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11 
Genel kurmay başkanı Mare-
şal Fevzi Çakmak retakatinde 

lngiiiz· donanmasının, Barslo'na asker çıkar- Albay Nizamettin Ataker, 
Orkamutanı General Fahred-

blak Üzere bulunduğu rivayet olunuyor. din Altay ve tüm komutanı 
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Hüseyin Hüsnü Kilkiz bulun· 

P . lspangol asileri mitralyöz başında 
l ~~s 31 (Radyo)- Akdeniz Komünistler, bütün zenginle
~ilız filosu kumand~nı Si_r rin ve yabancı müesseselerin 

klas Spaon, en serı torpı· sermayelerine el uzatmış bu
~~rdan Galatea gemisile Ce- lunuyorlar. Bu hal, bütün Av
I elu~tarık'a vasıl olmuştur. Söy- rupayı endişeye düşürmüştür. 
~tdıtine göre, lngilizler, Bar- General Mola, Madrid'deki 
~ ?ndaki tebaalarını kurtarmak kıtale nihayet vermek için, bir 
~n karaya asker çıkaracaklar- an evvel Madrid'i işgal etmeğe 
ır · karar vermiş ve bu maksatla 

ki ispanyadaki vaziyet, son da- bütün kuvvetlerini bir araya 
Uda vahamet kesbetmiştir. getirmek suretile taarruza geç-

miştir. 
Paris 31 (Radyo) _ Tanjer- duğu halde diinkü gün Ana-

s:I~ki hey.ıelın:leJ komisyon. dolu sahilini ?'ezıni~ ve bugün 

1 
Tanjer limanında bu!unan bti- karşı sahile geçerek askeri 
iii'1 Jspanyol !,(milerine bir ~ıtaatı teftiş etmi~krdir. ----Ü limat ı:n wrmis ..e· d ı-h"' lvon Delboş 
linnı.ı ll"ı-eky'emrle. ini, :ıksi 

1a\d:ı dt: mü aJ re edi!l· .. 1.- j zahat verdi 
lt•riııi bildirınislt r lir. 

~1 \ "' ) Paris 31 (Radyo)- Hariciye ı~ a..!r:d, 30 ( A...... - lfi- . 
klıııwt Bankı-r Yı a' Ma ch'in Naıın M. lvan Delboş, dün 

ayan meclisi, Hariciye e eli· 
rıı,val \(' t>mlfıkini müsad .. e 
t tnıiştir. Limanlar idaresi jle • meninde de izahat vermiş v.: 
biilün vap·ırlnr harbiyr naıı· Aln:a:lya'nın yapmağ·a brşla· 

dığı tahrikat etrafında uzun 
rının emrine ver imiştir. d 

uza ıya münakaşalar olmuştur. 
Madrid, 30 ( A.A) n- Jvan Delboş, Fıansa'nın ls-

zeta Madrid iiç kararnar e 
neşretınektedir. Bu kararna- panya'ya silah göndermediğini 
ıneler şunlardır: beyan eylemiştir. 

1 - Harbiye baka;ıı a ıle p ··,--f-~ 
kar~· askeri harekatın icra av o 
edildiği mıntakaları harp mm· 

takası ilan edebilir. Bulgaristan' a 
2 - Endüstriyel kredi ban-

kası hükumetin resmen mü· gı•ttİ 
dahalede bulunduğu işçi yev· 
miyelerinin verilmesi için Sofya 31 (Radyo) - Yu-
endüstri müdahale komitesine nan veli ahtı prens Pavlof' dun 
250 peçetalık bir kredi aça- tayyare ile Atina' dan buraya 
caktır. gelmiştir. Prens Pavlof, bu 

3 - Şimcndif er idaresi yük- gün kral tarafından kabul 
sek memurlanndan 15 kişi edilecektir. Yunan veliahtı 
azledilmiştir. buradan Berline gidecek ve 
(Devamı 4 üncü sahifede) olimpiyatları takip edecektir. 

lragmz-ltalyan ticaret mÜ~Bir komisyon Filistin' de 
zakereleri durdu tahkikat yapacak 

Binbaşı ·-·--Atley Moskova-
ya hareket etti , 

lo M. Atlee . 
P,rt. ~dıa 31 (Radyo) - işçi 
dij" 111 Lideri binbr.şı Atley 
llııar Moskova'ya hareket et-

., ır. 

l"ıi~ndra 30 ( A. A.) - Yeni 
'te~e·Sovyet ticaret itilaf
' taı projesi dün Avam ka

~'aına tevdi edılmiştir. 
; Runcim n bugün bu 
ele hakkında beyanat.a 

Londra 30 (A.A) - A'am 
Kamarasında bir suale cevap 
veren M. İnskipp, hükumetin 
Alman müesseselerine verdiği 
siparişlerin mühimmata ait ol· 
n.adığını ve bu siparişlerin ya

lınız bazı makine ve a!at mo· 
dellerine inhisar ettiğini bil
dirmi~tir . 

Londra, 31 ( Radyo ) -
Avam kamarasının dünkü 

ı toplantısında, ticaret r.aıırı 

Sir Valter Ruçimald, kendi· 

sine vukub~lan suale cevap 

verirken, İngiltere ile İtalya 
arasında başlıyan ticari mü
zakerelerin inkıtaa uğradığını 
söylemiştir. 

••• 

Baldvin 
Fransa'ya gidecek 

Londra 31 \Radyo) - Ba!J
v:n, bu sabah (~ ekr) e hare· 
ket etmişfr. Mumaileyh:n, 
orad Jn be nyo i .;.in \Eksleben)e 
(Fransa'ya)~iJecetJ söy1eniyor. 

-·-Dün vukua gelen bir çarpış
mada 22 Arap öldü 

Hagfa'dan 
Londra, 30 (A.A) - Müs· 

temlekat nazırı M. Ormesp 
Gore avam kaınorasınd l Fi-

listin' de tahkikat icrasına me

mur ı omisyonun şu suretle 
teşekkül etmiş olduğunu bil
dırmiştir: 

Reis: Lord Peel, reis vekili: 
Sir Horaçe Rumbold, aza: 
Sir Maurice Carter, Sir Larie 
Hommond, sir Crmold Mor· 
ris, M. Reginald \..ooper ve 
M. Mac.in. 

bir görünüş 

Komisyonun hareketi henüz 
tesbit edilmemiştir. :Komisyon 
mesaisine ancak Filistin'de 

s~kun tamamile teessüs etti.~
t.!n sonra başlayacaktır . 

Kudüs 30 (A.A) - Arap· 

lar l3rafmdan dün bir kafile· 
ye yapılan hücum esnasmda22 
arap ölmüştür. 

lngiltere tarafından Filistin
de tahkikat icrasına memur 
bir komisyon vücuda ~etiril
( Dnamı4 üneil Nlti/ede) 

Hitler, geçen sene Roma segahatında 
Mussolini tara/ladan karşılanırken 

Paris, 31 (Radyo ) - Ro· Siyasi mehafilde, 

ma'dan haber verildiğine göre, met reisi arasında yapıla· 
Almanya reisicumhuru M. Hit· cak olan bu görüşmelere, bü

ler, Olimpiyatlardan sonra yük ehemmiyet atfedilmelc
Triyeste'ye gelecek ve burada tedir. 
İtalya başvekili M. Mussolini Paris, 30 (Radyo) - Hit-
ile görüşecektir. ler, Mussolini, Şuşning arasm· 

Avusturya başvekili M. Şuş- da yapılacak görüşmelere, 
ningte Viyana'dan Triyeste'ye Macaristan başvekili general 
geçerek bu mülakatta hazır Gömbüş'ün de iştirak edeceti 
bulunacaktır. Peş'teden bildiriliyor. 

r 
t 

1 --(Ulusal Birlik) e Göre'--\., ____________________________________ _ 
Bekarlardan vergi al<~lım 

Geçenlerde, fazla çocuklu, daha doğrusu çocuklu ailelerin hi
mayesi ve çocuğun kurtanlması mevzuu etrafında bir yazımız 
vardı . 

