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Dokuoıa tubrikuları umele· 
sinden iki bin kişi grev ilin 
etmiştir. 

Fiatı (100) Para 

13 ler hirşey yapamazsa 18 ler topla
nacal{ ve ltalya tazyil{ edilecel{tir 

Lord Ede~~ ~;;=hfrii ·ga~ mese- .. - ·Batka.;----Fra~;a üÇyüz hin-ki;i:· 
ı • • k Çocuk esirgeme kon· ı·k h "' b• d eSllll Ortaya ataca . gresini Ynoao kralı I OSUSI lr Or U 

itaf ya, uluslar sosyetesinin veı·eceği herhangi lstanbul, ~ç(~zel) - Ba;- teşkil ediyor 
bit" kararı ta11ımak ~istemiyecektir kan çocuk esirıeme kon- - ------- -

• • gresi pazar 1unü, Atina'da Bu ordu derhal istibkamlara 
lıtanbul 7 (Özel) - ltal· 

yanların, Habeş'Jere karşı z.e· 
hirli ıaz bombaları kullan
dıldarı bUtUn devletlerce tes· 
bit edilmitlir. Bu münase· 
betle yarın Cenevre' de top· 
lanacak olan 13 ler komite· 
sinde evveli lnailtere Dış 
baltanı Lord Eden'in bu mes· 
eleyi ortaya atacaiı ve ııra· 
sile diter devletler baş de
l~ıelerinin de ltalyanın bu 
hareketi etrafında ıöı söy
liyecekleri Cenevre'den ha· 
ber veriliyor . 
lıtanbul 7 (Özel) - Son da· 

kikada alınan bir habere 
gebe, yarın toplanacak olan 
13 ler komitesi, ltalyayı sulha 

!'"" - - ;_ - -

M. Madariyaga 
yanattlrmaia' muvaffak ola· 
mazaa, 18 ler komitesi top· 
lanacak ve zecri tedbirleri 
şiddetlendirmekle beraber 
petrole de ambargo konması 
için çareler arayacaktır. 

Alakadar çeventer, Cenev· 
re'de milhim müzakereler 
cereyan edeceii kanaatinde 
bulunuyorlar . 

ltalya Uluslar sosyetesinin 
vereceği her hangi bir ka· 
ran tanımak istememekte ve 
Habeşistanda yalınız Italya n 
hüfuzunun hakim olduiu ze· 

lugilizler 
Almanlarla mOzakere· 
ye giri~ilmesioi istiyor 

lıtanbul 7 (Özel)- Çarşam· 
ba günü Cenevre'de topla· 
nacak olan Lokarnocular, 
Ren mea'elesini ve Hitler'in 
tekliflerini tetkik edecekler 
ve kat'i bir karar verecek· 
lerdir. Bu toplantıda, lngil· 
tere'oio, Almanya ile müıa· 
kerata girişilmesi lüzumunu 
ileri ıOrecej'i ve Fraaıızları 
iknaa çahııcakları haber ve· 
ıUiyor. 

habmı verecek şekilde ha· 
rekd etmektedir . 

Muasolini, sulh mukarrera· 
tını u)uılar ıoıyetesi değil, 
bizzat ltalya tayin edecek) 
ve Habeıistaoa gene kendisi 
kabul ettirecektir diyor. 

Paris, 6 (Radyo) - Ekıel· 

sior ıazeteıi, ahiren M. 
Suviç ile M. Madariyaga 
arasında çıkan bir suitefeh· 
hüm dolayısile 13 ler komi· 
tesi milıakerelerinio çok ha· 
raretli olması muhtemel bu· 
luoduiunu yazmaktadır. Bu 
gazetenin haber verdiiine 
ıöre, Suviç, Madariya1ra'ya 

Atina'da 
Bir TOı·k ticaret 

odası açıldı 
Son posta ile gelen Atina 

i•zetelerinde okunmuştur: 
Atina Türk ticaret odası, 

cumartesi günü Atina tica· 
ret odasında törenle açıl· 
mıştır. Bu törende, Yuna· 
nistan ticaret odası heyeti, 
Yunan ulusal ekonomi ba-
kanlığı genel direktörü, 
muhtelif bankalar direktör· 
teri ve Türkiye'nin Atina 
elçisi Ruşen Eşref haztr bu· 
lunmuşlardır. 

Altın esası 
Bu e~ası terkedeo 
memleketlerde se· 

lah başladı 
Son posta ile .. gelen ~v

rupa gazetelerının verdık· 
leri istatistikli malümata 
a-öre, altın esasını terkeden 
memleketlerde son aylar 
zarfında bir selib ifÖrülmeie 

baılamıştır · 
Allkadarlar, bu aellbın 

iİttikçe faılalaıacaj'ını llmld 

ediyorlar. 

Yunan kralı Jorj tarafından J • • ı k ~ h 
açılmıştır. Murahhaslar, diln yer eşti rı ece \1 e Seıer er 
öğleden sonra muhtelif mil· vaziyette buluna<ıaktıı· 
esseseleri ziyaret etmişler, 

akşam da Jereflerine verilen .,. ... ;~ -
ziyafette hazır bulunmut· 'MA.:.:.u~ıllaı~~ı. 
lardır. 

Almanya 
Ren'de ıabkimat ya· 
pılmaması hakkın· 

daki teklif reddetti 
fstaııbul, 7 ( Özel ) - Londra• 

elan habt>..r veriliyor: Mii?akcrıl 

devam etti&i müddetçe, Almanya· 
r,ra Ren 'de tabkinıal yapmama&ı 

hakkındaki İogiliıı ıeltlifı, Bitler 
MussolinOlc görüşmek üzere l taıafındın reddedilmiotir. M .. Foa 

Roma'ya davet etmiş, fakat ı Ribentrob, Hitler'in cevabını l..ord 
mumaileyhima bu daveti red· Edeo'e bildirmiotir. 
det mittir. \.: ____) ______ .... .,_.___ _______ _ 
Habeş imparatoru, İcab 
ederse çarpışarak ölecek 
logilizler, Italyan zaferinin nihai olmadığını, 
çok uzaklarda bulunan Adis-Ababaya varmak 
için enğeller mevcut olduğunu söylilyorlar 

Habeş imparatoru cephede 
lstanbul 7 (Özel) - Habeş yanaiına isabet eden bir 

imparatoru, ordusunu Asanıi mermi ile yaralaomııtır. Ne-

gölü civarında ve Gondar'ın glls, bntun Raslar mağlup 

ıimalinde tanzime çalışmakta olduktan sonra muharipleri 
dır. ltalyanlar, ileri hareki- ile bizzat herbe girerek kı· 
tına devam etmekte ve ufak hnç kullanacak, ya barba 
tefek Habeı kolları ile çar- -Devamı 4 üncil whi.frde
pışmaktadırlar. Italyan uçak· 
lan diln birkaç ıebri daha 
bombardıman etmişler ve 
Adiı·Ababa tayyare meyda· 
nında iki Habeı tayyareıini 
tahrip etmlılerdir. 

ltal1aD tayyare kumaadıaı 

RüştO Aras 
Ankara "ya gitti 

lstanbul 7 (Özel) - Dıt it· 
leri" Bakanımız Tevfik RlitUi 
Araı ADkara'ya ,ıtmiıtir. 

