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Arjanlin bir nota verdi ve lngiltere'de 
hayretle karışık bir vaziyet uyandırdı. 

Mussolini'oin 
Beklenilen 

Beyaoatı, lngiltere'de 
Tesiri Y apmamıştJr. 

------------
l\taamaf ih, Teklif Fransa'da iyi Karşılandı. lngiltere 
Mısı~ Meselesinden Endişededir- M. Mussolini~ Av
rupa Statukosu iizerinde Samiıııi Davranmamış. 

Gençlik ve At.ış 

(ANADOLU) ouıı bağrından; 

geçen gün derin bir feryad fıokırdı. 

l:lu feryıdı canlı ve ııe,ik İzmir 
gençliğinin duym:ıaı Jiizımdır. 

(ANADOl.U) dı)ordu ki : Kış· 
ladı on atı~ isıasyorııı hazırlandı. 
Yüzlerce Hlfeıık, yığınlarca kurşun 
aıı§ talimleri yapacak lzmir'li genç· 
leri bekliyor. Talimleri kıelıdıı ) a· 
P•cılı: gençleri (Poligon) a götiire· 
cek otobüsler, bom·boo bekliyorlar. 
Üiltün bu hazırlıklara rağmen ılıf 
)'erine giden tek bir genç )'Olr.! 

{ANADOLU) ouo bu feryadı 
acı bir hakikatin ifadesidir. İzmir 
ı;ençliAi bugün hakikat olan bu 
ibı:nale tezelden nihayet vermeğe 
davranmalıdır, • 

M. Mussolini bir 
Pula 30 (Radyo) - Arjao· 

tin hftktımetloln daimi morah 
hHı tarafından oluılar ıoıyete 

geçit resminde .. 
ılne vermlt olduğa nota ıtyui 

mebaf ilde bftyilk btr teılr bu 
- Sonu 6cı sahifede -

Teı.,r on: 2776 

ltalya 
Teminat Almadıkça Cenevre'ye 

Delege Göndermiyecekmiş. 

Mnstakbel Fransa Filistinde Hadiseler Kan-
Başvekili • 

lı Şekılde Devamdadır. Hedefimiz sefaleti 
Azaltmaktır. Dedi .. 

Parte, 30 (U.R) - M. Leon 

Blum, Ren eyaleti Soayıllıt 

federaayono tarafından davet 

Gzerlne Ren'e ghmlt ve orada 

Soayaltat'lerlo faaliyeti ile ka 
dınların elytei hakları hakkın 

da mOblm bir norok Irat t.t· 

mletlr. Leon Blom demlotlr ki: 
- Yf'nl kablo,.nln hedefi , 

aıemlr.kt>ttekl seraletl tehvlo 

dmek olacaklar. Soıtyallet'ler, 

E.d1'arde'Je, ikbalde de komıl· 

ntsılerle berabn ve eleledlr. 

Mu•afrak olHk da, olıneeak 

da komllnlıttlerden aynlmıya

c•~ z ve birlikte çalı11acağız. 

Kadınlar, ılyaai baklarını al· 

malıdırlar ve bonon için za 

mllD geçrul~tlr bile. 

Bu nutuk, I .. eon Rlum'un 

kabineyi kurmazdan evvel son 

nutkudur. 
~~-~-----~~~~~-

M. Heriyo 

Arap'lar Gene Bir Hücum Yaptılar. 
Ingiliz Askerlerile De Çarpışılıyor. 

f Kudüs'ıe Arap'ların te:alıiiraıındmı bir inıiba .. 

KudOı, 30 {Radyo) - Roy bir tesanQd grevi yaptıkların· 
ter Ajanıı bildiriyor : RHelro· dan dtıo hiçbiri çıkmamıotır. 

Bilbaua İzmir gençli~i atıcı· 
lıkta çenenin bOtüo gürbilz evllid· 
lırıoJao çok ileride bpluomak \'&• 

ıifesile mükelleftir. Unutmamalıyız 
~i. bu yurd bir gün bir taarruza 
"üaraa, ilk kurıuouo a~ııoda İz. 
llaır'liler bulunacaklardır ve ilk 

Belgrad'da Grev Yüzün- Enteresan be-
yanatta bulundu .. 

hJm'de bir J oglUı Hkeri kıta· Meydanlara Arapça yasılı rHmi 

11nı Araplar taarruz dmloler· tebliğler asılmııtır. Bftkkmet 

dfr. loglllı'ler Arapları mltrıl· Arap dfUle devamla bir gezete 

lbildafaa kurşununu ancak ıarkl 
E:ge'nin en ileri hududu olan f z· 
... lr'in kahraman gençlerine tevec
C(lb edecektir. 

Dünya milletleri ordulaoıyor. 

IJıtidaiııioden ıutunuz da finiversi· 
lelere kadar bütün mektepler bi· 
ter asker ocağı, birer müdafaa tc7.• 
«Ahı haline gelmiotir. Y aoamak 
içUı kunetli olmak, kuvvetli ola· 
bilmek için de ıaarruz ve mOdafaa 
lı&ullerini bilmek lizımdar. 

1''en ilerliyor, ilerliyecek te. 
liarp usulleri değiıiyor, ordular 
... •kineleıiyor, tayyareler, tanklar 
gibi yeni yeni harp ve darb va11ta· 
1•rt ~galıyor, boğucu gazlar etrafa 
debeet veriyor. Bütün bunlar bugü· 
tıtıo Ye yanoıo harp vaıııtalandır. 
Atnına; henüz lmnctli ve isabetli 1 

lelik çeken parmağın, dikkatle ve 
~orkuıuzca hedef ini bulan gözün 
•e dimağın yerini tutan bir alet 
dıba icad edilememiotir. 

Her harp parmağın ioletecegi 
1i.i.renk tetiği ile baolıyacak ve ni· 
hıyet beoerin ezeli ve ebedi müda· 
11• ve taarruz silahı olan tetikle 
bitecektir. 

Hu hakikati takdir eden mil· 
1~ıler gençlerini güzel ve i~betli 
lltıcı olarak yeti~tiriyorlar. Biz ie 
lıöyJe yapmağa, her gencimizi sıh· 
halle kurıuu atar, isabetle hedefini 
'urur, her an için hazır bir bale 
~oywaga mecburuz. 

8unıı yapmak için at:ş vasıta• 

larımız., auı ıaliınglihlan, poligon· 
1•r hazırlaomııtır. Uazırlınmıyan 
birıey varsa o da f zmir gençliği· 
dir; neden? 

İhtimal ki bu hazırlıklardan 
gençlik geç lıaberdar olmuıtur. 
t;\lnlı.:ü zannetmiyoruz ki bu kadar 
••il ve ayni zamanda kuı.aal bir 
•pora gençliğimiz ehemmiyet ver· ' 
ltıeıniı •>laun. Bu ihmali bu zanna 
dayanarak mazur görebiliriz. ~u 
t•rt1a ki geçirdiğimiz günleri ıelifi 
tdecek bir ıevk ve heyecıın ile 
derbal ite baılıyalım. 

İzmir gençleri! Atış öğretmeni 
labit a~abeylerioiz ııizi atıı yerinde 
httdiyorlar, oraya koıunuz. Omuz· 
lıırıuız tüfenk dipçiUerile biraz na· 
•lttaoııın, gözleriniz vuracağıoız he· 
defi kolaylıkla bulıu.u, parmakla· , 

den Kanlı Çarpışmalar .. 
Çarpışmalar neticesinde ölenler ve yaralanan· 
lar çoktur. Helgrad civarında da grev başladı 

Belgrad (Rıdyo) - Grev lltu edt1D amelelerle aabıta arasıDda 

da lunh çarpıomalu oluyor. Dünkiılerden bıokı bugan de bir 
kiti ôlmQ~ ve mftteıddlt yaralılu kıydedllmlotlr . 

Belgrad charında da atk.erlerle amele araınnJa ayrıca çarpıt 

malar vukna gelmlttlr. Bu çarpıtmalardı ölenler ve yaralananlar 
çoktur. 

8elgrad, :lO (A.A) - Dftn ,_revcl looaat amelt'ıl ile bunlara 
karoı allih kullanmağa mecbur olın zabıta 1ra1ındı bula btdl · 
ıeler olmuştur. 8f'lgrad vall&I, tahkikata baolımıetsr. 

M. Titulesko Belgrad'da 
-~~-----~-----~--~ Kfiçilk itilafın toplantısı yakındır. Yugoslav 

siyaseti değişmiyecektir. 

.M. Titulesko 

Bükree, 30 (Radyo) - Ya· 
goılnya Kral naibi prenı Po · 

luo 6 haziranda Bftkreo'e yapa· 
cağı ılyaret mftnaaebetlle Ro-

manya hariciye naztrt M. Tltu· 
~-~~~-----~---
rı n ı zl a her zaman için bir can kur• 
taran olau tetikleri okıayınız. Ci· 
ğerlerioizi barut kokulan tiıirsio 

ve böylece hepiniz, bu güzel yuı · 
dun daima eli tetikle birer kahra· 
manı kesilin. Yurd ve uluı sizdı:o 
bunu iıtiyor! 

JI. Rüştü Ôkıem 

leıko tıyyare ile 8elgr1d'a 

gltmlıtlr. ' 
Kral naibi prenı Pol Bftk· 

re11te Gç gOn kalacak, Çekoelo 

vakya relıt comura M. Bene& 

df! bu tarihlerde Bakr .. t'te bu · 
lunacakhr. 

M. Tltul~ıko'ouo, Parlı"te 

Leon Blum ve Ftandeo ile 

yıptı~ı görGtmeler bakk1Dd• 

prenı Pol'a mıhlmat verecell 
bildiriliyor. 

Belgrad, 30 (Radyo) - Ro 

manya dıt bakanının Belgrad 
ıeyahatloden mabad, Bcıkreo'te 

yakınd• toplanacak olın kftçftk 

antant de•l"11erl dıt bakınları · 

nın içtimaı hakkında ~ôrftt 

mektlr. Bu görütmelere ılyaei 

mahfillerde bftyftk ehemmiyet 

verilmektedir. Leblıtan dıt bı · 

klnı M. Bek'lo, lf'yıhatlnden 

aooıa yıp1laıı bu ıeyabıt, Yu 

goslavya ılyaaetloln reelrler al· 

tında başka bir cereyan almı· 

yacağına ~östumeıl itibarile de 

milblmdlr. 
Belgrad, 30 (Rıdyo) - Ro 

manya dıtbakanı Müıy\l Titd

lesko, bogOn tayyare ile burayı 

gelmlt ve birkaç eıat ıoura Tek· 
rar BOkreı'e döna1GttGr. 

M. Heryo 

yöz atrol ile dıgıtmaşlardır. neşretmek taeanorundadır. 

Maktaı ve mecruh mlkdarı Londra, 30 (Radyo) - Eve· 

belli değildir. nlk Sıandard g•'eleılH göret 
Nozaret'de halk aekerl bir bir logllls mafreıeıl, arıpların 

kamyonun t:zerek öldürmGt kurmov oldukları puaoya da11 
olduğu blr çocok ceaedl öoftn· maouır, 

de toplanmıt ve zahlta bunların Zerlko mevkllnde yeniden ve 

dağılm111 tçlo kırbıç kullan ani bazı çarpıtmalar olmuetnr. 

mıttır. Rameb'te de bir bomba aımıe 

Gallle'de Arapler yabudllere lar ve poıta bloaeını barabet· 

t•t ve eopılarla bacam etmlt mlolerdlr. 

ler, orak ~e aabınları kırmıo 

lar •e mıbıulltı yakmıolardar. 

Kadftı, 30 (B R) - Baku 

met tarafından meydınlara 

Arapçe re&ml tebllğler yapıştı 

rılmıt. halk ıftkllnete dnet 

edllmlotlr. Hükumet, ayrıca bir 

Araplar, Kuddı'te yıhudlle · 

rlo evlerine bftcom etmlıler ve 

ılllh kullanmıolırdır. 

gazete netretmek ta11norun 
Parlıı 30 (Radyo) - Erno•el dadır. 

Kodfte, 20 (Radyo) - Arap · 

lar, ~iryad lle Gerada ağaçla · 

rım l!ôkmeğe baılamıtlardır. 

Sökülen ağaçtır binlere varıyor. 

Bunlar, hep yıhodllere ıld idi. 

Hayfa bnallalnde de mGte· 

addid yangınlar çıkarmıolar ve 

tren yoluna bomba atmıelardır. 

gazeteılue beyanattı bulanın Kudftı, 30 (A.A) _ Arapça 

M. Berlyo demlotlr kl: p JHeteler, grnctlerle Gç gftoldk 
- Fr1nıa ile Anglo-Sakıon 

demokratlıraoın birbirine yı TAŞLAR: 
kınlaşmıları cihan ıiyuetl bı 

k.ımınnıo mühim bir bAdlee 

dlr. M, Blom'urt, ıon beyanatı 

e1mdldeo çok iyi bir tealr bu 

ıole getlrmlttfr. loglltere ile 

Fran11 ar11ındı ııkı bir bna 

berllk IAlımdar. M. Mu91olinl 

de Deyll Telgraf gazete&f ae be 

yanana bulunda. Bu beyanata 

göre ıuçlar çıbok n kat•ı ıo 

rette itiraf edildiği takdirde 

hılyı ıecri tedbir kararını tıt 
blk eden devlealerl afla lAylk 

görilyormoe. 

Vakdle papı 7 inci Grego · 

varın !Öd gibi Muuollnl de 

acıba ıöıftnft dlnletebllec k uıl? 

Uzak Sarkta 
Bombalar Atılmış 

Londra, 30 (Rıdyo) - Tlyen 

Çio T.u-Fo'da bazı bambalar 

atsl11J101ır. Japoo'ların, buna 

ıebep lnlb11 ederek tlmıli 

Çin'e taarruı etmeltrloden 

korkuluyor. 

\'ur Gazeteciye!. 
Kütalıya meb'wru Besim Atalay, gazete saıan TiirJ; y avrula . 

rıncı Millet Meclisi kürsüsünden "Keratalm, , dedi. 

Sırtlarında )'Üzer kiloluk Jüklerle sokaklarda dolaşaraJ; selıze 
ı·e meyva satan t:uıandaşlarm gürültü eııiklerirıi terıkid eılerı 

gazeteciler, otomobıllere kadar sokularak bağıra çağıra gazete 

~atan Türk çocuklarmdan şikayet etmiJorlarmış! Çünkü bu ba· 
Aıran çoruldar prasa. lalına değil gazete satıyorlarmış ta ondan 
dolayı gazeteciler bu feryad edc11 çocuklara srs çıkarmıyorlarmış! 

Afeb'usu muhtereme sorarız : Sokaklarda meyva ve sebze sa
tarken gürıilıü eden vattındaşları korumak lüıjunda bulunurlar
ken; dul analarını veya alil babalarını ve yahud öksiiz kardeş 
lerini geçindirm,.k için sabahtan tılrşanıa~ hatta gece rarılarınn 
kadar bi( ekmek pura\ı urkasıudarı lwşluran zutıullı ğu:r.<!te salı· 
cılarıne bu lıakareti neden revu gördüler? 

Be&im Atalay: yulm: şu nokta) ı dQ.şürıebilscydi bu 'l'ı'irl• 
gençleri hakkında o kötü sö:ü sarf etmezdi. 

Eğ.-r bu gazete satıcıları olmasaydı onun senede bir kere 

Millet Meclisi kürsiisiine çıkarnk ycıptıgı iyi veJa fena, manalı 
teya manasız sö:ıleri J 'flZtm ga:,•teleri millete kim dag11acak, 
kim satacak ı:e BP..3İm Atalay adında bir meb'm meocud olduğu 
nasıl anlaşılacaktı? 

lştc o (Kernta) dedikleri irısanların lıu kadarcıl.· olsun his· 
metleri vardır. Hiç olmazsa bu lıiznu·ıi g öz t:e insaf önüne 

alarak meb'ıısu muhteremin " Vur gazeteciye" :ilıniyeıinden 
uzaklaşması lazım selirdi! SAPAN 
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Maddeler Var? F ransız'lar M. Flanden Türk Diplomatlarile Japon'lar 
ş 

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

• • a •• Boğazlar işini Konuştu . 
ı- lngiltere ile 

ltalya'nın Arası· 

nı Bulacaklarmış. 

Parlı, 30 (Radyo)- M. Flandeo don Tftrklye'oin Pırtı aef iri 
Sa.t ile Hariciye bakanlığı kttlbi omomlıl Namın Menemenci 
oğlo'oo kabol etmiştir. Ba mftltkattı Boğazların tahkimi meı· 
eleıl görftıCUmtı,tftr. 

Ankara; ( Hoaa8i muhabiri· 
mlz yazıyor) - K•mutıy omu· 
mi heyeti, le kanuoo liylhaaıoı 
tetkik etmek 6ıere, geçen ee 
ne ohan ayında (Iş kanonu 
IAylhBBı wovı kot encftmenl) 
dı ile 30 kişilik bir encftmea 

teekll eylemletl. O zamandan 
beri · ki, tam bir sene oluyor 
montızamıo toplaoarak çalıı· 

malarıaa devam eden encftmeo, 
geçen haha tetkiklerini bltlr· 
mit ve h11ırl•dığı yeni le ka 
nuoo projesini kamutay omu 
mi heyetine ıonmoştor. 

Umumi heyetin bu yakınlar. 

da mQzakereııloe baıhyacağı ye· 
nl proje, bükdmetlo teklif et· 
tfğl projenin htıkumlerloden 

tamamen bışke mahiyette bn-
Qmlerl ihtiva etmektedir. 

Cumurlyet b6kdmetlnln it 
ve lıctye kartı gösterdiği ald· 
ke; comorlyet ile baılamııttr, 

deolleblllr. 
1340 Senesi Blrioclkalnonun· 

da (Mesai Kanunu) adı altında 
ROyllk Millet Meclisine aunolın 
layiha, bu allkının kanon eek 
Jlnde ilk lfadteldlr. Ood.ıı 

onrı -ve 1922 de bugGnka 
adile 36 moddellk ikinci, 1932 
de de 192 maddelik GçOncll bir 
lilylha teklif edllmlıtl. O za 
mınkl BftyOk Millet Mecllııl 

ticaret encGmenlaln (le mecJlsl) 
adlDı verdiği Meaai kanuoq il 
ylhıeı Meclisçe mOzakere edil· 
memle, diğer iki IAylba da hCl 
kdmeıçe geri ıltnmışh. Nihayet, 
d6rd0nc0 bir lAylb daha ha· 
ıml omış bo da geçen eeoekl 

toplama devresi esna11Dda Kı· 
mutaya verilmişti. Birat: yoka 
rıda da işaret ettlğl.ınlz Rlbl, 
Kamutay iş Kaouoo monkkat 
encOmenl, bakametln bu ıon 
lthlyuını gOzOnGnde tutmakla 
beraber, boodıo tamamen ayrı 

mahiyette hGkiımler tıeıyın yeni 
projeyi hazırlımııtn. BütOo 
honlır, Kamutayın 'fr hftku 
metin le ve işçi mee' ele
lerloe ne k dar btıyGk bir 
ebtmmtyet atfeyledlğlnl göste· 
ren misallerdir. Ve denileblllr 
ki, tatbik mevkllne kooolm eı 

lçto Oaerlode bu kadar çok 
durulan ve dOoftoftlen ikinci 
bir kaooo yok gibidir. İe kı· 
nuoo heeabına, bunu bir maı 
hınlyet olarak kaydedeblllrlı . 

K•muııy muvakkat le eocft 
meni moclb eebt.pler mazbata 
eıuda aldığımız şu 1aı1rlar, yeni 
projenin hedef 1 kadar, ne de 
rece genle ve yorucu bir ince· 
leme ve çalışma mıheul6 oldu· 
ğonu da anlatacaktır : 

Mucip sebebler maıbıtuıoda, 
( Tork al esinde tktıeadi her 
leln mlllf ve sdrekli çıhıma 

bOt6nlOğOnGn bir parçası ol· 
doğu ... ) kaydedildikten ııoorı. 

(Ber işi, bo milli çahıma bO· 
HinlOğftnftn ahengine 'fe mem 
leketlo omomi menfeatlne oy· 

on kılmak de•leıln aeli bir 
vaztfceldlr ... ) Denllmektedlr. 

