
!!,YASAL DURUM 

INGILTERE l - ... "" 
'-epeden tırna-
ga kadar silah
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anıyor •• 
Dgiliz kaynaklarından 

kork ~e.len haberler insanı 
ta b~ ıçınde titretiyor. Ade· 

u ük . 
de oid hır harb arefesin-
~adar furnuz~ zan~ettire~ek 
•çinde . evkaJade bır vazıyet 
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ahır: haberlere bakılacak 
~abti~' 

1 
İngilteredeki bütün 

ıtiba n ar altı ay evvelinden 
ten .. l 

ltl\ht k' oy e bir hale kon· 
't Ur ı b' h edecek ' ır arb zuhur 

tın h olursa bu fabrikala
de h epsj derhal 24 saat için-
bilec:k ~alzemesi imal ede
de ıoo~ır. Ş~mdi fngiltere
dUılii . fabrıka geceli gün-
1 sılah . 1 k d llgiliı b ıma etme te ir. 
altı ııı· lava barb kuvvetleri 

Atatürk ve. 
Ordu 

-- ••• + 
İstanbulun askeri duru
ınunu filen tecrübe et
tiler ve muvaffakivetli ., 

neticeler aldılar 

'f 

liarb~s e çıkarılmaktadır. 
• 1 u 
t~ &ib· I ın~miden evvel oldu İstanbul~30 (Özel) - Bu· . 
deı:ı y k ngtlterc!daha şimdi- rada bulunan Halaskar Ata-
doıayt.1'0 bir harb ihtimali tür dün gece sabaha kadar 
~ı· sı em 1 k . . t ~il" eme etme zahıre devam eden topçu ve tay-
tıi'iltcg;ı haşlamıştır. Hülasa 

"e fev~e her halde hummalı 
"'tdır allade bir hazırlık 
1 'F~kat b" •ta ta... utün bu bazırlık-
edecek &rnen :tngiltere harb 

....._ t tnidir? 
kad llgilte · k • w ar h re ım an olodugu 

11\ıilt arb etmiyecektir. 
lilşıtıda ere İtalyan-Habeş sa-

t ~rıtııa111 , zayıf olmanın silah· 
t ti, in ~l olmanın cezasını 
ltı\lş ol gı tere eğer silahli ol
a k ~a id' 1 Çı ta.. ı, talya bukadar 
lll .. aç w 

yare manevralarını yakından 
takib etmişlerdir. 

Pek mühim olan bu tec-
rübenin tam gece yarısı 

ba~laması istihdaf. ettiği 

büyük . mananın şahididir. 
Gökte tayyareler, yerde top-

cular harekete gelmiş, Ata
türk bu faaliyeti bizzat ku
manda etmişlerdir. Manevra· 

ya iştirak eden tayyareleri

mizin arasında büyük şefin 
manevi evladı Sabihada tay-li~Yacaktı ?ıga kafa tuta-

~ •Uet Al Ayni zamanda yaresile beraber vardı. Ata-
1\ tı:ıağa k rnanyayı tepeden türk sabah saat onda manev· 
01tkuıu ~.dar silahlandırdı. radan dönerken bu manev-
l'lgiJt ır hale geldi.. raya iştirak eden kumandan· 

~a ı_ ere Ye . b' l,) eı;atş nı ır kafa tut- ları toplıyarak memnuniyet-
tttıe'lıeı~ı~da " Eyvallah ! " lerini bildirmiş ve kendilerini 
• ıçln silahlanıyor.. tebrik etmiştir. 
~ILo 
~ÖŞESI: 
~LK ARASINDA ... ! 

'-.......__ Muharriri: Şark Filozofu HİDAYET KEŞFİ 
---.....:._ - 1 9 -ı 

1l.ıY<ıt .Zavallı Hakikat ••• 
~~Oruııı Sahnelerinde tesadüf edilen hallerden .. 
~ .. kad~:~ kafalii bazı düş- yari bir gülmek geldi. Benim 
tllıd~tdiiğij ~r l~kardır ki ağına güldüğümü gören şoför biraz 
'ıı~ 1.kterı de 1 anlıları sorub cesaretlendi ve : 
tl 8tle ustiJe hb b' l ıtj~ 1 bab . ' a a ı e, - A hanım 1 Senin eteği-
~ ten ası le kü t.. .. b 
t <> Ve esk' b 

1
•5

• ur~ ne ben basmadım, fakat 
~tt,ftncj tehd:d e alılerıle niyetin biraz gezmek ve ha-
~leıı ~Utla n 'ka ve ~a~yık va almaksa, ben de biraz 

'-dıı.1111 sonra 
1

1
• ?a surukle seni gezdireyim, belki hid-

) "' ltı e ını .. ·· ·· r ~-~ 'Ynıunu ' .. yuzunu detin geçer. Elalemi başıma 
'ili 8C>ltakı gıbı boya· toplamakta mana ne? 

~'ıı b'~llıya arllda uzun enta Demesi üzerine o zarflı 
~ 1 • Sa ıy d J f~t tı, Sok k a o aşanlar mazroflu hanım! Biraz kırıt-

' t: a ortasında bir tıktan sonra: 
1
tti Setı b - Peki. Bari beni evime 
i tl:ıt b eninı 
~ ~di llstın uzun etek- kadar götür, madamki bilmi-
~d tl\~ın · Ve yırttın ya yerek etegv ime basmışsin!. 

'"ıı· ın ed . 
L lJ· " 1 ka k ersın ve ya- Diyerek bir ortaya atılışı 
ll'~1

1l't ilv ra ola veririm! ~.c t h •~ı k ve kuruluşu vardır kif.. Ha-
'ditı '~ır b ~1 tığı kadar kikata vakıf olmıyan, olamı· 

~~ İf agırdığını görub yan gelen, geçen ve seyir
ınıden gayri ihti- l - Sonu 4 üncüde -

Deyi Ek~pires Gazetesine Göre Balta ile kat 
.. 00 .. --------------~----------

l J 1 ·ı l sı kesildi ıta ya, ıngı tereye an aş- ŞiMDiYE KADAR 
ÇOCUK ÖLDÜRM 

ma teklif ini resmen yaptı Çocukları 
• • oo..oo öldürürke 

Musolını gayet mahirane bir tar.zda zecri ted- zevk duyar 
birlerin kalkmasını temin etmek emelindedir Bir müddet evvel Al 

Londra 29 (A.A) - Gran- istediği tesiri yapamadığı yada Meklenburg'da bir 
Başbakanımı- di'nin dün hariciye nezare- mütaleasındadır. - Sonu 4 üncüde 

tine yapmış olduğu ziyaret- Çünkü İngiliz maafilinin kana· -··-
zın mühim ten bahseden Deyli Ekspres atine göre Mussolini İtalya- Blum, Pari 

S
•• 1 • halyan sefirinin İngiltere nın Avrupadaki teşri ki me-
OZ erı hükumetine bay Mussolininin saisi hakkında tasihatta bu- elçimizi ka 

zecri tedbirler kaldırılmadığı Iunmaksızın gayet mahirane 
takdirde İtalyanın miJletler b' r tarzda zecri tedbirlerin bul etti 
cemiyetinden çekileceği sure- kaldırılmasını temin etmek 
tinde şifahi bir notasını tevdi emelindedir. Esasen ltalya 
etmiş olduğunu yazmektadır. Avrupadaki statokonun ida-
Diğer taraftan Deyli Meyi mesi hususunda samimiyetle 
diyor ki : teşrik mesai fikrinde olsa 

Bay Grandi, bay Musso· idi bunu gazateler vesıtasiJe 
liniden almış olduğu talimat - Arkası 4 üncüde -
mucibince bay Edene İtalya· '!lı:rt,_ _ _. 

nın logiltere ile İtalya ara
sındaki eski dostluğu ve 
mesai birliğini yeniden can
landırmak arzusunda olduğu
nu söylemiştir. 

