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ltalya Fransa Arasında G.izli .Bir Muahedenin Mevcu
dıyetınden Bahsolunuyor 

H~heş Impiırator~~st;nh~fYoıu' 
ile Par~se gitmesi muhtemeldir 

Necaşinin hareketi gizli tutuluyor, Paris-Soir gazete· 
sinin Filistin muhabiri, imparatorun don akşama ka· 
dar Kndüsten hareket etmemiş olduğunu bildiriyor 

Londra, 23 
( Radyo ) 
Taymis gazete
sinin Kudüs 
mubabiri, Ha
beş imparato· 
runun, Fili!tin'i 
terkedt:rek Lon
dra 'ya ıeidece
ğini ve Pariı· 
ten geçeceğini 
haber vermek
tedir. 

Muhabir, Ne-
güs'ün takib 
edeceği yol hak-
kında malumat 
vermediği gibi, 
tayyare ilemi, 
yoksa vapurla-
mı gideceğini 
de bildirmemek-
tedir. 

Londra, 22 
( Radyo ) 
Negüı'ün, bu-
2ün Kudüs'ten 
ayrılacağı telsizle bildiril
miıtir. 

(Paris Soir) gazetesinin 

Kudüs muhabiri ise, Neca· 

şi'nin dün geceye kadar 

Kudüs'te bulunduğunu ha-

Makenzen 
Ağır derecede basta 

Mareşal Makenzeo 
Berfin, 23 (Radyo) - Al

in• 'I d 11 arın en meşhur kumao-
(~tılarından Mareşa.l Fon 

J •kenzen) in, rahatsız bu
Und " 0ıu ve hastalı.ı:.ının 

CQd' • 
old~!e verecek derecede 

ıu ıöyleniyor. 

ber vermektedir. 
Paris, 23 (Radyo) - Ha· 

beş imparatorunun K6ıtence 

Endüstriyel 

tarikile Paris'e ve oradan 
Cenevre'ye gideceği söyle
niyor. Haile Selasiye'oin, 
çarşamba günü lstanbul 'dan 
geçmesi muhtemeldir. 

~-t •• -- --

1.,itülesko 
F .. aıısaz ricalile görOştü 

Paris, 23 (Radyo) - Ro· 
manya dış işleri bakanı M. 
Titulesko, dün gece M. Pi-
yer LavaJ, baıbakan M. 
Alber Saro ve Yugoslavya· 
nın Paris sefiri M. (Puriç)le 
konuşmuıtur. -----····--Metaksas 
Kefalonya'ya gidiyor 

Atina, ~2 ( Hususi ) -
Başbakan general Metak

sas, yarın (bugün) seçim 
mıntakaaı olan Kefalonya 'ya 
gidecek ve Pazar .günil 
orada bulunacak olan kral 
Yorgi iJe veJiabd prenı Pav· 
lo'yu karııhyacaktır. 

BaıbakaD, s.ı . filnii Ati· 
na'ya dönecektir. 

mamulatin 
fi at-maliyet ve satış 

lerinin kontrolu 
Celal Bayar kamutayın dnokn top

lantısında izahat verdi 
Ankara, 22 (A. A) - Bu

gün Fikret Silay'ın başkan
lığında yapılan kamutay 
içtimıında arzuhal encüme
ninin haftalık karar cetv~
liodeki bir karara aid Mü· 
kerrem Ünsal Isparta ve 
Sırrı Day Trabzonun takriri 
ve arzuhal encümen maz · 
batası üzerinde geçen mü

zakereden sonra milli mü

dafaa büdcesinin muhtelif 
fasıllarına 300 bin liralık 
munzam ve Ankara beledi
yesinde icilen lbir f aala 
iki yüz tlli bin liralık fev
kalade tahsisat konulması 
umumi müvazeneye dahil bir 
kısım daireler bütçesinin 
muhtelif fasılları arasında 
74784 liralık münakale ya
pılması hakkındaki kanun 
liyihası ile iobisırlar umum 
müdürlüğü bütçesinde 15 bin 
vakıflar umum müdürlüğü 
bütçesinde 4 bin liralık mü
nakale y~pılması hakkındaki 
kanun liyıbaları müzakere 
ve kabul edilmiştir. Tapu ve 
Kadastro umum müdürlüğü 
merkez feD bef etile kadaı· 

Celili Bayar 

tro ve tahdit heyetler müs
tahdemleri hakkında da dev· 
l~t memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüae ait kanun 
hükümlerinin tatbikine dair 
kanun liyıhasının da birinci 
müzakeresi yapılmııtır. 
Kamutayın bugünkü ruzname 
ıinde bulunan ve endüstriyel 
mamulit maliyet ve satıı 
fiatlarının kontrolu hakkın· 
daki kaauaua 1ı6rü1ülmııiaı 

'"M:. Bek Almaiılar (Ren) hav~~sın 
BeJgrad'a geliyo.r da imarata başladılar 

BeJgrad, 23 ( Radyo ) -
Polonya dış işleri bakanı 
kolonol (Bek), Mayısın 27inci 
günü burada bulunacaktır. 
Polonya dıı bakanına 12 
gazeteci refakat etmektedir. 

~---------------Ayağı zedele11n1i~ 
Roma 23 (Radyo) İtalya 

Kraliçesi Elena, bir kaza ne · 
ticesiode ayağı udelendiğin 

den odasından çıl<amamak 

tadır. ---····----
ltalya 

ln~iltere')'e uzlaş

ma teklif etmemiş 

Grandi 
Roma 23 (Radyo) - ltalya 

Dıt iıleri bakanlığı, ltalyanın 
lngiltere'ye bir bey'et gön
dererek aradaki ihtilafların 
halli için müzakerelere baı
lanmak teklifinde bulunduğu 
hakkındaki haberleri yalan
lamakta ve Londra sefiri 
Grandinin Sir Rob~r V ansi
tarla olan temaslarının mu· 
tat temaslardan başka birıey 
olmadığını ileri sürmektedir. 

geçilmesi üzerine ileri sürülen 
bazı mütalaalara karıılık ola · 
rak Ekonomi bakanı Celal 
Bayar görüşülmekte olan 
kanun liyihaaının teklifinde 
saik olan sebepleri izah 
edere~ demiıtir ki fiatın 
azami asgari hatlerioe ge · 
lince bizden baıka memle
ketler fiat kontrolu üzerinde 
hareket 'yapmıılar ve bize 
tekaddüm etmişlerdir. Me
seli Amerika'da olduğu gi
bi Amerika fiat kontrolu 
mes'eleainde üç esas birden 
veya ayrı ayrı mütalea edi
yor ve o suretle hareket 
ediyor Y•ni azami ve asgari 
had tayio etmek hakkına 
maliktir. Bizim de istediği· 
miz budur. 

Vekil bundan sonra 
bu yolda yapmıı olan 
tecrübelerden alınan netice· 
leri fiat tayininde esas ola . 
rak alınacak nokt:.ları an· 
latmıı vo pamuklu mensu-
catın b11ıünkü satıı fiatları 

- Dnaım diJrdiincü ıalaij'ede-= 

--- . ---
( Uindenhug ) ve (Amiral l'ripiç) 

köprüleri iknıal edildi 

... 
Ren kıyılarından hir görnur.ş 

BerJin 22 (Radyo) - Al· 
manlar, Ren havzasında 

müteaddid köprüler inşa et
miılerdir. Bu ' köprülerden 
birine Hinderburg ve diğe· 
rine Amiral Tirpiç adını 

vermişlerdir. Bu köprüler 
ikmal edilmiştir. Ren neh
rinin sağ cen~hı Kaıel~şeb
rioe tamamen bağlanmış 

Kemikleri 
Yuoaoistan'a naklolu· 

nacak 
Pariı, 22 (Radyo) - Ati· 

no'dan baber veriliyor: Mü
teyeffa Yunan kralı Kostantin 
ve kraliçe OJga'aın kemik
leri Italya'dan Yunaoistan'a 

nakledilecek~ir. Kr.J Yorgi, 
bizzat buna dair karar ver
dikten sonra nakil işi ola-
caktır. 

