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G~~ek uçuş ve gerekse atış ma- Küin Mari Bitler, Doçland gemisin 
nevralarımiz mükemmel oldu Sor'at rekoru· den manevray1 takihetti 

nu kırdı 
Atatilrk, gec~e yarısından ertesi gon öğle}'e kadar ma· ıoadra 30 ( Radyo ı 

k • b · ı k 1 d 1 Amerika seferine çıkmış 
n~vraları dikkatle ta 1 ettı er ve memnun a ı ar olaa dünyanın en büyük va-

lstanbul 30 (Huıusi Ayta · 1 udır. Gece manevralara 
rımııdan) - Atatürk, evvel- yapan ve bir anda latan· 
ki gece başlayan askeri tat- bul afakabnı dolduran tay
bikatı dikkat ve alika ile yarelerimiz, çok muvaffak 
takib buyurmuşlar ve gece olmuşlardır. Atatürk'ün ma· 
yauııadaa dün öileye kadar nevi evlitlarındao Bayan 
tatbikat sahasmda kalmış- Sabiha Gökmen, tayyare 

~------------------- -~-------------~ 
Zecri tedbirler kaldırıl
ınazsa, ltalyaUluslar sos
yetesinden çekil~cekmiş 
Grandi, lngiltere hükumetine uota 

verdi. ltalya müzakerelere hazırmış 

M. Grandi 
G Londra, 29 ( A.A ) - M. 

'•ndi'oin dOn hariciye ne· 
taret· - · t ıoe yapmış oldugu zıya· 
etten bahseden Deyli Eks· 

Ptea ltalyan sefirinin lngilte· 

~~ ~ilküınetine M. Musscli· 
r 1

11
•0 zecri tedbirler kaldı· 

l tnıd - k 1 , nı·u ıgı ta dirde ita yanın 
. ı 1 

etler cemiyetinden çeki-
ıtce ... 
llot rı suretinde şifahi bir 
.. ' 11111 tevdi etmi• oldu· 
gllnu .,. ... 
t, f Yazmaktadır. Dıger 
y0''._~an Deyli Ekspres di· 

'~ı: 

de~· Grandi M. Mussolini· 
nıuc'b~lnu, 'olduğu talimat 
tere

1 ~~ce M. Eden'e logil
e,lti ~ e ltalya arasındaki 
bii . 0•lluğu ve mesai bir· 

'' Y•Diden canlaadırmak 

arzusunda olduğunu söyle 
miştir. Tahmin edildiğine 
göre M. Grandi Habeı 
mes' elesinin halli için hemen 
mUzakerelere giritilmesini 
teklif etmiıtir. 

Paris 29 (A.A) - Jurnal 
gazetesi Mu11olini'ain :Daily 
telgraf gazetesine yaptıiı 
beyanatı mevzuu bahiı ede· 
rek diyor ki: 

" - Maksatlarını bu kadar 
açık ve aleni bir surette 
bildiren bir devlet adamının 
anlaşmaktan kaçınmak fikri 

olamaı..,. 
Ovre gazetesi ise bu be· 

yanatın laıiltere'de ltalya· 
aın istediği tesiri katiyen 

yapamadığı °:1ütaleasınd.a.dı.r. 
Çünkü lngihı. mahafıh~ı~ 
kanaatine göre Mussohnı 
ltalya'nın Avrapa'daki te~
riki mesaisi hakkında tasrı
hatta bulunmaksızın gayet 
mahirane bir tarzda zecri 
tedbirlerin kaldırılmaıını te-

. etmek emelindedir . 
mın 'd k" 
Esasen İtalya Avrupa a ı 
tatukonun idamesi husu· 

s "k" ıunda samimiyetle teşrı ı 
mesai fikrinde olsa idi, bunu 
gazeteler vasıtasile değil 
siyasi yollarla . bildirildi. Bu 

iazete diyor kı : . 
u _ Eden'le Grandı ara· 

l d Yapılmakta olan müıa
ıın a . . 1 .•. 
kerelerin aradakı ger~ın ııı 

- J)evamı d6rdüncD tahif ede-

uçuşlarında vazife almııtır. puru Küin Mari, 24 saat 
Uçuş ve ahı manevraları ıarfında 747 mil katetmek 

bittikten sanra Atatürk Dol- suretile Normandinin teıis 
mabahçe sarayına gelmiı- etmiş olduğu ıür'at rekoru
lerdir. Reisicumhurumuz, as- nu kırmıştır. ( Normandi ) 

keri tatbikatı ve tayyare uçuı- Fransız vapuru, geçen ıene 
!arını takdir buyurmuşlardır. ayni müddet içinde 744 mil 
Gerek kumandanlarımız ve kateylemişti. 
gerekse subaylar Ye eratı
mız, çok muvaffak olmuş
lardır. 

---------------~----Edvard 
Gelecek sene mayısta 

taç giyecek 
Londra, 29 ( Radyo ) -

Kurunu vuıtayi ıekil ve me· 

ra1imle bütün saraylarda ve 

lngiltere'de sekiıinci Edvar
dın tetevvüç meraıiminin 

iletecek sene 12 mayııta 

yapılacaiı ilin edilmiıtir. 
Tetevvüç merasiminin bu 

şekilde ilin ve tebliği iJk 
defa olarak vakidir. 

----------------------Arian tin 
Yeni bir komisyo· 

nun teşkilini 
teklif etti 

M. Aveool 

Cenene 30 ( Radyo ) 
Uluslar sosyetesi sekreteri 
milsyil Avenol, Pariı'ten 

ıelmiı ve Arjantin delere· 
ıini kabul eylemiıtir. Arjan· 
tin delegesi, MüıyG Aveao
la bir nota vermiı ve uluı-
lar sosyetesi konHyiadea 
ayrı komisyon toplanarak 
ltaJya - Habetiıtan ihtilifını 
konuımaaını illemiıtir. 

Cenevre 29 ( Radyo ) -
Arjantin hükümetinin Cenev· 
re murabbası uluslar ıoıye· 
lesine hükumetinin notasını 

vermiş ve 16 haziranda 
konseyle birlikte huıuıi bir 
komisyonun da toplanarak 
Habetiıtanın ltalyaya ilha· 
kının tasdik edilmesini ve 
ıosyetenin iılihını zecri 
tedbirlerin kaldırılmaaını te· 
miaiai iıtemiıtir. 

Gandi'oin oğlu 
Mnslllman oldu 

Loadra, 30 ( Radyo ) 
Hind'li Gandi'nin oilu Müs
liman olmuı ve Abdullah 
adını alraııtır. 

••••• 
Gore Ornspi 

MOstemJekat nazırı 

oldu 
Loadra, 29 (Radyo) - M. 

Gore Ornspi'nin istifa eden 
Sir Tomas'ın yerine müs· 
temlekit nazırı olduğu hak· 
•unda dün gece .;aearedilen 
haber, bir sürpriz olmamııtır. 

M. Gore 50 yaıındadır. 

932 senesinde mandalar dai
mi komisyonunda logiltere
nia birinci mllmeHili bulu
nuyordu. Filiıtin meı'elele

rinin halli için tam ehliyeti 
haizdir. 

Çünkü 1918 de burada 

politika memuru olarak bu

lunmuş ve Filistin işlerine 
yakından ve hakkile vakıf
tır. Esaaen Filistin mes'ele· 
sinin daha fazla beklenil
meden meı'ul bir nazıra 

tevdii lizım relmekte idi. 
M. Baldvin, Lord Vale· 

nin de Nafıa bakanlığına 
ıetirilmesini iıtemektedir. 