Fransız 

latanbul, 7 ( Özel ) -
Franııı erkinıbarpları dün 

genel kurmay baıkanı M. 
Gamere'nin riyasetinde top· 

!anmışlar ve 300 bin kişilik 

busuıi bir ordu teıkiline 
karar vermiılerdir. 

Bu ordu derhal iıtibkim· 
Jara yerleıtirilecek ve ıefer· 
ber vaziyette bulunac•ktır. 
Buraya iatisap edecek olan· 
lar, mecburi askerlik müd
detinden başka 12 ıenelik bir 

askerleri 

taahhütname 
lardır. 

imzalıyacak· 

Defterdarlara 
Maiyet memuru 

verilecek 
lstanbul 7 (Ôzel)- Finans 

Bakanhğı yeni teşkillt kanaa 
liyıhasına a-öre; Defterdarla
rıa yanında çalıımak Uzere 
maiyet memurlukları ibdaı 
edilecektir. 

( -- ( Ulusal Birlik ) e Göre J 
'---------,. Tavsiye,, usulün~ paydos! 

Son zamanlarda bir "Tavsiyen modası aldı, yürlldü. Ne· 
redeyse "Tavsiye" , diploma ve ihtisastan ziyade kıymet 
taşıyan bir muvaffakiyet vesikası halini alacak .. Bu çirkin 
hareket, münevverlerden başlıyarak ç~şit iş ~rbabı arasın· 
da hüküm sürmektedir. işsiz münevver, "Tavsiye" istiyor. 
Bir işçi, kapıyı çahpta söze başlayınca ; 

- Rica ederim, merhamet buyurun, bana bir tavsiye ! 
Diyor. Yini "Tavsiye,, denilen nesne, bir şahsıu istikba

line ferman, bir aileye de ekmek vesikası oluyor. Fakat 
asıl dert şuradadır : 

Gözü yüksekte, parlak etikette, rahatta ve bol maaşta 
olan bir takım ehliyetsiz tufeyliler, bir takım kabiliyet ve 
çalışma züğürtleri, işi lakırdı hocalığına döküyor, el, etek 
öpüyor, yaltaklanarak, kandilli reveranslar yaparak riyakir· 
lığın bütün rollerini tamamlıyor ve aşındırmadık kapı bırak· 
mıyorlar. 

Nüfuzu olao her Türk vatandaşın borcu, bunların yüzüne 
kapı)'l kapamaktır. insan var ki nezaketen bunu yapama· 
mak vaziyetindedir. Hiç olmazsa tavsiyeyi alanın bu açıktan 
ieçinmek istiyen deier fukarasına sırtını çevirmesi llı.ım
dır. O da yapamazsa bunu başkasına devretmelidir. Çilnktl 
memlekette hakiki muhtaçlar, hakiki iş ehilleri, feraiat ••
bipleri ve iile yiikü sırtlamış insanlar dururken, bunlara ne 
mevki verilir, ne de ekmek 1 

Hayat hakkı, haklı olanındır. 
Bu vaziyet öyle bir tatbik sabasına konmahdır ki, artık 

"Tavsiye,, denilen kara vesika ortadan kalkıp iİtmelidir. 
Çünkü bunun altında. memleket ve bütnn teşkilitı hesa
bına verilmesi muhtemel ağır notlar da vardır. 

Çalış, baıar, kazan da yi t.. "Mahkemede dayı 11 darbı 
mestline paydoı !. 

GÖKÇE 
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Adao!.::e~7~~!ıaze Yedinci işletme Haziranda 
Ad?n:Pı~:~.::!:~;.;~ı- Afyona nakledilecek 
Son günlerde havalar iyice 

ısınmıt ve yazlık mahsulit, 
çıkmııtır. Çarıılarda don· 
durma ve buzlu meırubat 

sablmağa baılamıtbr. Birçok 
aileler, ıimdiden bailarına 

Hilalde bnyok bir yolcu istasyon binası inşa edilecek. 
E~ya Alsancaktaıı yttkletilip boşaltılacaktır 

(Lüi), masumiyetini ispata muvaf· 
fak olamadığından babasının sorduk 

Devlet demiryolları ye· 
dinci işletme mUfettiıllği, 

hazirandan itibaren Afyon'a 

nakledilecektir. Bu hususta 

liii, kasaba hattının Alaıe· olan Antalya hattını idare 
bire kadar olan kısmını ve eyliyecektir. 
Aydın hattını idare edecek, Haber aldığımıza görei 

laı·ına cevap vermek istemiyordu 
Baba Anri'nin bu sözleri 

üzerine delikanhnın yüzü 
ıoJdu, siması buruştu. Zih
nen, bir takım metehalif his
ler ve fikirlerle mücadele 
ettiği, etvanndan belli idi. 
Pederine cevap vermek için 
muhtaç olduğu metaneti bu· 
luncaya kadar sükut etti ve 
ıonra: 

. - Size söyliyecek, hiçbir 
sözüm yoktur babacığım . 
Beni ne ile itham eylemekte 
olduklarını baber aldınız. 
Beni itham edenlerle görüş· 
müı olduiunuzdan kendimi 
ıu ana kadar ne yolda mü· 
dafaa ettiğime de Yakıf ol
muııunuzdur; dedi. 

Müsyll Anri, oğlunun te
merrUdtınü anlayınca mlite
bayyir bir halde iki adım 
l'eriye çekildi ve : 
- Oğlum • dedi· sen, kiyo · 

tine kadar gidebilecek bir 
auçla itham olunuyorsun . 
Bundan kurtulabilmekliğin 
için, herıeyi olduğu gibi söy
lemekliğin lazımdır, Burada 
ikimizden baıka kimse olma· 
dığına göre, herşeyi söyle
mekliiin ve ıeni kurtarmak 
içia vukubulacak şabıi te
tebbilsl erimi kolaylaıtırmak
lıtın iktiza eder. Söyliyece
fin bir sözfin suitefsir edile
ceiinden korkma! Ben tenin 
pederinim . 

LiU, önüne bakarak düıft· 
nüyor ve çok müteellim bu
lunuyordu. Bir aralık, başını 
kaldırarak babasına baktı ve 
ıunları söyledi : 

- Ben, masum olduğumu 
iabata çahıtım. Fakat muvaf
fak olamadıtım için, bu hu· 
•uata yeniden yeniye bir tec · 
rftbeye daha girişemem. Zira 
takatim kalmadı. Çok sar· 
•ılmıı bulunuyorum. Asabım 
laarap olmuıtur. Masumum 
itte o kadar ! 

