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har hı haslamali 
' 

Bükreş'te 
Rornanya, Yugoslavya ve 

Çekoslovakya devlet reisleri 
arasında bugün mühim mii· 
zakereleı·e başlanacaktır. 

Fiatı (100) Para 

•• uzere 
-

Çin-Japoiiliarhı haşlıyor,or-
dular hududa yiğıldı 

Yunan 
K .. alı 1!akya se
yahatına çıkıyor 

Prens Pol ve M. Benes,bu 
gün Bük reşte bulunacak 

Kanton hükuıneti japouyaya ilanıbarb ettisede 
nıubasematın başladığına daiı· lıenilz bir habaı· yok 

- Kral Karo), müsafirlerini istas
yonda karşılayacak, büyük 
istikbal merasimi yapılacak 

• 
Japon imparatoru 

Paris, 6 (Radyo) - Kan· nüz bir haber gelmemiştir. 
ton hükumetinin, Japonya'ya Japonya, hariciye nezareti, 
harp ilin etmesi keyfiyeti, Nankin ~hükumetine verdiği 
bütün Ayrupa'da ve bilhassa bir notada, vaziyetini 48 
Amerika'da derin akisler saat zarfanda bildirmesini 

k. .. istemiştir. 
uyandırmıştır. Kanton, i ıyuz Tokyo haberleri, Japonya· 
ellibin kişilik bir ordu ha- nın büyük askeri harekata 
zırlayarak şimali Çin hudut- başlamak üzere olduiunu 
larına ıevkeylemiştir. Japon- bildirmektedir. 
ların sevkeyledikleri ordu, Avrupa siyasal mahafili, 
üçyüz bin kişiliktir. Muha- uzak şarkta patlıyacak. olan 
ıamatın başladığına dair he- bir harbın fena netıceler 

--------------------~·1·--V a p ur diye kullandığı-
mız teknelerin hali 

------------.. ·~·---------
9 Eylül genıisiniu, çoktanbeı·i faali-
)'etten uzak~aşıırılması lazım gelen 

bir nesne olduğu anlaşıldı 

Cumhuriyet vapuru 
lıiDün Liman idaresinin 9 Ey· 
'ki vapuru bu hafta içinde 
l . ' 

ın · ~ cı defa olarak bir arıza 
Rosterrniş ve bu defa Alsan· 
Cllk . k .. 

ıs elesini de hasara ug· 
.. lltnıışt ö · f . . p · ır. gle se ermı ya 
lıkt 
1( au sonra saat 12,45 de 
r ~şıyaka iskelesinden ha· 
~I et eden 9 Eylül vapuru 
rtıas~n.~ak iskelesine yanaş
tıl uzere iken dümeni kı-

ınış 
kabil ve manevra yapmak 
bi .. d· olamadığından iskeleye 

u ıraı· t• 11 ır. Gemide bulu· 

nanlar korku içinde sağa 
sola kaçışmışlar, bir felakete 
maruz kaldıklarını sanmış· 

)ardır. Geoıi, arkadan sahile 
rampa edince yolcular der
hal karaya atlamışlardır. 

Hadiseyi -uüteakip Pasa · 
port iskelesine telefone edil· 
miş ve Çankaya vapuruyla 
yolcular Konağa götürülmüş-

• tür. 
Alsancak iskelesi dün 

gece tamir edilmiş ve par
çalanan kısım yapılmıştır. 

Yaptağımız tahkikata göre, 
dokuz Eyliil vapurunun dü
meni eskilikden kırılmı~hr. 
Bu vapur ayni sebepten 

eçen hafta kazan kısmanda 
g · · D k bir arıza göstermışh. o uz 
Eylül gemisi, 30 yaşını çok
tan doldurmuş, hatti kırkı 
bile aşmış olduğu . halde, 
_ Devamı 4 ncii sahıf ede 

vereceği kanaatindedirler. 
Nankin, 5 ( A.A ) - Çin 

dış işleri bakanlığı bir Japon 
ajansının Kantong'ta mahalli 
bir hükumet teessüs ederek 
Nankin merkezi hükumetine 
karşı harekete geçtiği hak
kında verdiği haberleri kat'i 
surette yalanlamaktadır. 

Bcl~ika 5 

Kabioe~ini \ a11-

dervelt teşkil 
• edecek Yunan Kroh Yorgi 

Brüksel, 5 ( Radyo ) Pariı 6 {Radyo) - Ati-
na'dan haber veriliyor: 

Bükreş, S (Radyo) - Ro
manya Finans bakanı M. 
Andonesko iJe nakliye ba
kanı Radoyç, Çekoslovakya 
reisicumhuru M. Benes ife 
Yugoslavya kralhk naibi 
Prens Pol'u karşılamak için 
hududa hareket etmişlerdir. 
Her iki devlet reisi, yarın 
(Bugün) sabah buraya v~~ı 

olacaklar ve Romanya kralı 

karol ile başbakan ve bütün 

hükumet erkanı tarafından 

karşılanacaklardır . 

