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Haziran l 9B6 
lzmir'de bcrgOn sabahJurı çıkar, siyasal gazetedir. Telefon: 2776 

Mussolini 
Avusturya Başbakan ile Mühim 

Bir Mülakat Yaptı. 

l(anton, Japonya'ya Harp ilan Etti. 
• 

~-z--;----;:---;"""~::::.-.z..--::-.::...-z.-~~~=:==-*~-:z-~=-z--.-~-:z.--:::--z-z-z-::::.-~:---:.:-z-:::-:::::;•••.:·-~--~-~--~-~---~-~-~=~-~-~=~-~·-::=--~-::::-~-~:-9::::_-~-:'i:·~-:~-~--~-~·--::·~·=::··:::--:::·--==--~---;:;-~ • .,..-;::--_.,.,._:.:_-=._.,. __ ..,,_..,._ ~-~;:;;r;--·,.----·r"':':"•~----:.-,r:.--:..·-~·u--::.-·-:.----r--r 

Dost Devlet lngiliz gazeteleı·i Fransa'da berşeyden ev
vel dahili sükOn lilzım olduğunu yazıyorlar Nazırı lstanbul'da 

Yeni Fransız Başbakanı Türk-Fransız Tnrkiyed~ki terakkiye 

An'anevi Dostluğunu Ta- hayranlığnu bildirdi. 
lst•nhul, 5 

mamiyle Kuvvetlendireceğini Söyledi 
--·--

Juı· Gazetesi Ya Bir Fransız - Sovvet Yahut '"fa Milli-

(Bueo@i muha 
birimizden te 
ldonla) - Yu. 
goelavya mG
nakalıiı nazırı ., 

ye.tperver Bir Fransız f~umuriyeti 
Doğacaktır, Uiyor. Muhaliflet· Neşl'iyat Yapıyorlar. 

Şevki Bebmeo 
ve reflkHı bu 
aabıh eemploo 
ek ep re el l le 

....................... ! .. 

Hütçedeo Sonra .. 
lımet lnöotı b6tçe eonu 

nutku ile yılnıı Kımotaydao 

ltlmıd almıo de~lldlr : Millete 
himıd verml§tir. 

0 , bir ıebllke olduğu za~ıo, 
milletin neye karar •erece~iol 
blllyor. Mllleılo bilmek tıtedlğl 

tey, bu karer tatbik olunmak 
lizım~eldlAlntle, en ayı HVI' 

clba1l1ranın hazır bulunup bu 
lunmadı~ıdır. 

Bir noktayı •ozub nrmek 
~erektir : GO venılzllkır. olan 
biz dt'~tlls bGHntlıllk umu 
midir ve eGmnllldlr. K,.ndiıl 

lçto emalyet ioıocuı ar1mağa 

1staobul, 5 (Hueu&i) - Bura 
gazetecileri yeni Fransız baovekili 
M . Leon Blum ile telefonla görfit· Şevki Hebmen 

şehrimize gel 
mittir. 

Yugoelıvya 
:müıterdir. 011.rı laı&1yooda vali ve bele 

Türk . :Fıan11z mftnaııebatı hak· 
kmdıki bir suale M. Leon Blum diye relıl Muhiddin ÜıtGodı~, 
~u cevabı vermiıtir : Uartclye Velı.Aletl protokol aıe 

- <Yeni bfikômeı, Türkiye . marl1rınd1D RGoıO tarafındın 
Fransa arHında mevcod ananevi karoılınmıt, bir mO.freze pollı 
dostluğu bütün kuvvetile takviyeye reımi ıellmı Ilı eyleml§tlr. 
çahoacaktar. 'Yeni :Franıııf- kabine- Şevki Bebmea beyınıunda, 
ıinde biri naıır olmak üze.re dört mem le keti mi si z1 ya re tin den 
kadın aza vardır.• 

M. Leon Blum, bc>Aar.lar hak· memnun oldognnu, TGrtlyenln 
lnodaki euale ceVlp vermemittir. kıu bir saman 11rfıadı ba ka 

Parla, 5 CRıdyo) - Yeni dar tlerlemeelnln bıyrını bu 
Franııs kıblneıl ıo teklldedlr. laodo~uDu .Oylemlotlr. 

M. Lt-on Blum bqTeldl, M. Yugoıln n1aırı yarın Anki 
Dal•dlye milli madafu harbiye ra'ya gidecek ve or1d1D lsmlJ''e 

Fransız ba~lıakmıı M. Blum - Sonn öci IOlıifede- ~eçecekdr. ........... ~·~·~· .............................................................................................. ~ ....................... . 
Jbd acı olmıJ au, b010k ~kF:D~O::::k~ı "l•_...~~.;a~U~i~ll~'~Al~ıı~:t~~~!!~~~~~~~;!!~!!~~,ıı .. 
hangi tle•let gôıterUebUlr ? -
Bunoola beraber en sayıfler du. Mftvezziler de grev ilin eltiler 

.. 

ıratunda h1rpçılar n en kov 
.etiller ar11ındı barıoçılır 

•ardır. 

Memleketimiz, ya her tOrlG 
t11rroso tinllyebllecek fili vtı 

mGşterek garantilerden, yahut, 
kendi müdıf11eıodao emin ol 
mık lııter. Boğazlar için dava· 
mızın rubu dı bu değil midir? 
Biz boğazlar hürriyetini m6dı· 

feı etmek kurJreılol kendimizde 
gördyoruz ; bu gGoka hali Ue, 
enternaeyooıl teahhfttlerde bu 
kudreti görm6yoruz. Gene bu 
günka oardar içinde barafçıltk 

edeblyau Ue Tark milletini ne 
maddeten, ne de mıoen ıllib 

ıızlandırmak gıf !etinde bolo
namıyız. Manen kf'llmeelnt tr. 
liarOz ettlrmege halı.kımız .. r. 
Çooa.a entero11yonıl garanti 
lr.rlo 11yıf n aldıhcı olduğu 

bir 11manda, bir mmett bu 
garantilere lnıomığa ve onun 
hazırlak 11mlnl gevt"tmtAe ça 
lıtmık wocalı. bozgunculuk olur. 

Türk mtlletl her tGrlft ftb 
ilkeleri kartılamııı miotn ha 
r.ır mıdar? Maddeten hazır mıdır? 
Un iki ıoılln bhiochlııe cevab 
verme;" 16zom blJe yok. lktn 
chloe lemet 1nöo6 mOıbet ce 
ub vumlttlr. Ancık böyle bir 
knv•et dıyaııcı ftlllOnde TOrk.iye 
cumurlyetl hftkOmelioln barıo 

çıh~ı bir kıymet lfıde edeblllr. 
Y oba harp korlı.uıondao gelen 
barıoçıltk, bir nevi ıeellmlyenlr. 

Birçok barıoçılıno kendtlerlnde 
ve ıOmrelerlode tednl edecek· 
lerl haeıalılı. budur. 

Hıneçılar, barb oantıjı yı · 

paolır kıdar, hazır v~ ulmll 
boluomalıdırlar. Taarruz bela· 
~·ıtnl IOH durduracak olan 
budur. 

-:Sorıu Sci !alıifede-

Fransa'daki Grev Büyüyor. Grevcile
rin Sayısı 100 Bin Kişiyi Geçmiştir. 

Mesai hakanı bir beyanname neşrederek yeni hflkftmetin işci sını· 
tından yardım beklediğini, greve nihayet verilmesini bildirdi. -----------Par l tı, 5 (Radyo) - Demir· ı mlryolları ameleelne yollıdı~ı 

yolları •mele federHyonu de bir notıdı, amelenin bası hıt 

Necaei Iogiliz abidesine çelenk koydu 

lngiltere Krah ile Bir 
Mülakat Yapacak. 

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

lardıkl proteatolırını tıkbth 

etmlo n bu hareketin yaloıı 
federaııyoonn ıellhlyetl dAllln· 
de bolondoğaou blldlrmlotir. 
Federatıyon, böyle 011lk bir 
11manda hlmad ve dlelplln pı· 
rol111om aararf ()ldo~ana dı 

- Sonu 5cı ıahifede -

Vehip Pş. 
Ve Cenevre'ye Giderken Fransa Baş- Yunanistan"da 
bakanı ile Konuşacaktır. Don M. Yerleşecekmiş .. 
Eden Tarafından Ziyaret Edildi. 

Habes imparatoru 

;P Londra, 5 (Rıdyo) - M. 
Eden bogao Hıbeotııııo Loudra 
ıefarel•neıloe git mit • tcaol'yl 
ziyaret etmlıılr. 

M. Eden yar.o Hıyfı'yı gl · 
decektlr. Bunun için Necatl'nln 
Reeml kabolüod e hazır buluoa 
mıy .. caktır. 

Lord Grabor ve Lold Corç 
Necaol'nla davetini 
mlolerdlr. 

kabul et· 

- Sonu 5nr.i salıifede -

r ' Başbakanımız veC.Ba· 
yar ı~tanbula gidiyor .• 

Aokarı, 5 (Bnıoıi mobıbl· 
rlmlzdro) - l:Sıobakan Gene 
ral lıımet lnôoQ •e lk1tııt Ve 
kili CelAl Bayar 11lı gano ı. 
ıınbul'a ~ldecelı.lerdlr. 

Vehip paşa 
Atloa, 5 (Hoeuıi) - Bıbeo 

orduları cenup cepheal kumın 
daoh~ını yıpan Vehlp Pata 
borıayı gelmlıtlr. Veblp Pııa 

Yonanlıtın 'eh yerleıecekılr. 

Sir Samuel Hoar nazır! 

Zecri Tedbirlerin Lağvı
nı Şart K·oşmuş .. · 

Konsey Toplantısının Tehiri lngil
lere'de Boyok Tesir Y ~pmıştır .. 

Sir Samuel Hoar 

Londra, 5 ( Radyo ) - Slr 
Samoel Bon'ıo bahriye lord· 
luğona tayini milnı!ebeılle 

Deyll Ekepreı gueteal diyor ki: 

.. Hu vaılfeyJ Slr Sımuel 

Hoar, zecl'i tedbirlerin l4ğfl 

şullle kebul elmlolir. Slr Sa 
muel Boar, loglllı ana I lloıu 
non uıon zaman Akdeolı'de 

buloooıasını mu"afık: bulma· 
maktadır ... 

Londra, 5 (Radyo) - M. 
Baldvln yorıu ıatlliol ~eelrdlk 

•~n ıonra dan Londra'ya d6n· 
mOttGr. hk io olarak Slr Sa· 
moel Boar'ı kıbul etoılotlr. 

Slr Samu~ı Ho.r'm I..orit Mon 
eel'J lıtlbltf t"decegl kat'lleş 

mittir. 

Londra, 5 (Radyo) - 8aG 
vekil M. Bıld•ln dftn gece 
hariciye nazarı Lord Eden 'i 
ziyaret etmiştir. iki dnlet 
ıdamı, MJlletler cemiyeti mne· 

- Sonu 4nca sahifede -

' l\letris'te Askerlerimizin 
f aptığı Manevralar .. 

Ankara'da Dava Tehlikesine Karşı 
Koruma Denemeleri De iyi Geçti .. 

J11anbal, 5 (Baeael) - Bagiln de Metrlı çlhllğlade askeri 
mınnralar yapılmıotır. Ala11an n"ılcder çok munffıkıJelll n 
tayanı memnuniyettir. 

Ankar1, 5 (HGıoel) - Huı tehllkeeloe karoı koronmı de 
nemelerl yıpılmaktıdır. Bugftn yeni mahıllede ılıleme tecril· 
be yapılmı, n tım bir muvaffıkıyeı elde edllmlotlr. 

~ ~ 

TAŞLAR: 

Enfes(!) Bir Vapur Hadisesi 
Size, lngili::'lerin maı•i kurdelUyı ka:anamıyan Küin Mari 

vapurundan veya Fransı:::'ların deniz canavarı Normand~cuuı 
dan bahsedecek değiliz, Bi:::im Dokuz E)'lül uopurıınun dün ge· 
çirdiği ve geçirııigi macerayı anlatacağız : 

12,45 te Dokuz E.)'lül ı·apuru Karşıyaka 'dan kalkıyor ve 
yola revan oluyor. Ağır ağır, ninecik ninccık sularda yuvarla · 
nıp gidi) or. Nihayet Al sancak iskelesine geliy or. Tam bu sırada 
ıiddeıli bir sarnnıı duyuluyor. Vapurda yüzler sap ·sarı ve her· 
kes nlı üst .. Saga, sola koşuşmalar başlıyor ve sarsıntıyı müıea 
kip ıe. vopurun ait ve kır tarafından bü)'ak bir gürültü kopu · 
yor. llalk, dışarıya fırlaJor. Tayfalar, memurlar koşufll)'Orlar 
ve mübarek tekne, burnunu iskeleye, kendisini de iskele cilıe
ıinden rıhtıma dayay or. Derhal lıalaılar aıılı)or ve dalga kı· 
ranın delikleıinden, gemi sahile baglnnı)'or, )Ole.ular da kendi 
lerini salıile atıp kurtuluyorlar t:e anlaşılıyor ki, vapurun ma· 
kine ile dümen arasındaki irtibatı bozulmuş, dümenin rotu kop · 
muş, gitmiş . Herkes, Na!trcddin /locanın. hikayesini hatırlayor : 

JJoca, bir gece u 1anmtş, aıılıda bir karaltı görmı1~, tabanca . 
sını çekip ateş etmiş. F11kat sabahleyin birde nr baksın , uurdu . 
ğu karaltı insan değil. kendi kaftanı . 

- Eyvalı · diye mırıldanmış · ) 'a l•en içinde ol.saydım halim 
ne olurdu, kurşunu yimiı gitmiştim! 

Hikaye ile vak'a arasrnda şu fark var ki, ter dök~rı yolcular, 
vapurun içindeJdiler ·ı.ıe bu hadisP. )'arı yolda olsaydı, muhak· 
kak ki )'Olcuların telaş/mı ve d<ılgalar )'Üzünden bir feltilı.·et 
doğacaktı. O ı"kdirde, bunun Jıesabım l•im verecekti, kimin 
canını ne ile ödeyecekıiler? l11cbolu hadisesi, bütün karanlığı 
ile ııc en )'akın bir Jdcıa olarak kafamı::ın içinde yaşamaktadır. 
Ya körjez içinde de bu vapurlar yüzünden bir facıa olursa? 

Doku: Ey lilt, bir hnf tada iki marifet işlemiştir. Dünkü ya:ı· 
mızın mürekkebi kurumadan da bu htidise kopmu,tur. 
Bunım sonu nere)'e. -ııaracak, ıorama:: mı)'ız ? SAPAN 



Yine Ordu,. 
YAZAN: Mahmuı Esaı Bozkurt 

-1-
0laqı biteni, olduğu gibi; 
ıı\,çık göuııelı:, 

•çak gliete.rrnek, 
•çık ı6ylemek, 

~D çok hop giden birıeydir, 
• • • 

Şö1le bir dü~ilııfiyoruoı: 
~ıağl yukarı; 

60 milyon 
60 milyon in-.o! 
'Oo buçuk 111 içinde, 
Bu kadar kııa bir umanda, 
Boynunu, eı•uet boyunduruğa• 

111a uaatmıı bulunuyor, 
• •• 

Şimali Çin; 
Japonyaııun bir kanat darbeıile, 

ana utaodan lı:opto gitti. 
Gitti gider .. 
Ve bAl.t o gidiı!. 

Babefiatan; 
• • • 

fudaa önce kurulan bu devlet, 
Bngiln filen ılyaaal haritadan 

Iİliamiı bulunuyor!. 
'Oç, dört yihı bin kiıillk mo• 

clenı bir ordu, bir İtalyan or· 
daca~zı ... 

Koıkoca Rabeı ülkeıinio tlze• 
rfaden bir ıiliodir gibi geçti .. 

Ve ba gf'çiı; Babeı devletinin 
yok olnvermeaioe yetti!. 

BıttA artb biJeI!. 
• 

H ·a lb> e ır O e ır ôl C. Hüsnü 
r Bolu Saylav· 

1 G ü D"il lÜ ını TeOyazo 
Amele Grevinin, Fransa'yı U.,;uruma 
Sürüklemeğe Başladığı Söyleniyor. 

Kanton hğıoa Namzed .. 

~--.,._......._ ........ --~~~ 
Hükumet Adamları \7e Fransız Umumi Efkarı, Ame-
lenin Ne istediğini Tayin Etmekte Zorluk Çekiyor 

farlı 5 (Radyo) - Grt1v, ~lttlkçfl bQyftınektedfr. Y tlıblalerce amele, dnletlo lktıaadl hayatını 
felce uğratacak df'recede tahrlkAt yapmwkta ve fıl alevltındirm .. ktedfrler. 

Parlı'ln eo bOyilk mığaulırıoda çılıean memurlar, b,.p birden lıl terketmlışler ve mağazaların 

kapılerıoda toplauarak, ~"len mGetertltrlo içeriye girmelerine mAol olmağa bıtlamıılırdır. Bu bal, 
ilk defa olarak görftlmftıştftr. 

Bftkllmet erUoı ve bfttOn f'fktrı o'llomlye; ba ~revln neyi l11lbılaf ettf~lnl ve her dakika 
lılerlnl terkeden blnlarcfl hçlnla ne btedlklerlnl tayin etmekte ıotlok Çflklyorler. 

Daha dftn, 11ylav ıeçlmlndfl ıoııyaltstlere '"'Y ve ren Btnf'leler, bu Sf'fer, soıyıllstlerfo hftklimf't 
ttıkll eımelf'rlne monız ~Orftoftyorlar Vealvet, ~ittikçe feoalaımaktadır. 

JapoDya'ya Harp 
ilan Etti .. 

Uokoo, 5 (Radyo) - Kao· 
ton hftkumetl, bugün Japon 

ya'yı harp llAo f'tmlştlr. Ko
ançl orduları, ıür'atle el mali 

Çto bududlarına ıevkedil 
mektedlr. 

V •tlnıı;too'dan geJ,.n ııon bir 
habere ıı:öre, Am,.rlka hı1kt\ 

metl; Çlo'dekl m,.naf 11 half'l 

dar olmımak oarıt1e bu nıeı'e 
lede bitaraf kalacakhr. 

Japon ordular1, ofmali Çin 

Kamutay Toplantısı 
iş Kanunu Müzakeresi Bitti. 

B 1 '1 hododlarına mokebtl harekata 
u gar ar ~eçmlılerdlr. 

Ankara 5 (Buınet mobahfrlmlzden telefonla) - Kamotıy bo 
ıfto Fikret SllAy'ın batlrablı~ıoda toplanarak ı, kanonu 14ylha· 
ıının mftaak,.r,.ıtoe deHm f'tmletlr. Kanonun enc6meoe verilen 
maddeleri hariç di~l'r maddeleri aıftsakere n kabul edtlmlıtlr. 

Kamuıoy paıarteal gftoCl toplanacakttr. 

• • • 

Dostluk gösteriyorlar! \.. J 
ı~taobol, 5 (Hosutıf) - Sof Mc Madaryaga 

ya'dan gf'leo habnl,.re göre, 

Bulgar matbuatı TOrk · Bol~ar 
doıılu~u hıkkında nPırlyat yap 
maktadırlar. Sofya'da doıtluk 

tezabilralı yıpıldığı da haber 
veriliyor . 

