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Pttoskovada Vas1f 
bir ölü· töreni 

C1nar i~in 
yap1ld1 

l'' ++oo„ 
'v ÖRENDE BÜTÜN SOVVET RICALI, SEFIRLER 
E KURUMLAR ORUNTAKLARI BULUNDULAR 

Moskova, 4 (A.A) - Bü- i lar1 bulunmu~tur. 
Yük el~i Vas1f <;marm ölümü Tabut Kalenin, Molotof, 
lllünasebetile ingiliz, Japon Voro§ilof, Orconikidze, Lit-
"e Alman büyük el~ileri; vinof el~ilikler, 01~ Bakan-
ßulgar, Norve~, isve~, Dani- hg1, hüyük tiyatro, Türktsroy 
lllarka, Fenlandiya ve Macar ve digerleri tarafmdan gön· 
0rta el~ileri Türkiye büyük derilmi§ olan ~i~ek ve ~elenk-
tl~iligine giderek ba§sagida lerle örtülü idi. Büyük dev-
butunmu§lardar. let tiyatrosu orkestras1 tara· 

Moskova 4 ( A.A ) - ßu fmdan halk ari:isti Staynber· 
iiln saat 18 de Türkiye bü- gin idaresinde ölü mar~1 
!'ik el~iliginde Vas1f <;mar ~~hnm1§ ve haz1r bulunanlar 
l~i... b' ··1·· t" · l bar saattan fazla tam bir •• 1r o u orem yap1 IDl§· A • • 

t1r. sukut 1pnde ölüye son sagh-
camlanm vetla yapmt§lardir. 

YE i RA 

istedigi tarn 
oyl reddedi 
Paris 4 (A.A) - Kamatay 

hükumete 192 oya kar~1 390 
oyla güvenini bildirmi§tir, 

Paris 4 (A.A) Parle-
mentoba hükümete güvenil
dikten sonra ba§hakan B. 
Aouisson normalden üstün 
yetkeler projesini parJemen
toya vermi~tir. Bundan sonra 
finans komisyonunun görÜ§· 
meleri ba§lamas1 i~in toplanta 
dag1tilm1§hr. 

Paris 4 ( A.A ) - Parle 
mento hükümetin istedigi 
tarn salähiyotleri 262 ye kar§l 
264 oyla reddederek hükü
meti devirmi§tir. Hükümet 
istifa etmi~tir. Maamafi bu
günkü ~artlar i~lnde Cumhur 
ba§kanmm bu istifay1 kabul 
edip etmiyecegi henüz belli 
degildir. 

Paris, 4 (A.A) - Parle-
mentoda salähiyetler pro jesi 
müzakere edilirken Finans 
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Bakam Bay Cailla-s Fransa f edilecegini söyleini§tir. 

Filadelfiyadc bir firma 
memleketimizden incir sahn 
alacagm1 istanbul T ecim ve 
Endüstri odasma bildirmi~tir. 
Bu firma, i~inde yedi~er 
incir bulunan bir milyon se-

finansmm ba~mda bulundugu Paris 4 (A.A) - Finans 
müddet~e frangm k1ymctten i§leri bakanhg1 tarafmdan 

1 dü~ürülmiyccegini ve bütün Paris borsasm1 yeniden te- pet sahn ahnaga talip ol
maktad1r. Bu önemli istekle 
ilgilencn Tccim ve Endüstri 
odas1 keyfiyeti tecimenlere 
bildirmi~tir. 

paralarm istikrarm1 derpi~ vilemck icin kurulmasma 
etmekle beraber frank ile karar verilen komite üyeleri 
altm arasmdaki bugünkü bugün se~ilec1.:ktir. Bu ko-
nisbetin her halde muhafaza (Sonu 4 üncüdc) 

Ankara 4 ( A.A ) - CU H. Partisi Ka- , 
mutay gurubu bogün saat 15 te Erzincan 
saylav1 Saffet Ankanm ba~kanhg1 altmda 
topland1. 

Ba§ba1rnn ismet inönü hükümetin ulusal 
ihtiya~lar1 gözetmek ve finesal yegretimleri 
imkän gördük~e hemen toplamak yönün
deki prensiplerini bir daha belirtmi§ ve bu 
cümleden olmak üzere fabrikada toz ~eke-
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rin kilosu 25 kuru§a ve kesme §ekerin de 
28 kuru§a indirilmesi i~in hazirlanm1§ olan 
kanunun kamuya sunuldugnun bildirmi§tir. 

Bundan sonra 01§ Bakam Tevfik Rü§tü 
Aras son Bükre§ ve Cenevre konu§malar1 
hakkmda parti arkada§larm1 aydmlatmi§hr. 
Gerek Ba§bakanm, gerek 01§ baknm Tev
fik Rü§tü Arasm diyevleri grup~a alk1§lar· 
la kar§1lanm1§ ve onanm1§br. 
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lörende Kaleninin orun
tag.1, Miazki ile Voro§ilof, 
~<>zengol~, Kretinski, Stono· 
11iakof, Unsliht, Yekerof, 
Bonyeni, Zo!otaref, el~iler 
"e Sovye kurumlan oruntak lstanbulda Cernok nam1n a iyo - Ankara 4 (A.A) - Tür

- Büyük Britanya tecim an
la§mas1 bugü11 saat 6 da 01~ 
i§ler bakanhgmda izma edil· 

za e l 
ya ve §imali irlanda birle~ik 
kralhg1 arasmda bir tecim ---"'Ewr---

Göring 
~nkarayada 
Gelmek isten1i~ .. 

BAY GÖRiNG 
d Atina gazetelerinin Sofya· 
an ögrendiklerine gör~, Al
~~n. Hava bakam General 

<>t1ng, Romanyayada git
llitk istemi~tir. Fakat Ro
~anya hükümeti bu seyaha-
~n arzu edilmedigini müna-

11P bir lisanla anlatmi§hr. 
l( Gene Atinada ~1kan Neos 
b ~srnos gazetesi Prusya 
~ •tbakam ve Almanya hava 
d •kan1nm Sofya seyahatin-
tn bahsederken Alman-

;ln1n General Göringin 
'.ilrkiye ve Yunanistan1 da 
b'>'•ret edecegini bildirdigi 
d llde biläbare bu ziyaretler 
~ '" vaz ge~ildigini, haber 
trdiiini yazmaktadir. 

lekesi zab1ta taraf1ndan nezaret alt.m ... .M-
--~--------~--~~--~---..0000----~----------------------

Yahu<lilcr ar, s1n<la toplu nu1haccret propagan<las1 yap1hp yap1lrna-
d1g1 hakk1nda istanbulda gcni~ tahkikat yarlJhyor 

istanbul 5 (ÖZEL) - Pa
riste ~1kan ( Temps ) gaze
tesi harici haberleri arasin-
da ~u havadisi vermektedir: 

" istanbul zabitas1, Türki
ye musevilerini Filistine gö~-
mege te§vik ettiginden ~üp
helenilen Jevisch Coloniza· 
bon isimli cemiyetin idare 
merkezinde bir ara§brma 
yapm1~br. Burada bir ~ok 
vesikalar ele ge:~irilmi~ ve 

mühürlenmi§tir. IAltm1§ ki§i 
kadar aläkadar nezaret altm
dadtr. 