1 bulunmaktadır. 

Radikaller 
Yeni kabineye 

yardım edecekler 

f • 

-- · M. Daladive 

iiParis 22(Rad;o) = - Ra· 
- Devamı 4 ncii sahifede 

( ( Ulusal Birlik ) e Göre -- 1 
--------------------------------------...1 

Neden söylemiyor, şikayet etmiyoruz 
Halkımızın birçok dilekleri, fikirleri, tikiyetleri ve ıstı

rabları vardır. fakat ne bu şikayetleri söyli_yebiliyor, ne 
fikirlerinden istifadeye imkin veriyor, ne de dileğini an
latıyor ?. 

Bu, bizde halkımızın ötedenberi herşeye karşı susmasın 
dan ileri geliyor. .. Ağlamıyan çocuğa meme verilmez., diye 
bir atalar sözü mevcut olduğunu hepimiz biliriz. Buna rai· 
men, ıikiyetimizi, kendi aramızda konuşuruz • Alakadar 
makama söylemekten, bir gazeteye yazmaktan korkarız. 
Yani hakkımızı aramak gibi medeni bir cesaretimiz yoktur. 

Belediyenin dedi-kodusunu kahvehanede yaparız. Soka· 
ğımızdan, suyumuzdan, ııığımızdan bir şikiyetimiz olunca 
Belediye reisinin veya alakadarın karşısına dikilerek: 

- Bayım, bizim senden şikiyetimiz ve dileğimiz vardır. 
Diyemeyiz. Bir memur, bizi karşısında üç saat bekletir, 

dairenin kapı eşiiini aşındırta aşındırta getirir, götürür ve 
işimizi bitirmez, gene yutkunur, boyun kırar susarız .. Kendi 
kendimize sızlanırız. Gazeteye bir ıikiyet mektubu yazsak 
altına imza bile koymayız. Fırıncıdan pişmemiş ekmeii alır 
yüzüne baka baka midemize indirir, gidip şikayet edece· 
ğimize fırın değiştirmekle iktifa ederiz. 

Bir müe11eıede hakkımız çiğnenir, işçi isek işimizden ko
ğarlar, ses çıkarmayız. Daha neler de neler? 

Bu, bir milletin kendi hakları namına, fikri ve medeni 
yilkıeliıi, terbiyesi namına çok acıklı bir iştir . Cesur olmak 
liıımdır. V atandaıhiın mani11 budur. lyı bir vatandaı, 
gördüğünü, duyduğunu açıkça, samimiyetle söyliyen insana 
derler .. Elverir ki bunlar doğru olsun, bakh olsun!: 

Alııalım, ruhumuzu, dilimizi, kafamızı saran bu geri iti· 
yadı bırakalım . Tekrar ediyorum : 

Ailamıyan çocuia meme vermezler. 

GÖKÇE 

• 
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Hintli Prens, bir evde hafiye 
Tolbi}1ak ile buluşmuştu 
Ben - Dedi - Avrupa 

lisanlarından yalnız söyliye· 
bileceğim bir lisanla size 
cevap vereceğimden affınızı 

dilerim. 
Ben, lngiltere'nin şarki 

Hind eyaletinde doğdum. 
Ben de, hanedanım da, öte
denberi Fransa'ya hizmet 
edegelmişizdir. Ben, Pundi
ıeri eyaletinden olduğum 
için hissiyatım lnfilizce'yi 
konuımama manidir. 

Prensin bu sözleri, Tolbi
yak 'ı hayrette bıraktı. Biraz 
dütündükten sonra dedi ki : 

- Bu duygunuz, bilakis 
mucibi ıeref ve şandır. 

Prenıin yanı başında otu· 
ran Madam Ara bella 
Dizney, lltife tarzında şun· 
Jarı söyledi : 

- lngilizler hakkındaki nef· 
retinizden bana hisse ayır· 
mamış olmanızdan dolayı 

kendimi bahtiyar sayarım. 
Zira ben de aslen ve kalben 
lngiliz oJduium için o tak· 
dirde bana da nefretle ba
kacakbnız 1 

Prens Cafer Han, beıuı bir 
çehre ile derhal cevap verdi: 
-Hayır madam, bu husuı · 

ta yanılıyorsunuz. Ben va· 
tanperverliği, memleketini· 
zin kadınlarından mütenef· 
fir olmak derecesine kadar 
ıötiirenlerden değilim. Ba· 
buıuski o kadınlar meya • 
nında sizin gibi gayet temiz 
kalpli ve kibar olanlar da 
vardır. 

Prenıin bu aöıleri, hazi · 
run üzerinde çok iyi bir te-
sir uyandırdı. Çünkü Ma-
dam Arabella Dizney, bu 
ıibi iltifatlara mazhar ola· 
cak derecede kibar bir ka· 
dandı. Ayni zamanda güzel 
idi. 

HintJi prensin gayet latif 
•e zendüıtane bir müdahe · 
ne teıkil eden ifadesine 
kartı madam Arebella gü· 
lümsedi. Bu esnada Brezil
ya sefareti ateıe militeri sa
lona dahil oluyordu. Yanın
da mua•ini de vardı. Ma
dam, yeni misafirlerini kar· 
şalamak için alel'acele pren
sin yanından kalktı •e kal
karken dedi ki: 

- Zatı asilioelerine doı · 
tum M. Tolbiyak'ı takdim 
ediyorum. Ben gelinceye 
kadar emirlerinizi bir ser· 
mayei şeref bilecektir. 

Madam bu sözleri ıöylcr
ken Brezilya sefareti ateşe
milteri de aalonunun öbür 
tarafından kendisine doğru 
geliyordu. 

Prens, yanında bu'unan 
M. Tolbiyak'a hitaben: 

Ne güzel kadın! Ec
nebi olduğuma bakmayarak 
beni buraya davet ettiğin· 
den dolayı çok memnunum. 
Kendisini iyice tanırmııınız 
milıy6? 

Diye ıordu. 
Tolbf yak, prensin bu su· 

aline karıı şu cevabı verdi: 
- Paria'te kendisini ben

den iyi tanıyan yoktur. Mi
safirperver ve çok kibardır. 

Bca daima burava _R_elirim. 

Ümid :ederim •ki, bundan 
sonra vakit vakit ıizinle 

burada birleıebileceğiz, zira 
zevk için seyahat etmekte 
olduğunuzdan böyle yerlere 
ihtiyacınız olacağı tabiidir. 

