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i\Iussolini 1-:labeş harbına iştirak edenlere na<lalyalar dağ.ttı nın en UVVe 1 
Londra 11 ( A.A ) - İyi - :evatla birlik ta Cebelüttarike f •tOSUDa ma)ı•k 

maJômat almakta olan ma- 1 
~elmiştir. 

hafiJ, Grandinin M. Eden'e Burada Habeş imparatoru 
yapmış oJduğu ziyaretin İn- ı:>ırçok müesseseleri ziyaret 
gilizlerle ltalyanlar arasında etmiştir. 
yakında yapılacak müzakere ULUSLAR KURUMU 
lerin ilk merhalesini teşkil HaBEŞİSTANl TA Nl-
etmekte oJduğunu beyan et- y ACAK MI ? 
mektedir. 

Paris (Radyo) - Arjantin 
hüküroeti Uluslar kurumu 
başkanlığına gönderdiği bir 

Her iki taraf da 15 Hazi. 
t'andan evvel fngilizlerJe 

İtalyanların daha iyi bir su
rette anlaşmalarına acil bir 
zaruret olduğunu kabul ve 
teslim etmektedir. 

Sunday Dispatoh diyor ki: 

muhtıra da konse in içtimaya 

çağırılmasını istemektedir. 

Mezkur hükumet sebeb ola
rak şunları göstermektedir. 

Mösyö Baldvin ile Eden 
Milletler cemiyetine muzaha

·1.ıuu:.:.ını terk etmeksı-

zin İtalyayı cemiyet dahilinde 

1 - Zecrı tedbirlerin kal-

dırılmasını. 

yan hakimiyetini tanımak. 

Bu hususta UJuslar kuru-J tutmak teşebbüsünde bulun- biter bitmez başlanacaktır. 
muşlardır. Hariciye nazareti NEÜGS CEBELÜTLARiKTE inu henüz menfi veya müs-
mütehassıslarile :yapılacak j Paris - Habeşistan impa- bet bir karar verilmemiştir. 
istişarelere Paııtkot tatilleri ratoru Negüs mayetindeki - Sonu 4 üncüde -

• 

0000000000000000000000000000000. 