Bu haber üzerine yap1lan 

tetkikat neticesinde §U ma
liimat toplanm1§br. 

ingiliz hükümeti Filistin
deki Yahudi yurduna muha-

cereti kayid ve §arta bag· 
lanmt§, gideceklerin mikta
nm d tahdid elmi§tir. 
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HEYETTEN SORUYORUZ: .... 
izmir futbol birincilikler1 bit-

t~ mi? ~ampion kim d·r? 

? • 
Futbol heyetinin ge~en sene ikinci Te§rin

de ilän ettigi 1zmir futbol birinciliklerinin bi 
rinci devresi bitti, heyet tarafmdan 1län cdil 
di ve ikinci devreye basland1. 

Bundan ü~. hafta evvel ikinci devre ma~.lan da son buldu. 
Fakat bu sefor her nedense futbol heyeti bu devre ma~la
rmm neticesi aradan o kadar uzun bir zaman ge~tigi hal le 
ilän etmiyor. 
münaka~a ve dedikodu kahye kö~elcrinden gazete sütun

larma kadar devam eden §ampiyonluk i§inin hakiki §ekli 
nedir? Bu münaka§a ve dedikodulara bir son vermek i~in 

bunu selähiyaddar heyetten soruyoruz: 
Seneba§mda ilän edilen birincilik program1 hitamJbulmu~

mudur? Hitam bulmu~ ise, kulüplerin ,puan vaziyeti nediri? 
~ampiyon kimdir ? 

Gene Heyetin seneba§mda ilän ettigi §ild programma 
liklerin bittikten sonra ba§lanacakb. ~ildlere ba§lanacak m1? 
ba§lam1yacak m1? „ 

? •• 
Umumi efkär1 aläkadar eden ve nihahyet 

kluplarm da §imdiden bilmesi laz1m geien 
bu meselelerin halli i~in futbol heyetinden 
cevap bekliyoruz.„ 

Dünyanm her tarafmdan 
Filistine hicret etmek istiyen
lerin pasaportlanm da mut
laka ingiliz konsolosluklarma 
vize ettirmeleri §arthr. 

ingiltere bu arsda Türkiye 
[ Sonu 4 üncüde ) _.,. __ 'MI ___ __ 

Bay Laval 
Titülesko ile 
Gör··§tü 

- BAY LAVAL 
Paris 4 (A.A)-=.-Laval 

bugün«-"arsmlusal meseleleri 
ile ba§hca Tuna dogu pakt
lari projeleri i~n bay Titu

flesko ile görü§mÜ§tür. 

mi~tir. imzadan sonra a~ag1-
daki resmi teblig ne§rnlun-

muT§~uk: · ·1 b" "k B 't J ur 1ye 1 e uyu r1 an-

anla~ma~mm.bag1tlanmas1 i~i;; 
bir ka~ zamandanberi Anka
rada yaptlmakta olankonu§
malar muvaffak1yetle bitiril-
mi~ ve iki memleket arasm-

- Sonu 4 üncüde -
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l3ugün dördüncü sahif en1izde <;1kan 
•• 

ldüre ·m? 
Adh 111ükafath ro111ann111z1n resin1lerinden : 

1 
- Hem beni evlendir dersin, hem de gider fakir ve dul 

bir kadmla ni~anlamrsm , bu nas1l i~ ? 
- Ne yapay1m teyze, bunu bana ev simsar1 Ziya Pi§kin 

buldu. Onun ifadesine göre, kadm fakirmi§ amma, ~ok 
zengin koruyucular1 varnu~„. 

~u ev simsar1 dedigin adam, kansmm simsan olan 
adam m1? 
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8 EJIU.lde Ü<; kü<;ük ingiliz torpitosu Bogaza 
gelerek 'T"ürk hataryalann1 topa tutn1u~tu 
~imdiye kadar Suulo ihrac1 zamann~.danberi top ba§mda 

hakkmda bir~ok menbalar- idiler. Oyle ve ak§am ye-
dan alarak ne§rettigimiz meklerini [toplannm yanmda 
k1s1m bitmi§tir. hi~ ate§ kesmeden yemi~ler-

Bugünden itibaren Frans1z di. Yorgunluktan~bitkin bir 
top~u zabitinin habratina ha!de oldugumuz i~in hepi-
devam ediyoruz: miz hemen yathk. 
Eylulde olup hitenler 6 Eyliil pazartesi, 7 eylul 

1 Eyliil ~ar§amba, 2 Eylul sah - Allaha §ükür, bugün 
per§embe _ Firtma halinde Türklerin faaliyeti fazla de-
esen bir poyraz rüzgari ya- gil. Uzun fas1lalarla arasara 
nmadayi silip süpürüyor. Her ate§ edarek dinleniyoruz. 
taraf toz bulutlar1 i~inde, 8 Eyliil <;ar§amba - Fran 

s1z donanmas1 ba§kumandam gözgözü görmüyor. Havada 
amiral Boue de Lebeyrere, 

birka~ §rapnel patlad1 ama 
ciddi bir hareket yok. saat 13 te, eski Hisarhktc> 

sarg1 yerihizasmda bulunan 3 eylul, cuma - Saat 18 
de Türkler, lngiliz hatlarma kü~ük iskeleye ~ikb. 

Y anmda General Bailloud 
diddi bir top~u ate§i a~ild1. (Bayu) da oldugu halde, 14 
Bu top~u faaliyeti saat 20 [ük iki gemi topundan mü-
de bitti. Buna mukabil sa- rckkep bataryay1 ziyaret etti. 
baha kadar, tüfek sesleri duy- Amira, general ve erkam-
duk. Bir sürü serseri kur§Un harbiyeleri, bizim bataryam1-
unun uzun miyavhyarak ge- zm önünden ge~en ke~i yo-
~ip gidiyor, eonra donuk bir lunu takip ediyorlard1. Top-
nesle Bogazm i~ine dü§ü- lar1m1zm efrad1 ge~erken on 
yorlard1. lan selämlad1lar. 

