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Mıs.tr'dan 
Filistin'.e iki Tabur Asker 

Oaha {yönderildi 

Ha es 
' 

et el eri Dessie'yi Bastılar. 
logiltere Lordlar kamarasından 50 kişi· 
lik bir grup 1\1. 1\f ussoliui'yi ziyaret etti. Harp Yok! 

B11nu Bnynk 

Dost Yugoslavya Başba
kanı Dedi ki: Italya'nın Tehdit için Hudutlara Bir 

Milyoo Ask.er Döktüğü Asılsızd1r. 
Elçimiz Söyliyor .. U d 1 T h.h. . 

İelanbul, 2 (Buıuei muhabiri· il ut arııı as 1 i Bır Harbe Mun-
~~~-----~--~~~ 

ltalya Doğu Afrika'da lslamiyet ·Taraftarlığı Yapacak-
ınizdeıı) - . Avrupa'nın .m~btcHf ceı· Olacaktır. Yugosla\7ya Herşeydeıı 
memleketlerınde dr.•let rıcalile le· 

mış. lngiltere'nin Cevabı Ve Konseye iştiraki ~1eçhul.. 
mastarda bulunan dıo bakanlık ge· 
nel sekreteri ve büy6k: elçimiz 
Numan Menemr:ncio~lu, bugün 1e
tanbul'a dönmilıtilr. Menemenci· 
oğlu, gazetelere beyanatta buluoarak: Romı, 2 (A. A) - lngllte 

re'nln Roma bilyllk f'lçlıt Sir 

Erik Drummood d6o M. P-ovlc; 
tarafından kıbul olunmuıııur. 

Ayrıca M. Mueıollnt'de Oç 

Jngllfz mubdnzaUr meb'oauno 
kıbol eımlştlr. 

Homo, 2 (Radyo) - loglllz 
helyeu mQnos,.botaoıo dQırlıil 

meet lçlo çolışao anm \e lort 
)er kamaneı azasından r,IU ki 

şlllk grub namına Roma'yı gl 
den ftç zat, M. Museolinl tarı 

fıodın kabul edtlmiotlr. 

Heyet azasından Lord Me 
Qeşkl, Royter ejınıunın Uoma 

mobıblrlne beyıuıttı bulunarak 
demiştir ki: 

- Rom ile Loodra'oın dost· 
lu~aoo g6rmeğl ıon derece 
arım edf yoroz. Zaten Moıeollol 

bizi kabul eul~lnde 1ogllrere 

menfaatleıioe hiçbir vakit do
kunauy ca ı bakkındekl beys· 

nıtmı trkld ctmletlr. G6rOemeJ 

mlz, çok eamlmi n uzun ol· 
maetur. 

Bo heyet, VJyını'dı idi. M 
Muaaollnl'oln hususi daveti 

Ov.erine Roma'ya gitmiştir. 

Roma, 2 (Radyo) - Ame 

Fransız 

ltalyan a:;kerleri .. 

rikao g11etelerl, Milletler ce. 

mtyetlnl tehdit mıkıııdlle M. 
Museollol'nln hılya bodotlı 
rına bir milyon ıııkcr tıbeh 

etmekte oldu~uou yazı 1orl11r. 

reemi mabf iller, bu haberi bt'i 

ıurette lekzlb ermektedir. 

Parla, 2 (Rrdyo) - M. Flan· 
den hu Qo logUtere'nlo parla 

sel iri Slr Corç K lark'lı ve Fe 
lemenk eeflrlle görüşmO§tOr. 

Londra, 2 (Radyo) - lnglllz 
gazeteleri, Doğu Afrlka'dıkf 

yeni İtalyan mOlld tcoklltıtıoı 
&edldk ve ıenldd etmektedirler. 

Kabinesi 

Bu gazeteler, yeni façl~t po. 
lldkıeının lılAmlyet tırafcırlığı 
olduğunu yaamaktadırlar. Ve, 
bo yeni 11lya11etln mQıl4mao 

tebeası olan devletlerin elyaee· 
tine de teetr edeceğini söyle· 
mektedlrler. 

Oeyll Telgraf: 

" Itılya'oın doğu Afrlka•dı 

tatbik etmekte oldoğo •e tatbik 

edeceği lktleadi prognm mO· 
blmdlr. ,, 

Demektedir. 

Loodn, 2 (Rıdyo) - Slyul 
mebaf U, ltalya'ya loglltere bil 
ktlmetlnfo verectğl cnabı ehem· 

mlyetle beklemektedir. 

- Ziyaret ettiğim mr:mleket• 
ltrde iyi kabul gördüm, aldığım 

neıice~er çok iyidir. Anupa'da bir 
harp •oku lrn)acağını zannetmiyo• 
rum. Demiştir. 

Boğazlar meselesini 
konuşacak Kon· 
feransın Hazırlıkları. 

ı.U. 1 iıt'i110( 

-- Mu11ollnl'nln ıoa beyıoatanıo 
mCeald bir cenbı için eo lyl 

bir fıraıt olduğa eOylenmekte 

n Mu11ollol'nln ikinci bir fır· 

sat lermlyeceğl 11nalmıktıdır. 

Cenevre, 2 ( H.R ) - Anı 

dolu ıjıoeı haıoıi muhabiri 

bildiriyor : Uluslar soıyeteıl 

keueeyloln 15 hazirandı fcı• · 

kaltde toplıntıeını mftteaklp 

BoğHlar mukneleel ılıdtlerl 

devletler morıhbaelerı 2~ ha 
ztraodı MontrO'de Boğızlırın 

yeniden 111keı He11tlrllmell mO 

zakerelerlne bıelamak ftıere 

toplanacak olın bu kooferaatı, 

boğazlatıo tekrar aekerlleıtlrll· 

meıl me!eleııl tntıç edilecektir. 

Konft:ranı, Montrô Pılaı 1110· 

ounda toplıoacıktır. TOrklye'yl 

istifalar Perşembeye Kaldı. Blum 
Kabinesiııin Listesi Hazırdır 

M. Leon Blum 
Pori&, 2 (Radyo) - Dfın mec· 

liste bfiyük faaliyet olmuotur. Bu 
gün Pyac dıı oçılmıotır. 

1\1, Sııro per~embe günü istifa· 
ıoı verecektir. 1. Blum da cuma 

günü yeni kabinesini teıkil ede· 
cektir. 

Mecliııio rumamei müzakeratı 

ltlutad mcraaimlc doludur. Büro 
heyeti umumiyeai ıcçilecektir. Reis· 
lf'r de bugün eeçilecektir. 

Halk cephe,.ini te~kil eden fır· 

katar M. Heryo'oun meclie reieli· 
ğioe rey vereceklerdir. Bazı eol fır· 

kalıır da reieliğc namzed göıter· 
nıektedirler. 

M. Buieeon'uo reie ııeçilece~i 

aonılmaktadır. Rei! intihabı gizli 
reyl6 olocoktır. 

Perıembe güoü, M. aro Eliz 

ııarayını giderek iktidat me•kiini 
kat'i ııurette terkedecektir. Yeni ka· 
binenin kimlerden mürekkep ola· 
cağı kıt'ieurette malum olmamakla 
beraber, Blum kobineei liıteıfoin 

hazır olduğu temin edilmektediı:. 
Cumartesi güoil iiçilnçil cumu· 

riyetin yüz birinci kabinesi progra· 
nunı meclise erzedecektir. 

Romı 2 (Rıdyo) - iyi ha· 

her ılın mehaf 11, ltılyanao 16 
hazirandı koneey lçtlm11nda hı 
zır bolunıcığı bıkkındı bir 
hıber olmıd•ğını eOylemektedlr. 

Baron Alolzl'nlo hareketine 

- Sonu 6ncı $a1ıi{ede - -Sonu 6cı ahi/etle-
··~·~·~-~ ............ ~·~· ................... ~.~·~·-···---· ........................... ~.~· ......................... ~ ............ . 
Avrupa'yı merakta bırakan gnnon hadisesi, 
Avusturya başvekilinin Italya'ya gidişidir. 

Avusturya'nın Italya Ve Almanya'ya 

ilhak Edileceği Rivayetleri Var. 
Maıimaf ih ()tto'nun. Tahta Dönmesi ihtimali Varmış 

Pade, 2 ( Radyo ) - A voı 

turya bııvekllfnln halyı'ya 

yıpmakta olduğa ıeyıbat fev· 
kıl&de eararenglzdlr. 

Tarenab eden haberler, an 

cık tabmlnltrdeo ibarettir. 
Malum olan elbet; A vuıtorya 
bıf•eklll hareket etmeıden 

enel kabineyi içtlmaa dnel 

eıml11tlr. Yoranlar e•na1ında 

A •nıtorya'dı kabine içtimaı ve 

başvekilin anı eeyahata çok 

m"1Jm bir maoı ifade eder. 
M. Şuıolog Venedlk'e d~ıl 

oldogu t1klt, ltılyıo'lıa,r Avoı· 

--turyı baıveklllnln emrine bir 
tıyyare tılulı etmlılerdlr. M. 

Şaınlng bo tayyare Ue meçbol 
bir semte hareket etmlıtlr. Bir 

habere göre elmalt ltılya'ya 

gltmletlr. 
Diğer bir habere gGre de 

cenobt İlalya'da Artldftk Otto· 
non bulanmakta olduğu bit 

yere ghmlttlr. Maam;.f lb kat'i 
ıurelle hiçbir ıey blllomemek· 

tedlr. 

Mqesollnl'nln ılyaaetlol 1111~ 

ıupla ıaldb etmekte olın preoı 

Stranberg'ta A vuetorya kabine· 

ılndeo çelı.llmeılof de bııvekUlo 

bo eeyıbatlae ıebeb gôreoler 
'8rdır. 

Zecri tedbirler etrafında bir 

mOzıkere ihtimali de ıöylen 

mektedlr. 
Parla, 2 (Radyo) - BngOn

lerln en mtıhlm meı'eleleıin

deo birisi de Bakreo'te kOçftk 
hlllf detletlerl bftkt\met relıle 

rlnlo yıpac11kl1r1 lçtlmıdır. 

Bo konferanıta merktzi A'· 
roptı'dı maabedelerla tıdllt da 
n~ı dı gGraealecelr.tlr. A foe· 

- Sonn 6cı Slıhif ede-

Evvel Kendi Silahına Dayanıyor. 
~~~~--~~~~-

Helgrad, 2 ( A A) - Yogoe 
lu radikal partisi icra komi· 
ıe1I bıokaoı boluoın baobıkan 

Stıyadinovlç bftkômet partlet 

nln Uk ko:1greılnde bir nutuk 

ıôyllyerek ezcOmle demlotlr ki: 

Parti progıımı dış elyıeadı 

e111 olarak bılen mevcut mu 
abedrlerl \e mtlletler cemiyeti 

nl kabul etmektedir. Yugoslav 

ya gerek taıUlcl propagaod.ları 

gerek llıbeburg'ların yeoldeu 
tıhtı döofieOoe muhaliftir. Yu· 
goelnya'nıo bo ~uhaldetlolo 

ıebebl bo propagı udıdın yıhot 

genç Otto'nun Vlyına'ya gell 
olnden korkma, değlldlr. fa · 
kat Yagoslavya ıuna kanidir 
ki bu gibi hareketler doğrudan 
doğrnya bir harbe mQncer ola · 
caktır. Zira kan dllkillmekelzlo 

ve harp yopılmakeızın hudut· 
larda ıadll t yapılması katlyen 

milmkOn deAlldlr. Yogoelav111 
bu sr.bepteo Mllleder cemlye· 
tine ve kendi menfeatlerloe 
dayanmaktadır. Maamatlb Yo-

goelnyı k<ndl emniyeti için 
her eeyden evvel kuvvetine •e 
kendi sllAblarını hlmıı eyle· 
mektedlr. 

Paris'te Amele, Fabrika
ları Ele Geçiriyor. 

Bunun Bir Teşvikle Doğduğu iddia
sı Var. Grevler Büyüyor . .. . 

Paris'ıen bir görünüş .• 
Parle, 2 (Rıdyo) - Bogan lcrl l~çllerl de greve lotlnk et · 

ımele elinde henQz 15 mtıee · mitlerdir. 
ıeıe H fıbrlka nrdtr. Bogan 

matbaa ftçllerl ile gıdı madde 

TAŞLAR: 

Perployoo'da elektrlk mCee· 

- Sonu 6u !ahi/ede -

Matbuat Rolünü Oynamıyorsa!. 
Bütçemizin müzakeresi yapılırken, saylavlardan Besim Atalay 

"Kürsii mualldyi millete,, çıktı. Ondan, millet namına bir fikir, 
bir :ıö: bekleniyordu. Ralbuki tekke edebiyatım dilinden Jerıi 
dılşilren Besim Aıulay, öyle yapmadı. "Kercıtalar,, ~u1ıcscri ile 
söze başladı ve gazete ~atıcılarına SÖ)'lemcdik laf bırakmadı. 
Meclis kürsüsünden, milletin bir iş zümresine "Keratalar,, ıevcı· 

hini (!) savuran bı, şaheser zilmi)'et , laJık olduğu ceı:abı ul.dı. 

Fakat biz işl{?rdik ki, ona karşı Tiirk matbuatının hakikaterı 

matbuat kuvvetini gösteren • bir fer)'adı yükselsin! Bıı olmadı. 

Çünkü, bizim bir l,.şekkiilürna: yoktur, biz tlağınıBı::, bizim . (j. 
:ümüzle işimiz, birbirini tuımayor. 

Geçen yıWı. Ankara'da bir kongremiz topla11nıışıı . Orada 
telli pullu nutuklar söyleneli, Midler yapıltlı, lı·ararlur verileli. 
Ağızlanmız, balla yapıştı, epiycc OJalandık, Kongre bu yıl 

tekmr toplanacaktı. Zamanı geldi, geçti, lıtıta bir lıa1ekeı, haltı. 
bir haıırlık )'Ok! Bu gidişle, bekfP.mek ııı nafile! 

Halbuki, başta nıaıbııaı kanunu olmak üıere, bu meslek na
mına yapılacak ne kadar çok· iş var? Bizim matbuat lwnıınu , 

gayri tabii zamanlarm zaruri bir e.,eri; bir tedbiridir. Fakat 
bugnn için artık .:>erini, yeni bir katı una ıer/;etmek mecburiye· 
ıindedir. Gazetelerin vazijc lwbiliyeti beslenmeli, t~nMd haklarr 
daha g"niş ölçülü bit kanunun muraknbesiııc m rilmclidir, 

Ve bundan başka, meslek ve meslekdaşlara aid işle:i, edebi 
yaı t'e meraşim olarak değil, riddi bir şekilde ele almalıdır. 

Matbuat roUinü oynıyamıyorsa . $UfU
1 

hiç ~riphesiz, bize uid 
de8Jldir. SAPAN 
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Ankara (Huııuei muhabirimiz 

yazıyor) - SOrekll lı ıkıl ile 
bir lı verenin i~loe glrmlı ol.u 
hçl, ıkh oıOddetl bitmeden 

önce yıbot ihbar mObleılne 

rlıyet etmeksizin itini bıralup 
beeka bir lı verenin itine gl 
reree, akdın bu ııoretle bozul · 

meemdın dolayı eekl it 1'ere 
oto zarar 1'e zly.uıodao tıçloln 

mee'ullyetl yınıoda aynce yeni 
le 1'eren dahi, hakkin takdir 
edeceği derecede meıı'uldGr. Şu 
ıartlarla ki: 

l - lıçlnln bu hareketine 
yeni hine girdiği it veren eelk 
olmuı la,., 

2 - Yeni it veren, lıclnln 
bu h1reketlnl bile bile ona 
lılne almııea, 

3 - Yeni ft veren, lıçlnln 

böyle bir harekette bolondoğo· 

nu gaeterdlkıen eonra dahi ooo 
çalı1t11makta deHm ederee, 

lıçf yl lam man4alle medeni 

haklarına eahlp bir vatandaı 

haline getirmek gibi yOkeek 

bir gıyede gGden yeni it ka· 
nonu projesinde lıçl ile it 1'e 
reoler ırasmda yıpılacak akit 

lerln ne gibi ıerah dahilinde 
bozulıblleceğlnl, eo ince leler· 

rllıhoı kadar teeblt edlllıtlr. 

Bunların borada rıfıtJAılle ıo 

Jıtılmııu uıuo @artr. Yalnız 

ıo kadarını lıaretle iktifa ede· 
ceğlz ki, projede gerek lı 1'e 
renler ve gerekııe ltçller tamı 
men maınf haklara mallk iki 
taraf ol'l!ak nazarı dikkate 
alınmııtır. 

Bıut b111 nokıalarda lıçllt>r 
için bir ani ruchıolyet te ka· 

bal edllmlı n lı veren, lıçlnin 
yalnız hıltal değil, geleceAlle de 
yakındın ı14bdar kılıomıttır. 

/şçi ücretleri: 
Iıçl Gcretlerl, eo geç hdıa 

dı bir teduaıa mecburt bir 
para ile ôdeoeceGtfr. Ancak, 

ltçlnlo mo1'afakıtl ile bu mftd . 
detin iki hafta 1'eyı bir ay 
olank teebhl de cılıdlr. 

it akdinin feshinde veya 
itin hitamında lıçl ftcretlerlnto 
derhal tam olarak ôdenmeııl 

mecburidir. lo veren, tediyede 
ltçlye Ocret heeab1Dı göaterlr 

bir poılı vermeye veya tıçl 
yanında bulocıcak buna ıh 

deftere bu muameleleri kıy· 
detmeğe mecburdur· Do moa . 

meleler her .. ırla resimden 
muaf olacaktır. 

it akdinde f ı 1'erenlo tez 
mlaat kareıh~ı olarak ltçl ftc 
retlertnden munkkateo alıbl 

lecr~i miktar, OD hlftada mfl 

ıul tıkııhlerle kesilmek azere 
lıçinlo on gftolftk ftcretlolo 
tutarından fezla olmıyacaktır. 

Kanunen lıee ve oafak111 
ltÇlnlo üzerine dOten ferdle · 
rloe tıhıılı edtltn miktarlar 

mflıteena olmak eartfle foçl DC· 

reılnlaln 30 liraya kıdu olan 
kıımı bacsedllecektlr. 

it veren, te eertlarını n tabi 
tutulacakları, inzibat, Btğlık 

koruma ve it emniyeti lcıplı 

rıoı göeterlr bir dahili talimat 
name yıpmıya mecburdur. Bu 
tellmıtoımede bulonmaeı lbım 
gelen buııuıılar, kanunun mert 

yete girdiği tarihten hlb1ren 
Oç ay içinde 1ktıııet Vekildi 
tarafından teıbh ve Uao olu · 

nacaktır. lı verro ancak dıhlli 
tıllmıtnamede t11rlb edilecek 

olsa ıebepler fe ı1ralarla gOo 

dellk lcreılerl1ıd .. n 71pıblle 

keelnlllerdeo bıtka ceza tı1blk 
edemez. lıçl Ocretlerlnden bu 
rolda yıpılacıtk keelotller, bir 
aydı Qç gOodelf kten ve parça 

bııını ayda yapılın iş mlkta· 
rına göre Ocret veren ile leler· 

de lııe ltçlnln aç gftndelllk la· 
tarından f11lı olamaz. 