Dünkü gün gelen "Cumhuriyet,, te gördük ki, Peyami Safa 
da ayni mevzua temas ediyor ve bu himaye i.;in, bekarlara 

# 

vergi tarhı lüzumunu ileri sürüyor. Bu mes'ele, sık sık temas 
edilmiş, fakat kat'i neticeye bağlC\llamamış bir mes'eledir. E~as 

itibarile, çocuklu ailelere yardım parasının bir vergi olarak, 
bekardan alınması, mantıki bir keyfiyet olarak kabul e-dilme
lidir. 

Mutlak olan zaruret, Türkiye' de medeni yapının etrafına üşüş
mÜi karınca sürüsü halinde bir .milletin teşekkül etmesidir. Bu, 
bir nesil artması işidir. Fakat istenen ve aranan nesil, boş, 

cahil, bakımsız, dejenere bir nesil değil, maddi ve manevi gı· 

dasını, it!rbiycsini, kültürünü almış bir nesildir. Fakat aile de

nilen kiiçük parça, bu rolü oynıyamıyor. Çiinkü kazancı az

dır. Faz!a çocuk yetiştirerek maddi ve manevi azap ve mes'u· 
liyete düşmektense, akameti lt=rcih ediyor . 

Şu halde? 
Evet, şu halde bu aileye, çocuğa göre yardım lazımdır. Mü

kafatla, vergi istisnaiyeti ile, çocuklarını okutmak suretile ve 
saire ile! 

Bu para nereden temin edilir ? 
Halka yeni vergi tarh edemeyiz. Çünkü tahammül "i zordur. 

Halbuki, icap ve zaruret ise mütemadi tazyiktedir. Binnetice 
yapılacak iş, bekara, bir çocuklar vergisi tahmil etmektir . 

Bu bir adaletsizlik midir ? 
Hayır!.. Çünku bekarla evli barklı bir aile re.sinin kaz'"nç

ları arasında ayrı ölçüler yoktur. Bir müessesede, bir dairede 
veya herhangi bir san'at, bir meslek ve saircde vatandaşlar 
iş alırken, " bu bekardır, bu evlidir. Binaenaleyh şuna şu ka· 
dar, buna şu kadar maaş,, denilmiyor. 

lJet Mıı 4 nc:ıi 
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Sahife 2 (Ulusal Birlik) 
~----------------~~----~--~ .. ·.· ~ t.· .... ! .. ~""'::."' .. -· .. - . . . . j 1 

~~~ ....................... , 1-'I'' Dünyada Öıup " Muhtelif ürünlerimizin Alman 
aça kJZJ 1•

1
l.. Bitenler J piyasalarındaki dUrUmU 

11.Takı"/ı" KAMJ ORAL 1 Kız mı oğlan mı? Alman piyasalarında daha ziyade Hollan 
n • Neronun karısı Livya gebe • 

- 181 - 1m1 kalınca, çocuğunun kız mı er- ve F enlandıya yumurtalarına rağbet var 
Piyedoş sabaha kadar bek- ~kd:V~;:'~:~!.;:~'"~::ak ~'.;i Memleketimizden de iki vagon ihraç edilmiş 

lediği halde Tolbi· dedi ki: 
- Koltuğunuz altına bir 

yak'ı görememişti yumurta koyunuz, yumurtadan 

Ş. d" h · k f civciv horoz çıknrsa çocuğu-

Bertin Türk ticaret odası, 
muhtelif ürünlerimizin Alman 
piyasalarındaki durumlarını 

gosterir bir rapor göndermiş· 
tir. Bu raporu aşağı yazıyor-

- ım ı . er şeyı . c_ş _ettım. 1 bir mektup yazmış ve bu mek-
Ça k h f k d nuz erkek o'acak demektir. p ın en ·en ısını ele tubu bir rnrfa koymak üzere 

d . Livyo koltuğunun altına bir 
ver ı . a. ağa kalkmıştı ki, hiçte bek 

- Locada size birşey mı lenmedik bir hadise oldu. Piye 
söyledi?• doş, kapıyı açarak içeri girdi. 

- Ôyle ya, varisin sekiz Eaba Anri, Piyedoş'u kar· 
güne kadar bulunacağını söy- şısında görünce endişe ile 
ledi. Hakikat halde ise, ken- sordu: 

disine mani olan bir genç kız - Ne oldu. Birşey mi var? 
ile bir çocuğu meydandan kaldı· - Ah efendim. Galiba bu 

rabilmek için sekiz güne ihti- işte şeytanın parmağı var. Bu 
yaç vardır. gece de muvaffak olamadık, 

Bana, lngi!tere'ye gideceği- - Ne dedin ne; muvaffak 
ni söyledi. Halbuki yemin olamadın mı? herifi gene mi 
ederim, Fransa'dan bir adım kaçırdın? 
bile atmıyacaktır. Tertibatmı - Hayır, kaçırmadım. Fa-
kuvveden file geçirmek için kat herifin evine geç gitmişiz. 
bir hafta kadar meydandan - Ne demek istiyorsun? 
kaybubet etmesi lazım geliyor. - Ne demek istiyeceğim, 
r a <at nereye gidecek? Hurasmı ben Godo sokağına gittiğim 
bııenıiy rum. Bunu serian ,a ,ı- zan a., kuş, artık yuvasından 
Kık etme iyım. Z ra .n ·•dına~cı uçmuş bulunuyordu. 
Lö Kont'u kurı a ı ı a ıçiıı bcı· - Hayır, böyle bir şeyin 
ki de vakit kalmamıştır. imkanı olamaz. Meğerki sen 

- Demek dütı madmazeli oraya gitmezden evvel başka 
kaçırmak istiyenin onlar oldu- . bir yerde durmuş olmayasın. 
ğuna inanıyorsunuz ha? - Bendeniz otelden ç1kar 

- Buna şüphe mi var. Bi- çıkmaz bir dakika baybetme-
ı İ ıci teşebbüste muvaffak ola- den Godo okağına gittim. 
madı. Şimdi ikinci bir teşeb- Saat beşe kadar oralarda 
büste daha bulunacak. dolaştım. Kilisenin büyük saatı 

- Öyle ise küçiik Kambre· beşi çalarken, henüz ahırdan 
mer'i de kaçıranlar bunlardır. çıkmış iri hayvanlı bir de 

- Şüphesiz. Mari Fasit gi· araba kiraladım. Fakat, bir 
bi bu iki kızı da ortadan kal- saat daha beklediğim halde 
dırmak istiyor. Tolbiyak çıkmadı. Aradan 

- Demek oluyorki, sızın henüz bir çeyrek geçmişti ki, 
fikrinizce Arbalet sokağı cına· kapı açıldı ve hizmetçi dışa· 
yetinin faili Tolbiyaktır. rısını süpürmeğe başladı. Bir 

- Katil değilse bile mü· aralık yanına yaklaşarak, M. 
şevviktir. Her ikisi de aynı Tolbiyak ile ne zaman görü· 
değil midir? şebileceğimi sordum, cevaben: 

- Şu halde derhal zabıta- - Bugün ve yarın kendisi 
ya haber vererek bu adamı ile görüşemezsiniz. Kendisi 
yakalatdıralım? diin gece köye gitti. Aricak · 

Baba Anri, mükedderane bir hafta sonra gelecektir. 
başını salladı ve: Dedi. Kendi kendime, Tol-

- Zavallı adam, dedi. Sen biyak eve gelmeden Arabel-
hala t• ki Pıy doş'sun. Zabı· la ile birlikte, gideceklerdir. 

taya na r veririz. Sonra Diye düşündüm ve derhal ara-
bizi tev rler. Ve her baya atlıyarak ingilizin hanesine 
şey mah gittim. Saat henüz altı buçuktu; 

yumurta koydu, civciv horoz 

çıktı, kendinin de bir oğlu 
oldu. 

Ondan sonra Roma kadın-
1arı, çocuklarının cins ye.tini 
evvelden anlamak için gebe 
kalınca, koltuk a1tında civciv 
çıkarmağı adet ettiler. 

Asri ahır 
Bu da Amerika acayipliği: 
Apartmauda at besleniyor. 

Vakıa son zamanlarda Los 
Angeles'te cereyan etti. 

Bir apartmanın 14 üncü ka
tında oturan bir zat, odaların
dan birine sevgili atını çıkar
dı. Komşular mahkemeye mü
racaat ettiler, a dam apart- , 
man ~a'ıibindcn izin aldığını 
söylüyor. Amma mahkeme 
komşular lehine karar verdi. 

ruz.: 
Hamburg fındık pıyasa· 

sında eski ürünlerden bazı 
muameleler olmuştur. 1935 
yılı Türk fındık içleri için 100 
kilo başına cif Hamburg 42 
lira) a kadar fiat elde edildiği 
haber veriliyor. Umumiyetle 
eski ürün fiatleri bir hafta 
önceki seviyelerini muhafaza 
edebilmiştir. 

1936 ürünleri üzarinden iş
lere gelince, bunların normal 
bir surette inkişaf eylediği 
haber veriliyor. Yeni fındık
ların fiatlerinde dahi bir hafta 
Öncesine karşı hemen hiçbir 
değişiklik olmamıştır. Şöyle ki 
Türkiye' den alınan tekliflerde 
100 kilo başına cif Hamburg 
levantineler için orta hesap 
47 lira Giresun iç fındıkları 
ıçın ıse 48 lira i stenmiştir. 