4 Eylul, Cumartesi - Ana Saat 20 de ü~ f 11giliz muh-
dolu sahilinde bizim 151 - r ibi, bogaza girdiler ve Ke-
162 - 161 mükerrer ve 154 revizderede "Külrenlisiper„ 
numaralar dedigimiz Türk dedigimiz Türk siperine ate§ 
bataryalan, fazla faaliyet a~blar. Anadolu bataryalar1, 
gösteriyorlar. 14 lük gemi hemen, ingiliz muhriblerini 
topu, 154 numaray1 dögüyor topa tuttular; ayni zamanda 
bizim toplarim1zdan ikisi 151 bizim bataryalar1m1za da ate§ 
numaraya ate§ ediyor. Diger a~blar. Biz de ~iddetle mu-
iki topumuzun hcdefi de 162 kabele ettik. 
iJe 161 mükerrerdir. Bunlar - Arkasi Var -
15 - 20 dakika sonra, ate§ 
kestiler. kiral1k ev ~ t 

Kar§iyakada Kemalp~ 
caddesinde Rayegän soka
gmda 48 No. h iki kat, alb 
oda, iki salon, bir mutbah, 
~ama§1rhancsi elektrik tesi
sab mevcud bir bab hane 
ki1ahktir. Talipler idarehane 
mize miiracaat edebilir. 

• 

Cinayet oldu! .. 
Karaman (Özel) - Kaza

m1za bagh Fideri~ köyünden 
Mahmudun yanmda lhizmet~i 
olarak bulunan 35 ya§larmda 
Ahmed k1z1 Ay§e, Eni§tesi 
Mustafa ile kirda öküz: otlat 
maktalar iken Ay§enin pat
ronu Mehmed, yanlarma gel 
mi§ ve: 

"- Sen, benim dargm 
oldugum bir adamm yamnda 
ni~in duruyorsun„ diyerek 
küfür etmege ba§lamt§ ve 
kad1m ayaklarmm altma ala
rak ~ignemi§ ve ta§la muh
telif yerlerine vurarak yara· 
lami§br. Hain adam bunun
la da öfkesini alamam1~ ve 
kendisile beraber gelmesini 
söylemi§tir. Ay§e,~bu adamla 
beraber biraz uzakla§mca 
Mehmed, tabancasm1 ~1kara
rak Ay~e11in üstüne iki el 
a ~e§ etmi§, bu käfi gelmiyor
mu§ gibi iki kur§un daha 
atarak öldürmü~tür. Katil 
jandrmalar tarafmdan yaka
lanmi§br. „_ 
Husus1 Ders 
Muallimleri 
Ilk, orta ve lise mekteple

rinin her türlü derslerini ve 
lisan derslerile gayet ehven 
surette ve ~ok kuvvetli olarak 

yeti§tirip her halde muvaffak 
etmegi taahhüt ederler. 

Adres: Arapfurunu Yagc1-
lar sokag1 12 numarada 

muallim 
Arif Okur" Er 

FOTO 
M. Bilekli 

<;ivici hamam1 kar§ismda 
Haftani sokak numara: 3 
-~ E~--;-o;--usullere-·· - uygun 

elektrikle fotograf ~ekilir. 
iki ay i~in alb kartpostal 
yalmz 75 kuru§tur. Vesika 
resimleri 6 tanesi 30, tale
beler i~in 25 kuru§tur. 

Saat 20 de, Kumkale ha
rabeleri arasindan birdenbire 
bir Türk pro jektorü kendini 
gösterdi. Bu projektör, 1§1g1-
D1 Erenköyünün altmda bu
lunan ikinci bir 1~tldagm zi
yasile birJe§iyor, uzun 1~1klari 
Bogaz1 ve .sahili ara§br1yor 
14 lük gemi topu, Erekoyü 
I§1ldagma ve muhribler de 
Kumkal~ekine ate§ ediyor
lar. 

lzmir asebei hususiye 

Türkler, toplar1m1zm alev
lerini görünce, hemen hemen 
projektörlerini söndürüyor, 
mermilerimiz, hedefe bir 
hayli uzaga dü§Üp patlad1k
tan sonra tekrar yak1yorlar
d1. Geceleyin bu hedefleri 
tesbit etmek kolay degildi. 
Dü§manm karanhkta kalan 
ve bir§ey göremiyen bizlere 
kar§l bu kadar tarakki gös
termesi ~ok gücümüze gidi
yor. 

Pazar 5 eylul - Anadolu 
bataryalar1 erkende ate§e 
ba§lad1lar; toplar1m1z, onla
rm her ab§ma cevab veriyor. 
Saat 20 de, Anadolu tarafm
dan yeni bir Türk bataryas1 
24 lük toplarla bizim mevzi
imize ;ate§ etmege ba§lad1. 
Bu esnada, 154, 161 ve 161 
mükerrer numarah Türk ba
tarya1ari, t;ad1rh ordugahla
r1m1za ate§ ediyorlard1. Al
~1tepedeki Türk bataryalan
da bu oyuna i§tirak ettiler 
ve ihtirakh danelerle ilk hat
lar1m1za ve bizim sütümüze 
ate§ a~t1lar. 

Sabahleyin saat 2.30 da 
iki taraf ta ate§ kesti. Top-
~ular, bir gün evvelki ,afak 

müdürlügünden: 
Bedeli sab1k1 verilcn bedel 

L L 
125 70 Kerner caddesi 3-1 numarah dükkän 
71 30 II II 3-2 U U 

110 so " " 3-5 " " 
52 0 Namazgäh 34 11 

" 

30 0 " " 46 „ " 
70 0 lrgat pazar1 164 " " 

110 0 iki~e§melik caddesi 451 Nu-lu kahvehane 
110 0 Kemer caddesi 3-6 " dükkän 

Yukar1da numara ve mevkileri yaz1h akaratm ü~ y1l kiraya 
verilmek üzre 2/6/935 Pazar günü arbrmalar1 ilän edilmi§ 
idi. Ahiren teblig olunan 2739 numarah kanunla cuma tati
linin pazara tahvili yününden arhrmalar yap1lamam1§br. is
teklilerin bu aym 10 neu pazartesi günü saat 9 dan bire 
kadar encümene müracaatlar1. 1625 

izmir Muhasebei 
müdürlügünden: 
Bedeli sab1k1 

kira 

Hususiye 

60 ikinci kordon 2 nu-lu dükkän 
20 Aras mekteb alb 36 nu-lu dükkän 
40 Alipa§a meydam 26 „ „ 

130 II II 30 II II 

Yukanda numara ve mevkileri yaz1h akaratm biray i~inde 
pazarhk suretile kiraya verilmelcri i~in isteklilerin pazar ve 
~ar§amba günleri Encümene müracaat elemeleri ilän edil
mi~se de abiren cuma tatilinin pazara almmas1 yüzünden 
viläyet encümeni pazartesi ve per§embe günleri toplanacak
br. 1steklilerin encümenin topland1klari her pazartesi va 
per§embe günleri saat 9 dan bire kadar encümene müra
caatlar1 