Dilo Viyatıa'ya gitti 
Viyana, 5 (Rıdyo) - 13 

fer komitesi reltl M. Medar· 

yı~a boraya ge1mletlr. Madar· 
y•ga'nın hiçbir reıml Tazlfeel 

Ankara, 5 ( Boıoıf roohıbl· 
rlmlıden telr-foole)- C. 8. P. 
rly11etlndeo ıeblli olonmaıturı 

Bolu Baylayı Mldbat'ın nıamtı 
ile boealan Bola ıaylavlığını 

eıkl Bren elçlmla O-mat B6ı· 

nft'nOn nımzed gftıtertldlgfnl 

Payın seçicilere bildiririm. 

C. B. P. Genel Baıkao .ekili 
lımet lnönQ 

Mısır Fevkalade 
Komiseri 

Dnn hariciye nezare· 
tinde izahat verdi 
Loodrıt 5 (Radyo) - Mııır 

fevkılAde komlıerl ılr L•mpıon 

dfto hariciye nenretlne gltmlı· 
tir. M Lamp!ton M. Edeo'l btz· 

zat ~öremf!mf ,, nezaretin Mı11r 
lelerile allk.ıdar bir Ht ile 
görftsmftıtClr. Sfr Lempson, İn· 

glllz Mıııır ııkert lttlfıkı mdaa· 
kerelerlal tebcil lçla gelmlttlr. 

Muhtelitimiz bulunmadığı ve ıehlrden ~eç. 8o~Cla Lord Eden'le gôrlımeıl 
• • 

BugGn: 
Gôale kat arHında deoebile· 

eek kedar kıeı bir umanda; 

Bugün karşılaşacaktır. _tl_ğ_I _ö_ğr_e_nı_ım_ıe_tl-:r.======m=o=h=t~::::;:m::::;:fl::::;:l::::;:dl::::;:r.=-------
lstanbul'lu Rir Futbolcu 

Milyon~r Bir Kızla Evleniyor. 
50 · 60 milyonluk bir iııeao 

lınanbnl, 5 (Ruıo9i) - Foret Çekoslovakya Hudutlarının Tahkim 
lsıanbul 5 (llusııs1) - Galatasaray takımı oyunrularıtıdon Vlenna •e lımlr muhttltt ta 

kitlesi, 
Euret zincirlerinde inliyen, 

beter kafilelerine kanımıı bn· 
lanoyor .. 

Selahidtlin, Amerika'lı bir milyonerin kızile sevişmişıir. lki aşık kımlan bogOn ş~hrlmtze gel · Edilmesi Kararlaştırıldı 
yakında evleneceklerdir. diler. Yarın ilk maç bu lkl • • 

Eeirlf'r dOnyaeı, gittikçe artın 
bir rakamla kabanyor. 

Habeş Çeteleri istiklal için Çarp1'18· •,akım a:aa•nda lyapılacaktbar. J Prağ, 5 (Radyo) - Hadaılarıo tahkimi kat'ı ıarette karar 
• • ~ zmır . stan U ahına alınmııtır. Meclis, ba buıaıta hGkdmeıe matlık bir ıelA· 

caklarını Söylemışlerdır. H I I ..., blyeı nrmı,ıır. 
JoeanlıAın yanımdan çok faz. 

Jua etirdir. 

8 Va yo Cll agu M. Bents bir natak lrad ederek: 
Adlı Abıbı, 5 (Radyo) - Alman ajaoıı blldlrJyor: Yeniden 

birçok eefler Te 50 bin ıllAhh teellm olmoıtor. Otuz iki liradır - Çekoılovakyı s~aOae eadıktır; bGtln komıolarlle doet yı· • • • 
At alan OıJuldan geçiyor! 
Ve eoan: 
Alay alay inaanbn coeçip gi· 

demin ndJ aıra; 
VHeylllaı, 

Feryatlar, 
Figanlar kopanyorlar .. 
Tıpkı bir ceaaae, bir tabut 

geçiyonaut gibi!. 
Fakat.. 
Biraz uman geçince; 

Orıabit bir letlizlik ah7or. 
Bertey normalleıiyor. 
Vay gidene! 
Hemen laak Ten dt; 
Bagtlnkl proteatolann, 
Çııbklann, 

BaAnııp çagnf1Dalann, 
bayt. gelmeye!. 

Fakat ne bileyim?!. 
• • • 

ardı 

Kaau kurdan •lnna dflıme• 
J'll6r*h; kurtulsa bile pek hayn 
bbmyor. 

• 

Memlekfllln iç taraflarında ıllAbh çeteler dolaımıkıı ve lıtlk· 

llllerlnl hiçbir ııaman kaybetmlyeceklerlnl beyan eylemektedlrltr. 
Gazeteciler Jlabeılıtım terketmektedltler. 

••• 
Uzak Şark Vaziyeti 

Şimali Çin'de Vaziyet Naziktir. Ja
ponya Kuvvetlerini Artıracaktır. 
Tokye>, 5 (Radyo) - Tokyo ıly11t mehıfill, tlmılt Çin nka• 

yllnl bayık bir dikkatle tedklk ve takip etmektedir. Kanton n 

Nanklo Çin bnkdmetlerl ar11ındıkl lhtllifı dı b076k bir altk11 
gGıteıllmektedlr. 

japonya hakdmeti bo sebebler altındı Mnıçarl n elmıll Çin· 
deki kanetlerlnl fnkılAde ıorette ııktl1eyeı karar •ermlıtlr. 

Pekla, 5 (Radyo) - Şlmıli Çin ukerlerl Faın fa de top· 
laamaktadır. General Çıntung Kuıntang 11kerlerine kumandı 

etmektedir. Vaziyet nazik Ye buhranlıdır. 

••• 
Alman Matbuatı 

İıtanbol, 5 (Ruıuıf) - Tem· 
moada bıılıyacık olan lzmlr • 
İıııubol tıyyere poıtalır1oda 
yolca Gereli 32 lira olarak 
tesblt edllmlıllr. İleride Ankara 
ile lımlr araeındı dı doğru 
ıeferltr yıpılıcıktar. 

Karaköse'de 
Yağmurdan sonra kar •. 

Ankıra, 5 (Hoıuet mabıbi· 
rlmlıden telefoo1ı) - Karıkô 

ıe'den gelen haberlere göre, 

tehre daıen elddetll yağmurlar· 
dan eonra dftn dığlara kar yı~ · 

mıetlr. Hanlar birdenbire ıo 
~umuı, nlerde sobalar yıkıl· 
mııtır. M6nakalit gtiçleımlıtlr. 

P aris Elçimiz 
Don Geldi 

ıamak ister, demlıtlr. 

Italya, Avusturya Başve
killeri,AvusturyadaKral
lığın iadesini Konuştular 
ltalya, Avusturya'nın Almanya'ya 
ilhakını Kabul Etmiş Deniliyor. 

Eski Dostlar Anlaşıyorlarmış. 
, Roma eeflrl n M. SIYlç de 

haz,r bolunmnıtor. 
A tosturyı batveklll ile ne 

mozak.ere edildiği hakkında hıl· 
yıa tebll~I yoktur. 

• • Fransız kabinesinde kadınlarla sadece avu- A k ' k Son iaıililar! n ara ya geçece tir .• .,... .. ~~ 
Çin Te Babq ietililan; kat ve gaz•~teciler bulunduğunu yazıyorlar.. Jetınbol, 5 (Radyo) - Parla 

Roma'nı11 Alman Mehafllf, 
bo mGIAkatın Hıbıborg'larsn 

tıbta avdeti gôrftı,Clldata kana· 
etindedir. Maamaflh Avıtorya· 

ltılyan mftn11ebetlerlnln doı· 

taue olduğunu temin için ba 
ıeyabatln ihtiyar edildiği dGttl· 
ndlmektedtr. 

Bana 1° b.kikati haykırdı, Berlln 5 (Rıdyo) - Alman mıtboıtt, yeni Franıız kabine · bOyft.lt elçimiz Saad Davaı, bo 
Ve haykırmaktadır: 1 d b hl l L l 1 • d 
Y ibil 

L • • sn "n • 8 e uzan mı .. a e er yazma .:.ta ır. gftnkft Semploo ekepreıl ile 
aıaya mea. ıçın, 

Yaoatabllmek için, "Doyçe Korespondaa Blrt11 gazeleıl, yazdığı bir makalede M. Franıı'dao eehrlmlze geJmlıtlr. 
Onlu!. Leon Blom'an, puJimentoda okuyacağı beyannameyi beklemek Suad Davas Ankara'ya gide 
YiDe ordu!. IAıım geldiğini ılkrettlkten ıonra, yeni bııvekllia ıon natkonn cek ve Hariciye Vekili Tnf lk 
Uer "fakit ordu!! kaydetmekte n yr.al kabinede ftç kadının vulfe almasını dik ROedG Ar11 ile görftıecrktlr. 
Ba haübti, kate ıayın tellkkl eylemektedir. • p j 
Biran mıotanlann tonu; 11Frankforter Çıytonc., dı, Fraa11'da kıdınlıra sayln eeçllmek j }'.'eni kadrolar Lgeldi 
Blr içim ıa gibi, hakkı verilmediği bılde 4ç kadının nazır olmasını, Fraoea tırl · İoblearlar bıımftdftrlft~ft~ftn? 

~~.:'.::..::u::ulmaktıa biıka hinde bııb baıına bir hAdlse ol1rık kıydeyleml'ktedlr. y;uı~ kadioıa gelmlotlr. Sigara' 

• Bu gazete, yeni Fransız kabloeelnln, gaaetecllerl• nukıtlardan fabrlkaaının kadroıo dı gelmlt 

Yirmiaei .:Sn• inunhk nıalan, ibaret olduğunu ve maruf dlplomıtlardın mahrum balandoğanu n her iki kadroda bazı yeni· 
Bonlır: llhe edtrf'k makale•lnl bltlrmr.ktedlr. llklr.r bolondnJo ıftrftlmftotGr. 

Birer ufıatadan baıka bir,ey ,••••••••-----••illi•••••••••••••••••••••' 
c1etildirl. 

Birer eafutadan ki, 
Y alma ona batlananlana, 
s.deee ona inaaaDlann, 
Akibeti: 
Birgfln, amaluaal me•habaya 

llr6klenmek olıeakbr. 
Jtaa kolı:ao, 

Maaltm mllletlerin kanı ko
in meabahayal. 

(ikinci makale yann) 

------~~---~----------Resmt matbaalttr 
Aakarı, 5 (Bnıuıt) - BCl· 

llD ruml mllbHlarıa blrleı 

dıll•ell kırarlııımlmııhr. 

E lL HAMRA Telefon 2573 

Yalnız 20 kuruşla Oç lıüyok film birden 

1 - BOSNA SEVDALARD 
TÜR.llÇE SÖZLÜ ve ŞARKILI ~ 

2- Monte Kırösto Kontesü 
BRIGITl'E HELM 

3 - AYRICA BÜYÜK OLlMPlYATLAR FiLMi 

1 d• kk l• :J,40 Bom" Se,.dıları . 5,10 Monte K.rlsto Kontesi. 7 Oltmpl· 
~e8DS 8 ra 1 3 • y•tlar filmi. 8 Buıoa Sevdaları. 9,:JO Monte Krlııe Konte·I. 

M. Mussulini 

Flor11nsı, 5 (Radyo) - Avas· 
torya Baıveklll M. Şoıolug 

Riya Recya'dan boraya gel 

mittir. 

Roma, 5 (Radyo) - Rıko· 

della Komlnato mallUneılnde· 

ki Muısoltnl . Şoınlog mftlAka· 

tında mQhlm mftıakereler yı· 

pılmıetır. 

Do mOIAkattı A•oıturya'nıa 

ltalya'nın A votıtaryı'nın Al· 
man'yaya llıibakını kabul ettiği 

bıkkındıkl rhıyetler de 1 agllls 
oaytalarındın ibarettir. 
Almıo matbuatı da Iıılyın, 

Alman milnHebetlerlnla doata· 
ne oldoğan11 y121mıktadır. Bo 

~Heleler eıkl ltalyan · Almıa 
dostlu~oaaa tee11Gı etmekte 
olduğunu e6ylemektedlrler. 

Roma, 5 ( Radyo ) - A YOi· 

turyı Bıtnklll VloYcyo'clan 
Roko lielle Komlaotto'ya dön· 
mftı n M. Muuolfal tarafın· 

dan bbul edllmlıtlr. Bo mG· 
lAkata baycık bir ehemmiyet 

alf edllm ektedir. 
Romı, 5 (Radyo) - AYn• 

toryı baıveklll Jarnıl do Jenn 
gaaeteel mobıblrloe: 

- A vaıtaryı, Roma H Peı· 
te'ye kartı maabe4elere Hdık· 

hr. ÇClnkQ bu 111aılaede n as· 
latmılar çok mlımlr n mClflt 

olmattar. Demltdr. 
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~Çi:~d-ikler_,I ş E H i R HABERLERİ Doşnndnklerim ... 

Herkese Oeı·s 
Bir mevzu azerlnde yazı yaz 

mak latedlm. DaotındOm, taıın· 

dam. İfıde eekllnl, Hıl mak!!a· 

dımı, tam istediğim ~lbl hece· 

rlp ıolaıamıyacağımı kuradım. 

Bu, hayattı teHddf edilen tip 
lerden, bııa gelen hlerdeo biri 

idi. Kuıkolıoacak insanlar da 

oıabllfrdl. Batıl o>ıblllrdl de· 

~il, muhakkak bGylel1:rl çık•· 

cakıı. Bir hlklye ile, mee'ele 

Din ba~ını bağlameğa karar 

~erdim : 

E~ktdeo bit mahalle f memı 
varmıe. K,.111 felll, kırpmı, yo 

nrlak sakallı, bıyıkları da kue 

eOnnetl ~erlf dairesinde kutl

mtı, earı;ı dOzgOn, cilbbt-el, 

lııtası biçimli bir 1 mam . 

Bo adamcık, mehell,.de bir 

zatın karısına ı.töz dikmiş Ka

dın da gOzel mi, ~üzel mlş 

Hoca, onların evlerinin pPnçe 

resinin ah10da n g,.çı-rkeo J?ÖZ 

lerlnl eftzer, sakalını oğuştorur. 

- llibl yarabbi, eol Aft!tl 

devranı fakir kolondan nasıl 

eelrgerıılo? 

Diye mmldaoırmıe. Kadın, 

Bocanın ağız ımyo akıttığını 

ıezcr, fakat hiç eldıra, etmez 

m'f· ÇankO, namuslu bir ka· 

dıomıf. 

Gtıolerdco birgOo, Boca bak· 

mıe ki, bu kadan, pençercden 

manalı manalı gftlerek kendi 

elne iltifat ediyor; ümldle, he· 

yccanla, divane gibi olmoe. Bir 

iki dda sokaktan gelmit, g~c · 

mJ~. Nihayet ıenbı bir zamanda 

kadın kapıdan görfinmQş: 

Hocam · demle · ben de 

ıenlo büıoü crmallne weho 

num. 1eıeneo bu akşam bize 

gel de eAlcnellm, nasıl olsa ko · 

cam bu ıkeam eve gelmlyecek. 

Boca "Fenlmel matlob,, dl· 

yerek ghmto ırat olmof, giyin· 

mlş, kuıanmıı:ı ve yatsı namazı 

geçince koltuk altında rakısı ve 

mezesi ile kapıya yaklıtmış, bir 

glUge gibi içeriye glroıff. Hoş 

be~. oturmoşlar. M1&ayı kor· 

muşlu. Boca, blsmlllAh çekerek 

Hrığıoı çıkermıf n birkaç tek 

yoY1rladıktan soorı bOlb6l gibi 

takımığı başlamış : 

- Ah, cınım efendim, ıO· 

kufel nlhalim, perestldel ru· 

bum. Ne zamandır ki ateıl se 

kınlı harap ve kebap olmadayım. 

Ve hu sözlerle beraber ka · 

danı biraz kucaklamak fatemlf. 

Fak..t kldın : 

- Neye acele ediyorsan. Sı· 

baba çok vakit var, bol bol se· 

vlılrlı. 

Diyerek mtıeaade etmemi,. 

Tam bu sırada isi', tak tak 

kapı! Hoca, altını yılın sokmoı 

gibi, yerinden fırlamış. Kadın 

hemeo; 

- Aman ·demle fO 

gir, kocam geldi. 

dolaba 

Bocı, ne oldoğnno bileme 

mlf, tasını tarağını toplımıı, 

dolabı glrmlı. Ve kadın da do · 

labı kilitledikten sonra kapıyı 

kocaeını açmıı. Erkek eve al· 
" 

rfoce bakmıı ki, sofra koral 

muı, her~ey tamım. 

- Ba ne? 

- Ne olacak, hovarda al 

dım eve! 

- GevezeUğl, terbiyesizliği 

bırak, doğru söyle! 

- Vallahi doğru söyllyorom. 

1nanmH11n al anahtıu, dolabı 
ıç ta ~ör .. 

Hoca bono doyunca baelamıı 

pis plı korkmığa.. Erkek, ka· 

rıeının u11ltağı 1101htarı hld 

detle bpmıı, fabl kadın derhal, 

lzmir'in Yanı Başında 
Tuz Şehri Kuruluyor. 

Çamaltı Tuzlası Bugü~kü Hali Ve 
1'1üstakhel Şekli ile Cidden Ifıj .. 

hara Değer Güz~I Bir Eserdir. 

Yeni irışa edilen 
Çamaltı tuzluıoda tetkik ya 

pao btr arkadaşımız, inli bala 

rıoı oôyle anlatıyor: 

Çamaltı tuzlaııı, yakında mo· 

dero bir (Toz t~hrl) bıllol ala 

caktar. Tuzla'da Hlae hallndr.kl 

eski amele nlerl, inhisarlar 

umum mftdftrlOğOnOn mftsaade · 

elle bfr gece içinde yıktırılmıe 

tır. Şimdi bu snlaşlarm yerinde 

20 tane usta vr. amele evi yap 

tarılma~a başlanmışhr. . ' 
Türktyr.'de ilk sofra tuza 

fabrf kaın, Tuzla'da inşa edllmio· 

tir 400 blıı ltraya malolmoetur 

ve açılma merasimi 25 bezi 

randa y11pılacaktıı. Bunu mü 
teaklp sofra ıuıları, zari( am 

batajlarda piyasaya çıkacaktır. 

Açılma merasimine GılmrOk 

ve İnhf serlar Veklli A il Rana 

baıkaolık edtce~tlr. Tuzlada 

transformatör istasyonları ile 

boynk elektlrlk tealeaıı, havai 

hatJar, santrala Jl4ve edilen ve 

fabrikanın moharrlk konetlnl 

temin eden bayok motör. tablo 

tetktl&tı, otomıtlkler ve mtı 

maelll elrktlrik leleri tamamen 

Tnrk. mfthendlslerlle Tark işçi· 

lerl tarafından monte edllmlı . 

tir. Movaf fıkı yet, çok bOytık 

olmoetor. Sofra tazo fabılka 

eınan palr.5t dairesindeki maki · 

ne dakikada 60 kiloluk 60 
pıket doldorıcaktar. Bu fahri · 

kanın bnıtın Türkiye eofı a to · 

zo lhtlyac•nı temin etmesi bile 

mftmlr.ilndGr. 