Filistinde vaziyet çok fena 
kan gövdeyi götürüyor 
~~~~~---~---~---.~ ~--OO••oo~------""'"-~------------------~~ 

Arablar yeni bir: beyanname neşrettiler 
~~------~~---~---· ---~-•+oott.;__;~~~~~---~~----

Eğer İngilizler şiddet siyasetine devam edecek olurlarsa vaziyet 
çok vahim olacakmış .. 

Pari'I (Radyo) ...;... Filistinde 
vaziyet hala eski ciddiyetini 
muhafaza ediyor. Ve görü
nüşe göre daha vahim hadi
se]er beklenmektedir. 

Dün Yafada ArabJar ta
rafından üç bomba atılmış
tır. İki ölü bir yaralı vardır. 

fngiliz polisi bir Arabı ö]
dürmüştür. Yapı]an araştır· 
malar neticesinde Araplar
dan birçok siJah alınmış ve 
büyük miktarda tevkifat ya
pılmıştır. 

ARAB GRO KOMiTESi 

Kudüs 31 (A.A) - Nab
lostaki Arap]arın Gro komi
tesi bir beyanname neşret
miştir. 

Bu beyannamede şiddete 
müracaat suretile yapıJan 

tbütün hareketler protesto 
!edilmekte ve muhtemel teca-J 

vüzlerin doğacak mes'uliyet
lerin İngiliz polisleriy]e İngi
liz askerlerine raci olacağ"'i'S 
beyan edi]mektedir. 

Bu beyanname umumiyetle 
.Arabların Yahudi muhace
retini kontrol hususunda iti
dal göstermeğe ve uzlaşmaya 

- Arkası 4 üncüde -

Dalctilosundan Memnunmuş! 

'111-1 Daktilonuzdan ·memnun musunz ? 
_- Çok memnunum, öyle çabuk yazısı ve .• baygın bakııı 
~variki ••• f. li 

Yeni kabinenin reisi 
sosyalist lideri 
LEON &lLUM 

Paris (Radyo) - Büyük 
Sosyalist kongresi bugün 
ı• .I - .-ı. L~....n Bloınun h•f• 
kanlığ .. altında toplandı. Top
lantı sırasında müstakbel 
başkan Blom çok mühim bir 
nutuk söylemiştir. 

Bu nutknnda Blom teşkil 
edeceği kabinenin takib ede
ceği siyasetin ana hatlarını 
anlatmıştır. 

Blom, dahilde milli birliği 
ve hairici siyasette sulh siya
setini gütüreceğini söyle
miştir. 

FRANSıZ FİLOSU 
Brest 31 (A.A) - Deniz 

bakanı Mösyö Pietri dün de
niz mektebinin ·açılma mera
simi münasibetile bir natuk· 
söylemiştir. 

Fransız bakanı söylevinde 
Fransı'.! filosunun yeni inşa

atinden bahsetmiştir. Ezcüm· 
le nutkunda demiştir ki: 

- Sonu 4 üncüde -

Karısını boia
rak öldürdü 

----ıı. ..... ---
0 YABANCI ERKEKLER 
ARASINDA ŞAMPANY 

iÇiYORDU 
· Pariste bir adam sekiz se· 
nelik karısını boğarak öl
aürmüştür. Hadise şöyle ol
muştur: 

Alfons genç ve yakışıklı 
bil' adamdu. bir bankada 
memurdur. Sekiz senedenberi 
evlidir. Karısı Jonati ile se
vişerek evlenmişlerdir. Gel 
zaman git zaman bu sekiz 
sene içinde iki dane de ço· 
cukları olmutur. 

Alfons karısını cinayet 
gecesine kadar çılkın gibi 
sevmekte idi. 
-Sonu 4 üncü sayfada-

Resmi 
nişanlısı 

Sizi heyecan içinde kıvran· 
dıracak olan bu nefis tefri· 
kamızı yarından itibaren ikin
ci sayfamızda bulacaksınız. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
Kordonda Tramvay 

r:ll azetelerin verdiği malumata göre, w Valimiz bay Fazh 
L!1 Güleç Ankara ve lstanbula yaptıgı seyahatlerde iz· 

mirin çok hayati bir meselesi üzerinde çok mühim temas-
lar yapmıştır. . . 

Birinci kordonda elektrikli tramvay işletilmesı Nafia ve-
kaletince muvafık görülmüştü. Bay Fazlı Güleç, Ankarada 
bulunduğu müddet 7.arfında Kordonun nakil vasıtaları işini 
nafia vekili Ali Çetin Kayaya anlatmış ve halkın medeni 
bir nakil vasıtasına kavuşturulması muvafık görülmüıtür. 
Nafia vekaleti Kordonda elektrikli tramvay işleme itini 
İzmir tramvay elektrik şirketine bazı şartlatla vermek için 
müzakereye başlanmasını kabul etmiştir. 

Valimiz, şehrimize dönünce kendi riyaseti altında belediye 
reisi, şirket müdürü toplanacaklar ve İzmirin bu hayati ·ti bir 
karar altına alınacaktır. 

lzmirin nakil vasıtaları işinin halJli için ilk adım 
ahlmış demektir. Yeter ki, bu hususta karşıya çıkacak bli-
tün engeller ortadan kaldırılmış olsun ve İzmirli Gözel ya
lıdan tramvaya athyınca Alsancağa kadar gidebilsin. 

Halk bunu istiyor: 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
. - - ,• ... . -
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Sofya 31 (Özel) - Bulg 
diplomatları Rusyanın umuı 
barptan evvel Bulgarista 
ve Türkiyeyi itilaf devleti 
rine ilhak için Rusyanın 
garistanın ve Trakyanın B 

Londra - Bulgar Ajan
sından : İngilterenin müstem
lekat nazırı T o mas hakkında 
hasıl olan siyasi şüpheler 
üzerine istifasını Krale ver
mekle beraber Tomas bugün 
uzun bir seyahata gidiyor 
avdetinde meb'usluktan dahi 
istifa edecektir. Tomas ken· 
disini siyasi şüphe altına 
alındığından siyasi hayattan 
dahi çekilmeğe kar9.r verdi
ğini matbuat erkanına söy
lemiştir. 

Yazan: MARSEL ALLEN 
Şehre yakın bu plaj, bütün ahlak telekki k düşllllf 

Jcrinin çöktüğü yer oldu 
Evet, kazın ayağı hiç te bahse imkan göremiyorum. 

Katakoplarda husule gelen ı kurt~lara yere f,feti 
müthiş manzara. sinirleri en Kler~ kaldırdı!~~· 'dİ· 
kuvvetli bir insanı bile kor- Klerın ta kendısı 1 

öyle değil ! Bu saygı değer Bugün için bazı yerle.de 
tüccar, Mersindeki buğdayın ve bazı kafalarda çıplaklık 

garistana bırakılması iç 
Belgrad, lstanbul ve Ati kutmağa kafi idi. Kamayı iskelete 

Manzara cehennemden bir Hanri idi. Lüsyene e 
asıl sahibine malin beş ku- yaşamanın en tabii şekli ad-