.. ..... le verenle leçinln kar 
eıhklı mOneeebetlertol göz öoGn 
de bolondormık, hçllerin ha· 
yatını •e haklıırım korumak 
ve bunları yaparkf"n de le •e· 
renlerln haklar1Dı bozmamak, 
memlekette bıtJlamış olan En
dOstri hayatını nıtlli btr •arlık 
helinde görme , intizam n 
ahengini bozac•k h~rhangt bir 
ihıll4fı, devletin kuracağı telif 
v11 ıtıhmyla halletmeyi lktleııdi 

bftoyemlze en uygun bir yol 
gören ... ,, muvakkat encGmen; 
hakumetlo eoa projeılnl tetld~ 
ederken, o meml"ketln muhtelif 
teşekk6llerlnden gelen mutıla· 

alan dlnlemlı, İş bftroıoooo 
bu proje ilzerlode yapmıı ol· 
duğu tetkikleri toplamıo, eeHı 

taalluk eden noktalarda muhle· 
Uf ve .. aletlerln telAkkllerlol an 
lamıo, dJğer ileri memleket· 
lerde tedvin edilen lı kanun
ları hflkGmlerlol ve en nlhı· 

yet te hOktimetlmlıln de tat· 
bikini taahhftt eniği oloılararaıı 
mukavele •e ınılyelerl göz 
önftnde buloodurmoıtur. 

Böyle özlü n çello bir ça· 
hımı •e inceleme mabaaUl 
olan yeni projeyi, memleketin 
soysal ve ekooomlk bayatını 
yeni bir hıs verecek bir eıer 
eaymamak kabtl değildir. Bu 
itibarlı azerlnde ne kadar do· 
ru~ea yeridir. Kamutayd•n ay· 
nen değllıe bile, ehemmtyetılz 

tadillerle çıkacağı umolıo pro· 

jenlo ıoı bıtlarıoı bulAea et· 
medeo eni, bu kaouoao ıl · 

raat, deniz ve hı ta lıçllulle. , 
bir ailenin ferdlerl veya yakm 
aknba11nsn ev içinde çalışma· 
ları haline oamll tutulmadığını 

kaydedeceğiz . Yeni proje merl· 
yete rlreceğl tarihten itibaren 
1325 tarihli (Talil iogal kano· 
no) Ue (Ereglt haual fehmlyeıl 

ameleıd) hakkındaki 1337 tarihli 
kanon le kanonu bfttftmlerlne 
muhalif olan hftkClmlnl merl· 
yet me•kllnden kaldmlacaktn. 

Ömer N. Köstem 
- Sonu Var -

--~~~~-ı----------~ 

Çin~de Af
yon Kaçakçı· 
lığı Çok ileri Gitti. 

Ceonre, :lO (Radyo) - Mil· 
letlr.r cemtyeıl afyon komfııyo· 

no dftn toplac m•e, zehirleyici 
maddelerin uzak ısrkııkl teel· 
rah ftıerlode tevek.kof ederek 
milblm kararlar almıthr. 

K.omlayoo, Çlo'de, bllbasH 
Çhı'ln Japon kootrolft ah1Dda 
bulondurul110 mıntakalırında 

zcblrleylcl maddeler kaçıkç h· 
ğsoın pek fazla ileri gittiğini. 

bu ıebeple nzlyetlo vehim ol 
duğunu Ye Uerld6 bClUln dOoya 
için tehlike teşkil edece~lol 

teebh etmle 'e lazımgelen ted· 
birleri almaaı için bu hftku· 
metlere mtıracaat 

karar nrmtetlr. 

edUmeılne 

Yunan 
Tütilncüleri 

Yeniden hadise çıkar· 
mak istemişler. 

Parla, 30 (Radyo) - Atin•· 
dan bildiriliyor : TftUln ame· 
lcel yeni bir hareket yapmıa· 

lard1r. Hftkumet, aaay~lo lblll 
edllmemeılnl temin için clddt 
tedbirler almııtır. 

Bek 
Varşova'ya dönd O 
Varşon, 30 (Radyo) - Po· 

lonya dıe bıbnı Kolcnel Bek, 
bo gOu Belgrat't•n d0nm6ttftr. 
Cumor bıokanı, uıol olcioğu 

ftzere kendlıloe itimat nrll· 
meel için gelecek perıembe 

peri mentoyu lçtlmaa dnet ty 
lemt,tlr. 

İltanbul, 30 (Buauat muha· 
birimizden) - Pariı'ten bil· 
diriliyor: Franııı'larıo, Habeı 

mea'eiealoden İngiltere ile İtalya 
araaındakl gerılnllğl bertaraf 
edecek yeni bir şekil buldok· 
lırı ıôyleolyor. Joglltere • Ha . 
bet · Itılya lıl lçln Fran11z 
ların yeni 'fe gizli bir proje 
hazırladıkları kat't olarak ıôy · 

!eniyor. Diğer bir habere g6re 
Iogtltere ve Fraoea htıkumet· 

l.,rl delegHyonlırı, İtalya aley 
hindeki zecri tedblrltrln deH 
msnı tıteyeceklerdlr. İtalya•nın, 
böyle bir Taslyet kar1111nda ne 
yapacağı bilinmemektedir. 

ihtiyat Subaylar 
Ağustosta 

Staja çağrılacaklar .. 
Iuıobul, 30 ( Hosoıi moha 

birimizden) - SUih altına çığ 
rılması kanonla bbol edilen 
ihtiyat ıubaylan ıtaj için ığoı· 
1osta davet edllecektfr. Eneli 
memurlar duet edilecek Te 
ıtaja S 10 doğumlu ihtiyat za 
bitlerinden baılaaacaktır. Barp 
ııoıfından olmayın lbtlyıı zabit 
lerl dnet edllmlyeceklerdlr. 

Yolcu 
Tayyarelerimiz 
Yakında artırılacaktır 

Jatınbuf, 30 ( Boıoııi mu ha. 
birimizden)- Doflet haH yol 
lan idaresi, btlyftk ıehlrlerlmlz 
ar11ında baıhyan hın poetala 
rını gealıletmek için yolcv tay· 
yareıt eayısını yakında artıra· 

caktır. 

Finlandiyalı 
Güreşçiler bugfio 
lstanbul'a gelecekler 

Ietanbol, 30 ( Hoıoıi moba 
birimizden ) - T6rklye Milli 
takım gOreıçtlerlle karıılrııcak 

olao Flnlaodya'h gtınıçllerln 

1arın boraya gelmeleri bekle 
olyor. 

Teslim olmuş 
Adla · Ababa, 30 ( A.A ) 

Cima ıoltanı Gero K.rı Ali 
hin muharip ile iltica etmiştir. 

M. Fl•nden ayni zamanda Franea'nıo ntlkaa neadlodekl aef iri 
M. Şarl Löro ile Monıloyor Maglfyotlyl de kabul etmlotlr. 

M. Blum da dftn Ttırkiye aef iri Saad'ı kabul etmlıtlr. Suad'ıo 
bo ziyareti, mezonen Aokara'ya hareketi baaeblle yeni kabinenin 
te,ekkftlftnde Pıriı'te bolooamıyıcağındao ileri gelmlıtlr. 

M. Blum Hariciye bakanhğı kAtlbl umumlıl Alekal Deje ile 
it umumi birliği kltlblnl de kabul etmiıtlr. Ayol zamanda bir 
grup ta kadmların hak iotlhıbsnı rica için bir heyet Blom'o 

ziyaret etmtıtlr. 
Londrı, 30 (R•dyo) - Ankarı•dın haber verildiğine göre, 

Tftrklye dıı bakını Tevfik Rtııtü Araa, Lozan moahedeılnl im 
zalımıe olan biltlln de•letlere birer muhtıra g6odererek, boğaz· 

lar me1'eleıl için bu ıyın 15 inde (Montro) da toplanacak olan 
konferansa delege göndermelerini bildirmiştir. 

Parlı, 30 (A.A) - Dıı işleri bakanı M. Fl4nden Tftrklyenln 
Parlı elçi Suad ile birlikte Ttırklye dıı leleri bık.anlığı genel 
ıekreterl btlyOk elçi Numan Menemencloğlonu .kabul ederek bo· 
ğaılarıo yeniden 11kertle1tlrllmeal mu'eleıl hakkında bir karar 
almak Gzeren Monıroda 22 haziranda toplanacak olan Lozan 
moabedeıl alddlul konferanıı ftzerlode konuıfllalarda bolonmootor. 

iş Kanunu Sultanahmed'de 
Pazartesi günil kamu· Kazı esnasında 
tayda görüşillecek 268 altın bulundu .. 

lsıaobul 30 (Hoıusi moba 
birimizden) - Soltaaabmed'de 
Aıarııtlka hafriyatı yapılırken 

Ankara, 30 ( Huaod mohı 
blrlmlıdeo ) - Pazarteet gftnd 
(yarın) toplanacak olan kamo· 
tıyda kamutay roznameelne 
ahnmıı olan it kanunu mdza 
kere edllecektlr. Kanonoo, bo 
toplantıda kabul ~dileceği tab 
mln ediliyor. 

Suriye' de 
Kıthk baş gösterdi. 
leıanbul, 30 (Boıuıi muha· 

birimizden) - Borayı ~elen 
haberlere göre Surlye'de kıtlık 
bıt göetermlotlr. Halk, ıztııap 

n ı11kınt1 içlndedlr. 

Kıskançlık 
Yftzftnden 
karısını öldttrdn .• 

lıııobul, 30 (Huıuei muha 

bfrimtıden) - lıtaobol'da Top· 
hane'de Muhsin aJında bir •dam 
pek genç olaa karısını 6ldGrda. 
Cirıayettn ıebebt kııkaaçltktır. 

(~flering 

Relgrad'a gidecek 
Zığrep, 30 (Radyo) - Ge 

nerıl Gfterlng ile Almanya naa· 
tiye nazırı doktor Şahı, bugGn 
inde Belgrad'a geleceklerdir. 
Bu ıeyah•te önem •eritmektedir. ,_ 

268 Oamaoh altın Uraeı brı 

luomortur. 

Necaşi 
Çarşamba günii 
Londra'da bulunacak. 

Cebelftttarık, 30 (Radyo) -
Nec•el gazetecilerin suallerine 
kartı: 

- Sıhhi 'flzlyetim dolayıılle 
Loodra'ya gidiyorum. 

Demlotir. 
Ne yapacağı hakkındaki suale 

de ıo ceTabı vermiıtlr: 

- Şimdilik nrtlmlı bir ka
rarım yoktur. 

Londra, !JO (Radyo) - Ne
c•ı•'nlo Loodra'yı Çarıımba 

günft Oluford 'flporlle geleceği 
aolaoılmııtır. Neca,ı Slr Ellı 

Kodurl'oiu mleaf lrl olacak.lir. 
Bu adım, ıenr.tlnl Şaoghay'da 
yıpmıı ve V esil Zabarof gibi 
beynelmilel bir adımdır ve arab 
ırkıodand1r. 

Kaçakçılıkla mücadele 

~lLHAMRA 

Ankara, 30 ( Huıuıi muba · 
blrlmlzıleo ) - Son hafta içinde 
gtlmrük muhafaza teektlıltı 2 ıl 
ölO, biri yarılı olmak ftzere 
51 k•çakçı, 1959 gftmrftk 'fe 
840 kilo lnblear kaçığı, 2521 
defter ılgara kağıdı, l kilo 700 
gram eerar, 9 altın lira Ye 70 
kaçıkçı yflk bayHuı elde et· 

mtotlr. SiNEMASI TELEFON : 2573 

BugOo matinelerden itibaren tkl bftyOk f llm birden 

1 - Maskeli Balo 
Em1alalz, zeot;ln ve mnhteıem (MHkeli balo) lano çılgınlık· 

lırla dola bGUln gisll aırları, Karnnal gecfllerlnln macera ve 

merakh ıevdılırını en loce teferroıtıua kadar teeblt eden Ye 
cidden gördlmeğe ,ayan bir ıan'at harikası. 

Ol7NIYANLAR : 

Gftstav Froehlicb ve Lyda Barrova 

2 - 13 No.lu Casus 
OYNIYANLAR: 

Garry Cooper ve Marrion Davis , 
Aynca f evkaUide eğlenceli canlı resimler 

Salon 20, Balkon 25, Hususi 35 
Seıaılara dikkat : 3.301 6.30 ve 9.30 da Maskeli Balo 

5 de Ye 8 de 13 omaraı. Caeoa 
Cumartesi ve pazar günleri 2 de 13 No.lu Cnsııs ile başlar 1-

Roma'da 
Siyasi temaslar. 

Roma, 30 (Rıdyo) - M. 
Svlç Slgl earay1nd• Franea'nın 

Roma ıd iri kont do Şambron 
ile lnglllere'oln Roma ıef iri 
Slr Erik Dramon •u kabul et 

mlıtlr. 

iyi haber alan mebıf ilin ka· 
naatlne ~l\re bo ziyaretler •e 
M. Graodl'nln Loodra'dakl te 
maeları nzlyette mOhlm bir 
tebeddftle alamettir. 

Hindenburg 
Balonu Frank
tord'a hareket etti 

Rlyodejanero, 30 (Radyo) -
Blndenborg jepllnl, hu 11bab 
Frankford'a mOtencclhen ha · 
reket etmiştir. 

----·--· ----
Pekin Şehrine 

Girdiler. 
Londra, 30 (Radyo) - Soo 

gelen haberlere göre, Japonlar 
Pekin ıehrlne glrmleler ve 

ıehrln muhtelif caddelerine 
karakol mafreıelerl ikame ey· 
lemtolerdlr. Bu haber, Avro · 
pa'da hayretle kareılanmıetır. 

Pekin, 30 (Radyo) - Bogfto 
japon kıtaları Pekin lıt•ıyonu · 
nu hgıl etmltlerdlr. Üç treo 
jıpon Hkerl gelmiş ve yolları 

japon mafrezelerl konmoıtur. 

Bu mGfrezt!lerden blrlılne meç 
bul ıahnlar tarafından bit booı· 
ha atılmıı bu yftzdcn bazı le•· 

klfat yıpmı~tır. 

Menemencioğlu 
SOviç'le uzun bir 
mftlakat yaptı .. 

lıtanbal, 30 ( Huaad mobı· 
birimizden) - Romı'dıo bu· 
raya gelen h•berlen• gOre dıt 

bakanlık mCbteearı Numan Rlfıt 
Menem,ncl otlu, ltalyı bıı· 

bakanlık mGateears M. STlç'le 
oıun atıren bir mCUikattı bu· 

lonmoştor. 

Paragovay 
Bnkt\met reisi 
al ey bine bir ha
reket keşfedildi .• 

An~upaeyon 30 ( Rıdyo) 
ParagoHy bakumet relel Ge· 
neral Franko aleyhine bir ha 
reket keıfedllmlştlr. Bakılmet 

tedbir almış 'fe matbuata un· 

aOr koymaıtur. 

Iktısat Ve-
kaletinin Res
mi Bir Tebliği .• 

Ankara, 30 ( A. A) - lkthıt 

VekAletloden tebliğ edllmlotlr. 
Euğll kômftr ban111odald tô· 
mflr ocaklarlle Muğla Vllaye
tlndekl krom madenlerini kirayı 
nrmie bolonmalarından dolayı 
2818 numarah kıoonoo 5 lncl 
maddesi mucibince imli roheat 
tezkerelerlle maden ihale lmtl· 
yazları dnlete geçmlı bulou.o 
Amil ve mtlltezlmlere mezkur 
kanonun 5 Ye 6 ıocı mıddelö· 

rlne göre verllmeel muktazl 
tazminat 1 H111lren 1936 tart · 
binden hlbareo lk.tlıat Veklletl 
tarafındın verileceği cihetle bo 
&mil ve mftltezlmlnin 24 Ha· 
ziran 936 tarihine kadar blızat 
veya mueaddak veklllerl marl· 
fetlyle Ankara'da Iktlaat Vekıi· 

leline mftracaat etmeleri lazım · 

dır Jkthat VckAletlne mtlracaat 
edemlyecek olanlar alacaklı bu· 
loudokları tazminatı verecekleri 
tcmllkoıme mukabUlnde Eti 
Banktan ılıblleceklerlnden Amil 
•e mültezimlerin doğrudan doğ· 
roya Eti banka nya bu bao
kanao muhabir olarak göıtrre · 

ceğl mftHeeeyc yukerıda yazılı 
tulbler zarfında mftracHt ede· 
rek tazminatlarını •lmılan lıi 

zamdır. 

Kalküta'da 
Şiddetli bir zelzele 

KalkOta, 30 (Rıdyo) - Bo· 
radı lşlddetll blr zelzele ol· 

moatnr. Balk, hOyök bir he· 
yecao geçirmiştir. Birçok bin•· 
lar zarar görmOştOr, loeaaca 

zayiat olop olmadıgı belli değildi!· 



p 

r. 

•• 

•• 
U• ., 

u· 

D· 

ayı 

net 
sal 

ti· 
ID 

•• 
zat 
arl· 
ki· 
ım· 

aat 

bu· 
lerl 
Eti 
mil 
oğ· 

aD-

re· 
ıılı 

de· 
ta 

e 
Do· 
ol· 

be· 

in•· 
ne• 

Dnşnndftklerim .•. 

Bekliyor ..•.• 
'l'ooç reııgl ·yozOoD huduttan 

öteye çnlrmlw, eli tetikte, gDzQ 
eaeıı rQzgArdıo doğabilecek kah 
be hilede; beklfyor .. 

Tarihinin, mlbek taeına vo 
rolorıcı. onun kemiği çelik 
çıkll. 

Kanlnın, bir imanın kaynı· 
ğ1ndan geldiğini anladılar. 

Yan~lne bıktılar. Hlr gOv· 
deye n11ıl 11ığdı~1Dı tıttılır. Ka· 
f111nı gözden geçirdiler. En eakl 
deyfrlerln hayatını okudular. 

Ayağından, dllnyının dört 
kOoeelndeld top11ğın nngA renk 
tozunu gOrdOler. 

- Yedi iklim, dört bucak 
gezmltf 

Dediler. 

B~ğrını bir gDzınılar: 
Kıpanmış yaralar buldular. 

I>eUk·deolk olmur, oönlye kı· 

!acından, pıdloıh hançerine ve 
medeniyet dom dumana kadar, 
hepal de var. Mukav4'met ta· 
hımmftlGo ıembola bodur, 
derler. 

Eli tetikte, kulağı rilzgArın 

eılolnde, ıezecek bfüı bekleyor. 

El malında gözd yok, .._omeu 
nln ırzına h6rmeık4r; ne hey· 
betli duruyor, bakın!. 

Bir hayali tip yaratmıyorum. 
Bu aııırda böyle bir ln9an ol · 
maz, demeyin. Vardır, yıeıyor. 

Ben, tek ferdi değil, milleti mi 
hatırladım da bono yazdım: 

Sizi, beni, onu ve hepi mlzln 
teokll eniği Tark y•~ınını ha 
tarladım. Ôyle değil mlyl z? 

Orlıan Rahmi Gökçe 

Soyadınızı 

Tescil Ettiriniz. 
Soıyıdltrının teacUI için na· 

ııl çalışılacağı hakkındı dQo 

Dahiliye VekAletlnden •ll4yete 

mDhlm bir telgraf gelmlıtlr. 

Do telgraf ta drnllf yor ki: 

1 - Soyadı eeçmek ve kO· 
tOğe teacU ettirmek için kano· 
nun tayin ettiği 2 Temmuz 
9:36 tarihinden evvel bu lolo 

bltlrllaıeal zımnında alrnmHı 

lAzımgelen tedbirler evvelce 
blldlrllmlo Vfll halkın dikkat ve 
ıl4kaıının uyandırılma11 leten· 
mlıtl. 

Maddetln bitmesine çok az 
bir zar.nan bldığa için bu H · 

badı yapılacak pt4nlı hareketin 
ana hatları üzerinde yeniden 
tenkk.of etmeğl Vekı\let faydalı 
bulmuotor. 

2 - Enelce de blldlrlldlğl 

gibi parti tetkUAtının, Bılkev· 

lerlnlo, neolr neıtılarının bu 
hareketlnlmuulfaluyetlnd" bil 
yak alAka ve hlıseıl vardır. 81 
Daenaleyh parti nahiye n mı· 

halle ocıklarlle Bılkevlerlnde 
devamlı konferanslar verdirmek 
Ye köylere kadar be,ınnıtmeler 
dağıtmak, ıtoema perdelerlode 
hGtün eeınslarda mfttemıdi 
reklAmlar yaptırmak çok ıa 

zumlo ve faydalı tedbirler cftm· 
lesfndendlr. 

