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Habeş imparatoru 
Don öğleden Sonra Londra'ya 

\'ardı. 

• 
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Uluslar Sosyetesioin, Bu Sefer De iş 
Göremiyeceği Kanaati Var. 

M. Ben es, M. A ,·enol Ve Lord Eden Zeeri Tedbirler 
için Şimdiden Temasa Gelmiş B11lunuyorlar. 

Cennre, 3 (Radyo) - 16 
8atn.U topl•n•eak Uluılar 
koaaeyl hem Babeı n hem de 
ll•n mea'eleılnl tetkik ede 
eektlr. 

Koaaey auınadan bir kıamı 
ba iki meı'elealn kıa bir u· 
••ada bltmealne t•nhar gGrtln 
llektedlr. 

LondH'da kanHt H cere 
Yanlar mub•kkakıer. Mornlng 
Po.1t geseteal alyPi muharriri 
bagınkl Y1alyetl izah ederek: 

Loadrı'da kanaat ikiye ay 
taJau11ır. 8k k11•• IOIJ•leDID 
il.yeli amamly811ata •••thae 

VAsıf Çınar'ıo ölft· 
ınnooo yıldöoninn .. 

DCln, Vltıf Çla.r'ı, genç 
Jatta ebedlycula kue11ıına •er 
dlltmla kanglnOn y•ldGnlmQ 
idi. Vtııf, lamir'Jn bıtnndaa 
lırtamıt we lıtlkltl mlcaclele 
•laden baıhyaHk btltln mUll 
barekeılerla we lakalabla Gn 
.. fanda, Atatlrk'An yi~lt bir 
Deleri ballade çahtmıfll. 

Yok .. k lıtldad n kablllyetl 
ile, bir lnkılApçı mlnenere 
Jiln .. n kCllaClr ~ıduını aldık 
tın eoar•, onu deıletln mea'al 
llbılyetlerl ar11ında, enelA 
lb< b'aı, ıonra .ekil Ye dıbı 

lonra yOk1ek bir diplomat olı 
tık g6rdlk. 

VAuf, lnlulAba g6aiıl ur 
........ 

VA11f yurdunu çok ınerdl. 
lamlr'e klrıı derin bir ıAafı 
'•rdı. 

VAıtıf, mef ktlrrcl bir mual 
ll1Ddl. 

Vtııf, pena11s1 dotra 13s1Cl, 
do~ro GslQ bir memleket 89· 

l&dı idi. 

ÔIClm, oaı hiç beklraraedlAI 
bit zamındı maMllAı oldu. 
Ôyle bir samı• ki, bıgrında 
llllemleketl• Vtaıf'tan ea bl· 
}Git r1ndman ılacaA• glnlerl 
••tıyurda. Hiçbir l"fdtn yıl 
lllıyıa Villf, fani bir lnean 
Ol1r•k GIClme bat rgdl n bir 
~•Dar gibi -denlldl. Fıkıı bir 
hakıllpçı olarak adını ml'mle 
keue ebedll,.tılrdl •e öyle 
'Jrıl 11. 

Ba ayrıheın yıld6nlm0nde, 
O•an temls ruhono bGrmetle 
1••agı borç biliriz 

Milletler cemiyeti binası 
ıaraf tardır. Diğer bir k11ım da 
heyeti amamtyealn de bir it 
gGremlyec~At kanHtfndecllr. Ve 
koaıeyln lçdmaının eyl61e bı 

rakılmaııaı ma•afak · gGrmek· 
tedtr. 

Maamaf lb mabafauklrların 

ekeerlyetl daba ıeri b1rekeı 

taraftarıdır. z~crt tedbirlerin 
bakma kelmaclı~ı için bu hı 

rekeıl IAsım gGrmektedtr. Ma. 
hafHaUrlar, zecri tedbirlerin 
artık Babeılııın'• bir fayd• 
olımıyıca19nı ileri ılrmektedlr· 
ler. Oaaekl•ler koaaltealalD de 
ayal kınaatta oldu~ anlı11l· 
maktadır. 

Banan için M. A•eaol, Be. 
aeı •e Edea'le tlmdlden lt'm ... 
geçmlıtlr. Demekttıdlr. 

Negüs Ingiltere'ye Vardı, 
Beyanatta Bulundu. 

NegQs Siyasetle De Uğraşacaktır. 

Modafaa Hakkına Sahibim. Çoo
ko Habeşistan Vardır, Diyor. 

Londra, 2 (A.A) - Okeford 
gemlılnde Neglı Chronlole gı 
ıeıeal mabablrlne hey1D1tl• bu 

lonıa Necati ,Gyle demlıılr: 

1 M 

lagllls'ler Mtlletler cemlye· 
tinde dalma ıamplyon mnktla 
de ~lanmaılardır. Benim in 
glltere'ye oldap kader Erıaea 
ya n Milletler cemtyeılaln ada 
leal lhlsam etmlt olan asuıaı 

da itimadım Y1rd11. 

Bıbrt lmparıloru fD 16alerl 
llbe eımiııtr: 

·- Anopı'yı harb eın111nda 
neler olob bhttAlnl aarenmet 
için geldlm. ~5 Aı11lık Babeı 

medenlyeıloln 25 bdra içinde, 
hem de pek barbarcaıına ııbrlb 
edllmuiDln doğra olub olma 
dı~ıaı ıoracaıım. hılyın'laran 

çocuklara Ye kadınları kıreı 

kullanmıt •e yalnıs obQılerle, 

bombalar'• de~ll, laıltarlarıaa 

yırıyın buUll clh11larla atmıt 
oldaklan pılardan bıbıede· 

ce~lm. 

Necati kendlılnin A •rapa'dı 
ikametini bir tıkım ıartlulı 

maallAk •••almaı oldo&u•a 
lakAr etmft n har••Ahaın 

ınbeatU~l b•kkında tU aGılerl 

ıôylemlıtlr : 

- En bClylk canilere bile 
keadllertnt mClclafaa etmek 
bıkkı •erilir Şu hılde 52 mil· 
lerla takbih eımlt oldo&a bir 
tec••Dz kurbanının biç olmHll 
ba ıeculsQa ne gibi ıh.al Ye 

erralt ahında yıpllmıt oldugaaa ' 
t11rlh etdaeıl kadar tabii bir 
ıey olamaa. 

Negüs 

Necati lıtlkbıl hakkında 

tGyle demlıılr : • 

- Cenene mGeeaeıt bir bal 
ıurell balıcıkhr. Blı Milletler 
cemiyetine glHnlyoruı. Zln 
kunetln hakka galebe çalma 
ma11aa bir çok lClçtlk •illetler 
d• biılm kadar altbdardırlar. 

Roma, S (Radyo) - Neca· 
tinin Londra Ye Ceaeue'ye 
aeyahatl hakkıada Londra'dın 

ahnaa haberlere gGre Slr Coa 
Slmon Babet Londra marab 
ha11 Dr. MarteDen'e Necetlnla 
muhlfaza11 için reıml pollı 

nremlyece~lnl blldlrmltdr. Maa· 
maf1h1 Londra'dı li•med mOd 
dellaee laıyaııaıa mOclafauı 

- Sonu 6cı ıahifede -

Bir Haber ___ ,_., __ _ 
Tork - Iogiliz 
ittifakı Mı? 

tıtanbul, 3 (Huıuıi)- Geçen• 
lerde mevzuubabı olan Akdeniz 
miaak1Ddan eonra, Loodra meba· 
r ilinden yeni bir haber daha çık· 
mıııır. Bu. faabere iaanmak liıım 
gelirse, logiltere ile Türkiye ara· 
11ada deniade, hHada ve karada 
tedafüi bir aoJaıma akdi ihtimali 
vardır. Hariciye Vekaleti umumi 
Uıibi Numan Menemencio~luoua 
Londra;da M. Eden'le yaptıAJ mil· 
libUao ve M. Eden 'in verdiği 

ziyafetten ıoora böyle bir .haberin 
ortaya' çıkma11 tabii görülebilir . . 
Atış Mektebinde

ki Tecrübeler 
Soa sistem toplar 
Kullanıldı. Çok iyi 
Neticeler alındı •. 

Geçencl.lci ınanevralarda top 
rumuz, gece top baıında 

lıtanbul, 3 (Buıud mubıbl 
rlmlsclen) - Ba gl• Anadolu 
Mıllepe'ıi•dekl Atıf mektebin· 
de, bir çok kamındaalarıa •e 
dHetlllerla basura ile alıt 

tecrlbelerl yıpılmıttır. TecrO 
belerde, en ıoa alllem toplar 
kDllıaalmıthr. Atıflar çok lea 
betli •e mClkemmel •e yeıltea 
lerln, bayık bir manaf fakl 
yet göılerdlklerl aalıt1lmıtıar. 

Şarkta 
Nihayet Harp 
ilan Edildi .. 

• • • 
Japon'lar, şimali 
Çin hevalisine 
Asker gönderiyor. 

Tokyo 3 (Rıd10) - J>amey 
ajıa11na gire Kaato• blk6 
metl, Naakla laeln\aaetlae llAaı 
harp et mittir, Kaatoa ordaıa 
hılen 140,000 maaıaaam H 

mlaelllh aıkerle 60,000 gGn61· 
laden mlreklı::eptlr. 

Kanton hClk6med orclnlırıaı 

Nınkla hudutlarına ınketmek 
ıedlr. Biti• mClnıkaltt dar· 
mat1ar. Nankta blk6metl de 
umaml aeferberllk ilin el· 
mlıtlr. 

Pekin, 3 (Radyo) - Kın · 

ton blktmett, Nankla hlk6 
metine nrdlll bir aoıacla, ber 

- Sonn Sci saltif ede-

Boğazlar Konferansına 

GideCek Askeri Müşavir
lerimiz De Seçildiler. 

Konferans Bir Hafta Kaılar Sore
cek, 150 Gazeteci Bulunacaktır. 
lııanbul, 8 ( Bueaıt maha· 

blrlmladen ) - MoaırG'de Çı 

aıkkıle boğHını alt dlleglml· 
... maaakf'reelade bulanacak 
olan DDıı S.k•D•mıs Terfik 

RGtdCl Arıı'a, aıkf'ri mlp•lr 
olarak General Cetad ile Balı· 

rlye Yarb•ylırıncJın Fahri re· 
fıkıt eyllyecektlr. 

