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Yunan 
Donanmasının esaslı bir su· 

l'ette takviye edilmesi takar· 
rur etmiştir. 

Fiata (100) Para 

Mel{l{ede bir arap l{ongresi toplanıyor 

Balkan konseyi dün toplandı ve Yuoanistanııı vaziyeti 

He Ital)1a-Arnavutluk meselesini de kouuşmağa başladı 
• hareket takib edeceği de 

Balkan Paktını imzalıyanlar Aukarada 
Belgratl 4 (Radyo) -Bal- ve ltalya - Arnavutluk mü

kan konseyi, bu sabah sa· nuel.ah etrafında müıake· 
•tl lde dıı bakanlık dairesin- reler cereyaa etmiştir. 
de toplanmıştır. Paris 5 (Radyo) - Arna· 

Kon1ey, evveli Yunanis- vutluk asker toplamağ'a ve 
tanın Balkanlardaki vaziyeti ltalya'nm Adriyatik sahille· 
ve ikinci olarak ta Türkiye rinde tesiı ettiii üssülha· 
hllkumeti tarafından beiaz· rekelere ıeYketmeie başla· 
ların tahkimi hakkında 11 mıştır. • 
Nisanda devletlere vcrdiii lstanbul, 5 (Özel) - Bal· 
notayı evveli mUıakereye kan koaıeyinin dünkü top-
1•ya1a görmliıtür. Mlitcaki· lanhıında, Yunanistan'ın 
ben de akidlerden biri te· Balkan pakta laükümlerine 

cavüzc maruz kaldıiı tak· sadılıc olup olmadıiı, askeri 
tirtie, diğerlerinin bu devle· ittifaka taraftar bulunup 
te ne m:ktar kuvvet gönde· bulunmadığı ve Yuıoslavya· 
re itilecekleri mes' el esi ile ya ltir Italyan tecavilıü vu

ltalya'nın, ıon zamanlarda 

Adriyatik denizinde tesis 

etmiş . old•iu . nssnlbahriJer 

kuunda nasıl hareket ede· 
ceği sorulmuş, ieneral Me· 
taksaa: 

- ltalya'ya karşı bitaraf 
kalmak şartile Yunaaistan 
Balkan paktındaki taahhütle· 
rini yerine retirecektir. De· 
mittir. 

sorulunca; Metaksas: 
- Bu mes' efeyi tetkik 

etmem liıım. Ancak yarın 
cevap v~rebilirim . Demiştir. -----------------------
F ran sada sosyalistlerin 
zaferi mühim görünüyor -- ·----------
Kabine bugün toplanacaktır. Per-
şembe ~ünü de Eliza sarayında 

büyük bir ictima yapılacak 
Paris 5 (Radyo) - Buıün 

toplanacak olan Fransız ka· 
bineıi, Sosyalistlerin zaferi 
etrafında müzakerelerde ıbu· 
lunacakhr. Perıembe ıünü 
de Eliza sarayında ve Cu· 
mur baıkanı M. Lebrun'un 
riy11eti altında büyük bir 
toplantı yapılacaktır . 

Ayan azaları ve yüksek 
mahafil: 

- Sosyaliıtlerin, ke.ndile· 
rini iÖsterecekleri zaman 
gelmittir. iktidar mevkiioe 
geçsinler, bakahm ne yapa
caklar? Bir de onları 2örelim 

diyorlar. Bununla beraber 
Fransa'da vaziyet nazik a-ö· 
rllüyor. 

Pariı 4 ( A.A ) - Eski 
Saylavlardan bu ıefer yeni· 
den intihap edilenler pek 
çoktur. Majlup olanların 
arasında eski harbiye baka· 

l,eon Blum 

Bulgar'lar 
Çar Aleksandır'ıo 
hatırasını yaşa

tacaklar nı Tebri ile Fra11klen Buy· 
------~----------.. 19•M~tHt~M.-41R ..... ._.~~-------------

Balkan devletlerinin lniil· 
tere ve Fransa ile birlikte 
bir barba ıcirdiii takdirde 
Yunanistan'ın nasıl bir battı 

yonda vardır. Franklen Buy· 
yon bir komünist namzede 
- Deı:amı 4 11cii sahifede -

Kral Boris 
• 

Sofya, S (Radye) - Ya· 
tın, Çar Alekaandr'ın hata· 

rası böyük bir törenle ihya 

tclilecektir. Bu münasebetle 

bir ıeçit resmi yapılacak ve 

bütün ~önüllD teşkilatı ile 

izciler ve mektepler iıtirak 
edecektir. Törende bizzat 
kral Boıiı hazır buluna· 
caktır. . 

Bu tören, genel 1&vaştan 
•onra Buliaristan'da ilk defa 
olarak yapılan bir tezahür 
haliadı olacaktır. 

1 s p an yada anarşi bütün şid-
detile devam ediyor 

Dnn halka zehirli 
takib edildi. Ve 

şekerlemeler dağıtaıılaı· 

kanlı hadiseler oldu 

Madrid, Sj(Radyo):- lıpanya'da anarıi 
bUtUn ıiddetile devam ediyor. Halka zehirli 
ekerlımeler daiıttıkları anlaşılan anar· 

!ıstler, hUkfımetçe tiddetli bir ıurette ta· 

lspanya'da kanlı ihtilA il ardan bir intiba 

, kib edilmiılerdir. Bunlarla asker arasında 
arbedeler olmuş ve asker, silih istimal 
etmek mecburiyetinde kalmıştır. Anarşist· 
ler, zabıta kuvvetlerile askere karşı taban· 
calarla mukabelede buluomuılardır. Anar· 
ş\ı\lerden ve zabıta kuvvetlerinden hayli 
öltl ve yaralı vardır. 

Zensıin aileler, ispanya topraklarını terk· 
ıtmekto devam ediyorlar. 

Nahas PatalMısırZtalebesi arasmda 
Kahire 5 (Radyo) - Kral verilecıii kanaatindedir. Zira 

Birinci Faruk bu sabah Is- V eft Partisi, Ayan seçimin· 
keadcriye'ye! vasıl elmuı ve de de reylerin yüıde ıekıe· 
büyük merasimle karıılanmıı· nini lacaktır . 
tır. Burada tla l.üyiik istik· 
bal hazırlıkları yapılıyor. 

Ka~ire S (Radyo) - Ayan 

seçimi, Perıembe ıünil ya· 

pılacak ve müteakilten gerek 
parlimento ve rerek ayın 
müşterek t.ir toplantı yapa· 
rak Niyabet hey'etini seçe· 
cektir. 

Alikatiar mahafiJ, iktidar 
mevldinin derhal Veft Par
tisi lıtaıkanı Nabaa paıaya 

Konferans 
Şarkikaraa;aç 4 (A.A) -

Evvelki gün burada kutsal 

inkillbımız hakkında ilimiz 

C.H.P ba kanı Remzi Ualu 

tarafından verilen konferans 

ilcemizin !tütün halkı tara· 

fından şiddetle alkıılaamış 
ve Atatürk'ümüze saya-ılar 
sunulmu~tur. 

( _______ <_u_ı_us_a_ı __ B_ir._ı_ik __ )_e_G __ ör_e~~~-=----·J 
Tarihi bir facianın son 

perdes inerken ! 
Sahne, Habeıistan 'ın korkunç daiları, ormanlıkları, ça· 

murlu yolları ve tenha kırlarıdır. Slingüler parlamakta ve 
göilerde zehirli iazlar saçan tayyareler· uçuşmaktadır. 

Seyirci koltuklarında dünya milletleri oturmuıtur. Yir· 
minci aarın, ltalya ve Habeıiıtan tarafından temaıil edilen 
en müthiı faciasını temaşa buyuruyorlar. 