Prens, Tolbiyak'ın sözle
rine şu mukabelede bulun· 
du: 

- Evet, zevk için seyalıata 
çıktım, fak at ayni zamanda 
tahkik edilecek bir iıim 
de vardır, bulunduium bu 
güzel ıehir ahalisinin adet
leri ile ahlikını a;renmek 
merakındayım. Fransıı müs· 
temlekelerinden birinde doi
muı bulunmakhğım haae
bile Fransız tebaaıındaa 
olduğum halde timdi ye ka • 
dar Franıa'yı g6rmemiı 
idim. Burada h•r neye te
sadüf etsem, nazarı dikka
timi celbeder. Bu gece bu· 
rada bulunduğum ıu müıa
mereden tutunuzda, Fran· 
sa' da adaletin sureti icra• 
sına varıncaya kadar her 
ıeye merak ederim, lıattl 
bunun içindir ki, birkaç riln 
evvel idamına bDkmolunan 
delikanlının muhakemesini 
derin bir inhimak ile takib 
ettim. 

Tolbiyak, biraz dilşündiik
ten sonra: 

- Evet, gazeteler, muha
keme de•am eylediii müd
det zarfında mahkeme ıalo· 
nundan birin bile ayrılma~ 

dıiınızı yazmışlardı. 
Hintli prenı, gazeteleri 

okumamıt gibi rörOnerek 
hayretle sordu: 

- Demek gazeteler ben· 
den bahsettiler ·öyle mi? 

Tolbiyak riya kokan bir 
ifade ile: · 

- Tabii deiilmi ya! Zatı
asiliaeleri, muhakemede ha
zır bulunan kala balıiın na· 
zarı dikkatini temamen üze
rinize çektiniz. Madam Ara· 
belli bile sizi mahkeme 
11Ionunda gördü •e o andan 
itibaren mülikatınızla ıeref
yab olmak arzusuna düttü. 

Diye cevab verdi. 
Hind'li prens plümıedi 

ve ondan ıonra şu sözleri 
söyledi: 

- O halde oraya gittiğim· 
den dolayı kendimi bahtiyar 
saymalıyım. Fakat, insanın 
bu gibi bahtiyarhklara an
cak Pariste nail olabilece
ğini dütündllkçe ıe•İnç ve 
gururum artıyor. 

B< n esasen, bir katilin 
nasal mahkum edildiiini 
ötedenberi görmek arzuıua· 
da idim. Bu arzum b11ıl 
olduğu sırada bir 1rBzel ka· 
dının da nazarı dikkatini cel
betmiş ve evine davet edil· 
mit bulunuyorum. Demek 
oluyor ki umduğumdan ziya
de bir mazhariyete nail ol
muıum! 

Fakat rica ederim, mab
küm olan delikanlının, müt· 
tebem sayılmaıı hakkındaki 
fikriniz nedir? Bu delikan· 
h ıizin kanaatinizce haki· 
kalen suçlumudur, ne der
siniz? 

(fJluaJ Blrllk) __________________ _.._ ______ 23_M_a .... y .... ıı_9_3_6_ 

ltalya,Jlngiltere ile harh 
ederse--'.mağlô.p olur 

Bir Alman muharriri, ln~iliz donanması ltalyayı 
1 

abloka edebilecek mevkidedir diyor 
Fölkiıer Beobahter'den: 

Haritaya bir r&z gezdiri
lecek oluna rörülilr ki, in· 
giliz donanması, İcab eden 
noktalara da;ıtıldı;ı takdir· 
de, Italya'ya karıı geniı 
ölçüde bir abloka kurabile
cek mevkidedir. Bunun için 
de Cebelflttarık ve Süveyı 
kanalını tutması, ihtiyaçla
rının en büyük kıımını deniz 
aııra temin eden ltalya'nın 
itbalitını derhal durdura
bilir. 

Karadeniz' den yapacağı 
itbalihn da durdurulması 
ihtimal dahilindedir. Ancak, 
bu husus Türkiye ve Yuna
nistan'ın takınacağı tavra 
bağlıdır. 

kımından da aksıyan taraf· 
lan vardır. Nitekim bir barb 
takdirinde Malta 'nın Jiman 
vaziyetinden ve tamir işle· 
rinden de istifade etmenin 
imkinı kalmamııtır. Çünkü, 
Sicilya adasından birkaç 
aaatlik bir uçuıtan sonra 
ltalya tayyarecileri adadaki 
teaisatın üzerine varabilirler. 
Bundan baıka, ad• doğru
dan doiruya Italya deniz 
kuvvetlerini teıir sabaıı 
içinde bulunmaktadır. Harb 
hareketleri sonucunda barb 
gemilerinde büyük ölçüde 
tamirlere lüzum görülecek 
olursa, CebeJüttarık ve ls
k~nderiye limanlarından bi
rıncı sınıf 6ssülbarekeler 
olarak faidelenilemez. 

bir rol oynıyamaz. Olsa olsa 
bir parça gllçleıtirmiı olur. 
Çünkü büyük Britanyanın 

ticareti Akdenize bağlı ol
madıiı gibi, Akdenizin şark 
havzasındaki donanmasının 
ihtiyaçlarını Afrikayı dolaş· 
mak ıuretile de temin ede· 
bilir. Bu meyanda, lngiltere 
donanma11aın pdrol ihtiyaç· 
)arını Baara köıfezindea te· 
min edebilecek bir durum· 
dadır. 

Aded itibarile üstün olan" 
ltalya denizaltı gemilerinin 
muhtemel ıaldırışları ciheti
ni yukarda kaydettik. 

Deniz üstündeki kuvvetle· 
rin; lngilizlerin Cebelütarık. 
lskenderiye ve Hayfadaki 
ü11ülhareke noktalarına sal
dırmaları, zayıf oldukları 

şöyle dursun, ltalya donan· 
ması için büyük bir cür'et 
olur. Ana vatan sularına 

Almanya'da 
Yumurta piyasası 

sakindir 
Almanyada yerli istihsa

lit gün reçtikçe biraz daha 
faılalaşmaktır. Havalar1n 
sıcak geçmesi tabiatile ta
vukların yumurtlama kabili
yetlerini daha ziyade artır· 
mışbr. Birkaç aydanberi pi
yaaada ıörülen yumurta 
noksanlığının bu arahk his
sedilir derecede aıaldıiı an· 
laşılmaktadır. FiatJara ge
lince, bu hafta içinde hiçbir 
değişiklik olmamıştır. 

Almaya yumurta daire
sinden öj'rendij'imize göre 
bu daire ile Türk ihracatçı
ları arasında hafta içinde 
dahi maalesef itler yapılma
mııtar. Bunda ispanya paza
rının açalmaıı "e yumurta 
dairesince verilen fiatler 
üzerinden teılimata Tnrk 
tacirlerinin yanaıması tabi
atiJe müessir bulunmaktadır. 
Gerçekten yumurta dairesi 
bu hafta Türkiye menıeli 
C sınıfı yumurtaların 1440 
tanelik tam sandığı baıına 
Alman . hududu teslimi 44 

Alınacak bütün bu ted· 
birlerin İngiliz donanmasının 
sald111cı bir m6dahalesine 
ihtiyacı yoktur. Dünya har· 
bında bizim batımıza geldi
ii gibi, geniı 6lçüde tutul
muş bir a bloka bu ite ye
tebilir. 

Bunlara karşı, ltalya da 
larilterenin Akdenizdeki ti
caret yolunun keıebilir. Fa
kat bu hareket ada devletleri 
nin ithalib üzerinde tesirli - Deuamı 4 ncü sahifede - mark ödemek istemittir. ______ ........... . 

lngiliz donanmaaı ile fal
ya donanmaıı araıında her 
hangi bir harbın neticesi 
üzerinde biç tereddlid edi
lemez. 