~~~-~~---....... ···~•-ı• .. -=--~-
SovyetlerCn en büyük 

traktör fabrikası 
~~~--,_....-·--------~~- -

Bir sene zarfında 29 bin trak-
tör imal edebilecek 

Moskova ( T.A. ) - Ural 
mıntakasında Çelyabinsk'te 
Stalin adına inşa olunan trak
tör fabrikası faaliyete geçeli 
üç yıl olmuştur. 

Tırtıl tertibatı ile yürüyen 
büyük kuvvette traktör imal 
eden bu fabrika, ki dünyanın 
bu alanda en muazzam fab
rikalarından birini teşkil et
mektedir. 1935 yılında 20-450 
traktör imal etmişti. İçinde 
bulunduğumuz yıl zarfında ise 
29,000 traktör imal edecektir. 

Bu üç yıl içinde fabrika, 
imalat al~nmda birçok yeni
liklerler ve kolaylıklar meyda
na getirmiş, iş verimini fazla
laştırmış ve bu suretle binne-

mevaddı müştaile kul fana-
caktır. 

Dizel motörlerile işleyen bu 
ekonomik traktörler serisinin 
imaline yakır.da başlanacak 
ve ilk bin dizel motörlü trak
tör fabrikadan bu yıl içinde 
çıkacaktır. 

Bu ucuz ve ekonomik trak
törlerin ziraat alanında çok 
büyiik tesirleri görüleceği mu· 
hakkaktır. • 
Ali Rıza 

Mücellithanesi 
Şimdi ~ r } ~pacağın bir 7 trenine yetişmeleri muhtemel 

iş var; kuv\'etle ümid ederim olduğunu nazarıdikkate alarak tice traktörlerin maliyet fiatmı 

Bundan başka Türk ihracat 
evlerinin biraz daha yüksek 
fiat istedikleri işitilmiştir. 

Rakip ürünlerden İtalyan 
Roma fındık içleri için 100 
kilo başına cif Hambur~ Eylül 
yüklemesi 117 mark, Birinci
teşrin-Birincikanun yüklemesi 
115 mark istenmiştir. Kabuklu 
fındıklardan tombul ve elen· 
miş levantinerler 48 mark, 
levantiner sivri fındıklar 47 
mark fiatle 100 kilo başına 
cif Hamburg ithalatcılar tara
fından dahile teklif olunmuş
tur. Rakip ürünlerden İtalyan 
kabuklu fındık içleri için 
nevine göre 100 kilo başına 
cif Hamburg 46-47 mark 
istenmiştir. 

Cevizlerden: prima sorrento 
markalı ürünler 72 marka, 
ekstra Sorento cevizler 76 
marka, Roy<tl markalı ve dam
galı mallar 83 marka ve pri
ma ita lyan cevizleri 62 marka 
100 kilo başına cif Hamburg 
ye eylül-birinciteşrin yükleme· 
si şartile teklif olunmuştur. 

Bademlerden: İzmir acı ba-
demleri idhalatçılar tarafından 
100 kilo başına loco Ham
burg ve nevine göre 117-127 
mark fiatle dahile teklif olun
muştur. lta~yan bademleri için 
ise nevine göre 130-170 mark 
istenmiştir. 1936 rekoltesin-

den yapılan teklifler ise 100 
kilo başına cif Hamburg ve 
malın nevine göre 130-165 
mark raddesinde bulunmuştur. 

Kaysı çekirdeklerinden 1935 
mahsulü Türk malları 100 
kilo başına loco Hamburg 
84-85 marka teklif olunmuştur. 
Yüksek kalitede Iran menşeli 
ve 1935 mahsulü tatlı ürünler 
için ise 100 kilo başına loco 

Hamburg 95 mark istenmiştir. 

Kuru kaysı piyasasına ge· 
lince: koyıı renkli ve çuvalda 
ambalaj edilmiş Türk malları 
iki hafta önc~sine karşı biraz 
daha ehven fiatla 100 kilo 
başına loco Hamburg 41mark 
çuvallarda ambalsj edilmiş 

mark istenmiştir. 
Yumurta 

Almanya yumurta 
larında rapor haftası için 
bildirilmeğe değer değişik! 
ler kaydedilmemiştir. Ya 
yaz tatili münasebetile s 
hat edenlerin sayısının artırı 
neticesinde banyolar ve b 
zerleri gibi yerlerden yunl 
taya fazlaca talep gösteril 
haber veriliyor. 

Öte taraf tan Almanya 
yerli istihsalat mevsim ica 
olarak azalmaya başlamı 
Yani tavukların yumurtl 
kabiliyeti gerilemiştir. Bu 
barla fazlalaşan ihtiyacın 
patılabilmesi ıçın yabB 
ürünlerde.n istifade olunrrı 
tadır. 

Almanya'ya rapor 
içinde en ziyade Holları 
Danimarka, Finlandia, Is 
ve lrlanda'dan yumurta i 
Iatı yapılmıştır. Dış piyasB 
hakkında alınan haberle 
gerek şimali, gerekse cerı 
Avrupa ve Balkan'larda pi 
saların kuvvetleşmekte 

fiatlerin yükselmekte bulıı 
duğu bildiriliyor. 

Türkiye ile işlere geli 
Almanya yumurta dairesi~ 
bu hafta 2-:~ vagon 'f 
yumurtası aldığı öğrenilmiş 
C. sınıfından, yani tarı 

50-55 gramlık olan bu rn . 
1440 tanelik tam sandığı 
Alman hududu teslimi 
maık ödenmiştir. 

Kiralık 
Göztepede tramvay cadde 

yakın ve elektrik tesisatı 
havi beş odalı kullanışlı 
ev kiralıktır. Tutmak istiY 

ler gazetemiz idare mef'll11 

Hüsameddine müracaatları· 

Olivier ve 
rekisı Limit 
vapur acent 

Cendeli Han Birinci ~ 
ki, Tolbiyak yarın sabahtan bir müddet bekledim. Bu sıra- azaltmağa muvaffak olmuştur. 

d ı ·1· · h. · · k Netekim üç yıl içinde bu fab-evvel, Paris'ten ayrılmıyacak- a ngı ızın ızmetçısı apı 

Sür'at, zarafet 

Ve ehveniyet 
YEN I KAV AFLAR Çarşısı 

üzerinden muamele görmüş- don. Tel. 
2 

Not: Vurul tarihleri ve 

lrsan malları ise 47 mark 

tır. Onun gizli yerini keşfede- önünde birile görüşüyordu. rikanın imal ettiği traktörle-
bilmek için sen sabahleyin Dikkatle dinlediğim zaman rin fiatı üç misli bir tenezzül 
Tolbiyak'ın evinin önünde aralarında şu muhaverenin ce· göstermiştir. 

lbekliyecek in ve evden çıkınca reyan ettiğini işittim : Fabrika son zamanlarda, 
da istasy o"la kadar takip - Hanımınız gene köye mi dizel , motörü ile işley.ecek 
