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fzmirde çıkar, akıamcı siyasal gazetedir 

- Cuma - 29 Mayıs 1936 

Başbakanımız 
Kamutay.ta dilokn toplanh· 
sıoda bnynk bir ittifakla iti· 
mad reyi almıştır. 

Fiatı (100) Para 

Fransa' da, Aınele Fahr~liaları işgal Etti 
---- , ~~-~ ~--===:::::::z=======~~:::;:::;:=:==:::::~~===~~-~~~~~-:::::=::=:;:::::;::::::::--:=:::::::::::::-::;Z=:==~~==~!:'.3::E:~~~==-

devletler Küçük 
kombinezonlar 

aleyhine bazı Vehip P!lşa Donanmamız dündenbe
düşünülüyormuş Habeşistan'ın inkırazı 

için ne diyor ri manevralara başladı 
Yugoslavya başbakanı M. Stoyadiuoviç, hu gibi 

kombinezonların tehlikesini ima edeı-ek 
önemli bir sö)1lev vermiştir 

Streza'da tekrar toplanacaklarmış 
Jf 

Streza sarayı 
Belgrad, 29 (Radyo) - iyi tere olduğu halde büyük 

ınalUmat alan siyasal maba- devletlerin kimilca UJuslar 
filin iddialarına sıöre, lngil- sosyetesinden çekileceklerini 
tere, Fransa ve ltalya ara- söyJüyorlar. 
ıında geniş mikyasta ve gizli Ne dereceye kadar doğru 
bir misak akdediJmek üze- olduğu anlaşılamıyan ve fa
redir. Bu misaka dahil olacak kat her halde ehemmiyetsiz 
devletler, bilibare Almanya sayılmıyac~k olan diğer bir 
Ruıya'yı da kendi taraflarına habere nazaran, büyüklerin 
•lınağa çalııacaklardır. Ta- vücude getirecekleri kombi
ıavvur oJunan bu misak için neıoadaa küçük devletJcr 
uluslar sosyetesi haricinde kimilen hariçte kalacakbr. 
müzakerelere başlanmak üze· Yuıoslavya batbakanı M. 
re olduğu söyleniyor. Stoyadinoviç, resmi bir top· 

Alakadarlar, büyük dev- lantıda verdiii bir söylevde, 
letler arasında husule küçük devletlerin malümatı 

tehlikesini ima etmiş ve bil
hassa küçük itilaf ve Bal· 
kan misak1nı imzalamış olan 
devletlerin uyanık bulunma. 
ları lazım geldiğini beyan 
eylemiştir. 

Viyana 29 (Radyo) - In
giltere, Fransa ve ltalya ara-

sında Strezada yeni bir 
toplantı yapılacağı ve bu 

M. Stoyadinoviç 
toplantıda mühim mcs' eleler 
konuşulacağı söyleniyor. 

Kahire, 28 (A.A) - Bu
rada tbulunmakta olan Ve· 
bip Paşa, Habeşistan inkı· 
razının en büyük sebebi 
dahili ihanetler olduğunu, 
bunların da garp propagan
dasından doğduiunu söyle· 
miş, iki tarafın silahları ara· 
sındaki nispetsizliğin de in
hizamıo amiUcrinden biri 
olduğunu ili ve etmiştir. 

V cbip Paşa, ltalyao 'Jarın 
zehirli gaz attıklarını ve 
biııat kendi gözilede bu 
zehirli gazların panik tevlid 
etmiş olduğunu gördüj'ünü 
söylemiştir. ---'9·-----

ltalya krah 
Gedooya tayyare istas· 

yonuou tehiş etti 
Roma, 28 (Radyo) - ltal

ya krah Viktor Amanoel, 
bugün Gedonya tayyare 
istasyonuna gitmiı ve gene
ral v .ı~ tarafından karşı
lanmıştır. Kral, istasyonu 
teftiş ettikten sonra yapılan 
tecr6be manevralarıodıs ba-
zır b11lunmuıtur. ____ ._ ___ _ 

Rusya · ltalya 
Roma, 28 ( A.A ) - Dıı 

bakanlıiı mtisteıarı Suviç, 
birkaç gün mezuniyctleMos· 
kovaya gitmekte olan Sov
yet büyilk elçisini kabul et· 
miştir. gelecek olan esaslı itilaf- ve iştiraki haricinde akdo

tan sonra, baıta logil- lunacak herhangi bir paktın --------------------·~·~·~··~-----------~ 
-------..-.-· 

M. Mussolini 

Deniz tayyare filolarımız da donan· 
ma ile birlikte manevralara 

iştirak etmiştir 

Şanlı Yavuzumuz 
lstanbul 29 ( Radyo ) - ralara. deniz tayyare filomuz 

Donanmamız, dündenberi da iştirak etmiştir. 
büyük yaz manevralarına Manevraların kaç gün ıü · 
başlamış bulunuyor. Manev- reccği belli değildir. 

~~-----------·h~_.··~·~···~·~-----------------M acar la r Kraliçe Mari va-

Silahlanma için is puru yolda 
Londra 28 ( Radyo ) 

tikraz yapacaklar Kraliçe Mari kaptanı yoldan 
çektiği bir telgrafta bavanıa 

Budapeıte 28 ( A.A ) - bozuk ve bulutlu olduğanu 
Saylavlar kurulu milabasıren bildirmiştir. 
milli müdafaa tahsis oluna- Vapur bugün Fransa'aın 
cak dahili bir istikraz akdi Şerburg limanından 12,35 te 
için hükümete salibiyt~ ver· hareket etmiıtir. Vapurda 
miştir. Lorantiye vapurunun ilk se· 

Komünistlerle Macar eko· ferinde naklettiği iki milyon 
mik partisi müıtesna olmak sterlinlik altın hamule vardır. 
üzere diğer bütün partiler Kral sekizinci Edvard ıc· 
hatti Macar akaliyet partisi mi süvarisine bir tebrik ve söylüyor 

-·-· halya, Yunanistan ve TOrkiye ile olan dost· 
luk misaklarıoa bnrmet etmek kararındadır 

lnğiliz kral• Lindbergle 
karısını kabul etti ' lehinde rey vermiılerdir. teşvik teli göndermiştir. 

r--------~------_...;------=------=---

K b 1 • f -- ( Ulusal Birlik ) e Göre -- 1 a u merasimi Bukingam sarayın- ...__ _____________ ./ 
Londra 28 (A.A)- Deyli ı şunları söylemiştir: 

l etıraf gazetesinin Roma - Zecri tedbirlerin niba· da olmuş ve bir çok yüksek 
ınubabiri ile bir konuıma yetlenmesi ile Italya memnun 
hpan M. Mussolioi ezcilmle devletler sırasına dahil ola· 

..........__ caktır. Akdcniıin en küçük 

simalar hazır bulunmuştur 

Ben es 
Gelecek hatta BDk· 

p M. Bencs 
k 

1
'•g, 28 (Radyo) Çe· 

o, 8\' k 
ı:... 1 Ya reisicumhuru M. Q..,bes'· 
reı' 1~ 4 Haziranda Bük-
ile e i'•deceği ve kral Karol 
"•ib· Yugoslavya saltanat 
oı, 1 

Prens Pol'a müliki 
Ciiı '••meD bildiril'yor. 

devletlerinin bile hiçbir ı~
kilde korkmamaları lazımdır. 
ltalya, Yunanistan ve Türkiye · 
ile olan dostluk misaklarına 

hürmet etmek kararındadır. 

ltalya'n1n, Arnavutluk'ta ta
kip ettiği yegane maksat bu 
memleketin istiklalinin mu· 
hafazasıdır. Şimdiki ıartlar 
altanda ve zecri tedbirler de
vam ettikçe ltalya bir Ak
deniz ittifakının ya1Jılmasına 
önayak olmayacaktır. Bununla 
beraber ltalyan milleti kin 
beslemek istidadında değil
dir. Çüokü 27 sınıf askeri 
silah altına çağırabilir. Bu 
suretle sekiz milyon askerlik 
bir ordu vücude getirebiliriz 
Ne Afrika'da, ne de Avru
pa'da siyah askerlerden mü
rekkep bir orduya w muhtaç 
değiliz. lmparatorluıumuzun 

Lindberg karısı ve yavrusile lngiltere'ye ayak basarken 
Londra, 29 ( Radyo ) - sarayında olmuş ve Londra-

logiltere kralı 8 inci Edvard, ük k f . 
b .. h t . nın en y ıe amılyaların-ugun meı ur ayyarecı . 

ebi memleketlerle olan 
ecn 1 • h k 
t . et münasebet crı a · 
ıcar . 