3 - 2 Temmuz 936 tarl 
hine kader ıoyadı eeçtp teadl 
ettlrmlyenler kanunun 12 locl 
IDıddul hOkmOne tevfikan 5 

liradan 15 lluya kadar pıra 

cezasına çarptırılacaklarından 

lltındışleran ihmali veya teo· 
kllitın nokeanı, yahut _itin vak· 
tinde tedblrlenmemeal yüzilnden 
böyle bir netice kareaeında ka 
lınmamaea için hu lolo gftntın 

en mtıblm ve haeeas menulırı 

•raeındı bulaodurulırak de· 
nmh tıklbıt yapılm1111 ve elde 
edilecek neticeden malumat , ve· 
rllmeal latenmlıtlr. 

ihtisas Mahke
meleri Lağvedildi __ ......... . 

Adlf lbtlaaa mahkemeleri 14ğ. 
vedllmlşdr, Dün buna dair 
ıehrlmlz C. mOddeluoiumfllğl 
adli ihtisas mOddelumumlli~ioe 
Adliye Vekilerlnden emir gel· 
mlştlr: Bo emlre göre Sivas, 
Trabzon, Balıkeelr, İzmir, Muğla, 
Antalya, Malatya ve Adına adlt 
lhılsaı mıbkemelerlle Ieıanbul 

dıkl 8 nu111ıralı adli lhtlsaıı 

mıhkemeıl l hazirandan ltlba· 
ren l•ğvedllmlştlr. 

LAğtedllen bu mahkemeler· 
den açıkta kalın memurların 

kıea bir zamanda bıtkı nzl. 
lelere tayin edilmeleri karar· 
laşhrılmıştır. 

Kaçıkçılık davalarım görmek 
üzere yalnız İzmir ve Adana'da 
ayrıcı birer h4klmllk ile mad 
delumqmlllk moavloltğl ihd11 
olunacağı şehrimiz lhtlHe mild. 
delumumllfglne tebliğ edllmlştlr. 
Şehrimiz lbtlıu mahbmesl, 
mevcat defalfr, enak ve t'Şya 

eıoı dün ıaat 11 de başlayarak 

Hıt 13 çe kadar tamamen Iz 
mir Cumurlyet mtıddelomuml · 

llğlne devir ve teıllm etmiştir. 

Valimiz 
Bugün Istau. 
bul'dan geliyor .. 

Vail Fazlı Gtıleç, bogtın Ban· 
dırma ekııpreslle Hat 15,30 da 
şehrimize gelecek v" Basmane 
lataeyooondı karoılınacıktır. 

Karantina 
knınphanesi.. 

C. fl.P. Karaotloa ocağı tara· 
fındın Karantlna'dıld Ocak sa· 
tonunda teşkil edilen küıüpha 

nenin her hafta Pazartesi, Sah, 
Perşemb .. , Cuma gGnd ık,amları 
saat 8 den itibaren bOUln ocak 
lılara ve halka açılmış olduğunu 
hıber aldık. KtıtOphanede gilzel 
eaerler çoktur. Muhit halkı ve 

gençliği buradan pekAIA lıtlfade 
edebilirler. 

Lise ve 
Ortameplerde .• 

Dan llaelerle ortamekteplerde 
sımf geçen ve ıözlü lmttbanı 

kalın talebeye teblfgıt yapıl· , 
mıştar. Buaene sözla imtihana 
kalan talebe mi ktırı az gOrftn 
mek.tedfr. Sôzlil lmtlhrnda mo· 
nffak olamıyınlar, Eyhllde ya· 
pılıcık olıo bOtünleme lmtlha 
nana kalacaklardır. 

Doğum ve ölüm 
vak'aları 

Diğer vllAyetlere gönderilen 
ve o •llAyettekl yabancıların 

nüfuz işlerine ıld do~om •e 
ölQm llmfthaberlerlndekl mGhQr 
ve yazılarının okunaklı olmaaı 

ve tl8dlkılz gönderilmemesi 
Dablllye Vek4lellnden vllAyete 
tamlmen bildirilmiştir. 

• R. PEKER'in 

inkılap Dersleri 
Ankua ve latanbul nntver 

sitelerinde R. Peker'ln verdiği 

lnkı 1ap derelerinde tutulan ta 
lehe notları, gözden gtçlrlldlk· 
ten ıonra, UJ .. US Baaımnloce 
khıp halinde baaılmıotır. 124 
sayfa tutan eıer: yalnız b11ma 
maerafı karşıhğa olarak her 

yerde ON KURUŞA 11tılmık· 

tadır. 

r i 1' 1 b9YL e ı ............... , ........................ . 

HAB. ERLERİ 
~llhadille~e ı;rınjde! Bergama'da 

Cinayet. Tefviz Dosyası Açan 
Muhtaç Mübadiller 

• ••• 
Köy katibi iki kişiyi 

tabanca ile vurdu. 
Bergama'nın Saray mabılle 

ılode bir cinayet olmuotor. Yu 
karı kmklar köyftnden bf r 
kızla evlenen kôy kAtlbl BllA\ 
oğlu Aydın'Jı Ahmet, ailevi 
bir aebebten dolayı kılmblra· 

derleri BOaeylo oğlu lbrablm'Je 

Muetıfa'yı tabanca ile öldftr· 
müotOr. Katil ıllAblle tutolmuo 
ve adliyeye verllmhtlr. 

Dosya Açmıyanlar Gibi Açanların 
Oa Borçları Affediliyor. 

-~---·-BtlyOkJMlllet Mecllalnce 1771 
numarala lı:ımonon 4 üncft mad· 

deelnde (Gösterilen mftddet zar· 
fında mftracaat etmlyen mGba· 

diller) hıkkındıkl hftkum, biç 
mal tefenQz etml yen milhtaç 

miibadlllere de şamildir. Diye 
bir tefsir kararı kabul edllmlıtt. 
Şehrimizde bulunan mfibıdfl . 
lerdeo birçoğu, bu kanuni tef 
ılrden bir mana çıkaramadıkları 
için bergiln laUo mCldilrHiğftne 
mürıcııatla bu kaoonnn kendi 
lerlol ne şekilde alAkıdar elli 
ğlnl sormaktadırlar. Dan bir 
mobarrloılz; mübadilleri ehem 

mlyetle alAkıdar eden bu mea'ele 
Ozerlnde tetkikat yıpmıotır. 

Aldığımız mılumıta göre adi 
hk4o soretlle keodtalne mal 
tahsle edilen mftbadlllerdeo 

13:1 l numarala kanunun tayin 

eniği mOddet içinde tefviz doı 
yHı açmıı olanlar, tahakkuk 
eden htlhkık1arı adf lıkAn de · 
receslnde aldıkları malı teka· 

bftl etmediğinden borçlandırıl· 

mıştı ve bunların borçları lı· 

tenmekte idi. Bılbukl bo gibi 
miibadlllerden tefviz doııyHı 

açmımıı olanların lsUnı Adi 
derecesinden fazla ellerinde ka· 
lan malların borçları 1771 no 
maralı tısf iye kanununa ~öre 
ıffedllmlotl. 

Son kanonu tefıirden mıkaıt, 
tefviz dt.1ayaeını açmıı n latlb 
kakları lsk4oı Adi dneceslnde 
ıldıklan mala tekabül etmedi· 
ğlnden borçlaomıo olın mOha· 
dillerin de 1771 numaralı tas 
tiye kanunundaki hOkumden 
istifade ederek borçlarının kal 
dırıldığı ve ı ffedldlğl hakkın 

dadır. 

Kerestecilik 
Fiatleri Y ilksel· 
tenl~r ta kibedilecek. 

Ikıhıt Vf'kalt-ılod,.n VUAyete 
gelen bir eml.cde ll'br.pıfz olarak 
bazı kereste mftlf'ahbhlerlnin 
ln~ut zamanlarında kereste 
f lıılerlnl ytıksclttlklerl ~ôr(U 

düğıl blldlrllmlottr. l 913 no 
maralı lbttUrın men'i bıkkın· 

dakl kanuna ~Ore bu ~ibller 
hakkında tıklba! yapılmaaı 

emredllmfttlr. 

Kin yüzünden 
bir kişi yaralandı .• 

--------=============-------- Ôdemlş'ln Bozdağ köyQnde 
Ekonomi: bir vak'a olmuıtor. Köy hıl 

Tütün Mahsulümüz Bu 
Yıl Çok Nefistir. 

kandın Karamaooğlo 40 yaşla 
r1nda BOeeyio, gece evine ge · 

Urken Salih oğlu Ahmed ile 
lımall oğlu Rectp taraf larıodın 
tabanca kurouno ile ağır ıo · 

rette yıralanmıttır. 

-------.. ------- B4dlsenln sebebi, aralarında 
eakl husumet ve kindir Vak'a Oı ş Memleketlerde Sigaralara Türk 
falllf'rl tutolarak adliyeye ve 
rllmlt n yaralı ÔdemJo bura 
Df'Blode tedavi altına alınıııııtır. 
Tahkikata denm edilmektedir. 

Tütünü Karıştırıyorlar. 

Ticaret oda&1, 1935 tOIQn 
plyasaaı omu mi vazl yeti hık· 
kında bir rapor hazırlamıthr. 

Raporda ucQmle deniliyor ki: 
Ttıtlln ekimi, bıth başına 

bir gdlr kaynağıdır. BllhHıa 

Ege lktısadi mınıakasındı ye· 
tlştlrllen UltOnler, kokularının 

nef1&etl, lçlmlerlnlo ya.atlığı. 

nnklerlnln açık earıhğı ile 
bogftn btıttıo dOnyıda Gn al· 

mıı, dıt piyasalarda bilylk la· 
tek kazaumıotır. 

Dıo memleketlerdeki slğara 

fabrikaları, lmılatlarına Tark 
tfttilotı karaotumık. mecburiye 

tinde kılıyorlar. Çank.'a tçlerln 
de Tılrk UUdnQ bulunmayın 

efğıralar rağbet gôrm~mektedlr. 
Bonon içindir ki, bllb1111 Ege 
mıntıkası tütQnled yilksek f I· 
etlerle ye kolaylıkla 111tJlmık 
tadır. Fakat eon buhran yılla 

randa UUilnlerlmbı dıt plyaH· 
tarda rağbet görmekle beraber 
ynaı ynıt inmiş •e mflstıhell 
epey sıkıntıya düşmdotftr· 

Bunun bıtlıca ıebeplerlnden 
biri de topraklarımızın çok 

mebzul ve mahsul verme kı 
blll•etldlr. Kızançlı bir lo gO 
rfilen UUOoctUOğe faz!ı tema · 
yiil gösterilince mahsul artmıo 
ve netice ltlbarlle taltp ızal 

mıı, arz fçoğalmıt ve f latlrr 
dftşmftttOr. Flıtlerln flD çok 
dOştOğO yal 25 milyon kilo gl · 
bl fazla bir verim alının 931 
yılıdır. Bu yıldan ıonra moh· 
telif plyaHlardıkl ııtok fazlı· 
lığı flıtlerln eski enlyealnl 
bulmasına lmkAn bırakaıımış 

tır. Yalo11 935 yılı ply11111ında 
bir kalkınma gôrOlmOı ve H 

tatlar hararetli cereyan ettiği 
gibi f latlt-r de yOkeelmfodr. 

Geçen sene ilk tfttfto plya 

/.. kköyOnde 105 .kutnttan açıl. 

mışlı. Bu açılıttın sonra 1 ı& 
milyon kilo olın rekolte muh· 
telif mıntıkalarda 20 120 ku· 

roo araaındı kAmllen 111tılmı~tır. 
Satışın çok çabuk bitmesi, re· 
kolttnln tahminlerden çok nok· 
Hn oloeondandır · Geçen yıl 

havalar kurak gltmlf, tGtftnler 
boy atımımış, yapraklar zayii 
kalmıotar. Mıntaka rekoltenin 
18 milyon kilo olmHı ve bu 
miktarı grçmemesl faydıh gö 

rGlmek.tedlr. TtıtancOlOğftmftztl 

bütün dllnyada değeri nlebe · 
tindeki mevlde çıkarılabilmek. 

için, kunetll verim kaynağı 

olan bu mabaulden memleketi 
hakklle maetef it kılmak için 
birçok tedbirin vardır. Bun· 
ların başında tfttftn ekimini H~ · 

lam bir dftzene bağlayarak tar. 
laları tıbdld etmek •e Ullftn 

cOlüğilmOzü raeyonel bir tekle 
sokmak careleıl gelmektedir. 

TOtOnlerlmlz, ihracat mıh. 

Halkevleri binaları 
Balknlerlnln legal etmekte 

oldukları Cftmhorlyet halk par· 
tf al bf nalarının bina verglaln · 
den maeteına olduğa Maliye 
vekAletfnden tehrlm17.dekl alA 

kadarlar• bfldlrllmlştlr. ..................... 
eüllerlmlz arHında değer iti · 
barlld birinci mevkii tut· 
mık.tadır. Ege mıntıkuında 

umumi harpten enel 10 bin · 

ton letlheal ve 7 .59 bin ton 
ihracata mukabil harptan eonra 
lıtlhsalAt ve ihracat miktara 
iki buçak mlell artmıttır. 1931 
de lstfhH14t 26 bin ıooo bul 
mut, •e 1929 yılındı ihracat 
18,9 blu tona kadar çıkmıttır. 

935 yılındı lstlhHIAt 14 mil 
yon kilo, ihracat ta 14 ,9 bin 
ton olarak teabft edllmtotlr. 
Tiltüalerlmlıl en çok çeken 
memleketler Amtrlkı, ltalyı, 

Almanya ve Hollandadır. 1-
T/AVV/AR~ 
SiNEMASI TF.LEFON 3151 

Bu hdta mevalmln çok beğenilen iki bOyilk. filmi 

Kac;ak Sevdalılar 
ROBERT MONTGOMERY ve MAGDA EVANS'ıo beraber çe

virdikleri tamamen Fnnıızca ıözlO bir ıabeııer 

Viyana Geceleri 
Vlyına'nıo dillere deatın olan tğlence ve mnlkl bayat• ve en eon 

valelerl lrae eden geoit mevzulu büyftk musiki ve eğlence f llml 

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

SEANSLAR: Hergün 1619.30 Vlvena geceleri. 17,40-21,15 Kaçak 
ıe•dalılar Cumartetıl ve pazu 14ı de Kıçık sevdılılırla bışlar 

eaeı KuııdHı'nın Yoraa •e -

Hik4yeler 
~ ... !!imi.--..~ irfan Jla;ar 

Gene O 
GöJ;lcpe'de doııJardau bjriniq 

evine, nişıına çağrıldını. PaveıHleJ 
umduğomdııo f aıla iı!i. Bıınıı dıt 
bir yer göıterdiler. 

RadyQnUQ kıvrQlı: lıa•ıınna 

kırnlarak uyau vücutları boa de gij~ 

ucuyla ııeyre batlachın, 

Birn ileride yedi ı;elı:iz kitili~ 
bir halka peyda oldu. Bu ha)kadaq 
kulağıma doğru bir ıeı ıııçradı. 

Annzın ea~ırdım .. 
Bu ıeı, e•et bu · ıeı ihtiyar 

dostumun (Pardon artık dostum 
değil) ıe;iydi. Nereden nereye, 
Göıtepe'dcılı:i niıanı gelmieti. Baoı· 
mı hemen geriye çevirdim. Çünkil 
darğındık. SeJimJaımamıııQ imUnı 

yoktu. 
Artık batka ıeyler dfltünilyor• 

dum.. .Llik.in, içimi yiyen bir kurt 
içimden baıını kaldırdı; y6züme 
baktı •e bana eonları söyledi: 

- Ne duroyoreun? fııkemleni 
alıp Yamanlardağı'oın arka tarafını 
geç.ııene! Seni ordan göremez o. 
Bakalım neler anlatıyor; kulağıoı 
ver! ·ot et; ııonra fıkrauı yaz! 

Kurlun dediğini yaptım .. 
İhtiyar doıtu dinleyenler baetu 

baea dikkat kesiloıielerdi. O, bir 
koltuğun içine gömülmüf, ağır ağır 
felsefe yapmakla meıguldü. 

- Ne teferriiatçı insanlan:a 
biz; diyordu, çok teferrüatçı. Hir it 
üzerinde kat'i büküm vermekten 
deh§etli ıurette yılıyoruz. Kılı kırk 
yarmakta, ince eleyip ıılı: doku· 
makta, boea koyup 11ığdıramadım, 

doluya koyup aldıramadım demek• 
ten bizim kadar mahir kimsecikler 
yoktur aanınm. 

Asırlardanberi tesiri ahında kıl· 
dığımız eark müeıaeaelerioin bu 
bir devamı mı dersiniz? Nedir içi· 
mizdeki o biobir vehim? Nedir 
bütün benliğimizi kemiren kurun• 
tularımu:, lı:aranııhklanmıı, endi· 
ıelerimiz .. ? 

Size bireey ııöyliyeyim mi? Bi· 
zim, bayatla ve iole beraber yürü· 
miyen ve ııırf kafayı doldutmak.tan 
baıka biroey yapmıyan okumalan• 
mız, bizi bütiloleyecek. yerde mıı· 

hakkak ki param parça ediyor. 
Menfi bir tabeilin çocuğu ol· 

doğumdan mıdır bilmem, bilhaıııa 
benim zehirlenmiı bir ıahııiyetim 

•ar. Zorla değil ya, kimseye daoıt· 
madan bir§ey yapamıyorum. Ancak 
baokalırıoın aklullarile gideceğim 

yola öğreniyorum. Böyle yapmaz• 
sam, .allah beroeyden korkuyorum. 
Teoebbüılerimde muvaffak olama• 
yacağımı, herhangi bir ileri aıılıata 

hemen beynime kuroun yiyeceğimi 
titriyerek tahayyül ediyorum. Kı· 

saca ekı~rimiz kendi :ayalr.:Jarımııla 
değil, baılr.:alarıoın ayaklarile yürü• 
yor. 'e feci! . 

Kareıyakadan buraya gelmek 
için 6ç gün üç gece düoündüm. 
Geçen yılki İstanbul ıeyahab ise, 
tam iki ıy kafama iogal etti. ffaı• 

ta mıyım acaba ben? Nedir ben· 
deki ıu iğrenç azimsizlik ve cOr• 
etıizlik! Birbirimizi ııcvmememiıin, 
yekdiğerimize gü•enmememiıio, 

daima karoılıklı bir emniyetsizlik 
içinde yaoamamızıo, öz ve ıamimi 
ıeıekküllere haeret kalmamızın ee• 
beplerioi hep bu iç vehimlerimiz, 
iç endioeleriıniz, k111kaoçhklarımız 

meydana getiriyor. 
Ila yat zaruretJcri içinde yıpra• 

nanlar •e bilgilerini iole, tatbikaıla 

perçimleyenler daima bilyük za• 

ferltr kazanmıılardır. 
Hayatı bir hamur gibi yoğur• 

malı: lazım. Ona iıtediğimiz ıekli 

•erebilmek elimizde degil mi? 
Emin olunuz, bogfioün dünya 

ıefleri hep bu çetin yoldan yürü• 
müt ıahaiyetierdir. Bir Stılio, bir 
Muııeolioi, bir Bitler, bir Alka 
zamora .. 

·e hacet ba~lı:a yerlerden mi• 
sal getiriyorum. Bunların hepsin• 
den daha baıka ve harilı:ulide olan 
Atatürk, hayatın binbir felllı:etile 

pençelP9miş, bilgiııini kata bir ha• 
yatla karoılıotırmıe, maddi •e m•· 
nevi varlığını ideali için harcamıı 
ve bir havari gibi ... ,, 

Yamanlardağı'nın ateoi beni de 
aarmıotı, Hemen elini aıkmak, ken· 
diaile banımak iıtiyordam. Milm· 
kün olmadı, Çünkil bayanlar ona 
harf oyununa çağırmıolardı. Ağır 

agır yerinden kalktı. Büyüle baıım 
iki tarafa eallıyarak genç •e pel 
bir bayanla birlilr.te halkadan 
ayrıldı. 