Bükreş 6 (Radyo)- Yugos· 

lavya Krallık naibi Prens Pol 

ile Çekoslavakya reisicum-
Belçika krah Leopold, bu-

Başbakan general Metak- !' 
gün M. (Vandervelt) ile uzun 

sas, Populer partisi erkinile 
müddet konuşmuş ve neti- Soyadı 

Almıyanlar okusun 

Yugosla\•yo saltanat naibi 

cede milli bir itimad kabi- konuşmuştur . 
. . . . . Kral, Trakya seyahat.na 

n.esı teşk~l etmes~nı. kendı· bu ayın 2t inde çıkacak ve 
sıne emır vermışbr. M. bu scyabatı ikmal ettikten 
(Vandervelt) bugün öğleden sonra Korfo adasına gide· 
sonra saat 14 te arkadaşlarile { rek orada bir müddet isti· 
temasa baılamıştır. rahat edecektir. 

~~~~--------·--419111--~--------

P ar is, grev yüzünden 
aç kalm!lk üzere 

~----------~-Bugün de yevmi gazetelerin en çoğu 
intişar edemedi, vaziyet naziktir 

Fransız ParJamenlo binası 
Paris, 6 (Radyo) - Baş

bakan M. Leon Blum'un 
makamında, dün iece bir 
komisyon toplanmıştır. Bu 
komisyonda, Mesai nazın 
Müıyü (Luba) ile Dahiliye 
nazırı Müsyü (Salingro) ve 
Milli iktısad nazırı Müsyü 
(Spina) hazır bulunmuşlardır. 
Bu komisyonda, amele grevi 
konuşulmuş ve bu yüzden 
Fransa'nın karşılaşması muh· 
temel olan tehlikeli akıbet 
gözönüne getirilmiştir. Zira 
grev, dakikadan dakikaya 
büyümekte ve bütün ticari 
ve sanayi bayatı hareketsiz 
bir hale koymaktadır. 

Pıriı poliı müdürü f4. 

(Lazoron), asayışın ihlal 
eedilmemesi için bütün ted
birlerin alanmış olduğunu 
gazetecilere beyan etmiştir. 

Paris, 6 (Radyo) - Bu
gün toplanacak olan Fransıı 
parlamentosunda grev mes'e· 
lesi koauıulacaktır. 

Müteakiben Fransa'nın ha
rici siyaseti müzakere edi
, ecektir. Yeni kabinenin 
ekseriyetle itimad reyi ala· 
cağı tahmin ediliyor. 

Paris, 6 {Radyo) - Grev 
yüzünden gıda maddeleri 
birdenbire yilkselmeğe baı · 
Jamıştır. Pariı balkının, 
havayic:i zaruriyeaini tedarik 

- Devamı diJrdılncü sahi/ ede -= 

Soyadı seçmek ve kütü
ğe yazdırmak için konan 
müddet 2 Temmuz 1936ta· 
ribinde bitecektir. O tari· 
be kadar soyadı alıp kütü· 
ğe yazdırm•yanlar 5 liradan 
15 liraya kadar para ceza· 
sına çarptmlacaj'ı gibi bun
ların ıoyadları doğrudan 
doğruya Vali ve Kayma
kamlar tarafından takıla
caktır. Halkımızın o tarih-
ten önce soyadluını seçip 
nüfus idarelerine bildirme
leri lazımdır. 

Pren Pol 
huru M. Benes için fevkalide 

istikbal m~rasimi yapılacaktır. 

Romen halkı, misafirlerini 

karşılamak üzere büyük ba
zırhklar yapmaktadar. ------Amerika 

Bahriye hüdçesi 
Vaşington S (A.A) - M. 

Ruzvelt 526 milyon dolarlık 

olan bahriye tahsisatı proje
sini imza etmiştir. Bu miktar 
ıulh zamanında Amerika ta· 
ribinin kaydettiği en yüksek 
miktardır. 

( ( Ulusal Birlik ) e Göre -- j ___________________________________ ..) 

iki kafa ve iki zihniyet 
Karşımızda iki türlü kafa, iki türlü zihniyet var: 
Bunlardan biri matbuatın tenkidine hürmet ediyor. Si>y· 

lediklerinc kulak veriyor. Haklı ise harekete geçiyor, yan
lışsa aydınlatıyor. Çünkü biliyor ki, gazete denilen ve elden 

~dolaşan bu nesae, millet namına, memleket namına dü
ıünüyor, yazıyor. Onun vazifesi budur. Dünyanın her ye
rinde matbuat, bir baş tacı gibidir. Bu birinci zihniyet sa
hipleri, ağır tarizler karşısında bile sinirlenmezler. Medeni 
terbiyeleri geniştir. Kafaları, kendi mevkii ile gazete ve 
gazetecinin vazifesi arasındaki münasebeti hazmetmiştir. 

Gene bazıları vardır ki, bunlar, Türk inkılabının aradıiı 
kafa uygunJuğundan tamamile mahrumdurlar. iki satırlık 
bir tenkit görünce, hemen fitiline ateş verilmiş bir kundak 
gibi patlarlar . 

- Vay efendim, nasıl yazabilirlermiş ?. Ne hakları var, 
onlara ne oluyor? 

Diyerek feryadı basarlar. Dar, hazımsız ve zavallı bir 
zihniyet .. Dünyadaki matbuat ve parlamento haıeketlerin· 
den, demokrasiden tamamile gaflete düşmüşlerdir. Burun· 
ları Kafdağında; sırtlarını şuraya buraya dayamı,; diktikleri 
çöpün, muazzam bir bahçe olduğu iddiasandadırlar. Akılları 
sıra, matbuata meydan okumak isterler .. F.akat bittabi, böyle 
meydan okuyuşlara karşı ancak bir gülüşle iktifa edilir ı. ve 
bilinen şey, gene okunur gider. Çüakü vazifesini müdrik 
olan bir gazetecinin, vazifesini müdrik olmıyan bir insan
dan ders alma;a hiç ihtiyacı yoktur. Bu beş kuruşluk ka
lemin, elbette ki vazife bakımından bir manası, bir if adeıi 
bir kudreti vardır. ikinci tip ve bozuk ayar zihniyettekiler, 
bunu iyi bilmelidirler. 

GÖKÇE 
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Nakili: KAM1 
-140-

ı~ejmorde kıyafetli adam, meş -
bur hafiye M. 1'oJbiyak'ın 

ta kendisi .d. 
1 1 ••• 

Kirli kıyafetli adam, para 
görmemiş gibi acele oturdu· 
ğu yerden kalktı ve parayı 
alarak redingotunun yan ce· 
bine soktu. 

Pejmürde kıyafetliadam, 
paraları cebine sokarken 
başmı eğmişti. Hintli prens, 
yeşil gözlükle örtülmüı ol· 
duğu için o zamana kadar 
iyice görmediği Holç'un göz· 
lerine dikkatle baktı ve ken· 
di kendine: 

- Tamam! Şimdi, ufıra· 
ıacağım adamın kim oldu· 
ğunu anladım. 

Dedi ve sonra Holç'a 
hitaben: 

- Pederimin muhibbi olan 
bir adamın şimdiye kadar 
meydana çıkarılamamıı hı
ıım ~ve akrabalar hakkında 
bir an evvel malumat geti
rebileceğinizden emin ola· 
bilir miyim? 

Diye sordu. 
Celen adam, tercddüd et· 

meden şu cevabı verdi: 
- Benim riyaset ettifıim 

idare, alelacele hususi mak· 
aadı temin edecek surette 
muntazamdır. Bu idarenin, 
dünyanın ber yerinde şube
leri vard11. Bir de ölmüş bin
