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Köy, Mekteh, ve Ordu 

" ... Diişündiiğümıiz \ wlur: 811 
giin; başta kalıraman ordumuz. 
biitiin memlekete şmml ve bin 
/erce :alıiıi olnıı bir meldeptir. 
1Ja1w us, harf inkıUibından son 

ra orduda okuma yn:ma bilen 
lcrirı mikdarı )'ii:de dok·sam 
geçmiştir. Hele kiiçiik zabitlik 
yapmış olanlar bugün köJlerde 
'mıikenımel suretle muallimlik 
<>tnıe1,tedir. Bu son aylar ::ar· 
fwda bu işle altikadar ol<uı 

arkadaşlarımı:, Anlı·ara civa· 
nnda sekiz otı ki>yii gezdiler. 
Bııralartla öyle elemanlara 
ıust gelmişlerdir ki bunlar or 
duda kıiçıi/; zabitlik )'<lpnuş 

olmmak, yazmal• öğremnişl(•r· 

dir. /Junlar, l•öylerinde rocuh· 

forı başlarına toplı) aral. keu 

dilcriue oku)"!' :ra:ma iiğret 

mektedirler.,, 
Knhor Bakanımız Sıaf fet Arı 

kao'ın, bOtçe koooomıları sır•· 

aıada, Kamotayda ıöyledlğl yu 

kar1dakl ıôılerlni 1 .Molıafıı alıyı 
ile MubafııgGcO'oQo dQn\G ~ıl 

dôutlmlerl tOreolerlode, derin 

bir gônOI rahatı ile, bir ktrrc 

daha hatırladık. 
Okomı, yazma blleolerlmlzlo 

çoğalmaeı b6yi1k davalınmııdan 
biridir: Tedrlıl kolaylııtıran 

yeat uııoller, daha çok mektep 

hla111ı n dıhı kalıbıhk mu 

alllm kadrosu. Babaların ço 

cuklınoı okutma arzoııo, bo 

lolul&b dnl8ınıo herkeece ne 

kadar iyi kavranılmış oldoguou 

göuereo bir bışkl mlealdir. 

Birkaç rakam fereltm: Cu· 

murlyet kurulduğu zaman 1 ür 

kl1e'de 4894 ilk mektrb urdı. 

Oouocu yıldı bo Hyı ô7 13 ve 

ııon yılda lııe 7100 Ci° boldu. 

Sıltıoıt deninde batan lmpı 
ratorlukt11 4000 kadar ilk mek· 

teb muılllml çılaııyordo.. Bu" 

ıtClo 13 34 ntındıı çocukla 

rımııı aydınlatmak vazifesini 

Gzerlulae almıo• bulunuyor. 

Cumorlyella birinci yılında llk 
nıekteblerde 336061 çocuk 

okuyordu. Oounr.o yıldOnOmOn 

de bu ıayı 54 2136 ve H135, 
36 ders yılında he G60688 
idi. Bu kendi baaıoa bir re · 

kordur, fakat davam zı tema 

nılle kazanılmıı eaymemeluayıı. 

Gayemiz en koçak köye dahi 

bir mekteb •erebilmek te oku· 

rua, yazmı bllt'nler niııbetlnl 

eo yflkeek eevlyeye çıkarmakhr. 

Bundan baıkı, bogao 22 25 
Y•ıındı boluoao köylO gf'nçler 
on Oç yaşındaki cumurlyet kül 

lQr il o On bu llerl,.yi~lndrn fay 

dalanabllmlelcr midir? Sayın 

Arıkan buna cenb •eriyor: 

"Orduda okumı, yHm• bllen 
lerlo @ıyıııı o/o 90 ı geçmlotlr. 

Ordu, bOıGn memlekete ıımtl 

bir mektebdlr. 0 

DOokli tören dolayuile zl 

Yaret r.llğlmlz Muhafız ılayındı 

bo mf"ktebln, yaloıa okume, 

Yazma öArelmekle kalmayıp in 

•ını bayat bllglel ile de iyice 

tlhulanao ideal bir mekteb ol 

du~unu gôrdOk. Okuturken 

lftrlO açık bava eporlarlle lale· 

beılnln •Ocadce de gellomeslnt, 

tıbbıtlı ve dlıı'pllnlt blr<'r VI 

- "onu 4rıcü salıijede-:-

Atatürk, Göçme.o Evleri
ni Tetkik Buyurdu. 

--------~-----
Yolda Kumandanlarla Oa Konuştu
lar. Halk, Büyük Tezahürat Yaptı. 

Boğazlar 
---··---

Konferansı Geri 
Mi Kalacak? 
letanbnl, 4 (Hueuei muhabiri· 

mizden) - Hoyter ajan ı bu ak· 
şaın fil lıaberi ,·erdi : 

cArjantio hükllmeti, millcıler 
cemiyeti umumi heyetinin ayın 

29 unda toplaumanm iatemi~tir. 

Bu büklımct, zecri tedbirlerin kal· 
dınlması, ve Babet emri vakıamn 
kabulünü müdafaa etmektedir. 

OiAer taraf tan, 16 haziranda 
toplaumaaı beklenen sosyete kon• 
ee)İ de talik f'dilmiştir. O vakiıe 
kad.u lngiltere, ya y•mi Fr•o&ız 
kabinesi ile aola~acak, yahut hal· 
ya ile uziyeti • konuşmuı buluna· 
caktır. Ou eebople de, bo~azların 
tahkimi me!'elesini konuşacak 

olan konferaoı ta temmuza talik 
edilmiıtir. 

Büyiik Şef imiz. genel kurmoy bnşkmıı ile bere.her.. A188mblenin toplantısında, Çe· 

letanbul, 4 (A.A) - Reialco hına inmişler •e orada birkaç koelo•akya cumur baobakaoı M. 
mor AtatOrk, bagtıo 111bab sut saat kalarak kolordu kumıo Bene&, hariciye vekilligi zamanın• 
6 da refakıtlerlode Trakya ge danı ile görtıımnıterdlr. danberi ubdeainde kalmıt olan 
oel enepektörft general .Kazım Öğleden sonra yaolaraoa K anamble riyasetinden iıtifa edecek 

b O \'e yenisi seçilecektir . ., 
Dlrlk de olduğu halde l;tao O. K . general Sall murıığı Verilen bu habere ragmen 
bu,'Jın otomoblllerl6' hareket ve Tekirdağ valisi Baılm 1ocaoa Montro'da toplanacak bogaz1ar 
ve eaaı ooa doğru Çorlo'yı mu· dı darak kasabayı gezmloler konferanıının taliki ihtimali çok 
vaealat buyurmuşlardır. Ata- ve ondan sonra o civarda T• aıdır. Buna inaoılmımaktadır. 

ıOrk doğruca kolordu karargA - Sonu 2ci salıifede- \.. ..) 
····-·-···-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-···-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·· 
ltalya elçisi lugiliz dış baka-
ııı ile uzun uzadıya konuştu 

lngiltere ile Italya Arasındaki Müza· 
kereler Yeni Biı· Saf hada imiş 

Zecri Tedbirci Devletler ise Bunu Anlamıyorlarmış. 

.. 
tedbirler defam ettikçe lt•lye' · 

nın ~nevre ile te~rlkl metalde 

bnlunmı yacığını hatırlatmak· 

tadır. 

CeDf'!Vrc•, 4 (Ra.Jyo) - M. 
Aveool, Fraoıız ve Ioglllz ra 

zırlarlle temaalarda bulanmak 

üzere Parls'e ghmlıılr. 
~~-~~---~-----

egils Cenevre'ye gider e 
ltalya sosyeteden :çekilecek 

lngiltere'de, Negüs'eCoş-
kun Sevgi Gösteriliyor. 

~--~-----~---~--
İtalya ile gerginliğin artması muhtemeldir. 
Fakat Muhafazakirlar vaziyeti kurtarmak 
istiyorlar. ~logiliz'ler, Negüs'O alkışladılar. 

Jlabeş imparatoru 
Londra, 4 (Radyo) - Slyaaf ı Necaılnlo Londra'y• gelrneıl 

mehaf Ude eOyleodlğlae göre, - Sonu 6ncı sahifede -

Hiçbir devlet gitmiyecek! 

Arjantin'i Ruzveld'in 
Tahrik Ettiği Yalandır! 

~-~---------~--M. Avenol Dün Paris11

e Gitti. 
---~---~~-~-

Boynoa Ayree, 4 (Rıdyo) - kında (London Sıar) gazetesi· 

İyi malumıt ılao mıbf iller, cin ne,rlyatıoı yalanlamaktadır. 
Arjıolln lllafıodaa Milletler Ceoure, 4 (~ıdyo) - Uloı· 
cemiyeti Hımbleıılnto toplantıya lar eosyeteıi Genel Sekrererl 

oegrılmaıı lçla yapıl•11 emri vaki, M. A veool, Arjantin bGkftme-
hJçblr devletin tetebbGıQ'e ol tlolo verdiği notadan sonra 

mamııtır. huaule gelen nzlyetl mOıakere 

Vaıtngton, 4 (Radyo) - A etmek •e 16 haatnnda topla· 

merika dıı itleri bıkaolığı, M. nacak konseyde tetkik edilecek 

Roneh'le dıı i,tn bakanı M. meseleler hakkında konuemak 

(K.orderbol') do, Arjıntln bft. Ozere yarın Parla'• •e oradan 

ktimetl, tahrik ettikleri bık· Londra'ya gidecektir. 

Yunan Donanma- TAŞLAR: 

Sağda lwl»a'mrı l,orıdra e1çi:;i 
Roma el~isi Al. Drumond, solda 

I.ondra, 4 ( Radyo) - Icıl · 

ya'oao buu eef iri Sinyor Grandi 

bugGo Ioglltcre dıı lılul bı · 

kenı Lord Edt>o'le uzun mftd 

det konuımoıtur. Bu konowma 

la:-, lamameo ,.;izli tutulmak· 

tadır. 

Roma'dan haber verildiğine 

görr., fogtltere'olo Uorna ıef iri 

Slr Erik Drumon da lcalya dıo 

iılerl mG tt'ıarı Sinyor Su•iç'l11 
uzun mflzekerrlerde bulun 

mootur. 

Morolog Post gazeteıioln al 

yae.l muharriri, bu kooo,mılar· 

dan babhle yazdığı bir mıka 

lede, Ioglltere - J tal ya ozlaıme 

thtlmallnio, gittikçe kuvvet 

bulmakta olduğunu yaıuyor. 

(Eveolk Niyöz) gazetesi de, 

vaziyetin yeni raf halara girdi· 

~ini •e zecri ledblrlerln otddet 

lendlrllmeslndeo babaedeo dev· 

letlerlo bu değl,lkll~t heoOz 

kavr,.yemadıklarını yazıyor. 

Homı, 4 (R11dyo) - · ltılyı 

M. Grnndi, ortadu lngiltne'11in 
sının Manevrası. Vapur Derdi Oumau {;idiyor .. 

ltalya lıaricije müsteşarı M. Sı7viç Kral Korfo'da 
hariciye nazırı, bugOo Arjantin İstirahat edecek. 
elçielol klbul ctmlı ve Arjan 

tin bQk 6metiolo, uluslar eos 

yeıeeloln biran enel toplanması 

hakkında verdlgl ootaoın falde 

siz olduğoou ve çOnkü Iıalya 

nın Ceoevre'ye murahhas gön 

dermemek niyetinde bt>lundo· 

guno beyan t'yleml~ttr. 

J:..Ond'ra, 4 (Radyo) - Lord 

Edeıa'J., lıalya'nın bura elçtel 

Grandi araeandakl koouımılın 

bilyOk bir ebemmlyt-t aıfolonor. 

( Pikolo) gızetrel, buna dair 

yazdığı bir makalede, lngtlttre, 

ltalya mOoasebahoıo adım adım 

iyiliğe dogru yfirOyeceğlnl ve 

ltalya'nın, ıtcri ıedblrlerlo kal 

dırılmadı nokıasıoda ıertr tlll· 

ğlni, l(lgllttre'nln, bu yolda 

önayak olmaeı IAzımgeldl~lol 

ileri ıOrmOttOr. 

J~ondra, 4 (Rıdyo) ·- Ree· 

mi mıhafll, lıalya'oın beynel· 

milel mesai komlayoouoı itti· 

r1k etmemHlDI l11b için ıecri 

Yunan Kral.ı Corc 

Parla, .j ( R•dyo) - Atin• 
dıu btldirlllyr: 

- Sonu 4dl salıifede -

lzmir'in en e~ki derdlerinderı birini de, vapurlar teşkil eder. 
Karşıyaka lıalla, yıllar mr ki, bu derdi çekmektedir. 

1 - Birkaç yıl eı•r·eline kadur Bayraklı'ya, Reşadiye'yc 

vapur işlerdi. füJd şirket, zarar oluyor, iddiasile bu lıatları 

kaldırdı. Ve bugiin, Konak vapur iskelesinden lfoşadiyc'ye ka 

dar uzanan bu giiıel sııhili, artık lıayat meyal lwtırlıJoruz. 

Yeni yetiıenler ise, lzmir'de · bu kadar nadide bir parçanın im· 

lunduğunu lıi~ · bilnıi)·cceklcr. Çı711kii vapur yok· lı·i gö,stllıler, 
tamsrnlar. 

2 - Vapurlar için bir t.arije miinakaşası oldu. Eski idare, 
otobüsler rekabete başlayıncaya kadar İfıad etti ve nihayet hal 
kın dediğini ı·e i.~tediğini kabule mPcbur oldu. F<Jkaı bugün 
için, bu tarife de Jı"ilı-sekıir. Devlet dcmiryollaruıda, otobüslerde 
bu kad11r tenzilat vaı. Vapurların bu lıiikilmlerde11 lıariç lwla. 
bileceklerini hiç kabul edemiyoruz 

3 - Vapurlarımız köhnelikce. sür'a, bt1lıllit1de, Allah için, 
rekorlar kırmak·tadırlar. Neredeyse, deni: ortasında diidük çala· 
rak İJtimdada başladıklarını duyocagız. Nitekim geçelllerde bir 
vapur, ) 'Ol da kolwermişti. Kışın bir dondurma kutusuna benzi· 
)'en t'apurlarımızın bazıları, Karşıyaka · lzmir me.ı;nfesini BO da 
kikadan J(), hatta kırkbeşe kadar çıkardılar. DimJatlan pirinç 

beklerken taşlı bir bulsur yimek buna de1ler galiba! 
4 - 1'arifcler degişir, kim e11i11 lıaberi olmaz. G<1ıetelere 

iki :;atırlık bir ilan, bir lıuber vermek 11sulü, bir türlıi kabul 
edilemedi. Vatandaş bilmez, gelfr, gecf:leri bir acıt iskeledr 
nöbet tutar, aldınş ecle11 bile olmaz. 

Bir ı•apur derdi ki, keyifli bir rı1zgdr haıasmrla dunıaıı gi. 
dı)'or cfogrnsul. SAPAN 



iş kanunu konuşulurken 

Ekonomi Bakanımız Da 
izahat Verdi. 

[Glt:iınlt:iın Tenva:!ğn HabeırDeırül 
Küçük itilaf Devlet Reisleri Bükreş'te 
Mühim Koouşmalarda Bulunacaklar. 