••••• 
Menemencioğlu 
Don M. FJanden'e 

takdim edildi 

Paris elçimiz Suad 
Pariı 30 (Radyo)- Tilrkiye 

elçisi Suad, dün akıam Ha
riciye Nezaretine giderek M. 
Fliaden'i ziyaret etmiı ve 
Türkiye Dış bakanlıiı renel 
sekreteri Menemencioilu Nu
man Rifat'ı takdim eylemiı· 
tir , 

-----------------
Denizaltı filoları ve bütün harp ge

mileri manevralara iştirak ettiler 

Doçl4od 
Berlin, 29 (Radyo) - Bu

riia Almanya Sakaje
rak deniı. ınuharebesinin 

yirminoi ıeneyi devriyesini 
tes'id etmİftİr. M. Hitler bu 

miinaaebetle Kiyel'de hazır 

bulunmuş ve donanmaya 

f.,ilistin'de 
ihtilal devam ediyor 

Filiıtio fevkalAde komiseri 
Kudilı, 29 (Radyo) - Va

ziyette hiçbir aalih yoktur. 
Bütün Filiıtin'de ani taar-

ı 

zırhlısı 

geçit resmi yaptırmıthr. 
Alman donanmasının ma

nevraları da bugün baıla

mıştır. Maaevranın hedefi 
şimalden gelen bir düşmana 
karıı Kiyel'in müdafaasıdır. 

Bugün deniz kurbanlan 
abidesi açılacaktır. Almaa 
gazeteleri Marn muharebesi 
ile Sakajerak deniz muha
rebesinin Alman tarihine 
geçmiş iki büyük zafer ol
duğunu yazmaktadırlar. 

Kiel, 29 (A.A) - İngiliz 
Alman deniz itilifıoın aklın
dan beri ilk defa olarak 
yeni deoizaltı filosu harpten 
bu ane kadar olan uman zar· 
fında yapılan en büyük ma· 
nevraya iıtirak etmiıtir. M. 
Hitler, Deutschlsnd zırhlı

sında bulunuyor ve Alman
ya'nın bütün yeni harp filo 
sunun ittirak etmiş olduiu 
bu manevraları dikkatle ta
kip ediyordu. 
ruzlar, bomba infiliklara, 
mahsulat yangınları devam 
etmiıtir. 

Arab ve Yahudi miinase• 
- Devamı 4 tıcü sa1ıifede 

( ( Ulusal Birlik ) e Göre --
, ___ _, 

işçi ve esnafın 

ları tanzim 
çalışma saat

edilmelidir 
Yaz ıeldi. Öbür gün sıcaklar artacaktır. Her yerde bir 

idet vardır: • 
Yaz mevsimlerinde mesai aaatları değiıir. çalışanın isti· 

rab•t ve sağlık hakları düşünülür. Çünkü yaz çalıımatu 
daha ağırdır ve ıünler uzundur. Hayat erken başlar, geç 
biter; binaenaleyh, İf mllesseselerin herhangi bir branııa· 
da çalııan insan, bu kadarına dayanamaz. Dayansa bile 
zorla!. Çünkü müe11ese sahibinden çekinir. Daha doiruıu 
ekmeğini elinden kaçarmak ihtimali ile korkar. 

Birçok patronlar, bittabi buna ehemmiyet vermezler. On· 
lar için matlüp ve faydalı olan ıey, müstahdiminin ne ka· 
dar kabilıe o kadar f aıla çalııması ve binaenaleyh kendi 
mllesseıesinin o kadar fazla kazanmasıdır. Ne müıtabdimia 1 
hakkını ve sıhhatini düıünür, ne de ona, bu fazla çalıımaya 
mukabil, ilive ıeklinde bir ücret, bir hak verir. 

Bu ıibi vaziyetler karıısıoda rolünü oynıyacak olan, be· 
lediyelerdir. Belediye, ıehirde İfçi ve patron vatandaşlarla 
hayatın ve itin icaplarını göze alarak, yaz mevsiminde yeni 
mesai ıaatleri tanzimine mecburdur. Ankara ve lstanbul, 
bunu tatbika baıladılar. Biz, Bclediyc::mizin de böyle bir 
karar almaııaı iıtiyoruz. işçinin, esnafın da bir insanlık ve 
bir medeniy~t hakkı, bir ııbbat ve istirahat endişesi var
dır. Bunları diitünmek iıe, belediyenin vazifeleri icabıa· 
daa.&ır . 
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Italyanın hava si
lahı ve Akdeniz 

Bir Frans1z doktorunun 
iddiaları • 

garıp 
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.. k bü Klemanso Mongol soyundanmış. 

Baba Anri, uzun sakalı ile tam a yan genç ıgı avacı ıga arşı · 
Ük b

. l""k ö 
1 

kt de: Franşe Despere de Yugoslav melezi 
bir Hind'liye benziyordu Paris - Soir gazetesinde rupalılar şempaze ve goril· Y ır a a a g s erme e ır I 

14 yıl büyük bir dikkatle kuvYetlerini şümullü bir su- doktor Röne Marsiyal'in çok lerle akraba oluyorlar neti· 
çalışıldıktan sonra battan rette seferber etmiıtir. Me- garip bir iddiası çıkmıştır. cesi çıkar? ihtiyar hafiyenin Londra 

aeyahatında Piyedoş dahi 
k ~adisine refakat ettiğinden 
efendisi Hi11dli Prenı unva
nını Hhn alınca, o da onua 
uıaj'ı olmuş ve her ikisi, ta
nıamıyacak şekilde yeni bir 
kıyafete girmiıti. Esasen kı
yafet değiştirmek, bafiyelikte 
çok tecrübeli olan baba Anri 
ile Piyedoş için en kolay bir 
itti, battti (Piyedoş) kıyafet 
değiıtirmekte tiyatro 1&hne
lerinde ıörünen en mahir 
aktörlere bile tefevvuk ede
cek derecede usta idi. 

Her iki hafiye, kat'iyyen 
tanınmıyacak bir ıekle gir
mitlerdi . 
Piyedoş, sesini kolayca de

tiıtirehilecek kabiliyette ol
madığından gittiii yerlerde 
aadasıodan kendisini ıuna 
buna tanıtmamak üzre hiçbir 
ıaz söylememekte ve Hind 
lisanından başka bir lisana 
itina bulunmadığı işaa c.lun· 
duğundan kendisinin bu sü· 
kutu biç kimse için taaccubü 
mucip olmamakta idi. 

M. Anri, üç ay içinde Hka· 
haın tamamile uzamasına 
meydan verdiğinden hakika
ten şarklıların sakallarına 
müşabih bir dereceyi buldur
muı Ye dört ıeaedenberi 
kendiıini sakalsız görmeğe ı 

alıımış olanlar, onu timdi 
uzun bir sakal ile görünce 
kat'iyyen tanıyamamıılardı. 

Piyedoı ta bıyıklarını biç 
kesmezken bu defa o da bı· 
yıklarını tıraş etmiş ve si· 
masını, burnunu ve ellerini 
kendisinin yaphj'ı bir terkip 
ile boyadığı gibi, uzun müd
det uğraşarak etvar ve ev· 
zaına da, Asyahlarca mab· 
ıuı bir şekil verebilmiıti. 

lıte matmazel T erez'in 
biçare nişanlısı için dünya 
da kalan yalnız bu iki mu· 
hib, bu suretle tebdili kıya· 
fet ettikten sonra Paris'te 
Grand otele gelmiıler ve 
kendilerini Hintli tanıtmığa 
muvaffak olmuşlardı. 

