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Atatürk 
Dış Bakanımızı Kabul Ederek 

izahat Aldılar. 

Büdcemiz, l(amutayca l{abul Edildi. 
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8aldvin kabiuesinin bugOnler· 
de istifa edeceği söyleniyor. 

Yeoi logiliz Kabinesini Loid Corç 
T ~şkil Edecekmiş. 

iki Nazırın istifaları Baldvin Kabinesini Sarsmıştır. 
Kabine Dün Akşam Bir Toplantı Yaptı. 

lıtanbul, 25 (Oo!u~i) 
londra'aen gelen hı 
berlere g6rr, Balddn 

lı:ıblnul bogOolerde ts 
tlfa edecektir. 811nuo 

••bebl, mftıteıaltıke na· 

••rı Slr Tom11 ve deniz 
ıaııırı Lord Monı l'ln 

lıtt faeıdır. 

Yeni lngtllz kabloe · 

•ini, eakl bat•P.klll rden 

l.old Corc'on lrşkll ede· 

te~ı ı~ylenlyor. 

Parlı, 25 (Rıdyo) -
Geçen bal ta, lnglllı 
lı:ablneel çok zorluk ge· 

çlrmlıtlr. 

Bald •in' la, om um i 

l..oid Corc 
Baldvln; eneli mft•temleke. 

ler nazm Slr TbomH'tın sonra 

r 

( 
deniz bıhnı Lord MoD!el'Jn de 

kabineden hariç kalm11ını lltl 

um ediyordu. Fakat A Hm ka 

mıueında ekıerlyttl lttkil eden 
mohe(ezıUrlaflD mOblm bir 

lrnmı, 1'9hlne de dıha f'Hılı 

dtğlelkllkler yıpı lm111nı ileri 

•ilrdOğOndeo Batbakan yeni 

mOeknlaıa u~r1mıetır. 

Morolog Poıl ~urıul, logl 
llz kablaHloio bııtao bııı 

mobafezaklrlardan teeekkül et 

mul~lıttntldlAlnl yazmakta "e 

bo mak11t için pntlalo, Lord~ 

Vllel Nor'un 'ôVlnde mtlblm bir 

toplanh yıptığlaı n bu ıoplan 
llda Ouen Çemberlayo Ur. Lord 

Çnrçtl •e Slr Roye Hor'on ha· 

zır buloodogono babP.r -.etmek 

l•edlr. Bu toplaa11da, Bald•la 
kablneelnln lıtlfa etoıeıl IGzu· 

mu ileri ıClrllmGtllr. 

tıılyet hakkındaki be· 

1•nattndan ıonra avım 

kemaraıında y6ktelen lttraf ta 
f111ıara, her ne kad1r oıon 
•llrmı11e de Bald•ln bblneel 

•ita mHkllnl ıerClb eylemlıtlr. 
11aabau, gaıseıelerf' glJre, Bald 

-ın kabloeelnde bazı de~ltlkllk · 
ler olm111 konetle muhtemeldir. 

AtatOrk, Hariciye Vekilimizi Ka-

Ba Hb91ı Baldvln makamına 
bul Ederek izahat Alılılar . .Jfli 

ıeUr gelmu n11ırluı toplantıya lsıanbul, 25 (lllHusi) 
.. ,et etmle n ason müıake · Vekilimiz tloktor 1'cı'f ik 
teler ceryaa eTlemlıtlr. Bo top dan kabul edilmiş rn 

- Dıin şP1ırimi:e gelen Hariciye 
Riişlü Aras, bugün Atatürk tarafin 

Avrupa sP.yalıaıi hakk111da izalıaı 

lıatada neler konaıuldoğu belli ı,•ermişıir. 
4etUdlr. lsıanbul, 23 (llususi) - HariciJe Vekilimiz Riiştü Aras'ın 

Parlı umumi efkin, logllla A.nkara'ya gitmiyerek buradan tekrar Atırupa',-a dönmesi 
kıblnetlnlo ıon nılyeılle yı mulıtemeldir. 
kından ılAkadardır. \.. .J 
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liayfa'da 2 Arap öldO. Ba7ı Araplar yaralan· 
dı. Yabudi'lerin Gzerine bombalar atıhyor. 

Mussolini'nin 
Entransiyona 
Bevanatı .. ., 

'•logiltere'den birşey 
aramıyoram. Mede· 

niyeti mahvedecek 
harptan kaçınıyorum.,, 

r ,r 

M. Muuolini 
Parlı 25 ( Radyo) - (Eot· 

raaıiyon) ga1ett1lnlo Romı 

muhabiri, ltalya • 1 oglltere mil · 
naıebah hakkında Sinyor Moı 

ıollol ile bir mGIAkat yıpmıe 
ur. Sinyor Mo11ollnl, gasetecl 

ala ıuaUerloe cnap ~ererek 

demlıtlr ki: 

- 1nglltere'den hiçbir oey 

aramıyorum. ta·edlAlm, la11nl · 

yeti n medeniyeti mabndecek 
olan Wr laarptan kaçı•m•k Ye 

ıolbo mobalaH etmektir. Ra 

nuo için, dnletler araeaada 

teırlkl meeal 1e blrblrlmlalo 

meoal lioe bGrmet etmek li· 
umdır. Akıl ·tıkdlrde ualııma 
lmkAaeız bir hal ıhr. 

Mobıblr, bundan ıonra ltal 

yanrn Hah tfıtandı ne yıptı~ı· 

aı ıormoı 1e Sloyor Mu11ollol 

de fU cnabı nrmletlr: 
Habrtlıtıaa'ın mlltebakl ak· 

ıamını tayyarelerlmJo yaraımı 

ile lwgal etmekteyiz. Babeılıta· 

uıo lktıHdi •HIJellne •elince, 

İl" d •• ' A ı p ı • K k 11 oraya kapital dökmek mea'eletl 
~u us le rap ar o ıs ara ·o arına _ıım_dı_uk_me_u_ouh._•h_;. _değ_lldl_r. 

Ve Ingiliz AskerJe~ine Saldırıyorlar. 
--~---------~~~ Ingiltere Tedbirler Alıyor. Yahudiler Anlaşmak isti-

yor. Abrc'de De ölenler Var. Vaziyet Tehlikelidir. 
Kodtlı, 24 (AA) - Araplu 

«ece aob~• c;•kmak yHağına 

tı~cnH Yala'da -.e Nabloı'da 

"Grnıylı yapma~a '"ıJı:bbn~ eı 
lllltlerdlr. Nabluz'Ja zabitan 

bııı tddlaltr ıerdeımr~e ~f!len 
bir nGmayleçl kdlleılnl dı~ıt 

........__ ------~ 

~emalpaşa'da 

hoıu ve yağ· 
llıur ahında bir 
kadıncağız öldü .. 

Daa Kemalpıeı'ıno Ulucık 
löyonde, ôRleden ıonra çok ıld 
detti dolu 1ıgmıe •e bono, bir 
btaçq ıaat dnam eden tlddetll 

bı, yaımur taklb etmletlr. Der 

b,ı kiler akmıAa baelımıı, bir 
lı:ıdıola bir etek ıolarda boğul· 
IQ•ttur. 

Üolo, be.~ların mllhlm bir 
kıtmıaı harab tttmteılr. Frllkeı 
'-t,ıll olmaınur. 

!\udıi teki lngiliz ıevı·altide 
komiseri 

mık leıemle, bu yOıden bAdlı 

olan arbede eenaıında arap po 

Uılerladen bir kiti telef olmuı, 

bir baeka pollı ıe yaralıomı11ır. 

Memleketin ılmıl kıımnıdakl 

' yolla.rdın gellpgeçenlere karıı 

turroıl1r "okobulmakıa n 
bOttlo ~ lliulnde endlee bGkôro 

sOrmı:ktedlr. 

Loodra, 24 (AA) - Hayfa 

dan blldlrlllyor: 

Akrede teıahlhatçılar poltıe 

hOcum ederek yull bir pollı 

memurunu ığır bir ıorf!tte ya 
~ 

nlamıolmrdır. Poli• ell11 kul 

lanmıya mecbur kalmıotır. MG 

tecavlr.lerden kıç kiti l)ldO~ft 

belll dl'Alldlr. 
Kud(h, 25 (AA) - ln~lliz 

hOkümetl grev oetlcf'elnde çıkan 

kuıeıklıkları baahrmak için ıon 

derecede tlddetll tedbirler ıl · 

mııtır. Grncllerio relal uukat 

Sıtkı bey Dıjınl bir ıeoe m6d· 

detle Kudaa'ıen ihraç olaamuı 

•e 0

Arab lideri Salih Abid ile 

dl-er bir takım raeıada bıpıo 
1 unma1l1rdır. 

Kndaı. 25 (A.A) - MUll 

-Sonu 6cı •ahi/ede -

Bir Cani 
Muğla'da Asıldı 

Muğla'da asılan Ali .. 
Mo~lı, ( Haıoıl) - Bundan 

iki yıl 6nce MoAla'nıo GHellar 

k6ylodeo Ramaaao oAla Ali 
•e arkadıoı dlArr All Gazallar 
köyl yakınlarında poıu kura 

