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Bütün Arabistanda umumi bir ihtilal ltalyan 'Jar Mongol 
hazırlandığı haber verili yor hezimete kanlı bir çarpışmada ha 

Don, yeniden kanh çaı·pışmalar olmuştur. Sokak uğradılar ---------· Mongol kıtaatı, Mauçuri toprak
larına girerek iki muhafız 

kulühesini yakmıştır 

larda zırhlı otomobiller gezdiriliyor 
tilere menıub saylavların bir Altı bin ltalyan 
kısmı hükumetten izahat askeri Habeş'lere 
iıtiyeceklerdir. 

Iıtanbul, 25 (Özel) - Be· 
rut'tan abnan ıon haberlere 
ıöre Yafa, Tel-Aviv ve ci· 
var kHabalarla Filiıtin'in 
her tarafında her dakika 
biraz daha çoğalan bir va· 
laamet hliküm sürüyor. Dün 
öileden ıonra Arap'larla Ya· 
hudiler arasında yeni hidi· 
sefer baı röstermit ve her 
iki taraftan 61enler ve yara· 
laaanlar olmuıtur. Hükumet, 
ıokaklara mitralyözler yer· 
leıtirlbİf ve 11rhh oto· 
mobillerle rezen devriyeler 
asayiıi muhafazaya çalıı

mııtır. 

Araplar; bundan sonra 
FiliıtiD'e ıelecek olan Ya· 
buclilerin kabul edilmemeleri 
hakkıacla bir kanun çıkarıl
maaını iatiyorlar. 

lıtaabul 25 (Özel)- Filiı· 
tin Araplara, Y abudi köyle· 
ri•e ateı vermiılerdir. Y •· 
lıa•diJer berıeyleriai bırakarak 
T ıl·Avive iltica ediyorlar. 

lıtanbul 25 (Özel)- Filiıtin 

ı.ıcliaelerllı Suriye V atanile- Suriye Vatanilerloin bir 
riaia allkadar olduklara ve nftmayifi 
itlltin Arabiıtan'tla umumi nacak olan avam kamara-
bir ibtilil ba11rlandıjı ıöy· sında Filistin hldiaeleri et· 
leaiyor . rafında mllzakereler cere-

lıtanbul, 25 (Özel) - Pa· yan edeceği Loadra'dan 
aarteai (Yarın) ıOnü topla· hıber veriliyor. Muhalif par-

~-------•--•~•.__• ... --------
Bodislerle müslümanlar 
arasında çarpışmalar 

·-·-Gandiniu, 8odisleri teşvik ettiği 
söyleniyor 50 kişi ağır yaralı 

Gandi 
Kalklltı, 25 ( Radyo ) -

Bodiılerden bir kafile, cami· 
lıriD lallade toplanarak 

iıJlm dinine aykırı bazı ha· 
reketlerde bulunduklarından 
MilılOman Hind'Jilerle Bo
diıler arasında kanlı çarpıt· 

malar ol•uıtur. Bodiılerden 
elli kitinin aju ıurette ya· 
ralandıkları ı6yleniyor. Mliı· 
IDmaa Hind'Uler, Bodisler 
aleyhine niimayiıler yapmıt· 
Jarclır. Mllıliimanlar, Gandi· 
nin Bodiıleri teıvik ettiğini 

ıöyliyorlar. --····.-.1··--
Feniks 

Sigorta şirketini 
if Jô,.,a sürük -

Iİ)'enler 
Viyana 25 (Radyo)- lflis 

etmiı olan Feniks sigorta 
ıirketi merkez memurların· 
dan iki kitinin evinde araı· 
brmalar yapılmııhr. Bu me· 
murlar, ıiıortanın parHından 
Macariıtan'a bir milyon frank 
kafırmıkla itbı• olunuyorlar. 

Tel· Aviv hastahanelerinde esir dQştQ 
ölen Yahudiler için cenaze 
alayı yapılmak iıtenmiıse de 
lngiliz fevkalide komiserliği 
buna müsaade etmemiı ve 
heyecanı artıracak hadiselere 
sebebiyet verecek olanların 

en ağar cezalarla tecziye edi· 
leceklerini bildirmittir. 

Negfts'Qu Frausa'ya 
kaçarak Nis'de otu
racağı söyleniyor 
lıtanbul 25 (Özel) - Lon· 

dra'daa gelen haberler de, 
- Devamı ,Jördünt'ü s"hijiul" -

------........... ~i------
Avusturya, su l h muahe-

desini neden bozmuş 
-- • .-uz 

Başbakan Şuşning, (Morning post) 
gazetesinde yazdığı ! bir ma· 

kalede ne diyor 
Londra 25 (Radyo) - Avut· 

turya Baıbakanı M. Şutaial' 
Morninı Poıt ıazeteıine bir 1 
mak•le yazarak Avtııturyaaı• 1 
aedea dolayı Seajermea mu· i · 
alıedeaini bozdujunu izah et· · 
mektedir. 
Şuıninı, Avuıturyanın ıulh 

için çıhıtıtını ve en ziyade 
Tuna mea'eleainin bllyilk ih· 
tiliflara sebebiyet vermeme· 
ıiai temin için aıkerliii ib· 
daı ettijiai ve Avuıturya 
siyasaıında hiçbir deiitiklik 

olmıyacağını kaydetmektedir. M. Şutniog 

---------·-----~-------
Yunanistanda ulusal mü
dafaa Meselesi konuşuldu 

------~~------~~ Sarayda Veliaht preııs Pavlofun ri· 
yasetinde bir toplantı oldu 

Y onan topçuları 

Pariı, 25 (Radyo) - Ati- mea'elede, liberallerle pöpll· 
na'dan haber verlliyer: lerler araııntla itillf hlııl 

Don aarayda Yeliahd prens olmuıtar. 
Pavlofu• baıkaalıtında bi~ Ôllıdıa ıoara toplaaan 
mecliı toplınmıt ve Yuaa· parllmento, batbakan ıeae· 
niıtanın ulu1al ·mıclıfaaıı ral ft4etakıaı'ın beyı•name· 
meı'eleıi koauıwmaıtar. lu IİDİ dialemiıttr. 