ruştan satıldığını ve 16000 dediliyor. 

hükumetleri nezninde ve y 
takları teşebbüslere dair ba 
vas~ik elde etmişlerdir. B 
vesaiklere göre Venizelos b 
tekliflere razı olmuş ise d 
Belgrad ve Istanbul hük. 
metleri riza göstermemiş ol 
duklartndan Bulgarlar Sırp 

nişane idi. için hastaneden ~ra~ 
Siyah bir zemin üzerinde ve tam vaktinde ıf 

Jira tutardan 1000 lirasının Bugün ahlak, sada vücud 
komisyon ve masraf olduğu- saklamaktan ibaret addedi · 

onlarca iskelet, muhtelif teh· tü. 90 
did hareketleri yapmakta ve İskelete gelince: po ' 

nu bildirmiş ve ... 29,000 liyor. 
deve yapmış idi. Yani de- Ahlak, en nihayet sofulas- Sovyet Birli

ğinde Basın •• 

hepside fosfor neşretmekle doğrudan doğruya . 
d ·d· s· h bır i i. Trüsen ı ı . ıya 

mek istiyorurm ki - sonradan tik zihniyetinin doğurduğu 
rezaleti uyuku bulmak şar- bir telekki değildir. 
tile - böyle muazzam ve çok Evet, bunları bugün kabul 

lardan intikam almak heve 
sile Almanya taraf mı iltiza 
etmişlerdir. 

Bütün Sovyetler Birliğinde 
86 lisanda 10 bin kadar ga
zete çıkmaktadır. 1935 yılın
da bu gazetelerin yıllık tirajı 
27 milyon nüshaya varmıştı. 

Bu yıl içinde ise 39 milyona 
çıkacağı kuvvetle tahmin 
olunmaktadır. 

Lüsyenin "eller yukarı!" geymiş ve elbisenin 
Emrine bir kadın çığlığı ce- de fosfordan iskelet ... 

d . . su ... 
kulay karlar henüz vardı. ediyorum. Fakat bu dokuzlu 

vap verdi: mi yapmış i ı. f 11' 
- Imdad, Lüsyen, imdad! karanlıkta yalnız fos ; 0 

Böyle kolay, çok büyük grubun bu plajdaki hayatları, 
karlar sayesinde zenginlerin nedersiniz, ne bugünün ve Bulgaristanda 

Askeri 
Mezarlık 

Dedi. sım görünmekte ve. 
Baba ve oğul, iskeletler- farkedilmemekte id1

• ~ 
israfları hadsiz ve hududsuz nede yarının ahlaki kaideleri 
idi. Heınen hepsinin de bir kadrosuna sığamaz ! Bir 

den birisinin yerinden hare· Hanri de yer ~ei ,~ 
ket ettiğini ve karanlık kö· yatıyordu. Gözler~n it 

ve hatta iki lüks otomobil- Filozof, bir Sosyolovğ deği-
leri vardı. lim ? Fakat öyle sanıyorum 

Büyük çamlığa zenginler- ki Afrikanın göbeğinde, bir 
den bir kaç gurub gelmiş vahanın suyu kenarında bir 
bulunuyordu. göme en iptinai Zencilerle 

Bay direktörün sevdiği bu hayat arasında biraz irti· 
kadının da, genç sevdalısı bat ve müııssebat vardır. 
avukattan ayrılmca buraya Gömenin erkeklerindden 
geleceğine şüphe yoktu. üçüncü teşhis edebildim; bun-

Münasib bir yerde bek- larda biıim bay direktör gibi 
lemeğe başladım. içtimai hayatın " Gündüz 

Burada en ziyade nazarı külahlı, gece silahlı ,, nevin-
dikkati celbeden göme, üç den idiler ! 
kadın veya kızler dörn er

Bunlarında içinde en yaşlı, 
kekten mürekkep grup idi. 

içtimai mevkii yüksek, umu
Bu kadınlardan ikisinin ya-
bancı oldukları de heman mi hayatta maddi ve mane

vi ber türltı etiketlere şid-
göze çarpıyordu. detlc la.rafla~ &nsanıar vc&r\lı. 

Az sonra, diğer gömeler Kadınlardan yalnız bizim her-
çekildiler; sadece bu üç dişili 

cai menekşeyi tanıyordum. 
dört erkekli göme kaldı. 

Sofya 31 (Özel ) - Dün Sovyetler birliğinde çıkan 
akşam toplanan icravekilleri mecmua ve kitablara gelince, 
Sofyada bir askeri mezarlığı bunlar 1927 yılından ancak 1 
yapılmasım, asker olarak 55 lisanda neşrolunmakta bu
ölenlerin bu mezarlığa gö-ı lunmasına mukabil bu yıl 
mülmesini kararlaştırmışlardır 100 den fazla lisanda basıl-

Ha beşistanıD maktadır. Basılan m~cmua 
Y . K I 1. I... 1 ve kitab formasl adedı, 1934 
enı ra 1 an de 3 milyar 370 milyon, 

Edildi 1935 de 4 milyar 300 milyon 
lstanbul 31 - ltRlyanlarm idi, 1936 yılında ise 5 mil

Eritre, Danakil, Asva mınta- yarı geçecektir. 
larını yeni bir hükumet şek- 1935 yılında bllhassa fazla 
linde resmen tesis ettikleri olarak ilk ve orta mekteb 

-gün Habeşistanın Scio şeh- , ders kitapları ve ayni zaman 
rinde de Habe~ı .... v ..... ; "·r..'- ..1~ .. trl\nnmive ve Markaizm-
ıarını ilin etmişlerdir. nu Kenizme aıt eserler basal-
yeni kralın beş bin kişilik mıştır. 
bir ordusu mevcuddur. Başkaca san'at edebiyata 

Macaristan Biraz sonra avukatı oto- Maamafih, gün geçtikçe bun~ 
ların hepsinin ne çiçek ol· 

mobili de geldi. Hep birlikte d' J)c•ıhı' hak idti)rO 
otomobillere bindiler. duklarını öğren ım ya" 

.ıye ;ucuk kitapları da çok 
mahsus derecede bir yükse
liş göstermiştir. 

Türk süvarileri Ben gene takibe başladım, Vakit oldu ki rezaletlerin Budapeşte - Kamaranın 
fevkaladelig-i karşısında el- Macaristanın da diğer dev· ve şehrin en yakın fakat çok 

tenha bir plaja vardık. lerimle yüzümü kapatmak letler gibi müsavi bir sahibi 
Ben uzakta, kendimi belli mecburiyetinde kaldım. olmak üzere verdiği karar· 

etmiyecek bir mevki aldım. Hayat artık gözümde baş- dan bahisle harciye nazırı 
kk b ka bir şekil almıştı; o gör- devletlere ve uluslar cemiye-Şimdi 9 kişiden müre e 

olan grub artık çıplak bir düğüm asıllı , uslu insanların tine verilecek olan notayı 

Nasıl l{arşılandı 

şelerden birisine doğru iler- ellerini baba ve oglu 
lediğini gördüler. Ağır adım- uzattı. 