_ Devamı 4 ncü ıahif ede 

koloncl Lindberg ile karasını dan bırçok madamlarla baş-
\ kabul etmiştir. bakan Baldvin'in refikası, 

Kabul mer11imi Bukinıım nazırlar baıu bulunmuflırdır. 

Horoz ve insun yavrusu 
Bir kariim bana ıunları anlattı : 
Yukarı mahallelerde bazı vatandaşlar mahalle kahve· 

hanelerinde bili horoz dövüıtürüyorlar. Bu kanath mahlük
Jarın çarpıımuı o kadar in1afsızca ve merhametsizce olu· 
yor ki, her İkisi de kan içinde bitap düşüyorlar. Horoz d6-
vüıü yaıaktır. Saniyen insan yüreği, bu iki canlı mahlukun 
eğleace için birbirini parçalamasına tahammül edemiyor. 
Lütfen yazsanız .. 

* • • 
iyi bir yürek, tabii böyle ister. iyi bir kafanın düşünceai 

de ancak bu olabilir. Şikayet etmek, derdini anlatmak kud· 
retinden mahrut4 kalan bu zavallı hayvancıklara karıı, in· 
aan olarak yapılabilecek ıey, ancak onları sevmek, onlara 
baklarıaı vermek ve acımaktır. Hayvanların himayesi için 
kurulan cemiyetlerin hikmeti de budur zaten .. 

* 
Dün ıabab, biikümet kon:ği kapısında bir çocuğa rast 

geldik : 
On iki yaılarıoda bir (şey) bir yaratıhı garibesi .. Koltuk 

altlarında iki deyncği var. Başı büyük. Yürürken, incecik 
boynunun üstiinde ileri, geri sallanıyor. Ayakları kısmen 
mcHüç .. Koltuğundaki teJ sepette limon dolu .. Hayatını ka· 
zanmağa çıkmıı, limon satacak, bir lokma ekmek yiyecek 
her yolcu, onun karşısında durdu. Her arabacı, her şoför 
ıa11rdı. Çünkü o, dak;kada bir adım atıyordu. 

* • • 
Evet, k.a~ içinde kanatlarını topraia yayan horozlara 

acıyorum, ıçım yanıyor. Fakat bir Jokma ekmek için, kal-
~~ru~larda sürüklenen zavallıya ne buyurulur? Horoza de· 
ııJ, ınsan yavrusuna karıı bile yüreiimiz taı kesilmiı .. 

GÖKÇE 
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Hind'li Prens Cafer, Baba Anri, 
uşağı da Piyedos idi .. 

Hermini ihtiyar prensle 
ara sara gülüşüyor ve vaktile 
oyunu seyrediyordu, arka· 
daşlarından bazıları güzel ve 
genç kadının Hindli prensle 
bu derece sıkı fıkı konuş
masına razı olmamakta ve 
kendisine hiddetli bakışlar 
farlatmakta idiler . Halbuki 
genç kız, biçbirşey~ ehem· 
miyet vermiyor, hararetle 
devam eden oyuna dalmıı 

bulunuyordu. Erkekler, Hintli 
prens'in oyunda hafif oldu· 
ğunu ve ayırmış olduğu pa· 
rayı birkaç aaat içinde kay
bedeceğini tahmin etmiıler 
ve mütemadiyen iıteha ka· 
bartmağa baılamışlardı. 

Prens, yanında oturan gü
zel Hermini ile yavaşça ma
dam Arabelladan bahsedi· 
yor ve gayet sakin oynıyordu. 

Para parayı çeker derler. 
Bu söz, çok doğru söylen· 
miıtir. Zira daha ilk oyunda, 
talih tamamen Sahur bi
kimi prens Cafer Hana 
dönmüştü. Konan paranın 
hepsini bir hamlede kazandı. 
ikinci elin istifadesi de gene 
prense münhasır kaldı. Pren
sin rakipleri, kaybetmit 
olduklara parayı çıkarabil
mek için, evvelce koyduklara 
paranın üç mislini birden 
koydular, Fakat bu gayret· 
leri de faide vermedi, zira 
Bahur bakimi prens Cafer 
hac, mütemadiyen kazanı· 
yordu. Prensin rakipleri, 
tam bir izmihlale uğraımış· 
Jardı. Oyun iki saat kadar 
dev•m etti. Bu müddet zar
fında Bahur hakimi, yarım 
milyon frank ve iki Lüi al-
tını kazanmııtı. Bundan 
baıka yedi sekiz kadından 
yüz bin frank kadar ala· 
cakh bulunuyordu. 

Oyun bittikten sonra ma
dam Arabella, bir fıraat bu
larak Tolbiyak'ı bir tarafa 
çekti ve oyun esnasında 
Hintli pıens hakkında edin· 
diği kanaati anlamak istedi
ğini beyan etti. 

Prens Cafer bana gelince 
madamın kendisine verdiği 
çayı içtikten sonra, kendisi
ne takdim edilen güzellerle 
vedalaıarak salonu terketti 
ve üç gün sonra tekrar ge· 
Jeceğini, oyunda kaybeden
lerin kazanpıalarma meydan 
vereceğini vadeyledi. 

Tolbiyak, Bahor hakimini 
kapıya kanar teıyi etti ve 
biabaıı Oıilvan'ın varislerini 
aramak üzerek endisine muk
tedir ve namuslu bir adam 
bulacağını ıöyliyerek lizım 

gelen teminatı verdi . 
Prenı Cafer Han, kapıdan 

çıkarken kendisini bekliyen 
uı•iile birlikte bir kupa ara· 
baıına binmiş ve Arabellaoın 
evinden ayrılmıştır. 

Araba, (Grandotel) e doğru 
ilerlerken, hiç de Hind'liye 
benzemiyen uıak efendisine 
ıorda: 

- Nasıl vakit geçirdiniz 
"•ri birşeye muvaffak oldu
nuz mu? 

Preu hemen cevap verdi: 
·-- - lu ıece ıu madamın - ------. 

evine geldiğimden dolayı 

hiç müteessif değilim. Zira 
Müsyü Tolbiyak ile konuş· 
lum ve birçok şeyler öğren
dim. 