Siyaset Ve Aşk 
Su derdi ile Validen 

istimdilt. ediyor, Edebi, tarlht macera romanı 

YOıbauının bo cevabı genç 

kadının çok boıooa gitti; mem 

ooounlyetlol en gOıel bir te 
beıaOmlle bildirdi. 

Ko~t Boagenun konuşurken 

gene kadını tetkikte devam 
ediyordu. Ve dikkat ettikçe ba 

kadını daha gOzel buluyordu. 

Bllha!!I gözleri, esrarla ılyah 

gôılerl pek gGzeldl. Omuzları 

da, bu tarihte Pırle 'io en mee· 

bor ve en ıOzel omuzları de· 
mektl. 

Kola: 

- Kabileler araa1Ddı çok 
gOzel kadınlar 

mudur? 

39. 

bir canavardı! Zifaf geceeiotn 

aabahl Onrlme bııkalarlle mel 

Menemen'dcn :K.ar11olo ~Ok· 

ra lmıılı bir mektup aldık. 

Mektobon menao, Menemenin 

geçirmekte olduğu ıu bobra· 

nuebet ıutto. Ayrılmımısın en 01p1 ıiddlr. Bul411111 ıudor : 

bavlı oebebl metreıılerloln çok· fükl Menemen 110 vakfına . 
loğo olmoetor. Eğer benim ıld bcıuıo emlAk ·re akanı ta· 

robl ihtiyaçlarımı takdir ede· hlarak Te mncut para da llhe 

bllml, olsaydı, onu ebediyen edilerek 110 yolları dftseltllmlı 
11evecektlm. tir. Ro lıe 60 bin llrı harcın· 

Genç kadın, YGıbaeının aôz mııtır. Bılk, arlık 80 derdin · 

ıôylemeslne meydan bırakma · den kortulıcığını tanmııtır, 

dan enzftoe devam elif: ÇnokQ Menemeu'de halk, kadın 

- Evet, ytyorom, içiyorum, çoluk ve çocuk çeeme bıııoda 

tiyatroya gidiyorum, bazı bası beklemekten bıkmıı, oeaumııı· 
dostıarımla gulyorom; çllınkft tır. Fakat ne çare ki bu kadar 

hayat lktlzaaıdır . Fakat benim· maarafı nğmeu vaziyette çok 
le mfinaaebetl olanlar ausıudı, az bir aalAb olmoıtor. Üstelik 

benden blreey elde etmle ol · belediye, bazı çeımelerlu, hıuA 

Çin'de 
Yeni Bir 
Suikast Oldu .. 

••••• 
Tren, tehlike atlattı .• 

Tien·Çln, 30 (Rıdyo) - Ja 

pon'ları kareı bertOrlft nftmı· 

yivler yapılmamaaı için çahııl· 

m11ına nğmen Tlyeu Çin Tınto 

arııuudıkl demiryolo köprllııClne 
bir bomba atılmıetu'. Kendile· 

rlndea ıaphe edilen birkaç 
Çlo'll demlryolu memqrq ıarrı 

ıod altındı bolondorulmıktıdır. 

DJye sordu. mıklı ôvftnecek tek kimse bo · hayır eahlplerlnln vtıcudı ge· 

Sulkaetıa vokuonda kôprOden 
aıker dolu bir tren geçmlıııe de, 

yalnız erzak yftklO vagonlarla 

bir bıynu vagonu devrllmle1 

birkaç hayvan lUmOıtür. NO· 

foıça zay!at yoktor. Japon 11 

keri mıUmatı tahkikata deHm 

etmektedir. 

- Fakat Pırla kadınlarının lımnsıoıı!. tlrdlğl eıkl çe1Jmelerlo 11olarını 

zarafeti onlardı yoktur. Banrl Dô Bo~gomon keserek aylığı 150 kornoı ıo · 
- Eğer handan maluıdınıı Fakat, bo lmkloaııdn! nan bonon evine n kıbvehı· 

Amerika 
lntirad siyaseti mi 

takip edecek? 

hını bir kompliman yıpmık11 .. Dedi. Genç, gftzel ve cazibeli · oeılne sa vermektedir. 150· 
Maaaade buyurunuz da ılıe sln1z. Damarlarınızda aıcık bir 200 yılhlı: Çınarlı çeemeııloln 

Parlı'te doğmue bir kadın ol kan kaynıyor, kalbinizde yer ıuyo da keellmletlr. Sebebi, 

mıdığıou bildireyim!. etmiş bir eı vardır! . guyı, mikrop ve bu çeımeye 

Şo halde, vlllyetlerden Genç kadın, lhmılkAr bir gelenlere yıptlıu 111rlunıılıklar· V aılngtoo, 30 ( Radyo ) 

Ayından Borab, beynelmilel ıl 

yıet vaziyetten bıbııederek ca 

murlyetperverlerl laf lrad ılya· 

ıetl takibine davet etmle ve 

demiştir ki: 

ılnlz, değil mi ? tavırlı omoılarını kaldırdı. Fa . dır. Çeşme hıf rıdı, on günde 

- Hayır.. Bayır.. Ben bir kat birden oturmaktı olduğu bir yıkanıp temizlenmekte hl· 
yıbıncıyım, LAtln ırlı:ını ben· koltuğa dfrıeklerlol dayadı ve rlncl endlıe isale edlleblleceğl 

ıemelı:le beraber, Dınlmarka· bııını elleri ıra11ua aldı. gibi, iklnclıl de ıebep olamas. 

hyım ! Usancı bir ıakuı hAeıl oldu. Lerkea bıkkını arıyıblUr. Böy· 

- Ne aıa, bo da beni ılze Genç yazbaıı, genç ve gGzel le ıeyler, bir memleketin ıa 
- Uluslar ıosyeteılnlo ıa 

lahı menuubabı olduğu ıa ıı· 

rada blrleılk Amerlka'nıu sos 

yetede fHlle almHına davet 

edilecegl muhakkaktır. 

bir derece dahı cezbedecek bir kadının muıtarlp oldu~una hftk . lelerini boımığı ve halkı ıuao!'l 
ıeydlr. ÇGnkO Dınlmarka't.lar metti; yınına yıklııtı, elini bırakmığı 11ebeh olımaz. Eğer 

blılm doatlırımııdır ; ve be· yıHtÇa eline aldı •e genç kı· bu suretle Ôdemlı, Bergıma, 
nim ecdadım dı, Normınt'ler· dJDıo gôılerlnln yaelı dolu ol· Karııyıka beledlyelerl tıklfd 

dendir. Şa auretle ırk mtınase· doğunu gôrdtı . edilmek htenlyoraa, onların 110· 
Bonuu için Amerika A Hopa 

lelerine karıemamık hoıuıun· 

dakl kıt'l kararını bozmamı · 

hdır. 

betlmlı var demektir. - Şonu Var - lırın•n birkaç dt>ğlrmen dônd4· 

Kola tekrar davaııına dOndtı 1 Zabıta 1 recek kadar kanetU oldogonu 

•e: •-------------ı-•ı n onların herceyl yapabilmek 
- Zarafetten mahrum ad· 

dettl~lnlz kabile kıdınlerı size 
yalnızlık hıyatanda refakat et· 

mlelerdlr. Bir erkeğin uzun 
samanlar kadınsız kılm11ına 

imk&n yoktur. Dedi. 

- Aziz madım, sisi çok 

bftyClk bir hayrete dGıGreceAlm: 
Kabile kadınlarından hiç birisi 

ile haeoelyet peydı etmedim ! 
- lmkAn yok. lmkAo yok ! 
YGsbııı, yeni dostuna yeni 

bir itiraf ııraaıuın geldlglne 
h4kmettl: 

- Ben, kadın ' znkl değil, 

ıtk ırayorum, ıevece~lm ka· 
dıudın ilelebet ıyrılmımık lı· 

tlyorum.. Dedi. 

Pruıyı'h kadın, bu genç .ve 
merd zabhe dikkatle bıktı. Ok· 
larınıu artık hedef htlkımetlnc 

dotrolduğono Hnıyordo. Mı· 

mıf lb, gözlerini mahcubiyet He 

ônOne eğdi ve mmldan11 gibi 
yavao bir sesle: 

- Ben de tek aıkl11 iktifa 
ııraftarıyım . Fıkat böyle bir 

•azlyet bıılımıdım; kocem, az. 
ğın ve ıhlAkıuz bir adımdı; 

--~ ............ _.. 
ANADOLU 

- --- ---
Gflnlfik Siyasal Gazete 

Sahip •e Baıyazganı 
Baydır Rilıdn ÔKTEM 

Umumi neıriyat ve yazı itleri 
m6d0ril: Hamdi Nüzhet 

İdarehaoeıi: • 
İzmir İkinci Beyler ıokagı 

C. Balk Partisi binası içinde 
Telgraf: fzmir .. ANADOLU 

Telefon: 2776 .. Poeta kutoeu 405 

ABONE ŞERAJTJ : 
Yıllığı 1200, Alb aylığı 700, Oç 

aylığı 500 kuru~tur. 
Yabancı memleketle.r için ıenelik 

abone Ocreti 27 liradır. 
Beryerde 5 Koruoıur. -ana geçmiı ntı!halır 25 kuruttur. 

ANADOLU MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

Pencereden düşmüş: 
Kareıyıka'da Yılı 11okağında 

dıı pencere&iodeu S4mer ılne · 

maaına paraaıı girmek teoebbd· 

ıftnde holunıu Arif o~la 11 
yaelarında Mublddhi dftterek 
yıralıumıoh-.:. 

Hırsı:lık: 

kudretinde bolandnklarını oout· 

mımılıdır. 

Yas mevsimi gelince Mene· 

men, kerbelA eahraaını andırı · 

yor. Zengin olıalar evlerine 

ıldıkları pırah an ile çiçekle· 

rlul ıulayıb, evlerini yıkatırlar· 

ken fakirler, bir deaıl ıo için 

V aolngton, 30 ( Radyo ) -
Saylavlır korolu, bahriye bdt· 

çeelnl 526 milyon dolar Dze. 
rlnden kabul etmlıtlr. 

Eden 
Grandi ile 

Karatıı'ta 9 eyl41 sokağındı çeıme bııında 111atlarca bekli · neler konuşmuş •. 
otunu Dramalı Moıtafı kız• n yorlar.. Şimdi ha çeemeler de Londra 30 (Radyo) - Lord 

All'olo lı:ar111 Zdbeyde'oln eti · kapatılıyor. Vallmlılu ba meı'ele Eden, Itılyının Londra ıef lrl 

ne giren bıreız tarafındın pal· ile ılAkalırını yılvarıyoroı. Sinyor Grandi ile yaptığı gô· 

tosu çalınmııtır. 1 B d 1 rGımeler bıkkındı nazırlar 
Araba kazası: 0 rsa a mecılılnl ten•lr etmletlr, Lord 

Bir yak arabası ıQrftcftıG; •------------•-! Eden, İtalyanın, Akdenlıde fa . 
Kabraruıular'da BabçıHn aoka· Üı:üm satışları: glltere menafii için teminat 

gındı oynamakta olan Dramalı ç Al K S nrdlblnl beyan eylemlıtlr. . ıcı . • K. S. e 
Mehmed oğla yedi yıılarıoda J T 136 · •ra. mıh. 7 10 Anıı· Venı·zelı· gtler Nıbi'ye arabasını çarptırmıt Te 106 Vhel 9 25 12 ° 
ağzından yaralamııtır. Çocuk 2s s. Emlo 9 25 9 25 Tek bir fırka 
h11taneye kaldmlmıet1r. Hftvl· 21 B. a. Alllrakl 9 25 9 25 k"l k . . J 
yeti bellrelı arıbıcı aranıyor. 20 M. j. Tırauto 9 25 9 25 teş 1 etm ıslıyor ar. 
Ki:leımiş 

Kemer'de Alman koleılnde 
311 BugGnkQ eatıı Parla, 30 (Radyo) - Atloı· 

518000 DGuktı ıatıe dın hıber veriliyor: Muhtelif 
Şakir oğla l<i yıolarındı Me· 512311 Umum yekun enctımenlerde 111 Antl Veni· 
mlı, Burea'h İımıll o~lo on incir satışları: ıellıt eaylavlar, hu encOmen· 
yaelınadı İamet'I klrletmfıtlr. 
T hkl

L t yıp 
1 

Ç. Ahcı _ K.. s. K. s. lerden istifaya karar vermlo 
ı •• ı ıyor. 1 }erdir. 

Bıçak taşımak 65 nhlur ıdareal 4 25 4 25 

K l 'd M h d (Hurda) Aotl Veofıellet partiler, yeni eçecl er e e me oglo 
Z h · l ve tek bir parti teıkil etmek 

Fehml'nln O:&erlnde bir bıçık a ıre satıı arı: 

Ç ftıere blrlblrlerlle temaeı gel· 
bulunarak zıbııaçı alı•mıetlr. · Cbıel K. S. K. S. 
Otelde yangın 130 BoAday 6 50 6 50 mitlerdir. Bana monffık olı · 

t_ ıoıı:. M. dırı 6 75 6 75 m11lar111, ılmdlkl parlamento 
umetpaıı hoharındı Bergı · u 

2:&.5 B. pamuk 41 50 43 nuu feshi •e yeni eaylav 8e· 
mı otelinde yangın çakmılJlır. çimi yapalmaeanı mOıtereken 
Otel kAtlbl Bekir oğlu İamıll'ln 46274 kilo Yapığı 51 66 kraldan rlcı edeceklerdir. Bu 

gazocağı mıklneelle karyolılırau yftzQklerl muayene ederken 16 nılyet, Yunaoleıan'da yeni fb. 
ıahtı kornea yanlarını temiz· 

lira değerinde bir yGıOkteld tUAflerın hıe gôatermealue ıe · 
ledlğl aıradı naeıleı bir yorgan beb olıcıktır. 
ıoto~moe, fıkat yetlellere"k yan· elmae tıeı çıkararak elinde ge· 
gın söndGrGlmOıtftr. Otelin al· tlrdlğl adi tııh bir yaıftğe bağ · 
gortıh olob olmadığı heuQa lamıe ve ınıııcıgı sırada to-

belll değildir. tolmoetur. 

Dolandırıcılık: Odunla xaralamış: 
Kayamcolar çarııııuda bl r 

vak'ı olmuıtur. Yftz4k aatın 

almak babıneıll~ Meı'ot oğlu 

Mebmed'in kuyumcu dGkkAnı· 

na giden Uıturamcalı Saley· 

mıa lu11 Ziya kırıta R11lye, 

K.11ılçullu caddesinde Glrltlf 

Ahmed oğla BllAl ile 'Üzeyir 

otlu Feyıl ar1111nda bir alacık 

mea'elealodrn kavgı çıkmıı, 

Bllil Feyıl'yl odunla bıııudan 

yaralımııtar. 

Almau ölOleri 
Beırlln, 30 (Rıdyo) - M. 

Bitler bogaa deni• 1ıarb ôfQ. 

lerl bayok ıbldeıloln ka,ıd 

resmini yıpmıetır. Bo mera · 
elmde bıe amiral Von Rlder de 

hazır bulonmo9tor. Umumi 

harpte ımlralllk yıpmıı olan 

Von Trofıa bo mGn11ebetle bir 

notok 1G7leml1tlr. 

Italyau'ların Habeşistan 

daki Yeni Faaliyetleri: 
. 
Adls-Abıba, 30 (Radyo) - Jfabeılataa'da ltalyıu'Jar tarafın· 

dıu yıpılmıkta olan yollar Erltre ile Somıll'yl birbirine bağlı· 

yacaktJr. Bu ıoretle Moeıana'daq Mogadlsyo'ya kadar doğrudan 

doğraya aeyabat mGrukfto olıcıktıı, )fogadlsyo' da Banko dl Ro 

mı bir 9obe açmııtır. 
Mare9al Gnçyanl Habeı tılerl ile )uymetli madenlerin ihracını 

yaaak etmfıtlr. 

Brezilya erkAoı harblyel omomlyeıl relal general Kaatllya dl 

Llma bQtdo Hıbe1letan'1 gezmlı ve Adlı ·Ababa'dıu Mogadlsyo'1a 

varmııtır. Boradıu da Ogaden · Ctclka · Harar yolq Oıerludo 

gezecektir. 

••• 
Belgrad l\lülikatı 

Yugoslavya ve Lehistan Nazırları 
Arasında Neler Konuşuldu? 

Belgrad 29 (A.A)• - Polonya dıt bakanı M. Bek ile Yugoı · 

lavya bııbakaoı M. Stoyadlnovlç arııunda yapılın mGIAkatlardın 

ıonrıi ne1Jrolonan tebliğde deotllyor ki: 

Polonya dıe bakanı ile Yogoaluya bııhıkanı bogGnkft moıkll 

beynelmilel Vlzlyette memleketlerinin dıı elyaaalarıoın idaresinde 
adalet •e beynelmilel te11nQt preuılplerlne ve her iki meml,,ke· 

tin şeref ve meero menfeatlerlne istinat eden her UlrlCl kornea ~ 

slyaaete lmkAn n mevcut taabbCltlerln mQeaadeıl nlıbetlnde mft· 

zıb11et elmt.k haıuıunda tamamlle mutabık balonduklarıaı mel· 

eahede etmlılerdlr. BogQnktı tabet temaı Otedeuberl iki Slat 

milleti araaındı mevcnt 11mlmt rabıtaların yeni bir delilidir. 

Binaenaleyh nok:tıl nazar teıtllerlne ileride de ayni zihniyetle 

devam edltmeıl kararleştmlmıetır. 

Fransa'daki Grevler. 
ffadiae g'!nişliyor. Müzakereler devamdadır 

Fakat netice ümitsiz değildir. 

Parle, 30 (Radyo) - Grev 

yeniden baıka bir safhaya gir· 

mittir. Reno'den n bir iki 
m4eHeaeden bıtk:a diğer mG· 

eıeeıler henftz grevi terketme· 

mektedlrler. Yeniden Sen Brr· 

nar •e Orlean'da gre•ler yapıl 
mıetır. 

Mesai bakanı M. Froşar, bo 

gece yeniden bir konferans 

teklif etmletlr. Maden leleri 

grobo, mGeeeeeelerl amelesi 

tahliye etmedikleri taktirde 

hiçbir uzlaımıyı kabul etme· 
u.ektedlr. M11maf lh mftzake· 

reler henGz denm etmekte n 
inkıta tehlllkeel arzetmemek· 
tedlr. 

Bogfin ıkıım 4zerl bazı 

kahve ve gazino ~garsonları dı 

grev ilAn etmlılerdlr. Bunlar 
gftode 8 11at le istemektedir· 
lerler. 

Pırla, 30 (Radyo) - Fabrika 
ameleleri grevi 11lAba dogıu 

yOrOmektedlr. 35 ·bin ameleal 

olan Reoo otomobil fabrikası 

loçflerl Sah gOnd lee bıılıyı · 
caklırdır. 

Grev llAn eden amele 100 
bin mlktarındad11. Ônftmftıdekl 
haita vaziyetin tamamen dGıe 

lece~I ınlıeılmıktadıt. MOzake· 
rat tımamen yolandadır. 

Parla, 30 (Radyo)· (Orlean)da, 
beeyftz amele ansısın lı,ılerlnl 

terketmlılerdlr. Marallya'dakl 

amele l11e tekrar it tutmuetur. 

Mesai nezaretinde bıehyın m4· 

zakereler devam etmektedir. 

Blrço~ fabrikalardı ımeleler 

yeniden kıçmıga baılımıelardır. 
Meeal Nazırı M. Frooar, bu 

gece patronlarla amele mfimeı· 

ıillerlnl yeniden lçtlmaa çığır· 

mıetır. 

Pariı, 30 (Radyo) - Maden 

fabrikaları mOmeılll M. Rlı· 

mou, amele ile patronlar arı· 

ııncla mabıellt bir toplanh 

yapılmasını temin için bogt\o 

baebıkan M. Alber Saro'yu 

zlyeret etmlı n bir eaıt kadar 

~onoımoıtur. 

HenOz it tutmımıe olıo 

amelelerin patronlar ar11ıuda 

bir ozlıımı haeıl olmazsa baı 

bıkan, bizzat mftdıhale edecek 

iki tarafı uılıetıracıktır. 