Kulis aralarında diplomatların elli bir dilden, telişh ko· 
nuımaları iıitiliyor. Italya, Habeşistan'• kırıp parçalıyor. 
Seyirciler arasından •bir iki kişi bairııtyorlar : 

- Olamaz .. Hayır!. Milletler Cemiyeti mukavelenamesi •. 
ltalya, laem rolllne devam ediyor, hem de ıeyirciye cevap 

veriyor: 
- Emniyetim ve medeniyetim namına 1 .. 
Arka ıeyirci koltuklarından ıslıklar ytikseliyor. Facia, bü· 

tlln debıetile devamda .. Aiu bir matem havaaı, salonun 
içinde eaiyor. Kimsede, kımıldayacak bir hal yok .. 

Son perde baılamıştır: 
Adiı·Ababa ateıler içinde.. imparator, aile efradı ile 

beraber rözüküyor, ajlıyor ve maiyeti tarafıodaa trene 
bindiriliyor. ,Yurdunun dajına, taıına elile ıelim veriyor: 

- Allabaıımarladıkl.. AJlabaısmarladık!.. 

Ve arkada Habeşistan bayrağı, yavaı yavaş iniyor .. Se
yirciler donmuş bir vaıiyeltedir, bili kımıldamıyorlar. 

* • • 
Programda temsilden sonra bir tablo var. Milletler onu 

da ıeyrediyorlar: 
Muhteıem bir tabut.. Üstünde ıu cümle yazılı: 
Milletler cemiyeti mukavele ve otoriteıi burada met• 

fuodurl 
Tabut, 52 Milletin bayraiına sarılmı§tır. Dipiomatlar 

onu sartlamıılar, kayıb olub gidiyorlar. 
Ve, bundan sonra, perde, ağır ağır iniyor, bir · hailo 

bitiyor, bir hükümdarlık ölüyor, bit imparator kaçıyor, 
bayrak, bayrıj'ı hlikümet hükumeti istihlif ediyor. Zavallı 
Habeıiıtanl 

GÖKÇE 

ı 



Bu haber, Paris'te umumi 
efkar üzerinde çok iyi bir 
teıir yaptığı gibi, zabıta ile 
beraber adliye çevenlerini de 
düşündürmeğe başlamıştı. 
Demek oluyordu ki, Londra 
umumi efkarı, Lüi'nin katil 

olduğuna kail değildi. Öy
le ya? iyi büyütülmüş iyi 
okutulmuş ve nihayet heyeti 
içtimaiyede muteber bir 
mevki kazanabilecek bir 
bale getirilmiş olan bir gen
cin katil olması, nasıl müm· 
kündü. bu noktayı muha
keme eden logiliz kızları, 
Lüi'nin mutlak surette be
raet edeceğine kani olmuş
lar, bundan dolayı kendisine 
izdivaç teklif eylemişlerdi. 

lngiliz kızlarından Lüi'ye 
mektuplar gönderildiği hak
kındaki ıayiatar, birkaç ıün 
içinde gazete ıütunlarına de 
aksetmişti. Bu şayiaları oku
yan Madam Lö Kont ve kızı 
Matmazel Terez Lö Kont, 
Lüi'ye besledikleri sevginin 
fazlalaştıiını hissettiler. 

Bu fayialar çıkmadan ev· 
ve), mahkemeye gitmemeie 
karar vermiş olan Matmazel 
T !reı ve Madam Lö Kont, 
bu şayialar üzerine fikirle
rini deiiştirmiıler ve bilet 
tedarikine koyulmağa baş · 
lamışlardı. Tam bu sırada 
bir sabah, erkenden bir 
mahkeme mUbaıirinin, Ma
tlam Lö kont'un köıkline 
~t:lerek kapıyı çaldıiı gö· 
rDldü. Mübaşirin elinde iki 
celpname vardı. Biri Madam 
Lö Kont ve diğeri de kızı 
Matmazel Terez Lö Kont 
içindi, her ikiıi ıahid sıfa
tile mahkemeye davet edi
liyorlardı. 

Nihayet muhakeme günü 
reldi. o gün, ilkbahar'ın en 
IAtif günlerinden biri idi. Pa
riı'in en kibar Aileleri, salo· 
na girmek için mıhkemcnin 
önünde bekleşiyorlardı. Te· 
balilk fevkalade idi. Zabite 
memurları, gelenlerin bilet· 
lerini yavaş yavıı tetkik cdi-ı 
yor ve şilpbeli bir kimsenin 

aalona girmesine meydan 

vermemek istiyordu. Samiin 

birkaç bine baliğ olmuıtu. 
Denilebilirdi ki Paris'in ki
bar ve orta halli aileleri hep 
birden ıitap etmişlerdi. Ge
lenler arasında akademi aıa-
11ndan bazı kimse bile göze 
~arpıyordu . Gazete muhabir· 
leri ile beraber, piyes ve 
roman yazan meşhur mubar· 
rirlerin bir çoğu da ellerinde 
biletleri olduğu halde mah
keme kapmnın açılmasını 
bekliyorlardı. Kapının Slğ 
ve ıol cenahında cüsseli ve 
kuvvetli iki polis memuru 
dikiJmiıti. intizamı muha
fauya çahşan diğer poliı-

Jer de samiini sıraya koyma· 
ia çalıııyorlardı. Herkes 
aabırıızhkla bekliyordu. 
Birdenbire mahkeme kapısı 
açıldı. Dııarda bekle· 
yen aamiinde ani 
hareket görüldü, herkes 
bir an evvel salona girmek 
•• oturacak bir yer temin 
•1lemek iıtiyordu. 

(l!Jlaıal 81rllk)_ ------------------------M-•.:...yı_ı_9S6 __ 

Tütün Eksperleri Yunan üzümcüleri. mah-
Nizamnamesi sullerinin revacıni ço-

Biraz sonra mahkf me sa
Jenu baıtan baıa dolmuş 
bulunuyordu. Mahkeme he· 
yetinin arka tarafında hatırı 
sayılır kimseler için mükellef 
sıralar yerleıtirilmişti. Bu 
sıralarda oturanlar, diğer 
samiinin nazarı dikkatlerini 
çekiyorlardı, birçok mefhur 
muharrirler, avukatlar, ak· 
tristler ve müellifler, göze 
çarpıyordu. Bunlar arasında 
Hind aıiJzadeginından muh· 

I Nisanda mevkii meriyete giren 
nizamname esasları ve göı·ü

lecek sitajlar nelerdir 

terem bir pir de oturuyordu. 

Herkes bu zata bakıyordu. 

Uzun ve beyaz 1akalı, esmer 

yüzünün dörtte üç k11mını 

kapatmıı bulunuyordu. 

Kendisinden Uç adım ıe

ride abanoz renkli bir biz· 

metkir da ayak üzerinde 

durarak ef endisioin emrine 

muntazır bulunuyordu. Sa
miin, Hint'Jinin hizmetkarına 

dahi bakmakla doyamıyor

lardı. O derece ki, muha

keme baılayıncıya kadar 

samiinin bir çoğu, dürbinle· 
·rini bu Hint'Jilerin Dzerine 
çevirmiıler, onları temaıa 

l NiHnda mer'iyet mev· 
kiine konulan yeni " Tütün 
eluperleri nizamnamesi ,, n · 
den evvelce bahsetmiıtik .. 
Tütün ekici, alıcı ve satıcı· 
Jarını çok yakından alakadar 
eden bu nizamnamenin bü-
tün esaalarını bir arada top· 
lıyan bir hüliıayı yapmayı 
faydalı bulduk . 