Fransada Sosyalistlerin kazanmasJ 
Suriyelileri memnun etti 

Aded itibarile kruvaz6r 
ve destroyerler bir birlerine 
yakın bir mertebede balanu
yorlar ve ltalya denizalll 

Suriye Miili 
boratla 

birliği reisi 
hapishaneden 

hnyok taza· 
çıkarıldı 

gemileri aded itibarile üs· 
tiin bir durumda iseler d~. 
deniz muharebesinde kat'i 
netice alan imil muharebe 
zırhlıııdır. 

Beyrut (Huı!ıi) - Do;ru 
haber alan kaynaklardan 
bildirildiğine göre yüce ko· 
miıer Kont Dö Martel yarın 
Peristen ayrılarak Ankara 
yoluyle buraya d6necektir. 
Müşarünileyhin 23 Mayısta 

Halebe ulaıma11 beklenmek
tedir. 

sanda satlam bir doıtluiun 
emef olacaj'ını yazmakta· 
dırlar. 

Berut (Hususi) - Suriye 
milJi birlik reisi olup Berut· 
ta yapılan muhakemede alta 
ay hapis cezasına çarpılan 
Antuvan Suarenin mahkiimi· 
yet müddeti dün akıam bit· 
miı ve kendisi serbest bı · 
rakılmııtar . 

Milli birliie mensup ka
labalık bir kütle, hapiıba· 
nenin önünde reislerinin sa· 

hverilmeıini t6renle kutlu
lamıılar ve bu milnasebetle 
ıenlikler yapmıılardır. 

Tabliye münasebetile Su
riye'nin diğer ıehirleriade 
de ihtifaller yapılmıt •e 
Lübnan dailarında ateıler 
yakılmak suretile tahliye 
tes'id edil mittir. 

Lübnan dağlarında yapılan 
bliyük şenlik aletleri yllı 

kilometre uzaktan görllle
bilecek bir ıekilde ve gece 
yarısına kadar sürmüştür. 

Bu bakımdan Italya, lngil
terenin yedi muharebe zırh· 
Jısının karıısına iki tane çı· 
karabilmektıdir. Y abut baı
ka rakamlarla ıa ıekilde izab 
edil~bilir: (n·ıiJizleria 56 •iır 
topunun ateıine (38-38, 1 san 
timetre ve 18·40,6 santimetre) 
ltalyaaların 26 tane aiır to
pu ( 30,S santimetre ) karıı 
koyacak mevkide deiildir. 

Ne de ltalya'nın denizaltı 
ıillhlarıaın ıaldırıcı vaziyette 
kullanılmaları tesirini göste
receiine ıüphe yoktur. Bu 
takdirde lngiliz donanması
nın bardıeti çok tebdid 
edilmiı odilmiş olacaktır. 
Belki de bundan dolayı, la
filtere reçici bir ıurett• 
orta Akdeniz'i bırakmak 
mecburiyetinde kalmııtar. 

Şam (Husuıi )- Paris'ten 
ıureti bususiyede relen mek
tuplara röre Suriye-Fransa 
muahedesine ait konuşmalar 
artık son merhalesine ulaı· 
mıı sayılmaktadır. 

Fransa'da ıolların kazan
ması Suriye'lilerin lehine 
bllyük kazançlar temin ede
ceği umuluyor. 

Konuımaların en çok iki 
haftaya kadar sona ermesi 
muhtemeldir. 
Şam ıazeteleri •e tıbbi 

heyetin milli birliii tahak-

Ankara' da bir tayyare 
meydanı kurulacak 

Maliye Vekaletince Hava yolları işi 
için 250 bin lira ayrılmışt r 

lngiltere'nin üssübabri ba· 

kuk ettirmek için azami 
gayret aarfettiği ve müı
takbel Suriye-Fransa mua
hedesinin iki memleket ara-

Hava yolları için Maliye 
V ekiletince 250 bin lira tah
siıa t ayrılmıı ve bu baptaki 
kanun mer'iyet mevkiine 

T•lefoo Tayyare 
3151 ------------------------------- , __________________________ __ 

Sineması~r 
Saygılı lzmir halkından gördüğ8 büyük rağbete kliçük bir mukabele olmak 

üzere fiatlerini yüzde elli nisbetinde tenzil etmiştir 

s~ae;~ı:0;;!~:r 15-20-30Kuruştur 
Bu ucuz Hatlara rağmen hu hafta iki şaheser film 

1 --· Beri Seninim 
Brigit Helm'in çok derin bir atk hikiyeei 

2 -- Sözde Karim 
Anne Bella ve Jan Murad taraf andan çevrilen nefis bir komedi 

AYRICA: Ankara' da Türkkuıunun faaliyetleri ve umumi ıpor kongresi 
intibaları Miki Mavıi Canlı karikatörler 

Hergb uat 16-19,40 Sözde karım 17,30-21, t5 Ben aeninim Cumar-
Dnleri at 14 te Ben ıeninim ile ba lar 

girmiıtir . Bu kanuna 1röre 
Ankara'da bir tayyare mey· 
danı kurulacaktır. Kanunu 
aynen aşağıya naklediyoruz: 

Madde 1 - 1935 mali yıh 
Maliye Vekaleti ·bütçesinde 
(Hava yolları Devlet iıletme 
idare1ine yardım)adı ile yeni
den açılan 200 B faslına fe•" 
kalide tahsisat olarak 250 
bin lira konmuıtur. 

Madde 2 - Birinci madde 
mucibince Ha•a yolları De•· 
let işletme idaresine !'erile· 
- Devamı 4 nu"i sahifede -

Ali Rıza 
Mocellithanesi 

Kavatlar çarşısı 

No. 34 
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1 1 
lzmir vilayeti baytar direktör- 'Olivier ve şOreka- N. v. Fratel]i Sperco 

htiyat Subayları vv ı.."' H v 
v IOğOnden: sı Limited vapur · r • • an Vapur Acentası 

e askeri Memurlar Torbalı aygır deposundaki aygırlar için 13000 ili 15300 Der Zee ROYAL NEERLANDAIS 
Yoklaması kilo yulaf ve 14000 ili 15000 kilo arpa açık eksiltme ile &Celll&SI KUMPANYASI 

l1111ır aıkerUk ıabeıladen: AhD alınacaktır. Şeraiti aalamak için herglln lzmirde bay· Cendeli Han. Birinci kor- & Co. " ORESTES " vapuru 13 
1 - l·Haalran 936 glala· tar direktirlliğilne Torbalıda aygır depoıu baytarlığına ve DEUTSCHE LEVANTE LıNIE Mayısta gelip BURGAS, 

dea 30 BHlran 936 genine eksiltmeye iıtirik içinde ıı · haziran 936 perıembe günü don. Tel. 244.3 "HERAKLEA,. vapuru 25 VARNA ve KÖSTENCE 
••dar lsmtr ukerllk ıabelln Aat 12 ye kadar yulafın muhammen kıymetinin yüzde 7,S THE ELLERMAN LINES L TD. mayısta bekleniyor. 30 ma- limanına hareket edecektir. 

olan 80 ve arpanın. muhammen kıymetinin keza yibde 7,5 Not: Vurut tarihleri ye " ULYSSES 18 
de kayuh yerli •e 1abancı yısa kadar ANVERS, ROT. " vapuru tatarı olan 65 lira depozit paralarile birlikte vilayet daimi vapurlann iaimleri iizerine Mayısta gelip 23 Mayııta 
lbtlyaı ıaba1lırla biç ka'fll eacilmeaine mlracaaf edilmesi. 1294 de;iıikliklerdea mes'uliyet TERDAM, HAMBURG, ve ANVERS, ROTTERDAM, 
oJanınamıı lbılyat ıubaylan Izmir ~illl emlik m6d6rlilğünden: kabul edilmez. BREMEN DiREKT için yük AMSTERDAM ve HAM-
ba mlddet urfındı yeal aft· Satıı ., OPORTO " vapuru 20 alacaktır. BURG limanları için ytık 
'- L 