Fransa'da 
iki merasim 
Bir arada yapıldı .. 

Breet, 30 (Radyo) - Co· 

mor reisi M. Lebruo, yınında 

bet bakan olduğu halde g.,lmlt 

Te ilk le olarak Meçbnl aıker 

ıbldeelue çelenk koymuı H 

Pteıte de 60 metre yftkeekllk· 
te T4coda grtlrllen deniz kur

banları ıbldeslnto ka,aı resmini 

yapmıthr. M. Plyetrl bu mil• 

naaebetle bir natok ıôylemletlr. 

Camor reisi ıkeım ftzerl 

Prnvenı zırblıııuı gltmlt ve 

ikinci filo zabhını kendisine 

takdim edllmletlr. Bundan ıon· 

ra ikinci filonun manevraları 

bıılımıştır. 

M. Lebrôn gf!ce Pırla'e hı· 

reket etmlltlr. Yırın 111bıb 

( BogQn) Pırlı'te boluaacaktır. 

Breıt, 30 (Radyo) - Comar 
relı M. Lebrua, (Provını) zırh· 

lııından karaya inerken 21 pare 

top ıtılmık ıuretlle 11elAmlın• 

mıe ve halk (Yaıaıuu cumurlyet) 
dlyo bıgırmıetır. 

M. Lebran, bu ıkıım hare· 

ket etmletlr. Yarın ( bugfto ) 

111t 9 da Parlı'te bulanacaktır. 

Maden ihracını 
Yasak etmişler. 

Adi Abıbı, 30 (A.A) - Ma· 

reeıl Gnçyanf 1 kıymetli ma· 

denlerlu memleket dııını çıka· 

rılmaıını menetmlıtlr. 
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Birinci Fransova 
... Tarihf hU yük tefrika_.. 3 

Nafta Vekili Ali Çetinkaya Kamu· 
tayda Yeni izahat Verdi. 

·- -
Çeviren: F. Şemseddin Be1ılioğlu 

Genç Fran8ova'ya; ·~ Tac ve tahtınızı kendi 
piçipize Jerke.tmek üzeresiniz, dediler,., 

--------"'""'!~------------.--~~~~!"'!'-'~!"""""'--""P'!'!~ 

Demiry_ollarımız - Hava Yollarımızın Uzatılması Ve 
Yeni. Gelecek Tayyarelerimiz· Limanlarımız. 

Kraliçe eelAmla eğildi ve -kra 

bo elini lSperek tatlı bir sesle: 

- Soltanım hu sabah nasıl· 
darlar? dl ye ıordu. 

Kral, geoç lnıllçaye bıktı, 
bu aarııın gazel, bo tam genç 

ilk için idi, ki tedrici eorette 

lUtıme do4ru gidiyordu! 

Bu balolar, bu akıım alya · 
fetlerJ, bu gezintiler, bo aeya · 

haller, bu evler, benftz bir 

çocuk olan kraliçeyi eğlendir· 
mek için yapılan bftttın bu de· 
llllkler hasta ve ihtiyar kralı 
mezara stırtıkllyoıdu! Enelce 

ıdkun içinde bnlonan ııtodıa 
bıhıettl, gece ve gOndGz eğ· 

lence •e ziyafet 'erlllyoıdo. 
Daha enelkl ıkoam gece yarı 
sına kadar çılgınca daneedll· 
mlotl. 

Kral, nikbin bir tavırlı : 

- Fena .• Çok fenayım, 'azı. 
ılm, dedi. 

Elindeki bııı bir insan ka 
fasını andıran asasını oynatın 
Trlbol,.; 

- Slr, haydi ~it, yat!. DJ. 
ylp duruyordu. 

Kral, mecnun Trlbole'ye hı · 
f ti 'ordu 'e: 

- Bir krala emir vermeğe 
kalkııın deli! . Dedi. 

-· Bir delt, bir hekime de 
ıkıl vermeğe muktedirdir. Slr, 
git yat. 

Onlklncl LOI homordan~rak 
Bôzüoe devam etti: 

- Nasıl hasta olmamalı, 
•ınkl, saat eekizde yemeğl yl · 
ı:nekllğlm lbım olduğu zaman, 

Biz beni ancRk onlklde yemeğe 
icbar edlyoreoooz. Saat altıda 
Yatmak lcab etıiğl halde, çok 

deta gece yarıeında yıhyorom. 
Nıeıl hastı olmımah, nasıl. 
Dedi. 

Kral, feri eOnmO~, bulınık 
gözlerini, kraliçenin ilkbaharı 
taze ve gazel yGzGoe bir daha 

dikti, eonra hazla bir tebes· 
IQı:nle: 

- Bununla beraber. Mln· 
Yonom1 eğlenlnlz. Allah ılzl 
haııahlrtan, kederden mason 
bntondoreon! Dedi. 

İyi kral, kendisini bir gOn 
Rtllb baba edecek bir tedavi 
11•ulao ıı tatbik için beklemekte 
01•a doktorlarının yanana gitti! 

• • • 
Şiddetli rnzgAr ıraeıoda ve 

köpeklerin bnlamaları içinde d • 
ôrtnala atını eGren ve çocuk· 

111kır kadışı olan Franıova'mn 
1'ttında, yine atı dörtnala kal· 

dır11111 bolonan elnyor Flö 
tabgl : 

k - Kral bo eabıh yine kin 
111lu ! Dedi. 

ft'ranson, bir balyaya dıl· 
~1ttı ; bonon lçlu cevab ver· 

:edt. Sinyor FMrangl ıözQoe 
e•ıın etti : 

- Genç karısı ile boy öl 
tCltrneğe kalkıetı. Bo güzel ve 
!:bitti ınlnl kraliçe onu hemen 
tfooete uçuracak ı. 

l>edf. .F11kat Funsova, sarı· .... 
1~1 •e dilber kraliçeden aldığı 
d tatlı n hararetli buseyi 
~ Cltnocıyor n eoeuyorclo. Ge· 
'•e ~ ıloyor da bir tnrlCl eue· 
•k bilmiyordu ! 

ll' - Artık emin oldum.. Bir 
t, .. 

l) Ilı mareıah olamıyıcığn~I. 
ed1, 

, letlkbıl hakkındaki dtııDnce 
' karuları-Üuında, Franaova 

dal~a arkadaılarana mfletakbel 
nalfeler babıeder, dururdu. Bo 

karar mucibince Sloyor Flöron· 

zl'de Marevıl namıedl idi! 

Franaova nihayet cevap verdi: 

- Fakat.,. Dedi. Neden Mı· 

reıal olmayacakaın .. Kral oldu· 

ğum 11man da ılmdlkl gibi 

kararımı de~lıtlrmlyeceğlm!. 

- Buna inanıyorum, eml· 

nim... Fakat... Slı, taç ve teh· 

taoızı kendi biçiminize terket· 
mek Gıereelnlz! .. 

Nafıa veklllmfıln bmoııy· 

dakl beyanatını dOoktı Anodo 

lu'da yaımııtık. Bazı noktaların 
ekalkllğl dolayıılle ajıneıu teb · 

llğlnl de aynen koyuyoruz: 

Ankara 29 (A.A} - Kımo · 

tay bugfto Fikret SIJaym bıt · 

kanlığında toplanarak Poeıa1 
telgraf ve tf'lefon umum mtı · 

dGrJOğQ btUçeslol mtızakere 

ve kabul etmfetlr. 

Bundan ıonra devlet demir· 

yolları umom mGdflrlO~ft bftt· 

- FMranzl, 
ıllah ıekına?. 

ne diyorsun, çeılnln mftzakereelnc geçllmlı 

- Söyledllderl mi çok iyi 
lehtlğlolze eminim. Bnndı tH· 
hlh edilecek en kftçftk bir 

n bo mtınHebetle Nafıa Ba 

kanı Ali Çetlnkaya ıanları 

eôylemlıtlr: 

BOtçe mftzakereslnfn ilk gftn· 

nokta yok, Slnyorum! lerlnde arkadaıımız Tftrker bir 

- Belki ltlttlm, fakat biç eoıl eordqlar. Blı yecl hatlar 

bir ıey anlMmadım, çılgın ıövalye. yapıyoruz . Şlrketlet satın ah · 
ı. Sözlerin halli en moıkll bir yoroz blonetlce acaba varidat 

muamma ıeekll ediyor!. 

- Slnyorom; Madam Lalz 

(Yani Franea krallçeıl) bOUlo 

hayatınızda Kont d' A.ngolern 
kalmak arzusunda olup olma· 

dığınızı ıor diyor, hem de be · 

nim vaeıtamla ... 

- . Bu da naeıl soıl, .arkada · 

ıım! Franson, bono eOyledl, 

kahkahalarla gOlm~ğe baıladı! 

maerafı veeal~eyl koruyor mo 

dediler. Bir lymada bolondalar. 

Bana cenp veriyorum. 
O. D. yolları varldahnın son 

ıen6dekl henOz satın ılınma 

mıı olanlarla herabtr gldlılnl 
göateren rakamlar eôyledlr: 

! 930·3 l ıeneııinde 20, 700,000 
1931°32 il 21,226,000 
1932·33 11 17,000,000 küeur 
1933 ,3.ı " 19,500,000 

- Sualim de basit: sı~, kral 1934·35 ,, 23,700,000 küsur 
hazretlerloe bir veliaht temini 1935.36 ,, 21,500;000 kiiıur 

için canla baıla çahııyononuz, 
Sin yorum! 

Fraoeova, atını birden dur 

durdu ve at eahlındı ani bir 

hiddet ile yQzfl hem-beyaz ol· 
do. Fakat hiddeti çok çabuk 

gıçtl: FIOranzl kendlelnln 4 
yaı bftyft~d idi: ltalya barbındı 

tam 4.6 yara almııtı. Kendlelnl 

çok eever ve eöztınd de dinlerdi. 

- Şo11u ı-ar -

Bugnn Mnhim 
Bir Ma·ç Var. 

••••• 
lzmir, Balıkesir Muh. 
telitleri Karşılaşacak. 

Berlln ollmplyadluı için ha· 

zırlanmıkta olan milli takımı · 

mızın seçme mQıabakllarıoa le· 

tlıakl t•karrftr eden nıuhtelltl · 

mlzln ikinci deneme mOe1bı· 

k.11, hugan Al!llncak 11b11ın· 

da Balıkeelr mubtellllle yapı 

lacaktır. Karışık takımımız ge· 

çen hafta Manlea'nan zaylf kad· 

roeuoa karıı 14 gol atmaeını 

rağmen mddafaa hattı tımamen 

abadı, durdu. Bono göz~oftne 

getirirsek bu gOokü oyunun takı· 

mımız için çok çetin bir lmtl · 

hın olacağını anlarız . 

Balıkesir takımı tam kıdro 

elle, garbi Anadolu'non en kov· 
vetll muhtelltlerlnden biridir. 

Binaenaleyh Manl11'ya karıı 

fena oynayan müdafaamız bo 

takımı kartı da ayni eleteml 
tıklp ederee kalemizin mOıkül 

nzlyete dOşmesl muhtemeldir. 

Şu hale göre pek ığır oynayan 
mfldıf lleıln yerinde All ile l,;ı .. 

ya'yı da tecrftbe t>lmelldlr. 

Batta bu lkt mtıdıf Umlzl, ken

dilerine herhalde izin temin 

edip katile ile beraber lstın 
bal'• gôUlrmek te IAzımdır. 

~ Nöbetçi Eczaneler 1 
Bo akşam Kemerahanda BllAI, 
Karataı'ta Sınto, Keçecllerde 

Yeni İzmir n Irgatpazarında 
Aerl eczıoelerl açıktır. 

liradır. 

Bo varidattan işletme mas· 
rafı çıktıktan sonra ınnları te· 

diye etmekteyiz: 

3,864.,000 Ura Anadolu Mersin 
Adına, Hıydarpaıı hatlarının 

takıhlerl, 

1,375,000 lira İzmir Kaeaba 

hattının taksitidir. 

1,172,000 Ura Aydın hattı 

nın taksitidir. 

Yekftnu 6,412,000 lira toto 
yor. 250,000 Ura da Dellet 

bınkaeına nrlyoroz. Bunlardan 
batkı yapılan Devlet hl zmet 

lerl, Ordu hizmetleri ve pan· 
eız mohıclr ve poıta nakliyatı 

nrdır. Daha bir takım lktısadi 

f ıler yıpıyoroz kl banlın da 
devlet heHbını zimmet kaydet· 
mek lbımgellr. Meseli kömftr 

uıkliyatında çok genlı dav.-a · 

nıyoruz. Memleketin ticari ve 

lktısadi nakliyatı için mftmkGn 

oldo~o kadar asgari tulle kul 
lınmaktayız. Şimdiye kadar ah · 

nan ve yapılan Demlryolların 

yekun kıymeti 500 600 Milyon 

liradır. 

Yukarda izah ettiğim o ka· 
dar geniş devlet ve memleket 

blzmetlerluden sonra 6 Milyon 

kaeur lira kir ediyoruz. Bina· 

enıleyb bOtOn hlametlerden 

gayri sermayeyi ydzd 1 den 

fazla bir nlsbette itfa ediyoruz. 

HalbOk\ danya ılmendlferlerl 

birçok yerlerde açık vermekte 

dlr. Bo netice meeeJA, Ankara 

Kayseri ·Sivas · Samsun • Kıy· 

ecri · Ulukışla gibi hıtler yeaıl 

olduğa halde umumi varidatın 

diğer bıtlHa memıocen böyle 

bir netice vermesini nazarı dik· 

kate aluak . şayanı memnunl 

yenir . 

Maruzatım bundan lharettlr 
( Alluılar ). 

Heyeti omomlyeıl Gzerlndekl 

bu l11hat1 mOteaklp mıddalere 

geçilerek mezkftr idarenin 1936 
yıla masrafları kuııhğı olarak 

23,364,65 7 lira tabıleat veril· 

mlıllr. İdarenin bu mıeıaf lıra 
karııh~ı • da 23,370,000 lira 
tahmin olanmıktadır. 

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

11 ava yolları: 
Devlet loletme ldıreel bOtçe· 

sinin mOzakeresl mOnaeebetlyle· 

de Nalla bakını Ali Çetlnkaya 
,u izahatı Yermleılrı 

Evvelki gOn bir arkadııımı 

zıo sualine karı• ndetmlıtlm 

ki bava yolları btıtçeıl mOza· 

kere edilirken izahat verece~lm. 
Hava yolları aenlelnl enelce 

milli mtıdıfaaya mtılhak olarak 

teelı edllmltll. Bir kaç sene 

devam etti. Fakat baıbakaoın 
arıueu (berine mftnaka14t nok· 

tal nazarm dalıaya tevdi olun· 

do. Ba nzlfe bize te•dl edil · 
dlğl vakit blldlğlofz glbl An· 

• 
kara civarında yatnız nyıf bir 

hangar •e bir binası ve iki de 

tayyaresi vardı. Birisi Amerl· 
kao, diğeri Alman Yunkere ti 
pldl. Bunlar ozon ıamtn isti 
mal edlldlklerloden emniyetli 
drğlllerdl. Onun için bize in· 
tlkal ettikten ıonra bunları lı::nl · 

laomadık ve aldığımız tabalaal · 

la yeni tıyyare ılınmak fçln 

llAnlar yaptık. Her yerden tip· 

Jer •e f lyıtler geldi. MGtehH· 

sıslar vaeıtaelle bunların lçln· 

den bir tip seçtik. O da Dra 

gun Raphadmda lnglllz ve bir 
tiptedir. Bo tipten Oç tayyar~ 
aldık. Ve bo tayyareleri kul · 
lıoacık. olan pilot •e mıklnlıt· 

Jerl Loodraya göndererek Oç 
ayhk bir sltıj yaptırmak. eure· 

tile yetiştirdik . Ve bn ayın 25 
inden itibaren nakliyata bati• · 
dık. Şimdi programımız ıodor: 

EvvelA bu dç tayyare ile 

yolcu, paket ve gazete oaklede· 

ceğfz. 80 tayyareler altı klıl 

taıır. lçlode tehlz telefon teel· 

8111 lardır. Ayni zamanda ıra · 

eadıt içlo de tertibatı haizdir. 

Bu tayyareyi bir pilot ve bir 

maklnlıt sevk ve idare eder. 

lkl makineli •e bizim tetklka · 

llmızs göre gayet emniyetli bir 
tiptir. Arkadaşlar da emniyet· 

J,, bloebillrler. (gOIGemeler) 

Hacim Kezer ( Bahkeelr) 

Parasız mı? (gGIGımeler} 

Ali Çetlnkaya devamla: 

Şimdilik para ttlac~ ğız. 

Bn dç tayyare ile Ietaobol'a 
sefer yapıyoruı. Her gGo bir 
posla oluyor. Dıha sonra lııtan· 
bol'dın İzmlr'e de ıeler yap 

mıya bııhyacığız. İzoılr'den 

htanbul'ı, Iıtanbul'dan Anka· 
ra'ya seferler yapılacak.tar. Bo 

ıenekl bütçemizde göreceksiniz. 

Bu sene daha iki tayyare atı· 

c11ğız. Tipleri elmdlllk değlıtlr· 

mek taraftarı değiliz. Yine 

ayni tipten alıcağıı. Bunlar 

dört motörlft ve 12 klıfllktlr. 

Ve daha kuvvetlidir. TabU 

f tatları . da biraz daha bııka 

olacaktır. Bonlar•n uzan me· 
ıafelere tahammQI etmeıl de 

nazarı ltlbere alınacaktır. Bun· 

tarlı da Adına ve Balebe ka 

dar nakliyat yıpaca~ız. 1936 
Yani bo sene bu ıeferlerl yap 

mıklı iktifa etmek istiyoruz. 

Belki Dlyarıbeklr'e de eefer 

yıpmıyı bııhyıcığız. Ondan 

ıonra 1937 eeoeel için yine 

Qç dört tayyue alarak lrak'ı, 
İran'a ıeferler yapmak niyetin· 

deyiz. Yani cem'an yekun sağ· 

lam ve kollanııh olmak ftzere 

elimizdekilerle berabn 12 tıy· 
yare bir milyon kftıur Jlraya 

mal olacaktır. 

1ıtınbul'da Btl76kdeıe'de lı· 

t11yonu bulunan Aero Ekeprea 
ismindeki tlrketln mukaveleıl 
bitti, Teılsatını aatın aldık. 

Oradan da Odeea, Atloa belki 

de Varna gibi mobtellf sahil· 
terde sefer yapabileceğiz. Prog. 

ramımııın ea1Bı budar. 

Burada lmıı pl&oına göre 
tayyare yeri olan eıkl koıu ye. 
rlol satın aldık, Geçenlerde 

bo mıkHt için bir kanun ge· 
çlrmlotlk. Orada yeoldtn hın. 

garlar yıpıcığıs. Yolcumuz 
oradan alınıp orada lndlrlle 

cektlr. Bo suretle lnlı yerini 

şehre yaklaıtırmıı oloyoroı. 

Ayol zamanda lstınbul'da ve 

diğer merkezlerde yeni lıtas

yonlar yıpmık lsteyoroz. V el 
hasıl uçof yerine lcabedcn tel 

ahı veealr teıleall yapmak Oze 

reyiz. Programımızın !ıeyetl 

omomlyeslnln lfıdeıl bodur. 

(Alluılar) 

Bo izahının sonra kanan 
llyıhl8t mtızakere ve kabul 
edllmlıılr. Bo kanoo ile bava 
yolları idaresinin 1936 yıla 

masraf tarı karıılığı olarak 

597 ,388 llra tahıt11t verilmekte 

ve •arldata da 600,000 lira 
olarak tahmin olonmaktıdır. 

Yine kamutayın bugGnka 
toplant111oda roznamf'ye giren 
maddelerden Ankara ıehrl lmıt 

mftdftrlOğilnGn 1936 yılı bild· 
ceelnln ve Van gôltl lt\etme 

ldareılle İatanbul, lımlr liman 

işleri ldarelerlolo hnlran 936 
ılt bir eylik muvakkat bGdce. 
lerlnln kabolftuft mdteıklp mı · 

llye 'eklletl teıkllit ve vaılfe. 

terine alt kanun liylhası ile 

tapu ve kadastro umum mft· 

dftrlftğd merkez fen heyeti ile 
kad11tro tahdit heyetleri mae 

tabdemlerl hakkında da de'1et 

memurları aylıklarının tevhit 

ve teadalftne alt kanon hft 

kftmlerlnln tatbikini gözeten 
kanon lıylhaeının ikinci mftza. 

kereıl yıpılırak kabul edllmlo· 

tir. Kamutay pızarteel ~ftnft 
toplanacaktır. 