Moogol sllvarileri 
lıtanbul 25 (Ôıel) - Tok· bir çarpııma olmuı ve ita 

yo'dan Pariı gazetelerine aefer, Monrol aıkerleriMaa• 
relen ıon haberlere ıöre, çuri topraklarına rirerek iki 
bududlarda MonıollarlaMan· muhafız kulllbeaiai 1akmıı· 
çuri kıtaatı araıında tekrar lardır. 

~-~----••M~~··~•~•· ...... ~~---------
Be n es Lindberg 

Umumi vaziyet 
hakkında bir söy

lev verdi 
Praı, 25 (Radyo) - Çe· 

koslovakya cumur baıkanı 
M. Beaes, vaziyeti umumiye 
hakkında önemli bir diyıvde 
bulunmuı Ye Çekoılovakya· 
nın, yalaıı. teknikte clajil, 
ayni zamanda ve kuvvei 
maaeviye ••ldaıından da ha· 
z11lıklı buluamaaı llıımıel· 
dilini beyan eylemiıtir. 

M. Benes; Çekoılovakyanın 
merkezi Avrupadaki rolDnll 
tamamen ifa edebilecek ka· 
dar kudretJi oldutunu ilive 
eylemittir. 

Moutekarlo'da m 
oturacak? 

~,.. L ·~ 
Tayyareci l .indberg 

Pariı, 25 (Radyo) - M ... 
- Devamı 4 ncD sahifede -c---( Ulusal Birlik ) e G6re --

" ilk kôğıt " 
"Tan" dan ayrıbpta "Cumhuriyet" e ıeçen Peyami Safa 

lzmit fabrikHının "ilk kiiıt " ı hakkında ınzel bir fıkra 
yazmıı. Zeklıının, teknik kudreti ve ince uıllbu ile, kliı· 
dın insanlık Alemindeki faydalarını anlatıyor. Ben de ayni 
menua dokunmak istiyorum : 

Kağıt, bir taraftan yeni TOrk endöıtriıiain ilk mukad&lea 
nimeti i11, diier taraftan da eski iktiaadi ıiıtemden bir 
parçanın Tirk topraklarında açtıjı beyaz bir teılim bay· 
rağıdır, 

Onu nimet olarak telakki etmek daha dojru ltanal. Eı• 
ki çağlarda, Mıs1r'cla Nil sularına " bereketli olıuo, faıla 
akıın" diye ıenç dilberler kurban verilirdi. Ayni ldet, 
daha baıka milletlerin laayabnda da cari idi. 

Şimdi bile ıörilyoruz. 
Toprak denilen bnynk, ezeli ve ebedi ananın doiur• 

duiu herhanıi bir ilk mahsulü, bir ilk maddeyi 116rlnce 
bu iJk nimetin zevki vı heyecanı ile kımıldıyoruz. GOaeı· 
leria aanp ıeçtiii tarlalarclı, bağlarda, bahçelerde, bir 

• Devanu 4 ndl sahifede • 
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labite2 (01 .... ı BhUk) 25 Niaa a 9S6 

senesi içindeki kö- Beş kişiyi zehirli yek öl .. 
mür istihsalatımız düren dişi canavar 

-~.,.,....,.--...... _,,,~-----Nakili: KAMI ORAL • 
-lOS- al Ereğli kömür· havzası direktörlü· 

Hafiye Piyedoş, Tolbiya· ğünOn neşrettiği istatistik 
kın hareketlerinden şOp· Eretli k&mllr havzamız 

mtidürliliünün 1935 yılı is· 
tibaalit, irsalat ve ihracatı 
tilerine tertip etmiı oldutu 
çok etraflı bir iıhtistik net· 
redilmiıtir. Bu istatistikler· 

nistan gelmektedir. Havza· 
dan yabancı limanlara gö
tOrmek üzere kömür alan 
vapurların baıında Yunanlı· 
lar, sonra da lngiliz bandı· 
ralı vapurlar vardır. 

heye düşmüştü ... 
- lıte biz, bu arabaya 

binip Montabıır ıokatına 
Jidecetiz. Kaçaçağız diye 
korkuyorsanız, arabanızla 
arkamızdan ayrılmayınız. Li· 
kia bu bapta endiıeye 
mahal yoktur. Bu işde haki
kat halin meydana çıkmuını 
ben ıizden ziyade arzu 
ederim. 

Tolbiyak, Piyedoş'un söz· 
lerini dikkatle dinliyordu. 
Teemmille IOıum görmeden: 

- PekAli-dedi-öyle olsun 
ben de ıizin arkanızdan ge
lirim. Benim arabanın hay· 
Yanları kuvvetli olduiu için 
kaçmanıza imkin bırakmı· 
yacatım. Likin ıurasını da 
haber vereyim ki, direktörü
aOz, benim sözlerimi dinli
yecek olursa, sizi, Baba 
Anri'nin suç ortağı 
olarak bu akşam hapisha
neye riSnderecektir. 

Piyedoı, Tolbiyak'ın söy
lediklerine pek te kolak 
aamıyordu. Fakat buna raj'· 
mea, omuzlarını kaldırarak: 

- Orasını sonra görece
iiz. Likin, madem ki hay
vanlarınızın silr'at ve kuvve· 
tine rnveniyordunuı? Dilsizi 
ıiSt8ren arabanın arkasından 

koımak Ozere arabacınıza 
emir verebilirdiniz, bundan
da ıizi menetmiıim diye id
dia edemezsiniz a.. Her ne 
iıe, ben iti olduiu ~ibi di
rekt&re anlatacatım. 

Piyedoı, bu ıözQ ıöyle
dikten ıonra arkadaıı Pi
ıaıla beraber arabaya atla· 
dıj1 ıibi (Mon Tabur) soka· 
jıaa doj'ru yllrlldü. Tolbiyak 
dahi bir arabaya bindi ve 
onları takip etti. 