11SAMOS,. vapuru 8 bazi- ı kt aqı Cbdaalarlle birlikte JO•· Sara DO. Lira LONORA HUL a aca 11. 
1 • mayıs • ve randa bekleniyor, 13 hazi- ..,ORESTES 31 •ınılannı yapıarmık Gzere 267 Ahmet ata mahallesinin tabmiı ı. 6 ve 6-1 ve ANVERS'ten gelip yük çı- " vapuru 
hergfta ıabe'fe bmtvarmalın. ıimdi 16 ve 16-A taj no.lu dilkkin 400 rana kadar ANVERS, ROT- Mayısta gelip 6 Haziranda 

karacaktır · TERDAM, HAMBURG ve ANVERS ROTTERDAM 2 _ Şabemlıde kayıtla 268 Reıadiye iiçkuyular mevkiinde 74 taj no.lu bod- FLAMINIAN 22 • , 
i · b' d J J .. " vapuru BREMEN DiREKT lı'manları AMSTERDAM ve HAM-olap ta Hsffeıen Hyabut mab ram zerıne ır o a ve av uyu miiıtemi ev 30 LIVERPOOL 

262 Bayraklı hafız abmet sokak ao. 18 eıki 62,07 mayıs ve için ylik alacaktır. BURG limanları için y&k 
telif ıareılerle bıık• mahal metre murabbaı mesahalı iki oda sofa mutbabı SVVENSEA'dan gelip yiik AMERICAN EXPORT STE- alacaktır. 
lerde balanaalar dı balan· n ·ı çıkaracaktır. AMSHIP BORPOATION SVENSKA ORIENT 
doklara mıataka ukerllk ıabe · muıtemı ev 100 NEVYORK LINIEN 
1 Yukarıda yazılı emvalin millkiyetleri peıin para veya 
er~ ....... ne yoklamalannı ikinci tertip tasfiye veıikaıile ödenmek üzere onbeı gnn Satılık motôr .. EXPRESS .. vapuru 24 ma• .. GOTLAND" motör6 12 

ta e1e blldlrmelerl. dd 1 k 1 t Ik 1 . 4 6 936 d b ki k d Mayısta beklenmekte olup 3 - Ba mlddeı ıatflnda mi ete artırmaya onu muı ur. a esı . . perıembe 12 beyfirkuvetinde (Dizel) yısa oğru e euilme te ir. 

' 
ki 1 ğOaO saat 17 dedir. Alıcıların milli emlik mlidüriyetiae markalı az kullanılmıı bir NEVYORK için yük ala- yükünü tahliyeden sonra 

o am•1a mllraeaıı etm yen · mOracaatları . 1274 ROTTERDAM, HAMBURG, lerfa b•klaranda kanaof maa· '"otar satılıktır. Taliplerin caktır. 
ld.rehanemize mllrac•atlar• BRE MEN (dogv ru) COPEN ınele yapalıeağı Uta olanar. - S. A. ROY ALE HONGROI- ' -111 • y .. ilin olunur. SE DE NAVIGATION DA· HAGE, DANTZIG, GOTE-

~----"" il ZfilJf llfi mensucatı BMRG, OSLO ve iSKAN· Kiralık ev borenler! Mut· NUBIENNE MARITIME· DINAVYA limanlara için 

Gcbtepede Tramvay cad
cleaiae yakın Ye elektrik 
teaisatıaı havi beı odalı kul· 
lanıf)ı bir ev kirabktil'. Tat
lllak iıtiyealer ıuetemiz 
idare memura Htı.ameddiae 
lllllracaatları. 

T • • k A Ş • k t • • laka (Okamentol BUDAPEST yük alacaktır. Ur . }f e }fi} fi '-· · uszEGED,, mot6r6 27 ma· "VIKINGLAND,, motörl lbOrftk ~kerle- ,.... 
~ yısa dotru bekleniyor. BEL- 22 Mayısta beklenmekte 

HALKAPINAR KUMAŞ rini tecrftbe edi ~ GRAD, NOVISAD, BUDA- olup ROTERDAM, HAM-

~ABRfKASI ıis.. ~ PEST, BRATISLAVA, vı- BURG (Doğru) COPEN-
,.. ~ YANA LINZ HAGE, DANTZIG, GDY-

~ ve için yük NIA, OSLO ve ISKANDI-

lımir ikinci icra memur· ........... : 
bmlrde Cafere 350 lira Ye 

IDaArif Yermefe borçla R&ı· 
d&aln uhdeıiade ka11tlı ta· 
pa•an ikinci S&leymaaiye 
mahallesinde ylizbııı Haıan 
-i• ıokafında 143 ada 2 
P•rHlde ve 100 ao. tajlı 
3SOO lira kıymetli eYi tarihi 
illndan itibaren 30 ıtn mld
detle açık artırmaya plraral-
111ııtır. Talip olaalarıa kıy
illeti mahammenenin ylıde 
7 buç•tu aisbetiade pey ık· 
çaıı Yeya milli bankanın 
te1ainat mektuba Yermeleri 
•e artırma 24-6-936 tarilai•• 
te.adıf eden Çarıamba ti• 
••at 15 ele, dairede icra ola· 
~•caktar, •lıterilere ait ta
lıpler bu lauuıan daireye 
talik olaaaa açık artırma 
l•rtnameıiai 12-6-9.36 tari· 
laiaaden itibaren okuyabilir 
laakJan tapa ıicilli ile Abit 
~l1aı1aa ipotekli, alacaklılar 
~le diter alacakblann ve 
~ifak hak sahiplerinin bu 
f .klannın Ye ba hususta 
. •az Ye maArife dair olan 
ıdc1· talanaı evrakı mBsbitele-
tile 20 ıln içinde icra dai
;eliae bildirmeleri akıi halde 
d•Ptı sicilli ile sabit olma· 
•lcça ••tıı bedelinin paylaı· 
:~1Dda, hariç kalacakh ve 
t Yia edilen zamandan ar
~llla bedeli, ıayri menkulin 

d. ide 75 ni balmadıtı tak· 
ltde 

t en ıon artarmaaıa 

.••hhGd& baki kalmak tızere 
•ttar 
dit lll~nın 15 111a daha tem· 

t eddmek ıaretile 9-7-9.36 
'libi te ile teaadOf edea per· 

Tarafından mevsim dolay11ile yeni çıkardığı 
ku1Daflar: 

SAGLAM 
ZARiF 

VE UCUZDUR 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulAta 

tercih ediniz. 

SATIŞ YERLERi 
Birinci Kordonda 186 numarada ŞARK HALI 

T. A. Ş. 

Mimar Kemalettin Cadddeeinde FAHRi KANDE· 
MIR OC.LU , . ._._._._. ........................... _, 

S1\1as Elektirik Birliği Başkanlığın· 
dan: 

S1tu elektlrlk birliği ihtiyacı lçta klfebeat U. demiri perçin 
mabtellf caHta; pl•ealsll ııç •eaalre 1 l ma111 956 t•rlblndea 
itibaren bıılamak n l hHlran 936 tarihine ıe11daf eden Pi 
urlNI gl•I •at 14 de lbıle edilmek laere 20 gtn mGddetle 
ıçık ekılltmlye koaulmat1ar. 