baıı Osilvan'ın doğrudan doi- : 
ruya varisi olan adamların 

ya Fransa'da veyahut lngil
tere'de bulunduklarını zanne
derim .. 

Fakat Prens hazretleri, iıe 
baılamazdan evvel :ıatı asili · 
nelerine bir sual sormak is
terim. 

Babur hakimi, hemen ye· 
rinden kaltı ve sonra: 

- Ben de bu sualinize 
cevap vermezden evvel biran 
kadar sizden ayrılmağa mec· 
burum. Zira uıağıma bazı 
emirler vereceğim. Kendisi, 
Hind lisanından başka bir 
lisan bilmediği için, muhave· 
remizi dinliyerek müteezıi 

olmanızı istemem. 
Bahur hikimi, bu sözü 

söyledikten sonra, bitişik 

salona ıirdi ve her nasılsa 
kapıyı açık bıraktı. Uşak 
Ali, salonun öbür kapısında 
dim-dik ve emre muntazır 

bir halde bulunuyordu. icap 

ederse, Hindli kıyafetinden 

çıkıp Piyedoş tavrını t4lkın · 

mağa hazır bulunuyordu. 

Babur bikimi, doğru uşak 

Ali'nin durduğu yere doğru 
ilerledi ve kendisine yavaı· 
ça şunları ıöyledi: 

- Bu gelen çapkının kim 
olduğunu biliyor musun? 

Uıak, Babur hakimine ya
vaşça cevap verdi: 

M. Tolbiyak'm me · 
muru. 

Babur bakimi güldü ve 
sonra: 

- Hayır, öyle değil Pi
yedoıl Bu herif, Tolbiyak'ın 
ti. kendisidir. · 

Dedi. 
Piyedoı hayret içinde kal · 

dı ve cevab verdi: 
- Mümkün değil, bir de· 

fa Tolbiyak, ihtiyar değildir. 

•ICHUUD hiçbir tarafında 
.....,,_,~~-u-ew•9• .... 

1akathk yoktur. Müsyii Tol· 
biyak, sakalsızdır. · Batında 
da saç yoktur. 

Müsyü Anri, ısrar etti ve: 
- Ben ise, bu adamın biz· 

zat Tolbiyak olduj'undan 
eminim. 
Piyedoı bu sefer biraz te· 

reddüt etti ve : 
- O halde ·dedi- bu adam 

bu kıyafetle kendisini tanıt 
madan Zaptiye Nezaretinin 
bütün dairelerini dolaşabilir. 
Baba Anri cevap verdi : 

- Evet, öyledir. Zaptiye 
nezaretinde kendisini tanı· 

mazlar, fakat benim ribi 
eski bir san'at kurdunun 
önünde oyun oynıyamaz. 
Gözlüklerinin altından giSz· 
lerini gördüm. lıin bu kadarı 
bence kifi geldi. Zira ken· 
disini derhal teşhis ettim. 

Piyedoş, Baba Aori'nin 
kulaj'ına eğildi ve: 

- Ya o da sizi tanıdı 
ise? 

· Baba Anri, tereddüd göı· 
termeden cevab verdi: 

- Hayır, o beni tanıya· 
mamııtır. F evkalide ziya· 
dar olan bir salonda kendi· 
sile tamam üç saat konuştum. 
Bu müddet zarfında beni 
uzun uzadıya tetkik etti ve 
süzdü. Zannederim ki, Hind 
Prens olduğuma kat'i surette 
kanaat getirdi, yoksa beni 
tanımıı olsaydı, bir daha 
bana görünmeie cesaret 
edemezdi.! 

- Size diğer bir adam 
göndermek lizımgelirken, 

kendisinin bizzat gelmesine 
ne mana verirsiniz? 

- lıe kimseyi müdahale 
ettirmek iıtemediğindendir. 
Bu, bizim için çok faideli 
bir ip ucudur. Maamafih, 
muhavere ile kaybedecek 
vaktimiz yoktur. Herif beni 
bekliyor. Sakın kapının ar· 
kasındab bizi dinlemesin! .. 

Dinlese de bir ıey anlıya· 
maz. Çünkü gayet yavaş 
konuıuyoruz. 

- Öyle ise de acele et· 
meliyiz. Sen kılığını değiş· 
tir de orta halli bir adam 
kıyafetine gir ve hemen 
otelden çık, bulvar üzerinde 
hazır bir vaziyette bekle! 
Bütün bunlar için ne kadar 
zaman lazım? 

- Yirmi dakika efendim. 
Yüzüme esmerce bir renk 
vermek üzere kullandığım 
boya, kolayca çıkmıyor. Bun
dan dolayı yirmi dakika an• 
cak yetişir. 

Baba Anri, fiyedoı'un 
kulaiına eiildi ve yavaıca: 

- Pek ziyade acele edip 
müteezi olmağa lüzum yok· 
tur. Sen yirmi dakika iste· 
din, ben sana beı dakika 
daha veriyoıum . Yirmi beı 
dakika sonra bulvarda gezi· 
nir bir vaziyette hazır bu· 
lunmahsınl 

Dedi. 
Piyedoı, gayet hafif bir 

sesle sordu: 
- Herif dııarı çıkınca 

ben kendisini takib ede· 
ceğim 6ylemi? 

- ..4 rlcaıı 11a1 

(l!Jhıaal Birlik) 6 Haziran 936 

Kraliçe Marinin ikinci seterinde 
rekoru kıracağı tahmin ediliyor 

Devrilen çam ! 
Bir arada bulu ndurmı· 

yacaklardı, takat ..• 
Vaktile Nevyork belediye 

reisi olan Jimmy Valker merıı 
Jeketin adliyesini alikalandı· 
racak bir vaziyette bulunmuf 
o zaman Nevyork valisi olan 
ıimdiki Cumur reisi Frank· 
len Ruzvelt hakkmda taki· 
bata girişmişti. işte o gün· 
denberi bu iki devlet ada
mının arası açılmıştı . 

Gemi yapılırken 270 bin işçi çalışmıştır. Bu sefinenin 
dümeninin içinde güverteler, merdivenler vardır 
80, 773 ton hacminde bu· \ 

lunan "Kraliçe Meri,, ıemisi 
Amerika'ya ilk seferini yapb 
ve siı yüzünden rekor kua· 

'madı. Maamafib makin~lerin 
gittikçe daha kuvvetle çalı· 
şacağı ve ikinci, yahut üçün· 
cü ı~ferde Normandi'nin re· 
korunu kıracağı kuvvetle tab · 
min edilmektedir . 
Dünyanın en büyük gemisi 

olan "Kraliçe Meri" hakkın· 
d• en son gelen lngiliz ga· 
zetelerinde şu malumat ve· 
rilmektedir: 

lngiltere ile yeni dünya 
arasında ilk seferi yapan 
gemi, 1620 de hareket et· 

vanlarının barınmasına ve 
dolaımasına mahsus geniş 
yerler vardır. 

Geminin içine altı mil 
uzunluğunda balı' döşenmiş· 

tir. Geminin her iki yanında 
6500 ton benzin ive petrol 
koymağa mahsus elli depo 
vardır. 

Geminin çanaklığı kalo· 
riferle ısıtılu,ış ve etrafı 
camla çevrilmiıtir. Gemide 
yan-yana üç büyük lokomo· 
tifi alacak mahaller vardır. 
Geminin elektrik tesisatı 
Brayton büyüklüğünde bir 
ıehrin elektrik ihtiyacına 

kafi gelir. 
Gemide her biri 145 kişi 

alan ve motörle ha.reket 
eden 24 can kurtaran san
dalı vardır. Gemide hususi 
telefonlan bulunan beşyüz 

hususi kamara vardır. içeri· 
de otuz bin elektrik lam
bası yanar. D6rt bin mil 
uzunluğunda elektrik kah· 
losu sarfedilmiştir. 

Geminin teknesi yapılır
ken on milyon burgulu çivi 