Piyedoı, arabada 1akin 
darayor, Tolbiyak'ın iftira-
11ndan dolayı çok miltees
ıir 16rOnOyordu. 

Arkadaıının ne derece 
hakh oldutunu bilen Pigaı, 
derinden bir ah çektikten 
ıonra: 

- Makemmel bir damı 
hld'aya dlittllk. 

Diye mırıldandı. 
Piyedoı, birkaç saniye 

dltOndlikten sonra dedi ki: 
- iyi oldu, zaten ben bu 

adamın maiyetinde çalıımak
tan uıandım. Zira h&ınil ni
yet aabibi bir adam deiildir. 

Baba Anri, bazan bize 
daha sert muamelelerde 
bulunurdu. Fakat o, tam 
manaıile bir baba idi. Onun 
en ajır bir muamelesi bile 
ltiıe tatlı gelirdi. Ondan biz 
ne iyilikler görmedik? 

Tolbiyak, bilikis bizi zap· 
tiye nezaretinden kovdur· 
mata çalıııyor. Böyle bir 
adamın yanında ben nHıl 
çahı111m? Hltta emniyet 
tlirekt6ril bile beni hakıız 
pkarıraa umurumda değil!. 

Piyedoı'un bu ı6zlerinden 
ıonra iki hafiye araıında bir 
ı&künet haaal oldu. Araba 
Montabur ıokağına gelince
ye kadar ne birinia ve ne 
•• ltekiain ajzmdan tek 
llf pldl. 

Baba Anri'ye ielince, em· 
niyet direktörü ile buluımak 
üzere evvelce onun tayin 
etmiı olduğu saatin hululüne 
kadar intizar edemiyerek, 
oğlunun evi karıısında bir 
yer buldu ve oradan otlu
nun evinde cereyan edecek 
ahvali tetkike baılamııtı. 

Emniyet direktörO, maznun 
Lüi ile müıtantiki alarak eve 
gelmiı ve kapıya da üç asa· 
yiı memuru oikmitti. 

Müsyil T olbiyak'ın tanzim 
eylediği plin, Montabur ıo
kaiındaki evde harfiyen tat
bik edilirken, baba Anri ıö
zilnll unutarak neticeyi an· 
lamak Ozere Emniyet direk
törünün evine gideceğine ka
ranlık bir odadan oğlunun 
evinde cereyan eden hidisatı 
takibe koyulduğundan kendi 
kendini kabahatlı r&rOyordu. 
Fakat ne yapabilirdi? Oğlu
nun bayatı mevıubabıtı . 
Böyle bir bal karıııında her 
feye katlanmak onun için 
zaruri bir keyfiyetli. 

Mllsyil Anri, beklediii 
karanlık odadan otlunu11 
evine gelea mağdur kimıe
lerin, ıalonda ftfağı yukarı 
gezindiklerini görilyor ve 
fakat, pencerelerin perdele
ri indirilmiı olduj'undaa, 
bunların yalaız gölielerini 
farkediyor, kendilerini bir 
tilrlil teıbis edemiyordu. 

Baba Anri, bu evi bilhaı· 
sa oilu için kiralamıt ve 
mllkemmel döıetmiı oldu· 
iundan, evin ber tarafını 
biliyordu. Bu aebeple içeri-

den bulunan ıahııları bir eda

da diierine recmelerini bile 
ona birıey ittiham edebili
yordu. 

Binaenaleyh evin ortaya 
teaadnf ede11 pençereıine 
bakarak kendi kendine de
di ki: 

- LtU içerdedir. Diter 
eıbaıın yatak odasında bu
lundukları görillllyor. Bu çok 
manidar itte! Sivil memur· 
lar, M. Tolbiyak'la beraber 
meaai odasına girdiler. Göl
gelerinin hareket ettitini 
g6rüyorum. Şimdi llilıiıi 
ıaJona aalıvereceklerdir. 

-Arkasıvar -

deki rakamlara iÖre: 
1935 Yılında havzada kö

mür İ•tihsalitımız 2,340,491 
tendur. Bu miktarın yilzde 
32 ıini Ereğli ıirketi ocak· 
ları yapmııtır. 

istihsalin Tilrk limanları· 
na verilen miktarı 893,976 
tondur. Ancak bu limanlar
dan mühim miktardct kömilr 
ecnebi vapurlarına ibrakiye 
(yakacak) olar•k verilmiştir. 
lstanbul limanından verilen 
50, 143, lzmir'den verilen 
1,443 tondur. Türk suların· 
da itliyen vapurlara ve Tilr· 
kiye pazarlarına 1935 te 
veriJen ihrakiye yekunu da 
69,179 tondur. O halde 
Türkiye pazarlarına hamule 
ve ibrakiye olarak verilen 
kömilrBn yekünu 963,159 
tonu bulmuştur. 

Yabancı p~zarlarına ya
pılan aevkiyat iH 749,960 
tondur. Demek ki; Eregli 
havzaaının bir yılda Ttırkiye 
ve yabancı pazarlarına g8n
derdij'i kCSmlir 1,523,655 
tondur. 
İ935 yılında havzadan gön

derilen k&mlblln yllzde 33,68 
kıımı, (Yllzde on) denilen 
kiSm&rdeadir. 

YDzde 20-50 ıi Tuvenan 
·yani karııık k6mllrdür. 

1935 te Tilrkiye'den en 
çok k6mllr ıatın almıı mem
leket ltalya'dar. ltalya'ya 
ltalya 'ya btltlln ibracahn 
yllzde 61,96' kıımı fitmiı 
olup bundan ıonra Yuna-

- Devamı d örd iinr.ü mhifede -

Haklı bir talep 
ihtiyat subaylarının, her 

iki senede bir 45 gün müd
detle vazifeye çağmlmaları 
hakkındaki liyiha üzerine 
hususi müe11eselerde çahtan 
lbtiyat subaylarından müte
addit mektuplar almaktayız. 
Deniliyor ki: hususi müesse· 
lerde çahıan lbtiyat ıubayları 
davet vukuunda bittabi yer-
IHini terkedip askeri vazi
felerine gideceklerdir. Ancak 
bu müddet zarfında iıledik
leri müesseselerin kendileri-
nin dönmesini beklemeden 
yerlerine baıka'arını almaları 
tabiidir. Hükümet bu gibiler 
için ne düşünüyor? Kanunun 
Kamutayda bulunduğu ıu 
günlerde bu cihetin nazarı 
dikkate alınması ve alakadar 
yüksek makamlarımızın hu· 
ıusi müesseaelerde çahıan 
ihtiyat subayları için bir kayt 
koymaları lazımdır. 