Bu keelntllerden toplanan 
paralar, le nrenln mOlklyetlne 
dıhll totolmıyıcak, her zaman 
hilktlmetlo kontroluna amade 
bulundurolıcık bir emanet ha· 

tinde muhafaza edilecektir. Bo 
euretle keıllecek paralar, leçl 
yardım eandıkları bulunan yer· 
lerde ltbo 11ndıklıla verilecek 
sandık buloomıyıo yerlerde de 
ltçllerlo menfeıtlerlne yaraya· 
cak lelere haııredllecektlr. 
Kadın işçiler; 

Yeni projede kadın loçller 
için boıoef bir takım bO· 
kftmler kabul edtlmletb. Boalar 
ıra1ında lıçl kadınların gebelik 
n doğum hıllerlnde, doğum 

1'okuo muhtemel gôrftlen tarih· 

ten Oç haf ta enel •e doğum · 

dan ıonra aç haf tı mGddetle 
çıhşmaktaa yaeak edilmeleri 
zikredilebilir. Gerek doğumdan 
eneJ Ye gerek doğumdan son 
rakl bu mtcburi lain mftddet· 
lerl, altıtar hıfradan cem'an 
on iki haftayı kadar uzatılı
bllecektlr. 

Bu izinlerin devamınca le 

veren; lıçl kadını yarımıar Gc· 
ret ödeyecektir. Ancık ıhı ıy· 

danberl en as Gç ay çalıemıe 

olmıyan fıçl kadın hakkındı 

h veren bonı mecbur değildir. 
Kadın loçller laakkıadı kabul 
edilen diğer lııtllaai hakamler· 

den ilerde ene babıedeceğlz. 
Ekonomalar nasıl açılacak? 
Muvakkat eocamen,' lıçllere 

veya bunların ailelerine yiye· 
cek, içecek, yakacık gibi ıarari 
ihtiyaçlara alt mıddelerl eat· 

mail Gıere açılacak ekonoma · 
lerda, lfçilnln menfaatlerini 
korayacmk bftkftmler koymue· 
tur. İktıHl nkllelloln izini 
ile açılacak ekonomalarda llh· 

lacak ıeylerln ııatıı flıt ve tarz· 
1111 da lktıeat veklletlnce t•yln 
edilecektir. 

Şehir ve kasabılardın onk 

lı yerlerinde, it 1'erenlerin eko· 
nomı açmılırı mecburidir. Kı . 

onoon neırlnden enel mevcut 
olıo veyı mGmaııU eatıe yer· 
Jerl için, it veren kanonun 
netrlndeo illbaren Gç ıy için· 
de lk.tıPat vek Aletine mftreca· 
ate.. mecburdurlar. Şehre yakıa 
yerlerde ekouoma ıçılımıyacıAı 
hGkumetln mucibi ıebebler 

mezbıtaeıoda tııırlb edllmletlr. 
Ömer N. Köstenı 
- Sonu ııar -

ispanyada vaziyet 
Nazik bir şekil aldı 
Mıdrlt 2 (Radyo) - lıpanyı· 

da vaziyet çok n11lk bir dere· 
ceye urmıftır, Balk cepbf"ıılul 
teıkll eden fırkalrr ara11odı da 

ayulık bıtlamııtır. Cumorlyetin 
tıkvlyeal cereyanı mutediller 
arıeındı kanet bulmıktıdar. 

lbtllllclıer 1'e mdfrltler her 
ıeyln boınlırak lbdlAlln b4kl. 
mlyetlnl lııteınekteddlrler. Fı· 

tlıtlea·de nılyetl yıkından dik· 
katle taklbetmekte n letlfıde 

için fıreat arımıktadar. BGkd· 
met elddetll tedbirler lrtlbu 
etmek Gzerecltr. 

Bulgaristan 'ı Silah· 
landıracak mı imiş? 

Sonra Şimali Çin'e Harp ilan Etti. 
lnaobul, 2 (Boııoei mohı 

birimizden) - Sofyı'dan f!e 
len haberlere göre Almın ma 
llyecllerlndeo M. Şıht, Sofyı· 

yı gelmlıtlr. Bu ııeyıhat, Al 
manya tardıodın, Bulgarleııaa 

mahtmmıt 111tmık ve para ver 
mek için yapılmıot1r. 

Çin'liler, Amerika Profesörlerinden (Dinand)ı öldür· 
müşlerdir. Ilanıbarb Keyfiyeti, Telaşla Karşılandı. 

Parlı, 2 ( Radyo ) - Son gelr.n haberlere gdre, ceoubl Çfo, (K.oıntou) Erk.Anı barblyeıılolo 

ozon mGıakerelerdea ıonra aldığı karar ftıerlne ıtmıli Çin'e ll4nı harp etmlttlr. 
(Şınghıy) dıo gelen malumata gare, Amerika profeıı~rlerlndeo (Dloını), Çlo'Jller tarafından 

öldaralmOıtftr. Cenubi Çto'ln olmali Çin'e harp ilin etmeııl Avrupı'da tel4tlı kartılıomıtt1r. ....... 
_________ ./ Bulgar başvekilinin Balkan 

lstanhul'da paktı hakkındaki sö~leri : . 
Yunus Nadi 

Almanya için 
Devrim Anıtı .. 

letıobul, 2 ( Buauııt mobıbl 
rtmfzdeo) - Iıtınhol beledlyeııl, 
ıoıh yıpt11mığı kararlıttırmıo 

tır. Bunun için 300,000 liralık 
bir lıtlkr11 ıktedtll'cekth. Anı 
tın yeri, tetkik ediliyor. 

Eski müsteşar Vehbi 
vali olacak. 

Ankara, 2 (Buııud muhıbl · 
rlmlzden) - Dıhlllye 1'ekAlttl 
eıkl mftıteıarı Vehbi, mllnhal 
nlfllklerden birine tayin edile· 
cektlr. 

Atina elçimiz 
lstınbol, 2 (Buıuet mobıbl 

rlmladen) - AtlDI elçimiz Ru 
eeın Eırel, yarın burayı gele
cektir. 

Eden 
Saytiyesinden 
Londra'ya d6nd6. 

Londrm, 2 (Haıaıl) - M. 
Eden tıtlll geçlrdl~I eayf iye 

kayanden Londrı'.r•:dönmOetar. 

Berberlerin 
hafta tatili için 

An karı, 2 ( Haıuei muhabiri 
mladea ) - Meb'aılarımısdan 

bazıl1rıaın lmsalarıoı lhtl1'1 
eden bir takrirde berberler için 

haltı taılllnln mecbarf olduğu 
bıkkındı bir kanan kabala le 
ıeomektedlr. Bayat mUlet mec 

llıl relıllğloe •erilen ba takrir, 
derhal ma11kere edilecektir. 

Türk - Bulgar Dostluğu· 
nun lnkişa(ını Anlattı 

Boğazlar hakkındaki cevaplarıoın, bizde iyi 
karşılandığında bahsetti. 

Bulgar kabinesi normal siyaset güdecektir. 
Soyfa, 2 (A.A) - Bulgar verdiğimiz cevabın tarzı cenubi 

ıjanıı bildiriyor: ıarkt komıamozon hOktlmetf 
• Bııbıkın M. Kôıe l vanof ve ef kArı olhumiyeııl tarafındın 

gazeteciler blrllğlolo naolrl ef· yGkıek bir tarz Ja takdir olun 

kira olan g11et11 ~11eteelne mootur. Banan lçlodlrkl lııtıo · 

verdiği beyanına demletlr ki: bol'dı çıkın bir gazete 1'111111 
Bolgarletın azim ve eebıtlı siyle yıpılın Bulgar daımınlığı 

sulh ve beyoelmllel ball11ne Je yapmak tetebbaelerl diğer Tark 
blrllğl elyıeetl gGtmekte ve mıtboıtıodı mıkee bulamımıe 

keodlılnl ıftkftn içinde kendi ur. 8111 Tftrk mıhaf ili tara· 
ekonomik ve 111711111 lnktıdıoa 

•ermlı balonmıktıdır. 

Son balkan aoıınh koofe 
llD81Dln antant 11181 ara@ındı 

Bulgarlııtın karııııttrfı kerıılıkh 

garantiler vftcndı getirmeyi 
eıaıı hedef ıld•Aına dair yabancı 
gazetelerde çıkan bavıdfıle.r 

hakkındaki ııoıle bıohıkan M. 
Köıe 1 fen of tU cenbı nrmletlr: 

- Fikrimce bu hnıdlıler 

baldkare tevafuk eder gibi g~ 
zGkmemekıedlr. ÇGnkG lıtlııoı 

ıız bfttGn koouımıl1rımız Bul 

garhıtan clhetfoden :en mftkem 

mel bir ıaraotl, mtlletlmfzlo 
ve Bulgar hftktlmetlnln takl · 

betmekte olduğu ıılyıııetln da 
r6ıttlftğG ve hıllellğldlr. 

fındın m11tmlılo bazı tarihi 

yıl d.önamlerlolo kotlaomaıınıa 
m0ba14~alı mAoılar ıtfedllmlı 

bolunmaıııoda biat intibah etti 
ğlmlı yoldın, iki memleket 
arııııoda karoılıklı doııt mCloı 

eebetlerlo lokltafının kunetlen 

dlrllmeııl yoluodın inhiraf elti· 

rrmea. 
Sofyı, 2 (A.A) - Bu haltı 

içinde kabinede tıdlltt yıpıl · 

m111 beklenilmektedir. Aocık 

bu tadll4tao De eekllde olıcığı 

bilinmemektedir. Bununla be 

raber ılyaııi mıbaf il dört •eyı 
bet Haziran yerine ikinci plAnda 

1ah11lyetler getirilerek bu earetle 
normal ılyaeet njlmloe dogru 
yeni bir adım atı'acağıoı beyan 
et mt ktedlrler. 

ne yazıyor? 
lıııanbul, 2 (A.A) - Cuma· 

riyet gazeteıılnde Y nnaıı Nadi, 
Almıoyı'oın bir lııtlf bım gibi 
ortıdı daran vaziyeti meHno 

bıhııııderek Almıoyı'nıo, y~lnız 

kendlıloe bir tebltke teıkll et· 
mekle kalmadığını, bıokalırına, 
meııelA ltalyı'ya bile bir tehdld 
ld1reııl teıkll ettiğini ve ltılyı 
nıo, Almanya ile birlikte teb
dltlerl eavurdogonu, öteyandao 
Roıyı'nın, Almınyı'oın YHI· 

yetini llerl ııOrrrek Irılyı ile 
blrleıece~lnl llerl ıftrdağdnft, 

ve bGUln bir kargıtılık içinde 
de Mtlletler cemiyetinin tetik· 
bati mevıua bahaoldoğono ıôy · 

lftyor. 
Muharrir; bu ltlo balAeaıı, 

barba doğru yftrGodG~'l mını · 
eını ifade ettiğini, fakat ııalhft 

enen mllletleıln bagao bil< 
elblrllğl etmeleri, hllt daoya· 
nın aklını baeını getireceğini 

tddla ederek ıftılerlnl bitiriyor. 

Küstahlığın 

Bir Cilvesi Daha! 
Bir ilk mektep 
talebesi neler vapmış? 

letınbol, 2 ( Hoııoııi moh•· 
btrlmlıden) - ilk mektep t•· 
lebeıılndeo ıınıfını dôaen ibra. 

blm, maılliml Sıflaaz•ıa nlal 
taıı totmaıtur. Şlktyet ftzerloe 
lbrahlm tatalmuı; karakola gô 
tGrGlmDotftr. Tftrk-Bolgar mGn11ebetlerlo 

den bıheed~o bııbıkao Kase 
lvanof demlıtlr ki: Belçika Kabinesini Ame

le Partisi Kuracak. 
Sir Lamson 

Londra'ya gidiyor 
Kıblre, 2 (Radyo) - Mısır 

fnkal4de komlırrl ( Slr Mllea 

Llmıoo) loglllz - Mısır mGza 
kerelerl hakkında Ioglltz rica 

ille koooımık ftzre Loodra'1a 
~ldtcektlr. 

- Bn mGoaeebetlerln mQ 
meyylz vıdı olarak yıllardan 

beri iki memleketi birbirine 
bığlıyan doıtlok pıktı albolyetl 
içinde iki memleket araııındı 

ilgilerin gittikçe dabı ziyade 

doetane bir halde lnk.tıdı gOı · 

terlleblllr. 8oğ11lar rejiminin 
tadlll hakkıodıkl TGrk ıaleblne 

Müstakbel Başvekil Sosyalisttir. Maa· 
mafib Müzakereler Devamdadır. 

~LHAMRA 
J-

SiNEMASI TELEFON : 2573 

UogOo mıtloelerdeo itibaren lk.l bQyGk f Um birden 

1- Maskeli Balo 
Emealefz, zenıln ve mobteıem (Meekell balo) lırıo çılgınlık 

larlı dolu bfttfto glılf ıırlerı, Karnual gecelerinin macera ve 
merakh ıevdılarını en ince teferroıtrna kadar teeblt eden •e 
cidden garOlmf'ğe ıayın bir ıan'at barlkaıı . 

OYNIYANLAR: 

GOstav Froehlich ve Lyda Barrova 

2-13No.lıı Casus 
OYNIYANLAR: 

Garry Cooper ve Marrioıi Dav~~ 
Ayı ıca f evkaMde eğlenceli canlı resimler 

Salon 20, Balkon 25, Hususi 35 
Seıoılara dikkat : 3.30, 6.30 ve 9.30 da Maıkell Balo 

5 de ve 8 de l!l Namırah Cııdıı 

Cumartesi ve pcuar günleri 2 de 13 No.lu Casus ile başlar 

BrGkael 2 (Radyo) - SlyHi 
mabf fller, kralın Belçika emele 
pırthıl bıtkaDI Vaoderveld'I 
kabine teıklllne memur ~dtce 

Alol blldlrf yorler. Bu sat eoı 
yallet enter•aııyoaalıo taoınmıt 
ıılmalerıodındır. 

Soıyıllılerln yaptıkları kon 
grede bılkçılar cepheıl teıklll 

ne karar verllmlıtlr. • 

BrGkael, ~ (Radyo) - Kral, 
yeni kabine için parti liderleri 
ile letltarelerine devam etmek· 
tedlr. 

Rrakeel, 2 (Radyo) - Bel 
çlkı eoııyaltııt partlal, . yrnl bft· 
kumete tıılrak edlllp edllmlye 
ceğl .hakkında bir karar veril· 
meıl için bogftn fevkalUe bir 
toplantı yıpmııt11. 

Toplıotıdı Vıoıeland'ın par· 

lamento harici bir kabine teı· 

kili aleyhinde bulonulmoı, ko· 
rolıcık olan bGkumete ftçteo 
fazla 111 verllmemeıl (kararlat 
tmlmııtar. 

Brakeel, 2 (Radyo) - Kral 

Leopo!d, bugQn eoıyıllıııt lideri 

M. Vandervrld'I ıarayı dnet 

etmlı, kabine teeklll için mft· 

zakerelerde buluomuıtur. 

M. Vıodeneld earıydın çı · 

karken gazeteclltıre: 

- Kral kabine teıklllnl hı · 

na tndl etmlı dr.ğlldlr. Y ılnız 

mecllıln ea k.unetll lırka11 

olmak itibarile buhranın lzaleııl 

için Ye ıGr'aıle bir repor hazır· 
lımıklığımı emretmletlr. 

M. V•nderveld bagtın, fırka· 

l1r bırlcl bazı anıtlı temH 
edecek ve grrGıeıektlr 

M Vıoderveld kabloe ıeıkll 

tdlp etmlyecf'~I bıkkındıkl ıa· 
ıllere 111rlb bir cenp nrme· 

mittir. 

Eski Romaya Ait 

Değerli Eserler .. 
Parlı 2 (Radyo) - FHoea · 

da yapılın hafrlyıttı eekl Ro· 

maya alt n Agrlpoyı ılt broo• 
mımultt buluomuııar. Bunla· 

ran ıarlbl kıymeti ~l7lktlr. 
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Ayaklar, sigorta 

HABERLERİ 
oo,ondoklerim .•• 

Bir Vez. 
ve bir şiir. 

Yuz geldi. Ufuk, tutuımoş 

bir bulut ağırlığı içinde, gak 

len yete mCltemadlyen ter bo 

eılt1yor, kad1nl1r, ıoyulmoe hl· 
rer muz gibi birdenbire fırla

dılar, açıldılar. BdtOn bir kıı, 

11nld yazın, bu hafif ve açık 

kıyafetini bekliyorlarmış . Bu 

arada, çarık tertibi ayak kahı· 

lan içinde, çıplak ayaklar ve 
yukarıya doğru çıplak bıldarlıtr 
meydanı çıktı . 

Hr.r ne olarsa olsun, ıyık 

denilen nesne gOzel de~lldfr 
veesellmI. Çorabın, ayakkabı 

nın içinden çıkınca, oradaki 

mahrem ve gilzel şekllol bir 
denbire kaybediyor. 

Ben, her yaz mevsiminde bu 

na elnlrlenlrfm: bu da, tabiatın 

bende yarathğı btr ze•k eksik· 

h~ıdır, elimde dtğll. Bele bl 

çlmefz, çirkin ayaldarın mey 

dana çıkarılmasındaki liGball 

llğe kartı tHavvur edilmez bir 

aeablyet doyarım. Bo mübarek. 

lerl, .kart, şekilsiz Janga hıyara 

gibi sokağa çık:arJp teşhir et 

mekten murat ve maksat nedir, 

bonon znld, mod111, olrJyr.tl 

nereılnde? 

• 
• • 

Bizim meılekdaelır dün çalı 

çene, kouuenyorlardı. Mevzu, 

yeni tayyare poetalarımızın ıl

gortıları idi. Tayyare ile dOoOp 

ölene, 10 bin lira var. 

Birisi de.dl ki: 
"-NHıl olaa, bfzlm meslek·· 

te lıtlkbıll guantl eden, daha 

doğrusu gazeteciye ve mobar 

rlre teselli •eren bir tetekkdl 

yok. Bic olm&12a, ıayyare ile 

aı~ sık sefer edelim de, bir ka 
11 rGıgAn blzl yere atana, ço · 

lok çocuğocıozı 10,000 lira 

kaleıo!. ~ 

Df~er bir arkadıı atıldı: 

- Nerede bizde o talih?. 

T4rklyede gazeteci ve muhar· 

rlr, ·bazıları müstesna yedi kat 

göke çıkea geoe dO~ml'z Bu, 

onun tallhll değil, tallb~iz olu 

~uııdındır. O ölmeyip eQrüo 

mek için yaratılmış bir nevi 

beddualıdır. Ne güneşin doğu

eunu, oe de gfizel bir :ık~amıo 

ufuklardaki reo~lol eeyrr.deblllr. 
• • • 

Vıpurda bir genç; kareıda 

bir kıza bakarak şiir yazıyor· 

do. Gôzocumla eunları ok.odum: 
Gözlcriode alııcn karanlıklar; 
"Gibi bir sabah! 
Aaaaab, ah! 
Yaktın beni, günah 
Ve karanlıklar, bir yol gibi; 
Boynuma sanlan bir çift kol gibi, 
Sıcak mı &cakl 
A güzel, kınalı yapıncak! 

Baktım baktım da, zavallı 

elJrln 'fe elfrlfğlo nerelerde, 

kime ve neye kaldığını anlıya · 

rak mO.tetaalr oldum. Çimdik -Şair Yahya Kemal 
Gazide şairin.la Tekirdağ 

eayluı Yahya Kemal Ankara· 

d .. n eehrlmlze gelmletlr. 