kullanılmıştır . Teknenin dı-

ıını boyayabilmek için yet· 
miş galon boya sarfedil
- Devamı 4 n cıi salıif etlc -

Bir iki gün önce eski be· 
lediye reisi ile Bayan Ruz· 
velt flatbüş Demokratik 
kulüp adındaki kadm kulü
bünün verdiği bir suvareye 

davet edilirler. Fakat kulübü 

idare edenler bu devirdikleri 

çamın farkına vararak bu 

iki davetliyi bir arada bu

lundurmamak için tedbirler 
alırlar. Onların bütün gay· 

mit olan " Mayıs çiçeği ,, 
isimli bir yelkenli idi. Bu -------------.-..~·~~----~~~~- retlerine rağmen şeytan 

parmağını sokar. 
gemının boyu takriben 95 
ayak, direk uzunluğu 26 
ayak, hacmi 180 ton ve 
Amerika'ya götürdüğü insan
ların mecmuu da 102 kişi 

So vy et ziraatinde Bayan Rozvelt kendisine 

verilen koltuğu beğenmiye· 

rek gider gider de Jimmy· 
nin yanındaki boş koltuğa 
oturur. Eıki belediye reisi 
bayanı büyük bir hürmetle 
selamlar. Bunun üzerine 
Amerikanın birinci kadmı 
sorar: 

idi. 
elektrikleşme 

Ondan sonra bu yolu ilk 
defa alan buharlı logiliz 
ıemisi de 1840 da hareket 
etmiı olan ve Kunrad kum
panyasına aid bulunan .. Bri
tanya11 gemisi idi. Bu gemi· 
nin uzunluğu 207 ayak, di · 
rek boyu 37 ayak, 3 vinç, 
azami hacmi, 1154 ton, 
sür'ati 8 mil, tayfa sayısı 

Elektrikle işleyen harman maki
neları, yapılacak kuyruksuz 

tayyare rekoru kırıldı - Herhalde kocamı tanı· 

90 kişi idi. 
Bu ilk lngiliz trans-atlan· 

tij'i hakkında bu malümah 
verdikten sonra birde .. Krali-

Moskova ( T.A ) - 1936 
yılında Sovyet ziraatınm 

elektrikleıtirilmesi için 32 
milyon ruble sarfolunacak· 
tır. 

Yüzlerce elektrikle işleyen 
yeni harman makinesi yapı · 

lacak, 1000 kadar kolhoz 
çe Mari" bakkıada biraz elektrikleıtirilecek, 45 tane 
izahat verecek olursak bir 
kıyaslama yapmağa imkan 
hasıl olur. 

B11 geminin uzunluğu 1018 
ayaktır. Direk uzunluğu 118 
ayaktır. Hacmi 80,773 ton· 
dur. Sür'ati takribi 3ı-34 
mildir. 2140 yolcu taşır. 
Tayfa adedi 1100 dür. 

990 ayak .. uzunluğunda 
çıpa zenciri vardır ki bunun 
ağırlığı 145 tondur. Gemide 
her biri 16 ton ağırlıiında 
üç tane çıpa vardır. 

. Vapurun ısmı , her 
biri Uç ayak uzunluiun· 
da harflerle yazılmıştır. Ge· 
mide 2000 tane lombaz ve 
yan ııığı d=liği vardır ki 

bunlara 2500 ayak murabbaı 
cam sarfedilmiştir. 

Gemide 'çiniden ve sak· 
sonyadan yapılmıt 200 bin 
parça kap·kacak vardır.Gü · 
vertenin F. kısmında bulu· 
nan gaHj üç diizüne otomo· 
bil alır. Gemide yolcu hay· 

de yeoi makine ve traktör 
istasyonu açılacaktır. 

Bugün Sovyetler birliğin· 

de 2800 kır elektrik tesisat 
merkezi mevcuttur ve bun

ların istihsal ettikleri elek
trik enerjisi 150 bin kilovat 

kuvvetindedir. 
Ayni zamanda, kolhozlarda 

mahalli elektrik tesisatı ku· 

rulmasına da devam olun· 
maktadır. Garbi Sibirya'da 
yalnız ıon iki ay zarfında 8 
kolhozda mahalli elektrik 
tesisatı yapılmıf, 25 kolhozda 
da bu kabil · inşaata hara
retle devam edilmekte bu· 
lunmuttur. Urla'da Sverd
lovsk mmtakasında 1935 
yılında ceman 2380 kilovat 
kuvvetinde birkaç köy elek
trik istasyonu vücuda geti· 
rilmiştir. 1936 yılının ilk üç 
ayı zarfında bu mıntakada 
11 kolhoz tam surette elek· 
trikle techiz olunmuı, 20 

Bitmr,miş Senfoni filminin dahi rejieôril VILLI 
10.n bizzat temsil ettiği bO.yOk operet 

2- Esrarengiz Hane 
Oftnyaca meşhur şaheser film 

Ayrıca: Miki canlı karikatörler 
Seans saatleri· 16·19,30 .. Esar~rengiz hane, 17,30 

• 21,15 Boyle bır kız unutulur mu? 
Camartesi, Pazar ( Böyle bir kız unutulur mu? ) 

filmi ile saat 14 te baılar 
•"iallar: 15 • 20 • 30 kuruttnr 

kolhoz da elektrikleıtirilmek 
üzere bulunmuştur. Lenin
grad mıntakasında bu yıl 40 
kolbozda elektrik tessiatı 

yapılmaktadır. Bielorusya' da 
23 elektrik istasyonun yapı

lacak ve su ile iıliyecek 
olan bu kır istasyonları va· 
sıtasile 63 kolhoza dektrik 
enerjisi verilecektir. 

Sovyetler birliğindeki kol · 
bozlar bu iş için hükumet
ten bu yıl 10 milyona yakıo 
kredi alacaklard11. 

Eletrikleıme itinin ziraat~ 
ta tesiri çok büyük olm~kta 
ve her bakımdan verim ka· 
liyetini ziyadesile yükselt
mektedir. 
Tayyı.re modt>li uçuşu 

Moskova, (T.A) - Sim · 
firopol 'da havacıhk mektebi 
talebeleri tarafından yapılan 
knyruksuz tipte bir tayyare 
modeli, 800 metre yüksek
likte hususi tertibatla hava-
ya bırakılmış ve bir tayya· 
renin nezareti altında iki 
saat yirmi beş dakika uça· 
rak 24 kilometre mesafe 
kat'etmiştir. Model 24 kilo
metre ilerde yere inmiştir. 

Bu mesafe ve bu zaman 
tayyare modelleri için bir 
rekor teşkil eylemektedir. 

yorsun uz. 
- Şüphesiz bayan! Vak· 

tile beni o kadar çok ıe· 
verdi ki takib etmekten vaz· 
geçmemişti. 

lzmir ikinci hukuk mab· 
sinden: 

lzmir'de oturan Ali oğlu 
Ahmed tarafından lstanbul
da Galatada Şeftali ıoka· 
ğında 32-34 sayılı evde Be· 

rutlu Polina yanında Zeynep 
aleyhine açılan dava üzerine 
icra kılınan muhakeme so
nunda: Tarafların boşanma· 
larına ve kabahat Zeynepte 
olduğundan medeni kanu
nun 95 inci maddesinde gös~ 
terilen müddetten baıka bir 
ıen~ müddetle evlenmeme
mesine ve muhakeme ma· 
srafi olan 1044 kuruşun 
müddeaaleyh Zeynebe yük
letilmesine 22 - Mayıs - 1936 
tarihinde Zeynebin gıyabın
da karar verilmekle H. U. 
M.K.nun maddei mabsusasın' 
tevfikan tanzim kılınan ih
barnamenin müddeaaleyb 
Zeynebin elyevm bulunduğu 
mahalin meçbuliyetine 
mebni tebliğ makamına kaiuı 
olmak üzere mahkeme di · 