Osmanl1cadan 
TÜRK<;EYE KAR~ILIK

LAR KILAVUZU 

i 
lstisgar etmek - Az1msa • 

' mak 
lstiskal etmek - Ag1rsamak 
istismar etmek -i§letmke. 

sömürmek 
Müstamere - Sömürge 
istis - Ayra 
lstisna etmek - Ayramak 
lstisnai - Ayral 
lstisnaiyar - Ayrahk 
isti§are - Dam~ · 
lstiemam etmek - Sezin-

lemek 
fstitaat, takar - Güc 
f stitale - Uzab 
lstiftar - Örtüme 
istitrad -Arasöz 
f§'ar etmek - Bildirmek 
i§aret - im, i§aret 
in§aret etmek - Göster· 

mek, imlemek, i§aret etmek 
l§gal - Tutav, i~gal 
i~gal etmek - Ugra~hr

mak, kaklamak, aln\ak, tut
mak ele ge~irmek, i~gal et
mek 

l~hacl etmek - Tan1kla
mak 

i~tihad etmek -Tamk tut
mak 

i~mizaz - Yüz buru§tur-
mak 

i~tial - Tutü§mak 
i§'al etmek -Tutu§turmak 
i§tigal etmek -Ugra~mak 
i§tiha - f §tah 
l~tibar etmek . - Tamn

mak 
1§tikä etmek - Y amlamak 

s1zlamak i 
~ikäyet etmek - Derd 

yanmak 
~ikäyet - Yani, s1z1lh 
1,tirak - Ortakhk 
i§tirak etmek - Ortak 

olmak, ortakla~mak 
l§tiyak - Göresi 
i§ve -Kmhm 
i§vebaz - Kmtkan, bayJan 
ltaat -- Uyrum 
itaat etmek - Uyurmak 

ba§ egmek 
ltalei lisan -Dil uzabm 
ltbaf etmek -Armaganla-

mak 
itham etmek - Su\:lamak 
ltibar - Yahm, kredi 
ltibaren - Denberi - den 

ba~hyarak 

itidal - Aran, yava~ma, 
sinem, ihm 

itidal kesbetmek -Yava§1-
mak, yumu~amak 1hmak 

Mutedil - Orta 1hman, 
sinemli 

ltikäl - Ä§inm 
itiläf - Anla~ma uyu~ma 
Ademi itiläf -Uyu§mazhk 

anla~amazhk 

itimad - Güven 
itimat etmek -Güvenmek 
itiraf - itiraf 
itiraz - ltiraz 
itizar etmek - Özür dile-

mek 
Özür (Mezeret) - Özür 
ltiyat - Ah§kmhk 
itina - Özen 
itimam etmek - Tümle-

mek, tamamlamak, bitirmek 
itminan - Dinizli 
ittifak - Bagla§ 
ittihat - Birlik, birle~me 
lttisal etmek - Biti§mek 
ltyan etmek (Serdetmek) 

- Getirmek 
f ya etmek - Barand1rmak 
• .1 

lvaz, taviz - Degi§it 
ivica~ Büksülme 

.izah - izah 

izmir ikinci Hukuk Mah
kemesinden : 

izmirde oturan Mustaf Maz 
har k1z1 Safinaz vekili avu
kat Haydar tarafmdan Urla
da Camii atik mahallesinde 
oturan ~oför Mehmet T evfik 
aleyhine a~1lan bo§anma da
vas1 hakkmdaki tebligat ika
metgäh1 me~hul bulunmas1 
hasebile ilänen icra edildigi 
balde muayyen günde gel
medigi ve cevap dahi ver
medigi cihetle davac1 vekili
nin istegile aleyhinde g1yap 
karan ittihaz ve karar sureti 
mahkeme d1vanhanesine ta-

S HAI11lA~ 

Alsancakl1lars 
M ... d ' UJ e ... 

Alsancakta Lezzet 
Lokanta A~ild1 

T ekmil e§ya vedavab mil" 
cedded olmak üzere AlsaO" 
cakta Bomova caddesinde 
kö§ede a~1lan yeni lokantaY1 

Alsancakhlarm bir defa tet" 
rini bekleriz. 

Müntazam servis, nefil 
ycmek, yalmz lokanatm11dl 
bulabilirsm1z . 

Bir defa mutlaka tecriibC 
ediniz. . 

Alsancak Bomova caddet1 

kö§esi No. 101 
Osman Nuri 

lik edilerek tahkikab 28/6/935 c 
[D:20~ 

cuma gününe birak1lmasma 
karar verilmi§ oldugundan 
mezkiir günde saat 10 rad-

delerinde müddeaaleyh Meh
met Tevfigin asaleten veya 
vekäleten tahkikat hakimi 
nezdinde haz1r bulunmas1 ak-
si halde tahkikat ve muha
kemesinin g1yabmda görüle
cegi H. U. M. K. nun tebli
gat faslma tevfikan teblig 
makamma kaim olmak üzere 
keyfiyet ilän olunur. 

iLAN 
Bayan Hasibenin Kähya 

oglu bay Hasana borcundan 
ipotekli pazaryerinde käin 
Tash <;e~me sokagmda 5 nu
marah hanenin a~1k arbrma 
ile sablacag1 hakkmda yürgü 
gazetesinin 14-5-935 tarihli 
unsbasile ne§ir edilen ilända 
yayin k1lman birinci arbrma 
16-6-935 tarihinin pazara te
sadüf etmesi hasebile birinci 
arbrmanm 17-6-935 pazarte
si günü saat on birde a 1-

F1rsat 
Bir taraf1 yeni a~1lan 20 

metrelik Kerner tramvay cad" 
desine bir taraft eski Kemel' 
caddesine ve diger yüzü de 
Elvan sokagma nazir teh~~ 
en k1ymetli yerinde her b~ 

"kl 125 §er metre murabba1 l k 
kö§e arsa sabhkbr Abna 
istiyenlerin ayni cadde~e 
Halk eczanesi yamnda tahm•~ 
Bay Etem müracaat etsne•1 

ilän olunur. rt" 

Sat1I1k yeni e~ 
Kar§tyakada Bay Tabir 

sokagmda 18 numarada 4 
odah, banyo dairesi, mutbak 
ve bah~esi mükemmel eJek" 
trik ve su tesisab meV'cut 
~imento ve ta§tan yap1lmlf 
zarif ve saglam bir ev sab'" 
hkbr. Görmek istiyenler her 
gün sabah sekizden dokuz• 
ve her pazar 3 ten albY• 
kadar adresi yukanda göste-