-Sonu Sci sahifede -

30,000 Mektep Açılacak! 
Askerden Çavuş Dönenler Kurstan 

· Geçirilerek Muallim Olacak .. 
~~~~--ı~~~~-

An kafı, 3 (Buıaıl mubıblrlralzdtın) - Mtmlelı:ette Ukmektrp 
•e maıılllm lbılyıcıaın bay6kla~a, bllh1111 een btlıçe mGukere· 
lerlade bir clıhı anlııılmıttır. Bu ihtiyacı kırtılamık Qaere, 
MHrtf Vektletl talim H lerblye beyetlace tö7le bir çare bulaa· 
mattur: 

Aıkerdea dGnen, ıerhlı edilen çnuılır için bir kora açılacak· 
br. Borada bir ıftmeeırllk tearlnı yapılacıktar. Ve çHaeları 
elallyeln•me Hrllerek ber biri, klly mekteplerlae muallim olarak 
gODclerllecdntr. 86ylellkle gelecek 1t1ne 35000 kGyde blrdea 
mektep ıoalacıktır. Bu mualllmlerln batındı birer aeyyar bat 
maalllm balanıcak H bu sat köy kay dolıterık tedrlıatı taklb 
edecektir. 

TAŞLAR: 

Suyun DöndOrdOğO Hile Dolabı 
lçıiklerimi:ıe, yidiklerimize karııan hile ve ihıik(lr niıbeıinde 

aıabile,iri:ı. ÇünkD bir insanın. bir vaıandaşm ilk derdi ve ih. 
ıiyacı bunlar ll::erindedir. Faraza. ekmegi pahal.ı yim.ege hiç 
ttıhammlllümü:: yoktur. Çünkü karnını yalnı:: kurn ekmekle do· 
yaran fakir~r vardır. Aldıgımız yagın. lokantalarda yidiğimi:: 
yemegin, ,.vimizde kullandığımız etin hileli, karışık veya bıışka 
birşey olmao, bizi çileden çıkarır. Çıinkü hem aldaıılmıı olıı 
yoruz, hem de sıhhatimize tesir yapıyor . 

Dana eıi ::annı ile eşek eti yimek, elbette ki bir laayli hazin 
faciadır! 

Bu meyanda, bilhaısa yaz günleıi düıaniJlecek bir '" derdi 
de vardır ve hu derd, lzmir'~ timdide11 baılamışıır. Giivendi
gimiz, temiz ve aıhhaıe yarar diye para vererek içtiğimiz ka) . 
nak ıularına, hile ve fesadın burnu uzanmış, hatta girmiıtir. 

MaeUi Saıal ıuyunun lezzetini bilen her vatondaı, bu güsel 
ıu1a artık )avaş yavaş, baıka ıuların karışııgını görmektedir. 
Satıcı, çok luıHnmak için, hem vatandaşı , hem de bu ıııyun 
şöhretini zarara sokmaktadır. 

Ekmek ve su, inıanın ilk gıdası ve tabiatın en ileri ilti nime
tidir. Haılama yerine bu::la, ra~tgele şekilde ıoguıulmuş karışık 
.ru irmek, hem de para vererek içmek. bir ıehir için elbetıe 
düıündürücü bir hlidisedir. 

Alıı · veriı hayatımıuı pis bir n.ikrop halinde konan bu Jırıaı 
dü;kilnlügtıne karıı ne luıdar mıi.mkünse o kadar şiddetli bir 
milcadele ldzımdır. 

BelediyP. mi, nhlıaı iıleıi müdürlüğil mü, her kim aldkadar 
ise, ıular mes'elesine el usatmulıdır ve ıam :amanıdır. Temiz, 
karıımam11. hileıiz, ucuz su istiyoruz, Tabiatın kendiliRinden 
verdigi nimete, insan ihtiraıının. rarıı ı•e pazar hilelflrinin ka · 
rıımamaıı l4sımdır. SAPAN 
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Ankara; (Rueod muhat.iri 

mfz yazıyor) - Mo•akkat en 
cftmen fo kanonu projeelofn 

(foto tanzimi) ne alt olın faslı 
ftzerfnde bllhaeea dormoetor. 

Dondan dah• 11blf btrocy olı · 

mazdı. ÇftnkQ toto tanzimi mes 

elesl dGnftn olduğa kadar bu. 

gGnfln ve yarının en çetin lk· 
1111\li mes'clclerlnden bfrl ve 

hallıl hiçte mftbıleğa cdflmlı 
ohnadan den~blllr ki, bogftn 
ft•erlnde en fazla durulan eko 

noml mes'elelerln blrlncleldlr. 

fo mftddetlerl ne kadar ol 

malıdır? Daha açık bir ifade 
ile, bir f oçl gftode kıç saat çı 

lıemalıdır? Bo eoali, iki tarafı 

keııklo tılıcı benzetenlere bir 

çırpıda hık •ermeden geçmek 
Daeıl kahtı olabilirdi. 

Devrimizin makine deni ol. 

doğanda hiç kimsenin onpbe11i 
kalmımııtır. Babeelerln aklbetl 

bu denin icaplarına oyarak 
makineleemekıe geçlkecek mfl · 

letlerl bekleyen karaulık ge 

lecr.ğlnl açıkça glhtermfetlr. 

Bahıılmlzdea uaaldıımıyıhm. le 

mftddetf, makine ile beraber 
doğma, elele •ererek medeni 

lnıanlığın karıııında gittikçe 

çetref llJeıen bir meı'ele hıUn 

de, boy atmııtır, 

Ma':ıcfneleımfe mllletlerde Jı 
mGddetl diye bir meı'ele, ıô · 
rftlmftı ve fefdllmte btreıeıy de
~lldlr. 

Makineleomfe mllletlere ~e 
lfnce, bu mtlletlerde it mGd 
detl bllhaıısa dftnya lktıead huh 

nnından ııonra, bııhca •e bir 

birine ııd reel eo iki ıebeplen 
dolıyı daıandaracıı mahiyet 
almııtır. 

l - D.thı çok Jeçl çıbetıra 
bilmek için meııl ıaatlerlnl 
kısalt mık. 

2 - Dıhı ucuza mıl ede 
bUmek için meHI ıaatlerlnl 
DHtmık:. 

Btılm gibi mıklnılıemıyı 
yeni bıelımıı mllletler için yo 

karıdıkl iki eıktın hlçbtrlııl 
Ylrld dt>ğtldlr. Bizde le mftd 
delini dahı bir 11mın, yHI 

her Hbıdı mıkfueltşioceye kı· 
dar pltnın ikinci ııafında kil· 

mık icap eder. Buna mukabil 

mllli menfeatlerfmlıln icap et· 
tlreceğl çetin meııal kareıııında 
tıçlntn yıpranmaıııoa meydın 
bırakmıyıcık, yıııyıı tarzlarını 
yftk11eltecek tedbirler ılmak 

plAnın ôn ııafında gelmelidir. 

Yeni le kanonu proje11lnde 
bu realitelere riayet cdlldlğlol 
gc5r0yoroz. Proje bir taraf tan 

le mDddetlerlnla tezyidi hoeo· 

ıooda hakumete eelablyet •er 

mle, df~er tarif tan da leçfürln 

yıeayıı tarzlarını yflkaelrecek 

Ye 11hbılarını koruyacak ted 

birleri atmığı, htUulmetl mQ 

kellef .k:ılmııtır. 

I~ müddeti: 
Muvakkat encftmenfn it mGd· 

deli için kabul ettiği forruül 

hakumetlo teklif ettiği formftl 

den daha genlıtlr. Btıkumet 

tekllftqde aynen ıöyle deni· 
llyordo: 

Madde 26 - 1~çllerfn it 
mtıdded gftade 8 ııaaı •eyı 

haftada 48 Hattır. Çalıemı 

mGddedne mOtealllk hftkftmle · 

rln muhtelif 11nıylde tatbiki 

zamanları lktteat veklletl tarı 

fındın h11arlauacak · nlzamna 

melerle teablt edlllr. 

Mank••• eDclmen ite ayol 

maddeyi oo ıeldlde de~fetlr · 
mhtlr. 

Mıdd11 35 

A) Genel bakımdan le mad 

detlnln haftada 48 11111 olmaeı 

e!aııhr. Bo mtlddet comarteıl 

gtlnlcrl aaıt 13 de kapınmaıı 

me~bori olan İl yerlerinde en 

çok dokuz 111tl ve comarteıl 

gGolerl 1111t 13 ten ıonra dahi 

lşlemeel caiz olan Jı yerlerinde 
lae en çok aeklz ıaatl geçme· 

mek ıartlle haftanın çılıtma 

ganlerlne takatm olooor. 

B) A fıkr11ındakl hGkGm ne 

glbt it yerlerinde, hangi tarih· 
ten ltlb1ren •e ne ıoretle tat· 

blk edileceği, lktıaat vek&letl· 

nio 'ekllfl ftıerJoe çıkaralıcak 

nlzamnımelrrle zam•n zaman 

te11blt olunur. Şa kadar ki lca· 

beden nf11mnamelerln bu tarz• 
da çıkarılmaıı yolu ile A fı ... 
reıı hakmftndn tdrla leler için 
ke11lnleşllrllmeıl keyf lyetl, ba 
kıoonon merlyete glrdf~I gGn· 

den itibaren Gç yıllık bir ge· 

nel mGbleıe bağlınmıttır. 

C) Torla mahl,ettekl lıler 

hıkkıoda 8 fıkr111 mucibince 

nlıamnımeler çıkarılıncaya ka· 

dar ki geçit de•lrlerl için lal· 

blkl muktezi it mtıddetlerlnl 

bir ıene içinde lktıtat vekAl" · 
tfnfn monkkıı genel emri ile 

teablt olonor. 

Bo iki maddenin mokayeae· 

ıloden fU dikkate değer netice 
çıkıyor: 

Btıktlmet tekltffnde le mtld· 
delinin 48 1111 olıcığı mutlak 

nlırak ılkredtldlğl halde mo· 

nkkat encQmenln kabul ettiği 

tekilde bo 111oılıkıyet kaldırıl· 

mııtır. 

Şayını dikkat olan diğer bir 

değlılkllkte; hClktlmet haf tada 

48 ıaat olarak kabul edilen 

çahemı mftddetlnln arıırlmaııını 

yalnıı 11eferberltk haline mtln· 

ha1ır olmaeıoı lıtedlğl halde 

munkkat eocftmtn bunun b11ı 

eartlarla ıolh zamanlarını da 

teemll etmle -.e projeye ıöyle 

bazı hGktlmler koymuıtar: 

Madde 37 - Memlek.-tla 
ekonom•k menfeatlerl bıkımın· 
dan yıhot mahiyetleri itibarı 

ile n lııtlbeal mlkdarlerını mu· 

tıd olan ıe•Jyeolo ynkar1110• 

lhılyıçları dolayııılle 34 ftncft 

maddenin ( A) hGkmDuftn dle•· 

rısında kallrak, ganlGk çıhoma 
mtıddetlerlnl muu~kat zaman· 

lar için o hGktlmden daha 

fasla ırthrmalarını cenz veri· 

lecek leler hakkında lıbo ka· 

nunun mer'lyete glrme!lnln ilk 
yılı içinde bir nizamname 

l11dar olunur. 
lktlııat veklleUnce h11ırlıoa· 

cık olın ba nizamnameye ko· 

nulıcık hftktlmlere ah genel 

t.rtlaı ounl.-rdır ; 

1 - Muayyen addJa tlse· 
rlne konulıcak çahema ıaatlerl, 

gOnde en çok Gç ıaat olabilir. 

2 - Fazla çalıemı eaatlul 

ile ç•hıılıcık gtınlerln yekdna 

bir yıldı en çok 90 gGne 

nrablllr. 

3 - Her bir fasla ıaaı için 

nrllecek Gcret, normal çahtmı 

Gcreılnln 11aat başına dOten 

mlkdarının yftzde yirmi beeten 

yftzde elliye bdar yOkeeltll· 
meıl ııuretlle ôdenlr. 

4 - Fazla 11aatlrrle çalıtmı 

yı tfçllerla mo•afıkatı olmak 

şart111. Bo movafıkat, fHla çı· 

htmanın tııblkl 11raıında alıaa 
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1 G ü n ü ın T e o v a .z o H a b e ır o ~ ır o J 
Hükômetimiz, Boğazlar Mes'elesioi, iş Kanunu 

Z " T db • l 1 Al" k d G •• •• Müzakerede .. 
ecrı e ır er e a a ar orU}TOr. Ankara 3 (a::uıi muhabiri · 

Zecri Tedbirler işi Halledilmezse, Italya'nın (Montro) 
l(onferansına iştirak Etmek lstemiyecği Söyleniyor. 

mlıdeo) - Kamotıy bo~ftn 
Refet Cınıtez'ln baekınlığıodı 

toplınmıı •e le kanunu IAyl· 
haeıo!D birinci mGzakereıf ol 
yıpmııtır. 

. Fırl11, 3 (Radyo) - latıobol'dan alınan haberlere gôre, T4rklye comorlyell, Boğazlar meıı'e . 
lesini zecri tedbirlerle yıkından al&kadar gôrmektedtr. Zira, zecri tedbirler lol hılledllmezse, halya 
Boğ11lar mea'eletfnl tetkik ed.-c~k olan (Montro) konfereoa1Da fttlrak etmek lstemlyecek •e böyle 

bir hareket, leln biran enci netlceleomeılne mAnl olacaktır. 

Bogftn kanon lAylh111ının 52 
mıddeıl mGzıkere edllmlotfr. 

Cuma gftnG yapılacak olın top · 
laotıda bu maddeler Gzerlnde 
görtloalecektlr. ........ 

Eti bank Kongresi 
Don Toplan~ı ve lktısat Vekilimiz 

Bulundu .. De 8evanatta .. 
-~-----~~---

Ankara 3 (80110111 mohıblrlmlzden) - Eılbınk omomi he-

yeti bo~ftn kamutayın malfye encdmeol 11louondı toplaumıetır . 

Bir yıl lı devrulne ıh raporun mGzakt:reıf sır111ındı Celll Bayar 

Hava Postası 
lzmir · lstanbul 20 

lira olacak .. 
111tanbol, 3 (Buııosi mohabl 

:lmlıden) - İzmir · Ankara . 

İdanbol araundı han poet11lle 

gldlı tırlfeel 40, yalnız letın 

bol · İzmir için 20 lira ola-
caktır. 

it kanooooun mftzakere11l 
sıraııanda hararetli ıö~ler e~y · 

lenoılı, İktı111t Vekili CelAI 

Bıyar bir ıôyle• vermlı ve: 

- Bu kanonu çıkarmanın 
ydkııek heyetinize 0111 p olueu· 
no tebrik ederim. Demlotlr. 

Mısır'daki TfttQn 

F ahrikalarımız .. 
beyıoatta bulonmoı, heyeti omomtyeye bankanın kıaa zamanda 

yıpllğı lılerl anlıtmıotır •e ~elecek yıllarda ne oekllde çalıoılı · 50 Hamal 
htaobol, 3 (Boau11i mohabl· 

rlmlzden) - lohlHrlar umum 
mGdilril, Mmr dıkl Tftıflo fıb · 

cağını izah eylemfetlr. Bo bııhattın ıonra rapor kabul edllmlttlr. G I k G ) "' 
• • • · ırt a ırt aga. rlkamııın doromonu tetkik et· 

mek tızere Mı11ır'a gltmlttlr. 

Yunaoistan - Bulgaristan 13 Yaralı var. 
. ı~ıanbol, 3 (Hoeoııf mohabl 

Tayyarelerimiz 
Rusya'ya gidecektir .. ----~---ı-----~-

Bulgar Başvekili Arada, Gomı·ük 
. Harhı Var, Dedi. 

rl m izden) - Burada 50 hımıl 
araeında it mes'eleıılnden çıkan 

bir knga alnlenmlı •e 50 hı · 

mal biri birine glrmlolerdlr. 

letaobol, 3 (Boıol'i mohabl· 
dmlzdeu) - Bir tayyare filo · 

Mina 3 (A.A) - Akoam g11eıelerl Bulgar baebıkanı KiJ&e Neılcede 13 kfıf yara'aomııt1r. 

moıon So•yet Roeya'ya giderek 

Moııkon •e dl~er ıeblrlerl al· 
yaret etmeıl mobtemeldlr. 

ltınofon Yonan·Bulgar ~fto111ebetleri hıklunda gazetelere nrdlğl Zabıta, bAdlaeJI baııtnmııtır. 
Zavallı bey.aıtın metnini netretmektedfrler. Bulgar bııbakanı tonları Habeşistan 'da 

ıôylemletlr: Aklını kaçırmış . 
- Bolgarl!tın n Y•ıoınl11tan bGkumetlerl her iki memleket Çeteler faaliyettedir. 

araıında me•cot olan muallak me11'elelerln hılll hosueondı b6 lıtınbul, 3 (Boıuııf) - Deli 
30 Itaıyan O .. ldürd.nler otdolio anlıeıtan bir adım 

yGk hthnft niyet beılemektedlr. BallhHırda Yonaolstan ile Bol· u • e 
ı b 1 !J ( e · h bl Ktıtıar mftdtlrftnG ziyaret etmff ğarlıtan 1111ında bir ıGmrGk barba bakam ıtlrmekıedlr. Ve Bol. et•n o , ., uıası mo ı · 

1 1 d ) Adi b b Ye Orta tedrlıat m6dftr6 A • · gırl11tınıo bazı Yunan ıeblrlerlode kon11olo11loıtarı yoktur. Yunan r w z en - ı A a a Ue c D nl'yl öldtırmek lçlo aradıAını 
halulmetlnfn Bulgarlıtın bıkıactakl do11tıoe beyınıh Bulgar mll eeııl yolu Ozerlode f11Uyeue e 

ıôylemletlr. Do deli, zabıtıcı 
letl tarafından btlyGk bir memnuniyetle breılınmııtır. bolonın bir Babeı çete11f, lıal tnklf edllmlıtlr. 

Söılerlnl bitirirken Bulgar bıebakanı her iki memleket ara yan mafrezelerloe hGcnm ede 

11ndakt meı'elerlo kıaa bir zamanda bılledllece~lae kani oldu· rek 30 hal yan 11kerlol ôldftrda. . ~ D kara' da 
_~_un_a_11_ö_,.ı_rm_ı_1ıı_r.-===-========------- Matb~a ve fabrikalarda Bir tıptakflltesi açılıyor 

Mısır· lngiltere 
Fevkalade Komiserin Loodra'ya Ha

reketindeki Sebep Ne imiş? 
Londra, 3 (Radyo) - Slr 

Lampıo'nun K.ahlre'den Lond· 
ra'ya ıeyahıtl çok mtlblm 

bllece~I gibi, le yerlerlnlo 29 
uncu maddede yazılı dıhlli tı 

llmıtnamelerlnde nyahot leçl 

J,.rlo it akitlerinde, ea111en o 

loıe fazlı çalıema lmkılo n lh· 
tlmıllnln mMcot olduğa •e bo 
takdirde Ocretlerln ne yolda 

beııap •e tenlJ.e edileceği tes 
bit edilmle bulunmak ıuretlk. 

önceden dahi temin olunabilir. 

5 - Sıhhi 11ebeplere mtletenlt 
kıaa nya mahdut çahema müd· 

detll itlerde f11la 11at telerde 

f1ıla Hıt çalıemı cılz olmH. 

ıebeplere l11tlnıt etmektedir. 

Do •eyahatln en baeh ıebebl, 
Mıııır'da laglllı a11kerlerlnln 

bulundorulmaıı meselesinde bl~ 

oılaşma elde edllmemealdlr. 

Mı111r mlUlyeıpenerlerl Kıhlre 

ve Sodao'dı lngillz 111kerl bo 

lunma11aı ıarafıar değildirler . 

Yalnız Stı•en'te loglllı askeri 
bolonıbllect'ğlnl kabul etmek· 
tedlrler. 

Londra, 3 (Radyo) ·- Slr 
Mllea Lampıoa, yaran Mııır4d•n 

Londra'yr geltcektir. Mı11ır fe• · 

kaltde komlııerlnln bu ıeyabatl, 
Mıeır'la loglltere araeıoda cere 

yan eden mftzakerelerle ılA 

kadardır. 

Asgari mftkellefiyet.. lıtıdbot, 3 (Boınei) - An· 

htınhol, :3 ( Bn11aııi moha kara'da bir tıpfıkGheıl acılmaıı 
birimizden ) _ Fabrika •e bıkkındakl kanon ltytb111 ha· 

matbaalar hakkında te~•lkl 18 zırlanmııtır, yakında K.amotay'• 
verilecektir. 

oayl kanunu muclbloce tatbik 
edtımekte oıan 935 aegari mo Denizyolları ve 
kellef iyet cetveli, bo ııene de Akay kongresi ... 