Baba Anri, oğlunun vazi· 
etini takdir ediyordu. Bun· 

an dolayı ağlmak, içindeki 
akıcı eltmi biraz dindirmek 

çin mllmkftn olduğu kadar 
azla gözyaıı dökmek isti
ordu. Likin oğlunu daha 
azla mütee11ir etmek iste-
ediğinden biraz düşündü 

e tekrar etti: 
- Demek ki, kendi ınah· 

ını arzu ediyorsun ha? Be-
i de ir ve hicaptan öldür· 
ek istiyorsun değil mi? 
eni düşünmüyorsan, nişan· 
aı da mı düşünmüyorsun? 
Lüi, derinden bir ah çekti 

e ıonra sordu: 
- Terez'i iÖrüyor musu· 

az ~aba? 
- Evet bu sabah valide

Je birlikte koıub bizim eve 
Jdiler. Biçareler, i•yet 
tıraph bir gece geçirmişler. 
kin ben kendiJerini tatmin 

tim. Katil olduiuna inana
yacaiımı söyledim ve seni 
akıam tabliye et ' irib 

ıke götüreceğimi de ilAve 
im. Şimdi seni bekliyor· 

Baba Anri bu sözleri söy
ken LOi başını eimiş 

sayfiyeye çıkmıılardır. 
Badem, kabak, enginardan 

sonra erik ve taze yaprak ta 
piyasaya çıkmıı, hatti kom
ıu illere bile sevkedilmiıtir. 

genel direktörlükten müfet· 
tişliğe emir gelmiştir. 

Sekizinci işletme müfettiş· 

yedinci işletme kaldmldık· 
yedinci müfettiılik te Ala· tan sonra, Aydın ve Kasa-
sehir'den Afyon'a ve Afyon· ba hatları istasyonları bir· 
dan da Karakuyu ve sair 