.1 . · · · 'riet· r1 m1 ev1 



( Halkan Scsi ) 5 HAZIRAN 
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l\.1~hklan atar ve yazhk elbiselerimizi arar1z 
Y azJ1k elbise yapbnrsamz bunu zevk, keyf ve ne§e ile 
geyinebilmek i~in her halde hükiimet konag1 kar§1s1nda 

K LAG 
BÖCEKLERi ÖLDÜRÜR 

Mehmed Zeki ve biraderi ··· 

1 

Terzihane~ine ko~u?uz. ~ize bu. t~ k~ek ~ 
sanat 1nuesseses1n1 ta vs1ye ettig1n11z >+ 

~~~;..~e te~ekkür edeceksiniz !t 
l•J ~~~~~~~m~i~~:: 

1 

Nihayet kurtuldum 

GRi 

G 
R 
• 1 

Pil\l 

tr:'i~~~ ic!> mouches moustlques, cefard•, fourmls, pun•l•e•, puces """&;'li'll''lrl 
et t ous utr ~ lnoectea pomlcleux lnetantan•mentl Son em· 

uw.~lbimi• ploi s t 011n11 dan o:-„ .11 n• htche pas „.ne laiHfl aucune odaur. l!.l;,.j~..:.LS.::......~ill:'.IXf: 

UMUM DE OSU: 
Ed. Conson Halefi 

2 inci kordon No. 88 Telefon 3306 

YÜKSEL RAKISI Y az1n s1cag1ndan korkmay1n1z 
Az zaman zarf1nda Kabaday1 

rak1s1 kadar yükselmi§tir 
D· ~~~~~~~!!'!!!!!!!~~-~~~~--~~!'!!!!""'~ 
~, ba~ agnlanndan hayatun dai1ni hir azap 

Kt§m ismmak i~in belki kömür zahmetini ~ektiniz, fakat 
yazm, s1caktan i§kence ~ekmiyeceksiniz ~ünkü, elinizde, ce
binizde gezdirebil ?ceginiz, masamzm, yatag1mzm kenarma 
ili~tirebileceginiz mini mini ve zarif bir el vantilätörü her 
saat i~in imdadm1za yeti§ebilecektir. 

tan ibaretti. Fakat gripin beni hu 
1ztiraplardan kurtardi 

Hamak ustas1 geldi 

h ~ llZ1n bogucu s1caklarmda, bah~ede sayfiyede ho~ca vak1t 
ta~tnek i~in bir tane hamaga ihtiya~ vard1r. Karyola i~ini 
·~ her boyda hamak, ~e~it av torbalan, pazar fileleri, 
~ „ filelerini Yol bedestan No. (3) E. Ruhi Taga ticaret-

llesinde bulabilirsiniz. 

"------------
Y A Z GÜNE~i 

Derime hi~ tesir etmez, Karartmaz ~ünkü •. 
y A Z, K 1 ~ 

Lüks 

~ e·r i t 
~ ~ )' AGSIZ KREM 

lllJan1r1m. 

' 0 b . k ~k en1 •fm so-
L'tiln ·· d · · .~ yuz er1mm 
'•'°'llla, ~atlamasma 
~'fl~ 0 ldugu gibi ya-'-, k iiinet yakmas1-
tl~ ilra~masma kar
bi~ ehmdeki silih 

~ l!liainiz nedir ? 

JFerit) 
ags1z Kren1 

idir. 

Ferl•t ~ i FA 
eczanes1 

. 

Poker Play 

YALt! 

POU 

• 
Sat1s veri: lzmirde Suluhan 
civar1nda [ Hüseyin Hüsnü ] 

ticaretanesidir 
1:,;11ar.;;f';QI';' ';IJr~ ,;a1 .„1ll~'~I 1.;_q1+1•U•lll~Qll;!qJ1;1ll';!'ll';l!l1;1Jf.~ 
11_!; 011!=. .i;lhiidllliu1rl otl oh 111111 rll hrlll idd IJ1nidbhdll l1udllhu1rlllrudlllkddh1nitlll1n1dh1mrl=. ~ 

[~ A w 
~ EMLAK VE· EYTAM r!t 

~ - l*l B ANKASI r~t 

) ,.----....., 2~ Mütekaidin maa!löllar101 · •:1 
/ a~ ~ ~= 

% r,~ iskonto eder r!1 
~.~ P'!lll~lt••QIJl'"'ltll'"'llP'"llll ''~III l"lllll' ''IJ~l "'Ql ll1"'q811111111111n1q 111•11~ i!P"l>Jll ' ' IUl'"'lll""'IJ II~ 111"~1 jP • l''"qlJl1"1Qlll"11JD.>i! 
~lt~ ~11~1t!ft1t~lll~illl~ II~ lt~+ 1• I~ ·~ h~t b;!,d~~b~dl~ 4:' li~d ~ t:!zru~lb~tl::. :ä 

Q • 

0 y . 
-./ Ucuzluk Sergisinin ~e§~tI~r: 

Her yerde satihr. l\1arkaya dikkat 
~~~~~~~~=~"~~~~~~~ ~~~~~~~=:~~~~~~~~~~ 1 TA YY ARE si~EMASI Tti~r 1 
~ BUG UN ~ 
~ Senenin en §en ve en güzel iki büyük filmi birden ~ 

~ 1-- KEDi AYAGI ~ 
~•w HAROID LIO D - UNA MERKEL ~ 
~ ~ ~ iki saat mütei di kahkaha [Fran~1zca) ~ 
~ ~ 

~ Tl ~ ~ 2 -- a .~ ku§U ~ 
~ GUSTAV FRORICH - MARIA SALVEG ~ 
~·~ - - §en ve ~akrak e cark1h film [Almanca) ~ . ~ ~ 

:.~ A Y R 1 C A : ~ 
~ F () 1 T s . .. h 1 · 1 . ~ ~ \. ~ t .unya a va( 1s en WJ 
~ D 1 K KAT: Gunlerm uzamas1 dolay1sile seans saat- ~ 
~ lar1 degi~mi§tir. ~ 

•
3 Hergün: 17, 19 ve 21,15 de Pe§embe 13, 15 talebe ~ 

x. seans1, Cuma 13, 15 iläve seans1. Her iki filim de bü- ~ 
yük oldugu i~in tarn bir seans devam eder. Yalmz son ~ 

* seansta gelebilen seyircilerimizin iki filmi de görebilme- ~ 
41 ~ E lerini temin i~in <;ar§a!11ba, Per§embe, Cuma günleri ~ 
a21,1s seansmda UKEDI A YAGI„ filmi diger günlerde ~ 
~ uTALl KU~U„ filmi gösterilecektir. ~ 
~ ~ 

~u ·· s · · ~ )XC cuz hat - erin salon - Iki biivük filr11 ~ 
·~ FiATLAR HERGÜN ve HER SEANSTA ~ 

~ 35 50 Kuru~tur • 

VE 

Büyük Tenzilat1 
Tuhafiyeye ait bütün ihtiya~lar1mz1, hediyeliklerinizi e§i 

görülmemi§ ucuz fiatlarlar lzmir hükiimet caddesinde 

Se111si Hakikat 

U 1 k S • • nden cuz u erg1s1 ahmz 

Sayg1deger mÜ§terilerimizden gördügümüz büyük ragbet · 
ten ald1g1m1z ceraretle Ucuzluk Sergimize yeniden pek ~ok 
~e§itler getirdik. Fiatlarim1z ~ok ucuz olmakla beraber pa
zarhkhk yorulmadan tuhafiyeye ait bütün iht yai;Jarm1z1 ve 
hediyeliklerinizi alabilirsiniz. 