ederek, t 1.. ;ıc atlıyacaksın. gitti ? traktörlerin imali mes'ele~ini 
Dikkat et, ' ne bilet mesele- - Evet, bu gece Operadan tam surette hallederek bunu 
inden bır A dise çıkarma. geldikten sonra derhal köye bir hakikat hrJline getirmekle 

Üfl lar b :rı mevki bilet alır- gitti. Beş altı gün kalacağını meşgul olmaktadır. Planları 
l d B b hazırlanan ve tecrübeleri ya· la sen ı .. ine:i al ve nerede söy e i. enim için u seya-

pılmakta olan bu traktörler 
neılerse or .. da trenden atla. hat çok iyi oldu. Biraz eğlen-

K d ucuz ve ağır yağ ile işliyecek 
en ini göstermeden nereye ıneğe vakit bulacağım. 

ve ayni zamanda şimdiki 
gittiklerini ogrcnir ve evi Bu sözleri işittikten sora ar- traktörlerin kullandıkları mik-
meydana çıkarır ·ın, dönüşte tık burada işim kalmadığından 
d tardan yüzde otuzbeş ila yüz-

e kömürcü ile karısına uğra, arabacıyı savdım ve yaya ola- de kırk nisbetinde ilaha az 
yeni bir şey olup olmadığını rak kömürcü ile karısının evine ------------
sor, bu gece kendilerile ye· gittim. 
mek yemiyec~ğini de bildir. - Demek ki Tolbiyak ile 
Bu işleri herhalde başarmalı- Arabella tiyatrodan çıkar çık-
sın. Seni otelde bekliyorum. maz köye gittiler ha. 

Piyedoş, yarım saat sonıa - Evet, öyle anlaşılıyor. 
teptili kıyafet etmiş ve efen- - Peki, kömürcü neler an-
disine veda ederek otelden latti? 
çıkmıştı. .. . .. 

Baba Anri, her hanği bir 
davet karşısında evden dışarı 
çıkmaması için gelinine uzun 

- Dün gece, hizmetçi kadı
nı tiyatro} a girerken görmüş· 
ler, size yaklaşarak bunu an
latmağa cesaret edememişler. 

- Arkası var • 

Satılık ve kiralık 

Ucuz evler 
Park ve hastahane arasında 

Damlacık cadde·sinde 34 ve 

70/1 numaralı evler ·gayet 
ucuz fiatle satılık ve kiralıktır. 

Taliplerin öğleden sonra Ko

nak yanında Hacı Sadullah 

otelinde Bay Şevket' e mü

racaatları. 

tür. Sandıklarda ambalajlı iyi 
cins İran kuru kayısıları için purların isimleri üzerine d 
140 mark, Kalifornia ürünleri şikliklerden mcsuliyet kB 

Numara : 34 

·------------iç_in_is_e_ne_.v_'i_nc_g_ö_re_1_13_-_ı 2_5_ T~~m~~LERMAN LINES ı, 
f zmir Milli Emlak Müdürlüğünden: 

419 

420 
423 

446 

447 

448 

Tepecik hamam s. kızıçullu caddesinde 13 ye· 
ni 21 taj No. lı 113,25 metre m. arsa. 
Tepecik hamam s. 19 taj No. lı 81 metre m. arsa 
Karataş İhsaniye 5/ 1 kapu 9 taj No.lı 147,50 
metre murabbaı arsa. 
lsmetpaşa m. makara s. 8 taj No. lı 41 met-
re m. arsa. 
lsmetpaşa m. birinci yüksek s. 64 taj No. lı 
61,25 metre murabbaı arsa. 
Ismetpaşa m. bardakçı s. 8 /2 taj No. lı 56 
metre m. arsa. 

Lira k. 
195 90 

162 00 
150 00 

30 00 

30 63 

28 00 

450 Buca paradiso kızılçullu c. 61 ve 61/1 ~ski 372 80 
11-13 No. lı barakalı 932 metre m. arsa. 

451 Kahramanlar mahallesinin köprü başı •kayıkçı 200 00 
s. 2/1 eski ve 2 No. lı dükkan. 

455 Karşıyaka turan menemen c. 225 tajlı arsadan 311 20 
müfrez 389 metre murabbaı arsa. 

456 Alsancak hacı paşa s. 50 e~ki 30 yeni 40 taj 200 00 
No. lı dükkan halinde kullanılan fırın. 

Yukerıpa yazılı emvalin mülkiyetleri peşin para ile öden· 
mek üzere on beş gün müddetle arttırmaya konulmuştur. İha
lesi 10/8/936 tarihinde saat 16 dadır. Alıcıların Milli emlak 
müdüriyetine müracaatları. 2333 

" GRODNO ,, vapurtJol 
haziranda beklenmekte 

LONDRA, HUL için 
alacaktır. 

"MARDINIAN" vapuf'\J 
ol 

haziranda beklenmekte O 
LIVERPOOL ve GLASG 
için yük alacaktır. 

tp 
"DRAGO,, vapuru Teıt1 

ortalarında LONDRA. ti 
ve ANVERS'ten gelip 

ç karacak ve ayni zaı1l 
LONDRA, ve HUL içirı 

alacaktn·. 
" LESBIAN ,. vaptlrtJ 

Temmuzda LIVERPO~~ 
SWENSEA'dan gelip yıl 
karacaktır. 

DEUTSCHE LEVANTE
"SOFlA,, vapuru 25 

randa HAMBURG, ve 
MEN'den gelip yük ç 
caktır. 
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Nonoş «enç ve güzel, şen kazanma atılırken pek çok 
Ve ••• Çok lütüfkar bir kadındı: korktu! 
0nun çok güzel olmasına kıs- Fakat... Kazana girdiği va-
kanan, onun ön ve arkasından kit kendisini umduğu ve kork-
bir sürü erkeğin pervaneler tuğu kadar acınacak bir halde 
gibi dolaştığını gören ve çe- bulmadı. . Çünkü, evet çünkü 
kerniyen çirkin veya ihtiyar bu kazanda birçok genç ve 
kadınlar her zaman: güzel delikanlılarda var dıl 

- Bakalım.. Nonoş nasıl Nonoş, kazana girip de bu 

N. V. 
W.F. H. Van 

Der Zee 
& Co. 

DEUTSCH LEV ANTE LINIE 
"ANGORA,, vapuru 20 

temmuzda bekleniyor, 25 tem
muza kadar ANVERS, ROT
TERDAM, HAMBURG "e 
BREMEN için yük alacaktır. can verecek? Yahud da: vaziyeti görünce, kendisine 

- Nonoş cehennemde bü- mahsus teklifsizlikle: .. ACHAIA" vapuru 31 tem-
tün b l k Of D d" B muzda bekleniyor, HAM-un arın cezasını çe e- - .. e ı . urası ne 
tektir!. kadar sıcak! Ve heman sırtın- BURG ANVERS'ten yiik 

Derler, dururlardı! daki iki parçadan ibaret olan boşaltacaktır. 
I Amma .. Nonoş bunlara ku- elbisesini - yani kombL1ezon "CHlOS" vapuru 10 ağus-
ak asarmıydı?. O, şen ve şuh ve dizliğini - çıkarıp att• . 
~~r kahkaha salar ve bunlara Haklı değil miya? C 