Tahmin edildiğine göre, 
pay Grandi Habeş meselesi-

14Ufkon arkasında göreme· nin halli için hemen müza· 
diğimiz bir tehlike varsa, kerelere girişmesini teklif 
böyle bir tehlikeden kork- . etmiştir. 
mıyoruz. Her tedbirden evvel MUSSOLİNİ'NİN BEY ANA Ti 
Türk vatanının ve Türk mil- SAMİMİ MI, KURNAZ-
Ietinia müdafaasını kendi LIK MI ? 
silahından bekliyoruz.,, Paris 29 (A.A) - jurnal 

"Icab ederse Türk mille· gazetesi, Mussolininin Deyil 
tinin kadın ve erkek hir Telgraf gazetesine yaptığı 
tek adam gibi nasıl şahlan- beyanatı mevzuu bahsederek 
dığını görmek beşeri et için diyor ki: 
muaızam birhadise olacaktır. Maksatlarını bu kadar açık 
Türk milleti bugün, bundan ve' aleni bir surette bildiren 
onattı sene evvel birkaç kişi bir devlet adamının anlaş-
iJe ugraşhğı zamand2 n daha maktan kaçmak fikri olamaz; 
tecrübeli, dah sağlam ve gö· Övre gazetesi ise: Bu beya• 
zü pektir.,, natın lngilterede ltalyanıiı 

ooooooooooooooooooooooocooooooooooooooo 
~lusolininin kollarını kabartan kuvvet 

··~~~~~-~~-

1 tal ya Akdenizin en kuvvetli 
hava silahlarına malikmiş •• 

oo~~~~~~~~~~ 

İtalyada beş hava harb mektebi 24 pilot mektebi var 
-- - _.... --~-- ----

AKDENIZIN HER NOKTASI ITALYAN 
KONTROLU AL TINDA 

Alcdenizde 
Italyan hava 
hakimiyeti 
Noye Zührer Çaytung 

adındaki bir Alman gazetesi 
İtalyanların hava kuvvetleri 
hakkında bir makale neşret
miştir. Bu makalenin göze 
çarpan taraflarını terceme 
ediyoruz: 

On dört yıl büyük bir 
dikkatle çalıştıktan sonra Bir filo ile Amerikaya kadar 
baştan aşağı yenileştirileo gidib gelen 
İtalyan hava silahı dünyanın GENERAL BALBO 
en mükemmel silahlarından renmek faydasız: olmasa ge· 
biridir. rek. 

Son zamanlarda doğu Af- General Balle nutkunda 
rikasmdaki harp dolayisile ondört yıllık çalıŞmanın ne-
bugünkü ltalyan tayyareciliği ı ticesini sadece bir örnek di-
hakkında bazı şeyleri öğ- - Sonu 4 üncüde -

Kayıb mı 
Firar mı? 

--
• • 

:L.:~t ~ l 
Ortadan kaybolan Tireli 

Süleyman oğlu 
RAGIB 

lkiçeşmelik caddesinde 
Silahçı Bay Refiğin kahve· 
hanesinde çalışırken birden· 
bire mal sahibine hesab ve 
kitab ver~eden ortadan kay
bolan Tireli Süleyman oğlu 
Rağıbın yapılan araştırmalara 
rağmen henüz bulunamamış· 
tır. Polis tarafından da ta
harriyata girişilmiştir. Firari
nin izini bildirene kahve 
sahibi nakdi bir mükafat 
vermeği kabul ve taahhüd 
etmektedir. 

BLUM 
Paris 29 (Radyo) - Blum 

Türkiye sefiri bay Suad 
kabul ederek uzun uzadıy 
görüşmüştür. 

Yarın Sosyalist partisini 
umumi kongresi açılacak 
30 - 31 Mayısla 1 ve 2 Ha
ziran günleri devam ede· 
cekt ir. 

Bay Blum, kabinesinin 
takib edeceği siyaset hak
kında izahat verecektir. 

HALKIN SESI HAKKIN SESiDiR 
----------------00001--------------~ 

Ormanlar birer servet hazine-
sidir, onları yakmayalım •• 

D1°'f'~nı ilayet bütün kazalara birer tamim göndererek orman 
W ınm . yangınlarına karşı sıkı tedbırler alınmasını, otomobil 

otobüs ve kamyonlarla tirenlerde yolculuk yaparak öteye 
beriye sigara atmamalarını e~retmiştir. 

Vilayetin emri çok yerindedir. Bilhassa bu mevsimlerde 
yurdun şu veya bu yerlerinde, birer servet hazinesi olan 
ormanlarımızın alev alev yandığını, buram buram tüttüğünü 
görmek istemiyorsak, onlara öz malimiz gibi bakmak la· 
zımdır. 

Oman bulunmıyan yerde su ve yeşillik bulunmadığını, 
ormansız yurd parçasının bir çoJden başka birşey olmadığını 
Türk acı misalleri~ anlattı. Ormanlarımızı kör balta cana
riyle yangın e jder:ni öldürdüğümüz. gün yurdumuz bir cen
net olacaktır. 

Halk, ormanlara karşı alman bu tedbilere çok memnun 
oluyor. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
ıuı;s 
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Beş ailenin Rusya jauonya Greve Devam l . . 
ve ıMançori lçiıı iskeletler 

Kuyusu . .. .. ' 
ıçyuzu . ... Arasında lokarno Bir Arnavud ameleye 

Londra - Gazeteler Rus- O d' 80, 00 ınar vern1is 
ya ile Japonya arasındaki • 

- 13 -
ihtilafın yeni bir safhaya gir· Üskübden "Pravda,, gaze-
diğini yazıyorlar. Çünkü Ja- tesine 24 sayı 936 tarihinde 

İhtiyar aşık genç kız davetinde ahlak f else
f esi kurulabilir mi hiç? 

ponyanın uzak şark planı bildiriliyor: 
muvaffakiyetle !neticelenmiş Akşam Londradan Üskbe 
ve bu yüzden Japonya bun- ( Trevço) madenleri umum 

Yazan: MARSEL ALLEN 

Baba ve oğul, iki kuvvetli nolis 
nihayet birleştiler 

- 42 :;,_, 

memuru 
Bay Direktörün bana ver

miş olduğu vazife bana şu 
anden itibaren ağır gelmeğe 
başladı. Bir an geldi ki, he
man otomobile atlıyarak geri 
dönmek, bay direktöre pa
rasının miktarını iade ede
rek bu vazifeden vazgeçmek 
istedim. 

Beni bu suretle harekete 
scvkeden iki düşünce vardı: 

Birinci düşünce şu idi : Bu 
kadın gençti ve güzeldi. 
Avukat da tam denği idi, 
bay direktörün, ihtiyar ve 
porsumuş bir adamın parası 
bu genç kadını zevk ve eğ· 
lencelerinden, gönlünün fer· 
mananı dinlemekten menet· 
mek hakkına malik midir ?. 

İkinci düşüncede budur: 
Bu genç ve güzel kadın gön
lünün fermanını dinleme~e 
bay direktörün parasına ta
mah ederek, ihtiyar kalbini 
ayaklar altına almağa haklı 
olabilirmi idi? 