tatbik edllecektlr. 

Ankara muhteliti 
1etaobol, 3 (811oei) - Ollm 

plyat 11eçmelerlne lotlrak edf'cek 

olan Ankara mohtelhl bu~ftn 

şehrimize gelmletlr. 
... ! ................. .. 

bedcelnl tamamlamak f lkılnden 
nzgeçllmf111e de Kıblre'de in· 

glllz garnizonları bolundorol 

maeı hakkının Mısar'lılar tara· 

fından reddedllmeıl azerln" yeni 
ıorloklar ortayı ç.kmıetır. Keza 

Sodan me11'eleel bıkkındı da 

henftz bir hal 11oretl bulunma 

Ankara, 3 ( Hoıo11f mubabl· 

rlmlzden ) - Denlzyolları it · 
lctmesl, Akay ve huozlar uma. 

mi heyeti bogftn toplınmıe •e 
bu idarelerin 935 11ene11l blln· 
çolarıoı kir n zarar be111plarını 

tetkik eylemletlr.· 

Yunaoistanda 
Hadiseler. 

Atlnı, 3 (Boıoei) - Go· 
loı'ta grncllrrle Hhıt• ar11ın · 

da TDkoı gelen çarpıomalır 

neticesinde her iki taraftın d• 

birçok klmıeler yaral1Dmıetır. 

Bir grncl de ölmtıeıar. 1-
6 - Fazlı ıaat çalııma 110 

retlle leletllmek l11tenen lı 

yerlMI için bo fasla ıaatlerln 

tatbikine baılaoılmatındın ônce 

n nihayet bıelandığı gftn ılA 

kadar makamına mflracaat olu· 

narak fasit çahem• eart Ye 

tarzlarının onaylındmlmaeı icap 
eder. 

Londre, a (A.A) - Slyıeal TA" VVARE 
mıbaf 11 Mııar'dıkl fnkallde 

Bu maddenin bllhaaaa kayde 

ıayan olaa aokh ıı, bir lı 

nrenln munfıkatlnl alma 

dan n ıldıktan ıonra da fHlı 

çılıema111 için ayrıca bir ftcret 

•ermeden hiçbir lıçtyl, kaao 
non kabul ettiği mlddelteu 

fazla çahıtıramamaaı hakkın· 

dakl btlktlmlrrldlr. 

Ömer N. Köstf'm 

- Sonu var -

Ioglllı komlııerl Slr Mllaeı SiNEMASI 

------..;;;~------------
TFLEFON 3151 

Lampson'un Londra'yı gelme· 
11lne bGyak bir ehemmiyet at 

fetmektedlrler. logfllz Mısır ma 

aakerelr.rl birçok noktalar ftze 

rinde bir ınlaomıyı derple elti 
recek derecede llerlemio olmaktı 

bnaber 11ftel mahiyetteki me11'e· 
leler hakkında benGz bir tarzı 

hıl bolonmamııtır. Menoobabı 

olan noktalar ne ıııker mevcuda 
• 

meı'eleal ne de Ioglllz garnl 

zonlarının blrleımeııl hakkında· 

dır. Bu mtıı'eleler Mı11r mlda 

faaeının l11ilkballne taalluk et· 
mektedlr. Kanıl blUgeıJnde beı 

bin kltlllk bir konet bulundu 

rolma11 hakkındaki l 930 maı· 

Uo hafta menimin çok beğenilen iki bOyOk filmi 

Ka~ak Sevdalılar 
ROBERT MONTGOMERY ve MAGDA EVANS'ıil beraber çe· . 

•lrdlkleri tamamen Fran11ızca 11ôıla bir ııheıer 

Viyana Geceleri 
Vlyana'nın dillere deettn olın eğlence n mvalkl bayata ve en eoO 

nl11lerl lrae eden genle menol o bdyOk mo11lkl n eğlence f thol 

Ayrıca: Miki canlı karikatörler 
Fiyatlor: 15 . 20 . .'10 kur~tur 

SEANSLAR: Hergdn 16 19. 30 V'••na geceleri. 17 ,40 21, 15 Kıç•~ 
ıevdılılar ComarleJI •e pazar 14 de Kaçak andılllarla baelır 
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ı~: : ~ ............ ~i~d-ikler ___,,,,, ş E H i R 
Ayan Meclisi 

Azasına Çorap 

-HABERLERi 

Fraoıız ayin aıecllllolo ev· 
•elkl gftn yaptığı tik loplaottda 
bir btdlH oldu. Fraoea'dı, ka· 
dına lntlbıp edilmek haklunm 
verllmeelnl htlyen bir kadın 

gurubu ellerinde deatclerle çorap 
olduğu halde gelmh, çorapları 

mecllı azalarını dığıtmıt ve, 

- Eğer bize intihap hıkkı 

verirseniz, ayağ1nızda lete böy· 
le, dalma yeni çorap boluna· 
caktır. 

Demleılr. Guek hediyenin, 
gerekle hediyeyi tıkdlıte kul· 
laoılın cftmlenln, ne aarlfıne, 

ne yerinde bir kollanılıeı var, 
f1rkında mmnız? 

Bizim dilimizde herhangi bir 
insen lçlo kurulan tuzak, hı 

zırl11nan hile vesaire, dalma 

"Baeı çorap örmek" eekllnde 
ifade edlllr. Eğer bizim bu 
felsefi ata sözılmftz, şu hldhe
ye taıblk edilecek olursa, Fran 
811 kadınlarının, mlllet meb'u 

ean 'te ayan mecllelnlnln bıe 
larına birer çorap ~rmekte ol 
doklara manası çıkıyor. Çorap, 

ayığı giyildiği mOddeıçe. hoı· 

tar. gbeldlr, değerlidir. Fakat 
llstlk ağzını açıp da kafayı 

geçtiği vakit ny o kafanın ha· 
lloe!. 

Nitekim z1rlf Franıız kadın · 
lırı, IAıım oldu~ondan ziyade 
eamlmi dnraomağı unutma· 
mıılar; 

- Biz araoısa gelfraek aya · 
ğınıs dalma böyle yeni çorap 
görecektir!. 

COmleılol de kollıomıılar · 
dır. Ona ne ıOphe?. Dabı mec· 
llıe gelmeden nlmaylote çorıp 
kollanan Frao11ız kadınları mec 

llıe gelince erkek arkadıtlırı· 

nın baıına, çorap değil, çuval bile 

ôreceklerdlr. Baıalarc ınrada· 

dır ki, yapacaklarını atızlarından 
kaçırmıe boloodolar. Kadınlara 
boeboğaslak atfeden kadın doı 
manları, bo ııoretle davayı ka . 

sandıklarını tddlı etıtler bakla 
çıkarlar. Do tasavvur ifşa edil 
memek erekti. ÇOnlı:a çorabı 

gören ve blllhara hep böyle 
yrnl yeni, reng4renk, ne mı· 

rlfet olae11ğı belirsiz çoraptar 

rtyece~lnl doyan ayln mecllıl 
azaıuodan hiçbiri. ceearet edip 
te Franııs kıdınına seçilmek 
hakkının nrUmeelnl lstemlye· 
cektfr. BDlbOlftn esareti, ıOp 
!fıeılz ki kendi dilindendir. 
BOlbCU ıosmaeını bilseydi, biç 
kimse onun oo ötae marlfrtlnl 
bilmez 'te binaenaleyh bftlbOI 
neıll, kaf ealerde ebedi bir eea· 
ret geçirmek felAketlne dae. 
mesdl.. 

Bandın böyle umuyorum ki, 
Fran11s ayin mecllıl azasından 
blrt, ıabah akeam ayağından 

çorabını oıkarır ve giyerken, 
muhakkak ki, kadınların hı· 

sarlamakta oldukları marifetli 
çorabı baeına glymfllmek için 
l&aımğelen ıeyl.,rl de hıhrhya· 

calı:tar. Çimdik 

-------------------------
Tayin 

Şehrimiz ikinci icra memur· 
ıuıa kltiplerloden Ihsan ve 
ağırceza mahkemeıl zabıt kıl 

tlbl Sami, teri lan aılf yeceza 
mahkemeel zabıt kltf pllklırlae 

tayla edllmltlerdlr. 

Ziyaret 
Vali Fasit GOleç1 dftn öğle 

den ıonra ıebrlmlz luglllı ve 
Alman ceneral konııoloılarını 

ılyareı eımlıttr. 

H. Muhasebede '. Yeni şube 
Teşkilatı yapıldı .. 

Maliyeden Muh11ebel boan· 
elyeye devredllen . me.ı.ııurlara 
don yeni vazifeleri bakkanda 
Muhaeebel boaoılye mtıdftrlftğıl 
tarafından tebligat yıpılmııtır. 

MubBBebel hoıoelye Varidat 
Şef llğlne Varidat mılmeyylzl 

Remzi, Mubasebei boeuelye icra 
memurluklerıoa Maliye icra 
memorlarıodan M"bmed Hilmi 
ve Yasin Adem, Alııaocak tnbesl 
bina tıhalı:kuk memurluğaoa 

Mustafa, Karatlna eubeel bina 
tahakkuk memurluğuna irfan, 
Kereıyaka'ya Şevki, Eor,.fpaea 
şubesine Hemdi, Tfliı.lllk şube 

elne Baııan ve 8&1mane şube 

ılne O Qseylo A vol Kar tayin 
rdl!mlolndlr. Mallyedf'n devrf' 
dilr.n memurların 54 dQ mer 
kezden, 102 ıl lrazalardandır. 

Muha!lf'bel hususiye mftdürlüğft, 
mevcut ve lhdu edilen ~uhe 

inden baeka Tepeclk'te yenl 
bir eobe daha açacaktır. 

o .. fterdarlık emrindeki Eerd 
paeı. Kareıyakı ve Kararaı 
Maliye eobelerl IAğvedilec"A' 

için bu eubelnfn tegalJerlodrkl 
binalar, muhasebel hoeuılye 

ıobelerl olarak kntlaaılıcaklır. 

Şubelere tayin edilen memur· 

lır, dün Maliyeden defter ve 
evrakı devralmığa baılamıelır· 

dır. Tabetl edtlen blum ve arazl 
vergllnl, mallye ıobelerJnden 

Mohaeebt:i hususiye ı.ıobelerloe 

devredllmektedlr. 
1 Hnfrandan itibaren Mu· 

ba1ebel bosoalyc ıubelerlndekl 

AmlrUkler IAğYedllmlıtlr. Şube 

Amirleri, kadroda ki teıkllAta 

göre enelkl va•lfelerlne alana 

caklardır. 

Liman işleri 
Haşmet DDlge geldi .. 

Şehrimiz liman l11lerl umum 

mOdtırll Baımeı DGlge lstan · 
boldan ıebrlmlze gelmlıtlr. Lf. 
maa leleri ldarelerlnhı Maliye 
Veklletlnden lktaeat VekAletlne 
devri baklund~kl kanon ya· 
kında Bilyak Millet Meclhln 
den çıbcaktar. Bu kanon çık· 

madan liman leleri kadroıunon 
gelmeılne de lmklo görülme· 
mektedlr. 'f eni kadroda mfthlm 
lllveler olacı~ı eôyleomektedlr. 
Y alnaz Uman lılerlnln lkt11at 
veklletlne devrin., kadar idare 
için bir aylak muvakkat avanı 
kanona mecllıten çıkmııtsr. 

üfürükçü 
Adli y~ce tevkif edildi .• 

Üfarokçalok ve boyocnlnk 
yapmak ve dllılz Hatice adında 

"2 yaıında evli bir k:adııuo 

krndl tlblrl nebile dlllnl çöz 
mek için okuduktan ıoora na· 
moıona tecavftze kalkıımık eo 
çondao yakal•nan Moııtafa ça· 
vueon adliyeye verlldlğlnl dan· 
kO eayımızda yazmıotık. Muı 

tala çuoe, m6stıotllı:Ukçe letlc 
vaptao sonra tevkif edllmlotlr. 
Hakkındaki tahkikata devam 
edil ece ktl r. 

imtihanlar 
Sebrlmlzdekl orta mektep· 

lerle kız ve erkek llıelerl ve 

muallim mekteplerinde yaiın· 
dan itibaren ıôzlG lmtlhıolara 

bıetanıçakhr. Do lmtlbanlar 
ayın 19 ıonı kadar ııftrecek ve 
20 ılnde liselerde olgunluk 

lmtlbanlarına baolanacıktır. 

lzmir mubteliti bugnn gidiyor 

18 Kişilik Bir Kafile 
Tesbit Edildi. 

Kafile Reisi Belediye Reis Muavini 
Suat Yurdkor u, M uhtelitimizin 

Umumi Vaziyeti için Ne Düşünüyor? 

Belediye reis muavini 
Suat Yurdkoru 

f zmfr Muhtdhf, bu gOn 
İst•nbol'a ~ldecek ve ilk mG 
eabakıyı Vf yana takı mile yıpa· 
cakhr. Sonra latınbul ve An 

kıra Muhtelit talumlarlle de 
karıJılışacalmr. Bir muharriri 
mlz, dQo kef ilenin relııl olıralt 

lstınbol'a gidecek Mıntıka 
ııpor heyt·tl haııından Belediye 
relei muavini Suad Yurdkorn 

ile görOşmftıtnr. Suad Yurdko 
ro lzmlr Muhtelit takım1111b 
umumi vaziyeti hakkında dan 
gazetemize şu beyanatta bolun· 
muştur : 

- Berllo Olimpiyatlarına, 

tetlrak edecek uloeal futbol 
takımımızı seçmek azere tertip 
edilen bu müsabakalar fçln 
blldlğlnfz gibi ancık on bet 
gftolftk bir hazırlık yapabildik. 

Bokadar kı1a bir hazırlık 

devresinin böyle çok çetin ma 
ıabakalara glrlıUeceğl bir ıırada 
kılfi gelmiyeceğl tabiidir. Ayni 
zamanda, hakikaten iyi yetle 
mto, tecrilbell birçok futbolca· 
laramız, ıon Clç ıene içinde le 
tanbul ve Ankara mıntakalarına 
geçmle olduklarından bogankG 
takımımızın yarı•uodao fazlasını 

g"nç ve baylık mil1abakalerda 
tecrGbelenmemle fotbolcol1r teı 
kil ediyor. Halbuki karıılaea 

cağımız rakiplerin umumi vazl 
yeti bizden iyidir. Bir defa 

Viyana takımının Avusturya 
profesyonel llldnde ikinci oldu 
ğuoo dO~ftnmek bunlaran nasıl 
futbol r.ynadıklarını anlamağa 

kAfldlr. Bo profeıyonel oyan· 
coJar eDphe yok ki birer futbol 
ertlatldlrler. 

İ8taobul ve Ankara'ya gelin· 
ce, her iki mıotaka futbolca · 
l~rı eenelerdenberl muhtelif 
ıntrenôrler nezareti allındı çı 

lııtırılmaktadır. Sporno her eıl· 

bealnde her nevi lmklnlar An 
kara ve htanbul'da lımlr'den 

dabı fazladır. Buna nazaran 
lıtanbol ve Ankara muhtelit· 
lerlnln bu mGeabakalara bizden 
daha hazırlıkla ve dıba mGaald 
şartlar allandı girdiklerini lı:a· 

bol etmek llzımdır. 

Batiln bo m61Abazılar gôzô 
nande totulorsı laıanbol'dı ya 

pıca~ımız mGaabakalar hakkın· 
dı hlllpervazaoe bir takım ha· 
yellere kapılma~• lmkin kal· 
maz. Ensen bo mllıabahlardan 

mıkead, olimpiyatlara gidecek 
010111 takımımıza oyuncu ee 
çllmeıldlr. Eger htanbol veya 
Ankara ile boyölçft~mrk mev· 
&oubabe oleaydı bo kadar gayri 
ruftseid tartlar içinde ,ımdlltk 
mOeabaka kabul erm,.zdlk. 

Bununla berebu takımımız 
oo oohf'e ~üolOk çalıema dev· 
resinden azamf derecede htl
fade etmiotlr. Bilhassa, fndbol 
colarımızın eıkl ft>oa Arft!tl olan 
ferdi oynamak, lOzomııuz çalım 
yapmak ıtbl nok§anlıkları ol 
cfukça dOzelmt~ılr Bunun ee 
merl"!!İnl 800 ekznelz maçları 
mızda fazlı8tle aldık, •akımı 

mız lııtanbulda da ayol m"todu 
takfp rderek · oymyacaktır. 1'3 
tanbul mııçlarındı takım lçio 

oyoam•k uııolGnde ne kad1r 
muvaffak olur1ak: oyan netice · 
lerlnln o kıdar lehimize çıka 
ca~ını ıahmln edebiliriz. 

İzmlr'U futbolcular içinde 
oluaal takıma girmek kabili 
yetinde olanları ıoroyononoz. 

Bu hososıa söz ııôylemek ıalA 

blyetlmfz dahilinde değil. Ayol 
zamanda lilanbu\ ve Ankarah 

oyuncuların ıon vaziyetlerini 
bilmediğim için bir mukayeıe· 
de yıpımıyacığım. Y alnı• ıa 
kıdar ıôyllyeblllrlm ki, takı· 

mımız içinde uloıal formayı 

taııyacık kabiliyete yakın Gç 
darı futbolcu bulunmaktadır. 

Bo arkadaelar, lstınbol maçla 
rındı bıklki kablltyetlerlnl göıı · 

teblllrlerıe ııeçlleceklerlnl 110· 

nedlyorum. 
• • • 

Dftn toplanan futbol heyeti 
ltanbul'a gldt'cek mohtellı ta 
kın kadroaunu aon olarak lflÇ 

mletlr. Seçilen fotbolcol•r, At: 
tay'dan Alt, Vahap, Bani, 
H•kkı; Altınordo'dan Cemil, 

Said, Adh, K. S. K. tan 
Cahid, lbrahlm, lımlrepor'dan 
Fethi, Adnan, Nurullah, Gaz 
tepe'deo Mahmud, Hakkı, Fa· 
ad, Boca'dan lımall'dlr. 

Kafile ile hakem olarak 
Alhoordo'dan Mustafa da gi· 
decektlr. Fudbolcolarımız, hu· 
gan comurlyet nporlle lııtao· 
bul'ı b1reket edeceklerdir. Moh· 

tellt takımımıza iyi yolculuk 

'te movaf fakı yet dllerlz. 

Konser 
hmlr İkinci mıntalı:a çocuk 

koroıo tarafından Corna gGnG 
Hat 18,30 da hılknlnde bir 
konıer verilecektir. Programda 
eooler vardır: 

1etllı:1Al mıreı, Çudae fdretln, 

Volga, Truyafı, Mandolin ô~· 

retmenl Bay Proten tarafından 

Havayern khra ile bir kaç 
parça, iki ve tek eesil ıarkılar. 

(Ko:o), lzmlr zeybe~I, 23 Ni · 
ean. Ronı, Neı'e ile dônDı, 

Gemiciler (Ront), Barmandılh, 
Deniz. (Rooı). 

Fuvar komitesi 
Fnvar komitesi, dan akoam 

Belediyede rele doktor Behçet 
Uoı'on rehllğl ıltında topla· 
narak fovar lılrel için baaı 

kararlmr almııtar. 

Mayıs Ayında 
-----.... -•+•----

Şeker, çay 
ve limon ithalatı. 

Mayıs ayında Brezllya'dan 
limanımıza 71992 lira delerin· 
de 3~2,303 kilo kahve gelmlttlr. 

luglltt:re•den ıı,g43 lira de· 
~erinde 202,280 kHo, Çekoılo· 
vakya'dan 50015 liralık 809016 
kllo şeker, loglhere'den 2976 
liralık 28 L2 kilo, Blndlıtan'dan 

4023 lira değulnde 56 l 7 kilo, 
Cın'dan 165:rn lira değerinde 
21040 kilo çay, Mııır'dao 170 
llra değerinde ve l 115 kllo, 
Yuoanlıtao'dan 2416 lira de 
gerinde ve 15160 kllo, Snrlye 
den 1 135 llra değ ... rinde 6695 
kilo ltmoo j?f'lmlştlr. 

(~esed kime aid 
Hüviyeti hala . 
Tesbit edilemedi .. 

Geçeolerd~ Cumaon ı n•bl 
y~elnlnln Gölctlkler köyü clva 
:-aoda eoı~ııloıfen ıabanca knr 
ıontle öldilrOlmOı bir ceıet 

bııloomueıu. Şımdly~ kedar ya 
pılao araıtırmalara ra~men ce· 
ıedlo bd•lyetiol teebh etmek 

ve cinayet failini meydana 
çıkarmalı: mdmkftn olamamıetır. 

Araıtırmalara denm rdilmr.k 
tedlr. 

Balmumları 
Mahlut olmıyacak 
llazı balmumu ihracat tacir· 

leri don tlcart:t odaeana mara 
CBftt ederf'k ihraç etmek ftzere 