Çamaltı tozlasındı, üç ıy 

evvele nazaran yeni bir çehce 

nrdır. Sekiz tene modern 

memur evi ile bet dershaneli 

bir Uk mektep ve amele ha 

mımı yepılmakıadır. Sofra tozu 

fabrikasının yanında paket ve 

çuvallar lçtn iki bOyl'ik ambar 

yaptmlmaktadır. 180 toz in 

clmad tavasına mOtemadlyen 

eo gGoderen betonarme ftç mo 

tGr evi yapılmışlar. Tozla eahut 

dört ktloı.neıre uzunluğundadır. 

Borada yakında rıhtım inşa· ..................... 
- Lıidea! · Diye bağırmış • 

GördOn mü, aldattım ı!enlt 

Kocası bir kahkaha Hvura 

rak anahtarı elim.len fırlatmış : 

- TOfiüüh, kaybettik hu! 

Diye diye ftst kata, soyan· 

mığa çıkmıf . Kadın da dolabı 

açmı11 ve : 

- Haydi bakalım, gördtıo 

ya, böyle eeylr.r iyi değlldlr. 

Bu, Hoa ders olıton! 

Deyip Hocayı .kovalamıf. 

Çımdik 

Sojrııtuzu fubı ilw.n 

srna d11 ba~lanacaktır. Ro lnea 

at için IAzım olıo :10 000 met 

remlk4bı la~. dekovil test ııtlle 

gece it gündOzlO çahoılarak 15 
kllomeıre ozakıa Çfğll'deo tıt 

şınmıetar. Vakılle mOteahbhler, 

bu taşların mdre mlk4bı fçf n 

6 lira fstemlelerdl. Tuzla mO 

dOrlngOnfto aldığı tertibatla 

raıın metnmtklbı 70 kuro~a 
temin edllmlıılr. Fabrikadan 

Çamaltı tuzlasında )'eni tesisat .. 
başka evler, mt'ktep ve 12 ya 

takla hastane ve amele evleri 

lnşaall 150 hin il raya çıka 
caktır: 

Yeni letlhsalAta da baılımılJ · 

tır. ilk parti birçok tavalarda 
ioclmıd devam etmektedir. Bo 

eenekl htlbeal4tm 150,000 ton 

olacağı tahmin edilmektedir. 

Geçen senblerden kalın toz 

11toku azılmıotar. Stok 280,000 
ton idi. Japonya, toılarJmızın 

iyi bir mftşlerlıldlr. İlk partide 

70 bin ton tuz çekmtıtlr. Ja 

ponlar Çamalh tuzlolarıoın ne 

faeetlnl ve lezetlol takdir et· 

mJılerdlr. Ayni zamandı HpDr· 

tara yDldeme iel de el kuvve

tinden zlvade makine kunetUe 

görGldağO için gtınde 1500 ton 

•yüklemek milmkGn oluyor. Bu 

suretle 7000 tonluk veya daha 

küçOk bir vapur en fazla bir 

hıalta beklemek suretlle lnı 

yOkllyerek hareket etmek· 

tedlr. Müıtertlerimlz, bo sür· 

atten çok memoondorlar. G,.le 

cek eene, vapurların doğrudan 

doğraya yanaıarak tuz alablle· 

ceklerl tekele yıpıldıktao sonra 

güulOk yükleme 2500 tona 

çıkacaktır. 

ltalya'dakl Trapanl toılalı 

rıoda günde azami 1000 ton, 

l•panya'mn Kardlke, Almeryı 

Torevlyeya tuılalarında ise 600 
1000 ton tahmil yapılıbllmek· 

9 Eylül Vapur~ Dün 
Bir Kaza Geçirdi. 

Alsancak Vapur iskelesinde Bir J\1et
relik Yarık Var. Yolcular Korktular -------------Dün Kar9ıyaka ite Konak heyf'caoa dft11mnelerdlr. Fakll 

arasmda leUy,.n 9 EylOI vapura, vapura bir O"Y olmamıı ve 

bir koza g,.çfrmletlr. Saat 1 fi da kaptan, vapuru ııbtama yana~ 

Karı:ı•yaka'dan 1zmlr1e har,.ıı:eı tırarak yolculara çılcanrıışrır. 

eden ve fçlndt! az yolca buJo KazaıJan Puaport hkl'l,.@lne 

nan vapur, Alsancak lskdr&lne ıelefonle malumat verltmlış v0> 

yanaşmak için Manevre yapar yolcuları almak C1z"r'" acele bir 

kf'o Şitblı kırılmıt ve bu vspur fı!Önderllm,.ııl 1 ff'Dml~ılr. 

yüzden vapur, ştrldeılıı fekrltfr Çanlıava vapuru y,.ılemlş ve 

c;arpmıe, tekelrde bir mf'trı.., orada brkliy~n hlr loııım • olcıı 

lıader erılellkte bir yarık hu va alarak ko1ıa~ıı ı:öıürmftetör 

tmle J!"llrmtştlr Kı.211 f'l!Pallın•fa Vııpur <fa ff'fl!Bllf"Y" eöıiirOl 

npurdıı bulun"o }'Olculer hP~ır· mü~ıdr. Kan hHlı kıtıdıı alılka 

mağa hotılamışlar ve bihfik hır rlnlarrtt '"bklkGhı baı:•anmıı:;ıır • 

Kontenjan IhıiyHcı 
ithalatçılar Yüzde 30 Nisbetind~ 

Hisse istiyorlar. 
ş,.hrimlzdr. allkad1r bir daire 

tarafrndan lktıHd Vek ileti o" 

bir rapor ~~oderll 011~. 1zmlr'I o 

lklleadi vaziyetinde çok ebem· 

mlyetl olan konttr>jıo ihtiyacı 

blldlrllmlş n konıeojın Uste· 

lesinde lanılr'e, tlmdtklne na 

zaren daha fazlı mlkdarda hine 

ayrılmHı hıeomlotlr. lzmlr ld 

balat tacir lerf, bu ııazf yetten 

şlkAyPt etmektedirlrr. ÇüokQ 

dalma İetanbol'on mühim olıo 
ldbalAt vaziyeti aebrbHe kon· 

tenjao lluelerlnde eo mfiblm 

hiHe, lstaobul'ı ayrılmaktadır. 

Söylendiğine göre şehrimizdeki 

ltbalAtçı bazı tlcarethsoeler, iz 
mlr'dekl mtrknlerlnl laıaobola 

nıklederek boradı yalnız birer 

şube bırakmıolardır. ...................... 
tedlr. Hu miktarlar gör;öofiode 

tutulacak oluna bizim tozla 

mııdak.I tahmllto ehemmiyeti 

derecul anlaoılır. Korolmakıa 

olan toz şrbrlnln lnkleafı bu 
hızlı devam edece.k olu; ea TOrk 

kimya Hoaylinlu hım malını 

yetiştiren tuıla, yakında mem· 

leketin hOyftk sanayi kombloaeı 

araaandı yer ılıcaktır. 

Şimdi dıt memleketlerden 

getirilen çamaeır ıodaeını'mem· 

lekette latlhıal için Tozlı'da 

bir de çamaeır eod1&1 fabrikası 

loeatı mevzoobahetlr. Bu fab 

rlka loea edildiği takdirde hı 

rlc memleketlere giden mtıblm 

mlkdarda paramız, memleket· 

tf!I kalacakhr. Tuzla mOdftrtı 

Seıa.1, bu lolerde büyOk bir lf 
tlbar hlSBealne eablptlr. Çünlr.il 

btlUln lnıaat n tesisatı ıld 

planları blzut hazırlamış, mu 

vıffıkıyetle tıtbtk etmiştir. 

K endhlol takdir f'tmek Jtf'rektlr. 

" 
Bir kısmı da, fı;teobol'da 

it yapmayı muvafık görerek 

buradaki tlcarelanedol İetan 

bol'ı kaldırm19tır. Alikadarla 

rın eöyledllderlne göre bilhassa 

mıolfatura kootr.njao llatelerln 

de 1zmlr'f o ihtiyacı tatmin 

edilmemektedir. Bazan lzmir'e 

verflf'D hissr, yOzd& 15 ~I bul 

dugo halde bu mlkdır bnao 

yüzde ikiye kadar fnmtktf'dtr . 

Evvelce Ege nımıakutndakl 

yedi vllAyttlo ltbalAt eeyHı 

ihtiyacı, fzmlr'dekl ltbalAt eı 
yaııı tlcareılle meıgul olan 

tfcaretanelerden temin edilmek 

le iken bir mOddettenberl iz 

mlr'df!I mtıhlm itbal4t mtıeeae · 

sesi holonmaması yftzOnden bu 

müeteıllu, letaobol'a dGnmftı 
bolonuyorlar. Çankıl istedikleri 

malları, orada daha çok bola 

bllmektt-dlrler. Bonon bir ae · 

bebl de, hhalAt eşyall getiren 

vaporlarıo enelA 1eıaobol Uma 

oıoı ve ondın sonra lzmlr'e 

uğramalarıdır. 

Konteoj n eHsını göre bir 
mıl, eneli hangi limanı çıka 

rılına, kontenjan Uetelerlnde 

evveli o llmın nazırıdlkhte 

ahnmıkta ve hiHe oraya veril 

mektedlr, Istanbul'on bu hoeusf 

vaziyeti, orayı daha çok kon 

teojan hlHeal verllmesiol lca 

bettlrmflkte ise de lzmtr'lo lk 

tısadt milhf m vazlyeılolo na 

zırıdlkkate alınması IAıımgel 

df ğl de raporda zikredilerek 

kontenjan btuelerl tnzlatanda 

İzmlr limanını blçolm11sa, 

yQzde 25 30 nlabetlnde bleee 

ıyrılmaıunın temini lıteomlı ve 

bonon hmlr lktıeadlyıtının in· 

Jdeafını yapacağı bOyGk teelr 

fearet olunmoetor. 

Ekşiyen, kokan 
Ve atılan servet •. 

Yaı ıebze ve meyva 11mıne 

gelince, yAnl do~om zamanınd• 

ve 111ncılar batlayınca, ılı:lımıı 

baeımıza gelir, ihracat itini dft , 

eonilrOı. Bn "Sonradan eki• 

gelme,, keyfiyeti, btıe her yı\ 

ne kadar ıozlnya malolona ol 

ıoo ve bOtüo lecrilbelerlo ifa· 

delerine n~meD, tklact bir IQ 

~ömlelı: halinde ıutımıza geo 
mittir, bir lftrlft atamıyoruz. 

Ş11yt"t, bay van v" . 11ı~ır 1 bra 

catımızda, yahut kuru m,.y .. 

hububat ve zahire e..vldyatıo<h 

da, yaş mıbımlrftt olduğu ~lhl, 

frnni Şf'ktlln ıatblk f'tmek 

zarureti ol~ayrfı, f!mlnlm ki, 

huyvanler tı11tlud11 carı \errc,.k 

Vt" lbracat m •rl<lt-1,.ra lıtr bar 

marı hallndf', rt>lı ohfl far.laeı 

ler,.zll ya kıı b v .. ııı gibi ut f'Şf'! 

ıutıılarakıı . 

Köfr lerıil', b11m11l ;ıırılorıncla, 

vlrıı;lnın ucunrla ııördO~iimüz 

bu rPr ~Arerılı.. bn lı.lınl kuru, 

kimi ııulu, kimi ec•, kimi tatlı, 

ktrnl .. kı:I, klml kı&a, kimi 
ıııun, kimi yunrlak, kimi ht-y 

:zi, kimi yumrı yumru y•e 

mabımllerl Hthi bir bakıtla 

blrory tfadf' rtmlyP-hlllfr. Fakat 

e~e~ onlar plyuamn kabından 

taşarak artık eetılmıyor, boıo· 

lovor, ekşiyip kokarak atılıyor· 

sa, bir dO:ftnceatz mlr11yedltlk, 

bahç,.Jerde ayak ayak ftstft atıp, 

oykodı strvrt harcayor demek· 
• 
ılr. Evf't, bo kirli, patlamıı 

domal bir eervf'ttlr. Şo f'~rl 

kal-ıık keza, fO kaft'Jerin arka 

ıını atılmış hl bıyu gene ayni 

Bl'netlo hfr parço!ıdır. Hostan· 

dı yuvorlıak kafasını yaprak 

aralıtrındırn çıkHrao karpuz , 

yakında Eerveıler arasana kan· 

e•cıkıır. Bağ kfttOAfiode Hlla 

nan sııpsarı üzftnı demeti, dl 
bine alhn t11 lotulacak bir 

servettir. Hepet dl', servetin 

mnhıcllf puçılarıdır. Fılı:at 

tam zamanında ft.tlştlrllmek, 

sahlmalc, kullanılmak ıartlle .. 

lbracaıa formftl mO aranıyor, 

amlıalaj eeır.ll, feooi tesisatı mı? 

Bence hayır, aranın ıeyde 

bir yanlıelık var. Hereerden 

enci, bu ite lbımgelen bir 

ciddiyet, bir mantık arayıp bol

mık lazımdır. Ancak ondıa 

eoaradır ki, Bol~arlar gibi, Ya· 
naolılar glbt, biz de yaf mıh· 

ıol ve sebıe satabileceğiz. Akel 

takdirde bf'pıl oaf ile!. 

Orlıan Uahmi Gökçe 

Serseri çocuklar 
Ogber aldığımıza göre, 81· 

mayeletfal cemiyeti, lımtr'de · 

eayısı pekçok olın, gGndQı ve 

gece hemen her l!okakta te11 

dftf edllen, fakir, 11er11'!rf, ktm · 

sesiz çocolr.ları barındırmak, 

onların bıyatını intizam altını 

almak l<;ln gazel bir karar 

vermhtlr. Donlar, P11aryerfnde 

totolın bir binada barındırı

lacıktar. 

~---........................................................... . 
ITAVVARE Sünemcaso Telefon 3151 

Bu hafta iki büyük film birden 

1Jc.Böy0e koz uınutuOur mu? 
ülTMEMIŞ SENFO"İ fllmlnln dAhi rrjleôrft VlLLl FÔRST'on bizzat temıll ettiği btı,.tık operl!t 

2 a ESRARENGöZ HANEaa 
Dünyacı meohor eaheser film 

AYRICA: MIKt CANLI KARlK.ATÜRLER 

S ti • • 16 - 19,30 Esrarengiz hıne. 17~30 -- 21,15 Böyle bir kız onu· 
eaDS S8a eri. tolor mu? Cumartut, pazar (Böyle bir kıı onutolor mo?) fflml ile 

saat 14 te başlar. Ffatler 15 !20 30 koroştor. 
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Siyaset Ve Aşk 
Edebi, tarihi macera. romanı 

ÜçOncft Napolyon, lkt dlrse 

ğfnl koh•ğon kenar1na dayamıo, 
çencdnl elleri içine almış oldu 
ğo halde, bir mOddet dOşOodQ, 

bu 11yede belki de harb blr1n 
lçfa geri kalacakll . Ve: 

- Vlktor Emaooel, bundan 

birkaç gOn evvel Prusya ile 
htllaka kalkışmak eoretlle bana 

karoı nankörlGk yıpmıetır. Slı.e 
şimdiden haber •ereyim ki 

m6sellab bir lbıllAf çıktığı ıak 

dlrde, feci eurelte ezilecektir. 

Ve bo da ona l4yık bir cezadır! 
Bize gelince: Amucamın asker 

lerl için de: Onlara yeşil, kır 

mızı, earı, ne renk isterseniz 
elbise glydirlofz, bu elbheltrle 

askerlerimin harb kudreti değl 
eecek değildir! Demişti. Ne de 

bir milleti o kırk sene içinde 
cengherlf ğl deAlşmemlştlrl Dedi 

Hariciye Bakanı -:eHp ver· 

medl, dooooayor gibi idi. ÜçOo· 

cQ Nıpolyon tekrar eöıe baş 

ladı : 

- Proıya kralına gellocP, 

oonn da moyaflak olımıyacı 

ğıoı tahmin ediyorum. A•oatorya 
orduııu, her tOrlQ zan n tıh 

mlnlerln hll4fına olarak kuv· 

vetll bir ordu bunu ben bizzat 

Moyento ve Solferloo mobare· 
beterinde takdir ettim. Bonon 

içi o her halde bana da mGra 

caat edllec"ktlr. Ve ben lıalyı 
kraltoın hatasını bıhılıya öde
teceğim! 

Dıo ielerl bakanı, Fnorl'le· 
rint okoıynık: 

- BışmetmtAb hazretleri 

fHla nikbin görftoftyorlar. Vık11; 

lıılya ordoeonon bir eben.mi 

yeti yoktur. Fakat Pruayı or· 

duan böyle de~ildlr. Bo ordu, 
harb ve zafer için terbiye edil · 

mlo ve bnırlınmıotır! Boıon 

Bık.olar, Erkanı harbiye be· 

yeti yıpılacık harb ve kazanı · 

lıcak zafer heeabına çılıomık· 

ıadırlu. Bu variyet kendi he 

nbıma endişe babotırl Oedl. 

- Sizce Proeya A •oeturya 'ya 
yenecek mldh? · 

- M111lerıef Slr, ben nzlyetl 

böyle görmlyorom. 

Prasya'oJD zaferi takdirinde, 
ltalya'nıo hezimeti kabklrl 

olacakcır. Fakat 1111 dava Avoı 

toryı'oın başında kopacaktır. 

Ve Blemark, zafer neove?lle, 

enel4 Pruaya'oın Almanya dev 

letlerl Qzerlode bAklmlyetfol 

temin edecek ve eoora .. Franea 

Ozerlne yOklenccektlr. 

Napolyon bu eözler üzerine 
tlddetle bağırdı. 

- Ye .. Böyle mtl. Fakat bu 
defa kiminle karşıllştığını hem 

....................... 
ANADOLU 

, ______ _ 
Ganlfik Siyasal Gazete 

Sahip ve Baıyazgam 

Haydar RfiodD ÔKTEM 
Umumf neıriyat ve yazı işleri 

mfldürO: Hamdi Nflzhet 
idarehanesi: • 

f zmir ikinci Beyler ıok.ağı 
C. Balk Partili binaaı içinde 
Telgraf: İzmir •• ANADOLU 

Telefon: 2776 •• Posta kutuıu 405 

ABONE ŞERA1TJ : 
Yıllığı 1200, Altı aylığı 700, Oç 

aylığı 500 kuruotur. 
Y ıbancı memleketler için eeoelik 

abone ficreıi 27 liradır. 
Beryerde 5 K•ruotur. -Gloa geçmie ntlahalar 25 kuruetur. 

ANADOLU MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 
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de elim bir eekUde anhyacık· 

tırl Biz, borada en bGyGk bir 

ııamlmtyet ile ıolho lıtlyorozl 

Hiç bir kimseye IHrroz niyeti 

beslemiyoruz. Fakat... Bize ta· 

arroz ediline... MOdafaa ne 
demektir bildiğimizi gôaterece· 
ğlz Buna rica ederim ıfs de 

lnımnız! 

OrOyn gözlerini indirdi n: 
- Buna zerrece ıtıpbem yok· 

tur Slr, Dedi 
Fakat benim kın1allmca H· 

klt kazınmık mecburiyetinde 
ylz. Mıreoal Nlel ou anda or· 
dunun ıslthı ile meıguldftr. 

Benim kao11tım1 bu ıellhıt 

olbıyet bolm111dın enel bir 

harpten tevakki Hııumo mer· 
kezi ndec:llr. 