Madam Arabelli'oın evin
de buluran davetlilerin, 
Hind'Ji prenı zannettikleri 
sevimli ihtiyar ile uşağı ara
s1Dda cereyan eden şu mü
kaleme dikkate ıayan ve 
füpheyi davet edecek mahi
yette idi. Zira balo esnasın
da kendisine ecnebi stlıil 
veren ihtiyar ve onu hiz
metçilere mahsus salonda 
bekliyen ve tek bir kelime 
söylemiyen uşaiı, arabada 
bir- birlerine karşı teklifsiz 
bir halde bulunmakta ve 
her ikisi de, gayet fasih bir 
Fransızcı ile konuımakta 
idiler. 

ihtiyar ile hizmetçisinin 
kim oldukJarını ve ne yap• 
mak istediklerini anlamak, 
Arbalet sokağında işlenen 
çifte cinayetin iç yiizüne 
vakıf olmaktan çok daha 
güçtü. 

Bir babanın, evlidına olan 
sevgisi, bir çokgaribelere, ha· 
tar ve hayale gelmiyen ha
diselere sebebiyet verebilir. 

Bahor hakimi Cafer Han, 
Lüi'nin mubakemeıinden ev
vel meydana çıkmıt bir kim· 
sedir. 

ihtiyar Polis bafiyeai baba 
Anri, sevgili oğlunun masum 
olduğunu isbat etmek için 
son dakikaya kadar uğr•ı·. 
mağa karar vermiş ve her 
şeyden evvel kendiıine müs
tear bir unvan edinmek 
lizım geldiğine kani olmuıtu. 
Bu itibarla, ııbhat veya 
ademi sıbbatı kolayca mey
dana çıkmıyacak bir unvan 
seçmiıti. 

Paris'e dünya'nın her ta
rafında birçok ecnebiler 
gt'ldiği ve bunların arasın· 
da da Hind'li prenılere 
daima teıadüf edilegeldiği 
için, Baba Anri'nin, kendi
ıine Hind'li prenı aüıü ver
mesi ve yüksek ıalonlarda 

o suretle yer alabilmesi, 
pek te güç bir şey değildi. 
Zira kendisinde oldukça 
miihim bir servet mevcud ol
duğu için sosyete aleminde 
her türlü ~ğlenceye iştirak 

edebilirdi. ihtiyar Anri, Pa
ris'in en yüksek saloolarında 
-hem de mükemmelen- yaıı· 
yabilecek bir servete malikti. 
Yalınız takınacağı unvanın 

hakiki ıabibi olabilmeai ve 
ileride aahtekirlıkla itham 
edilmemesi için dilsizin Pa
riı'ten gaybubetinden sonra 
hemen 1 ondra'ya kaçmıı ve 
orada, hükumeti gasbedilmiı 
ve serveti mahvolmuş bulun· 
duğundan fakir düşmüı olan 
Babor hakiminin unvanını pa· 
ra mukabilinde satın almııtı. 

- Arka.sıvar -

Satılık Piyano 
Alman marka kuyruklu 

bir Piyano satılıktır. 
Fazla malümat için 2776 

numaraya telefon edilme· 
lidir. 

(l!Jhual Blrllk) ________________________ 29_M_a .... y_ıı_9_3_6 _... 

Filistindeki halkın yüzde yirmi ye- Moskova 
Nevyork arasında 

disini yahudiler teşkil ediyor Moıkovt:::1~:.york ara· 
D h f d F · ı · • y b d • ı · ıındaki telsiz telefon konut• 
Onyanın er tara ın an 1 ıstıne a u 1 ge ıyor. malan yapılmıştır. Bu ikİ 

Maveraierdende Yahudileı· mal sahibi olamazlar şehir arasındaki telefon bat· 
Janbsı Londra vasıtaıile te· 

Filistin' deki Yabudi'lerin 
sayısı, 1935 te 350,000 kiıiyi 
bulmuıtu,ki ·bu rakam, ora· 
daki balkın yüzde 27 sini 
ve dünyadaki Yahudi'lerin 
yüzde 2 ıini ifade etmek
tedir, 1922 denberi ölüm, 
göç ve din değiıtirmek su· 
retile Avusturya'daki Yahu· 
dilerin yüzde 10 , Alman· 
ya' da kilerin de yüzde 25 
azaldığı halde, Filistin'deki 
Yahudi'Jer yüzde 400 çoğal
mıı ve dünya Y ahudi'Jerinin 
yüzde ikisine varmııtır. 

lıte bilba11a bu rakamlar, 
yabudi mes'elesinin hallinde 
Filiıtinin ne kadar ufak bir 
rol oynadığını göstermekte· 
dirler. 

Bugün bili Filistinde ya· 
ııyan yahudiler, Arjantin 
380 bin, Macaristan ve Al
m•nyadaki (ber birinde 450 
bin yahudi yıiınlarından az· 
dır. Hele 1 milyon yiiz bin 
yahudi yaııyan Romanya, 
2,800,000 yahudisi olan ·Sov· 
yetler birliği, 3,200,000 ya· 
hudinin bulunduğu Lehistan 
ve 4,200,000 yahudinio ba
rındığı birletik Amerika hü • 
kümetlerindeki bilyük yahu
di yığınları yanında Filistin· 
dekiler hiçbir ıey ifade et· 
memektedir. 

Bu böyle olmakla beraber 
FiJiıtin'deki rakam, iakiıa
fın son haddi demek değil· 
dir. Gon geçtikçe yliksel
mekte olan göçmen sayısı, 
şimdi bir rekor dereceıiai 
bulmuıtur. 

1933 ve 1934 yıllarında 
göç edenlerin adedi 40,000 
etrafında dolaıtıj'ı halde, 
1936 yıh içinde bu miktar 
60,000 kiıiyi bulacaklar. 

Filiıtin'de Ekonomik 
Durum 

Üç yıl oluyor ki, bu g6ç 
dolayııiJe fevkalide bir re
fah hGküm sürmektedir. 
lısizliğin olmayıı ıöyle dur
sun, iıçi azhğı ve günde-
liklerin yüksekliği, memle
kete İfçiden çok sermayenin 
geldiğini göstermektedir. 

Hükumetin aldıiı arazi ver· 
gisi ve belediyelerin almakta 
oldukları kira vergilerinden 
baıka hiçbir vergi almamak· 
tadır. Emlak, veraset, kazanç 
muamele ve buhran vergi
leri diye birıey bilinmiyor. 

Filistin hükumetinin ser· mele görmeden beklemek· 
maye yedeği her yıl bütçeden tedir. Hu istidalar, jFilistin'e 
artan miktarla 5,750,000 in- göç etmiı Yahudilerin, dı· 
giliz lirasını bulmaktadır ki, şarda kalmış olan akrabala· 
bu miktar tedavülde olan rana aiddir. 
5,300,000 lngiliz lirası kiğıt Diğer taraftan, Avrupa'dan 
ve ufakhk parayı, 5 milyon gelmek istiyen yabudilerin 
lngiliz liraıını bulan devlet yerlerine yerleşmek ve çahş
borcunu ve hiikümetin 4 mil· mak maksadile, Filistin sı
yon 500,000 lngiliz lirası mik narlarını, 30 bin ile 40 bin 
tarındaki bütçesini geçmek- arasında arap geçmiş ve şe
tedir. birlere akın etmiılerdir. Ya· 

Filistin' deki ekonomik du· hudilerin kanaatin ca, Filis· 
rumun fevkalideliği ve Ya- tine gelmek· isti yen yahudi
budi giSçmenlerini yerleıtir- lerin tahdidinde, ekoaomilt 
me kabiliyetinin mükemmel değil, poletik kaygılar rol 
oluıudur ki, Yahudi yığınının, oynamaktadır. 
İngiliz hükümetinin ve siyo- Yahudilerin memnun ol
nist organizasyonun güddük- mamaları için !ikinci bir se
feri politikaya karşı isyan 