Yağmurlar 
Ankara, SO (Radyo) - Dört 

yolda dolu ile karııık yığmur 

yağmaktadır. Iıpırıa ve Konya 
bavallelne de yağmur dft1mG1Ulr. 

Fenlandiya bitaraf 
Rlga, 29 (A.A) - Fenlan 

dlya dıebakanı Revala hareke· 

tinden enet gazetecilere yıptağı 

beyanatta, FenlAndlyı'nın bite· 
raf bir sty11et taklb etmekte 

oldoğonu ve herttlrlil bayok 

devletler anlaımazlığının dııındı 
kalacağını ıôylemlıtlr. 

Yeni neşri yat 

Yeni Adam 
126 tncı eay111 çıktı . içinde· 

kiler; (Iemall Hakka, mantıklar 

değil olgular). (K11a tetkikler), 

(Colette), (Bıltacıoğlu, teliı), 
(İımall Hıkkı, bir ô~retmene 
cevap). ( Dr. İzsettln Şıdao, 
•ıkla mftcadele), (Jaqoln Mıo· 
rlo, Iapıoya'da ftç nesil), (Ben· 

rl 8a~bo11e1 garba kartı ıark), 
(F. Dılear, Böcekler). (E. Hen 

rlto, Dostoyevıkl}, (A. G. Bra· 

gaglla, topluluk tlyıtroıu), (B. 
Ctrltllo~lu, on blo eğitmen bir 

arada), (Plerre Domlalque, dftn· 

ya içinde İngtltere) . 
Abonman adresi : İıtanbol 

Ye'Df Adam. 

Keınalp~~u'da t. ! 
Yağmurun yaptıkları 
Ve bıJlkıu . ısf ırabı~, 

~emtlpışı, ( Boauıj mub• 

blrlmlıaden } - 4yın 2• Ondıt 

baolayın şiddetli y11ğ01pr, bir 

ırahk doluya çevlrG1Jf, blrhuço~ 

H•t deum rtml~tlr. l.Jlucı~ 

köyöndr>ıl TOtftn, Boğday, lı\rp•, 
Zeytin ve bığ mıhaOllerl çol( 

zarar görmOıU1r. K.•ymıkam, 

Ziraat fen memuru, Jaodırm11 

komaodaoı ve parti Qyelerlndeq 

mftrekkep bir heyet, vaka m•· 
hıllloe giderek ıararı teıblt 

etmlılerdlr. ~ııılıy heyeti d• 

gltmle, feliketıedelere yardım 

v.adıoda bolonmoıtor. Jlk ted · 

bir olarak 100 çunl on dıiı· 
tılmaaı Geoel merkezden fateo• 

mlıtlr. Armutla köyGnde yıpı· 

lıcık pehlivan gtırrı!erl haeılA 

tının kAmllen lelAketzf'df!lere 

tahılı edllmeıl için mQHade 

lıtenmlıtlr . 
... -----

Topraktepe cinayeti 
Menemenin Toıraktepe kôytı 

el varında sığır meıeleıloden 

Mebmcd Emln'l Oldilrmekle 

maznun Bela Moatafa .e kar· 

deel Ahmed'le aıkıdaılarının 

muhakemelerine diln ağncezada 

devam edllmfotlr. Muhakeme 
ıon ıaf haya gelmlı oldoğondın 
dilnka c'eteede maznunlardan 

Fodolald lbrahim'ln, vaka gClnO 

hıdlae yerinde bolonmıynp 

Menemeo'de bulunduğun• dair 

g~!!termlş olduğu mOdalaa oıhltlerl 

dlolenmfılerdlr. Uo tıhltler, on 
kadardı ve hepsi de cinayet 

gQoG Hat 10-1 l uıelbda Fo· 
dolakl lbrahlm'I Menemen'de 

gôrdftklerlol el\ylemltlerdlr. Şı· 

bit kolca oğlu lbrahlm, demlı· 
tir ki : 

- Öğleden sonra aaat bir 

rıddeledode Fodolakl Ibrablm'e 

Menemendeki Banka blnaaı 

&uOnde rHtladım. Bir kaç 

gfta sonra mıktal Mehmed 

Emln'tn kudeef, Menemen'e 

gelmlııl. Kendisini gördüm 'e 
cinayetin kim taraf•ndan itlen· 
dlğlnl sordum. 

- Beli Mustafa ile Ahmed'I 

gördüm ama F odalı ki Ibrablm'e 

benzlyen diğer biri dıhı vardı, 

fakat · iyi göremedim. 

Dedi, ıahldln bu ıôılerl 6ıe· 
rlne m11nunların vekflt A Hkat 

Halid Natık, şahidin (BelA Moı· 

tıfa ile kudeıl Ahmed } ıöıO 

aıerlnde dormoı ve: 

- Abmed'l gl'ırdOğftnft ı~y· 

lemlı mi? Demfıtlr. Bo ıoal 

Qzerlne ııhlr; 

- Bana, gOrdOğftuQ söyledi, 

benzeutm, dedi. Cevabını ver· 

mlştlr. Iddlının serdi için mo· 

hakeme baeka bir gftne hıra· 

kılmııtır. 

Menemen haberleri 
Menemen ( Boeo&t) - Me· 

nemen tıhıll mafettlıl Anka· 
ra'da tıledlğl bir ılrkat f lllnden 

dolayı OH Sulh een mıbke· 

meılnce iki ay hıpee mahkum 

edllmlı ve bu bakam kesbi 
katiyet ettiğinden infaz edil· 

mek Ozere Menemen Milddel· 

umumlllğlne göoderUmlı ve 
mftfettlı dQn bıpleaneye ahn 

mııtar. 

Menemen sıtmae mGcadele 

hekimi k111 ve köyler halkı 

ile yıkından alAkadar olmakta 

ve köyleri dolıımıktıdır. Bo 

çahıkan arkacJaıımız belediye 

dlepaneer doktoru bolondağa 

ıaradı da nılfeelnl blhHkkın 

yapmıı ve Menemen halkına 

kendlılnl ıevdlrmlıtl. Takdir . ....... 
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Mussolini'nin 
Beklenilen 

Beyanatı, lngiltere'de ResQii Nota . lstaohul 
T • • y Bekliyorlar .. Gazeteleri.. 

eSJfJ apmamış. Cenevre, 3() (Radyo) - Ulus· Baş makalelerinde 
neler yazıyorlar., - "{Jaşıarofı 1 ci sahifede -

pole gellrml,ılr. Bo ooıe, kon 
seyln lioflmü:ıdekl lçtlmı prog· 
ramını kıdır tesir yıpmıvtır. 

UJoelar ıoıyeteel l!ekreterl 
M. A 'fenol. bu notayı tahrir! 

kabul etmemlttlr. Fıkat notayı 

nrllmlt tel4kld edilmektedir. 

Londra, Parla n Roma'dı 

ho notanın hoeole getirdiği te· 
slr çok bOyük olmuştur. Çonka 

Arjantin h6kumetlnln bu kuırı, 
hiçbir devleti alAkaaız bıraka · 

msz, Arjantin hOkumetl 14tlo 

Amerika devletlerinin U luslar 

ıoayeteılnde bir neli rehberi 
demektir. Cenevre'de sosyeteye 
l~tlrak eden ondört l&dn Ame 
rlka devletinin de çekllmeelne 
intizar edilmektedir, 

E9ae ltlbarlle Mınçorl'olo Jı· 
pon 'ler tarafındın ltgıll mea 
elealnde hoeole gelen ıol tesir, 
,ımdl daha bariz bir hal al · 

mı,tar. 

Brezllya'nıo Bıbeşleta'mn 

ltalya'ya ilhakını kabul etmiş 
gördnmesl yanında şimdi Şlll 

ve Ekfator bakumederl de 
Itılyı lehine hareket etmek· 
tedlrler. Lltln Amerika dnlet· 
lerlodeo yalnız Arjantin bdkd· 
metl ilhak hoıuıonda tuaf tar· 
lak göstermemiştir. Fakat şimdi 
vaziyet tamamen deglşmlş gö· 
ranmektedlr. 

Pırtı, 30 (Radyo) - Ar
jantin haktlmetlnlo, Uloıılar 

ıoııy~teel kon6eylnl fnkalide 
lçtlmaa davet etmeal1 Fransız 

ıly11I mahfillerinde ekııerlyetle 
mfteah.\ kar~ılınmı.,tar. Leoo 
Blum kabinesi, benOz iktidar 

mevklloe gelmedlµI için ıly11I 
mahf Ulerde bo toplıntı neti. 

c~el bıkkındı Fnoaa'nın ne 
gibi bir teklifte kulanıcağma 
dair bir mtıtaleı yaratalme · 
mektedlr. 

Londn 30 ( Radyo ) - Ar· 
jantln hGkftmetlnlo, oloılar soı · 

yeteıl konseyinin fnkılAde iç 

tlmı da •eti hıkkmdıkl teklif 1, 
dlplomad mehıfUde hiçte bek· 
lenmlyen bir hAdlee idi. loglllı 
ve Berlln ıly11i mıhf illerinin 
bu mee'elede g.t il avl~odıklar1 
ıOylenlyor. 

Cenevre, 30 (Rıdyo) - Hı· 
va9 ıjınaı bildiriyor; 

Zecri tedbirlerin kaldırılmıeı 

mee'elealnlo hemen görOodlmeel 
için Mllletler cemiyeti 111mble 
ılnln fevkalade toplantıya davet 
edilmesi bıkkındı Arjınttn de· 
Jegealnln cemiyeti nmumt kA 
tlpllğlne yıptığı m6racaetı 1 el · 
yaBi mabf illerde hayretle karıı 
lınmııtar. Batta Arjantin dele· 
geılnln ba dileği 15 Bıızlundan 
evel kabul edllmlyec~·ıt. olursa 

1111 1 

11am bleoln konıey lçtlm11 için 
toplanh yapılmHıoı diğer blrçQk 
hllkftmetler de latlyeceklerdlr, 

ı~oadra, 30 (H. R) - Mil · 
letler cemiyetinin mtımkftn ol 
doğa keder acele ıoplınhya 

ı;ığmlmoaı hakkındı erjıotln 

Delegesinin Mllletltr Cemlyerl 

Umumi Utlbllglne yaptıiı t~k · 

111, Londra ve Bedin ılyad 

mabf lllerlle bu memleketler 
deki Arjantin alyad mabf ille· 
rinde bQyOk hayret uyandır· 

mıetır. Çook6 böyle bir teklif 
katlyeo beklenmiyordu. Hatta 
M. Eden ve M. Baldvln htlra· 

hat için köye gltmlı bulunu· 
yorlardı. 

Ticaret 9e f loıın mahf ille· 

rinde ise tekllf in milıııld kar· 
tı landığa görfllmftotftr. Do te· 
oebbftsOn ekonomik kalkınma 

ile ılyast gerginliğin önftntl ıl· 

mak lçfn yapıldığı söyleniyor. 
Almaoya'nın. fogfhere ınallne 
verecegl cevap be~leolrken ve 

İtalya'ya karlJı tatbik edllecr.k 
slyHet, bo ceva'31D gelmesine 

mOtevakkıf iken mllletler ce· 

mlyetfnln acele ve .fev .. ıJAde 
ttplaohyı çağınlm111, bftUln 

alyaııt dftşduce ve taaanurlan 
ılt Qıt etml~tlr. 

Avam kamarHındı yapılın 

görOomelere göre ticari kalkın · 

mının temini için zecri tedbir· 
lerln kıld111lm111 teklif ini mu· 
vafık görenler de vardır. 

Roma, 30 (Radyo) - ltalyı 

btıkllmetl, Milletler cemiyeti 
konseyi lçtlmaındı ıecrt ted 
birlerin kıldmlıcığı bıkkındı 

teminat ılmad•kçı toplantıyı 

lotlrak etmlyectktlr. iyi haber 
ılın siyasi mabf illerde eöylen. 
dlğlne gör~, Baheıletın'JD il· 
bakı Qzeriae baıııl olan gergin 

vaziyetin lzaleıl' için M. Mnı· 

ıollnl c;ıhşmıktıdır. Zecri ted 
blrlel·ln kaldmlm111 gelecek 
ıon bahara bırakılacak olurea 
elyad '8zlyeuekl gerhlnllk cld· 

dlleoecektlr. ltılyı, olmdlye kı· 
dar dalma uyıal davranmııtır. 

Zecrt tedbirlerin kıldmlıcığı 

6mlt edilmektedir. 

Londra 30 (Radyo) - Mor· 
nlng Polt gu:eteılnln yazdığına 
göre İtalya · İngiltere araaanda· 
ki gergin nztyet, dan blrez 

baf tflemlotlr. Fıkat heroeyl 
halledllmlo değildir, mtıokllAt 

bakıdar. Milletler cemiyetine 
dahil bulanın devletlerden ha· 
ııları zecri tedbirlerin lGzumu· 
oı kani bulanmıktıdn'ar. 

Zı:rri tedhf~ :er kaldırılacak 

of ?»;'111.
1 

milletler cemiyetinin va 
zlyetl tehlikeye girecektir. Mil 
letler cemlyetlnlnl tehdit vazt. 

yetinde bolunın Almıoy• ve 
ltıly• için birçok ,eyler yıp· 
mık mecburiyeti vardır. Zan· 
oedlllyor. 

Cenevre, 30 (Rıdyo) - Ar 
janıin bftktlmetlnlo oloalar aoı· 
yeteıl dıtlml murabb111 mıt· 

boata beyanatında oonları ıôy• 

lemlştlr, 

- Uluslar ıo&yete.loden tet· 
ktldol latedlğtmlz Oç meselenin 

en kıea bir zımın içinde mft• 
zakereel lAzımdır. Bunların ey· 
101 lçtlmaıoı taliki doğru tle· 
ğlldir. Da talik ılyaııetl de 
beynelmilel yeni ve mdhllk hA· 
dlseler doğuracaktır. 

Parh, 29 ( A.A ) - Jurnal 
guetesl Moeııollnl'nfn Deylf 
Telgraf gazetesine yaptığı bey•· 
nala mevzoo bebaederek dlyorkl: 

Maksatlarını bu kıdar açık 

ve aleni bir surette bildiren bir 
devlet adımının aola~mıktan 

kaçınmak f lkrl olımez. 

Ô •r gaıetul lee, Bn beyana· 
tın loglltere'de, İtılya'nın lete 

dl~f tesiri katlyen yıpamadığı 

mOtıleHındıdır. Çtınktı, İngiliz 
mahaf ilinin kanaatını göre 
MuHollol İtılyı'nın Auupa'dakl 

te1Jrlkl meealıl hakkında taarl 
hatta bulonmıkıızın gayet mı 

hlrane bir tarzdı secrl tedbir· 
lerln kaldırılmaeını temin etmek 
emelindedir. fü11en İtalya A,. 
ropa'dıkl atatnkonun ldımeel 

hoeneonda ıamlmlyetle teırlkl 

meeal fikrinde olsa idi bono 
ga1eteler vaeıtasıyle değil, ılyHt 

yollırlı blldlrlllrdl. 

Bu gazete dlyorkl : Eden'le 

Grandi ınıındı yıpılmıktı 

olıo mtızakerelerln ıradıkl ger. 
glnllğl izale edeceğini ıınnet· 

mek batıdır. İnglltere'de henGı 
MJB1r hakkında endlıeler mev· 

cottur 'e İtılya'nın Mısır ile 
bir ıdeml tecavaı mleakı ık· 

detmek istemesinin eebebl Mısır 
garnlzonlannın ırtırılmHını mı 

ol olmaktır. 

Roma, 30 (A.A) - iyi ha· 
ber ılın mehaf il ltılyı'oın 
arıda muvafık teminat alma· 
dıkçı konseyin gelecek içtima· 
ındı kendlılnl temeli ettirmek 

lıtemlyeceğlnl eôylftyorler. Ayni 
mebaf ilde beyan olundo~una 

göre M. Grandi ile M· Eden 
M. Savlç ile Slr Drummond 
ve gene M. Savlç ile Kont de 
Şambron ıraeındı geçen ıon 

mOIAkatler ean111nda tba sevat 
Babeılstan'ın ilhakı ftzerlne 
ltılyı ile Milletler Cemiyeti 

azası beyninde htdla olan mdı· 
kalıtı bertaraf etmeğe çıh1Jmıı· 
lardır. Gene bu mehafllde aöy· 
ledtğlne bakılırsa zecri tedbir • ...................................... 

AVRUPA'LI KADIN 

Kozmopolit 

- 29 -
gd•ertede bir tarıflao beri ta · 
rafa ıOrGklenlyordo. Şiddetli 

bir hava ceryını, genç kadını 

ön6ne katmıotı ve Ondrev ha· 
Jıt bıbıeıoa şiddet le çuptı . 

Ondrev, boksta olduğu gibi 
nakavt olmuşta . Kendlılne an 
cık iki dakika sonra gelebildi. 
Genç makinist yanında bolu 
nuyordu: 

- Bir tarafınız ığrıy()r mo? 
Borada kılaumız doğru de~ll· 
dlr! Dedi. 

Gftvertenln kOc;ftk 

VE MAHRACA 
Roman 

J. L. Mortendea 
kam ıOrdQğil genç bir ılma 
görda ve: 

- Hıtamı anlayorum .. Böyle 
bir rQzg4rın olablleceğlne lbtl· 

mal vermeyordum. Aman ya· 
rabbl. .. Na11l 1Jeydl, o?.. Dedi. 

Ne eöı aöylftyebllecek ne de 
yerinden kımıldıyıcak bıll 

yoktu; bereket •enin ki genç 
bahrl yeli kendi sini tutmakta 
idi. Ve: 

- Lütfen bına dayınınız! 
Dedi. 
Oodrev gözlerini kıldırdı ve 

zabitin gôzlerloln 

kcndlılül topladı, ııllklnerek 

zabitin kolları ıra11ndın knr· 
taldo ve hmaraıını kaçtı. Ve: 

- Kendimi hiçbir nklt bir 
teaadafon kurbanı etmlyeceğlm! 

Dedl. 
• • • 

Ondrn fartına gece1lnden 
sonra, bv genç zabite rastla· 
madı. Ve böyle bir ıe11ddften 

de mümkan olduğu kadar 
kıçlı . 

ÇünkO; bn dellkaohyı ktrlJı 

zayıf kılmıktın korkuyordu; 
iradesinin koçak bir gev~ekllAI 

ile eOkot etmek lstemeyorda. 
Bir ıabıh, kamıraeında va· 

llzl~rlnl yerleıtlrlrken kendi 
kendlelne: 

Jar ıoeyateal geııel sekreteri, 
Arjantin delegeıl tarafından ve· 
rllen notının1 resmen gOnderll· 
meılnl bekltmektedlr. Cenevre 
çevrnlerl, Arjantlo'lo talebini 

ehemmiyetle teltkkl etmekte·. 
dlrler. 

Londn: 30 (A.A) - Mllletler 
cemiyeti 111mbleelnlu mQmkftn 
olduğu kadar ıflr'atle lçtlmaa 
dnet edllmeel hakkında Arjan 
tin delegeeloln ileri edrdOğft 

tılep lnglllz ılyaal mahaf lll lle 
Londrı'dıkl Arjantin mahaflllol 
derin hayretlere dtııdrmüottır. 

Hav11 mabıblrlnln haber aldı 

ğına göre dlplomael mabaflll 
hiç böyle bir teşebbQa vukouna 
beklemlyorlermıı ve bu sebeple 

İıtanbol 30 ( A. A ) - Bıı 
yazılarına General İsmet lnö 
nOnOn kamutaydıkl nutkunun 
tahliline tahıla edlyorl1r. Do 
notak, mıtboauı takdir heye · 
canı ile kaıtılanmıştır. Cumba· 
rlyeı gazetesi diyor ki; 

AtıtGrk Tılrklyeıl, Atattır· 

kan ku rvetloe lmın etmlı ve 
bu imanlı 11dece ıolh ve iyi· 
llk için çahıan civan merd bir 
memlekettir. lamel lnöntl'nilo 
ıon nutkunda mea'ullyetlnt hl· 
len u vazifesini yapan ve biç 
bir endişesi olmıyıo, emin ve 
rabıt bir devlet adımının, va· 
kor ıtık-aoetl vardır. Onun bu 

de gaf il avlanmıolardır, Bari vekarlı; temkinli ve sakin ha· 
ciye nezareti pıutekol yortnları ildir ki Tilrk milletine lnelrah 

mftn11ebetlle kapalıdır. Edeo'le 

Baldvln de köye gltmlolerdlr. 
Bo yazden bldlıenlo resmi 
mahafll azerlnde ne tesir yap · 
tığı anlıoılamamıotar. 