Manfla'dao aldıklıra balmom 
larının mahlut olduğunu bil· 
dlrmlelerd•r. 

Odı, ılUyet Ozerlne tıhkl · 

kat yapmış ve mıntaka dahi· 

llndelı:I köylerden kasaba pa 
zarlarına getirilen balmomla· 
rının mahlut olduğunu öğren· 

mletlr. 
ihracat maddelerimlıln kat· 

lyyf'n mahlut olmam111 hak· 
kında alakadar mıkamlarca 
alıamıe kararlar nrdır. 

Bu ~itibarla, ticaret od1&1, 
yaptığı tahklkrtı lıtlnat ederek 

tedbir almığa bııhyıcak ve 
Manlıa tlcartıt oda11nı haberdar 
ederek bo hareketi o öo ane 
geçilmesinin teminini lslemlıtlr. 

Alyoti'nin hizmetçisi 
hırsızlık yapıyordu 
Karııyaka'da Şehid Fıbreddln 

caddeılnde Ulccardıa M. Alyo· 
tl'nln evinde bir harıızlık vak'a· 
ıı olmuetor. Bir mftddettenberl 

M. Alyotl'nln cebinden paraları 

çahomaktı idi. Ger.e M. Alyott 

cebindeki 70 tiranın numara 

ve eeıllerlul teablt etmiş ve oy· 
kuyı yatmıetar. Sabıhleyln bo 

1 

paradın 19 liranın ekılldlğlnl 

gôrmftetar. E•de hlımeıçlllt 

eden Leonldl kızı Yorglya'aın 

çılllaeırları arasında bulunan 19 
liranın, .. ktamdan numara ve 
. ıerl harf led teeblt edilen "para. 

lar olduğa anlıeılmıı ve Yor 

glyı adliyeye verllmletlr. 

Yeni binaya geçilecek. 
M ubaeebel buıoelye mftdilr· 

16ğ0 tarafından !ıGkumet kona· 
ğında legal edilmekte olan daire, 
yeni dnredllmlı olın maliye 
memurlarlle beraber f htlyaca 
yetmemektedir. Oaan için mtlı· 
takti olarak bir bina klnlana· 
cak ve muba1ebel hoıuılye mG· 

dtırldAG b6t6n teekllltlle bu 

yeni blnıya aakledllecekllr. 

...... 
Filen bitmiş sayılıyQr, 

Cenevre, 3 (Radyo)- Kory• 
dö Jenev gaıetesl ıecrf tedbir· 
lerden babeederekı 

Habeı barbıoıq f Uen bltmlt 
olm111 hueblle ıııecri tedbiri• : 
rlo devamına bir eebep kalme· 
mıttar. Bo ve~lyetlo dnımı 

ticari vo bQydk ır;ararlara mey. 
dan vermektedir, demektedir. 

Nev Zilrgl9or Çaytong ~·· 
zetesl: 

Uloelar aoııyetesloln ıslahı 

mee'eleef, Arjaoıtn hnkdmetl· 
nfn talebi gibi umuman lıtedl· 

ğl bir mes'eledlr. hlabaıa baı· 

lanmak Ozere zecri tedbtrlerln 

llguı IAzımdır. 

Loodra'dıltf zecri tedblrler 
ıaraftarları bile bo tedbirin 
artık lüzumsuzlo~uoa kanaat 
hasıl etmlşlndfr, df'mektedlr. 

Eden 
Arjantin seli
rini kabul etti. 

Lonrlra, 3 (R111tyo) Bari 

clvc nazırı Lord E •lrn, boıOn 

hariciye Df'ZBft'tiod" Arj11otln'io 
Lorıdra ıeflılnl kabul etmle •e 
Arjıtotlo'ln Mıllf"tler cemiyeti 
aeıuımhlefjiol f~l'kallde toplan · 
tıya da,·et etmeıl meı'eleslol 

gör011mü1t6r. 
Cenevre, 3 (Radyo) - Mil· 

letler cemlyeıl genel ıelı.reterl 

M. Avenol, mlllcder cemiyeti 
nlo şimdiki rel81 I~ord Eden 

ve daf lDİ relı M. Beneı'le Ete· 
maııa gelerek Arjantln'fn mil· 
letler cemiyeti H11mbleılnl fev 
kalAde toplantıya çağırması me· 
ıeleııl etrafında görü,ecektlr. 

M. A fenol, milletler cemiyeti· 
nlo diğer azaları Ue de gayri 
reımi olırak tem11l1rda bolu· 
nacaktır. 

Bir Romen diplo· 
matı ltalya taraftarı .. 

Bokree, 2 (A A) - Milli 
harlatlyan partisi şef 1 profesör 
Cuza BaHrabya'da elllbln kiti 
ônftode söylediği bir nutukta; , 

Romaoya'oın dıı ılyuaııoa ıld· 

detle hOcnm etmlı ve Roman· 
ya'om Leon Bluw slyaeaıına 

arkasını döoerek ltalyın ıl1a· 

ıetl takıbetmeri Jbımgddlğlnl 

ıôylemlştlr. 

Samuel Boar gene 
nazır olacak 

Londra, 3 (Radyo) - Ingl · 
Ilı kablneıl toplanacak ve bab 
rJye lordu Lord Monıelln lıtl· 

faııını ve yerine Slr Samuel 
Boar'ın g~çmealnl tedkik ede· 
cektlr. 

Yunan donanması 
Atlnı, 3 (Rıdyo) - Yunan 

donınm111 tge manevralarından 
dönmOetnr. Don.ama bir he; 
gan K.ıler'de kalacak lnazı· 

mını alarak 16 hHlranda tek· 
r.r denize açılacalı:ıır. 
~---------..... ------------

Yahudi Kızı 
Hakarette bulunmuş 

Keçrcllerde bir vak'a olmuı· 

tur, Cemal oğlu Iımall, L,ya 

adında bir Y abodl çocuğu ile 
görfteftyordo. Orada bulunan 
S.lımon kızı Alegr., Leya'ya: 

- Haydi yara ! Tark'lerle 

mi konneoyoraun? 
Demlt ve lımıll de; 

- Ne demek htly~reun ? 
Diye eormuotar. Baaon aıerl· 

ne Alegra; 

- HAit mı kalabalık ede· 
cekllnlz, hıydl Tark'ıanaı. 

Dlyertık hakarette balanda· 

ıaadaa tahklkııı NtlaDlalflU'. 



Küçük itilaf 
- --.... ·----Siyaset Ve Aşk 

Edebi, tarihi macera romanı Kudüs'te Hala Kan Dökülüyor. 
Tuna Havzası 
işini Konuşacak .. 

--·-
balkıodao duetll olau 

lar da bir-er, ikişer gelmf'kte 
-.ı:e her ın kalabahk .. rtmakta 

ıldl. 

42 .. 

- Suı allah ııkına.. Çok 
lçılo, adeta ıarb1111 oldun! DJye 
fıeıldadı , 

Prag 3 (Radyo) - 16 bazl 
randı ıoplaoıcak olan kOoftk 
ltllAf ekonomik kouferaneıada 

Tona havzaeını ıh ekonomik 
plln dı mevzuobahe olacak ve 

Çe ~ oeCovakva baıveklll Milin 
Ootza'oın bu hoeuetıkl raporo 
tetkik edilecektir. 

lngiliz Kuvvetleri Faaliyettedir. Kudüs-Yafa Monaka· 
lalı Durdu. 1109 Arap, Yahudi Tevkif Edildi 

Gran Dilte1, teerlfat itibarile 
merHlm ulonunı rn eon ola. 
nk geldi. Borıaos'ın 11ğında 

papH, ıolunda da şarbay nrdı. 

MHıdı tam karııeında Dcık 

Lodovlk Korı1 ile Belediye hı 
sandın blrbiolo 1r111ndı yer 
ılmıfta . 

E~kl ŞaeônM şanpları adeta 
oluktan akar gibi akıyor n 
lçlllyordu. 

Ôğl .. deo hlnz eonn Parh'll · 
lerle k~ylüler artık blrblrlerl .. e 

tım11mrn alışmıelar ve ısınmış 

ludı. Hortans Şarbay veya 
papasın omozunı vurarak: 

- Bu memleket, cennet ka· 
pııınlD yanında bir yerdedir! 
Gazel kızlar, gazel ve bol IJ• · 
raplar, arasında kP.odlmt cen 
nette Banıyorum . Ôyle degtl mi 
pap11 hazretleri? 

Genç kedın; 

- Ne ehemmiyeti ver; gör 
mlyormuıun, beıkee 

bahtiyar!. Dedi. 
şen ve 

Mamafih, Dftk'e ltHt mec 
borlyellnde oldo~unn dı anladı, 
yrnlden ciddiyetini takındı . 

Şömine yakınında bir koltuğa 
oturdu. Y1D1oda bulunan köy 
Ayanındao blrlılle, kOyGo mab 
ıulitı Qıedne konoımaga bıt • 
lada. 

Fakat earhay bo ıarada, ye. 
mek maea1ıodı Bortanı'ıo ver 
dlğl ıözft tabıuor ettirdi ve 

" Gözel Helen " operetinden 
birkaç parça teganni etmeılnl 

rica etti. 

Bu ricayı reddetmtk lmkAn· 
11zlı~ı karlJı&ındı, Oortaaı: 

Ne yapayım! kabahat 
bende değildir! Der gibi Dak 

Lodovlk'e bıktı. 

Stoyadiooviç 
Zecri tedbirlerin kal
dırılmasını mı istiyor? 

Belgrad, 3 (Radyo)- Başvekil 
M Stoyadloo•lç Rıdlkal koog 
reııloe riyaset etml1Jtlr. Bu içti 
mada lktlaadt buhran Ozerlne 
tetkikat yıpılmıetır. Baevekll 
buhranın Ontlne geçmek için 
Iıalya aleyhl~e tıtblk edllf'n 
zecri tedbirlerin kaldmlm111 
IGzomonu llnl ıflrmQ~tllr. 

Flanden 
Sir Klark'ı 
kubul etti .. 

Parlı 3 (Radyo) - Hırlclye 

na1ırı M. Flanden lo~tltrrenln 
Parlı ıeflrl Slr Klark'ı kabul 

etmlotlr. 

Kudtls, 3 (R ıdyo) - Anp 
larJD grevini nihayete erdirmek 
için Fllleıla btl\umeıl btltfto 
m01'81f'&elerlo açılnıasıoı t>mrel· 
mit ve bu tmre llnt etmlyen 
lt'rln cualaudaralmHına karar 

vermiştir. 

SllAb taı:ıımak, eıtmak ve al· 
mık ılddetle yaııak edllmfetlr. · 

Flllıtln'd,.kt lnı;lllz kuvvet
leri muhtelif şekillerde numayle 
yapmaktadırlar. loglllz Hkerle 
rloe ayni zamanda polis var.lfo 
ve ealAbtydl de vullmlştlr. 

Boıno bu tedbirlere rağm~n 
Arap'lar yeniden blrço._ badi 
ıeler çıkırmıelar ve bir loko· 
motif t hauan çıkararak el men 
dlfer mtınakalltını durdormuo 

lardır. 

K.udüı'e yeni Iogtllz kunel 

letl gelmiştir. 
Flllıtlo'de balen 5000 logllfz 

aıked mevcnnur. 
Üç Arab bdedlyeel daha grev 

Bu kadar gOzel bir ığızdan 
ıOylt!nmlo olmakla beraber, pı· 
p11 bo tılulardın biraz mOte· 
e1Blr oluyordu. Mamaf lh gOler 
yaz gOıtr.rmekteo de kendisini 
ılımıyordu. Dok, Hortaoı'ın 

gOzlerlolo içine bıkıyor ve genç, 
tuh kadını itidale lcbare çalı· 

tıyordo. Fıht o, hiçbir 1Jeye 
bıkmıyor, hiçbir ihtara harele 
kalık asmıyordu . Ve birden: 

Haometlu, 111lethi Grao Dl· 
eea hazretleri, Parlı'ln IJUh, cı· 

zlb, kıvrak ve gftzel yıldızı 

oldu, ve: 
Yunanistan'da Hadiseler 

Ne r.evk bulonuu ıöyle ~y zühre? 
Böyle fazilet oelileleri akıtmaktan! 

Beyitl ile biten methor parçıyı 
teganni elti! 

8Grmetll pıp11, bu yakıek 

ve 1111 bdıDJn biraz fazla ıuh 

ve ıerbut olın tıvırlarandan 

biraz hayrete dGtUU Fıkat tar· 

bay ve belediye Azaları bo va· 
zlyet ve 11hoeden izaml bir 
zevk ve DtlJVe boldular! Gözle 
rinde ihtiras 1lm1Jeklerl çıkı 

yordo! 

Yevmiyeler Mes'elesinden Doğan 
ihtilafta Bir Kişi Yaralandı. Grev

ler Geniş Bir Haldedir. 
- Siz, Parls'ln meşhur yıl · 

dıalarından Borıanı Şmeyder'den 

bahsedildiğini hiç doymadınız 

mı; diye gırlp bir ıoıl eordo. 
Bu euale eo fazlı hayret eden 

pap11 oldu ve bllmedlğlol, doy· 
mıdığıoı hlr omuz ıllkmek ile 
bıldlrdl. 

Hortanı: 

- Şo hılde çok zararlmoız! 
Dedi, eger Parlı'e gelmek fır· 

11tauı elde ederseniz, bir defa dı 
Hortaoı Şoayder'I, " Gazel 
Belen ~ temılltode gôrmellıl · 

nls! Bu temellide mi bllml· 
yor1onoz?. 

Ofenbah'ın beıteledlğl en 

Parçanın tegannlıl bittiği va 
kit. Şarbay, GraD DOıei'I tebrik 
ederek: 

- A11lethl bıyın, pyını 

hıyret derece de gazel bir ıeae 
mallkeiolz! Dedi. 

Pap11 hazretleri de: 

meıhor operetlerdendl. Eğer 

ml1aıde ederseniz, ıize bu ope· 
retten blrkıç parçayı teganni 
ederim! 

- ÔndmGsdekl Pasar da 
bandı oluydın11, ılzdea •bah 
dua1ında bir daa rica edecek· 
tim. Dedi. Ati na 

Hortını gdlda ve ô~renece· 

ğfnl vadederek: 

.. 
Atlna, 3 (A.A) -

ıjıaıı bildiriyor: 
Atin• 

Pıp1t1efendl, earaptıo dı, ka· - Vaklı, benim ruhani le· SelAhlyettar makamlar tara· 
dındao dı hoşlıoaa muhterem gıualde lhtlt1ıım yoktnr. Fakat fındın neıredllen raporları gOre 
bir zattı, hanı Rlttlkçe neş'esl ılzl memnun etmek için ne Volo meoıucıt ameleıl grevi 
artmakta ve mevldlne göre fazla yapılmaz ki? Dedi.. kargıoahk çıkarmak lıteyen 
ııyılacık kadar gllmekte de bir _ Şonu var _ bazı unıorların fHllyetl netice· 

mahzur gôrmlyordu. 1 l ıldlr. BOyle bir greve ıebep 
Dek Lodovlk bir rezalet, bir Borsa da ol•e•k hiçbir ekonomik dilek 

hıdlıe çıkıcığJDı arlık emin . ileri ıftrftlmemlıtir. Pıtronllf 

idi. Ve meyve bittikten son11, •------------ ualaımayı razı olmuılar, fıkıt ıon 
Üzam satışları: 

mlııflrlerlnl bitişik ealonı dı· dıklkadı l1Jçller kadın loçllerl· 

1 V h 
Ç. Alıcı K.. S. K.. S. 

vet ell . e lr fır1at dGşflre· 
11 

nlo yevmiyelerinin erkeklerinki 
237 Jlro ve ıtıre. 7 75 

rek 8ortanı'ın kulağını: 
9 

kadar arhrılmııını hteml•ler-------••l ~ lS H. Alanyıb 8 50 -. 

A 
-N A D 33 Şınlık s. bir. 9 50 9 f>O dlr. Tdıan ımeleel hiçbir eebep 

O L U 24 Tabak ali 9 9 25 olmık11znı te11ndt flkrtle greve 

10 S. Emin 9 25 9 25 lıtlrak etmlolerdlr. Grevci ame· 

10 S. SaleymHo. g 75 g 75 leoln grn yıpmıyın lıçllerln -Gfiıılak Siy11al Gazete 

ılnl kıbol etml1Jler ve mıhallt 

bir gazetede bu kararlarını le· 
yit etmlılerdlr. 

Bo ınlıemıya 11ğmen ve ka· 
rıeıklıkları denm ettirmek mık· 

ıadlle işçiler kadın yevmlyele 
rinln erkeklerinki gibi artırıl· 

maeını lıteml1Jler ve bo talep 
şayanı kabul göralmemlıtlr. 

Din, mıden, konduracıhk, 

terzlllk. mermerclllk ve boya· 
cılık 11n'ahna menıub l1Jçlleıln 
bir k11mı grev llAn etml1Jtlr. 
BogGn de tOtCln ımeleel bo 
gre•e lotirak etmfotlr. 

Mevzuu babiı tebliğ grevci · 
terin ballimet kuvvetlerine 

Sahip ve Baıyugam 
Baydu Rflıdil ÔKTEM 

Umumf neıriyat ve yuı iıleri 
mildilrO: Hamdi Niizhet 

İdarehanesi: • 

6 S. Gomel 7 7 çılı111klar1 tGtfla fabdk11ını 
533 BugftnkG aatıı bacamı teşebbaı etmeleri Clzerlne 

613715 Dankft HlllJ bazı h&dlıeler çıkmış ve bir 

kartı yıptık ları mftteaddlt ha 
camlar hakkında tafeU&t nr· 

mektedlr. Volo komClnlıtlerhıln 

ıef 1 ve dl Cer bazı komünlıt 

hatipler 2000 grevci hozuron· 
dı nutuklar ıoyllyerek onları 

5142J.8 Umum yekftn kl1Jl yarılanmıotsr. 

Zahire satışları: SelAolk, 3 (A.A) - Atlnı 

•• 
llAo etmiştir. Y abudf muhace· 
retl dormtdığı takdirde diğer 

belediyelerde grev illa edecek· 
terini blldlrmle1erdlr. 
Me\·lıid gecesi : 

Kudüe, 3 (Radyo) - Mev 
lud gecesi nlıbi bir etıkftu 

içinde geçmiştir. Kuddı'te bir 
bomba patlatılmıı, ntlmaytıler 

yspılmıştsr. Zabıta, elddetll ted· 

birler almıştır. 

Yafa ile Kodda arasında md· 
nakalAt beml'!n hr.men kesilmiş 
gtdlr. Kudnı'teo Yafa'ya hare · 
ket eden bir iki ' .. amyoo, an 
cık 11kerlerio muhafazası al 
tındı yoluna devam edebil· 

mektedlr. 
Kudas, 3 (Rıdyo) - Reı 

men btldlrlldlğloe gOre, Flllıtlo 
bAdlıelerl başladığı ıı;Ondenberl 

1l09 Arap ile 309 yahodl 
tevkif edilmiştir. Bu rakkam· 
ları. örfi idareye nAmen ge· 
celerl eokağı çıktıkları için 
tevllf edilenler dahil değlldlr. 

Cenevre, 3 (Radyo) - Bir 
toplantı daha yapın milletler 
cemiyeti mıodalar komlıyono 

Fllletln ve Mneralıerlı vazlye· 
dol tetkik etmlıtlr. 

Flllıtln b&dlıelerl yatııtıktan 

sonra vaziyetin tetkiki için bir 
komlıyon teşkilini Ioglltere ka· 
bol etmlştl.ı. 

Gelecek celsede Fllfıtlo va· 

zlyetl tekrar görOeftlecekıir. 
Kodüı, 3 (Radyo) - Neşre 

dilen bir emlroame Ue, buıoei 
m4~eeeıe ve mağazaların açıl 

muı emro1oamuştnr. Bu r.m!r· 
nameye aykırı hareket edenler, 

eo ofık ko~herlere verilen 
eelAhlyetler delreılode para ce· 
zaıına çarphrılacaklardır. 

Diğer bir emlıroame ile dıo, 
patlayıcı maddelerin Flllıtln • d 

ithali y111k edllmlıdr. Bo FU· 

retl., grevcilere lr.ırşı ilk fi• fa 
olarak şiddetli bir tedbir al o · 
m11Jllf. 

Kahire, 3 (Radyo) - Flllı· 
do fedıklrlaraoa yardım loml· 
teel blr "Fillıtln gtıutı,. yıpı· 

cık ve hugiio Fllt11ln Arapları 
namına iane toplaoacıktır. 

Toplanan parı, Arap lulhlle 
faaliyetine 11rfedllecektlr. 

Bo komite bir beyanname 
aeırederek bOtiin Mııır'lılı11 
Arap'ları yardıma dnet etmlıtlr. 

Cenevre. 3 (Radyo) - Uloe· 
lar ıoeyeteel mandalar encGmenl 
bugtıo gizli olarak iki içtim• 
yıpmılJ ve Filistin meı'eleıl et· 
rafında logllls morahbııının 
lzahıunı dlnlemlıtlr. 

Bu lzabıt dzerlne mee'elenln 
Uloılır ıoeyeteılne bınleılne 

karar verllml1Jtlr. 
Ceoene, 3 (A.A) - Mil· 

letler cemiyeti manıdıkr ko· 
mlıyono Flllıtln ve Muerayı 

Şerlının vaziyeti hakkındaki 
tetkiklerine denm etmlıtlr. 

Bayftk Brltınya mdmeıılll 

evvelce te1Jekkftl etmflJ olduğunu 