Ar. Otto 
- --.. ···---

ltalya'da mı •t 
Kanun, Partimizin Pren~ipleı·in· 

den Nur Ve ilham Almıştır. 
~~~~--~~~~-

Ankara, 4 (A.A) - K.ıtmu 

ıay bugfto Refet Cınıtez'ln bıe· 

kanlığında top!anırak endQ!trl 
yel mamullt llatltrlotn kon 
troUl hakkındaki kanonun bl· 
rlncl mOzakereelol yapmış ve 
onu takiben lı kanonu IAylbı 
ıanıo milzakereelne bıılamıııır. 

olmuştur. Bonon lçtn mdeaade 
alzle heyeti tebrik etmek lale · 
tim. Bu memleketin hıklkt 

evladlarını, memleketin hakiki 
lhtlyıçlaranı muhtaç olduğu 

kıymetli eeerl elz hediye edl· 
yoraunuz ve bu çalışkan bir 
zümrenin eabıreızhklı bekle 
mekte olduğu bir e8erdir. Bu 
vesUe ile temenni edulm ki, 
11yl ile bedeni ile fikri ile ça· 
hşın vatındaelarımız için eli 
mlzde bolunın bu kanun refah 
ve 11adet veılleel olıon . (Alluılar) 

Prens Pol Ve M. Benes, Ro~anya Ordusunun Yapa
cağı Bir C~eçit Resminde Hazır Bulunacaklardır. 

BrOkııel, 4 lRıdyo) - Der· 
nlyer Ovr gazetesi, Artldftk 
Otto'non ltılya'ya glttl~lnl hı· 

ber vermekte l8e de, bu haber 
Aretdak'ler'n eıto,undan tekzip 
olunmaktadır. 

Kanunen heyeti omumlyeel 

Ozerlodekl mOzakerat eeo11ıoda 
eôz alan Ekonomi Bakanı Celil 
Bayar, kanonun amelelerin .:ı n· 

layıblleceğl bir şekilde baehleş 

tlrllmeel eoretlle ameli bl : tat
bik oeklf nrllmesl hoeo8onda 
gösterilen bir arzuya karşılık 

olarak ılmdlden bonon üzerin· 
de durmayı lftzom olmadığıoı, 
kınuo heyeti umumiye tarafın· 

ı dan kabul edildikten sonra ala 
kadar bftroouo ımeleoln anlı · 

yablleceğl bir şekilde ktnon 
ftıerlode müteaddit bftrotOrler 
neıretmek enretlle al4kadarları 

tenvir edeceğini ıôylemlt ve 
demlıtlr ki: 

- Tısvlblolıe arzedllen bu 
kaotıo 8enelerlo tetkik mıhın · 

lftdür. MGteaddh ve edAhlyet· 
tar meclislerden, Şurayı Dev 
letten gr.çtlklen sonra kınon 

mohteUt encftmenlolzln el'nde 
mGtekAmll bir saf ba almıotır, 

ıeklmQl etmletlr, gOzelletmletlr, 
lylleomletlr Muhtelit encQmenl 
nlzln kanana verdlgl ve izafe 
ettiği bu kıymeuen dolayı ha 
ıoronozda keodllerlne ıeıekkftr 
etmek lateyorum. Kanonun mft 
tek Amil eaf hHından bahseder 
ken ısla bogftokQ hakiki lbtl · 
yıcımıza yftıde yas cefab ve· 
reblltr tddlıınoda değilim. Ç4n· 
kft bugün nazari eabadakl ma· 
lô.mıtımızı, kunetlt'rlmlzt kol· 
lınmık 8oretll~ kanuna bozu 

' rnnu11 getlrmlı oluyornı . Fıkat 

kanuooo mfttekAmll oldoto ve 

~eanları bnloodoga ancak 
tatbikat eahaeıoa geçtikten eon· 
radır ki kendini glleterecek tir 
Bunun tatbikatı (izerlnde btı 

yftk haauılyetle durarak nok 
HDllFI azerfndf" teeadftf ettik' 

lerlmlal de meclis' ıillnfze ar· 
zet111ek 8oretlle kanonu tabii 
şekllnde mftteUmll eaf hayı 
doğra 

1
götftrec ... ğlz. 

Ekonomi Bakanının ba be· 
yanıtını mftteaklp maddelere 
gtçllmlo ve luoanan 53 Gnca 
mıddeılnln mft11kereel yapılmıı. 
burada kanonun bazı madde· 
lerl heyeti umumlyece naznı 

dikkate ah nan bazı tek.Uf lerl~ 
bl rllkte encOmtoe verllmlıtlr. 

lo kanununun gtrl kıİan 
maddeleri Qzerlndekl gllrüıme· 

lere Kamutayın cnmı gftnkft 
toplıntııunda devam edJlecektlr. 

Atatiirk ...... 
Göçmen Evlerini 
Tetkik Buyurdu 

- BaşttJrafı 1 ci sahifede -

pılao yeni göçmen kGylerlnl 
görmek için buıoef trtnle Ma· 

rath'yı kadar ghmlelerdlr. 

Atatörk bezı göçmen nlerl· 
ne girip tetklkaua bulunmuı · 

lar ve köylftlerle gôrft1JmOoler· 
dfr. Girdikleri evlerde temiz 
ilk, kitaplar, fotogtaf lar n 
karyola gibi dftıgtın eşya bil· 
baaea takdlrlerlol celbetmlotlr. 

Çerke8 kôyilnde trenin te · 
vakkufu C8n111nda oradaki alıy 
komotıoı, nahiye madara n 
earıy bymakamı ile gôrfto· 
mOtlerdlr. 

Gerek Çorlu gerek Muratla 
ile Çerkeıı köytl ve diğer yer· 
terde halkın AtıtGrk.'e karp 
gôstndlğl onkl ve bığlılık te· 
zabOratı çok büydk n heye· 
canlı idi. 

AtatOrk g~ce yarm hoıoel 
trenle lıtanbul'• iV ıl~t boynt· 
moşlardar. 

Bftkreo, 4 (Radyo) - Yu 
goeluya kral naibi prens Pol 
'fe Çekoslovakya reslcomoro M. 
Beneıı, Cumartesi gaoft (Yaran) 
eabab, boraya g8leceklerdlr. 
Berlld devlet relal, kral Kı · 

rol'uo mlııaf lrluldlr. 
Gerek pren8 Pol'on ve ge 

rekae Mft8yil 8eoee'ln hu ıeya 
bati, alelAde bir mahiyette ol· 
mıyıb, çok mftblm eanılmak· 

tadır. 

Koçak antantı ttokll edf'o 
ftç de•let relııl, bGttan elyaeal 
leleri ve arıl1rıodakl muabt de· 
Itri bir kere daha göıden gf'çl· 

rece k terdir. 
K.oouıulacak olan me:a'eltle· 

rln bı1Jınd1 1 zecri tedbirler, 
Babl8burg allf'lsfnln nd()ıl, mer 
kezi Anupı'oın elmdtkl nzl· 
yeti, Macaristan meı'ele81, Al 
mınyı'mn kftçdk devletler 
hakkındaki nazar noktaaı ve 

Polonyı'aın, kOçök hilaf lı 
olan mftoıaebetldtr. 

Kftçilk hlfAf devlerlntn, yo· 
karıda yualı mea'eleler 6ze 
rinde mutabık dolunmadıkları 

bakkındıkl tayıılar tekzib oln 

noyor. 
Bftkreş letaııyonunda,- her iki 

mlsaf lr için bftyftk merasim 
yapılacakhr. Mihyft Rene8, prenı 
Po''dın btr saat evvel 8Qkreee 
gtlecek ve relıkallode Çekos 

l"vakya hariciye nazarı Möıya 

(Kroknı) bolona'!aktar. 

Yugoıluya bıtbakanı M ftıyft 
Stoyadlnovlç'fn Bdgrad'dan ay· 
rılmak lstememeelndeo, prens 
. Pol'oo refakatinde, nakliyat na 
stıı Mftsyft (Stao) bulunacaktır. 

Mleallrlu, (Kotroçenl) earayı 
meydanında yıpıl11cık olan aa 
keri geçit resminde de buar 
bulunacaklardır. 

Ayın ııeklzlnde, bu öç devlet 

Tekirdağında 

Bir Zelzele Oldu. 
htanbol, 4 (Ho8oııi mohıbl

rlmlzden) - S11t 5,30 da Te
klrdağında eiddetll bir zelzele 
olmuştur. Bılk, bftytlk bir be 
yecan içindedir. Şana lllve etmek lıteyorom 

ki, bu kanon büyGk partimi · 

zın 1tabu1 euığı b11yak ve ana Almanva'da Türk . Sovyet 
prensiplerinden nur almıştır, "' 
1 1 hım almıştır ve ona göre Bir tayyare ilmi yakınlaşması 
tanzim edllmlotlr. Bizden ev htaobul, 4 (Hosuııt mobabl 

ILı ıı l erkanıharbı öldü .. ve • mec •erin elinde bolun· rlmlzdeo) - TOrk - Sovyet 
du;ta halde tlmdlye kadar çık· Berllo, 4 (Radyo) - Almanya llmt yakıolıemaeı itlerini tan 
mamaeını bir noksan ola·ık llYfHe erkanıbarbı (Valter VI· ztm için Hariciye Vekaleti 
tellkkl etmeğe de mahal yok:- een), bogiln idare ettlAI bir tay· umumi 8elneterl Numan Me· 
tur. Bizim 8f'lef lerlmlz kano· yare He beraber dftımOt Ye nenıencloğlu'nun rlyHellode bir 
nun daha iyi çıkmHını ırza parç•lınmışhr. Bugftn Berllo'de komlııyon teşkil edilmloıfr. Bu 
ettiler. Fakat iyi lf'kllde çık· ha klzadın dolayı matem total· koınfıyoo, derhal faaliyete geç· 
maııı muhterem heyetinize nHtp maktadır. mlellr. 

~---·--------------------------------------, ~LHAMRATelefon 2573 

\1alnız 20 kuruşla iki lıüyük film birden 

41 a BOSNA S~VDALARO 
TÜRKÇE SÖZLÜ ve ŞARKILI 

2 .. Monte Krrôsto Konıtesü 
BRIGITTE BELM 

AYRICA BÜYÜK OLiMPİYATLAR FiLMİ 

Seanslara dikkat· :~,40 Boın~ Sevdıla11._ 5,to Monte Krlıto K.onıul. 1 Ollmpl 
• yıllar fllmt. 8 Bosna Se•daları. 9.30 Monte K.rleıo Konte·I. 

~~~---------~~~ rı lal, Tuna o~hlrlode . npurla lacalr, M. Bene8, tekrar Bftk· 

bir cevelan yapacaklardır. Preoe 
Pol Yugoılnya sahtllerlnde ka 

rtt
9
e dönecek ve oradan Prag•a (stanbul 

gidecektir. 

E k . D•• 1 b ld Gazeteleri 
S l UŞW3ll Slall U 3 Başmakalelerin· - Bir de ne yazıyorlar? Fakat Şimdi Hakikati Görmüş 

insan Olarak Takdiı·lerini Sildiriyor 
Jııınbul 4 (Uoııoet mnbablrlmlzdeo) - loglltere'de mattoek· 

kll Balkın komiteıt relıl M. Edvard Bayl buraya gfllmlştlr. 
Evelce, Tarklye ve Tılrklc:r aleyhinde çah1Jan bu adam, olmdl 
comuriyet ldareılnln, lnkıl4bın Tarldyeye verdiği yep·yenl idare 
Ye lmu bırekeıt ile lokılibı yaralan Atılftrk'ten yüksek takdir · 

lerle bıhaetmektedlr. 

••• 
Istanbul Gomroklerinde Bir Hırsız 

Şebekesi Yakayı Ele Vermiştir. 
lıtanbol 4 (Huıuıf muhabirimizden) - letaobul gftmrftk dt· 

polarıodın mOhtm mlktord• eşya çalın bir hırsız tebekeel mey 
dana Oıkarıldı ve eebeken!n natıra tuto,du. Gftmrilk d,.polınnda 
yapılan hırseızlıkların bir oebeke tarafından yapıldığı anlatıldı . 

Alman'ya Amerika _,,___ ... ___ _ - - -•+---

İetınbul, 4 ( A A) - Ali 
Naci Karacan, Tan gueteıılnde 

belediye reisi Muhiddin Üatftn · 
dağ'ı ithaf ettiği (lstanbul) baı · 

lıkh yaz1111nda tıblatıo bnyok 
lfttf6ne mazhar olan l8tınbul'on, 

bir ıenıh eehrl olmamaeındın 

ve istirahat, kolaylık, eğltnce 

yoklognodın ve eebepletlodeo 

bahsetmekte ve bunların temi· 
nlae ı;alıımasıoı ıanlye eyle· 
mek.tedlr. 

Knruo gazeteıtlnde Belçlb· 
dakl ııoo Reketf zm cereyanla· 
rından bahseden Asım U8, bo 
cereyanın ltılya'dakl fıelsm ve 
~ lmanyıdakl Bltlerfzmden fer k· 
ııız oldoğooo eöyltmektedlr. 

Fransız Kabinesi 
Neden cevap 
Vermiyor? 

Parlamento Reisi Cumartesi gllnOn par

T~ondra, 4 (Radyo) - Dan 
(Ribcodrop), buraya ellr gel · 
mtz, Lord Eden'le mCUlht 
lıtemlotl, fallıt o gftndenberl 
bir daha bo talebini tekrar 
etmemlıtlr. 

( Morntog Poııt) gazeteıloe 

göre, dao Rlbeodrop, (Dok: 
Boçar) le beraber burada yapı · 

lacak konuşmaları idare ede· 
cektlr. 

Lord Eden, Alman munh 
baal1rlle k.onutmakıao ihtiraz 
etmlyor11 da bundan kaçıyor 

gibi görftnOyor. Bunun 8ebebl, 
Almıoyı'nıo, ıerbe:t kalıbllınek 

için bir z~mln aramak letenıesl 
ve bundan dolayı htn6z fogll 
iere'nln notasına cnrp •erme· 
mlo bulonmaıııdır. 

Fedakar 
Turgutlu'lar. 
Çok şerefli bir 
Kurar verdiler .. 

Turgutlu 4 (Bueo~i mubıbt 

rlmlzden) - Turgutlu C.H.P. 
bıekanının duetlle 1.6. 936 
gClnfl Turgutlu'da bfttOn te11ek· 
kMler heyetleri, parti ocak be 
yelleri, eehtr mecll81 ftyelerf, 
kôy muhtarları ve ocak heyet 
lerl, •e mahalleler IQftmee&ll 
lerloln lotlraklerlle bir kongre 
aktolunmuş ve bu kongrede 
Turgothı'non geçen ıene ba 
Uln halkının koroma verdik 
Itri mazbatalatla kabul ve taab 
höl etttklerl ve bu t11bbütle 
rint genle mlky11ta yerine ge· 
tlrdlklnl biltOo toprak mıh 
8Ullerfoden yOzde iki havı ka 
romu lıneslnln bu ııene dıhl 

tatbiki kabul ve karar altını 

alınmıotır. 

Turgotlu'ların yurtlarını kartı 

bu fedakAr hareketlerini bOtQn 
clvarındıo nvel daha geçen 
ıenedeo yıpmaı bolanmaları 

için şeref il bir 

Vefat Etti 
Va~lngtoo, 4 (Radyo) - Ame. 

rlkı parlamentosu bıekanı mb 
ter Voır, 66 yeılıraoda oldutu 
halde vefat etmletlr. 

Mdteveffanın cenazeal , 
milli törenle kaldırılıcak ve 
törende bizzat relelcumur Ruz 
veld hnır bulunacaktır. 

Yahudi Muha
cereti Azalı yor .. 

KudOe, 4 (A.A) - Mayıs 

ayı içinde Y ıh udi muhacirini 
nln adedi nalmıı ve 2158 e 
lnml,ılr. Nleanda 309 J, ve 
Marttı 3646 muhacir gelmişti. 

Ufto Betlebem'.ıe muhtelif yer 
lerde kanlı hldlıeler olmuştur. 

iki polle yınlanmışhr. 
Rhokı Y abudi koloolelndeo 

iki Yahudi ağır 8orelle yara
Janmışlardır . Matbuat eanııOrG 

bazı Yahudi gazetelerine de leş 
mll edllmletlr. 

Habeşistan 'ın 

Mu iki Taksi matı. 
Adlıı · Ababn, 4 (Radyo) - Ma. 

reeal Graı;yıol, buglin dlplo · 
mıtları kıbul timi" ve Oıbe. 

tlstan'ın millkf tak&lmıtı hık. 

kında kendilerine malılmıt 

vermlttlr. 

Yunanistan yeni 
gemiler yaptıracak. 

Pariı, 4 (Radyo) - Atina'dao 
haber veriliyor : 

Deniz komisyonu, buğün top· 
laomı~ ve Yuoınieıao'ın 4 torpido 
muhribi ıemarlamtSı içio lazımge· 

len makamata ealibiyet vermiotir. 
Yeni torpidolar, 39 mil eftr'a• 

tinde olac11k ve iki sene içinde 
bitmiı bulunacaktır. 

Ren Nehri 
Son yağmurl11r yüzün· 
deu rdlr'atle kabarıyor 

Parla, 4 (Radyo)- Reo neb · 
rl, 80n olddetll yığınurlardan 

dolayı glulkçe ve eOr'atle lu · 
barmaktıdır. 

lamentoya geliyor. 
Parlı, 4 ( Ralyo ) - Blaoı 

kabinesi, yarıa Otel Matlnyon. 
da toplan•cak ve nazırlar llıı: 

te!İnl tanzim ederek relslcu. 
mora vertcektlr. 

Kabine, com1rtesl gftoG (yı. 

rıo), M. Lebrun'on bıekanh· 

ğıoda toplanacak •e ô@leden 
80011 da perlamentoyı geltırtık 

beyannameııfnl okayacıktır . 

ltal yan 'lar 
Mussolioi · Şuşning 
mnlakatına önem 

• 
verıyor 

Rom111 4 (Radyo) - ltaly• 
ılyaııal mebaf ilinde, Avuııory• 

bıebıkım M. Şutolog'in, Mos· 
ııollot ile yıpacığı mftf Akatı bO· 
yftk ehemmiyet veriyorlar. 

M. Şuooln~, bugftn Vlyarecyo 
plAjlanndın ıyrılmımıotır. 

Son bir habr-r, Mueeollnl'olPı 
Dôlı Kan yana Hyf lyeelne hı· 

reket ettiğini blldlrmektedlr. 

iki bışnkil araeındakl mftli· 
kıtıo, merk.ui Avropa'da bll 
knm ıfireo \"azlyet eırafaudı 

ceryıo edeceğt ve 193,4 proto· 
kollerlnln tetkik olooıcı~ı eöf 
leolyor. 

Londra, 4 (AA) - Royter 
ıjıosıom Roma'dan aldı~ı bir 

habere gllre Avusturya bıobı · 

luoı M. Şuenldg pek yakındı 

Loodra ve Parlı'e giderek dıt 

slyıea bıkkrndakl noktılnız• 

rını blldlrmek niyetindedir. M· 
Şotolog bu eeyabıtl dıo bıbP1 

aıfattle yapacaktır. 

Bir Yunanlının göster· 
diği yurdseverlik 
Atlnı, 4 (Radyo) - A81ell 

Goloıı'lu olop Mısır'da bulouııı 

v~ ticaretle meı~ul olan YonıO 
tebeılı Dlmhrl Pontroll, Yuo•IJ 

bıncılı~ı için onbte bin Urıh~ 
iki bombardıman ıayyareel ,.. 
tın al1rak Yunıo bava kuutt· 

terine hediye Ye Ubak eımlflll 
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DOşOndnklerim .•• 
Muhtelit 
Takımımız ...... 

Doğurmıyan 
Kadınlar! 

Değerli doatom ve yazı ar
kıtdııım avukat Nuri Sıtkı ge 
çenlerde bir derde dokundu; 

Çocuk dOeftrmet. 
DCııftoftyorum; 

Kordonda Elektirikli 
Tramvay işletilecek. 

Kültürpark'ta işler 
Devam Ediyor. 

Dn.o lstanbula giıtf 
lttanbul'dı Vlyını profeıyQ· 

nel takımı, Ankara ve JıtaPb~I 
muhteUt tıkımları ile kartıl11 · 

oac11k olın t~mlr mobteljt ••· 
kımı, dan on ıekfa khfl!~ bl• 
kadro ile Comorlyeı vapqrll• 
letanbol'a gltmlıtlr. K.ıflle refet, 
beledly., reje muavini Suıct 

Yordkoru'dor. htaobnl uaınta· 
ka relıllğl, blteraf bir hakemin 
de götQrGlmeslni istediğinden 

Altınordu'dan Moıtıfa, mohte· 
Ut tılum oyoncolarile birlikle 
ıltmhtlr. }'!!taobol'dı yapılacak 

fndbol trmaeları çok miihlm 
görlllfiyor. Şchrlmlı~en bazı 

spor merakl ı l.rının bile bu 
m6Hbılı:el111 görmek Osere h 
taobul'a gittikleri haber alan· 
mııtır. Yapılıcak mftaabakelu 
netlceılnde olimpiyada gidecek 
milli talı:ım oyuncuları ıeçlle· 

cektfr. Gençlerimize moYaffıkı· 
yeıler dllerls. 

- -

Şirkete Teklif Edilecek 
Teshil ()lundu. 