Bu talebi biz de muhik 
buluyoruz. 

Buna dair aldığımız aşağı· 
daki mektubu aynen yazı-

yoruz: 
(Ulusal Birlik) gazetesi 

direktôrlOğtıne: 

Saygı deter bayım, 
Hllkümetin ihtiyat ıubay· 

Jarına ait çok yerinde bir 
kararını gazetelerde okudum. 
ihtiyat ıubaylaranın memle-
ket mlldafaHında faydalı 
ve kuvvetli bir unıur olabil
melerini teminen her iki ıe· 
nede bir muayyen zamanlar· 
-Devamı 3 ilncü sahifıde-

lzmir vakıflar direktörlüğünden: 
Kemeralh camii avlaıunda mevcut ve tahminen 2500 

kilo ağırlıiında bulunan kullaadmıı eeki çinko açık artırma 
ile satdacaktır. lbaleai 7-5-936 perıembe günü Hat 15 de 
vakıflar direktlrlllğlndeki komiıyoada yapılacaktır. Muvak
kat teminat akçeıi 12 liradır. istekliler çinkoları her giln 
g&rebilirler. 21·25-30-7 1040 

lzmir Eşrefpaşa hastanesinden: 
Eırefpaıa haıtanesi için alınmasına lüzum görül~a ront

ken cihazı nevakııı 21-4-936 gBnlemecinden itibaren 15 gOn 
müddetle ekıiltmeye konulmuıtur. Şartnameyi görmek ve 
bu huıuıta malGmat edinmek iıtiyenler her giln hastane 
baıtabipliğine ve eksiltme gilnii olan 7-5-936 perıembe 
filnO Hat 9 dan OD ikiye kadar villyet encümenine mü· 
racaatları ilin olunur. 21-25-29·4 1038 

Sineması~ 
Herkesin sevdiği, herkesin alkı,ladıiı iki ytıksek, iki sevgili yıldızın iki gftzel filmi 

1 - Hücum Filosu 
Jack Holt tarafından bayok bir kudretle temsil edilen hava tehlikesini 

ve tayyareciltrin kahramanlıklarını gllsteren bftytık film 

2 ·. Bir Aşk Hikayesi · 
Oul Macar yıldızi Magda Schneider'in içten gelen ~bir ilgi ile oynadığı taheser 
----------·----··. ~ --- -~ 

AYRICA: TOrkçe sözlD FOKS dftnya haberleri 

S S ti . Hilcum filosu 15 - 18,15 - 21,30, Bir Atk Hikayesi 16,45 
eans 88 arı. 20Cumartesi ve Pazar gllnleril3,30da Bir Aşk hikayesi baı\ar 

Dikkat• Çouuk haftası mOnaee~etile hergtınl5 Kuruştur 
a ve her seasta duhuh çocuklara 

-· Annesi - kızını göstererek haykırdı: 
"Katili mi arıyorsunuz, işte!,, 

lspanya'nın Lerida eyale· 
tinde beı kişiyi zehirleyip 
feci ııtıraplar içinde öldüren 
bir kadın yakalanmııtar. 
Vak 'anın kabramanı olan 

katil Dolores Kastello adında 
bir kadındır.11 .. 1934 de kay· 
nanası Mari Kastello bir gece 

1ababa kadar :üthiş sancılarla 
kıvranarak ölmüı, getirilen 
doktor, verilen izahatı din· 
)edikten ıonral gastro ente
rit'ten öldiiğünü kayt ile ce· 
nazenin defni müsaadesini 
vermiıtir. 

1935 martında Doloresin 
koc,ıı bir gece ayni araz 
ile yataia düımüş, fakat iz· 
tirabı bir ik; gün sürerek 
ölmilştür. Doktor, bu defa 
da ayni teıhisi koymuş, ce· 
naze gömillmDıtnr. Gene o 
yılın nisanında daha Uç kiti 
Doloresin kaynı, eltisi ve 
bunların çocuğu gene ayni 
ıztıraplar içinde ölmüılerdir. 

Doktor bu defa ıOphe 
ederek gömme izni verme
mekle beraber zabıtayı da 
haberdar etmittir. ilk fÜp· 

1 

beler Doloreı ile annesi Qze• 
rinde toplanmıı. bunlar tev• 
kif olunarak tahkikata baı· 
laomıthr. 

Daha ilk sorguda, Do· 
loresin anneıi heyecanla 
yerinden kalkmış, istintak 
hakiminin önüne kadar gele· 
rek kızını gösterip ıu ı(Szleri 
söylemiştir: 

- "Katilimi arıyorsunuz, işte!. 
Bu faciaları yapan kızım ola• 
cak canavardır. Hatti yaka
lanacaiımız sıralarda benim 
de üzerime atılarak boğma· 
ia çalışmıştır .,, 

Kadının boğazı muayene 
edilince sıkmadan hasal ol· 
muı izler görülmüıtnr. Yal
nız anlaşılmıyan birıey kal-
mıştır. Dolores bir deli mi· 
dir? Yoksa kocasının aileıin· 
den kalacak olan ilç dört 
bin fran klak bir mirasa mı 
tamah etmiıtir? 

ikinci bir mesele daha var: 
ispanya kanunlarında kadıa
ların idamına dair bir mad· 
de yoktur. ispanya Jüri hey
eti bu canavarın bayatını 
muhafaza edecek midir? 