1
.bep daha var. O da: Miltet

ettirmektedir. ler cemiyeti mandası, .. yahu-
Filistin hükumeti, her ne di yurdu,. olarak Filistin ve 

kadar son yıl içinde 15,000 Maveraierdeo'i göz önünde 
kişiye işçi vesikası vermiı tutmuıtd. 
bulunuyoraa da, göçmen Ancak, andlaşmanın diğer 
idareıinde 17,000 istida mua· - Devam1 4 ndi sahifede -

~~~·~-----·~·t--41· ... ··~··-·~-... --~~~~-
Garbi Sibiryada zengin 
Petrol madeni bulundu 

240 yıl evvel Azak şehrindeki '"fürk 
istihkamlarının nıuhasarasıoda kul

lanılan bir bomba bulundu 
Moıkova, (T.A) - 86tün 

Sovyet'ler birliğinde 86 li
sanda 10 bin kadar razete 
çıkmaktadır. 1935 yılında bu 
gazetelerin yılhk tirajı 37 
milyon nüıhaya varmııtı, bu 
yal içiade iae 39 milyona 
çıkacağı kuvvetle tahmin 
olunmaktadar. 

Sovyet'ler birliğinde çıkan 
mecmua ve kitaplara gelince, 
bunlar, 1927 yılında ancak 
55 lisanda neırolunmakta 

bulunmasına mukabil, bu yıl 
100 den fazla lisanda basıl
maktadır. Basılan mecmua 
ve kitap forması adedi, 
1934 de 3 milyar 370 milyon, 
1935 de 4 milyar 500 milyon 
idi, 1936 yılında ise 5 mil
yarı geçecektir. 

1935 yılı~da bilhassa fazla 
olarak ilk ve orta mektep 
ders kitapları ve ayni za
manda ekonomiye ve Mark
sizm-Leninizme aid eserler 
basılmıthr. 

Baıkaca san'at edebiyatı 
ve çocuk kitapları da çok 
mabsuı derecede bir yilkse · 
Jiş göstermiştir. 

BOyftk Petro devrinden 
bir bomba 

Azak ıebrinde yapılan 
bazı hafriyat esnasında 100 
kilo kadar ağırlığında pat· 
lamamış eski bir bomba 
bulunmuttur. 

240 Yıl toprak altında 
yatan bu bomba, 1696 da 
Azak ıehrindeki Türk istih
kimlarının muba1arası es· 
nasında büyük Petro asker· 
leri tarafından kullanılmış 
olan bir bombadır. 

Garbi Sibirya'da petrol: 
Garbi Sibirya'da Kuıents 

kömür madeni havzaıının 
Barzas mıntakasıada petrol 
bulunmuf ve bu suretle kö
mür ve demir madenleri 
zenginliklerine yeni bir mad
de daha ilive olunmuıtur. 

- T>evtımı dördüncıi sahi/ ede-

Teıefoa Tayyare 
3l5l Sineması!!!!!!!! . 3151 

Saygılı lzmir halkından gördiğü büyük rağbete küçük bir mukabele olmak 
üzere fiatlerini yüzde elli nisbetinde tenzil etmiştir 

HergOo, her 15 20 30K f sean~ta tiatlar - • uru ş ur 
Bu ecuz fiatlara rağmen hu hafta iki şaheser film 

1 -- Ben Seninim 
Brigit Helm'in çok derin bir a~k hikayesi 

2 •• Sözde Karim 
Anne Bella ve Jan Murad tarafından çevrilen nefis bir komedi 

AYRICA: Ankara' da Türkkuıunun faaliyetleri ve umumi ıpor kongresi 
intibalara Miki Mavzi Canla karikatörler 

Seans saatları: Herglin 11at 16-19,40 Sözde karım 17,30-21, 15 Ben seninim Cumar· 
teai ve azar inleri saat 14 le Ben seninim ile batlar 

min olunmaktadır· 
Moskova ile Londra ara· 

sında doğru telefon battı 
vardır. Muhabere, Londr•· 
dan Nevyorka ise telsiz te· 
lefon vasıtasile isil 0Ju11· 
maktadır. 

Birkaç ilk tecrübe müki· 
lem esinden sonra Moskov• • 
Nevyork telefon battı pek 
yakında umumun istifade· 
sine açılacak ve biraz sonr• 
da Moskova ile Amerikaoıo 
diğer tehirleri arasında ayoi 
telsiz telefon battı ile aıii· 
kilemeler mümkün olacaktır· . .. '. 

Yirmi günde 
1,ayyare ile dOoyay• 

dolaşacakmış 
Doktor Bolivar Falkoner 

adında Taksaslı bir gazeteci 
tayyare ile yirmi günde da11· 
yayı dolaımıya teıebbl• 
etmiıtir. Doktor Mayııı• 

sekizinde Hindenburg balo· 
nile Dallaı'tan hareket ede· 
rek Atlas OkyanuıaD• 
geçmİf, Amsterdam'da taY" 
yareye binerek yola çıkmıt• 
tır. Bindiği tayyare kendi· 
sını Hong-Konı'• kadar 
götürecektir. Soara orada• 
gene tayyare ile Manilla'y• 
gidecektir. 

Amerika Pasifik Er••f 
kumpanyatının bir tayyaretİ 
gazeteciyi Manilla 'dan alıP 
San-Fraaıisko'ya r~Hlirece" 
fakat büyük Okyanus ad•· 
!arından ikiıine de ujnya· 
caktır. 

Doktor, Dallaı ıehrio• 
May111n yirmi ikinci güol 
dönmeyi düıünüyor. Eie' 

1 • 

bund• muvaffak oluraa yır-
mi günde dünyayı dolaıac•" 
ve meıhur Jül Vern'in te· 
bayyül ettiği müddeti dörtl• 
bire indirecektir. 

' Sivrisinek mflcade)e81 

Belediye ile sıhhat iıler• 
müdürlüğü ıivrisioek müc•· 
delesi için ciddi auretle fa• 
ali yet göstermektedirler· 
Evlerinde havuz olup ta aı•" 
zut dökmiyenler bakkınd• 
takibat yapılması takarrut 
eylemiıtir. 

Zayi 
lzmir Esnaf ve Ahali bıll" 

kasının 703 numarada 11•· 
mına yauh müessislik hiıse· 

min bedeli karşılığı tediY' 
ettiğim 16-2-928 tarih t• 
5144 no. Ziraat bankaııo•11 

125 liralık ve 6·4-932 · 6· 
8 ·932 tarihlerinde mezkO' 
bankanın Urla şubesine te' 
diye ettiiim 280,09 ikiytlS 
seksen Türk lirası dekuz k11' 

ruıluk üç kıta makbuzlarıot• 
zayi ettim. Yenisini alac•· 
ğımdan hükmü olmac!ığı. 

Karaburun eski bank•'' 
M. Kamil 

_____________________ ,,,, 

Kiralık ev 
Göztepede Tramvay cacl" 

desine yakın ve elektrİ~ 
tesisatanı havi beş odalı k11I· 
lanıth bir ev kirahktir. To~· 
mak istiyenler gazetedlif 
idare memuru Hüsameddi 
mllracaatları. 
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HiKAYE ı Muzip gelin! 12 beygirku•etinde (Dizel) sı Limited vapur VV. ~ .... H. \1aıi Vapur Acentası 
1 markalı az kullanılmıı bir 