vanbanesine talik kıhndıi'ı 
ilin olunur. 

lzmir milli emlik 
sa'tış 

müdürlüğünden: 

Lir• 
alaybey eski çoraklı yeni zafer ı. 

106-108 eski 120·122 taj no. lu ev 405 
307 Karataı tramvay c. 241 eski 247-249 taj no. lu 

ev ve sisam yağhane fabrikası 3000 
309 ikinci karantina mısırlı c. 316 eski 198 taj no.lu ev 80 
330 Karataı süleymaniye mısırlı c. 136 taj no. lu ev 175 

Sıra numarası 

306 Karııyaka 

331 ikinci karantina bülbül ı. 5 taj no.lu ev 50 
332 " " " ., 1 " " " 40 
333 ,, ,, sami ef. ,, 15 " ,, ,, 75 
334 " il " " " 17 " " " 35 
336 Karataş süleymaniye ferah s. 1 " ,, " 200 
337 Reşadiye ka11m çıkmazı s. 5 ,, ,, ,, 400 
338 Bozyaka kavaklı pınar mevkiinde bozyaka yolu üze· 300 
150 Güzel yurd Havra şen s. 27,27-1 eski no. lu 

yağhane ve dükkan 165~ 
Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri peşin para veya ikiocı 

tertip tasfiye vesikasile ödenmek üzere onbeı gün mod: 
detle artırmaya konulmuıtur. ihalesi 1 S • 6 ~ 936 pazartell 
günü aaat 17 dedir. Alıcıların milli emlik anüdüriyeti•e 
mtlracaatları. 142ı 

... 
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H KAYE ere v v. F. H. Van ROYAL NEERLANDAIS için ikinci Kordond T."bmil Si timi ed vapuı· 
'----1.----~-~~~~~~~~~, KUMPANYASI ve Tabliye şirketi ,~inası 

Ahmet ile Mehmet, ayni Ahmed bdiraz dd~rdu, de- l)er Zee .. HERMES " vapuru 31c arakasında FRATtELLI ~P_ER- acen tası 
köyden, ayni ya•ta iki komşu riu derin üşüu u, sonra b ki kt 

1 
vapur acen asına mura- . . . . k 

., Mayısta e enme e o up caat edilmesi rica olunur. Cendelı Han. Bırıncı or-çocuğudur. Beraber büyüdü- birdenbire: & Co. yükünü tahliyeden sonra T , f 
2004 

ıoos 2663 don Tel 2443 
ler, beraber askere gittiler, Yazık.. Hem çok ya- OEUTSCHE LEVANTE LıNIE BURGAS, VARNA ve KÖS- eıe on: - - THE.ELLERMAN LINE.S LTD. 
askerliklerini beraber bitirdi· :uk.. Yirmi dört saate kal- ' "SAMOS" vapuru 8 hazi- TENCE limanlarına hareket • Not: Vurut tariblerr ve 

ler, Fakat Ahmet köye dön· maz öleceksin.. Dedi. V '4! randa bekleniyor, 13 hazi- edecektir. Al • R vapurların isimleri üzerine 
düğü halde Mehmet şehirde gitmeğe hazırlandı. rana kadar ANVERS, ROT- " ORESTES " vapuru 31 } JZ3 değişikli~lerden mes'uliyet 
kaldı. Mebmed, A.hmed'in çok TERDAM, HAMBURG ve I kabul edılmeı. 

Mayısta beklenmekte o up " OPORTO " vapuru 20 Bu Zamana kadar Ahmet ciddi olduğunu gördü ve BREMEN için yükliyecektir. "k" ü t hl' d sonra Mü 11.th • 
d · d' yu un 8 ıye en ce 1 anesı mayıs LONDRA, HUL ve ile Mebmed'in bayatları ade· hemen vaziyetini eğıştir ı: " GALJLEA • vapuru 22 6·6-936 da ANVERS, ROT- ANVERS'ten gelip yük çı· 

ta müşterek bir hayat gibi - Gel Ahmed, gel.. De· haziranda beklenilmekte ve TERDAM, AMSTERDAM karacakhr. 
geçmiş•i. • di. Sana şaka yaptım .. Ne 27 hazirana kadar ANVERS, ve HAMBURG limanları için Yeni Kavatlar çarşısı "FLAMINlAN .. vapuru 22 

Mehmet ıebirde itini yü· istiyorsun? Söyle bakalım. ROTTERDAM, HAMBURG yük alacaktır. No, 34 mayıs LIVERPOOL ve 
rüttü; zengin bir tüccar oldu - Sağlığını. ve BREMEN limanları için "HERMES" vapuru 15-6-36 SVVENSEA'dan gelip yük 
Ahmet te köyde işini yil- - Bir hacetin mi var? yük alacaktır. da gelip 20-6-36 da • çıkaracaktır. 

rüttü, köyün oldukça hatırı - Vardı, amma.. "TINOS" vapuru 7 hazi· ANVERS, ROTTERDAM, , 
sayılanları arasına geçti. - Söyle .. Söyle.. Cnıim.. randa bekleniyor, HAM- AMSTERDAM ve HAM· l • y • • . at 

Bu suretle aradan yirmi - BiziHm kııt evlendiri· BURG ve ANVERS'ten yük BURG limanları için yük Zfil}f Üfi mensuc ) 
d .1 M h yorum. arman zamanına ı-ıkaracaktır . . sene geçti: Abme ı e e • .,. J kt r 

med bu müddet içinde he- kadar yüz altın lazımdı. AMERICAN EXPORT STE- a ac;V~NSKA ORIENT Tu·. rl{ A şı· rlz-etı· nı· n 
- Pekala .. Vereyim. Fa- AMSHIP BORPOATION LINIEN • • ~ men birbirlerini hiç görme- b 24 

k t Ahmed, enim saata NEV YORK 
diler. kadar öleceğime nereden "EXCHANGE. vapuru IS "VIKINGLAND • molörü HALKAPINAR KUMAŞ 

Ahmed bu aralık kızını hükmettin?. Bana söyle.. haziranda bekleniyor. NEV- 28-8-36 da ROTERDAM, 
kocaya vermeğe kalkışlı; Ahmed başını Hlladı: YO RK için yilk alacaktır. HAM BURG, BREMEN (doğ- FA BR (KAS 1 
köyün ayanı arasında ol- _ Geçen sene bir Alüş'ün SERViCE MARITIM ru) COPENHAGE, DANT-
duğu için, hiçolmazsa bir Mustafa hastalandı. Doktor ROUMAIN ZIG, GDYNIA, GOTE-
hafta davullu, zurnalı bir getirdik. Mustafa hiçbir kim- BUGAREST BURG OSLO ve ISKANDI-
düğiin yaphrmak iıtedi. seyi tanımıyordu. Doktor "DUROSTOR" vapuru 

10 
NAVYA limanları için yük 

Böyle yapmazsa, köydeki "Şu halde yirmi dört saata haziranda bekleniyor. KÔS- alacaktır. 
haysiyeti kırılırdı. Fakat, kalmaz ölecektir!,, Dedi ve TENCE, SULINA, GALATZ " NORDLAND ,, motörü 
körolasıca buhran, Abmc?d'in hakikaten yirmi dört saat ıonra ve GALATZ aktarması 15·6·36 da gelip ROTTER-
işini oldukça bozmuştu. Va- zavallı oğlan öldü. Çok acı- BELGRAD, BUDAPEST, DAM, HAMBURG, BRE
kıa, Ahmed ağanın tafra· dık oğlancağızı. . Sen de BRATISLAVA, ViYANA MEN, COPENHAGE, DANT-1 
sında kusur yoktu; hep bol beni, en yakın komşu ve için yük kabul edecektir. ZIG, GOTEBURG, OSLO 
keseden atıp tutuyordu, arkadaşını tanımayınca, kork- DEN NORSKE MIDDEL-

H k.k · · · k d t · · d" t t -ı ve ISKANDINAVYA liman-amma... a ı atte ıçını ur um; yarmı or saa sonra o e- HASLINJE (D-S. A·S 
yemiş dııı cilAlı bir tahtaya ceğini aandım, çok müteessir SPANKELINJEN) ları için yük alacaktır. 