Kimler eksper olrıbilirler? 

Ekıper olmak için: 
A) Türk olmak, 8) medent 

hakları kullanmağa ehil bu· 
lunmak ve amme hizmetle· 
riai ifadan menedilmemit bu· 
Junmak, C) en az orta mek
tep tahsili görmüı olmak, D) 
dördüncll maddede ( biraz 
•ıajıda bu maddeyi aynen 

bulacaksınız) olduğu veçbile 
staj yapmak lizımdar . 

llangi t1tünlerdetı anlamak 
lazım? 

Nizamnameye göre, tütün 

eksperlerinin aıaiıda yazılı 
tntün mıotakalarından en az 
birinin tütünleri &zerinde 
mütehasııs olmaları şarttır. 

A) Ere mıntakuı. 8) mar· 

mara mıntalcaaı. C) Karade-ile vakit geçirmişlerdi. 
Aradan yirmi dakika ka· niz mıntakası. 

dar geçtikten sonra heyeti Staj Tıerede t'e ı!u.'1l yupılacak? 
adulün bulunduğu mevkiin Nizamnamenin ekıper ola-
karıııına düıen kapı açıldı. bilmek için ıtaj görülmesini 
Samiin heyecanla hep bir- mecburi tutan dördüncü 
den o tarafa doğru baktılar. maddesini, ehemmiyetine bi-
Kapı açılınca maznun Lüi, naen aynen iktibas ediyoruz: 
iki jandarma muhafazası al· Madde 4 - Eksper olmak 
tında 11lona iİrdi. Lüi, ' 

4

iıtiyenler inbi11rlar umum 
sakin birbalde ve maznun müdOrl6j'üne bir arzuhal ile 
mevkiine dojru ilerliyerek mllracaıttı bulunurlar. lda· 
mübaıirin gösterdiii yere ne• bunlar namzet olarak 
oturdu . kaydedilir. Namzetler bu 

Lüi baıtan baıa siyahlara nizamnameye' bailı bir 
bürünmüıtO : YOzil bayii ıol· proıraraı dairesinde 
muştu. Fakat kalbinde zerre ticaret odalarına kayıtlı 
kadar heyecan olmadığı aıi- maruf tütün ticarethanele
kir bir ıurette belli idi. Mah· rinde dört sene müddetle 
keme aalonunda bulunan ıtaj göreceklerdir. Ancak 
yüzlerce kadın, glbel deli- ziraat mektepleri mezunları, 
kanlıyı ıüıüyorlar ve kendi- bizzat tütün ekimi ile u;ra
ıini heyecanlı göreceklerini şanlardan ve tlitün ekicileri· 
ümit ederken böyle Hkin nin evllt veya mensupların· 
olmasına bıyret ediyorlardı. dan olup birlikte çalışanlar-

Lüi, mahkeme ıalonuna ı•· dan tarım# ıtajında öğreni· 
lip yerine oturduktan sonra, lecek malumatı filen elde 
müdafaasını deruhte etmiş etmiş olduiu bilimtiban tabit 
olan Avukatın kulağına ya- olanlar bu kısma aid stajdan 
vaşca birıeyler ıöylemiı vareste tutularak bunlar için 
ayağa kalkarak bir heykel üç ıene ıtaj kifi rörillür. 
gibi durmuıtu. imtihanlar nerede yapılacak 

-Arkasıvm - Ek sperlik imtihanı yapıl-

mak üzere her ıene tem· 
muz ayında lst"nbul, lzmir 
ve Samsunda birer imtihan 
hey'eti t~ıkil olunacaktır. 
Is tan bul' da teıkil edilecek 
bey'et, yukarda zikredilen 
her üç mıntaka için ehliyet 
tayini aalibiyetini haiz ola
caktır. lzmir ve Samsun hey
etleri iıe yalnız kendi mın· 
takaları için ehliyet vere
bileceklerdir. 
Nerelerden imıih<ırı edilect:k? 

Mu<1yyen şeraiti haiz olup 
stajlarını da yaf•mıı olanlar 
tütün ziraatı, tütünlere kıy· 
met takdiri, tütün mübayaa 
usullerinden başka tütün iş· 
letmeıine, muhafaza ve tas· 
nifine mliteallik hususlardan 
nazari ve ameli bir ıurette 

imtihana tabi tutulacaklar· 
dır. 

'e İş görecekler? 

Ekıperlerin göreceleri baı
laca iş tunlardır: 

1 - Tütlinlerin nere mah
ıulti olduiu ve hangi aene 
mahsulli bulunduğu, vasıfları, 
değerJeri, işleme tekilleri ve 
lıastalıkları ile diğer araza· 
Iannı tayin ve teabit etmek. 

2 - Tütünleri iılemek ve 
ambarda bakmak ve haata
lıkları ile diier arııalarını 
tedavi etmek. 

3 - Yaprak tütün alım 

ve aahmına delllet etmek. 
4 - Tütün işlerinde ehli 

hibr~lik ve hakemlik yapmak. 
Nizamnamenin müteakip 

maddelerinde ekıperlerin 
yukarıda yazılı iıleri ne ıu· 
retle görecekleri izah edil
mekte ve meılekt mesuli
yetJerinin hudutlu çizilmek· 
tedir. 

Tütün eluperliğini bir 
meslek haline koyabilmek 
için, ekıperleri muayyen bir 
program dahilinde yetittirme 
icap ederdi.Hükümet bunu ih
mal etmemiş,bir taraftan her 
önüne gelenin eksperlik ya· 
pabilmeaini menederken di
ğer taraftan da eksper 
olabilmek için ameli bir 
program hazırlamıştır. 

Program• göre de staj 
müddetleri ıu dört k11ma 
ayrılmııtır: 

1) Tarım ıtajı. 2) Alım, 
tütün muhasebeıi, harman 

Bugün l Ma) ıs bahar bayramı münasebetiJe 

KADIN NE YAPSIN 
Bir kaza neticesinde erkekliğini kaybeden bir adamın ıenç ve güzel karısı hem 

kocasını seviyor, hem de tabiatın mütehakkim kanunlarile mücadele ediyor fırtınalı 
bir denizin mütbiı da'gaları kadar kuvvetli sarsıntılar geçiren kadın ruhunu göz· 
önüne getiriniz ve hükmünüzü veriniz: 

l(ADIN NE YAPSIN? 
Biltuo bu ~uallerio cevaplarını bugOo 

Tayyare sinama smda buıacaksını 
••• 

AYRICA: Tflrkçe sözlQ FOKS dfluya haberleri 
aatları: Her g~n 15-17-19-21,15 Cuma, Cumartesi, Pazar günleri 

13 te ılive ıeanıı 

ğaltmağa çalışıyorlar 
·-·--Tanzim olunan 10 senelik pro~ram

da, mahsulün ucuza mal edilmesi ve 
satılması esas kabul olunmuştur 

Evvelce gazetelerde inti
far eden bir habere göre, 
bu ayın 16 ıında Ankara'da 
bir üzümcliler kongresi top· 
!anacak ve üzümlerimiz için 
buıeue alınacak tedbirler 
konuşulacaktır. Kongrenin 
ne gibi noktal:u üzerinde 
tetkikat yapacaiını şimdi-

den tahmin etmek memkün 
değildir. Yalnız ıuuu kay-
detmek lazımdır ki, üzüm 
istibaal eden memleketler, 
üzümcüleri, meseli Yunanhlar, 
kendi mabıullerini dıt piya· 
salarda ne ıuretle sarfede
ceklerini ve nasıl rekabet 
a-österecekleriai çoktanberi 
tesbit etmişler ve hatta li· 

zım gelen tedbirleri bHe al· 
mıılardır. Bu mes'ele hak· 
kında . Yunan gazetelerinde 
gördüğümüz yazıları terdme 
ve aşağıya naklediyoruz: 

Yunan üıüm ihracat hir
lij'i, Yunanistan mahsulüonn 
dış piyHalarda tam ve kamil 
bir surette revaç bulmasını 
ve ayni zamanda da rekabet 
yapabilmesini temin ıçın 
esaslı tertibat almışlar ve on 
senelik bir program tanzim 
eylemiılerdir. Bu programda, 
Yunan ilzUmlerinin, müsteh
lik memleketlerde Kalifor
niya, Iran ve dij'er müstabıil 
- Devamı ·ı n<.ü sahifede -

Bir sinema yıldızı 
olabilmek için 

·-·-· Açlığa ve uyukusuzluğa idmanlı 
bulunmak birinci şarttır. 