larla ilerliyen bu iskelet, kö- - Çabuk gidelilll• l 
şede korku içinde durmakta yaram tekrar açıldı· 
olan bir kadını tutarak çek- rısı polis işgali 
miye başladı. Dedi. 

Lüsyen aklının yerinden Lüsyen : • 5J 
oynadığını sisseder gibi oldu. - Zavallı dostulll• 

İskelet şimdi genç kadın) kalsın öldürecektilll·6 
ki - d d"uş·u· ndu" kce çok 111 

kuca amış, gene agır a ım· 

larla ortaya doğru yürüyor- oluyorum. 
du. - Siz mi ? J: b' 

d h . d' inıP" Lüsyen azami bir e şet Evet, şım ı ş }ılı 
ve hiddet içinde tabancası- yorum. Beni kara~ 11 
nı çekti, iskelete nişan ala- divende . gıtlağını :i 
rak ateş etti. Katakamblar kaladığın zaman, ldt-' 
icinde korkunç akisler ya- çekmeğe muvaffak 

0 
' 

pan tabancasına, müthiş bir seni yaralamı~tını· d; 
homurdanma cevab verdi. seni Kaplan sanıyor 

Lüsyen ve babası ikinci Kleri de alarak 
defa olarak ateş edecekleri başladılar. . 
sırada umulmadık bir hal Fakat tam gizh ı. 

k arılı• 
oldu: İskeletin önünde bir kaldırırlarden a.r d~ 
erkek göründü. Elinde bü- zebanilerin sesinı aıı 1'• 
yük ve sivri bir kama vardı. ses geldi; bu ses, 4 
Kama havada şimşek çakar sesi idi ve: · dd~ 
gibi bir sür'at ile parladı! - Rud, mağiiıb 
Yaralanmış ve büyük bir can yakında ) ine karşın• 
acısı duyan bir kimsenin ğım ! df! 
feryadına benziyen bir ses Baba oğul Rudlar 

vaziyet almışlardı. hepsinin iç yüzlerinin böyle hazırlamıştır. Bu notada Ma· 

k k A k berbad oldug-una inanıyor· caristan bu ha \tkı isyan ede-Bu plajda 5 er e tt a-

Belgrad 31 (Özel) - Peş
teden telefonlandığına göre, 
onbirinci at koşularına işti

rak etmek üzere Türk atlı 
spor kulübünden buraya ge· 
len onhir süvari pek parlak 
bir surette karşıla1Jmı1lar, bu 
munasebetle Türk tarihi ile 
Macar tarihindeki ilgilere 
dair mühim sözler söylemiş
lerdir. 

duyuldu; iskelet yere yıkıldı 1 - Pek geç kaloı•· 
1 çık· 

1 
Baba ve oğul Rud hemen yarın karşımıza 

dından mürekkeb çılkın ve... dum. rek değil adalete güvenerek 
Azğın grubun eğlencelerinden ( Arkası var )'.__._is_t..:i y~o_r_. _T_a_h_ir_i_d_e __ va_r_d_ır_·~---..::...~~--__::;_ __________________ _ 

............................................................................ : 

iGözüMüZE _ÇARPAN YAZILARİ 
: ....................................... 0. .................................. . 

lerinin kurslara 
1 

gönderilme- ten aciz kaldığımız veya ta-
Bütçed~ lüks 

Masrflar 
Varsa •.• 

lfı,.,,, ecliste, senenin üç, 
11.MJ beş celsesini doldu-

ran bütçe müzakereleri, bü
yük memleket ihtiyaçları üs
tünde bazı meb'uslarımızın 
düşündüklerini anlamamıza 

ne güzel ve nadir bir vesile 
oldu! Paranın her mevzuu 
içine alan geniş taalluku sa
yesinde öğreniyoruz ki, er· 
kek ve kadın bazı millet ve
killerimiz polis maaşlarının 
artmasını bakaı lardan vergi 
toplanarak evlilere verilme· 
sini temenni ediyorlar; suçlu 
çocuklar için hususimahke
meler ye ıslah evleri açılma
sını temenni ediyorlar; spo
run bir süs olmaktan kurta
rılmasını temenni ediyorlar; 
ecnebi mekteblerinde milli 
terbiye ve tedrisin kuvvet-
endirilmesini, köy muallim

i 

sini mektep ihtiyacının tat- mamile paraya bağlı olduk-
min' edilmesini temenni edi- ları halde mali tarafı hiç 
yorlar; Ayasofyadaki moza- konuşulmayan mevzular var-

ikleri Türkler tarafından ça- dırM. I" M 'f V k'l' · 
d _ b'l"'-'- ese a aarrı e ı ının 

murla sıvanma ıgı, ı a11.ıs d b tt' - · 'b' .. t . .. . e eyan e ıgı gı ı uç e 
mabedın Turk mımarları t,:a- ikisi mektebsiz kalan ilk 
rafından ayakta tutuldugu tahşil çocuklarını okutmak 
noktasının anlaşmasını ıemen- i in ahut bütün memleket 

. d' 1 . .. kk ç y 
nı e ıyor ar; yenı mure ep- kültürünü sekteye uğratan 
lerin otuz seneden fazla da- orta mektepsizlik felaketini 
yanmadığına Maarrif vekili- azaltmak için hatibler ara-
nin dikkat buyurmasını te- sında bütçe vaziyetini anla-
menni ediyorlar. mak istiyen olmamıştır. 

Bütün bu pek nazik "te- inşaata ve mefruşata mü· 
menni,, lerden hiçbiri yok- tehassıslara ve harcırahlara 
tur ki memlekette asırlar· ayrılan milyonların daha a-
dan devraldığımız gerçek cele ve sı1uştırıcı ihtiyaçlara 
bir ihtiyacın ifadesi olmasın; sarfedilmesini istiyen Ber~ 
fakat bütün bu temennilerin Türker. yaln.~z ka~dı.. X e~ı 

bütçemıze luks zıhnıyetının 
bütçe müzakeresi günlerine 
kalması taalluk ettikleri pa
ra meselesinden ziyade ma· 
hiyetleri etrafında görüşme· 
lerini İcab etmiştir. Bunlar 
arasında mozaiklerin çamurla 
sıyanması veya mürekkeple
rin uçması gibi senelik büt
çe iJe alakasını idrak ~tmek-

hakim olmasını istemek bir 
hitabet lüksü değildir; sade
ce bir millet müdafaasıdır 
ve her millet müdafaasının 
bir lüks işi olmaktan çıkma
sının şartlarında biri de o 
zihniyetle mücadele etmek

ten başka nedir? 
PEYAMi SAFA 

ihtiyat 
Subayları 

V c askeri n1en1urlar 
yoklanıası 

İzmir askerlik şubesinden: 
1 - 1 Haziran 936 gü· 

nünden 10 Haziran 936 gü
nüne kadar İzmir askerlik 
şubesinde kayıtlı yerli ve ya· 
bancı ihtiyat subaylarla hiç 
kayıt olunmamış ihtiyat su
bayları bu müddet zarfında 
yeni müfus cüzdanlarile bir