2 - Jbaleıl Sı•H elektlrlk blrllpade ft blrllk encGmeal 
baıaraada len kıbnae.kıır. 

3 - Mabammen bfldell 5598,60 liradır. Mo•akkat teminat 
% 7,5 he11blle 419 llra 89 karaııar. Ba teminat ihaleyi 
maıemklp % 15 ee lblag edllecekılr. 

5 

Teellm mlddetl lbale . ClnlnG ııklp eden ••lı gClaGaden 
batlamık Gıere 2,5 aydır . 
lbıle edllmlı olan malzeme ıı•u lıtaıynnandı bllnsln 
teeelllm edilecektir. Uedell mahn teeellGmiinde bir de· 
fıdı nrllmek Claere peılndlr. Ilı.leyi mGtealUk bllamam 
maer•f mGeıerlye ılt'lr. Futa maltimaı ılmak Jııı1enler 
pH1rdın mHda ber gla elektlrlk blrlltlne mlrıe.at 
ermeleri ilzama llta olunur. . 1287 19 24 

-~!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!!!!!!!!!~ı· 
BAŞDURAK il 

1 HAMDİ NüZHE 
1 Sıhhat Eczanesi 

Yalnız taze temiz ve ucuz illç ve tu· 

valet çqitleri eatar. 

Ilı llabe ı&n& ıaat lS ele ıayri 
... ~lc..ı en çok arbraaa ibaJe 
iltct~celctir. Sabı peıia para 
teaı~'· Mal bedeli abmadaa 
lla 

1111 
•lanmadaa teılim edil

ila.~ .... becleli verilmez iıe 
1c •• : .. kırarı feılledilir, ve 
t,~ clea evvel en yOkıek 
~ • bulanan ldml8 ar· ;t:' .... i .. bedel ile al· '•il ota• oaa illala 

• .t. ,... olmaz . ••ı• 

hemen tS gDn mDddetle 

artarmaya çıkarılır. Bu arhr

mıya alikadarlara tebliia 
hacet olmayıp yalaız illnla 
iMif• oklaaralıf ea çok, ar
tar•• ilaal• .. ilıerek her iki 

farktan ve diter zararlardan 

meı'al olduta ve tapu har· 
cıaıa belecliye ve vakıf ica· 
rının •e yüzde iki baçak 
delliliyenia mllıteriye ait ol-

hil ,ekeri oldatu 
nu unutmayınız. 

~ alacaktır. 
SERViCE MARITIM NAVYA limanları için yok 

Q.J ROUMAIN alacaktır. 
........_ BUGAREST SERViCE MARITIM 
~ ROUMAIN 

"DUROSTOR,. vapuru 10 "PELES" vapuru 14 mayıı-
Q haziranda bekleniyor. KÖS- ta gelip ayni gün PiRE, 
~ TENCE, SULINA, GALATZ MALTA, ve BARSELONE 
~ ve GALATZ aktarması hareket edecektir. 
~ BELGRAD, BUDAPEST, Yolca ve yük kabul eder. 

,,,.,... BRA TISLA VA, VIY ANA llindaki hareket tarihle· 
...._, için yOk kabul edecektir. rile navlonlardaki d~tiıiklik-

DEN NORSKE MIDDEL- lerden acente meaaJiyet 
HAsLINJE (D·S. A-S kabul etmez. Fazla tafaillt 

SPANKELINJEN) için ikinci Kordonda Talamil 
OSLO ve Tabliye ıirketi biaaıı 

.. BAY ARD" motaro 19 arkasında FRA TELLi SPER
baıiranda bekleniyor. IS- CO vapur acentaıına mira-

Kuvvetli mfl&hil KENDERIYE, HAYFA, Dl- caat ediJmeıi rica oluam. 
EPPE ve NORVEÇ limanları Te[efon: 2004 - 200S - 2663 ietiyenler Şahap 
için yllk kabul edecektir. DOKTOR 

Sıhhat ılrgftn C'O "V apurlaran iıimleri, gel-
haplannı Maruf me tarihleri ve navlun tari- Ali Agih 
ecza depolanndaa feleri hakkında bir taabh&de Çocuk Hastalıkları 
ve eczanelerden guifilmeı . ., MOtehauı11 

Birinci Kordon, telefoa '"inci Beyler Sokagı N. 68 ansınlar. ,.,, ı 
9'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.~N~o~._2200~7:-~200:!....8 ______ .1!!!!!!!!!!!!ı!1e~ejj!on!!!!!3!4!52!!!!!!!!!!!I 
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·(Uluaal Birlik) 

Fransa ile ltalya arasında imzalanmış gizli 
bir muahedenin mevcud olduğu söyleniyor 

Mussolini ile Laval arrs!nda imzalanan bu muahede mucibince ~,ransa, 
Akdenizin balı k•smında ve ltalya da doğuda serbest kalıyorlar 

lstanbul 23 (Hususi) - Berlin'den alınan ıon haberlere bince Akdenizin doğu kısmında ltalya ve bata kısmında da 
göre; Habeş mes'elesinde Fransa'nın, logiltere'ye aykırı bir Fransa serbest kalacaklardır. 
vaziyet alması, 1934 senesinde ltalya ile akdetmiş olduğu Alakadar çevenlerin verdikleri malumata iÖre Fransa, 
gizli bir muahededen ileri gelmiştir. Sabık Fransız baıvekili daha bazı mühim mes'elelerde ltalya ile gizli surette bağ· 
Lavalın, Mussolini ile imzalamış olduğu bu muahede muci- lanmış bulunmaktadır. ........ ~··. 
Alber S!lro, Haziranın Maliye teşkilatında deği-
4 ünde istifa edecek şiklikler oJa·cak 

·-· M. Leon Blum, dün gece Amerika
lılara radyoda bir söylev verdi 

Pa1'is 23 (Radyo) - Alaka- tap edecektir. Leon Blum'un 
dar çevenlerde söylendiğine bu söylevjni, yalınız Amerika 
göre; Başbakan M. Alber radyoları nakleyliyecektir. 

Paris 23 (Radyo) - M. Le· 
Saro, Haziranın dördüncü on Blum, dün gece saat 23 te 
Perşembe günü kabinenin Amerika umumi efkarına 
istifasını cumhur başkanı M. radyoda hitap etmiş ve Fran 
Lebrun'a verecektir. Müsyü sada sosyalistlerin elde ettik· 
Lebrun, yeni kabinenin teş· leri büyük ekseriyetin, dünya 
kiline müsyü Leon Blumu demokratlarının bir zaferi 
memur edecektir . demek olduğunu söyledikten 

Paris 22 (Radyo) - Müsyü sonra, amelenin refahı için 
Leon Blum, · bu sıece saat çalışacağını ve ihtilal yap· 
23 te bir söylev verecek ve mak fikrinde olmadığını be· 
Amerika umumi efkarına hi- yan etmiştir. ......... 