benziyordu. oldum. Bereket, ki beai ta- OSLO 11 BIRKALAND ,. motörü 

Düiünüa ıeref ve baysi· nıdın.. Yoksa... Sana çok .. SAN ANDRES,. motörü 29 6 36 da gelip ROTTER· 
yeti ile uygun olması için yazık olacakta. Dedi. DAM, HAMBURG, BRE-

19 haziranda bekleniyor. IS · yüz altın liraya ihtiyaç var· Vedi F'ikret MEN, COPENHAGE, DAN· 
dı. Ahmed ağa: Kafkas KENDERIYE, HAYFA, Dl- TZIG, GDYNIA, GOTE-

- Ne olur sanki? Dedi. EPPE ve NORVEÇ limanları BURG, OSLO ve ISKAN-
Mehmed'i yirmi senedir gör · Demiryollarıoın elek· için yük kabul edecektir. DINAVYA limanları için 
medim; kazancı, vaziyeti ye· "Vapurların isimleri, gel- yilk alacaktır. 
rinde imiş. Gider görilrüm, lrikleştirilmesi r:ue tarihleri ve navlun tari- SERViCE MARITIM 
harman zamanı verilmek Son gilnlerde yeniden Kaf· feleri hakkında bir taahhüde ROUMAIN 
üzere yüz altın aldım! kaaya'da 61 kilometrelik girişilmez." "ALSA-JUL YA" vapuru 

Ve, tehire gitti. bir demiryolu hattı elektrikle Birinci Kordon, telefon 7·6·36da gelip8-6-36tarihinde 
Yüz altını cebinde bili- işlemeğe başlamııtır. Bu ıu· No. 2007- 2008 PiRE, MAL TA, ve BARSE-

retle Kafkasya'da Tiflis ile LONE b k t d kt' yordu. r -, are e e ece ır. 
Samtred arasındaki demir- ' y ı -k k b 1 d Ahmed aaanın çocukluk Ih • S b J o cu ve yu a u e er. 

• yolunun elektrikleştirilmiı tıyat u ay arı ır d k' h k t t 'hl 
ve gençlik arkadaııMehmed, kısmı 244 kilometreye çık· an a ı are e arı e· 
şehirde muazzam bir tica· ue oskerı· Memurlar rile oavlonlardaki d"!~iıiklik-mıştır. Elektrikleıtirile su- ~ u lerden acente meauliyet 
rethane kurmuıtu. ·1 t ı · - 'at"ı bı'r 

retı e ren erın sur Yoklaması kabul etmez. Fazla tafsilat Ahmed, bu büyük müea· buçuk misli artmış ve tartı· 
seaeye, ıüklüm, püklüm 11 da iki miılina çıkmıştır. 
girdi. 

Bay Mehmed'in kendisini ~atılık motör 
kendisini görünce boynuna 12 beygirkuvetinde (Dizel) 
uralacağını sanan Ahmed, markalı az kullanılmış bir 
ıoğuk bir ıekilde karşıla- ..,0 tÖr satılıktır. Taliplerin 

lımlr aekerllk şubesinden: 
1 - l ·flazlrau 936 gOofto 

d"o 30 Baılran 936 gtlnftoe 
kadar lzmlr Hkerlfk eubeefn 

de kayıtlı yerli •e yabancı 

ihtiyat ıubaylarla biç kayıt 

nınca büsbütün ı•ıırdı. idarebanemize müracaatlafl oluomamıı ihtiyat ıubayları 
N M h d Dedi. 1 1 hu mftddet zarfında yeni nü· - e o e me .. · i in o unur. 

Beni tanımadın mı?. ••-11!!111!1!111!!~~!!'!!!--• foı cOzdanlarlle birlikte yok· 
DOKTOR - Hayır.. lamalarını yaptırmak Qzere 

· - Ben köyde Mahmud- Ali Agnh hergfto ouheye bıovurmaları. 
gillerin Ahmed'im.. Çocuk Hastalıkları 2 - Şubemizde kayıtlı 

- Hiç hatırlamıyorum.. Mütehassısı olup ta vazlleteo nyahot moh· 
- Beni biç, biç mi tanı· '"inci Beyler Sokagı ı'f 68 telif suretlerle bııka mahal 

nuyorsun?. i Telefon 3452 lerde bolunaoler da balon· _ Kat'iyen tanımıyorum. • 

*'11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111il1111 il~ ~.:~·· ~.= ::.~~~· ;:~~:·::,::~:; 
~ k H K nı 11 - ıub~ye h11d1rm"ı"r1. ~ ,..für 3V8 UrUf ~ :l - Bu mOddet zarfında ;;:::::: B k p • = yoklımıya mOncnt etmlyen ~ üyü ıyangosu ~ )erin haklarında kınuoi moa . 
~ ~ mele yıpılacığı UAo olunur. 
~ 21 inci tertib biletleri sahlıyor ~ \. .) 

1 2ini keşide 11 Haziran 936dadır. ~ Kiralık ev 
~ B k 'k . ao 000 lira mnkafat 20,000 := ~ Oyn ı ramıye ' = 
~ liradır. Ayrıca 15,000, 12,000 ve 10,000 lira· = Göztepede Tramvay cad-

Tarafından mevsim 
kumaşlar: 

SAGLAM 
ZARiF 

dolsyısile yeni çıkardığı 

\ 7E UCUZDUR 
Yeni ynphrucağımz elbiseler için hu mamulatı 

tercih ediniz. 

SATIŞ \ 'ERLERi 
Birinci Kordonda 186 numarada ŞARK HALI 

Cadddeaiode FAHRi KA DE-

BAŞ DURAK 

• HAMDİ NüZHE'f 
ı ·Sıhhat Eczanesi 

Yalnız taze temiz ' 'e ucuz ilAç ve lu· 

valeı çeşitkri satar. 

N~ 
J 

~ d dır = desine yakın ve elektrik ~ lık hflyOk ikramiyeler e var • § 
~ d k 1 k tesisatını havi bet odalı kul-~ Biletler hokOmet önftndeki ire tör o = Janışh bir ev kiralıktir. Tut-

. ~ 

""'" .. ' Kuru/ 011 ıu a-· 
~ · · d bilOmum bayilerde satılır. = mak istiyenler gazetemiz 
::S gırşesın e ve _A idare memuru Hüsameddine 

,.11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111:• m üra ca atları, 
\ 

P . h ·pTesiri:tabii, eşsiz bir müshildir.O kadar zararsızdır ki: gebelere kalh ve böbrekleri 
Uf en 3 3 rahatsız ve tansiyonları )üksek olaolllra bile.Doktorlar he bunu tavsi e 
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Prens Pol ve Müsyü Benes, bu sabah Bükreş'e va· 
sıl oldular. Bugün konuşmalara başlıyacaklar 
Berlin, Roma~ Paris ve Viyana siyasal 

müzakerelere büyük 
mahafili, 

ehemmiyet yan edecek 
Bükreş'te cere
atfediyorlar 

lstanbul, 6 (Hususi} - Yugoslavya krallık naibi Prens 
Pol ile Çekoslovakya cumhur reisi M. Benes, bu sabah 
Bükreş'e vasıl olmuşlar ve istasyonda, Kral Karol, başve
kil M. Tataresko, hariciye nazm M. Titulesko, bil~ün Ro
manya nazırları , parlamento reisi, Romanya askeri ricali 
ve kor diplomatik tarafından karşılanmışlardır. 

Bükreş; Romanya, Çekoslovak ve Yugoslavya bayraklarile 
donanmıştır. 

Üç devlet reisi, bugün müzakerelere başhyacaklar ve 
küçük itilafı alakadar eden bütün siyasal mes' eleleri tetkik 
eyliyeceklerdir . 

Pariı, Berlio, Roma · ve Viyana mahafili, bu müzakere· 
lere büyük ehemmiyet veriyorlar. 

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

Necaşi, Gore'deki Habeş Mussolini-Şuşning mü-