1 k Der Zee Rov AL NEERLANDAI V k . . _ Dili.. Amma ne dili 1. ..,otör satı ı tır. Taliplerin acen tası - KUMPANYASI 
a ıa, Annemın teyzesı· Herhalde birşeyin dili de· idarehanemize müracaatlar• 

clir, amma, hakikati söyle· 
aaekten kendimi alamadım: iil mi ? ilin olunur. Cendeli Han. Birinci kor- & Co. " ORESTES " vapuru 
Zahire abla, arz &zerinde - Hatırıma ıeldi. Yılan 
aaevcud kaynanaların en ya· dili .. Fakat ben sözümün ne· 

don. Tel. 2443 DEUTSCHE LEVANTE LıNlE Mayısta gelip BURG 
THE ELLERMAN LINES LTD. "HERAKLEA" vapuru 25 VARNA ve KÖSTEN 

manıdır. reıinde kalmııtım .. 
d d L f v Diye hikiyeme : baılamak Bizim Abme e •U e • 

kalldelifiai bilir! Fakat ka· istedim. Fakat gelinim biki· 
nıı Naciye'aiD de yer llıtln· yemi tamamlatmadı ki .. Göz· 
deki ıelialeria eD yamanı leriain içi bile rülerek : 
oldapau biliyormu? Farkın· .. _ Yılan dili mi?. Dedi. 

claz::.=•;blayı ılyletmek Fakat bunu riirmuyor maıu· 
lıoıama ıider; bunan için naz?. Ne kadar dikenli, ne 
evvelki rtl• kendiıiae Na· kadar uzun ve kalın .. 
ciye'yi biraz çekiıtirdim. Bu .. - Ôyle iH.. Canavar 
kadarcık bir fıraat, Zahire dili .. 
a\,laaıa çeaeıiaia vidalannın .. Diyecek oldum. Gelinim 
gevıemeıiae klfi geldi; açh baia, lıain rüldD: 
atzını ve .. Yamda pzlal, .. _ Anne bilinin ki ben 
aalatmafa baıladı: senin ıözlerini oldufa fibi 

- Allalı dllımanlanmın kabul ederim. Bu röıterdi
baıına verme•ia!. Dedi. Be· iim ıeye yılan dil: dedin. 
•im relia-achaı aaarkea bile Kabul ediyorum. Canavar 
kanım bepime 81Çnyorl-bi· dili dedin onu da kabul 
li11ia, bayıuzma lıayıaz, ederim. Çllnkll bunan asıl 
1aayaazmu hayıaz! Evimize iımi kaynana dilidir; ıizce 
ıelmezclea enel ıllkl&m, demek oluyor ki kaynana 
plkllm bir ıeydi. Hınzarın dili, ydan dili.,. Canavar 
bu baJiae aldandımda, bem dilidir! 

* • • 
Zalıire ablamın bu anla· 

thklanna kahkaha ile rül· 

Ali Rıza 
Mücellithanesi 

Yeni Kavatlar çarşısı 

No. 34 

Not: Vurul tarihleri ve 

vapurlann ilimleri &zerine 
defiıiklikJerdea mes'uliyet 
kabul edilmez. 

.. O PORTO " vapuru 20 
mayıs LONDRA, HUL ve 
ANVERS'ten gelip yük çı· 

karacaklar. 
"FLAMINIAN,, vapuru 22 

mektea kendimi alamadıUJ. mayıı LIVERPOOL ve 
Naciye cidden yaman bir SVVENS~A'dan relip ylik 

mayııta beklepiyor. 30 ma· 
>1sa kadar ANVERS, ROT
TERDAM, HAMBURG, ve 
BREMEN DiREKT için yük 
alacaktır. 

.. SAMOS" vapuru 8 hazi
randa bekleniyor, 13 hazi· 
rana kadar ANVERS, ROT
TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN DiREKT ·limanları 
için yük alacaktır. 

.. GALILEA " vapuru 22 gelinmiı. çıkaracakbr. 
Zahire ab'a, yüzlime dik· l•·-~~~--~1111111!~-- haziranda bekleniyor, 27 ba-

katli, dikkatli bakbktan ıonra: D O K T O R zirana kadar ANVERS, 

- Bilirsin ya.. Ben ıaz Ali AgAh ROTTERDAM, HAMBURG 
altıada kalamam. Gelinim Çocuk Haıtabkları ve BREMEN limanları için 
olacak karıya döndllm ve Mlitebuaııı yllk alacaktır. 
ciddiyetle: llrinci Beyleı- So1uJAı N. 68 AMERICAN EXPORT STE-

- Bak bana, dedim. Kay· Telefon 3452 AMSHIP BORPOATION 
nana dili, çok makbul ve NEVYORK 
rtızel bir ıey olmaıaydı ona ÖbGrenler! .. EXPRESS,, vapuru 30 ma· 
bük6met parkına ve ilbay· 
ların oturdukları dairenin laka {Okamr,ntol ~ yıea doira bekleuilmektedir. 
tam karııııaa dikerlermi idi? 3.bClrOk ~kerle- eıw:s NEVYORK için yllk ala· 
Na811.. Aldın mı aözının ed ___. caktır. • rini ıecrlbe i r---t 

S. A. ROYALE HONGROI· -----] 
SE DE NA VIGATION DA· 

payını .. 
Vedi Fikret tiz •. 

NUBIENNE MARITIME 

oflumaa 1ae• ele kendimin 
INıııaı ateılere yakbm ya .. 
Şimdi, ••ki Mlrld oflaaaa 
kızı.. Ab.. Kimıecildere bir 
ıey demem, ıebep olaala· 
nn rlzleri kir olaa, 
ocaklanacla incir bitsin. 

•Ojlam olacak lolıbılua 
da kabahab az clefil ki.. 
O kokmata dizleri lıtliae 

ala, ala dizıinlerini eline 
verdi. Baylece evden dirilik, 
düzenlik te kalkb! 

lzmir Yün mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

HALKAPINAR KUMAŞ 
FABRiKASI 

BUDAPEST 
.. SZEGED,, motörll 27 ma-

yısa doğru bekleniyor. BEL
GRAD, NOVISAD, BUDA.' 
PEST, BRATISLAVA, VI
y ANA ve LINZ için yük 
alacaktır. 

SERViCE MARITIM 
ROUMAIN 

BUGAREST 
.. Geçenlerde auılu al· 

dandım da rellaimle birlik 
ıokafa çaktım, bay ayakla· 
nm kınluydı da, çakmaz 
olaydım. Hem ylr&yor, hem 
de llzlm ona ıeliaime 1&· 

ltalaleyia baıladıflm laikl· 
yeyi anlat.yordam. Tam hl· 
k6met parkının önDae ı•I· 
miıtik, relince birdenbire 
ıldm& keıti ve bahçede 
bir ~çek r6ıtererek bana: 

- Hanım anne .. Şa koca· 
maa ve kalın yapnkh, di· 
lreali teJe ae derler? dedi. 
Siz& kıu keımek için: · 

Tarafından mevıim dol•y11ile yeni çıbrdılt 
ku ........ : 

SAGLAM 
ZARI'4., 

VE UCUZDUR 
Yeni yaptıracaAınız elbiıeler için bu mamulAtı 

tercih ediniz. 

SATIŞ YERLERi 
Birinci Kordonda 186 numarada ŞARK HALI 

T. A. Ş. 

Mimar Kemalettin Cadddeeinde FAHRi KANDE· 
MIR ~LU 

Ve PGıjen ~hapın 

ea a.tan bir ma.. 
hll tekeri oldup 
nu unutmayınız. .__.. 

Kuvvetli mlıhil 

iıtiyenler Şahap 

Sıhhat ıtlrgtln 

haplannı Maruf 
eaa depolann 