Ticaret ve finans mıhaf 111 
ise Arjantlo'ln bu teşebbtletlnd 
iyi karşılamıktadırlar. Zira bun· 
ların lı:anaa•larınca bu teşebb6a 
ekonomik kalkınma ile slyaet 
gerglnllğto lzale. I için elzem 
addettikleri ıecri tedbirlerin 
llgHına mGocer olabilecektir. 

öksüzlere yardım 
Ôketızlere yırdım cemiyeti 

935 936 longreıl don parti 
merkezinde t c planmıı, fakat 
ekseriyet olmadığındıo talik 
edllmlıtfr. Bu vesile ile bazı 

aza nizamnamenin değlştlrllme · 
ılnl ileri ıQrmfttler ve buna 
tetkik edip hazarlamak tlzere bir 
e::cOmen ıeçllmlıtlr. Bu encft· 
men, masbıtaeıoı tınzlm edecek 
ve fnkalAde kongreye vere· 
cekılr. 

Vergiden muat 
Denlzyollnı ve Akay f ılet· 

melerlle fabrika ve hnuzlar 
idaresine ıtd blnılıran loletme 
lılerlnde kullıuılanlar devlete 
ıld olduklırındın bu binalar 

için vergi tıhakkok ettlrllml· 
yecegl BtıyOk Millet Meclisince 
bir tefılr kararlle kabul edil· 

mlştlr. Tıhakkok ettlrllmlı ver· 
gller de terkin olonacıktır. 

Dolanda bankası 
Amııterdım, 30 (Radyo) -

Holandı hıokaaı lıkonto mlk· 
terını yazde 2,5 tan 8,5 ı çı· 

karmıştır. ........................ 
lerlo tatbiki gelecek sonbahara 
kadısr devam ettirildiği takdirde 
de vaziyet clddlleotlrllecektlr. 

ltılya oysal davranmak la· 
temekte fakat buna mobbll 
zecrt tedbirlerin kıldırılıca· 

ğını da ilmld etmektedir. 

tımız yoluna ._irmlo olacaktır. 

Dedi. 
Bu en adı Erberl geldi; elin 

de bir telgrafnam• vardı. 
- Penıng'ı göremlyeceğlmfz 

için çok mtıteeHlrlm, dedi. 
Ancak akıamın yedlılnde va· 
racığız ve hemen trene bine · 
relr Rıhıyık'a gideceğiz ... 

~alona geçtiler. Yemek hı · 
ıırdı. 

Lıydl IJenaton'un oğlu: 
- Bu, dedi. Vapurdaki ye· 

meklerln eooudar. 
Oodrev do cevab vermtı ol· 

mık lçlo: 

- Maalesef öyle! Dedi. 
- Yolculuğun blttlAI için 

memnnnmueoouz? 

- Ya alı? . . 
- Ben mt? Evet memnunum. 

ÇtınkG Rahıyık'tı dıba sık 

görCımek lmkAnını elde ede· 

veriyor. 
Tan gazetesi, ıulhı candan 

baAh olan Tarklye'oln kendi· 
elnl herhangi bir tehlikeye 
karşı mddafaa için her '1 Grk 
tertibat aldığını bildiren bu· 
gilnk.tl nutku, her Tark'On 
okomHı ve tekrar tekrar oku 
maaı e-lzem olduğunu ıöyllye · 

rek şunları llhe ediyor: 
Şimdiye kıdftr dalma en 

ileri işleri bıoaran ezim ve 
irade karoısmda zaman mel ho· 
muou bile kendisine rameden 
AtatOrk TGrklyeal'nln kanetll 
Bıoveklll bo sözlerlle bouın 

mllletlo kalbindeki ferah lağı 
tazelemlı, Tdrkfye'ye kartı kötd 
bir niyet beslemesi ihtimali 
olınların gidi hırelerını ıert 

u keskin lradeeloln kuvvetli 
tezahQrft Ue bir kere daha 

kôrlettlrmlotlr. 
Açık Sôz gazetul diyor ki: 
"Ttırk vatında~ının kalbine 

kunet, ltlmıdını hudutsuzluk, 

lı ve vazifesine gtıvcn, vlcda· 
nına huzur gôtdren bu eözler, 
mllletln sınırlara içinde büyGk 

bir teminat olduğu kadar dıo 
politika Alemleri içinde ayol 
gdnn, ayni . teminattır ve 

ayrıcı kuvvetli bir ı1Jıktır. 

Akıım gazetesi, İnônil'ntın 
nutkunu millete lnıtrah veren 
ıözler olarak kaydediyor '18 

Tdrklye'oln Milletler cemiyetini 

lf IAstan knrtermak için hisse· 
sine dftıeo vazifeyi yıptığını 

ve yapacağını, fakat ktndl 
emniyetini her tedbirden enel 
kendi allAhındın ve kendi 
lradeıloden beklemekte oldu 
gunu eöyUiyor. 

Son Posta gazetesi de Bıobı· 
kan'ın nutkunu millete çah~ma 
inşirahı veren hudutların '18 

1urdan emniyetini bildiren 
huzur ve aftkllo temin eden 

bir mOjde olarak selAmlıyor. 

cegtz! Doğrusu, ben hiç ayni· 

mamak lateyorom! 
Ondcev genç dellkanhoın 

ydztlne eertçe bakb; fakat dell. 
kaohnın yöıdnde sade dostluk 
ve muhabbet izleri gOrda. 

- Ben ayol f lklrdeyltu. Siz 
Rahayak'ı lyl tanır mısınız? .. 

Dedi. 
- Üç eenedenberl Rıha· 

yak'ta bolonoyorum. Babamın 
bınkaaındı çahoıyorum. Bu pırı 
lolerlnln bent ne kadar •nktı· 

~ıoı bir tOrltl tahmin edemez. 
ılnls. Akşamın aaıt beolnde 
ıerbeet kılarım. Cama ıkıımın 
dın pazarteıl ııababına kadır 

beni bankadan arayabHlrslntı. 
Tabii tenle oynareıoız, değil ml? 
YOzmek bilmem hoıonoza gl 
der mi? Rıhıyak'ıa gOr.el bir 

bımam var. Holondu~omuz 

- Sonu var -

Şimalt 

Macaristan'da 

Manevralar esnasında 

bir bomba patlamış 
Bodepeıte, 30 (n~J10) -

Şlmıll Mıcarletao'dı yapılın 

mınevnlırdı bir bomba pal· 
lımıı ve bir Hbhl ôldGrmaı 
ve GQ n< feri ağır IQrette y•· 
ralamıştır. 

Deha Gazetesi 
Ne Yazıyor? 

Pırlı, 30 (Radyo) 
gazetesi, yezdığı bir 
diyor ki; 

- D bı 
makul de 

"Arjantin hdkO.metl1 ulualır 

ıoay~ıesloe verdiği nota ile acı' 

ba ne arıyor? Bu devlet1 bldı' 

yene zecıt tedbirler lehine de' 

ğll miydi? Şimdi neden döndO? 
Fraoııa, Almıoya'oın manevra' 

larıoa kapılarak aldanmamalı 

ve zecri tedbirlerin bir an ef' 

vel kıldırılm11ını herkeeten ef' 
vel lııtemelldlr. » 

Sosyalistler 
Kahine teşkil etmesi 
için Leon Blum'a se· 

lahiyet verdiler 
Parla, 30 (Radyo) - Soıyı· 

llıtlerlo pulAmento grubo1 bo 
gan toplınmıı ve mGhlm mO 
zakerelerde buloomoıtnr. al 
Leon Blo1İı1 mtızekete aalonuo 
girerken hararetle ılkı,Ianmı 

tır. M. Blum, bir ıöylev ver 

mlı ve demlotlr ki : 

- Partlmlıln k11ankığı aıd 

vaffakıyet, ıoeyıllotlerln parU 
meotoda boyak bir lanet te 
kil etmesini t'mln eyleml~tlt 
1924 tarihinde olduğu gibi, lı 
ıeferde iktidar me•kllne geldi~ 
ten ıonra baycık mftıkllAta o, 
rayacığız. Bununla berobet 

doetlerımızın itimadına ve P' 
tlmlzln azmine dıyanıyoroıt 
Partimizin hayatı, hGkdmel 
göstereceği milzıberetle ııkı e 
kıya alı\kadardır. 

Leon Blom'dın eonrı hat 
hatiplerde ıöı 110yleml1J ve:cel 
bpaomadın enel1 kıblne :ıt 
kil etmeıl için M. Leon Blo 
bdyOk bir ittifakla eallhlf 
verilmiştir. 

MuğladaNüfus Y 
zımı Hazırlıklat 

Moğlı, 30 (Boaosi)-MoA1 

da nafaı yasımı lçlo hızarlı 
tarını devam edllmektedlr. e 
tdn köylerdeki balkın ktıtO 
yaıılerak hO•lyet cQıdanlırıO 
yeni eeaelara ~öre verllcO 
yıkandı tımımen mGmkilo ~ 
caktır . 

Simal Denizind 
iki vapur çarpıştı 
Moakova, 30 (Radyo) -

mal denizinde ııi! içinde il 

llyeo Sovyet buzbırao ge~ 
Alman bandırab bir vapO 

çırpm11lle hıaaıa uğram•~ 
Alının vapuru, Sovyet np~ 
nuo istimdadına rağmen 1 
na devam etmlttlr. 

Bir Isveç 
Kızılhaç 

Hastanesi bulmuşl~ 
Stokholm, 30 (A.A) - i\J 

Ababa'dın bildirildiğine ~' 
bir ltılyan tıyyareal 1 V 
ıehrlne 150 kilometre o•' 
bir İsveç Kızılhıçı 

keef etmlıtlr. 



a 

• 

,. 
•• 
e' 

•• 
lı 

f' 

f' 

• s• 

!!U!lllllll .... ~:ır,·.~11~~aııııııııııı.uı .. 1111111111.aııııımııı. .......................................... ıo.a .. a.a. .... ıo..ac .. m.1 .......... J •.• t. .. 111 
' • ı.. • ı s.y1a 1 111111111m 

'.il ..... i 1tihl11 il.'' .... i ........ 11. il il 1 ... 1 •• 1 ••••• 1. 11 ••• 1 •• '' il ........ '. 1 ... 111. il 11 ... ili 1 h .................... "''''" ......... ili ....... "''" 111 .. . 

Alman MilJetine 

Fihte'nin 
40 

Fakat bGtQu bu ıeylerln mef· 
ham Ye mınaıı; anı Titandan 
kaynımıladır. ÇankG yaluıı 0 1 

oldukça derin olan bu manıluı 
anlıyıblllr. Eğer, bllUJ111 ecnebi 
bu baklkıtları bilmemek yll· 
zGnden ana ntanın lııtlklAlfne 

kuoı hareket ederııe, onu yok 
etmeğe nya ma1eetmeğe kal· 
karı• o saman, kendini tabiata 
hayata ba~lıyan ıon kOkG de 
kendi ellle keemlı olur. Ve 
mlnni OUlme dGomtlo olar. 
Beoeıl medeniyetin terakkisi, 

mutlak ııureue, durur. Barbar 
lık (Fatalman) yeniden doğar, 
Te hiç bir ıellmet ftmldl ol· 
mılmııu, blıde nhıl hıynu· 

lar gibi yııımak n oular gibi 
blrblrlmlıl kırmık dergeelne 
dftıftnceye kadar barbarlık abr 
yQrftr. 

Bu netleeleıln hakikatini ve 
zaruretini yalnız Almın anlı· 

yablllr : Batkı medeniyet bil 
mlyen •e kendininki içinde 
kılma~ı hoı gôren ecnebi, bu· 
no : · itina 'fe fena bir mık· 
ııt ile tutulmakta olan cehalet 
tarafındın lcad edllmlt · kôtft 
bir znkln lfdraıı gibi tellkkl 
edebilir. 

Ecnebi Qlkeler1 kendJııladen 

bulutları kıd1r1 kuvvet .-e 

tızellk: Hren ılııler çıkaran bir 
yerdir. Enel 11maoda kAbln· 
lertn mabedinde olduğu gibi 
eıkl ulôblyetler · bunun TUi· 
taıılle · fanilerle mftoaııebette 

bulunur. Aanıtın her yere 
DHnmıı ebedi kOktGr ki orada 
haf lf ılııler, kalınl•oa bhnl•ı•, 
bulat olmaktadır : Boalar, 
elektrik ile mıhmdldftr ki jG· 
plter, gôklerl gtlmbClrdetmeıılle, 

bııka alemler yaratır. Ve boa· 
l1r eerlnllk Hren yağmur ıek· 
llnde yere dGoer. Da yığmar. 
)'erlerin 'fe göklerin unıaru, 

her ıe1I tertemlı yapar ; 'fe 

gôkGo meynlarına yer yQıftnde 
bitirir.· Yeni tTltan) lır (Fran· 
ııı''•r demek lıtlyor), göklere 
bacam etmeğe mi teoebbftl 
edeceğiz. Do gGzel '"mı, yerin 
Çocukları olan onların olmıya . 

Cak. Ona karııdan bıkacaklar. 

Onlar, yalaıı kendi •oğok, 

lı:ıranlık n çorak topraklarını 
lnıllk olacaklar. Bir Utla ıafrf, 
tôyle diyordu: "Pallu•ıa ıadece 
kalkanını kımıldatması karı• · 
•ında : TyphH, kudretli MlnH, 

'lzmir komutanlığı sat. al. komisyonu iliaları Devlet Demiryollarından: 

Hitabeleri 
Çeviren: M. Rahmi Balaban " 

yıbat tehditkar tavırlı Porphy· 
rloıı, •eya Rhataa1 veya bir 
tutmadı ağıçlerı kOkdoden ııO· 

ken Eacelıde oe yapabilirler?" 
Bizi kurtaracak olan lıte 

böyle bir kalkandır : Eğer 

kudretini anlar ve onan hlm•· 
yeal ıltını girersek ... 

- Sonu var 

Negns 
CeheUittarık 'ta 
logiliz manevrala· 
rını takih etmiştir .• 

Londr., 30 (Radyo) - Ha· 
beo 1 mparatoro1 bogGn Cebe· 
lftttarık'ta la~lllz donanmaıımm 

yıpmakta oldugo maonrefarı 

(Kod) zırhlııından .tıklb etmlo 
te mQteaklben Rodney zırhlı 

ıında ıerd ine verilen zlyafeue 
hazır bulunmoıtar. 

Negtll gazetecilere taki be· 
yanalında, sıhhatıuın biraz iyi· 
leomeğe bııladığını ıôylemjıılr. 

M. Flaoden 
Pırla, 30 (Rıdyo) - M. 

fı'landeo, Suo k:ablneıılnln isti 
taemı mdteaklb ıon otomobil k:a 
zaeındı 11katlaoan elini ameli 
yat ettirmek Gzere haetıneye 

yatacektır. 

Parlı, 30 (Radyo) - M11ııyft 

Flanden, bogftn Franııa'nıo Va· 
ılngton, Bakreı Te Londra ıe
f irlerlle Mareııl Franıe Deı 

ptre'yl kabul eylemletlr. 

ltalya Kralı 
Milano'ya grdiyor. 
Roma, 30 (Rıdyo ) - Kral 

Viktor Emınoel, yırın (BogGn) 
Mlllno'ya gidecektir. 

Kral, te11hGrıtla karıılana 

caktır. 

K. Mari vapuru 
Londrı 30 (Radyo) - Kftln 

Mart nporu, hareketinden 25 
&Ht geçtiği halde H•lt• 34,88 
mil n11tl 110r'atle yol almakta 
dnam ediyor. Bu ııuretle mCl· 
hlm bir rekor teıılıı edUmletlr. 
Bazı zamanlar uporon ıftr'atl 

39 mile çıkmııt.r. 

Londrm, ( 30 Radyo ) -
( Kain Marl ) nporo, son 24 
11at içinde 766 mil meeafe 
kat'emlotlr. Bu heHbı göre sa 
atte 30 milden fazlı yol kat · 

Mııt. M '· sıt. al. ko. re. den: 
l - Met. M•. in ıçık eksiltme eoretlle mOnakaeıdı bulanın 

yıpı foo11ıua talip çıkmadığından pızarlaklı yaptmla· 
caktır. 

2 

5 

İhıleııl 8 ·Hazlrao· 936 pızarteııl gClnt'ı ııaat oa beıte 
Izmir'de kıoladı Mıt. Mv. Ht. al. ko. nanda yapılacaktır. 
Teminatı munkkate akçeıl 133 liradır. ( Y4ı otuz tlç 
liradır.) 

Şartname, keılfname ve resmi her giln komlıyondı gô· 
rClleblllr. 
İııteklller Tfoaret odıııında kayıtlı olduldarana dair nıl 
kaları ihaleden en az ııeklı gftn enel İzmlr'de Nafıı 
fen heyetinden ılacıkları ehliyet yeslkıl.rı komlııyona 

göııtermek mecburiyetindedirler. 
6 - Ekllltmeye lıtlrak edecekf er 2490 ııayıh kaoonun lkl 

Te ftçClncCl maddelerinde •e ıartnımeıılnde yHıh veıılka· 

luı n teminatı monkkatelerile birlikte ihale ııHtlnden 
enel komfııyonda baz" bulunmalara. 1432 

Met. M '· Hl. al. ko. ra. den: 
1 Kayııerl'de kalorifer teııl111tı yaptmlacaktır. 

2 - Ba fole meegal f frmalır teal111tı yaptarılacık mahılfin 

pllolle keeflol n tekliflerini 16 ·6· 936 ııılı günftne 
kadar M. M. V. Bava inşaat ıobealne •ermeleri. 

1431 31 5 10 14. 

lzmir harici askeri kıtaatı ilanları 
Barona TGmen satın alma komlıyonondın: 

Cfnıl Miktarı 
Kilo 

Kabak 1000 
Taze f11olya 3200 
BOrdlce 1800 
Domıteıı 2000 
Tase büber 1000 
Pathcın 2900 
Bamya 600 

1 Ôdemle'tekl kıt'ının yukarıda cine n miktarı yasılı 
yedi kalem ıebze ihtiyacı açık ekıılltme ıuretfle mana· 
kasaya konolmoıtur. 

2 .- İbaleıl 8 ·Haslran· 936 pazaıteıl gClnCl 11at 15 te yı· 
pılacıktır. 

Umum tıhmlo tutarı 470 llra olup mu•ıkkıt temloıtı 
36 liradır. 

4 
5 

Şartnımeel her gQo komlıyondı gôrlllebillr. 
lıteklllerln 2490 ııayıh kanunun 2 'fe 3 QocG madde· 
terinde yazılı •eıılkalırla •e teminatı munkkatelerlle 
birlikte Barnnı'daki aııkert 11tıo alma komisyonuna 
gelmeleri. 23 27 3 l 4 1318 

Doktor· Operatör 

YusufZiya üstün 
Merkez hastanesi doğum ve 
kadın hastalıkları cerrahi 

mütehassısı 

H.atılarıoı p11ardın bae· 
ka her g6n öğleden ıonra 

ikinci beyler ıokağında bey· 
ler bımımı karoıııında 41 
numaralı maayeaehıneıılnde 

kabul eder. 
Ameliyatlarını Al11ncak 

Sıhhat evinde yapar. 
~uayenehane 3686 

Telef on Evi 3909 
Sıbhal Evi 2974 

.. ! ................ . 

Kulak, boğaz, burun 
hastalıkları 

Birinci sınıf maıehassuı 

Doktor 

Sami Nazif 
Birinci beyler ııobk No. 36 

Telefon 23 lO, e•I ii668 

Kiralık Ev 
Gözttpe'de tnm'fay cadde· 

ıtne • yakıo n elektldk teılııı· 

eatı bnl beı odah n kulla· 

oıılı bir n kfralıktar. Talip 

olanlaran G11etemb idare me · 

moru Baeımettlo'e mtlrıc11t 

ları llAo olunur. 