Bu iki düşünce, bir ahlak 
vazından çok yerinde olabi
lirdi. Bir an sonra aklımı 
başıma topladım, kendi ken
dime: 

- Adam sende, dedim .• 
Bunların tasası da sana mı 
kaldı? Bu genç kadın ihti
yar aşıkına sadakat göster
miyormuş ? Göstermez ya !.. 
Bay direktörün parasını yi
yor, yahud kendi sevğilisine 
yediriyormuş.. Olabilir ya ... 
ihtiyar direktör halini ve 
porsumuş kalbini bu körpe 
ve güzel kızı kaptırmasın. 
Ben bu ikil taraflı rezalete 
kızarak vazifemden çekilir
sem ... Vaziyet düzelecek, ih
tiyar direktör bu taze kızın 
sevdasından vazgeçecek, bu 

kabına sıgmayan güzel ve kıv
rak kadında heman bay di
rektörün ayaklarına kapana
rak hakiki sadakat yemini 
mi yapacak? Haydi budala 
sende ... Önüne para l 'uzan
mak için mükemmel bir fırsat 
çıktı; işi gör, çek · parayı, 
zevkine bak!.. 

Bereket ki hava ve mev
kiin güzeJJiği bana bir zihin 
açıklığı vermişti. Yoksa ... 

bir budalalık edecektim ki .. 
Ömrümün sonuna kadar acı
sı yüreğimden çıkmıyacaktı. 

Bu karar üzerine vazifeme 
devam ettim. 

-9-

İhtiyar aşıkın derin 
elen1i 

Artık göreceğimi görmüş

tüm. Bundan fazlasını tesbit 
benim için bir faide vermez· 
di. Olduğum yerden ayrıldım, 
fakat büyük çamlık altında 
durdum. Her halde bu ko
medinin sonunu da görmek 
lüzumuna karar verdim. 

Bu maceranın geçmekte 
olduğu sıralarda, para ve 
kazanç pek boldu. Umumi 
harbten kalma yeni zenginler 
bakayasına tesadüf mümkün
dü. Henüz kolay ve büyük 
kazançlar vardı. Mesela lüks 
bir ticarethane kurmuş, bü
yük ve şaşaah iki kasa kar
şısında, bir eşi olmadığını 

her vakit söylediği bürosu önün
de en lüks bir kolluğa kurul-
muş saygı değer bir tüccar, 
o zaman Mersinden gelen 
400 ton buğdayı komisyonla 
Borsada kilosunu 11 kuruş
tan satıvermişti. 44,000 lira 
utan bedelinin komisyonu 

bir kalemde 600 lira ederdi. 
Ne ala kar, bir günde ne 

mükemmel iş?. Değil mi? 

Fakat kazan ayağı hiç 
umduğunuz gibi değil ! 

( Arkası var) 
---oo---
Kafkas 

J)eıniryollarının 

Elektrikleştiriln1esi 
Son günlerde yeniden 

Kafkasyada 61 kilometrelik 
bir demiryolu battı elektrik
le işlemeğe başlamıştır. Bu 
suretle Kafkasyada Tiflis ile 
Samred arasındaki demiryo
lunun elektrikleştirilmiş kıs

mı 244 kilometreye çıkmış· 
tır. Elektrikleştirilme suretiy
le trenlerin süratı bir buçuk 
misli artmış ve tartısı da iki 
misline çıkmıştır. 

dan böyle tedafii bir lpoliti· vekili gelmiştir. Vekilin gel-
kaya karar vermiştir. Japon- mesi umumi grev yapan 
yayı koşkulandıran taraf Rus- amele ile anlaşmak ve işe 
yanan Çin ile gizli bir mua- başlatmak içindir. Fakat bu 
hedesi olduğuna dair çikan anlaşma olmamıştır, amele 
rivayetlerdir. Bunu teyit eden iddiasında devam ediyor. 
bir meselede Rusyanın Mogo O kadar ki dün madenle· 
listanı himaye etmesidir. Ja- rin menfezleri ve mağaraları 
ponların ifadesine göre Ja- kapanmış ve mühürlenmiştir. 
ponyanın bugün hiç bir as· Bununla beraber madende 
keri müttefiki yoktur. Rusya sükunet ve asayış yerinde-
ile bunu aktediyorlarsa bü- dir. 
yük sadakat beslerlermiş. 

İşini terkeden bu ameleye 
Raki binin yardım için Kosovada iane 

G toplanpıaktadır. Bugüne ka-
özlerini ovan bir aşık 

J dar haylı para da toplanmış-
Yugoslavyanın Petrof Grad 

kasabasında 25 Mayıs sabahı 
Buyof köyünde kunduracı 

Stanko sok.akta gözleri oyuk 
olarak bulunmuştur. Kaldı
rılarak hastahaneye götürül
müştür. Vaka şöyle olmuştur. 

Nahiye gazinosundaki bir 
eğlenceye bir çok gençler 
iştirak etmişlerdi. Sabaha 
karşı üç arkad.aş evlerine 
gitmek üzere yola çıkmış
lardı. Ten ha sokağın birinde 
Lekpiç adlı bir delikanlı bir 
kız meselesinden dolayı Stan
ko hakkında beslediği inti
kamı almak fırsatı geldiğini 
farkederek arkadaşı ile be
raber Stankonun üstüne atl&
mış, onu bir iki yerinden 
yaralamış, kendiside birkaç 
yerinden yaralanmış, nihayet 
iki arkadaş Stankoyu bas
tırarak gözlerini oymuş ve 
ve kaçmışlardır. Bilahare 
bulunarak hastahaneye nak
ledileo Stanko yolda ölmüşhir. 

Dimyata gider-
1 ken buleurdan 
mahrum kaldı 

Yugoslavyanın Petrofgrad 
kasabasında Mayısın dördün
cü gecesi bir evin soyuldu
ğ.unu karakola haber ver
meğe giden Krape adlı biri 
yolda iki meçhul şahıs tara
fından yakalanmış ve ağzı 
bir paçavra ile kapanarak 
üzerindeki 8 bin dinar pa
rası aşmlmıştır. 

tır. Şale köyünden bir Arna
vud bu ianeye 80 bin dinar· 
la iştirak etmiş ve 80 bin 
dinarı. göndermiştir. 

---oo---
M os kova 
Yeraltı 
Tramvayı 

• 

1936 Yılınan ilk 3 ayı zar
fında Moskova yeraltı tram
vayları günde üst üste 260 
bin kişi taşımıştır. Yeraltı 
tramvaylarının Moskovada 
işlemekte olduğu 1 lay içinde 
ise bu tramvaylara binenle
rin adedi ise 68.187.500 e 
baliğ olmuştur. 

Hinden bur'v.un 
· Yeni uçuşu 

Berlin 29 - Hindenburg 
balonu iki gün evvel bura
dan 40 yolcu ve 200 mektub
la beraber Riyodejaneyroya 
bırakılacak bir de tayyare 
yüklü olduğu halde hava
lanmıştır. 

~·---

İşsizlik 
Çekoslavakyanın en büyük 

gazetesi Praguer Preste şöy
le bf r ilan var: 

"fş bulamıyorum. Diri bir 
insan vücudunda herhangi 
bir tecrube yapmak istiyen 
bir alimin emrine amadeyim." 

Gazete ilave ediyor: 

Elini uzatarak bir şişe şa· ı dığını gördü. Kısa bir ·~ 
rab daha aldı ve içti. Sonra içinde kararını verdi; 50 

çürütme dairesine çıktı. elinde tabancası, sağ elinde 
Çeşme ahında ve mermer- de harsız feneri vardı. 

ler üzerinde çıplak yatan Fenerin düğmesine dokl1'" 
• kuf'" cesedin, bir cesed olmadığını nunca, yeraltı mahzenı 

anladı; ayni zamanda bunun vetli bir ışık içinde kaldı; fe 
oğlu Lüsyen olduğunu da Lüsyen, ummadığı bir sırt: 
hissedince, garib hareketlerle da bu ışık içinde göılerl 
oğlunun yanına kadar geldi, kamaşmış bir halde şat~: 
oğlunu, her vakit cebinde kaldı. Fakat baba ogul e 
taşıdığı uyuducu küçük bom birlerini çabuk tanıdıla~; :ı, 
bayı patlatarak uyuttu, silah ne yapacaklarmı da sur• 
ve fenerini alarak yine gel- kararlaştırdılar. 
diği yere gitti. Ve tabancayı perde>" 
Oğlunun burada görünmesi, doğru tutarak : 1 

k katiller. ihtiyar Roda yeniden cesaret - Eller yu arı, 
verdi. Lüsyenin polis ile bir- Diye bağırdılar. 
likte geldiğini ve çürütme -Sonu yarın-
dairesinin üst kısmının polis 
işgali altında olduğunu sandı. 