Dünyanın en hü yük hava 
cılık cemiyeti Rus yada 

-~·--
G.emiyetin her yerde şubeleri vardır 

buralarda halka dersler gösterilir 
Geçenlerde Ruıya'nın en 

muhteıem tayyaresi olan 
"Makıim Gorki,, yanmııtı. 
Rus'Jar timdi bu kazada 
kurban olanların adedi ka
dar bava devleri yapıyorlar. 
Her birine ölenlerin iıimle
rini vereceklerdir. ,. 

Sovyet Ruıya'da havacılık 
umumi bir iptili haline ıel
miıtir. Bu "Sovyet bavacıbk 
cemiyeti" nin bir eseridir. 
Bu !=emiyet ilkin memleketi 
bava kimyevi blicumundaa 

korumak makaadile kurulmuş, 
zamanla bugilnkü halini al· 
mış ve dtinyadaki tayyare 
cemiyetlerinin en bllyliitı , 
olmuıtur. Cemiyetin amele, 
mllıtahdem, memur gibi bü· 
tlln halk tabakalarından on 
iki milyon azaıı vardır. 

Ücret Hhipleri aldıklara 1Ja· 
ranın yllıde onunu cemiyete 
veriyorlar. 

Cemiyet blltlln memleket· 
te "hava kulüpleri,, açmıı

- Devamı dördünciJ 4nhifede-

lzmir Muhasebei hususiye mO

dorlttğOnden : 
Bedeli ıabıkı Yeri Cinıi No. ıı 
Lira K. 
350 Bahribaba caddesi ev 106 
310 " " " 114 
332 " " " 112 
351 " " " 110 
320 " " " 104 
340 " " " 108 
50 Birinci süleymaniye " 13 
37 Aliaia yağcılar ıokak ,, S 
25 Tilkilik caddesi " 7 
25 lkiçeşmelik " 202 

118 Karııyaka neeimiye sokak ,, 12 
50 ,, bahariye " ,, 33 
50 " iktıHt " " 22 
42 " " " " 28 
42 " " " " 26 
35 Bornova akkaı ,, 19 

30 " " " 24 
100 Keçeciler caddesi ,, 95, 1 
00 Karııyaka nald6ken iktısat s. farın 85,87 
ldarei hususiye akaratından olup yukarıda yer ve cinsleri 

gibterilea akar 1-6-936 tarihidden 31-5-937 tarihine kadar 
bir aene müddetle kiraya verilmek üzere 20-4-936 tarihin· 
den itibaren 20 rtın müddetle açık artırmaya çıkaralmııtar. 
Şeraiti öğrenmek istiyenlerin berglln muhaaebei hususiye 
mlldllriyeti varidat kalemine müracaatları ve pey ılrmek 
iıtiyenlerin de ihale günü olan 11-5-936 pazartesi rtınl uat 
10 da viliyet dl\imi encOmeniae depozito makbuzlarile bir· 
ilkte mllracaatlan illa oluaar. 1023 



Koçok zabit 
Olmak istiyenler için 

1 - Konya gedikli küçük 
zabit ihzari mektebine talebe 
kayıt ve kabulüne baılanmış 
ve Mayıs 936 sonuna kadar 
devam edecektir. 

?. - Doğumları 333 ve 
334 (Hkeri yoklamaları ya
pılmamıı) olanlardan ve ilk 
okulun 3, 4, S nci sınıflarını 
bitirmiı olanlar (köylü ço
cukları tercih edilecek) alı
nacaktır. 

3 - Kayıt ve kabul şart
ları 18, 19 yaşında olanlar. 

A - Mektep şahadetna
mesi veya tasdiknamesi (tah
sil gördüğü halde vesikası 
olmıyanlar imtihanla alınır. 

B - Kendisinin ve ailesi· 
nin süi ıöhret sahibi olma
dıklarına dair mahaUi hüku
ınetten alınacak fotoğraflı 
hüsnühal kij'ıdı. 

C - Bir seneyi geçmemiş 
aıı kağıdı. 

D - Fotoğraflı nüfus cüz
danı. 

E - Gedikli küçilk zabit 
haz1rlama mektebine girmek 
istediklerine dair pullu istida. 

H - lateldi 18 yaşını bi· 
tirmiş ise kendisinden bitir
lbemiı ise kendisinden ve 
velisinden alınacak taahhüt 
ıenedi. 

F - Talebenin velisinin 
kim olacaiı. 

K - Sdıhat raporu he· 

Tarafından mevsim dolayısile yeoi çıkardığı 

kumaşlar: 

SAGLAM 
ZARiF 

VE UCUZDUR 
Yeni yaphracağınaz elbiseler için bu mamulall 

tercih ediniz. 

SATIŞ YERLERi 
Birinci Kordonda 186 numarada ŞARK HALI 

T. A. Ş. 

Mimar Kemalellio Cadddeeinde FAHRi KANDE· 
MIR o<'.;LU 

'1----------------~-----------

Yalnız taze temiz ve ucuz ilaç ve tu
valet çeşitleri satar. 

yeti sıhhiyeden. 
I - iki adet vesika fo· 

tojrafı. 
4 - lıteklilerden kayıt~ve 

kabul şartlarını taşıyanlar1n 
lzmir askerlik şubesine he
men müracaat eylemeleri 
ilin olunur. 1 

Satılık molör 
12 beygirkuvetinde (Dizel) 

markala aı kullaadmıt bir 
... ot6r ıatıhktar. Talipleria 
idarehanemiıe mlracaatlan 
illa olunur. 

N«A 
~ 

~ ·rKuru/ ~ o JI ıu r. 
1 • 1 
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t(UJuıal Birlik) 25 Naaaa 936 

ölümü ____________ ... __________ _ 
Büyük Aşk, Cinayet ve Batıl 

Bulgarların, Yugoslavya ve Yunan hu- _s;,; •• ;1~~.~~ı~~' M~~~~ras•2 
dutlarında tahşidat yaptıkları görüldü b·~~1:i:,::10:; •• ·::i: ::~~ 

yaptıkları tah,idatı saklamak için hudut Sıııırlarda 

boyundaki köylerde geniş tertibat almışlardır 
btanbul 25 (Özel) - Belgrat' tan alınan haberlere için hudut boyundaki kôylerde tertibat almıtl~rdır. 