Jeştirilecek ve Hilal' de bil· 
ıube hatlarile, yapılmakta 

bulunuyor ve göz yaşlarını 
babasından saklamaia çah
şıyordu. Baba Anri, oilunu 
milteessir ettiiini anlamııtı. 
Binaenaleyh teessOrünü ri· 
dermek için devam ederek 
dedi ki: 

~~~~~~----.. --....... ~ .. ------~~~~~- yük bir istasyon binası inşa 
olunacakbr. Bu istasyondan 
yalnız yolcular inip binecek 
ve tahmil tabliye işleri de 
Alsancak'taki istasyondan 
yapılacaktır . 

- Matmazel, Terez, sana 
darılmak şöyle dursun, bir 
kadın resmini niçin sakla
dıiını söylemek tartile ıeni 
affedeceğini vadetti. 

Fransa da saylav s e c; imi hangi 
. istikamete doğrıı gidiyor ~--------~-------

Faşizmin kazanabilmesi için. bir çok kapitalistler Lüi, derhal başını kaldır

Dedi. 
V i 1 ayet meclisi 
Viliyet meclisi bugün öğ· 

leden sonra, hükumet kona· 
ğı salonunda toplanacaktır. 

dı ve: 
- Size bunu söyledi haf 

Demek, o tasvirden ıize de 

çalışacaklar, para vereceklerdir 

bahtetti? 
- Evet, kendisinin kıı· 

kançlığını bertaraf etmek 
için fazla zahmet çekmiye· 
yeceiini ftmid ederim. Ben 
esasen kendiıine lizımielen 
teminata verdim. Senin, fahi· 
ıelerle miinasebetin olmadı· 
iını söyledim. 

Lüi, biitün bu söz'eri dik· 

Pariı - Saylav seçimi için 
Franıa'•ın bertarafında baı
lıyan faaliyet, ıimdiye kadar 
garülmemiı derecede canh 
bir manzara arzediyor. 

Yeni seçime başlanmak 
üzere reçen mart iptidasmda 

parlimento kıpınarkeo. baı-

Cimnastik 
katle dinliyor ve fakat cevap Ş ı· . • 
vermiyordu. Bir aralık de- en 1 klerı tal 1 mat· 
diki: Hayır babacıjım, Te· namesi değişti 
rez beni affetmiyecektir. Cimnaatik ıenlikleri tali· 
Mümkün değil. matnamesinin birinci mad-

- Baba Anri, oğluna bir desi kültür kurulu tarafından 
kere daha hitap etti: d 

_ Lüi, söylemlyotıun yat etiıtirilmiı ve Bakanlık yeni 
Sükütün ikrar oldutunu pek şekli alikadarlara bildirmiı-
ill bildiğin halde neden tir · 
bunda ıarar ediyorsun? Deiişen bu maddenin yeni 

Lüi, babasının ikinci ıu· ~\\kBmlerine göre; Lise, Ôğ· 
aline de ıu cevabı verdi: retmen okulları ve Orta 

- Cenabı hak, herkesin mekteplerle meslek mektep-
sırrını bilir. Ben masumum. lerinin Cimnaıtik şenlikleri 
Şimdiye kadar bunu anlata· iter yıl Mayısının sekizinden 
madıiım için bundan sonra ıonra gelen Pazar gOnU ya
bu hususta s6z söylemeği palacaktır. Bu yıl, bu tarih, 
lüzumsuz l'Öröyorum. Beni 10 Mayısa rastlamaktadır. 
muhakeme edecek olanlar O gün, hava yaiışlı olduiu 
ne isterlerse yapabilirleı. veya ııcak öğleye kadar 10 
Alnımın yazısı bu imiş der, santigrat derecesinden yukarı 
geçerim. çıkmadıiı yerlerde şenlikler 

Baba Aori tekrar sordu: ertesi Pazar gününe bırakı· 
- Demek oluyor ki, o lacakbr. O gün de bava sı· 

resmin senin olmadıj'ını ve cakhk derecesi gene uygun 
haberin olmaksızın cUıtianı· olm121a, ıtnliklerden v~z iC· 
na koyduklarını iddia edi· çilebilecektir. Şenliklerin er· 
yorsun ha? tesi günO, mektepler tatil 

- Evet . edilecektir. 
- O halde, kiyafetini de· KOltür Bakanlığının emri 

iiştirerek mevta teıhirhane· üzerine mektepler ıenlik ko· 
ıine neye gittin? mitelni faaliyete geçecek· 

-Arkasıııar - lerdir. 

bakan M. Alber Saro fU mıştar. Hatti, bunun için nuyor. 
sizleri söylemiıti: bazı kapitalistlerin bile sarfı Bu seferki saylav seçimi· 

nin merkez sıkleti, her za· 
mandan ziyade soJluj'a mü
temayildir. Zira herkes, 
Franıa'da muallikta kalan 
b6yUk me.elelerin, ancak 
bu suretle halledileceği ka
naatini beslemektedir. 

- 1 Haziranda toplana· mesai edecekleri ve para 

cık olan yttni parlimento
nun, şu üç mühim noktanın 
Fransa'da kuvvet bulmasına 
dikkat l deceiine inanmak 
isterim: 

Yurd sevgisi, cumurluğu 

takviye ve parlamentoda 
ulusal hakimiyetinin muha· 
fazaaına hizmet. 

Fransızlar, başvekilin bu 
sözlerini bir umde gibi ka· 
bul ederek bu sefer reyleri· 
ni kullanırken derin dl\şün· 
11\ek ihtiyacını ber zamandan 
fazla hissediyorlar. 

Bu seçimde Fransız fa· 
pstlerinin galebe çalabilme· 

leri için esash tertibat alan· 

Kuduz hir köpek 
Bir çocuğu başından 
ısırdt, zavallı yavru 

ôldfl 

dökecekleri söyleniyor. 
Tardiyö, bu aeferki seçi· 

me iştirak etmemeğe ve 
Fransa'nın, onsuz kurtulması 
için parlimerto dışında ça· 
lışmağa karar vermiş bulu· -

BAŞ DURAK 

HAMDİ NüZHET 

Sıhhat Eczanesi 
Yalnız taze temiz ve ucuz ilAç ve lu· 

valet çe,illeri salar. 

<:. H. P. Işçi-Esnat kurumları birliği baş· 

kan lığından: 
Birliie kayıdh bilumum Dyelcre. 
Kurumunuzun yıllık toplantı günü aşaiıda ı6ıterilmiıtir. 
Tayin edilen ııün ve saatta birlik merkezinde yapılacak 

toplantıya gelmeniz kendi faydanıza olacaktır. 
Kurumunuza aid ne gibi dilekleriniz varsa bu toplantıda 

görüşülüp bir karara bağlanacaiından toplantılarınıza önem 
vermenizi rica ederiz. 

RUZNAME 
1 
2 
3 

Geçen yıl faaliyeti hakkında izahat. 
Dileklerin tesbiti. 
idare heyeti seçimi. 

Kurumların iıimleri 

Berberler 
Gümrük hamalları 
Güzel san' atlar 
Eczacı kalfaları 
Kutucular 

Tarih Gün Saat 

10 Nisan 936 Cuma 20 
13 Nisan 936 Pazartesi 17 
14 Nisan 936 Sah 13 
14 Nisan 936 Salı 18,30 
15 Nisan 936 Çarşamba 19 

Adana, (Özel aytarımız
dan) - Bundan birkaç gQn 
evvel bir kuduz köpek 
Oba'da küçük bir çocuiu ve 
birkaç köpekle ltir ineji 
ııarmış ve öldürülmüıtü. 

Şehrimiz bastabaneaine te
davi için retirilen çocuk, 
aldıiı yaraların teıirile öl· 
milıtür. Kuduz köpek ço· 