ve eezaaelerden 
araaınlar. 

.. DUROSTOR" vapura 10 
haziraada bekleniyor. KÔS
TENCE, SULINA, GALATZ 
ve GALA TZ aktarma11 
BELGRAD, BUDAPEST, 
BRA TISLA VA, VIY ANA 
için yük kabul edecektir. 
DEN NORSKE MIDDEL

HAsLINJE (D-S. A·S 
SPANKELINJEN) 

OSLO 

limanına hareket edecek 
" UL YSSES " vapura 

Mayısta gelip 23 Ma 
ANVERS, ROTTERDA 
AMSTERDAM ve HA 
BURG limanları için 
alacaktır. 

"ORESTES" vapuru 
Mayısta gelip 6 Hazir 
ANVERS, ROTTERD~ 
AMSTERDAM ve HA 
BURG limanları için 
alacaktır . 

SVENSKA ORIENT 
LINIEN 

.. GOTLAND" motlirl 
Mayııta beklenmekte 
yükünü tahliyeden ı 
ROTTERDAM, HAMB 
BREMEN, (doğru) COP 
HAGE, DANTZIG, GO 
BMRG, OSLO ve ISK 
DINA VYA limanlan 
ylik alacaktır. 

.. VIKINGLAND ,, mot 
22 Mayısta beklenme 
olup ROTERDAM, HA 
BURG (Doğru) COPE 
HAGE, DANTZIG, GD 
NIA, OSLO ve iSKAN 
NAVYA limanlara için 
alacaktır . 

SERViCE MARITIM 
ROUMAIN 

"PELES" vapuru 14 ma 
ta gelip ayni gün P 
MALTA, ve BARSELO 
hareket edecektir. 

Yolca ve yük kabul ed 
llindaki hareket tarila 

rile navlonlardaki d•ii· ···idil 
lerdea acente me•all 
kabul etmez. Fazla taf • 
için ikinci Kordoada T 
ve Tahliye ıirketi · 
arkamada FRATELLI S 
CO vapur aceatuına m 
caat edilmesi rica olaaar. 
T eiefon: 2004 • 2005 • 2 

için yük kabul edecekti•. 
.. Vapurla11a iıimleri, ı 

me tarihleri ve navlun 
feleri hakkında bir taahh 
fİrİfİ)mez ... 

- iyi bilmiyorum.. Birıey 
dili derler amma .. Habrbya· 

"BAY ARD,, motörü 19 
haziranda bekleniyor. IS
KENDERIYE, HAYFA, Dl· 
EPPE ve NORVEÇ limanları 

---=----------------------------
Birinci Kordon, 

No. 2007- 2008 

mıyoram 1 dedim. 
Hınz1r kız fıkırdıyarak: 

ihtiyat Subayları 
Ve askeri Memurlar 

Yoklaması 
lımlr aıkerllk ıebeıladea: 
J - ı.ffulran 936 glab 

dea 30 Baalr1a 936 glnlae 

kadu l.mtr •kerllk ıabeıln 

de kayııh yerli •e yabucı 

ihtiyat 111baylnla biç iayıı 

olaamamıe tbılyat ıabaylan 

ba mlddet urfıada yeni nl· 

laı cbdaalarlle blrllkıe yok· 

lam.lar.aı yaptırmak here 
laergla ıabeye be1Y11rmalan. 

2 - Ş•bemlsde byııb 
olep ta nalfeıen veyabaı mab 

leUf ıoreılerle batka mahal 
letde baluaalar dı balan· ı 
daldın mı .. aka •kerUk '°be· 
lert Qıııaılle roklımalıar••• 
"beye blldlrmelerl. 

3 - Bn ma.ddet sarfında 
Jokı. •• ,. maneut etml1e• 
lerta laaklı11ada baPI ... 
..... ,.,. ... la ......... ,. 

BAŞ DURAK 

HAMDİ NüZHET 

Sıhhat Eczanesi 
Yalnız taze temiz ve ucuz ilAç ve lu· 

valeı çetitleri satar. 

• • 
ı l 

Paınuk Mensucatı 
Türk Anonim Şi~keti 
Şirketin Merkez ve Fabrikuı: lzmir'de Halkapınardachr 
Yrrli Pamağundan At, Tayyare, Klpekbq, Dctfr· 
men, Geyik ve Leylak Markalarını bavi her nevi 
Kabot bezi imal eylmekte olab mallara Avrupaaın 
ayni tip menıucabna faiktir. 

Telefon No. 2211ve3067 
Telgraf adresi: Bayrak lzmir 

N~ 
. " 

' · o~ ıu ~~ Kuru..-r 
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Fransada müteaddit fabı·ikalar amele tarafın
dan zorla işgal edilmiş bulunuyor' 

• 
ı Ani bir sıırette baş gösteren grev, gittikce büyüyor, hükômet 

cebruşiddet gösteriree mOessif hadiseler olacak 
Paris 29 (Radyo)- Amele sendikası ile hükumet arasın· bir mina verilememektedir. Reno otomobil fabrika1ıodaki 

da bugün temaslara başlanacaktır. ameleler, kendi kendilerini fabrikada ldlitlemişlerdir. 
Mesai Nazırının başkanlığı altında teşekkül eden bir heyet Son gelen haberlere göre, birçok yerlerde müteaddit fab 

tahkikatla meşguldür. Başbakan M. Alber Saro ile M. Leon rikalar amele tarafından zorla işgal edilmiştir. 
Blum da ehemmiyetle alakadar oluyorlar. Amele sendikası, hükumetin cebrü şiddet göstermemesini 

Isi 'de bütün amele bilisebep işi bırakıp gitmişlerdir. Da- istemtkte, aksi takdirde müessif hidiseler meydan alaca-
ba evvel bir şikayette bulunmadıklarına göre, bu harekete ğını ileri sürmektedir. . ............ ·---------

lspan}'a'da 
Kanh hadiseler 

M . . Mussolini japon gemileri logiliz 

Madrid, 28 (Radyo) - iş
lerini terkeden Beks oteli 
ııarsonlan dün otele iki 
bomba atmışlardır. Nüfusça 
zayiat olmamıs, bazı kapılar 
ve camlar kırılmıştır. 

Söylüyor Sovy~t H_manlarıoa rrayyareleri kayboldu 
gırmıyecek Singapur 29 (Radyo) -a 

Madrid, 28 ( Radyo ) -
oma Sevil' deki grevler basebile 
mü· birçok qidiseler çıkmıştır. 

Mus Kiracılar grevi münasebetile 
poıış kirada gezenler 8 e~i işgal 
etecl etmişler ve birçok kimseler 
rerek bu sebeple yaralanmıştır. 

Muhtelif sınıf erbabı ayrı, 
r şey ayrı grevler jilan etmekte
rıaaol dirler. 
decek 

ak ve Karnera yenildi 
. Bu 
aeınd Nevyork 28 ( Radyo ) -

tmid Dün akıam yapılan bir boks 

ek il maçında bir zenci, meşhur 

zlatm boksör ltalyan Karuera 'yı 

9 uncu ravndda yenmiştir. 
• h• K , - k 

~ arnera nın ayagına ramp 
apll ld' • · d · · t k t · 
890u ~e ıgın en rıagı er e mış-

ardı Italya . Macaristan 
IJe~ht Berlia, 28 (Radyo) - M. 

~e1!01 :Hitler dün Macaristan Maa
ea c 
eğlld rif bakanı doktor Homan'ı 

lad kabul etmiştir. Ba mülakatta 
Almanya maarif bakanı ve 

lo Macaristan'ın Bertin sefiri 
de hazır bulunmuıtur. 