ınre, Bulgar hudutlarında gizli ve hummalı bir faali· Bulgarların hazırlıkları, gerek burada ve gerekse 
yet gôrOlmO,tflr. Bulgarlar, ıerek Yunan ve gerekse diğer kom•u devletlerin Payitahtlarında dikkatle takip 
Yugoılavya sınırlarında tah,idat yaptıklarını saklamak olunuyor. 

. ~~~·~ ........... ~ ... --------~~ 
Çurçil, silahlanmaya ay- Ingilizler müstemlekeler 

rılan parayı az buldu meselesine çok ehem-
Finans bakanı Çemberlaynın söylevi 
iağ cenahtan ~iddetle alkışlandı 
Londra 2( ( A.A) - Anm harbın hiçbir ıey ke11nd.rmı 

bmaraaındı bGtçe m611kerelul yacagını hbet etmek ıly11aııından 
reye marac1at edilmeden nlba doğabilecek batan m11raf luı 
yet bolmuttur. Nevll Çember· btlıamıga hazır mıdır? 

btrlıyn hatiplere ceHp nrerek Bu ıözler bGktimet 1ır11ın· 

ncGmle demlttlr ki: dan ılkıılarlı karıılanmıııır. 

- Bu bGtçe bir m6dafaı Londra, 24 (Rıdyo) - Lord 

batçealdlr. Ve batan teklifler Çorçll, Almaayı'aın ılltblar101 

mCldafHyı dair olın ıoo be· tık•lye için ayırdığı meballğı 

yaz kitaptan m6lbemdlr. MG n11arın lnglltere'nln ılllblanma 

dafaa bıkkındı Dt nılyet al · lılne ıyırdıgı tabılıahn fılsıfz . 
dıgını 11çl partlılndeii ıormak ligini ihtar etmlı n Alman'la· 
bClkt\metln hakkıdır. Bo,partl rın ıon aeklı ıy içindeki harp 
a1a1ındın biri btıktlmetla mtı · m11raf tarından •e yaptıkları 

tearrı• olmanın hiçbir tef ka· yollardan bıhaeylemlı. bir bırb 
zandırmıyıcegını her ne babı· YDknoncJı bu yolların lıtlhkAm 
ııaa olurıı olıun lıbat etmeıl lardın fazlı rol oyaıyıcaAını 

lbamana ıöylemlırtr. lıçl par· tôylemlıllr. Baaı bıtlbler de 
tlelala ılyaaaıı bu mudur. Bu • tlmıılar Çarçll'la hıkh 

.-rtl Muuollnl'ye •eya Bitlere oldaAaau beyın etmltlerdlr. 

miyet veriyorlar 
·-·-· Sir Erber vilyam, Pazartesi günü 

Avam kamarasında bir sual 
takriri v~recek 

Londra 25 (Radyo)-Say· ıabibioin, mllıtemlekelerden 
lavlardan (Sir Eri.er Vllyam) hiçbirini• hiçbir tleYlete ve· 