likte yo.<lamalsrını yaptırmak 
üzere her gün şubeye baş 
vurmaları. 

2 - Şubemizde . kayıtlı 
olupta vazifeten ve yahut 
muhtelif suretlerle başka 
mahallerde bulunanlar da 
bulundukları mıntaka asker
lik şubeleri vasıtasile yokla
malarını şubeye bildirmeleri. 

3- Bu müddet zarfında 

yoklamaya müracaat etmi
yenlerin haklarında kanuni 
muamele yapılacağı ilin 
olunur. 

0::~~~00ooocıoc!,O N ;-! 
Seyri~ef a!~ ~.~~!~ sö~~~,,; 
F aalıyetı rağı tut aıtın 01su12

• ~' 
Bugün seyrisefain idaresi İ te bu toprak nıe1'• ;~ 

Sovyetler Birliğinde nehir- r~ğı. Herhangi bir Y ,Y 
lerde 75,6 milyon denizler- d z oıUı 

. . mayı yur unu ot· .J 
de ıse 31,6 mılyon ton eşya k ti' b' y çıkıY . r"" 

k ıyme ı ırşe ~ 
taşıyaca tır. 'k n her ye 

N h' 1 d k' f I' t .. d Meksı anı 111• /. 

6 3
e ıdr e~ le ıd ak~ ıyef yul_z e rol kuyusu, altın ~ 

1 , enız er e ı aa ıyet e pe 
ise yüzde 20,5 nisbetinde Geçenlerdekgen y•:,-_f 

k · · azı ~ artmıştır. ma ıçın . bUI , 
. . birinci defınesı 1ır-11 Bu yıl nehır ve denızlerde . . d f e oıe . orr 

Sovyet gemileri 48 milyon- Bız~ k ~ ına gitdl11 
dan fazla yolcu taşıyacaktır. neye e sı ay t 
Deniz yollarının uzu~luğü İktİSıl ,,-1 
da 87, 7 bin kilometreden . pif "Jİ 
98 bin kilometreye çıkmıştır. Kanada hükumetı, 

1 
bç 

· h' ki' t k · ~ · k ' paral•' ~ Denız ve ne ır na ıya ı çe tıgı es ı r~ 

için bu yıl 1 milya~ 533 kadar yakardt. y•lı~ 
milyon ruble sarfedılecek, Bugün artık ıd": Y_J 
bu miktardan 702 milyonu Başka bir metod bal ~ 
Volga-Don kanalına harca- notları kaynatıY~jğ't 
nacak, yeni liman ve yeni haline getiriyor, , 

. ot"' <ti. gemi yapılmasına da bılhassa katörlerine satı)' t"') 
ehemmiyet verilecekti. k s•b" ~ 

dan geçer en 31 
31 Çocuk !anması üzerine ço' I'! 

boğulmuşlardır. ol•" ,. -' 
boğuldu . ölümüne sebeb ti•,., ~ 

Belgrad 31 (A.A) - Mo· yüzerek geçeıı ~ ,osif 
ravya kıtasında yeni ırmak ları altına sürük c 
suyunun üzerindeki bir sal· larıdır. 
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Elha ~~ü:ı:***~ô~, 
1 • m Q 2573 ~ A. Kemal Tonay tt 

........_ dareaınde Milli Kütliphane ıineması jj B 1 t · J b 1 k J ~ ~ 
O '" a < erıyo og ve u aşı , sa gın 

BUG N i -J •• hastalıklar mutehassısı it 
~· • Maskeli Balo Basmahane istasyonu karşısındaki Dihek sokak başın- ~ 
~zengin ve muhteıem MASKELi BALOLA· da 30 sayılı ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den )f. 1 

• klarla dolu bütün gizli sırları, Karnaval ge· ~ akşam saat 6 ya kadar hastalanm kabul eder. W. I 
' k IDacera ve meraklı ıevdalannı en ince tefer· i Müracaat eden hastalara yapılması lizımgeleo sair f( , 

•dar teıbit eden ve cidden görülmeğe şayan .. tahlilit ve mikroskopik muayeneleri ile veremli basta- ~ 
O,. bir sanat harikası. _ )t lara yapılmasına cevaz görülen Pnomotoraks muayene- ~ 
21t.•ı.r: Guıtav Froeblıcb ve Lyda Barrova ~ sinde muntazaman yapılır. Telefon: 4115 )t 

GJı. - 13 Numaralı Casus >+ ~~~;y;~ım:w:m~;y;;y;~ 
4'tıtıc~~y COOPER ve MARRION DAVIS ~ Yerli 'fürk sanayi nıannılatı 
~. ,.LJ . dl l:'-ıa:ı"k~lade e~lenceli canlı ~esimler a,. rı asır san a ya 

, 1er. Hususı35, Balkon 2o, Salon 20 

l3Q :ra Dikkat: Türk topraklarında yetişen Çavdar sazından yapılan ve 
~ .ı~ Maskeli bal., 5 de 13 numaralı casus u. yüzlerce ren .-her ve sanarkarımızın yetiştirdiği yerli milJi 
9 tA ~ " " 8 de " " " " T k 1 b d k r;:! da " " )t ür sanayi mamu atı asır san alyalara rağbet etme mem· 
~~e . )t leketine ve Türk işçisine ve sanatkarına yardım ve hizmet 11 

ve Pazar günleri 2 de 13 No. lu C. SU. )+ etmek demektir. Bunun için pantolon yırtmaz serbest rahat 
h..:'"' • )+ ve on seneye garanti hasır sandalyelere rağbet ediniz. 
-iQ ~--~ Toptan ve perakende satış fsınetpaşa Bulvar Zinet garaj 

1 Haziran ~ 
c 
ECZACI BAŞI S. FERiT 

Y AÖSIZ TUVALET KREMi 

Leke, çil, buruşuk, kırışık brakmaz yüzü bütün -g;.;çlik 
zarafetiyle sıhhi ve fenni şekilde korur, besler 

M. Depo S. Ferit Şifa eczanesi 
Yanın geceler güneşi çok dayanaklı karşısında sandalyacı Muiz. 

' g2~~~~~~~~~~ içenler bilirler 

.. ip• lzmir Yün Mensucatı 1 Neş'eı'ıizi, hayatınızın zevkini. sıhhatınızın . 1 Türk A. Sirketinin 1 daimi surette korunmasını temin edecek ancak 
Halkapınat· Kun1aş Fabrikasının ~ y··k 1 K b d e·ııu "" 1 Mevsim dolayısiyle yeni çıkardığı kumaılar: t U Se t a a ayı Ve 1 r 

..,.._,_,,-.._4• 1 Sağla~arif 1 ~:::::~a'3~sssss:::sss:=:-.ıJ22 
s.hııi laınbaıan v• en ••ğ'•m telefon ve elektrik Ve Ucuzdur ~ f!} Ayda sekiz lira taksitle : c1: ... A Zif fer ticarethanesinde 1ı ~ 

kişesi 
Türl< Hn"\~d Kurumu 

1. Na On 
1) • 0hnak istiyorsanız hiç durmadan ( ZENGiN 
de llıdeıa ~i~ bilet alanız. Bu suretle hem yurdu? uza 

L:ı oı111 lı~_11~ınıze hizmet etmiş olursunuz: Müşterılere 
:"'ltt '" Uzere günde on ve haftada ellı kuruş tak-
' J&:•blır. Zengin kiıesi birçok vatandaşlari zengin 

••• v • . "= 11 ermııtır. . . . 
1'1llk6Jnet caddesi Kemeraltı karakol ıttısalınde 

ZENGiN KIŞESI 

~-..:z:oıl~om.__a_lı~S==-:;;ıü-n-=n==ıııetçi Ali 
~ le •enedenberi sünnetçilikle iştiğal etmekte bulu