Şartlar iki Sene Zarfında Bu GeniŞ Saha 
Bu memle'kette soıyoloğ, mft· 

tefekklr, mGnener hekim ge· 
çlaen kıç vatandaı, bu mevzu 
Oıerlade neler yaadılar, bize 

Cennet Gibi Olacaktır. 
~~~....--------~~~ Kordonda ı,letllecek olım lok 14mbdlar yakılmak ıuretile Kftltılrparkın ağaçlaodmlma· - KOltftrpark'ın tımanalınm111 

teinin ancak yedi aeoede mftm· 
kün olıcağı eôylenmekte idi. 
Faket meBBlde gôıterllen eilr'at 
n tatbik edilen dlef plln aaye· 
ılnde KCıltilrpark'ıo lld ıenede 
tamamen vtıcade geleceği anla. 
tılmııtar. Yazlerce araba, Kftl · 
tftrpark'ıo tarhları için k:unel 
lnbatlyeel yOksek toprak tıııı · 

maktadırlar. 

neler eöyledller, oelerl tercil· 
me ettiler? 

Hiç!. Sanki bir cemiyet tçfn· 
de "Çocuk,, mevzuu ıonuocu 
plAnda yer alan bir ltlkı me· 
ıeledlr. Ve, konuınlsa da olur, 
koooıulmaıa da .. 

Balbuld yalnaııı; çocuk dO~Qr 
me d,.ğll, bir de kııırlak facia 
ıı Ue karıı karııya bolunu 
yoruz. Tarihin, en velıl.d, en 
zorla anaeı olan Tork kadını 

' 
yeni glrdl~I hayatın hav111 
içinde 1aıl beolfğlol ve kadın 
lığın a11l mana ve ndfeelol 
unutarak mOtemadlyen buraya 
doğt'u kaçıyor. 

Doğuran, &1dece ko,ıo ve 
kasabala kadındır. Şııhlrde bir 
nevi mftetehllk ..,· tufeyli tip 
k~lığrna giren kadın lee, yalnız 
kendi f lzlk nzlfeslne d~ğll, 

koskoca bir cemiyetin davaıın• 
arkasını çe'firmtı, aaçlaraoı ta 
raya taraya, dudaklarının bo 
yasını tazellye tazelfye, ayak 
ayık ftetO, ığzmdı ılgara, ma 
HBında içkisi ve kumarı ile 

' 
~yle IAkaylt ki, bu tlplu tarl· 
hl Tork kadıoı neelfnden ola 
bileceğine: inanamıyoruz. · 

Topraklar bomboo. Servetler, 
öla halinde yatayor. Yurd mo 
dalaaııı ile ntıfDffla alAkadar. Do 
nıemltket, en aııa~ıeı 35 40 
milyon canlı bir kalabalık bek· 
llyor. Bfz nOfoeamuzun art· 
mannı, başkaları gibi, emper 
yıllııt •e mOetemlekecl bir eb· 
tem takibi için değil, tıadece 

kalkınmak, kuvvetli olmak 
için hılyoruz. 

Doğurmıyao kadın, kök 88 

lamamıış, gö,de •erip dıl bo· 
dak atamamıı,, yeıUllkelz, ~öl· 
geıfz, çfçekelı, meynıız, IAa· 
leuayln bir yaban oto gibidir. 
81114, hoıan lakeOne, batan 
fınıezlılne, bDtOn iddialarına 

' 
batad gösterişine rağmen, bir 
ıutam ot!. 

Orhan Ralımi Gökçe 
~~~~~-,----~~-~-

Menşe şabadetnamesi 
Dericiye Vekaletinden ıehrJ. 

mlı ticaret odaeını gelen bir 
mektqpta memleketimizden her· 
hıngl bir yabancı liman •eyı 
memlekete parti hallnde sevke· 
dlldlkten sonra o meml,.ket 
gGmrGk arazisine filen eokul· 
mıdan OçDncü bir memlekete 
ifraz edilerek gönderilecek Tftrk 
menşeli mallar için mCıfrez 

menşe eahadetnımeıl verllmetıl 

hueuaonda konıoloeloklarımıza 

ıeblfğat yıpılmıı, ofdoğu bildi· 
rllmlştlr. 

elektrllı:ll tramny tÇln yakında ten•lrat yapılacaktır. Şirket, eı n çiçeklerle eftılenmeel lıl, 
•llAyette bir toplantı yapılacak, bu tenvirat lçlo belediyeden bftyQk bir ıftr'ıtle ilerlemek 
ıılrket mfidilrd ile belediye para htemlyecektlr. tedlr. Bazırlanmıı olan plAna 
muuhhaeı da bu toplantaya Şirketin, bu ıartları kabnl gôre Oç aylık bir çalııma neti· 
lıtlrak edecektir. Haber aldı· edect>ğl kuvvetle tabmlo edil· ceelode ktırtftrparkın dörtte biri 
~ımıza gare tramvay n elektrik mtkledh. Şirketin bu fartları " L b ı L bil tamamen tarhlartı, f ldanlarlı 
ılrketlnln Bel.-lka merkezi, ... u etmeılne mo .. a tram '" 1 b ıftelenmte n mfiıtıkbel 9ekll 
İzmir kordonnoda elektrlkll vay ılfyen hatlarda oto ft'!I se 

federloe Hla mftıude edilml ılmııhr. Funrıo ıçılıcağı 1 
ramvay lıletllmeel lşlrıi Ozerlne yt"cekUr. Vilayette yapılacak gô eylule kadar Atıtftrk devrim 

almak kararını nı1ml1tlr. rüıımelerde mutabakat hA!!ıl ol· müzesinin loııa edll,.ctğl eaha· 
Vali Fazlı Gtıleç'ln, Ankara doktan eonra belediye ve şirket nın etrafı da ıamamen tarh· 

seyahatinde Naf la Vekili Ali murabbaıları Ankara'ya gld"r"L 1 1 t 1 dil k 1 8 •. .. ar a ( zy n e ece t r. unno 
ç,.tlo Kaya ile görüıtOğQ sarada N .. fıa v .. LAl·tlnde imtiyaz mu 1 t Lül .. L bl 
fzmlr halkınıo otobftı derdi 

.. .. ... , ç n .. lurpa .. ta munt•zam r 
kavelenameıl müukereeloe bae program dalrulnde yOzlerce 

yfizftnden Ç
0

ektlklerf aörft1olmü9 lıyacıLlardır. f f 1 1 L d "" .. ;ıç ça ııtı?ı mı .. ta ır. 

ve Nafi• Vektll, kordonda elek --------======= ======-------
trlkll tramvay lıledlmeıl için 
mOukerf!ye glrlşllmeelnl mnn 
fık bulmuııtu. 

Evvele" belediye r~lellğlolo, 

şirketçe İsmlr ı~hrl ve halkı 
lehloe kabul edilecek bazı ı,art 
larla ılrk:etlo kordonda tramvay 
lııletmeal doğru olacağı hakkın · 

da yaptıtı teşebbdeler, bu ıo· 
retle müıbet bir ıekll almışlar. 

Yaptığımız tahkikata göre 
ılrkl'le teklif edilecek: earıler 

şunlardır : 
1 - Şırket, derhal BHma 

neye kadar elektrikli tramvay 
fıletmtğe başlıyacaktır. (Zaten 
Ba@maneye kadar raylar düşen · 

mi" bulunmaktadır, yaloız Gazi 
bulverına kadar tramvayın gft 
zerg4hı teıblt edilecek, bu 

kısma da ray dDıeneeektlr.) 
2 - Gerek eanaylde, gerek 

teovfratta kollaoılan elektrik 
kilovat Dcretlode bir kuruı 

teozllAt yapalacakhr. 
3 - Konak - GOzelyalı 

tramvay Ocretlerlnde bir mlk 
dar tensllAt kabul edilecektir. 

4 - Şirketçe her eene te 
mettftden belediyeye nrllmekte 
olan on bin lira, yirmi bin • liraya iblağ olunacaktır. 

5 - Kordonda •e belediye· 
nln gOılereceğl bazı mdhlm 
bol.ar •e caddelerde elll 
metre aralıkla beşer yilz mum · -Sıhhat Meclisi 
Halkapınar 

Suyu ile meşgul.. 
VllAyet Umumi Sıhbıt Mec 

1181, Sıhhat mQdftrlO~Onde top· 
lanmıe •e Halkapınar euyu hl · 
meve mıntakHı hakkında mft· 
hlm karadır almııtar. Oalkapı · 

nar euynnun kaynağı clvaranda 
n yıkınındakl tepe Qzerlnde 
e• n esire inşaata derhal 
mrnedlleccktlr. Kaynağın mn· 
hafızaa• için yeni tedbirler 
alınacaktır. 

Ekonomi: 

üzüm Satısları 
' 

Alivre Satışlarda Bazı E\1ler Fiat
leri Gene Düşürmüşler. 

Bulln Tftrk Ticaret odaeın· 
dan, Almanya plyaealerındakl 

mahıollerlmfzln son haftaki 
Hhş vaziyetleri hıklunda şeb 

rlmlzdekl alAkadarlara bir ra
por gelmiştir. Bn rapora göre 
Bamborg plyaeaeında hazır mal 
koro üzilm Ozeıioden buı iş 

ler yıpılmıştır. Fakat bo işler 

hemen kimlltn da,cık flatlerle 
olmuetor. Alivre 11taı,lar Oze 
rinde o bo haf ta daha zlyıde 

teklifler alınmıı,tır. Raporda 
dentllyor ki: 

TeeeeCirle keydettlğlmlze gö 
rt, bazı TOrk ticaret nlerl 
yeni mahıol f latlerlnl yeofdtn 
karmıelardır. Buna karşı tının 
mıe Tork ihracat nlerlnln 
f latlerl lndlrmeğe pek o bdar 
yaoaı,mıdıkları memnuniyetle 
haber nrllmektedlr. Şöyle ki; 
bCıyOk evler, diğerlerine naza 
ran hemen her tip için 100 
kllo baıııu. 1 . 1,5 lira fazlı 
f lat letemelı:tedlrler. Ne yazık 
ki, Almıoya'dıki ılıcılar tabla · 
tile daha ılyade dOıllk flıtlerl 

gözOnftnde tutmakta ve here· 
kederini ona göre t1ylo •e 
tanzim etmektedirler. ' 

Flıtler hakkında yaptağımıı 

tetkiklerden buı mtlhlm neti· 
celer atdık. Bo ,netlcelerl bir 
kaç giln ıonu alAbdar ma 
kamlara arıedeceğlı. Şimdilik 
yalnız şuna iııaret edelim ki 
f lat meı'eleelnde pek ihtiyatlı 
hareket edllmeıl, TDrk kOylü 
eOndo •e TOrk iktıeadlyatının 

oldoğo gibi Almınyadakl all 
• kadarlarıo da yCıkeelt menfeat 

lerl icabından bulunmaktadır. 

Binaenaleyh ktndl ıı•h~i kArla · 
raoı ancak •e ıncalı: f latferl 
dftıftrmekte gören b111 nlerln 
bu bareketl,.rf tabiidir kf hD· 
kOmetlmlzlo göztlndeo kaçma 
yıcaktır. 

Son hafta eatıı f latlerl 100 
kilo baıına (Sif Bambnrg) 7 
numaradan 11 numaraya kadar 
13,25 - 18,50 Tark llr111 
ar11ındadır. 

EylDl n birinci teı,rln yClk· 
lemeıl flatlerl de ıudur : 

7 Numara 11 lira, 8 namı· 

ra 12 lira, 9 numara 13 lira, 
10 numara 16 lira, 11 nama 
ra, 18 lira. Daha enelkl haf. 
tanın aline HhlJ f lıtlerlnde 
yftz kilo bııına 1 - 1,5 lifi· 
lak bir fark nrdır. 

lncir : 
Plya11da canlılık roktnr. 

Mncut lnclı ler Dzerlnden tek 
tilk 11tı1lar olmuıtur. Diğer 

taraftan &tokların, oldokça faz 
la bolundoğo elSylenlyor. 

Eski maheol plyHuıoı.n bn 
vezlyetlnfn 1936 rekolteıl leleri 
ftzerfode de bazı teıfrler b1rak· 
tığı zaoııedllmektedfr. Yeni re· 
kolteden yapılın bazı ıekllf lere 
Bamburg plyaaaaınca çok alAb 
gOeıerllmemlştlr. Flıtlere ge· 
lince, eekl mahıol ekatrlıma 

Cennln İzmir naturel loclrle 
rlnln 100 kilosu için ılf Bam· 
burg 10 Ura lıtenmekte ise de 
Hamburg'takl mılların daha 
ucuzı arzolundoğu haber nrll· 
111ekıedlr. 

TAYYARE Sülfilemaso · Telefon s1s1 

Blldlrlldlğln~ gOre, •yol kı· 
lltede 936 mabıuhl Jımlr'den 
9 9,5 liraya teklif oloamuı,tor. 

Balmumu: 

Su hafta iki hnynk film birden 

1 ... eöyDe ko~ YlfillYl'ltlYIDYır my? 
BiTMEMiŞ SENFOSİ f llm!nln dibi reilaöril VlLI..l FÔRST'Cın bizzat trmeU ettiği bOytık operet 

2 m ESRARENGDZ HANEaa 
Dünyaca meı,hor ı,aheıer film 

AYRICA: MIKl CANLI KARiKATÜRLER 

Sea 8 ali • 16 - 19,30 Eerarenglz hane. 17,30 -- 21,15 Böyle bfr kız uau· 
D Sa e~l: tolor mu? Cumarteel, pazu (Böyle bir kız unutulur mu?) filmi ile 

Yat 14 le bıılar. Ffatler 16 20 30 kuruetor. 

Tftrk balmumlınna mQhlm 
letek •area da lbtlyıca yetecek 
derecede teklifler ılınmamık· 

tadır. İhracatçılarımızın teklif 
yapmaları lıtenm•ktedlr. 

ilk gardenparti 
TOrk Maarif ce111lyetl, 13 

Haziran cumerteel gOoA akı,amı 
Şehir gazlnoaondı menimin 
ilk gerdenparılılnl .ererckılr. 

Gardenpartlnla gDıel olma11 
için ılmdldeo hazırlıkları bat· 
lınmııtır. 

Y •kında KCıltOrpark etrafın 

dakl ıu,.ydan · ve bulHrların 

keıme ta~ dlSeeomf'ıfne baıla · 
nacaktır Yaloız KCıltOrpark'ıo 

ana methali öoOndeki yarım 

dafre ı,ekllodelı:I meydanı par 
ke taıı dlie,.necekılr. VHıf ÇI 
nar bul vır ile diğ~r caddelere 
kesme taı döıtrıecr.ktlr. 

Almanya Ve 
lhr~catçılarımız 

-
Kontrol dairesi· 
nin rolü mOhimdir .•. 

Almanya'yı mal ıe'fkeden 

ihracatçılarımız eberlyı Alman 
kontrol dairesinin mftsaadeeini 
almadan mallarıoı gôndermelı:te 
n bo ytızden bllha1sa flat ho· 
ıueonda lhtllAfı dQımektedirler. 

Berlln Ttırkof lı eobeılnden 

ıehrlmlz Ticaret odauna gelen 
bl r m~lttubta ı,u malumat Yeril· 
mektedfr: 

Tllrk lhrecıtçılarlle Alman 
ldbal&tçıları ıneanda tekarror 

eden f lıh, Almın kontrol dal· 
real kebol etmediği takdirde 
Almanya'yı mal ldhal etmenin 
lm~Anı yoktur. Nitekim bu 
yüzden ıııon gdnlerde Almın· 

yı'ya Tfftlk: ve YDn IdhalAtıaın 
hiçe ~ndf~I görftlmCııtGr. 

Ticaret Oda .. , bu nılyetten 
şehrimi ıdekl aJAkadarları haber· • 
dar e~ecek •e ihracatımızı aıtlı 
kllAte uğratın bo gibi meıele 

SeJahiyetli 
Hakim .. 
Teşkilaı. yapılacak. 

Adltye v('kAletlnden ıehrlmlı 
mCıddelumomtllğlne gelen bir 
emirde IAğ•edtleo lhtiıae mıh· 

kemesi yerine lr.mlr'de (Seli· 
blyetll bakim) ttşkllAtı yapıl•· 

cağı blldlrll mlıtlr. 

Bu mahkemeni o (SeJAbf yet il 
mftddelomumi) namı ahanda 
bir de mCıddelumomlıl bulanı. 
caktır. Yeni t('ekll4t yap•lıncıya 
kader lhdeae mahkemr.elne alt 
davalano aeliyecr.za mahkeme 
lrrlnde görülmeıl blldlrllmle 
tir. Ooon için dQn lhtf111 mıh· 

ktmealoe alt dava doıyalarınıa 
a11fyPcezaya durlne başlanll'ıı · 

tar. VekAletten gelecek emre 
göre htlAbari bu duaları, Seli· 
hlyetU hAklm g"recektlr. 

Mahkum Oldular 
Kemerahı caddeelnde Ke· 

mahlı hını bhveılode ocakçı 

Sftlryman'ı tabanca ile öldClren 

Mozaffer'Jo Ağırcezıda moha· 
kemeel netJcelenmf ış ve hAdlıede 
ılddetll tahrik bolonduğa göı· 

öntınde tutolarak Mu1af fer Gç 
eene bir ıy Ye 18 gDn ı~ır 

hapıe mahkum edllııilıılr. 

Kemalpaıa k11Hının Yuklrı 

kızılca kooperatifi he11plarında 
lhtllAı n zimmet ıureılle ıul· 

yeni tedrisat programı' isti maide bolonmakla maznun 

lerln ônftne geçecektir. · 

Köy Mektehleri 

hazırlanıyor kooperatif madara Zlyı ile 

Ankara'dan gelen lıaberlere '"11 Mebmed'la Ağarcezada de· 
gftre Maarif VekAletl. kiSy mek· vem etmekte olıa muhakeme· 
trplerl için yeni •e çok eıaelı lerl netlcelenmlıtlr. Ztya ftç ay 

bir tedrlıal programı hazırla 00 bee gdo, Mehmed tlç ay 
maktadır. Bunun için A•rnpada hapıe ve cezalarının teciline 
tabell görmftı muktedir •e de · karar verllmletJr. Zimmete ge· 
ğerll dJHrifçllerimlı, Vekilette çlrllen 415 liranın Zfya'dın 'fe 

bir komisyon halinde çalıımık · 150 llrının da her llı:lelnden 
tıdarlu. Köy (mekteplerinde tahılll karerlıştırılmıetar. 
tedrhat, köylünan ihtiyacını 

ıamameo karı,ılıyacak bir Hzl· 
yet lktl11p edecektir. 

Vapurda 
iki kişi yaralandı 
Al11ncak Vıpur İıkeleelae 

yanışın Kenan motorunda bir 
nkı olmueıor. Vapurdan ÇI· 
mento boealtmakta olıo ımele · 

den Erzurum'hı ha oğla Meh· 
med ile Duud, motor eahlbl 
abmed 'fe aıçı Ômer aruarında 
IJU meeeleılnden ku~• çıkmıı, 

bunlardan Dnod Ômer'f ko 
lundao ve eırtındın, Ahmed'I de 
ıol elinden bıçakla yırelrmııtar. 
Vıka fılllerl ıebıtacı totolmue· 
tur. Tahkikata denm edlllyor. 

Küp şekerler 
Anupı'dan ithal edllmlt olaa 

kJp eekerlerln beher klloıonan 
28,85 lı:uroı,tan aatılmııı ff'h· 
rlmlzdekl al!kaderler~ blldlrtl· 
mfetfr. E'elce yerli fabrlkala· 
rımııın lıtlhıalAtından olan ba 

nnl ıekerler 26,75 · 27,50 ku· 
roı,tan Hhlmaktı idi. 

Turing kulüb seyahatı 
Turlng n otomobil kutQbl 

bu Pazar gftnft lkrgama'ya bir 
ıeyıbıt tertip edecektir, Berga· 
ma'dakl A11rıatlka slyaiea edl· 
lecekılr. 

KulGb İdare heyeti, menim 
mfta11ebetlle zengin bir ıeyahıt 
programı buırlımık Gıeıedlr. 



f A"rl ô o [ 6 1 Baa•r•n 5 nnlfllllll 
İioiıiiıiı!ıİİİIİİ!ıio-~~~~!'"!'!'l~'?'!"!'!'~~~~~~~!Y!,!fl.:ft\~nr.1m:t:tr..1t:n,1.111 111Mlılliiitiıılıılıııllıllliililıliiiiii •• I 4iilitiiilhiilliiliilifiillnilililliilılliHllAMlılilillilliilffiiiiiiiiiiliiihiihiiiiliiiiiiiliiiiiiihiilhhihihliiiiiiiliiilliiliiiiiWMIA""" 

Siyaset Ve Aşk 

lçHen Ltkörler, mtsıf trlerlo 

peş'esfnl bir derece daha artır· 

mıştı; fak.t Şarbay saat 6çe 

geldiği ve balkın balonun bae 
lımaeını beklediğini bildirdi. 

Dak Lodovlkı 
- Haydi, dansa! Dedi. 

Bftıtın misafirler kolkaılar, 

ve bir arada kilisenin meydan· 

h~ıoı vardılar, burada IAzımgeleo 
hazırlıklar enelden yapılmıfh . 

Halk bir a~ızdan: 

- YaşHID Gnn DGşes! Diye 
bağırdılar. 

Bortaoe, kollarını teklltılzce 

sallıyor, bGUln köyltılerl sellim· 
lıyordu . 

KöyOn muzikacıları Mozorka 
çalıyorlardı. 

Kont Lodovlk fforton!!'ı dansa 
davet etmekle baloyu açmıe 

oldu. 