rak Maliye tthdldın İ4maU'ln 
aıe lode bulunan mabtm mlk 

tarda dnlet parHını •aebtlmek 
lıtemltlcır, oeılcede tıhılldır 

- Şonu 6cı sahifede -

Fran~ız kabinesi 

M. Leon Blum, Kabine· 
sini Kurmak üzeredir 

~~~---------~~~ 
Ueryo Dedi Ki: Yaşasın Sulh Oenıek, 

Yaşasın ~""'ransa Deınektir. 
Parlı, 25 (Radyo) - Yeni 

p11lameoıonon açılmasına ve 
L"on Blum kablneJlnln teeek 
kOIGoe bir hafta kalmıetır, 

L:on Blum, bugOn ayan 

rtlBI M. o,.jıoe'yl zlyarf't ti 

mte ve lf'tktl eıiectğl kıbtne 

halkında mOdnrlet tf karda 

bulunmuştur. 

Ltyon, 25 (AA) - 8 . Ber 
. ' 

yo bir mtlyon ukl muharibin 
dahil bulunduğu mahilln ve 

eıkt mobulpln ft d,ral birli 

Alolu ıenellk koogreıtade bir 

natuk ı~yllyerek demfetlr ki : 

- Y •ta1ıo ıulh demek, ya 
eaeao FraaH demektir. 

Kongre relıt 8 . Henrl Pfo. 
bot, fedtral blrllğlo ptrlller 

M. Heryo 
haricinde olmakla benber 
mecltaln yeni ekeerlyetlod~n 

ilham ılarak iktidar mevkllal 

eline alacak olan hdktlmetlo 

- Sonu 6cı sahifede -

Amerika Deniz Kuvvet
lerini Aı·tıracaktır. 

-------------12 Torpido, 6 Denizaltı Gemisi, 333 
Tayyare Yapılacaktır. 

Amerika donanması .. 

Vaelogton, 24 (A.A) - Meb· 
0110 u Ayao mf!cllılerl muhtelit 

komlıyonu . ı Temmuzda baılı· 

yan malt ıenenln c:.lenlz tahıl 

ıatı miktarını 250 milyon Do 
lar olartk teıblt etmlıtlr ki 
bu bir rekordur. Bu tabelıat ile 

bllbHl!a on iki torplclo mobrl· 

bl, 6 denlzalh g~mli!I loıa edl 
lecek ve muhtelif tlplerdekl 

ıe~lı gf!mlolo lneaeıoa devam 

olunacak lir. 

Amerlkl ile beraber deolı 

muıhedenımeıl imza etmlı olan 

dlAer devletler harp ~emllerl 

lnıa ettikleri takdirde Relılco· 

maron iki ıırblı lnıaıını emret· 
me~e baıkkı olacaktır. 

3;i:3 tayyarenin IDflll ve do 

nanma mftrettebatınıo 9S,OOO 
deo yOı bine çıklrılm111 da 

düıOoOlmekıe.ilr. Komlsyooaa. 

karan öntlmtlzdekl hıfta kon · 

greye arzedllecektlr. 

imparator Yolda! 
------·------Londra'da Parlak Şekilde Karşıla .. 

nacak .. Nümayişler Oe Bekleı~iyor! 
Londrı, 25 (Radyo) - lngiltere hfiktlmeti, Neca:inio l.oodra'yı ziya· 

reti baeebile müıkil bir mevkide bulunmaktadır. Zira Habeo imparatoru 
kendisine karoı te•eccübk&r olanlarla temaalarda bulunacak ve davasını 
müdafu edecektir. 

Eeaıen imparator ıiyaaetle l}ğ•aomıyacağıoa dair teminat ta verme· 
mittir. Necaoiuin geoit mikyattı propaganda mücadelesi yapacağı tahmin 
t'dilmt>kte ve ltalya aleyhine tatbik oluoao zecri tedbirkrio mubafazaın 
ve battı ıiddetlendirilme•i için çalı~acağı anlatılmaktadır, 

Londra'daki milletler cemiyeti taraftarları imparatoru parlak bir 
merasimle karoılam.ık için hazırlanmaktadırlar. Necaoi Loodra'Ja bulun• 
dukça, halya aleyhtarlarının oümayioler yapması muhtemeldir. 

KudOı, 2-l (A.A) - Haber ahndıAına göre ff alıt'O imparatoru Haile 
Sellıiye İngiltere'ye hareket etmeden evvel ftalya'ya kar11 her UlrlO ıi• 
yaaal harekete mini olmaga ıöı vermittir, 
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'Alman Milletine ' • J" 
IG~li'illÜli".11 TeOya~ . o Halb>eırDeırü 

Fihte'nin Hitabeler~ Kamutay, Ulusall\füdafaamız için Ay- Dahili!.?> vekili 

35 
Eğer fikir, dOşOoenln f lkrl 

olmayıp, sadece y•bıncı bir 
hıyaırn fikri he, bu nasıl bir 

vuzuh ve kat'iyet Ue kavra · 

nır111 kavransın, dftştıoenln 

bayat ve fikri değildir. Bu 

son darama göre bizde (Na 
zari f lklr) ile (Reel f lktr) ara· 

l!lnda bir lmkin ve . btlrrlyet 
aı;aromu vardır ki biz doldu · 

ramıyız. Bu suretle (Nıımri 

f lklr), ııadece bir lmkAn ha 

Hode, • Bizi gayri muayyen 
hiç bir şeye icbar etmekslıln · 
blılm haricimizde kalır. 

Fikir kendiliğinden, (Ben) 

mlzl doğrudan doğruya yaka 

layıp temeseOl ettiği zaman, 
daram tamamen bı~kadır : O 
zaman bizim t:ekAmızı icbar 
eder. Bu blklmlyet kendi 

kendine birdenbire teesstıs 

ederek kendi taeanarona glSre 
bizi teekll tder. Vakla kl 
f lktr, ·yaoayan bir dilde ehe 

rlall bir derecede derinlik •e 

kunet kazııoanca ; fikrin tio 
hayat veren nGfoz ve teıılrl 

mfteteena bir surette kuvvet· 
ildir. 

Bu sonuncuda kellme, doğ· 
rodan doğroya canlıdır : Ha· 
yata temeli eder. Bayat Gzerlne 

tesir Ue onu d3rt çevresinden 

sarar. Bo kelimeye aahlp olan; 

tıpkı bir adım ile kartı br 

eıya imiş gibi, doğrudan doğ 

roya mQnuebeuedlr. 

Ôlmao bir dilin kellmeet 
he, doğrudan doğruya de~U, 

bilvasıta teelr eder. llt önce 

bu dllfo hayatına nftfoz etmek, 

işaretleri kabul edilen bu öl 

mGe milletin tarihini hatırla· 

mık, ve eskiden millet oaeıl 

doennoyorsa öylr- dGeGnmek 
IAzımgellr . 

Bu halde bizim f lkrlmlzlo, 
çok konetll bir faaliyet ile 

olgoolaemıt olması lbımdır. 

Ancık blJylellkl,., pek genle 

olın tarih ıahııtını dolıeırkeo 

çıbocık yorulmıyız : Çok btı 

yok bir dGeOnme lradeeloe 
n.allk olmak lcabeder. 

Y ışayıo bir dllde, rger 

canla bir eorette (DOeGoOl· 
mezee), o zamın dOşftoecek 

yerde - Tıpkı art oğullırıDlo 
kovan haricinde dfllıeması gibi 

t lkir eereerfyane dolaşıyor de· 
mektlr. 

Fakat dil ôlmOş ise, bunun 
temin ~ttlğl mef bomları itinalı 

bir surette dDtGnmek ve lnkl 

eaf ettirmek mıkeadUe o dllt 
kullanın loıan, bundan n e 

elde edebllfr ? · Ancık ölıl 

I lklrler değil mt ? 
Henüz nakıs bir eur~tte vuıh 

olan ôlO bir dil, (OüşOn01ek) 

için kouetlt bir mobildir ve 

tyl n eticeler verebilir. Fakat 

bir kerre bu dil, 11bltleşlp 

lekeletleetl mi ona mıllk olan 

millet, bftt6n t eşebbOsoG kay· 
heder. Ve f Uozof isi de lu.,ıı ,, 
khabıoda~I kelimeleri izah et 

mekten Jbere t kılır. O zamoo, 

bu, baoa, Alman olmıyıo zlb 
niyette bir adamın dediği glbf; 
dllln (M11a ltrhlk) 1 olur. Nlha 
yet böyle bir mlllet ; mQralllk 

Qzerlne olan komik bir şiiri, 

f'n yGkeek feleef i bir eser 
llDlr. 

Bu suretle hlr anadilde 

zihni k4lıor •c bllbısea dftıfto . 

me, yalnız bayıt Ozerf ae reel r 

.den bir şey olmıyıp, mflte 
fekldrlo bizzat hayatıdır Ve 

hu mGtdekklr, dimağında ıı 

Çeviren: M. Rah~i Balaban 1 p M • } o } d lstanbul'a geldi 
ııanur eutğı bayatı ıeaıtze r~ 80. arayı 1 emDUDiyet e nay 3 l. ve Ankara'ya döndü. 
etmtğe Zftrurl olarak oğraoır. 

FHhaklka madam ki bo dGoGn 
mf', bayatın kendisidir. Buna 

malik olan loaan, bundan bir 

baz doyar. Ve kendini canlan· 

dıran, aydınlatan, kurtaran 

kuvvetinin dereceılol anlar. 

Böyle aaadete olaeın lnean, 
baokalarının da buna olıema 

ıını diler ve onları, kendine 

saadet veren pınıre g6türmeğe 

uğratır. 

DftşQnftmft (Ecnebi) olan lo · 

aan hlmbıtkı olur : Bo dGtO 
nftm, onu ne meı'ud eder, ne 

de meyos.. Sade bot zamanla· 

uoı legal eder. Ve bunun bıt · 

kalarmı da meı'ud veya meyus 

edeceğine lnanmez : DOşün6m, 

oolerda, bot zamanını doldur · 

mı m6mereeeel hükmtıodedlr. 

Il. - Hosutoi hayatta bıela. 
mıe olın bu dGtGnamo, ulusal 
hayata gôtOrebllecek vaıııtalar 

araııınd,, ollr, birinci derecede 

gelir. Şiir, bir milletin fikir 

kOltGrftode mGblm ikinci un · 

surdur. Dil ile dtıtGnceslol 

ifade eden mfttefekkfr (Ki bu, 

ancak mahsus bayallar ile, ve 

llrnuıo tahayyal kabiliyeti çer· 

çeveel genlıletllerek yapılabilir), 

zaten bir oıfr demektir. YokH, 

ilk dOoGnGmdco iti bar en, dut 

kelimeleri kaybeder ve ikinci· 

sinin bizzat fikirleri blle by· 
bettlrlr. 

- Sonu tJar -

Kısa Hiz
metlilerden ...... 
Son mua yenelerioi 
yaptırmayanlar 

Aakerllk oObeelnden: 

TOrklye ve yıbıocı memle· 

ketlerde okaomı ve 936 eeneel 

son yoklama zaman1ndan 11oorm 

mezun olmuı aekerf orta ehli· 
yetoımeyl haiz :.n y•eını lk· 
mal eden kıııa hlzmeılılerden 

son yok.lamHını yaptırmayan 

Hıylar için l temmuz 936 da 
lzmtr askcrltk ,obeıılnde koro· 
lıcak olan Hkerllk meclfeloe 
oGfuz cGzdaoı ve mekteh me. 

zoolyet nslkuı •c dlplomalarlle 
mliracaaı lerf. 

inhisarlar murakihi 
Necmiddin 'in tert ii 

lnhtearlar idaresi mutaklbl 

Necmlddh11 umumi mOdürlOk 

mGfettlellğlne tayin edtlmlıttr. 

Necmlddln; bmlr'de bulunduğa 

yıllar ıııarfıod11, uzlfeolne mer· 
botlyetl, hoeuli eempatl11I ve 

liyakati ile k~ndlılnl hem ke ndi 

daire teşkllAtını, hem de mu· 

bite ve fımlr'e çok sevdlrmlt 

kı ymetll. mQte razl b!r gençtir. 

lımtr'de birçok eoyeal teeekkftl· 
lerde Je fHllyett gôrGlmDetfır. 

lzmtr•den ayrılmaaı keodl11lnl 