bakanlarile temasta 13katı gizli tutuluyor ·-·--· Dün Eden ile görüştü. Kralı ziyaret 

edecek ' 'e Ceuevre'ye gidecek 
Londra 5 (A.A) - Neca

şi dUn siyasal tasavvurJarı 

bak kında Habeş elçisi Dr. 
Marten ve dçilik memurları 
ile görüşmüştür. NecaşiDey· 
Ji telgraf gazetesinin muha
birine verdiği beyanatta: 

- Ulusun divisını ıyı 

neticeye vardırmak için elin
den geleni yapacağını ıöy· 

}emiştir. Batı Habeşiıtanıo 
da ( Gore )'de bulunmakta 
olan bakanları kendisinden 
icabeden talimatı almışlar
d11. Necaşi bükümdarhk hu
kukundan asla vaz _geçme· 
miş olduğunu ilave etmiştir. 

Deyli Herald gazetesi Ne· 
caşi'nin Milletler cemiyeti 

Mandalar 
Komisyonu dun 

toplandı 
CenevreS(Radyo) - Mandalar 

komisyonu, bugün toplanmış 
ve Suriye ile Lübnan mes'e· 
lelerini tetkik eylemiştir. 
Fransız delegesi Roberdüke, 
uzun izahatta bulunmuş ve 
geçen Şubatta vukua gelec 
hadiseleri teşrih eylemi,, 
Araplarla Suriye fevkalade 
komiseri arasında takarrür 
eylediği üzere Suriyelilerden 
mürekkep bir hey'etio balen 
Paris'te] bulunduğunu söyle· 
miştir. 

Mandalar komisyonu azaları 
Suriye'nin ne istediğini Frao· 
ıız delegesinden sormuşsa da 
bu suale cevap vermemiş, 

yalınız teferrüattan bahset
miştir . 

M. Baidvin 
Lord Eden ile görüştü 

Londra 5 (A.A)- Baldvin 
dün akşam M. Eden'i kabul 
etmiştir. iki devlet adamı 
uzun müddet beynelmilel va· 
ziyet ve milletler cemiyeti 
asamblesi ile konseyin top· 
lantılarına müteallik haz11lık · 
lar hakkında görüşmüşlerdir. 

Malümdur ki konsey içtima
ıaın daha geç bir tarihe bı
rakıldığı dün bildirilmiş ve 
bu haber bilbusa lngiliz na· 
zırlarının nazarı dikkatini celp 
etmiştir. M. Baldvin hafta 
sonunu geçirmek üzere ya
rın Londra'dan ayrılacaklar. 

Önümüzdeki hafta başlangı· 
cından evvel kabine hiçbir 
toplantı yapmıyacaktır. 

assamblesinin 29 haziranda
ki toplantısına Habeş nok· 
tai nazarını müdafa için iş· 
tirake kat'i olarak karar 
vermiş olduğunu yazıyor. 

Bundan baıka Necaşi 
Kral Edvard ve diğer bazı , 
lngiliz bakanlarile srörüşme· 
ğe tevessul edecektir. 

Negüs'ün Ceoevre'ye gi· 
derken Blum iJe de görüş
mesi muhtemeldir. 

Loodra, 6 (Radyo) - Lord 
Eden, dün Habeş imparato
runu ziyaret etmiştir. lmpa· 
rator, harbın başlangıcından· 
beri lngiltere'nin Habeşistan'ı 
himaye için gösterdiii tema· 
yülden dolayı lngiltere'ye 
teıekkür etmiıtir. 

Cemal Hüsnü 
Bolu saylavlığına nam· 

zed gösteri idi 
Ankara, 5 (A.A) - Açık 

olan Bolu saylavhiına eski 
Bern elçisi Cemal Hüsnü'nün 
Cumhuriyet Halk partisi 
tarafından namzed gösteril
diği genel başkan vekili 
tarafından aşağıdaki telgrafla 
seçicilere bildirilmiştir: 

Bolu saylavı Mitat Denli
nin ölümü üzerine boşalan 
Bolu saylavlıhğına eski Bern. 
elçisi Cemal Hüsnü Taray 
parti genel başkurulunca parti 
namzedi olarak onaylanmış· 
tır. Sayın seçicilere bildirir 
ve belitirim. 

C. H. P. genel başkan 
vekili 1. lnöoü 

Paris grev yOzi1Qden 
aç kalmak Ozere 

-B~ıarafı l inci sahifedc
edememek tehlikeıile karşı· 
laşmak ve aç kalmak üzere 
bulunduğu söyleniyor. 

Paris, 6 (Radyo) - Pris 
sinemalaranın bir kısmı, grev 
yüzünden dün akşam kapan· 
mışbr. Moda mağazalarının 
en büyükleri, birbirini taki
ben kapanmaktadır. 

Gazetecilerden mürekkep 
bir hey'et, dahiliye nazırı 
nezdinde protestoda bulun· 
muşlar ve gazetelerin biran 
evvel çıkması için tedabir 
alınmasını istemişlerdir. 

Büyük otellerde i[rev yü
zünden kapanmaktadır. 

Bugün de yevmi gazetelerin 
birçoiu intiıar edememittir. 
Vaziyet çok naziktir. 

Avusturya başhakanı, Habsburğla
ı·ın köşkünü kapalı bulmuş. 

Roma 6 (Radyo) - Avus· kadelataminata'ya giderek 
turya başbakanı M. Şuş· Sinyor Mussolini ile konuş· 
ning, dün yanında Avustur· muştur. Müsyü Şuşning'in 
ya'nın Roma ıefareti ateşe- yanında, hususi katibi dok
militeri Emil Lenigski oldu- tor Şat ve Mussolini'nin re
ğu halde Fiyarecyo'ya gitmiş fakat.oda da Sinyor Suviç 
ve fakat Habiıburgların köş- vardı. iki Başvekilin ne ko
künil kapalı bulduğundan nuıtuğu belli değildir. Bu 
kimse ile konuşamamıştır. mülikat, tamamen gizli tu-

Şuıniog. müteakiben Ro- tulmaktadır . 
------------••M~--·~•~•·-~~--------------

Yahudi aleyhtarlığı Po
lon yada da baş gösterdi 

--·--Filistinde vaziyet naziktir. Arab
Jar köprüleri bombalamışlar 

Hayfa, 6 (Radyo) - Bü- Araplar arasında yeni çar
tün telefon ve telgraf balları pışmalar olmuştur. 

kesilmiş, bazı yerlerde köp- Varşova, 6 (Radyo) -
riiler bombalanmıştır. Polonya 'aın (Vanç) şehrinde 

Y ahudi'lerin mağazaları yai-
V aziyet, çok naziktir. maya uiramıştır. Dört bin 
İngiliz polis memurlarile Yahudi ıebri terketmiştir. 

~----~----·--···4·~1 ... __________ _ 
Idamıl mahkôm oldu 
Londra - Geçen Birinci Kanunda kocaıı Frederik'i ze

birliyen 33 yaılarıoda mister Şarlot Briyan adında beş ço· 
cuklu bir kadın, Durçester mahkemesi tarafından idama 
mahküm edilmiştir. Kadın, jilri heyetinin kararı tefhim 
edilince titremeğe başlamış ve : [ Ben masumum!] diye iki 
kere bağırdıktan sonra baygın bir halde mahkeme salonun
dan hapishaneye nakledilmiştir. 

Rir vapur yanıyor 
Marsilya, ~ (Radyo) - Dün, Alman bandıralı bir tilep, 

ansızın ateş almıştır. Vapurda mühim basarat vardır. Yan
gın henüz söndürülememiştir. 

Silahları alınmıyacakmış 
Roma, 6 ( Radyo ) - ltalya'nın, Habeş kabilelerinden 

bazılarınJn silahlarını almamağa karar verdiii alikadarlaıca 