EndOstrivel mamulatın 
"' 

maliyet ve satış tial· 
lerinin kontrolu 

-JJaşıarafı birincı sa1ıifede

üzerinde durarak sanayi 
fabrikalarının kuruluş arında 
mahallini tayin bakımından 
alınmış olan kararları ve 
bunu icabettiren sebepleri 
izah ederek demiştirki bu 
gftn Eregli'deyiz, Kayseri· 
deyiz fakat yarın Sıvas'a Er
zurum'a, Diyarıbekir'e gidece· 
ğiz fabrikanın yerinin intihabı 
milli bir gaye ile memlektin:1 

müdafaası ve meof aatleri 
esaslarını gözetiyoruz. Celal 
Bayar bir suale karşıda 
eğer pamuklu mensucatı 

ucuzlatabilirsek şimdi yap· 
tırmakta olduğumuz fabri
kaları .daha çok artırmak 
mecburiyetinde kalacağız. 
ekiş kabiliyeti arttıkça mem· 
leket dahilinde istihsalitta 
artıyor. Ayni zamanda hariç
ten de çoğalıyor, demek ki 
memlekette pamuk üıerine 
mühim ve büyük işler var· 
dır. Ekonomi bakanı sözle
rine devam ederek lımir, 
Adana, Kayseri gibi ayrı ayn 
fiat konmasının imkinsızlı
ğmdan bahsederek ancak 
kalite üzerindeki bütün fark· 
lar ve hususiyetleri nazarı 

itibare alınarak üzerinde bU
yük bir hassasiyetle durul
mak suretile bir · tarife 
tatbik edileceğini kaydey)e
miş, ihraç edilecek mamulata 
da fiat tayin edilip edile
miyeceği hakkındaki suale 
karıı da demiıtir ki~ 

- Henüz sanayi mamuli· 
tımııı ihraç edecek raddeye 
gelmedik, olsa olsa nim ma
mul maddelerimizi ihraç ede
biliyoruü. Bunu da piyasanın 
bin türlü rekabeti kartıımda 
müıktilitla baıarabiliyoruz. 

Samuei Hoar 
Deniz Bakanı mı 

oluyor? 
Londra 23 { Radyo ) -

Müstemlekeler bakanı Sir 
Tomas'ın istifası, siyasal 
çevenlerde mühim bir tes.ir~ 
uyandırmıştır. Müstemleke
ler nezaretine geleceği söy
lenen Bigor'un yerine, bava 
kuvvetleri bakanı Sir Filps 
Sanson tayin edilecektir. 

Sir Samuel Hoar'ın deniz 
bakanlığını k.abul edip et · 
miyeceği de, ancak gelecek 
hafta belli olacaktır. 

Numan Rifat 
~ereJ ine~ verilen şöle
ne Eden riyaset etti 

Londra, 22 (A.A) - Dış 
bakanı M. Eden bugün 
Türkiye hariciye vekaleti 
genel sekreteri Menemenci· 
oğlunun şerefine Carlton 
otelinde verilen öğle ziya· 
fetioe riyaset etmiştir. Me-
oemencioğlu yakında lngil· 
tere'den ayrılacaktır. 

Lord Eden, dün Numan 
Menemenci oğlunu Hariciye 
Nezaretinde "kabul etrniş ve 
kendisile iki saat süren bir 
mülakat yapmıştır. 

Herhangi bir vatandaş nim 
mamul maddeler ihracı için 
beynelmilel piyasada müca· 
dele ederken ben kendisine 
nasıl olurda sen şu maddeyi 
bu fiatle satabileceksin de
rim. Benim ona yapacağım 

bir şey varsa az kazandığı 
zaman fazla kazanması için 
yardım etmektir. Bu izahat· 
tan sonra fiat tayini haddi 
ve sanayi mamulitı ihraca· 
tının bu kayıtlardan istisna
sını isti yen iki· takrir oku
narak kabul edilmiş ve ikinci 
madde encümene ıeri veril
miştir. Kamutay Pazartesi 
ıünü toplanacaktır. 

·- . ._.. 
Şehrimizdeki tahsiJ şubelerinin adedi dörde 

indiriliyor. Tebliğ memurları ve daktilo· 
lar ücretle istihdam edilecek 

Şehrimiz defterdar mua· 
vinJiğine Aydın defterdara 
Nafiz tayin edilmiştir. Ya
kında lzmir' e gelecek ve 
yeni vazifesine başlıyacaktır. 

Ankara, 23 ( Özel ) -
Yeni teşkilat kanunu dola· 
yısile lzmir defterdarlığında 
blyilk değişiklikler olacaktır. 
Varidat müdürlüğünde 45 
lira maaşlı bir muavinlik 
ihdas edilmiş, varidat mü· ----· ... --

Fransa'da 
Kış geri geldi, kar 

yağıyor 

Paris, 23 (Radyo) - Mer· 
kezi Avrupa'da müthiş so· 
ğuklar vardır. Dü11 geceden 
beri Paris'te kar yağmak· 
tsdır. Hertaraf bembeyazdır. 
Halk kışlık elbiselerini giy· 
miı, kürklere bürünmllştür. 

••• 
Radikaller 

-Başıarafı 1 inci sahifede.
dikal sosyalist partisi, bu 
'gün öğleden sonra Müsyü 
Daladiye'nin başkanlığı al· 
tında toplanmıştır. Müsyü 
Daladiye, yerini almadan 
evvel, riyaseti Müıyü Her· 
yo'ya teklif etmiı ise de 
kabul etmemiştir. Bunun 
üzerine Müsyü Daladiye cel· 
seyi açmış ve uzun bir söy · 
lev vererek saylav seçiminin 
netayıcı etrafında fikrini 
söyledikten sonra, Radikal 
Sosyalistlerin, yeni teşekkül 
edecek olan kabineye yar
dım etmeğe karar verdik
lerini söylemiştir. 

Müsyü Daladiye'den son· 
ra diğer hatiplerde söz al· 
maşlar ve fikirlerini ıöyle· 

mişlerdir. 
Toplantı, geç vakte kadar 

devam etmiştir. 

lngiltere'de 
~ 

yagmur 
Son posta ile gelen Lon

dra gazetelerine göre geçen 
hafta içinde yağan tiddetli 
tiddetli yaimuludan sonra 
dolu da düşmüı ve hayli 
devam etmiştir. Bu yüzden 
mahsulat büyük zararlara 
düçar olmuıtur. Britanya 
adasının muhtelif yerlerine 
müteaddit yıldırımlar da 
düşmüı, büyilk birkaç biDa
yı tabrib etmittir. insanca 
zayiat yoktur. 

dür~nün maaşı da 70 liraya 
çıkarılmıştır. · 

Yeni kanunla maliye tah
sil şubeleri hududu da dör-

de indiriJmiıtir. Ancak köy· 

lere aid kısım hariçtir. Bu 

dört şube baş memurlarının 

maaşları 35·40lira olacaktır. 

Yirmi beı Otuz lira ma· 
•tlı seyyar tahakkuk me· 
ınurlukları, muavinlikler, va
ridat memurlukları ihdas 
olunmuştur. 

Muhafaza memurları, kol
cular, tebliğ memurlatı ve 
daktiloların' maaş yerine üc
retle istihdamları bu ka
nunla esas olarak kabul 
edilmiştir. 

ltalya, logiltere ile 
harbederse mağlO.b 

olnr 
- Başıaraft 2 incisahijede -

yakın yerlerde barba tutuş
manın hiçbir faydası ola
maz. 

Bunun dııında, uzaklara 
yapılacak olan ltalyan bir
likleri, ileri ve geri hareket
lerinde üssülharekelerile bai· 
larını~ kesilmesi tehlikesi 
vardır. Leros ve şimali Af
rika'daki donanma kuvvet· 
)erinin büyük bir rol oyna· 
malarına imkan yoktur. 