Gazeteler, Hindistan'da 
kiin Bahur kıt'asının baki· 
'?i Paris'e geldi. Diye neş: 
rıyat yapmışlardı. Fakat 
zaptiye nezareti, Bahur ha· 
kiminin, hakikatta meıbur 

hafiye baba Anri'den başka 

bir kimse olmadığını, hiçbir 
zaman tahmin edemezdi. 

Baba Anri, Bahur bikimi 
prens Cafer han unvanı al-
tında Pariı'in en yiiksek 
mahafiline devam etmeğe 
ve mebzul paralar harcama· 
ia başlamışh. 
Müıyü Anri, lngiliz lisanı

nı iyi bilmedij'ini herkese 

inandırmak için kendisince 

bir takım mecburiyetler his· 
•eylemekte olduğu ıibi, 
kendiıine lagiliz müatemle
kitından birisinin prensi o· -
doğunu aiylemekten de, 
mümküa olduiu kadar çe· 
kiniyordu. 

Miiıyü Aori'oin, Paris'te 
ikimetgib olmak üzere 
Grand oteli intihap etmesi 
reliıi flzel lair intihap ol . 

melidir. Kendiıi, bu büyük 
otelde her milletin ıeyyah· 
larına tesadüf etmek ye 
onlarla ıörüşüb ıöyleşmek 
ihtimali olduiunu biliyordw. 

Baba Anri. Hintli prenı 
kıyafetinde Grand otele yer• 
leşir yerleşmez, otel uşak

larının har ne ıuretle olursa 
olursa kendi nezdine ıirme-

mesi için kat'i emirler vermiı 
ve uşaiı, Arap Ali'den baı
ka hiç kimıenin hususi biz· 
metini ifa edemiyecejini 
beyan eylemiı idi. 

Piyedoı'a gelince, efendi· 
aile beraber ikamet ettiii 
dairenin gerek kapılarını ve 
gerekıe diier dairelerle ara
larında haddı faııl olan tah
ta perdelerde vida ile delikler 
açarak dııarıya çıkmak 
lizımgeJdiğinde gezinti yer• 
!erinde arzu etmediii bir 
adama rastlamamak üzere 
bu deliklerden dışarıya ba• 
kar ve ortalık tenbalaşı•ca 
çıkardı. 

Piyetloı, bazı kere Fran111-
lara mabıus olan kıyafet ile 
de otelden çıkardı. fakat bu 
halde kendisini kimseye göı
termemekte itina eylediği 
gibi dııardan otele geldiii 
zaman dahi efendiıinin da
i~eaine giden gezinti yerle
rınde kalabahk bulunursa 
oraya 2'irmiyerek otelin daha 
yukarıdaki dairesine girer ve 
gezinti yerlerinde adam kal· 
madıiıaı rörllnce aıaiıya inip 
efendiıinia nezdiae girerdi. 
Bazan gezinti yerleri hali 01: 
duğu zamanlarda ise cebiade 
bulundurduiu bir aDahtarla 
alelacele dairenin kapııını 
açıp içeriye rirer ve hemen 
kıyafetini deiiıtirerek bira:ı 
ıonra Hindli kıyafetinde mey· 
dana çıkardı. 

Piyedoı, vaktile dilıiıi 
t~k~b eylediii zaman olduiu 
ıcıbı yalnız amele kıyafetine 
giremiyordu. Çünkü kıya• 
fetleri hüınü halde bulunmı· 
yaa adamların, milyonerlerin 
inmekte oldukları bu otele 
girmeleri yasak olduğundan, 
keadisinin öyle bir kıyafetle 
otele relecek olursa içeriye 
kabul olunmıyacağı tabii 
idi. Bunun için Piyfdoı, otel 
haricinde bir yer bularak 
otelden Bstü batı mükem· 
mel bir müsyü kıyafetinde 
çıktığı zaman doğruca ora· 

• ya azimetle üzerindeki mi· 
kemmel elbiseleri amele el· 
biıesine tahYil ederdi. 

Müsyü Anri dahi, icabın· 
da bu yolda kıyafet deiiı· 
tirebiliyorsa da, bir müddet, 

I 
bulunduğu kıyafette kalma-

aşağı yenileştirilen Italyan seli, hava silahının hususi Doktar insanlarda dört tür- Doktor: 
hava silahı, dünyanın en mü· hizmetleri için 5700 kiti lü kan bulunduğunu iddia - Bana bunları söyletme· 
kemmel hava ıiliblarından alınacağı ilin edilmeai öze- ediyor. Bunların (birincisi A yioiz. 
biridir. rine, hemen hemen hepsi de kanıdır kiAvrupalılarJaAvus· Dedikten sonra Fransada 

Faşist rejiminden önceki genç itçiler olmak üzere, turalyalıların damarlarında ki ahalinin ayrıldığı soy 
hükumetler, memleketin mü- 15,000 kişi müracaat et· dolaııyor. ikincisi B kanı, farklarını yüzde hesabile 
dafaa itlerini ölçemediklerin- miıtir. Afrikalılar ve bahusus As· gösteriyor ve bazı siyasi 
den, ltalyan harp tayyareci· yalılarda 

0

bulunur. Ürüncüsü adamları örnek olarak ıöy· 
ı·- · · b d ltalya'nıo havacılık mek· T ııının aıarılarını a zamana A B kanı ve dördüncüıii de lüyor. Meseli: Fransız dıt 
uygun görmediler ve tayyare tepleri, 1935 yılında, ıeçen Amrikalıların kırmızılarında bakaN Flanden şimali, harp 
stoklarını hurda haline ıeti· yıhn on misli fazla ıehadet- bulunan bir nevi kandır. bütçesi mazbata muharriri 
rerek erittiler. name vermişlerdir. Elde bu- Bir adama kan vermek Leon Arşimbo ve Edvar 
Tayyareciliğin Faşist zihni · lunan havacılık mektepleri, icabedince bu markalara Heryo Alpti, Adriyen Mar· 

yetine ne kadar uygun oldu· müracaat edenlerin hepsini dikkat etmek lazım mıı. A ke, Piyetri jan Şiyap Akde· 
ğunu Balbo'nun Amer"ka'ya J l kanı, yalnız bo .. yle bı·r kan nizli. ayandan Andlo Hıl ıi· 

ge mit erdir. Bu itibarla, uçurttuğu filonun Donatinin taşıyana, B kanı da onunla mali, Andre Tardiyö ile 
14433 san'at mekteplerinde ayrıca metreye yükselmesi yaşıyana verilebilir miş. O- Franıe Deıpere Alp ve Yu· 
Angelo'nun saatte 709,209 havacılık kunlan açmak çüncii olan A. 8. ise, her goslav melezi, Klmenıo Mo· 
kilometre uçması iJb gibi ba- mecburiyeti bisıl olmuıtur. halde iki cinsle hısım olaca- gol ıoyundans ayılabilirler mit· 
ıarılar da iıpat etmektedir. Pılot adedi de on kat ğından hem A ya, hem B 1 
S 