ır kalp onluk bile vermiye· nem de don ve gömle;r 

teğini bu suretle anlatır ge· lüzum olmaz ya. 
Çerdi. * 

ot •a bekleniyor, 15 ağustosa 

ı .. Cidar ANVERS, ROTTER
DAM, HAMBURG ve BRE-

F r ate l li Sper-
co Vapur Acen

tası 
ROY AL NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
"VULGANUS,, vapuru 13 

temmuzdan 18 temmuza kadar 
)imanımızda olup ANVERS, 
AMSTERDAM, ROTTER
DAM, HAMBURG limanları 
için yük alacaktır. 

"CERES,, vapuru 27 tem
muzda gelip 1 ağustosta 
ANVERS , ROTTERDAM , 
AMSTERDAM ve HAMBURG 
limanları için yük alacaktır. 
SVENSKA ORIENT LINIEN 

• 4ı , • ~ , -· 
BAŞDURAK 

Hamdi Nüzhet 
Sıhhat EcLanesi 
Yalnız taze temiz ve ucuz ilaç ve tuvalet 

1 çeşitleri satar. 

1 ·~~~~======================:: 

IZMIR 
Pamuk Mensucatı 

Türk Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmir' de Halkapınardadırr. 

• • 
N Nihayet, günlerden birgün.. İkinci akşam, cehennem ca- AMERiKAN EXPORT LINES 
0noş henüz sevilmekte ve dısı akşam yoklamasını yaptı-

MEN için yük alacaktır. 

"GOTLAND,, motörü 20 
temmuzda ROTTERDAM, 
HAMBURG, COPENHAGE, 
DANTZIG, GDYNIA, GO
TEBURG, OSLO ve ISKAN
DINA VY A limanları için yük 
alacaktır. 

Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen, 
Geyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot bezi 
imal eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip mensuaranmakta olduğu bir yaşta ğı zaman, üç numaralı kazan-

olrnasına rağmen hasta düştü da fevkalade bir hal karşısında 
Ve Örnrünün sonuna kaldı: kaldı: Nonoş, kazanda güzel 

Güzel kız heniiz son nefe- bir delikanlının boynuna iki 
sini vermekte iken iki şeytan kolile sarılmış cidden bedii 
tarafından tutuldu, sadece bir bir ma~zara teşkil etmişti! 
Recelik ve bir de avuç içi ka- Ve zebani başına karşı fıkır, 
~~r küçük bir dondan başka fıkır gülüyordu! 
hır elbise giymemiş olduğu · Cehennemler cadısı, ihtimal 
.. alde cehennemler cadısının ki Nonoş'un bu gülüşü kadar 
onüne götürüldü! • şeytani bir gülüş görmemişti! 
l Cehennemlerin sultanı, kaş· Ve .. Üzüm üzüme bakarak 
karı Çatık bir halde, önünde kararır, derler ya.. Kazanın 
dızıl demirden yapılma iki içinde ne kadar günahkar kız 
efter, o günün hesaplarını varsa, hepsi de diğer bir gü· 

Yazınakta idi... Defterin birisi nahkar gencin yanında yer 
~Cehenneme girenler" defteri almışlardı. Yani, üç numaralı 
•di ki ·ı 1 .. 

' oraya mı yon arca ısım- cehennem kazanı her türlü 
ler h· 

" EXMISTER " vapuru 31 
temmuzda bekleniyor, NEV
YORK için yük alacaktır. 

SERVlCE MARITIM 
ROUMAIN 

BUGAREST 
" DUROSTOR " vapuru t 

ağustosta bekleniyor, KOS
TENCE, SULINA, GALATZ 
ve GALA TZ aktarması BEL
GRAD, PUDAPEST, BRA
TISLA VA, VIY ANA ve LINZ 
için yük alacaktır. 

S. A. ROYAL HONGROISE 
DE NAVIGATION DANU-

BIENNE MARITIM 
d"" ıç durmayıp yazılmakta; kanun ve kayıtlardan azade 
ıger defterde "Cehennemden bir zevk yeri olup çıkmıştı! "BUDAPEST" motörü 28 

~ıkanlar" defteri idi ki bunun Cehennemlerin cadısı, üç temmuzda bekleniyor, ISKEN-

BUDAPEST 

a sahifeleri bom-boş dur- numaralı kazanın bekçileri olan DERiYE için yük alacaktı. llıakta idil 
Ceh küçük şeytanlara, elindeki "DUNA" motörü danub 

"V ASALAND,, motörü 30 
Temmuzda beklenmekte olup 
yükünü tahliyeden sonra 
ROTTERDAM, HAMBURG, 
COPENHAGE, DANTZIG, 
GDYNIA, OSLO, GOTE
BURG ve ISKHNDINAVY A 
limanları için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIM 
ROUMAIN 

"ALBA-JULYA" vapuru 30 
lemmuzda gelip 1 ağustosta 
PiRE, MALTA, MARSIL YA 
ve BARSELONE hareket 
edecektir. 

Yolcu ve yük kabul alır .. 
ilandaki hareket tarihlerile 

navlonlardaki değ'işikliklcrden 
acente mesuliyet kabul etmez. 
Daha fazla tafsilat almak için 
İkinci Kordonda Tahmil ve 
Tahliye binası arkasında FRA
TELLI SPERCO acentasına 
müracaat edilmesi rica olunur. 

catına faiktır. 

Telefon Oo 2211 ve 3067 
Telgraf adresi: Bayrak lzmir 

ı• 'nw ~~mES1111!1115Btw __________ , 

lzmir Yün Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

Jfalkapınar kumaş fabrikası 
Tarafından mevsim dolayısile yeni 

cıkardığı kumaşlar: , 

Sağlam 
Zarif 

Ve ucuzdur 
ennem zebanilerinin ba-

:ı olan cehennem cadısı ka- ateşten kırbaçla bir iki kırbaç limanları için yük almak üzere • 
e.ııini kara katrandan yapıl· darbesi savurdu: büyük şey- 7 ağustosa doğru beklenil-

Telefon: 2004/2005/2663 

' 
wm mı.•• 

Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamu 'atı tercih ediniz 

Satış Yerleri llıış ınürekkebe batırarak "gi· tanlara da bu küstah gözlü mektedir. 
~n er" defterini eline aldı ve yılanlarla dolu olan cehenneme "Vapurların isimleri, gelme 
onoşa sordu: konulmasını, üç numaralı ka- tarihleri ve navlun tarifeleri 
- Adın ne? zanın hararetin beş, on derece hakkında bir taahhüde giri-

li ~linahkar fakat güzel kadın artırılmasını emretti! 
trıyerek· şilmez.,, 

' Zebaniler, Nonoş yılanlı Birinci Kordon, tclefoon 
r b~ Nonoş! diye cevap ve- daireye uzaktan fırlattılar, 