~~~aberi de lzmirce tanınmıı diplomalı ıünnet~i 
9t Yi arayanlar Kemeraltı ikinci Beyler s?k~gı 

._ID&rah Selamet oteline mtlracaat etmelerı rıca 

------------------------·--------
Kahveci ~·-· \t. , 

VE 

Gazinocu-
1ann ihtiyaçları 

olan sandalyalan ~@~~~~ 
Taıçılarda 27.:::No.-2 "fl=~=i=i 

;~ , Sandalva 
yapımevinde çok 
ehven fiatle satıl-

•e maktadır. ~ , . . . .. 
Peralcente satıı yapıldığı gibi siparit kabul edılır ~ 

.~l, ida~ . u 1 1 u ·ı 
il} esı, sag am ıgı ı e 
eınnun edecek ancak 

Meşhur 

0PTIMUS 
"' !'o.ı lllı fenerlerdir 
~I feaer, masa, duvar Ye aı-
~ d l~di. Satıcılar için iıtifa-
~S\J: elı Yeni fiatler. 

it, t1c· . s 
~'- .•ncı Kordon, a-

lQı 1>5 - 3, Ağa Zade 
yin Hüsnü 

ııı Birinci kordond'\ 186 numanda ŞARK HALI T. A. Ş. '•Ap ~1 k F 1 h 1 f 
~ ımar ema e ın ca esııue a rı an emır g u ~- 1. • ~ M' ..... K J dd" dd '...J F h . K d . owı il'!~ ~.I ctro n a s ener masa ve tavan am a arı~ 
~~~~~~~~~~ [• Motosiklet bisiklet - gramofon ve plak mağazamda ı 

~ her şeyi taksitle ala bilirsiniz. ~t 
- T"optan ve peraıu:: 11u\J ...,~ ,~.,----·· 

Balcılar caddesi No. 156 ızmır 

Necib 
SADIK 

____________ ___.. _____________________ ~ 

Aydınlılar Okusun 
Reklam değil bir hakikat 

Bakkaliye ve mısırcılığa ait ihtiyaçlarınızı 
pazarlıksız aldanmadan ala· cağını7. yer: 

Aydın: Gazi Bulvarı No. 20 Bakkal Hüsnii 
oğlu Hilmi Tükel ticaretbanesidir. . • 

Bir tecrübe bin şey öğretir bir tecrübe edınız ... 

en ucuz, 

Tiikel ve 

~cm!~ 

1 TAYYARE: T~~~~p~ . . 
1 Bu haİc~~=kçoS~;d~İ~ı:;;k fılm• 

• ROBER'f MONTGOMERY ve MAGDA ~VANS'in 
beraber çevirdikleri tamamen Fransızca sözlü bır ıaheser 

.. Viyana Geceleri 
Viyananıu dillere destan olan eğlene musiki hayab 

ve en son valsleri irae eden geniş mevzulu 
büyük musiki ve eğlence filmi 

Ayrıca: MıKI MAVZ (canh kankatörler) 

Fiyatlar 15, 20, 30 kuruştur 

• SEANSLAR 

1 Her gün 16 19 30 Viyana geceleri. 17 40 21 15 
Kaçak sevdalılar Cumartesi ve pazar 14 de Kaçak ıev

dalılarla hatlar 

. =--·· 
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Valimiz 2eldi 
DUo valimiz Bay Fazıl Gü

leç vilayetimize aid bir ço~ 
işlerin başarılması müjdesı 
ile birlikte şehrimize dön· 
müştür. Sevimli ve gül~r 
yüzlü valimize hoş geldın 
deriz. 

Boiazlar Meselesi . - - /zmir muhteli 
Bütün konferans P,zô.ları- Balıkesir muİı°leıitini 9-0 

. d •t. .. J rdı· k yenmiştir . d na ave ıye gonae lstanbulda yapılacak maç• lo1ymnı'uryokra.l~c~s~ş:~k. 
~1ubadiller de istifade 

Edivorlar ., 

------------------------------.. ~---------------------------
Paris büyük elçimiz f ransız hariciye nazı-

rını ve Blumu ziya~et ~tti .... · .. 

)ara hazırlık olmak üzere 
lzmir muhteliti dün Alsancak plonjonla Balıkesi~ooe 
spor alanında Balikesir muh- hakkak bir go 
teliti ile karşılaşmıştı. oluyor. tlal" 

Saha çok kalabalıktı . .. Se- Bu tehlikeyi 8 bı' 
Kamutayca 1771 ~numara• 

kanunun dördüncü madde
sinde (gösterilen müddet 
zarfında müracaat etmiyen 
mübadiller) hakkındaki hü
küm hiç mal teffiz etmiyen 
mühtaç mübadillere de şa
mildir. Diye bir tefsir kara
rı kabul edilmişti. 

· .. · to lanacak olan Boğazlar ı Türkıye buyuk elçısı Suad 
Paris (Özel) - Turkıye 1 P v. • •

1 
• Davası kabul etmiştir. 

büyük elçisi bay Suat Davas 1 istatükosunun degıştırı mesı İstanbul (Radyo) - Türki· 
dış işleri bakam M. ~~andeni meselesini müzakere edecek ye dış işleri bakanı Tüvfik 

yirciler arasında parti başka- bira7. sonra Vah•bir 
nı Avni doğan da bulunuyor- den aldığı güzel ~~ 
du. Biraz sonra ordu müfet- istifade ederek ' 

Şehrimizde bulunan mü- _ 
badillerden bir çoğu bu kanunı 
tefsfrden bir mana çıkarmadık 
ları için her gün iskan rmu
dürlüğüne müraeaatla bu 
kanunun kendilerini ne şe· 

kilde alakadar ettiğini sor
maktadırlar. 

ziyaret etmiş ve harıcıy.e ve- olan konferans etrafında ko· Rüştü Aras yakında Boğaz-
kiJeti umum sekreterı Nu· nuşmalar olmuştur. lar meselesini görüşmek üze-
man Menemencioğlunu tak- Paris (Özel) - Yeni ka- re toplanacak olan konferans 
tim etmiştir. bineyi teşkil edecek olan azalarına davetiyaJer gönder· 

Uzun süren bu görüşmede Bl miştir. 
lsviçreoin Monrö şehrinde Sosyalist lideri Leon um, 

BİR TAYYARE REKORU i İn2ilizİtalyan 
------