Değ'il bizde hatti Avrupa
nın birçok ge11ç kızlarının 
bile rüya ve arzuları bir "Si
nema yıldızı,, olmaktır. 

Bir "Sinema yıldız,, lığı bu 
iÜD yalnız gUzeJ olmakla te
min edilemez. Daha sonra 
sinemalarda oynıyan kızlar
dan ve kadınlardan kaç ta· 
nesi hakiki yıldızdır, kaç ta
nesi yıldız dej'ildir? Bu da 
bir mea'ele .. Çünkü bunların 
birçoğu gayet fakir ve sefil 
bir hayat ıeçirirJer; bunlar 
bu meslej'e girmezden evvel 
senelerce uykularını feda et
mişler, kendilerini bUyUk bü-
yük roller oynıyan birer san
atkar zannederek hayal kur· 
muılardır. Fakat bu mesleğe 
girince binlercesi pişman oJ-
muılardır. Her birisi de ken· 
disine bir eı bularak bir ev 
kadını, bir anne olarak ya-
fıyamıdı~ larına müteesair
dirler. 

Avrupalılar "her parhyan 
maden altın değildir., derler 
ben de sırası gelmişken biz
zat tanıdıj'ım, gördüiüm ve 
ıörüştüğüm büyük hülya
larla bu mesleie giren bu 
zavallılardan bahıetm~k iı
terim. 

Berlin Friedrichstraase is
tasyonu tav"kkuf salonu 
ıabah saıt 6 da bütün 
masalar yolcularla dolu 
kimisi hareket edecek 
treni bekliyor, kimisi de 
burada tren deiiıtirecek. 

Bütün gece kahve ve 
konserleri dol~ıtıktan sonra 
buraya gelerek ufak tefek 
bir9ey yemek istemiştim. 
Oturduğum muaya yirmi 
yirmi iki yaşlarında uyku· 
suıluktan gözleri kapanmak 
üzere ıenç ve güzel bir kız 
geldi. Çantasını açtı, ayna
sını çıkardı; saçlarını düzelt
ti. Bir cigara çıkardı, yaktı; 
gelen ıarıona bir fincan 
kahve ıımarladı. 

Fakat kahve ıelmezden 
evvel uyumaja baıladı.Der

bal keudi•iai uyaadudım: 

- Affedeniniz, sizi ra· 
hatsız etmek iıtemem. Fa
kat kimbilir burada ne gibi 
insanlar var belki ıiz uyur· 
ken çantanızı çalarlar! 

Acı acı rüldü. 
- içinde bir marktan 

baıka kıymetli bir ıey bula· 
mazlar! Konuımaaından da 
kendiıinin pek yorgun oldu· 
iu lf~bünüyordu: 

- Bu Hatte, dedim? Bu
rada kalacatınıza evinizde 
yatağınızda yat11nız daha 
iyi değil mi? Gene acı acı 
iüldO: 

- Yatak.. Ben iki srece-
dir uyumadım! 

- Fakat bu saatte nere
den geliyorsunuz? 

- Nereden alacak Neu· 
babelsberg'den geliyorum. 
Dün de oradaydım. 

A ... Siz filmdesiniz ga~ 
liba! 

Ben de nerede oldu· 
ğumu bilmiyorum! 

- Fakat sizin oturacak 
bir eviniz sığınacak bir ça
tınız yok mu? 

- Var ... Var!.. 
Şu halde neden oraya 

gitmediniz? 
- Çünkü iki gündür havı 

fena idi. Yağmur ve ıiı 
vardı. Dışarı resimler çıka
rılamadı ve ben de oyun 
ücretimi alamadım~ Film 
ıirketinin otoblisü bizi bu
raya kadar ıetirdi. Buraya 
geldim çünkli •burası sıcak. 

Eve para götüremediğimden 
iİdemiyorum. Belki buiUn 
hava güzel olur da on mark 
kazanırım. 

Siz nereliıiniı? 
Konisberıten! 
Aileniz var mı? 
Evet, babam orada be

lediye memurudur. Ben ora-
. dan bir aene evvel kaçtım 
·ve film yıldızı olmak için 
buraya geldim. Fakat pek 
yanıldım. Şimdiye kadar yal· 
nıı fiıUraa olarak filmlere 
iştirak edebildim. Eter na-

Devamt 3 ncü ıahifede -
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• • 
nızamnamesı 

- Baştarafı 2 inci sahijede
ıta jları. 3) işleme ıtajı. 4) 
Bakım ata jı. 

Bunlardan ikinci kııım için 
kabul .... edilen ıtaj müddeti 
iki sene olup diterleri içio 
birer senedir. 

Tarım stajı 

Tarım ıtajı, en aıağı 10 
bin kile tütnn yetiıtirdiği 
inhiaarlar idaresinin reami 
ruhaatiyeıile sabit olacak 
ekici nezdinde geçirilecektir. 
Bu ıtajda öğrenilmesi re· 
rekli olan iıler ıunlardır: 

Tohum hazırlamak. tarla· 
lara lhazırlamak, fide yetiı· 
tirmek, ziraat denesine te· 
ıadOf eden baıtahklar, top
lama, kurutma, pastal yap· 
ma •• denkleme. 

Stajiyer, yanında çalııtığı 
ekiciden yukarıda anahatJarı 
yazıları 6irendiiine dair bir 
vesika almıya ve bunu en 
yakıa inbiaarlar idareaine 
taıdik ettirmete mecbur 
tutulacakt11. 
"'lım, tüta11 .muhasebesi, har

man ~ıajları 

Tarım ıtıjındıa ıonrı iki 
•ene de mllbayaa iılerinde, 
tüttln muhasebesinde ataj 
ıörecektir. Bu müddet içiade 
öirenilmek icap eden iıler 
ıunlardır : 
T6t6n elupertiıi, bedel ve 
kıymet tayini, alımda kanuni 
mevıuatua takibi, 1O1 Ye 
2506 ıayılı kananlar; tlltlln 
•hm ve maliyet laeaapları, 
iıleme masrafları , 
Alım ıtajı ıonunda namıe· 

din çalııtığı ticarethaaenia 
e)uper ve mldllrilnden ala· 
ca;ı veaikayı rene mahalli 
inhisar idaresine taadik etti· 
rccektir . 

işlemek stajı 

Stajiyerlerin tiltün iılema 
evlerinde ıörecıkl"ri iıleme 
ıtajında öğrenecekleri ıey
ler ıunlardır: 

A) Aktarmıcılak. B) iz .. 
nıirkiri İf •e tonıa. D) De· 
nıet va Samıuoklri denkle· 

ıne .. E) lıkenderiyekiri ııra 
Paıtal Ye denkleme. F) Rum 
elikiri (*) basma demet, 

bıııbatlı ve ııra paıtal. H) 
laıalithanelerde aranılacak 
fenni tartlar, salon idaresi, 
iınalit hesapları ve imalit 
lcoDtrolD. 

lmalit ıtajı, çalııılan de· 
Ponun manipilitör, ekıper 

"' müdilründen alınacak 
lbüıterek bir veaika ile tev· 
edilecektir. 