Oyundan eonre, Hortane bft 
feye geldl, bir kadeh şarap aldı,· 
yanında gendlslne huyretle bHk. 

makta olıo birkaç ,genç gordü. 
Ve: 

Haydi, j?e11çler! Diye bağırdı . 

Kadeh ıokutorahm! 

lio davcı, yeniden nP-Ş'8eler 

yarattı ve gençler birer kadeh 
şarap alarak: 

- Gran DOeee'fn şeref ine 
ve sıhhatine! Dediler. 

Bortane, bo vaziyette, sah 

nedekl halini almış bolonoyorda. 

Üç Keman, bir Vtyolcrneel, 
bir FIHta, bir KIArent ve bir de 
borudan mftrekkep olan orkestra 

bir Vals çaldı, Horıan11 bu de· 
fada Fermoo ile dao11 etti. 

ikinci Mazorkayı, köyOo gft 

zel dellkanhlarıodan blrlel ile 

oynadı. Hortana'ın bu hareketi, 

halk Hasında bftyak bir eevlnç 
uyandırdı. Ve: 

-Gran Dftşeı, Birinci Na· 
polyon kadar klblrelıdlr! Dediler. 

• • • 
Orkestra birden " Gftzel 

Belen ,. den bir kadril çalmığa 

bışlıdı. Horıanı, Parls'ln en 

modaaı, kendisinin en fazlı 

balkettlğl bo bava karşısında 
kendisi ol unuttu; Dük Lodo 

vlk'Jn de tavılyelerlnl 1 mnkl· 

ini aklından çıkardı, nemen 

dans meydanını atıldı, coştu! 

Gtlzel bacaklarını, cihanın en 

gtızel bacaklarını göeteıerek, 

blnblr hareket ve knrıotı ile 
oyoamağe başlaıM 

Baton ciddiyetini muhafıza 

eden Kora'da, kendinden geçli, 
Germen'! Dans eabaeına çekti 

Ve ... Goderus'oo korolo~oodan· 

beri gl>rOlmlyen bir aahne pey· 

da oldu. gençler hep bir arıda, 

dana mabudesi addettikleri Hor· .................... 
ANADOLU 

-------
Günliilı: Siyasal Gazete 

Sahip ve Baıyazganı 
Baydar Raedd ÔKTEM 

Umumi neoriyat ve yazı i~leri 
mildiirD: Hamdi Ndzhet 

İdarehanesi: 

hmir İkin~. Berıer ı~bğı 
C. Halk Partıeı hınaaı ıçinde 
Telgraf: fzmir .. ANADOLU 

Telefon: 2776 .. Poıta kutoıu 405 

ABONE ŞERAİTİ: 
Yılh&ı 1200, Altı aylığı 700, fJç 

aylıtJ 500 kuroıtur. 
Yabancı momleketle.r için ıenelik 

abone 6creti 27 liradır. 
Beryerde 5 Knuıtor. -Gıu1 geçmiı ntlAlıalar 25 konııtor. 

ANADOLU MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

taqs'ın etrafını çevlrmtıler ayol· 
yorJar, bağırıyorlar, gftlOyorlar, 
t1ı çrı yor lardı ... 

- 12 -
ln>parator OçOncli Nıpolyoo 

Eabahıanberl Tulycnl sarayında 

it kablof'elode çahvıyorda. 

Napolyon'oo it dalreıl geoit 

bir ııalon idi. Ortada bftynk, 

lake ve •t•ğı kadar çekmece· 
lerle dol o hl r mHa vardı. 

Maeaoın karşısında geıılt pen· 

cereler, biraz kenarda Napol· 

yon 'nn hususi dosyalarını havi 

bGyftk bir kaea, dıvarda da 
P .. rte'ln p14oı vardı. 

Imparator M. Droyn dö 
Luye'i çağırdı, ve bu zat be· 

men geldi. Dııı lolerl bakanı: 
- Slr, dedi aldığım bir ha · 

beri çok eayanı dikkat ve hemen 
zAtıAsll4oelerlne blldlrmeğe 14· 
ylk boldom. 

- Bo baber neye aittir? 
- A voeıurya - Macaristan 

imparatoru Fransova Jozef Ve· 

nozya ( Venedlk eyaletini ) 

zat•4sll4o~lerlne · heaıan Vlktor 

Emanoel'e devredilmek earılle . 

verecektir. Bu suretle halyan 

vahdeti tıhıkiı ok ediyor de· 
mektlr. 

imparator, bıyretlnl sakla · 
mık için yftzftnd boroetordu. 

Dıoltlerl bakanı sözOoe dnım 
ederek: 

- Bonon, pıtlımık ilzere 
bulunan A voaturyı · Proıya 

harbinin önGne geçmek için 
yapıldığına oftpbe caiz değildir. 

Fransova jozef Iıalya'dıo, &1dece 

bitaraf kalmasını lııtemektedlr. 

Ve Avusturya'nın Pruaya'dan 

Sllezyo'yo llhalunı bizim tan· 

fımızdan mftmaneat edilmeme· 

al de ıartlırı ır11ındadır. Dedi. 
imparator birden: 

- Garip bir haber. Ba hı· 

beri nereden aldınız, Bık.o 

efendi, diye sordu. 

- Doğrudan doğroyı Vlyıuı 

sef lrfmlzden! Sef lrlmlz, Fran· 

ıova Jozef le bir mftlAkatındı 

bono öğrenmlı! 
1 

- Franıova J ozef • kendi 
kendine kolayca kararlar ve· 
rlyor. Fakat hanların A vrupıca 

kabul edlltlp edllmlyeceğlnl hiç te 

bel!abı kılmıyor! 

- Neden böyle olmasın, SJr? 
bu hal ıuretl tatbik edlllree, 

belki de harbin ônftoe geçilmlı 
olar! 

- Sonu var -

Köy, mekteb ve ordu 
- Baştarafı lci sahifede -

tandaı olarak yetlımesın·e ağrı. 

ııcığıoı ndeden en mo:lern 

mekteb tipi olarak blldfğlmlz 

Amerika'dald Falobop'e veya 

Franea'dakl L'Ecole des Roc
heı idi. 

Dan gôıdılk ki TOrk ordusu, 
kendi uosarlarının dörtte iiçtl· 

nıl teşkil eden kôylftyü eline 

aldıktan eonra, Ecole actlve 

denilen ba mekteb tipinin usul· 

lerlol, tatbik ederek, onu kö

ytıoe, yalnız okuma, yazma bi 
len bir vatandaş gibi değll, 

keodl için hayata iyice hazır· 

lanmıı ve bulunacağı muhit 
içinde" fıydah olmak imUola· 

ranı elde etmlı olgun birer in· 

HD olarak iade ediyor. 

Türklye'de köy· mekteb ve 

ordu, en candan bir emek bir· 

llğl ile blrlblrlol tımımlamık· 

tadır. 

Tavas l\ılektubu ' . 

:SC>:N · I-l.Al3E~ 
J.El.EFON ~ .. ~ .. TEJ,GRAF ve TELSiZl.E 

--:•••·•···---
Yol inşasına başlanıyor 

TavH, 4 (llueıui mohıbfrl 

mlzden) lktıeadi ehemmiyeti 
bafz Moğlı-DavH yolunun fn. 

ıa11 için meclisi umomlce tah 
ılsat ıaedlk edilmlo idi Bo dtıfa 

Denizli valisi Ek"fem Erten, 11 

çemlze gelerek yıpı'acak yolu 

maballlnd" tedklk etmlw ve mu· 

vafık buldağundan yaklD za· 

manda lnı,ıasma baılanmaıını 

emreımlı,ıtlr. 

- . 
Hayfa'da biraz silkun•var. Fakat endişe 
devamdadır. Sergi çok az alaka gördn. 

- . 

Arap'lar lngiliz Süel Trenine Suikasd 
flazırladılar, Muvaffak Olamadılar. 

§ - Belediye reisi Ômer'ln 

vuku bolan lsılfaeı 6zerlne yı· 

pılıo seçimde yerine sabık en· 

cümf'D azaeıodıo Kemal Nlhıd 

iki lngiliz Polisi, Birkaç Yahudi Yaralandı. lngiliz'ler· 
Süel Manevralar Yapacaklar. Mısırda iane Toplanıyor 

Kudıls, 4: (Radyo) - Yahudi intihap edllmlı vtı iP.Çim ilbay· 
muhacereti azalmıthr. Mayıs 

lıkça dı tasdik oloomoı,ıtor. 
Halkın medeni ve bedlf ih · ayında 2158 Yahadf gelmlı,ıtl::. 

tlyacım düıftoen belediye he · BeytOlıbm'de kanh hAdlseler 

yeti 936 bütçesine koyduğu tıh· olmoı, iki loglllz polisi ve Ya 
hadi kolonisinden birkaç kiti aleatla radyo eatın almıı ve be· 
yeralanmışhr. Mıtbaatı kouan 

ledlyede mil11ld bir odaya ko 
yarak balkın istifadesine arzet· sansör Yahudi gazetelerine de 

teımll edllmlştlr. 
mlı,ıtlr. Halk gece Y.arılarına 
kadar radyo dinlemektedir. Flllstln'e loglllz Hkerl getl · 

ren iki trene karıı sulkHd ter § - Tütftnlerln dikme ıme 
llyesl bltmhtlr. Şimdi çapalama tlb edildiği anlııılmıt n tren 

ler yoldan çıkmışsa dı, nGfoaçı 
amellytelne baı,ılanmıı,ıtır. lobi· 
111rlar idaresinden ahnan rubea zayiat olmımıolır. Tren tek:nr 
tlyclere nazaran hoeene Tavas yola geçirllmfş ve hatlar dOzel 

tllerek ukerler Kudos'e eevko çevresinde 12,000 dônQm UltOn 
lonmuı,ıtor. Meçhul ı,ııb ılar, Ko· 

dlklldlğlne g~re naatf olarak 
'bir milyon lldyOz bin kilo ttl döa tren yolunda lk.I köprüyü 

oçurm11ı,ılardır. 
tün iıılheal edileceği tahmin 
edilmektedir. TavH toprakları Kahire, 4 (Radyo) Bu 
nın çok. nefis tür tın yetlı,ıtlr · ayın J 7 ılode ıoplanıcak olan 

ruekıe olduğunu bilen lzmlr arap komitesi, bir ( FHlstlo gft 
oö) yapmığa karar verecektir. tfttfto kumpanyalarının memur-
0 gOn, bılıOn Mıeır'dı para 

ları ı,ılmdlden horayı gelerek 
tedklkat yapmaktadır. toplınacak ve Flllstlo kargıı,ıa 

§ - Bora lnhlaarlar idaresi hldarında ölen ve yaralanın 
iki memurla ldıre edilmekte arıpların ailelerine gönderile· 

cektlr. idi. Busece tfttan zer'tyatının 
Kudaı, 4 (Radyo) - Hay· 

pek fazla olmaeı eebeblle 
fı'da ıükdn vana da gerginlik 

itlerin iki memurla dön 
devam etmektedir. Bir Yahudi 

dDrtllemlyeceğlol meydana koy· 
kadınını öldftren Arab'ın onbeı 

muştur. Bir iki memoroo ._,d 
sene hapse mahkftm olm1&ına 

roya Uhe edllmeıl lstenmhtlr. 
ra!men Arap tahrlkcllerl halkı 1 Zabıta 1 greve teıvlk etmektedirler. Bir 

ı•------------ lnglllı ılgara fabrlkasınm Arab 
Tecavüz: 

amelesi tekrar lıe baılımıı,ıtır. 
Kunduracı Mustafa oğlo Yahudi bankalarını mftracaat 

Hakkı 11 yııında Adil'e yın· 
eden Arab mOşterllere de te· gın yerinde oarap lçlrmlo ve 

tecavftzde buloomoıtor. Hakkı 11dO.f edilmektedir. 
totolmaetar. Tel Avh serglıl bu ayın altı · 

Esrar ıuıutdu: eıoda kat'ı olarak kapatılacaktır. 

Bıhrlbıbı parkı içinde gezen Yollarda emniyet olmadığından 
Buldanlı Ali oğlu All füzanın basene sergiyi llyaret edenler, 

Qıerlnde 50 11ntlgrım eerar her seneye nlsbetle çok az ol· 
bulunmuştur. muştur. 

Polise hakaret : Londra, 4 (Radyo) .- ive· 
SelAntldl Ahmed oğlu KAmll nlog Standard gazetesi, loglllz 

ile Ahmet oğla Recep Hrhoı bftkumetlolo Fllfstlo hAdlseled 

ol1rık Blrloclbeyler sokağındı kareıııadı vaziyetini izah eyle-
,ellp geçenlere mıol olmoılır, mekte ve şanları yazmaktadır: 
bono gôreo pollı tarafınl,an "Yahudi matbııat ve moha-
karıkola davet edilince bakı· 
rette bolunduklarıodan totol· filinin hareketleri, loglllz bil· 

mntlardır. 

llırsızlık 

Kahramanlar mahalleıılnde 
87 locl adadı 7 inci ıokakıa 
oturan İsmail oğlu Mehmedln 
bahçe kapıeındao evine giren 

hıreız tarafından bir tıkım el· 
blee ile bir 81at ve iki çift 

lıkarplo çalınmıştır. 

Zavallı kadın 
Araba altında öldO 
Cumaovası nahiyesinde feci 

bir kaza olmuotor. Kemılpışa 

mahallesinden Ali oğlu Muıta · 
fa'nın karıaı Fatma, Aziz na 

mında birinin arabaslle tGtiln 
ıarl11ıoa gitmekte iken naeıl111 

araba devrilmiş v~ zavallı kı· 

dıu araba ahında kalarak ağır 
ıorette yaralaomıotır. Fatma, 

derhal Memleket bastıneıloe 

kaldmlm•bi!B da aldığı yaralar1n 
teıhlle ölmüştür. Arabacı Aziz; 

ölen Fatma'oın kardeı,ıtdlr. Ka 

zaya sebebiyet vermek suçun· 

dın hakkında tabklkate bışlan· 

kumetlnln F llfetln'dekl vaalye· 

tini kolıylaıtırmıktan çok 

uzaktır. Yahudi muhaceretinin 

Maverayı ıerlaya da teı,ımlll 

hakkında yahodi komheslnce 

kabul edllen karar ıoretl lıe, 

Arap'ların galyanını arttırmak· 

tan baıka hiç bir lıe yaramı· 
yacıktır ,. Diyor. 

Londra 4 (Radyo) - Mao· 

dalar komisyonu, uzoo etıreo 

ve mftoaka~ala geçen bir top· 

lantıdın ıoora Fllleılo mes'ele· 
sinin bu lçtlaia devresinde gö· 

rOtftlmeslne kırar vermfıtlr. 

ilk defa o~arak aıneral ıerlı 
meı'elesl görftşQlecek ve lı,ıe 

boradan baılanacaktır. 

Kudas, 4 (Radyo)- Vaziyet, 

bngfto biraz daha ıftkunetle 

gP-çmlıtlr. Zabıtanın ar!dığı elli 

kl~ldıın mftrkkep bir grubu 
aaklıyın köylf'r, btılnl.meıc,. old 

detle cezalıodırılmııtır. 