Hamdi Nüzhet 
SIHHAT 
ECZANESi 
B•edonk BOyllk S•lt>pçl 

lzmir sicili ticaret 
memurluğundan: 

lzmlr'de ikinci kordonda mu· 
amele yapan Banka Komerçl 
yıle ltılyını Izmlr ıubeıılnln 

ödGnç para ıerme lolerlle ağ· 

ratacağına mCltedalr beyınnı· 

meıl 2279 oumırab kınan bG· 
kftmlerine göre ılcllln 1636 
numar11ına kayt •e teecll edil· 
dlğl Uta olunur. • 

İımlr ılcill ticaret memur 
logo reeml mftbClrG ve 

F. Tenfk tm11eı 

1 ·· Beyanname 
İzmir llbıyhğı yakeek makamına 

lımlr 
6 Mayıı 1936 

Bankamızın lzmlr ıubeıl, ödCloç 
para verme leleri hakkınd.kl 

2279 11yıh kanonun 2, 3 Te 
4 tlncll maedelerloln göıterdlgl 
lftsama lıtlaıden ıubenln ya 
pacağı ikraz ve tskooto lelerin 
de borçlolardın alacığı faizin 
en yftbek haddini % 12 (Yaz 
de on iki) olmık here teııblt 

eyledlğlut yllkaek ııaygllarlle 

arzeder. 14 Ol 

Bıoka Komerçlyale ltılyını 
İzmir ıobeıi 

Eogeolo holll Aron Benglyat 
Oo ıhı kuruılok pul 

Kitaplarınıza Zarit 
ve Ucuz Bir Cild 

Yaptırmak 
isterseniz 

Ali Rıza 
Mftcellithanesiue 

Uğrayınız. 
Yeni Kavatlar 

Numara: 34 

Aıı~ıdald gayri menkuller 8,6,936 pazarıeııi ~QnQ ıaat 15 ıe 
İzmir Alsıncakta 8 inci leletme komlıyoounda pazarlık usolUe 
ayrı ayrı kiraya nrflecektir. İstekliler ııağıdakl miktarda mu 
nkkat teminat nrmelerl Te ıranılın veetkalar ve lıe glrmeğe 

kanaat manileri olmadıAını dair beyınnameler'e muayyen nkhte 
komlııyonı mQracıtları IAzımdır. Şartnameler Alaancıktı komlı · 

yondan par111ız ahnır. 

Al11ncakta Şehitler YıdlgAr sokağında menude amb.rı ya· 
nındı yeni yıpılao 52 harita No. lı bftfe Qç ıenelik kiraya Hrl· 
lecektlr. Muhammen kira bedeli 216 Un mu .. kkat teminat 16 
lira ~O koruotor. Alcancıkt• Şehitler YadlgAr ıokağıodı bilytlk 
..,trepolar yanında 19 •e 53 harita No. h iki baraka, yasıhıue 
bir ıenelfk kiraya HrUecektlr. Muhammen kira bedeli 90 Ura 
n munkkat teminat 675 kuruetor. 28 1 1:361 

Muhammen bedellerlle nııfları ııaAıda yazılı bCl•et .-e bara· 
kalar Gç ıene mllddetle 4,6,936 tarlblne mClııadlf perıembe gClnft 
hizalarında y11ıh ıaatlerde 7 inci lıletme komlıyonunca paHr· 
lık.la kiraya nıllecektlr. 

hteklllerlo hlzılarında y11ıh teminatı •ermeleri n kanunun 
tayin ettiği •eelkalarla kanonun 4 Guctl mıddeef mucibince ite 
glrmeğe mınll kanuni bulunmadığına dılr beyanaıme ile ayni 
gftn ve 111ur Baamıbınede komlıyon reiıllğlne mQracaatları it· 
ıımdır. 

Bu tıe ıh ıartname ıltkadır lıtaıyonlarda 'fe lıletme kıle · 
minde paruıı dağıtdmıkt•dır. 

Cloııl Mnldl Seneli~ mohım Mu .. kkka ihale 
men bedeli Hali 

Baraka 
Davet 

Akhl•r 
Banu 
Alıoehlr 

1000 
1500 

teminat 
22ô 
338 

lö 
15,SO 

Baraka ıekU· 
ne konmuı 
kırmııu bir 

500 113 16 

ngon. 
h " Alııeblr 500 

19 23 27 31 
ll3 16 

(1285) 

T. C. D. O. 8 locl lıletme Al•ncek Ye Halkapınar depola· 
rıuı gelelek 22,000 ıon kömClrln ngoalardan yere tahliye n 

lııtff y•pılmaıı n 15,000 ton kOmClrGn de B•lkapınar depoıanda 
lokomotiflere nrllmeııl iti 15 ·6· 936 pasırteıl glaft ıaat 16 da 
lzmlr Alııaacek't• 8 inci lelttme blauında kapah zarf uıolfle 
ekafllmeye konulmoıtur. 
Mobımmen bedel kôm6rCln ııhllye ve lıtlf 1 için ton bııına 

15 'fe lokomotff lere nrllmeıl için ton batına 25 karuıtur. lıı· 
teklflerln 528 lira 75 kuroı maHkkat teminat nrmelerl Ye 
aranılan Teılkalarlı ite ~rm~Ae kanaat manileri bulunmadı· 

ğına dair beyannameleri 'fe teklif mektuplarını ayni g6nde raat 
15 e kadar komlıyon refııllğlne •ermeleri lhımdır. Şartnameler 

Alııaocelt 'ta 8 lucl lıletme mldlrlftğftnden paneız ıhnır. 1'23 

Metre mlk'abı muhammen bedeli 39 Un olan apgule elnı 
n miktarı yazılı çam kereıte l 7.bulnn.936 çarıambı gtlnfi 
1111 15 ten itibaren ıırulle ve ayrı ayra ihale edilmek ftıere 
Ankarıda idare bln111nda kapalı sari aıullle ııatın alıaıcaktır. 

Bu ite girmek lıtlyealerln her clnıln hls11ındı yısıh mank
kat temioıt ile kanunun tayin ettiği Halkaları •e teklif lerlnl 
ıynl gfta 1111 14 e kadar komlıyoa rebllAlne •ermeleri lhımdır. 

Şartnameler paraıız olarak Anka"8da mılıeme dalreıılnden 

Hıydarp•tadı teııelllm madarlagaadea, Eıklıeblr ve lımlrde 
idare mağıHlarındaa ChAıtdmaktadır. 

l 
2 

3 

5 

Cinıl Takribi M3 
Çam tebta 536,000 
Çam blaı 509,0'0 
Vagon tıhtaıı 1059,074 
Çam dilme 315,040 
Çam mabtellf 342.750 

31 :ı 5 8 

MoHkkat teminat 
1567,80 Lira 
1488,95 " 
3097,79 " 

921,49 .. 
1002,54 " 

1167 1402 

Jzmlr Milli Emltk MldClrlQ~Qadeıa: 14~2 

S.tıı 
Sıra No. 11 Ura 

Karııyaka alaybey eald çoraklı yeni Hfer ı . 1061108 405 
eııki 120,122 taj No. la n. 

306 

30i 

309 
330 
331 
332 
333 
33! 
336 
337 
338 

150 

Kırat•t tram•ıy c. 241 eıkl 247,249 taj No. h 3000 
e• ve ıoııam yagbıne fabrikan. 
lklncl karantina mııırh c. 316 eıld 198 taj No. lı e•. 80 
Karıt•ı sQleymınlye mııırlı c. 136 taj No. lı n. 
İkinci karantina b6lbCll ıı . 5 tıj No. h e'f. 

.. .. " 1 .. ... .. ııml ef. 

" 
15 
17 

.. .. 
" .. 

Karatıo ıQleymınlye ferahıı. ı. 1 .. .. 
Reoadlye kuım çıkması ı. 5 .. " 
Bo•y•k• kaftkbpıaar mnkllnde boıyaka yola Clıe · 

rinde. 
GClsfılyort hına ıen ı. 27.27,1 e1kl No. h y•Ah•· 
ne 'fe dftkkln. 

176 
50 

75 
35 

200 
400 
300 

1650 

Yakandı yaııh emnlln mGlkiyetlerl peıln para •eya lklocl 
tertip tuf iye veelkHlle ödenmek üıere onbeı gQo mftddetle 
arttırmaya konulmoıtor. lhalr.al 15.6.936 pazarteıl giluft uat 
ı 7 d,.dlr. Ahcılarıo Mflll Emllk mftdGrlyetlne mftrıcaatları . 31 9 

Armutlu Beledi
yesinden: 
Miktarı 

20 Ton motorla 
70 Teneke makine ya~ı 
20 8ey11 g11 
Armutlu beledlyeılnln elek 

ılrlk mot~rlnftn bir 1enellk 
için 22 mayıı 936 ca 

mClddc.tle açık eksiltme ıoretlle 
ahnıcak olan ) ukarıda yaıılı 

mnadı nrme~e talip olanlara 
ihale glnl olın 8 haslnn· 936 
pHarıeıl gGnQ ııaat 16 ya ka· 
dar muhammen bedel ol•n 
1800 Un ftıerloden ylıde 7 15 
munkkat teminat ıkçeelle be· 
raber Armutla belediye ulre· 
lladekl komllyoaa .,.,.-.~ 
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"· = Al~sehir Banliasi 
.F.H. V NDER 
ZEE & CO. 

OEU1'SCBE LEVANTE LlNlE = '------••-.-.-.-----
= IZMIR ŞUBESi 

"BERAKLEA,. npuro el · = 
yevm limanımızda olup Aovua, = 
Houerdım, Bamburg ve Bre· = ---•··---
men Direk için yok alacaktır. - Hcrliirln (Banka ve Komisyon) Muauıelelt~ri \ ' apaltr. 

G. m. b. B. 

lktnci Kordon Borae Charandakl Kendi Bloaııında 

TELEFON: 2363 

"SAMOS,, vapura 8 hozl · Vadesizlere 0
111 4 = 

raodo be leolyor 13 haziranı - Mevduat Şartları: A!tı ay vadeliy~ % 5 = 
kodor Anvere, Ronerdom, Ham· = Bır sene vadehıe % 6 faiz ,·erilir. = , ll1l~~Jm~~~~~~~ 
borg ve Bremen, Direk için Zahire, Qzdm, incir, pamuk, yap-ık-,-.-fy-on-v-ee-al-re-k-omlayonculoğu yapılır . Mallar geldi = 
yftkllyecekılr. _ Alnde Mhlplerlne en mQe~d şer~t~ ıvaoe verili~ =!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

·~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!1111111111111111• f 1111 1 ç k i Alı P Sa 1 a n ı a r a 1111\ 
11GALILEA,, vapuru 22 ha 

zlraoda beklenilmekte ve 27 
hazirana k dar Anvers, Roller · 
dam, Uamburg ve Uremen lt · 
monlerı için yak alacaklar. 

.. TINOS" vapuru 7 hHl· 
randa bekleniyor. Bımborg ve 
Aovereten yük çıkaracaktır. 

A MERi CAN ExPORT STEAMS 
BiP CORPORATİON NEVYORK 

.. ExPRESS,, vapuru 30 ma· 
yısta be lenlyor, Nevyork için 

yok elacatur. 

S.A. ROYALE HONGROİSE DE 
NAVIGATlON OANUBlENNE 

& MAHlTIME · BUDAPEST 
.. sz~GED,, motörQ 29 ma 

yısta beklenmektedir. Belgrad, 
Novlea<l, Budıpest, Bratfelava, 

Vlyooa ve Lloz tçln yak alı 

coktır. 

SERViCE MARlTlME ROUMAlN 
BUCA REST 

"DUROSTOR 11 vapuru 10 
haziranda bekleniyor. Kôsleoce, 

Soltno, Gılatz ve Galatz ık · 
tarmaeı Belgred, Bodapeot, Bra· 
tlr!lava, Viyana için yftL kıbol 

edecektir. 

DEN NORSKE MIDDELBAS· 
LlNJE (D·S. A S. SPANSKE· 

LINJEN) OSLO 
S n Andree vıporu 19 ha· 

zlranda bekledlyor. lıkenderlye, 

Hayfa, Oleppe ve Noneç it 
mantarı lçfa yClk kabnl ede· 
cektlr. 

Vapurların isimleri gelme 
ıaılhlerl ve nuJoa ıarifelerl 

hakkında bir taahhnde girişi· 

lomez. telefon No. 2007 2008 .................... 
~"'ratelli Speıco 

Vapur Acentası 
ROYAL NEEHLANDAIS 

KUMPANYASI 

"HERMES" nporn 30 ma· 
yısta beklenmekte olup yftkG· 
nO tobllyedeu eonr BURGAS, 
VARNA ve KÔSTENCE liman· 
ların hareket edecektir. 

"0RESTES,, 91poro 31 ma· 
yısl• benlenmekte olup yOkO· 
nft tohllyeden sonra 6·6<i6 da 
ANVEUS, ROTTERDAM, AMS· 
TEROAM Ye BAM6URG il 

nıaolorı için yok alııcaklır. 

"llERı\IE::5,. voporo 15·6 3G 
do gelip 20 6·3ô da ANVERS, 
ROTTEROAM, AMSTERDAM 
ve 8AM8URG limanları için 

yak alocoluır. 

SVENSKA ORIENT LIElN 
uVJKINGLAND,, moıöro 29 

G.36 da gelip ROTTlROAM, 
BAM BURG, BREMEN (Doğ· 

ru) COPENHAGE, DANTZIG. 
GOYNIA, GOTEBURG, OSLO 
ve ISKANOINAVYA liman· 
ları için yiik: alıcıkhr. 

•·NOHOLAND11 motörü 15 
6 36 da gelip ROTfERDAM, 
HAMBURG, BREMEN, CO· 
PENBAGE, DANTZIG, GDY· 
NIA, GÔ1 geURG, OSLO ve 

ISKANDINAVYA limanları için 
yok alacaktır. 

Jlır -

y;J 

. ::.: f 
~ 1 

eN~ 
' 

• ~ c. · oJlıuıı·· 

IH.S~N 
KLİŞE .'(EM ÜH 0 R 

ATOLYESI 
BELEDiYE CİVARİ - LİMONCULAR ÇARŞISI N~2 

4 

- -E N11zllll Madran rakı fabrlkaeı bir ıeae evvel eon ılatem S 
- ftzerlne tesisatını yenilemiş bu ıuretle lçlcllere de ııhhf ra· S§ 
- kı •ermekte bulunmuıtur. Vaktlle lmılAhn kAfl gelmeme· § 

eloden mal verllmlyeo Aydın, Umurlu, Karıp1Dar, Reıadlye, S = Söke, Mll4ı, Muğle, Bodrum gibi yerlere de mal verilecek· § 
tir. iskontolar aıağıdadır. E§ = 96, 49 190 kuruşluk ılıelerde yfttde 20 Iskonto nrlllr S 

- 29, 21 c c c 15 c c s = 72, 38 c c c 20 c c ~ = 22 c c c 14 c c ;; = 16 c c c 16 c c = -- -- Boı şlşeler Nnllll teellml 25 Hotilhre :l kuruşa alınır E 
- c c 15 c 2,5 c c s 
- 10 1 .... ~ -c c c ,ıa c c E 
= Aydao d"pomuz açılmıştır. Aydın bnallel bu yerden lh· § = tlyacım temin edebllfr. Aydınpılaa kareııında No. 64 §S 
E .Madrao mağazaeı ve rak1 imalllthaneıi eahiLi §§ 
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~ A. Kemal Tonay i 
_ Bateriyolog ııe bulaşık, salgın hastalıklar mütahassuı ~ = Baımahane iıtaeyonu karoıımdaki dibek eok.ak batında 30 aayı• § 
E h ev ve moayenehaneaiııde ıabah ıaat 8 dan ak.tam eaat 6 a kadu E = haıtalannı kabul eder. := 
j_ Mdracaat eden butalara yapılman lhımgeleu Mir tahlillt Ye ~ 
I E mikroık.opik muayeneleri ile veremli baatalara yapılmasına cenıı: gö· := = rfllen Pnomotorakı muayenebaneıindo muntazaman yapılu. E 
ı mllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll T.,lefon: 4115 llllllllllllii -'!'aşra Bakkal ve EsnafJarının 

Nazarı Dikkatine 
İzmir şekerciler ÇUflBIOde 20 numaradaki Jmalıithaaeml b · 

mir Eski Bitpazarı Suluhan civarında 1 numaraya oıklenl 
ğlmdeo aayın mG~ıerllerimln siparişlerini yeni ıdreılme •er· 
melerlni saygılarımla bildiririm. 

Gii:zel lzmir bisküviı fabrikası sahibi lsıanbullu 

lsmail Hakkı -lzmir Defterdarlığından: 
MGkellefin Müe11eıenln Kazeoç Zammı 

lemi ~ıo'ata Mevkii No. L . k. L. k. 
Oımıo ekmek eıhcıaı lklçeomellk caddesi 477 1 18 l 17 
81110 oğ· kömOrcQ E,refpıı• .. 12 2l 60 3 24 
lo maetafı. 
Mehmet bakkal Bıcı ali .. 382 19 80 2 97 

Yakarıda lıimlerl yazılı Gç roakellef n•mını 932 mali yılı 

için tarboıunao kazanç verglıt miktarı isimleri blzaıında göıterll 

mlştlr. K.endllerl terki ticaret u ean'ıt etmiş olmaları haeeb\le hu· 
kok muhakemeleri 0110Uı kanununun 141 ve 142 inci maddeleri 

tebltğ makamını kaim olmak Qzere keyfiyet ilin 

: : ··~ . . ' ·. . 

lzmir Yün Mensııcatı 
"BIRKAJ,AND., motörO 29 

6 36 dı gelip ROTTERDAM, 
llAMBURG, BREMEN, CO 
PENHAGE, DANTZIG, GOY· 

NIA, GÔTE BMRG, OSLO 

.Kordon'da Tahmil ve Tabliye 
binası arkaeıoda Fratelll Sperco 
vapur acentabğıoı mGracaat 
edilmesi rica olunur. 

Olivier vEŞürekası 
1 ÜRK A. ŞiRKETiNiN 

Halkapınar Kumaş Fabrikası 

ve ISKANDINAVYA Uman 
ları Jçln yük ılacıkhr. 

SERViCE M ARITIME ROUMAIN 
"ALBA JULJA» vapuru 7 

6 36 da gelip 8·6·36 tarihinde 
PiRE, MALTA, MARSILYA 
ve BARSELONE hareket ede 
cektlr. 

Yolcu ve yük kabul eder. 
lıAndıkt hareket tarlblerlle 

onlonlardakl dl'ğltlkliklerdrn 

acentı nıea'oliyet kabul etmez 
Fazlı tafellılt için ikinci 

Tel" 2004 2005 . 2#Hi3 

• Çocuk hastalıkları 
mütehassısı 

Doktor 

Behcet Uz 

Limited 

Vapur Acentası 
Ceodell llıo, Birinci Kordon 

Tel. 2443 
TUE ELLERMAN LINES LTD 

110POTO,, vapuı o 20 mayıs 
Londra, Hol, ve Anventen ge 
llp yok çıkaracaktır. 

"FLAMl.ı. TIAN,. vapura 22 

mayıs Llverpol ve Suneeadao 
gelip yok çıkaracakhc. 

NOT : Vürut tarihleri, va· 
porların telmlerl ve navlun Gc 
rctlerlnlo değletkUklerlnden mes 
ulf yet kabul edilmez. 

Tarafından menim dolayıelle yeni çıkardığı kuma,ıar: 

Sağ Dam 
Za1rülf 

Ve U<elYl~cdllYltr 
Satış yerleri 

. 
lilrlocl kordonda 186 numarada ŞARK BALl T . A. Ş. 

Mimar K.r.maleddtn caddesinde FAHRi KANDEMiR OCLU 

, .. 111]1 ........................................................................................................................................... ~ , 
PURJEN SAHAP Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki: gebelere, kalb ve böbrekler• 

• 
rahatsız ve tansiyonları yüksek olanlara bile DOKTORLAR HEP BUNU TAVSiYE EDERLER. 
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