Bakını stujı 

olabilmek için Alı· Rıza L. ·ı d Vapur Acenta~ı VV. F. H. Van _ Bcıştaraf 2 inci sahifede - Si imi e vaptı r 
muıumu feda etmiı olaay- acentaSI ROYAL NEERLANDAlS f)er Zee 
dım belki bir hizmetçi rolil· Mücellithanesi KUMPANYASI & Co. 
nll alabilirdim. Ceadeli Haa. Birinci kor· "UL YSSES. vapuru 1 Ma· DEUTSCHE LEVANTE LıNIE 

Bu eanada polis tavakkuf don. Tel. 2443 ı· · · BUR 1 
v • K ti yısta ge ıp aynı giın - "ANGORA h 

1 aalonunu basmıştı ve mevcut ı euı ava ar çarşısı TJfE ELLERMAN LINES L TD. ô ,, vapuru a en 
h 1 . • GAS, VARNA ve K S- ı· d I ANVERS misafirlerin üviyet erını ıo· N 34 Not: Vurul tarihleri ve k ımammız a o up , 

ruyordu. Kızcatız tir tir tit- O. • ' TENCE limanları için yü ROTTERDAM, HAMBURG 
b ı d Al k vapurların iıimleri üzerine alacaktır. 

reme;e aşa ı. ça ve ve BRE MEN için yük ala-
titrek bir ıesle: • değişiklikJerdeo mes'uliyet °CERES" vapuru 4 Ma-

- Aman bana yardım edi- Satıh k motör kabul edilmez. yısta gelip 9 Mayısta cakhr. 
niz! dedi. Fakat ben cevap 11 OPORTO ,, vapuru 20 ANVERS, ROTTERDAM, 

d b. 12 beygirkuvetinde (Dizel) A HUL 
vereme en ve ırşey sorama- mayıs LONDR , ve AMSTERDAM ve HAM-

11SAMOS,, vapuru 6 ma· 
yısta bekleniyor, ANVERS, 

HAMBURG ve BREMEN-
I b 1 markalı az kullaaılmıı bir 

dan po iı izim masaya ge · ANVERS'ten gelip yilk çı· BURG limanlarma hareket · t• D h 1 tb t · ""otör satılıktır. Taliplerin mıı ı. er a ma ua veaı- karacaklar. edecektir. den yük çıkaracaktır. kamı ıösterdim. Kızcağızın idarehanemiıe müracaatları 
da benimle beraber bulun· ilin olunur. "FLAMINIAN" vapuru 22 SVENSKA ORIENT 
duounu söyledim. Komiaer d . d. mayıs LIVERPOOL ve LfNIEN 

"ANDROS 11 vapuru 12 ma· 
yısta bekleniyor, 16 mayısa 
kadar ANVERS, ROTTER

DAM, HAMBURG, BRE-

• veyninin a reııni öğren ım 
göz kırparak bıyık altından ve en yalcın yedinci posta SVVENSEA'dan gelip yük .. VINGALAND,, motörü 

gillerek geçti · şubesinden babasına bir çıkaracaktır. 30 Nisanda gelip ROTER-
- Neden korkuyorsunuz, telgraf çektim, kısaca vazi- OEUTSCHE LEVANTE LINIE DAM _ HAMBURG (Doğru 

ıöyleyiaiz, bakınız bea bir yeti anlattım. Öıileyia saat • HERAKLEA • vapuru Bremen ) COPENHAGE • 

MEN ve DiREKT için yük 
alacaktır. 

gazeteciyim. insanların her 00 ikide cevap geldi. O 
hall·nden anlarım • k • · d k' b' 8 mayıs HAMBURG ve DANZIG· GDYNIA ve IS-gece ızcaauı cıvar a ı ır 

- Korktuğum biç birıey otele bıraktam. Ertesi giln BREMEN'den geJip yük 

AMERICAN EXPORT LINE 

uEXHIBITOR,, vapuru 20 

yok, dedi. Yalınız ebeveynim saat onda babası geldi. Ba- çıkaracaklar. 
poJis vasıtaaile beni aratı· rııtılar, öpilftüler ve bunun • 
yor. Bulurlarsa götll~ecekler. üzerine üç sene geçti. Kız Ökstırenler! l\lut· 
Halbuki ben onların yüzle- orada bir öfretmenle evlen· laka (Okamr,ntol) '---J 
rine bakmaia utanıyorum. di; bana her sene yılbaıın· ,.... 

d öksOrOk şekerle- ~ Böylece sabahın saat se- da bir kart yazmağı • '-'-' 
kiziae kadar anlattı. Ebe- unutmamııtır. rini tecrObe edi- -ııııı4 

lznıiı· vilayeti muhasehei hususiye 
mOdOrlOğünden: 

1-5·936 tarihinden itibaren teırinievvel 936 rayeıine ka
dar 6 ay milddetle kiraya verilmek üzere artırmaya çıka
rılan ve 5005 lira bedel ile pey altında buhınaa Ağamemnun 
ılıcalarının artırması 18-5-936 tarihine kadar oobeı gün 
müddetle ve pa. ar lak ıuretile uzatılmııtır. Artırma ıartlarını 
görmek iıtiyenler hergün mukaaebei huıusiye varidat dai· 

resine ve pey ıilrmek iıtiyenlerinde 18·5·936 tarihinde 

vilAyet daimi encümenine müracaatları ilin olunur. 1129 

fı 2 ' lzmir Yün mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

HALKAPINAR KUMAŞ 
FABRIKASI 

Tara(ıodou 

kumaşlar: 
mevsim dolayısilc 

SAGLAM 
ZARif~ 

yem çıkardığı 

VE UCUZDUR 
Yeni yaptaraceğımz elbiıeler için bu manıulitı 

tercih t'diuiz. 

SATIŞ YERLERi 
Birinci Kordonda 186 numarada ŞARK HALI 

T. A. Ş. 

~limar Kemaleltin- Cadddeeiode FAHRi KANDE· 
MIR oCı,u , .... ____________________ .... ..., 

1iz .. 

Ve Pftrjcn ~abapın 

en Oslfiu bir mOs

bil şekeri olduğu
nu unutmayınız. 

Kuvvetli mtlshil 
istiyenler Ş'1hap 

Sıhhat ıftrgtln 

haplarını Maruf 
ecza depolart0dan 
ve eczanelerdeo 

arasmJar. 

~ 
cıa 

~ 

KANDINAVYA limanımları 

için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIM 

ROUMAIN 

"PELES,. vapuru 12 mayıs· 
ta gelip 13 mayısta PiRE, 

MALTA, ve BARS EL O NE 
limanlarına hareket ede

cektir. 

Yolcu ve yük kabul eder. 

ilandaki hareket tarihle· 

rile oavlonlardaki d '!~İşiklik

lerden acente mesuliyet 

mayısa doğru bekleuiyor, 

NEVYORK için yük ala· 
caktır. 

SPANSKELINJE - OSLO 
u BOSPHORUS ,, motörü 

9 mayısta bekleniyor. YAFA 

ve ISKENDERlYE için yük 
alacaktır. 

uVapurların isimleri, gel

me tarihleri ve navlun tari· 

feleri hakkında bir taahhüde 

girişilmez." 