loglllz fevkaldde ' komleerl, 

yapılacak olan ukert maoevre· 

lerde hazır bulunmak ftzere 

Aden'e gltmlttlr. 

~~~~----~~~~-
Bahambıtı, gazetecilere ver· 

dlğl bir dlyevde, Mftelftmıo 

Araplarla yıhoiiler uaıııodaU 

dostane mfioaeebetlerln, ne za 

man olea tekrar teeHfts edeceği 

ve yıbodtler'ln, Müslftmınlar'ID 

mıllarıoa gözQ olmadığını sôy · 
lemtoılr. 

Londra i (A. A) - Kudfls 
ten bllcUrfllyor: 

Mısırdan iki lngtllz taburu · 

nu nakletmekte olan trene 
karı,ıı hazırlanmıı,ı bir ıulkHd 

keşfedilmlotlr. Tren yoldan çık· 

tığı için tehlike bertaraf edil · 

Belçika 
Kabine buhranı 
devam ediyor .. 

Brakeel 4 (Radyo) - Mftı 

ytı Vınzelat, bogan de, kral 

Leopoltun emrlle muhtelif ııl · 

ya111larla konoamnotor. Mftsyft 
Jemıen, Vanıelıtla konoştoktın 
ıonra gazetecilere vaki beyana · 
tında, kabine teoklll için en 

mfteah ve ealıthlyettar oabBln, 
M. Vanzelat oldoğuno ıôyle · 
ml~tlr, Mahı1u1 ayan seçimi . 
ıooa ermeyince hona dair hiç 

blrşey söylenemez. 

M. Vanzelıt, vaziyet bıkkın · 

dHkl raporunu, yakında vere· 

cektlr. Bu raporun birinci 

maddesinde M. Vanzelat'ın lemi 

yazılıdır. 

Zira mumılleyh, ayni zımın· 

dı aç parllnto itimadını haizdir. 

Çin'de 
Vaziyet çok karışıktır 

N•qkin, 4 (Radyo) - Şimali 

Çin- hükumet relııl General 

Çon Slyeo Bono), vaki beya
natında, Pekin bnallslnln, yı 

kında Nınkln bftkumetlnln 

nofozandan kortolacağıoı ıöy · 

lemhtlr. 

Nınkln harbly" Nazırı Boy 
Çin, Slmalk'a vasıl olmoştor. 

Son hıbtrlere göre, Nıokln 

orduları, Ankeno'da toplanıyor 

Jar. Bu harekesler, Çın Kay Şek 
aleyhi nedir. Bandın dolayı va· 

zlyet çok karıoıktır. 

Şankhay, 4 (A.A)- Çln'lller 

bftttın gayretlerini lstlklılllerlnl 

mıldafaa ve arzularını merkez 

hGkômeiioe kabul ettirmek için 

earletmektedlrler. Kanton ve 

Naokln arasıodakt mtıcadele ııGel 

sal haya glrmlıtlr. Ceoub Çfn'Jn 
hudutlarında cereyan etmekte 
olan ıftel harekellerl tekzlbeden 

resmi hiçbir malumat ılınma· 

mıştar. Çan. Kay· Şek'ln Koan 

tunı ve Knangsı budotlarında 

350 bin kfı,ıf taholt ettiği haberi 
inanılacak mahiyettedir. Üç kan· 

ton ordoeonun bu bodtlara 
doğru yQrQmekte olduğu bildi · 

rlllyor. Bo malumata göre Ku· 
angıı ordusu Banana girmiştir. 

Ayni zamandı Kanton hl· 

rlncl ordusu hududu geçmiş 

ve şimdi Hengcene dogrıı yO· 
rftmektedlr. Diğer Kanton or· 

dosu da hiçbir mukavemete 

maruz kalmaksızın ıynl lıttka· 

meuı ilerlemektedir. 

mittir. Raylar yerine konolııuk 

trenin KudOee mnva111Atı te· 

mln edllmlttlr. Meçhul kimse• 

ter Kudas yol~ üzerindeki iki 

kôprilyd bombalımıtlırdır. 

H•yfı, 4 tA.A) Pollı 
merkezlerinden birinin yakl. 

nlndt bir omnlbOse bomba 

atalmı,, 6 yahudl, 1 arab ve 

1 Mıeır'h yaralanm,ştır. Poeta· 

hane önünde ıle bir bomba 

patlamış ve birçok cım kml· 

mıı,ıtır. Birkaç klal tbvklf edil· 
mittir. 

Madrid'de 
Grev gittik· 
çe bnyümektedir .• 

Madrf d, 4 (Radyo) - Amele 
grevi, gittikçe hftyftyor. Şimdiye 

kadar iti terkeden amele, yftzeUI 

bin klılye baliğ olmaktadır. 

Grevciler (Tıncerl) de boku· 

mete hftcom etmlşlerdtr. 

Golos grevi 
Aıloa, 4 ( A. A) - Goloı 

grevi bitmiştir. Grnl tertip Te 

bn b~reketl kendi fesat hare· 

kederine alet ettiklerinden do· 

layı iki meb'on tevkif edil· 

mfştlr. 

Memlekette yağmur 
Ankara, 4 (Boıoıt mohıhl· 

rlmlzden) - Son 24 Hıt için· 
de Manisa, Muğla, Malatya 

vllAyetlerlle Glreeon ceaubun

dıkl 11hada yağmur yığmışhr. 
Kırşehir ve Beyıehlr bavallılne 
nohut bGyaklGğftnde dolu dflş · 

maştar. hpartı'dı doludan bığ· 

tarın gôılerl kırılmııtır. 

Dört Arap öldü 
Londra, 4ı (Radyo)-Kahlre· 

Zıgazlk araıııadı lşllyen bir 

otobfts Ağ•cı çarpmıı ve kanılı 

yonrlınmıı,ıtır. Dört Arap Ol· 

mOo, ikisi bakumet memura 

olan 4 Arap'ta yaralıamııtır. 

Yunan Donanma .. 
sının Manevrası. 

- Baştarajı lci sahifede -

Yonıaakrıh Yorgl, iatl11hat 

etmek ilıere yakındı Korfo 

adasını gldec~ktlr. 

Kral, K.orfo'ya gitmeden enl 

Kılkış'ta yapılacak olan mera. 

ılmde hazır bolunacaktn. 

Parla, 4 ( Rıdyo ) - Atlaı· 

dan haber verlll~or: 

Bo ay içinde Yanın orduıa 

ve bava kunetleı 1, Makedon· 

ya'da geniş manevralara hııh· 
yacaklardır. Bo manevralarda 

ErkAoa barblyel umumiye relıl 

genral Pıpıgo blnıt boluna· 

cıktır. 

Atlna 4 (Radyo) - Yonan 

kralı, . yakındı Makedonya ve 
garbi Tr1kyı'da ıeyahate çıka· 

caktır. Bu seyahati eına&ında 

1913 aeneılnde btlyftk bir har· 

be ııahne olıa Kılkıı ıehrtne de 

ağrıyacaktır. Kral 21 Bulrao· 

da K.ıllut'l• balaaacaktar. 
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; 
Çeviren: F. Şemieddin Benlioğlu 

Sn bık kraliçenin mUtevetfa kraldan- gebe 
olmadığı sevinçle anlaşıldı .. 

- M•d•m; cennetmek&n kr-•· 
lan öllmGnden ıonH kırk gtln. 
Halk I• bAI& Noterd•m'd• göz 
yaılarlle mGtenffının ruhunun 
lıtlr1hıtlae duadadır. Ylrmlııe· 

klz gGn d•ha bekllyecekılalz! 
_. Ylrmbeklı gGa mG1. im· 

k6nı yok; buna hiçbir ıuretlc 

lahammQI edemiyece~lm! Ne 
bmrbar memleket! Ylrmileklz 
gln dah• mı1.. Burada oalkl 
~n bpılı kaldım, fakat boa 
dan f1&l11ıaa tabımmGIGm yok! 

Klçtlk kraliçe ağlamığ• hat 
ladı. MCUblt bir ılnlr buhranı 

içinde kalmıeta! 
- Ben mi lıtedlm?. Kralı· 

aızı ben mi lııtedlm?. 

Diye bığırdı. 

Fraaıo•a'nıa anaeıl: 

- Fakat.. Dedi. Lbımdır 

n Adet bôyledlr! Slr bir kn· 
ilçe, bir Fraaıa krallçeıılaJnlı. 

Ba da ıa .. na fa1la koneı, ce 
11ret Te tabammCU kabiliyeti 
nrlr. 

Dedi. 
Madam Valuez, genç knllçe 

nln kmraıaa dikkatle b.ktı; gebe 
olduğuna dılr hl çblr iearet gô· 
remedf. Ve, biraz aııabi bir 
halle: 

- Yarından ıoara kral Sen 
Dealı'e gidecek orada reemt 
mGnadl ıabık kralın meHrı 

ôaGnde: .. Kral alda, yaıaıın 

kral!" Diye bağıracaktır. 
Dedi. 
BeyH knllçr, yeni kralla 

Yalldeelue dlkkıtle b•ktı, 'fr: 
- Yarından sonra Franıa 

kralı kim olacaktır? 
Diye ıordo. 
- Kim olacak?. Oğlum! 
Marl biraz alaylı bir ifade 

ile; 
- Kim?. BeDim damadım, 

Allah nazardan ıaklaııa, ılzln 

oııaaas, Moaılnyôr Franıon 

dG Valaa mı? 
- T•bH. Oğla1rı Yellahtlık 

hakakaaa hiçbir Hman hiçbir 
kimeeye terketmemlıılr. Bana 
btldiğlalzl .. aıyorum. Madam, 
daha 1arlb gôıGıellm. Sizi mi· 
tneffa •ncenlzln bir mama· 
lına karnınızda taııyıb taııma 
dığınızı ıGylemeAe dant edl· 
yorum! 

- Bayır; mGtneffanın kar· 
~nımda çocaAa yoktur! 

Mıdam Lala genlt bir neieı 
ılırken, hOrmeıkAr bir rneram 
Japtı "" klpıyı do~ yarada. 
ltapıdaa çıkacatı ıında beyas 
knllçe: 

- Madam. Madım! O.ye 
1eıle11dl. Vaılyetln ba ıarabı 
tlae makabli, haradan hemen 
çıkabilecek miyim?. 

Dedi. 
Madam Laiz ılr'aıle otlanan, 

le•rının dalrellae gltalö H: 

- 0Alam, hak6aadırım, H· 

llrım ... Dedi. 
Fruıo•ı, nlldellnln ba aôa· 

lertaden, krallık itinin endlte 
•iz bir eekllle kendi lehine hal 
ledlldlğlal •atamakta geç kal . 
l!ııdı. 

• • • 
BagGnGa erteel gaa bir aeflr, 

geaç Aqldlk Şırl d'Otrlı'le 

bir ittifak ma•heded akdJ için 
llrka dolfa bitin ılr'atlle gl· 
dl1orkea, M. dG V andeaa da 
bitaraf bgıaı temba lçla Aragoa 
kraı. MldlDe kQfla; au. Kİi· .... 

aıarak, kartı tepelerden geçe· 
rek pıpa onunca Leon'un mu 
nfakat Ye yardımını temine 
gitti. Atını çatlıtıcak kldar 
ıGr'atle ıQren bir 141, DGk d~ 
Sna•'ya mıhıoı bir ıerbeıt 

geçme lradael glUQrdG; glıll 

ılyaıl memurlar Cenova Doçe· 
lerlnlo lltlf•kıaı temine çahıır 
kea, Venedlk ıef lrlerl n ıulh 

mGHkereıl için loglllz morah· 
ha1luı da bekliyordu. 

Ba ıırıda, çok bcıyak bir 
gizlilikle Rober dô la M1rk ve 

Dak dô GGldre ile Loren dGkO 
de 20,000 klılllk bir piyade 
kuvveti ıoplımağı çalıoıyorlardı. 

ltalya'oıa bir urayı aod11a" 
zeuglnll~I, ıelef lerl gibi ve za. 
ferler elde etrntık için 11bırıııı 

110110 geuç Frınııovı'oın nızarı 
dikkat ve hırsını celbedlyordu! 

Dftk dG Borboo ıera1ker, 

.Aotuan Dapar eaşôlye, L• P•llı 
ve Lotrek de Mareoıl tayin 
edildiler. Lotrek.'io h6ktlmdarla 
uzaktan karabeti nrdı; Bonon 
için krı• bu m1rrtale .. Koze 
nim!,, Diye bltıb rdrrdl. 

BlrH ıonra Bonlve amiral 
Uta edildi. 

Fraaıon bCUGıı mevkii lktl 
darları gençlik arkadatlarıaa 

birer, birer dağıttı. 
- Şonu var -

Salihli'de 
Muhtarlarla yapılan 
faydalı bi~ toplant~ 

Sallhll, (Hoıaıl) - Bogan 
Sıllhll Uçebıyı Fikrl'nla baı 
kanlığı ahında jandarma ko· 
mutanı Mlt•l'ıa huzura ile bQ. 
ıan köy muhtarları hlmayel· 
etfal ılnemaıında bir toplantı 
yıphlar. Toplantıda bitin kGy· 
lerln klreçleameel •e bıdalaa· . 
maıı, klremltllz nlerln 6zer· 
lerlaln klmllen kiremitle ôrtGl. 
me1I, köy kahtelerlaia semini · 
nln beton olmuı 'f8 fasla pen· 
cere ile 11bbl bir Tazlyeıe ıo

kolmaeı karar lattırılmıı n kay· 
makam, muhtarlara direktifler 
nrmlıtlr. 

BllAbere jandarma komutanı 
Milat ta ıGz alarak bıta kora· 
mana kırı• elblrHtl ile çalıııl· 

maıa 'fe baeenekl mahıollerdea 
ya.de iki nrllmeel IGzamaaa 
anlatmııtır. Muhtarlar karom• 
karıı eldea geldl~I kadar çalı· 
.. caklarını ve yardımda bala· 
nacaklarını Tadeımlılerdlr. 

ilçede 50) adı: 

ilçe naf111 memaranan ge· 
celi gGadlzla çalıımılar neti· 
ceılnde kasada ıoyadı almıyan 

hiçbir klmu .. almamııtır. 

Akhisar'da 
Tam 28 senelik bir 

dava neticelendi 
Akhl .. r, (Hoıaıl) - Akhl· 

ıar'ın Akkocalı kGyQ ile Ba~ı 

ke1lr'la Sıadargı kuaıı Yağcı 

bedir • Etrldere kGyl araeında 
28 ıenedeoberl dnam eden 
badat Ye arası lhtllAfı nihayet 
h•lledllmlı 'fe hakem Akkoc•lı 
kGyG lehine olarak mabkemel 
temylzee taedlk edilerek UAmı 
gGnderllmlıtlr. Ba 28 ıeaellk 
data doeywaıa mahkemel tem· 
ylse g6aderllmetl için kırkyedl 
Un pOlla lcled 'Nrllmlı. 

Burnava'da Son DakU ka: .. ' 
Su derdine bir çare 
bulunabilecek mi? 
Bornava, (O ueuei) - Su, 

Burnava'aın en m6hlm bir der· 
dldlr. Bog6n oehre selen ıo, 

Hlen içilecek tartları hala ol 
mıdığı gibi eebrlo IAğımlarını 

ıulamığı da k6f 1 ~elmemekte
dlr. Dığda temiz membalerdıa 
akan ve ıehre ktf 1 olacak soya 
ıenelerdenberl ıebre getlrmeğe 

lmk6n bolunamamı1t1r. Beraeae 
yapılan tetebbibler, bCUçeye ko 
nan paralar orada kalmakta n 

ba lı her ıamıa olduğa yerde 
1aymıktad11. 

Geçenlerde Burana'y• gelrn 
N•fıa Bakanı Ali Çetlnkaya, 
Borana 'nın batan lılerl ara 
11odı bllba1ea ı•ı derdi ile alt 
kad1r olmoı •e eebre temiz bir 
ıoyua getlrllmeıl lbımgeldlğlnl 

ı~ylemlıtlr. Belediye bOiçeıılnlo 
darlı~ını Gğreulnce bo ıuyoa 

grıirllmeıl için de•l"t yardımı 
da kabil olabileceğini, ıeeebbGı 

edllmeef nl ve keodl8lnio de eza 
mi yardımlardı bolunecı~ını 

eöylemleıl. Bu fıuauan dıJ mı· 
ıleııef lıılfade edllemeaalollr. 

Su, memleketin ebrmm\yetll 
•e bıoarılıcak itlerinden bl 
rlıldlr. 

Aydın kadınları 
Azdın, (fluıuei)- Aydın ba 

yanlan don balkevl aaloounda, 
llbıyımızın eol bayan Necmiye 
Gandayın baıkanlığında bir 
toplıotı yapmıılardtr. Tlcnet 

. odaıı baııekreterl M11h1r, rko 
aoml bakanhğı ıarafıadlD bir 
ıon teorlade Ankara ıenl evin· 
de açılacak (Kadın el lılerl ve 
1aa'atları ıerglıl) hakkında ı ... 
hat nrmlıtlr. K.adınlarımıs, 

ba 1erglye lttlrak etmeğl ka 
ıarlaıtırmıılardır. 

Sergi için her etde •e her 
yerde basırlık ve çalııma gG· 
rQnGyor. Eeaeen Aydıu'da, he 
aap lıl denilen ince el iti çok 
ileridir. Enelce zeybeklerin 
uçkur baıh~ı n çeneleri, ılm 
dl Anklra'da birçok .. 1oalar· 
da yaıtık "" dıTar ıaıa olank 
kallaaılıyor. Aydıa'ct. el lılle 
hayatını kazanın pekçok kadın 
Tardır. Dan çnre, açkar baıı 
lıllyea ba kadınlar, bagGa 
yaetık, dıTar ıGIG, ıofra n ç•y 
takımları lılemektedlrler. 

Yeni mektep 
Mıal1a, (Baıoıi) - Horoz 

kôyQnd-, yapılm•kta ,-1an beı 
derehaaell llkm.,ktep ilbay Ma· 
rat Germen'tn yakaek himmeti 
n kôy ihtiyar beyeılala gıy· 

retl ile bitmek beredlr. Ya· 
kında çatı ak1amı kapanacak 
n 936 · 937 den yılı için 
hasır bir 'flzlyette balaa1C1kbr. 

Yeni HAkim 
Akhlıar, (Baıaıi) - Akhl· 

ıar hakak bakimi Akil bmlr 
ticaret mahkemeli asabtıaa ıer · 

flan nalı:ll ve tayin edllmlıtlr. 
Mumaileyh adUyede balaadota 
mQddetce kendini ıHdlrmlt 

bnkakıinae 'fe değerli bir hA 
kimdir. 

KaMtamoni'de 
Yağmurlar 

K.aıtamonl, ' (Buaıl)-Şld 
detll yaımarL.rdan bahçeleri 
ıalar baemıttır. ıehlr çayı buı 

kGprGlerl yıkmıııır. 

Ispaoya'daki grev 
Madrld, 4 (Radyo) - Gre•· 

ellerle patronlar aruıada henls 
bir aslaıma hatale gelmemlıtlr. 

Çit tçllerla gr11tl gittikçe bG· 
7Clmektedlr. (Mılaga) da buı 

~' .. , .... wltdr. 

. 
Habeş imparatoru Dün Dedi Ki: 

--··· Uluslar Sosyetesinin Kuvvete Hak Vererek Bizim Se· 
simizi Duymak lstemiyeceğini Zannetmiyoruz? 

350 Bin işci grevde! 

Fraosa'daki Grev 
takhel Ka-

Müs-

hin eyi Düşündüriiyor. 
~~~~~~~----~~~~~~~-

230 Fabrika muıettaldır. Saro kabiıu·si dftn 
istila etti. Yeni meclis reisi M. Heryo'dur. 

Yeni kabineyi teşkile nu~mur edilen l..eon Blum 

Parlı, 4 (Radyo) - Parlı • trlderek kablnf'lılaln lıılfa1ıaı 

mıntak11ındaki grHcl amele11la RelılcGmor M. Lebron'a tak· 
miktarı 350 bin kltldlr. v .. ı dlm eylemlıtlr. 

yeti, yalnız tfmdlkl hakumetl M. Lebron, derhal tem11lara 
deAll, bir hafta ıonra mevlı:ll baelamıt ve parlımento relıl 

lkddara ~lecek ola IOIJ•llıı. M. Beı-yo ile t1aa relıl M. 
lerl de dGtGDdlrmektedlr. Amele Jaaene'yl kabul ederek yeni 
h~zlnelerl de teltı• dGımGıler· kablo.ala teıklll hakkında ko 
dlr. Gre. keadlllgladen patla· nuemoıtar. Bundan ıonra M. 
mıı te bir teı•lk eıerl değil· Leon Blum'a kabul etmlıtlr. 
dlr. Amele teıkllAtı, grnellerl K.ablneala, M. Leon Blam 
'fazlfe baıına davet etmlı •e tarafıadaD teıkll edilecetl "" 
çocaklarlı ihtiyarların ıltılz ve llıtenla, yaran ( bagGa ) llAa 
iltGnıGz-, ekmekıls kalmak lh· edileceği IGylenlyor. 

tlm•llerl oldoıoaa Ye hanlara Parlı, 4 (Radyo)- M. Her· 
meydan Hrllmemeılnl rica el· yo, 150 rey muhalife kare•, 877 
mlıtlr. reyle parlamento rly11etlne ıe · 

Şlmdllll amamt grn llAaı çllmleılr. 
mnsabahı de~lldlr. ÇGalı:I 

ameleler, dilekleri palroalarca 
kabul edildiği takdirde lıe bat· 
lımaAı h11ır olduklarını bildir· 
mlılerdlr. 

Parlı, 4 (Radyo) - Komi· 
nlıt lideri, iddia edlldlil veç 
bile al•am n lnıl1amıu lbltl 
edllmedlAlal, amelenin 40 1aat· 
ilk meMI tatbllı:lnl lıtedlllnl 

n banda h•kla oldoıaaa ıöy· 

lemiıtlr. 

PArlı, 4 (R•dyo) - Grn, 
bGylmekıe dnam ediyor. Şlm · 

diye ~adar ikiyiz otuz fabrika 
muattal bir haldedir. Ba fab· 
rlkalarda lıllyen amele ybbla 
klıldlr. Şimeli Fraaaada da 
grnler b"lamııtır. 

Dl11 aM..m iki 1aaı de.am 
eden bir mO.ıkerede beriki 
laraf dlnlenmlı lae de hiçbir 
aeılce elde edllememlıtlr. 

Dayak mııaularda ç•lıeaa 
memur 'fe mGıtahdemln de 
greye ıGr6klenmek Gzere bola· 
aayorlar, Ba ıebeble bGt6n 
bu m•t•amlar .. bipleri, baıba· 
kan M. Alber Sato'ya ziyaret 
etmltler 'fe THlyell konaı· 

maılardır. 

Parlı, 4 (Rıdyo) - Parlı 

mentonan bagQakct toplantı• 

11nda relı aeçlml yapılmıı M. 
Eclnr Beryo relı latlhıp edil· 
mittir. 