Oğlunu y~raltı katakomp
larına beraber almak iste
medi. Çünkü nişanlışının ha-
yaletler elinde olduğunu 
anlayınca · delirmesinden 
korktu. 

Bir silah ve bir fenere şid
detle ihtiyacı vardı. Yukarı
nın polis işkali altında olma
sına göre, Lüsyenin silab,iz 
ve fen ersiz kalmasında hiç 
bir mazur görmemişti. 

Artık kendini müdafaa 
eden silaha malikti; düşman
larını gözetlemesine imkan 
veren fen eri de vardı. Şimdi 
hareketine ve faaliyete geç 
mek için neye ihtiyacı kal
mıştı? Kuvvete mi? içtiği şa
rap sayesinde kuvveti de 
henüz baki idi. 

Katakomplarda yeniden 
araştırmalara başladı. Ne 
kadar vakit olduğunu bilme
mekle beraber her halde 
uzon bir zaman yer altı dih
lizlerinde dolaştı. 

Bir müddet sonra kulak 
zarlarını patlatacak kadar 
müthiş bir gürültü duydu; 
ne olduğunu anlamak için 
olduğu yerde durdu. 

Her ihtimale hazır olmak 
üzere elini silahına götürdü. 

Sovyetlerde 
Çocuk 

Limanları " 
Sovyetler Birliğinde ço=i· 

oyunlarına bilhassa ehelll rı' 
yet verilmekte ve Tocukl• f 
sihbi ve istifadeli tarıd• eolı 
lenmeleri ile birfikte kil.Ç ri• 
yaştan itibaren deru~i ~ell 
dadlarının inkişafı içın e 

1110
• 

gelen gelen gayret sarfo 
maktadır. ·çill 

Bu meyanda, çocuklar 
1 
d• 

Odesa, Buku. ve Batuıtl fe 

çocuk deniz limanları et· 
Dnipr üzerinde Dniepro~d' 
rovosk'ta ve Volga üıerlebi' 
Gorki civaranda çocuk 11 

limanları yapılmaktadır· ,.111 
l . .., ... 

Odesa çocuk 1111 colı 
kendi küçük filotilası ço eıı' 
teknik fabrikaları ~e 

1 
gbrO' 

fizikçiler için bi0Io1ık 8 6'' 
tuvarları bulunaca~~ır· de !JO 
tum çocuk limanı ıçın k prf' 
yolcu taşıyacak ve e fof1'' 

'} . h .. (" koO 't gemı eıın er turu .. 1' bl 
nu haiz bulunacak küÇU 1ıt•' 
transatlantik hazırlanoı• 
dır. bilt6' 

Çocuk limanlarında ~· 
f d•" ,. 

işler çocuklar tara ın 11,.ası• 
rülece, gemilerin tayf~1'1)1f 
labrotuarlarda ve fabl'I çD' 
ca iş hörecek olanları bıı( 

. d k .,e ,,.,, 
cuklar teşkıl e ece r 

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

- Bu ilanı veren ışsız 
otuz beş yaşındadır, sekiz 
çocuk babasıdır ... 

İşsizlik insanları nelere ra
zı etmiyor ... 

Gürültü biraz devam et· 
tikten sonra, birden bire si
yah bir perde peyda oldu. 
İhtiyat Rud dehlizin bir 
kenarına çıktı; mevcudiyetini 
hissettirmemek için adeta 
nefes bile almıyordu. 

bittabii muallimlerin .,ed• "' 
dagogluın.idaresi . altıO et 
Siyasi cin•~1 
mi suikast ,.., ,.. IGözüMüZE CARPAN YAZILARİ . ' . • • ........................................ 0. .................................. . 

Hürriyet ilacı 
Iİ..::I ransa hürriyet mem

Lftlll leketidir. Devletçi soJ 
partiler bile, işçi diktatörlü
ğü ist;yen komünistlere va· 
rıncaya kadar intihabatta 
(Yaşasın hürriyet!) diye ba
ğırdılar. 

Solların idaresi altında 

beynelmilel bir talebe teşek
külü vardır. Paristeki mer-
kezi bana muntazaman bü
tün kongre, toplantı bülten
lerini ve "Talebelerin Sesi,, 
adla mecmualarını gönderir. 
Sovyet gençliğinin de geniş 
ölçüde içine karıştığı bu 
teşekkülün programı iki ke· 
limeye sığdmlmışhr: Sulh ve 
hlirriyet. 

Leon Blum, Amerikalılara muktedir olmadığı hürriyete 
irad etiiği son nutukta, Fran- perhiz etmeğe mecbur, has-
sa ile Amerikayı birleştiren ta bir cemiyet rejimidir ve 
en büyük idealin demokrasi hürriyet aşkı, bir sağlık ve 
ve hürriyet olduğunu söyledi. sağlamlık aşkından başka 
Halbuki Blum sosyalistır. bir şey değildir. Kollektif 

Komünist Humanite bile, disiplin, ferdin kendi nefsin-
çoktandır, en koyu liberal- deki asayişi teminden aciz 
den fazla hürriyetin çığırt- olduğu ruhi ispazmoz halle-
kanlığını yapıyor. Çünkü rinde bir zaruret halinde ge· 
Fransa hürriyet memleketi- lir. 
dir. Bütün ideolojiler, en bü- Hastalık bir esaret ve e-
yük prensiplerine ihanet pa- saret bir hastalık olduğu 
hasına bile olsa, onun önün- gibi şüphesiz hürı iyetsizliğin 
de şapkalarını çıkarmadıkça ilacı da ekserya hürriyettir; 
muzaffer olmıyacaklarını bi- fakat, hazan, dozu ve dere-
lirler. Ateşhaçlılar bunu an· cesi üstünde hassas olmak 
lamadıkları için de kazana- endişesi de baş gösterir. 
madılHr. PEY AMI SAFA 

Diktatörlük hazmetmeğe (Cumhuriyet) 

Perde arkasından müthiş 
hırıltılar gelmeğe başladı. 