tınıyaoları çok milt~eselr ede· 

cektlr. Fakat terf 11 çok yerin · 
dedir. Munf faklyeıler dileriz . 

Postadan 
Şikayet ediliyor .. 
Maol11nın Allbeyler kôyfln 

den ıldığımıı bir mektopt•, 
posta mGraeelAtının çok teeb 

hürle ve ıynl samandı inli· 

ıamııır. bir halde duam elli· 
Aloden bıbsolunuyor. AIAka 
darlarrn dikkat nazarını cel· 

bederlz. 

Dünkü Toplantıda, Bütceoin Heyeti Ummiyesi Ka
bul Edilmiştir. Finans Bakanı Bir Söylev Verdi. 

Ankara, 25 (Hususi mohablrlmlıden) - Kamutay bogtın Abdolballk Renda'oın baıkanlığıoda 

toplanmıt •e 1936 seneel bfttcealnl mG11kere etmltdr. Maliye nklll Fuıt Ağra'lı mGhlm bir no· 

tok söylemlt, birçok 11ylnlar sôı almıılardır. 

Mozak.ere neılceelnde bOtcenln heyeti omumlyesl kabol edllmletlr. Boodın sonra mıddelu 
Dzerlnde mftzakent batlamıthr. Btltcede, Milli mQdafaa için ayrılın tıb11leat memounlyetle kar· 

eılınmıotar. 

General PJastras ve Gonatas Bir Dar
bei Hük~met Haztrlamışlar. 

Yunan Filosu iki Güne Kadar Iyonien Adalarında 
Büyük Manevralara Başlıyacaktır. 

laıaobul, 25 (Bn11uei) - Atlna'dao gelen bıberlere göre, Yuoın f llosu iki gGae kadar lyonleo 

adalarında mannralara bışlıyacıktır. 

latanbol, 25 ( H uııoef} - Atlna'dan bildiriliyor : 1932 ıenaelnde lhıllAl relellgtnl yapın General 

PIAstraa'la Ayan rdııl Gooataa'ın bir darbel bOk<ımet hazırladıkları ve bunun meydana çıkarıldığı 

haber •eritmektedir. . 

Istanbul-Ankara Tayyare Ingiliz Kaptanı 
Kumanda ettiği 

Seferleri Başladı .. 
ilk ~Tayyare Yolcu ve Eşya ile lstan
bul'a Gelmiş, Ankara'ya Dönmüştür 

htanbul, 25 (Ôtel) - letanbul ·Ankara tayyare seferlerine bo 

gGn başlandı . Aokara'dan eehrfmlze gelen tayyare yolca ve eeya 
getirdi. Seferler çok muntazam oldu. Tayyare buradan tekrar 

Ankara'ya donda. Seyahat maddetl bir saat 55 dakikadır. 

ltalya ile Arnavudluk 
Arasında Bir Anlaşma. 

ltalya Arnavutluğa bn yilk bir sermaye ko· 
yuyor, ·Draç limanını da yapacak. 

Roma, 2t (A.A) - Reımi Bond1n baıka İtalya haku 

Vapuru kaçırdı .. 
letanbuJ, 25 (Özel) - Düo 

JP.Ce Donar lımlnde bir loglllz 

gemlıl llmıoımızdan rranılt so 

retlle geçmlıtlr. Bo geminin 
aablplert, kaptanı telgraf la az 

letmlıler •e gemiyi letanbul 'dı 
bırakmasını kendisine blldlrmle 
lerdl. Bılbokl kaptaq gemiyi 

kaçırmıo ve htanbol'da bırak· 

oıamıotır . 

Topanede Bir 
Cinayet Oldu .. 

Ieıaobul, 25 (Ruaoei) - Bu 
güo Topanede bir cinayet ol 

mue, 11bıkah ıereerllerden Bı 

zır berber lıyaıı'ı bıçakla yara · 

lı yarık öldftrmftettır. 

letaobol, 25 ( Huıusi ) -
Dahiliye Vekili Şokrtı Kay• 

bu eabah şehrimize ~cimi' 

ve akeam tekrar Ankara'y• . 

dônmGttOr. 

Alman Avukat-
ları Şehrimizde 

lstanbul, 25 ( Ôzel ) - 21 
Alman avokatı bogcın gtzmek 

için ıebrlmlze Relmlelerdlr. · 

lzmir Muhteliti 
Viyana takımı 
ile karşılaşacak 

İstanbul, 25 ( Hoınei) - lı· 
mir :mahtelitl 6 haziranda VI· 
yaoa'oıo meıhur Flnt takaUJı 

ile tareılaeıcaktır. Ayol gGıı 

letaobul . Ankara mohtelftlerl de 
oynıyacaklardır. 

Is tan bul 
Gazetelerinin 
Makaleleri .. 

htınbul, 2ö (A.A) - Co· 
morlyetln bae ıfttunonda, in· 
gllfz elyaııasın o anı çlıgU.rl 
etrafında yapılan de~lelkllklere 

denm edilmektedir. 

Koıun'oo bae ıfttunund• 

Sigorta ıfrketlerlnln son , .. ı. 

yetlerl bahse mevao yapall 

Asım lJı, bo elrketler hakkın· 

da adli takibat yapılmaıın• 

hıtemektedlr. 

Japon hokumeti 
Ordu ve donanma ha" 

kandaki büUln neş· 
riyatı yasak etti 

Tokyo,' ~5 (Rad10) -· Ja· 
ponya donanmaelle ordusu bak· 

kında kltaplırlı mecmoılard• 

ve gezetelerde biç bir şey 

yazılmımaeı emrolqnmoeıor. 

guete 19,3 tarihinde İtalya metl Arnuotluğon batce açı · 
ile Arnnotluk araeıoda aktedl· ğını kapamak için 9 milyon 

Rusya ve denizler 
lt"n mıli ve tktı11dt mukave· Te gene bet yılda taksitle Yeril 

leler met ol ol neeretruektedf r. mek ftzere ayrıca toptan l O 
Tfcari muknelede Arnuotlo · mllyon altın frank tediye ede· 

@un ltalyao mıllarınıo mem 
lekele hhaltot teovlk l'!deceğl 

t11rlb olunmuıtur. 

Mali bakımdan ltalyı ile 
mOo'aklt l 9ll tarihli moh 

veleoln bakma mefıubtur. Yal 

nız İtalya htıkumetl Arnavut 

loğon eeaıen glrlemlo oldogo 

ve 1931 tarihli letlknz ·eart· 

ları mucibince senede onar mil 

yoaluk talultletle ôdenmlt bu 

cektlr. 

Fazla olarak İtalya hakumetl 
Draç limanına modern bir ıekle 

ffrağı için Arnavutlukta serma· 
yeyl tedarik edecektir. Arnı 

votluğun bu Umanın ldareel 

için •Gcuda getlrece~l teşkll•t 

ltalya'oın tanlblne arzolunı 
cık.tar. 

Nihayet İtılya, Arnnutloktı 
ttltOn lohlearı teı\ ili için de 

3 milyon altın frank verecek-
lonmHı IAzımgeleo m11raf laıı tir. Bu lohlaar teekflAtının bat 

öd,.meyt taabbat f'fmf'kt~dlr. lıca unıurlırı ltılyın olacaktır. :-
va~ IF'öyatoerö 

Ruııu11f 35, Balkon 25, Salon 20 
Senenin en mulııeşcm iki biiyıll• filmi bird"" 

1-f(leopatra 
2-l(astaDiva 

MARTBA EGGERTB 
Bugün matinelerden itibaren 

Elhamra Sinemasında 
Seaııaları dikkat: 4 de Kleopatra 5,45 de Kaetı Din, 

7 ,80 da Kaeta Dlva, 9 . 15 de K leopaı ra 

Rusya Şarkta Donan
masını Azaltamaz! 

Çünkü .Japonr.a Taahhüde Girme
mekte Ve Serbest Bulunmaktadır 

••• 
Moeko•ı, 25 (Radyo) - Re 

deke lzveetlyı gazetesinde yaz 
dığı bir makalede, Londrı'da 

ceeeyıu eden loglllz · So•yet 
deniz mOıakerelerlnl mevzuu 
bllh ederek diyor ki: 

.. BOyilk bırp neticesinde ee 

ki çarlık Hosyaeı donaomaııı 

bir bıylı ıahdld edllmlotl. So' 
yeırer, kendilerini açıkça tr-hdlt 

eden dOemınları karşıeıoda do 
nıomıeını yenl•JetJ yapmağa 

mecbur kalmışlar. Ancık Sovyet 

Hueya, lnaa edilmekte olao 

donanmasının tahdidi lçia in· 
glllz'le:le müz ı k ere ye razı ol 

moeıor. Fakat bu tahdld ve 

Londra mOzakerelerlnln 1 yl bir 

netice alm11ıu lnglltere ile 

Almanya araaında akdedllecet 

mukueleye bağladır. 

İkinci mee'ele de, uzak Şark 
takl donınmad1r. Sovy~t donan· 

mHının en mtıhlm lusmı, Ruı· 

ya'om uzak Şark denizlerinde 

tahınGd etmletlr. Sovyet Boaya 
Japonya ile df!nb. Plllhlarını 

aıaltıcak bir moıh~de akdine 

• 

hazardır. Fakat Japonya bun• 

yanaemımıktadır. 

Hu eebepledtr ki, So•ytl 

Roeya, uzak Şerk dooaomHıD• 
tahdit ve bu donanma bık'kıod• 

mahlmıl •erllmeelol latllzaOI 
edecek bir moıbedeye glrf'mt~· 
Uzak Şark·ııkl donaomamıııo 
kunetleomeeloe mani oluo01ı· 

malıdır . 

E'!11eo bunun A vropa'da d• 
bir teılrl görOlemez. ÇünkO 

denizler ayradar. So 'Yet R uıf"' 
nın bu eekllde bir · muahede 
kabul etmemesinin eebebt lıt"• 

Japon 'lerın V aelogıon muabe 
desi ol feeh ve Londra deni• 

konferanıııodao çekllmeeldlr. 
ÇOnkG Japonya bu eureıle 

bertOrlıl taahhGtteo kurtulmaJf 

•e tamamen serbest kalmııur. 

Habeş Çeteleri 
lııtaobul, 25 (Ôze!I) - Ro 

ma'dan gelen haberlere gört, 

ltalyan'Jır, Habeı çetelertnlO 

soygunculoğunı mani olma~ 
için tayyare ile asker 11nket 

m~kıedlr. 
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• ~ no,ondflklerim .•. 

lktısadiy~ıuu;zda 
yeni Jedbirler., 

_ŞE H 1 R HABERLERi 
.,,_ .. _& - -

Bcıkumet, bugftnk6 ıartlar 
Ye geçirdiği tecrObelere daya· 

Darak ticaret ve sauayl lılerlo 

de, devlet menfeatl, ad•1et •e 

lkt11adi mftnıenemlz heaabına 
Jenl baıı ıedblrler almak mec· 

barlyetl ile karoılıemıı bulu· 
nayor. 

1 - İhracatçı, ıoh11toame 
ılmağa mecburdur. 

2 - Sanayide f lyatlert hO· 
ktlmet tesblt edecektir. 

3 - İcabında hOktlmetçe bu 
gibi mfteeseıelerlo muameleleri 
kontrol edilecektir. 

• • • 
Bunların her OçQ liberal ti 

C.ret ılstemlnln şiddetle muha· 

lefet ve lokAr ettiği bir ne'fl 
madabaleclllktlr. 

Ltberal lktısad kaideleri, ti 

C.ret ıerbeııılslnl her ıtırlO dev· 

let kontrolftnden ve murakabe· 

•inden o:ıak tutar. Ticarete bir 

be•l mahr11mlyet verir. Tüccar 

heııabı glzlldlr, kimsenin bak· 

lbığa, sorup karıotırmağa hakkı 
Yoktur. 

Yani ferdin sermayesi, ahe 

•erlıl bir davarın arka!!ıodadır 

•e hiçbir konet, ona tedklk 
edemtz, 

.. ~-- ... .. -~ 

üzümlerin 
Doğuşu iyidir. 

,. .. 
Tüttınler bnyuk 
yapraklı oluyorlar. 

Ara · ııra y•ğan y•ğmorlar 

yGzftoden bıılardı yapraklara 

ıerpllen kftkftrtler yıybnmııtır. 

B•ğcılar, tekrar kftktırt atmak 

mecburiyetini hleeetmlşlerdlr. 

Bazı bağların çlçeklerl kısmen 

dökQlmtıvee ,de mahsulflo do· 