Geriye bava kuvvetleri
nin ilıtüolüğü kalmaktadar. 
ltalya'nın üssülbareke nokta
larının büyük bir mesafede 
olmaları dolayısile Cebelüt· 
tarık'a bir hücum hedefi 
olarak varmak güçtür; va
rılsa bile az bomba taşımak 
mecburiyeti vardır; bundan 
dolayı, herhangi bir hava 
hücumu tesirli olamaz. · 

-~----
Ankara 'da bir tayyare 
meydanı kurulacak 
-Başıarafi 2 inci sahifede

cek mebliğ idarenin varidat 
bütçesinde (milvazenei umu· 
miyeden muavenet) adı ile 

yeniden açılacak 3 üncü fasla 
irad kaydolur . 

Madde 3 - 1935 mali yılı 
Hava yolları Devlet iıletme 
idaresi masraf bütçesinde 
(Ankara'da kurulacak tay· 
yare meydanı arazisi muba
yaa bedeli) adı ile yeniden 
açılan 8 inci fasla fevkalide 
tahsisat olarak 250,000 lira 
koomuıtur. 

_, 
Sardsnapol'un öJümü ____________ ... __________ __ 

Büynk Aşk, Cinayet ve Batıl 

itikatlar Macerası 
Birinci Kısım: FECi MUAMMA - 18 

Kabul ediyorum. Faka~ 
ben sizi uliimu batıla esas
larından ziyade, fenne, he· 
saba, mantıka istinad eden 
bir komiser gibi ·görmek 
istiyorum. Bunada mani ola
manınız ya? 

- Fakat, ben bu işe ba
sit bir komiser gibi girişir· 
ıem, Paris ve Beorlin'deki 
komiserlerin mevkiinde ka
lacağım ve tutulacak dos
yada bu bir yığın natamam 
dosyalar arasına sıirecektir. 
Ve eğer Sen Kristof dokto
resi . M. Flüvye birazda 
ulumu hafiye ve batıladan 

haberdar olaydı, kain pede
rinizin evinde 20 dakikadan 
fazla serbest kalan meçhul 
adamın ne yaptığını yüzde 
yüz bir sıhhatla tesbit ede
bilecekti! 

.. Haydi.. Sen işi ban• 
bırak. Şimdi ilk yapacak iş, 
Madlen ile hemşiresi Lüsi
nin nasıl ve ne şekilde 

kaybolduklarını tesbit et· 
mektir. 
Makıim: 

- Fakat babahğım, dedi. 
Mahud adam, Dübia, Berlin 
komiserinden ayrıldıktan 
sonra ne oldu? Kendisini 
bir' daha görmediniz mi?. 
Diye sordu. 

- Herifi bulamadım. Fa
kat kahramanının kendisi 
olduğunu tahmin ettiğim bir 
çok hiadiselerle karşılamış· 
tım. Bence bu adam, gizli 
bir teşekknlnn adamıdır, 
hitta belki de bu teşekkülü 
kendisi idare etmektedir. Bu 
adam, şeytanlara liyik bir 
soğuk kanhhkla yapacağı 
mühim bir iıe lizımgelen 

~""ranşe Despera 
Lebrun tarahndan M· 

kabul edildi 
Paris, 22 (Radyo) - Ro

manya ve Yugoılavya'dan 
dönen Mareıal F ranıe Des· 
pero, bugün cumhur baş· 

kanı M. Lebrun tarafından 

Eliza sarayında kabul edil
miıtir. 

Ras Nasibu 
Kahire, 23 ( Radyo ) 

Ras Nasibu, Ras Mulegeta
nınoğlu birlikte buraya gel
mişler ve Filistin' e gitmek 
üzere pasa.portlarını istemiş
lerdir. 

insan kanını Avrupa'aıD 
muhtelif yerlerinden topla· 
maktadır! Bu kan. her sıaıf 
halktan, kadın ve erkekten 
toplanmaktadır. 

Anlıyorum. Bu iddia sana 
ahmakça, yahut.. En kapalı 
bir roman mevzuu gibi gö
rünüyor! Zararı yok. Kısa 
bir zamanda hakikat anla
şılır. Şimdi elimde yirmi 
ıünlük mezuniyetim kal
mıştır. Eğer rica edersedJ 
bu mezuniyet müddetini 

uzatmakta mümkündür. 
Devamı rıur 

Hareket bayramı 
Münasebetile çekileu 

telgraflara gelen 
cevaplar 

Parti başkanımızAvniDoj'•P 
19 Mayıs hareket günü mü· 
naıebetile Türk gençliğinin 
büyüklerine karşı olan baj'· 
lılıklarını telgrafla bildir· 
mişti. Bu telgraflara ~ geleD 
cevapları yazıyoruzı 

Avni Doğan ıpor balıesi 
başkanı Yozgad 1ayl•"' 

iz mir 
Ulus Atasının yüce kur· 

tuluıa baş ve ön oldui" 
ıiinde yaşadıj'ımız ıpor bay· 
ramıaın sıcak duyguları için· 
de partimizi saygı ile anııı· 
nız ulusal birliğimizi kuvvet· 
lendiren bir badiıedir. Bii· 
Uin arkadaılara birlik ve be· 
raberlik yolunda yüz atar· 
tacak baıarılar dilerim. 

C. H. P. Genel Sekreteri 
Recep Reker 

Spor bölıesi baıkanlıiıo•i 
lzmir 

Sporcu evJitlarımın ba}" 
ram vesilesile benim hak" 
kımda da gösterdikleri mu· 
babbete candan teıekkürler 
eder, Türk gençliiine daiaı• 
birlikler ve dinçlikler dileridl• 

Geael Baıkan 
General Ali Hikoıel 

Zayi diploma 
lzmir Karııyaka Ankar• 

ilk okulundan 1930 yılıod• 
aldıiım diplomayı kaybettiOJ· 
Y eniıini alacatımdan cıki• 
ıinin hükmü olmadıiını ifiO 
ederim. 

lzmir Karpyaka şi· 
mendifer caddesi 

78 DO. Ali ~ 

Mubasebei 
ğnndeu: 

hususiye mOdürlO-

lzmlr •lltyed mab11.,bel buıuıiyeelnlo 936 ıen~aı enakı 111•1 

boa lhtlyıcı olau •e dairede me•cud e11tname1lne ba•h llıred' 
cine, neaf Ye eb'adı yatılı Ye Ddmuuelerf boloaın 3000 lfrl 

bedel mobımmeoll enak •e defatlrla tıb n imali 23 ·5· 936 
gOoOnden 8 ·6· 936 pezarteel gOnGne kadar.15 gGn mGddeılcı 
ıçık ekelhm~ye konulmuetur. Şerait n ntımunelerl gôrm~k tı· 
tlyeolerln her gGn Mubaeebel boıuılye •arldat kalemine natır•· 

caatları te pey ıGrmek lıtlyenlerln de ye•mt mezkurda "'' 
10 da depoıito mıkboılarını baaıllen encGmenl •lliyeıe mor•· 
caatları lltn olonor. 1342 

--------------------------~-----------------,,,,,,,.,,,,, Kara Osman zade hacı Musıatıı 

vakfı mütevelliliğinden: 
Balcılarda Havra ıokağında klin 8,10,12,14,16,18,20,22 

no.lı kara Osman namile maruf hanın senelik icarına 3620 Jir• 
bedel konmuıtur. ihalesi 2·6·1936 salı iÜnü saat on beıtedir· 
istekli olanların şeraiti anlamak üzere evkaf varidat mcaıor; 
lujuna ve o ıiio ve saatte evkaf müdlrlDtUnde toplaoac• 
komiıyooa milracaatları ilin olunur. 23·28·2 1338 
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