Kısa Dalğalı İhtiyar Rud, bu vaziyet 
karşısında geri dönmek, çü-

8İr Radyo rütme dairesine giderek za-

A bıta kuvvetlerinin yardımını 
ranıyor temin etmek istedi. ihtiyar 

Kısa dalgaları olan ve gün- Rud hala çürüme dairesinin 
düz çalışan müstamel bir zabıta kuvvetleri işgali altın-
radyo satın alınmak isteni- da olduğunu sanıyordu. 
yor. Satmak istiyenlerin Fakat tam kapağın altına 
:natbaamıza müracatları. geldıği va kıt, ~ apağın açıl-

fi&~~~ .. •••••• .. •••• ........ ~~~s.~11\\ 

~ A Resmi Nişanlısı! ~ 
~ Akil ~oyuncunun sevin1li ve hilgil~ ka- ~ 
~ leıni ile lngi]izcedcn dilinıize çevri]en lngi- ~ 

8 
]iz edebiyatının ınüstesna şaheserini Pazar-

8 
fi tesi gününden itibaren (Halkın Sesi)nde ~ 
~ tefrikaya başLyoruz, okurlarımıza hara- ~ 
~ retle tavsiye ederiz. ~ 
~~&;;.t:S~............ . ......... ~~~~ 

Peping 28 (O.N.8·)1i1,-: 
ın ., .1~1 

jansından: Japon~an e*ltv 

çin mfistemlekesınde J•1 
gün sokak ortasında ıfJ,ı , 
dili Çin terciman~ v:.,o ~· 
neralin yaveri Ş?'~111uşt,ıı 
mındaki zabit öldur d• :i~AJİ 
Bu yaver 1931 !ı~ın ;5ti~, 
Çin hükfımetlerının. ;dit· ( 
için çalışanlardan b•~J)et ~· 

. 'd' tE atı nayet sıyası ır. ~ 

mıştı~ ~ 

Yunanistıl 
•b• (uctOtt~· gııo ,,..,, 

Belgrad 29 (ÖıeO 0 ~· 
goslavyada başlı~,. fJ ~~ 
umumileştirilmekt:O bi" 
ne kadar greve 
iştirak etmiştir. 
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ECZACI BAŞI S. FERiT 

YAÖS~ TUVALET KREMi 

BUGÔN .. hastalıklar mütehassısı 
Enı . 1 .. Maskeli Balo Basmahane istasyonu karşısındaki Dibek sokak başın-

ltIN aalsız, zengin ve muhteşem MASKELi BALOLA- da 30 sayılı ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den 
teleriç~lgınhklarla dolu bütün gizli sırları, Karnaval ge- akşam saat 6 ya kadar hastalannı kabul eder. 
tı&ttı hın macera ve meraklı sevdalarını en ince tefer· Müracaat eden hastalara yapılması lizımgeleo sair 41< 

na kadar tesbit eden ve cidden görülmeğe şayan .. tablilit ve mikroskopik muayeneleri ile veremli basta- 1j 
O bir sanat harikası. tt lara yapılmasına cevaz görülen Pnomotoraks muayene· )t 
Ynıyanlar: Gustav Froehlıcb ve Lyda Barrova )f sinde muntazaman yapılır. Telefon: 4115 ~ 

2 - 13 Numaralı Casus ~ i<~~.......,.~~m~>t 
/\Y GRARRY COOPER ve MARRION DAVİS )t Yerli Türk sanayi manıulatı 

ICA: )t LJ d l 
p·Pevkalade eğlenceli canlı resimler >t fl QSf T San a ya 
8 ıatıer: Hususi35, Balkon 25, Salon 20 
;•nslara Dikkat: Türk topraklarında yetişen Çavdar sazından yapılan ve 
6·~~ da Maskeli bal.> S de 13 numaralı casus yüzlerce renrber ve sanarkirımızın yetiştirdiği yerli milli 
9:30 ~aa " " 8 de " " " · Mı Türk sanayi mamulatı hasır sandalyalara rağbet etmek mem-
e " " )t leketine ve Türk işçisine ve sanatkarına yardım ve hizmet 

Leke, çil, buruşuk, kırışık brakmaz yüzü bütün gençlik 
zarafetiyle sıhhi ve fenni şekilde korur, besler 

ile ~lll1•rtesi ve Pazar günleri 2 de 13 No. Iu C. SU. )t etmek demektir. Bunun için pantolon yırtmaz serbest rahat 
' ar. ,. ve on seneye garanti hasır sandalyelere rağbet ediniz. 

M. Depo S. Ferit Şifa eczanesi 
l}iiny fi~~~~ Toptan ve perakende satış fsmetpaşa Bulvar Zinet garaj içenler bilirler 

anın geceler güneşi çok da yanaklı karşısında sandal yacı Muiz. . . 1 · · J l t . ( ıs~~~~ı~~~~~ Neş'cnızı, hayatınızın zevnn!. sı 11a ınızın · 

t zmır Ull eDSUCB 1 ~ •• s·ıı ILIP. 1 • y•• M t 1 daimi surette korunnıasını tenıın edecek ancak 

~ Türk A. Sirketinin 1 Yuksel, Kabadavı ve 1 ur 
4 . . . 1 Halkapınar Kumaş Fabrikasının ~ rakılarıdır. 
Y~ ~ Mevsim dolayısiyle yeni çıkardığı kumaşlar : ~ ~ııııı;ıı•;119;11•;-ı~ 1;111;ıı •;ıı~~~1ı:.dq ~ı 1ı~iı1~~~88S~~ralS~8S ~.,,. 1 1 ıı....ını.Uıı111iuiıl!IWll .11iııdib;dl!ıı.;af tı.dtl lı.dd ıiNi'I c lb;dıl 1 1 " "'' in -ı~....... [• 

. t'fır rl if~ f ,·~~'I. Sağlamz ı l~J Ayda sekiz lira taksitle ı: 
~ 'Piraıı. -~~L · ~.t .• ~ J;.,. ·::::~~:-·.·._.____ • arif ~· c!1 · Bisiklet f• 'ta SYenı lambaları ve en sağlam telefon ve elektrık Ve Ucuzdur ~· '!1Petro ~laks Fener masa ve tava~ la~~1halarılr: 

.. ~elttiııdllıan A zı·ffer ticarethanesinde s t 1 . ' I·, Motosiklet bisiklet - gramofon ve plak magazamda • 
e • bulunnr. a iŞ yer erı 1 ; h . k . 1 1 b'I' . . t -·- •.1 er şeyı ta sıt e a a ı ırsınız. 

l - -.iiiiii-.iiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii .... iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.. ı Birinci kordonda 186 numarada ŞARK HALI T. A. Ş. ıı;-ı~ıı;ıııı;ıı~ı•;qıı;ııoı;- S r.S::Sl82E:r.i: t . k . . . dd 0 .. 1 11!:!11 llMıllltıiiiiıllııliiıllıiNidlıiiiıllb;;tdl1ıuııJ:ıiUiıl 

engln · ışesı il Mimar Kemaleddın ca esinde Fahri Kandemi-~ 'Toptan ve perakende sat·ış yeri 
~1~~~~~~~~ Balcılar caddesi No. 156 ızmir 

zmir vilayeti defterdarlı- ATecı·b. ~--Türk Hava Kurumu 

~,~11 1. Na On 
•e ~I) . olmak istiyorsanız hiç durmadan ( ZENGiN 
~0~eıaı d 

111
den bir bilet alınız. Bu suretle hem yurdunuza 

•it1 )lıJc 0j111 
kkn~inize hizmet etmiş olursunuz. Müşterilere 

e~ ~ilet • uzere günde on ve haftada elli kuruş tak-
ete le •atılır. Zengin kişesi birçok vatandaşlari zengin 
~dre:~•r .. vermiştir. 

· Hukümet caddesi Kemeraltı karakol ittisalinde 
ZENGiN KIŞESI 

~~ıth-.::::::a===se=b=e==M=u==ı:t;::ı;::::ıa~h:ım::massısı 
"ıı bir 11ı:e11ıimizde tanın- ihtilaflı hesabları hal ve 
'-iıa ~er hı •.•ebe mutabas· hususi ders kabul eder taş-
'tL. •htiy,,. ngı bir müessese- rada oturanlara muhabere 
~ t "'Da .. 
l'i 'tkil&t uygun muha· usulü ile ders verir. 

~11 '•ret • 
1 
{apar. HALKIN SESi Gazetesin· 

~il "- b~ e azanç kanun -
t 'il ~vre d f 
q'~o tan . e ter tutar ve 

l•rı d~llı eder. Karışık 
" ZtJtir. 

de muhasebe mutahassısı 
adresine mektubla müracaat. 