PazartHİ iinll toplanacak rilmiyeceii hakkında blikü· 
olan Avam kamaraaı baı· metten resmen teminat iıti· 
kanlıiına bir ıual takriri yec•ii ve bu teminatın, bir 
verecek ve mlbtemltkeler aaaecl makamında ıvım ka • 
met'elHi hakkın.la Baldvin· maraııaın zalntlarıaa yazıl· 
dea izahat iıtiyecektir.Taluir maaını iıtiyeceti aayleniyor. 

~~~~-----~·~• ........ •e-·~-----~~~~ 
Sağlık işleri 1 Donyanın en hnyok 

Hıtzı~sıbha meclisi havacılık cemiyeti 
don toplandı Rusya'dadır 

- Bqtarafı 2 inci ıahijede· Vlltyet omumf bıf1111ıbbı 
mecllıl ••il F11h G6leç'ia bıı tır. Bu kalDpJer bllUia hal· 

kaahğındı toplanarak Halka· 

Italyao'lar hezimete Is tan bul , .pınar ıaya himaye mıntabıı. 

ka iaz maakeai, kalabalık 
yerleri tahliye talimleri yap· 
tarıyor. Sıtınaklar vücuda 
retiriyor. Yeni pilotlar ba· 
zırlıyor, tayyare ıösteriıleri, 
htıcumları, battı ıtrıtoıfer'e 

uğradılar 
-M.,ıarafı birinci sahi/ede
Habeılerla meYcut kuvyet

leriaia ylıde yirmi betini• 

yolları tahribe memur edil

.&lji ltildiriliyor. 
Şimal eephHinde iki ılin-

tleaberi deYam eden mubı· 

ielte Habeıler lelaine neti· 

celenmiı Y• ltalyaalar reri 

pllıklrttılmOıtDr. 
Binlerce Italyaa ve Habeı 

6lmlı, ıomalilf ve Trabluı· 
ıarph mtlılftmanlardan altı 

bia ltalyan eair dtışmlltUlr. 

De11i civarında da iki ltal

yan tayyaresi dlltlrülmüıtür. 

Ceaupta yatmarlar bütlln 

ıiddetile devam etmektetlir. 

ltalyaa tankları muattal bir 
hal.le kalmıılardır. 

ltalyanların Sa11baae'ye 

ve eliler mevzilere yaptıkla

rı taarruzlar, pllıklrtülmDı 

Ye •in zayiat verdirilmiıtir. 

Harp haıladıiındanberi 

1118 ltalyan zabitinin öldil-

jlnQ ltalyanlar bildiriyorlar. 

Pariı, 25 (Radyo) - ltal· 

yaa'lar, Hıbeı imparatoru· 

aun Niı'te ikamet etmek 

niyetinde olduiunu ve Niı 
ıim11rlarının, timdiden Ne· 
ılı içi• bir Yilll aramaia 
~aıladıklarıoı haber veri
yorlar. 
lıtanbul 25 (Özel) - R6yter 

aja111ıoın verdiii habere i6re 
Raı Naaibu ile Veıtip P•t• 
cepbeyi teftit etmiılertlir. 

Gazeteleri ne ya· 
zıyorlar 

fetanbol 24 (A. A) - Asım 
Uı Kar•Jndı, yeni yıl bGtçeılnl 
tetkik ederek, dnledn geçen 
yıl birçok vergileri in :Hrdlğlnl 
Ye · hanı raAmen bandın Gç beı 
yıl enel 160 milyonu Aeçme· 
yen bCUçenla 213·216 milyona 
çıkarılıbllmeel Idnletln batçe 
ılıtemlndekl iyi mGnıeneyl 

gôıtermekıedlr, diyor. 
Y oouıı Nadi Cumhuriyette, 

1oglllz gazetelerinin baımdı 
Tıymle olmık üzere İtalyan 
gıllblyetlnl lnglllı hezlme11 ola· 
rak ıanlf etmelerlne temH 
ederek, bGtao dGnyıda yavıı 

yanı tlerllyeo bu teliklı.I te· 
zioln çok fena bir alAmet ol · 
du~onu 'e bu ıelakklnln mil· • 
letltr cemiyetinde İnglltere'de, 
loglllı · Fransız mGn11ebetlerlnde 
ve bGtftn A nopı'da bohranlu 
doğurduğunu ıOylOyor. 

935 senesi içindeki 
kômllr istihsalatım1z 
- B(Jltara/ 2 inci sahifede -

Cumuriyetin illaındanberi 

Ereili baYzaıı en yllkaek 
iıtih11llt •e ilaracatını 1935 
yılıatla yapmııtır. Son 7 yıl 
içinde havzadan çıkarılan 
kömlir miktarı 19,004,528 
ton olup ihracat yek6nu da 
3,629, 994 tondur. 

1935 yılı ilk teırininde 
çılıımaja baılayıp 10 teıri· 
aiaanide imarata baıhyan 
ıömikok fabrikası da reçen 
middet içinde 10,532 ton 
yıpmııtır. 

çıkmak tecrilbeleri yaptırı· Cnded Suaco~la n bakteri 
yor. Yeni maldneler, para· 

nın tetkikine karar Hrmlıtlr. 

Belediye relıl doktor Behçet 
Uz ile, ııbhıt mftdGrtı doktor 

yoloğ Memdab, ıoyan blmıye · ıtıtler icad edenlere yardım 
mıntakaıındıkl etlerin nzlye· ediyor. 
tini tetkik ederek kayntğın Hiçbir memlekette tay· 
temlı olup olmadığını bıkacık · yarecilik f,g kadar blytık 

bir klltle halini almıı deiil· lar fe rapor vereceklerdir. Kıty· 
dir. Burün her Ruı bir tay· nak clHrındıkl nlerde ltğım 
yareci olmak ve memleke-

teılıata yoktur •e bu meeeı~. tin hava mtıdafaa1ına iıtirak 
ıehrla umumi ı1ığlağlle ıltka · etmek arzusunu bealiyor. 
dudır. Bu gibi nler Hrea, Hük6met te bu harekete 
eağlığı tehlikeye düıGren Amil · btıyük yardımlarda bulunu· 
ler bulonorea ortadın kal dm yor. 
lacıktar. Bıfz111ııbhı mecllıl, -m-e-ıe~le~l-er-· _Gz_e_r-lo_d_e_d""!ıh-ı--bı_ı_ı 

tebrln 11ğhk lılerlle alAkadar kararlar almııhr. 

~~~~-----~~~·~· ..... ··-·~-----~--~~ 
" ilk kağı ı ,, 

- Baştarafı lci sayfada -

olmuı tine, bir kemalini :bulmuı meyva iÖren çiftçi, o 
ı•a aerdet• giren genç bir erkejin kalb çarpıntısını du
yuyor, nimet olmakta, ekmekten ileri 1riden bu beyaz, 
ince aeane, •uhakkak ki, endtıstri istih11JAtımız bakımın
da• bize ayni zevki vermiıtir. 

Kiiıdı kullanmakla çıkarabilmek ır111ndaki farkı idrlk 
akli ve mantıki bir kavrayııtan mahrumiyet demektir ki, 
builnkll •lıbet kafamızı bundan tenzila ediyoruz. 

Biı, dila pap&risten bile mahrumduk. Garb tekniiiain 
ihracat ınbarlarına mazruf ve sermaye dayamak ıuretile, 
kiiıda kavuıabiliyorduk. Buglln ise klğıt yapıyoruz. Bu 
farkı tarife ne hacet?. 

G6kten, maicle belv11ı yerine kltıd yai111 kentli ener· 
jimizi•, kendi yeai pllalaımamıı ve tekaiiimizia, kendi 
Hrmayemizin ltize ietirdiii bu nimetin yerini t~tamız. 

• • • 
Kliıt, l.eyaz, Jekeaiı Ye pürDzaüz bir klUtür yoludur. 

Dimağlarımız hu yol üzerinde iılemektedir. Kliıda ve kliıt 
lizerioe akaetmiı yükıek, dejerli ve yeni kllJtUre kıymet 
Yerdikçe fikri kalkınma mleadelemizin devreai de o kadar 
kıH VI hızlı fCÇecektir. 

O. R. GÖKÇE 

• 

halinde ıidtletli bir elektrik 
çanı çaldı. 

M. Font Romen hiımetçi 
kıza: 

- Kapıda biriıi olacak. 
Kim oldutunu anlar mı11· 
nız? Dedi. 

Aile reisi, yemek d•iıtmak 
vızifHini yapmaia baıladığı 
sırada hizmetçi kız Roza 
kapıyı açmaj'a iİUİ. Ve iti 
raz sonra dönerek: 

- Yabancı bir mllıyil 
ıelmiı. Şarbavı hemen sıör· 
mek iıtiyor. Çok mühim bir 
it için geldiğini s6ylllyor. 
Kendisini i 1alona aldım. 
Dedi. 