Baıbakaa M. Alher Suo ba 
...... ... -.11111 S..JIM 

~~~~~---~~~~~-

ispanya kabinesi 
istife mı ediyor ? 
Madrlt, 4 (Rıdyo) - Iepan 

ya kablneılnln lıtlfa edecegl 
ve ılya1al gruplar tarlfından 

yeni bir hClktlmeı teıkll edile 
ceal ıGylenlyor. Reımi mahafll, 
kabinede bir değlıllkllk olaca 
l•aı ve fıkat banan ılmdlllk 

mClmkGn olmadıiJnı beyan 
ediyorlar. 

Benes Reis-
lik Yapmıyacak. 

Londra, 4 (Radyo) - Ulaı 

lar ıoıyeteıl koaaeyllğlae M. 
Beneı'la relıllk eımlyeceğl an 
laıılıyor. Çanka M. Beae1, Çe· 
koıılotalı:ya cGmhor relıldlr. 
Cımbar relıllAi, bu •azlfeyl 
gôrmeılne manidir. Yeni kon 
ıey ret.i ıeçllinciye kadar ba 
nzlfeyl M. Edta gGrecektlr. 

Bir hava tacıası daha!. 
Amıterdam, 4 (Rıdyo) -

Şlpude clnrıada bir A •aıtoryı 
tayyare1I dGıcnGt bir b.aka • 
mGdQrG ile dlAer bir yolca 61· 
mGıtGr. 

Trende yaegın 
Padı, 4 (Rıdyo) - Cenubi 

eklpret yoldı iken yangın çık· 

mıı, tren darmaı 'fe yolculu 
bmık• bir ekepreH bladldl· ...... 

bir mGIAkah okamoıtor. 
Necııl bu mQllktt•asla 41: 

yor ki; 
-- Blı barbı tıtemıdlk. Bq· 

na ratmea bir emri YAkl oldq, 
Hiçbir h11ırlı&ımiı yokken bq 
barba girdik. Memlekerlmlıl 

yaktılar, z .. blrll ~aslar kail••• 
dılar •e af bıyeıılı sararlar y•p 
ıılar. Ordamus r6c'aı ederken, 
cephe ark11ındakl kôylerln h• 
rab oldo~unu, maıom birçok 
lııı•nların zr.blrJI jEHlnla DldCl 
rGlmGı holondutonu gôrdGlf!r. 
Hlı, f«'ref iruııl kurtarmak tçta 
eltmi•dea gr.ldlğl derecede mi 
cıdele ettik. 
Ltkln u.Ocadelemlsla fayda••• 
olduğunu •e k•o döknıekı .. a 
baoka bir netice vrrm•yecrğlnl 

ttördO~ftmazd · a ıilAbımııı bı 

ra&. tık ve Ul uılar ı eyrırııtnin, 

tayin ve tesbit f'lmlı olduğq 

müırcavlz ldo lizımgelon ted 

blrlerlo almm11ıoı bOyO& de• 
•letlerdeo diledik. O mCUecavlz 
ki, memlcketlmlıl yakt\, ma 
ıum Hab~~ ballunın kanını 

dök•a. 
U1uılar fO!yrıuloln elH ni 

zamnamelerl Hrlhtlr "" blılm 
lehlmlsedlr. Bu aebeple zınnet· 
mlyoras ki. bu ıoıyete, k.a1•ete 
hak vereln 'fe blılm ıeılmlal 

duym11ın . , 

Sel.ret k.Atlbl bu m61Akata 
olı:adukıaa ıonre, ayakta bala· 
nın Nec.ıl, b6ıGn gaseıe ma· 
hablrlerlol ıeltmlamıı H ... 

loadıa eekllmlıtlr. 

Loadra, 4 (Radyo) - Babeı 

ıef iri doktor Marten, İtalya H· 

flrl haılç, hGtla dnletler dip· 
lomatlarını bir reıml kıbale 

danı etmlıtlr. 

Polonya 
Başbakanı vasi 
SalAhiyet istedi .•• 

VarıoH, 4(Radyo) - Polaaya 
Baıbakaaı General (Zlapofıkl), 

tadilden enel parlAmentodaa 
Relılcamor ve kabine relıl için 
aıolden olduğa Gıere Hıl ıalA 

hlyet lıtemlıtlr. 

General ( Zmlglln) Re'ılca· 
morla bGktlmeıe •111 11 lyet 
nrllme1lnla zaruri olduğuna Te 

çClakl ah•alln bôyle icabettir· 
dlllnl ıGylemlıtlr. 

Baebakaa, General Zemlglia'la, 
PU.Gıkl'nln halefi oldaıana 

ıGylemlı n kendlal Baıbekaa 

olmakla beraber, Ordu mftfetdtl 
bulanın Zemlılln ile Relılca· 

mar• t6bl balaadata•a 
eımlıtlr. 

llbe 

Grevciler 
Blum hflkftmetinden 
Hir flltimatom alddar 

Parle, 4 (Rıdyo) - Blnm 
kıblneal, d•h• tetekkal arefe· 
Alnde oldoıa halde pe.ellere 
bir muhtıra Yermlı n derhal 
greve nihayet nrmelerlnl lbtar 
eylemlıtlr. 

(Meıajerl Eeej) gaseteel Te 

diğer akpm gasetelerl grn 
yGslndea lntlıar edeme~lı· 

lerdlr. 

Japouya taaliyette 
Tok101 (8.R.)- ltorı'ldara•, 

llnpl'1e mahıcendDI kolıy· 

...... l~a Japo•'lar bir tlı· ... 
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Bu • • aşırı btr muhayyile in · 

1Jdpfın1D bir elme~k çakımı 

ı teıhl mi yaptı ' ? Reel ' bayatta 
..seri hDcumlara ve her tftrlft 
ı tebllkelere kaışı doramıyacak 

.ıeldlde mi kaldı ? 
fete hlmın rohonoo bir ka 

aakterl daha : ıf<~ğer bir şey 
\'Vareı, Hadığından f121laaını 

•bulur. Ç6okft Teel 'hayatın 

·kayneklarına kadar ~ lder. Kl 
bu uay•'1 'bizzat onun kendi 
fıayaflac:hın kaynar ve onu 
.sDrGkler. 

P•pıhk, reformun kendisine 

bıkeıılıt yaptığaoa kınldl. Pa 
palığın ııOzlerl, o zamım tPrclb 
edilen dil tle, Asya ideıln" 

gOre körceeloe tercGme edlll· 

yordu. K•naat ,o merkezde 
idi ki bunlar. harf I harffoe 
ahnmalmzıo. fazlaeı atılabilir. 

Faklt Alman ruhu ciddi ol
olmakla reform. keltmelerln 
hepsini tam m4oalartle aldı. O 
böyle hepsini ciddi almakta 

hakla idi. Fakat tonda hıakaız 

idi : Bu sl!zlerlo eahiplerlolıfl 

banl,rı reform kadar ciddi 
aldı~ıoı inanmak. 

Bu dalma bOyledlr : Ciddi 
olın Alman, ecnebi ile blrıeyl 

mOnakaşı ederken tel ciddi 
alır. Öteki alayıadıdır. 

Kelimeler Vl'I ekepresyoolerı 

gibi ufak tefek ıeylere ha 
derecr. ~hemmlyet nrtlmesloe, 
ecnebi bir tilrld aohyamn. 
Bir Alman tarafından tekrar· 
in dığını ı,hlnce ecnebi. sôyle 
mle olduğu eeyl bir daha sôy· 
lemek letemez. Bııka şeyler 

ıöyler ve eGylemekte denm 
eder. Bizi suiniyet He. (Netice 

erama deliliği) ile lulbım eder. 
Ecnebinin eherlya eôyledlğl 

ıey hakkında ıydıo bllglsl ; 'e 
mobakemelerlnde ıı)u bir takip 
olduğunu kabul etmek de 

gaçtftr. lbtl'fa elliği her mA· 
aayı alacak yerde, söylenen 
ıöılerden yalnız kallln dDetıo · 

dDğftuG ılmık : Ecnebinin 
karakteri temelidir. 

BGttın eald dini, böyle cld· 
diye ılma tarzı, onu : Etki 
itikatlarını 11ğltm teala etme, 

9e mftat•kbel tehlikelerden 
koroma hosueundı dıha ciddi 

oım9 mecbur etti . Almın'y• 
oın bOtGn A vropı Ozerlne 
tetir icra elllğloe bu ve boo· 
dın sonrald nk11, bir dellldlr. 
Bu ıuretle eekl akideler, nam 
tıerlndekl teılrlnl muhafaza 
etti fe bllhaa11 bonlaran ma 

dafllerl, enelklnden çok daha 
ılyıde, mftllhaza ve ciddi yet 
ıibnlyetl kuandılar. 

Çeviren: M. Rahmi Balaban. 

Alman reformu. (Neo - LA 
tin) memleketlerde ayol ~ye· 
canı uyaodırerak, ..genltJledl -mi? 
Bu bapta ·ştmdllİk bir şey 
aöyl,.nemez. Çünkft ' bentız ya· 

pılmı yoltJbiJa olan bir iş 

hI"Qı8fodayız. Bununla beraber 
1Junu eôyllyeblltrlz ki meo,el 
Neo - Latin olan memleket· 
lerln hiç birinde bu ; de'flet 
dini olarak tanmmamıştır. BI 
naenatevh idare eden otorhe 
ile bu akide eraaında bir abrok 

tesis edebUmıık için : idare 

~d"nlerde Alman ciddiydi n 
halkta da Alman hilıoftnlyetl 

bulunmak Eerektlr demek icap 
edec,.k galiba ... 

• ili - nı, .. r bir bakımdan , 
din reformlle. Alman'ya ; rene· 
bl (berine umumi n &ftrekli 
bir tesir yaptı ; hem bo trelr. 
halk üzerine deAll. aydın eınıf 

Gzerlnedlr. Bo trelr eayeelnıle 
dlr ki ecnebi mtlletler yeni 
yeni ıeyler yeratmığı mavaf 
fık oldular. Reform ; başka 

yenlltklerfo huırlayıcııı n 
mOjdecll'l oldu. 

Geçen Hırlerda. eekl doktrin 
lerln hakftm eardftğG tle'flrdeo, 
bar ve baela baııaı hareket 
eden dGeGnce (Yant ftlozofl) : 

Hakikati bizzat kendlelnden 
çıkarmak ltlyatında deAlldl. 
Ancak klllııenln doktrininin .. 
DHıl ve ne tarzda bir hakikat 
oldoğono gösteriyordu. Filozof 1, 
biraz sonra, Alman proteetan· 
lar neadlnde ayol yola eaplandı: 
1ncll'Jn kölesi oldu. Tıpkı e9· 

nice klllee He iıkol11tlk ara· 

sındı oldoAo gibi. 
Llkln Jncll'J tanımayın 'eya 

İocll'e Alman'lar kadar hftr· 
meıktr bulunmıyan ecnebiler 
nndlnde : Bar da,ftnce, eekl 
zaferinden heyecan alıp • fev 
kattabla bir iman ile önlenml· 

yerek · dıhı kolay n daha 
makemmel lokteıf etti. Bonon· 
la beraber ecnebi, (Verııtand
akıl) ı, mabıoı bir rabıta ile, 
bağlı kaldı kl bu akıl ; ahllka 
ve kGIUlrıGz kendi kendine 
lnklıaf eden tabii bir akıldır. 
Ve ecnebi (Akıl n11arl - Ver· 
noft) dı bizzat kendine daya· 
oao bir hakikat kaynığı bala 
mıyarak lekola&ılklerlo klllee 

otoritesi, ilk protestan llAblyıt· 

çılarıoıo loctrl yerine hım 
olan bo kCUttıreGz aklan dftetor 
(Makelm) lerlnl eaa1 aldı . Do 
aklın öne ıGrdtığft makelmlerln 
do~roluğundan hiç eOpbe edil· 
mlyordo : Ancak edilen ltlrH· 
lıra nasıl cnap nrlleceğl ara · 
nıhyordu. - Sonu var -

AVRUPA'LI KADIN 
VE MAHRACA 

Kozmopolit a3rt Roman 
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örtmtıe bolonnyordo. 

Çirkin, fakat hep temiz! 
Dedi. 

Ve birden: 

- Fakat... Dedi. Hiç pen· 
cere yokl 

Arkadan bir sea ceHp verdi: 
- Bizim diyarda pencere 

olmaz! Dedi. 
Ondrev arkaeına bıkınca 

Ana'yı görda. 
Çln'll htımetçl, odanın bir 

köıeılnl ~öıtrrerek: 

- Borada pencere yoktur. 

Yalaıa ~Jle kafeıll yerler nr· 

J. L. Mortendea 

- Saat ona geldi mi?.. He· 
men pencere ve hpular kı· 
panmahdır. Borada sinek, slv· 
rlılnek hem çok, hem kor· 
konçtor! 

Ana ayaklar1ndıkl bıf lf ttr· 
ilklerle yıhnıyık glLI gOrand 
yor, aankl uçuyor gibi eerl hı · 
reketler yapıyordu. 

Ondrev baoyosono aldıktan 

eonra, istirahat lçfn odasına 

girdi. 
Sabık dok ter, nllzlerln ın· 

cak iki saat sonra gelece~lnl 

13yled1AI için Ondrn bir ılee 

lzmir limaoındaki araştırma Negils Cenevre'ye giderse 

l\f Uha rrem D . il ' ltalya sosyeteden çekilecek 
enıza ı nın . . . , 

lngıltere' de Negıis e Co_ş· 
Araştırmaları 

-·-· lnehol11 Vapurunu ve Cesedini 
Nasıl Bulmuşlar .. 

••• 
lzmlr korfezlnde batan ine· Dinamitle gövdesini parçalaya· 

bolu nporundald malları çı- rak boealtmak letedllı:. İdareden 

karmak için Muharrem kaptan mthaade tıtmedller. Bunun Oze· 

isminde blrlel tarafından teeeb · rloe balaılarını, demirlerini, ç• · 

bGılerde bolunulmoı ve ıraı· palarıoı aldık. 
tarma da yapılmışta. Uzun mild· Biz gemide çalıearken garlb 

cidtenberl .;ahtmakta olan Mu· bfr b4dlee tle kartılaştık. Ar· 
bırrem kaptan işini bitirerek lı:adaeım gfhertede dolaşırken 

ayağı yomae•k bir cisme takıldı. 
deolzyolları ldareslodrn hakkını 

almak Oztre leııobul•a gitmişti. 

Muharrem kaptın İnebolu 
nporo Qzerlnde deniz altıo<Ja 

g6nlerce çalışmasını eöyle ın 

latmııtır: 

" - Gerek batan vapurun 
sDvarhıl, gerekse hadise eenesan· 

da orada bulanan ln~Ulz vapu· 
rlle Iııtllı:bal efl,.hl mQretlebah 

nm bana gôslerdlklerl 35 kulaç 
derlnllkte gGnlerce aradık, bo 

lımıdık. Bergan flı:t dalgıç ini· 
yorduk. Dlpde bazen bir tor 

pldoyı. bazın bir yelkenliye 
teeadftf ediyorduk. Fakat ine 

bolu nporo ortada ydkto. iz 
mir limanı kazan biz kepçe 

arar dururken gösterilen yerden 
çok uzakta 26 kulaçta vapura 

buldok. Hemen yukarı çıkarak 

orayı iki ıamandıra koyduk ve 
ite haelıdık. 

Gemi tamamen devrllmle oldu· 
ğondan ambarlarına glrlb, tşya 
çıkarmak mftmkftn oaamıyordn. 

Eglllp bakıncı bu elemin par· 
maklık araeına takılmış bir 

grnç kız ceeedl C'ldağono gôr· 
dft. Hemen bir balata ballıyı 

rak yukarı çıkardık . Grml hı· 

tıla ozon zamao geçtt~I halde 
kızın vtıcadu biç boıolmamışta . 

Bllmlyen ona oyuyor zenne· 
derdi. 

C4'sedl ıabuaya teıllm etmek 
Gzere Krlzm~ye götilrdOk. Ora 
ilan Urla'ya sevlı:edUmek Gzere 

t1sıta beklerken bir yolcu oto· 
btıea çıbj?eldl. ŞofOre ctıedl 

teellm ederken yolculardao 

blrf: 

- Benim d" kayıp bir kar 
deelm var, g6reblllr miyim? 
Dlye eordo. 

Yolcııyo cesedin baeıoa gô 
tOrdOler, lirttıya kaldırıp gôs 

terdller. Ne garip bir tesadüf,'. 
Kız, o yolcunun kardeşi değil 

mi lmlı? Üzerine 'atılıp ağla 
mağa, eaçını baııoı yolmağa 

başladı. 
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zamanda kaçak bir el çanıası· 
nı da beraber ~etlrmlştl. Bu 
çın ladan daha b.t lf bir elbke 
aldı, giydi, bir koltuğa otura 
rak bir ılgıra domanlandırma · 

ğa bıtlıdı. 

Ana yerleri tanzim elti: 
Ondrev pencereden dı~arı 

baktı. Ula btr •A•ç pencerenin 
bışından 'flllAoın dımını ge· 
çerek osamıeta. Bir dala da pen· 
ctreden totolıcak / kadar yakın 

idi. 
Manıara gQıel ve garfp idi. 

renkll. lrlll ufaklı kelebekler 

uçoeoyorlardı. Birden bir ime 
uçtu, ho ~uı, kdçOk fakat ya · 
rasayı beozeyordu. Bir dala 
konan bu kue, hareketeb durdu. 
değirmi gözlerlle Ondrev'e ha 
kıyordu. Sınkl bo kadını ilk 

defa ~ördo~aoa farketmle idi! 

ıcı bir ıekllde ôtttıl 

Oodre• pencereden eğildi, 

makeadı ıehrl görmekti. Fakat 
,eblr gorGnmlyordo. 

Bo sırada Erbert girdi: 
- Gtızel bir banyo aldım. 

Sen aıçıyı gôrdOn mG? 
- Baoa boolar hırsız in· 

sanler gibi glSrünftyorlar. Dik· 
kat !Azım! Otomobil hoıomı 

gitti. Bizim selef biran evvel 
elden çıkarmak lateyor. 

Erberl'lo yırı açık yakaeın · 

dan göğeftntın kırmızıyı yakın 

bir renkteki kılları ~Grünftyordu. 
- Gerls onbee dakikaya ka 

dar beni Hkni mevkle kadar 
göıQrecek . Bunun için otomo· 
bil lbım. 

- Tuhaf .. DHıl 

kon Sevgi Göstei-iliyor. 
- Baştartıfı Ici sahifede -

mdnaeebetlle göeterllen coşkun· 
luk, lnglhere · ltılyı gerginli· 
ğlnl artaracaktır. Diğer taraf 
tan yıpılın ntımayloltr, logll· 
tere'otn Babeelatan'a kar•• al& 
kasıra gôstermekledfr. Eğer 

Ntgfts Babeel madafaa için 
Cenene'ye glderae, İtalya Mil· 
letltr cemiyetinden çekilecektir. 

Bu takdirde muhafazekArlar. 
Io~tltere ile ltalya ıraeıoda, 

Milletler cemlydl haricinde iki 
taraf h bir anleşma için miza· 
kereler yapılmat1ını kabul ed"· 
ceklerdlr. MohafazaUrlaran. Ne· 

caştnln Cenevre'ye ghm··mesl 
için teeebbQaattı bulunacakları 

dı söylenmektedir. 
Londra 4 ( A. A ) - Habee 

lmparatorunon ikamet edece~l 
earayın clnrındıa bolonıo Ha 
bee elçtll~t etrafmda k~!U bir 
halk khlesl N ·gds'Gn muvasa· 
IAtını bf'kllyoıdo. Negfte geldiği 

vakit halk polle kordonunu 
yarmıı ve Babeı imparatoruna 
çılgınca ılkıelımııtır. Impara 