- Bu daşance bence de 
yerindedir. Ben eaaıeo harbe 
beman glrlıımek deAll, mClm· 
ktlnııe hiç herb etmemek taraf· 
tarıyım. Bnaon lçlo lılerl kendi 

ıeyrlne ter~edellm n biç bir 

taraf ftz~rloe tesir yıpmıyılım, 

bize IHrroz etlikleri 11mın, 

her zamandın konetll bolun· 
mahyız. 

Napolyon yerinden kıl~ta Ye 
it masasının öoGne olurdu, Te: 

- Bana terdlğlnlz habere 
gelince, bonon Oıerlae bir lo 
görCUtceğlnC 11nmlyorum lmpı 

ratoron Venedlğl bo ııoretle 

terb razl olacağına emlnmlel· 
nlı? Blımark ite, Sileıya 'nın 

A•oatorya'ya ilhakına hiçbir 
nçblle mQıaade etmlyecektlr. 

Bu eyalet l 20 eeoedenberl Pros· 

ya'nındır. Bu kadar zaman, 

Fransova Jozef 'in bu eyalet 

üzerindeki haklarını ıllOp, aCl· 

pftrmftotftr! Dedi. 

- Fakat, Venedtk'I ltalya'ya 
vermekle biz, Vlktor ·Emıno· 

d'ln Rlımark peılndr, macera 
pereıtllge atılm11ını mani olı· 
cığıı! 

- UayalAt! Vlktor Emıno· 

el'ln tebeaıu, mlllt nhdetlnln 

ispatı için bir harbe IOzom gör· 
mektedlr! Kozeolm'fn kaynıt111 

tcbeaeıoın bu lhtlyacıoı hlıeet· 

mlotlr, Bonon için A'foatoryı 

imparatorunun bu teklifini 

kabul edecektir, Viyana eef iri· 

mlzln Fraoaova jozef Je olan 

mftkAlemeslol bana bildlrıilğlnlz 

için teoekkflr edelim. Fakat bu 

haberin tııblk eah11ıoı geçe· 
bllmesl lçlo a14kıdar devleıle• 

rln f lkrlol anlamak 14zımdır. 

- Sonu var 
-------------------------
Zati Sungur 
Gelivor .. 

ol 

Elbamra ılnemaeı tarafındın 

danı edilen profesör ZArl Sun· 
gor pek yılund11 şehrimize ge· 

lecektlr. Bir ay enci Amerl· 

kadın doğruca letınbol'a gele· 

rek Beyotlu'nda Franıız tlyat· 

rotunda göıterdlAI akılları ıı~· 

mıyıo tecrdbelerUe lııarıbul'a 
al&Qat eden bo Manyatlzör J!l. 
bamrı eabnealnde herkealo 

gözil öoOode tecrftbeler yt pı · 

cık, her ktm lıteree onu 11h 
neye çağırarak başından kese· 

cek, bacaklaı1nı ve vftcodunu 

parça parça edecektir. Keılleo 

zıt berkeıl tc.heyyftce ınket· 

meıloe ngmeo kendisi ufak 

bir 8ıdıklanmıdan baoka bir 

~"'Y duymadığını ııöyllyec.,ktlr. 

Her biri bu ve bu Ayarda 

41yaoı hayret ıecrQbelerle dola 
bir kıç ıuvıre nrecektlr. 

Buı9nava'da iç Ma· 
hallelerde Pislik 
ve Parkta Ahır 

--~···----Burnavı (Bueo11f) - Bilyftk 
cadıieler, gözöoQnde olan yerler 

Allah için, hergflo eilprtılmekte 

ve temlılenmtktedlr. Fakat iç 
mıhallelerde lee plellkton geçi · 
lememektedlr. Bu mahallelerde 
oturan hılk acı acı ılUyet et 
mekte n eQprClotü arabalarının 
mahallelerinden aucek baftıde 

bir defa geçtiği ol aöylemektt; 

- Acaba bizim lebltler şe · 
bir harlcı mi 11yılıyor 

Demektedlrler. Bu tlkAyetler 
haklı ve yerlndtdfr. Boyftk 
caddeler gibi, nahiyenin en 
ufak u en uzak ıokakları da 

ıyol ııorette temizlenmeli ve 
boraya . muotızam ıarette ara · 
balar gönderilerek eOprftotlller 
toplanmıhdır. ÇdokQ eOprQntft· 

ler kaldıkça kokmakta Ye kolL 
tokç• mabılltyl ve geltn ge 
çent rahıteız etmekte, baeralık 
tehllkeelnl de artır maktadır. 

Park ve ahırlar: 

Park içinde eııkf elektrik 
fabrlkuı belediye tarafındın 

ııopraot6. araba hayvanlarının 

ahırı yıpıldı . Baharın gft:11el 

çiçek kokuları ile ciğerlerini 

doldurmak için p.nka gelen 

halk rilıgarın gellrdlğl bıyvao 

gObreel kokularını teoeffftse 

mecbur kalıyor. Biri loaanlarıo, 

dl~erl de haynnlarıo letlrahatl 
Jçln yapılan bo iki zıd tey, 

hlcblr zaman bir arada birle· 
temu. Bıı ahırların boradan 

bıeka yere lı:aldırılm111 lcıbeder. 

Ekmek: 
Burana fmnlarındı çıkan 

ekmekler hakkındaki neşrlya 

tımıı Gzerlae Burnan beledi · 
yeıl buekete geçmfı ve enelkl 

güa beledf ye m"morlara geç 

vakte kadar fmnlaadakl ekmek· 

lert maıyene etmek Ye tart· 

makta metgul olmuelardır. Bu 
ıllkanın devamlı olmaııaı dl 

lertz . 

Halkeviode 
Onn gece 
mnkemmel bir 
gösteri seyrettik .. 

ltlncl bölge çocuk korosu 

taraf•ndan dan ıkşam Balk· 
nlnde Yerilen göııterl, fevkalAde 
gftzel olmuştur. 

Yeni Fransız kabinesi dün toplandı. 
Bugün bey:ınnamesini okuyacaktır. 

Fransız Başbakanı Dün Akşamki 
• 

Nutkunda Neler Söyledi? 
--·--

Halktan, Ameleden Disiplin Ve Sabır Bekliyoruz. Halk 
f :ephesinin Zaferi, Milletin Bir lı·adesinin Neticesidir. 

Parlı, 5 (Radyo) - M. Blum 

bogOn saat 12,30 da dablli 

nzlyete dair bir outuk eöyle 

mfe n: 
-Balk Ctphesl hllk umetl 

tee81!Gs etmlotlr. Yeni Bakanlı· 

rın lleteel Cumur re.le tarafın 

dan taııdlk edilmiştir. Yaran 

meclis hozoronı çıkacağız. 
Biz, bogüo halk ile temH 

haline geçmle bolonoyoroz. 

Programımızı halka arzedlyoroz, 
Bonon için berşeyden nnl 

kanunlara riayet •e hnrwet n 
tı0ktlo isteriz. 

----~-------------~ Sıbık meclis btlam bulmadan 

evvel biz, 40 eaıtlık hafta ve 

mOeterek kontrat, Ocretl kesil · 

meden tatil hakkmda meclise 
bir takrir vermiştik. Bundan 

makaat amelenlo hukokonon 

trmlol idi. 

Şimdi balkıen ve ameleden 

dlelpl'n ve ubıt bekliyoruz. 

ÇOokfi bflkum"t amelenin me· 

tallbatını nazarı dikkat" ala 
caktır. t'ak . .t muvaffak olmak 

için umumi emniyet n aııa· 

ylşln en kOçOk hl r bale iden 

vlkayeıl taraftarıyız. fi'abrlka· 

Birleşik Amerika Harp 
Çıkmasından Korkuyor. 
Bu Takdirde Diktatörlük ve Faşizm 

Dünyada Genişliyerekmiş! 

N"vyork'tan bir manzara 
l...ondrı 5 (Rıadyo) - Amele parı : aı l!abık eefl M. Lımeburl 

blrleolk Amerlkadan döomftştllr. Gezetecllere verdiği beyanatta: 

- Birleşik Amerlka'da en ziyade kor .. ulao eey, harp ibılma 

ildir. Amerikalılara göre çıkacık bir harp yOzüoden clbınde 

dlktıtörlak •e feelzm genlşllyecektlr. Vaziyetin böyle devamı 

yOzGndeo buhran kat'f ıorene geçmlyecektlr. Bonon için bey· 
oelmllel bir konferaoı aktedller~k hak ikt bir uluslar eoayeteel 

teıılet lazımdır. Demiştir. 

ları hiçbir zarar vnmemf'k 

14zımdır. Akel takdirde muba· 
Uf lerlmlıe fıreat nrmlo olaca 

ğımız ışlkArdır. Yeni hüku 
mele emin olmak ve biltGn lı· 

tekleri bilkumete bildirmek 
l4zımdır. Bo mea'elelerin halli 
ile uğraomak eıH hlbarlle yeni 
hftkdmetlo vazifesidir. 

Silklln ve aııayfş her halde 
muhafaza edllmell ve hGk6me· 
tin nıeıaltl kolaylaştırılmalıdır. 

Petronların da grofı bla boı 
nOoiyet ile ltll4f lan halle çı · 

lıomılıu ve vaziyeti foktl ede· 
cek hldhelere meydan verme· 

melerl memleketin a"aylş ve me· 
oafll oamtDa 14zımdır. 

Memleket baştanbaoa nzl
yetten emin olmalı ve oıylalara 
kulak aıımımalıdır. 

Vaziyetin nezaketini dG~Gn· 
melidir. 

Balk cephealofn 26 ohan ve 
3 mıyıııtıkl zaferi, mllletln 
l11deelnlo netlceıfdlr. HOkômet, 

fıtikbıl için her fedaklrlı~ı 

yapacaktır. Memleket bo huıoıtı 
emin ve mQıılerlh olmalıdır. 

Parla, 5 (Radyo) - M. Dı· 

ladlye yırın hGktlmelln progra· 
mım Ayanda oltoyıcaktır. M. 
Bloıu da meclise gidecek Ye 

kablneetoln b~yaanımeılnl biz 
zat okuyacaktır. 

Kabine içtimaı ııaat 17 den 

19 • hdar denm etmlotlr. 8q 
içtimada lrabloe pro~ramı tetkik 
edllmlı n grn hakkında da 
mOzakeratta bolunolmuoıor. Da· 
biliye baka01 M. Sılnlgro, me· 

eaf bakaolle oıun bir mft14kat 
yapmıetar. 

Mf!cllate bogQn bftro tullbah 
alıumıştır. M. Beryo meclfı 

relıl eıfattle bir nutuk lrıd 
etmlo ve nutku şiddetle alkışl.a· 

mı otar. 

Filistin'de 
----+•••--- -

örfi idare 
ilan Edildi.. 

Dumlupınar, lıtlklAI, ÜlkO, 
Zafer, TınızlPp,., Y oııuf Rıza 

okulları bıt öğretmen ve öğret 

menlerinin •amlmf ka'oaşma 

eıodan doğan kuvvet eayeelnde 

çocuk koraau malik kolu,diln Sovyet-lngiliz Deniz Mü .. 
akoam bize enlnç verecek de· 

Kudoıı, 5 (Radyo) - Flllı · 
tln'de ley•n bareketlerloln de· 

vamı bueblle, bGtftn Flllatlndo 
l)rf i idare 114nını karar Vt'rll 

mlşılr. 

::o:~r~ bir movaflakıyct göster zakereleri Devamda. 
1 Borsada l ı Paktın Çin Denizindeki Oonauma-
''-o-~-am-sa-ıış-ıa-,,-= ---- ya Da Teşmili isteniliyor . . 

Ç. Alıcı K. S. 
145 Jf ro ve tflre . 8 50 
39 S. Sftleymano. O 
12 S. Gomel 

10 Kaptın Meb. 10 
2Q6 Bogl1nkG eatıo 

514375 Uiloktı eatıo 

51458 l Umum yekun 
Zahire saıı~ları: 

K. S. 
9 
9 25 
8 25 

10 

Ç. Cinai K. S. K. S. 
68 M. dırı 6 75 6 73 
50 Çavdar 5 5 

30 Ton haklı 4 25 4 25 
620 8. pamuk 41 75 45 
13899 ki. yapığı 48 66 

1 Nöbetçi Eczaneler 1 
Bu ıkoam Bıedarak'ıı Sıh 

bat, Karıotloa'da Eşref, Ke 

mer'de Kamer. .Eırdpışa'da 

Eorefpao• eczaneleri •çıktar. 

Londra 5 (Radyo) - Sovyet · lnglllz deniz mftzakerelerlne 

dOo harlblye nezaretinde denm edilmiştir. DOrıkfi görOşmelerde 

birçok mQşklller çıkmıetar. loglllz'ler, aktedllecek müstakbel 

maıhedenameoln Bıllık denizindeki Sovyet dooanmaeıoa oldo~a 

gibi, Çf n deoldndekl Sovyet dooanmaaına da tatblkını arzu et 

mektedlr. So•yet'ler tae bono kabul dmemekte Ye Japooye'nın 

Londra maabedetıtol kabul ctmedl~lnl hatırlatmaktadırlar. 

Habeşistan Madenleri 
Bir Alman Mühendisine · Göre 

Çok: Zengin imiş 
Adlı Ababa, 5 (Radyo) - Oo aeoedfr Babeolatao'da maden 

tetkikatı yapın bir Alman mQbcndlıı ltalyao gazetecilerine be· 

yaoıhnda; Babcı topraklarının madt:o itibarile çok rengin oldu. 

~unu, Gocam'dı demir madeni damarları, Ankober'do kömGr, 

Tl~re'de UUı:enmez bakır, korooo, dt>mlr ve petrol buluoduğono, 

Ollena'da alını n kômQr, Dlredonı'da amyant, Uallıpona da· 

ııadı taa medenlerl meycut olduğunu ııöylemlıılr. 

1ayın edenlere kartı gözyaoı 
veren gaz bombaları kullanıla · 

caktır . 

KodO•, 5 (Radyo) - Mave· 
rayı şerlada ellAh kaçıkçıhğıoa 

m4ol olmak lçln şlddtıtll ted· 

birler alıamıştır. 

Sir Samuel Uoar 
Zecri tedbirlerin lağ-
vını şart koşmuş. 

- Haştarafı 1 ci sahifede -
lesini •e Aeamale'oln toplantı 

hızırlıkl11ıoı görO&mOelerdlr. 

Toplantının tehir e :llldlğl ha· 
beri, nazırlar Clzerlnde btıyak 

l9ıılr yapmıetır. Bıld•ln yarın 

Loodra'dao ıyrılıcak •e kabine 
öoGmOzdekl hafta fçlude top 

laamıyıcaktar. 

Loodrı, 5 (Radyo) - Reemi 
bir tebllAe göre, Slr Samuel 

Hoar, donanmı lordluğoaı •a 

yln edllmlıtlr. 
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Birinci Fransova 
~ Tariht bü y nk tefrika_,. 8 

'lngiliz GazeteleriFraosa
da Dahi1i Sükôn Lazım 

Çı•ı·iren: F. Şemseddin Berılioğlu 

Fransa kralı Birinci Fransova, ltalya sefe· 
rine kst'ı surette karar vermişti .. 

FnlnlAde icraat ve muvlffa 
luy.etltrlnden değil, fakat luaf 
ve tantana fptllılsı dolay1Blle 
"Şınlıa.a lakabını ılın birinci 
Franıovı, J 515 senesinin 15 
Ktnunuaaalııladet anneıl, kra· 
Jiçe Klud ve Ayın önande Rey· 
mlı'de tıkdlı edildi. Bu tıkdlı 
meraıılmlne batan hırletlyan 

devletler ~el irini de lttlrak etti. 
Mer11lm1 daha ıı'ıılı olıun 

diye gtce yapıldı, binlerce meıa 
leler yıkıldı, hınf f lıeklerl 
ıtaldı. 

Bu meraalmi tıklb eden gece 
hltımındı Dak dô Burbon, yı· 
hn kılıç elinde old,uğo halde, 
krahn arkasında n ayakta hı· 

zır balanda. Şınııôlye, arazlalnl 
FHnauı krallıAını ilhak edllmlı 
olın bu kanetlt ılnyorun ha· 
ıln mıceraıını g&rftr gibi oldu! 

Blrfacl FranıoH Parlı'e dön· 
mek aı,re Sen denlıe gelmez· 
den enel, Sen M1rko'ya gitti 
.., oradı .. Aılz,, den 11rac. ille 
tine kartı motf lyet tıl111mını 

htedtr 

Ve, kral 15 Şabana Pırb'e 
girdiği zaman bir "Parb'llnln 
hıhretı11 nilı yazıldığı gibi gô 

:rtUmemlı bir safer n glrlt me· 
r11lml yıpıldıl 

• • • 
Duadan ıoara, Franıova, her 

taraftan n bllhaııeı Iıp~nyı'dın 

gelmlı olın yOzlerce ıu·ırafıyı 

ıemıı mecburiyetinde idi. Bun 
lar, kralın yolu Oaerfade ımı· 
lınmıf, dlı çôkerek ellerini 
oıaımııtalu. Yarılan da btp 

19ık n glrye bir manzara ha· 

ıule geılrmlıtl. Bunların arka 
fırında dı doktor n cerrahlar 
yer ılmıelardı. 

FranıoH, merallm elbl11eelle 

ve 11ray maiyet beylul tıra · 

tından ıaklb edllertk bunların 

Onftndtn, ığır adımlarla geçti 
n gıatıız elini alından çeneye, 
kulak e diğer kalığı götGr· 

melı ıuretlle bir hıç roıım.ettlk· 

ten ııonrı: 

- Kral etnı de~dl, Allah 
ılfıoı vereln! 

Dedi. 
Kral ııırarmııtı; kalbi hele 

can içindeydi. Buna rağmen bo 
hl CODODI kadar yapmak mec· 
tiurf bulunuyordu; tel kıt Dl· 

mına, IArenmek olamazdı! 

Kral namına bir memuru 
-mıbıaı da arkadan gelmekte 
n h11tılıra eadakı nrmek· 
te idi! 

Haetıları tem11 bittikten 
aonra, ııarıy ttşrlfıt nazarı kralı 

ellerlol ıilmesl ve temlzlemeel 
için keıkln ıarıbı batırılmıf 

bir hulu verdi . 
Ve... Bundan ıonra, Fraaıo 

va'nın AlJıh'ın emrlle FrauH 
ya lırıl olduğu ınlaııldı; buıe 

ne binlerce ııracıh, derilerin · 
den kurtulmuştu! 

• • • 
Şaoıôlye Doport her eabıb, 

boynunda tıh eerılmıı, burnu 
Clzerlnde kocamın gözlGkleıl 

tıakılmıt olduAu n gffzlerl he 
oöı uykudan elt bulundu~o 

halde, lııtmnı biner ve Tor· 
nel'e gelirdi.' 

Vılldel krılf ve Granmetr 
Buazl kralın hoıoei dılreaJne 

dıbı erkenden gelmlt bulunur 
l1r, Udb ve hazinedar Robert 
ıarafındın ıçılmıı veya yazalmıt 
olaa rnektuplım okuıl1tdt. 