blldlrdl~l lngtllz'lerdeo marek· 
kep .komlıyon anketini bir ko· 
mleyonı havale edllmeılal kı· 
bnl eımlııtr. 

Mındılar komlıyooo Flllı· 

tln'ln vaziyeti bakkındıld tet · 
klklerlne devamı ıetecek cel· 
eeye bsrakmıştar. 

Avusturya haşve.kili Almanya'nın 

bir raporu ilzerind~ mi konuşacak? 

Küçük ltil3fın Protestosu 
l\luhtemel imiş. 
--------·-------

Çnnkü Avusturya'da Mecburi Asker· 
lik ihdas Ediliyor. Başvekil, Mus

solini ile Nerede Konuşacak? 
Vlyını, 2 (A. A.) - Resmi 

mahafll 811Jbakan M. Şuenlog 
İlılya aeyıbıtl hakkıDdı her· 
hangi bir miUalea ylrdtmekten 
çekiniyorlar. halyan ve A'toB· 
tory•'lı devlet ıdamlarıoın A voı· 
torya'da mecburi aekerllğln il& 
nına karı• kOçftk antaohn 
~obtemel bir proteıtoeondın 
doğabilecek vaılyetl locelemP.k 
ıaeavvnıo:da bolundoklarını 

dair çıkın rivayetler tekzip 
edllmektedlr. Bununla beraber 
ıynl mıbal il nrupı vHiyetlnln 
tetkik edilmek lhtlmıll oldu· 
gonu klbol ediyorlar. 

M. Şoıolng refakatinde tek 
bir ıekreterle gayri reımt olı· 

rık ıeyahat etmektedir. 

fındın hazarlının ve Berlln'e 
g6ndertlea rapor h•kkında gô· 
ro,eceklerlnl bildirmektedir. 

Vlyını, 3 (Radyo) - A'tUI· 
toryı hflkumetl, M. Blmlıy'ıa 
Prag'dı neırettlğl gazeteelnln 
Avoıtoryı'yı bir ay mlddetle 
glrmeelnl yaeık etmlttlr. Bu 
gazete Almın partlılnln Dı1Jlf 

ef k&rıdır. 
Vlyını, 3 (Radyo) - iyi 

mılumıt alao mebaf ilde ıôy· 
lendlAlne gOre, M. Muuollnl, 
ıuınlag ile, Polonya yakinin· 
deki eıtoıundı bulonıcaklardır. 

Polonya yıklnlııdekl ptodı: 
1 ·- Avoıtaryı'dıkl degl· 

tlkll~ln neılceılnde yeni kabl· 
nenin temıyallerl; 

2 - Berlln · Roma arasında 
meı'elelerln gôrd1Jdleceğl eOy· 

lenlyor. İzmir İkin~ Beyler eobAa 
C. Halk Partı11 binan içinde 
Telgraf: 1amir .. ANADOLU 

Telefon: 27'16 .. Poıta kututu 405 

Ç. Cloıl K. s. K.. s. ıjınıı bllcHrlyor: 

100 Ton Buğday 5 25 6 50 Menfi oaıorlıun let'flkloe 
( 1 O Buğdıy 5 25 6 50 ragmen amelenin büyllk bir 

lhtlllle teı•lk etmlılerdlr. Crev· ' 
eller bandın ıonra bir telgraf 

Romı, 3 (Radyo) - Avoe· 
torya bıpeldll Şuınlng Vene· 
dlk'ten Floranııa'yı gelml1J ve 
otomobille Bellooyı geçmlıtlr. 

Burada eekl imparatora ıh 
bir gCh;tlerl vardır. Fıkat k61Jkte 
krallık alleılnden hlçklmıe bo · 
lonmamaklı ve kOşk kapalı 

tutulmaktıdır. 

A vuıtorya'dıld kralhk taraf· 
tarları, M. Şoınlngln ltalya'dı 
Arıldftk Ono ile bulupcaıı hı· 
berini tehtp etmekte ve krıl· 
hk hınedınına menıop olıa• 
larıo Belçlka'da bolaamıkt• 

ABONE ŞERAİTİ: 
YıllıAJ 1200, Alb aylığı 100, Oç 

aylığı 500 kuruıtur. 
Y abıocı memleketJer için 1eaelik 

•bone ilcreti 27 liradu. 
Beryerde 5 Kuroıtur. -hCl geÇIDİf nfteJıaJar 25 kuruıtar . 

~ADOLU MATBAAS~D.A 

BASlLllI~TlB 

100 Ton Bıkla !i 25 4 75 kısmı grev hareketine l1Jtlrık · 
350 B. pamuk 42 75 43 ten laıılna ~imiştir . 

1 Nöbetçi Eczaneler 1 
80 ak1Jam Kemerahı'nda Hl· 

IAI, Gaıelyıh'dı GaHlyıh, Tll · 
klllk'te Fılk, Eırefpata'da Eı · 
refpaea ... aeled açıklar. 

Atlaı, !~ (A.A) - Re~mi bir 
tebliğde blldlrlldlğlae göre Volo 
grnlnln ıeb~plerl mealeld dl 
leklulo alAkıdar değildir. Men 
ıucıt •meleei lo enıpektOraaGa~ 

dellle&I - ile balaaaD 11111 çare· 

merkeslnl lıgıle ıeoebblle et· 
ml1Jler ve pollıe kİrıı ateş •O 

mışlardır. Mfttaarrızları kor· 
kutmak roık11dlle polis moka· 

bele f'ıtmek mecburiyetinde kal· 
mıttır. Rlr leçl ölmtıı, ılu ko 
mdolıt yarılaomııtır. SClkfto 
nihayet te1lı edllebllmlıtlr. 

Parb, 3 (Radyo) - Ajanı 
ekonomik ve flaınıelln Romı 
muhabiri, A vuetoryı bı1Jveklll 

ŞuıolDg'ln Muııeollnl ve Suviç'le 

Almanyı'aıa Vlyaaa aef iri tıra· 

olduklarını ıôylemektedlrler. 

Vlyanı, 3 (A. A) - Bak1l· 
met 20 Haziran il~ 30 Ey11ll 
arııındı bU'omom toplıoulır• 

711ık etmlotlr. 



Birinci Fransova 
.._Tarihi büyük tefrika_... 6 

ÇPviren : F. Şemseddin Be11lioglu 

lFransız milleti, yeni krul F raosova'dao kah· 
ramanlıklar, zaferler bekliyordu .. 

Kral, ayni zamandı bo genç 
[ kı11n, genç ve eevdlğl Dok dö 

Suffalk'la evleomlı gibi, ihtiyar 
kocHını ne kadar itaat ve mu 
habbet gösterdiğini de dfteOndü. 
Ve: 

- Minyon, dedi. ÔlOmftmft 
size yıtbıtı hediyesi olarak tak· 
dlm ederim! 

Drdl. 
Franeova earayınrn Adeti," Bir 

kral ôldOğQ zaman hallçeolo 
altı hafta yatık odıeJDda ka
pınmaıu ve grce kandilinden 

baoka dftnya ıtığıoa görmeme· 
elnl11 rmred~r. Grnç kraliçe 
Mart de odasını kapandığı eı · 

rada Parla eckaklannda mOoa 
dllerln: • 

- Halk babası, iyi knl Lul 
ôldft! .. 

Diye acı, acı bH~ırma!ırını 

duydu. 
Parla hılkı, onlklocl Lul'nln 

ôlftmlle ilç eey için ığhyorlır· 

dı: Kral onlklncl Lol vergileri 
lndlrmlo, Hkeri sınıfın yağma · 

ıına nihayet vermlı •e mahke 
melerl ıslah etmlttl. 

Onlldncl Lul hlklmlere: "Ka 
non hıtrlci hiçbir lo yapmıya 

calu1Dız! HıllA kral ~an tasdi 
ve tacizle elde edllmfı ve kı· 

nana muhalefet bir irade getl 
rllıe bile .. ., 

Emrini vermleıl. 
Mfttnelfı kral harb hoıo 

ıonda bahtiyar bir adım de· 
ğlldl, bir fatih veya muzaffer 
bir hftkumdar değildi. Fakat 
çok lktlaatlı hareket ettiği için 
Fraoea'yı zengin etmeğe mu 

vaffık olmoeto. 
Kralların manaf larını azalt· 

mıe; mafJyet erkıinını adeta 
biçe lndlrmlotl. Biltüo ıaltaoat 

levazımı bir oıtodan ve ona 
gOre veeahten ibaretti. t yl bir 

adım olarak tınınmıı, nımoelo, 
kendi halinde idi. Kendisini 
halk çok ınlyordo; fak.at tık · 

dlr hlıılerlle degll! 
ltalya'ya kartı harbetmlıtl. 

Selefi onQçGncft Şırl gibi on 

lldncl Lol de lt•lya Dzerlnde 
•er11et hıkk• iddia ediyordo. 
MUAoo, dGıeıl Valıiotln Dor· 
leın tarafındın clhu olarak 
Franııa'ya g-etlrllmit ve NıpoU'de 
Rene d' Anjo'nun tımaridl. 

Hertld kral da bu davada 
çok 11ker ve para keybetmfoler, 
geçtllderl yerlerden kıymetli 

eıyıyı toplarlarken de İagillz 
ler, İtpınyol'lar budotlardan 
geçerek Franııa'ya glrwlılerdl. 

Genç kral Franıon do Vo 
loı'ya gelince: Cesur, gftzel, 
gônerlollydl. Fransız'lırın kal
binde derin bir mevkle maltkd. 
Fr•nsıı'lar. yeni kralın Fren 
11'nın bütftn intikamlarını ıla· 

cağına emindiler. Franıı, hıt

metll. ceıor •e muzaffer bir 
haktimdar ihtiyacında ldt. 

-2-
Yaşa ın Fransa kralı! 

LtUı dl\ Suna ve Mırgrlt 

d' Alınson, hemen oğul ve kar· 
deot yİmnı koetalar, BdtQn ha· 
yatlarına blklm olan ruya, ar 
tık ttıhıkk.ok etmlo demekti: 
Klbln tarafındın kral olacağı 
ııôyleamlı; bir kral olmak dzere 
terbiye edilmlı olın Fransovı, 

artık taca kavuımuıtu. 
Fraaıofl'nın tik lef, Ango· 

len koatloAonu annee~ ,ereflne 
dtlkl08e çıkarmak oldu. Sonra, 

aoo .. doe imtiyaz fHmanlan 
verdi. Bu fermanlar, Franeova 
nın annesine oe kadar bağlı 

ve minnettar oldoğ•ıno ıara

batle gö11terlr. 
Franeova, bu fermanlarla an · 

nesinin asalet durce ve ünva· 
nını yakaeltılğl ve mallkeneıılol 

grnl~leul~I ~lbt annesinin ilk 
df'fa ayak bileacağı bir ,,.birde 
mahpusları ıerbest bırakmak 

hakkını verm~kte idi. 
• • • 

Fakat ... J<'ransova baklkatf'n 
kral olmuı mu idi?. 

Beyaz kraliçe MalPmlnl be 
yaz t:lbtııelerle geçirdiği için 
krallçe Marl'ye halk bu lakabı 
vermlt•I · nln grbe olduğa bak· 
kında rivayetler dönüyordu! 

Sıhık nedimesi Madam la 
baron d'Oman'ta Fraoeova'nıo 

annesi tarafındın gözcil ıayfo 

edllmle olan Madam Never'in, 
eabık kraliçe Marl'olo eıyaeı 

araııında ıraetırmaları oetlcealn 
de dok dö Suffolk'uo hararetli 

ıtk mektuplarından bıeka hlroey 
bGlunmamışh. 

Valldel krali, aabık kraliçe 

Mırl'oln doğurmasında hazır 

bolonmağa karar verdi. 

Kraltçe'oln yanına girdiği 

vakit la baron d 'Omon'o töml 
ne yakın1Dda uyuklamakta bol 
do. An d~ Boleyo de kraliçenin 
elinden bir kAğıdı kaptı, ve 
m11um bir tavırla bir eandık 
Qzerloe oturarak ahın yıldızlı 

hkaoıblllerle oynamağı baeladı. 

Mart, ftç gümde ıamdaDJn 

mumlar1Dın verdiği ıtık altındı, 

ayakta durmaktı ve can sık.JD · 

tıe1Ddan ne yıpıcağını takdir 

edemtmekte idi. Franeova'olD 
annesini karııeındı görflnce: 

- Madam hazretleri iyidir 
ler lneaallah! 

Dedi. Hftrmetle ve gazel bir 
reverans yaptı. K.rahn anne· 
el de: 

- Siz, kraliçe hazretleri ne 

haldesiniz?. iyi ml&lolı? 

~iye ıorda. 

- Sonu var 

Bir umumi 
ev kapatıldı .• 

Fohue ve fuhoe yfizOnden 
bolıoan b11tıhklarla mftcadele 
komltıyonu dan eıhbıt m6dürft 
doktor Cevdet Saraçoğlu'oon 

relallğl ahında toplan mıe, biri· 
ken itleri çıkarmıthr. Rakı içil· 
dlğl teeblt edilen Kemer·deki 
umumi nlerden birinin blray 

müddetle kapatılm11ını karer 

verllmletlr. 

Yeni ne~riyat 

Deniz 
Gilzlde denlzçllerlmlz tarlı · 

fındın bu lıılm altında çıka · 

11lmakta olan mecmuanın on 
ikinci eay111 da lntloar etmletlr. 

Mecmoı, nef la bir aıb'ı 

maliktir. Muhteviyata zengindir 
ve birçok ıınıomıo deniz ele 
manlartoın yazılarını ihtiva el · 
mektedlr. Arılarında entereMan 

hıbralarlı Kraliçe Marl vapo· 
rona alt gtlzel bir tetktk, Jo. 
t;llfz'ceden ç~rlloılt ve çok me· 
raklı bir deniz mıceraıı da 
t1rdır. 

Bo cftıel eseri karllerlmlıe 

tuslye ederiz. 

A ydın'da Mektepler Aşk macerasından doğan ,,k:ı:dal. 

M
. dd . Aş -k , c . Irak Kralı, Prensesı AıJe .. 
ü eıumumı ü rü nUn enazesı 

rförenle Kaldırıldı . den Tardetti. 
Kadri Tahsin paşa Atina'dadır. Macera, dört 

devlet arasında siya!i'İ vaziyet ihdas etli. 
~--~~------~----~~~-

lsıanbol, 3 (Buıu@i) - Irak 
kralı· Ga1lnln kı~kerdrşl prense& 
Azan'ın Rodoe'ıa Hanlamboe 
oamıodıU bir rum p:ereoou 
sevdikten eoorı onunla Atlne'de 

1 evlr:nm«-ıl, bırlstlyıo olmaeı ve 
yeni koc111ll" Rodos'ı bar,.ket 
l"tmesl, lrıık'ıa böyftk Lir nr:fret 
v., aHblyet oyandarwıehr lr11k 

kralı, kızkardrıtnden, hanrdao 
8z11lı ı!ı hakkını hkal ermiştir. 

ANADOLU - Halbuki dün 
ız"l rn A tlos gazr tf'l .. rlne f!Örf', 

mu h teme I lmlı. Df&er bir hıber 

de oodor: 
Ganon l~ıka, 100 bin lir• 

tekltfl eureıl il tt pr~ml bo~a 

m.ııı hrendtgl Röylendlğl ~lbl, 

ıynl zımaoda, kendl~lnln Irak 
tabuoı ya~ıtt • ğıodao (!) dem 
vurdo~o da rlvyyf'tler araaındı· 
dır. Bula~a, tam alı.aodal! 

8f'ğazlar Konfe
ransına (; i<l•·ct~k 

~1 o şavirleri miz. ---·· ...... --

Yuharıda Ay,/uı (;ümlıuriyet, aşağıda Halide J1uturı mektebi 
t11lcbesi dersleri bitirdikten sonra, 

1 ek kralı , Skaotfalı ıohlı.tk rdnek. 
kız kardf'elnl g,.rlye aldırmak 

üzrore, Tab•in Kadri p•E•yı 

Atiııa'ya J!Önd,.rmltılr. Pa'"· 
A• lna'yı g..tlr gelmu Akropolh 
otelloe lomlttlr. Kaçan prr.nslo 
kız kırdeıl preoıu de hu 
civarda otormıkıadır. Tıhflln 

Kadri paşa 40 yaşlarında blr 
zattır. Gazrtecllerle katly,.n 
lonu.,mamaktadır. Oteide ona 
göre tertibat aldırmııtır. Yalnız 

kıçın prenıeetn hoeoei Utlbl 
Bıboıılyl çı~ırtrrak izahat ılmıı 
ve mftteıklben Atlna'dıld diğer 

Baştura(ı 1 ci sulıifetle -

C .. nevre, 3 (A .A) - ~na 

dolu ajınsının husuri mubaolri 

l>lldtrlvor: 

Milletler c,.miyrtl konsrylnln 

15 bızlrındald fevkallde içti Aydın, (Hu11usi) - Halkevf . 
mlz temsil kolu, Balkevl ban
do~o ile beraber evlkl gOo 
Karapınar kamonuna giderek 
(lktzler) piyesini •e bir per.Je 
tutan bir komediyi temsil et
mlttfr. Temsil arılarında Şef lk. 
kemanlı klAslk parçalar Çftl 
dığı gibi, bando da parkta hal 
ka konser vermiştir. Halk tem 

elle bOyOk ilgi gö ııtermletlr. 

Salon ıamamPn dolmuıto. Gtr 
m~nctk'ttn de bıeta kamunbay 
ve parti hıokanı olduğa halde 
birçok gençler gelml~tlr. Kıra . 

pmat'hlar Aydın Halkevlllere 
bOyflk mtsaf irııeverllk göster 
mlelerdir. 

Me1'·teplerde: 

Aydın iline bağlı köy mek 
teplerl 20 mayısta kapanmıt 

son sınıf mezuniyet imtihan· 
ları tamamen bhml~tlr. Mer 

kez ilk okulaları 3 l mayısta 

kapınmış, dQn ıon sanıf ıözla 

hutlhanları baılamıthr. Orta 

ve San'ıt okulları da kBp"n 
mıe, son sınıf eözliisü ile ilk 
sınıf Jarda sözlüye kalan tale · 

belerin imtihanlara baelamıetır. 

Gerek Sın'ıt ve gerekse 
Orta okulda vr. ilk okolalarda 
bu yıl alınan randıman geçen 
yıllardan çok yftksektlr. 

Cen<JZ<' merasımı: 

Memleket baataoeelnde ufal 
eden Aydın miiddelami muavini 
ŞükrQ'ııüo ceoazeııl törenle kal· 
dırıldı. Cenaze merasimine 

Sovadı ., 
Manisa'da mfl· 
him tedbirler alındı .. 

Manisa valisi Murad &ermen, 

Dıhlllye VekAletlnlo emrine 
göre halkın soyadlarının kana· 
nen muayyen olan mtıddel zar· 
fında nüfuı kfltüklerlne teaçl 
tini temin için mflblm tedbir· 
ler aldırmıeur. Diğer daireler 
memurlarından ve tahsildarlar· 
dan mDblm bir kısmı, ayrılarak 
nüfus mftdtlrlOğft emrinde ııoy 

adlaranın biran evel teeçlll için 
faaliyete geçlrllml~tlr. Bo me· 
morlar, mQteaddld gruplar ha 
llnde ıehrl sokak eokıak dolaşa 
rak balkın eoyadlınnı tesçtl 
edeceklerdir Kazalarda da gene 
hu ıekllde tedbirler ahnmışhr. 
Köylerde nasıl çal.tılac11ğı bak· 
k1Dda muhtarlıklara ayrıcı teb 
Ilgıt yıpılmıotır. Bu hızla ıoy 

adlanDJD teııçlll leloln 18 Hı· 

dranda bfttGn M•olea vtllye· 
tinde tamamen bitirileceği an· 

lıoılmaktadır. 

ılliidr/eiumumi muavini Şük· 
- t •• • • ru 11un ccucıze merasımı. 

Halkevl bandosu, belediye 11· 

bııa memurları, bir jandarma 
mOfrezeel, bııta ilbay olmak 

üzere daire mOdftr ve amirleri 
bıltOn adliye erluinı, parti, 
Balkevl ve bayır cemiyetleri 
baıkan ve yönkorııllar lıtlrık 

etti. Mezara llbıyhk, adliye, 

parıl, uray, hılkevl, baro, ha 
va korumu ve kızıl•)' kurumu 
adına çelenkler konuldu. 

Hılkevinlo hapishanede ıç 

tığı halk dershanesinde derelere 

son verllmloılr. Bo dtıreler, 

mahkumiyet derecesi itibarile 
eaoıf lar, hiç bllmlyenler •e az 
okuyup yazma bilenler için k.ı· 

sımlıra ıyrılmıt, hemen batan 
mahkumlar deHm etmlıtlr. 

Bo haltı lçtnde imtihanları 

yapılarak belgeler, törenle dağı 

tılacaktır. 

Çal'da faaliyet 
Çal (Baaosi) - İlçenin çİılıt · 

kan llçebayı Muetafı Ayca'nın 

k11abanu~ imar ve lolerloln ıs 

lııhı Ozerlndrkl bııarıh çaht· 
malan takdire eıyandır. Bo 
meyanda genç şarbıylD dı bft 
y6k pıyda hissesi vardır. 

1935 1936 mali yılı lçindc 
i lçede yapılan işler: 

Pazar mabılllode 3000 met 
rtı murabbalık bir saha taıla 