Defa - 15 

iından: 1 ~~ 
Se- Tarib Mat- Nis
nesi No. rabı beti 

Verginin 
bir misli 

Adı Sanatı Adresi ihbar
name SADIK 

932 1 27 o/o 7 2.84 2.84 Bolulu İkra· Mektubcu 
Abdur- zatçı yokuşu 
rahman 

No. 
111 

932 3 272 

932 5 2160 

932 6 36 

932 9 450 

932 11 2160 
932 16 5400 

932 21 1800 
932 22 63000 

932 24 936 

932 25 3750 

" 

" 

" 

" 

0.19 0.19 Selinikli 0 Reıadiye 
Eyüp Cami S.21 
askeri' 

1.51 1.51 Ali O. " Hadi bey 
Ahmet 

2.52 2.52 Hasan O. " 
Ahmet 

0.32 0.32 Ahmet 

Şekip bey 
çıkmazı 

" Çakal 
deresi ağa kızı 

Emine 

113 

115 

116 

119 

1.51 1.51 Nazima " İplikçi S. 1111 
7.56 7.56 Mehmet " Tramvay C.1/16 

oğlu aşçı 

İbrahim 

--------·-----------~~!& 

Aydınlılar • Okusun 
RekJanı değil bir hakikat 

Bakkaliye ve mısırcılığa ait ihtiyaçlarınızı en ucuz, 
pazarlıksız aldanmadan ala- cağm11. yer: 

Aydın: Gazi Bulvarı No. 20 Bakkal Hüsnü Tükel ve 
oğlu Hilmi Tükel ticarethanesidir. 

" 1.26 1.26 Mihriban " 
" 44.10 44.10 Mişel " 

Arditi 

" 465 1121 Bir tecrübe bin şey öğretir bir tecrübe ediniz ... 

" 0.66 0.66 Mustafa " 
oğlu İb
rahim 

" 2.63 2.63 Manisalı " 
Mehmet 

• 45s 1122 ~--~~mum~mmmm, 

Çakal dere 1124 - TA yy ARE: TE\~~PN m 
· § Bu hafta mevsimin çok beğenilen iki büyük filmi 1 
Katip zade 1125 1 Kaça~ Sevdalılar 1 

" 
15115 1126 

" ROBER'f MONTGOMERY ve MAGDA EVANS'in fJ 
beraber çevirdikleri tamamen Fransızca sözlü bir şaheser 12 " 4. 72 4. 72 Moiz t 932 26 6750 " 

yapımevinde çok 
~oJ) ~ ' ı _ehven fiatle -safit:"" _ 
~ L ~ ve maktadır:---- \ • 

1l(Jı~1 • Perakente satış yapıldığı gibi sipariş kabul edilir 

Sİ~i 'rn~daresi, sağlamlığı ile 
nınun edecek ancak 

~·leşhur 

' 0PTIMUS 
~'r"1t~alı fenerlerdir 

1- ""el f llıhtJa ener, masa, duvar •e as-
bt~ r~ g~ldi. Satıcılar için istifa

Osu . elı Yeni fiatler. 
ı~rtı · .. 

' ır, Ik· . ta isk 
1 

. ıncı Kordon~ Sa-
e e~ı 55 - 3, Ağa Zade 
liuseyin Hüsnü 

932 27 2340 

932 28 450 

932 29 96 
932 30 21600 

932 32 355 

932 54 24300 
932 35 8280 
932 36 10188 
932 37 8000 
932 90 10008 

Taranto 1 A 
" 1.64 1.64 Kasabalı '1 Aras s. 1121 Viyana Geceleri 12 

Nuri Viyananıu dillere destan olan eğlene musiki hayatı CI 
" 0.32 032 Tütün " Karantina ve en son valsleri irae eden geniş mevzulu 1 

tüccarı Tramvay C. • büyük musiki ve eğlence filmi rl 
Nuri Ayrıca: MıKI MAVZ (canlı karıkatörler) R 

" O. 7 O. 7 Nuri " Aras S. 1129 1 
" 15.12 15.12Korye " Tramvay C. l/30 Fiyatlar 15, 20, 30 kuruştur 

Saras SEANSLAR 
" 0.25 0.25 Kavaklı " · " " 1132 m Her gün 16 19 30 Viyana geceleri. 17 40 21 1s 2J 

Süleyman 8 Kaçak sevdalılar Cumartesi ve pazar 14 de Kaçak sev- ı 
Faik S dalılarla başlar " 

" 17.01 17.01 Şakir " Musa oğ. 1134 tt • 
" 5.80 5.80 Zehra " Tramvay C.1135 rtEEEEE~~~~~!~~~~~~S~~EES 
" 7.13 7.13 Zehra " " ,, 1/36 sbesince 932 mali yılı içın tarh olunan kazanç vergileri isim-
" 5,60 5,60 Zeynep ,, imam S. 1137 leri hizasında gösterilmiştir. Kenileri terki ticaret etmiş 07' 
" 5.00 5.00 Feyzi lnıaat Karantina 1139 lup nerede bulunduklarının malum olmaması hasebile huku-

Milteabbidi karakol ku usul muhakemeleri kanununun 141 ve 142 nci maddeleri 
· civarı delaleti ile tebliğ makamına kayim olmak üzere keyfiyet 

Yukarıda iıimleri yaaılı mükelllefler namına kuataı ıu- ilanen tebliğ olunur. (1412) 



Soyadı 
BiR AY SONRA 

MÜDDET BiTiYOR 
Henüz soyadı almamış bir 

çok yurddeşlar vardır. Ka
nunun müsade müddeti bir 
ay sonra yani iki temmuzda 
nihayet bulacaktır. Dahiliye 
vekaletinden gelen bir emir
de bu müddetin uzatılmıya
cağı bildirilmiştir. 

Halk evinde 
ŞADETNAMELERPAZAR 
GÜNÜ DAGITıLACAKTIR 

Halkevinin açtığı orta tah
sil korsları nihayet bulmuş

tur. 
Önümüzdeki Pazartesi gü

nü şehadetname dağıtıla
caktır. 

İnhisarlar hurdaları 
Toplattı 

İnhisarlar idaresi piyasada 
mevcud hurda incinrleri ka
milen toplamıştır. 

Bu münasebetle fzmirde 
incir piyasası tamamen ka
panmış ve hiç incir ve hurda 
kalmamıştır. 

ilk bakla 
Kadifekalesi civarında bir 

sebze bahçesinden rençber 
Osman bu yılın ilk kuru 
bakla mahsulunu borsaya 
getirmiıtir. Bu mahsul yalnız 
iki çuvaldan ibaret olduğu 
için ve teamüle göre beş 
çuvaldan az olunca yeni yıl 

yıl mahsülü sayılmıyacağı i
çin piyasada satışa arzedil
mişse de dün akşama kadar 
kimse talih olmamıştır. Bu 
günlerde bazı rençberlerin 
daha borsaya yeni yıl mah
sülü bakla getirmeleri bek
leniyor. Piyasa ancak ondan 
sonra açılabilecektir. 

İstanbul nıaçları 
İzmir muhtelit takımı o

limpiyad müsabakalarına ha~ 
~ırlık olmak üzere 4 haziran
da İstanbula gidecektir. Ka
fileye idareci olarak beledi
ye reis muavini Suad Yurd
koru da iştirak edecektir. 