R. PEKER'in 

inkılap Dersleri 
Ankara ve 1etanbul l\nlver· 

sitelerinde R. Peker'Jn nrdlğl 

lokılAp derelerinde tutulan ta 

lehe notları, gözden geçirildik· 

ten ıoara, ULUS Basımevlnce 

kitap halinde baıılmıotır. 124 
Hyfa tutan eeer1 yalnız baama 

maerafı kıreılığı olarak her 

yerde ON KURUŞA. eatılmık · 

ıadır. 

Bir bnytıcfinDn marifeti inhisarlar vekili şehrimize geliyor 
oedar Eğleniyor! 

Dilsiz Kadını Dillendire- Çamaltı Tuzlasında ls- Adana'h Kamil, cebinde 25000 
lira, ctetımbul denilen rebri ıirioa 
gidip, eazii söz ile, sahba kurup, 
mey içip, ığu§a diJberau çekip• 
e~leomedo imi,, Bunu ne Naim
taribioden, ne Çelebiden aldım. Ilq, 
gölgesi gazete yaprağına ııktcdeQ 

bir ibtilb karalt111oın, benim kale. 
mimde aldı&• bir tehzil şeklidir Vft 

hulb1111 oudur ; 

ceğini Söylemiş. tihsal8t Başladı. 
----~--~~---ı~~~~--~-

Kadını Odaya Soktuktan Sonra 
üzerine Saldırmağa Kalkmış. 

Ça ma hı tozlaeında yeni toı 9Jlle çekllmletlr. Çlğll'dtn Toz 

lıtlhealioe baılanmıehr. lnclmat la'ya kadar olan yolun lne11 

tavalannda tuzların yOkseldlğl tına dı ba,lanmak Oıeredlr. 

görftlmftetiır. Tae çekllme1in11 baılanmıetır. 

Yetmiş Jaşwda iifüriikçü 

Mustuja çaı·uş 

• 

İklçeşmellk'te 3 Ooc(l cam 
göz eokağında 7 numarala evde 
çirkin bir vak'a olmue, BOee· 

yln oğlu Muetafı çnoı adındı 

birJ zabıtaca yakalanmıotır. 
Mustafa çuoı, GfOrtıkçtılük ve 

btıyücülOk ıoço ile bit kadına 
taııallot etmekten maznondor, 

düo adliyeye vtrllmletlr. Moa· 

talı çavuş, yetmle yaşlarındadır. 

Bir beygiri vardır, buna biner 

ve köyleri dola@ırmıe. 

K asaba'da Ahmedll kôyftnde 

Emlo karısı elli yaşlarında Rı 
şlde adıoda bir kadın ve bu 

nuo 22 yaşlarında Hatice adan 

da evli bir kızı vardır. Ağır 

bir hastahkıan sonra Hatlcenln 

dl!I totulmoe ve kadın er ğ F. eöy 

lemez olmuştnr. Bir gön Kadir 

edaoda bir köylü; Mustafa ça 

9U~un nefesi ke!kln olduğunu 

ve okurnok eureılle Dntfce'ııin 

dilini çözecı>ğiol eöylf'nıi,, bu 

nuo üzerine Mosıafa çnuı. köy 
de Hııtlce'nlo ultıe giderek 

anııelle ı:;örGemOetür. Tabkiknta 

göre Mustafa çavuı. Hatlce'yi 

dlll söyler bir bele getlrm~k 

için 150 liraya pazarlık etmio 

ve rnotabık kalmışlar. Jtdvcl 

defa okumak lçlo İzmlr'e gel· 

melerlnl teoblh ederek İzmlr'e 
dônmOştGr. 

Doo Hatlce'nlo annesi Ra· 

şlde, İklçeemellk karakolunı 
mGrıcautla, Ahmedlf köyOnden 

geldlklulol, Mueıafa çavueon 

kt'ndl evinde kızı Hatlce'yl 

okumak için bir odaya aldığına. 

okuyup Qf ledlkteo sonra çirkin 

bir harekete teşebbila etıfğlol, 

kendi af oln 118 Hodan gözetledi 

ğlnl ve mAol olduğuna sôyle· 

mlştlr. Derhal tahkikata baı 

Jınmış, Muıtafa çavueun evine 

memurlar gönderilmiştir. Fakat 

bftyQcO, o sırada evinden kaç· 
mıştır. 

Tahkikatı göre Reıldt', ktZI 
Hatlce'yl lylleetlrmek üzere 150 
liraya mutabık kaldıktan eoora 

kadın evindeki arpaları Htarak 

elli lira tedarik etmlo •c kızı 

nı da alarak lzmlr'e ho yoba· 

_zıo evine gelmiştir. Pezarlak 

edildiği gibi peşlo olarak elli 

lirayı verdikten sonra Mustafa 

Çavuı1 derhal bit atee yakmış, 
tCltıO. yıpmıe ve kızı alt katıakl 

bir odaya sokarak kapıyı kapa· 

mıehr. 

Kızın aoeeı Raşide ile Mue 

tafa Çnoeun karııı -:Prlfe, bun 

lerın odadan uzun zaman çık

madıklarını görilnce Oet kata 

çıkarak tavao sraeıodald delik 

lerden aşağı bakwağa baolaaıao· 

lardır. Fakat hııyret ... 

Mustafa çnuf, okudulLtan 

sonra haetssını kı.caklıyıp krır 

yolaya yatırmıfhr. O· sırada 
Haılce ve Mustafa çavuşun kü 

!otlara da ayaklarında olmadı 

ğıoı gören R11elde ve Şerife, 

çığlığı hHmıılar vcı gOrültQ 

yaparak aea~ı kıta inmlel,.r, 

oda kapısına dayanmıılardır. 

Mustafa çuuş, bu vazly"t kar· 

eıs oda biç hldallol bozmnmış ; 

- Çok fena yapıyorsunuz, 

bu kıza yazık ~diyorsunuz? 

Demlı ve tabancasını da ala 

rak atına hlnmfe, evden çıkıp 

ghmhılr. Raşide, o vakit nasıl 

bir dolandırıcı karşısında ba 
landuğono anJamıı, hemen ka 

rakola koşmoıtur. 

Moetafı çavoş, Çukurteemtı 

clvarınd.. kaçuken polleler ta 

rafından totulmoo ve fherlnde 

30 lira bulonmoıtur. Tahkl· 

kata adliyece devam edllecektlr. 

E'lnde yapılan ara~trrmada 

birçok bdytıctıHlk kitapları bu · 

loomuetor. 

Tuzladaki etok 280 blo ton VUAyetten bir allJndlr mıklnası 
dur Jspooyı1ya 70 bin too 9erllecektlr. 

aevk ve ihraç edHmietlr. Flat Tuıla'da lo111h bltf'n ıofra 
tozu fabrlkaaıoda mıklnel~rlo 

ocuzlıığu •e yftldtmedekl ko 
laylıklar aebebfle Japonlar da t fcrQbeeloe baelanmııtır. Fahri 

ha elli blo ton tuz alacaklar kının açılma meraelml 25 hı 
zlranda Gilınrilk ve lnbi!!arlar 

dır, Grlen vapurlara gilodı-
V t-klll Rana'oın haekanlığında 

1500 ton tuz yülı.lenmektr.dlr. 
ve bizzat kendlei tarafınrtan 

ltiltün tuz mQ~ıerilerl gösteri 
yapılacaktır. Bu mcral!lme, 1ı 

len bıı eür'aueo memnun kal mlr'den birçok ıevat da.et 
mı,lardır. edıı,.c,.ktlr. 

Tuzla'da beı dersanell mo 

dem mektep te lt yataklı 

revirin ln~aah yakında bite 

cektlr. Eskide~ yapılmış çürQk 

evltr, tamamen yıkıarılmış, 

amele için bir de hamam yap 

tırılmıetır. 

Rıhtım lneaah için llzımge 

len taı, Çl~U el varın dan dr.ko 

Tuzla'da mobtellf yerlerde 

tolombalar yaptırılmıe, amele 

olo eo ihtiyacı bunlarla temin 

rdllml~tlr. Yakında bir df' fı 

rın lnşuına başlanacaktır. Tuzla 

müdOrft Sezal, bQtQn yeoillk 

lerl ve farla raodman temini 

için geceli gtıodOzlQ çalıemık 

tadır, 

Bina Vergisi Tahsilatı 
Devı-edilen Memurlar Sekiz Şu

bede Çalışacaklar 
V114yet umumi mecUslnta 

verml, oldu~o karara göre bina 

vergllerlnlo blrlocl tık.ehi bu 

ay içinde tahsil edilecektir. Ma· 

llyr.den, muhasebe! hoıoelyeye 

deuedllen bina ve ar11i vergi· 

Çorlu :ıiraat bankaaı memuru 
K&mil, kaaadan vurduğu parayı 

ahp, İıtonbul'a e~lrome&e gitmiı, 
J;<'ak.et kaououn kudretli eli, onu, 
enıesioden ma~a ile yakalanm10 bir 
kedi gibi, bapiıbaoeoin bodrumla. 
rıııa fırJatmıf. 

llir memur ki, maaıı, •aridatı 

malômduı; eğer o, her akoam bir 
sazlı gazinoda içerken, 

Hergüıı bir yeni kıyafetle ·.Jo. 
laıırkrn, 

Her gece bir lı.umar maaaaıoda 
Hbablarken, 

Ve onun evi, barkı, \Oluk ÇO• 

cuğu o varidatın fevkınde bir ha· 
yat ya~arken görülürse, kenuouo 
ve idarenin bötüo dikkat ve teceı· 

ııüsüoüo ona dikilme<'i kadar tabii 
birşey olamaz Çünlı.ü orada, man· 
ııkın earabatla görüp kavradığı bir 
hlidise ve oraya gizlice akan meç
hul lJir kaynak var demektir. llu 
ne olabilir? 

Biç oüphesiz suiistimal! 
Bir memur, üç, bee senede zen· 

gin olamaz ve olmamaladır. Olduğu 
takdirde içtimai nizam makanizma• 

eının işte böyle faaliyete geçmesi li· 
zımdar. Kemaliıt lürkiye'de iolu· 
lAbımızın ruhu ve devlet idareaioin 
oeref, bak ve namus prensipleri, 
bunu böyle emir ve ifade eder. 
Ancak bu kıskaoçlık ve hassasiyet 
sayesindedir ki, memlelceue vicdan 
nıeı'oliyetini, it ve vaıile terbiye
eioi kurtarmıe oluruı. 

Fuvar (;azinosu inşa Ediliyor 

• lerl memurları, bu nrgllnln 

tahakkuk moamelelerlol yap 

mıelaraa da henOı tahell def· 

terlerine geçlrmemlelt!rdtr. Bo 

haltı içinde bina vergileri me· 

morları geceli gftndQzltı çılıt• 

rak tah•flAt defterlerini hazır 

lıyataklar ve tahellAta baelıya 

cık lardır. Vergi mOkeller terine 

birer ihbarname ile vergi borç · 

ları blldlrllccekt!r 

Köylünün, çiftçinin, halkın aho 
teriodcn birik.mit paralano yanında 
kanun, atılmağa hazırlanmıo bir 
kaplan gibi pençe açıp beklemeli• 
dir. Hatta, 

İhıiliitı ve irıioaya aid ce.ıalar, 
ne kadar mümküoıe o kadar utı· 
nlmalıdır. 

Orhan füılımi Gökçe 

Mubaeı-bei hııım~lye wüdür· Son Yağmurlar 
Ulğü, bloa ve arazi vergileri d 
mu11mc1aııvıa durmadau yora Bazı yerler e zarar 

1 mesl lçlo defıerdarlıkça nktlle yapnnşlır 

1 

yrpılmış ol•n eenıı reşkllarıoı Son yeğ::nurlatdao bıı:ıı ytr · 

bozmamayı kararl•ştırmı~tır. lerdt: ıı1tüulnde az miktarda 

1 
füorur11lr, Tilkilik, Baamane, lıöl buıalılı gôrülmOş!e de 

E~ref paşa, Karaotita, Alsaocak, dtrhal lbımgeleo tedbirin alın· 
1 Kar~ıyaka ve Mabmucllyr. euhe mı, ve bauhr dı mQsah git . 

lerl olmak üzere Eeklz muba tlğlndco bast•lığın nôftne ge· 

@ebri Hoıuelye Tabell eabeal çllmletlr. lkl yerde kal basta· 

tt'şkll olunacıekllr. Don buoon lığı yilzönden ıOtiio f ldanları· 
için MohHebd busuef ye mO· oın dip ve dip ahı mabeullerl 

Gtı.ıinonun maketi dOrlClgQode bir toplantı yapıl- rencberler tarafındın koparıla· 
KQltürparkta fuvar pavyonlarının inşasına bcgQolerde bıelaoa mış, kararlar ahnmıetır. Devre· rak imha edllmletlr. 

caktır. Ber gün hommıh f aaUyetle talış1lftn KOllOrpark civarın· dilen maliye memurları, henftz ManlH, Kasabı ve Kemalpı· 
dakl. yolların lnıısını ba~lanmıetır. florada yıptıulacak gazinonun bina bolonmadığı için yine ea'nıo Ulocak köy6 bağlanncla 
26 bin liraya ihale edlldlhfol yazmı•tık. Gazlnootın planını be· defterderlığı bağlı Maliye ıabeU L "' " yağmarlardın bir mi.tar sarar 
ledı'ye m"hendlelerlnden Mesud hazırlamı•tır. Gazino cok zarif eabelerlnde çalışmaktadırlar. Bo L u y olmoetor. Bllhaaıa Ulocak .. ~. 
olacaktır. Hazırlanan maketine 11öre •eni• bir terae'ı da bulana gilolerde defter ve evralun da d 1 " e ., yOnde blrhoçok ıaat eilren o a 
cakhr. Bftyük ve kd"Ck ilç bavu7, bunun ~nftnde yap11rılacaktır. devir muamelelerine bıelıoa· 1 b il .., yoznnclcn mohtrll ma ao er 

(- cak.tır. ehemmiyetli poretle hasara oğ 

TAYYARE 
Si.NEMASI TFLEFON 315 l 

'l•r--•8------d----, ramıttır. Bu kOydekl mabıul orsa a zararının 70 blo lira raddeelD· 

de oldogu tahmin edlllyor. 

Bo hafta mevalmlo çok beğeollen iki bOyOk illmi 

l(a.;ak Sevdalılar 
ROBERT MONTGOMERY ve MAGDA EVANS'ın beraber çe· 

vlrdlkleri tamamen Franıızca eôzli1 bir eaheser 

Viyana Geceleri 

Üzüm satışları: 
Ç. Alıcı K.. S. 
7·1, S. Gomel 8 25 
.56 H. Alanyalı 9 50 

128 Bugankü sabo 

5 l3587 Uaakft aatıe 

513'115 Umum yekun 

Zahire satışları: 

Ç. Clnd K. S. 

828 Ton buAd•y 5 25 
Vfyana'nın dlllere destan olan eğlence ve mvalkl bayatı ve en son 930 Boğday 5 25 
nlılerl lrae eden genlı mevzulu boy ak muılkl ve eğlence filmi 163 B. pamuk 39 

Ayrıca: Miki canlı karikatörler 26 e. " 39 

Fiyatlar: 15 · 20 · 30 kuruştur 103 Ken. pala. 675 
SEANSLAR: Herg(lo 16 19.30 Vtvana geceleri. 17,40·21,15 Kaçak 7000 kilo p. çeklr. 3 25 

Bf"vdalılar Cumartt~l ve pazar 14 de Kıçak eevdahlarla başlar 3684 " yapığı 63 
- 50 Ton bakla 4 75 

K. S. 
9 

10 

K. S. 
6 75 
6 75 

43 
48 

675 
3 25 

65 50 
4 75 

ilk mektepler 
7 Haziranda 
kapanacaktır . 

Bazı kazalardaki mektepleri 

teftiş eden Maarif madara AU 

Rııa, tehrlmlze döomGtl6r. Is· 
mir merkeaUe Bergam•, Ôdrmlt, 

Tire ve B•yındır kanlarındaki 
Ukmektepleıae deıalere 7 Ha· 

zlrıoda ıoa verilecek ·~ beılncl 
11nıf lar talebelerlnla lmtlhınla· 

rına baılanacaktır. 
Batan mekteplerde talebenin 

bir ıenellk faallyetlerloe ahi 
ıergller b11ırl111mıktıdır. 
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Siyaset Ve Aşk 
iskan işleri 
ipotekler Tama
men Kaldırılacak 
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JE.LE-F.ON .. - · . TEJ,GRAF ve TEJ.SiZl.E 

,. 

Edebi, tarihi macera romanı 

41 .. 

Bilydk MUlet Meclisince son 
defı kabul edUen te'81r kararı · 

na gôre yardmıı muhtaç mtl 

badUlerdeu, nktlle tef flz dos 

y111 açmıı olanlar borçlarının 

1771 numaralı talf fye kaouuo · 
na göre •f fa moamel,.slne 18Un 

mQdftrlilğiloce baılınmııtır. Şeb 

rf .mlz lıkAn m6diir16ğft, bu gl 

hl milbıdlllerlo milrac11tları 

kar,ııında l9lerfo eallm bir oe 

kilde yiirüUllmeslnl trmlo için 
ıedblr almı1;1tır. 

Köyio kallarıda, kulakları 

.yırtan bir ahenk (!) He lmpa 

.rator martını calmığa baeladı. 

!Lodovlk, Horıaos ve arka 

dıoluı . Martı ayakta ve uldolr· 
lara yerde durmak suretlle din · 
l.cdller. 

Balk: 

Yatuın Dilk, yaŞHID 

Grao Dil9es! Diye, seslerfnJo 
biltfto kuvveıtle bığırıtıyordu! 

Herkes e•pkaluıoı, mendllle 
rint [ullıyordu! 

He9ıa pepae, R,.dlnJ!Ol gty
ml11 ve ı:öbt>ğl Ozerlnd,.u Oç 

renkli milli lrneağı bıığlannş 

Şubay olduğu halde köy erkiuı 

kilise kapısından mleaf lrlerl 
k1roıladılar. 

Bu kıtdar mOkellef bir me 

raelmln nutoluoz geçeınlyece · 

ğlnl dOtOneo Şarbay, bir nutuk 

iradettl, halk tarafından pek 

veciz bulanan ve olddetle alkıe 

lanan bu nutuk, Parlsli'lerl 

kAf 1 derecede eğlendirdi. 

Gren Diloeı, en gazel bir 
tebe1aDmG ile bu nutuk hatıa· 
bile teoekkDr etti, ve bizzat 

earbaya kadar giderek nutku· 
non yazılmıı olduğu kalğıdı 

• Bir hatıra olarak 11klımık 
Dzere · aldı! 

Hortaoı bandın ıonn ıöz 
alarak, mesleki diplomatlık 

olanlar kadar tıbfi ve kolay. 

lıkl• ıa eôzlerl söyledi: 

- Pç11 efendi, earbıy ve 
hep borade bulunan ulz doat 

l1r! emin olunuz ki hayatımda 

tlmdlye kadar hiçbir hadlıe, 
bugannn hadiseleri kadar bende 

derin ve iyi bir tesir husule 

getlrmemfotlr. Pırlı'e aranızda 

dıha fazla bulunmımıktıu md· 

ıevelllı teeeallrlerle döneceğim 

Bu gDzel memleketle, bu H· 

mimi ve nımoslo doııtlar arı· 
eında yaıımık Jeterdlm! 

Hortını bir defa daha fev· 
kılAde ve çılgınca ılkıelaodı. 

Bundan 11oora, çın koleeloe 
çıkmak lcıbediyordo. Halbuki 

kulenin mermer merdiveni ol· 
dukca dik ve pek dardı. 
Hortana: 

- Bu merdivenden 
benim için çok gftç 
Dedi. 