cukla bir müddet bojuşmuş 
ve baıından, gözünün albn
daa diılerini l'eçirmiıtir. 
Y arllların dima;a yakın ol· 
maıı, ölilmli intaç eylemiştir. 
Diğer inekle köpeklerde 
itllf edilmiıtir. 

Tütün işçileri 16 Nisan 936 Perıembe 18,30 
17 Nisan 936 Cuma 19 Binek arabacıları ve ıürUcöleri 

Ekmekçiler I 20 Nisan 936 Pazartesi 16 
Lokantacılar 20 Nisan· 936 Pazartesi 18 

T.ı.foo Tayyare 
3151 Sineması Telef~ ""'Jill 

F ıran iıçileri 
Bakkallar 
Balıkçılar 

21 Nisan 936 Sah 17 
22 Nisan 936 Çarşamba 19 
23 Nisan 936 Perşembe 10 

t: § n n lR? u• • ~ BOtOn tzmir Halkının sabırıtnzhkla bekledikleri sene· 
~ ~ U U oin en gftzel co kahkahalı en zarif filmi 

HER SEANSTA 

Aşk Bandos u 
FERNAND GRAVEY'İN temsil ettiği bu film seyircilerini kahkahadan kmp 

geçirecek, babrası yıllarca unutulmayacaklar 
-------- --- . . ---

"AŞK BANDOSU" çok uzun bir film olduğundan seans saatlarında 
değişiklik yapmak zaruretinde kalınmııtır. Seanslar şu saatlardadır. 

Seans saatları 
14,30 • 16,25 - 18,45 - 21,5 Cumartesi günleri 12,10 da başlar 12, 10 
ve 14,30 seanslarında talebeye tenzilith bilet verilir. Pazar günleri 

12,10 da baılıyacaktır. 

AYRICA: rfflrkçe F{)KS dünya haberleri 

Kasaplar 
Matbaa itçileri 
Kolonyacılar 
Ticarethane memurini 
Sütçüler 
Küçük sanatlar 
Sanayi iıçileri 
Sandalcılar, salapuryacılar 
Şoförler 
Yapıcılar 

Yftk arabacıları ve sürilcüleri 
lmtiyaılı ıirketler 
Çarıı hamalları 
Garıonlar 

Müzayede bedesteni 
Deniz işçileri 
Mötörlü ;vesait 
Terziler 
Kahveciler ve gazinocular 
Ayakkabıcılar 

23 Nisan 936 Perşembe 18 
24 Nisan 936 Cuma 13 
24 Nisan 936 Cuma 19 
27 Nisan 936 Pazartesi 20,30 
28 Nisan 936 Salı J 9 
29 Nisan 936 Çarıam1'a 17 
29 Nisan 936 Çaı ıamba 18,30 
30 Nisan 936 Perşembe 15 
1 Mayıs 936 Cuma 21 
4 Mayıs 936 Pazartesi 18 
f' Mayıs 936 Sah 19 
6 Mayıs 936 Çarşamba 18,3G 
7 Mayıs 936 Perşembe 17 
8 Mayıs 936 Cuma 15 
8 Mayıı 936 Cuma 18 

1 l Mayıs 936 Pazartesi 19 
12 Mayıs 936 Sah 18,30 
13 Mayıs 936 Çarıamba 18,30 
14 Mayıs 936 Perıembe 17 
ıs M•yıı 936 Cuma 17 

r 
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T · · k H K umul Vapur Acentası Ali Rıza VV. f. H. Van Si Limited vapur ur ava ur 1 ROYAL NEERLANDAIS Oer Zee acentası 
B k P KUMPANYASI M f f' h • 

U•• yu·• ı·yangosu §ie "SATURNUS,, vapuru el- Qce it anesı & Co. Cendeli Han. Birinci koı· 
= OEUTSCHE LEVANTE LıNIE don. Tel. 2443 

yevm limanımızda olup 28- .. AGUILA,, vapuru balen THE ELLERMAN LINES L TD. 
Şimdiye kadar binlerce ki,iyi ; 3-36 da ANVERS, ROT- Yeni Kavatlar çnrfısı limanımızda olup ANVERS, " MARDINIAN ,, vapuru 

== TERDAM, AMSTERDAM N 34 ROTTERDAM, HAMBURG mart nihayetinde LIVER· 
zeDl(İD etmİ,tİr. i ve HAMBURG limanlara O. ve BREMEN için yilk ala- POOL ve SVENSEA'dan 

E için yilk alaukbr. caktır. gelip tahliyede bulunacak. 

1 6 ini ke,ide 11 Nisan 936 dadir. § "HERCULES,, vapuru 6_ " ANGORA " vapuru "THURSO,, vapuru niaan 

200 000 L• d :e ••-1!!!1!!!11.-!!lll!IP!Lllll!!llll-• HAMBURG, BREMEN ve iptidasında LIVERPOOL •• .eoyok ikramiye: ' ıra ıri 4-3
6 

da ırelip 11·4·36 da Do K T o R ANVERS'ten y&k çıkar· SVVENSEA'daıı ırelip tah· 
!$ ANVERS, ROTTERDAM, Ar ..l nftb mıştır. liyetıle bulunacak. Ayrıca: 30,ooo, 20,ooo, 15,ooo, 12,ooo, 1 AMSTERDAM ve HAM- 1 ~· "DELOS ,, vapuru 13:ni- "GRODNO,, ·upuru mart 

50 ) Çocuk Haıtalıkları LL 10,000 liralık ikramiyelerle ( ,ooo BURG limanları için yUk sanda bekleniyor, 18 nisana nihayetinde LONDRA, HU 
I kt Mnteha1tııı kadar ANVERS, ROTTER- ve ANVERS'ten gelip tabii· liralık iki mGkAtat vardır. l§ a •.~~~YMEDES" .. puru '•inci :.Zfe;, 5~":}; N. 68 DAM, HAMBURG ve BRE· yede bulunacak ve ayni 

.. _ı ı•---·-----•• MEN limanlarına yOk ala- zamanda HULL itin yOk IUllllllHlllllllllllllHlllllllllHllUlllUllUHHlllllllllllllllllUllllllllllllllllll .. ~ 3· 4· 36 da beklenmekte olup caktır. alacaktır. 
lzmir millt emllk m&cllrllliftaden: yilk&nn tahliyeden ıonra BUR- Satılık motör AMERICAN EXPORT LINE Not: Vurat tarihleri •e 

Satıı GAS, VARNA ve KÖS- "EXMORE" vapuru 12 ni- vapurlann Wmleri izeriae 
S. no. Lira TENCE limanlara için yllk 12 beygirkuvetinde (Dizel) sanda bekleniyor, NEV · defitildiklerden meı'aliyet 
135 Buca aıaiı mahalle belediye ıokak numara 6 alacaktır. markalı az kullaaılmıı bir YORK için hamule alacaktır. kabul edilmez. 

eski d&kkln 40 "GANYMEDES" vapuru ""ot6r ıatılıktır. Taliplerin S. A. ROYALE HONG· 
136 Buca aıaiı mahalle 9 çeıme ıokak 27 eski 19 20·4·36 tarihinde gelip idarebaaemiıe milracaatları ROISE DE NAVIGATION 

taj ve timdi 27 taj numaralı d&kkln 50 25· 4 36 tarihine kadar ilin olunur. FLUVIALE ET MARITIME 
1~7 Buca aıata mahalle çay ıokak 4 eaki 2 taj ve ANVERS, ROTTERDAM .. DUNA " vapuru 10 ni· 

ıimcli 4 taj numaralı dilkkla 100 AMSTERDAM ve HAM- kıarenler! Mut- sanda bekleniyor, GALATZ, 
138 Buca yukarı mahalle intikam ıokak 31 eski BELGRAD, BUDAPEŞT, 

numaralı dilkkln 20 BURG limanları için yllk laka (Okamontol) '-- • BRA TISLA VA ve VIY ANA 
alacaktır. k k 1 ,.... ük 1 '-t 139 Buca yukarı duatepe ıokak 12 eaki 10 taj ve SVENSKA ORIENT 6kaftrft 'e ere eu için y a acaa ır. 

timcli 12 numara taj dnkkAn 100 LINIEN rini ıecrftbe edi ~ SPANSKELINJE • OSLO 
~ " BAYARD " mot6rD 11 140 Buoa yukarı safer ıokak 7 eaki 7 taj numaralı .. ROLAND,, mot6rl 29- ~ 

· klrfir dBkkla 100 3-36 tarihinde beklenmekte ~ 
ılz •. 

nisanda bekleniyor. HAYFA 