Birinci Kordon, telefon 

kabul etmez. Faz.la tafsilat •·-~~~~~~!im-• 
için ikinci Kordonda Tahmil DOK TÜR 

N o. 2007 • 2008 

ve Tabliye şirketi binaıı Ali Agah 
arkasında FRATELLI SPER- Çocuk HastalıkJarı 
CO vapur acentasına müra- Mütehassısı 
caat edilmesi rica olunur. 11-inci Reyler Sokabı N 68 

Teiefon: 2004 • 2005 • 2663 liıııı--•T,•elıııiefi•o•n1111134•5111!12~~ 

BAŞ DURAK 

HAMDİ NüZHET 

Sıhhat Eczanesi 
Yalnız taze temiz ve ucuz ililç l ' e tu

valet çeşitleri satar. 

Ambar ıtajı da denilebi
lecek olan bu ıtaj esnasında 
•tıjiyer, iıtif, aktarma, fer .. 
lllaotaayon, tütiln tedavisi, 
tütün kıymet ve nevi tak
diri, ekıpertiı ve parti 
Yapmak itleri He tütün ba· 
kıınıoda kullanılan çirgana, 
lbcngene gibi alit ve ede· 
"•tın, çul, ip ve kanaviçe 
libi ambalij lev•zımının iı
tiaıallerini öğrenecektir. 

,11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111:~ 

~ Türk Hava Kurumu ~ 

Görülüyor ki yeni tütün 
llizımnameye baj'lanan pro· 
lrımla tütün ekıperliğinin 
b•ılı batına bir meaJek ha· 
line ietirebilmeai için en 
ince teferrnatına kadar ber 
fcy dDıünOlmüt bulunuyor. 
llit&nün milli mahsullerimiz 
•raaındaki eııiz mevkii dil· 

(*) lzmirkiri ve hkeade· 
riyekiri kelimeleri nizamna
lbede kulJanıldıiıodaa deiif · 
tiri!ı.aemittir. 

= = I __ - Büyük Piyangosu == 
2 l inci tertib biletleri sahlıyor = -~= 1 ini keşide l l 1\layıs 936 dadır. = 

Bilyllk ikramiye 25,000 lira mOkafat 20,000 ~ 
§§ liradır. Ayrıca 15,000, 12,000 ve 10,000 lira· =: 
~ lık bnyok ikramiyele~ ?c v~r~ır: Bu. tertib~o ~>i: ~ 
5 Jetlerini ıakip etmek ıçm bırıncı keşıde bıletmı ~ 
s şimdiden alınız. 5 
~ Biletler hOktimet öuflndeki direktl>rlflk := 
§ girşesinde ve hilOmum bayilerde satılır. § 

\ıı 11111111111uı111111111111111111111 ı. 111111111111111111111111!1111111111111 1111111111111111 ı:# 
ü "lürae bunun çok yerınde maıı ıımdıye kadar ekıper· 

f nu ok isabetli bir hareket tikle ııeçinenlere de ekıper· 
:~d!;u •nlaııhr. Nlumna- Jik ehliyetnamesi almak fır-
mecle •ı kaydının olma· aahoı vermektedir. 
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Sahife 4 :(Uluıal Birlik) 

Mekke'de lbnissuud'un başkanlığı altında hü· 
yük bir Arap kongresi toplanıyor 

~ ·------------------------------~ Mısır, Irak, Sı1riye, ~,ilistin, Elcezire ve Yem~n devletleri kongreye 
birer murahhas gönderecekler ve gizli konuşacaklardır 

mck suretile i'tirak edeceklerdir. Kongreye bizzat lb· Paris 5 ( Radyo) - Son alman haberlere göre Hicaz 
Kralı lbnissuudun tensibile l\lekke'de umumi bir kon- nissuut riyaset edecektir. 
gre olacak ve bu kongrede bir Arap ittihadı için ko-
nuşulacaklar. Kongreye Mısır, Irak, Suriye, Filistin ve Kongrenin bu ay içinde toplanaeağı ve gizli cereyan 
Elcezirc ile Yemen bOkOmetleri birer bey'et gönder- edeceği söyleniyor . 

------·· ............ 1 
ltalyan orduları Adis- Yunan donanmasının tak 

Abaha'ya girdi viyesi takarrur etmiştir 
Neglls Uayfa'ya gidiyor. Iugiltere 11 
Mayısta nasıl bir vaziyet alacak'?. 
lıtanbul, 5 (Özel) - ltal· 

yan'lar Adis·Ababa'ya rir
miıludir. Büyük Meneliğin 
terunu ve Liji Yassu'nun 
ej'J•ouo imparator iJin edi· 
leceii söylen•ekte ise de 
ltalya'nıa Habeşistan'a lıtir 
valii umumi tayin edeceii 
•• ltalya kralının imparator 
itin tdiJeceii aanıl•aktadır. 

Negüs'ün içinde ltulunduj'u 
laarlıt remisi Süveyt'ten reç· 
miştir. Hayfa'ya gitmekte 
oldutu ıöyleniyor. 

Paris 4 (A.A) - Gazeteler 
Neıis'iln harice firarından 
bahsederek bunu Habeıista
nın yıkılmaaı suretinde tefsir 
etmekte ve vaziyetin baıtan 
başa deiittiiini yazmakta
dır. Temps diyor ki: Mes'ele 
ıimdi askerJikçe halledilmiı 
i1e de beynelmilel sahada 
baJJediJmiı bulunmaktan çok 
uzaktır. Şurasnu itiraf etmek 
llzımdır ki Habeşistanın yı-
kılması Milletler Cemiyetinin 
nüfuzuna ve kollektif emni· 
yet prensibine aau bir darbe 
indirmiıtir. Binaenaleyh Mil· 
Jetler Cemiyeti 11 Mayısta 
yep·yıoi bir vaziyetle karşı-
laıacakhr. Zecri tedbirler 
siyaıeti bir hayal olmuştur. 

Bilhassa bizzat lnrilizler de 
bu siyaaetin tesiraizliiini mü· 
ıalaede ettikten sonra Jurnal 
Dı Dıba aazeteıi Habeı 
meı' elesinin halli hususunda 
artık milletler Cemiyetine 
aüvenilımiyecıii mütaliasın· 
dadır. Bu razete ancak Fran· 
sa, lnıiltere ve ltalya'nın bir 
1906 muahedesi bulunduğunu 
hatırlamaları ile kat'i Dİr ıu· 
reti hal zemini bulunabilece· 
iini yazmaktadar . 

Loadra 4 (A.A) - Sunday 
TimH razetesi diyor ki Ne
rüı'ün Habeıistan'dan kaç-
maıı Londra' da büyük tees· 
ıüfler tevlit etmiıtir. Eğer 
timdi Italyanlar kendi kon
trolları altında bir yerli hü
kümet teıkil ederlerse laıi· 
liz sefirinin oradan (İtmesi 

lizımdır. Yok eter ltaJya 
Habeıiıtan'da askeri bir 
murakabe tesis ederse lngi
li:ı elçisinin erada kalması 

müıkülleıir. 
Roma, 4 (A.A) - Bütün 

Italya ileri kuvvetlerin Adis· 
Ababa'ya girdiği haberini 
heyecanla beklemektedir . 
Mussolini'nin bu hadiseyi 
yırm bütün memlekete ilin 
edeceğinden hiç kimse ıüphe 
et•iyor, birkaç rUnclenberi 
bltlla llalya sokaklarına 

konulan hoparlörün etrafını 
binlerce kiti sarmış bulun· 
maktadır. Dila akşam Ter· 
marher boiazının büyük 
mDıkiJitla ıeçilmiı oldt1ğu 
haberi zafer heyecanını ar· 
tırmıştır. Otomobil kolu 3700 
metre irtifaıadaki itu boğaz· 
dan ııçmiı ve diier bir 
yoldan yaya olarak ilerliyen 
kuvvet ile iltisak peyda et
miıtir. Habeı hükümet mer· 
kezinin pek yalunlarında 
bulunmaktadır. 