Adana'da karadoo, şa · 
on zamanlarda Doğu Af- çoğalmııtır. 1935 yılında 00 ye verilirmiş. Dördilncü ise 

rikaıındaki harp dolay11ile de sekiz tane yeni ihtiıaı mek· hiçbirine verilmez, yalnız o. varla dolaşmak yasak 
ltalya bava ıilibının ıık sık tebi açmak icabetmiştir. hepsi•den alırmıı. Adana ( Huıuıi ) - Kar• 
lafı ıeçmekte olduiuna göre Uçuı kazaları binde üçe Maymunlarda da bu türlü don v~ ıalvarla dola1111ak 
ltalya hava müıteıarının par· ve lıaer kaza 11.000 · uçuı ayrılık varmıf. Afrikada ya· yasak edilmiıtir. Buna raj· 
limentoda söylediği nutuktan ıaatinde zir defaya indi. Bu ııyan gorillerle ıempaoze· men bazı kimselerin sokak· 
bugünkü ltalyan tayyareciliii fevkalideliği ifade eden is- lerde A kanı, Asyanın oran- larda bu kıyafetle gezdikle· 
hakkında bazı şeyleri öiren· tatiıtikler, öğretmenlerin ka- gotarlarile gibbonlarında B ıi görüldftiünden bunlar ya· 
mek faydasız olma1& gerek. biliyetlerini, talebelerin isti- kanı bulunuyor muş. kalanmakta ve baklarınd• 
Ancak ltalya barba giriımif dadlannı ve teknik malze- Doktordan bu izahah alan kanuni takibat yapılmakt• 
olduğundan gener"I Ballenin menin mükemmel olduğunu Paris • Soir gazetesinin mu· dır. Zabıta, geçen rün k•· 
söyledikleri arasında istatis· ispat etmektedir. Demiıtir. harriri kendisine şöyle bir ra don ve ıalYar giyerek 
tik rakamler yoktur. ltalya hava mliıteıarı di· sual soruyor: sokaklarda dolaıan sekil 
General Balle. nutkunda on yor ki: - Bu manbia ıöre Av- kişiyi yakalamııtır. ,,,,,,,, 

dört yıllık çalışmanın netice· Bu 18 ibliıaı mektebi J • k f J 
sini sadece bir 6rnek diye içinde beı tanesi harb mek· zmır va ı ar direktörlOğüodeo: 
ifade etmiıtir. General, ltalya tebi, daha doirusu "Pilot Seneliği Vakfı Mevkii No. Ci11tİ 
yarım adasının fevkalade va· üniversitesi,. dir. 40 karataı mescidi sandıkçılar 39-40 ar•• 
ziyeti dolay11ile, Akdenizin Bui'ünkfi gDnde ltalya'da, 50 pekıimetçi ibrahim kestelli c. 67-69 " 
kontrol altında bulundurul· bir tarzda öğretmek uıulile 96 bacı mahmut numan zade 28-1 ef 
mHı, milli bava kuvvetleriain en kısa bir miiddet içinde 200 kaplan mustafa yemiı çarıııı 43-40 mataı• 
ana ıayesi olduiunu ve bu· yedek efrad yetiıtiren ve 36 merdivenli osman zade 44-1 dik ki• 
giinkü ründe tekmil Akde· birkaç yüz tayyaresi bulunan 32 asmalı mescit asmalı mescit 207 .. 
niz Hhası içinde Italya hava 25 tane pilot mektebi Yar· ' 26 " ,. ., " 2 " 
ıilibının kontrolü altında bu- dır. 180 hisar kemeraltı 254 ., 
lunmıyan tek bir nokta kal- Buadan baıka, mecburi 125 ., yorrancılar 13 " 
madıiını s6ylemiıtir · bava hizmetini tatbik ede- 144 " hisar mey. 74 " 

Bu askeri ve siya1al e1as. cek olan yeni bir kanun 250 ,. ., " 12-14 ,. 
teknik ve organizaıyon it· hazırlanmaktadır. 200 " ikiaci bel. 4 " 
lerine ve bilbaıH, havacılık Geçen yıl, filolar iki kat 280 ,, birinci bel. 15 " 
terbiyesine dayanmaktadır. çoialtılmıı iki yeni "bava 48 " samancı s. 11 " 

General Balle, " Hava liva11,. ve ilk defa olarak da 144 ., hisar meydanı 84 ,. 
harbı için pilot ve efrad bir "bava fırkası., teıkil 145 " " ., 92 " 
yetiıtirmenin herhangi bir edilmiıtir. 72 " palancılar 6 ., 
makine imalinden çok daha Malzeme meı'elesine gelin- 280 ., birinci beledi. 13 .. 
fazla zamana ihtiyacı olduğu ce, ltalya havacılığı, kabil 84 hayrettin p. hasan hoca 7-9 " 
ne ka~ar tekrarlansa, gene elduğu kadar dııarıya bağ· 72 köprlilü f. yol bedestanı 39 " 
azdır. 400 34 ~ ı' )anmamak meylini taıımak- " " ması• 

Bu böyle olmakla beraber, tadır. 1935 yıhna kadar, 300 salepçioğlu kemeraltı 40 d6kki' 
ltalya'da bu dava, tekmil tayyare imali için dııardan 200 ., ., 30 •• 
gençliğin havaları fethetmek ıetirilen malzeme yiizde 23 72 " " 46·5 " 
için iptila derecesini bulan nisbetinde idi; bugün bu 120 m. bacı besir hisar önü 11 " 
ilgi dolayısile çok kolaylat· niıbet yüzde 8 e dilımüıtür. 120 yakup bey ., 28 " 
maktadır. 1935 yıla, hava Noye Zürher Sayıung'dan 250 ıebri bedri basmahane 265-267 ,, 

36 kanla mescit fenerci 13 e' 

Bu hafta mevsimin çok beğenilen iki büyük filmi 

Kaçak Sevdalılar 

60 rumkuş uzun yol 90 -
M .. " ~ -
84 pazaryeri at pazarı 3 -
Yukarıda aevi numarala yazıh akaratın mayıs soou0

' 

kadar olan icarları on ıün müddetle açık artarmaya çılı'~ 
rılmııtır. ihalesi 5·6-936 cuma günil aaat 15 dedir. (stelı, 
olanlar ıeraiti anlamak üzere her giin vakıflar varidat 111

1 

ğı, ibtiyatkirlığa daha mu· 
vafık görmekte idi. ROBERT MONTGOMERY Ve MAGDA EVAS'IN bera· 

Filhakika Paris'e gelipte ber çevirdikleri tamamen Fransızca ı6zlü bir ıaheser 

1 - .b J • • • d .. ı. fi•' mur uruna ve ı a esı ıçın e o ıun ve o saatte va•• 
direktörlOğünde toplanacak komisyona mOracaatları il" 
olunur. 26-30-5 t3V 

Hintli prens rolünü ifaya v • · . 1 • 
b~şlıyahdanberi berıeyi ~~~- ıyana gece erı 
nu ıuretle cereyan eyledıi"D· 
den bir. daha t~bdili kıyafete Viyana'nın dillere dr,ıtan olan ejlence ve musiki bayatı ve 
mechbu1 rıyAet bhısAa,etmem~kte en son valsleri irae eden geniı mevzulu büytık ejlence filmi 
ve e e ra ella nın evınde A M. . . 
geçirdiği gece.ten pek ziya- yrıca : ıkı canlı karıkatörler 
de memnun kaldığından Fiatlar: 15 . 20 . 30 kuru~lur . 
daima Hind'li prens kıya· SEANSLAR: HerıOn 16 - 19,30 Viyana geceleri, 17,40 

mekte idi. ıevdalılarla ba lar. 

lzmir milli emlik mildiirlilğünden: 
icar ııra 

Li" 
Alıancak mesudiye c. 65 ·1 eıki 47 taj 

No. 
38 

DO. Jı dükkin 1~ 
39 lzmir ceza e•inde bakkal dlikkinı 41 
41 Karııyaka ıoiuk kuyu medeniyet s. 48 .. n 

no. h ev ,., 8'' 
Yukanda yazılı emlikin senelik icarı onbet giio dl-' 

detle arttırmaya konulmuıtur. (balesi 8·6-936 paıırt 
rtıni saat 17 detlir. Taliplerin milli emlik müdliriy• 