çıkmak 

olacak! 

dırdı, birkaç damla ıuyo, p•pı · 

sın duaları ırasında çanın az" 
rloe serpti. 

Bundan sonra, ıarhay bir 

elee oarabı Bortanı'a verdi. 
Borranı ıtıeyl çıo Ozerfnde 

ıtddetll bir darbe ile ksrdı . Ve 
1;1ınp etrafa dı ııçradı. Grao 
ÜÜ!Jf!!I: 

- Eyvah. Dedi . Elbiselerim 
lf'kf'\ ol<h>! 

Ş11rhay bıı 1;1 ta olm11k: üz~re 

köy Ayanı mendlllerl ile Hor 

taoıı'ın ett>ğlo" eıçram11;1 

ear•p lekell'llol ellmelt 
adeıa yarı1;111 çıktılar! 

olan 
tçlo 

Uu sırada, açılın IJİ~elerfo 

~arııpları da, Belir hazır olaolar 
tarafındın lçtlml'!kte idi! 

Meraelın bittikten soor•, nfllz 
heyeti ıynl milokü14ıta dır 
merdivenden indiler! 

Elindeki earap 1Jl1eelnl ağzına 
dıyımılJ olan ve bdytık bir 

neo'e içinde bolooao Ddk Lo 

dovlk aıatıdı: 

Sevgili bemıehrllerlm! 

Gran Dtııes hazretlerine göı · 
terdlglnlz baand k•hul beni 

çok mfttehaaıfl ve minnettar 

etmf1;1tlr. Ayni ınkran hisleri 

Gran DOıeı huretlerlnln kibar 

ve nazik kalplerinde de hA· 

kimdir. Gran Daoeı ve ben, 

hepplalze saadetler dlleılı? Dedi. 

Şarbay, Gran Dftoeı'ıeu içi · 
len earap bıkkındı f lkrlnl eor· 
du. Bortını e1111 itibarile Fran· 
H'nın GzDm ve tarap mınta· 

kalarıoda yetf ımlo ve ıaraptıo 

en fnlı zevk ılın bir Fransız 
kadını idi. Bonon tein, bir 

yerin ıuabının n11ıl metbedlle· 

ceğlnl pekAlı bflfrdl: 

- Oh, dedi. Cennet ıarıbı 

ıı1ncık efzln bu ıırabınız kadar 
gtlzel olıblllr! Dedi. 

• • • 
Ôğle vakti, program 

hince ve yayı olarak 
döndGler. 

macl· 

ıatoya 

Salonda, yerll eırabıu yını 

ııra V ermoı ve Abıent lçıller. 

mlıaf frlerln sevk ve neeveıl 

her dakika artıyordu; daha 
ıerbeet ve tabii oluyorlar, mn· 

kilerini adeta onotmığa batlı· 

yorlardı. 

- Sonu var 

Mekteplerde ...... Kaeıbının Ayanı hemen yar· 
dıma koıtular; blrlel önden 

elini tuttu, diğer bld11f kohına 
geçti, birisi de arkasından Jt. 
meğe başladı hepsi de mtışkQ 

litla merdivenden tırmandılar. 

Talebemizin 
hava tehlikesine 
karşı alakası. 

Müracaatler, sıra UıJolü tat 

blk: ediJmek euretlle kısa bir 

zamanda netlceleodlrllec,.k ve 

bortlıomı, olan bu ı?lbf tef f tz 
doıyuı açmıı, mübıdlllf'rlo td 

t iı dtiklerl m ıllardekl ipotek 
ler ıür' 11110 kaldıra lacı ktı r. 

lcıklıı mtırlürlü~tlnliıı bun 
dıo ba~ka diğer mühim bir 
iti de IJUnyı devlete açılmış 

olan hıkAo davalarının biran 
evel netlcelendlrllmesldlr. Bo 

nun için de çılı1Jılmaktadır. 

Orta mektep 
mualJimi olacaklar 

llkmektep muılllmlerlnden1 
ortımektep maalllmlf Al için im· 

tlbın nrmek latlyenler bıkkın· 

da MHrlf VekAletladen vfiAye 
le bir emir gelmlttlr. Bu emre 

gare TDrkçe grubu imtihanı 15 
llHlranda, tarih · coğrafya 16, 
riyaziye 17 ~e fen bllglıl . bl · 

yolojt imtihanları 18 hazirandı 
yıpılıcıktır. 

Çocuk esirgeme 
Mıy11 ayı içinde çocuk eılr· 

geme koruma dllpınıerlnde 

363 hıııı muhtaç çocuk moa· 

yene ve tedı vl edflmle llAçları 

par11ız nrllmletlr. 

On lklı çocuğa 150 kilo 

ıDt vermek ıuretlle yırd'm 

edllmlıtlr. 

Muhtelif ilk• okul kllıphk· 

larına kon olmak Clzere ( 1 U) 
kitap hediye edllmlıtlr. 

Y okıul ve mahtıç bebeklere 

40 kilo nlo11tı, 12 kilo eeker 
dığıtılmııtır. ---imtihanlara haşlandı 

Şehrimi• Cumorlyet K.ıı eııı· 

tltGıGnde lmtlbınları batlın· 
mııtır. 1~ H11lrandı enetltClde 

bir ıergl açılıcık 9e talebenin 

bir ıene içinde yıptıklırı mob· 

tellf lel1.1r, bu ıerglde teohlr 
olouacıkhr. 

Belediye yaptırıyor 
Belediyece eehrln mohtellf 

eemtlerlode Gç tane daha ıert 

tuvalet yeri ve bir mebıl y•p· 

tırılma11 kırarlıthrılmıotır. Boa · 
lar B11mıhane, Tepecik ve 

Güzelyalı'da olacaktır. 

-------

Bereket, ki kulenin çan çal· 
mağa mahsus yeri genle bir 

tıohk idi. Hortıns borada, gD· 

zel elini mukaddes soya dal ...................... 
ANADOLU 

Hava teblf keıloe kareı yar· 
don' dört köıeıiode bıehyın 
heyecanlı kayuışmadın geri 

kelmıyan temfz ynrekll yıno· 

)arımız dı mekteplerinde kendi 
Hautpman 

------- aralaunda tayyare dernekleri 
Gilnlük Siyasal Gazete kurmağ• baılamıılardır. 

Sahip ve Baıyazganı Karııyıka mektepleri bu ho· 
Baydar Roıdii ÖKTEM ıueta öoayık olmoe ve orta 

Umumi neıriyat ve yazı iıleri mekttpte talebeden Umrau'ıo 
müdara: Hamdi Nüzhet bıokaolığı altında kuralın der· 

fdarebaoeai: • neğe 4 75, kız muılllm mekte· 
İzmir 1.k.inci Beyler ıokagı hl d b 

C. Halit Partie.i binaaı içinde o e tıle eden Vecdet'ln bıe· 
Telgraf: İzmir •• ANADOLU .kanlaAı ahında kurolao dernrğe 

Telefon: 2776 .. Posta kutuıu 405 217, Ankara ilk mektebinde 

ABONE ŞERAiT!: talebeden Flkret'tn baekaolıgı 

Yıllıgı 1200, Afh ayhğı 700, Oç ahında koralın derneğe 500, 
aylığı 500 koruıtur. Bacıbft1eylnler kOyOnde talebe 

Yabancı ınemleketler için aenel.ik N 
•botıe ficreti 27 lir•dır. den evln'ln baekaola~ı altındı 
Beryerde 5 Kuru,tur. kurulan derneğe 20 aye yazıl· 

Gena geçmiı nftahalar 25 lcııruıtor. mı1Jtar ve her biri ayrı ayrı 
t11bhGde glrlomek ıoretfle kd· 

ANADOLU MATBAASINDA 
BASILMJŞTIR çak yıetı hoyak bir yurdıever· -----------•11

1 ilk göıtermlıleıdJr. 

Masum Mu idi? 
Nevyork 2 (Rıdyo) Nlyojor· 

ıey v~lfsl Hıotpman, Lt:::bergln 
çocuğunun katli meı'eleeluden 

arılarında lhtllAf boluoıu polis 

mtıdGrtı albay Storrt Kopu az. 
letmfetlr, Polis mGdilrD, katli 

Hıotpmanın cluıyetle alakadar 

baloumıdığı kanaatinde idi. 

Azerhaycand'a 
Yeni petrol memba· 

ları bulundu. 
Moııkova, 2 (Radyo) - Azer· 

bıycan'da ytol bulunan petrol 

m"mbalarından gtınde 8 bin 

ton petrol alınmak mOmkOa 

olduga ıalaoılmıotar. 

Ingiltere; Hükômeti, Filistin'de Hadi· 
selerin önünü Almağa Karar Verdi. 

~--------------------.. ~--------------------
8 unu ıı için Hiçbir Tesire Kapılmıyacaktır. Beri Taraf-
ta Bombalar Patlamakta, Hadiseler Devam Etmektedir 

-

Fılistin • e gelen Yahudi muhacirlere ait te%ahürat,. 
l.ondra, 2 (Radyo) - İki teri beı tabura balfR olmak· 

taburluk yeni kunet Flllsılo'e tadır. Boodan baeka birçok 
ınkedllmletlr. Bonlarlı Fille bıva konetlerl, zırhla otomo· 

tln'dekl lcglllz piyade kuvvet bitler de .ardır. 

Alman MurahhasınınGe
Jişi Siyasi 1\'.lahiyettedir! 
Halbuki Bizzat Murahhas, Bütün 

Sayiaları Tekzip E'1iyor. 
tipleri de Berlln'den Londraya 

hareket etmlelerdlr. 

Son bir habere gôre lngll · 

tere hiikumetl Flllstln'de dab• 
,ıddetll bh· elyıaet taldb· ıJe• 
Cf'ktlr. 

BugOo Fflfıılo'de blrçoJ.. ye· 
ol hArlieeler olmoo. bombıalar 
atılmıo, tevktfat yapılmıştır. 

Cencvrı-, 2 ( A A) - Miıll'tlet 

Cl'nıf yeti Maoda meseleleri dı · 
imi komlres• dıln Fillııtln'io 

Mınd• ldart'sloln 19 15 yıla 11· 

porono tetkike bıolamı1Jtı. Bu 

oı One&Pbf'I le M ındater devlet 

delf'gesl Leyanıll11 bnlooarak 

eczümle demletlr ki: 

" Maalesef Fflhtln'dekl ki· 
rıoıklıklarıo yakındı nihayet 

bulup bulmayacağını kati olarak 

eöyUyemem. Bokumet Fille· 
tlo'de nizam ve 11Dkdnet teıl· 

ılnt en mühim le olarak ılmık· 
tadır. Ve boau tellı için ne 
lıyanların, ne de tehdltlerfa 

teıfrl altında kalacaktır. " 

Kıhlre, 2 (A.A) - Slyaef 
mıhaf flfn teeebbDıd'le Flllıtln· 

tlo'de grn halinde balonaa 

Arap'Jara yardım için bir iane 

açılmııtır. 

Yafa, 2 (Radyo) - Hıyfa'dı 

yeniden birkaç bomba ıt1lmıetır. 

Tlberyıd'da Y ahodt'lere bom· 
balar zarar vermlıtlr. 

AkkA belediyesi memurları 

grev llAn etmişlerdir. Bıyfa'dı 

karıeıkhk devam etmektedir. 

Londra, 2 (Radyo) - Dlln 

Von Rlbentrop'oo bir haftalık 

mlsaf fretten eoura Londra'ya 

gelmesi, yeniden neırlyatı ve 

tahminlere ıebeb olmuştur. 

Lord London Derrl'aln bütDu 

bnnlırı teblb etmlı olmıaına 

ra~men Nloı Kronlkl gazetesi 
diyor ki: 

Italya Haheşistan'daMül
ki Teşkilat Yapıyor. 

" - Rlbentrop'un, Hhler'ln 

hoaoıl ve 11mlmt mftenlrl ol· 
mık itibarile loglltere'de rical· 

den blrlılne mf11f fr olmaeı ve 
ıynl zımında Lord Velllogıon 

gibi lngUlz mtldafaa teeldlitını 

meeop yGkeek rDtbell bir Hhn· 

dı birlikte balanmaıı nazarı 

dikkati cıllptlr. 

Böyle bir ılyaretlo ely11t 

mahiyeti hılz olmım11ına im· 

kAo yoktur. ÇankD, Lord Lon· 

don Derrl yakın bir mazide 

hı" bakanı idi. 

Von Rlbentrop ve zevcesi 

bogDn Kroydon tayyare fltae · 

yonondan Londra'yı gelmlotlr, 

Almın ıfyıdıl, kendfaloe 

mGlild olan gazetecllbre: 

- Londrıt'da bir mdddet 

kılıcığım. Faklt ne kadar ka · 

lacağımı bllmlyornm. Mımaf lh 

Lord Loudon Derrl'oln mali· 

kAoeılne dönecek değilim? Lood· 

ra'dın Berllne gideceğim. 

Dedikten ıonra deveran eden 

bDtdo eıylalırı tekzip etmletlr. 

Dl~er bir habere göre. M. 
Eden yortu tıttllnl biraz dıha 

uzakmık emelinde olmll!IDa 

nğmen hemen Loudra'ya dön · 
mütlür. 

Şu anı kadar Alman morah· 

hail ile İngiliz hariciye bıkıoı 
ıraeındı bir mftlAkat ~ıeıebbGeü 

olmımııtır, ve böyle bir mQlô 

kat olacağı da malum dtğ llrHr. 

Loodra, 2 (Rıdyo) - Von 
Rlbeotrop Londra'da onbe1;1 gün 

kalacaktır. Ba ikamet eenasmdı 

yeni mGzakereler yıpılacaktır. 

Al.aın m1111hb111nın buıaıi ki· 

Habeş Çeteleri Dessie'yi Basarak 
ltalyan Tayyarelerini Yakmışlar. 
Adla Abıba, 2 (Radyo) -

BugDn yeni Bıbee mnlkt idare 

kararnımeel neeredllmlştlr. Bu 

emirnameye göre Mareıal Graç· 
yani f mparator vekili o im ık· , 

tadır. 

Adla Abıbı, 2 (Rıdyo) -
Dezyak Halle Boru ve ailesi 

~rkAoı refakat etmletlr. Oga 

deo'de 111 ve Geri leminde iki 

kabile refll daha fltlrı etmletlr. 

Tayyareler, logal edilmemiş 

saha O.zerinde ke,lf uçoeları 

yıpmıılırdır. Tayyareler hiçbir 

taraftı hıt1mane muamele gör · 
memlelerdlr. Goretln'de bir tay· 

yare yere lnmlı ve halk tarı 

landan beyaz bıyraklı:la kar1;11 · 

lanmııtır. 

1etanbol, 2 ( Hoau•t mubı· 
birimizden) - Habeılıtan'dın 

gelen haberlere göre; Hıbeı 

kuvvetleri çeteler halinde ltıl· 
yan kuvvetlerine baakınlar yıp· 

maktadırlar. Bir Bıbee çeteıl, 

gece De11ıle eehrlnl basarak 
borada"I tayyare karargAhında 
bulunıu ltılyıu tıyyırelerlul 
yakmıelar, nObetçllerl keımfo· 

lerdlrdlr, 

lngiltere - Mısır 
m ilzakereleri 

Kahire, 2 (B.R) - lnglllz · 
Mısır mOzakerelerlne tekrar 

bıılıomık Dzeredlr. Mısır bari· 

clye nazırı Vaaıf pıoa Parlı'e 

ghmlotlr. Oradan Loodra'ya 
giderek milzakerelue glrfımek 

Dzere keodfeloe talimat veril· 
mlotlr. 

Yunan'lılarla 

Adlı·Ababa, 2 (A.A) - ltıl 
yan hOkdmetl Hıbeılstan'dın 

gGmGe riyaller ile her ne 91 
kıymetli madenlerin çıkarılma · 

sıoı meoetmlotlr. 31 mayııtao 

itibaren İtalyan l11galf altında 
bulanın bQtDn 8abeşlatan'da Ermeniler .. 
yeni adli olzacnıt mer'iyet mev· 
klfoe glrmlıtlr. İtalyanlar ve 

bOtüo yabancılar ltalyaD kı· 
nunları hClk:Gmlerl altındı hu· 

looıcak ve mD11vl hukuku 

haiz olıcıktır. Beyazlar ile 
yerliler araeıodıkl lhtllAflır 

Adle Ababı valisi tarafından 

haloluoıeıktır. 

General Blroll elmall garbi 
Babeşleıao Hllsl tayin olun 

moştar. Bu mıotaka Tına gölQ 

Gondıtr, Gocım ve Beyemder 

ar11l11lal ihtiva etmektedir. 

AdlA Abıba, 2 (H.R.) Bıbe· 

ıtatın'dıkl Yunın'lılarlı Erme.· 
nllerln vaziyetler tedklk edil· 

mektedlr. Bonlardıo çoğunun 

Habeılıtın budotları dıııua çı· 

karıhoalarını lcıbedecek bıre .. 

ketlerde bolanduldarı anlatıl· 

mıotır. 

L. Monsel çekildi 
Londra, 2 (A.A) - Amfral 

Lord Mooeel lstlf11ını vermlt· 

tir. Bu lıtlfa hakkındı bir 

tebllA neıredUecekdr. 
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Birine. Fransova 
.._Tarihi bü }·ük tefrika_., 5 

ÇPviren: P. Şf!mi~cldiu Bmılioğlu 

ihtiyar kral, genç kraliçenin elinde az za· 
manda ölümü buldu •. 

Evet, eevmedfğl Franse'ya bir 

kral doğoram maktan mlltevel· 

Ud bir ıstarab ve lotlkam ar· 

zoeu içinde yavıyın kraliçe Ao'a 
moksbU: Lulz, kAhlnln bildir· 

dlğl nçbtle, ·ı l olacağı Dil loıo 
dığı o~luoun mevcodlyetllc mığ 

tordu. Bu kadın batarabnda: 

"TevazQ dalma benimle be · 
raber olmu, ve eabır benden 

biran btle oynlmamıştır!,, 

DJye yazar! 

Amboaz her Oçft için bir 
mahbes demf ktl. Her ilçil de 

borada hem r~blne, hem de ... 

eelr idiler. Blnblr saray bite ve 

entrikası içinde, canlar1Ddan 

bile emin olmıyan bu genç, 

gOzel dol anne, gOzel oğla ve 

kızı bhbhlerlne en fazla bir 

muhabbetle bağlanmıı bolunu 

yorlardıl 

Margrft, bu mOıldl ve bub 

ranh zamınları tabatUlr elliği 

ve bu zamanlardan babsedlldlğl 

nklt dalma: 

- Biz 6çOmOz1 

Derdi! 

Eveı; bu boyattın, bayatları· 

DID bo devrinden mQnferfden 

bahea lmkAo yoktu; hıyatları 

blrblrlle t mamen kaynaımııtı! 

Bonon için Franson ilzerfne 

vıdldesl ve hemşiresi kadar hiç 

bir kimse nQfos tesis edeme 

mittir. 

1508 de Kral Onllı:lncl Lal 

mObllk bir hastalaktan sonra, 

genç veliahdı earaya davet etti; 

ınneel, r ilçe An dô Bretoo· 

ye'nlo arzusu btlıifına bilyük 

kızı Klod dö Frane'f kendisine 

nlkdblıdı. 