••• 
Belediye me-
murlarına 

Vazife dersleri 
veriliyor 

Belediye zabaıa memurlan 
ile dlAer belediye memurları · 

için açılan kon ıa don Hal 
18,30 dı derelere bıolınmaotar. 

Belediye evlenme dılreelnde 

ıçılan kunta ilk derel don ık 
şım belediye relıl doktor Beb· 
çel Uz ver~lo ve (Şehirde oto· 
11nl1r ve belediyenin nz\Ce 
lerl)ol ınlıımıotır. Oerelert1 dl· 
ger belediye oef lerl tıufından 

devım edilecektir. 

Kamutay da 
-Baştarafi birinci sahifede

ferde bütün subaylara elbise 
kaput ve çizme verilmtsi 
hakkındaki kanunun ikinci 
müzakeresi yapılarak kabul 
edilmiş vı kıyıluın aııklan
dmlması ve işaretlendiril
mesi kaidelerinin birleıtiril· 
mesi bakkıatlaki Lizbon 
konferanıı kararlarının tas
dikiae aid kanunda birinci 
müzakeresi yapılmışlar. Bun
dan sonra ruzuamede bulu· 
nan mübatlele ve tefviz 
itlerini kat'i tasfiyesi ve 
intacı hakkındaki kanuna 
ek olarak hazırlanmış olan 
kanun Jlyibasının alakası 
dolayısite sıhhat ve içtimai 
muavenet encllmeni tarafın· 
dan da tetkik edilmesi ileri 
sürDlerek kabul edilmiş ve 
çarıamba rünü toplanmak 
üzere içtimaa nihayet veril-
miıtir. 

MevkuJJar 
Açlık grevi ilao ettiler 

Viyana 5 (Radyo) - Bundan 
r.vvel tevkif edilen Sosyalist
lerin muhakemesi tehir edil· 
miıtir. Buna sehep, mevkuf
ların açlık ırevi ilia etme· 
lericlir. 