.... -------_Jft.alr ..,... ··••lrlrl ~····· 

fetinde kalmağı tercih eyle- 21,15 Kaçak ıevdahlar Cumartesi ve Pazar 14 de Kaçak 1 

- AL._luu111G1 - mlraca•tları.; 1 
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( 1 
.• , N. V. Fratelli Sperco Vapur Acentası Olivier ve şOrekl 

HiKAYE Rnyada ! .. vv. F. H. Van ROYAL NEERLANOAIS için ikinci Kordonda Tahmil Si Limited vapu 
, • • KUMPANYASI ve Tabliye şirketi binası 

b. "ft · k · 0 Z arkasında FRA TELLi SPER- acentası Şadi ile Leman, iki ıene· rtesi gece 11 çı 11 arpın . er :.Jee .. HERMES " vapuru 31 
· J t w b 1 d M b CO vapur acentasına müra-denberı· ealenmı"ı olmalarına veıaır.. 1 emege aş 8 1• ayısta eklenmekte olup C " k & C caat edilmesi rica olunur. endeli Han. Birinci 

raj'men hill birbirini ıevea Şadi bunun bir kurnazh o. yükünü tahliyeden sonra Te,efon: 2004 - 2005 - 2663 don. Tel . 24 
bir çift teıkil etmektedirler. olduğunu anladı. DEUTSCHE LEVANTE LıNlE BURGAS, V ARNA ve KÔS- THE ELLERMAN LINES L T 
Buna rağmen aralar1nda bazı Bir gece, Leman mutadı " HERAKLEA " vapuru TENCE limanlanna hareket • Not: Vurut tarihleri " 
bazı hadiıeler çıkmaz değil! veçhile rüyasını görmeğe elyevm limanımızda olup edecektir. Alı• Rıza vapurlar10 iıimleri üz.eri 
Şadi, genç ve güzel zevce- başladı ve sayıklıyarak: ANVERS , ROTTERDAM , .. ORESTES " vapuru 31 de~işikJiklerden mes'uliy 

ıinin arzularını yerine getir· Seviili Şadi, ne kadar HAMBURG, ve BREMEN Mayısta beklenmekte olup kabul edilmez.. ..J 
mekte hiç te inatcı ve hasis alicenapsın! Zekin ruha ka- DiREKT için yük kabul et· yükünl\ tahliyeden sonra Mücellithanesi " OPORTO " vapuru ~ 
dıöiJdir; yahnız kendisinin dar nüfuz ediyor, bana he· mekte. 6-6-936 da ANVERS, ROT- mayıs LONDRA, HUL 

• - l b'l S ANVERS'ten gelip yük ç 
bir arzusu vardar. Bu arzusu yecan veren ruya arımı 1 e " AMOS" vapuru 8 hazi- TERDAM, AMSTERDAM 

k b J• f S y • K 1 karacakhr. 
da kendiıioden bir birıey is- baki at yapa i ıyorsuo OD randa bekleniyor, 13 hazi- ve HAMBURG limanlan için euı avat ar çarşısı T "FLAMINIAN" vapuru ~ 
tenilmemeıidir ve bu arzu· ıetirdiiin kol saati nazlı bir rana kadar ANVERS, ROT- yük alacaktır. No. 34 mayıs LIVERPOOL 'Jf 
ıuna Lemandan hürmet ve kuş kadar güzel.. Teşekkür TERDAM, HAMBURG ve .. HERMES,, vapuru 15-6-36 SVVENSEA'dau gelip yü 
riayet iıter. Karısına bir ederim Şadiciğim .. Teıekkür BREMEN DiREKT için da gelip 20-6-36 da • çıkar;acaktır. 

manto veya ıapkayı ancak ederim! Dedi. yükliyecektir. ANVERS, ROTTERDAM, ,---
kendi dilediii ve dilıllndüğü Şadi, bu tatla nutku din- .. GALILEA " vapuru 22 AMSTERDAM ve HAM· ı • y • • 
vakit almakta zevk bulur; ledikten sonra, gözlerini ka- haziranda beklenilmekte Ye BURG limanları için yük zın ır un m ens uca t 
Leman'ın her istediğini de padı ve bir rüya görmeğe 27 hazirana kadar ANVERS, alacaktır . 
• kızmasına rağmen- mutlaka baıhyarak: ROTTERDAM, HAMBURG SVENSLKAINIEONRIENT Tu·. rk A. şı· rketı· nı· n 
alır. YAni istenileni verme· - Estafurullah Leman· ve BREMEN limanları için 
mek elinde değildir. cığım getirdiğim kol saati yük alacaktır. ..VIKINGLAND,, motörü HALKAPINAR KUMAŞ 

Leman iıe, sevHen ve se· için teıekküre ne lüzum var; '1TINOS" vapuru 7 hazi- 28-8-36 da ROTERDAM, 
vilmej'e liyık bir kadın sı- vazifem değil mi? Hem Le- randa bekleniyor, HAM- HAMBURG, BREMEN (doğ- f A BR f KAS f 
fatile uzun metaJibat liste- man'cığım, bundan ıonra BURG ve ANVERS'ten yük ru} COPENHAGE, DANT-
Jeri hazırlamakta, hatti çıkaracaktır. ZIG, GDYNIA, GOTE-

rüyada istediklerini, sana RG O 
biraz da ileri gider! l AMERICAN EXPORT STE· BU SLO ve ISKANDl-btn de rüyamda a acağım. 

iki ıene, uzun bir tecrü· AMSHIP BORPOATION NAVY A limanları için yük 
be devresi demektir. Zeki Tabii sen de saihcakla bun· NEVYORK alacaktır. 
Leman kocaııaın bir ıey ları rüyanda kullaaının... "EXPRESS,, vapuru 30 ma· 

11 

NORDLAND " motörü 
istenildiii zaman kııdıiını Olmaz mı? Cicim! yısa doğru bekleuiyor. 15-6-36 da gelip ROTTER-
anlaıınakta geç kalmamıı Diye sayıkladı. NEVYORK için yük ala- DAM, HAMBURG, BRE· 
fakat buna bir kurnazlık Yahud .. Leman'ın kana•· caktır. MEN, COPENHAGE, DANT-
icadında aciz sröıtermemiıtir. lince adam-akıllı saçmaladı! S. A. ROY ALE HONGROI· ZiG-, GOTEBURG, OSLO 

B Jd • k ı k d Vedi Fikret 
u uru urnazı ıu ur: ---------- SE DE NAVIGATION DA· velSKANDINAVYAr • 

Gece, ıeygi ve heyecan NUBIENNE MARITIME ıman 
ile ~eçen bir srlnlla yorıun- Kiralık ev BUDAPEST ları için yük alacaktır. 
luiua• çıkarmak için yat· cıszEGED" motörü 29 ma· 

11 
BIRKALAND " motörü 

hkları vakit, ve Şadi'oin Göztepede Tramvay cad- yasta beklenilmektedir. BEL· 29·6·36 da gelip ROTTER-
henüz uyamamıı olduğu bir desine yakın ve elektrik GRAD, NOVISAD, BUDA- DAM, HAMBURG, BRE
ıarada, Leman uyumuı gö- tesisatını havi beş odalı kul- PES T, BRATISLAVA, VI- MEN, COPENHAGE, DAN
rtinür ve gördüğ'ü rOyayı lanışh bir ev kiralıktir. Tut- YANA ve LINZ için yük TZIG, GDYNIA, GOTE-
aayıklamağa baıladı: mak istiyenler gazetemiz alacakbr. BURG, OSLO ve iSKAN-