tor sDrekll alkıtlarına cevap 
•ermek tızere yaoınd• oğlu ve 
prenseeler olduğu halde sara 
yın balkonuna çıkmıt ve ellle 
loaret ederek balkı ıdln1tı da· 

vet etmiştir. 

Bonon ftzerlne prenses mlk 
rofonun GuDne gelerek İngilizce 
demiştir ki: 

- "GOsterdlğfnlı htısnG ka· 
bo~ bize vazlfemlıl yapmak 

hosofunda ceearet vermektedir . ., 
. Hıbeşlıtaoın Londra elçlel 

Mertln de: 
- imparator. gGıterdiğlnlz 

hGenG kabulden dolayı slıe te· 
tekkftr etmemi emir buyurdu. 

Demlellr. 
Londrı, 4 (Radyo) - Hı· 

be' imparatorunun eey1&1 ara· 
eanda 22 bin ılhn lirayı havi 

bir de ıanılık çıkmıetar. 
Londra 4 (Radyo) - Habeı 

imparatorunun Londra'yı ılya · 

retl mftoııaebetlle yahuı Gç gı· 
sete, ba mftnaıebetle baemakale 

ler yasmıelardır. Tıymls gase· 
tesl, Necı,t'nln bir devletin 
tecavazane ve diğerlerinin te· 
reddGt ve karaaıılaklan~ı kor 
hın gittiğini, Londa halkının; 
kendisine tezahDrat yapmakla 
mftzahareUe balondogano, bo. 
nonla beraber Habet lmpara 
toronao mtıhlm elyaal rol oy· 
nıyacak vaziyette bolonmadıAını 

yazıyor. 

DeyH Telgraf g11etesl lee, 

Necıel'oln loglltere'de bolun· 

sonra Madam Grls'ten eşyanın 

lleteslol ıhreın. Doğrueo ben 
boraya geldiğim için çok bıh 
tlyar n memnunum! Sen biraz 
motbığa bık. Eklik blrıey 

varaa aldıralım. Öğleden sonra 
birçok yerlere kart göndere· 
ceğlz, sen de blrH briç oyna 

mığı ôğrenlreln. Briç çok mft 
hlmdir. Ve bfr ıertablp zevceıl 
olmak ıa bıaka bir ehemmiyeti 

haizdir.. Ciddi ve usule uygun 
olmak }Azamdır. 

Ondrev, hl11lyıtını belli et· 
meden: 

- Ne JAzımea öArenece~lm 

eOphe etme! Dedi. Yalnız he· 
olm şıbsi vazifelerim oldu~ono 

da unotmı! 
- Hı... Anladım. Mahlm 

mohablrllk! Merak etme! 
Ondrn: "Beni rahat barak ta 

- Şonu Var -

doAo ııradı oynıyıcıgı rolfta 
çok mftblm oldo~onu, NlyGs 
Kronlkll gazetesi de Necıılnla 
Londrayı gelmesinin ılyıd mıh· 
fillerde uyandırdığı telaı ve en· 
dleenln manasını aolımsnın 

gGç blreey olmıyacığını ynı · • 

yorlar. 
Londra 4 (Redyo) - Hahe· 

,ıstın imparatoru Bılle S• ltld· 
ye g11etecllerl kabul ederek 
bir beyanname okomoetor. · Do 

beyannamede eıcftmle denill· 
yor ki: 

Mftetevll memleketimize gel· 

dl• iyi ılllblanmamıı kuvvet• 

lerlmlsl ve mftdafaasıı halkı· 

mııı mıh.etti, Beynelmllel ma· 

abedelerle rremen glrl,Uen ta· 
ıhhGtlere, moknelelere bı~h· 

lı~ımıı vardır. Bu muahedelere 
istinat ederek hakkımızı alaca· 

gımııdın emin bolunoyoras, 
ıalhon ve hakkımııın ladeılal 

lıtlyoroı. Clbın ıolhftnCln ma• 
hafızı bulunan milletler cemi· 

yetine gavenharoz. Ona iti· 
mat11zlık •e kıyıtııılık gaııter· 

meğe klmıe muktedir değildir. 

ÇGokG beynelmilel mnknele· 
ler hDk6mlerl tatbik edtlmeııe 

.kanet, hakka galebe çalar. 

Londra, i (A.A) - Slyaet 
mahfiller, Bıbet lmparatoronoııı 
Londra'yı gelmesi dolıyıılle 

halkın göıtermlt olduğu coı. 

kanlngan loglllı · ltılyan ger· 
glnllAlnl artıracağını 11nmıkt• 

dır. Bıklhten bagGokG nama· 

yltler • İngiliz mlllellaln Habeı. 
lstın 'a kareı beıledlklerl açıkçı 
bir sevgidir. Ayni mahf Uler, 
imparatorun Ctnevre'ye gitmesi 
takdirinde ltalya'nın Milletler 
cemiyetinden çekllecelf nl ve 
bo takdirde lnglltr.re'nln, Iıalyı 
ile Cenevre dıeında mtlıakere· 

lere gtrtıeceglnl sôyleyorlır. 

Londra, 4: (A.A) - Habeı 

lmpıratoronon Londra'yı gel· 
meılni gueteler. umumiyetle 

iyi karıılımıelardır. Deyll Telg· 
raf gazetesi. halkın imparatora 
hftrmet H hararetle kar,ılıdı· 

ğanı Te imparatorun ıalh ifa· 
deılnl yanlıt tefılr etmlyeceglne 
emin bolondogona yazıyor. 

Londra, 4ı ( A.A) - Necı· 

ıl'nln borayı gelmeılol gazete· 
ler tyl bir ıorette karıılımıı· 

tardır. Boaanla beraber bo 
hoıoıtakl mCltalealarıadı thtl· 
rash dnranmıktıdırlar. lmpı· 
ratoran Loadra'ya gelmeıl bA· 
dlıeshı e makale tahılı eden ıa· 
cık iki, dç gııetedlr. Banlar· 

dın Deyil Telgraf diyor ki: 

"Halle Selttlye'nln ua1Dııd• 
bolondoğo mGddet sarfınd• 
oynıyacıgı rol çok mDıkGldQr. 

Talihin kendlılal dftçar etmlı 
oldago akıbeti kabulde ılmdlye 

kadar gôıtermlt oldogo nlı:ar 
kendisine karıı halkın hlrme· 
tlnf artırmakla beraber hakkın· 

dıkl bo hGrmet hl11f nln ffıd•· 

ılnl yınlıı tefılr etmlyeceglnlo 
bir ı11mıaı olacaktır.,. 

Nnı Bhronlcle de diyor ki: 

.. Babee lmparatornaon bo· 
raya gelmeılotn reıml meha· 
filde bala oldoga ve olmakta 
devam edece~I telAş ve endlıe· 
nln mantııaı anlamak pek o 
kadar ıor blrtey dtgtldlr. Bıl· 
kın hatta hareketine gelloC, 

Necııl'nla gelmeılnl hınred• 
karıılamıt oİd•p ll7lealle 

! 
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Italya Ve Almanya 
Karşısıoda Fransa ! 

lzmir ve civarı sebze ve 
satış kooperatif inden: 

mey va 

Kooperaılf in ve menaobo rençperlerloln ııebze ve mıyıs Grftn · 

lerlnlo Kar~ıyıkl ve lımlr'den deniz ve kara yoluyla letınbul 
ve Ankan'ya taeıtları ekılltmeye konmoetur. İıtrklllerln 6 Ba 

ziran cumartesi gO.nCl SHt 15 te Baedarak'ta imam hanında ko 

lzmir Vakıflar Direktörlüğünden: 
Seneliği 

40 
50 
96 

Vakfı MevklJ 

Karata~ mescidi eandıkçılar 

pekelmeıçl İbrahim keetelll C. 
hacı mıbmot oumao zade 

No. 

39 40 
67 ·69 
28·1 

Ctnel 

araa 

., 
t'V 

Fransa, Ingiltere Ve Sosyete ile 
Anlaşmak Mecburiyetindedir operatlfe ırelmelMI llAn olunur. 14R3 

lzmir Sahil Sıhhiye merkezi baş· 
tahibliğinden: 

200 
36 
72 

26 
180 
125 
144 

kaplan mostafa yemlıçarııeı 

merdl,enll Oilmao zade 
1&mah mescit Hmah meaclt 

ti il .. .. 
hisar 

43·40 
441 
207 

2 
254 

mağaza 

dtlkki o 

" 

1•,ransa cunıur reisi M. Lebrun 

La Republique gfl:etesinde 
Jacques Kayser yazıyor: 

Ne diye bir tiyatro darbesin· 
den (Co~p de thcatre) bahsediliyor? 
halyan delegaeyonunun Cenevre· 
den aynlmaaını normal ve mantıki 
biroeydir. 

Aıkerf zafer bir diplomatik 
zaferi gerektirir. Berkeee karıı 

macerasında muvaffak olan M. 
Mu88olini, bu saferden azamf de· 
recede faydalanmak istiyor. Geçen· 
lerdCt l\f. VVard Pricee, İtalyanın 
tatmin edilmi_o devletler ııraeına 

girdiğini bildirdi. 1"aJr.at i11ah yiye· 
rekten atılır •e imparatorluğun 

ilan elili§i bunun delilidir. 
Yeniden gözden geçirelim: M. 

Mıı110Uni, geçen ağasrosta tHar· 
laom11 olan ıolhça usullerle Habe· 
ıiıtanda imtiyazlı bir YHiyet le• 
min edebilirdi. Onlan reddetti. 

M. Mu~olini ilk, zaf erlerioden 
ııonra, milletler cemiyetine zarif 
•ermiyecek olan kendi lehinde bir 
ıulb aktedebilirdi, Bunu istemedi. 

Babeı bozgunnndan ıonra, 
0Vaktanıo kabul edilmesini iste• 
miyornz, vakıadan habereiz görfi· 
nütmesini ietiyoruz., diyerek 1. 
Aloizi nsıtaeile Cenevrede, yukar· 
da zikrettiğimis zihniyet içinde bir 
uzlaoma elde etmeğe çalııabilirdi. 

Duçe, diio1ayı yeni bir emri· 
nki karııaında bırakmayı tercih 
etti. Ya İtalyanın teıiı ettiği Jr.a. 
nana boyun eğmek, ve onun gönül 
nzuile bundan vazgeçmelİni bek• 
lemek: fıte hAdiaelerin ortaya koy· 
dnğu kar.iye. 

imdi, İtalyanın kabul ettirmek 
istediği bnuo haknzlığın ve kuv• 
•etin zaferini, bir idealin inJr.Annı 
taçlandıracaktır. Da, Fraoaa için 
en sağlam preııaiplerioden vazgeç• 
mek olurdu. 

BugüııJr.Q vasiyet, İngiltere için, 
Fransa için, milletler cemiyetine 
b~lı bülftn memleketler için, en 
azaplı mea'eleleri nzetmektedir. 

lleroeyden evet Alman lehli· 
beinin nhimligini gö:ı önünde 
tutanlar, İtalyayı .korumaya müte• 
mayildirler. Cenevre'de M. Litvi· 
nofon aldığt dorum bo bakımdan 
çok manalıdır. 

Aksine olarak, İtalyan tehlike· 
ııinin, kendileri için doğrudan doğ· 
roya bir tehlike lt!tkil ettiği fil· 
rinde bulunanlar Roma hükOmetioe 
kareı çevrilmio bir politika taear· 
lamaktadırJar. İngiliz dıı hakaohğı 
ııömürgeler ve bahriye bakanlıkla· 

rile mutabık olarak; böyle bir te· 
1ebb011ün temellerini atmaktadır. 

Yı biz? Biz ne yapuağız? 
.Franaanın milletler arası nıi· 

yeti zayıflamııtır. Yeni hük6met, 
eğer geç kalınmıı değibe, bir 
blAnço çıkarmalı ve bir if laı aen· 
dikaaı ıeklinde harekete geçmeli· 
dir. F.easen, bu hük6metin, mem· 
lekeli ve dünyayı aydınlatmak için 
Avropada Fransız nüfuzunun ve 
itibarının kırılııını karakterleodi· 
ren devrenin bıolıca ve diplomatik 
•eıikalınDJ neıretmekte ter~ddüt 

eımemeei lazımdır. 

Fakat meı'uliyetleri tebarüz 
ettirmek mü.ebet bir politika de· 
~ildir. Rolümüz, faaliyetimize te• 
meldcn baılamak olmalıdır. Anu• 
pada tefrikayı artırmak. iıliyenlerin 
gayretlerine bir eon vermek ol· 
mıh dır. 

Muhakkaktır ki 1 hniraoı ta• 
kibeden günlerde, yeni hükdmet 
cüretli teşt!bbüelere giriıecektir. 

Bunların hedefi Anupadan azamt 
birliği ve aolıomayı temin ola· 
caktır. 

Halbuki, timdi iki büyük ce· 
reyan uçorumu dcrinleotirmeğe 

uğraııyor. 

Bunlardan biri ımar ve hüner· 
le "Mein Kampf,. ın inşa etmiı 

olduğu gayeyi ıakibeden Almanya 
tarafından yaralılmıotır. Frınıayı 

lngihereden ayırmak. 
Diğeri fapet halya'dan Jr.aı'i 

hir intikam alnıak için çareler 
arayan f ngilterenio eaeridir. lugil· 

tere Anıluı hazırlıklarını ne dere· 
ceye kadar iyi karoılamıyor? Al: 
manlann Belgraddaki tcıebbüıleri· 

ne vasıtalı olarak nezaret etmiyor 
mu? Orta Avrupa birliği onun için 
İtalyan imparıtorlağuna en iyi 
karoılık değil midir? Bitlerci de 
olae, Almanyayı bir Adriyatik dev· 
leti haline getirmek Akdenizci ve 
Afrikaeı İtalyaya haıin bir ihtar 
değil midir? 

Fakat İtalya, bugün yıkın 

Bedeli keıf 1 3658 lira 85 karat olan merkulmlr binasının 

y1nan ftıt luem•nın tımlrl 5.6.936 tarihinden ltlb1ren 20 gllo 

mOddetle eksiltmeye konolmuıtur. leteklller keılfoıme ve şartnı· 
meyl hergOn Pıeaporı'ta SıhU Sıhhiye merkezinde göreblMrler. 

Eksiltmeye girecek olanların Nafıa bıımOheodlıllğlnden mueaddık 

ehllyeıname n yftzde yedlboçuk moVlkkat temlDlt akçelerlle 

birlikte ihale gftnll olın 25 haziran 936 perıembe gftoCl öğleden 

eonra eaıt 16 da dairemizde mftleşekkll komisyonda hazır bu· 

luomarı . 5 10 15 20 1495 oarkta mavaf fakıyetler temin et• 
mek yolundadır; paniılamizmin do· 
ğuınna tamamile yabancı değildir Menemen Beledi vesinden: 
ve cenubi Arabistanda, Yemende .1 

ve Aıirde ehemmiyetli mevkiler Urarımızda 30 llra ftcretll 3 zabıtıyı bel"'dlye memuru n 30 
kazanıoııtır. lira ftcretll bir tıhılld1r ve 50 Jlrı acretll muHkat fen memur· 

Sü•en kanalı ltalyan kıskanç· loğo n 40 Ura Qcretll bahçe Ye park memorloğo açıktır. İıtek · 
lan arasında değildir, takat Babill· itlerin veıalklle belediyeye mOrecaat etmeleri lllD olonur. 1488 
mendebin bu nıiyete gireceği ıa· 

man uzak değildir. Kemılpııa Solbhokok b41dm balonanların nıalklle 20 gftn 
Alman tehlikesi brıısında hu· liginden: içinde lcrıyı mftracHtl1rı, aksi 

lunan Franeaum rolü, evveli İogi· l 
Mdddelaleyh: Kemalpaıa o takdirde hakları tıpa ılcllfnce 

tiz hük6metile aılu bir irtibat mu· 
hle1rl1r idaresi eekl tahrir me· ııablt olmadıkçı paylaımıdan bafaza etmek ve milletler cemiyeti· 

nin koynunda bütün ıulhça dev. mora olup bılen lklmeth4bı hariç bırakılacıktır. Barcı del· 
Jetlerin elbirliğini temin etmek. meçhdl Abdurrahman t1rafınt, 1411yeıl alına ılt, Htlf peıılndlr. 
Bu yapılmazsa Alman geniılemeci· DavaCI: Kemalpıoa lnhl1ı1rlar Mft11yedeye lıılrak için alıcı · 
ligi zafer kazanacaktır. Fakat Fran· ldares\ tarafından aleyhlnlıe taran yftzde 7 ,5 dt'pozlto yatır 
aa ıalhun bölünmez olduAuou bilir açılan alacık dınııadın dolayı ma11rı earthr. Artırma 20·6 ·36 
ve onun içindir ki diğer gerginlik· lkametgAhımııo meçholfyetl ha tarihinden itibaren alıcılara 
lerin vahimleomerini önlemeye ça. açıktır Fılla izahat lıtlyenlerln 
Jıımalıdır. eeblle yevmi muhıkeme o1uık ' 

tayin ,e ıesblt edilen 27.5.936 icrayı mftracaatları tl4o olunur. Pren'lipler vakıalara çarpıyor; 

ve yıkın menfeatler, devamlı men• gftoftue rastlayan Çtreambı gftnft Akhlsn icra memnrlnğoodın: 
feaılerc yapılmak iııtenen oeyler mahkemede hbıt vftcut etme Akhfear ıaıoncülf'!r bınk1&ını 
yapılmaya mecbur olanan ıeylere. nize dair lzmlrde lntlen eden bı1fçlo klrmBBtıh bekçi bıUI 

İt giJçtür. Bu da, tu1hçu bir 9 Yeni Aı.ıır ga&eteııloln 2 Nl11n fbr1blmfn akblııarın yenice mı· 
hükumetin ceıarct ve açık görür· 
lftkle hateket etmesi için ayrı bir 936 gftn •e 6508 11yılı noıha· hıl~etıiade arslan ıokeğındı ıağı 
eebepıir. elle nkl UAnata rağmen icabet ve 1rklıı koıtl oğlu yenıkodın 

1 1 

dmedlğlnlıden bıkkınııda mıh ve dllelzden metrdk tGtftncftler Borsa da k~mece gıyab kararı ,odur ve hınk... ara... ıolu n ôoft yol· 
aallye hıkok neold mıhkeme lı çenlll 1400~Mm. areaıu (462 

------------ lerl kanununun (401) inci mıd lira kıymetinde) bir ay mftd· 

" 
" 

kemeraltı 

yorgıncılır 
hlear mey. 

13 
74 

2ö0 " " .. 12·14 
200 ,, ikinci .• bel. 4 
280 " birinci bel. 15 

4S ,, 11mancı ı . l l 
144 11 hl9ar meydını 84 

145 " .. .. 92 
72 ,, palıncılar 6 

280 ,, birinci beledl. 13 
84 hayrettin p. . basan hoe1 7 ·9 
7'}, köprola F. yol bedeıtanı 39 

il 

" 
il 

" 
il 

" .. 
" .. 
" 
" 
it .. 

400 .. .. 34 mığaza 

300 tıılcpçloğlu kemeralh 40 dükkıtn 

200 " il 30 .. 
72 il .. 4.6·5 " 120 M. bıcı bcılr hlHr Onft 18 " 

l 20 Yıkop bey ,, 28 " 250 ,ehrl Bedri hABmıhıne 265 ·267 " 