Bir _L\lman amirali Yunanistana 
gelerek başbakanla sıkı 

temaslara başlamıştır 
lata•bul 5 (Özel) - Yu· htı iJe aaimi te•aslarda 

nan donaamHının takviyesi bulunuyorlar. General Me· 
için geniı tedbirler ahnmıı· taksas Belrrad'a hareket 
tır. Berlin'den gelen Amiral et•etlen evvel her iki Al-
(Valdik) file Fon (Eliçer), •anla uzun mlddıt mOda· 
Baıltakanla ve deaiz bakan- velei efkarda bulunmuştur. 

~~~~~----•·-+-~.-.~~~~~---

Namazgah'ta 
Bekçiye borum eden 

sarhoşlar 
P11ar gl'col NamHgAbtı bir 

bAdlee olmut ve gece bekçlel, 
Ömer iki klılyl yaralamaotır. 

Yapılan ııhklkatı gör" Gazlan 
tep'll Abdullah oğlo Mebmed'le 
arkadııları İbrahim oğlu Meb 
med ve Muıtala oğlu Oemın 

11rhoo oldukları mide 8181 

23,30 da iki meZlrlık ar11ındın 
geçerken nara atmıtlard1r. Bun 
ları gören gece bekçlıl Ômer; 
euımılarıoı ihtar etmlt ve din 
lemedlklerlnl görerek Y"hla· 
mık latemlttlr. 

Bonon Qzerlne dört klol bek 
çinin azerlne bacom etmloler 
ve Abdallıb oAlo Mebmed çıkı 
ile bekçi vmer'I ıol koltu~a 
alhndın iki yerlodcın yarala· 
mıetar. Bekçi Ômer, kendisini 
yarılıyarak kaçmı~ı hıohyıa 

Mehmed'I arbıandao altığı bir 
rl tıbınca kuroonlle H~ kabı· 
ıından yaralamıttır. 

Y Halılar, lzmlr memleket 
b1etıneılne kaldırılarak tedui 
ahını ılınmaolmr •e b4dlee tıb· 
ldkatını maddelumnmi muulol 
MQmtaz tatafıodın elkonmuotur. 

Emlak bankası 
Hülı.ümetimit tarafından emlak 

ve eytam banka11oın inkiıafı ve 
memlekete daha faydalı hizmetler 
if11ıoın temini için celbedilmi' 
bulunan Fransa Kredi Fonıiyeıi 

müdftrlerioden ve ayni zamao~a 
banka müdür ve ıeflerini hazırla· 

mak gayeeile açılmıı olan "Mali 
Tedrisat yüklek mektebi., nin umu· 
mi Utibi olan M. Haori Gotran 
ıehrimizde tetkiklerine d11vam et· 
mektedir. 

Mumaileyhio pek esaslı ve ııü· 

mullü görüıleri ve çalıımalan ne· 
ticeeinde bankanın memlekete daha 
müfit bir tekilde hizmet edebilr.• 
ceği kuv\ etle umulmaktadır. 

Tetkikleri hakkında kendisinden 
malümat almak üzere müracaat 
eden bir muharririmize mumaileyh 
Adaoa ve Mersio'deki tetkikaıını 

bitirerek lzmir'e geldi~ioi ve ıarı· 
mızla bankanın İstanbul ve BurJa 
ıubelerinde icabedeo etüdleri ik· 
mal ettikten ıonra Ankara 'da izhar 
edeceği raporunu Maliye VeUletİ• 
ne vereceğini raporun ikmalile Fi0 

nanı Bakanlığına verilmesinden 
evel bu huıuıta beyanattı bulun· 
makta mazur olduğunu İöylemiıtir. 

Fransa 'da sosyalistle· 
rin zateri mfthim 

görftlOyor 
-Baştarafı 1 inci sahi/eJ.e
majlup olmuıtur. Direr ta· 
raftan Staviski mes'elesinde 
ismi çok reçen ratlikal ıos
yalist Bonnaur da gene bir 
komüniste mağlup olmuıtur. 
Yeniden intihap etlilın eıki 

· saylavlar arsın.la bilhassa 
muhafazakirların reiıi Tart
tinıer bulunmaktadır. 

Yunan Oztlmcflleri 
mahsullerinin reva· 
cını çoğaltmağa 

çulışıyorlar 
-Başıarafı 2 inci sahi/ede

lllkeler llzDmlerine rekabet 
adeltilm11i için ucuz fiatlerle 
arzedilmesi esaı kabul edil
•iıtir. Ancak buna muvaf
fak ol•ak için, mahsulün 
ucuza mal edilmesi ıart

tır. Bu sebeple, potas, 
r6ztaıı, kllkürt vesair mad
delerinde ucuzca temin edil
mesi dllıünülmüı ve timdiden 
tedbirler alınmııtır. 

Yunanistan, ıimdi her ıe· 
ne 140 milyon litre kuru 
iizüm ihraç etmektedir. Bu 
miktarın on sene içinde 180 
milyona ibliiı için progra· 
ma bir madde ilive edilmiı 
ve şayet buna muvaffakiyet 
hasıl olmazsa, oa sene son-' 
ra yeni bailar dikilmesi 
muvafık görülmüttür. Ali· 
kadarların bir kısmı, bu ted
birlere ıimdiden baılanması 
lüzumunu ileri sürmüılerse 
de fikirlerini kabul ettire
memitlerclir. 

HükQmel; Dzllm ihracat 
perrelinin çizmiı olduiu bu 
pr•ıramı takviye etmek için 
bazı tedbirler almıı ve say
lavlartlaa mllrekkep bir he
yetin teıkili ile üzüm işinin 
daha esasla bir ıurette tet
kik edilmesini ve ıimdilik 
yalnız mahıuliln ucuza mal 
edilmesi bakk!ndaki teıeb· 
ltüslerin lıemen ku•veden 
fiile çıkarılmasını kararlaı
tırmııtar. 
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BüyUk Aşk, Cinayet ve Batıl 

itikatlar Macerası 
Birinci Kısım: FECi MUAMMA 

Hiçbir korku hisset· 
medim. Güzelce teneffüs 
ettim! Dedi. 

Doktor etrafı adam· akılh 
kokladı. Hatti dolab içle
rini, kanape altlarını daha 
fazla bir dikkatle kokladı. 
sonra, baıını sallıyarak: 

- Oda da ve misafir sa· 
lonunda şüpheli hiçbir koku 
yoktur. Şu halde, mahud 
yumurta içinde ve listik 
top içinde bulunan gaz, ko· 
kusuz bir raz idi. o kadar 
ki nefes borularana ea 
küçük bir zarar vermiyecek 
kadar saf fakat çok müessir 
bir ıazd1r. Yemek salonu

nun pencereleri biç açıl· 

madı, değilmi? Dedi. 
Şarbay : 
- Hayır! Dedi. Hem ta· 

lona her 1ıirip çıktığım za· 
man, kapıyı kıpatmıiı ih· 
mal etmedim. 

Doktor, ıittikçe artan bir 
hayretle: 

- Fakat, dedi. çok rarib 
bir hldiıe muammanın dü
ğümünli nereden çözmek 
lizım, bir tllrlü tabmia ede
miyorum. Hiçbir ııyde, fara· 

za kıymeti az 1ıörlinen ltir 

ıey dı ç llınmadı mı? 

- Hem, hiçbir ı•Y çalın· 

Manisa sulh hukuk mah· 
kemeıinden: 

Maaisaaın Sultan mahal· 
lesindea Mehmed kerim11i 
Zehra ve Şahaiae ve Mela· 
med oilu İbrahim ve Yar
baaaalar ma\aall11ia.len Gi
ritli Çorbacaki Ahmedin 
21·1·933 tarih ve 104 iı ve 
17 cilt ve 51 numaralı tapu 
HnediJe m6ttereken muta
sarrıf oldukları. Fatıı tima
rıada Sulu sokaktı. Şarkan 
Giritli Mehmed ·ve mllbadil 
Mahmud vere111i ve arap 
Ali: Garbın tapucu Ali. 
Poyrazı tapucu Ali ltahçeai 
ve kısmın yol ilı mahdut 
bir hektar 9808 metre mu
rabbaı bir kuyu ve iki oda 
ve hayvaa damı vı ltir mut
bahıaı mtııtemil bir bap 
dam izalei ıuyu için 19·6-935 
tarihli 1004· 722 numaralı 
sulh mahkemesinden çıkan 
ilima müsteniden açık artır
ma suretile ıablacaktar. 

1 - Barın kıy111oti mu
hammenesi 950 lira damın 
kıymeti muhammeaesi 150 
liratlır. 

2 - YOztle yıdi ltuçuk 
depozito yatırılacaktır. 

3 - Delliliyo ve tapu 
harçları veaair maıraf ve 
rllsum müıteriyı aittir. 

4 - Satıı bedeli peıia 
olarak tesviye edile~ektir. 

5 - İbale gOnU 15-6-936 
tarihine mllsadif Pazartesi 
aünil saat 14 olup ıulh mah
kemesinde icra edilecektir. 

6 - Kıymet muhammene· 
nia yüzde yetmiı beti cloJ
madıiı takdirde ihale ınnn 
onbeı rlln daha uzatılacaktır. 

lstiyealerin bu ıartlar dai
resinde müzayedeye iıtirak 
etmeleri v'e bir diyecekleri 
olaaların baıkitip muavini 
Şakir ve belediye dellilı
iına mlracaat etmeleri illa 
oluaur. 1143 

madı. Kızlarımın kolundaki 
kıymetli bilezikler bile ye· 
rinde gOmUş kaıık ve çatal
lar da duruyordu. Şu halde? 

- Şu halde? Ben size 
vaziyeti ne suretle izaha 
muktedir olabilirim? 

Omuzlarını silktikten ve 
salonda üç, dört adım yü· 
rüdUkten sonra: 

. - Maamafib, bu adamın 
bir iı lnrakmıı olması çok 
muhtemeldir. Arayalım mı? 
Diye sordu. 

Madlen ile Lusi, tam sıh· 
batta, aağ'lam bünyeli kızlar 
olduklarından, sotuk kan· 

hhklarını çabuk elde ettiler. 

Madlen: 

- Biz de ıizinle lteraber 
iz ararız; kendimizde hiçbir 

ıey hissetmiyoruz! 

Dedi. Küçllk kız tla: 

- Bea de iyiyim. Diyı 

ablasıaı taıdik etti. 
Babaları: 
- Dikkat ve ılkQa taY· -siye ederim. Dedi. Madlea 

ve Llıi mutfak cibetinclea 

arayınız? Bıa tle doktorla 

burada taharriyat yaparım. 
Madlen: 

Devamı OOT 

lzmir 
Limanında yap· -

lacak tesisat 
Lfmınımısdı yıpalmHı ma· 

kerrer olan yeni le1l11t hık· 
kında araıhrmalarct. bolun· 
mık Gıere birkaç gGn için 
ıehrlmlme gelmlt olıa lktıNd Ve· 
k&leı baımGtıtlrl Fonder Porten 
ile lııanbal liman itleri nmum 
madara Rauf l •e Mabeadlı 

Fıbreddln tedklklerlnl bitire· 
rek dan deniz yolları loleıme 

ldareılnln Karıdenlı Hparlle 
l.tanbal'a ghmlılerdlr. Bey'et;• 
İzmir limanında yapt•A• ledklk· 
lere ve ihtiyaca gôre Hmınıa 

ne gibi teılıab mahlnl ol;.111 
IAıım geldJAlne dair h1111lay~ · 
catı npora ltıleal VekAleılne 
•erecektir. Alakadarlar, hey'e· 
tin ihracata artın İzmir Uma 
nında ne gibi yenilikler yap· 
mağı maHfık gördDğG bıkkın· 

da çok k~ıam dauındığını 

ıöyliyorlar. Ba le'ılaatın neler 
olacağa, tedklkıll yapan fen 
he'yetlnln nktlete nrece~l 

rapordau ıonra belll olıcıkıu. 
Fond~r Porten, clhıacı meohur 
bir maıaha11aı olmık itibarile 
lımlr llmınınıa mGıtakbel th· 
dyıcını IAyaldle ıe1bll eımltılr. 

Ltmanımııdı ecnebi n TGrk 
npurlarıaa ucuıcı kömDr nre· 
blleeek ıeel111 bulunmım111 

mftblm bir aokean olarak gô· 
ralmektedlr. Hey'eı, ha nok· 
eanı da taporda bildirerek ted· 
bir ahnmuını, Yunanl::ıan'aa 

Pire llmınında olduta gibi iz· 
mir llmınında Hparlıra acuıc• 
k6m6r nrllebllme1laln teminini 
tekAleuen lıılyecektlı. 

Blılm huıud ıaretıe ôğrea· 

dlAlmlıe göre mutıbh•uıı Fon· 
der Portea, maııakbel hmlt 
llmınıaıa Şehitler ve Balkı· 

pınar aemllade •Ocada getlrll· 
meıl muvafık olecatı matılta· 

11adı balunmaııar. 