Franeova'oın hemşlreıl Mar· 

grh'I de dok d' Aloneon'la ev

lendirdiler; ve genç hemşire ta· 

blatlle kocaeile birlikte kendi 

mallkAoelerfne gitti! Dol ve 

gazel anne, valı ıa yalnız, mft· 

teee!lr dOştO, fakat kalbindeki 

ftmld daha bOyOmüş, kuvvet· 

lenml~, dal ve budak ealmıetı! 

Bundan sonra, adiler lelemeğe 

'Ve Luar'la Şarınle HHIDda ku· 

cak dolasa, birçoğu manzum 

mektuplar taşımıAı bışlıdılar! 

1510 da, Kıskanç kraliçe 

dftnyaya bir kız çocu~o, Rene'yl 

getirdi. Bundan ıonrı da ölO 

bir erkek çocuğa doğurdu. Bu 
hadise Qgerloe Madam Lulz, 

Franıova'nm annesi derin btr 

nefeı alabildi! Fakat bu kor· 

konç ve herzaman ôol bir la · 

ha nOlle .Madam LOlz ve Fran· 

BOH aleyhloa denebilecek bob 

raolı V1zlyet 1514 de kraliçe· 

Din Blenı'ıa 61 OmOndeo evvel 
dazelemedl! 

- Amao oğlumun, laç ve tah· 

tlnı kendi piçine kaptırması ne 
kadar çirkin olacak! 

Sözlerini söyletti. Ve ... Tam 
\"lkhıl. 

• •• 
Kral onlklncl Lul Parls'te 

Toroel earayında ölmek Qze· 
reydi. 

31 KAnunuevvel 1514: de .. 
M üıbtş bir kar tipisi vardı. 

Vellad Fransova, bafetlnezlde 

kralın yanında, kralın ell":rlnl 
tutmuş olduğu halde ağlamak 

tadır! 

Kral, son bir gayretle ken· 
dlelnl toplıyorak, Fraosova'ya: 

- Size Anupa'nın ea gtı 
zel bf r krallığu:ı bırakıyorum 

oğlum .. Slzıı bllhatıH teb,.anızı 

unutmamanızı lavelye ederim. 

D~dl, (•'raneo va 'yı göğe O tlze 
rlode sıktı; sonra geoç karıeıoı 
görmek istedi . 

Genç krallçr, beyaz ipekli 
robonon uzun eteklerlul afirük 

il yer ek hastanın yanına geldi, 

haera kral, hiçbir fey Röyleme· 
dl, uzun bir zaman kraliçenin 

gtızellfğlol derin bir hayranlık 

içinde seyretti: 1ıte bo bahar 

çiçeği idi ki kendlslol, eğlen 

celer ve boseler içinde iki bo· 

çok ay içinde ölQme sftrükle· 

mlı bolunoyordo. 

- Şonu Var -

Kraliçe 
Maı·i Vapuru __ ............... __ _ 
Mavi Kordelayı 
sisten kaybetti .. 

N evyork, 2 (Radyo) - Kra 

ilçe Marl vapuru mutad karan· 

tlnaya glrmlotlr. Kuantlnadan 

sonra Umana girecektir. 

Vapur denfıde birçok vapur· 

lar ve tayyarelerle karşılan· 

mıştır. Nevyork bftkumetl na 

mına bir heyet vapuru selamla 

mıı ve gazeteciler de npura 

ghmlılerdlr. 

Mııteaddld fJllmler alınmıştır. 

Rıhtımlarda binlerce seyirci top 

lanmı,tar. 

l'ukarula }7enir.e 11.eliteb nin açılm<ı mcrasımı, 
Aşagıda Kimlerlıaymrn temelleri atılırken 

Boldan (lf oau~f) Kadıköy, B .. hadırJar, / ğıbey kôylerlod,.Jd 
brrer dersanı>ll okulların inşaatı bitmiş ve buralarda tedrlıata 
gtçllmlştl. Şimdi de Yenice köyfinOn ftç dereanell m,.ktelıioln 
inşaatı sona ermiş ve yeni mektt!p, kaymakam, kaznoıo ileri 

gelf'nterl ve civar köyler heyetleri huzurunda a~ılmııtır. Törende 

kaymakam ve maarif memura İsmail Halı:kı Borsalıoğlo birer 
notalı: vrrmlşlerdlr. Köy muallimi de mektebin naeıl yapıldığını 

anlatmış Vf' karşılıklı çok gOzel l lklrler ve hisler teati edil 
mfıtlr. Kftçftk talebeler manzum parçalar okomoolır, bono bir 

ziyafet taklbetmletlr. 11 Ay içinde dört mektep knran fedak&r 
maarif ıever köylOlerlmlzle kaymakamı, ihtiyar bt'yetlerlnl 
kotlolarız · 

§ - Boldan'da gftzel bir mevki olan Kocıode bir klodtr· 
hıym yapılıcaktar. Temeli merasimle atılmıştır. Bu işte de ziraat 

bankası memuru Nurl'nln çok yardımı olmuıtur. Fakir, gıdaeız 
ve zayıf çocuklar yaz tatilini geçireceklerdir. 

F edak3r Aydın'lılar 
Havacılığa Yardım Hususunda Bi

rinciliğ. Almış Bulunuyorlar·. 

Aydm'duki toplantıda lıazır 

Aydın, (Husud) - Dan il 
b:tylık salonunda llbayımız Ôz 
demir GOnday'ıo baıkanlığıoda 

bava korumu tara(ıodın genel 
btr toplantı yapıldı. 

Toplanhda il, ilçe, kamun 
urbayları, parti baıkan 'Ve hava 

buluna11lar uali ile birlikte .. 
havı kurumuna teberru edile 

cek yer ftrOolerlnln nılkdarını 
tı-sblt, olduğunu eöyllyerek top· 

lıntLyı açtı ve sözOnG stırdtıre· 
rek, Aydın'• geldiği günden 

beri bo ııahadakl çahomalarıa· 
dan dnyduğu sevinci kaydede· 

Kraliçe Marl, mavi kordelAyı 

kazanamamııtır. Bonon da ıe· 

bebl sistir. Vapur ele haseblle 

11 saat kaybeımlı ve Norman· 

dlya'dao lktbuçok saat sonra 

N,.,york'a varmıştır. 

Nevyork, 2 (Rıdyo) 
kurumu başkan ve korolları, tlca· 

reı oda ·ı baıkuoları bulun dolar. 
rek hava koroma merkezinden 
gelen genelg,.de Aydın'ın bo 

Krallçtı Mart vapuru karantl 

nasını bltlrmtş ve saat 19 da 

llmaoa girmiştir. Lfmaoda mev· 

cut bftUln Hporlar tırafındıo 

dllddk eeelerlle kurşılanmıştır. 

Nevyork valisi, tayyare ile 

vapurun üzerinde uçmuş ve 

telsizle kaptanı selamı ıtır. 

Kodda, 2 (A.A) Gwıen Mary 

Transatlantiği Nevyork s11tlyle 
BHt 8,50 de gece Ambroee fe· 

ner gemlel hlzuına gelmletlr. 

Blehoparookdın Ambroaeye kı· 

dar olan mesafeyi Gueen Mary 

Normanla'da 29 dakika daha 

fazla müddette katetmiştir. 

İlbıyımız, toplantı ergtelolo .. , ................... . 
Aydın'da Yağ-
murlar ve Düşen 
Bir Yıldıı·ım •. 

Aydın (Bususf) fllmfzde ha· 
vanıo karareızlığı hüküm eQrfl· 

yor. hele son giloler eaatl ea 
atine uymıyor. Evelkl yuğau 

süreldl yağmur aroııında Köşk 
kamunona bağlı Çifte kahve 

köyO civarına yıldırım dOşmftf 
iki yavrucağı çarpornk her 

1 isini felce oğratmııttr. 

alında bhlocl geldiğinin yazıl· 
dağını bildirdi. 

Bundan eonre batan delege 
ler söz elarak bu yıl yer Qrftn 

lerlndeo verilecek veritln % 2 
olmasını teklif ettiler. Bo oy 

birliği kararlaetm ldı. Bundan 

sonra ili Ugllendfren birçok 

işler konuşuldu. 

Havı korumu akşam balkevl 

ealoııonda ilbay, kımotan, de· 

legelere 60 klelllk blr şölen 

verildi. Şölende hılkevl cazı 
bulundu. Geç va te kadar çok 

tatlı saatler yaşanıldı. 

'Alman ~JilJetine 

Fihte'nin ita heleri 
ı ........ 111m ........ .-.. mm1mıı:mm11m1 .... .._ 

41 
Fakat bfttftn bu 'eylerin 

mefhum ve m{inaeı ; auava 

taodan kayoamlıdır. Çüokü 

yalnız o, oldukça derlo olan 

bu manaları olıyabfllr : Eğer, 

bllAkls, ecnebi, bu hakikatleri 

bilmemek yfizOnden ı Aoavata· 

nıo letlklAllne karşı hareket 

ederse, onu yok etmeğe vtıya 

massetmf'ğe kalkarea o uman, 

kendiol ıablate ve hayata bağ· 

lıyan son kökft do kendi elfle 

kesmtı olur. 

Hitabe 6 
Tarihte Alman Karalaeri 

(Lutcrio Cermen s~ciyeei, onu 
reforıne nasıl sevkctıi? - Hu ka· 
rakterio ciddi ve beyecaoh tarafı -
Reformun Alman felsefesi ve hayatı 
üzerine tesiri - Bir milletin tarihi.) 

Meote dllt ile dOeilomekte 

ve loklıafıa devam. eden millet 

ile ecnebi dil kabul eden mlllrt 

arımndakl farkları, bundan 

önceki hitabede gördük. Bo 

hitabede de, Alaıan'ların dOoya 

tarihinde yapmış oldukları diğer 
bir önemli lıden, din reformun· 

dan bah@edeceğl m. 

l - Betfı!I Aıya'da olan ve 

tefesecıb eden hırlıtlyanlık; eski 

Roma'hlara ; ecnebi bir din 

tesiri yapıyordu. ÇftokG bo 

din ; körcesine lnkıyal ile 

hudutsuz bir inanma ıavelye 

edf yordu. Roma'hlar, aııla, ha· 

kiki sorette bu dinin prensip 

lerfol kabul v~ bunlara nft(oı 
etmlı değildirler : Fakat hırla 

tlyanlık, Roma milletini ikiye 

ayırdı. Roma mtlletlolo : Batı 

la'Jara, MllAnkollk ve nalilrel 

bir surette bağlanma temay016 

neticesi, hırlstlyaohk bu mille · 

tin ıraemda yayıldı. ltılya'yı 

gelen ytnl Cermenler, hırletl · 

yanlığı : Aklın reddedemlye· 

Cf'ğl bir disiplin verdiler ; Ba· 
hlaları ollklp · attılar. Bu din 

Roma'hlara bir blçflmlı kafıan 

gibi arzedlldl. Ve Roma'lılar 

booa akı o akın glrdller. Fakat 

hırletlyan mOrrbbller Cermen 

mftbtedllere eekl Roma mede· 

niyet ve llt11nıudaa ıncak ; 

kendi mıkeatlarrna uygun olan 

kısımları getbmege mileaadtı 

ettiler : Bonon böyle olacığı 

bellldlr. Roma dili böylelikle 
öldü. 

Daha ıoora, eıkl medeniyetin 

hakiki abideleri, eski lhılıamile, 

bu mllletlerln eline geçince ; 

bunları bizzat kendi ku netle· 

rlle dfteDnmeğl ve anlamağı 

özlediler. Bir taraftım bu Uca· 

Çmıireo: M. Rahmi Dcıl<ıbaıı 
e L 25 

buou, rıhlpler bile ppJadı, 

Ool.rıt temin edtldl ki .,q 
ı"hlrd,.n lrnrtulabllec"k k•daı 

eski medenlyote yol bulabllm"~ 

pek az 1 oaanlura pe1lp olaca~ 

tır. (Burada bllha&ea, o ıamıı 
nın t<Neo - Romen" mede· 
niyetin muhafııı:ı ol o Jıalyao'· 

lardan babıedlyoruro Ôıekl 
Neo - Romen mllletl~r. onla· 

rın arkaeıodao gldlyorlardı.) 
~ ........... ~~------=--__,,.......,__,_ 

Varşova'da 
Oi kkati çeken 
iki muhakeme 

Vareova, ~ (R11dyo) On. 
f!ftnlerde gOrQlro~kt~ olan iki 

muhakeme nezarıdlklı:all calip 

ılr. Davanın birisi Radooak'ıa 

ve eoo h4dlsrlerde görOleo ya 

budl ılt'iybtarlı~ı ve yahudl kat 
llrmı davutdar. Burada ticaretin 

yüzde dokııaoı yıhudller elinde 

idi. 1935 yıhudl alehtarlı~ı 

ve boykoto baılamııı ve yaba· 

dllerfn pszarlara gitmesine mC1· 

maneat edtlmletlr. Geçen on 

martta yıbudl dilkUoları yığma 

edllmlf, evler yakılmıı ve 20 30 
kişilik çt1ıeler yabodilerl tetblo 

etmiştir. 10 marttı Oç yahodl 

maktul dOımftştllr. 

İkinci muhakeme Katovlç'te 

ceryao etmektedir. Bu muha· 

kemede 118 Alman'ca görftıen 

Leh'll maznondur. Bunların da 

maksadı yukarı Sllezya'oıo Al· 

manya'ya ilhakı idi 

Bo muhakemelerde Leh mil· 

lf yeıperverle. lnlo ı;üfuzu bariz 

surette görftlecektlr. 

M. Bek 
Belgrad'a niye gitmişti 

Vareon, 2 (AA) - Polon· 

ya dış işleri bakan• 8. Bek.'fn 

Belgrad'ı zlyaretlndtn bıh!~den 

yarı resmi gazetıı Polııka diyor 
ki : 

Btziın hakiki menfeaı mıa· 

takamız şimal mıntıkası, balhk 

mıntıkaeıdır. Bu mıntıkadan 

gt'leo her şey biıl eo nfık 

teferrtıatıoa kadar a14hdu 
eder. Yogoıılavyı•ya gelloce ; 

bu memleket bir cihetten Ak· 

deniz ve Adrlyaılğ'e dayınmıo 
ve Polooya'dın uzakta bolun· 

moı ise de diğer cihetten de 

Tuna ile llgllldlr. Bu mıntıka· 
dıkl işler l;e Polanyı'yı umu· 

mi ıorette ıl4kadar eder. Ay· 

rıca Polonya bu muıtakada 

bulunan RomHnya ve Macarls· 

tan gibi bir seri dedeı ile 
husod mftnaııcbet halindedir. 

nın genç ve taze olmaıından, Gazete Polska makalesini 

diğer taraftan bu milletlerin bitirirken A vropa diplomasisi 

meuş~lnde başkaca tesir yapa· nlo pek ya&ında meııgol ola· 

bilecek mabotlardın korku gibi ca~ı meı'eleler karıısında Po· 
bahl bir fikir olmamaeından lonyaVe Yugoeluya'am görftf 

bunlar, hırletlyınhğın zuhurun· birliğini de ttbar6z ettirmek· 
dakf Roma'lıl11rdın çok dıba tedlr. 

iyi anladılar ki : Körft köraoe Şam panayırı 
lnaoma ile asırlar boyunca 
bağlanılıp kalınlaşmış olan garip Dudftıı, 2 (Rl!dyo) Şım 
ve ıcıylp şeyler araeında bil · btynelmllel panayırı bu~lln 

açılmı~hr. Boku met reisi, pı· yük bir teud vardır. O zamana 
nıymn açılma meraıılmlode kadar, bftyQk bir eaf hk ile 

ha bl r r.utuk l!öyllyerek Tcırklye 
loanılmış olan ıeyt.ırdekl 
açık tnıd, onları gOlmf'ğe sevk hOkumetlnln zengin bir pavl· 

etti. Muammayı halledenler, yon vcıcode getirmek euretlle 
panayıra iştirakinden letekk6r· muammaya gftlmeğe ve tsılh· 

b 1 d 1 O L d LI de bulonmuotur. Halk, TOrklye zaya ıe a ı ar. •• ar • 

Krollçenlo ölOn.ıü, istikbali 

ıadece Fraoeou'ya babıettl. Ar· 

hk bir erkek çocuk doğmHıoa 

maddeten lmkAn kalmamıetı. 

Frıne~u'oıo anneel zafer ba· 

laıları Ozerlode havalan1rken, 

kralın, eevglU kraliçesinin ôlü· 

tnlloden birkaç oy sonra, genç, 

@Gzel ve sıhhatı yerinde Marf 

d' A.ogleter'Je evleneceği haberi 

bir yıldırım ~lbl tesir yaptı. 
l'ehlfke, artık azami bir haddi 

holmuıtu. f'nnııova'mn k.ıallığı, 
Ytbde 99 tehlikede demekti. 

Genç annenin ha endi şesl, oğ 
luooa, Sezarı 'nın, yeni kraliçe 

ile gön al eğlendirdiğini duy· 

doğu vakit fevkalade ırth! Ve, 

hemen oğlunun mGrebblelne, . 

Boora arkadaoı FJOraogf'ye ver 

diğl direktif le: 

Londra, 2 (Radyo) - İngl 
llz bOkftmetl 5 mtlyon sterlin· 

ilk bir avansı, Kraliçe Marl'yl 

yeplırmııı olan vapur şirketine 

vermlıtlr. Bu avına ile yeni 

bir vapur yapılacaktır. 

Nj karaguada isyaiı 

O gün Çifte kahve köyOn· 

den çiftçi AU'oln karm 10 
yaoıoda kızı Huri ye lle 8 ya· 
tında kızı Hatice beraberinde 

oldoğo h•lde ıırlıda çalaşırken 

şiddetli yağmur başlımış, yag· 

mordan muhafaza için sığın· 
dıkları ağacın altına yıldırım 

Köşk, (Hueoei) - Köşk ka 
macuna bağlı 13 köy Türk. 

hava kurumuna bu yıl elde 

edecekleri ürQnlerloln yilıde 

ikisini teberru etmişlerdir. Te· 

berro yek tin o şl mdlden 4 9609 
kiloyu bulmuştur. Donun ÇO· 

. ğo zeytin, üzllm ve incirdir. 

-------------- pnlyonunu alAh ile ziyaret 1 Nöbetçi Eczaneler 1 etmektedir. 

Maoagua [Nikaragua) :l (Rıd· 

yo) - Ntkaraıoa isyanı boya 

müş ve birçok mevkileri ele 

geçirmişlerdir. 

dOşmOıtOr. Analarına blrşey 

olmamış, çocukları Aydın mem 

leket hastanesinde tedovl altına 

alınmıelırdır. 

Kamanı bağh diğer 12 köyOn 

fetlroklle bo miktar 100 bin 

kiloyu geçecektir. Bu lete çok 

çulıoan kamuobayla parti baş· 

kanını kutlularız. 

Bu akıam Bışdurak'ta Sıh· Avukatlar tören yaptı 
hat, Kararaş'ta Sanıo, Tilki Parls 2 (Radyo) - BarledGk· 

Ukte Yeol lzmlr, lrgatpaza· te Poınkaranın mezarında avu· 
rında Asri, Gozelyerde Afiyet kallar tarafından meradm ya· 

eczaneleri açıktır. pılmıotır. 
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Pıımuğumuzun Ciosleri· Avrupayı IMe· 
• " • rakta Bırakan 

ltalya'nıo Paris'te Amele, 
Hududlaro Asker Fabrikaları Da 
DöktOğtt Yalandır Ele Geçiriyor .. DJ Islah Edıyoruz. Gnnnn Hildisesi .. 