ğoıtı bereketli gôrftomektt"dlr, 
onun için bueeneld Qzftmlerlmlz 

iyi Ye haetalıksız olacaklar. 
Yalnız tfttftn tarlalarında ye· 

tloen mahsuller, lbol yağmurlar 

yllzGndeo kah• olmuetur. Yığ 
morlar, daha devam edecek 

olursa, tOtfto yaprakları daha 

bilyllk ve kaba olac•ktır.· Yag 
mor yağmazH, oef le mahsul 

olan kftçük yaprakla tüt(hıler 

de fazladır. 

Alınan büyük elçisi 
· ve heyet gitti. 
Dört goodenberl eehrlmlzde 

bolonmıkıa ol .. o Almınya'oıo 

Ankara bftyllk elçlıl Fon Kel 

ler ile Alman ticaret delegH 

yonu, Oenlzyolları işletme ldı · 

resinin Kuıdenlz vapura ile 

dila letı:::bol'ı gltmlelerdlr. 
Bftyftk elçi ve heyet azaları 

nll moufol Cnld Ünver, be 

tediye reisi doktor Behçet Uz 

Ye daha bazı zevat tarafından 

uğorlanmıetır. Beledlye reisi, 

Madam Keller'e gftzel bir çiçek 

baketl vermiştir. 

Bo böyle olduğuna göre, pi 

Y•11dı dı onlar hakimdir. Tftc 

cır aldığı mıla, fabrikatör ken· 

dl lsıih11IAtına htedlğl ffatl 

kor. İeteree % ı 20, isterse % 
100 kazanır. Bo kazınca karşı 
klmee söı ııöyltyemez . Ne çok· 

hır, ne JhılkArdır, ne de mfis· 

tıbslltn veya milstehllklo hık 
•e menfeatloe aykırıdır, dene· 
hlllr. Liberal makinenin ıılete· Sinek yuvası 
lbıtlk loleylşl, bono emir bu· Evkaf idartsl tarafından Me-

)uruyor ve bloaen•ley böyle zarlıkbaoında inşa edilecek hal 

bir iktııaJi els\emlo karoısında yerinde temeller kazıldığı halde 

da akan ıular, derhal durur. lneaat yapılmadı~ı bo temel yer 

Beri taraf ta, kazanç vergisi lerl auJar birikmiş •e sinek 

Fuvar için Bir Rapor 
Hazırlanıyor 

Somer Bank Ve inhisarlar, 
Bina Yaptıracaklardır • 
~~--~~~---~~~--~---

iki 

F o var komlteııl hııkanlıAı fabrikaları mımolAtına teehlr 

tarafından, fonr onursal bıe · için dıtmt kıl•cık ve kOltftr 

kanı Bıebakftn İsmet loôntı'ne parkı tuyfn edecek gftzel bir 

gönderllmt"k Gzere bir rapor bina lneaeına yakındı başlına· 

hazırlınmıl;tadır. Bu r11porda cığı blldirllmlıtlr. İnhisarlar 
fuvar için şt~dlye kadar yapı · umum mOdQrlOğG de daimi ve 
lan bazırhklır ve lıler hakkında gftıel bir pnlyon yeri almıetır. 

izahat verilmektedir. VllAyd- foıaata yakında baılınacakllr . 

lerln, mtlli maheullerlmlzln Funr gadnoeunon temeli hl· 
fuvard• teehlrl için göeterdlklerf drllmlo, beton dıvar inşaatına 
yardım ve tt"şebbOelerl hakkındı baılanmıetar. Fuar komheel 

dı mof1&11I malumat vardır. yarın Or. Behçet Uz'on bıı 
Raporun bir sureti H başkan kaolığında hafta•ık toplıntaııını 

Ekonomi Bakanı CelAl Bıyır'a yapacak ve bazı kararlar ala 

ve Dıblllye Vekılletlne gönde- cak.tır. Fuvar yerinde pavyon• 

rflecekılr. larıo inşasına Belediyece Hazf . 

Sllmerbank umum mQdürld randa başlaDIC•ktır. MGbendla 
ğOndeo k mite haokanlığına ge Jer lne;ıat yapılacak yerleri 

len bir mektupta Sftmerbank ıeeblt etmişlerdir. 

Çeşme Hapis_anesinden 
Beş Mahkô.m Kaçtı .. 

Kaçan Mahkômlar Bir Ormanda Jan· 
;Jarmalarımız Tarafından Yakalandı 

Çreme kazaeındakf hspleaneoln arka tarafındaki dıvırı '5ece· 

leyin delen bP-a mahkum, dıvarın arka tarafındaki bahçe luımına 
çıkarak kaçmışlardır. ç,.şme jandarma komaodaolığı, h4dleeye 

bOyOk ehemmiyet vermiş ve mahkumların kaçıblleceklerl yolları 

taraeıut alııoı aldırmıştır. Sıkı bir takipten soorı bıphanedeo 

kıçın beo mahkum, Alaçatı nahiyesi clvaranda zeytinli kôyQ ya· 
kımodakl orm•o tçlnde yakalınmıalardır. Bunlar, •gır hepe" 
mahkum klmı:elrrdl. Haklarında takibat• denm edilmektedir. 

15 Yaşında Bir Kız Yamanlar Kampı 
üç giln dağda kalmış Kampta paviyonlar 

•e diğer nrgllerle mOkeJlef I· yuYa&ı hallol ılmıetır. Belediye Kemalpaeı ka11sının Dere ya pttrılaca k tır. 
Jette, lıclrlo, diğer ntandaş relellği, olmdlye kadar yapılmıe köyOnde yörftk Oamıo kızı 15 
larla bir karıı llerl gittiği yok· olan mftteıddld teblJğlere rağ· yaşında Hatlce'yl zorla kaçıran 
tur. İçlerlnd~n b11111 V6rglnln men hiçbir hareket g«"steıllme · Emin oğla 011mın1 jandarma· 

lbıtrıhına gôre, meeelA, m1111· dlğl için ııon defa e•kaf idare iar tarafındın yıkalanmıı, ad 

•ım ıermıyeelne rağmen, gayri elne bir hafta mühlet vermlı · llyeye •erllmlştlr. Oımın'ıo 
•ıfl Iradı çok az hlnılara yer· tir. Aksi tıkdlrde belediye, kaçırdığı kızı Oç gno dığdı 
leıerek, aa vergi vermenin ko kendi veaaltlle bpıtırık maa eaklıdıgı anlaeılmııtır. Soço, 

l11yıaı bulur. Onbeı, yirmi, elit rafı yözde 10 ceıaslle alacaktır. ağırdır. 
bin lira snmıyesl olduğu halde ==::======================= 
70. ı 00 lira maaıh, yıhud bir, kiki bir maeaeeıe olmaktan zl· bahsa mnzu olamaz. 
iki bin lira sermıyeU ntandış yade piyasa oyunları lle le y•p Yani, bfttGo lktısadi ooıor· 
L m ıır LaJLın f lrmalırla m"cı lar arasında, tam -kilde ısJAh 11ıdar •ergi verir. •na • • u .,,~ 

dele edecektir. ÇGnkft bunlar, edilmiş, devletin kontrolQoe 
Muamelesi, bGyOk sermaye 1 1 hl ı hl ı th l 

karşılakh menfeat esasına göre g rm ı r ça ııma, r at sa , 
te kazancı, yukarıda yazdığı· l L " 1 bir alım satım hayatı yaratmak çı ıemığı çı .. mıı mueeeese er 
lbıı eartlar altındı, ne kontrol ı 1 

olmaktan çok uzaktır. Pjyaaa icap ediyor. Ve buna b z m 
Rôrar, ne karıetmlır. Bu suretle,· 

dakl me•kllerl ve işleri tabii şiddetle thtlyıcımız nrdır. 
1 - Dnlet, tergide kaybe· değildir. Biri ylr, biri bıkar, kıyamet 

der. Ve vergide Htaodııların Beri t.rafla ise ticaret ve sa ondan kopar. 

Verem mftcıdele cemiyetinin 

Yamanlar kampı, h11lrın son 
larıodı açılacaktır. Cemiyet re· 

lal doktor Milat Orel, boıeoe 

kamp kurulacak yerde ihtiyaca 
göre pnlyoolar lnıa edllmeıl 

için teeebbcıılere glrlemlıttr. 

Pnlyoolar, ayrı ayrı odalar 
ıekllode y•pılıcık •e bueene 

kampı gidecek olanlar, çadır 

yerine, bu pavlyonlardı bla· 

cıklardır. Yamanlar yolunan 

lnş11ına b•olanmıetır. 

KOIUirpark dıvarları 
KftltGrparkın etrafını çeviren 

2,5 ktlometre uzanlogoodakl 

eııae davar lotHtı bhmleılr. - : 

-

Yaş OzQm ihracatı ...... 
Enginarlar bozulma· 
mış halde çıktı 

Geçen ay içinde Bn. Cenın, 

enginar veealr ıebzeler Oıerloe 

bir ımb•lıj yıpmıı fe bu 
eebıelerl, oıun mGddet boıol· 

madan muhafaza edecek tekilde 

bu ambalaj' yerleıtlrmlıtl. 
Zh'aat mddilrlftğGode bulun· 

durulan Ye muhafaza edilen 

ambalaj, bir heyet ~nftnde 

açılmıt ve ambalajdan çıkan 

sebzelerin boıulmamıt olduk· 

ları, iyi bir halde kaldıkları 

görtUınftetGr. Bn. Ceoın, Qzilm 
mıbsolil yetlolnce Tilrkoflsıen 

yaş cı •am Gzerloe mdhlm 

mlkdarda •mhalaj yapacak •e 
bu ambalaj Of lıte muhafaza 
edilerek bir ay ııonra açılacak

tır. Üıdmlf'rlml&ln, bu ambalaj 

eayeeinde ozon zamıo bozul 

maden mubafızıeı mftmkan 

olorııa ayni ambal11j yapılmak 

eorrtlle vıe Qzftm 

bışlıuacak tır. 

ihracatına 

Mutlu bir izdivaç 
Denlıll, (Ooıoei mubıblrl 

mfzden) - S•ylnlarımızdın 
Dr. Kbım'ın b•ldızı bayan 
Jo .. atma ile temyiz mabkemeri 

b•emtıddelumumi monlnlerln· 
den Dr. KAz.m'ın yeğ,.ol lıı· 

mıtl Üa•erlo dOğftolerl yapıl · 
mıı n geoç çUt, bQyOk bir 
doat •e ııoıdılt halkası tardın 

dan eamlmi eekllde ttbrlk edtl 

mf~tlr. Bu izdivaç aereflne per· 

şembe akeımı Balkevlnde blr 

balo verllmlatlr. Baloda, saylav· 
lıarımız Mazhar MQfld ile 
Haydar RGttl •e reflk111, 
Emin Arıılan, optrat~r Hamdi, 

Vıllmlı, general Keramettin, 

general Btıer.tı Ztye, resmi mı· 

kamlarao en tanınmış şıhılyet· 

lerl, Denlıll'nln maruf stmaluı, 

mdnenerleri, kazalardan gelen 

bir çok gazide dnetlller hazır 

bolunmuetor. Balo 11bıbı kı· 

dar derin bir ntee •e snlnç 
içinde denm etmlt, yeni ya'fl, 

teı'ld edllmletlr. 
Genç çifti tebrik eder ve 

ebedi 111detlerlnl dileriz. 

Liselerle Orta 
mekteplerd~ ak· 
şam dersl•!rİ kesildi 

Orta mekteplerle Llaelerlo 
son sınıf larıodao bıışkı ııoıf 

lardı bugGn dersler keııflmlştlr. 

ikmale kalan l•lebe, 5 haalran 
da !özla lmılhaoa Rlreceklerdlr. 

kııınç nlsbetlerlne oöre temin " nayl gene ~lmdlkl ıekllnl mu Ben kazınıyım, sen kazına 
edilmek istenen ıda~et ortadan hafazı cd•ceLtlr. faLıt bir h iL l ı b d ı ... • • sın, a .. in es o, u ı o amaz. 
kıl kar. 

Tayyare Sineması 
şartla : Benim ıermıyem 50 blu, 

!l - )\f Qatıbsll, lbracıtçınıo; EHUnimet kontrolü •ar : 100 bl S 1 ki 2 bl 3 bin. Saygıh hmlr halkından gôrd6ğ0 bftyftk nğbete kaçtık bir mub· 