00 görüşmeleri 
Bir Rus tayyaresi onbir bin oo--

-Baştarafı 1 inci sayfada-
Metrodan uçtu MussouNı MADAL v A 

M kova (Radyo) - Meşhur Sovyet tayyarecisi Şevç~nko 
os d 365 k'l sıkle-iki kişilik açık bir tayyare ile ve yanın a ı o 

t . de lüzumlu eşya ile beraber bir yükseklik uçuşu yapmış 
ın b' t cJ havanın 11100 metreye kadar çıkmıştır. on ın me re e 

ve · v 67 11 100 t ede ise sıfırdan harareti sıfırdan aşagı ve · me r • t 
aşağı 55 derece olarak tesbit olunmuştur. Bu uçuş hır saa 
35 dakika surmüştür. 

DAGITIYOR 
Roma (Radyo) - Bugün 

tayyare meydanında Başba
kan M. Mussolini Habeş har
bine iştirak eden birçok tay· 
yareci sübaylara madalyalar 
vermiştir. 

tişi general Fahrettin, birinci yaptı. Biraz sonr• ·ye 
kolordu kumandanı general hab şahsi bir eın:;.-. 
Mustafa ve maiyetindeki ze- lecinin kımıldaın 
vatla stadyoma şeref verdi- dan bırakmadan ~ 

ikinci golünü de Y', 
JerHer iki takım seyircilerinin Oyun şimdi tadl 
alkışları arasında sahaya çık- mir lehine caryao ~ 
tılar. Hakem Bahkesirden Said, Vahap, B•• o 
Münir idi. fevkalade bir o~u: 

İzmir takımı şu kadro ile lar, çok geç.uıedek f 
çı 1 ' oyuna başladı. kolJarı altıya ·ıe 

Cihat (K.S.K) Fethi (İz- devre bu netice ı l rP 
mir) Cemil (Altınordu) Adil İkinci devre~·dı;,, 
(Altınordü) Hakkı (G_öztepe) mı biJbassa mu 80 
Adnan lzmirspor lbrahim bir oyun oynadı· I "dl, 
(K.S.K.) Said (Altınordu) muhtelitimiz üç g_0 

9,, 
Vahap (Altay Fuad (Gözte- parak gol adedini ti' 
pe) Basri (Alı ay) rıldı oyunda bu ~ure~ 

ikinci devrede solaçıkta rin 0-9 galibiyetıler 
lsmail (Buca) müdafaada Ce- yazımızın çoklu ~ 
milin yerine Ziya (Altınordu) sile bu maç hakk•JI 

Bu meseleyi biz: de tet
kik ettik aldığımız malumata 
göre, adi iskan suretiyle 
kendisine mal tahsis edilen 
mubadillerden 1331 No. lu 
kanunun tayin ettiği müddet 
içinde tevfiz dosyası açmış 
olanlar tahakkuk eden istih
kakları adi iskan derecesin
,ı.. oı..ı.ı..ı.rı ,,,ala tekabül 
Jardı ve ounıarın borçları Küin Mari vauuru Normadi- Filistinda vazi-

~ıın -~ek~r~nu kıramadı et ok fena 

oynadı. kitlerimizi yarınki ıa 
Oyun çok seri bir surette da yazacağız. ôt 

başladı. İki taraf ta güzel A· 
istenmekte idi. Halbuki bu 
g!bi mübadillerden tefviz dos
yası açmamış olanlann iskan 
adi derecesinden fazla elle
rinde kalan malların borçları 
1771 numaralı tasfiye kanu
nuna göre af edilmişti 

Son kanunu tefsirden mak· 
sat tevfiz dosyesi açmış ve 
istihkakları iskanı idi dere-
cesinde aldıkları mala teka
bül etmediğinden borçlanmış 
olan mübadiUerin de 1771 

Parıs - K~ın Marı lngılız Trasantlantik vapurunda bulu· Y Ç 1 · ·a. -
nan Royter aıansı muhabiri Londraya gönderdiği bjr telgraf - _[aştarah ı~~~miş ol-
ta Normand.iuin tesis et · Jd v .. k yol açmab. a,." - · . 

. . _ . mış o ugu surat re orunu artık - ·•"' gosterır mahıyette kırılması ıçın umıt kaı._ ~~ıüını bı'Jdı' . t' .dd l'I k d' 1· ·ı· "'l' 
rmıs ır. a e ı me te ır. ngı ız a ı 

Kıskançlık 'yüzünden karısı- komseri dün akşam Arab 

••ıd •• d •• belediye reislerinden mürek-
DI O Ur U keb bir heyet kabul etmiş 

İstanbul -ltanbulda Tophanede Muhsin adında bir adam 
pek genç olan karısını öldürdü. Cinayetin sebebi kıskanç
lıktır. 

ve bu heyet erkanına mem
lekette emniyet tamamile 

KÜÇÜK ANTANT 
numaralı tasfiye kanununda- ----------

ki hükümden istifade ederek Titülesko'nun Belgrad'daki 

tesis etmedikce müzakeratta 
bulunm"ğa imkan olmadıiını 
söylemiştir. 

Son yirmi dört saat zar
fmda yeyecek nakleden kam· borçlarının kaldırdığı ve af- • 

fedildiği hakkındadır. temasları ne netice verecek? 
Tabanca 
Kurşunile 

Kayın biraderini ve 
bir arkadaşını oldürdü 
Bergamanın Saray mahal

lesinde bir cinayet olmuştur. 
Yukarı Kırıklar köyünden 
bir kızla evlenen köy katibi 
Bilal oğlu Aydınlı Ahmed 
ailevi bir sebepten kayınbi
raderleri Hüuseyin oğlu f b
rahimle Mustafayı tabanca 
kurşunile öldurmüştür, Katil 
yakalanmış ve adliyeye ve
rilmiştir. 

Polon yadaki 
suikastcı 

Varşova - Alman Ajan
sından : Okranyanın gizli 
Teror cemiyeti azalarından 
yakalanan 23 kişinin muha
kemesi başlamıştır. Bunlar 
arasında suikasta uğrıyan 
dahiliye nazırının katlinden 
dolayı şüphe altına alınan bir/ 
kaç kişi de vardır. 

~----------~001------------