Bu mülakatta iki memle
ket arasında bir kültür mu· 1 

gili kavelesi imza edilmiştir. 
dol .... · • 
. 

00 
"'ilistindeki halkın yflz. 

ifi d . . d. . . 
rası e yırmı ye ısını ya· 
l~uş budiler teşkil ediyor 
sı.ne • Başıarafı 2 incisahijede -
ıle L• l .. h"k 1 ·ı · h .. k" in uır a ı ası, ngı ız u u-

. ça metine "Yahudi yurdu" hak
as lundaki hükmü değiştirmek 

ıelihiyctini veriyordu ki, ni· 
in lekim 1922 de 61Maveraier
N den" Yahudi yurdu içinden 

bele ;ıkarıldı. O tarihten beri 
yer Vahudi'Jer Maveraierden'de 

isler H toprak satın alabilirler 
lima re ne de yerleşebilirler. 

Dayanın hiçbir yerinde 
Vahudi'lcrin hakkı Erden'in 

la tarkındaki kadar ellerinden 
bi alınmamıştır. Halbuki bu 

opraklar çok daha müobit 
1e verimli oldukları halde 
>0m·boıtur. 

Noye }""raye Prese'dcn 

Brezilya 

-Başıarafı 1 incil sahifede
kında mutedil ve musama
hakir bir bal çaresi bulaca
ğız. Adis-ababa Habeşistanın 
merkezi olarak kalacaktır. 

Libyadaki ordumuz, lngiliz 
harp gemileri çekilince ltal· 
ya'ya dönecektir. Bir lngiJiz· 
ltalyan yakınlaşması elzem
dir. Bunu temin için elimden 
geldiği kadar çalışacağım. 

Milletler cemiyeti ıslah edil· 
medikçe şimdiki şekli ile de
vam edemez. Zecri tedbirler 
devam ettiriJdiği takdirde 
Milletler cemiyetinde kalmak 
veya oradan çıkmak mes'e
lesi Italya için ehemmiyetli 
bir şekilde mevzuu babsola
caktır. Zecri tedbirlerin ni
hayetlendirilmesi ise umumi 
bir salih doğuracak ve Av· 
rupa'da iş birliği ve istikra· 
rın teeuüıüne doiru müsait 
yollar açacaktır . 

----~· ... •·411·---
Garbi Sibirya'da zen· 
gin petrol madeni 

bulundu 
Başıarafı 2 inci sahifede 
Esasen birkaç yıl evvel 

Kuznts havzasının asfaltit 
ile dolu yarıklar bulunan 
şimal kısmında tabii mayi 
petrol mevcudiyeti ihtimali 
bir faraziye halinde ortaya 
atılmıt ve Kuznets havzası· 
nın jeolojik bünyesinin Ame
rika'nın en zengin petrol 
mıatakası olan Pensilvanya
ya pek ziyade benzemekte 
olması, ou faraziyeye bir 
misli daha kuvvet vermişti. 

Sovyet Jeologları, Sibiryada 
petrol ararken, bittabi bu 
mıntakaya bilhassa ehemmi · 
yet vererek derin taharriyata 
baş vurmuşlar ve nihayet son 
günlerde Sibirya'nın bu tay· 
ga arazisinde kıymetli mayii 
yer üstüne çıkarmağa mu· 
vaff ak olmuşlardır. 
Yakın bir istikbalde bu mın 

takada bütün endüstrici ge· 
nişliği ile yeni bir petrol ha· 
vası kurulacaktır . 
Moskova yeraltı tramvayı 

1936 yılının ilk 3 ayı zar
fıada Moskova yeraltı tram· 
vayları günde üst Oıte 260 
bin kişi taşımıştır. Yeraltı 
tramvaylarının Moskova' da 
işlemekte olduğu 11 içinde 
bu tramvaylara binenlerin 
adedi ise 68,187,500 e baliğ 
olmuştur. 

ordusu 
Vatington, 28 (Radyo) - Amerika ve Brezilya hükfı

Detlcri arasında Brezilya ordusunun talim ve terbiyesi ıçın 
'merikan zabitlerinin beş sene daha kalmaları ve çahşma

hakkındaki muahede imıalanmııtır. 

Moskova 29 (Radyo)- Ba· Açık denizlere çıkarak uçuş 
lıkçı gemileri namı altında yapan iki lngiliz bombardı· 
Sovyet limanlarına gelen ve 
hakikatta içlerinde zabitler 
bulunan Japon remilerinin 
Sovyet limanlarına girmeleri 

man idroplinı, bir birine 

çarparak tleniıe düşmüş ve 

pilotlarile beraber kaybol· 

yasak edilmiştir . muştur. 

~-----------.......... -···~··-~~ .. -------------
Sefarethaneye taarruz 
Riyodejcneyro, 24 ( Radyo ) - ispanya sefarethanesi, 

buradaki ispanya tebaaıı tarafından taarruza uğramış ve 
sefaret binasının camlara; mütecavizler tarafından atılan ~ 

taılarla parçalanmııtır. 

ltalyan emperyalizmi 
Londra, 28 (A.A) - Siyasi mabfellcr, zecri tedbirlerin 

mali kısmının muhafazası lizım geldiği ve bunların ltalya'yı 
tazyike yarayacak yegane vasıta olduiu mütaleasındadırlar. 
Öte taraftan kargaıalıklar dolayısile ltalyan emperyalizmi-

nin gayeleri hakkında endişesi artan muhafazakar mahfellerin 
ltalya'ya karşı daha haşin bir hattı hareket kabul etmiş 
oldukları öğrenilmektedir. 

Belçika kabinesi 
· ·Brilkıel, 28 (Radyo) - Vanzeland'ın tekrar kabine teı
kili halinde büyük zorluklarla karşılaıacaiı söyleniyor. 
Böyle bir vaziyette, katoliklerle liberallar, iktidar mevkii· 
nin sosyalistlerin eline dütmeıine ıon derece mumaneat 
edeceklerdir. 

Brüksel, 28 -(Radyo) - Siyasi mehafil kabine bubra
raaının uzun süreceği kanaatini beslemektedir. 

Bazı mehafile göre, ayanın 44 azasın intihabına, yani 6 
hazirana kadar buhran devam edecektir. 

Liberal partiıi, parlamento harici bir kabine teıkiline 
taraftar değildir. 

Harbiye bakanı M. Dovez, liberallarla bazı hususlarda 
anıaımak imkinı olacağını söylemiıtir. Ve kendisi yeni 
kabinede yer almak niyetinde değildir . 

Katolik partisi milli bir kabine teıkiline taraftardır. 
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tek il olıolar1n V alıf lar dlrektörlO*tınde toplaoıcık komlıyooı 

mtıracaalları lllo olunur. 1390 

1 s met lnönü ·kamutayda 
itimad reyi aldı 

-·-· Başbakanınıız; yurdun modafaası 
işlerinde muvaffakiyetle 

yürüyoruz dedi 
Aokarı1 28 (Huıo~i) - Kı 

muıay, 936 ıenesl bdtçuloln mQ· 