e •idi. No. 2007 - 2008 

çünkü oraya onlarda yaklaşa· 
V- Yaşın kaç?. mazlardı! 

)\ akıa Nonoş 25 yaşında idi. Nonoş burada boynuna sarı-
Orkusundan doğruyu söyle- lan bir boğa yılanı ile dolaşır 

tlıek · 
hı ıstedi, amma.. Huylu hu· dururken bir kenarda Cinci 
~~an.vazgeçebilir mi hiç?. hoca devrinden kalma bir sa· 

•tını 1 dedi . ray adamı gördü ve ona -çünkü 
N San'atın nedir? bu adam devrinin sarayının 

Ya 0noş'un san'atı mı? lhti- en güzel ve en günahkar er· 
t'sız olarak bu suale : keklerinden birisi idi- bir iki 

bı - Yumurtalı tavuk l ceva- manalı bakışla yaklaştı; Nonoş 
~ Verdi. boğa yılanı ve sarayın en sev-

ler u cevı>;> üzerine cehennem gili adamı orada mükemmel 
ka)d cadısı başını defterden bir muhabbet meclisi kurdular. 
~d ırdı. Genç fakat günahkar Zebanı bc.şı akşam vokla· 
"e •na fazla bir dikkatle baktı masında bu hali de gö i:nce 

Şeytani bir kahkaha ile: kızmaktan ziyade hay. ~tler 
Ne'°: ?h.. Oh.. Tavuk mu? içinde kaldı .. Nonoşu saçların· 
c:e ~a.. O halde seni güzel- dan tuttuğu gibi kendi odasına 
Belf ızartmak lazım.. Hey.. götürdü. Nonoş'tan hayatı 
rıunı agorl Bu taze tavuğu üç hakkında yeniden malumat 

l'·aralı kazana atınız! Dedi. istedi; Nonoş da az sözle 

Burada yedi tane . ihtiyar 
fakat bekar kız, yedi tane ve 
- hırçınlıktan sade kemik kal
mış - zayıf, kara ve kuru dul 
kadın vardı! 

insan cadılarından - Am· 
man. Şeytan kulağına kurşun
bu bekar ve ihtiyar kızlarla 

bu çirkin dullar diyecektim! 
İşte bunlardan • birisi: 

- ., ırada böyle çıpJak 

durulmaz, bu çirkin vücudü 
her vakit görmeğe tahammül 
edemeyiz! Diyerek Nonoşa 

ipten dokunmuş kalın, uzun 
bir ğömlek ile eski moda, 
uzun bol, ve paçaları bağlı, 

kocaman uçkurlu hır don 
giydirdi. cuı ıtrernekte - sevgili okuyu- hayatını anlattığı vakit, ce-

dırı~tırnf - çok haklısınız!. Ka- hennemler cadısının gözlükleri İ.ştcİ. Bu g. ög.;sü kap. alı. gÖm-
llrın . k. "h . ı d.. .. 

tıı... çır ın ve ı tıyar arı· uştu, ve: 
'' lek, uzun, pnçaları bağlı ve d1,..'ı &enç, güzel ve ştr~ ka- - O halde.. Dedi. Seni 

1 ·• a uçkurlu don ;çinde" zaval ı ~irı ra ne kadar müthiş bir çirkin ve dul kadınlar daire· 
b Nonoşçuk cehennem azabı i .. ·ırı eslediğini bildiğiniz sine kapatmak lazım!. 

" ne imiş anladı ve ağlamağa 1-.,1' şeytanların koca karı· Nonoş bu · defa hakikaten 
flın eli · d"" k k b d ff başladığı sırada ... Uyandı! "t . crıne uşen genç or ·t u ve u ce1.a an .a mı * 

~'Uze) kadınlara karşı ne rica etpıek istedi; fakat ce- • • .. . 
dah r. ı~Iim olacaklarını tabii hennemler cadısı onu hemen .. Evet.:. ~?n~~ kabuslu bır 
da ' ıyı bilirsiniz .. Nonoş'cuk cehennemlerin çirkin ve dul f ruya gormuştu. 

Doktor 
Ali Agah 1 

Birinci Kordonda 186 numarada ŞAR 
HAii T. A. Ş. 

1 Çocuk Hastalıkları • • d' J • d FAHR 

1 
mütehassısı ı ıMımar Kemalettın ca aesın e ı 

ikinci Beyler Sokağı No. 68 KANDEMİR Oğlu 
• Telefon 3452 , ____________________ , 

~•h;:::nemlerin üç numaralı kadınlar dairesine götürdü. Vedi Fikret •• • ş h Tesiri abii, eşsiz bir müshildir. Okadar zara.rsızdır ki gebelere kalk,~öbrekleri 
\l.rj en . . a a p rahatsız ve tansıyonları yüksek olanlara bıle Doktorlar bunu tavsıye ederler 
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Muradiye'de, bir çocu 

-Meclis bugün işini bitirip derhal 
gene yaz tadiline başlıyacak 

--------
Hükumet Milli müdafaa için 25 milyon lira tahsi~at istedi. 

T. Rüştü Aras bugün beyanat yapacaktır 

Atatürk, bu akşam lstanbul'a dönüyorlar 
Ankara, 31 ( Hususi muhabirimizden ) - Dün toplanan finde bulundu. 

Kamutay, bugün işini bitirecek ve derhal tekrar tatil Bu teklif kabul edildi v.: kamutay müzakeresi bugüne bıra· 
yapacaktır. kıldı. Meclis, ruznamedeki işleri bugün çıkaracaktır. Bu me-

Dünkü toplar.tıda, meclis reisi Abdülhalık Renda Mon- yanda,TevfikRüştüAras, Türkiyenin harici siyaseti ve Montrö 
trö mukavelenamcsinin meclise geldiğini tebliğ ettikten sonra konferansı hakkında mühim bir nutuk irad edecektir. 
Milli Müdafaa için istenen 25 milyon liralık tahsisat layiha- Büyük Önderimiz Kemal Atatürk'ün bu akşam Istanbul'a 
sının da müzakere için gelmiş ve Ruznameye alınmış bulun- hareketleri muhtemeldir. 
duğunu söyledi ve boğazlar layihasının hariciye ve milli 
müdafaa encümenlerinde müştereken müzakere edilmesi tekli-

Portekiz, 1müstemleke 
veremiyeceğini bildirdi 

C. H. Partisi bürosu da, Teşrinisaniye 
üzere Istanbul' a nakledilecektir. 

kadar çalışmak 

lngiltere kralı Akdeniz
de seyahate çıktı ---- - ·-----

Portekiz hariciye nazırı bugün bir İngiliz Kralın seyahati 15 gün sürecek 
torpitosu ile m.emleketine dönecek Istanbul'a ugv raması muhtemel 

Londra 30 (A.A)- Portekız Ayni mahafil M. Monteiro-
Hariciyc Nazırı M. Arnindo nun Almanya.ıın müstemlekat Londra, 31 (Radyo) - Kral torpito refakat etmektedir. 

M B ld mes'elesini de ortaya atmış ve 8 nci Edvard, hususi yatla lstanbul 31 (Hususi) - Ak 