Paris (Radyo) - Bükreşten tayyare ile ayrılan Romanya 

Dış işleri bakanı bay Titülesko Köstenceye vardığında baş 
bakan M. Skoiyadinoviç)e aşağıdaki teşekkür yazısını gön· 
dermiştir : 

" Uçak ile memleketime üç saat onbeş dakikada geldim. 
Hakkımda gösterilen teveccüh ve misafirperverlikten dolayı 
teşekkür ederim. 

Titülesko Pariste yapbğı son görüşmeler ve beynelmilel 
meseleler hakkında Başvekile görüfmüş ve Başvekile elin
deki bütün malümatı vermiştir. 

Anti Venizelistler Bir Fırka 
Kurmak İstiyorlar 

Atina - Muhtelif encümenlerde aza Anti Veni zeHst 
asylavlar bu encümenlerden istifaya karar vermişlerdir. 

Anti VenizeJist partiler, yeni ve tek bir parti teşkil et
mek üzere birbirJerile temasa gelmişlerdir. Buna muvaffak 
olamazlarsa, şimdiki öarlamentonun feshi ve yeni saylav 
seçimi yapilmasını müştereken Kraldan rica edec~klerdir. 

Bu vaziyet, Yunanistanda yeni ihtilafların baş gösterme
sine sebeb olacaktır. 

iş kanunu bueün kamutayda 
2öriişülecek 

Ankara 30 - Pazartesi günü (bugiin) toplanacak olan 
kamutayda kamutay ruznamesine alınmış olan İş kanunu 
müzakere edilecektir. Kanunun, bu toplantıda kabul edile· 
ceği tahmin ediliyor. 

yonlara birçok taarr zlar 

vukubulmuştur. Bilhassa Aka
de vuku bulan bu taarruzlar 
neticesinde Araplar adeta 
bir çete muharebesi yapmağa 
kalkışmış olduklarından bun-

lardan 19 kişi tevkif edil-
miştir. 

---~ ... cı---
Siyasal durum 

-Baştarafı 1 incide

iyiden iyiye işgal edebilecek 
silahlı mukavemet mahiyetini 
almıştır. 

İngiltere bu sebeble, Filis
tinde aldığı askeri tedbirleri 
daha z'yade kuvvetlendir
miştir. İngiltere Filistinde bir 
Yahudi yurdu vücuda getir
meğe esas itibarile karar 

verdiği için, Arabların mu
kavemeti ne kadar devam 
ederse etsin bu isyan ve 
grev hareketlerini ergeç eze
cek .. Günlük haberler, Arab
ları bu harekete sevkeden 
amillerden birisyıin mil~iyet
perverJikten, digerinin lngil
tereyi işgal için İtalyan par
mağından ibaret olduğunu 
bildirmektedirler. 

~-------------------~~vo 

Yolcu tayyarel.e~imiı 
Yakında artırılacak 

lstanbu) 30 - Devlet hava yoUarı idaresi, nii~ 
!erimiz arasında başlayan hava postalarını genişle 
yolcu tayyaresi sayısını yakında artıracaktır. 

Karısını boğa- ı 
rak öldürdü 
- Baş tarafı 1 incide -
Genç adam bir gece evine 

geç geleceğini telefonla bil
dirmiştir. O akşam bir arka

daşına davetli bulunan adam 

şarabı biraz fazlaca kaçırmış 

ve iyiden iyiye sarhoş ol

duktan sonra davetli bulun

duğu bir arkadaşiJe birlikte 

bir bara gitmiştir. 

Alfons barda locasında 

otururken garib bir tesadüf 

Fransa~ 
·.,cı 

- Baştarafı 1 d 
Bu milli C 

büyük harb 130 
0 
~ 

mal olmuştur. Son ib 
zarfında yeniden ~ ~ 
mıza tekabül ede~'tit· l' 
meydana getiril~·r., 
zırhlı kuvvetlerıo 

ması kalmış idi. elı.-' 
Hacimlerinin Y 171ıil 

yirmi beş bin ton• ~' ~ 
dört kuvvetli ~ırb~~ 
ve islib edilmıt b .. i ~ . ., ... 
raine zırhlısı istJS 
harb filosu teşkilk.,d' 
Bu suretle pek ya t'tJJ 

neticesi karısını karşı loca· sız filosunun ku' ~• ı 
da yabancı erkekler arasın- mından şimdiyd J filO 
da · kahkahalar savurarak olmıyan bir mo e 

ne gelecektir. Ai şampanyalar içerken görmüş JY 
ve kan beynine sıçramıştır. Fennin ye A 
Genç adam derhal locadan ff •l'ıl" 

arı~ J, ı fırlamış ve doğru karısının k'Uet" r, 
locasına koşmuştur. Karısını Bir çok şe 1 Jıl,ı'/ı 

makinaJarı ve bıÇ;., 1,.ı yabancı kollar arasında gö- rülmüştü. fakat f ıı•'~ 
ren genç adam birdenbire dilen gözlük kıh 1 ttlf 'f" 
kadının gırtlağına sarılmış çük bir şey olaP det, ~ 
ve kadını boğarak öldürmüş- nası içinde 50 ~fJO!! f . 

tür. Kakım onun çelik pen- sinema filmi yerf eO~ ~ 
çesinden kimse kurtarama- ğunu gördük ..... ,.,e~tf ,rı 
mıştır. adımlarıyle yuıiJ ,ti~~ 

ğunu bir daha ta yi' 
Yapılan tahkikat neticetin- le beraber ~~!. şeıss' ~ 

de Alfons karısının kocasın• gibi bu yenılıi1 i fı• 
h b 1 ı d · d · şeııı• r er gece o şarap a sız ır- mız e yıne do ~ 

dıktan sonra evden kaçtığı ucuzluk sergisin 11~ 'b' uc ve yabancı erkeklerle kucak ve üç lira gı 1 af 
kucağa yaşadığı anlaşılmıştır. atla satılmağa b ~ 

N" ZENGiN a~'E'i~~~.~~i~~w~A~IXANGO ( SAADET KİŞESi ) nden alınız ISA~i~J2C~~~~~M~1'i:'ff ERi H.ı::·~~i!'.i. {J. 