M. Font Romen, 
yemek masasının 

bıraktı Ye: 
Ya .. Dedi. 

peıl.iri 
üzerine 

Vakıa, bu it. günlln mu
tad itlerinin fevkinde icU, 
tam yf!mek zamanında it 
görmek cidden ıüç idi. Fa· 
kat M. Font Romen iyi bir 
adamclı, ıarbayhk itlerini 
belki de her ıarbaydan iyi 
ve zevkle rören bir adamdı; 
bunun için can ııkıntııı, bir 
timıek iİbi ıUratle ıeldi, 
ieçti, rtllDmıiyerek kızla
rına: 

- Siz yiyiniz ve beni 
beklemeyiniz. Kimbilir?. Bu 
it ne kadar zamana muh • 
taçtır.. Dedi. 

Şarbıy, doirudın doiruya 
aalona i•çti. Hiımetçi de 
mukabil kapıdan mutfak 
kıımıaı reçit. 

Madlen: 
- Babamız ne iyi bir 

adamdır. Hele Sen Kriıto· 
mun ıarbıyhk iıleri ne ka· 
dar zevkle, iyi kalplilikile 
yapar! Dedi. 

Hemıireai, bu ı6zlere bir 
ltaı aallamak ve bir tebH· 
ıDm ile mukabele etti ve 
tam bir kalp rabıtlıiı ile 
)'•••iini yemekte deYam 
etti. 

Bitiıik ıalonclan hi~bir ıey 
ıelmiyordu. iki... Belki de 
Uç dakika ıonra.. Yemek 
salonunun kapııı açıldı, Lüıi 
baıını bile çevirib bak· 
maja vakit bulamadan, 
muhallebi maıHı üzeri· 
ne, parlak ve yumurtayı 
aadıraa birıeyin anıtliiüntı 
f)anun kırılarak beyaz bir 
ltuharıa etrafa daiıldıiını 
iördn. 

iki genç kız, birden fena· 
lııtıklarını, batlırının ıid
detle d&ndtıillnll • int de
necek kadar bir zamaa içia· 
de, baılarının birer ılille ka
dar atırlaıtıiını anladılar. 
Her ikiıi de ayai ıamaada 
llaılarını masaya dayadılar 
ve... öylece kaldalarl 

Bu ıırada, elinde aenit 
bir tabak olduiu halde Roz 
Hlona ıirdi. Herhalde elin
deki yemek tal:tıiını maıa 
iiıerine koyıcakb. Fakat 
vaziyeti ıörlace, büyllk bir 
hayret ve korku hi11etti; 
imdad iıtemek için aizıaı 
açta. Ne mümklin? Tabak 
elinden dü.tUI, kırıldı. Ken· 
diıine detru relen meçhul 

adam, Roz'un yüzUne, küçük 
ve listik bir top ile beyaz 
bir buhar tıktı! 

Roz, ıöılerini kırpııtardı, 
birıey bile ı6ylemeie vakit 
bulamadan meçhul adamın 
ıol kolu Uzerine devrildi. 
Adam ela bayılın -belki de 
ölen· hizmetçiyi yavıtça ba
lılar Ozerine yatırdı! 

Meçhul adam, ea küçük 
bir ıaıkınlık ve telit eaeri 
ıöıtermedeo, Rozun bir an 
evvel ıirerken açlığı kapı· 
dın reçti. 

M. Font Romen, evıoıo 
iç iılerinde erkek hizmetçi 
kullanmazdı. BlitOn itler, 
aşçıhk vaıifeai gören bir 
kadınla, fam diıamblık 
yapın kızı tarafındaa i&rll· 
lllyordu. Bunun için, evin 
iç luımındı, mutbakta ye
mek hazırlamakta olan Lof. 
kadi'dea baıka hiçbir kimıe 
yoktu! 

Ayık seıleri üzerine Lef· 
kadi baıını d6nd0rtlü, hiç 
tanımadıiı bir adamı böyle 
mutfak kapııında ıörOnce 
dehıetle irkildi ve iHİ ç~
kildi; fakat meçhul adam, 
Lefakadinin de yllzilne - bir 
tabanca deiil !- mahut llıtik 
t6pu ııktı; beyaz bir buhar, 
••aç Roı ribi anneaiai de 
mutfağın mermer döıemeleri 
llzeriae deYirdi. 

Meçlaul adam kendi ken
cllıfae : 

- Artık eye tamamen 
hakimim ! Dedi • 

Devamı var 

Gözco •• 
logihere'de Fransa'yı 

gBzetliyen bir me· 
mur var! 

laıiliz'Jeria eaki an'aaele
riae pek ıadık olduklarını 
biliyoruz. Bu aadakıt çok 
defa rarabet halini alıyor. 
Meaeli: Baadan befYlz iıl 
&nce Mını deniıiai tarautıt 
etmek Ye Frıaııı r•mileri· 
nin, lngiltere'yi istilA için 
aıker röaderip rönderme
cliklerini anlamak makıadife 
bir .. G6zc61Dk" memuriyeti 
ibdaı eclilmiı ti. 

Burna b&yle birıey olamı· 
yacağı halde ıene memuri· 
yet bakidir. Şummi Baden 
iıminde biriıi bu gözcüliü 
yapmaktadır. 

Tabiidir ki bu atlaman va· 

zifeai fiili olmaktan ziyade 
f ıhridir ve f,uaun i~ia ken· 

diıine ayda bir lira, on iki 
ıilia, altı peni veriliyor. Bu 
paraya mukabil bu adamın 
Fraaııı iıtilAçlarınıa ielmek· 
te oldujunu vataadaılarına 
haber •ermeai bekleniyor. 

Lindberg 
-Bqıarafı 1 inci sahifede

bur Amerika'Jı tayyareci 
(Lintlbeıa) in, ailHil• ltera
ber Moatekarlo'ya giderek 
(KazaliJ) villaııada ikamet• 
karar veıdiii ı6yleniyor. 
Maahau ı.u haber heaOı 
teeyytıd etmemiıtir.Zira •ef" 
har tayyareci, aeretle kala· 
catı•ı kimHye ılyleme· 
mittir. 