Monteiro, bugün · a vin Akdeniz ve Adriyatik deniz- denizde seyahata çıkmış olan 

k b. kA ' b" k Portckizin elinde bu!unan müs· ve ·a ıne er ,anınaan ırço !erinde onbeş günlük seyahata lngilterc kralının lstanbul'a 
zevat ile birlikte öğle yeme- temlekeleri Almanya'ya t:::rk çıkmıştır. Kralın, yatına iki da uğıaması muhtemeldir. 
ğinde bulunmuştur. etmeğe mütemayil olmadığını .-.~ • ·•--------

lyi malumat almakta olan sarih surette söylemiş olduğunu Fransa'da Havada car-
mahafildelyemckte bulunan dev- ilave etmckted"r!er. ' 

let adamları arasındaki görüş· M. Monteiro'nun Portekiz'e Milli müdafaa prşma 
melerin lspanya'nın vaziyetine avdet etmesi için mumaileyhe 
müteallik olduğu beyan edil- bir lngiliz harp gemisi tahsis koleii açılacak iki ltayyare par· 
mektedir. edilecektir. .., l d 

--•.- •• • ... _...___ Paris 30 (A.A) - Harbiye ça an l 

Akdeniz anlaş-' Fuar hazır- bakanlığının bir tebliğine na- Paris 31 (Radyo) - Villa 
zaran, M. Daladier'nin başkan- Koylede iki tayyare uçarken 

ması 

Hükumetimiz de 
bu anlaşmadan 

ayrılıyor 
fstanbul, 31 ( Hususi ) -

Tan gazetesinin haber verdi
ğine göre, hükumetimiz Ak
deniz anlaşmasından ayrıla· 
caktır. 

Habeş'ler 
Adis-Ababa'ya hü

cum ettiler 
lstanbul, 31 ( Hususi ) 

vaktile Habeş kızılhaç teşki-
15tında çalışmış olan bir f n
giliz doktoru, Gorede bir 
Habeş ·hükumeti mevcud ol
duğunu, 160 bin kilometre 
dahilindeki araziye hakim bu· 
lunduğunu söylemiştir. 

Londra' dan verilen bir ha
bere göre de, Habeş çeteleri 
Adis·Ahaba'ya yeniden hü
cum etmiştir. 

J;iı~nya' da bolşevik
Jik adam akıllı aldı 

yürüdü 
/ Baştaraf ı 1 inci salıi/ede J 

Paris, 39 ( Radyo ) - ln-
giltere'nin Akdeniz filosu, 
Cebelüttarık'ta toplanmaktadir. 

Berlin 30 (A.A)- M. Vail
lant Couturier, Havas Ajansına 
aşağıdaki telgrafı göndermiştir: 

ispanya' daki mücadele yalnız 
bir lspanyol çarpışması değil
F aşist kuvvetlerile Cumhuri
yetçi kuvvetler arasında yapıl
makta olan beynelmilel bir mü 
cadeledir. Halkçılar cephesi 
mensupları hayranlığa şayan 

bir cesarel gösteriyorlar. 

lıkJarı lığında toplanan milli müda- bir-birine çarpmışlar ve par· 
faa daimi komitesi bir milli çalanmışlardır. içindekiler, 

Dündenberi ğece de 
çalışılıyor . . 

Izmir arsıulusal fuarı 1 ey
ICılde açılacaktır. Kültür park
ta fuar münasebetile yapıl
makta olan inşaata dündeıı 
itibaren geceleri de devam 
edilmeşi belediye ve fuar ko
mitesi rcisliğince muvafık gö
rülmüş ve mühim miktarda 
amele dün gece de çalışmıştır. 

Dün toplanan fuar komitesi 
bazı işler hakkında kararlar 
vermiştir. Büyük havuzun in
şaatı yakında bitecektir. Ha· 
vuzun renkli su fışkırtmak için 
Almanya'ya 4500 liraya sipa· 
riş edilen elektirik tesisatı 

ğelmiştiı. 

Şehrimiz Yunan General 
konsolosu, dün belediye reisi 
döktor Behçet Uz'u ziyaret 
ederek fuarda kurulacak olan 
Yunan paviyonu için görüş
müştür. Konsolos, belediye 
reisi ile fuar yerine giderek 
Yunan paviyonunun inşa edi
leceği yeri tesbit etmiştir. Bu 
sene muvakkat bir paviyon 
yaptırılacaksa da gelecek sene 

1 

Yunan paviyonu daimi bir 
paviyoo olarak inşa edilecek· 
tir. Fuar yerinde inşa edile
cek olan Trakya paviyonu ta
ahhüdüne ihale edilmiştir. in
hisarlar paviyonunun da ya· 
kında inşasına başlanacaktır. ---···---Enstitü acılacak 

lstanbul, 30 (Hususi) - Üni 
vcrsite, üç milyon lira sarfile 
mükemmel bir enstitü yap· 
mağa karar vermiştir. 

müdafaa yüksek kolejı tesisi· yere düşerek ölmüşlerdir. 
ne karar vermiştir. Pilotlardan biri paraşütle 

Yüksek mektepte erkanı atlamış ise de yere düşünce 
harbiye zabitleri ile bazı si- ayakları kırılmıştır. 
vil devlet memurları milli 
sevkülceyş mes'e\eleri ve milli 
müdafaa ile alakadar siyasi, 
ekonomi,.k., finansal ve nüfusa 
ait umum büyük mes'eleleri 
tetkik edecekler ve bu husus
larda ders göreceklerdir. ·----···-··---

Vezir Osman 
., 

aga 
Sularının tesisatı 

islah edilecek 
Vdzir ve Osmanağa sulan· 

na tapu senedi ile sahip olan
lardan bazılarının, suları ma~ 

sura taksimatile ötekine beri
kine sattıkları görülmüştür. Su 
membaında çok mebzul ol

makla beraber şehre isalesi 
için vaktile yapılan tesisatta 

küçük borular kullanılmış ol
masından ihtiyacı tamamen 
k3rşılayamamakta ve bu yüz
den bilhassa yukarı mahalle
lere su çıkmamakta.:lır. Bele
diye reisliği, halkın bu mühim 
ihtiyacını nazandikkate alarak 
yeniden geniş borularla tesisat 
yapılmasını kararlaştırmış ve 
keşfini de yaptırmışsa da Av· 
rupa' dan getirtilecek olan bo
ruların döviz tutarı nafıa ve· 
kaletince fazla görülmüş ve 
keşfin indirilmesi istenmiştir. 
Keşif, ikinci defa yapılan tet
kikatta indirilmiş ve münaka
saya konulmuşsa da talip çık· 

------t-e-+-----
0 limpiyadlar 

Yarın başlıyor 
Berlin, 30 (A.A) - Olim-

piyad oyunlarının kayıt mua
melesi kapanmıştır. iştirak 
edenlerin miktarı 4503 erkek 

ile 341 kadındır. En kalabalık 

ekip Alman ekibidir. Bu takım 

385 erkek ile 45 kadından 

terekküp etmektedir. Alman 