:1 MOst hllL f b tk t"' n .. dendn 

1 
n, il ' bele olmak Gıere f lyıtlerlnl yGzde elli ntıbetlnde tenzil etmletlr. 

- e "' • r a ur, Muamelesi sa~lım •e temiz Ayni mlk ır ı •erg vere m, 
••nıylcl we ldbılAtçıoın elinde bulunan, mGatıbaUe ve maeteh buna adalet denemez. 

kıtır. ilke zarar verml yen, malın de Mıh ıendeo on Oçe alıp, ha 
4 - Hayat ıarıları kareısın· ğerlnl, memleketin boıusl eart· rlçte rlll Gçe• aaıayım. Sen borç 

dı, iç plyaeamızdı lemin et· la ·ıoı, devletin menfeatlerlnt ı k b ı b b iç nde nrao, en m eaa ıma 
lbek letedlğlaılz, . ucuzluk, ko· gözeten, kazancında lnııaf n kimse kar.ımasın. Ben senin 

laylık H fnklıaf tamamen akı ıdaleı bulunan btr müesseıe, sırtında ka1enayım, seni kimse 

illete oğ.ar. gene çılıtmaaıoda denm ede koromasın. Bana hlçblr mantık 
Ve bGUln boalar, memleke· cektlr. Oou dGıftodürecek ne kabul td~mea. 

1111 umumi hayıtandı ıkııaklar olıblllr? (t .. 11llyetlnl, bo ıuretle Btn ylrmlbeee mıledeylm. 
11Y•ndıra ayıodıra, yeni bir ta devlet •e memlekeılo lktıeodi Sanı yoz yirmi beşe satayım . 
kı111 halkalarla &incir gibi uzar, hayatına uydurduktan eonra, Bu da hl ç o lamız .. 
gider. onun için çıılıema aahası belki Ve bütQn bunların olmamaz 

Buna göze alın hOkumet, dıbı açık, dıha verimli •e lığıdır ki, bugiloftn yeni ted· 

lllbıyet keodl devletçi eleteml· masbet olacaktır. Bonon ıkeloe birlerini doğurmooıur. Donlar, 

lafn lcıbettlrdlğl yeni buı ted· yol tutanlar, hiç şftphrslz ki, belki de buılarının işine elver 

bitler ılmığı daeftnmOe, kamu· lktaeıdı çarhlırımızın dönfie la mlyecektlr. Kim dinler. Biz, 

lıya kanun IAyıhıları nrmlotlr. tlkametlnln ık~fue olınk ha· BllAkl•, masıahııll, mGııtehllk ve 

Ortada degleecek oey, hemen re.ket etmektedirler •e böyle dnlet hesabına, ba tedblrlerln 

hemen biç yoktur. Ancık, lb· ' bir · var.lyet karoısındı, hükd· biran enel baelımaemı bekll-

l'teatçılar arwaa giren we hı· metin IAkayt kalmHı kat'iyen yoruı. Orhan Rohmi Gökçe 

Rer gtın , her se· 15 . 20 . 30 Kuru•tur 
ansta fiyatler: V 

Bu ucuz tlyıtl~re rağmen bu hafta iki ı•heser film 

Be·n Seninim 
Brigiııe Helm'in çok derin bir aşk hikayesi 

Sözde Karım 
Anna BP.lla ı:e Jarı iUurat tar1jından çeı:rilen ntf is bir komedi 
Ayrıca: Ankara'da Tütkkoıuoon fJallyeılerl •e umumi spor 

kongresi lotlbıları - Mlklmavz canla karlkatOrler 

S ti • • Hergdn eaat 16 - 19,40 S<Jzde karım 
e&DS Saa eri. 17,30 - 21,15 Ben seninim 

Comarteııi Ye pazar ~aolerl 14 te Ben ıenlnlm ile bıılır 

Fikrimce 

Çocuk dttşfirme 
Hiçbir devlet nQfaı mes'el•· 

ılno ebemmlyot vermekten, 

nOfoıuoun çotalmasıpıı çalı' 

maktan vareele kılem•ır:. ÇGq · 

kil cemiyeti ferdl~r lrtkU eni 

ğl ~lbl, cemiyetin kunetl da 
ferdlerln çoğalmaaı ile mcbııı · 

ııo mOteoHlp bir ıareH• 

ilerler. 

Umumt harbın abllk Gıetln· 

deki menfi tesirleri, blrçol( 

Adet •e hlkatlarao yerine bıt 

katarının kaim olmuı, geçllll 
tarzlarının, knanç oııullerlnlo 

zorlaımaeı, arıak bugfto fokAr 
edil miyen hakikatlerdendir. 

Umumi harbın doğurduğu 

bu gftçlükler •e tehlikeler ara 

aında öo pllnda görlllen hlo 
şGphe yok ki, çocuk dOş(lrme 

ve aldtrma keyf lyetldlr. Çocuk 

dOaürme •e •ldırm1t1ı eııkl il• 

maolarda da mevcut idi. Bil· 

haHa eski Yonınlatan •e Ro 
mada bazı babanelt'rle çocuk 

dftşQrmek modası \ardı. Fakat 

btçblr zımıın etmdlkl gibi umu 

mi felAkeı oekllnl alacak kadar 

korkunç deAlldl. 
Bu iş nlçlo miletevll de.'.lecek 

bir bal aldı? 
işte hepimizi drrlo derin 

dftşftnddrmeıl tcabedeo ve ha 
• 
kumetlmtzlo parmağını b111muı 
liııım gelen yar•, budar. 

Fikrlmcr, hayat mücadeieıl· 
ola zorl•emaeı, çocuklara beı · 

llyememek, gereği gibi bayote· 
memek, mOcadele füı mOcch 
bez olması Jazım olan enerjiye 

verrmemek korku ve lmkAneız 

lığı, fakir allı:lerlo çocuk dQ 

oilraıe keyf lyetlı.lo muhıh bat· 

ıA lbım oldnğu yolundaki dG· 

şftncelerlnlo, ilk ıaf ta gelen 
ııebeplerl olarak :;öuerilt":blllr. 
Fakat diğer eınıflara menıop 

olın kadınların çocuk daşar. 

mel erine ne~ di ytllm? 

Esef le kaydedelim ki, bu 

kadınların tQrlcı tGrlO manasız 

dGoOnce te bahanelerle meselA; 

Guya memleketimizde çocuk 

doktorları buloomadı8ı •ehlm H 
\ 

lddlas•. doğurduktan ııoora gG· 
ıelllklerlnlo kaybolıcı~ı kor· 
koso, çıbok lhılyarlımak kı

naıtl, gebelerin H çocokla ka · 
dınların munkkat bir mtıddet 

için tedıınıanları, ıanrelere, 

falanlara gitmekten m•bramJ 
Kalacakları endleesl •e nlha · 
yet b11ılarıaın, gayri meera 

mGnaıebetlerlnln gizil ıGnıhlı 

rının lmeydını çıkmımaaı hl· 
caba gibi dOşGnce Ye bahane· 
lerle çocuk dOeftrmekte olduk· 

lırı görftlmekte n doynl· 
mık tadır. 

Çocuk dGeilrmek abtlki •e 
vataoi bir cftrQmdQr, tabiatın 

kanunlarını ıykıu olduğu gibi 

cemiyetin kanunlarını dı ıy· 

kmdır. 

Orıa ç•ğdı bile çocuk dl· 

eftrme, en bilyftk bir cirim 

telakki edilir ve cesa olarak 
bar bir kadın esarete mabkdm 
edilirdi. Fakat cesa kanonları 

ancak cQrftmlere urllecek ce· 

zalın gôaterlr, ctırOmlerlo ika 

ını menoedemea. Banan için · 

dlr ki; 

Çocuk dGşlrmeyl cezai nyı 

hukuki noktadan deAll, içtimai 

notıd•n tetkik etmek lcıbeder 

n ancak bu sayededir ki, bn 

lolo Oncıoe tamımlle olm111 

bile · ku•men geçllmle olur. 

Nuri S. Erboy 

T. Akhulut 
Aylak mezuniyeti biten nafıa 

madcırl6Aft , baıkAtlbl Tabir 

ıkbalaı, wa1lfeıloc bıtlamııtar. 
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Siyaset Ve Aşk 
Edebi, tarihf macera romanı 

Geno kıı blr11 mCUeeselr 

olarak mQsbet cevap verdi. 

Lodovlk, Grnç kızın boynun· 
da ve kolonda blrkıc gan evvel 

hediye etmh olduğa mücl'vher. 
lerln tıkılı olduğuna farkettl 

Blbolet çiçek il ve haf lf bir el 

blse geymfı idi. Bu ııoretle 

genç kızın taze ve güzel vQcu· 

do daha iyi farkedlllyordu. 

Dok, genç kızın elini ııkarak: 

- Çok gOz"leln Pibolet! 
Dedi. Bir Godroe dellkaolıeı 

olmadığıma ne kadar plemanım. 

Eğer sizin kôyQn delikanlısı 

olsay~ım, senden bavkaınnı ken· 

dlme zevce seçmezdim! 

Lodovlk'fo ba sözleri n e ka· 

dn samlmt idi? İster samimi 
olsun, ister olmasm, ha sözler 

genç kızıdı derin bir baz oyan· 
dırdı. Kend181 de, Dok ile 
nf şınlanabtlmek için yftksek 

mevkili bir kadın olmağı ne 

kadar hıf yordu. 

Dok Lodovlk: 
Bele dur, dedi. Geldlğlol 

Gran DOşes hnrellerlne haber 
• vereyim. 

Bu eöz, Pibulet'i çok sevin· 
dlrdf; Bu eevfnclol de &aklıya· 

mıdı Parlall meşhur bir kadıDI 

Bir Gran DO~eal tanımak için 
1 çlnde bQyftk bir ırz o 91rdı. 

Bu arzoaunoo yerine geleceğtnl 
hiç ummadığı sırada Oük'Oo 

bu sözleri ile genç kıı ıevln 

mez mi f df, hiç? 

Lodovlk1 salona girdi. Ve he 

men aynı zamanda arkaeındın 

Bortıns, Kora ve Germem gel· 

dikleri halde tekrar çıktılar. 

Bortane, genç kızın gOzOnde 

emealelz derecede gftzel gOriiuda. 

Mavi gOılQ Korayı'da ayni de 

recede gazel boldu. Germen'de 

en eık kıy.telle, koy dellkan · 

hlarındın bOebQtftn bıtka bir 
hal arzedlyordu. 

Dilk Lodovlk, genç kızı Hor• 
tını'ı göstererek: 

Auletmeıb! dedi. Şenliği ve 

ıerbeet1181 haeablle çok ıe•dl · 

ğlm bu doatumı lfttfen bir ha· 
kanız lemi Plbulet'tlrl 

Bu isim, Gran Dlltee'fn ho 

eona gitti: 

- Bu lılm cidden orJjfnıl· 

dır; Diğer ıdl111lı karııtırma · 

mık ılzln lçlo kolay olacak! .. 
Dedi. 

Ve. Hortana, bo genç kOylü 

dilberini tetkike devam ettikçe, 
içinden mOdhlş bir kıskançlığı 

doğduğunu hlseettl. Lodovlk'ln 

ne kadar çatkın oldoğano bili · 

yordu; bonon için, borada, ha· 
yalınızhk hayatında, bu genç 

kızlı gön ili eğlendirmemiş ol· -ANADOLU 
-------

Günliik Siyasal Gazete 

Sahip •e Baoyazganı 
Baydar Rfiodü ÔKTEM 

Umumi neıriyat ve yazı ioleri 
müdürll: Hamdi Nüzhet 

İdarehanesi: • 
İzmir İkinci Beyler sokağı 

C. Balk Partisi binan içinde 
Telgraf: f.zmir - ANADOLU 

Telefon: 2776 •• Posta kutusu 405 

ABONE ŞERAİTİ: 
Yıllığı 1200, Ahı aylığı 700, !Jç 

aylığa 500 kuruıtur. 
Yabancı memleketler için eenelik 

abone ücreti 27 liradır. 
Beryerde 5 Koruıtıır. -~QoQ geçmio nilahalar 25 kUJ1lflur. 

~ADOLU MATBAASINDA 
BASILMIŞTIB 
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masmıı bir tar IQ tın Un göre 
mfyordol 

Bortanı, vnfyetl daha iyi 

anlamak mıkeıdlle: Lodovlk'e 