ISKENDERIYE, DllPPE ve 
NOR VEÇ limanlarına ytlk 
alacaktır. 

•v apurlann isimleri, ıel· 
me tarihleri ve na•lun tari· 
feleri hakkında bir taabbtlde 
ıiriıilmeı." 

Birinci Kordon, telefoa 
No. 2007 • 2008 

141 Buca yukarı lıDaztepe 21,23 eıki 17·1 taj •• olup y&kllDll tahliyeden aonra CQ 
timdi 23 numara taj alan dilkkln 2S ROTTERDAM, HAMBURG, 

142 Baea yukan tınaztepe 6 eaki numaralı dllkkla 20 COPENHAGE. DATZIG, 
143 Buca aıatı mahalle &çkuyulardaki mecidiye GDYNIA, GOTEBURG, 

cadcleaiade 1-2 ve ıi•di 1 numara taj ılan OSLO ve ISKANDINAVYA 
kah•ebane 100 limanlan için yük alacaktır. 

144 luca •tali nalltaat melamet aokak 46 e1ld 30 •ALGERIA" vapuru 14·4· 

lzmir Yün mensucatı 
Türk A. Şirketillill-

numara ta jlı furun 250 36 da beklenmekte olup 
145 Baca •tala aalbaat mehmet aokak 48 eaki 32 ROTTERDAM, HAMBURG, 

taj numaralı dBkkla 50 COPENHAGE, DANTZIG, 
146 Baca a .. tı belediye 65 eılci 75 taj ve timdi GDYNIA , GOTEBURG , 

63 taj numara alan ~ahvehane 76,70 OSLO ve ISKANDINAVYA 
147 Buca •tat• belediye 62 uki 50 taj ve timdi limaalan içia ytlk alacakhr. 

64 •umara taj alan d&kkln 60 SERViCE MARITIM 
148 Buca yakarı zafer 62 eıki 48 taj ve timdi SO ROUMAIN 

e Pthjen ~abapıa 

taj amura alaa kabvehaae 400 "ARDEAL. vapura 3-4·36 
149 Buca yukarı mahalle ltayram afa ıokak t eıki ela KuSTENCE, GALAZ, au aaatmayınız. 

numara 1 taj aamarah halen e• laaliade kul· BRAILA ve SULINA hare· •• -------

en lıtftn bir mfte

hll ~keri olduta 

landan dDkkln SS ket edecektir. 
150 Gtlıel yurt bana mabaUeıi ıen ıokak 27,27·1 "ALBA JULYA" vapuru 

Hki aumaralı 93,80 metre murabbaı yafbaae 16·4-36 da relip 17-4·36 da 
•• dDkkln 1500 MAL TA, MARSIL YA ve 

Kuvvetli mftehll 

ietiyenler Şdhap 

Sıhhat ıftrgtln 

nALKAPıNAR KUMAŞ 

FABRIKASI 
Tarafından mevılm dolay11Ue yeni çıkardılı 

kumatlar: 

SAGLAM 
ZARI~"' 

VE UCUZDUR 
Yeni yapllraoeııaı!l elbileler i~ia ba mamul4tı 

--·- tercih ediniz. .. 
SATIŞ YERLERi 

Birinci Kordonda 186 numarada ŞARK BALI Yukarıda ya11lı emvalin mlilkiyetleri peıia veya ikinci BARSELONE hareket ede- haplarmı Maruf T. A. ş. 
tertip ve1lkaıie te19ive edilmek tartile oabeı ıln mlddetle ce ktir. ecza depolarında Mi K ı 

11
• c ddd • d FAHRi KANO• 

' "PELES,, vapuru 21 ·S-36 mar ema e ıo a eeın e . El• artırmaya keaulmuıtur. lbaleıi 16·4-936 perıembe a&a& ve eczanelerden 1 x 
• da aelip 13-5-36 da PiRE, 1\1 R ObLU ıaat 16 dedı~ ~hcdarıD miDI e~lik m&dlriyeUne ~·~· MA~A, ~ARSILYA •• a~~r. ~ı~~------~--~------~~ c:aatları. 787 

BARSELeNE hareket ede· ı•--------•• 
Bağcılaı-a ilin 

Ere bai mıntakalannclaki aataı acentalarımızın iıimleri 
\'e aceatalarıa batcılardan talep edebilecekleri en yllkaek 
Perakende fiatler ıanlardır: Perakende aatıı fiatleri 
Satıı mıntakaıı Acente beher torba için 
lımir Eıaaf ve Ahali bankaıı , lzmir 330 kuruı 
lımir Memurlar kooperatifi " 330 " 
Pttaaiaa Kadı otla Ahmet ,, 341 
Alaıebir Eınaf ve Ahali bankaıı , " 350 ,, 
Turıutlu ,, " ,, ,, 342 ,, 
Sılihli " " ,, " 347 ,, 
Urla Cezayirli Hlaeyin Avni 

ve Fuat Urla 345 ,, 
Çeıme ,, ,, ,, ,. 355 ,, 
Seferihisar ,, " ,. ,. 355 " 
kemalpata Avni Meserretci lzmir 348 " 
Soma ,, • ,, ,, 349 ,, 
kırkajaç " " " " 349 " 
Balıkeıir " ., " , ,, 358 " 
Berıama Hilmi ve Namık biraderler, Berıama 360 " 
Meneme Salih Nuri lzmir 336 " 
Akhisar M. Fahrettin Mııırcı , Akhisar 348 " 

Kllkürtlerimiz karıua mtllallrlü (50) elliıer kiloluk torba
larda satılıja çıkaralmııtır. Beynelmilel ıöbreti haiz Lond· 
rıda (Daniel Grıfftb) laboratuvarında yaptırılan tahlilde, 
ktıknrtlerimizin, 

yBzde 99,51 ııfiyette 
olduiu anlaıalmııtır. 

KDkBrtlerimiı baicıhk için aon derece faydalı ha11alar~ 
haiz muzır maddelerden tamamile lri ve ea yDkaek ecnebı 
kUkBrtlerine muadildir. Kt-çiburlu kftkGrtleri Tlrk 

Anonim ,ırketi 

cektir. 
"'ALBA JUL YA" vapura 

7 -6 · 36 da beklenmekte olap 
8-6-36 da PiRE, MALTA, 
MARSIL YA ve BARSELO· 
NE için ylk alacaktır. 

Yolcu kab•I eder. 
llindaki hareket tarible· 

rile navlonlardaki d4'ltitiklik· 
lerden acente meauliyet 
kabul etmez. Fada taflillt 
için ikinci Kordonda T abmil 
•e Tahliye tirketi binuı 
arkaaında FRA TELLi SPER· 
CO vapur aceataaına mira· 
caat eclilmeai rica olunur. 

Telefon: 2004 • 2005 - 2665 

Otomobil sahip· 
leri okusun 

(Zinet) 
Otomobil ıarajı açılmııtır. 
lımetpata ve F evzipaf8 

bulvarlan &zerindedir. 
Rahatlık, emniyet, temizlik, 

bol ıu mtlkemmel kıraatba· 
nesi. Makinelerin benzin, yat 
veuir içeriden tedarik edilir. 
Gar~ ıeceli g0hd8zlil açık· 
br. G6rDımek arzu edenler 
mildir lbrabim'e mlracaat 
etılnler. 



Sahife 4 :(UluaaJ Blrük) 

Harikulade ve hakiki maceralar 
Avam kamarasının dünkü toplantısı çok gürültü- Tefrika sayısı: l 

•• • • • • •• ,,.. ' •• • Kadm korsan, elinde lbir balta oldu-
1 u oldu. Amele partısı lıderı bukumete hucum ettı. ğu halde lspanyol gemisine atlamı~tt 

d Taarruz kararı verilince, An bu vaziyeti görünce, 
Lord Çurçil dedi ki: lngiltere'nin rucu ettiğini, tarihte ilk efa görü· ıeminia yelkenleri ao·n had.. dişi bir kapı~n gibi yerinden 

N • • k • M ' ff • d • 1 k k • • dine kadar gerildi, mOsaid farladı; bir kurşun ile ölerek yoruz. e garJptır 1, JSJr 1 Ve 10 1Sl80 )'0 UDU Urlarma IÇID rllzgirla konan gemisi bir kanlar içinde yerde yatmak-

donaomamızt kuvvetlendirmek ihtiyacını duyuyoruz ejder gibi denizleri yararak ta oJao koraanlardan birisi-