Bu;-novada 
Burnova belediyesinde re

nidan ihdas edilen zabıtai 
belediye memurluğu ile tah

sildarlığına yapılan imtihanda 
muvaffak olan İbrahim ve 
Emin tayin edilmişlerdir. 

l{ordonda elektrikli 
tranıvay 

Ankaraya geden valimiz 
Fazlı Güleçin lzmir kordo
nunda elektrikli tramvay iş· 
letilmesi için lzmir tramvay 
ve elektrik şirketi ile müza
kereye girmesi için Bayındır
lık "'bakanının muvafakatini 
aldığını sevinçle öğreniyoruz. 

l)edebaşı vak'ası 
Dedebaşında bir bağan 

tahsis yahud tasarruf hakkı 
için Hasan ile Mustafa ara
sında kavga çıkmış ve neti
cede Hasan, Mustafayı ve 
babası Rızvanı çapa ile ya· 
ralamıştır. ---oo---

Yueoslavya - Polonya bakan
larının resmi tebliği 

Belgrad 29 (A.A) - Po· / 
lonya dış bakanı Bek ile 
Yugoslavya başbakanı bay 
Stoyadinoviç arasında yapılan 
mülakatlardan sonra neşro
lunan tebliğde deniyor ki : 

Polonya Dışbakanı il~ Yu-
go~avya başbakanı bugünkü 
müşkül beynelmilel vaziyette 
memleketlerinin dış siyasa
larının idaresinde adalet ve 
beynelmilel tesanüd prensip
lerine ve her iki memleke
tin şeref ve meşru menfaat
lerine istinad eden her türlü 

mevcud taahbüdlerin müsa
adesi nisbetinde müzaheret 
etmek hususunda tamamile 
mutabık bulunduklarını müşa 

bede etmişlerdir. 
Bugünkü şahsı temas öte· 

denberi iki Slav milletinin 
arasında mevcud samimi ra
bıtaların yeni delalet rabıta· 
farının yeni bir delilidir. Bi
naenaleyh nuktai nazar taa
tilerine ileride ayni zihniyetle 
ve anlaşma ve beynelmilel 
siyasetın nef'ine olarak de· 
vam edilmesi kararlaştırıl· 

koruyucu siyasete imkan ve mıştır. 
~~~~~~~~~~oo~~~~~~~~~~ 

Bogazlar meselesi için mur~h
hasları davet ediyoruz 

Ankara 29 (A.A) - Bugün Hariciye Vekilimiz Tevfik 
Rüştü Arasın alakadar devletlerin hariciye nazırlarma birer 
telgraf göndererek 22 Haziran 936 tarihinde Montroda top 
lanacak olan Bogazlar konferansına murahhaslarını yolmağa 
davet edilmiş olduğu öğrenilmiştir. 

Moskovada Türk Tayyareci-
lerinin uvaffakiyeti 

Moskova 29 (A.A)- Kokdebel planerizm mektebini ~iti
ren yedi Türk plıneristi Moskova merkez hava kulübünde 
tahsillerine muvaffakiyetle devam etmektedirler. Bütün Türk 
planeristleri bizzat tayyarepilota inmişler ve şimdi pilot 
muallim mektebinde paraşüt kullanmağa da alışmışlardır. 
Türk tayyarecileri bütün derslerden iyi ve mükemmel not
lar almışlardır. . . 
Fellandiya bir şeye karışmıyor 

Rirga 29 (A.A) - Fillandiya dış bakanı Revale hareket
ten evvel gazetecilere yaptığı beyanatinde Fillandiyanın bir· 
taraf bir siyaset takip etmekte olduğunu ve her dürlü bü· 
yük devletler anlaşmazhğının dışında kalacağını söylemiştir. 

Almanyanın denizaltı filosu 
manevrada 

Gebel ~9 (A.A) - İngiliz Alman deniz itilafı aktinden· 
beri ilk defa olarak yeni denizaltı filosu harbten bu ane 
kadar olan zamarı zarfında yapılan en büyük manevraya 
iştirak etmiştir. Bay Hitler (Duçeland) zirhlısında bulunuyor 

ve Almanyanın bütütn yeni harb filosunun iştirak etmiş oldu
ğu bu manevraları dikkatla tekip ediyordu. 

Şark Demiryolları Heyeti 
lstvnbul 30 (Özel) - Şark demiryolları umumi heyeti 

bugün pariste toplanacaktır. Bu yolların hükumete devri 
için kat'i kararını ve formüllerini tesbit edecekdır. 

İngiltere kralı Akdenizi 
dolaşacak 

Istanbul 30 (Özel) - Son haberlere göre, Kral sekizinci 
Edvar Kanadalılardan büyük harpte ölenler namına yapılan 
abideyi eçmak üzere önümüzdeki Temmuzda Fransaya gel· 
diği zaman, Paristen cenubi Fransaya gidecek, ondan sonra 
Akdenizde bir seyahat yapacaktır. 

Demiryollarımızdan 
Vardır 

Karımız 

lstanbul 30 (Özel) - Devlet demiryollarının bütçesinin 
tedkiki esnasında vardatın son yıllarda arttığı anlaşılmıştır. 
Halbuki bu hatların ecnebiler tarafından idare olundukları 
zaman zarar gösterilmekte idi. Bundan maada hükumet 
demir yollarından parasız birçok faideler daha temin 
etmiştir. 

Uf 

Bulgar 
Fen adamları 
İstanbulda 

Sofya 29 (Özel) - Bulgar 
mimar ve mühendisleri ce
miyeti tarafından yüz kişiJik 
bir heyet lstanbulu ziyaret 
edeceklerdir. Bu heyet Bi
zans ve Türk tarzı mimarisi 
hakkında tedkikat yapacak
lardır. 

Bu tetkikata sebebiyet 
veren Sofyadaki Banyebaşı 
kubbelerindeki büyük san· 
attır. 

Mussolininin kollarını kal> 
tan kuvvet 

- Baştarafı 1 incide - ı nat mekteplerinde ; 
ye ıfade etmiştir. General, havacılık kursları açoıa 
İtalya yaı ımadasının fevka- buriyeti hasıJ olmuştur· 
iade vaziyeti dolayısıyle Ak- Pilot adedi da on k• 
denizin kontrol altında bu· ğalmıştır. 1935 yılınd 
lundurulması milli hava ku- sekiz tane yeni ibtısas . 
vvetlerinin ana gayesi oldu- tehi açmak İcab etı:PİŞ 
ğunu ve bugünkü günde Uçuş kazaları binde 
tekmil Akdeniz sahası içinde ve her kaza 11,000 uç~t 
İtalya hav~ silahının konlro· atinde bir defaya in°1

• 

lü altında bulunmıyan tek fevkaladeliği ifade e~e~ 
bir nokta kalmadığını söyle- tistikler, öğretmenlerı~ t' 
miştir. liyetlerini, talebelerin 15 

Bu askeri ve siyasi esas, !arını ve teknik malıe~ 
1 

teknik ve organizasyon işle· mükemmel olduğunu 
rine ve bilhassa, havacıhk etmektedi.,, Demiştir· 
terbiyesine dayanmaktadır. İtalya hava müsteşarı 

General Balle, "hava harbı yor ~ki: ~I 
için pilot ve efrad yetiştir· Bu 28 ihtısas ıne ııJ 

Filistin hadisa- menin herhangi bir makina içinde beş tanesi barb" 
imalinden çok daha fazla tehi, daha doğrusu si neden doğdu 

Paris 29 (Radyo) - "De
peche de Tonlouse,, Filistin
deki kaynaşmanın sebeple
rini şöyle gösteriyor: Harp-
tan sonra Araplar altın ba
hasına topraklarını Yahudi
lere satarken çok memnun· 
dular. Fakat aldıkları para
ları israfla elden çıkarınca 
yeni vaziyeti fena gördüler. 

Gittikçe bu istikamette 
artan inkişaf Arapları kız· 
dırdı. 

Londra 29 (A.A) - Ku
düsten bildirildiğine göre 
40 kadar grev lideri şimdi
ye kadar bulundukları yer
lerden başka şehirlere nak
lolunmuşlardır. Bu liderler 
günde birkaç kerre polis 
dairelerine görünmek mecbu
riyeti altında bulunmaktadır
lar. 

zamana ihtiyacı olduğunu ne üniversitesi ,, dir. 
kadar tekrarlansa gene az- ı'talt' 

Bugünkü günde 
dır. b' t d .. v t 1. ııs 

B b 1 ki b b ır arz a ogre me~ . · 
u öy e olma a era er, en kısa· bir müddet ! 

İtalyada bu dava, tekmil bır 
efrad yetiştiren ve 5 gençliğin havaları fethetmek 2 
yüz tayyaresi bulunan için iptila derecesini bulan 0ır· 
ne pilot mektebi var 

ilgi dolayısiyle çok kölaylaş· ,c 
maktadır. 1935 yılı, hava Bundan başka, ıo d 
kuvvetlerini şümullü bir su- hava hizmetini tatbik ~-
rette seferber etmiştir. olan yeni bir kanuI1 

Meseli,· hava silahınm bu- lanmaktadır. ·~i ~ 
susi hizmetleri için 5700 kişi Geçen yıl filolar . 1 ııb• 
ahnacağı ilan edilmesi üze- çoğattılmış iki yenı 1, 
rine , hemen hemen livası,, ve ilk defa 

0 

hepsi de genç işçiler da bir 11 bir hava fır 
olmak üzere 15000 kişi mü- teşkil edilmiştir. 
racaat etmiştir. Malzeme meselesine g~' 

İtalyanın havacılık mek- ce İtalya havacılığı lı' 
tepleri 1935 yılında geçen olduğu kadar dışarıya ııı 
yılın on misli fazla şehadet- !anmamak meylini taşı t• 
name vermişlerdir. Elde bu- tadır 1935 yılına kadıt ~ 

Nasıra polis 
mıştır. 

lunan havacılık mektepleri yare imali için ~·~~ 
mevkii yan- müracaat edenlerin hepsini getirilen malzeme yuı 

içine alamıyacak bir vaziyete nisbetinde idi; bu~iin uşt 
INGILIZ POLiSi 

ÖLDÜRÜLDÜ 
Dün bir lngiliz polisi me

murunun öldürülmesi büyük 
bir galeyan tevlid etmiştir. 
lngiliz memurlarının aileleri 
Kudüsü terketmişlerdir. _ .... _"!J,.,r---
Büyük Petro 

Devrinden 
Bir Bomba 

Azak şehrinde yapılan ba
zı hafriyat esnasında 100 ki
lo kadar ağır:ığında patla-
mamış eski bir bomba bu
lunmuştur. 

240 yıl toprak altında ya· 
tan bu bomba, 1696 da A
zak şehrindeki Türk istih
kamlarının muhasarası esna
sında Büyük Petro askerleri 
tarafından kullanılmış olan 
bir bombadır. 

Deyi Eksoires 
12azetesi 

gelmişlerdir. Bu itibarla lsa- nisbet yüzde 8 e ~ 
~~~~~~~~~~oo 