36 klnlı meıdt fenerci ıa e• 
60 romkoı ozon yol 90 il 

84. .. " 86 •• 
81 paıaryeıl at pazarı 3 ,, 
Yuklrıdı ne•I nomaralırı yazılı akarıtın mayıs eonuaa kadar 

olan lcarl1rı on gftn mGddetle açık artırmayı çıkarılmı,tır. lhı· 

lesi 5·6·936 cama gGoG e11t 15 dedir. fetekll olıolar e~ralrl an· 

lamak Oıere her gfto valuf lar varidat memurluğuna ve lbaletıl 

içinde o gftn ve o tıaatte nkıf lar ftlrektörlOğOnde toplanacak 
komlıyonıı mOracıatları ll&n olunur. 1:~58 26 80 5 -'l'aşra Bakkal ve Esnaflaı·ınııı 

Nazarı Dikk.atine 
lımlr eekercller çare1&1odı 20 numıradakl lmalıtthanrml I:ı 

mir ~ski Bitpazarı Solohao civarında 1 numaraya nıkteul 
ğlmdeo 111yın mOeterfltrimlo elpırfolerfnl yeni adresime ver 

melerlnl eaygılarımlı blldlrlrlm. 

; Gü:el lzmir bisküvit fabrikusı sahibi lstanbullu 

Ismail Hakkı Üaüm satı§ları: 
deıl mucibince ve mıhkemtnln detle ıçık ırhr~ıya çıkarıl~ıı ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~9 11!ıı:: ıftre. KB ~S K. S. de 17.6.936 gftnOoe raulıyan tır. lbaleııt 9.7.936 tarihine mO •llllllllllUllllllllllllll.. Ooktoı· .. llllllllllllllllllllllllll• 1 t Çıreımbı günft 11at l O a ıaıt aadlf pereembe gftnG 111t 15 __ _ 
52 H. Abnyılı 8 25 l l 

4: A. Alyotl ll 11 kine ve lebu gıyab brarındıkl te akhlıar fcrı dılreelnde ya ~= A. Kemal Ton ay §_-_ 
keıalf k llAoına tebllaat lfaeı pılıcaktır. O gCtn lıbo Rayrl 

2 S. Gomel 8 8 "' 
127 Bogftnkü eatıe mıhkemtce karar vertlmlt 01• menkule konolın luymetln % = Bateriyolog ve bul~ık, salgın hcuıalıklar mıiıahassısı .:: 

51.2(8 UaokG ıatıe do~ondın her mocib karar ogftn de 75 ini boldu~a takdirde = Bumahane iıtaıyonu kaquındak.i dibek aokak baıında 30 sayı· = 
514375 Umum yekun o eaıt gt'rek bizzat ve gerekıe ihale bulmaz111 mftıayede 15 = b e. ve maayenehaneeiude eabab ıaaı 8 dan akıam ııaaı 6 ı kadar:= 

Zahire satışları: tarafınızdan bir vekil kanonu gftn uzaıılar1k ikinci artırma := baetalannı kabul eder. · _ 

gôndr.rmek aoretlte mıbkemede 23.7.936 tarihinde yıpılacıktar. := Mdracaat eden hastaları yapılman lbımgelen aair tahlilil ve 
Ç. Cfoıl it. S. K. S. § miboekopik muayeneleri ile Teremli hastalara yapılmaaına cevaz f;Ôo = 

50 Ton bu~day S 25 67o lıbatı vGcot eylemenlı ve aksi O gOo dıbl kıymetini holmlZ := rftlen Pnomotorake muayenehaneeinde muntazaman yapdır. = 
300 Boğdıy 5 25 6 'I ö tıkdlrde mahkemeye kabul edll he 2280 oo. lo bnun hak mü· iillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Telefon: 4115 llllllllllllm 
150 Ton Bık la 4 25 4 75 mlyect.ğlnlz gibi mftddet t.rı ne le•f ikan bre aene tectle tabi 
933 B. pamuk tından lddlı olunan bllcOmle totulıcaktır. İıbo gayri menknl fzmİr komutanlığı sat. al. komisyonu ilaoları 

Çocuk hastahkları 
mfttehassısı 

Doktor 

Behcet Uz 
Hcısıalnrım lıer gıin 11,30 

dan mat onüçe kadar Beyler 
sokagındaki kıliniginde kabul 
eder. TelPjon. .1990 •· Allblsar icra Hlk.tmll~lndeo: 

TOtOocO.lrr Bankaeıoıo f, 

mlr'll m6tt.ıhhld Bıyri'de ala 

cağının tahelll zımnında tebliğ 
ettirdiği ödeme emrine borçlu 

itiraz ve bilmukabele hlrazıo 

ref 1 talep edilmekle nrak 

merde ıevkedUerek icra kılın· 
makta bulunan müralaa aırı · 

eıodı borçlonoo mahalli ikameti 

meçhul boloonıHından tcblJgat 

yıpılmadığındıo H. U. Ka. nun 

4.05 el •e icra il 14~ l&.lnoououn 

18 el maddelerine tetflkan 

tllneo tebltgat lcraeını karar 

verllmfettr. Akhlııar icra HA.kim 
llğlnde mftrafaaoıo muallık bn· 

lıındoğo "1.7 . 6 936 tarlhlode 

borçlooon b'ııaı hazır bolun 

muı veye nkll göodeımedlğl 

takdirde llAoıu tebllğat 1nıka 

mını kllın olarak gıyap kaurı 

tP.bllğ tedUmekelzln mlrlfaanın 

gôrQlece~I llAn olonor. 1485 

vak'alara kabul ve taralınızdın (berinde bir hak lddfaııındı bo Mat. Mf. 111. ıl. ko. re. den: 

muğber addedllect'ğf ve ıo ıu· lonanl1rın vesalktle birlikte 20 1 - Kayaerl'de kalorifer tealeatı yıptırılıcıktır . 
retle davaya ublt nezarlle ha · gfto içinde lcr1yı mtırac11tları 2 - Bo lele meegol f lrmalu teeleıtı yaptmlacak mahallin 

kılıc•ğ• tebliğ makamını blm ıkal ıakdlrde hakları tapu elci p14nlle keıflnl •e tekliflerini l~ ·6 · 936 salı güoOne 

olmak ftzere keyfiyet kanonu lince &1blt olmadıkçı pıylıt· kadar M. M. V. Hava ln~aat eubeelne vermeleri. 

mezlniron (142) inci mlddeılne mıya giremezler. Barcı, ıellAll· 1431 31 5 10 14 
tevf lku 114nen tcbll~ olu yeel alana alt aatıf peılndlr. 
nur. 1493 Miluyedeye letlrak için ahcıla· 

Akblıar fer. memurloğondın: 
Basan BO!!eyln tanfından 

1500 liraya 1 inci dert'cede 

Akhlaar TQtGocOler baokaıını 

ipotekli YıyıkôyO'nde BalA 

mahallede 1800 lira kıymeti 
muhammloell fnkanl 5 oda, 

tabtaol 2 dam, 1 bap kıb•e 

hane •e bakkal dakk4oı ve 

bir mağazayı müıtemll eıkl bir 

ev ile Yayaköyft'o Çukorçeome 

me•kllnde içinde 100 sık zey· 

tini bulanın 600 Un kıymelf 
mobımmloell zeytlnllk bir ıy 

mOddetle ıçık artırmıyı çıka . 

rıJmı,ıır. ihalesi 9 ·7· 936 ta 

rlblne mfteıdtf pereembe gOoO 

1111t 15 le Akhlıu lcu daire 

sinde yapılacaktır. O gtıo bu 

gıyrl menkule konulan kıymetin 

yOzde. 7 5 otnl buldoğu takdirde 

ihale, bolmHea mft11yede 15 
gOn uZ1tıl1rık 2~l ·7 · 936 pt'r• 

şembe Hat 15 te muhammen 

kıymetine bıkılmakeızın her 

kaçı çıkareıt çıksın kat'i lhalcal 

yapılacaktır. Bu gayri menkul 

bıkkındı bit bak lddlaeındı 

rıo % 7 ,5 pey ıkçaaı yatırma. 

ları earttır. Arlırmı 20.6 9:16 
tarlhlodeo itibaren alıcılara açık· 

tır. Fazlı mılumıt almak fa'I 
yeolerln icrada 93'- 86 l oo.ya 

mGracHtları 1140 olunar. 

fublearl1r 

den: 

Kemılpaea ıoseelle Koklocı 

barot dtpolırı uaeındakl yol 

pazarlıkla tamir eUlrUecektlr. 

Keolf bedeli 114, 67, temi· 
oatı 17, 20 liradır. lıteklllerln 

18 6 936 gilnQ s11t 15,00 da 

BaomildOrlOğOmftzilekl komte 

yona gelmeleri. 14.96 

• •• l.lnlvereltede Doçent, 
(Maarin l'rofeaör) 

Or. A. Safittiıı 
Ağız ve Diş Hekimi 

Uaatalara hergdn öğleden 
ıonra bakar. 

fıtiklAl caddeai No. 99 
Ankara apartmam 2 inci kat 

Telgraf • ı S T A N 8 U L 
Telefon : 49250 

Met. Mv. eat. al. komlıyonuoodın: 

l - Herblrloe biçilen ederi 6 kuroı olın iki milyon tane 

mıkarı değltlk renk ve clnııte olmık Clıere kapalı zarfla 
alınacak tar. 

2 - Şutnımeelol 6 lirayı almak ve örneklerini görmek fetl 

yenlerin hergftn ö~leden eoora komisyona gelmeleri. 

;\ - Ekelltm11elne gireceklerin kanunun iki ve QçQocil maddele

rinde yazılı belgelerle 7250 liralık tik temloat~rıoı teklif 

meltoplarlle birlikte ihale gaoa olıu 23. 7. 936 pereembcs 

gftnCl a11t 15 ten enez bir saat enel M. M. V. satın 

alma komisyonuna vermeleri. 5 20 30 21 14 78 

Devlet Demiryollarıudan: 
Metre mlk'abı mohımmen bedeli 39 Ura olan aşağıda cloı 

ve miktarı yazılı çım kereste l 7.hazlrın.936 çaroımba gftııO 

1111 15 ten ltlbuen eırıalle •e ayn ayrı ihale edilmek Gzere 

· Anbrıdı idare blo1&ınd11 klpalı zarf oeullle satın aJınıcaktır. 

Bo loe girmek htlyenlerln hrr e!ualn hizasında yaıah muvak

kat teminat ile kanunun taylo ettiği 'feslkıları •e tekliflerini 

ayol gdn !Hl 14 e kadar komhyon relslJğloe vermelul lazımdır. 
Şartnameler par1&ız olarak Ankarada malzeme dılreelnden 

Hıydarpıeada teaellftm müd6rlftğftndco, Eekltehlr ve lımlrde 

idare mağaıalarındao dağıtalmaktıdır. 

Cinsi Tıkrlbt M3 

l - Çam tabla 536,000 
2 - Çam kalaa 509,040 
3 - Vagon ııhtaeı 1059,07 ! 
4 - Çam dilme 3 2 5,040 

5 - Çam mubtellf 342,750 
Sl 3 5 

Munkkat teminat 

1567,80 Lira 
148 .95 .. 
8097,79 " 

921,49 ... 
1002,54 6' 

1167 1402 
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"HERMES" vapuru 30 mı · 
yıeta beklenmekte olup yOkO· 

nQ ıahllyedeu sonra BURGAS, 
VARNA ve KÔSTENCE liman 

larıoa hareket edecektir. 
110RESTE ',, vapuru 3 l ma 

yı ta benlt'nmekte olup yükG· 
nQ tahliyeden &onro (i'() :i6 da 

ANVERS,ROTTEROAM,AMS 
TERDAM ve HAMBUI~G il 
manian için yük aJacaklır. 

"BERMES,. vapuru 15 6 ·:rn 
da gelfp 20 6 36 da ANVERS, 
HOTTERDAM, AMSTERDAM 
ve BAM BURG llmaoluı tçio 
yük alacaktır. 

SVENSKA ORIENT LIElN 
.. VIKINGLAND., motöro 29 

5.36 da gelip ROTTt.RDAM, 

BAMBURG,8REMEN (O~
ru) COPENHAGJE, DANTZIG, 
GDYNIA, GOTEBURG, OSLO 

ve ISKANDINAVYA Uman 

Jara Jçlo ynk alacaktır. 
1•NOHDLAND,, motOrü 15 

6·36 da gelip ROTfERDAM, 
BAMUURG, BREME~ CO 

PENBAGE, DANTZIG, GDY· 

NIA, GÔ1 EBURG, OSLO ve 

ISKANDINAVYA limanları için 
yok alacaktır. 

"BIRKAI .. AND" moıörQ 29 

O 36 da gelip ROTI'ERUAM, 
HAMBURG, BREMEN, CO 

ır 

Ceodell Bao, Blrlocl Kordon 
Tel. 2443 

THE ELLERMAN LINES LTD 
•·OPOTO., vapoıu 20 mayıs 

Loodra, llul, ve An•ereteo ge· 
llp yok çıkaracıktır. 

11FLAMI ~IAN11 npuro 22 
mayıa Llverpol ve S'aneeadao 
gelfp yok çıkaracakhr. 

NOT : Vürut tarlhlert, n 

purlarsn lelmlerl ve oavlon Qc 
retlerlnlo değlulk.Hklerlodeo mee 
ulfyet kabul ~dflmf'Z 

ucu~;. TEMiZ, TAZE iLAÇ 
llcr türlü ıurnleı çeşitleri 

PENBAGE, DANTZIG, GOY· Si HAT ECZAN ESi 
NIA, GÖTE BMRG, OSLO 

ve ISKANDINAVYA liman ~ BÜYÜK SALEPÇi HA "il 
Jarı için yok alacalı.tar. ü K A R Ş I S l N O A 

SEHVICE MARITIME ROUMAIN ~:. .. ----------. 
"ALBA JULIA.. npuru 7 

6 36 da getlp 8 6 36 ıarlhlode 
PiRE, MALTA, MARSlLYA 

ve BARSELONE · hareket ede 
cekılr. 

Yolca ve yük kabul eder. 

llAndakt hareket tarlblerlle 
oavluolardııkf değlşlkllklerden 

acenıa mes'uliyet kabul etmez. 

flamdi Nüzhet 

Fazla tafellAt için ikinci 
Kordon'da Tıbmll ve Tahliye 

binası arkHında Fratelll Sperco 
npur acenıahğıoa mftracaat 
edil meal rica olu o ur. 

Tel~ 200 J 2005 iGfı3 

Meı kez hastanesi doAum tıe 
kadın lıasıalıklan cerrahi 

mütehassısı 

Haııtılarıoı pazardan baş

ka her gOn ôğleden eonra 

ikinci beyler sokağında bey 

ler hamamı kuııeıodı 41 
numaralı moayeoehınealode 

kabul eder. 
Amellyatlarını Aleaocak 

Sıhhat nlode yıpar. 

T ı fı Muayenehaot- 3686 
e e OD Evi 3909 

S.hlıal Evi 2974 ...................... 
lzmir belediyesinden: 

936 yıla Jçlode belediye be 

klmlerloce muhtaç hastalara 

verilecek reçetelue mukabil 

yapılacak fartoameye lllolk 1111 
tede ve 82 kalemde yazılı 

llıiçlar baıUtJpllkıeld şartname 

v" cedvell mucibince 19 6 936 
camı ,µıno !Hl ooaltıda açık 

ekelltme ile ihale edllece kılr 

Heyeti umomlyesfnln bedeli 

mubımımeoel 2500 liradır. Jo 

ıirak için yoz eekeen ee.klz 

llnlık munkkat temloıt mık· 

bozu veyı baoka teminat mek 

tuba ı~,. ııOyleoen gOn ve ea· 

atte eoctlmeoe gr.llofr. 1445 
12 

GOztepe'de tramny cadde 

elne yakıo ve elek.tlrlk teelea· 

eah havi beı odah ve kulla 

nışlı bir ev klrahktır. Talip 

olanların G11Zetemfz idare me 

mora Düsamettlo'e mQr1caıt 

ları 1140 olunur. O: 10 

Kulak, boğaz, burun 
hastalıkları 

Bfriuci smıf mütehassısı 

Doktor 

Sami Nazif 
Birinci beyler so ... k No. 36 

Telefon 231 O, evi :i668 

-· Kitaplarınıza Zarif 
ve Ucuz Bir Cild 

Yaptırmak 
isterseniz 

Ali Rıza 
~IOcellitbanesine 

Uğrayınız. 
Yeni Kavatlar 

Numara: 34 -

Manisa Valiliğinden: 
Açık eksiltme ilanı 

Nev'i 
Et . 
Ekmek 

M ubte1U ıebıe 

ve meyva. 

Yoğurt 
Süt 
Tosya pirinci 

ince eeker 

Çamaşır eabuno 
Sadeyağı 
Zeytinyağı 

Makarna 

Şehriye 
Çamaşır eodaeı 
Çay 
Pirinç unu 

Kuru faeulya 
Kuru OzQm 
Nohut 

Tuz 
Domates salçası 

Peynir 
Çhlt 
Limon &uzu 

Makine yağı 

Mazot 
Gaz 

.. 

• 

Meıe, palamut, pır · 

Muhammen 

kıymeti 

Kuroo 

30 
10 

Miktarı 

7500 Kilo 
16500 .. 

Azami 

Tutan 

Lira K. 
2250 00 
1650 00 

Asgari 

800 939 liralık 

7000 Kilo 
7500 .. 

12 8ı0 00 
10 750 00 

2000 .. 
1800 .. 
1200 .. 

30 600 00 

~00 .. 
300 .. 
500 .. 
:100 .. 

00 .. 
20 .. 

200 .. 
400 « 
2ö0 .. 
400 .. 
800 
HıO " 
40 .. 

350 Adet 
4 Kilo 

28 
30 
80 
55 
28 
28 
10 

350 
40 
12 
15 
12 

6 
20 
40 

2,5 
80 

13 tenek.e 300 
12 .. 3JO 

ısoo KHo 7,5 
130 teneke 350 

504 00 
360 00 
320 00 
165 00 
140 00 

8'1 00 
80 00 
70 00 
80 00 
48 00 
37 50 
48 00 
48 00 
30 00 
16 00 
8 75 
3 20 

39 00 
40 80 

135 00 
455 00 

Munkkat 

teminata 

Lira K. 
168 75 
123 75 

70 4:J 
63 00 
56 25 
45 00 
37 80 

27 00 
24 00 
l t 38 
10 50 

6 30 
6 00 
fj 25 
6 00 
3 60 
2 82 
3 60 

3 60 
2 25 
l 20 

66 
24. 

3 00 
3 00 

10 13 
34. 13 

oar oJunn. 60000 Kilo 1,5 900 00 67 50 
1 - Meoleı Memlelet hastaoetl tçlo yakarıda nev't, miktar 

ve muhammen kıy"'eılerl yazılı malzeme açık ekelltme· 
ye k.ooolmnıtur. 

2 - Her biri ayn ıyr• kalmelerle eksiltmeye k.onulduSonden 

3 
eHaf ve ıeraltl blmelerlnde yazılıdır. 

ihale haziranın 12 inci cuma gGnG e11t ondı Vilayet 
daimi eocQmeol önQnde yapılacl\ktır. 

4 Dellılllye, ildo Gcretl ve f bale mHrafı mQteabhlde aittir. 
5 - Şartları öArenmek lıtlyenler bergQo Vllılyet daimi encO· 

m~n kalemine mftracaat edeblltrler, 26 30 5 1 O 1!37 l 
.................................................................................................................................................... 
PURJEN SAHAP Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zaraı·sızdır ki: gebelere, kalb ve höhrek leı·i 

' 
rahat@ız ,,e tansiyonları yüksek olanlaı·a hile DOKTORLAR 1-JEP BUNU TAVSiYE EDERLER. 