- Teşekkür ederim Şadi- idare memuru Hüsameddine SERViCE MARITIM DINAVYA limanları için 
cij'iml. *** dea aldıj'ın manto müracaatları. ROUMAIN yük alacaktır. 
o kadar güzel ki •. Sana na- BUGAREST SERViCE MARITIM 
ııl minnettar olduğumu elbet Satılık Piyano .. DUROSTOR" vapuru 10 ROUMAIN 
anlıyamanın!. Dedi. haziranda bekleniyor. KÖS- "ALBA-JUL YA" vapuru 

AlmaD marka kuyruklu 7 6 6 Şadi; zevceıinia bir manto TENCE, SULINA. GALATZ • ·3 da gelip 8-6-36taribiode 
istedij'ini, kendisine resmen bir Piyano satıbktır. ve GALA TZ aktarması PiRE, MAL TA, ve BARSE-
ıöylenmetlen, kendisinden Fazla malümat için 2776 BELGRAD, BUDAPEST, LONE hareket edecektir. • 
iıtenmeden öğrendij'i için numaraya telefon edilme· BRATISLAV A, VIY ANA Yolcu ve yük kabul eder. 

' ~ok memnun olarak ertesi lidir. için yük kabul edecektir. ilandaki hareket tarihle-

b h 
••-Dll!llmO-K~T!!llO~lll!R___ DEN NORSKE MIDDEL· rile navlonlardaki d~ai•iklik-

•• a mantoyu aldı Ye rü· ' ır ıel Leman'ına verdi. HASLINJE (D·S. A·S )erden acente mesuliyet 
, Ali Agah SPANKELINJEN) kabul etmez. Fazla tafıilit 

Fakat kadın arı11larının Çocuk HaıtahkJarı OSLO 
•ona olur mu? Leman'da ar- Miltehassısı .. SAN ANDRES" motörü 
tık her ~ece bir rüya gö· '"inci Beyler Sokagı N. 68 19 haziranda bekleniyor. IS-
rGıle bir gece bir bilezik, Telefon 3452 KENDERIYE, HAYFA, Dl-

r -, ---------- EPPE ve NORVEÇ limanla11 ' Satı 1ı k motör için yük kabuı edecektir. 
ihtiyat Suhay)arı .. Vapurların isimleri, gel-

p 12 beyrirkuvetinde (Dizel) me tarihleri ve navlun tari-
Ve askeri Memurlar markalı az kullanalmıı bir feleri hakkında bir taahhüde 

.,,otör satılıktır. Taliplerin girişilmez." 
Yoklaması idarebanemize müracaatlar• Birinci Kordon, telefon 

lımlr askerlik ıobeılodeo: ilin olunur. No. 2007- 2008 

1 - l·ffazlrao 936 gaofin lzmir miUi emlik müdilrlüğünden: 
den 30 Haziran 936 gGoftne Satış Mahallinde 
kadar tımlr aıkerllk ıobeıfn · Sıra no. Lira K. ihale tarihi 

285 iz.mir kültür direktörlüğünün mü-
de kayıtı. yeril ve yabancı zede mevcud muhtelif hurda 
ihtiyat eobaylarla biç kayıt 
01onmımaı ihtiyat ıubayları 

bu mGddet zarfında yeni nll 

fns cGıdıolarlle birlikte yok· 
1 ' •rnalarını yıptırmık Qzere 
hcrgao eubeye bııvurmalırı . 

2 - Şubemlıde kayıtlı 
ola h P tı vazlf eteo .eyabut mu 
telif ıuretlerle bııka mahal 
lerde huluaaolu da bolun· 
dnklıra mınıaka 11keıllk ıube· 
lcrt 

•aeatıstle yoklamıl"rıoı 
11lbc 

3 
Ye bildirmeleri. 
- Bu mOddet zarfanda 

Jokı 
1 

1111''a mflracaat etmlyen 
erin haklarındı bnuaf moa 
ttıele 

C''P•l•c.ğı flAn oluuor. 

eşyalar 

286 Tilkilik maliye şubesinde muh
telif 11 adet hurda eıya 

287 Müstahkem mevki 5ci topçu alayın 

26 50 10·6-936 (15) 

8 00 10-6-936 (14) 

da 947 parça muhtelif hurda eşya 140 00 12-6-936 (14) 
288 Bornova 57 ci fırka karargAhın-

da hurda dinamo ve teferruatı 
vesaire 35 00 13-6-936 (9) 

289 Emniyet müdürlüğünün milli em-
lik dairesinde eskimiş bir halı 

ve enkaz vesaire 9 15 15·6·936 (17) 
291 iz.mir elektrik tram•ay ıirketin-

de muhtelif eşya 37 64 16-6-936 (15) 
290 Müstahkem mevkiin abdullah ağa 

çiftliğinde su dolap ve ko•aları 45 00 17-6·936 (10) 
Yukarıda yazılı menkuller peşin para ile ödenmek üzere 

hizalarında yazıh gün ve saatlarda mahallerinde satılmak 
üzere onbeş gün müddetle artırmaya konulmuıtur. Taliple-
rin mahallinde satış komisyonuna müracaatlara. 1370 

Tarafından mevsim dolayısilc yeni 
kumaşlar: 

SAGLAM 
ZARiF 

VE UCUZDUR 
\'eni ynptırucağmız elbiseler için bu mnmulAtı 

tercih ediniz. 

SATIŞ YERLERi 
Birinci Kordonda 186 numarada ŞARK 

T. A. Ş. 

Cadddeeiode FAHRi KA rD& 

1 
Mimar Kemalettin 

MIR O~LU 

'~~~~~~~~~~------.... 

BAŞ DURAK 

HAMDİ NüZHET 

Sıhhat . Eczanesi 
Yalnız taze temiz ve ncuz ilAç ve tu

valet çeşitleri satar. 

ttj - .) p • . ş h ·pTe iri tabii, eşsiz bir müshildir.O kadar zararsızdır ki: gebelere kalh ve böbrekleri ur1en a a rahat iZ Ve taosİ 1oolar1 üksek ola ' 
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talya'nın, Mısır'la gizli müzakerelere giriştiği ri
vayet olunuyor. A v:ım kamarasında istizahlar 

Lord Krolor, böyle Müsteşar 

eski bir 

bir rivayetin aslı olmadığını ve 
olduğunu beyan eylemiştir beherden mülhem 

Loodra 29 (Radyo) - Avam kamarasında mt-b' uelar· 
dan birisi ltalyamn Mısır' la bir dostluk muahedesi 
yapıp yapmadığını sormuş ve mOsıeşarlardan Lord 
Krolor cevap vermi~tir. Bu cevapta : 

_ HOkOmct, ~ubatan eonlarmda ltalyıa ile Mısır hO.· 
kOmeti arasında ba~ı mett' eleler hakkında gizli mOza· 

başvekil olan Ali Mahir paşa bu haberleri tekzip et· 

miştir. ltalyamo Londra maslahatgOzarhğı da bu hu· 

susta resmi teminat vermiştir. Bu teminat arasmd.a Mı· 

sır'm hali hazır hudutlarına hft.rmet edileceği de vardır. 