aumetle: 

- Sizin oda hfımetçllerl· 

olzden blrlel midir yolua, diye 
eordo , 

Lodovlk, Hortane'm ne kas· 

dettlğlnl çabuk anladı ve: 
- Haylr, dedi. Btnlm ortak· 

çılarımdan btrtelnlo kızıdır. 

Etimde doğmoıtor ve ben iten 

dletle çok •l4kadarım! 

Lodovik'ln ba cevabı, Hor· 

tans'ı tatmin etti ~e ancak boa· 

dan eonra genç kOylO kızını 

selıtmladı; Plbulet'te bu lt'IAma 

bir reveranııla mukabele etti. 

Artık k iliseye gitmek umanı 

gelmlşıi, h~pıl de avlaya gtçtl 
ler. Fakat Lodovlk bo ıırada 

Kont dö la Tur'on aralarında 

olmadığını farkettl. 

- Bo arkadaıı da hiçbir za. 
man vahlnde hazır bulonmığı 

bilmez. Eminim ki doğtluğo 

zaman bile batan 111tler geri 
kılmıotırl. Dedi. 

Plbolet'e Kontu ıramıemı 

rica elti. 

Genç kız ıOr'atle merdiven· 

lerl çıkll ve mleaf irin odaıının 

kapıeını bir defa varda. Cevap 

alamayınca kapıyı açarak içeri 

girdi. Ve... Kont dö la l'or'o, 

oda hl zmetçllerloden biri el ile 
dudak, dudığa boldu. 

Mevcudiyetini haber vermek 
için öJı:sOrdü, Kont: 

Oh.. Pardon! Dedi 

- Şonu var 
~-~-~----~~~~~-

Kızılay Cemi
yetinin Sergisi. 

Ağoıtoı'an ıeklılnde Taksim 
bıbçeılnde K.ııılay cemiyeti 

1 
tarafındın buıene de tertip edl. 
lectk kermeıde diğer birçok 

göeterller ve eğlencelerden bıtkı 

bir de beynelmilel bir bebek, 

kokla ıe manken eerglal 19111· 
cağı haber ahnmtftır. 

Bo ıerglde muhtelif tip n 
kıyafetleri temeli eden, ean'ıt · 

ktrane b11ır1anmıı bebekler 

teehlr edlleceğl gibi ayrıcı her 

tftr)Q salon bebekleri ve kari · 

kıtftrlze edtlmlt tiplerde be· 

bekler de bu1onıcıktır. 

ÔArendlğlmlze göre bu ıer· 
giye boyu seksen eantlmetreyl 

geçmeyen •e her Ulrla mılze· 

meden yapılmııı bebek ve man· 
kenlerle her lştlyen iştirak ede· 

bilecek, bebek ve mankenler 
ırHında yapılıcık mtıeabaJı:.ada 

kazananlara yiUuek mlkt1rda 
para lkrımlyeal dığılılıcıktır. 

MOeabıkadı jorl Vlzffeelnt mem· 

lekealmlzln tınınmıo ean'ıtkar. 

)arından 1 baret olan bir heyet 

ifa edecektir. Bo heyet Beyoglo 

Ak .. m Kız Sın'ıt mektebi 

modaro Ane, Melek ve Bıklye 

ile Ertuğrul Muhıln, Burhan 

Ümit, Ramiz Cemal Nadir, 

MOflt, Mltat ve Gft•ter'den 
mOrckkep bolonmaktNdır. 

Okurlarımızdan eerglye lotl· 

rak etmek isteyenlerin Kızılay 
cemiyeti Emlnönd Jı:a11sından 

her tOrlO malumat alıbllecek 

lerl bh e blldlrllmlıtlr. 

lsveç hava limanı 
Stokholm, 24 (A.A) - Stok· 

holm yaktnlndeJı:.I Aboykocııom 

mı hava llmını dan kral tara· 
fındın ıçılmııtır. 

Çimdikler 

Balığa dair 
Blalm Jzmlr bıhkçıları tel4 

,a daımDıler. Körfezde, blrtı 

kım bftyftk balıklar (Canavar, 

dlyorlu), kaçtık balıkları yl· 
yor ve balık neellnl korula· 

yorlarmıt. Bılıkçılarımı• ya bl9 

tarih oknmamıılar veyahut d4n· 

yanın vaılyetlni tetkik etme· 
mloler galiba!. 

Elbette ki btıyftk balık. kd· 
çak bılığı kıyıda, bocalua ya 

kalayınca midesine indirecektir. 

Tarihte birçok milletler, bft· 

yfikler tarafından diri diri yu· 

lulmuılardır. NUekim Babeolı 
tan da Oyle yotolma,ıor. Bugtlo 
o bOyftlf; olanların mlddelerlne 

bakacak: oluraanız, muhtelif 

renkte, birçok milletlerin nıt 

ıtrh ıyıklırının keml._lerlnl, 

yarı yarıya hazmedUmlw, çOrQ 

tftlmao koro kafalarını bola 

caksınıs. lıalya'nrn mldeelnden 

de, Rabeşletan henftı bay~ıu 

bir halde yatıyor ve çizmenin 

konç tarafından. zavallı Habe 
0111 çatlak, ayakkabı görmemlt 
tabanları eırallp duruyor. 

Gerçi bu balık, bıola.ı balık 

amma, yutmak bahtıinde bOyQk· 
lerle kftçGkler ıraıında tam 

bir benzerlik vardır. Habet 
imparatorunun, eon muharebe 

de n111l çarpıştığı hakkındaki 

haberleri okudum. imparator 

ve maiyeti bunu öğOne OğOoe 

aıılatıyorlar: 

Kıhncını çekmlo, dOomanla 

~OğOı göğOse gelmiş, •ormoe, 
kırmış . Y ant, kahramanlık göa 

termlf .. 

Buulırı; 

- Gôetermlt de ne olmoı, 
bo da blrşey midir? 

Dlyeblllrler. Fakat ben bOy· 

le dOıılnmlyorum doğroıo: 

Başkaları tayyareler. tanklar, 

zehirli gazlar, motôrlze edUmlt 

kuvvetlerle h6cumı kalkar ve 

öoe, ınavıtın orduıono değil, 

an 11111 yerli olan zuıllı balkı 

doldurup da bir ı, becerir; 

- BOyGk ordumuz, dnomını 

eôyle mığltlp etti, böyle kaçırtb! 

Diye diye dftnyının kalık 

11rını pıtlıtır11, lmp1rıtor da, 

dal kıhnç çarpııımaaını göğıG 
• 

kabara kabara niçin ınlıtmı•ın? 

Harp 11hıeındın u11k bir 
pıytabtta veya polltlkı raaaa· 

11ndı palavra ııkmıklı zehirli 

gazın, gftllenlo, kurıonon al· 

tındı kıhoç 11llımık araeında, 

oOpheelz ki, dağlar kadar fark 

vardır. Zavallı imparator, bu 

bakımdan haklıdır. Amma, fe 

lek yar olmadı bahh ılyahı! 

Onu, korkaklıklı itham eden· 

lerl, harp eah111ındı değil, ell 
bıçaklı bir aarhoe karo111ndı 

ellAhııuı olarak bir defacık gör· 

mek lıterdlm 

Şo mobıkkak kl, ld lı f IJI. 

yat araııadı, Romı ile Adlı 

Abıba ıraeındı eldoğu kadar 

geniş bir meeafe vard1r. 

Bıın kendi heeabıma, bono 

dneaunyor, · ımparıtoro takdir 

ediyorum.. Çimdik 

~elediyede imtihan 
MGnhıl buluoıo bir belediye 

zabıtası mıotakı Amlrll~I için 
belediye 11bıtı memmorları ara· 

ııoda dtıo belediyede bir mGH 
baka lwtlhaoı yapılmıştır. 

Büy~k lnğım yapılıyor 
M~mleket ba@taneııl arkaıırn 

dın dr~lrmen dağına kadar 

olan &1hıda yeniden loea,ıoa 

baolanan ana IA~ımın 150 met · 

relik kıemı bhlrllmlollr diğer 

Telif ve tanzim komitesi toplanıyor 

AdisMAhaba ile Tayyare Münakalatı 
Başladı. Badoglio ltalya'ya Geçti. -ltalyan 'lar Adis-Abaha'da Faaliyete Geçtiler. lngilizcf 

Vei~Fransızca Tablolar Da Kaldırıldı. 
Adle-Ababe, 25 (Radyo) - · Adlı. Abıbı, 25 {Radyo) - tt!fll, etmlt ve bir eöylev vtf 

Jıalyan'lar elektlrlk teıl&atma Erhre vıllel, tayyare ile boraya 

başlamıelardır. loglltzce, Fran· gelmlttlr. Gtneral Graçyanl'den 

ıızca ve dlğrr dtller üznloe vazifesi hakkında talimat ılı· 
yazılmıt olan bOtOo müesaese caktır. 

lerln tabelAlarıDI atmışlar ve • Adls· Abıbı, 25 (Radyo) -

ltalyan'ca yazılı tabelAludao Mareeal Badogllo, bogftn M11av· 
baıka levha asılamıyacıfını mü va'dan J .. lya'ya hareket etmlo· 
eeseeelere bllrlirmlelerdlr. tir. Harehtloden evvel orduyo 

ltalyan Başvekilli 
---------------

Harp Malullerine Bile Soruyor: 
Silaha Sarılmağa Hazır Mısınız? 
Roma 25 (Radyo) - M. Mu11olfol 11., Mareoal D·ıbooo'ouo 

huzurunda jimnastik şenlikleri yapılm10 ve Venedlk balkonunda 

bir söylev verllmletlr. Mo11110Unl BalHalua bit.ben demletlr ki: 

- Siz gençler, imparatorluğu ya~atıcaksınız. Bfttfto çalıtmı· 

larıoız, fatlzmt himaye etmek nokta9ıoda temerkaz etmelidir. 

Zira bo eayede bOyOk zaferler kazanabllecekslnlz. Zira faşizm, 

Itılyın olusunun hl~elyatından doğma~ bir rtjlmdlr. 
Mu118ollnl, harp malullerine hhıben: 

- lcıbında elllha sarılma~• hazır mıeınız? 
Diye aormue •e harp malullerl de: 

- Hazırız! Diye haykırmıtlardır. 

Belçika'da Yeni Seçim
den Alınan Neticeler. 

--·-Kabinenin Gene \t anzeland'ın Baş
kanlığında Teşkili Bekleniyor. 
BrOkeel, 25 (A.A) - Dan 

btıtOa memlekette meb'uaan 

ve Ayin mecllslerJnln umumi 

lntlbıbıtı yıpılmıthr. Herhangi 

bir hAdlıe vokuuoa dılr hiç· 

bir haber yoktur. Bo intihaba· 

tın en bftyOk ıOrprlzl (Rex) 

denilen yeni partinin muvıffı · 

kıyetl olmoı ve bo muvaffa 

kıyet hıttA bo parti meb'oı · 

larının ftmltlerloln fevkine çık· 
mıştır. 

Fıelzm temıyOllerl beıllyen 

Rekı putlel bllhıaaa reebJi ka 
tollk pırtlıloden ayrılmış olan 
kıtollklerden mOrekkeptlr. Ma· 

lom olan ıon neticelere göre 

yeni mecllalo vaziyeti şudur: 

Katolikler 63, aoıyalletler 70, 
Jlb.,,raller 23, reks partlel 21, 
cepheciler veya f lamın milli· 

yetperverler, komftnletler 9. 
En ziyade azalık kaybedenler 

katollklerdlr.Buolar; 16 meb'oıluk 
kıybetmlelerdlr. Sosyılletler ın· 

cık 3 azıhk kaybetmişler, ko 

münlatler 6 azalık kazınmıılar, 
llberallar de 1 azalık kaybet· 
mitlerdir. 

Bu neticeler Belçlka'aın 3 
an'anevl p1rtlıl olan katollk, 

ıoıyıllat ve liberal partilerini 
kendi etrafında toplayın M. 

V anıelınd'ın vaziyetini tehll 

keye ıôkmıktıdır. 

Brakeel 2ö (Radyo) - Say· 
in ıeçlml neticeleri Gzerlne, 

Katolik relu ve ıoayallat parti 
lerloln lıtlraklle V ınzelaml'ın 

baekanlığı altında yeni bir ka 
binenin ttşkUI dftşüoülmek

tedlr. 

Brtlkeel 25 (Radyo) - Say· 