=--..=...,,..,,.,,.,,,..,~~.,..-..-...ı~ ........ ..-__,.,.._...~~ 
~~---··-·~~- -~~-·---~~-E~e nıınıakasının yıllık rekoltesi 10 hin ton· 

dur, artacağı tahmin ediliyor. 
- Baştarafı lci sulıifedo - - Baıtarajı lci iahifedo - - Baştarnfı lci sahifede -

torya'nın Almanya veya hal· dair de hiçbir ltartt yoktur. seıeılnde de yarın crev 114a 

ya'y• iltihakı endlteal de histe· M11mıftb Italya hükumeti zec edilecektir. 

Pamuk latlhaa1Atımızın arttı 

,ılmaeı ve cln&Jednlo uılıbı için 

GOk fyt ~alışılmsktadır. Şehri · 

ıoJz Ticaret odası tarafıodao 

.dOoya pamok letlhaalAtlle IQCJD 

leketlmlzln Umumi harpten ~l · 

velld ve sonraki pamuk tsıtb 

aalıttı ve ihracat vaılyetl bık· 

kında mOblm bir rapor hazır· 

lınmııtır. Bo raporda denlll· 
yor ki: 

Pımok, be9ertn gıdadan eonra 

en ılyıde mOhtıç olduğu clh•n 

ttlmal bir mıhanl olarak tının · 
mııtır. Pamuğun beynelmilel 

ziraat Aleminde en kıymetli bir 

meta hallof.l gelmeel bundandır. 

Bu mahaolG ençok yetlotlren 
memleketlerin baıında Amerika 

ve Hindistan ~elmektedlr. Mi\· 
tebamılann kanaatlerine göre 
ıklf m ve toprak şartları itibarile 

Tftrklye'de pamuk verim kabl· 

Uyetll yOksek memleketler arı 

ıında bolunmaktıdır. 

Ege mıntalı:aeında p•mok 

lıtlh11l aabıları M"ndereı ve 

Gedls olmalı: ilzere ikidir. &len 

dereı ndhloln, verim mnkn 

lerl Nazllll, Sarayköy, Ödemiş, 
Tfrr, Torbalı, Gediz vadlalofn 

Menemen, 811rgımı, KaHbı, 
Akhisar, Kırkağaç ve Soma 

kazalarıdır. Donlardan bııkı 
Sıkarya vadl&I de baıtan baıa 

bir pımak tırlaaı olabilecek 

bGtftn lmUn ve ıartları bılsdlr. 
Pamukçuluk &lemlode Tftr· 

kiye'nln me•kll, bo suretle te· 

barGz etti rlldlkten ııonra aon 

yılların beynelmlltıl pamuk pl· 
yasa nzlyetlne geçilebilir: 

Pamuk, umamf barba kldar 
ekiciler için refah ve eenet 

kıynagı MI. Fakat son yıllarda 

bnhaan teılrlle diğer birçok 
maddeler gibi pamuğun nzl· 

yeti de 11rıılmı1, ekiciler eski 

ka11nçlarıD1 bulamımığı Ye 

f ıatler de daımege bıolamıotır. 
Umumf hupten enel dônya 

pamuk latlbııal4tı vaeıti olarak 

dört milyon tondu, son yıllar 

dıkt lıtlhaaltt ise 6-6 milyon 
ıon u111ndadır. 

Donun 2,5 milyon ıono bir 

leolk Amerika, bir milyon tonu 

Blndlıtıa, 300,000 tonu Mıııır, 
300 bin tona Çin, 200 bJn to· 

nu Sovyet Roaya'da latlhHI 

edilmektedir. 200 bin tondan 

apğ• pamuk yetiştiren memle· 
ketler de Brezl1ya, Meksika, 
Pero, Arjantin İngiltere ve 

Sodın'dır. TGrklye'nln yıllık 
pamuk lıttbealitı vaeatf olarak 

36 · 40 hin ton araemdıdır. 

Darptan ıonrı en f11la pamuk 

l etlbıal elllğlmlz yıllar yedlıer 

bin ton olarak 1929 ve 1934 
yıllarıdır. 

1930 yılında thraoac .ısoo 

tona çıkarak dlier yıllar ibra 

cat miktarını geçmtıılr. 19:32 
1933 yıllarında daha evvelki 

Y•lları gı'ıre dıba aı pamuk 
ihraç edllml9tlr. Honan ıebebl, 

o yıllardaki lltlhaalAtın azlığı 

ve memleketteki fabrikaların 

letlhlıUtının ırtmaaıdır. 1935 te 

ise nmumt harptenberl gôral 
memiı bir fazlalıkla rekolte 

yilkselmlıtlr . Ege çevreal lstlh 

1Blttı ıeoelle 10 bin tondur. 

1935 te yapılan ihracat 3300 
tondur. 

Ege mıntıkasında Amerikan 
tohuma ve yerli tohum olmak 
Ozere iki cine pamok nrdır. 

Ve eon ıene içinde pamuk 
cJnalerlolo 18lahı için çok ee111lı 

bir ,ekllde çalııılmıktadır. Bil 

tOo latlhealAtıo yeni fabrikalı 

rımızın ihtiyaçlarını cevab ve· 

recek bir mfrtara yftkaellllmeıl 

için artırılmaaı noktası ehem· 

mlyetle gözönftnde totolmuı ve 
lbımgelen tedbirler alıamıotır. 

Tar'...lye pımokçoluğo, mee'ud 
bir lulkbale namzettlr. 11 

dllmekte ve ayni zamandı Ot· rt tedbirler kaldarılmıdılı:çı kon· Mıden dökOmhaneler idare 

to'oun A vostoryı tahtına geç seye "' A vropı lolerloe lıtlrık meclisi, bir beyanname neıret · 
me&loden de korkulmaktadır. etmlyecektlr. ltaly.uın bu ka · mlatlr. 

Berlln, 2 (Radyo) - Avoı· rarıoı değlottrmek için ıtmdlllk Bo beyannamede ltçller tara 

turya bıtvekllloln ltılyı'ya y•p· bir sebep yoktur. fından mfteaseselerln lıgalfnln 

tığı ınt seyahatten bahseden Al· Romı, 2 (Radyo) - Italya· ittihaz edilen karar hilAfına 

mın g11etelerl bu ıey•hatln nın, 16 HazSraoda toplanacak oJarık yeniden !,baıladığı b ı tdl · 

hoıoet bir seyahat olduğuna uloelır sosyetesi konseyine mo rllmekte ve şanlar ıöylenmek· 

yasmıktadırlır. rabb11 Rönderlp gnndermiyeceğl tedlr: 

Roma 2 (Radyo) - Habl&· henüz kararlaıtarılmamıştır. Ma "Ôğleye kadu metgol olan 
burg hanedanından ArıldOk amaf lh lıtlrak edeceği söyle· 51 fabrika adedi ılmdl 56 
Albıraht hanedanın rehl Arıl · nlyor. Meğer ki beynelmilel olmoıtur. Aktım ftzerl de kim· 

dak Otto ile mdıakere lolo vaziyette hanı mani olabilecek ya 11D1yll m lieHeaelerloden 12 
Belçlkaya ghmlıtlr. beklenmlyen bAdleeler olsun. mfteHeıe daha greve letlrık 

VJyıoa, 2 (Rıdyo)- Bıave· H I , I . • etmlatlr. 
kil M. Şooolog bogan tayyare oğaz arın mes e esını Bo hareketin bir loçl duası 
ile lıalya'yı mCUevecclben ha· konuşacak kon· hareketi dt~ll. fakat ılyHi bir 

reket etmfotlr. feransın hazırlıkları.. mahiyeti vardır ve hariçten 
Venedlk, 2 (Radyo)- A~oa· yıpılan bir teıvlk eıerldlr. ,. 

B L - Baştarafı lci sahifede -
torya aşvealll M. Şuoolng l,çt cropl.rı ba akıım h 
b ft il b l bu konferanıta Cenevre'dekl ug n tayyare e oraya ge boraaıında toplanacaklardır. 

mlı ve Avuıtorya ıefSrl tara· dalmt monhbaaımız temell P.rlı, 2 (Radyo) - Ü ç 

f d k 1 A edecektir. p ı ın ıo arşa anmııhr. voetorya günlftk yortolardın sonra arı 

Baıveklll birkaç gQn İtalya'da Mootrö PılHda, bayftk bir borsası oldukça mtı11lt oartlarlı1 
istirahat edecektir. telgraf merkezi tesl& edllmlotlr. ıçılmıotır . Fransız eıhımı kafi 

Roma, 2 (A.A) - Hana GHf'tecller, bu merknden gOnG derecede 11ğlamlık göıtermlıtlr. 
ıjanıından : M. Şoonlg bo ıa gOnGoe mftzakerelerl gazetele· Parlıı, 2 (Radyo) - Birçok 

bıh 111t 11 de · venedlk'e ~el · rlne yetlıtlreceklerdlr. Ayrıca mGeaaeaelerln amele ve patron· 

mittir. A voatorya baobakanı he· muhtelif teıleat yapılmııtır. Jarı araaında ozlaoma hoıole 
t d t 1 t nlçce fedtıral btıkumetl k t n · men ıyyare mey enına g tm o gelmesine rağmen bazı maeHe· 

ve orada hoıud bir tayyareye fennı mftoaeebetlle her tftrlft eeler benftz loçllerln lıgıU ıl · 
binerek blllnmlyen bir ıemte tedbirleri almıttır. tında bulunmaktadır. M11ma· 

doğra yola çıkmıohr. MoıkoVI, 2 (Radyo) - M. flh bo hoeaıta mftzakereler de· 
8111 oıylılıra göre 8. Şoonlg Lltvlnof, Montrö'ye bizzat gide· vam etmektedir. 

Normandi ıtmıJi ltılya'da bir yere git· cek ve boğuların ıllAhlanmaaı lo borea1ındı dı uzlaomı eH&· 

m.,Ltedlr Orada 8 Sovlç ile konferanıını l•tlrık edecektir. ı L d 
Fransız Gemı·s1·.. .... . . v arı aranmı-..t• ır. 

1 bnlaoacaktır. Zecri Tedbirlere Son habere göre bazı lıçl 
Rakibini gene geçti Diğer bir tıkım ııylılara sınıfları da grev llAoına brar 

gGre, VUa Reoglo da Otto De Şimdiye kadar rmltl•rdlr 
Pırla 2 (Radyo) - Norman· " ve " • 

dl trın11tlıotlğl, Ne•yorktan Hilbsborg ile gôrftoecektlr. iştirak etmemişler Parla, 2 (Radyo) - Grev 
Viyanı, 2 (A.A)- Bııbıkan bazı mCleaaeeelerde ,bltmlttlr. 

dönmftoUlr. Gemi, 111t 29,43 B A 2 ( 8 R ) Şııonlng, Veoedlk'e hareket et· oyneı yrea · · Danı makabil b11ı yerlerde 
mil ıtır'atle vol almıotır. Ba R i hftll A · ti ha 

J mittir. Kendisi Romı'ya gltml eım me er, 'J10 0 · iden grevler 1140 edllml•tlr 
ııeyıhattı •aLI r•Lor Lırılama· yen v • " • .... • k ki 0 lak kumetlnln zecri tedbirlere elm· d ki f b lk 
mıotır. Fabt yıpur, keıılf ıla ~;;:tfnlv:,::u iıa~y=' Ja g~:ı::· diye kıdır biç lotlrak etmedi- t.;~:n~!a~~k:~;~ ~aya~ r b;~ 
yazOnden ıtır'atl arızaya uıtra. ırıı l bildi ı ı S d ıırı cektlr. Orada .M. Stıvlç'le gö· e n r yor ar. on aaman • tamirhane amele tarafından ter· 
van lngllJzlerln KGln Marl 1 1 S lıalya hükumeti, Arjındnden 
trıoaatlıntlğlnl aGr'ıt itibarile rno~ceğ aanı ıyor. lyaıtf mıh· kedllmlıtlr. Nınt'ta diğer bir 

fillerde kendisinin Mu1101lnl İtılya'ya ldba14ta mtıa11de et· f b ıL- d k t r Bir 
gf!çmlo bulunmaktadır. a r •a ı ıpınmıı ı · 

ile gôrOomeıl de muhtemel ol· memeğe baolamaotı. elektrik fabrlkııı da ımele io · 

Londra-Kap doğu söyleniyor. Adis-Ababa'da galine geçmtıtlr. Ayaletlerde de 

Hava rekorunu kırana Viyana, 2 (Radyo) - ReamJ h4dleeler çoğalmaktadır. LH'de 
mahfiller, M. Ş:ıonlng'lo, yor· Mağazalardaki lev· grevler baılamıotır. 

OD bin sterlin var tu tıtlllol geçirmek ilzere İtal· b ( I l ) k Parle, 2 (Radyo) _ Grev a ar ta yanca o aca 
Londn, 2 (Radyo)- Cenvbt yı'yı gittiğini, hafta • ıonoodı hareketleri, sınai fabrikalarla 

dl\n c trlnl ı• il 1 r Adtı Ababı, 2 (H R) -ı Btı Afrika zengtolerloden blrlıl e e,, uy yor 1 · birlikte gıdı maddeleri fıbrl · 

L K N •, . ton mağ11alardakl levhaların 
ondrı . ıp hua rekıno lçta ecaşı nın kalan ımeleıloe de sirayet et· 

İtalyanca yazılmaaı IAıım gel· 
10 bin ıterlln mftklfıt koy· mlıtlr. 

E k • Ad J dlğl hakkında bir emirname 
muııur. s ı am arı.. Ingı·ıı·z neoredllmletlr. 

Yeni rekor teo,bbGılerl ya· Adlı·Ababı, 2 (A.A) - Vak· O lf ' ff k 
kında bıolıyıcaktır. tile Negtıı'On hJzmetlnde bu· o ÜS o_n ey e· Muharipler kongresi 

Golos'ta Grev lunmuı olan birçok Rom, Er· )' • T h . E ·ı Londrı, 2 (Radyo) - loglllz 
meni, Çekoslovak, Alman ve illi a rıp İİl er muharipleri kongreal toplan· 

iki yaralı var Avaatarya'h ltılyau bakftmetla• Salzborg, 2 (Radyo) - Meç· m•otır. 8000 muharip, kong· 

Atln1, 2 (Radyo) - Goloe'tı arsı hlımet etmlolerdlr. Hftkd· bul .kimseler tarafınean Dol· reye lotlrık etmlotlr. Alman, 
bGyftk bir grev llAn edllmlt Ye met boulırdan mıbılU hayata fftı'ftn heykelinin bronz pili· Franııı, Belçtka ve Macaristan 

hıdlıeltr çıkmıotır. Hllen iki bihakkın nkıf olanları kallı· kaaına tos roba dôkmClo ve muharipleri de kongreye iştirak 
yaralı Vlrdır. nacaktır. levha tahrip edllmlıtlr. eylemlolerdlr. 

..................................... 1 . .................................................. ... A V R U p A ' L ı K A O ı N Merdiveni çıktılar. Bu ıırıda attı. Salon baeh idi. Ltıks ve - Borada biz ecnebiler için 

Kozmopolit 
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gazeldir. Biraz şehir dıoıodadır; 

fakat o kadar zararı yok.tor. 

Slıe hfzmetUrımla aeçımı tn· 

ılye ederim. BfttOn ÇlnU'Jerln 

hınıı olm1&ıoa rağmen bunlar 

hınıı değlllcrdlr ! Maaıları hiç 
denecek kadar azdır. Tabii bir 
otomobile de ihtiyacınız ola 
caktır. Benlmklnl elze veririm, 

hattın bunlar için de isteye· 
ceAlm oey ... 

Soııu. 

Doktor, mendili ile alnın· 
dıkl terleri etlmeğe çıheıyordo: 

- Banda oabet ıeneden· 

önlerine irice denecek bir Çln'll karaıık hiç blrşey yokta. Her vantllttöraGz yaoamık mGmkGn 

V E M A H R A C A çıktı. Sabık doktor: ıeyden ziyade nazarıdlkkatlnl iri de~lldlr. HattA boraları mıbaaa 
- 1ote, dtdl bu dı hizmet· ahrlalnekler celbettl. Bonlardıo olmak Ozere vantll4tör teıktlttı 

asri Roman 

]. L. Mortendea 

oeytaolıra yarayan bir iklim 

var. Cehennem desem .. Mftbı · 

lega olmıyıcak. Dedi. 

Otomobil, bir köşe döndG 

ve uzun bir yola girdi. Ba yol 

Oodrev'e ıoneoı gôrftndft. NI 
hı yet hl r bahçe öoGnde dur. 
dalar. Sıbık doktor: 

- Boraaı! Dedi. 

Villa gftıeldl. Mansarası da 

fena dtğlldl. Iı'ıkat merdiven· 
lerl f11la idi. 

Sabık doktor: 

- Merdh"n hlr11 gGç ge· 
lecek. Fakıt ılı de blılm gibi 

çlnfz olacaktır. blrbçı vızlıyırat açueuyor· çok tekemrnal etmletlr. Diyerek, 
.Cln'JI genle bir pantolon giy· lardı. elinin yetleece~t bir yerde bu· 

mit idi. Ayaklarında Çln'Ji ter· Doktor, ba v11lyetten adeta lanın bir dOğmeye dokundu. 
llklerl vardı. mahcup oldo ve: Birdenbire yemek aalooona 

Bu aralık ııhık doktor: - Pencerelerden blrlılnl iyi ıhk bir ceryan dağıldı . Ilık 
- Bu kadın .. Sfzlo oda biz· lrapıtmım11:ı olacaklar, borada havı, ııcak bir rtııgar gibi ye· 

metlerlnlzl mdkemmel yapıcık. blr de etvrlı.lnek derdi vardır. mek maeHı Qzerlndekl ôıtOyG 
Deyince, Ondrev kahkaha ile Bu derdi, belki cihanın bı,ka bile havalandırıyordu. Hua bir 
ğüldO: bir yeri bunaı kadar bilmeıl mOddet ılık esti, sonra nlabJ 

- Bu Çln'll, kıdıa mulır? Dedi. Hemen pıacorları çekti. bir serinlik peyda olmıyı baı· 
1 

Dedi. Pencerenin birisinin indirilme· ladı. 
• 

Evet. 

- Pantolonu pek oıkl 

- Karnınızın ıç olduğunu 

sanıyorom . Yemek huırdırl 

Hakikaten dır bir yemek 
odaeıoda, maea Gserlode ye· 

mek hazırdı . 

mlı olan ince tel kafesini de Bu ır1lık, yemek aalonuna 
indirdi. zayii, Hrı ve koro bir Çtn'll 

Oodrn, daha olmdld. n 81· girdi. Bo Çfo'llnlo C•ketl be 

cıktın bonalmıo gibi idi. yaz lptkltden y11pılmıoh. 

Etrefını bakındı ve: Blçbtroey ıöylemedf!D bekledi. 

- Vantllltôr yok mu? Diye Sabık doktor: 
ıorda. - Do, evin mOdGrul de· 

Sabık doktoı: - Şonu var -

Japonya De· 
niz Kuvvetleri . .... ·----
iki yeni filo ile 
kuvvetlendirilecek •. 

Tokyo 2 (Radyo) - Japoa· 
yanın yeni bahriye progr1111ı 

j•pon donınmıaının iki yeal 

f Uo ile takviyesi ıekllndedlr. 

Bo filolarda tayyareler de bo· 

lonıcaktır. 