Alacagamz mal her hangi bir beple i~inize yaram1yacak 
olursa yahut ba§ka yerde daha ucuz bulacak olursamz 

geri getirir paramz1 tamamen ahrsm1z 

Sat1~Iann11z he14 vak1t nu1havverdi1· 

• RES 1 
iLÄN TARiFEMiZ 

ilän mÜ§terilerimize 
On kuru~ yerine dört kuru~ ! 

icra, tapu, sicil, ahkäm1 ~ahsiye ilänlarmm beher sa
tmm dört kuru~a ne§retmekteyiz. ilän sahipleri gazete
miz idarehanesine müracaat edebilecekleri gibi kü~ük 
Kardi~ah hamnda ( 13 ) numarada hän tirketine de mü-
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Takas 
Anla§malar1 

Birer n1üddet uzatild1 
Dün ekon'>mi bakanhgm

dan ilbayhk takas heyetine 
geien tegraflarda bazi ülke
lerle ticaret anla~malarmm 
uzahld1g1 bildirilmi§tir. 

Türk-Bulgar takas anla§
mas1 bir ay, Türk:Yunan ta
kas anla§mas1 iki ay, Türki
ye ispanya takas mukavelesi 
daha on be§ gün müddetle 
uzuhlmi§hr. 

Bir kad1n 
Simsar1 

B1c;akla Yaraland1 
Gece saat 22 de iki~e§me

likte AJiaga sokagmda bir 
vrk'a olmu§tur. 

Mehmed oglu Ali ve Halil 
oglu E§ref, kendilerine ka
d1k getirmesi i~in kadm sim
sar1 kör Rizaya 3 lira para 
vermi§lerd1r. Fakat R1za, 
bunlara kadm getirmedigi 
gibi paray1 da geri verme
mi§tir. 

Bu yüzden ~1kan kavgada 
R1za b1~akla ba§mdan yara
lanmi§hr. Zab1tacu tahikat 
yap1lmaktad1r. 

Feci b·r kaza 
Arap Hasan mcvkiinde 

Hüseyin oglu Cemal Nadir 
ile Hüseyin oglu 11 ya§la
rmda Ali mektep d1var1 
üzerinde ko§arlarken Ali 
ayag1 kayarak dü§mü~ ve 
ba§mdan ag1r surette yara
lanmi§br. Alinin yaras1 ~ok 
ag1rd1r. Adliyece tahkikata 
devam ediliyor yarah, has
tabaneye kaldmlmi§br. 

lsve~ bayram1 
Y arm lsve~ hükumetinin 

bayrak günüdür. ~ehrimiz 
lsvc~ konsolosluguna bayrak 
~ekilecek ve ayr1ca kabul 
töreni yap1lauyacaktir. 

Bav1nd1rl1k 
• • • 
1~10 araz1 

izmirde iskän direktörlügü 
tarafmdan 34 aileye 60 de
kar arazi verilmi§tir. Bu ara
zi meyvelik olarak baymd1r
lablacakbr. ilbahgm baz1 ka
zalarmda da bir miktar arazi 
ayni §ekilde halka verilmi§
tir. Baymd1rlatilamak mak- · 
sadile arazi isteyip iskän di
rektörlügüne müramnat eden
ler ~oktur. 

TezgA t ~ 
Bayan Aran1yor ~ 
Orta tahsiJli, bayan ve g 

bay e_,yas1 satmnk üzere 8 
tezgähtarhk yapmaga muk
tedir bir bayana ihtiya~ 
vard1r. lstiyenler ya mat- 8 

8 baam1za v ... /ahut [3811) re 8 
~~n e1Jebi!irJer. 8 

~~'"'000000~ 

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

No. 

lrmak - Eregli 1 

---'!l"'w---
Den1irvolu in~aat1 

o/ 

ilerliyor 
\:ankm 4 (A.A) - lrmak 

Eregli demiryolundan <;an
k1r1 - Eskipazar arasmdaki 
Atkaracalar (Kamonu istas
yonuna) tren vard1. Bunun 
i~in bütün Kamon halk1 CO§
kunluklar tören yapb. Böy· 
Ieee <;ank1ri ilinin baymd1r
hg1 i~in bir ad1m daha attld1. ---001---
Gazetecijakob 
Mes'elesi 
Büyüyor 
Aln1anya gizli n1uha
keme yap1ln1ay1 istedi 

isvi~re federal meclisinin 
son celsesinde, d1~ siyasa 
k1sm1 §efi M. Motta, Al
manya hükumetile Jakob 
meselesi hakkmda yap1lan 
müzakerelerin vaziyetine da
ir malumat vermi§tir. 

Bilindigi üzere, isvi~re hü
kumeti, hakem usulünün Al
manyl? tarafmdan kabulün
den hemen sonra, hakem 
mahkemesinde, kendi nam1-
na bulunacak olan häkimi 
tayin etmi§ ve diger ü~ bi-

taraf häkimin iskandinavya 
siyasal §ahsiyetleri arasmdan 
se~ilmesini Alman hükämeti
ne bildirmi§ti. 

M. Motta, Almanyamn, 
henüz kendi hakemini se~
tigini ve lsvi~renin teklifle
rin e cevap vermedigini söy
lemi~tir. Diger taraftan Ges
taponun, yabanc1 memleket
lerdeki faaliyeti hakkmda 
heyecan venc1 ~ayialarm 
ortaya ~1kmasmdan korkan 
Almanya, hakem mahkemesi . 
celselerinin gizli tutulmasm1 
istedigini isvi~reye bildirmi§
tir. Bu teklif kabul edildigi 
takdirde, Almanya, kendi 
hakemini tayin edecek ve 
isvi~renin tekliflerine cevab 
verebilecektir. 