Filozofun 
Köşesi 

-Baştarafı 1 inci sayfada
ciler, hayatını böyle dolap
larla ve antirikalarla biran 
için mes'ud geçiren bir ka
dına acımaktan ve şoförü 
haksız çıkarmaktan hali kal
mıyorlardı. Şimdi lıakikatta 
acınacak böyle bir kadını 

betbaht omu7.una yüklenen 
kılıbık koca mı? Ya o zavellı 
karı mı? Veyahud yıldırıma 
tutulan şoför mül??! 

Zavallı hakikat seni Dai-
ma böyle insanların gözlerin· 
de sil~esi olup kalacaksın!! 

Şark Filozofu 
HiDAYET KEŞFi 

Balta ile kaf' 
kesildi 

·de,.... 
-Baştarafı 1 incı 1 

cok düşmanı yakala"~,~ 
12 çocuğu öldürerek bıl c 
z~vkini tatmin eden ~~ 
navar herif o vakit Y"ıııı• 

. t' A narak hapsedilmış ı. ~, 
varııı 

yada, " Çocuk cana ço' 
mile maruf olan bu. ç 
katilinin m'uhakeı:Pesı g65 
şayanı dikkat safbal•r 
termiştir. ~e~ 

Canavar mahkelllede ,.~ 
d. · · .. d f derke" ' ısını mu a aa e 
ları söylemiştir. ~ l 

- Ben çocukları ç~tl 
veı'İm. Bilhassa çocuk li 

ğub öldürürken onlarıı> ;e~i
So vyetlerd e altında kıvranm~Iarı f•~''. 
K k pek hoşuma gıder· G6$ 

auçu ben bu işleri yaparkde" ... l 
A d. ev b 

g'tJ acı lerim kararır ken ?lll s•ıv 
- Baştarafı 1 incide y · ki -a · 1~ 

k çerim. anı a ı.... iV' 
değil siyasi yollarla bildirirdi. Sovyetler Birliğinin mer e- ., 1 ıııı 

Bu gazete diyoı ki: zi aksamında ve aynı zaman- değilim.. Ne yaptıg' , 
Edenle Grandi arasında da Beyaz Rusyada kauçuk mem. ,,~~ 

yapılmakta olan müzakerele- veren Kok-sagız ağaçları Sefeld ismindeki bUv•r~ 
rin aradaki gerginliği ezale yükselmeğe başlamıştır. varın güzel bir karı~ı ,yeti':. 
edeceğini zannetmek:hatadır. Moskova mıntakasında Kok- Bu kadın da bu ' 111 e~ .6Jl1 

---------------- lngilterede henüz Mısır hak- sagız dikilmiş arazı bin bek- polise haber verllleıs> çe~" 
Necaşi nerede? Kırbekçileri- kında endişeler mevcuddur. tarı geçmektedir ki bu mik- çile ayraca sorg y• 

İstanbul ~9 (Özel) _ Ne- • İtalyanın Mısır ile bir ade- dar geçen yıla nazaran yir· miştir. d• 5e' 
Din Vazl.fe(erı• mi tecavüz misakı aktetmek ı t'ce·iP "J( caşi Cebellütarikte Resmi mi misli fazladır. Sovyet er Muhakeme ne ı ~ JilıP'', 

istikbal ummıyordu. Kendisi- b•t• istemesinin sebebi Mısır gar- birliğinin bütün kolhozların- , d bükJJle ~·\ 
ni CebeUütarik valisi gene- yarın ı ı yor nizonlarının araştırılmasma I da bu yıl 5 bin hektardan ft~ld Min hi k~mın~efeldı b~~pi; 
ral Harinton karşıladı. Öğle Belediye kanununun 15 mani olmaktadır. 1 fazla araziye kok·sagız di- ır. a um rg §ı 

Bay Bek gitti yemeğini valinin yanınde yidi. inci maddesine tevfikan bele- ğincJen. yarından itib~~~İ~ kilmektedir. gün evvel Meklenb:. ~·f~,I 
Belgrad 29 (A.A) - Po- Maiyeti He birlikte Rock diyeli yerlerde kırbekçileri mir, Bornova, Buca, Karşıyaka Kok-sagız, Sovyetler birli- hanesinin avlosuP ·0şo> e ~e 

lonya dışbakam Bay Bek oteline indi ve otelin İtalyan istihdam olunmıyacaktır. Be- gibi belediyeli yerlerin kır- f ğinin bu mıntakalarına gayet balta ile kesilerek 
1 ş 6' 

dünakşam saat 24 te Varşo- hizmetçilerine Necaşinin ika- lediye zabıtasından suvari bekçilerinin vazifelerine niha- iyi alışmış·ve mükemmel ne- miştir. Karısı da b;tıJ'' 
vaya hareket etmiştir. metince izin verildi. kısmı bu vazifeyi ifa edece· yet verilecektir. 1 ticeler vermeğe başlamıştır. hapse mahkum ollllll 
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