Bu yeni programın tatbiki 

için 700,000,000 yenlik bir 
tahıl11t kabul edllmlotlr. Uftt · 

çenlo ilk tıhmlD edilen dr ol• 

loıaat kısmı 500,000,000 ye n tdl· 

Necaşi'nin 

Yeni beyanatı .. 
LonrJu, 2 (Radyo) - Ne· 

cıai Okaford vaporlle Londrı'· 
ya ~elmektedlr. Nccaıl vapord• 

Nlyöz Krooikl gaaeteel mob•· 
birine Uloılar eoıyeteıloe eoı· 

niyeti oldoğono ve Habeı lıtik· 
lıtlloln kortarılıcağını Gmlcll 
bolundoğonn ve Ioglhere'ye de 

derin itimat beslediğini ıöyle• 

mittir. 
Necııl, Baheı hGkö.metfol 

mevcut addetmektedir. Ve 250 
aaırlık bir dnletln kolayc• 

mabvolımıyacağıoı 101lemlotfr. 

Arjantin 
Notasını ya bugün 
Ya yarın verecek •• 

B 
el 
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a 
lı 

çı 

s 
gf 
cı 

Cenevre, 2 (Radyo)- ArjıO' o 

tin htıkdmetlnln tahriri not•" f Ş 
Çarormbı veya Peroem.be gGaO ra 
beklenmektedir. n 

Bo notanın diğer devletlet 

aıerlnde nasıl bir teılr yıpt• 

cağı henfts belll değildir, 
Konseyin 16 Hezlranda tot 

lanmıyacığı ıôylenmektedlr. F•' 
kat bu huıoıta benQz mubak· 

kak bir karar yoktur. 

Filistin' de 
flç arapça gazete 
tatil edildi. 

Kudas, 2 (R,dyo) - Fiil• 
tinde arapçı Qç g1Zete onbeoe' 

gftn tatil edllmlıllr. KudOa el· 
varındaki k1&abalardı ara~tıt' 

mılar yıpılmıotır. 

Fransız 

Alp Avcıları.. 

ca 

on 

al 

hl 

ğı 

il 

IÔ 

10 

ay 

Da 

Grenol.>le, 2 (A.A )- Geoe' 
I' 111 ral Gımelin Fraoııı Alp a•C 

,ı Ta 
lırı abldeılnln açılma mera · 
mini yıpmıotır. Ba meraahod' bir 
İtalyan Arap avcılarının 1114' çıl 
me881llerl ne bftyftk bir h•ı• ku 

eli 
katleal h11ır bulonmootar. 

İtalyan Alp avcıları geçerkedt ~o 
" Y aıaeın İtalya, Kıhroııo' 
zecri tedbirler nidaları ile ,J· lıı 
kıolınmı,lardır. 

Mısır' dan 
lb 

do 

ya 

Filistin'e iki tabur aB' du 
' bl 

ker daha gönderild•· 
Londra, 2 ( A. A) - Mı91r 

1 
., 

dakl garnizonlardan Flllıt O 
ıı· iki tabur aıker daha gönder 

mittir. Bu ıaretle Fıllatln'de~ 
logllfz kunetlerl beı tab0' 11 
piyade ile tayyare ve ıaO• ya 
m6freıelerlal ihtiva etmektedlt· •ır 

Sufrajetler 
Ayanda nflmayi' 

bir 

dlı 

yaptılar. ~1

0 
Parlı, 2 (Radyo) - ~ 

Ayan mecllllnde Safrajell p «;al 
tarafından kadınların ladb' ba 
hakkı hakkında bir aD111•1" -, 
yapılmıttır. Bu nGmayltte J.1 
na çiçek Ye birer çift ~ 
hediye eclllmltdr. 



Mahkemelerde: 

Gangster Taklidi Hay
reddin Ağladı. 

e· 

'· 

ol 
o 
• 

,. 
,. 

••• 

af' 

Deri Ulcearı Dul Seydl'ye 
tehdit mektuba gôodermek ve 
tıharrf komlıerl LGtf 1 Burcu'· 
ya yarılımakla m1Znun Sefe . 
rlhl111'h Hıyreddin'in muhake 
mealne Ağırce11dı baılanmıotır. 

Hayreddin, fevkallde tık bir 
elblıe glymlıtl. Gayet m11uma· 
ne bir tnulı hldlıede allk111 
buluomadığmı s3y lemle, hauA 
lftl11dın bahsederek ığlamıtltr. 

lıtlntak kar11nmmesl okun 
dukıao ıonra m11nun Hayred· 
din, mahkeme reisinin ıuıll 
Gzerlne nk'ayı ıu ıaretle an· 
latmııt11 : 

Vak'ı gana tabakhaneden 
çıktam, bayram olduğu için 
Seferlblıardıkl balımın yınına 
gidecektim, geuç bir adamım, 
cınım rakı iste.fi, fıbt hılımı 

kok.cık. diye çekindim n ~·
dip ıarap içtim, bir kilo tarap 
neı'e nrmedl, bir kilo dabı 
lotlm H blru dıhı neı'elen 
dlm. Eneli Kemer1ltı cıılde· 
ılne indim, bir kabnde oturup 
kıhYe içtim. 

Hılamı hediyelik b1Zı eıya 
alm~ğı daıanerek Odunp111rını 
ghmlk Gzere Keme11lta cıdde· 
ıloden Ye

0

mlşç111111 'nı 11pt1m, 

o sı11dı etkiden tanıdığım 
Şakra adındı bir arkıdaıımı 
raatlıdım, Gıetlmde bir tabıncı 
nrdı. balamın nine bo tabıu 
cıyı gôUlrmek lıtenılyordum, 

onnn için Şakra'ye, bu ılllbı 
ahp 1aklım11ını Ye beo Seftrl · 
hl11r'dan dônünce geri ılıca· 
ğımı ıôyledtm. Fakat Şakra, 

11bıkala bir adım olduğuna 
ıôyllyerek: 

- Almam, bııımı belayı 
ıokmak iltemem. 

Dedi. Bunaa Gıerlne oradın 
ıyrılırak yoluma dnım ettim. 
Dnl Stdf'ntn mığlZHının yı 
nındın geçip oradı çıhıın ır· 

kıdııım Ahmed'le bıyr.mlıo 
mık ıklımı geldi n bu ıokağa 
Hptım, fıkıt lçtlAim tı11bın 

•ermlı olduğu neı'e ile f11lı 
yorgan bir halde bolaaoyor· 
dam. Sokatın dirseğine geldi
ğim ıırada durdum, ortılak ki 

,. rıalıkıı Ye ben orada blru dı 
c•' ııımıı bir bıJde bulunuyordum. 

••• 
dl 

Tım bu eındı yanımı ehil 
biri sokuldıı. Ben :çekllmeğe 

o· çılıtlımsı dı dıhı ziyade 10· 

ı~ kuldu. Karııdao bir klılnla de 
elinde ıepetle gelm~kte oldu 

oı ~ona gôrdGm. 

o-' Buna, Dul Sldl'nln dOkkA· 
,l• nındı çılııın arkıdııım Ah 

med. 11onlle ıeslenerek yınını 

doğru gtımek (bere idim ki 
yClıGme doğru : bir sllib tutul· 

8' du, geri çekildim ve birden· 

bire arklmdın ıllAh atıldığını 
duydum. Korka11k yıoımdıkl 

elJAbı, lıtlmdıd kaıdlle huıya 

ateı ettim ve kaı,:mığı bıtla· 

dım. Kantar karıkolu yıaına 

gelince dOeUlm. Yuruldoğumu 

ııoıyordum, ktndlml yokladım, 
y111lınmıd1Aımı ıaladım. Bo 
•ıradı Uı ehealle konuoın 

biri yınımı sokuldu, ben ken · 
dlılae: 

- Teıekkftr ederim, hıyı 

il .. tımı kurtardınız. Diyecek ol 
ıo' dom, fakıt o: 
:l,ı - Bık keratıyı . LOgıt per· 
,,p Çalıyor. Derli ve elindeki İı 

,1H baac1nın 11pı ile göıClme vur 

.f-'' do ve beni glSzDmden yarılıdı. 
rfl: Soar1 Kınlar k11ıkoloaı gGtQ. 

rGldDm, orıdı bir ııbarrl me-

- Ben keyif için ldım ôl · 
dOrdnm, seni de ylrlm. Dedi 
ve t1Zylkle bu iti guyı yıpta · 

ğımı itiraf ettlrdller, bir dok· 
tor getirerek: dGımek. ıoretlle 

glS,flmQo yaralaodığıuı dılr 

rapor ılmak: htedller. 
Bıyreddlo; ifadesi ılanırken 

kendlıloe ae gibi ma1melelerde 
holunduğo bıkkındı dıha bir 
çok izahat vermlı ve bu hadi· 
ıede ılAk:111 bolunmıdıAını, 

Dnl Sldl'ye tehdit mektubu 
gôodMmedlğlul, telefon etme 
dl~lnl sôylemlıtlr. 

Mıbkemece dna doıyaeındı 

y11aı. memurların lfıdelerl birer 
birer okottorulmoı ve lddlınm 
Eerdt için mobıkeme bııkl bir 
gftoe talik edllmlıtlr. 

Eski Habeş 
Bankasını Tas
fiye Ediyorlar .. 

Adlı Ababa 2 (Radyo) - Es 
kf Hıbet bıoklıının ı111J1esl 

•e hılyın bıokaıının kural
m111 lelle meıgul olıcık heyet 
borayı ~etmiştir. 

Italyan seyyahlar 
Berllo, 2 (Radyo) - Almın 

gneıelerl Berlfn'j ziyarete gelen 
500 ltılyın ıeyyah için tık · 
dlrkir y11ılar neıretmtktedlrler. 

Çocuk hastalıkları 
mfltehassısı 

Doktor 

Behcet Uz 
Hasıalnrını her gün 11,30 

dan saaı oniiçe kadar Beyler 
sokagınclaki kıliniğinde kabul 
eder. Telefon 3990 

Kulak, boğaz, burun 
hastalıkları 

Birinci sımf mütelıassıst 

Doktor 

Sami Nazif 
Birinci beyler ıolık No. 36 

Telef ou 231 O, nl :i668 

Kitaplarınıza Zarit 
ve Ucuz Bir Cild 

Yaptırmak 
isterseniz 

Ali Rıza 
MOcellithanesine 

Uğrayınız. 
Yeni Kavatlar 

Numara: 34 

Doktor· Operatör 

YusufZiya ilslün 
Meı kez hastanesi dogrmı t'e 

kad111 lıastalıklrm cerrahi 
miiıelımsısı 

H111tıluıoı pazardın bıı· 

ka her gOn öğleden ıonrı 

ikinci beyler sokağındı bey· 
ler bımımı karoııında 41 
numırah muayeoehaneılnde 
kabul eder. 

Amellyıtlarını Aleaocık 
Sabhıt nlnde yıpar. 

ıfuayenebane 3686 
elef OD Evi 3909 

Sıbhaı Evi 2974 

lzmir'in Kibar Bayaular.ıua 
Tahsilini Parlı ıkldemlsinde ıtajinl Parlı'Jn en ynkeek lerıl 

baneılnd" yapın leııubol ve Ankara'nın kibar muhitinde, aan'atl 
ve her mevelw Pariı'teo getirdiği modellerle dalma bOyük bir 
ılAb oyınd1rın 

Teırzö Bedoa 
lzmlr'ln klbu bayanlır101 busenenlo yazlık n son moda rop, 

manto ve ş•pkllarını 

(4 Haıirau perşembeden 7 Haziran pazar) 
Oıhll hMgOn s11t ondan ondokon kadar birinci kordonda 

lzmlrpal11 ealonondı ıeıblr edtcek ve slparlı ılıcaklar. 
Bu UAn dHetlye makamındadır. 

lzmir Vakıflar Direktörlüğünden: 
Seneliği V .tı 
42 plyıle oğlu 

Mevkii 
cedit 

No. 
128 
130 

Clnıl 

e• 
e• 42 

60 
72 
36 
36 

b11tı mesçlt bastı ıokak t>2 
43 
35 
34 
95,97 
82 

ev .. 
eeref iye meıçldl boıyıka 

e• 
dftkkAo .. .. 

36 keetelll 
48 kılcı meeçlt 

k:eıtelll 

dımlıcık 

kab'e 
dakkAn .. 

144 " .. 90 (. 
40 mtıftG moıtıfa çerçi oğlu 7 ,18 "\ 
48 ıelAtlo oAlo selAtln oğlu 56 n 

441 ıalepçl oğlu bGktlmet 60 dakkAo 
7"J aah · tekkesi tOtGncft sokık 23 ev 
10 k:lzak oğlu burana ttırkmen ı. 15 1111 

180 haeıo hoca tuzcu sokak 32 et 

400 mıkırdıç markaryın kart1yıka 138 ev 
108 11lepçl oğlu 11lepçl hım içi 24,32 dakUn 

Yukarıda mefkl, neY'J ve numaralıra y11ıh ıkaratın mıyıı 

937 ıeneal ıonunı kadar olın lc1rları on gCln mClddetle ıçık 

art1rmıyı çıkuılmıttır. Ibılesl 12 cumı gana 11at onheıtedlr. 
I.tekll olanlar teraltl ınlımık tlzue bergCln varldıt memurluğaoı 
n tbılesl için de o gtın ve 111lle E•klf mftdftrlQ~Gnd~ toplını· 

cık komteyonı mGrac11tları llAn olunur. 3 8 12 1458 

Armutlu Beledi
ye~inden: 
Miktarı 

20 Ton motorla 
70 Teneke mıklne yıgı 
20 Beyaz g11 
Armutla belediyesinin elek· 

tlrlk motôrftnGn bir ıenellk 
lbtlyıcı tein 22 mıyıı 936 co· 
mı gftn6ndf!n itibaren 17 ~ftn 
mftdd .. tle açık ekılltme ıuretlle 
ıhnıcık olıo )Ukaradı yazıla 

İnevadı nrmt~e tıltp olınları 

lhıle gftnG olın 8 haziran 936 
pıHrteel gana 111t 16 yı kı· 

du muhammen bedel olan 
1800 llr1 ftıerlnden yaıde 7 ,5 
muvakkat temlnıt ıkçeılle be· 
raber Armutlu belediye dılre 

ılndekl komisyona mGracratlerı 
llın olunur. 28 31 3 6 1388 

lzmir belediyesinden: 
Clnıl 

Toz ıeker 
Sabun 
Sıdeyağı 

PJrlnç 
Mık una 
Merclmtk 
Nohut 
Horoz f11uly11ı 

. Zeytinyağı 
Sodı 

Zeytin ıaoesl 
İnce toz 
Boğdıy unu 
Pirinç onu 
Nıe .. ıa 
İrmik 
Beyaz

0 

teneke 
peynf rl. 

Mlkta11 
Kilo 

1500 
1000 
700 

1800 
900 
50U 
200 
600 

50 
185 
365 
365 
300 
500 
100 
350 
256 

Patıteı 2000 
Sılımur1 yaprak 50 
Çekirdeksiz koro 50 
Ozüm. 
Koro erik 200 
Domıteıı salça11 100 
Tane buğdıyı 50 
aşurelik. 

Badem içi 15 
Soğıo 400 
Çıy 3f> 

IMımor 10 
Kuru bıklı l 00 
Kuru beaelya 100 
Çorbalık eebrlye 25 

Dayak kota 600 
klbrh. 

Tutarı 

Ltrı 

405 
280 
525 
486 
171 
70 
30 
84 
22,5 

12,95 
91,25 
12,77 
39 

100 
24 
56 
64. 

140 
7 

8,50 

90 
23 

5 

8,25 
40 

108 
8 

17 
18 
4,75 

7,50 

ucu~. TEM iZ, TAZE lLAç 
Her türlü tıwaleı çe~itleri 

SIHAT ECZANESi 
BÜYÜK SALEPÇİ HA ~ı 
KARŞISINDA 

Hamdi Nüzhet 

lzmir Sicilli Tica
ret Memurluğun
dan: 

İzmlr'de lkjncl kordondı 
moımele yapın Akıeblr bıa · 

k111 lımlr ıobeılnlo ôdftoç 

pıra verme ltlerlle oğrıııcağını 
mGtedılr beyaonımesl 2279 
numarat. klnun bGkmftoe gô· 
re sicilin 1642 nomar11ıaı ka· 
yıt ve ıeıcll edildiği llto 
olunur. 

2:!79 nomar1lı kuunı göre 
beyıaname 

l - Akttbtr bınk11ı ôdtınç 
parı verme kanonunun doku
zuncu mıddtıl mucibince lkra 

zattın en çok yOıde onikl falı 

Vd komlıyon ılıcaktır. 

2 - Borçlu cırt heHpların 
falı 1erl her üç ıyda bllbesap 
tesbh ve resülmale kalp ve 
11m edllecebtlr. 

Akteblr bınkHa 
lzmlr ıobt'el 

f mular okunımadı 

Bedeli mobımmen 

yek do. 2958,47 

Çocuk yovısıaın bir senelik 
Jbtlyıcı için yuklrıdı clnı Ye 
miktarları blzalır1ndı mohım

men bedeli y1Zılı otuıblr kı· 

lem erzak haıkttlpllkteld şart · 

name •eçhlle 12.6.936 camı 

gDnd eaat ooıllldı acık eksilt 
me llt' lhıle edilecektir. İttlrak 
lı,:ln 22 ~ liralık muukkıt te · 
mloıt mıkbuıu nya bıoka te• 
mlnıt mektubu ile ı3ylrnen 
gftn n 111t1e 1111cümene gell 
alr. ~8 30 S 6 J,.827 

'l'aşra Bakkal ve Esnaflarının 

Nazarı Dikkatine 
lzmh tekercller çarııeıoda 20 nom~radakl lmalAthaneml lz 

mir Eski Bltpazara Suluban clHrında 1 numa11yı naklettl· 
ğimden 11yın mGaterllerimln ııılparlılerlnl yeni adresime ver· 
melerlnl saygılarımlı blldlrlrlm. 

Güzel lzmir bisküvit fabrikusı sahibi I tanbullu 

lsmail Hakkı -lzmir komutanlığı sat. al. komisyonu ilanları 
Met. Mv. eat. al. komleyonondao: 126:i 
1 - Kfttabyada yıptmlacık yıpılar bpıh zari la ekathmeye 

koamuıtor. 

2 Ketlf bedeli 497,514. Ura 15 kornvtor.llk loınç parasJ 
23,651 liradır. 

3 Ihalcııl 10,6,936 çareamba giinG saat 15 tedlr. 
4 Keolfuıme resim ile idari ve fenni ıırtnameılnl almık 

lıtlyenler 25 Ura kartılığında komisyondan atarlar. 
5 Elı:elltmeye gireceklerden llglll buluoıolar için 2490 

uyılı kanunun 2 ve 3 üncft mıddelerlnde istenilen ve 

bıyındırhk bıhnlığından ahnması gereken fenni ehil · 
yetnameler için ihale gQoQodeo 8 gtln enel mukQr 
babalığı mOrıc11t ederek boradan ılmacık beJgelerle 
idare eartuımede lıtenen ve bebemebıl verllmeıl mec· 
bor olın veslk• i le blrllk:te ıekllf ve temlnıt mektup· 
l1rmı dı ihale SHhndın bir 11at evveline kadar M. M. 
V. eatın ılmı komlsyononı nrmelerl. 17 23 ~8 3 

Mal. M ' · 11t. al. ko. re. den: 
1 - MOteıbbh nam ve besıbmı ve beher kilosun• biçilen 

beheri ytla dokean yedi buçuk kuroı ol11n yirmi lklbln 
kilo 1111 sabunlu köıele açık ekılhme ile RltlD ılınacaktır. 