Salähiyettar mahfillerde, 
M. Mottanm, Berlinden ge
ien bu teklifi kabul etmiye
cegi kanaab vard1r. isvi~re 
hükumeti ve bilhasa Bäl, ha 
kem mahkemesi celselerinin 
aleni olmasm1 esas itibarile 
istiyorlar. Bäl adliyesi tara
fmdan elde edilen vesaik o 
kadar itham edici mahiyet
tedir ki, :~inde yaz1h olan 
~eyler if§a edildigi takdirde 
ars1ulusal bir tesir yapacak
l1r. 

Diger tarafta ögrenildigine 
göre gazeteciyi ka~1ran V e
semamn davasma Haziran 
sonuna dogru ba§lanacabr. 
Deva ü~ dert gün sürecek, 
bir~ok §ahitler dinlenecektir. 

Bäl adliyesinin i§in ba§hca 
§ahidi olan Almanyada mev
kuf gazeteci Jakobun bir ls
vi~re istinabe komisyonu ta
rafmdan · yahut bitaraf bir 
devlet mümessilleri tarafm
dan dinlenmesi Almanyadan 
istenecegi zannediliyor. Bäl 
hükumetinin bu hususta da 
fskandinavya siyasal mehafi
linden äza se~ecegi söyleni-

( Halkm Se1i ) 

i MÜKAFATLI ROMAN 

e1~g~~[!)~~I 

Cumur Ba§kan1 Kamil 
Atatürk Ankarada 

Ankara 4 (A.A) - Cumhur lBa§kam Kamäl Atatürk 
bugün lstanbuldan Ankaraya dpnmüler ve saat 12 de <;ift
lik istasyonunda trenden inmi§ler, Kamutay Ba§kam, Ba§ba
kan ve Bakanlar tarafmdan kar§1lanm1§lard1r. 

• • Genei nüfus 
taraf ta 

say1m1 1~1n her 
haz1rl1klar 

Ankara 4 ( A.A ) - Duydugumuza göre yurdun her ta
rafmda genel nüfus say1m ve nümeretaj haks1zhklarm kont
rol ve ar1hm1 i~in ~ok s1k1 tedbirler ahnmI§ ve say1m kat'i 
ögrenekleri her tarafa gönderilmi§tir. 

Diger taraftan say1m haz1rhklanm ve nümerotaj i§lerini 
yerlerinde kontrol etmek üzere istatistik genel direktörü 
::::>eläl Aybar da yarm <;ankir11 Bolu, lzmit illerine gidecek 
ve oradan Edirneye ge~erek genel i§pektör ile bü i§ler i~in 
görü§cektir. 

S1vas Kastamonu ve <;orum illerinin kontroJlari da bugün 
lerde yap1lacakbr. 

Frans1z Hava §irketinin bir 
haftal1k nakliyat1 

Paris, 4 (A.A) - Fransa hava kumpanyas1 ge~en hafta 
i~inde lö Burjcden 1377 yolcu, 19.110 kilogram bagaj, 37.025 
kilogram ba§ka e§ya ve 2684 kiiogram kolipostal ta§lIDI§br. 

Sovyetler ~ekoslovakyadan I 
250 milyon ikraz yap1yor 

Moskova 4 (A.A) - Sov- 1 
yel Rusya ile <;ekoslovakya 
ärasmda Sovyet Rusyaya 
kredi a~1lmas1 i~in yap1lmak
ta olan konusmalar bitmi§ 

ve bir anla~ma imzalanm1§hr. 
Bu anla§maya göre Sovyet 
Rusya yüzde 6 faizli be~ 
y1lda ödenmek üzere 250 

tiya gazetesi Sovyet Rusya 
ile \:ekoslovakya arasmda 
yap1lan kredi anla§mas1 hak-
kmda d1~ tecim komiseri 
Rozengoltzun bir makalesini 
neiretmektedir. 

Bay Rozengoltz diyor ki: 
Sovyet Rusyanm d1~ te• 

ciminin geni~ligi göz önünde 
tutulursa bu ~SO milyonluk 

~~~--~~-00..001~~~--~~~ 

Bunu Siz Bulacaks1n1z 
----------------0000 Yazan: SIRRI SANLI 

~~~~~~~~~~oo~~~~~~~~~--

Kar1s1n1n güzelligini müzayedeye koyan ada 
- Kap1y1 a~. adamcag1z bulsa beni göd 
- Sen misin? ile yiyecek. 
- Benim. - Ben hi~ fark1na 'I 

Kap1 a~1ld1ktan sonra evin mad1m. 
kadm1 kocasma sorar: - Sen, bi~ bir ,eyin f 

- Ak§am i~in yine bir~ey k1na varm1yacak bir h~' 
getirmedin mi? geldikten sonra,o beoi böY • 

- E una lüzum kalmad1. ate§li gözlerle süzege bat 
- Neden? hyor. 
- <;ünkü • bu ak~am evde - I~ yalntz gözlerin arsiJ' 

degiliz. hgmdan ibaretse, korkula~ 
- Ne i~in evde degiliz? bir§ey yok. Yeter ki seOI:. 

- <;ünkü davetliyiz. namusuo, ahläkm saglasn ° 
- Nereye, kirne? son. . _ .,. 
- Dostum Necibin evine. - Eger bemm~ahlakadl'. 

namusumun saglamhg1n1 i1f1• 
- $una dostum demezse- bll 

yorsen, biz, bu akta111 
niz olmaz m1? e· 

_ Neden? ~avete gitmekten vaz ge~ 

- <;ünkü o sizin dostu
nuz degildir. 

- Bunu nereden biliyor
sun? 

- Pekälä biliyorum. Her 
halde o adam sizin dostunuz 
degil. 

- . Kimin dostudur? 
- Benim dostum, daha 

dogrusu ä§1k1m olmak isti
yor, fakat ;bu sökmiyecek. 

- Bu nasil söz? 
- Dos dogru bir söz. 
- Demek sana fena na-

zarla bak1yor? 
- Bak1yor da sözmü, 
~ ~ 
~ ~ 

• 
Türk - lngiliz 

- Ba§taraf1 1 incide -
do tecimle trafik ve tediye 
1!sulü hakkmda bir anla§ma 
4 Haziran 1935 de d1u i§leri 

r1z. 
- Bu olamaz. 
- Neden? 
- <;ünkü adama söz ver· 

dim, benim i~in bir~ok IJl,t' 

raflar yapacaktir. 
- Artik bu masraflati0 

senin i~in mi, yoksa beoi~ 
i~in mi yap1ld1gm1 da All• 
bilir. · 

- Kar1smm bu sözleri ~~ 
simsar1 Ziyanm bir bar 
camm s1kb, fakat o geo' 
pi§kinlige vurarak m1r1ldaodJ: 

- Bunu, bu ak§am anbY'' 
cag1z. 