bpanyol ıemıııne doiıu nin kanlı baltasını kaptı; 

lstanbu 17 ( Özel ) - Londra'dan haber veriliyor: Hetli'den sonra birçok saylavlar söz almıı ve hükumeti atıldı. An, ön tarafta, ön kulaklarının kenarından kur-
Avam kamarasının dünkü toplantısı, çok önemli ve gü- şiddetle tenkit eylemiılerdir. Bu meyanda Lord ÇurçiJ de direk dibinde yllı.ü koyun ıunlar •ızlıyarak geçiyordu. 

rilltlllü olmuştur. Amele partiıi baıkanı Hetli, söz alarak vardır. Lord Çorçil şu sözleri söylemiştir: yere yatmıf, lıpanyol sıemisi An bunlara ehemmiyet ver-
demiıtir ki: - Meraretle beyan edebilirim ki, tarihte ilk defa olarak ile arada olan meaafenin meden boğuıan ve ken-

- ltalya aleyhine zecri tedbirler koyah beş ay olduğu aitikçe azaldığını ıeyret- dilerini mlidafaaya çahıan 
b ld b. t ' Jd d'l m•m1'ı ve Habeş'ıstan'da heraün lngiltere'nin rücq ettiA-ini aör6yoruz. Ne zecri tedbirler ve 6 

• e ır ne ıce e e e 1 e '" 6 5 
• mekte idi. konanlara doğru koştu. Ar-

dökülen kanlara ·seyirci kahnmıştır. Halbuki, zecri tedbir- ne de birbirini takip eden Cenevre toplanbları, doğu Af- Korsan gemisinde büyük kadaılan adeta mahsur bir 
fer almak ve fenahğın önüne geçilmek için en çok gayret rikasındaki faciayı durduramamııtır. bir faaliyet vardı . Toplar halde idiler, balta ile tahta-
g6steren ve formllJler tertip eden lngiltere idi. lngiltere- Ne gariptir ki, lagiltere; Mısır ve Hindistan yoluou koru· doldurulmuı, niıan ve ateş ları parçaladı, açılan delikten 
nin haysiyetini kurtarmak için Sir Samuel Huarı feda et- yabilmek için alelacele donanmasını takviye etmek mec- etmeie hazır idi. Kor1an- içeri kumbaraları atmağa baı· 
tik, fakat o gündenberi ne oldu? buriyetini hiasediyor. lardan bir kısmı hançer ve ladı. Bu ini vaziyet, lspan-

-------•• • • • • t t • • • 1 bıçaklarını, kılıçlarını mua- yollar araıında dehıet hu-

Baldvin 
istifa edecekmiş 

lıtanbul, 7 (Özel) - ln
ılliz kabinesinin istifa ede· 
ceii hakkındaki Deyi Meylde 
çıkan havadiıin mevsuk ol
duiu ve paıkalyadan sonra 
tahakkuk edeceği ı&yleniyor. 
Yeni kabineyi Sir N6vil 
Çemberlayn kuracak ve 
Bald•in, ıimdiki kabinede 
Makdonaldıa aldığı vazifeyi 
deruhte edecektir. 

••• 
Göm boş 

Bir parti reisi ile dOello 
edecek 

lıtanbul, 7 (Özel) - Ma

car batbakaaı ıeaeral G6m· 

b6t1 çiftçi partisi ı eiıi 

Aralde ile diiello edecektir. 

Buna ıeltep, milli mtıdafaa 

ko•lteai toplantısında cere

yaa eden ye riıli tutulan 

lıtir hldiıedir. ----...··--··---
llkmektep mu

allimleri 
imtihan ile orta ô~re· 

tim ehliyetnamesi 
ala bilecekler 

Ankara, 7 (Özel) - Kül-

tnr Bakınhtı, ortamektep 

riyaziye, tarih ve fen bilgisi 

6iretmeoliii için, ilkmektep 

muallimleri ara11nda bir im

tihan aç•ııtır. imtihan vill· 

yet merkezlerinde yapılacak 

ve kazananlar Ankara'da 

bir ... ıifahi imtilaana tibi 

tutulacaklardır. Bu imtihan· 

da muvaffak olanlara, orta 

6jretim ehliyetnamesi veri

lecektir. 
---~·-,.__ ______ _ 

Lokarnocular 
Perşembe gDnfl top· 

la nacaklar 
lstanbul, 7 (Özel) - Lo

karno muabedeaini imzalayan 
devletlerin dtş bakanları 
Perıembe gUnl Cenevre'tle 
toplanacaklardır . Belçika 
baıbakanı Van ZeJland, daha 
evvel gela.iyeceiinden top-
anh Perıembeye bırakıl
mıthr. FJAaden de lıtu top
aatıda ltuluaacakhr. 

F r a O S3d3 komünistlere 1 Yunan yene etmekte idi. suıe getirdi. 
Tabancalar, elde, hiicuma Bu ıırada, diter korsan-

d b O d d h hazır bulunuluyordu. lar da blokbavzlardaki top· 
karşı Şİ detli İr mÜ• r USUD 8 İZ· Bunlardan batkı, barut ları Iıpanyol gemisinin içine 

met m oddeti iki dolu kumbaraların fitilleri doğru çevirmiıler ve şiddetli 

d 1 h 1 takılmıı, muayene edilmiş top ateıine baılamıılardı. 
C3 e e 3Ş 8llJ JŞ(J r sene olacak idi. Bu kumbaralar, fitilleri Bu aralık bir barut fıçısı da 

ateılendikten ıonra lıpanyol- atet aldı; lspanyol aemiainin 
Baş bakan Aib~;Saro, dün 18 lstanbul, 7 (Özel) - Ati- lara atılarak remi de yangın içini alt- üıt etti. Bu infilik 

na'daD haber •erildiiine çıkaracaklardı! çok mlithiı oldu. Iıpanyol 
va)İyİ kabuJ ederek • g6re, Yunan liiikOmeti, aa- An, bu diıi kaplan, bu gemisi ıu almaia baıladı. 

asay~Ş kertik mllddetlni iki aeneye kaynaşmaları derin bir hız Gilverte kan deryasına d6n-
bakkında konuşlu ;bJlt edecek ve aıkeri mek- ile seyrediyor, gözllnlla 6n0n· mütUL 

teplerde, yeni Ye fenni cere- de bir an ıonra hlııl olacak Rokhama, elde edilen esir-
lıtanbul 7 (Özel) - Pa-

ris'ten haber verildiiine ıö

re; aaylav seçimi b6ylik bir 

si taniye olunmaktadır. 
lıtanbul 7 (Ôıel) - Baı 

bakan Alber Saro, dün on 

heyecan içinde deYam edi- ıekiz valiyi kabul etmit ve 
yor. ıeçim esnaaıDtla asayıtın 

(Ünyen Nasyonal) partisi, muhafazası için alınan ted-
dlln protramını netretmiıtir. birler etrafında konuımuı-
Bu protramda, Fransa'yı tur. 
kurtarmak için komüniıtler- Seçim, bu ayın 26 ıncı 
le ıiddetli bir mücadele aç- allnll akıamı bitecektir. 
mak liıım reldiii zikredil- . • Komilniıtlere kartı bat· 
mekte ve bu mea ~'lede byan mUcadele, ıiddetle de-
bir •llcut halinde birleıilme- vam ediyor. 

------•ıtı .. ~•~ ...... 

yanları takib eylemek tizere facia canlanıyordu! ler getirildi, bunlar arasında 
ıaltitan içlD daimi kurslar - 8 - kafaıı müthit bir kİlıç dar-
teaiı eyleyece!tir. Borda bordaya.. besiJe ikiye ayrılmıı lspan-

Habe,. ı' mparatoru lıpanyol gemisi fena bir yol gemiıi kaptanı da vardı. 