Kral, dılmı geç, gözlerfolo 
•Ilı morlaemıe, fakat temiz, lıo · 

kulır ıftrftnmOt bir halde girer. 
ııahnuak. tımarık gelinler gibi 
•ıçrıyarak Hlldr"slne doğru yft 
rOr, aaneeloln ellerini öper, 
Buaıl'Je ıalıalıoır, Robert'e ıe· 

IAm verir ve ihtiyar ıaneölye1I 
ıamlmf surette tenkld ederdi. 
Şınsôlyf', genç krıhn hazlnel 
devlete f11la tecavftıQne mani 
olmağı çılıotığı için, kralın bu 
tenkltlerlne dOçar olurdu. Dftf. 
rat, lırallyetlo mıllyeıl n ayni 
zıcnındı kendi mıllyeel için de 
çok mftkemmtl •e moktesld 
bir ıdımdı. Oolklnct Lul'nln 
yetlttlrmealdl. . 

Sabık krıl, kendlllne ıo lra 
deyi nrmlıtl: 

11 Kral tarafındın imzalaomıı 
ve ılze imzalanmak tız,,re getl· 

rllmlt bir irade •e emri, tiz 
haklı n ıdllAoe bulmadıkça 

mClbtlrlemlyecekelnlı hal ban 
larıo mOhGrlenmeslnl emretee 
dahi, hıkh n ıdtlAae bulma 

dı~ınız yrrlerl gö!ltermek ıartlle 
gene mllhOrlemlyecekelnlı!" 

Bundan hıolıa, DOprat Pırla 

p1114mentoıu reld idi. Bo 11 

fıtlı da krılıo harekAtını ve 

ef 'allnl kontrol etmeğe de hakkı 
Hrdı. Vakıa . . Bu bıkkını kol 
lınmık çok samınler beyhude 
•akit bybelmek demek olurdu! 
Fıbt aradın bir ıy geçme 

den, ihtiyar Te dlr1yetll e•n 
l&lye• bCUDn oıullere, Adetlere, 
faıfb noınklarını rağmt'D, genç 
kralı o, ıelef leıl gibi Iı11lyı'ya 

göz dlkmeılne mıni olım•yıcı 

gına anladı. Bo 11.ter için ha

zırlanın orduya pıra bulmak 
için çılıımığı mecbur kıldı. 

- Şonu var -

Feci Bir Kaza 
---·••-+•---

2,5 Yaşında-
ki çocuk yandı .. 

Al11ne1k'ıa Dllkfttı ıokağındı 

fecf bir kazı olmoı, lklboçok 
yatında bir çocuk, kaynar eodı 

haılanarak ôlmftştftr. Vık.'a şôyle 
olmoıtur: 

Ioglllz ıebaaıındın Lorın oğlu 
Jozef'ln karm Anna, çamaıır 

yıkarken kazından bir miktar 
ıo ılruıt •e oğlunun banyoıono 
hnırlımak için bınyoya koy 
muıtu. Tulumbı'dın eoğuk ıu 

çekerek banyoyu hızırlamık 

ftzere meıgul olduğa &ıradı her 
gftn banyo etmeğe alııkın olın 
oğlu lklboçuk yıııodakl Loren, 
bınyoıunun h1Zır olduğunu zen. 

nederek ıoyun içine atılmıttır. 

KOç6k çocuk, kaynar ııo içinde 
hıtlanıncı feryadtı bıolımış, ıo 

nesi yeıltlnclye lı:ıdar fena halde 
yıomıoıır. An11ı. tkl gOn evvel 
olan bu nk'ıyı polise haber 
•ermeden çocuğunu ltalyın h88 
ıaneelne gôtiirmüı ve tik ıedı 
•lılnl yapıırmış11 da çocuk yı 
uların ıeılrfle ölmGoıftr. BAdhe 
tıhklkatıort m6ddehımomllfkçe 

el koomuoıur. 

Varolsunlar 
Mubaııebel hususiye memur 

hn, lıızılay baf11&1 m601&ebetUe 
kendi arılarındır 82 lira top 

layarak kızılay cemiyetine le · 
berro eımlolerdlr. Memorları· 

mızın bu öıvrrt>ollklerlnl tık· 

dlrle kar9ılar11 . 

Olduğunu Yaz1yorlar. 
- Başta rafı 1 ci sahifede -

uazm •e baonkU muulnt, M. 
Pol For nnaretelz nazır, M. Pol 
Ronkur nezeretıılz nnır ve MU 
Jetler cemiyeti dalmf mftmeıa!lt, 
M. Kamil Şotın nezaretılz na· 
zır, M. 1 flD Del but hariciye 
nazırt, M. Saten Gora dahiliye 
nazırı, M. Çobık bahriye nızm, 
M. Plyer Kot hın naım M. 
Veuıa Odyal malJye nazm, M. 
Luba meeaf nazırı, M Pol Bartl 
ticaret · nazırı, M. Mone zlr11t 

nazırı . M. Rhlyer tebtıd nazırı, 
M. Sfplnyar milli lktı11d nazırt, 
M. MaryQs Mote mQetemlekAt 
nazırı, M. Kıdot nafıa nazırı, 

M. Sıııbey jadlıy poetı ve tel
graf nızm, M. Redlkar adliye 
nazırı, M. Taıa deniz ticaret 
nazm, Mm. }ftllyet Kftrl ııhhlye 
nazırı, M. jın terbiye nazırı. 

Y tnl Frınıız kabinesinde 
bir kadın nazır ve dört mdate 
tar nrdır. Nıızırlırdın dörda 
Ayın b1eındın 27 ıl de il)'· 

lavdır. 4 Kadın parlamentoya 
dahil dtğlldlr. 19 nazır ıosya 
ilet, 14 DHlf da radikal ıoıyı· 

ılınır. 3 KomGnlıt nazır da 
nrdr. 

Lendra, 5 (Radyo) - Iogtlla 
g11etelerl Fr.usı'nlD dıhlli n 
zlyetl Qzuhıe tetklht yap 
maktadırlar. 

Taymis gazet~si ya::ıJor: 
Fran11 için herıeyden evvel 

d .. hm ıüktin n 11ayl1tn lıdeıl 

llzımdır. ÇftnkQ beynelaıllel 

alyaııet çok mflblm ve 011lktlrj 
bu halin denmı herıeyden 

enel Fran11'nın harlct alyaeette 
zararını mucip olıcıktır. 

DEyli Tc.lsraf: 
Fnnsı'dı bftlr.6met pırtJzsn 

lım, ıon hareket ve bAJlıelerle 

yeni bGkGmetl tat11tm19tırlar. 

81um k.blneelnln nılyete 

bAklm olmık fçln yıpmcağ& tek 

it nılyetl en :kııı bir samında 
normal hıle irca e&mektlr De 
mektedlr. 

Parla, 5 (Radyo) - Eotan 
ıf jan dahili Hzlyet G.aerlne 
yazdıgı bir mıkllede : 

"Ameleye ynmlye Gerede 
dol arttırmak, ıenede moıy· 

yen mGddet tıtll htemek haklı 
olıblllr ; fakat baltada 40 ıt11t 

me11i tılebl, çfzmeden yukarı 
çılı:mıl demeltlr. Fabrikaların 

fogall lıe kanunsuz bir hare 
kettfr. 

Bu gibi mühim meseleler bir 
iki gOn içinde bılledllemezler; 

bu tekil Franıa 'nın harici ttcı 

retlnl tahrip edecektir " 
Jur g11etnl : 
11Rıdlkallerln eoayallstlerle 

blrleımek buııuıunda nıeal bir 
hıııyı dOttOklerlol ıoltyıcak 

lara ~Go uzak değildir. VHlyet 
bo oektlde deum ederee Blum 
kİbfneıl mnkllode dor1mıyı
cıktır. 

Bu tecrftheye göre ya bir 

Franeız So•ye! cumurlyetl y•· 
hat dı mllllyetpener bir Fran· 
eız cumurlyetl doğacaktır. ,, 

Demektedir. 
Parl Midi: 
" Amelenf o mftfrlt ıolluğu, 

yeni klblaento teıekkill6n6 

bile beklememle ve çok acele 
gö!lcrmlıtlr. 

"Bu barelı:eı, yeni mecltee 
lr.unet gGsteroıek ve amele me 
tallbıtını .bbol ettirmek için 
yapılmıttır. Fakat ıo!ceoab cep 
hulul 11remıttır. Amele bugOn 
bir komblıı tecrQbeıl yıp· 

maktadırlar, fıkat netfce M. 
Blum aleyhine çıkacaktır ... 

Demektedir. 

Pırla, 5 ( Radyo ) - P1Z1r 
gOoQ Vclodrom'dı htıytık bir 
nQmıylş yapılıcıktır. Bu na 

mayl1Jte halk cephesini tetkll 
eder. fırkalar erk.Anı yer ılı· 

caktır. Kabine reisi M. Blum, 
K.ıblneye memor Pol For, 
Dıhllfye Bakını M. Sıllagroı 
birer notok ıöyllyecekler. 

Parlı, 5 (Radyo} - Bogftn 
(Dan) yeni kabine Otel Mo 
tlmsoo'dı toplaomıo vaziyet 
6zerlne mGzakerattı bolun 
muştur. 

Yarın ( bogQn ) Cumartesi 
gGnu yeni kabine Cumur rdıl· 
nln riyasetinde toplanacak ve 

akoım Gzerl de mecllı huzuru· 
na çılıacıklır. 

M. Blum bugtın (Camı güoO) 
saat 12,30 dı bir ootak Irat 
etmlt ve bu natuk rıdyo ile 
baıan Fran&1•yı tamim edU 

mlştlr . 

Bu natuk dıhllt •e harici 

ıly11etten •e amele · Patron 
lbtllafandın bıhııedllmiotlr. 

Parlı, 5 (Radyo) - Yeni 
kabineye veUlr"tlerfn dnrl mnı· 

meleıl bugftn d., dnım etmlttlr. 
Hariciye bakanlığı muımelAta 

M. hın Delbu'e devredllmlotlr. 
M. FIAuden yeni bılıaıu ki· 

bol etmletfr. Ve bir s11t kadar 
aelef Te halel ar11ındı bir mft· 

zakere cereyan etmlttlr. Don· 
dın ıonra Al. F lınden hane· 
alne danmaııftr. 

Bfttçed~n sonra 
- Ba~tarafı lci sahifede -
İ•fanlır tıbılıkam Ye teh 

dldden oııamıtlardır. Çılııın 

milletlere rahıthk •ermek yolo, 

bu mllletltrl barıe •e gGvenllAI 
hertftrlft vuıtılarla kat'i •e 
tım olarak mOdalaa 11ml ile 
blrleıtlrmek.tlr. Barbcıların ki 
boıo budar. 

Garb medeniyetini ilk JYe 

orta çığ barb1rhlıl1rını doğra 

ıDrGklemeğe cılıtmıktın ne 
çıkar? İııtlkbılln konetll •e 
cotknn nehri, yatağını aıırlar 

ıoırı blrlklntllerle doldarmuı 

olırık ve her ıeddl deYlrmek 
kudreti ile aluyor. Mlll~tlerlo, 

tarihte okumıkt.10 utandığı fı · 

elaların cebenoeml içine tekrar 

atılıbllrceğlnl sannetmek, oa-
1111 şuonoz ıGrtHer yerine koy 
mıktır. Garb medeniyeti, in 
11ni danların çaresini barıftı 

bolablldlğl lı:adu devam ede 

ce.ktlr. Falilı füf kı A TA Y 

ilk Mekteplerde 
Yarın imtihanlara 

haşlanıyor 
Şehrlmlzd,.kl ilk m•,kteplerd~ 

yarından itibaren yaz tıtlll 

baolıyacaktır. İlk mekteplerin 

eon sınıf tılebelerlnlo mezuni

yet lmtibınları da 'arın bıo 

hyıcak ve b•r hlftı devam 
edecektir. Birçok mekteplerde 
ıergUer hazırlınmıttır. Bo ser 
gtlerde tılcbeo1n bir ıenede 

Y"PlJğı ltler bıllı:a lethlr edl· 
lecektlr. 

Valimiz tuzlada 
Vılf Fazlı Gftleç ve Sıhhat 

müdftrtı doktor Cevdet Saraç 
oglu, tıneıkl güo Çımıllı toz 
111ını Rldtrek tr.tlılkler yap 

mıtlırdır. 

Fransa'da Grev 
Büyüyor ___ ... _ .... __ _ 

- Başıarajı l ci rnlıifcdc -

llhe eylemfoılr. 
Veraay, 5 ( Railyo) - Sen 

Over'lo birçok yerlerlode g rev 
yeniden ba~lımı~tır. 150 fıbrl · 

ka ameleel dıhı grev 114o ey 
lemtıtlr, 

Parti!, 5 (Radyo) - Bugfto 
grevler nzf yeılode bir 11114h 
yoktur. Parh mıoıakaeındı ol
duğu gibi vllAtctlerde de leıil4i 

bir hal arzetmektedlr. Grev
lerin ılmendlter leçllerlne de 
sirayet etmemesi için tedbirler 
hıthaz oluomuotur. Su işini 

fçlo ıynl tertibat ılınmıotır. 

Zıbıta, uAyloln bozulmamasa 
için çılıomıaktıdır. Fabrikalarda 
mıklneJer dordurulmoştar. Gı · 

ltrl Larıyet mağezalarmda lo 
baalamımıotır. Grevciler mtlf· 
terllerlo mığı11lara glrmeeloe 
muhalefet etmekıedlrler. 

Parle'te bagtıo btıyak moda 
mığazılarmdı dı grev 114o 
edllmlttlr. 

VU&yetltrde. bllhı111a otmıall 

vllt7etlerfnde Ltl ve nınt Ye 
Valıosfyen ~I bl yerlerde grev 
omomi mıblyet keebetmltllr. 
Grevci mlkdırı 100,000 tahmin 
edllmektedlr. . 

Pıtronlar grupu bu aabıh 
bir tebliğ neırederek nzlyl't· 
ıekl kaçak tıbantılft ileri 

ıQrerek bir uılıımıyı taraftar 
oldoldarını hlhllrmltlerdlr. 

Me11I bakanı dı hlr tebliğ 
neoretmlş ve : 

Yeni hOkumet bilhassa leçl 
sınıfının yardım1Da muhtaç ol 
doğu ıu ıarada, grevin artık 

nlbıyete ermeıl lbımdır. Çftn 
ka ytınt kabine ile y~nı bir 
nzlyet doğmuı •e haklı olan 
htr tılep tein meclleten teorlf 
klnrl1t ahnacaktır. 

Batan loçl Alemine feci hl: 
hıtıya doğru yftrGmekten sa 

kıomılarını tuslye ederiz. 

Demlttlr. 

Jorj Mındel de bir mıka 
ltılnde poıtı n telgraf mfts 
tıahdemlnlnlo de grH ilAn edt· 
ceglal yazmıttır. Do ~ıber, tek· 
zlp edllmletlr. 

Oryant Eklprce'te bir bıldlse 

olmattur. 
Parla, 6 (Radyo) - Crn 

mftn11ebetlle bGtGn Pırlı mat· 
boahaı euf eden Meıııjerl Da 
oet teekllAtı da işlememektedir. 

.. Bunan için gazeteler ıendlkaeı 
bugiln 11bıh •e aktım gazde 
terinin lntltar etmemeılne kar1r 
•ermlotlr. . 

Pırtı, 5 (Radyo) - Grev 
ytızftoden 30 gftndellk gazete 
den ancak ıltı11ı lotlıar edebil 
mittir. Bunlar ıneıodı Poptıler, 
Ümınlte, Iotnnsljan, Aksiyon 
Franıez vardır. BftUln gazete 
Bilan kulObeler Jupılı balan 
mHktıdır. 

eauın g11eteler neerlyıt n 

;idare mildllrlerl Eko dô Pari 

gazetesi blnaeındı bir topl~İıtı 
yapmıtlar •e gazetelerin teullne 
lmklo olmadığından intişar et. 
memeğe karar vermlılerdfr. 

D6o gece kabinenin ıeııek · 

kiilft haberlul ilk defa olarak 

ınlr1nılzao vermlıtlr. Balk 

trımHylardı hlıblrlerlnln ga 
zetelerlnl okumaktadırlar. Elin 
de bir gazete bulunan babılyar 
ıdam eayılmıkt11dır. Altı gazetr, 
bu&uel ıoıette temin edlie.n 
bl11lkletll müvezziler ıardından 

dı~ıtılmıo!ır. Padı'te · ıs tfcı 
rdhrne de kapılı bulunmaktı 

dır. Pırl& Şarbayanan rly11etlode 
toptanın bir beyeı. Parlı bal 
kının erzakıız kalmıma11 için 

ıholiillı IAzım ı.,elen tedblrltrl 
görtişmft~lerdfr. 

işçi murıbb111lın, fabrikalara 
nrllec~k hll4foımelerln patron 

lar tanfıaclaa reddedllmetl ıık· 

Necaşi,Ingiliz 

abidesine 
Çelenk Koydu. 

---.. ··---
- Buştarafi I ci salıijedc -

Necatl'oln sekreteri ; 

- Yıkıo bir zamanda Na· 
cışl İnlçre'ye gtıleceklf r . Ce· 
nevre'ye gldemlyecektlr. Çüokft 
konsey izıeını ıaclz etmek iste· 
memektedlr. Necaei bugün 
Meçhul asker abidesine gltmlı 
ve bir çelenk koymuştur. 

Demfştlr. 

Loodra, 5 (Redyo) - Ne· 
cttıl, barb makıullerl Abidesine 
hlr çelenk koymak arza11ondı 

olduğonu bildirmiş 1e hOkdmet 
bandı hiçbir mahzur göraıe· 
mleıh, Lilzımgeleo tertibat ah· 
nacaktır. Necışl'oln ikametine 
dair hiçbir program hazırlan· 

mamıetır. r"güe, hariciye na · 
zm Lord Edcn'le görOşmek il· 

zoeundı olup olmadığım henüz 
blldlrmemletlr. 

Londı, 5 (Rady) - Necaııt 
bugOn siyasal taııavvurlau etra· 
fand• Ba'beı elçisi doktor Marten 
ve elçilik memurları He görOo· 
mOştür. 

N~gtıe Deyll Tel~raf gazete· 
ıloe beyanıhndı; Ulusunun da· 
vaıını neılcelendlrmf'ğe çalı~a · 
cağını; Gore'dekl Habeş hOkll · 
meli Nazırlarını IAzım gelen 
tıllmıtı gaoderdlğlnl, davasın
dan nıgeçmedlğfol, 29 haıl · 

nnda yıpılıcak olan uluslar 
ıoayeteel Aııeamblesl toplınt1Stna 

kati olarak iştirak edeceğini 

ıöylemlştlr. 

Necııt'nfn Iugthere krala 
eeklrlncl Edvard ve Hırlcly~ 

Nazarı Lord Eden'le görftııecrğl 
ve Cenevre'yı ghmek ftıere 

Parle'ten geçerken M. Leon 
Hlum'le de bir mülAkat yapa· 
cağı ııöylenlyor. 

Londra, 5 (Radyo) - Roy· 
ıer 11jın11nın öğrendiğine göre, 
uluılar eosyetesl aııeambleehiln 
toplıntıeında Necı,ı bolonmı · 

yıcak, memurları Babe,l11tao'1 
temsil edecektir. Bunı sebeb 
olarak ta cemi yet Oyelerloe 
tıbıi oftfuzn ile tesir yıpmHı 
lbtlmall mevzo baha olmımı111 
içindir. 