dı:Joı:nmlt, 40 kuyunun ağzını 
bilezik ve beton konmoo , 
273050 metre morabbıhk köy 
yolu yapılmıe, 7 köy ~kolu 
ikmal edUml,, 9 okul yıpılmıı, 
4ı Çltme tamir edllmit, 1371 
metr" morıbbıhk yonca yapıl 
mış, 15 manifatura pavyonu, 9 

kasap: dükkAnt, 4446 ~etre 

morabbahk kaldırım, bir kara· 
kol kbrağı, 114 metre laıun, 

2~ baraka, 5 yeni çeome, 43 
bin 200 metre ıu yolu, 5 adet 
kArglr köpr ft, 88100 metre mu· 

rabbaı yol tamiri, 113380 bek· 
tar yent bağ, ~615 l tane mey· 
vaıuı, 93549 adet meyvalı 

ağaç f ldanı dlkllmlı, 4 kOp· 
rft tamiri, sey14bı tutmak için 

ıekııen metrelik bent, iki köy 

prenıeıle konuomoo ve ~re11eı 

b4dhenln lrak'ta •e bllhanı 

kral ve ıarayda ne gibi tulr 

yıptığını ıormoıtur. 

Tahsin Kadri paşa prenııeee 

de bu bo11osta yarım yamalak 
cevab vermiş ve Irak kralına 

25 kelimelik bir ılfre çekmlı 

tir. NIUh olmaııını rağmen bu 
izdivacın bozulabUeceğl kanaati 
Hrdır. Ç6nktl mes'eJc diploma 
tik bir mahiyet arzetmekre ve 
Irak, loglhere, Yunınlıtan, Ital 

ya alAkadar olmaktadır. 
Atlna gazetelerinin mftbıle · 

ğıh hııberlerloe lnanılıe1k olur· 

H, bir loean gönderilerek pren 
ıe~lo ve kOCHIDın öldOrftlmeııl 

de mevzoubabıı lmlt hattl, pren· 
ıee, bo korkoıono, Rıdoıs'a hı 

reketinden enel izhar etmlı. 
Yunan mehdili, ltalya'nın, 

aoaHI Jıalyan tebaıı olın Da 
ralamboıı'on izdi ncıaı Rıdoı'ıı 
yaptırmayarak karnazhklı Ati· 

na'yı nıklettlğlnl, ba ıoretle 

kendlıılal nazik bir vaziyete 

dftemekten kurtardı~ını, halbuki 
olmdl Yunan hftkumet •e klll 
8181Illn bo Hzlyete dGemOı bo· 
lnndoğuno ısôylemektedlr. Tah · 
sin Kadri paıa, kaçıkların ar 
kasından Radoıı'a gidecek imle. 
Fakat İtalya'olD mDmınutı 

odası, 2 çımaoır yıkıma nl, 
11 ıtokUo, pazar yeri için 14 
ev 7 areanın htlmlald, 304 
kilometre telefon hıtll ve tı· 

miri, 8 köye y~nl telefon 62,5 
kllorı1etre 2 köy okulu temeli 

ıtalmıo, 2 yatı okolo dnarları 
yıpılmıı ba yaz içinde bhlrlle· 
cek 4 park ve havuz yıpılmıı 
tir. Bundan baoka heaaba dahil 
ve haricindeki çılıımaları H 

yeelnde ilçe bölgeıılode daha 
önemli itlerin yıpılmıeı için 

llçebıyımı~dın daha pek çok 

eeyler beklemekteylı. 
Yağmurlar fazla yağıyor: 

Hemen hergtln yığmaktı 

olan yıj!murlar elftçlyl endlte· ı 
ye dOıOrmekıedlr. Eğer hava 
dftzellrııt bu yıl çiftçi çok sen· 

glo olacaktır. Zira mahıol fn· 
kalAde denecek kadar gazeldir. 

Tütün ekimi: 
Bo yıl çal mıntakaıındı ol· 

dokça ktUllyetll tGtftn zerlyatı 

yapılmıetır. 

maını mOıraklp yani 22 hazi
randa logihere, Fran111, Sovyet 

Rosya, Japonya, lıelya, Romın · 

ya, Yugol!lı•ya, Yonanletın, 

Bolgarlstan ve Tarı.iye heyeti 

murabbadan Monırôde topla 
ııarak boğnlınn tahkimi mrll· 
efesini tetkik ve intaç edecektir. 

Konferanı m011keratına, btl 

kdmetlmlzln bu bapla hazırla · 

dığı bir proje ee11 te,kll ede· 

cektlr. 

Mootrö Pılı! ealonlar1Ddı 

toplar .. cak olan bu kooferaueıa 
bir haf tı kadar ıürec ğl HDI· 

lıyor: K.onfcraoı ilk al~oi cel· 
a~ıtnden sonra iki veya Qç ,ko· 
misyona ayrılarak buııu•i mtı· 

zakerelerloe devam edecektir. 

KonferanBID teknik kıımı 

milletler cemiyeti nezdinde dal· 
mi morabbaeımız ta:-afındın lk· 

mal edllmlıtlr. Milletler c~ml · 

yeti mazakerelerlnl dıtmi 80· 

rette taklbedr.n yftz kadar gı· 
zetecl ile kon!eyln fe•kallde 

lçttmııoı taklbetmek tızere ge· 
lecek olan elli kadar gazeteci· 

nln Monlrö konfeıanıını takip 
edecekleri tıbmln ediliyor. 

Montrôpal11'ın baycık bir 11· 

lono gazetecilere tahılı edil· 

mlotlr. Ba 111londa bir telgraf 
bOroelle yirmi telefon kabini 
teelı! edilerek gazetecllerlo lolerl 
kolaylaetmlmış bulunuyor. 

Gerek lulçre federal htıkü· 
metl ve gerekse Vıod kantonu 

btıkômetl konferansın noban11s 
bir tekilde çalıımaeı için icap 
edf'n bauın tedbirleri lttlbH 

l tmlelerdlr. 

Montröpılaıı ile Terlıa'dakl 

C ınd Hotel gHetecllere Gç 

yemekle her.her odayı glnde 
15 lnlçre frangına vereceklerini 
beynelmilel matbuat teıklllll 

reisine btldlrmlolerdlr. 

Şarkta 

Harb Başladı. 
••••• 

- Başıorafı. lci sahifede -

iki Çtn hftkuoıetfnlo, Jıpoa

yı'ya ilan harp etmesi lftıa· 

muno lltrl ıGrmftıtlr. Nankln 
ıtmamdıranı, böyle bir hare-

keti tıevl ı etmemektedir. Ba 

eebeble iki Çin bftk6m01tl ara· 
sanda es11h bir lbtlllf çık· 

Japonlar, (Fok.en) . e yeni 
konetler ınkeımege bıolamıı· 

lardır. 
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- Baştarafı lci sahifede -

için tedbirler alıuaca~ıoı dı 

llhe etmlotlr. • 

üooa ıbtddet edeeek oek.Ude 
.etddt karalter B1hlbl olmadık· 
hrıodan bo hllelf yoll•ra gftl· 
ıdftll'r. Fıkaı hılk tabakalara 
gaf letteq oyanamadıklarınd•o 

onlar yloe, mUleılo kfUtftrlft 
fO mOtemaylz ıabakaaı olar11k 
kaldılar. Kendi projelerine da 

ha iyi hlzml'tUrlık etmealnt 
temin tçfn halk ıabakalarıuın 

batıl hlkatlar içinde bunalma 
aını uygun gOrdQln. Es~sen 

onların. halk tıbıkalarına ıev · 
glıl yoktur. 

Bu durumdı, halk tahah 
ları bAtalılar lçld,, bonalmaktı, 
ve aydrn tahakada ondan lst!· 
fade n onı gtılmPkte dt!vam 
edecekıl . Bıı höylece, doı ıaır · 
lerca ııftrflrdl. Eğ,.r son uarlar · 
da yalnız (Nf'o Romen) terden 
hıt8ka mtllet olmayaydı. 

fükl medeniyetin yenlılle de· 
nm ertlAI ve bunda (N'eo Ro· 
men) lerlo hisseleri hakkındı 
yukarılarda öne sftrdftgQmQ bu. 
nunlı hbat eımll) oluyorum. 
Ytnl aydınlık, eski kurundan 
~f'ldl: ilk önce (Neo R0 ımpn) 
ml"deniyetlnl aydınlattı Fakat 
borada yalnız akla ulaştı. Real 

hayat oarılarım Ozeılne hiçbir 
tesir yapamadı. 

Bunun; gerçekten ciddi ve 

bu diloyadakf hayatına kadar 
dinli; en önemli ihtiyaçlar da 
tGnde teoebbQslne geçmeğe 

kudreıl olan şeflere mHUk bir 

millet ihtiloe doğoncı; tesiri 
bam başka oldu. 

Hırlatlyıolak oe kadar aeığı 
diiemllı oluna oleon, temel 
prenalblnl muhafaza edlyordq. 
Hakikat ve hayat real ve mOe· 

takU bayat, itte bu prensiptir. 

Bo prensip, olSyle ifade olunur; 
11Me1ot olmak fçln ne yapma 
layız ?,, 

Eğer bu prenılp, çorak ve 

kabule mftsılt olmıyan bir 

topra~ı dftıeydl (Bo takdirde 
de Hadde ulıımak mftmkftn 

olm"klı beraber), veyahut ka· 
bolden aonra onu realf ıe ede· 

cek çelik iradeye malik olmı· 
yaydı o samın, din, bıılıagı· 

candan hlbaren hıyıhn ve 
lrıdenln k

0

öklerlae kadar ine· 
mezdl. Ancak hafıza n mo 
hıyyllede titrek ve soluk bir 
glUgeden ibaret kalırdı ; dini 
mefhum farın tefsir ve izahları, 

reel hayat ftzerlne hiç bir tesir 
yapamazdı. 

Ba prenafp 'e kelimeler, 
tablaten ko~vetll toprak Oetftne 
dGetO : Borıdı ıdımoğlu, me· 

sut bir hayıt yaratacağına ve 
buna alıomak için çelik bir 
iradesi oldoğnna inanıyor ; bu 

ereke olaemıck için de ~lhıterl 

len yolları bftUin inancı ve 
kuvveti ile kendini veriyordu. 

Booon içindir ki ciddi bir 
lnsıo, hakikat nurunu bfttCln 
aydınlığı ile görGocf', onda : 
Ruhunu eel&mete çıke.aca~ını 
8Boıp, o zamana kadar gltmle 
oldutu yanho yol kareısıoda, 
mOıhle bir Qmltelzltk hareketi 
baelıyıcaktır. 

Bunun net:cest : (Gillrcek 
yerde) ; bu ıellmetl hambaeaka 
bir tarzda aramak oldu. Şunu 
da llhe edr.llm ki bonı tik 
mOttıll olan tnHn ; baokala 

rım d0$0nmekıılzlo, yalmz 
kf'ndtol dnennmekle tkdfa ede 
mPzdlr : Hem dinin esas pr"n· 
elpl,.rlne ~öre, böyle bir kayıt· 
sızltk, onun aelimete ulaşma 

eına mani olnrdo. Bloal"oall"yb 
o, bOtOn konftlle çalııarak. 

kendllrrlol mahva do~ro ~ötft 

ren bu yaolıe yol için dlğ,.r 

loeaoları uyarmeğı bir ödn 
bildi. 

Ulr A\mıo olan Lfttn'lo 
kaf•11na, bo mef om lete böyle 
girdi. Halbuki Lütet'dt'n evvel, 

baeka ecoebilerlo kafa&1oa da· 

hı nılh ıoreue girmletl. Eski 
ve ince kftlUlıre, fenlerde 
- ecnebtlerden de~ll · .atan· 
dıolarından bllt, LtUer'ln fta 
tOode olan p,t>k çokta. Fakat 

Ltıter'l içinden bir kudret ileri 
itti : Ebedi ııt>l4met daeunce@i. 
O, bunu tarlığ1Dın hikmet vft 
cudo Hydı. Ahların Later'de 
takdir ettlğl : lı:ıte ha kanet 
ve cevherdir. Haıkalan bo 
reform meaeleıılnde fani mak· 
Htlar dtıenoeblllrler. Fakat 

batındı, ebedi oeylere heyecanlı 

bir tef olmımıe olıydı banan 
baoar1lma11na lmkAn yokta. 
BftUla IAyemat ruhların selA 
metini, araaız, tehlikede gOren 
adam : Hiç korkaao..s ve bQtQn 
aamlmlyetl ile cehennemin bQ. 
ıfta ıeytanlarıaa meydan oka· 
yıblllr. Bu, hayrete tayın 

değildir. 

itte Alman kar1kterlnla cld· 
dlllğl hekkında bir beyyine. 

Lftter ; Her lnıaoın gGzet 
meğe mecbur olduğu insaniyet 
menfeatlerl namına her lnaanı, 
bfttan millete hitap ediyordu. 

Millet, bu (Meaıj) ı na81l 
karoıladı ? Mıddi enterelere 

bağlı kalıp htç aldme etmedi 

mi ? Bu dini teklif, gtUmek 

ile mi kare•landı ? - Hayır 
bOyle olmadı. Herkeste, rvhla 
rın aelAmetl için çahema~a 

elddetll bir arzu uyandı. Her· 
keı aydınlık içinde kaldı. 

Berkel!, öne eOrOleo hakikat 
lerl kavradı. 

AVRUPA'LI · KADIN 
VE MAHRACA 

Kozmnpolit asri Roman 

- 32 -
mektlr. Yani bıo oda hizmetçisi 
bo kad1Ddan çok, pekçok mem 
nonom. Dedi. 

Çtn'll, hiçbir hueket göster· 
meden, hattA dodıklat ını blle 
kıpırdatmadan: 

- Ben de mösyöleria blı · 

metinden HNmt derecede mem· 
nonom. Gtnlklerl lçla çok 
mlltr.f'ııalrlm. 

Maoah bir ıurelle gftldG •e 
ıorda: 

Aıcıyı p;östereylm ml? 
Dedi. 

Haylr.. Şimdi ll•ım de 
ilidir! Şimdi Brc:kfart llSlm. 

J. L. Morıendea 
Brekfart ha1ırdır. 

Çln'll hakikati ıöyleyordo. 

Maea Oıerinde göze çarpıyordu. 
Sabık doktor: 
- Borada yiyecek lelerine 

fnbl&de dikkat l!lımdır. Ek· 
ır.rlyetle batlama -.e kııarımı 

oeyler ylmelldlr. Baranın en 
mGblm da•aıı, matbak itleri · 
nln muıır olmıy1C1k ıeiilde 

tdırealdh! Dedi. 
Erbert, ınceıılne: 

- Doydun mu? Sev~lllm! 
Dedi. 

Ba aralık 

bir kat ıeıl 

ha1ln ve 

akHlll. 

gftzel 
Oadrn 

urneva, :ıoıoe - t e · 
diyenin baeardığı leleri yazdı 

~imiz ~lbl yapılmayan ve nok· 
1180 görftleo veyll'rl yazmak ta 
ayol derecade bir vazifedir. 

Ekmekler: Son J!ftnlerde 
Burnava'da ekmekler çok bo· 
sok çıkmaktadır. Bel,.dlye ek 
mek lelle mt>e2nl olmamakta· 
dır. BllhaHı sabahları ilk fmn 
f'kmek iyi çılı.arıhyorsa da mG· 
teak.lp fırınlar dalma boıuktur. 
Bu yftzdeo lzmlr'de çılıoan 

balkın ço~o l'kmeklnlnl hmlr 
den tf!darlk etmek zaruretinde 
kalmaktadır. Bu leln balledll 
mest lbımdır 

Oıohftaler: M ftıf'addlt dr.falar 
yazdık; aldıno yok ve bf'ledtye 
bo lıte lllı:r yd mı, IAkayd. 
Kareıyeka · Bucı'ya on kuroşa 
yolcu taşıodı~ı halde Burna 
va'ya 12,5 koroı. Bu ynz P"ra 
zammın ne ııurl'tle yapıldı~ını 

bllmeyorus Bı!ledlyenln ifade 
ııloe ~öre otobft c6lrr blrllıtloce 
tt.karailr eıml~ olabtllr. Fakıt 

bu, ıc;ıkc;ı, balkın zararına bir 
ltılr. Bu tarifenin indirme tol· 
nl dOeftnrcek ve halkın hakkını 
koruyacak, ancık ve ıocık oe 
bir bıaledlyealdlr. Belediye lı· 

teae bu meıı'eleyt kökftoden 
halleder. Fıkat her nedeaııe 

mt1şgol olmak latemeyor. 
Fikrimizce, belediye otob6a 

durak yerlerlnl lıtaııyona nak· 
letııe. meıele derhal halledlle· 
blllr. Neteklm geçen ıene be· 
ledlyeoln otobft11cdlerle araaı 

açılmıı, otobtitı durak yeri 
derhal fataıyooa lodlrllmlo ve 
otobas Hhlplerl de belediyenin 
dllekletlnl yerine getlrmeğe 

mecbur kalmıelardı. Şimdi lıe 

fazla yolcuya, fazlı paraya n· 
kitli vakitsiz hareketlere reğ 

men belediye ılAka göııterml 

yor. Acaba banlar, oehlr lele· 
rlnden mıdot değil midir ?. 
OtobOs lılerlnln halli için Bor· 
nua halkınm, beledlyenla oto 

bClııçCllere kızmasın• mı bekle· 
meal JAıım ? Balkın elUyetlerl 

her eeyden 011Ulndftr. Her tik&· 
yeti, her derdi dinlemek te 

memleketin lhtlyıcıoı baearma 
ğa teoebb6ı etmek lhımdır. 

lzmlr'den pasar geceleri hare· 

ket eden ve aon otobClı ıefe 

rinl yıpan araba dalma 30-40 
yolca taıımaktı idi. Belediyeye 
yapılan bu ıl klyet de nazarı 

ltlbare alınmadı. Ve nihayet 

nahiye mGdftr6 Şeff ğ'ln teeeb 
btıaa ile bir araba yerine iki 
ve lcabederee ftç araba konul· 
maaı temin edilerek balkın bo 
bak.la lıteAI yerine getlrlldl. 
Bo dertle alAkadar olmak 'Ye 
balkın hıkh lateğlnl yerine 
getirmek nzlfeal kimindir, 
aorımaz mıyıı ? 

bu aese kulak kabart11ak ııabık 
doktora ıordo: 

Ba nedir? Dedi. 
- Çılgın kat? Geceleri böyle 

hasf a, ba1la Oter. Doymamak 
için lnıanın kulaklarını tıka· 

maaı l&zım! 

Erbert, aelef ine: 

- Fak.it, dedi. Bo kadar 
hizmetçi kollanmak bizim maa· 

ıımıza göre çok değildir; ılaıdl 

altı hlımetçl mi vardır? 

- E•et, Fıkat bunların 
hepalal ılı bir blımetçl farze 
deblllrelnlı. Donlar birbirleri· 
nln akraba ve tılGkatıdırlar; 

bepıılnln ılıf'l malolacı~ı m111raf 
ancık bir hizmetçi mHrafıdıt. 
ln~lhere'de bir hizmetçinin 
mHrafı, borada yarım dOailnn 
hlzmıotçloln murafıoa tekabGI 
eder. Ba memleketin tek iyi 

noktaıı 1adece budar! Otr iki· 

Dr. Martenen OD olıtn yev 
mlye ile Necaot için buausi 
moh.fızlar totbloıtur. 

E•eolng Niuz gazeteıl: 
Necı~l'nln Londra'ya gelme· 

sinin ıılyaei bir ehemmiyeti yok· 
tor, aadece mecburi •e baelt 
bir ılyarettlr. Tahdıundan in 
dirilen ve Londra'ya gelen di
ğer hilkOmdarlar:a arısında bir 

fark yoktur. Demektedir. 

8f'ro, 3 (Radyo) - Nt!cael 
nln ldralamıl) oldn~o villa için 
lnlçre'de fe~eral mecll81 top
lanmıe ve Nrc11şt'oln ı~vlçrede 

ikameti eanHındı slyae,.tle oğ 

raem1yaca~ı hakkında . teminat 
vrrmf'af ne karar vermletlr. 

I~onrtra, 3 (Radyo) - Necal)I 
bugftn ~~leden ııonra [oodra'da 
bulunacaktır. N~cael'olo lkam,.tl 
için Haydpark kareuıınrla bir 
otel kiralanmıştır. Bft,nim,.t. 
hiçbir terlblr aloııyacaktır. Ne· 
caot Qcretlnl kendi vermek en 
retlle emrinde pollı kuvveti 
bulunduracaktır. 

Loodra'dakl milletler cemi 
yeti tınftarları DID Balbert'te 
bir oomıyle tertlbedeceklert ve 
imparatora bir nutuk aöylf!me· 
atol teklif edecekleri ıayl ol· 
moetur. 

Londre, 3 (Radyo) - Neca 
ol'yl hlmll olan Okafor vapuru, 
bogan eaat 13 te ( Sotamton ) 

limanını gelmlotlr. Vapurun 
muvaaal&ll ftzerfne Habeolstan'ıa 
Londra eef iri Doktor Marten, 
reaml elblaealnl glymlo olduğa 