la 'I ıeçlmlnln neticelerine göre 

(Reke) partisi, eıklelne nhbetle 

20 111lav kısanmıflır. Kıto· 

ilkler 15, 11011yıll11tler ve ko 

mOnlotler de 10 11ylav noksan 

çıkarmıolırdır. 

Soeyallatlcr lideri (V ındeır 

Velt), ıeçlm neticelerinin, yeni 

mtıcıdelelere ıebeblyet verece· 

ğlnt beyan eylemtıtlr. 

Brakeel, 25 (Radyo) - Dfto 
batna memlekette meb'aean ve 

Ayın mecllılerlnln umumt luti 

bıbatı yapılmıııtır. Ro intiba 

batın en bnyak ııarprlzl, Reb 

denilen yeni teıebbaıan omol· 
doğandan çok f11lı bir ekeerl· 

yet temin etmemeeldlr. 

Son v11lyet oôy ledlr: 
Katollklet 63, ıueyallstler 27, 

liberaller 23, rekı partisi 21, 
reks cephectler 216, komftniet· 

ler 9. 
Eo fazla a11hk kaybedenler 

katollklerdlr. 

Mısır' da 
Hıristiyan ve 
Araplar Yahudilere 
karşı birleştiler •. 

Kahire 25 (Radyo) - Fllfı · 
tinde hdkOm ıftren kargaıalık 

lır, borada da teılr yapmıştır. 

Flllıtla Araplarının yardım edil· 

meal talepleri azerlne Mıeır 

gençleri toplantılar yıpmığ• 

bıolımışlardır. 

Yahudi aleyhtarhğı burada 

da oyındırılmıı ve hnlstlyan · 
lırlı Maılftmın Araplar bir · 

ltşmletlr. 

lngiltcre - ı\tısır 
Kahire, 25 (Radyo) - lngl · 

Uz · Mııır mftnkerelerl devam 

etmekte ve tarafeynin bir uz· 

laşmaya nrmak Oıere olduğa 

ıôylenmektedlr. 

mı,ıtr. 

Roma, 2.f (A.A) - Mcıı-ct•1 

Graçyanl Habeşletan'da yapıl•' 

cık tmar ı,ıerl bakında bit 
tıkım emlrnımel,r neıretmletft· 

Bıbeılıtan'dakt ltalyan aske~ 
mevcodıı 11lmdlkl eekllle mab•' 

faza edilecektir. 

Roma, 25 (A.A) - Adle Ab• 
br'dao bildirildiğine göre dft0 

askeri kıtaatın hava yola fit 
nakli tecrübeleri yapılmıştır. Oc 
motOrJQ bir bombardoman raf 
yareel Makalle'den Adle Ab•· 

ba'ya bir hamberecl mftfrezeyl 

gettrmlotlr. Tayyare iki ııeblt 

ar111ındakl 600 kllometrell~ 
yolu lkt saatte almıtllr. Yakıo· 

da bGhln malzemeel ile bet•· 

her bir tabur nıkledllecektlt· 

Babeşlatın'ın kontrolauo ıGrıtl• 
temin etmek için bOtOn uz•~ 
mıntakalarda askeri mevıUet 
teelelnde hı va yolundan latlfıde 
edilecektir. 

Lındra, 24 (A.A)-MU1e11er 

cemiyeti tellf ve tanzim koıol· 
teelnl n 1talyı'y11 kartı tatbl~ 
edilen zecri tedbirlerin kaldı· 
rılması hakkınd• Şilf hnkumed 

tarafındın yapılın teklifi tel' 

kik etmek Gzere 18 h1Zlr1nd• 
toplınm111 muhtemel baloodo· 

ğa Ceneneden blldlrllmektedlt· 

. Bir Başkası 
Güya imparator için 
tören yspılmıyacakoı•f 

Farlı, 25 (Radyo) - Babef 

lmparatorunao Londra eeyabıalı 
tamamen huıualdlr. imparator• 

lnglllz slyHllerlnden ve reııoll 
ııbelyetlerden klmae ile temı••• 
bolunmıyıcıktır. SöyleodlğlOe 
göre, Lıbeı imparatora tçlO 

letlkbal merasimi yapılmıyıc•"' 
yaln ız, dıt bakanlığından bit 

memur, NegfteQ kareılıyscıktaf• 

111tınbol, 25 (Busaııf) .,.,.. 

Habeş imparatorunun tkameıl 
için Londra'dı bir bina .ııtı0 

aluımııtır. 

imparatorluk 
abidesi dikecekler· 

Roma, 25 (Padyo) - h•1 

yan bılllıları (Genclerl) lmp•' 

raıorluğu için bir ıiblde dl~' 
meğe karar vermlolerdlr. IJO 
Abide, 86 metre yOkaekllğlDde 
olacaktır. 

Eyfel'de televizyoıJ 
Prrle, 25 (Radyo) - Eyfel 

kulesinde televizyon neırlyıtı~ 
dan bıelaomıttır. Bo def• 

teelsıt, geçen ıeferklndeo 00 

misli konetlldlr. Pırla etrafıll' 
da 60 kilometrelik m~sıfe1e 
vermektedir. Bu defıkl tccrO· 

belerden çok iyi neticeler ahll" 

mıetır. 

Akademisyenin , 
Cenazes•· 

"'' Parla 25 (Radyo) - A 
demi 111ıından ( Haarl J)6 
Renye) olu cen11eel bGf .. 

törenle kıldırılmııtır. 
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Pamuk Istihsalatına 
Verilen Ehemmiyet 

=o- _,..,.._....,_....,_....,_....,_~-

Nazi ili istasyonu Müdürü, lzmir Ha· 
valisinde Tetkikler Yaptı. 

---~~~---~...,,,,..------

Ro ıene kOçClk Mendreı ile - Bu8eneı bnalır yüzün 
Gedlı ve Bıkırçıy mıntıkala den pamuk mahııulG iyi gltml· 
nndı eyi clnı Pımok yeıl,tlr• yor. Bu yüzden buıenekl pa 
IDek için çlftçller 1r11ında eyi mok plAnımı11D yDlde 7 5 ini 
bir çalı11JJ1 vardar, VllAyetçe en ıncak tatbik ~deblleceğlz . Pı 
eyi clnı Pamuk yetlıtlreolere mok zer'lyatının arttmlmaıu için 
ikramiye vtrlleceğl için çlftçller, halka hertOrlQ kolaylıkları gös· 
cins Pamuk yetlıllrmeğe gayret terlyor, tohum ve veaalt veri 
ediyorlar. Nazllll Pamuk lıtH yoroz. Mıntakld11 yetlotlrllen 
Y0 no modDrCl Ct<IAl İrlmoz . pamuklar, nezaretimiz altmda 
Ôdemlı, Tire, Torbalı ve Me. bolonmakııdır. Fabrlkala11mı · 
Oemen bavallılode ekilen Pa· 
IDok tarlalarında Ziraat Vek4 
letlnln emrlle tedklkat y•pmıo 
•e dan Nazilli'ye ghmtıtlr. Ted 
kik ata ah raporu on V tUl,.te 
•arer.ektlr. 

Memlekette pamuk clnslerl 
oto ı8labı ve faz1a p .. muk 
lıtlbHll için çok çalıeılmakta 
dır, Yeni fabrikalarımızın lbtl 
Y•cım karıılamak için mühim 
lllikdardı pamuğa ihtiyaç hasıl 
olacak tir. 

Tfre'de bazı tecrGbeler yapıl 

zın faaliyete g"çme81 dolayı8lle 

memleketlmlzde pamuk zer'ly•· 
tına bOyftk ehemmiyet vermek 
azmindeyiz. 

Ru sene Orak 

ipi buhranı yoktur. 
Geçen sene hariçten az mlk· 

tarda idbal edilen Orak ipleri 
Oyz6ndeo mftstabslllo orak ipi 
bolmaeı gOç bir ıetll almış, 

plyaeıda orak lpt kalmamışh. 

Bu Bf'De Ziraat VeUletlnlo lh 
lllıa11r. Bu tecrübelf're dair tlyıca göre mCbnde vermrıl 

N11111l pamuk lat111yono mft · Qıerloe fazla fdhal edllen orak 
dara CfllAI frlboz kendisini 
gôren bir mobırrlrlmlıe ıo 

beyanatta bulunmuetur : 

[ Borsada 
1 

Üzüm satışları: 
Ç, Alıcı K. S. 
55 B. S. Alaırı. 8 75 
{6 H. Alınyah 9 75 
19 T. Debb111 10 50 

K. S. 
8 75 

10 
11 

ipleri, aahlmağa baılaomıatır. 

Orak f plerlnln1 batkı işlerde de 
kullanılmaaına mani olıDak için 
t6ccarlar tarahndao yapılan sa 
hşlar 1 Zlraet dairelerinin ver 
dikleri vesikalar Ozerlne, kont 
rol altında yapılmaktadır. Bu 
sene, plyaeıda orak ipi buhranı 
yort ur. 

Muallimler 
16 J. Tıranto 6 

9 Alyoıl bira. l 2 50 1~ 50 
Yaz tatilinde lstanbula 

5 8. Nuri 9 
150 BogClnkft eatıı 

~12226 Uftnkft ııataı 
12376 Umum yekun 
Zahire satışları: 

9 gidecekler .. 
1sıınbul'da İzmir kız lleeal 

meıunlerı tarafından açılan 

yorddı, bu sene tatil mevel 
mlode nkhlerlol letınbol'da 

Ç. CJoel K. S. 
93 Yulaf 4 75 

19 Arpı 5 

K. S. geçirmek l8tlyen Bayın mo•l· 
4 75 timlerde kalabileceklerdir. Yurtta 

30 B. pımok 41 50 
~ 4 Kilo yıpı~ı 6' 50 

ölçn teftişleri 

5 
41 50 
64 50 

Dealall, (Buıoıi) - lıpartı 
te Bordur illerinde teftlolerlnl 
bitiren İktıııd nk&letl Ege 

llhotıkaıı ölçGltr bıımafeulol 
l.eanı Aksoy iki gftndenberl 
llenlıU'de tefd11lerloe devam 
ettnektedlr. Denlıll orayının 
Glçaler kamJo ve nizamname· 
lain tıtblkl bakımından göster 

dlAt b11111lyetl memnuniyet ve 
11lı:dtrle karııhyao baemafeutı 
boradaki tefdılerlnl bitirdikten 
.;nrı Aydın'• gidecektir. 

kılıcık moıllloıler, yalnız ye· 
mek pıraıı verecekler kendile · 
rlnden bıekacı maarif ıhnmı · 

yıcıktar. Ünhereltede tıbıllle· 
dae devam edeo lzmlr Kız 

ll8eal mezunlarının lıtlfıde ede· 
geldikleri yord idaresinin, 
bu kararından tebdllbuı vesaire 
için latanbul'ı gitmek l8tlyen 
moılllmlerlmlz l8tlfıde edebile· 
cekler1 vakltlerlnl çok gazel 
geçireceklerdir. 

Akhisar ilçehayı 
AkhlHr (8o8utıi) - Kazamız 

llçebayhğını ıtanmıı olın Baltl 
don gelmiş n lıe hıelamışhr . 

I? Baaarılar dllerlı. 

!,V R U PA' LI KADIN 

Kozmopolit 

- 25 -
&Gıelllğlnl, bllbııaa kıdınlak 
Caılbtlrrlol fnkıl&de ırtbraa 
tt'7ımp .. ılıttml bir koııtftmdü. 

- Bir tecrClbe edebilir mi 
)1111?. 

O Berber, tecrDbe etmeıl için 
Odro bir yıka, ipek bir 

~reok gömleAI, bir ımokln ce· 
, et, dar bir etekUk ve bir b11 
oıaıı bir ııpka verdi! 

Berber, bunları verirken, 

- Bir de monokl.. Bu koı · . , ... 
l) G ekmel bir bale koyar! 

edl. Fakat camı kmktır. Bu· 

'-• da bClyClk bir ehemmiyeti 

VE MAHRAC:4 
asrı Roman 

J. L. Mortendea 

M11l1:1ef, yok! Fakat on 
şllln f11lı bir Clcretle, bir Hind 
rakkaae elblıeıl temin mClmkao 
dClrl 

Ve... Berber rakkaıe elbise 
eiul de gôıterdl. Bu mogutcr 
mod1&1Ddan daha gOzd ve na· 
zan dlkbtl callptt. 

- PekAIA. Bono istiyorum. 
- Olur. Yalnız bu elblıe 

için esmer gDsell mıkyıjl yap 
mık IAz•mdsr. Böylece baloda 
blrlnclllk kaaanıcığınıza ılzl 

Jemln ederim. 
Biraz ıonra, Ondrn aynı 

karıı11nda Bintll dUber mak7a· 