Loadra, 5 ( Radyo ) - Hıt· 
rlclye neıırı Lord Eden bugfto 
Necııl'yl ziyaretinde, Necaşl, 

lo~tltere krala Edvard ile Jı;Ô 
rftıımek istediğini, mOteveffı 

K.nl beetocl Jorj'on .da meza· 
rına bir çelenk koymık arza 
ıooda olduğunu Lord Eden·e 

söylem ittir. 
N .. güe bugftu öğleden sonra 

bırb makıullerl Abidesine hl r 
çelenk koymuştur. 

Lord Eden, lutlhab dairesine 
gideceğine dal r söz verdiği için 

Necael'olo resmi kabulOnde hR· 
zır bulonamıyıcığını söylemlı 

ve kendi ıaheını hariciye mils· 
te,arlırıodın Slr Kramboo tem 
eH edece~lnl blldl rmfetlr. .................... 
dirlnde vaziyetin çok dıbı ve 
hamel kesbedeceğloi aöylemlıı 

terdir. 
Ren bnzaeındı 1200 işçi 

~reve thlhak etmiştir. Bu böl· 
gede 5 bin kltlolo ı,!l!z kalması 
bekleniyor. 

Meos•ıcat fabrlkalorıoda dı 

grev bsşlamıştır. R eno otomo 

mobil fobrlkası amelesi de ye 
nldcn grev llAo etmiştir. 

Kamyon ve otomobil şoför· 

lerl ile erzak seodlblırı mti · 
meeslllerl araııında mavakkıt 

bir hllArnarue imzalanmıştır. 

Bu ıuretle Parlı'lo .-rzak lbtl· 
yacı temlo edllecekılr. 

Akeiyoo f 'raneez gezetesJ; 
Frao&a bir Yabudl'nfo tda. 

reıii ıltındı kalamaz demek•~ 

ve gre lerlo bir lbtllAl eekllul 

aldı~mdao, Parls'te pınlk çı · 

kıcaAtndan babeeımıktedlr 
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Alman Milletine 

Hitabeleri 

Kordon'da Neşetin emlAk ve eytam ban 
klıından taluhle eatıo ıldı~ı 

T gayri menknlden mfttevelllt 

Fihte'nin ram vay borç için bankayı ipotek eyle 

lllllll••••••••••••••---------- • , a , • dlğl lımlrde Ahmet ığı ma 
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(Akit nazari) eabasmda de· 
rlnletmlyen bo hftr matefek 
kir · ki bo eııbsya rlrse mn 
kavemet daha cldcit olacaktı • 
yolu 08tücd6 rakip olarak ao 

cık tarihe dayanan dlnd,.n 

ba,,,ka bir ıeye rastlamadı . Ve 
yukarlkl akli ıabilye dayana"tak 

kolayca dinin sırtını y,.re vurdu. 

ÇOokQ ı:ilpheslz ki din buoonla 

l!Jlkir bir surette tezad ı;allode 

tdl. 
BnlAııa rcn,.bllf'rdf'l f tlozof 

kellmeatlb dlnılzllk ayol mAna 

dı n ayni ftnde oldo. 

Ecoebllerde : Y abencı oıorl· 

teye inanmaktan ınyrılma tt ma 

yOIQ · ki bunu dini rtform 

yaratruı~h , Alman'lan yeni 
aramalara tıtvk ve tahrik rttl 

Şüpbeıılz tıi:ılm vatanımızda 

da, bir köle gibi bu f'Cnebl 
doktrini kopya • eden, &IJa~ı 
drrecede ve biç bir htlldil 

Hhlbl olmıyao lo"anlar vardır. 

Bu ln.-anlar, ecorhlnloklni krn 
dl bemo.-brllnlnlnkln,., öteki 

daha zarif diy,., tnclb r.derl11r 

BOıfio •onetlrrlle f'Cnrhtoln · 

khıio O"ıün'OğQ hakkaoda k,.n 

dilerlnl ıkn1a o~ra~ırlar. Fa 
ht nıftstaktl Alman zihniyeti 

nln haklkııttn bakim oldo~o 

yerde, mahsus ~ryler eahHı 

Uf l ~elm_lyordu. Bunun üze 
rtne şu m,.sf'le ile karşılaşıldı : 

Sadece bir f!Cnebl otorltedf'n 

gelen ttye inanamayınca ; fev 

kalmıbeue, ( Akla mahz ) dan 

çıkarmak. Ve bo ıorctle blr 
felsefe yaratmak. Yalnız alda 
dayanarak hakikati aramak. 

lıte bo sıradı (Lelbnftı), 
. ecnebi felsefe ile mftcıdeleye 

glrlıtl. Modern Alman f Uozo· 

f isinin bu hakiki korocoeu 

• ilk önce zaonedJldlğlnden da 

hı derin ntıfaı etmlı olan 

ecnebi felaefe ile eplyce oğraı · 

tıktın ıonra • en nihayet mo 

nffık oldu. O Hmındın hl · 

bıren Alman'yıdı mesele tı· 

mımen hılll ve bu baptaki 
felıefe ikmal edildi. Bunu an · 

lıyıcak zamının gelmeılne lntl· 

uren ılmdlltk bononla iktifa 

edilebilir. 80 halde (Nco · Ro· 
men) lerlo kazısı ile ayının 

eıkl koron, Alman ınnatı 

nınd•ı o zamana kadar me~cot 

olmıyan, yeni bir Alem mey· 

dana getirecektir. 

VI - MutBırJarımııın gözd 

önftnde, ecnebi : (Atlı mabz) 
n felıelefeye dıyaoarak bııka 

bir meselenin dahı halline te· 

ıebbOs eımlıılr : MGkemmel 
bir deYlet durmak meselesi. 

Ecnebi, Jlk önce, bu mese· 

bey caddnlode 84ı 86 No. h 11ğı 
leye ate!Jll bir b 11yrcanla ıarıl · ortaya sürülen şartl'1• kara oğlan zade Mu11tafa efendi 

dı. Ltktn ıtmdlltk böyle bh rın hükümsüz eski şey dOkktoı, ıolo ve arkası aakerl 
meııeleyl eadf'Ce dO~ftnrneuln kıılası, ft t kısmında Hkert 
btlf'l bir clnı1yet olduıiono mG· ler olduğunu anladık. JlQ

8 

A dd t ~ kıılaeı, v u tramvay ca ea 
14baza etferek, sonradan hıra 

kıverdl. Ve battA tarihinin bu 

denemesi b11U:ıoda bOıftn O'e 

tıalıtnl tf'okh ve terketmf'ğe 

mecbur kaldı . Böyl" bir neti 

ceye varıt•nın aebf'bl f?ÖDf't 
~lbl a!JllıArdır : (Aklı mahz) ı 
uy~un bir df'vlet, !Jlmıil mncut 
olan ln ~ao ve m11teryel u,., 
88n'aık4rane yepılmıt onarma 

larla kurulamaz. İlk öoce mil 

leılo, ıebakkuk ettlrllm"~ l11te 
nllen örn,.ğe görf', yetletlrll 

meal gerektir. Ve yalnız : Tf'r• 

blyfJ l~trıl hakiki eorctte bıılle 

dtcl'k mtllettlr kt mQk,.ınm .. ı 

devir& mes~lealol hallctmlt ola 

cakhr. 

- Sonu var 

Rekor! 
••••• 

Amerika d ,.niz 
bütçesi 526 milyon .. 

Nc:ıvyork, 5 (R11dyo) - M. 
Ruzveh, 526 mtlyoo dolarlık 

AmP.tfka bahriye bOrçeıfnl im· 

zalamıtl r . Bu bfttçe. Amerika 

tarihinde bir rekor tcı,kll et· 

mektedlr. 

Sosyete Assamh
lesi Ve Konsey .. 
Ne vakit toplanacaklar 

Cenevre, 5 (Radyo) - Millet 

ler Cemiyeti rf'iel M. Bfnea, 

cemiyeti Akvam aıeambleılnl 

30 hazlrmndı toplantıya çığır · 

mıetır. 

Cemiyet mıbıf Hl, Lord 

Eden'l!J toplınmı tarihini 27 

haziran olarak değlıtlrtmeelnln 
muhtemel oldoğono eOyllyorlır. 
....................... , 

Doktor· Operatör 

YusufZiya Ostftn 
Meı kez hastanesi dogu.m ve 
kadın hastalıklarr cerrahi 

müıehassısı. 

Harıtılarını p111rdın bıı

kı her gOn öğleden eonra 

ikinci beyler eokağında bey· 

ler hımımı karııeındı 41 
numaralı mnayenehınealnde 

kabul eder. 
Amellyatlannı Al11ncık 

Sıhhat e•lnde yapar. 
ıtuayenehane 3686 

Telef on Evi 3909 
Sıhhal Evi 2974 -

Dılnkıl nüıbamızdı, Vallmlı ile ÇP.vrill dftkklolar Urglr 

Fazlı Goleç'ln Ankara'da bo olnp ~n kıt•ımları camek:An, 

londuklerı aıradı, Nafia VekA · taban kı11mı hetondor. Her iki 

letlle anlaıarak. kordon battı dtıkUn bl rhtrlndrn ayrılrnıo 

için ılrkf'te teklif edllmtk Ozere dr~lldlr •e bir dflkUn olank 

baza tartlar ı,.ıbh oloodo~o kollan !maktadır. R4 No. lı 
hakkıod• bir bah,.r vardı OOn dQöUıı 25 ve 86 No. h dok 

hu haber Qzrrlode dorduk ve 

orttc~y~ vardık: 

Valimiz, •llAy,.tln Naf la fb 

tlyaclarınıo konueolmıııı f'&nı· 

sında, bir nohao bulunmak 

iti tıarlle lzmlr'd,.kl ,,.bir nak 

fiyatının umumi vazlptlndro 

de babı,.tmlı ve malumat vrr· 

mlıılr. Yokea, ne ılrkerle uıft 

:ıakf'r,. tartları tf'ıbh c dtlmlştlr, 

ne de tekllfat yapmak •mevzu 

bıbs olmottor. Bizim hatırımız 

da kaldığına ~lire, bu eartlar; 
evvelce b11ledlye tarafındın da· 

oGoftlmOı ıeylerdlr. Fakat gô 
rftlen lazam ftznlne elrkete de 

teklif edllmemltdr. Valimiz bo 

hu1011t11 Mıe: 

- Benim, bu ıcktlde eHllar 

tubll edlldfğlnden de maluma 

tım yoktur. 

Demlıtlr. Şlrkeı; ötedenberl 
'kordon'dı tramny lıletmek le 

ıemektedlr. Fakat daoka yaz 

dağımız ıartlar, bakma olmıyan 

n endce mevzu baha edilip 
geçmlı ıartJar olduğuna göre, 

belediyenin bo ta'ep kareıeındı 
ne diyeceği, yapılacak toplaotıd• 
oe glbl e .. ıtıun kooutolıcıği 

etmdlllk b~ıu değildir. 

Hayvan ihracatı 
Son hafta içinde limanımız 

dan Yonanlıtın'a mahlm mlk· 

tarda hıyHn ihraç edllmtıtlr. 

Evvelki gan 780 ııgar n ı.198 

kftçftk haı hayvan ınkedllmlı 

tir. Ha~van ihracatı buganler· 

de ırtmııtır. 

Pamuk tiati 
Don pamuk plyaeaeı birden· 

bire bararetlenmlı n pamuk 

f lıtlerl iki korue birden yftk· 

ıelmlıtlr. DGne kadar 42 ko· 

roıı ıatılan pamuğun klloıuna 

dCln 45 lı:uruıtan alıa taccar· 
lar bile görGlmClıtar. 

ı~mlr lnhl11rl1r bıımDdClr· 
lftğQnden: 

Daragıç mftıkfrıl depo11unda 

mevcut çobok halinde 695 kilo 

kureun 22 kilo bıkır 400 boı 
içki 11ndıgı ve 37 tınt bidon 

yan kapağı pazarlıklı Htıla· 
cıkırr. Bunların bedeli moham· 

meni 172,55 ıemloıh 25.88 

Un 2:l,50 metre murabbaın 

dadırlar. Beber rlilkkAn 2t50 
llrarlıo Cf'man 45(}0 llra kıy 

metlode olan ve ~eçeo seoeld 

ııatıeı 2280 No. h kanona le•· 

fi kan geri hırıkı lrlı~ı halde 

blrlocl sen,, taluıhf muayyen 
vadf'@lode Odt>omeıilğlnden ho 

bOkftm ortadan k.lkarak dftk 

kAoların yf'nldf'n mftlktyetl açık 

artırma euretlle ve 844 nam•· 
ralı emlAk ve eytam bankası 

kanıınn moclbloce bir defaya 
mabıuı olmak eartlle artıması 

13 7 1936 pızarte11I g6n0. ea · 
ıt 11 de lçra datrrmlz içinde 

yapılmak Oıue 30 gfln aı'lld 

deıle ııatılı*• · konuldu. Bn ar 
tırma neticesinde Htıe bedell 

her ne olnreı olaon borcun 

• ôdP.omeel tarihi 2280 numarala 
kanonun mulyete ılrdl~I ta· 
rlhteo eonraya mft111dli olmaeı 
hHeblle kıymetine bakılmaya · 

rak en çok artıranın Ozerhıc 

ihalesi yapılacaktır . Satı& 844 
numaralı emlAk ve eytam ban· 

itaat kanoon hftkftmleritae gOre 

yapılacağından ikinci artırma 

yoktur. Satıe peeln para ile 
olup mftıterldcn yaloıı yllzde 
iki buçuk delltllye m11rafı 

ılınır. ipotek eahtbl alacaklı · 

larlı dl~er ılAkadarların n lr· 
tlfık hıkkı ııhlplerlnln gayri 

menkul Clzerlndekl haklarını 

haıaılle falı Ye mııırafa dair 

olan lddlılar1D11ltbu : ilin tarl· 
hinden itibaren yirmi gftn için· 

de nrakı mftebltelerlle birlikte 
memurlyeılmlıe bildirmeleri 

lcıbeder. Akel halde haklar1 

tupo ılclllnce maldm olmadıkça 

paylıımıdın hariç hıhrlar. 

1 7·1936 tarihinden itibaren 

ıartnl!me berkeee açıkllr. Ta· 

llp olanların yaade yedi boçok 

teminat akçHı uya mllli bir 

bankı itibar mektubu ve 33· 
13140 do11yı nuoearaıılle 2 inci 

icra memorloğunı ma11caıtları 

114n olunur. 272 
-------
liradır. lıteklllerln pazarlığı 
girmek ftzere 12 6.936 gftnft 
11at 15 te n tarınamelerlnl 

gOrmek için pazarhk gaoanden 

evvel bıomftdarlft~amftze oğ· 

ramıları. 2-6 1415 

AVRUPA'LI KADIN benden memnundurlar. 

Do ııradı Annı içeri girdi .. 

- Kendimi mohaf11ı1 etme· 

llylm! Dedi. 

Kozmflpolit 
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ne lıtereeo yap!,. Der gt . ı hı 

f lfce gnıamsedl. 

Bo sırada Annı gene bir 

ıOlle gibi ırafarındı pcydı 

oldu ıe: 

- Sabık Bay, yeni Rayı 

beklJyor! Dedi. 

Erb~rı OndreT'l ôptG Te ay 
rılırbn: 

- Aiı:ıam için ıabane bir 

yemek hazulatıyororn. Kendi 
e•lmlade ilk yemeğin enfe11 ol 

masını lııtemek hakkımızdır, 
drAtl mi? Dedi. 

OndreY gene @ftldG, kocHı · 

D•D ellal 11kıı, 

VE MAHRACA 
asrt Roman 

J. L. Mortendea 

- Ôğle yemeğini birde yl· 
yeceğlı .. . 

- Evet., Tım birde! 
Ondrn, oda blımetçfıl ile 

birlikte nlo her tarafım göz 

dP.n ı;eçlrdl . Evin eıya11 feuı 
değildi; bey11 takıml1rı, aofra 

takımlarını, gftmtı çatal n 

kıııkları, ıabaldan berı,.yl Hydı 

ve bir deltrre te11blt etti. 

Aıçı tubıf bir Çln'li idi, ye 

mP.k haklunda ıorolao aoallrre 

Hdece mAnAlı bir galftmıeme 

ile cevap veriyordu. 

- Ben aklıma eııtlğl gibi 1 
yaparım. Etki Bay n Bayaa 

Oodrev bunların loğtlla'culle 

cidden eğleniyordu. 

Annı: 

- Tahtravan geldi. Slıl bek· 

llyorl Dedi. 
BÔradı yakın ılyaretlere iki 

kitinin omozlarıodı taıınao 

ıabtrenn ile trhmek modı n 
klbarlak ıllmcıl idi. 

Tabtrevanı taııyanların blrlıl 

oobee yaııoda genç, lldnchl de 
ihtiyar bir adamdı. Boalar, he· 

eaph adımlulı ilerlerken he

men adım batında bir Ye Hyol 

ıamanda yerlere tftktlrOyorlırdı. 
Oodre~ hunların verem olduk. 

Jarıoa hGkmettl. 

Fakıt yolda gOrdQ~il b~r 
Çlo'll ayni ıuretle tilkara-

yordo ... 

Oadrn tlk11aerek: 

. Umana do~ro yaklattık:ları 

vakit, Oodrev havanın duman 
içinde olduğooa ve kOmtır 

koktugonu hlHettl. Limanda, 

çok denecek kadar Hpor uardı. 

Yol, çok oıou gOrllnGyordo. 

Halbuki genç kadın bu yolun 

daha kıeı olacağını eanıyordo. 

Ondrn ıehlrde Eıt Polıea 

gidiyordu. 
BllyQk bir binanın Onftnden 

geçtikleri eırıda, ihtiyar: 

- Hakdmet dılroU Dedi. 
Zanllı, genç k•dının tehrl 

~t'ımek lıtedlğlne hGkmctm1etl. 
Oodrev: 

- Sına Eet PalH dedim. 

Orayı gldece~lı! Haydi. Dedi. 
• • • 

Dayak otelin g"nlt n lftkıı 

- Sonu Var -

lzmir Memleket hastanesi baştabip· 
liğinden: 

8 811lrın 936 tırlhlode lhaleel yıpılıca~ı llAn olanın kok 
komara ek11lltmeıl b111 sebepler dotıyıılle tehir edllmlıtlr. 

Alınacak kokun t&lrar 116n edlleceıı alAkadırları mahlm olmak 

ftznf'l ilin edilir 1510 

Türk Sanayi ve Ticaret Anonim 
Şirketi idare Heyetinden: 

Şirket alzamoımel dıhlllıl olu b111 m 'dılelerlode aııgıda yı· 

zıh eektlde tadlllt icrası bıkkmda tdue heyeti tarafındın •Akl 

teklif io milıakereal lçlo, ıtrket hlHedaran hı,7etl omoml7e1I 

fevkalUe lçtlmaa duet olooor. 
içtima 6 temmuz L936 paıarteııl gftnil s11t 10 da laınlrde atl 

paıa merd•oında Ttlrklıe Palamotçuları Aooolm ılrketl merle

zlode yapılacaktır. 

içtimada bızır bulunmak lstlyeo hbeedarlırıo, bl11e stn· ıle· 
rtnl tçtlrna ~Qoft 1den enet oo gfto ıu:fıotla. ılrk.et merkezine 

Vf'Ja banhlarcfıo birine tevdi ederek mukabilinde duholtye karii 

almllları IAzımdır. 