h•lde refakatinde Necaei'nln bir 
dostu ile blrltkte vapura gltmlı 

te imparatora ııelAmlamıotır. 

Ner.aıl, vapurun biiyGk aalo · 
nundı ıeflrl ve doatona kabul 

etmlı n bir maddet ııonrı, 

refakatinde oğla prenı Dftk dG 

811rar ile pnnaeıler n R11 
KaHa, hep beraber karaya çık· 
mıtlardır. Rıbtamda bulunan 
binlerce halk, ıakdt ve teeH6r 

içinde, tıhtını te memleketini 

kaybetmlo olan Babet Impara 
torunun teeH6rGne letlrak edl· 
yormaı gibi metkl almıelardır. 

Çocuk boğuldu 
Sebebi tahkik ediliyor 

Pazaryerl'nde Yeni sokakta 

10 numarala nde bir çocuk 

boğolmaıtur. Sadık oAlo Ah 
me:l'Jo kar181, ev lolerlle mee 
gol olduğa sırada avlıdakl ha
vuz baoında oynamakta olan 
bir buçuk yaelarında oğla Özel, 

naaılsa hno11 dtlımfte ve bo· 
ğolmuıtur. Tıhldkate Mftddel 
omumlltkc;e el konmuetor. 

nlz de gençsiniz, ben de bora 

ya geldJ~lm nklt bôyle idim. 
Rahatınız için blametçl maara · 
fından kaçmayınız! 

"Şimdi biraz de lılmlz aıe · 

rlne g~raıellm: 

Ondrn: 

- lotnlzle al6kam yok. Slıl 
b1rakarak eti biraz gözden ge· 
çlrmek iıteyorom! Rica ederim, 
Aoa'ya aöyleylnlz, bana ban· 
yomo h11ırla11ın. Dedi. 

ilk gelen Çln'll kı11 aabık 

doktor Oadrn'fn arıaauna ıGy· 
ledl. Ve genç kıdına: 

- Banyo letne geline~: Bu 
buıuaıa da dikkat IAz1mdır. 
Dedi. Banyodan çıkar çıkmaz 

ayaklarınııı te eakakların11ı 

kolonya ile oymak lcabeder. 
- Nedeu? 
- Baag·Bong·Fut... Yınl 

usak ıarka mıbıaı bir yaradan 

Mabkemelerdeı 

Güzelyalı Cinayeti. 
Karısının Boğazını U~tura ile Kes· 

mek Istiyen Osman Ne De~i? 
GDzelyalı'da Karm S11detl 

uatra ile öldürmek makl!Bdlle 
yaralamakla maınon Mehmet 
oğlu Oilman'ıo muhakemesine 

don ağırce11da batlaom'!Jhr. 
latlotık kararnameel okuodok· 
tan ıonra mahkeme reisi, da· 
vacı yerinde oturan 22 yaola· 
rında Saadet'e davacı olup ol· 
madığını aormoı ve Saad1ıt 

başından geçen vak'yı ıu 80• 

retle anlatmıotır: 

- Biz Ôdemlo'te oturuyor· 
dok, agabeylm seker oldo, iz 
mlr'e geldi ve bizi de buraya 
alrlırdı, oradı bakacak kimse· 
mlz yoktu . Ü~mao'ID bana yap· 
tı~ı bir dtğll. ftçıOr. Bu uk'a 
dan 5 gftn evvel evlenmt'mlz 
için ötf'berl almak Qzere çar 
şıya fnmletlk. Beni çarşıda 

dö~dO, çamurların içinde s(lı 

rdkledf, dıba aonra Karıntı 

na'da önftme çıktı, biz fakir 
fo111nlarız, zor geçlolyoroı, 

tramvay paramız yoktu bonon 
için aon,.mle bt1rabt.r yıya olarak 
Gftz~lyalı'dao Kooak'a iniyor· 
dok, Gzerlme bftcum etti, ken· 
dimi bir kuodoracı dGkUnıoa 

atarak kurtardım. 

E•lenme mnamelemlz oldu 
ama geçlm11izllk ytızOaden ay
nlmığa karar verdik ve boıan 
ma davası açtık . Ben onun nı· 

muau aayılmm, halbuki bına 

eziyet ediyordu, berkesin içinde 
dö•Oyordo. Mıhkemtden aon 
defı çıktığımız samın GGael· 
yıh'da beklemiş, bir de ustura 

tedarik etmle. batımı tftcodom 

dan ayırmık kaatlle aııtara ile 
Gzerlme atıldı, mantouıla boy· 

DDIJIU kapadım. 

Saçlarımdan yakaladı, annem 
de bığırmağı te tatimdada 

baıladı. Oamın, boğ11ımı kea· 
mek latiyorda. Ellerimle yaza. 

mCl mohlfazıya çahetım, iıkat 

bakın yGıftme, beni ne hıle 

koyda. 

Davacı ktıın yGıGode ve el 

terinde, ılnında aıtara ile açıl 

mıı derin yıralar tardı. Sôsane 

detamla: 

- Benim gençliğimi, baya 
tımı kıracaktı, etraftan yetlıen · 

ler tarafından kortanldım. 

Muhakeme relıl, ma1oun Os 

mana latlcV1ba t Aelıdı, Oııman 
da dedi ki: 

- İki aene evet Ôdemloten 

gelmlolerdl. Nf eaulaodık, bir 
aeoe nfoınh kıldık ııonra nl

kAhlandık. Kendilerini ben ba· 
kıyor n masraf ediyordum. Otur· 

kartalmak için. Bunun mikro · 
bu anda yaıar ve korkunç bir 
çıban 'yapar. Bazı da m6hltk 
alur! Zevcem, Uk ııeneler bu 
çıbandan çok çekti! 

Ondrev ılnlrlenmlt bir hılde 
odadan dııarı çıktı . 

Merdlnnd"n acele acele çıktı. 
Odaları görmek için ııabıraıı · 

lao1yorda. İki yatak od111 var· 
dı. Oodrev bana gGrOnce çok 
sevindi. Odıl1r birbirine biti· 

ılk ve birbirinin hemen ayol 
idi. Odıoın blrlılnde, ma11 
ilıerlnde tatalet takımını gô· 
rQnce': 

- Oh, dedi. Odalardan bl· 
rlalol seçmek kOlfetlnden kar · 
taldum! 

Dn·ularda, ıorada burada 
yarıklar gGze çarpmıkta idi. 

Karyolayı da geoit bir cibinlik 

- Sonu Var -

doğumuz~ evde dftğfto yıpmı· 

mak lıtedller, baoka bir ef 
tottordolar. Gene bu evde de 
ben maeraf ediyordum. Bir 

mOddet sonra: 
- Kızımızı nrmlyeceğlsı 

dediler. Sebebini eordum ; 
- Aramısda geçimsizlik var 

dediler. Halbuki ben bo kıs br 
masraf etmlotlm. S"yledfl 1 ·rl 
yalındır, kendlılnl dövmedidl· 
Vak'a gftoft Hukuk mahkeme• 
ııiode hooınma davamız ~GrGI· 

do, b4klm boeınma kararı 

verdi, ben Gilzelyala'ya otobftll· 
terde vazife almağa gittim. Bir 
mOddt.t aonra SHdet'le anası 

tramvayla gelerek indiler, e•· 
lerJoe doğru glderke,. anı•• 

bent gôrdft, yanını çİğırdı. 
Fakat koynunda bir natura 

111khyormoo. Anaııın oııura ile 
Gserlme bdcom etti, karıdl 

Saadet, anaııının bir hAdlsere 
aebeblyeı vermemeıl için mani 
olmağa çalışıyordu. O aıradı 

yere dGetllk, usturadan karımın 
yaza te elleri yaralandı. 

Saedet'lo anaat, Baflıe, eahld 
aıfatlle dinlendi, 

Ustra benim değildir, yılıD 

.Oyllyor. Bize hocam etmek 
için poauya yatmıo, anaızıa tııe· 
rlmlze atıldı. Kızımın bo~esını 

keıımek lıtlyordo. lıtlmdadu:JJ 
6ıerlne demirci Ramazan ye 
tlııtf, ellle Oımaa'ın uaıra tataD 
kolanı vurup aıtrayı yere dG· 
eftrlt6 te ıoora kııım kaçarak 
o cl•ardı bir ne girdi, kur· 
toldu, demirci Rımı110 yelle· 
meeeydl muhakkak: öldarecektl. 

Dlter tahltler dinlendi, on· 
Jar da vak'ayı bu ıeklldeı an· 
tattılar n lddlı için mah•· 
keme baıka btr gaae talik 
edildi. 

Bulgar sefiri 
latanbal, 3 (Hoauıi mabıbl· 

rlmlzdeo) - Yeni Bulgar "e· 
f iri Hrletof geldi. 

Kitaplarınıza Zaril 
ve Ucuz Bir Cild 

Yaptırmak 
isterseniz 

Ali Rıza 
Mflcellithanesine 

Uğrayınız. 

Yeni Kavatlar 
Numara: 34 

\.,nlversltede Dôçent, 
(Manin l'rofeeör) 

Dr. A. Safittin 
Ağız ve Diş Hekim· 

Haatalara bergda 6jledea 
IOD?8 bakar. 

lıtikW caddeli No. 99 
Aııkuı aparlmam 2 inci kat 

Telgraf • ı S T A N B U L 
Telefon : 49250 

Çocuk hastalıkları 

mfltehassısı 

Doktor 

Behcet Uz 
Hasıalnrını her gün 11.30 

dan saaı onüçe kadar Beyle! 
sokagındaki kıliniginde kabısl 
eder. Tttl.Pjon 399(} 
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lzmlr birinci icra memurla 
ğoudan: 1480 

Gayri menkul açık arhrma 
lllnı 

Tarklye iş bankası lımlr ea· 
beılne borçla bra Bekir oğla 
1ımallfn bu borcundan dolayı 
1500 Jlrayı ipotekli bulunan 
lzmlrde ıalbıne mıballeslndet 
mektupçu sokağındı kain 1 
uumarah tahminen 800 metre 
murabbııaılakl bahçe dıhUlode 
kapıdan içeri girilince ıemlnl 
Anapı pllkh bir knrldor, ko 
rldoraa ıolundı kClçClk Clç odı 
eağındı btlynk bir odı, ve ko· 
rldoron mClntehaıında ıağı te · 
ncctlh edildikte ikinci bir ko · 
rldor n arkı tarafta k.Clçtık bir 
gaıalhıne n bClyGk bir mut· 
bık n matbıkta halkapınar 

ıuyu n heli Qıl katta ikisi 
bayak lklıl ktlçtlk dört oda 
•e ıofanın denlıe bakan kıı 

nuadı bir balkon, nludı bir 
kômClrlGk bir erik ve badem 
ığacı k11men tamire muhtaç 
bulunan tamamı 1600 lira kıy· 
meıl muhımmlaell borçlu lı 
maile alt olao amf hl11e teri· 
hl lltadın itibaren 30 giln 
m(lddetle artırmayı çıkardmıe 

tır. Talip olanların kıymeti ma· 
bımmealn yGıde 7 boçojtu nlı 
betinde pey ıkçeal nyı mllli 
bir bınkaaaa teminat mektuba 
•ermeled n artarmı 6 7 936 
tarihine teııdOf edeu p11arreıl 

111t 11 de dairede lcfl olanı 
c .. :t1r. Maıterlltre alt taUpler 
bu baıason daireye tıalhlk 

olanın açık artırma tartnımeal 

15·6 936 tulhlndeo itibaren 
okayıblllrler. Hakları tıpa ıl · 

cllll ile 11blt olmıyın lpotekU 
ılacakhlar ile diğer ılıcıkhla · 

rın H irtifak hakkı ıahlplerl 
nln ha haklarının n ba ha · 
ınıtı lalı •e m11rafı dair olın 
lddlalınna enıkı mtlıbltelerlle 

20 gOn içinde icra dalre1lne 
bildirmeleri akil halde baklar1 
tıpa ılcllll ile ublt olmadıkça 
1atıı bedelinin pıylışm11ındın 

hariç kılacakları n tayin edl· 
len ıımındı ırtarmı bedeli 
gayri menkulCln ytlıde 75 tini 
bulmadığı takdirde ea ıon ar· 
taranın taıbhCldO bıkl kılmak 

bere artırmıaın 15 gGn dıba 

temdit edilmek ıuretlle 21 7· 
936 gGaGae raıtlıyıa 11lı güaa 
111t 11 de gayri menkul en 
çok artarana ihale edilecektir. 
Sataı peıln para Uedfr. Mal 
bedeli ıhcıdın teıllm ıhnmı· 

dın teıllm edilemez. Mal he · 
d~ll nrllme11e ihale kararı 

feıbedlllr. Ve kendisinden evel 
en yftkaek tekllfla buluuın 
klmae arıetmlı oldo~u bedel 
ile ılmıJı razı olursa onı lha 
le edilir. O dı r111 olmas nyı 
buhınmuu icra dairesince he 
men 15 gtln mtıddetle artarmaya 
çıkarılır. Bu arhrmıyı ılAkadar 
l1ra tebliğe bıcet olmayıp yılnıı 
lllalı iktifa olunarak en çok 
artaraaı ihale edilerek her iki 
halde birincisi ibate edilen 
kimse iki ihale arıeındakl fark 
tın ve diğer zararlırdın mes'ul 
oldu~a Ye tapu barcınm bele· 
diye n •akıf lcıranın n yaz. 
de iki bu çak delllllye mtleterl . 
ye alt olduğa lltn olunur. 

lımlr lnhlıarlır Bıemtıdtlr· 
IGAGnden: 

BıımCldGrlGğGmftze alt depo 
larlı ŞGmeadQfer lıtaayonlara 
Ye iskeleler ,.e merkeıle ctvar 
ktzalar ar11ında mali 936 ıe· 
nesinde 1•pılıcak içki lııplrto 

•e meHddı lnf llAklye nakliyata 
bir ay mi1ddetle pa11rlağa bara 
kılmııtar. 

lıteklllerln 187 buçuk lira 
tem'natlarlle 8, 15, 22 •e 
29 · 6 . 936 gGn1erlnde BıemO 
dırıa~GmOzde ki komisyona 
gelmderl. 1463 

Tire Şarbaylığından: 1449 

1 - Urayımıı mGesseıeel elektlrlk eantrah ile mezbahasının 
19:36 flnaneal yala lbtlyaçlarandan bnlanıo ve aı:ıa~ıda 

muhammen bedel ve mlktarlarl!e nnllerl yazılı 7 ka · 
lem malzemeden yaloaz motorla bpah 11rf oıullle dl· 
ğer alta kalemi de açık olarak ekalltmeye konolmoetur. 

2 - Ayrı ayrı eluihmeye konulan malzemenin: 
Muhammen Mobamme~ % 7,5 muvakkit 

Redell Miktırlar1 Nnllerl teminat parası 
Lira k. Kilo Adet Ltra k . 

5400 00 50000 Motorin 4.05 00 
375 00 3500 !i ve 4 sıfır makine yağı 55 13 
62 50 250 Gız 4 69 

620 00 2000 B"nzln 46 50 
32 60 50 Stopl 2 41 

2200 00 1 Mftceddet iki tonluk kam· 
yon ıueıl. 165 00 

300 00 1 Mftceddet iki ıoalok kam· 2~ 50 
yoa ı:ıueıi Oıerlne demir· 
den mamul et \akliye k11111. 

3 Şartnameler bedelılz olarak Şarbaylığımızdan verilecektir. 
4 feteklllerln Ticaret ve eanayl od111 ılcUlnde kayıth ha· 

luadukları hakkıada en eon tarihli nılkı lbnz etme· 
lerl tarttır. 

5 - Ayrı ayrı yapalacak eksiltmeler 19 haziran 936 gGale· 
meclne ra1thyan cuma gftnCl 11at 14 de Tire Şarbayh · 

ğında •e dılmi encftmeo huzura ile yapılıcaktır. 

6 - leteklllerln motorin hakkındaki kapılı zarf tekllfn•me· 
leılnl 1616, 936 gftnü zenllne kadar şarbıylığa ıevdf 

etmelnl ve açık eksiltmeye gireceklerin de muayyen 
olan gftn ve 111tte teminat mektup nya makbuzlarlle 
encGmene mftracaatları IQzomu ilin olunur. 4 7 10 

Kara ()sınan zade H. Mustafa vakfı 
mQt~velliliğinden: 

Balcılarda bura sokağında katn 8,10, 12, 14,16, 18,20,22 DD· 

marala Karı oımaa nımlle maruf hanın eenellk icarını 3620 
lir .. ile açık arttırmayı koaalarık bu açık arttırma mftddetl zar· 
fıadı lııtekll çıkmadığından bet gfto mClddetle mazayed"'' tem · 
dit edllmfıtlr. ıbaleıl 8,6,936 pazarteıl gftnG 1aıt onbeıtedlr. 
lıtekll olınlarm E•kaf mftdGrlGğftode toplanacak komlıyona mG· 
nc11tları U•a olunur. 

lktısat Vekaleti iç ticaret umum 
modorlnğnnden: 

30 ikinci tetrln 1930 tırlhlf kanun hOkGmlerlne göre tescil 
edllmlı olan ecnebi elrketlerden Snvlı Marltlm dOletı Romen 
Senlelal Marhlm Roumaln elrketlnln TGrklye umumi -.ekili 
halı olduğu ıelthlyete binaen bukerre mGracaatlı elrketlo lzmlr 
ac-'ntellğlne tayin ettiği Fratelll lıtperko, Enrlko bperko n 
Flgll halef feri ,Fraıelll Sperko, Enrlko Sperko FJgll halef lerlne 
3 L ·3· 934 tarihinde .erilen nk61etnımeyl lptıl ettiğini ve ayol 
I trm~yı yeniden Hrllen vekaletnameye göre kampıaya Hpur· 
taranan lıınlrden yılaaı garbi Akdeniz hatlarını mGahaaır olmak 
ve yalnız yukarıde ılkrolonan ıef'!rden doğacık dualarda ve 
bCltftn mahkemelerde mGddel, mClddalıleyb ve ClçClncll tıhıı ııfat· 
larlle hazır bulunmak Gıere lımlr ıcentellğlae tayin ettiğini 
blldlrmledr. 

Keyf lyet kanuni hOkümlere muyafık görQlmGt olmaktı Ula 
olouor. 1467 

MllU Emlak MGdGrl6ğGoden: 
Ltra k. 

24 7 Bııoalye mahalleılaln kadı hamamı sokağı 13 eekl 50 96 
15 taj nomaralı nlo ·32 hlHedtt 9 hl11eıl. 

254 Kıeap hııır m. eıkl batpııarı çareıeındı 23, 2 eıkl 80 00 
25 taj No. h dClkklnın 64 hlHede 14 hhseıt 

253 l11metp•e• mahallesinin makara ı. S eıkl ve taj 30 00 
No. h 14 metre murabbaı arsa. 

R93 Kareıyıka alıybP.y lkt11aı ı. 63,25 w. murabbaı 3 l 63 
12 eekl ve ıaj No. la area. 

Yobrıda yHıh ıreaların mOlklyetlerl bedeli peoln para ile 
Odenmek Oıere arhrmaya konulmae lıe de hıddl llylklle talip 
çıkmadığından 1,6,936 tarihinden itibaren 10 gtlo mClddetle 
ozatalmaeına karar verllmiıtlr. Ahcılırt 11.6.936 pereembe gtlnO 
eaat 17 de Milli f'mlAk mildftrly '! tloe mGncutları . 1465 

lzmlr ıulh hukuk mahkeme 

ılndea: 1474 ı 
İzmir lahlııarlar batmCldür· 

lOğCl tarafından fımlrde kara· 
ıaet• 9 eyhll ıokak 14 ve 15 
num11alı hanede makim UUGn 
fıbrlkaaa eıkl ıtelye memuru 
ve mohaelbl lıkeader aleyhine 
açılın alacak dav11ınan yapılın 

ilk duruemaeı ııraıında: M. aleyh 
Iİkendne tebliğ edil.net Clıere 
gOnderllen davetiye bil& tebll~ 

iade edllmle •e mumalleyhln 
lkametgihıoı terk ile nereye 
glttfllnl bilen olmadığı mObaılr 
meştaatından ınlaeılmıe olmakla 
lbmetgAbı meçhul kalan M. 
•leyhe Utoen ıebllg•t lfaean• 
karar verllmlı olduğundan 
M. aleyh lekenderln muhake 
menin muallak bulunduğu 
17 6 936 tarihine mCleadlf çar· 
tımbı gflaO &Hl l 4 te lımtr 

ıulb hukuk mahkemesinde bu· 

Zayi 

Akseki Ticaret 
• 

Bankasından: 
• 
Bayındırın Ergenli köyGndeo 

lbrahlm çnae oğla Mehmed 
Malik olduğa 4 406 namırah 
500 llrahk 5 553 numarala 40 
llrahk, 8 775 numarala 60 il· 
ralık cem'an 600 llrahk mu 
vakkat biue ı~nedial zayi ey 