" Bu tarihten sonra böyle bir hAdise etrafanda hiçbir 

kereler yapıldığmı gazetelerden öğrenmittir. O zaman haber çıkmamıştır.,, Demiştir. ------· ............ ·------
ol on ya Dış hak anı Bek Grevci ameleler fabrika-
Varşova 'ya döndü ları kısmen tahliye ettiler 

------~-+~----~--el grad görüsmelerinden sonra bir 
resmi teblig neşredildi 

Belgrat 29 (A.A) - Polonya saadesi niıbetinde müzahe· 
dıı bakanı Bek ile Yugoslav· ret etmek huıuaunda tama
ya baıbakanı M. Stoyadino· mile miltabik bulunduklar1nı 
viç arasında yapılon milli· müsahede etmiılerdir. Bu 
katlardan ıonra neırolunan iünkü şahsi temas öteden· 

beri iki Slav milleti ara11n· 
tebliğde deniyor ki: da mevcud aamimi rabitala-

- Polonya Dış bakanı ile 
Yugoslavya bııbakanı bugün· ranlYeni delilidir. Binaenaleyh 

noktai nazar taatilerine ilekG milıkDI beynelmilel vazi-
yette memleketlerinin dıı si· ride de ayni zihniyetle ve 
1aaala11nın idaresinde adalet anlaıma ve beynelmilel ıi· 
•• beynelmilel tesanüt pren- yaıetin nef'ine olarak devam 
iplerine ve her iki memle· edilmesi kararlaıtuılmııtır. 

ketin ıeref ve meıru menfa· Belgrad 29 (A.A) Po· 
atlarına istinat eden her tonya dıt bakanı Bek dün 
tlrlO korucu aiyaaete imkin akıam taat 24 te V arıova
ve mevcut taahhütlerin mü· ya hareket etmiıtir. 

--------~·~···~··--~"-~~~--~ 
Roştn Aras 

AIAkadar dev Jetlerin 
murahhas gönderme· 

terini i~tedi 
Aakara 29 (A.A)- Buıü~ 

Hariciye Vekilimiz Tevfik 
ROıtü Ar11'1n alakadar dev· 
letlerin Hariciye Nazırlarına 

bir telgraf g&ndererek 22 
Haziraa 1936 tarihinde Mon· 
troda toplanacak olan Boğaz 
lar konferanaına murabbaı· 
larını yollamağa davet eyle· 
mit olduğu öirenilmiıtir. 

Filistin'de 
-B~ıarafı 1 inciJ sahifede- . 
betleri azami gerıinliğini 

muhafaza etmektedir. Bu 
ıerıinlilı Yahudi muhacere· 
tine nihayet verilmeden zail 
olmıyacakhr. 

Filiatin bükümeti iki Arab 
ıazetesini tatil etmiıtir. 

lıtanbul 30 ( Haıuıi ) -
Hayfa'dan tayyare ile Ku· 
dllı'e gelen lagiltere'ninAk· 
deniz filosu kumandanı, Fi· 
liltin fevkalade komiseri ile 
konaımuı ve Filistin ibtili· 
lanın baıhralma11 için ne gi· 
bi tedbirler alınması lizım 

ıeldiğini tetkik etm!ıtir. 

PJauöristlerimiz 
Tahsillerine muvaffa· 

kiyetle devam 
ediyorlar 

Moıkova, 29 ( A . A ) 
tebel planörizm mektebini 
bitiren yedi Türk planöriıti 
Moıkova merkez hava ku
IQbiinde tabıillerine muvaf· 

ltalya sosyeteden 
çekilecekmiş 

-B~ıarafı birinci sahifede
izale edeceğini zannetmek 
hatadır. logiltere'de heniiz 
Mısır bıklunda enditeler 
mevcuttur ve ltalya'nın Mı

a1r ile bir ademi tecavüz 
miaakı akdetmek iıtemeainin 
aebebi, Mııır ıaraizonla11nıa 
artırllma11na mani olmakta· 
dır. 

Londra, 29 ( Radyo ) -
Deyli Telgraf'ın Roma mu
habiri, ltaJya'nın Habeıistan 
üzerindeki bllkiimranhk hak· 
larının geri ahnm111 için 
yapılacak her teıebbüıiin 
bütün ltalyan milletinin mu-
kavemeti ile karıılııacağını 
halter vermektedir. 

Muhabir, ltalya'nın zecri 
tedbirler kald11dmazta daha 
iyi emniyet ıiıtemi . hazırla· 

mak için aarfedilen ıayret-

lere iıtirik edemiyeceğini, 

halbuki Muıaolini'nin büyük 

Avrupa devletlerinin anlaı· 

maıına taraftar olduiunu 
ilive etmekte ve Rcma ıi· 
yasal mabafilinia 6nlimüzdeki 
haftaların ıayet nazik oldu· 
ğunu ı6ylediklerini bildir· 
mektedir. · 
f akiyetle devam etmektedir
ler. Biitiln Türk planöriatleri 
bizzat tayyare pilote etmiı· 
ler ve timdi pilot muallim 
mektebinde paraıiit kullan· 
mayada ahımıılardar. Türk 
tayyarecileri blitün dersler· 
den iyi ve mllkemmel notlar 
almıılardır. 

Ameleler, kızıl bayrakları endiı·miş· 
ler Enternasyonal marşını çalarak 

fabrikalardan çıkmışlardır 
Pariı, 30 (Radyo) - Mub- kızıl bayraklara eodirdikten 

telif fabrikalar1 iıgal eden sonra fabrikalara sahiplerine 
grevci amelelerin, atelyeleri teılim etmiılerdir. Amele, 
tabliye etmeleri için Meaai enternaayonal marıını çala· 
nezaretinde nazır Müsyü rak fabrikalardan çıkmıtlar 
(Kroıar) ın baıkanhğında ve üç gündenberi kapanmıı 
bir topla:ıtı yapılmııtar. Bu bulunduklarından eilenmek 
toplantıda fabrikalar1n tabip- nzere gazinolara koımuşlar· 
leri ve ameleler adına komü- dır. Bunlar, gelecek hafta 
niıt saylav Müıyü Krovaze Sala gününden itibaren tek· 
hazır bulunmuıtur. rar itlerine baıhyacaklard11. 

Fabrikatörler, mOzakereye Yalnız Paris civarındaki 
giritmeden evvel fabrikala- fabrikalardan dokıan bin 
rın tahliyeaini iıtemiılerdir. amele itlerini terketmiı bu· 
Bu teklif, bazı fabrikalar Juauyor. Marailya'da da rrev 
için kabul edilmiı ve amele, illa edilmittir. 

------·191·~·._. ..•• 
Kanlı hadiseler . . 

Belırad, 30 (Radyo) - Kaçinko'daki amelelerin grevi 
G;nnaaebetile zabıta ile amele arasında vukua Melen çar

pıımalar, çok kanh olmuştur. Ameleden yedi kiıi ölmilıtür. 
Yaralılar da fazladır. Bunlann mikta11 malQm deiildir. 

••••••••• 
Bir otomobil Saro kabinesi 

Tuna nehrine dtıştll 
Budapeıte, 30 (Radyo) -

Bir takai otomobili, Tuna 
köprüıGnGn demir parmak· 
bklar1na çarparak nebire 
düımOı ve batmııhr. Oto· 
mobilde, ıoförden baıka üç 
de yolcu • bulunmakta idi. 
Bunların bepai boğulmuştur. 

Finlandiya 
Bitaraf kalacak 

Riıa, 29 (A.A) - Finlan
diya dıt bakanı Revala 
hareketinden evvel gazete· 
cilere yapbiı beyanatta 
Finlandiya'nın bitaraf bir 
ıiyaaet takip etmekte oldu· 
ğunu ve her tllrlil bOylik 
devletler anlaımazbğının dı
ııada kalacaiını ı6ylemiıtir. 