Tadlll tekili edilen madd,.ler: 

fükl tekti: 

l l net madde: ( 8iclocl fıkra) 
ılrk.rtio .,t, meHllhi h,.yetl omu 

mtye tarafından mensup Ye beo 

azıdan mftrekkf'p bir meclisi 
idareye ihıle olunur. 

13 ClncCl mıdde birinci fak

rı: Mecllıl idarenin lçtlm11 

icabı maslahatı tabi olacak lıe 

de IAıkal ayda bir defa ılrke · 

tin merkezinde toplanmaeı IA· 
blttlr. 

35 ncl mıdde: (Birinci fık· 

rı): Şirketin temettGıtı 11f lyet 

ıenevlyeelnden ihtiyat akçesi 

tl'ıkll etmek Gıere yftade beı 
ifraz olunduktan ıoara baki 

kalın kısmı beyae11ftrekA hlı 
ıelerl nlsbetlnde tıkılm olunur. 
24 3.929 tarihli heyeti ama· 
mlye kerarlle tadil edllmletlr. 

36 acı madde: ihtiyat ık· 
çeıl otoa beelncl madde mucl · 
hince temetUlıh eennlyedea 

mafreı mebıUgln terakamaa. 

den teeekkftl edecek n me•a· 
rlf 1 fetkalAde Ye ııyrl melho· 

zeye karıılık totulacık n tıbo 

akçenin miktarı ılrket ıerma 

yealnln yftzde doksanına mft 

ınl bir raddeye baliğ oldukta 

ihtiyat ıkçeıl ifraz olunmıyı 

cakhr. Şo kadar ki ihtiyat ık· 

çesl sermıyeola ynıde dok· 

eınına bıll~ olduktan ıonra 

andın earllyat lcraelle miktara 

nlebeıi mezkureden ıeığı dft· 

terse yıloıı temeuaauıa ın. 

klfat icrasını mQbaoeret oluna· . 
cıktır. ihtiyat akçeel bebeme· 

hal nakden mncot olacak ve 

bu nakit Ticaret nkAleılnce 

kabul ec\,Uecek emin bir mft· 
eHeeel mılly~ye tevdi olunmak 

veya her saman nıkde kıbUI 

tahvil deTlct nya Tark tir· 
ketleri esham '6 tabvllAtı ittire 

edilmek eoretlerlle tenmlye 

olunıbtlecektlr. 

~7 net madde: H11ılAtı ııe· 

neviye bleıe bııına yftıdtı bee 
blHei temetlft ltaııını klfıyet 

etmediği taktirde noketnı 
0

lhtl 

yat akçesinden ikmal edilebile· 

ccktlr. 

İdıue heyeti karırlle 
baıkan 

Fuıt İylmen 

Telı:llf olunan yeni ıektl: 

11 inci madde ( Blrlocl fık· 

ra) etrketlo işleri hl88ed11lar 
arasından heyeti umomlyece 

intihap olunacak aııgari 4ç aza· 
mf dokuı kltiden mtırekkep 

bir mecltıl idare tıralındaa 

idare olunur. 
13 Gnca madde: (Birinci 

fıkra yerine) mecllel idarenin 

içtimaı icabı maalı~ıatı tıbl 

olacak he de l1abl Clç ıyda 

bir defa ılrketln merke•lnde 
toplınmaeı mecburdur. 

35 inci mıde (Blrl::cl fık· 

ra) etrketla ma11rlfl omomlye· 
ılle amortlımın bedelleri ve 

ılrketçe tediye ve tefriki mec· 

borl olıo mebıllğ, ılrketlı he· 
aap ıeneel ulhıyetlnde tanılm 

olunan ıenelll' mevcudat ve 

muuıene defterinde te11blt ola· 
nan bHalltla teolil olundoktın 

ıonra geri kalın miktar ıafl 

klcı teıkll eder. 
Ba ktrdın nizami ihtiyat 

akçesi % 5 ayrıldıktan ıonra 

geri kılını hleıedarlara tndl 

olanor. 

Mnımalib heyeti vmumlye 

mecllıl idarenin teklifi ile hlı· 

ııedırları ılt mebaUgln bir kıı· 

mını nya hepalol fe•ka!AıJe 

ihtiyat ıkçHlnia teıklllne tıh· 

ılı nyabut bllA tnlı gelecek 

ıeneye denedlleblllr. 

· 36 ncı madde: 35 inci mıd· 
denin ıoo fıkrasında mnsua· 
bıhı olın ihtiyat akçeleri he· 

yeti umomlyenln kararlle fn· 

kalAde n gıyrl melhoz 11rf 1· 

yıt n bllh1111 yeni ıeal11t ye 
lnıaat fnkalAde ltfı moımelAtı 
veyı hl11e letlrı veyı ltf111 lçlo 

kullanılahlleceklerl gibi hl11e· 

dırlar meyanında bUAhare tev· 
zl n takıılm nyıhat ılrketlo 

herhangi bir s1rarını kapılmak 

için lıtlmıl olonıbllecektlr. 

37 net madde: TemeUGall 

ıennlyenln bl11edarana hangi 

tarihlerde n hangi neıtılırl• 

n ne ıekllde tenlye olonıe18• 
mecllıl idarenin teklifi Gsertae 

heyeti umomlyece kırarlııurı · 

lır. İıbo e111 mukavelename 
ıhklmına tnf lkın le Hl edlleO 

temettOat lıtlrdıt olaaamu. 

11 
81 
Sı 
P. 
M 
M 

1 

• 

1 



r 
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lznıir belediyesinden: -'l'aşra Bakkal ve Esnaflarının Onıl Miktarı Tutarı 

Toı ıeker 
Saban 
Sadeyağı 
Pirinç 

Mı karna 
M.,rclmek 

Nohut 
Horoz fHolyaaı 
Zeytinyağı 
Soda 
ZPytlo taneıl 

ince toz 
Bogday una 
Pirinç unu 
Nleaata 
İrmik 
Beyaz teneke 
peyniri. 

Kilo Lira 

Nazarı Dikkatine 1500 405 
1000 280 

700 525 
1800 486 İzmir oekercller çarııeıoda 20 numaradaki lmalAthaof'ml iz. 

mfr füld llltpaaarı Solubao clnrıoda l numaraya nakletti 
gtmdeo aayın mftıterllerimlo ılparltlerlnl yeni adreılme •er· 

900 
500 
200 
600 
50 

185 
365 
S65 
300 
500 
100 
350 
256 

171 
70 
30 melerlol aaygılarımla bildiririm. 

84 Güzel iz mir bisküviı f abrikusı sahibi lııanbullu 

22.5 Ismuil Hakkı 
12,95 ··-~..!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!' 91,25 ~ 
12.11 lzmir Vakıflar Uirektörlüğünden: 
39 

100 
24 
56 
64 

Senellğl 
60 

105 
150 
ıso 

Vakfı 

Algaza 

BOseyln Iaa 
" 
u 

Mc•kll 
gGzclyurt 

Bornova 

" 
" 

N. 
71 
3.5 

. 2! 

Nu'J 
dokkAo 

" .. 
" 

Patatea 2000 
Salamura yaprak 50 

50 
140 50 

7 36 
" 
" 

20 
21 
17 

6 
" 

Çektrdekelı koro 50 . 8,50 . 24 Mazbut İbaanlye lbeanlye 8 
Ozdm. 7'!. " .: 6:ı6 kahve 
Karu erik 200 90 36 " " 4:J6 d6kklo 
DomateA aelç111 100 23 100 " " 4.S ~ ar•b• tamlrbaor.st 
Tene buğdayı 50 5 86 Mazbut SOleyman Şeciarvaoalta 1 1 dOkUa 

afureUk. 120 " " " 1 O " 
Badem içi 15 8,25 120 ' 1 

" " t 2 " 
Soğan 400 40 60 11 

" " 2 18 " 
Çay 36 108 60 " baca bftsl'lyln b•edurak 6 " 

lblamur ı O 8 96 
11 11 

" 1 O l 2 " 
144 il il U A ,)o il 

Kuru bakla 100 17 ı .. ~ 
Koro buelya 100 18 250 ., hisar Ttlklltk 16 ev 

dOkkAn Ç b J 00 " " lktçeomelllı: 95 or at.it şehriye 25 4, 75 
13

a 
16 Bıyak kutu 600 7 50 " Toraman Kirpi S, ev 

ldbrh. ' 151 Eırefpaea Eşrefpa12a 625 dGkkln 

Bedeli muhammen 200 Tor•m•o Kefeli S. 3 11v 
yekt\n. 2958,47 200 Beszas bacı Ibrablm Medine yokuıo 5 ev 

Çocuk yonıının bir ıenelik Yukarıda mulı:I '9e numaraları yHıla akaraıan açık artırma ve 
ozaltma mOddeılerl içinde de lettkll çıkmadığından pazınlığa 

ihtiyacı için yukarıda clnı ve 
bıralı:ılmışt•r. leteklllerln evkaf dlreklörlOğQne r.nQracaatları lllo 

Lö feniks Espanyol -
Bayat Sigorta tfrked 

Merkez idaresi: Paris 

31 KAnonuenel 934 tarihinde ıermıJe ve ihtiyat ıkçe 
lerl 271,107,872,3' Fraoeıı frangı. TGrklye'de 1895 eene· 
ılodenberl hali faaliyette. 

ZARARLAR Ç 4BUK ÔDEN/R, 
Yeni elıtem hayat ılgorıaları alı:dl için 1zmlr ve havalfıl 

umum acentelt-rl. Kardlçell hanında 24 nomarıda. 

Ahmed Besiın ve Asım lsmail'e mftra· 
caat edilme~i tav8iye olunur. 

. - Tf'lefon : ~:n l Tf'lıtr•f adre~i : IJ,.eaatm 

Mllli Eınllk MQdQrlOğftodeo; 

Satıı ııra No. 

335 Gllztrpe tram'8y c. 675 eakl 79 l tıj No. b 

310 

311 

312 

321 

324 

3t5 
3~6 

!l2'l 

3ı8 

32~ 

134.50 metre m. araı. 

Karataf dokuıs eyh\l ı. 16,16 2 No. lı 215 
metre m. ırtıa. 

Rttadtye m. r"tadiye ı. 18 taj No. lı 197,25 

metre m. arsa. 
.. 

Karantln• dtmlr ı . 2~ kapı 82 l affı o par-

ıeJde 2ı4 mdre m, arsa. 

Karııyaka oımao 1:1de lnklod 11, 7 ""ki 1 ı. '!8 :n 
No. lı analardan mftfr,.z 146 50 mf'tre m, ars., 

.. 
" « 

« .. 

252,50 

:l09 

23.,,50 

251 

li3 

185 

237,50 

" 

« 

.. 
.. " 

Ura k. 

800 00 

107 60 

59 ıo 

179 ~o 

43 95 

lfl) 00 

ff2 70 

94 00 
75 so 
51 no 
55 50 
71 25 

Yukarıda yazılı emvalin millklyet'erl pt-fln par11 

ftzere onbtş gQo mQddetle arllırroaya kouo,muetur. 

6 936 pertembe gOoQ eaat l 7 dedir. Ahcıların Milli 
diırlyPtl ne mftrac .. tları. 

ile ôıfenmrk 
lhaleıt 18 
Emllk mQ 

. 14a7 

Jımlr ı lı d icra M d,.rı ı 
Mı:haıct f<"evıdnln emlı\k TA 

~ytam bank•ııandea takıhle @ıtıq 

aldıjt gayri mrnkutden mOtevel · 
llt borç için bankaya lpQteli 

eyledl~l lımlrde :l.arııyJkld' 

nazla sokagındı ada 89 pırsl!l 9 
No. da kayıtla 82·il4 N~. Jq 
ve kabili lekılu ulmıyısQ f@ 

btrlel belediye tarafınd•n yık· 

tırılmıı dört odıı ve ~O arfıq 
murabhıında lçlode mevy• •ğ•9 
lan ve tulumba ııoyu olan oOO 
lira kıymetinde u ~rçen eenrkl 
aatıtı 2:!80 No. lu kaouoı tev 

ftkeo ~eri bırakıldığı halde 
birinci ıeoe takıltl muayyen 

vadt'lfnde ödenmedlAlndım ba 
bOkOm ortıden kalkarak evlq 

yeold~a malklyeıl açık artırma 

ıurt!tUe ve 84-1 numarala em 
ilk ve eyıam bııılı.111 kauono 
mociblrıce bir def•>• mı •Ol 

olmak f8rtlle utırmı;ı rn 7. 
rn36 pnerl~ei ıranü urt 11 de 
icra d.ıremia tcıodP. y1ııpılmak 

ib,.rr. 30 J!Ün rnftdrir.llr B•lılıia 

konuldu Hu arıırıııa n .. ıic~ 
,j,.de ııaııe bedeli brr ne olurııa 

orcon öıir.nm .. al ı11rlbl 2:l80 
oumarıalı kanunun merly .. te 

~ir1ı~I ıarıb ı .. n sonnya mo~a 
dit olruuı ba .. r. blle kıymeıtne 

hakılm ı yarak ~rı çok arıınııın 
üz,.Tlue ibııe .\ )I~ ıldCttkıır Sa 
tıı; 8 '4 numaralı rıı.IAlii: vr e• 

tam h•nkıilı keuunu hJILftmle 

rloe ~öre yapılecıığındao ikinci 

artırma yoktur. Saııt p1112tn pa 
ra ile olup mo,ıer\dtn yalnıı 

yilzde iki buçuk del1611ye mH· 
rafı alınır. lpotek aablbi ıla· 

mlkt11ları hizalarında moham-
b d 11 1 olunur. 1500 ( • V · ı"" • D f d 1 v d 

men e e yazı 1 otoıblr ka· M kt 1 zmır 1 ayetı e ter ar Jgın tJU: 
ıem enak baş1tat1pu1ı:te1tı prl· Askeri Lise ve ()rta e ep ere 

. cakhlarla diğer alB\adarlarıo 
ve irtifak hakkı uhtplerlnln 

gayri meukol ftztrlndekl bak· 

laraoı buıuılle faiz .e maarafa 
dair olaa iddialarını 1.,bo UAo 
tı"ihlodco ltlbucn yirmi ~Go 
içinde nnkı mftebltelerlle bir· 

Ukte memorlyetlmiıe bildir· 
mclert lcıbeder. Akıt halde 

bakl•rı tapu elclUnce malum 
olmadıkça paylatmadıo hariç 

kallrlar. 1.7.1936 tarlhlndtn 

hlbareo ıartoıme berkeıe açılı:· 

tar. Talip olanların yaade yedi 

name •eçhlle 12 6.936 cuma Mtı'udfye caddeelnde 120 numarada fmncı fbr11blm namına 
gClntı aHt onaltıda acık ekıllt · öğretmen ve Kırıkkale San'at Lise- 933 mali yıh için Aleaocak eabeılnde re'eea taktir komleyouun 

me Ut- ihale edllecektlr. iştirak • T d . M' d 22.5.936 tarih ve 490 aayıll kararlle takdir olunan 10,000 Ura 
için 22:1 liralık muvakkat te· sıne e rısat o Qrtt Aranıyor: Hlıt azerlndeo 35 lira kHanç vergisi tarh "' bu nrglye ytızde 
mlnat makbuzu veya bankı te· 1- Juaobul ve Burıada'ld aek:ed Lieelere Kmlı:kale'dekl aakeri 20 nlıbetlnde 7 Ura zam edllmletlr. Terki tle1ret eden bu m(l 
mlnat mektuba ile eöylf!nen San'at J .. teeıılne ayhk Qcretle tarih, Riyaziye, fizik Eıılncan, kellef 14 nerede bulunduğu blllnmemeei baaeblle hukuk mahke· 
gtla n Halle encilmene gell· Konya, Ankara'dakl Orta Mekteplere Tarih, Co~raf1a, Fen melerl oealtl kaoaoon 14.l ve 142 inci maddeleri mucibince teb · 
nlr. ~8 30 3 6 1827 bll~lel, Almanca, Franeıaca, Ioıillace öğretmeni ve San'at Uğ makamına kaim olmak ftaere keyfiyet llAa olunur. 1507 

6 ili 70 milimetrelik 2320 Ltıeelne Tedrlaat Madara ahnacaktar. 

kilo bakır tel 2-Ltae öğretmenUğl için Llae ötretmenl ehliyeti Otta mekttp 
8 ıantlmllk 500 adet lzölAtör için Orta mektep öğretmenlik ehllvetl gerektir. 

14: untlmlik 160 adet lzö 3- lıtekll olanların dilek katıtlarıoı aeağıda • eıralınmıe evrakla 

litör demiri (Ağaç için) Aokara'da Mllli Madafaa Veklletl Aılı:ed Lieeler mGfettlşll 
14 aantlmlik 260 adet lzö· ğlae gôndermelerl llzımdır. 

lAtôr demiri (Demir için) A) Taıdlkll fotograf lı fiş. 
B) Y4keek ıabeU şehadetnameel veya ta1dlkli benzeri. 

Doy ermetlk 400 adet 1 
C) Üolvereltede imtihan .ererek ehliyetname almıoea ehli 

Soplen 800 metre 2 X 1 2 yetname taadlkll benzeri 

Suplen 1600 metre 2X2 1-2 O) Nofoı tezkereıl taadlkll benzeri. 

Gergi •ldaaı 30 adet ılmenı 4 - Doruma uygun görGlenlerden aeağıda yaaılı nrak ıonra 
•eya benıerl letenecektlr. 

Gergi lıôlAlôrG 60 adet ıl · A) BGsnGbAl tımahaberl. 
menı nya benzeri B) Tam teeklllth askeri baetahaoeden ahnmıt aağhk rapora. 

Serkll 50 adet ılmenı nya C) Teahhdı ttenedl (Noıerllkten). 
benıerl 5-Ücretler. 

Ermatôr Te bağlantı komple letaohol'dakl Askeri Liseler Riyaziye Flıslk derelerine 108-126 
15 adet ılmenı veya benzeri Tarih dtrelne 98 - 108 liraya kadar. Buraa Ltaeıl ve Kırık· 

Gerginin potrele bağlantı kale aao'at Llıeıl Riyaziye Flztk derİlerlnt 108-126 Tarih 
•ldııı 60 adet ılmenı nya dereloe 98-108 Liraya kader. Orra mektepler dertlerine 108 
bemıerl Liraya kadar, Aylık Gcret •erllecektlr. 

Galvanezll demir tel 5 mili· 6- Kırıkkale Sın'ıt Lleeeloe ahnıcak Tedrlııat MGdGrft için Ltıe 
metrelik 360 metre öğretmenlik eartlarını taşımak 'e iki dere ıGmrealnde lhıluı 

olmak gerektir. Ucretl 165 Liradır. 
Yeni yapılacak elektrik teıl· 

tali için yakanda cinı ve mlk· 
tarı yaaılı ooOç kalem elektrik 

malztmeel baakltipllktekl keıtf 

•e ıartname veçhlle 23 6 936 
11h gaoo 11at ooıhıdı açık 

ekılltme ile ihale t!dllecektlr. 

Hepılolo bedell lı:eeft 3539 
liradır. 

fıllrak için fklyftı alamı .. Jtı 
llrahk mankkat teminat mak· 

busu veya baalr.a teminat mek· 

tabu ile ıôyleoen gün n ıaatte 

•acGmene gelinir. 