ledlğloden aiumnamemiıla l 1 
inci maddesi mucibince kendi. 
sine ikinci nuıhalara nrllece· 
ğlnden eskilerinin hGkmil kil· 
mıyaca~ı illa olunur. 1466 

lunm111 nyı bir nkll gônder· 
meal ıkal takdirde muhakeme 
gıyabında ceryan edecf'ğl dl9e· 
tiye makamını kaim olmık 

Gzere lllaen tebll~ olaaar. 

iz mir Belediyesinden: 
70 milimetre kutrunda yirmi 

dört telli keten ipekli n otuz 
ıtmoefer tazyike mfitebımmll 

500 metre hortum ahoıcıktar. 

Hedell muhammenl beher met· 
ıoso 145 karuetan ıımımı 725 
liradır. 

Açık elulltme ile lhlıaleel bae· 
kAtf pllkt~kl eartoame veçhlle 
19 · 6 · 1936 Cuma ganıı ıaat 

on altıda yapılacaktır. Iıtlrak 

için elll bee liralık muvakkat 
teminat makbuzu veya banka 
teminat mektubu ile ıôyleoen 

gtla n eaatte encmene gellalr. 
4 7 11 14 U81 

İzmir hukuk hakimliğinden: 
MClddel hmlr inhisarlar ida· 

reel tarafından mftddelıleyh 

Moğlıoın AkçHbat köyilnde 
mukim Muğlalı h•cı Mehmet 
oğla Memle aleyhine ikame 
olon•n alacık dnaıından do 
layı Memle namını ta~tfr •e 
beraf tebllğ gönderilen daveti · 
ye varak11ınıo lbmetgthıoın 

meçhul bulundoğondın bıhalle 
blla tebliğ iade edilmesi -.e 

mGttehlz karar Clzerlne gazete 
ile Hkl ll3nı rağmen muayyen 
gdade ispata vilcut etmediğin 

den ve hazır bulunan mGddel 
.ekili •e1alklnl lhrH ile gıyap 
kararı tebliğini istemle olda· 
ğondan •eHlk lbras edildiğine 
dair gıyap kararanın tebliğine 

karar nrlldlkten ıoar~ mah· 
keme 16 6.936 tarihine mftaa· 
dlf 1111 gGaGne tayin kalınmıı 
olduğundan ynml mezktlrde 

ıaat 14 de mahkemrye bizzat 
veya bllveklle ispatı •Gcat et· 
medlğl takdirde hıkkıadı gıya· 
ben hGkftm 11dır olacığ•ndaa 

tebliğ makamını kaim olmak 
Gzere illa olunur. 1473 

ucu~. TEMiZ, TAZE iLAÇ 
Her türlü tumlet çe,itleri 

SIHAT ECZANESi 

lzmir'in Kibar 8ayanlarına 
Tahelllol Pula akademisinde etıjiol Parls'Jo en y6keek terzi · 

hanesinde yıpan letaobul ve Ankan'nıo kibar muhitinde, ean'atl 
ve her menim Pariı'ıen getirdiği modellerle dalma bOyOk bir 
ılAka uyandıran 

Teırzö Be<dlöa 
lzmlr'la kibar bıyınlarını boseneola yazhk ve aon moda rop, 

manto •e ı:ı•pkalarını 

(4 Ha:zirau p~rşembeden 7 Haziran pazar) 
Dahil hergfin Hıt ondan ondokuıi kadar bhlocl kordonda 

lzmlrpalas Hlonuadı teı:ıhfr edecek ve sipariş alacıktır . 
Bo llAo davetiye maklmındadır. -'l'aşra Bakkal ve Esnaflarının 

Nazarı Dikkatine 
lzmlr şekerciler çaroıııodı 20 numaradaki fmalAth•neml iz 

mtr E.tkl Bltpuarı Soluhan clvarenda 1 numuaya nıklettf· 
ğlmden ııaym müeterlltrimla @lparlşlerlol yeni adresime ver· 

1 

melerlol eaygılarımlı bildiririm. 
Güzel /:mir bisküviı fabrikası sahibi lstanbullu 

Ismail Hakkı 

•11111111m111111111111111~ Dok tor _.11111111111111111111111111• - -
; A. Kemal Tonay ~ 
= Bateriyolog ve bulaşık, salgın hastalıklar mütahassısı = 
= Baıımahane iıtaıyonu karıımıdaki dibek eok.ak: baaında 30 aayı• -
5 lı e'f ve muayeoehaneaiode ıabah ıaat 8 dan akaam Hat 6 a kadar = 
E: haetalannı kabul eder. 5 
~ Mflracaat eden hastalara yapılması lhımgelen sair tahlili; •e = 
=: mikroskopik muayeneleri ile veremli hastalara yapılmuına ce'fu g~ = 
=: rGlen Pnomotorab muayenehaneainde muntaumao yapılır. · =: 
ii 11111111111 ili ili 11111111 ili 111111111111111111111 111111111111111 T e 1ef0 n : 41 l fi lll il lll lll lii 

lzmir harici askeri kıtaatı ilanları 
Barnuı Tamen aatın ılma komlıyooondıa: 

CJnıl Miktarı 
Kilo 

Ktbık 1000 
Tase faıulya 8200 
BOrCllce 1800 
Dnmı~e 2000 
Tııe b6ber 1000 
Patlıcan 2900 
Bımya 600 

l Ôdemıe•ıekl kıt'anın yuk1rıda cins n miktarı ynıh 
yedi kalem ıebse ihtiyacı açık ekellıme ıuretlle mtını · 

kıeaya konalmuetur. 
2 İhalesi 8 ·Baslran· 936 puarteal gtıatı e11t 15 le yı 

pılıcaktır. 

3 Umum tahmin tatarı 4 70 lira olup mankkat temloatı 
36 liradır. 

4ı Ş1rtnımeel her gtln komleyonda gôrGleblllr. 
~ı8ÜYÜK SALEPÇl BANi 
~KARŞISINDA 

~~------...----------....... , 
5 leteklllerln 2490 11yıh kanonun 2 ve 3 Goctı madde· 

lerlnde yazıh veelkalarla ve ttmlnah munkkatelerlle 
blrll~te Baroua'daki askeri eatan alma komisyonuna 

Hamdi Nüzhet 

Kulak, boğaz, burun 
hastalıkları 

Birinci sınıf mütehassısı 

Doktor 

Sami Nazif 
Birinci beyler ıo .. ık No. 36 

Telefon 2a l O, e•I 3668 

1ımlr Salh Bokok mıbke· 

mealaden : 

lımlr İoblearlar baemGdllrl 
yeti tarafından Seydlkôy eıkl 

tahrir kontrol memuru Abdur 
rahman •leyhlne açılın alacak 
dnaeının yapılan ilk duruı· 
maeı ııraeında M. aleyh Abdor· 
rabmıo'ı tebll~ edilmek Oıere 
gönderilen davetiye bUA tebliğ 
iade edllmlı •e mamalle1bln 
lkametgtbıaa terkle nereye git 
tlğlnl bilen olmadığı mClbaelr 

meırahatıodıo anlaeılmıe ol· 
mıklı lkametgihı meçhul kı· 

lan M. aleyhe llinen tebligat 
lfaeıaa karar verl'mlı oldu~undıo 
M.ıleyh Abdarrabmanın mahkeme 

~etmeleri. 2:l 27 S l 4 13 1 

Deots levızım HllD alma lomlıyonundan: 

Miktarı Ctaıl Tahmin Bd. M. teminat Eksiltme gOn 
1 L . K . L. K. Hali ve . 

50 Ton · K.tıa ben1la 17750 00 1331 25 5 he~lran 936 
cnmı 14 

75 Ton ince benzin 29250 00 2193 75 5 haziran 936 
cuma 14,30 

Yukarıda yazdı iki kalem btnzln yasılı gfin Te aaatl11dı ka· 
pılı zarf ıoretlle alıoıcaktar. Şartnameelal görmek lıtlyeoler h•r 
gGn ve ekılhme için mGraat edeceklerin yazılı muvakkat temi· 
nat makbuz veya mekıoplarlle kanuni belgeleri ve tekllf I ıruh · 
tevl m11raf ları belli eaıtrıa bir aaat enci Kaaımpıtıdakl ko· 
misyon bıek•nhğına •ermeleri. 

ince benzin eartnameıl 146 kurae muit.bilinde alanablllr 
20 25 30 4 26b2 1276 

lzmir komutanhğı sat. al. komisyonu ilaoları 
Met. M•. eat. ıl. ko. nandan: 1477 
l - Mınlsadı 11kerl haetaneelotn senelik ihtiyacı iç.in 10000 

kilo koyun eıl açık ekelhme ile mOoak11aya konul · 

muetur. 
2 Şertnameıl Mınlaada tilmea HllD ılmı komlsyonoodı 

görftleblllr. 
3 MG01k11aaa 19.h11lrao 936 comı gOaü ıaat 14 te Mani · 

aad• tftmen 11hn alma komleyonabdı yapılacaktır. 
4 Ek!lltmeıl ıçı~ eksiltme uııulQ iledir. ~-= 
5 10000 kilo koyun etinin beher ldloııa muhammen f lıtl 

30 kuruştur. Mecmu tutarı 3000 liradır. Teminata mu· 
nkkateal 225 llradır 

6 - Talip olanlar belli ~an •e IHle teminatı movıkbteltrl 
ile tftmen eatan alma komhyonanı mftranatları . 4 7 1 :! 17 

nln maıllıtk bulunduğu 17 6 936 ---1-------.-----b----------
tarlhlae mfteadlf çarıamba gfta(l zmir ve cıvarı se ze ve meyva 
aaıt 1-i de lımlr Saib Hukuk k • f • d 
mabkemeılode h11ar bulunmıeı satış ooperatı ın en: 
veya bir •ekil göndermesi ıkıl Kooperatif in •e menıoba rençp'°!rlerinio ıebıe •e meyva Orüo· 
takdirde mobıkeme gıyabında letlnla K.arııyıka ve lamlr'den deniz ve karı yoluyla letınbul 

cereyan edeceği dnetlye mllkı ve Ankara'ya nheları ekalhmeye konmoeıur. lıteklllerlo 6 Ha-
mına kaim olmak Gzere llAnen ziran comarteal gJnO ıaat 15 te Bıtdarak'ıı lmambanı'nda ko· 

tebll~ olaaar. 1475 opentlfe gelmeleri Un olaaar. 1'83 
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W.F.H. VANDER 

ZEE & CO. 
~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 

v. 
üEUTSCBE LEVANTE LlNIE = 

G. m. b. B. -
'SAMOS,, vapura 8 had· 

randa bekleolyor 13 hazirana = 
kader Anvere, Ronerdam, Bam· _ 

borg ve Bremen için yükllyecektlr 

"GALILEA,, vapuru 22 ha · = 
ztranda beklenllmekıe ve 27 _ 

Allsehir Banl{ası = 
'~~~~~----·-~ .......... --~~~~~ 

IZ1\11R ŞTJBESI 
ikinci Kordon Borsa CIV1rındıkl Kendi Bloasıoda 

TELEFON: 2363 ----e··---
llcrlürlü (Baııka ve Komisyon) Muaıuelelcri \'11pılır. 

Vadesizlere % 4 

Mevduat Sarıları: A!tı ay \'addiy~ % 5 ~ 
' Bır sene vadelı1e % 6 faiz v.-rilir. = 

- Zahire, azam, incir, pamuk, yapak, afyon Ve!!alre komlsyonculuğu yıpılır . Mallar ,eıdt = hazirana kadar Anven, Roller 
dam, Hamborg ve Hremen il 

manları için yok alacık.lir. 

"TINOS.. vaporn 7 hBZI 
randa bekleniyor. Bambarg ve 
Anvereteo yok çıkaracaktır. 

= ~inde sahiplerine en mdeald şeraltle avans •erilir. = .,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1,,1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.--~\U,-,,, -
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---------------·--'~ ı ıp a an ara ~ 
A MERi CAN ExPORT STEAMS 

BiP CORPORATION NEVYORK 

.. Exl'RESS" veporo 15 hazl · 
randa bekleniyor. Nevyork için 
yok alacaktır. 

SERViCE MARlTIME ROUMAlN 
BUCA REST 

"DUROSTOR,, vapuru 10 
haziranda beklenlyor. Kösıence, 
Sollna, Galatz ve Galatı ık 
t111m1Bı Bt>Jgred, Bodapeıt, Bra · 
thlava, Viyana için ytU. kabul 

edecektir. 
DEN NORSKE MIDDELBAS· 
LlNJE (D S. AS. SPANSKE 

LlNJEN) OSLO 
San Andreı npuru 19 ha

zirandı bekledlyor. İsktonderlye, 
Hayfa, Dleppe ve Norveç ll· 
manları lçln yok kabul ede· 

• cektlr. 
Vıporların isimleri gelme 

tarlhlerl ve navlun tarifeleri 
bak.kında bir taahbftde glrlıl· 

lemez. telefon No. 2007 2008 
...................~ 

r.,ratelli Speı co 
Vapur Acentası 
ROYAL NEERLANDA1S 

KUMPANYASI 

• 

. .. ,\ . 

I 

... nı':ıl 

·- j 

~ .. N~• 
1 

o fi ıu ıı•' 
\ 

.. BERMES" vapuru 30 mı · 

yıııta beklenmekte olup yftkO· 
ntı tıb11yedeu sonra BURGAS, 
VARNA ve KÔSTENCE liman· 
larına hareket edecektir. 

"0RESTES11 YBporu 31 mı 
yısta benlenmekte olnp yaka 
na tıbllyeden ıoora 6·6 ~6 da 
ANVEHS, ROTTEl:tOAl\1, AMS 

TERDAM •e BAMBURG il 
mınları için yfik ılıcaktır. 

IHS~N 

"BERME::;n nporu 15 6·36 
dı gelip 20·6 3ö da ANVERS, 
ROTTERDAM, AMSTERDAM 
•e BAM8URG .limanları lcin 

ytık alacaktır. 

SVENSKA ORIENT LIEIN 
.. VIKINGLAND .. moıöru 29 

5.36 da gelip ROTT!RDAM, 1 

OAMBURG, bREMEN (Doğ· 
ru) COPENllAGE, OANTZIG, 
GDYNJA, GOTEBURG, OSLO 
ve ISKANDINAVYA liman 
ları lçto yilk ılacıktır. 

KLİŞE.~E MOHOR 
ATOLYESI 

BELEDİYE CİVARİ -LİMONCULAR ÇARŞISI N~2 

•·NOHOLAND,, motörü 15 
6 :~6 da gelip ROTJ'EHOAM. 
HAMBURG, BREMEN, CO 
PENBAGE, DANTZIG, GDY 
NJ A, Gôl EBURG, OSLO ve 
ISKANOINAVYA limanları için 
yak ılıcaktır. 

Kiralık Ev Olivieı· VE~ürekası • Doktor. Operatör 
Limited 

11 BIRKALAND" moıörft 29 
6 36 dı gelip ROTfERDAM, 
HAMBUKG. BREMEN, CO 
PENBAGE, DANTZIG, GDY· 
NJA, GÖTE BMUG, OSLO 
n ISKANOI AVYA liman· 
tarı için yok alacaktır. 

Göztepe'de tramvay cıdde 
sine yıkın ve elektlrlk teeiea· 

aata bul bet odalı ve kulla.' 
oııla bir eY kiralıktır. Talip 

olınlarıo Gazetemiz idare me· 
moru B0111mettlo'e marecaat 
ları llAo olunur. D: 10 

..................... 1 .. 

SERViCE MARITIME ROUMAIN oavlunlardakl drğlşlkllklerdeo 
"ALBA JULIA.. npuro 1 acrotı mes'uliyet kabul etmez 

6 36 da gelip 8 6 36 tarihinde Fazlı tlfslltt için ikinci 
PiRE, MAT .. TA, MARSILYA K.ordon'dı Tahmil •e Tabllyt. 
n BARSELONE hareket ede blnaaı arkasındı Fratelll Sperco 
cekılr. vapur acentah~ına mdracaaı 

Yolca ve yük kabul eder. edllmeel rica oluoor. 
llAndakl bereket tarlblertle Td,. 200 t 2005 ~t>ö3 

Vapur Aceuıası YusufZiya üstün 
Me1 kez lıastane.ı;i do~ıln ve 
kacluı lıasıalıklan cerrahi Cendell Han, Birinci K.ordoo 

• Tel. 2443 
THE ELLERMAN LINES LTD 

110POTO,, npoıu 20 mıyıı 

Londra, Bul, ve Anversten ge 
llp yftk çıkaracaktır. 

11FLAMINIAN,, nporo 22 
mıyıı Lherpol ve Svenseıdın 
gelip yok çıkaracaktır. 

NOT : VOrot terlblerl, va· 
purlerın isimleri •e navlun ftc 
retlerlnln değtıtkliklerlnden mes 
ullyet kabul edilmez. 

miitelıas.ı;ısı 

H11ıtılarıo1 pazardan baı
ka her gGn öğleden sonra 
tk.tnct beyler sokağında bey· 

ler bamımı karıısıoda 41 
numarala moıyenebaoestnde 

k.ebol rder. 
Ameliyatlarını Alsancık 

Sıbbıt e,fnde yıpar. 
l\luayenehıoe 3686 

Telefon Evi 3909 
Sıhhat E'i 297-i -. .. ............. , .... . 

- -
Nnllll Madran rakı fıbrlkaaı bir sene enet son sistem := = Ozerlne tesisatını yenlltmlş bu suretle içicilere de sıhbt ra :E 

kı •ermekte bulunmuştur. Vık.tile lmılAtan ktf 1 gelmeme· := = sinden .mal •erllmlyen Aydın, Umurlu, Karapınar, Reııdlye, ;;;;;; = Sökto, MIJAıı, Moğlı, Bodrum gtbl yerlere de mal •erilecek· = 
- tlr. Iskontolu aıığıdadır. = 
- 96, 49 190 kuroıluk ıloelnde yGzde 20 Iskonto verlllr = 
- 29, ~ı c c c ıs c c = = 72. :ıs c « « 20 « « ;;;;;; 

- 2~ c « « 14 c c -= 16 c c c 16 c c --= Bo~ ~lışeltr Nazilli tcallmt 25 aaotilitre 3 koroşı alınır -= c c 15 c 2,5 « c -

- c c 10 c 1,75 c c = = Aydın depomuz ıçılmııtar. Aydın havallsl bu yerdtn lh· = 
_ tlyıcını temin edebilir. Aydınpalas karşııında No. 64 = 
- Madran mağaza11 ve rakt imalitbaneai eabibi E: 

iİll l lll lll il lll il il il il il lll l lll lll lll lll lll il il il il lll il L ot f i il il il lll il il il il il lll ili 
Devlet DemiryolJarından: 
T. C. D. D. 8 inci tıletme Al11ocak. n Halkapınar depola· 

rına gelelek. 22,000 ton kömflran ngonlırdan yere tahliye n 
istif yıpılmaaı n 15,000 ton kômflrlln de Halkapınar depoıanda 
lokomotiflere verilmesi tol 15 ·6· 936 p11arteal gana ıaat 16 da 
İzmir Alıancak.'tı 8 inci işletme blo111nda kapalı 11rf uıuUle 
eksiltmeye konulmootor. 

Muhammen bedel kômClran tahliye n lıtlf 1 için ton bıoına 
15 ve lokomotiflere .erilmesi için ton bııını 25 kuraıtur. lı. 
tek.itlerin 528 lira 75 k.uroo muvakkat teminat vermeleri •e 
aranılan nılkalarla işe 4Jlrmrğe kınuni mmnilerl boluamıdı · 
ğına dair beyannameleri ve teklif mektuplarını ayni gllnde raat 
1 S e kadar komlıyon reisliğine vermeleri IAsımdır. Şartnameler 
Alaancalt'ıa 8 lacı ı,ıetme m6dOr11~6adea parası• alınır. 1423 

1ÜRK A. ŞiRKETiNiN 

Halkapınar Kumaş Fabrikası 
Tarafından mevsim dolayıılle yeni çıkardığı komıelar: 

Sağ Dam 
Zaröf 

Ve Ucuzdur 
Satış yerleri 

Birinci kordonda 186 numarada ŞARK. BALI T. A. Ş. 

Mimar Kf!mıleddln cıddeslode FAHRi KANDEMiR OCLU 

....................................... lmil ....... !1111 .......................................................................... . 

bir müshildir. O kadar zararsızdır ki: gebelere, kalb ve böbrekleri 
olanlara bile DOKTORLAR HEP BUNU TAVSiYE EDERLER. 

. PURJEN SAH AP Tesiri tabii, eşsiz 
• 

rahatsız ve tansiyonları yüksek 
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