v gemi deiildi. Yolu da Yardı. Zafer elde edilmiıti. Fakat 

icabederse çarpışa· Fakat korsan ıemisi daha bu esirleri ne yapacaktı? 
k 1 k Bunlardan bir kısmını, Oçer 

ra Ö ece ıeri 9e çevik idi. Bunun için d6rder zincire •urarak am-
-B<J1tarafı l inci. ıahifede- iki aaat ıüren bir kovala· barın dibiae indirecekti? 

kazanacak Yeya çarpııarak madaa ıoara koraan gemiıi Yaralı olanları ise, birer birer 
ölecektir. lıpınyol gemiıine adamakıllı denize atmaktan baıka bir 

lnıiliz ıaıeteleri, ltalyan yanaıb . çare yoktu .• 
zaferinin bUyOk ve fakat ni- lıpanyol ıemiıinde endiı• Aa, hu kanlı manzarayı 
bai olmadıtını, çok uzaklar- ve teliı farkedillyordu. Rok· illr defa görm&ı oluyordu. 

Adanada ~eC"J tren kazaSJ da ~ulunan Adiı-Ababa'ya bam: Her taraftan iniltiler, ah 
l ~ varmak için, ıimdiye kadar - Eier biraz daha •akit ve feryatlar geliyordu. Bir 

aıılan Habeı mevzileriadea 

Nuı·i, muvazenesini Koudoktöı· 

kaybetti ve 
altında 

kaybedersem bu ıeytaa otul · kadın olmak itibarile bu 
dalla büyOk eaieJler bulun- ları beni kartılayacaklar, 
duğanu, Habeıleria ihtiyat manzara sinirlerine dokun-

Adana ( Ôzel aylarımız· 
dan) - El'veJki ıün Mamu· 
re .. Adana hattında feci 
bir tren kazası olmuı ve 
bir kondoktör ölmilşlilr. Ka· 
zanm sebebi, yorğunluk ve 

Milli Müdafaa 
büdcemize 

Bir milyon Jiralık 

tahsisat eklendi 
Ankara, 7 (Ôzej) - Ka· 

mutayıo dfinkü toplantısında, 
Milli Müdafaa Vekileti kara 
büdceaine bir milyon liralık 
muntazam tahsisat eklenme· 
sine dair olan kanun llyi
hası kaltul edilm:ıtir. ---·······--Şam da 
Dokumacılar grev 

ilan ettiler 
lstanltul, 7 (Özel) - Şam

daa gelea haberlere göre, 
dokuma fabrikaları amele· 
sinden 2 itin kişi grev ilin 
etmiıJerdir. Grev yevmiye 
meaeleaindea çıkmııtır. Bet 
bin amele ilaha proteato ifİD 
ırev ilin edecektir. 

ıekerleklerin k 1 . . b'I' d bunlarla uir•ımak güç ola- mamıt deiildi; :fakat buna 
uvvet erıaıa ı ınme iii ıi- cak. Roben, haydi ten bay-

parçalandı 
bi, yağmur meYaiminin de ratm•n maktul dftten kap· 
yaklaımıı oldutuau yazmak.. ratı çek .. Dedi· tanın çekmecesinde rlrdUjü 

bunun tevlid ettiği mtlvaze
nesizliktir. Mamure'denAda· 
na'ya relmekte olan katar· 
da kondoktörlük yapan Nuri, 
tren ıeyir halinde iken yor· 
ğunluğunu dinlendirmek için 
balkoaa çıkmıı ve bu esna
da müvazenesini kaybederek 

tadırlar. Korkunç bayrak, reminin bir avuç inciyi almakta te-
- - - • • en y6kaek direğine yavaı, reddild etmedi. Bunları bir 

Çocuk esirgeme 
kurumu 

Mart ayında 229 hasta 
çocuğu tedavi ettirdi 

vagon tekerleklerinin altına Mart ayı içinde çocuk 
yuvar~anm11 ve parçalanmıı- eairgeme kurumu dispanse-

rinde (229) hasta çocuk muhr. 
Nuri'nin parça parça ce- ayene ve tedavi edilerek 

sedi toplatılmıt ve şehrimi- iliçları parasız verilmiıtir. 
ze getirilmiıtir. Dün bütiln Ooheı ailenin çocuklarına 
arkadaşlarının iıtirakile bil- muhtelif urette yardım ve 
yük bir cenaze merasimi ya- dört ikiz çocuiun devamlı 
pılmıı ve defnedilmiştir. südü temin edilmiıtir. 

__ _;.. __________________________ __ 

lzmir vilAyeti defterdarlığından: 
lssııının •ergi borcundan 6Uiril tahsil emval yasasına 

ı&re haczedilen mesudiye maballeainde 2 nci kordonda 
kain 461 aayılı hanenin tarihi ilindan itibaren 21 ıUn müd
detle satıhia çıkarıldıtından pey siirmek istiyenlerin defter-
darhk tahıilit kalemine ıelmeleri. 7-11-15-19 895 

lzmir Eşrefpaşa hastanesinden: 
Eırefpa,a hastanesinde yapılacak olan mutbak ve çama

ıırhanenin tamir itleri 7-4-936 ınnlemecinden itibaren 15 
1ıün milddetle mllnakasaya konulmuttur. Şartnameyi ve 
yapılacak iıleri ıörmek iıtiyenler berrlln hasta!le heyeti 
idaresine ve ihale rOnll olan 23·4-936 pertembe rUntı 
aaa 9 dan 12 ye kadar viliyet enclmenine mUracaatları 
ilin olunur. 7-1l·15-19 ...... 897 

yavat, fakat etrafa dehıet bez parçaıına sardı, g6ğsll
aaçarak çekilirken, Rokham· ne ve ıamleğinin arasına 
da mizama direğinin çarmıh attı. Bunu konanlardan hiç 
kıımını lıpanyol gemiıiain bir kimse ıörmemiıti. 
top ateıine hedef olmayacak Devamı var 
ıekle ıoktu. 

An, heyecan içinde ve ol· 

duiu yerden vaziyeti aeyre
diyord~ Rampa hazırlıklara 
bitmiıti. 

iki gemi borda bordaya 
reldikleri zaman, korsanlar, 
bardan birer kaplan gibi 
atlamakta ve lspanyol gemi
sine evvelden hazırlanmıı 
kumbaraları atmakta idiler. 

Fakat, lıpanyol gemisine 
ıeçmeie muvaffak olan 
korsanlar mGtklU bir vazi
yete diltmiitlerdi. lıpanyol
larda zamanın en ıiizel tn
fekleri vardı; bunlar, içeriye 
atlamıı olan ko11anları iki 
ateı araaına almıılardı. Bir 
kısmı da koraan ıemisine 
ateı etmekte idiler. 

Göz kırpacak kadar az 
bir zaman içinde lıpanyol 
remisinin gllverte tahtaları, 
halatlar kan içinde kaldı, 
ayni bal, korsan ıemiıiade 
de Yardı. 

Fındık 
ihracatı, buhran dola· 
yı~ile az ~ok mOte· 

essirdir 
Fındık ihracatı, kıymet 

itibarile son on sene zarfın
da, dilnya iktisadi buhranı
nın tesiri alhDda az çok bir 
rerileme göıtermiıtir. 

1926-1930 •aaatiıi 9 mil
yon ikiyiz bin Tllrk liraıı 
umumi ihracat kıymeUiiiin 

ytızde beı - altıııdır. 
1931-1935 vasatisi ise 6 

milyon 9 bin Ttırk liraaı 
ı•umi iluacat kıymetinin 
ynıde dörttllr. 

Beter senelik iki devrede 
ihracat kıymeti •asatiıi bi
rinci devreye niıbetle yüzde 
25 dllımDı olmakla beraber 
bu vaaatileria umumi ibra· 
cat kıymetine niıbeti aabit 
kalmııtır. 