zak:ereılnt bagao bltlrmlıtlr. 

B•obakao hmt-t lnôoft, btltçe· 
ola reye koonlmaeıodın enel 
k:areaye gelerek bir nutuk Irat 
f"lmlı •e : 

- Arkadaşlar! De•let biz· 
metlerlolo t•ıblkalloı göıteren 

hfltçe mbzJkerelerl ıooa er · 
mlıtlr . 

Diye bıılayın beyınıtında 

gOnlerdeo beri bQtçe Qıerlnde 
mGzakerelerde baluouldoğuou, 

biltçeoln mtltnazlo olınk ha. 
zırlınmııı güç bir le olduğunu 
ıôylemlı •e demlotlr ki : 

- Bir mlllf!tln bilUlo ihtl · 
yıçlarıoı teeblt etmek baklka· 
ırn güç bir lıtlr. 

Bundan ıonra mllleı mecllıl 
azalarının y11dımlırlle meydanı 

gelmto olan büdçe ile dnleı 

hizmetleri Ilı edlllrkt:o büku· 
metin yGkeek kamo<ıya dayan· 
dığını ıolıtmıı, bildçenlo ha· 
zırlıomaeındakl ehemmiyeti göz 
OoOode tntmak ve onu ilmi 
bir teklldeı, müte .. zln hızarla 

mık llzım ~eldiğlol, bu itibar
lı ehemmiyeti baycık oldoğnnu, 
bJlh1111 ıo.o ıeoelerde bGtQo 
dOoyanın geçirdiği lktleadi ha 
dlıelerln, bGdçelerlo mR•azene 
lerlol alt <Ut eulğlnl blldlrmlı · 

tir. Baıbıkaoımız, eôzftne de · 
•amlı: 

- Rey veıec~ğlnlz blltçe Hğ 
lam, emin, hakiki •e mdteH· 

zlo bir b4tçedlr. Demle, mem· 
leket letlbAıl&tının, bfttçe mO· 
nıeneelnde oynadığı rolQ an· 
lıtmıı, bu sayede temin edilen 
dnletlo itibarı ye memleketin 
lmarındın bahlıle memleketln 
ılıtemll bir tarzda bertırafıaıo 
imarı için ne ıeldlde çılıoılı· 

cağını nkU arkıdaıların'n ken· 
dlıloden enel izah ettiklerini 
blldlrmlt •e r.acftmle dtımlt 

tir ki: 
Memleketin madıfa111 

meı'eleılae çok ehemmiyet ye 

rlyoros u bunı mecburuz. 
Yurdun mi1dafa111 ltlerlnde mo· 
vaffıkıyetle yftrGyoros. 

1ımet lnônD; Ttlrk milleti · 
oto it birliğinin bundan on 
dört ıeoe evvele nı.saran tim· 
dl tamamen baeka bir tekli 
almıt oldoğnoa ıôylemlo •e 

dıhı bası izahat •ererek sôza 

hftkumetln dıı siyasetine nak· 
letmlt •e: 

- D1Jstlaklır1mız d• dılmı 

karoıhklı itimat istiyoruz. De 
rnlı •e kollektlf emniyetten 
bahlıle Tark milletinin ken· 
dlılne gCheomekle beraber doıt · 

I 
larlle ııkı bığlahğını anlatmıt 

ileride TGrk mllletlaln 01111 
oablandığını bDtGo beterlyetln 
gôrece~lol blldlrmlı . 

- TDrk milletinin iıadetl· 

ola bııarmıyıcağı bir it taın· 
•ur etmiyorum. Sôılerlnl ılkıt · 

lır araıonda eöylemlttlr. 
Batbıkanımız, ıGzlerlnl bl· 

tlrlrken; 
- Dllnya ıly111etl kartııındı 

hilkdmet herttırlO tedbirleri en 
ince tef~rroıtına kadar ılmıı · 

hr, •e alayor. Vıtandıtlar it · 
lerloe huzur •e emniyet için· 
de denm edebilirler. Boku· 
metlmlz, yeol buloadu~umoı 

b&Jlseler içinde de dılmı mn· 

vaffakıyetle yolunda deum 

edecektir. 
Demle ve ıGrekll bir tekilde 

ılkıtlınmııtır. 

Bondın ıonra ltlmad reyi 
roevzo bıhı olmoo ve bDtGo 
azanın ltllfıklı vermlı oldukları 

hlmıd reyinden ıoora Bıtbıka 
uımız lımet loGotı tekra't kar. 
ı4ye çıkmıı, ılkıtlar ar11ında : 

- Bükdmet, bo ltlmıdınıza 
lAylk oldoğono lebat edecektir. 
Mftzaheretlalae teşekkGrler ed,,. 
rlm. Baıçe ile yapılmaıı karar· 
laıtmlmıı olan lılerln tahakkuk 
edeceğini Qmld ediyorum. 

Demlotlr. 936 ıeneıl bGtçe· 
ılnlo kaboltınden ıonra Ankara 
yOluek ziraat enıtltOıa ile An· 

kara ıehrlnlo imarı için 18 bin 
600 Ye 10,000 liralık mOna· 
kille yapılması hakkında ki· 
Dualar kabol edllmlıtlr. 

BilyOk: ıolllet mecllal, yarın 

(bugOn) ıaat 11 de toplana· 
cakhr. 

lzmir 1 nci ıcra ve ifliı 
memurluiundan: 

lzmirde Mefharete borçlu 
ölü Hamdi kızı Fatma Be
yazın varisleri Tahir oilu 
Ahmet Mitat ve e•litları 
Zeki, Meki, Oaman, Kadri· 
yelerin lzmirde Ş ~yh mahal
lesinde Bahçe sokaiında 
tapunun Kinunuıani 340 ta
rih ve 22 numarasında ka
yıtlı 600 lira kıymetli mu· 
hammeneli evin açık artarma 
ıatılmaıına karar veriJmiıtir. 

1 - Artırma şartnamesi 
lzmir 1 nci icra ve ifJis mo· 
murluiu odasında iıbu ilin 
tarihinden itibaren herkesin 
görmesi için açıktır. 

2 - ihale 6-7-936 Pazar· 
tesi günü saat 11 de lzmir 
birinci icra ve ifliı memur· 
luiu odasında icra kılına· 
caktar. Şu kadar ki tayia 
olunan iıbu zamanda artır· 
ma bedeJleri gayri menkul
lere tahmin edilen kıymetin 
yüzde 75 tini buJmadıiı 
takdirde en ıon artıranın 
taahhüdil baki kalmak ilzere 
15 ıiin daha temdit edilerek 
21-7-936 salı giinü ıaat 16 
da Izmir biriaci icra ve iflb 
odasında en çok arbrana 
ihalesi icra kılınacaktır. 

3 - Satıı peıin para ile· 
dir. Artırmaya girmek için 
ıayri menkule"takdir olunan 
kıymetin yiizde 7,5 niıbe-

tinde pey akçası tevdi edil
mesi lizımdır. 

4 - ipotek sahibi alacak

lılarla diğer alikadarların 
ıayri menkulJer üzerindeki 
haklarına hususile faiz ve 
masrafa dair olan iddialarını 
evrakı müsbitelerile 20 gün 
içinde bildirmeleri akıi halde 
hakları tapu ıicillerile sabit 
olmadıkça aatıı bedelinin 
paylaımaıından hariç bıra
kılacaklardır. 

5 - Daha fazla malumat 
almak iıtiyenler 936-2069 
no. ile dairemize müracaat· 
ları ve arzu edenlerin tayin 
olunan zamanda ıartnameyi 
okuyarak hazır bulunmaları 
veya mllme11il röndermeleri 
ve gösterilen ıartlara riayet 
etmeleri ilin olunur. 
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