(Arkas1 ••') 

~ s 
Yunanistandl 
se~im i1leri 

~tuhaliflerden Kaf ~JJ" 
darisin n1ühim bif' 

milyon <;ek kuronluk obligas 
yonlar ~1kararak <;elioslovak 
bankalarma satacak ve bu 
para Rusyanm <;ekoslovak
yaya vereceg1 sipari§lerin 
ödenmesinde kullamlacakhr. 
Bu obligasyonlar \:ekoslo
vakya Cümhuriyet hükumeti
nin inancas1 altmdadir . 

Moskova 4 (A.A) -lzves-

kredi büyük bir§ey degildir. 
Fakat ~u noktadan manah
d1r, ki Sovyet Rusyaya ih
racab arbrmak i~in Rusyaya 
az ~ok uzun vadeli krediler 

1 a~mak läz1mgeldigi prensi
bini son iki ay i~inde ikinci 
defa olarak gcr~ekle~tirmek
tedir. 

. bakanhgmda birle§ik kra
lhk adma lngiltere büyük 
el~isi SirPrecy Loraine hart ile 
Türkiye adma d1§ i§leri ba
kanhg1 genel sekreteri B. 
Numan Rifat Menemencioglu 
tarafmdan imzalanmi§hr. Do
kuz ayhk müddeti olan bu 
anla§ma muvakkatan 20 Ha-

diyevi ~ 
Atina (ÖZEL) - Terak. 

perver partisi lideri Kaf•i. 
daris, gazetecilere muh,Ji 
lerin se~ime girmemeleri '~ 
beplerini anlatmak züere b~• 
diyev vermi§tir, Kafand•tl. 
buan hükumetin sebep ol.dlle 
dugunu, muhaliflerin se~ 
girmemesile gelecek P O' 
günü yap1lacak se~imin .b. 
k1Jmet cephesi partile1 
bir aile i§i haline getiriJd~ , 
ni, bu se~im neticesinde 8~ 
lecek meclisin milleti telll „, 
edemiyecegini söylemif, 90 d 

ra re jim meselesini mev~~o 
bahsderek Yunanistan 1~ iP 
en muvaf1k olan rej~ ll• 
cumhuriyet rejimi olduiJ>f 

Türkiyeden 
Y ahudilerin 
Hicreti 

(Ba§taraf1 1 incide ) 

Y ahudilerinden Filistine gi

decekler i~in de yüzde nisbe
tine göre muayyen -bir: mik-

tar ay1rm1§ ve Istanbul lngi

liz konsoloslugu Türkiyeden 

gidecek Y ahudilerle me~gul 
olmag1 ika Syonist cemiye-

tinin delegesi <;ermaka tevdi 
etmi§tir. 

Bu adam Y akac1kta bir 
~iftlik i§letmektedir ve kon
soloslugun ~jl bu kararmdan 
sonra 'fürkiyeden gidecek 

Y ahudilerin pasaportlanm 
yapbrmaga ve hareketleri 

esbabm1 baz1rlaga~ ba§lam1§

br. Bu tarihten sonra Filis
tine epeyce Türkiye Yaudisi 
gitmi§tir. 

Fakat <;ermakm bu faa
liyeti hükumetin nazaridik-

katini celbetmi§ ve Tempsin 
yazd1g1 gibi, cemiyet merke
zinde degil, bu adamm 

evinde ara§hrmalar yap1lm1§, 
Türkiyeden ayrilan veya ay
r1lacak olan Musevilere dair 

,konservatuvar ' 
Ögretn1enleri ßursada 1 

konser vcrecekler 
Bursa, 4 (A.A) - Kon

servatuvar muallim ve bil
ginlerindcn bir grup bugün 
lstanbuldan ~ehrimize gelmi§
lerdir. Degerli sanatkärlan
m1z Türk musikisinin yeni 
izerlerinden ü~ konser vere
cektir. 

bulunmu~tur. 

ziranda ve nihai surette 
tasdiknamelerin taatisinden 
sonra meriyet mevkiine gire
cektir. lki hükumet ayni 
zamanda 1930 tarihli Türkiye
Büyük Britanya tecim mua-
hedesinde ufak bir tadil 
yapmak ve bu suretle bu 
muahedeyi tecimel anla§ma
nm müddeti zarfmda meriyet 
mevkiinde tutmak hakk1nda 
da mutab1k kalm1§lard1r. 

Y eni Frans1z 
kabine devrildi <;ermak hälen nezaret al

tmdadir ve zah1ta ·tahkikah 
devam etmektedir. Hädise 
dolay1sile birs:ok ki§ilerin 
ifadclerine müracaat edilmi~-

1 
- Ba§taraf1 1 incide -

mite finans i§leri bakanma 
finansal piyasay1 daha fazla 

se de Siyonist deJegelesin
den ba§ka nezaret altma ah
nan yoktur. 

Hükiimetin hä<lisede ehem
miyet verdigi cihet; Türkiye 

YahudiJeri toplu hicrete te§
vik mah!yetinde esash bir 

propaganda yap1hp yap1lma
d1g1d1r, yoksa arzu edenlerin 
Türkiyeden ayr1lmasmda ne 
bir beis, ne de bir mäni var
d1r. T abkikatm, bu mevzuda 
~ebeke halinde ~ah§1ld1g1 
kanaabm veren bir vaziyet 
~mad1gm1 gösterir neticeye 

inceliyecek rantlarm ve bü
tün gayri menkul esham 
hareketlerinin geli~mesine 
yariyacak olan tedbirleri öner 
geyecektir. 

Gelmiyen 
Kadrolar 

~arim1z finans ve polis 
kadrolan ile i§yarlarm bazi
ran aybklari hälä verileme
mi§tir. l~yarlar gü~ bir vazi
yette kalm1~lard1r. Kadro 
ve ayhk havalelerinin acele 
gönderilmesi i~in Finans Ba
kanhg1na telgrafla müraaca-

' kralhgm hi~ bir vakit fa t' 
dah olm1yacag1m iläve e 
mi§tir. -·-SON DAKIKA: 

Fasta büyü1' 
Dir isyan ~11'~ 

Paris (Radyo) - fs~1~ 
isyan ~1km1§br. Bir frad•" 
yüzba§1s1 äsiler tarafio u~· 
öldürülmü§tür. Frans1i k r 
vetlerile äsiler aras1nda ~· 
pt§malar olmaktad1r. Ji"sf 

lsyanm büyüklügil b• ,. 
da hcnüz tafsilAt ahn•'° 

m1ft1r. s.J' 
Paris, [Radyo] - fa• 811• 

tam dün Cezairc giden f r,; 
samo Akdeniz don•0111}Jll' 
kumandamn1 Provans iir. -
s1nda ziyaret ctmittir. A-:cl' 
Sultanla uzun bir koll~ 