ekibinden sonra Amerikan 

ekibi geliyor. Bu takımda 523 
erkek ile 44 kadından mürek· 

kep bulunmaktadır. 
Viyana 30 (A.A) - Olim· 

piyat meşalcsi gece yarısın

dan biraz sonra Avusturya'da 

kain Horna gelmiştir. 
Berlin, 30 (A.A) - 1896 

senesinde Atina'da yapılmış 

olan birinci olimpiyatlardaki 

Maraton yarışının galibi Spi

ridon Louya memleketinden 

getirmekte olduğu bir zeytin 
dalını hamil olduğu halde bu· 
raya gelmiştir. 

Mumaileyh bu dalı on bi
rinci olimpiyatların açılacağı 
gün M. Hitler'e verecektir. 

mamıştır. Vaziyet tekrar nafıa 
vekaletine bildirilmiş, gelen 
cevapta Avrupa' daki boru fab
rikaları le muhabereye girişil
mesini bildirmiştir. 

tren· altlnda parçaland 
-~···----Çiğli'de de 3 yaşında bir çocuk 

yalatın içinde boğuldu 
Dün akşam Ankara' dan bile hissetmediğini söyle 

şehrimize gelen 1108 r.uma- tir. Afet'in otlattığı hayvani 
ralı ekspres Emiralem \'e Mu- demiryolu üzerinde bulundu 
radiye istasyonları arasında sırada ekspres gürültüsü 
53-500 kilometrede bir kaza- işiderek hayvanları yol Ü 

ya sebebiyet vermiştir. 16 ya- rinden kaçırtmıya çalışırk 
şınJa Afet adında bir çocuğu kesildiği ve parçalandığı . l 
parçalamıştır. Afet, mektepli min edilmektedir. Adliy 
bir çocuktur. Mekteplerin tatili 

hadise tahkikatına 
nıünasebetile babasının hay- ediliyor. 
vanlarını kıra götürüp otlatmak- * 
ta idi.Ekspres geçerken çocuğun ıı< * 

Karşıyaka nahiyesinin bü 
parçalandığının farkına varıla-
mamıştır. Katar geçtikten son- Çiğli köyünde bir kaza 
ra köylüler çocuğun cesedini muştur. Nuri oğlu 3 yaşı 
görmüşler vak'ayı jandarma Hüseyin, köy içindeki çeŞ 
kumandanlığına, müddeiumu· yalağında oynarken içine d' 
miliğe ihbar etmişlerdir. müş ve boğulmaştur. 

Mahalli adliyesince tahkika- Tahkikata el koyan nı~ 
ta başlanmıştır. Katar maki- deiumumi muavini Ali Akks 
nisti İsmaildir. Yolda hiçbir dün akşam geç vakte ksd 
şey görmediğini, hatta kazayı .tahkikatla meşgul olmuştur· . ------~--i~----
Tahkimat için ' Bir ana 

Vergi alınacağı Çocuğunu boğmıJ_ 
yalan Balıkesir - Ôtey giin .. 

! 
'haniye köylc>rinin birinde tll 

Ankara 30 (Hususi) - Ma· 
ler ürpertici bir vak'a ulııı 

liye Vekilimiz Fuad Ağralı 'ı bir ana çocuğu:ıu feci bir 
gaLelecilere vaki beyanatında 

kilde öldürnıüş~ür. 
demiştir ki: ı. 

Bürhaniyt-' nin Gömeç ,. - Hükümet, boğazların tah· 1 
kimi için Jazım geleu prog- ıııununun bir köyünuc.ı islll 
ramları hazırlamıştır. yazmayı doğru görme.l iğİf11 

Yeni vergi, şayiaları yaleın· yirmi yaşlarınc!a kocasız 
dır, tahkimat programı, vatan- kadın birkaç gün önce gJJ 
daşlara hiçbir külfet tahmil meşru şekilde bir çocuk d 

1 e~miyecck şekilde ihzar edil· yaya getirmiştir. Fakat ka 
miştir. 

Görülmemiş şey! 
Bir Yahudi anasını 

boğdu 
lstanbul, 30 (Radyo) - Os

manlı Bankası memurlarından 
Levi, sevdiği kızla evlenmesi· 
ne müsaade etmediğinden 
anasını boğdu ve kendisi de 
düşerek öldü. __ .......... --

Bir komisyon Filis
tin' de tahkikat 

yapacak 
( Başfara/ı 1 inci sahi/ede) 
miş olduğu haberi Yahudiler 
arasında memnuniyetle karşı

bnmıştır. Fakat araplar mü
temadiyen greve devam et· 
mek tehdidinde bulunmakta
dırlar. 

Dün 5 ci defa olarak pet
rol borusu hasara uğratılmış
tır. 

Kudüs, 31 (Radyo) - Bu· 
gün, şehirde korkunç bir ar· 
bede olmuş ve Arap '!ardan 
yirmi kişi ölmüştür. Kanlı 
hadiseler şiddetle devam 
ediyor! 

~ocuğunu ç,ok g< ç neden 

ruş ve kendisi de ortad 
kaybolmuştur. Vak'ayı ha 
itan adliye derhal tahki 
Başlamış, suçlu anne de 

kalanmıştır. 

. · Yapılan tahkikat kadı 
Çocuğu iple boğarak öldii 

ğünü ve kimseye gösterme 

Bir tarafa gömdüğünü 111 

aana koymuştur. 
Tahkikat derinleştirilıı> 

tedir. --· ... ·---
Cesed bulundtJ . .. 

Tire kazasının Urfallı k 
civarinda bir cesed bul 
muştur. Doktor taraf'ndaP 
pılan muayenesinde iki 

' evel öldüğüne dair rapor 
rilmiştir. Cesedin kadın 
erkek mi olduğu ve: nedeıt ,

1 

düğü hakkında henüz taf 
alınamamıştır. Tahkikat Y' 
maktadır. 

. ...... -
· Fransa' da gre' 

Paris 31 (Radyo) -
ronlarla amele arasında 
lıyan müzakereler durı11 

Yapıcıların grevi ise 
ermiştir. 

------~ ........... -.~~----~---
Bekarlardan vergi alalııJJ 

- lluşuırafı 1 <'İ Sfl)j(u/11 -

Bekar, kaygısız, mes'uliyetsiz ve hamulesiz yaşıyor. 
Yanı başındaki evli ise, bu toprağın nesline bir iki v. 

ilave ederek vatandaşlık vazifesini yerine getirdiği için, bıfl 
çeşit ihtiyaç içinde yuvarlanıyor. Birinin cemiyete faydası 
laktır, diğerinin noksandır. 
Şu halde, bekar bir vatandaş, evli vatandaşın ve çok ço' 

ailenin yar d 1 m ı na • koş m 8 k mecburiyetind 
Kendisinin yapamadığını yapanlara karşı kollarını kavı.Jf 
rak lakayd kalamaz. Bu takdirde asıl adaletsizlik ortaya 
mış olı.İr. 

İşin fllantıkı da bunu emrediyor. Bekarlara ; 
- Evleniniz 1 
Demiyoruz. ..Vergi veriniz., diyoruz. Yani saadetleri 

kazançlarından, beri tarafa bir hisse aktarılmasını isti 
Çünkü bu, bir cem~ davasıdır. Gök~ 