6 9 13 17 1512 
l - 1 ' loçe kutrun'• Ozerl 

telle ıarı1ı 150 metrt- laıtlk 

hortum 23·6-936 eah glnft 11at 

onaltıda açık ekalltme Ue ihale 

edilecektir. Beher metreıl 285 
karnı heıabı ile tamamının be· 

deli mohammenl 247 ,5 liradır. 

lıtlrak için ondokoı llrahk 

muvakkat teminat makboau ile 

16Jleaea gOn n ıaatte ' encG 

... e geUalr. 6 9 18 17 1511 

7-İstelı:lllerlo l Eylal 936 ~Onfine kadar mGracaat etmeleri 
dileği yeılne getlrllmlyenlH btr hak lııtlyemuler. D. 18 1509 

Muhasebei 
ğünden: 

Hususiye Mndorlo-

Muhammen kıy• 
meli Lira Yeri No.ıı 

600 İklçeımellk ca. 408 35 l 
500 HIHr camii arkaıı 9 

3500 Birinci belediye caddul 16 
100 Ali pata meydanı 26 

3000 Taeçılarda 17 
850 3 neft kara oıman eokak 14: 
150 " .. " " 16 
500 Bornova Akkaı ıokak: 19 ve 24: 

60 Kar12ıyaka Alaybey lktlıat ıokak 28 
1500 Karııyab Alay bey Uamny cad. 58-87 
No. 1968 · ll 

Cinai 

kahHhane 

dnkUn 
Mağaza 

dGtkAo 

" 
" .. 

e'f 

oda 

Fana 

Idarel haauelye abratından olup yukarıda yer n clnılerl 
g6eterllea akarın bedeli ~ ıenede n dört mCleavl takıhte ôd.,D· 

mek ıoretlle 20 (rCln mGddetle eatalmak GzMe arttırmaya çıka· 
ralmıerır. letelı:lllerln ıeraltl öğeenmek Gzere her mohaHbel hn· 

ıuılye mlddrtyetl nrldat kalemine 'fe P"Y ıGrmek letlyenlerla 
de ihale gftuQ olan 25 6 9;{6 perıembe gClnCl 18at 10 da depo· 
ılto makbuslarlle birlikte tUlytıt encGmenlnr mOracaatlara lliD 
olunur. 1505 

lzmir harici askeri kıtaatı ilanları 
Boruna aa. al. ko. ra. den: 

1 - Gaıslemlr'~ekl piyade alayının eenellk ihtiyacı olup ka· 

pah zarf oeallle mQnakaaaya konulan 71000 kilo eı~ır 

etinin ihale tarihi olan 27 ·5· 936 çarşamba gGoG 

Hat 15 te yapılan mClnakaıaıında Yerilen f lat komlı· 

yonca bahıla görCUd6ğGnden bir ıy sarfında paıarlık 

ıoreılle ıatın ahnacaktır. 

2 
3 

4 
5 

ilk pazarlığı 10 ·6· 936 çareamba gClntl eaat 15 tedlr. 
Umam tahmin bedeli 10650 Ura olup mankkat temi· 
nah 800 liradır. 

Şartnameıl her gGn komlıyonda gôrGlehlllr. 

lııteklllerln 2490 eayılı kanonun 2. 3 anca maddelerinde 

yazıb nılblarla teminatı movakkate makbos nya hın · 

ka mektoplarlle muayyen nktlnde Burnna'dıki aakeri 

talın alma komlıyonuoa ~"lmele•I. 1419 
8urnna ra. al. ko. rı. den: 

1 - Burana'dakl topçu alayının ıenellk ihtiyacı olup açık 
ekılhme ıoretlle mGnabıaya konulan 25500 kilo ıı~ır 

2 

3 

etinin 27 ·5· 936 çaroamba gQnft saat 1 O da yapılan 

manakasaaına talip çıkmadığından oo gno temdldlle 

tekrar açık ebUtmeel 10 ·6· 9:rn çaroamba gCnG aaıt 

10 dı yıpılacaktır. 
Umum tahmin bedeli 3825 lira olop muvakkat temloaıı 

:l87 liradır. 
Şartnameel her gao komisyonda görClleblllr. 
İeteklllerln 2.J90 ıayılı kanunun 2, 3 Gncft maddelerinde 

yaaıh •eelkılarla teminatı muvakkate makbo11 "Veya ban· 

ka mektuplarlle muayyen ıHtlnde Boraa .. 'dald aıkerl 

,.tın alma ~omlıyonuna gelmeleri. l 220 
Borana aııkerl HlaD alma komleyonundan: 

' buçuk teminat akçası '9eya 

mlllf bir bıokı itibar mektuba 

ve 33 129 7 4 doayı nomını1le 

2 inci icra memurluğuna mCl· 

racaatları llAn olonor. 273 

Armutltı Beledi-
yesinden: 
Miktarı 

20 Ton motorin 
70 Teneke makine yağı 
20 Beyaz gaa 
Armutlu beledtyeılnln r.lek · 

tlrtk motôrOnftn bir eeoellk 
ihtiyacı için 22 mıy11 936 CD• 

ma gftotlndeo itibaren 17 gaa 
madd .. tle açık ekıtltme eoretlle 

alınacak olan )ukarıda yasılı 

mevadı '9ctmcAe tıllp olanl1rı 

ihale gftnl olan 8 hHlrao 936 
pn1tteel gftntl eaıt 16 ya ka· 

dar mohıpımeo bedel olın 

1800 lira Clzertnden yGzde 7,5 
mu vık kat teminat akçeılle be· 

rıber Armutlu belediye dılre · 

etndelı:l komlıyooa mGracratlara 
ilan olonor. 28 31 3 6 1388 

Clnıl M•halll Mlkıarı Umum Monkkat MGnakaıa Tarih GGo Saat 

Koro ot 

Kuru ot 

Kara ot 
Llnlt ma· 

Burnavı 

Gaıslemlr 

Ödemle 

Kilo tatarı teminatı eekll 

307000 11513 
60000 2250 
72000 2700 

864 
169 
203 

Kapah 

Açık 

24.6,936 
24,6,936 
24,6,936 

çareamba 10 
" 11 

15 

den kômtlrCl Gasie\Dlr 195000 1950 145 Açık 24,6,936 .. 16 
1 - TGmea merkea kıtalarının eenellk ihtiyacı olup yakanda miktar, mahalleri yHıh kora 

ot ile Llnlt maden kômClrClnCln mGnaka1al.rı htularında gGeterllen eekll n tarihlerde 

yapılacaktır. 

2 Ucnam tahmin tutarlarlle mntakkat teminatları hlıalaraada JHılubr. 

3 - , Şartnameleri hergtln komleyonda görebilirler. 
4 - lıteklllerln 24:90 1ayılı kaaoaon 2 n 3 ftnca maddelerinde yıııla •eelkalarla teminatı 

ma•akkate makbas nya banka mektubtarlle muayyen nktlade •e kapıla sarf aıola Ue 

yapılacak için de teklif mektuplarını bir Pat nelden Burna•a'dakl aıkerl 1atın alma ko· 

mlıyoaaaa nrmelerl. 6 10 1' 18 1501 



111111111111 Sayfa 8 Lazlnn 6 llllllllllD ........................................................ ··················· ............................................................. 111111:1111::::::. ................................ , 

las mouchos, moustlque•, catardı, fourmia, punaiıes, pucıs 
et tous autres lnsecteı pemlcleux fnatantaniment! Son •m· 

~::;&!_~~ plol eat una danıer ••• 11 ne tach• paa ••• M laiH• aa.ıcune odeur. 

Umum deposu: ikinci Kordon No. 88 Telefon: :~306 

' W.F.H. VANDER 
ZEE & CO. 

V. N. 
OEUTSCBE LEV ANTE LlNlE 

G. m. b. B. 
' SAMOS,, vapuru 8 bazl· 

randa bekleniyor 13 bulrana 
kadar Aovcre, Rotterdam, Bam· 

borg •e Bremen için yftkllyccelulr 
11GALILEA,, nporo 22 ha· 

zlranda beklenilmekte ve 27 
hazirana kadar Anverıı, Rotter· 
dam, Bamborg ve Hrcmen il· 
m~oları için yCik alacakhr. 

"TINOS,. vaporo 7 bul 
raoda bekleniyor. Hamborg ve 

Anvereten yok çıkaracakıır. 

A MERi CAN ExPORT STEAMS 
HIP CORPORATİON NEVYORK 

,.ExPRESS,, vapuru 15 bezi · 
randa bekleniyor. Nnvork için 
ynk alacaklar. 

SERViCE MARlTIME ROUMAIN 
BUCA REST 

"DUROSTOR,. nporo 10 
haziranda bekleniyor. Kôııtence, 
Sulloa1 Galatz ve Gılıtz ak· 

tarması Bt!lgrcd, Bodapeet, Bra· 
ılelıva, Viyana lçlo yaL kabul 
edecektir. 
DEN NORSKE MlDDELBAS 
LINJE (O S. AS. SPANSKE 

.. 

J 

~ 

-'*~· ' 
.... ·o fi ıu ıı·· 

• ı 11111111111il111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ın • 
- Türk Hava Kurumu ~ 

= Büyük Piyangosu 1 
- 2 l el tertip biletleri &atılıyor ~== = 2nci keşide 11 Haziran 936 dadır. = BüyOk ikramiye 25,000 Ura •e mOUfat 20,000 llfadır. ~ = Ayrıc11 15 000, l :! .000 ve 10,000 liralık: bOyük ikramiye· S = in d~ vardır. Hu tntlbfo bllttlerfal takip eım~k içfo bl § 
- rlncl k .. ~ıdr.ı hllt!ll11l elmdldt-n alınız. ~ 

= Biletler hükumet önündeki direktörlOk § - -= gişesinde ve bilumum bayilerde satılır· = 
iinııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııınııııııııııııııııııııii 

•11111111m111111111111111a.. Dok tor _.11111111111111111111111111• -- --- A. Kemal Tonay 1 = Bateri,·olog ve bula$ık, salgın luuıalıklar müıalıassısı ~ 
Baımıhane iıtaayono kaqınndaki dibek eok.ak baıında 30 11yı· = 

E: lı e• •e muayenehanemde eabab ıaaı 8 daa akıam ıaaı 6 a kadar S 
E: baetalannı kabul eder. E: = Mdracaat eden haıtalara yapılm111 lhımgelen ıair tahlillt •e -
E: mikroıkopik muayeneleri ile veremli baıtalara yapılmaUDa eeva• p E: 
- rfllen Pnomotorakı muayenehanemde muntauman yapıhr. 2 
• 111 il 111111111 il 111 il 111 il 111111111111il111111111111111111111111 T e 1 ef on : 4 1 l 5 il 111111 il il• 

fl 1111 içki Alıp Satanlara 1111
\ 

- -= .NJ-zllll Madran rakı fabrlbaı bir ıeae enel son ılıtem S = Ozerlne teılıatıoı yenllemlt bu ıurelle içicilere de 11bhi rı· S - -= kı vermekte bulonmootor. Vaktlle "ımılltın klfl gelmeme· := 
_ ıloden mal verllrnlyen Aydın, Umarla, Karapınar, Reııdlye, 5 = SGke, Mille, Mogle, Bodrum gibi yerlere de mal verilecek· ~ 
;;;; tir. iskontolar aıığıdıdır. 5 
2 96, 49 190 koruılok ıltelerde yGzde 20 Iskonto Hrlltr := = 29, 21 c c c 15 c c § = 72, 38 c c c. 20 c c ~ = 22 c c c ı 4 c c § . 
5§ 16 c c c 16 c c s 

LlN J EN) OSLO 
;;; Boı tıloeler Naallll ıeıllml 25 11otilltre 3 koroıı ahnır S 

~!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~-.. ~ .. -~~ .. ============·= c c 15 « 2,5 c. c = 
ucu:;, TEMiZ, TAZE ILAç Olivier vE~ürekası -• = c c ıo « l,7s « « 5 San Audreı upuru 19 ha. 

zlranda bekledlyor. lskenderlye, 

Hayfa, Oleppe ve Noneç 11· 
manları için yak kabnl ede 
cektlr. 

Her ıiirlıl turnlet ÇP~itleri Kitaplarınıza Zarit ~ Aydao depomuz ıçılmıohr. Aydın havıllıl bu yerden th· ~ 
Limited ve Ucuz Bir Cild = tlyıcını temin edebilir. Aydınpalae kartıııında No. 6, §§ 

Vapurlar.o lalmlerl gelme Si HAT ECZAN ESi 
tarihleri ve oavlon tarifeleri · , 

hakkaodı bir taahhCide glrlol· ~ BÜYÜK SALEPÇi HANI 
lemez. telefon No. 2007 2008 ~ K A R ş 1 s ı N o A .......................... ~ 
r"'ratf11li Speı co ~, .... 

0
--d-.-N-.-h-...... 

• am ı üz et 
Vapur Acentası 1 
ROYAL NEEHLANDAIS 

KUMPANYASI 
"BERMES,. vapuru 30 mı · 

yısla beklenmekte olnp yOkG· 
nü tahllyedeu sonra BURGAS, 
VARNA ve KÔSTENCE llmıo 
luıoa hareket edecektir. 

110RESTES,, nporo 81 ma 
yuta benlenmekte olnp yftkft· 
oft tahliyeden sonra 6·6 :i6 da 
ANVERS,ROTTEHDAM,AMS 
TERDAM ve HAMBURG JI . 
mantarı için yok alacakhr. 

"8ERMES,. vapuru 15 6 36 
da gelip 20·6 36 da ANVERS, 
ROTTERDAM, AMSTERDAM 
ve BAMBURG llmaoları için 
yfik alacaklar. 

SVE SKA ORIENT LIEIN · 
"NOROLAND,, motörü l 5 

6 ·36 da gelip ROTTERDAM. 
DAMBURG, BREMEN, CO 
PENHAGE, DANTZIG, GDY· 
NIA, GÔ1 EBURG, OSLO •e 

ISKANDINAVYA Umanları için 
yilk alacaktır. 

• 1 BIRKAJ~AND,, moıörft 29 
6 36 de gelip ROTTERDAM, 
BAMBURG, BR~~MEN, CO · 
PENBAGE, DANTZIG, GDY· 
NIA, GÔTE BMRG, OSLO 
ve ISKANDINAVYA liman 
ları için yük alıcakt1r. 

SERViCE MARITIME ROUMAIN 
"ALDA JULIA.. vapura 7. 

6 36 da gelip 8 6·36 tarlbtnde 
PIRE, MALTA, MARSILYA 
ve BARSELONE hareket ede 
cektlr. 

Yolcu ve ynk kabul eder. 
ilandaki bereket tarlhlerlle 

nnlonlardakl değlelkliklerden 

aceota meı'ollyet kabol r:tmu 
Fazla tafslltı için ikinci 

Kordoo'da TabmU ve Tabliye 
btoaııı arkeelDda Fratdll Sperco 
vapur acentahğına mQracaat 
edilmesi rica olunur. 

'f fllfl 2004 2005 töö3 

,, apur A<~eııtası = Madran mağausı ve rakı imalithaneei eahibi § 

C..ııdoll e.... Birinci Kordon ~ ::~;: ~: ii11111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Lfl tfı 1111111111111111111111111 
Tel. 2443 

TBE ELLERMAN LlNES LTD 
0 0POTO,. vapuru 20 mayıs 

Loodra, Dul, ve Anvereten ge 
llp yftk çıkarecakbr. 

"FLAMINIAN., vapuru 22 
mayı& Lherpol ve Svanaeadao 
gf'Up yftk çıkarıcaktıt. 

NOT : VOruı tarihleri, va · 
porların isimleri •e navlun ftc 
retlerloln değlelkliklerfnden me! 
ullyet kabul edilmez. 

Kulak, boğaz, burun 
hastalıkları 

Birinci sınıf mütelıa.ssısı 

Doktor 

Sami Nazif 
Birinci bevler sollak No. 36 

Telefoo 2310, nl :i668 

Kiralık Ev 
Gozıepe'de tramvay cadde· 

ılne yakın ve ele.kılrlk teslea· 
Htı havi bee odalı ve kulla 
oıolı bir e• kiralıktır. Talip 
olanların Gazetemiz idare me · 
moru Ufüıameıtlo'e mQracaat 
ları lltn olunur. D: l O 

Ali Rıza 
MOcellithanesioe 

Uğrayınız. 
Yeni Kavatlar 

Numara: 34 -· Çocuk hastalıklurı 

m fl tehassısı 

Doktor 

Behcet Uz 
llasıalnrını her gün 11,30 

dan saat onüçe kadar Beyler 
sokagındaki kıliniğinde kabul 
eder. Telejon 3990 

·----------------·· 

• 

l.ıolvereltede Dôçeot, 
(Muavin l'rofeaôr) 

Dr. A. Safittin 
Ağız ve Diş Hekimi 

Ua11taları hergGD ôgloden 
eonn bakar. 

lıtiWl caddeei No. 99 
Aukara apartmanı 2 inci kat 

Telgraf • ı S T AN B U L 
Tt1lr:fon : _ 4~250 

· Denizli vilayeti daimi encQmenin

deo: 
Denizlide Uçıncıbaoı mahallesinde BoıoıS idareye ıh (Pındu· 

zoploı fabrlkaeı demekle meebor) fabrika 'fe im•lttbıne blo111, 
lmalAıhaoede bulunan n nevileri Te ne lote kollanıldığı kalmeye 
bagh cel•elde yazıh olan makine ve Aletiyle birlikte 4158 metre 
murabbaı yeri muhtnl binanın mGlklyell 11tılmı~ Gzere kapalı 
zarf osulG ile ve eartnameal dairesinde 28 gaa mGddetle artır · 

mıya kooolmootur. 

l - Muhammen kıymeti 15000 lira •e muvakkat teminat 
ıkçeıl 1125 liradır. 

2 - ihale 17 . haılrıo . 1936 çarpmbı gftaG Hat Jö te Dealıll 
•lllyetl daimi encOmeolode yıpıJılıcaktır. 

3 - Şartname bedelsiz olarak Denlıll encameo kaleminden 
tedarik edilir. 

latekUler teklif mektuplarını •e 1125 llrahk muvakkat temi· 
nallar.oı 2490 Hyılı hnonoa 32 locl maddesindeki sarahat dal• 
reıiode ayni gOode ve muayyen 11attao blr Hat enele kadar 
makbuz mokablllnde Denizli Ubaylığına teııllm etmlo bulunacak· 
lardır. Posta ile gönderilecek mektuplarlD utbıyet ikinci mıd· 
dede yazılı eaate kadar gelmiş olması •e dıı zarf Jum mQbOr 
mumu ile iyice kapahlmıı buloumaeı llzımdırr. Postada olan 
gecikmeler kabul edllmeı . 

5 - ihale 2:190 eayılı arttırma, eksiltme ve ihaleler hakkın · 
dakl kanuna göredir. 

6 - Şartname örneği Deolzll eocftmen kalemindedir. 
7 - ihale bedeli Oç takalttedlr. Yıl içinde ödeoecekdr. 
8 - lıto Ocrt ti ile pul •esalr maeraf ları alana aittir. 

29 2 6 ıo 1312 
...................................... mıii! ................................................................................. . 

PURJEN SAHAP Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki: gebelere, kalb ve böbrekleri 
• 

rabat~ız ve tansiyonları yüksek olanlara bile DOKTORLAR HEP BUNU TAVSiYE EDERLER. 

t 

t 

il 
tı 

tı 

b 

al 
lı 

o 

'f 

• 
ıı 