beyan edilmektedir. 

Korkunç kasırga 
Paris, 6 {Radyo) - ltalya'nın (Sanpiyelro) kasabasında 

korkunç bir kasırga olmuş, yirmi kiıi ölmüş, birçok kim· 
seler yaralanmış ve yüz ev harab olmuştur. 

-----------------...~~-------------
Vapur diye kullandığımız teknelerin hali 

-Başıarafı birinci sahifede- Dokuz Eylül'ün seferini 
tersanede renkten renge şimdi Cumhuriyet vapuru 
sokularak yenileştirilmej'e yapmaktadır. 
çahtılmaktadır. Liman idare· 
sinin artık bu külüstür Karşıyaka-Konak arasın· 
vapurları tekaüde çıkarması daki mesafeyi ancak kırk bet 
ve halkı tehlikeye maruz dakikada katedebilen bu aefi 
bırakmaması, muhtemel bir neden Karııyakalılar baka-
facianın önüne geçmesi hm ne zaman kurtulabile· 
llzımdır. cekler. 

Fransa - lngiltere müşte
rek hareket edecekler 
Leoo Binin; yeni kabine, lngiliz 

demokrasisi ile sıkı bir iş 

birliği yapacaktır diyor 
Londra 5 (A.A) - Royter 

ajansı Paris muhabiri ile bir 
goruşme yapan M. Leon 
Blum, lngiliz halkına hitaben 
aşağıdaki sözleri söylemiştir: 

- Yeni Fransız kabinesi 
lagiliz demokrasisi ile sıkı 

bir iş birliği yapmağa, bey
nelmilel hukuka hürmet le· 
min etmeğe, mukabil yar· 
dımla kollektif emniyeti or· 
ganize etmeğe ve silahlanma 
yarışına nihayet vermeğe 

çalışacaktır. 

Paris, S (A.A) - Radikal 
sosvalist La Mopublique 
gazetesinin işaret ettiğine 

göre, Leon Blum'un lngiliz 
sistemini tatbik ederek bükü 
met işlerini müsteşarlar va
sıtaıile döndürmek hususun
daki niyeti tatbik edileme
miştir. Bu gazete hükümet 
ve sendikalar federasyonu· 
nun birlikte bir beyanname 
neıredeceklerini haber ver
mektedir. Komünist Huma· 
nite gazetesi biikümetin 
grev dolayİsile çok nazik 
bir vaziyette lbulunduğunu 
yazmaktadır. Bu gazeteye 
göre, iıteL lerini kabul ettir· 
mek azminde olan amele 
büktımetten yardım görece· 
ğini ümid etmektedir. 

Londral5 (A.A) - Sabah 
i[aıeteleri, Fransa'nın içinde 
bulunduiu nazik vaziyeti 
mevzuu babia etmektedir. 

Times gazetesinin iıaret 
ettiğine göre, muhtelif grev 
hareketleri frangın istikra· 
rına karşı olan emniyeti ih · 
lil edecek mahiyettedir. Ye-
ni kabinenin en mübrem va· 

Kraliçe Mari'nin ikinci 
seterinde rekoru kıra· 
cağı tahmin ediliyor 
- Başta.rafı 2 inci sahifede

miıtir. 
Gemiyi kaplamak ıçın 

kullanılmıı çelik tabakaları· 
nın ağırhiı kırk bin ton tu
tar. 

Geminin inşasında kulla
nılan insanların sayısı takri
bi olarak 270,000 kiıiyi bul
muıtur. Gemideki spor ve 
teneffüs aabaları 8000 metre 
murabbaı tutar. 

Esas elektrik tesiaatı bir 
kazaya ugrıyacak olursa 
onun yerine kullanılacak tam 
bir yedek tesisat vardır. 

Gemide OD iki rüverte 
vardır. Yüz kırk ton ağırlı

iında olan dümenin içinde 
gllverteler ve merdivenler 
bulunuyor: Dört pervaneden 
her biri 35 ton ağulıiın· 

dadır. 
Geminin içindeki bardak 

ve kadehlerin sayı elli bin· 
dir. Kaşık, çatal ve bıçak 
sayısı da 16 bindir. Bir glio
de gemi içinde onbin kiıiye 
yemek veriıebilir. içeride 
yirmi bir bin masa örtüıü, 

ikiyüz onbin havlu, elıibin 
battaniye, doksan iki bin 
peçete, sekiz bin beı yüz 
yatak örtüsü, 24 bin el ve 
bulaıık bezi, otuz bin çarıaf, 
otuz bir bin yaıtık yüzli, 
üçbin toı beıi vardır. 

zifesi sukunu temin ve en
düstri faaliyetinin yeniden 
canlanmasını kolaylaıhrmak 
olacaktır. 

Dailey telgraf şunları ya· 
zıyor: 

Hemen kurulmasını iıtiyeo 
Leon Blum tarafdarları timdi 
grevci hareketin inkişafı 

karşısında iyi düşünmelidir
ler. M .• Leon Blum'un arka
daşlarının iyi nasihatlarına o 
kadar emniyet etmemesi ve 
seçim mücadelesinde çok 
büyük bir rol oynamıı olan 
ıosyaliıt prensiplerinin ta
hakkukundan ziyade normal 
vaziyeti teıis etmeye çalış
ması lazımdır. 

---....-···--·--ilkokullar 
Gösterisi 

Dün akıam lzmir i"ioci 
bölge okulları çocuk korosu 
tarafından Halkevinde ta
lebe velilerine bir gösteri 
veril mittir. 

Müsamereye ikinci bölge 
okullarından müteşekkiJ 
mandolinata gurubunun çal
dığı iıtiklil marşile baılan· 
mıt ve ondan sonra birçok 
gllzel parçalar çalarak oyun 
Jar oynanmış, deniı ve re
mici danaları yapılmış ve 
ıarkılar ıöylenmiıtir. 

Ülkü okulu son sınıf ta
lebesinden ıevimli Aybanın 
tatlı ve pürüzsüz ıeaile ıöy 
lediği ıarkılar dinleyicileri 
hayrette bırakmıı ve birçok 
alkıılanmıştır. 

lzmir ikinci bölge okulları 
espekteri bay Emin Şaylinı 
ve Öğretmen arkadaşlarını 
bu muvaffakiyetten dolayı 
tebrik ederiz. 

Alaıehir asliye hukuk 
mahkemesinden: 

Alaıebirin Yenice mahalle
sinde mukim baıçavuı Osman 
Nuri hanesinde Konyalı Ömer 

kızı Kadriye vekili Hilmi azmu· 
tun Adana'aın Kadirli kazası 
ambar· köyllnden olup halen 

ikametrihı meçhul bulunan 
Adem oğlu ekrem aleyhine 
alaıehir asliye hukuk mah
kemesine açtıiı ihtar ve 
boşanma davasının cari mu· 
hakemesinde ; 
Mtıddeialeyh adem ekremia 

933 senesinde milşterek ha· 
neyi terkederek semti meç
hule firar ettiii ve o tarih· 
ten beri evine dönmediği din· 
lenilen şahitlerin ifadeleri ve 
kendisinin gıyap kararına 

rağmen gelmemesi gibi de
lillerle sabit olduiundao ka· 
DUDU medeninin 132 ıncı 
maddesi mucibince bir ay 
zarfında evine dönmesinin lcea 

diıine ihtarına ve iıbu ihtar kar• 
rınıa ikametgihı meçhul bu· 
lunmaaından ötürn gazete 
ile- ilanen tebliğine ve mu
hakemenin 7-7-936 tarihine 
mlisadif salı sıününe talikine 
karar verilmit olduiundan 
ihtar makamına kaim olmak 
llıere ilinen teblii olunur. 