Son deta olarak 
toplandı 

Pariı 29 (Radyo) - Saro 
kabineainia ıonu11cu içtimaı 
Elize tarayında Cumurreiıinin 
riya.etinde akdedilmiştir. Bu 

içtimada vekil aıfatile M. Pol 
Bonkur ve aıil 11fatile de M. 
Flinclen harict ıiyaıi vaziyeti 
izah etmiılerdir. 

Fran11z iyan mecliıi ya11n 
toplanacaktır. 

lrlnnda ayanı 
kaldırıldı 

Loadra 30 (Radyo)- lrlanda 
iyanının kaldınldığı haklun· 
daki kararname, buılln reımi 
gazetede intiıar eylemiıtir. 
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Birinci K111m: FECİ MUAMMA - 23 

M. Royer birdenbire Pola: 
Söylediklerinizden ta· 

mamen emiomisiniz? Diye 
aordu: 

- Kat'i ıurette eminim! 
- Şu halde beni fenni 

bir surette ikna ediniz. 
- Kolay. Bir tayyare ile 

bir otogir arasında esaslı 
bir fark vard1r. Bir tayyare 
yere enmek için açık veya 
kapalı bir zaviye tetkil eder. 
Fakat bir otogir için bir 
mecburiyet yoktur. 

.. Nevyork Parii gazetesinin 
baluettiği tecrObe aacak 
bunu gösterir. Malflm ya, 
otogirlerde gerek alet ve 
gerek motörün sıkleti de 
büyük bir rol oynar. Bu
nun için Amerika'h·gazete 
isim ve millyet vermediğine 
Avrupalı olmaıı da müm
kündür. Tayyareci yeni tec· 
rübelerinde elektirikli mo
törtl otoıirlere tatbik ile 
uiraımaktadar. 

- Anladım .. 
- Alet ile motör arasında 

bu ahenk " teaiı edildikten 
ıonra, bir otoıir, yerden 
kalkan bir duman aGtunu 
gibi amudi olarak, havala· 
nabilir ve aynı ıekilde de 
yere inebilir! 
Makıim Lıtrak: 

- Şu halde ·dedi· vaziyeti 
ıu ıekilde izah mümkiindür: 

Madlen 30 Temmuzda, Ltisi 
de 3 Aiuıtoıta Otoıir ile 
kaç11ıldılar. Dedi . 

M. Royer: 
- Aıal meı'ele, her iki 

renç kızın uzaktan uyutul
muı olmaaındad1r. dedi. Son 
zamandan beri hangi bir ira
deye uzaktan blkim olmak 
a111haz1r ıibirbazla11 için çok 
kolay bir iş olmuıtur! Ne 
ise .. Şimdi, M. Pol ıizden bir 
sualim daha var : Nevyork 
Pariı razetesi bu tecrübeleri 
nerede yapddıtıaı bildiriyor 
mu? 

- Evet; fakat çok uzakta 
Montana bllkQmeti dahilinde. 

- Anladım. Dört taraftan 
Mimuri nehri ve bunla11a 
ayaklar(ile çevrilmit daihk, 
Kanada yanında bir diyar! 
Ceaupta, rarptaa şarka 

Kralın otomobili 
Belgrad mftzesine 

getiriliyor 
Belırad, mllzeıine helecan 

verici bir eaer getirilmekte· 
dir. Bazı yllkaek ıabıiyet· 
leria arzuıu iizeriae F ranıa 
blikOmetl 1934 ilkteırinde 
katledilen Kral Alekıandr'ın 
bidise eaaaıında içinde l.u· 
l11nduiu otomobili Yugoı· 
lavya'ya hediye etmete ka· 
rar vermiıtir. Ekı adliyeıin· 
de muhafaza edilmekte olan 
bu otomobil hemen bir ıan· 
dık içine konarak i'Önde· 
rilmek iizere hazırlaamııbr. 

Yui'oılavya blikümeti ara· 
bayı olduğu gibi muhafaza 
edecektir. Otomoltilin yaı· 
takları Gzerinde bili kral 
Alekaandr'ıa, Llii Bartu'nua 
ve General Jorj'un kan le· 
keleri bulunmuyor. Bu feci 
hA.diaeden tai olarak kur· 
tulmuı olan yalaız;.seneralclir. 

doğru Amerikanın ıimali 
Paıifık Rayvaz battı ile ke· 
ıilmiıtir. Memleket iki kııma 
ayrdmııtar. 

Garpta heniz intan eli 
görmemiı geniı, büyük ve 
korkunç ormanhklarla ~dolu 
dik dailar, ıarkta geniı, 
biç değiımez geniş ovalara 
400,000 metre murabbıı 
mesahayı satbiyesi olmaaına 
rağmen, nlifuıu tadece 
250,000 dir. Zeaıin bakır, 
kömür ve altın madenleri 
vard11. 

.. Tecriibeleria burada ya·! 
pılması dikkate ıayandır. 
M. Pol, gazete bu huıuıta 
bir tarihi zikir ediyor mu? 

- Hayır, tecrübelerin pek 
yeni mi, yoksa birkaç ay 
evvel mi aid . olduğuna dair 
hiçbir ıey yokf 

- Pekili, bu makaleyi 
ben de görebilir fmiyim? 

- Bir saate kadar, ı•· 
zetelerim muntazam ıurette 

ayralmııbr. Otomobile atla· 
aam bir ıaat ıonra gazeteyi 
ıize getirebilirim. 

- Doıtum, hemea 1ıidiaiı 
ve bana ba i'azeteyi i'etiri· 
niz. Bana gelince, ben yalnız 
baııma bahk avlıyarak Bröye 
kadar ridecetim. Otelde 
bana DOge deresinde çok 
balak oldajuau 167lediler. 

.. Hayır .. Hay11. Ne ıiz M. 
Font Romen nede aen Mak· 
ıim beaimle beraber ıelmi· 
yecekıiniı. Ben yalaızca, gi· 
decejim ve 16rmek iıtedijim 
ıeyleri g6recejim. 

Ve, M. Royer seıiai 

daha ciddileıtirerek dört 
doıtuna: 

- Karar kat'idir? Görllt· 
tDklerimizi, benim kim ol· 
duğumu bizden baıka hiçbir 
kimae bilmiyecek. Bea Pari• 
memurlarından M. O jea 

Rent'tea baıka bir kim1C 

delilim. Balak avı ba•alahi• 
ile buralara ıelmiı bulunu· 
yorum. Ayni zamanda mllz· 
min bir llaıtalık dolayııile 

doktorun tedaviainden ilti· 
fade ediyorum anlaıaldı, 
deiilmi? Dedi. 

M. M. Font Romen: 
Devamı var 

••••• 
Kordon'da 

Elektrikli tramvay 
işletilecek 

Ankara' da Vekaletlerle 

temaılarda bulunan llb•Y 
Fazh Gllleç, Nafıa Bakao· 
lığı ile Kordon' da elektrikli 
tramvay itletilmeai meı'ele
ıini de 16rli1mG1tnr. 

Bakanlık, Kerdon nakil 
vaııtalarının birçok tiklyet" 
leri mncib olduianu naıarı 
dikkate alarak, elektrikli 
tram••J iıletilmelini ma••" 
fık b.Jmqtur. 

Yana lıtaabul'dan relecek 
olan Fazlı G&leç'in riyaıe
tinde .. rbay Bahçet Uı il• 
tramvay ıirketi mlldlrtl Gor
mezano toplanacaklar ve bO 
meı' ele lıerinde bir kar•' 
vereceklerdir. Vali, Bak•P .. 
btın ıartlarıaı ~a ıirk•lt 
bildirecektir. 

r 