2 İbıleıl 10 ·HHfran· 936 çareımbı gftnO s11t 11 dedir. 
3 İlk temlnıt 3258 lir 75 kuroıtor. 
4 Şartnımesl 218 kuruşa M. M. V. ea. ıl. ko. dın ılımr. 
5 Ekılltmeye glreçelder kanuni ilk lnınç puıeı •e ka· 

nnoon 2 ve Qçftnca maddelerinde JHtla belgelerle bir· 
ilkte lhıle gdo ve 111tlnde M. M. V. satınılmı ko. nanda 
bulunmaları. 1319 24. 29 3 7 

Izmir harici askeri kıtaah ilanları 
Burna" Tftmen ıatan ılmı komfeyonundın: 

Cloel l\hhılll ve miktarı Mıbıtll ve wtktar1 lbıle tmrlbl 
GHlemlr Kilo Buruın Kilo t1rlh gGo ea1t 

K• ·~k ~ 64.50 .. 1800 8.6.936 panrteııl 10 
Gaziemir 

Pıtlecan " 5200 .. 4150 8.6.936 " 11 

Tıze f11ulye 
< bımya 

Tomıtee 
T. bftber 

" .. 
.. 
(. 

7950 
3600 
5000 
1900 

.. 5350 
.. 2100 
" 8750 
" 2000 

Boranı 

Monkkat temlnıt Umum Tab. 
tatarı 

Llrı Lira 
Gızlemlr l~O lô90 
Burnnı 78 1030 

l - TGmen merkez kıtıl1rınıa yakındı cins Ye mlktarl111 
y1aıh ıhı blem ıebze ihtiyacı ıçık eksiltme ıuretlle 

mGnaka11yı konolmoetur. 
2 lhılelerl 8 bnlran 936 pazarteel gftDü bl11larında yazılı 

eaatlerde yapılacaktır. 

3 Umum tahmin ıutarlarlle muHkklt ıemlnıt miktarları 
yoka11dı yazıladır. 

4 Şartnımelrrl hergaa komlsyondı görOleblllr. 
5 fateldllerl 2490 11yıh kaounon 2 ve 3 ilncO maddele· 

:inde yazıla veılkll.ırlı muukkat temlnıtlarlle bitlikte 
muayyen vaktlndtn evvel Buronadıkl 11kerl satm ılmı 
komieyonooa gelmeleri. 22 2fl 30 3 1307 

Lö Feniks Espanyol -~ 
Bıyat Sigorta şirketi 

• Merkez idaresi: Paris 

31 KAnunoenel 934 tulblode sermı'e ve lhılyıt akçe· 
teri 271, lOi 1 7 4?,34 Fransız frangı . Tilrklye'de 1895 aeoe· 
ılndenberi hali f11llyette . 

ZARARl.1A R Ç4BUK ÖDf; rOR. 
Yeni slıtem bıyaı ılgorıalan akdl lclo İzmir ve buallsl 

umum ıcentelerl. Kardlçtll haD1nda 24 numarada. 

Ahmed Besim ve Asım lsmail'e mora· 
caal edil~esi tavsiye olunur. 

- Telefon : 2371 Telgraf ıdreti : lJt'@Hlm 

lzmir kadastro müdDrlOğilnden: 
KıdHtroıu postı tarafındın yıpılmış olan ve 21 eubat 936 

tarih ve 9173 ve 64<>5 Hyılı Y. Aeır • e ANADOLU gızetele · 
rlle UAnı yıpılmıı olan Oğuzlu mıhalleelndekl gayri menkullerle 
bandın enel llh edllmlı bolunın muhtelif mıballerden itleri 
peyderpey bitirilen gayri menkulletln beyannameleri ll4n teri· 
hinden lö gftn ıoara her haf tı 11ah, çırşambı, perşembe gtlnlerl 
kldaatro komlıyoao ıardındao tetkik olunıcakllr. 

Sôza geçen gıyıi menkullerde ayni hıklırı bulunanların Yıkık 
mlnr~de Saçmacı bıamım sokağında 20 numaralı binada kadastro 
komlıyononı 11h1 çarşamba, per oembe gGnü mGr1c11tlın ve mft · 
racaat etmlyenlerln ıynl hakları 2613 sayıh kanun bftkümlı.rine 
~re komiayoocı hAııl olacak bn11ta g~re kıyt ve 

•ileal•JI .. oluM. 



. 
W.F.H. VANDER 

ZEE & CO. 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 -

~ Alisehir Banl{ası = V. N. 
OEUTSCBE LEV ANTE LINJE = ' = - -- -= ............ = 

G. m. b. B. 
"SAMOS., vapuru 8 . bezi· -

randa bekleniyor 13 haziranı = 
kadar Anvcre, Rotlerdam, Hım · --burg ve Bremen, Olrek için -

yOkllyecektlr. = 
11GALILEA11 vapuru 22 ha · := 

zlrında beklenilmekte ve 27 -

1 Z M 1 R Ş TJ B E S 1 = 
ikinci Kordon Borıa Charındıld Kendi Bio11ında 

TELEFON: !2363 ---·-- -llertnrlü (Banka \'C Komisyon) Muaıııelelcl'i Y npıllr. 
Vndesizlere % 4 

---
--Mevduat Şartları: A!tı ay vedt:liy~ % 5 

Bır sene vadehıe % 6 faiz verilir. _ 
--------= Zahire, azam, incir, pamuk, yapak, lfyoo veaalre komisyonculuğu yıpıhr. Mallar ~eldi = hazirana kadar Anverı, Rotter · 

dam, Ramburg ve Hremen il · 
mınlan için yftk ılacuktır . 

_ glnde sahiplerine en mftsald oeraltle nana nrllfr. = -----------------------
•llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllf lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll• 1 s tan bul Liseleri satı u alma komi s-

.. TINOS" vapuru 7 bul 
raodı bek lenf yor. Bamburg Ye 
Anversten yok çıkaracaktır. 

A MERICAN ExPORT STEAMS 
BiP CORPORATION NEVYORK 

"ExPRESS., vapura 30 ma· 
yısta bekleniyor, Nevyork için 
yllk ılıcakı1r. 

S. A. ROYAL HOENGR01SE DE 
NAVIGATION OANUBIENNE 

& MARITIME • BUDAPEST 
.,SZEGED,, motörft 29 mı 

yıatı beklenmektedir. Betgrad, 
No•laıil, Bodapeıt, Bratl!.!lan, 
Vlyaoa ve Lloz f çln yftk a1ı · 

caktır. 

SERVİCE MARITlME ROUMAIN 
BUCAREST 

"DUROSTOR,. vapuru 10 
haziranda bekleniyor. Kôıtence, 
Sullna, Galatz Ye Galatı ık 
t.rmaaı Belgrcd, Budıpe~t, Bra· 
thluı, Viyana için yft.. kabul 
edecektir. 

• y onundan: 
Mıhrubt 

Ctoıl 

Tllvenao mı· 
den kômOrft. 

Krlple mıdtın 
kômQrO. 
blok maden 
kömQrQ. 

Miktar 
Ton 
29;:,o 

200 

250 

Muhammen 
bedeli 

32450 

3400 

4.250 
40100 

Tewlnal 

3007.50 
Komlsyonomoza bağlı yatılı lise •e öğretmen okullarının yu· 

karıda mlkıarlarlle muhammen· bed~ll •e tik temlnılt yazıh mab· 
rokat kapılı zarf usula ile eksiltmeye konmoıtor. 

Ekelhme lstıobul liseler mobaeebeclllğlnde toplanan komlı· 
yonda 12.6 936 cumı gftcll ant 15 de yapılıcaktar. isteklilerin 
bu loe ılt fmrtnameyl (2) lira bedel mukabilinde alıbllecelr.lert, 

ıartnamede yHıh kanuni yeıılhludao baıkl ticaret odHrnıo ye· 
ni yıl nıllr.Hı n teminat mık.bozları ile benber tek.Uf mektup· 
luını ihale lçio tayin edlleo saattan bir 11at enel mık.boz mu· 
kablUode komlıyon bııkanlığıoa •ermeleri, ilk temlnıtlırını 

belli gGn l'e aaattın öoce komisyon bııklnlığındao alıcaldar1 

lr11liye ile liseler mohıaebeclll~I nzneıloe yatırmaları. 

24 29 3 7 2753 1331 

DEN NORSKE MIDDELBAS· 
LINJE (D S. AS. SPANSKE 

;r' •ı 111111111111111111111111111111111111111111111111 ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ıı uu tt 11111 n• 

~ - 5 Türk Hava Kurumu ~ 
LINJEN) OSLO 

Sın A ndreıı Hpuru 19 ha
zlr1ndı bekledlyor. lıkenderlye, 
Hıyfa, Dleppe ve Noneç il 
manlırı için yak kıbol ede· 
cektlr. 

~--~4'>·· _LN~A 1 Büyük Piyangosu 1 
.... ~ \,. ' JI ' ; 5 21 el tertip biletleri ıatıl~yor S 

ı~ ' '"7~ .. .1K IU ru ./ o ıu ıı• ~ 2nci keşide 11 Haziran 936 dadır. ~ 
Vıpurların lılmlerl gelme J~ / \ e BayClk ikramiye 25,000 lira we mClkAfıt 20,000 füadır. § 

tarihleri Ye onlun t1rlfelerl \ / 1 ~ Ayrıc• 15.000, 12.000 n 10,000 llralak b6yük ikramiye· § 
hakklDdı bir t11hbftde glrlıf· t { Z.lrcıOll .ÔANL<~~ ~ ler de nrdır. Do tertibin bllı>tlerlol takip etmek ltlD bl § 
lomez. telefon No. 2007 2008 ;;; rlncl keılde blletlol ılmdlden ahnız. § 

~., ır s - or . 1 ~ k"' ' .&\\lılll 1 k. Al s 1 1111111&_ ~ Biletler h0~1lmet öoftodeki direktörlOk ~ 
rate 1 perco ıvıe\~=.~~re al!!t ~ ç ı ıp atan ara ~~ gişesinde ve billlmum bayilerde satılır· ~ 

vapur A cen tası v A ~ N11Zllll Mıdran ralu fabrlkııu bir ıene en el 800 ılıtem 5 • n1111111111111111111111111t111111111111111111111111111111111111111111111111111111u11111111111111111• 
ROYAL NEERLANDAIS apur centası 5 aserloe teelıahnı yt>nlltmlı bu taretle Jçlcllere de tıbbi fi = Devlet Demiryollarıudan: ... 

KUMPANYASI Cendell Hao, Btrlocl Kordon := kı nrmekte balanmuıtar. Vıktlle lmalAhn ktfl gelmeme· 5 
"HERMES" nporu 30 ma· Tel. 2443 := ıloden mal •erllmlyen Aydın, Umurlu, K.1rıpıaar, Reııdlye, = 

yıata beklenmekte olup yaka· TBE ELLERMAN LINES LTO ;; Söke, MllAı, Mu~I•, Bodrum gibi yerlere de mal •erilecek· ~ 
na ııbllyedeu ıoora BURGAS, §§ tir. ltkootolar ııığıdadır. 5 

110POT011 npoıu 20 mıyıı -
VARNA Ye KÔSTENCE llmın· Loodra, Bol, ,e An•eraten ge := 96, 49 190 koruıluk elıelerde yClade 20 lıkonto nırlllr ;;; 
lat1oa bueket edecektir. = 29, ~l c c • ~ 15 c c = 

REST 
,.. llp yClk çıbracaktar. - 72, 38 20 t -uo E!S,. nporu 31 ma· := c « c c = 

yıata benlenmekte olnp yakG· 
11

FLAMINIAN" nporo 22 SE 22 c c c 14 c c = 
may111 Lherpol ve Snoıeadın = 16 16 = 

na tıbllyeden IODfl 6·6 · ~6 dı = « « c « « = 
gelip yak çıkuaC1kllr. := N -

ANVEHS, ROTTERDAM, AMS NOT : Vürut ıarlblert, n · ;;; Boo elıeler Hllll lesllml 25 11otl1ltre 3 koroşı ahnu ::: 

TERDAM Ye BAMBURG 11 · porlarlD lılmlf"rl Ye onlun Gc· = c c 15 c 2,5 c c = 
manian için yftk ılıcaktır. retlerlnln değişikliklerinden mes = c c 1 O c l, 7 5 

« « = 
"BERMES., npuro 15 6 36 := Aydın depomuz açılmıatır. Aydın banllıl bu yerden lb = 

d 6 ullyet kabul edllmt>ı . • --= tlyacını temin edebilir. Aydınpıl11 brıl8lodı No. 64 = a gelip 20· 36 da ANVERS, -

!0~~~~;::; ~~~!!~.0~~ Ki r a 1 ı k Ev iıııııııııııııııııııııııııııııııııı:ı;;;;ı~ıı~;~;~;.. 'L;:r t;;;ı;ı;~~;ıı;~;ı;;;ııi 
ytık alıcakhr. 

SV.ENSKA ORIENT LIEIN GOztepe'de lramHy cadde Istanhul Vakıflar Başmüdürlüğüu-
... VIKINGLAND" motôru 29 ıtne yıkıo •e elektlrlk teel11· den .. 

5.36 da gelip ROTT.tRDAM, aatı bul beş odıh •Ye kollı 
BAM BURG, BREM EN (Ooğ· nışh bir eY klr1t.ktar. Talip 
ru) COPENBAGE, DANTZIG, olınlarıo Gazetemiz idare me . 
GDYNIA, GOTE8URG, OSLO moru BGHmeulo'e mGr1caat. 
ve lSKANDINAVYA liman ları tlAo olunur. D: 10 
luı için yak ılıcaktır. 

11NOHDLAND11 motOrO 15 
6 36 da gelip ROTfERDAM, 
HAMHURG, BREME~ CO 
PENBAGE, DANTZIG, GDY· 
NIA, GÔTEBURG, OSLO ve 
JSKANDINA VYA Umıolara için 

"ALBA JULIA.. nporo 7 
6 ;~6 da gelip 8 6 ·36 11rlblode 

PIRE, MALTA, MARSILYA 
•e BARSELONE h1re.ket ede· 
cekılr. 

Yolcu Ye yak kıbul eder. 
llAndakl hareket tarlhlerlle yak ılıcaktır. 

ııeJRKALANO., motörft 29 onlunlardakl değlılkllklerden 
6 36 da gelip ROTTERDAM, ıcenta mea'ollyet kabul etmez. 
UAMBURG, BREMEN, CO· Fazlı t.fellAt lçlo ikinci 
PENHAGE, DANTZIG, GDY· K.ordon'dı Tıhmll n Tabliye 
NI A, GÖTE BMRGt. OSLO bloaaı ark11ıoda Frattlll Sperco 

ve ISKANDINAVYA liman· npur acentahğıaa mGracaat 
lar• için yük ılıcakt11. edllmeıl rtcı olunur. 

SERViCE MARITIME ROUMAIN Tein. 2004 2005 'l663 

1 - Bıbçekapıda dôrdQocft Hkıf h1Dın lkh.cl kili teıllml 
tulblndeo 9:37 eeoeel mayıı nlhıyetloe kadar kiraya 
nrlleceğfnden kapah zarf uıalile arthrmıyı çık.rıl· 
mıotır. 

2 - Mezkdr katın ıenellk tıhmln olanın ecri misli onblr 
blo dôrtyÖz liradır. 

3 - ihale 9!16 seoeal haziranın oobtrlocl perıembe gana 11at 
16 dı lıtanbolda Çemb"rlJtaıta Vıluflar baımOdllrJQ 
ğOnde lhıle koml~yoouoda yapılacaktır. l•teklll"r 855 
llr1 mlktarJDdıkl movakkıt temlnıt makbuılar1a1 veya 
bıokl mektuphırlle tekllfoamelerlol usula dılreılnde 

mezkur gllo n saate kadar komlıyoo rly11etlne te•dl 
etmeleri flln olunur. 20 27 ' a 1279 

lzmir Defterdarlığından 
l11ııının nrgl borcundan Otftril tahsili em•al yaeuıoa göre 

bıcı,. edilen ıhmet aAı mahallesinde uzun band• Uln 58·7 H• 

yıh depo tıılh llAodırı itibaren yirmi bir gftn mlddetle Htıhgı 
çıkarıldığ1Ddan pey ıtırmek letlyenlerln defterdarlık tıbıllAt ka 
lemine gelmeleri. 1:149 24 29 3 R 

Metre mlk'abı muhammen bedeli 39 lira olan ... Aıda claı 
Ye miktarı yazılı çam kerelte 17 .h111rao.936 çareamba gına 

111t 15 ten itibaren e1raılle n ayrı ayr1 ihale edilmek Gsere 
Ankarada idare blo11ında bpab zarf aıallle ıataa ahnacaktır. 

Bu lıe girmek lstlyeolerlo her clnıln hla111Dda ya1ıh mank· 
kat temlDll ile kanonun tayin ettl~I •eiJkaları ve tekliflerini 
ıynl gOo 11at 14 e kadar komlı100 relıllğlne nrmelerl lbımdır. 

Şartnameler par11ız ol1rık Aokarada malzeme dalreılndea 

Bıydupatıdı teeellOm mıldGrlGğOodeo, Eekleehlr Ye lımlrdo 

ldue mığasıl1r1Ddan dağıtalmaktıd1r. 
Cinsi Takribi M3 

1 - Çam tıbtı 536.000 
2 - Çım kalaa 509,040 
3 - Vagon tabtaeı 1059,074 
4. - Çım dilme 315,040 
5 - Çım mubtellf 34.2, 7 50 

31 :ı 5 8 

Monkkat teminat 
1567,80 Ltra 
1488.95 .. 
3097,79 .. 

921,49 .. 
1002,54 .. 

1167 1402 

• 11111111m111111111111111-.. Doktor ~1111111111111111111111111• 

i A. Kemal Tonay 1 
5 8ateriyolo15 ve bul<ışık, salgın hMıalıklar mı'lıahassuı ~ 
5 Baamıhane iıtaayoou kar111ındaki dibek ıokak bapnda 30 .. yı. Si 
SE h eY ve moayenehaoeıinde eabah ıaat 8 dan ak .. m Nil 6 • kldır 5ii 
~ baetalannı kabul eder. Si 
EE Mar.caıt eden haetalara yapılması liaımgelen Mir tahlilat Ye §! 
:= mikroıkopi.k muıyeoeleri ile •eremli h11talara yapılmuına cena gô- $!i 
~ rClJen Pnomotorake muayenehaneaiııde muntasaman yapılır. S:i 
• 111 111 111 111111111111111111 il 111il111111111111111111111111111111 T ~lef on : 4115 1111111111111 

lzmir Vakıflar direktörlOğOnden: 
Meıarlık bıeıodı kilo 149 1 n 151 No.lı dGkkAnlarıo enk11ı 

bGtftn m11ırlfaı ahcıya alt elmak •e mıballlndekl molos nHI· 
reyi nakletmek ıoretlle kılmeo sahlıcıktır. 

lbaleıl 18 6 936 Pereembe gftnCl e11t 15 dedir. Talip olanlar 
ıerıltl •olamak Gzer«ı EYkaf dlrekt'lrlGğClndekl nrldat memuraaı 
maracaat etmeııl •e 11tıı gCloande mıballlnde bolonmal111 Uta 
olunur.· 3 7 12 18 1459 .................................................................................................................................. 

PURJEN ŞAHAP Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki: gebelere, kalb ve böbrekleri 
rahat~ız ve tansiyonları yüksek olanlara bile DOKTORLAR HEP BUNU TAVSiYE EDERLER. 