~Qf !91(· ııaı 
lzmir;,MUhteliti Manisa-

l!ı.-

ya 14 Gol Attı. 
lzmlr mohtellıi ilk dtoeme 

mllaabah11Dı p11ar gOoQ Ma 
nlaa mobıelltl ile yaph. Ve 
mleaffrlere tam 14 gol atauk 
büya~ bir ferkla yendi. Fakat 
tızylk edlct bir oyun göstere
medi. ÇOukO ManlH kıleal 

adetEI boı denecek nzlyette tdl. 
Bllbacıea oyunun llk dakika 
farında karmakarııık bir oyun 
oynayan mubtelltlmlz 10 da 
kikı kadar Maoll!a kalesini 
çember altına ıldığı bıldt bir 
netice ılamıdı. 

Buna mukabil 13 ftncG da 
klka her iki mOddllmlzl :atlı · 
tan Manl@alılar gOzel bir varoşla 
oyunun ilk Hyı8ını kayda mu· 
vaffak oldular Bu eayıya takt 
mımız 1 7 inci dakikada penaltı 
ile mukabele etti. Bu penalh 
nın naeıl olduğunu kimse gö 
remedi. 3 dıklka sonra Sald'ln 
enfes bir paaını Basoft l8tlmal 
eden Fuad takımına ikinci 8a· 
yıyı kazandırdı. 13 ftncıl deki 
kada Manlı-a mobaclmlrrl bir 
daha her iki mOdaf ltmlzl atlat 
tılar. Kaleclle karı• kareıya 

kaldılar, fakat atamadılar. 25 in 
el dakikada mubtelltlmlz lehine 
bir daha peoalh verildi: 

lzmlr :l - Manisa l Bundan 
biraz evvel Maolea mohacimle 
rlntltn biri müılaf 1 c~mn ile 
çarpıoh. Maol11la oyuncu yara. 
IBDank sabadan ıyrıldı. 36 ıncı 
dakikada Vebap flrlklkten dör 
dGocD gola alil. 

39 uncu dakikada orta mCl 
d.af l Hıkkı 40 metreden topu 
Manlaa kale8lne 8oktu. Devre 
Iım;r'ln 1-5 galibiyeti ile bitti. 

eriyor. Gf'nel bakımdan Maolıı 
tıkım1Dda iki haf ve bir mO 
defi oynuyordu. Mobaclmler 
tımımlle fenı idi. İzmir takı· 
m1Dda ise aağaçık her iki 
mftddl ve 11ğ haf mnvaffak 
olamadılar. K.6ç0k Baıırl aol 
ıçık mevkllnde gftztl ortılayış 
lırile gollerin fazl1&1nın Amlll 
olmaıtor. Said, Vahap, Foad 
komblneaonn çok gGzeldl. 

Romen Takımı · 
Balkan 
Şampiyonu oldu 

fstanbol, 25 (Ôztl) - Dftn 
Bakreı'te Romen ve Bulgu 
mlllf takımları karıılıamıılardır. 
Romen milli takımı bu maçı 

4, 1 b11oarak Balllao kop111 
aamplyonu olmuotor. 

Bisiklet yarışı 
Blslkld korulunun tertip el· 

ılğl mukavemf"t yarışlarnnn 

lktnclsl bu hafta pazar gooa 
tıaat 8 de gf'ne Cumurlyet mey 

danı ile drnlz ıporlan yurdu 
an8ıoda ve gidip gelme 15 de 

fa olmak Gzere yıpılacak.llr. 

Yarı~• Cumorlyeı meydınındıo 

baılaoacak ve dert'ce alınlara 
madalyalar vcrllecektlr. 

Afgan takımı 
Parl~, 25 (A.A) .:... Pek zl 

yede çekiıllen bir Hokey mı. 

çında Franııs takımı Afgan 
takımını bir" kartı iki ıayı ile 

yenml~tlr. 

Bertin ollmply•dlnını lıtlrık 
edt>cck olıo Afgan tıkımı timdi 

Anupı'da bir turne yıpmık· 

tadır. 

Istanhul'da maçlar 
lııaobol, 25 ( Ouınel) - Dftn 

Ganeı · Galıtıaaeay mobtelltl 
ile Fenerbıbçe • Bt-tlktıı mah 
telltlerl ır111ndı yapılın mıç 

Gılıtaaaray · GClaeo mubtelltl 
nln 3 O gılebeel netlcel~omlıtlr. 

İkinci devre mOtekabll akın 
tarlı baıladı. 11 inci dakikada 
8olaçık Basri 18 çizgisi Qzerln· 
den aerbe8t kaptığı topu ıol 

bir şfttle Maolea ığlarını tıku. 
14 Daca dıklkadı Sayld ye 
dinci, biraz ııoora Vahab ıe• 

klslnclyl <;ıkardılar. 29 onca 
daklkıdı B11rl'nlo ortalıdığı 

topu Sıyld kaptı Foad'ı paıı 

nrdl. Foıd 9 anco golCl aiti. 
Bir daktlta ıonra top Bıırl'den Knin Elizabet 
Sıyld'e geçiyor •e onuncu gol.. M ) , G 

Dakika geçmeden 11ğdın 8 ta Y 8 eçlİ • 
gelen lopu Foıd bir kafa dır · Londrı, 2( (A.A) - Kain 
beılle 11 inci gol olarak ağlara Ellzabet dretootoaoo Maltı'yı 

tıkıyor. Bono 34 Clocl, 40 cı hareket ettiği Cebellttarık'tın 
ve 4t ancft dakikalarda ikisi bildirilmektedir. 
Fuıd'ıa biri de Sıld'ln olmak lılteoderlye'den gelen bir tel· 
ftzere ftç gol daha takip ediyor grafa göre Londrı ve Levonaayr 
ve oyun dı 14 - 1 İzmir kruvazörleri de Malta'yı b.re· 
Mohtelhlnln ftıtGnli\ğll ı 80nl ket etmll)leı:-dlr. 

Köylü Yavrulaı·ııı t;ezisi. 
Menemenin Bel· 

vem köya m,.ktebl 
talabesloden dit ki 
elllk bir llrop, köy 
muhhlnılen çıkı · 

rak Menemtn'I, iz . 
mlr'I ve buralarda 

cu mu rl ye tin yeni 
kurulan eserlerini, 
blllıaHa AıatGrkün 

hey ke lfol, ıehlrle 
rln nakil nıııtala 

rını, medrolyetlnl 
görmek Qzert1 bir 
otomobllle bOyGk· 
çe blr gf'slotl yap 
mıo lar dtr . . Ço cok 
lar, moalltmlHlnlo 
nrzare'lode Gediz 
köprQeOoQ gördılk · 

ten ıoora evvelA Yavrular Atatiirk'ün heykeli dibinde 
Menemen'e gelmlıler, Atatik :ııtlklAI merfı eöylemlt ve mao· 

kflo bftıtOne bftyftk bir kır çe zom parçalar okumu~lardır. Şa· 

lengl koymoı, dıfreleıl, mek· birde birçok mfteeaeıelerl, mft· 
trplerl gezmlı ve Kareıyaka yo zel.,rl ge2ml~, köy mobltlerlnde 
fondan Jzmir'e geçoıfşlerdlr. görmedikleri herıeyle yakından 
Borada da Cumurlyet meyde· alaka tesis etmişlerdir. Tıle· 

nını giderek Atatark'On bey b .. nıo bu gezisi cidden çok ta· 
keli ônOode tezabOrat yıpmı,, tlfadell ve yerinde olmoıtur. 

---~~~~~~~-

0 alama l(öprüsüııde inşaat Çok 
ilerlemiş Bulunuyor .. 

Moğlı (Hu8uııi) 

Muğla Fetlyf! yo 
lo thıerlode mQ 
hfm bfr mevkHı: 

bulunan v" yapı· 
lan D11laman be 
ton arme köpra 
8Ü Oft n yapı it ŞI 
bttmtı, diğer le 

fer roa tile uğra 
oıl ma ğa baı ldn 

mıştır. Köprfı 

mühendis Sadık, 
Ha ll t, Furub 
olr keti tarafın· Köprü inşaatma bir bakış 
dan 1934 ikinci klnondınberl meşgul olarak biran önce biti· 
yapılmaktadır. 934 •e 935 yıl rllmtsl lcln lcıbeden tedblrlerl 
larındı huılarlD yatııh p,ltmeal almı!Jlır. Köpr6 yakındı gellp 

yapılıeın bu kadar uzamaıunı geçrne açılıcakur. Köprflnlo 
sebep olmoator.K.öprGnftn ur.un. Fetiye ıarafındıkl lu8mın1D im· 
luğo 105 metredir ve tamamen lAııına hı1Jlanmı1llr. KöprOoQo 
betooarmedlr. flbıyımız gelir iyi olm111 için mühendisler çok 
gelmeı bu köprü yapHı ile de çalışmışlardır. İlk yapılıştanberl 

Sanayi ve maadin 
i~lerini Oda g6recek .• 

lktıMd Vekiletl 'anıyi ve 
meui mDfettlollğlaln batan mu•· 
melitı, Ticaret odııını devre· 
dllmletlr. Bandın ıoara ba mi\· 
feulıllğe ıld muameleleri, Tlca 
ret odaıı görecektir. Sınıyl ve 
meıal mClfettlışl N11ım, lktaıad 
VekAletlnlo Ankara merkeılode 
çahoıcıktsr. İzmir mıden me 
morluğa lelerlnln d" gene bu 
ıekllde Tlcuet odaıuna devredl 
leceğl ve Odaca idare edileceği 
haber ılınmıetır. Ticaret oda· 
ıında bu lılerl idare için yeni 

teekilAt yıpılmaktıdır. 

bıeındı de~erli ftn memurları· 

mızdıo Mtb'uıçok ç~lıemıfhr. 

Serbest sütunlar: 

Bir konser 
Comorlyc:t Hılk Partl8lnlo 

Suğokkoyo - Beharlye ocağında 
coanrteıl ve pazar ıkıamı ocı · 

ğın mftzlk kolu tarafındın Ye· 

r!lrn konıstr pek parlak olmoı, 
Karaıyaka balkının içten gelen 
sftrekll alluılarlle brıılınmııtır. 
Muhitin çok hakh olarak göı 
terdlğl 18tek Ozerinedir ki ocak 
mOzlk kıılo huarlımıı oldo~o 

kooııerlnl tekrarlamal mecbo· 
rlyetinde kalmıetır. 

MOnlb'ln eef li~I altında Eml· 
ne, Suat, Muetafı, Ziya ve ÜJ .................................. mın"ın lotlraklle verilen bu 
konserin öı programıDI halk 
tDrkDlerl teşkil etmekte idi. 

jile ktndlaiol tetkik ediyordu. - Sen böyle buldokİın 80n· 
Cidden gazel bolmoıta. Bele, ra ... Meıı'ele yoktur! 

Hintli rakk11eleıln boyıamıf Diye cetab nrdl. 
dudaklarını tanzir eden kGçGk Erbert eğildi ve ayıklarını 

ığıı pek boı .olmoıta. Kaıtır1 bıktı; 
8lyab, kh'plklerl ıılyıhh. - Ba ayıklarlı mı baloya 

- O... Dedi. F akit ayıklı çıktcıkııın?. 
rım beyaz kaldı. Onları da eı· Diye ıordo. 
mer yapmak 14ıım dtğll mi? - Tabii. Ben Hintli rakka 
Tırnıklaramı da kırmııı yıpmık aeylm! 
lcab eder! Doktor, dltClncell bir halle: 

Oof.. Giyinmek te ne kıdar - Evet g6rlyoram1 Dedi. 
gilç la! Doktor, Lıydl Lenıton'on 

Bir daha aynayı bıkta, biraz beienmemtıladen korkuyordu. 
uaaklaşarak endamını tetkik Fakat zevcealne: 
etti. Ve... Kendi kendisini bıd - SCltarl kımırııındı kok· 

den fazlı c11lb boldu! 
Baıını rakk11tı tftlDnl de 

ıth te kam1rıyı döndCl . 
Erbert: 
- Ctddeo bırlk11ın! 

Dedi. Ondrn haf il bir le· 
be•Clmle: 

tey ikram edecek. t;ellr mlılc? 
Diye> 80rdo. 

- Sen git, ırkından bea 
de geliyorum! 

Totaletlnde blrıeyler ekılktl. 

E•et, mClce•herat yoktu. Kolla· 
randa bllealkler, kalaklanada 

kGpeler, pırmıklar1nda yDıGk· 

ler yoktu! 
MGce•her olarak, Erbert'ln 

kendlıloe hediye elliği yOzDğll

flrdı. 

- Bono biç takmımık dı 
hı iyi! 

Dedi ve tekrar aynıyı bıktı. 
ToHletlnde · bir ekıik dıba 

baldo: YDıftode bir ben yok· 
to! Ve: 

- Tıpkı ıaltının ynerlnla 
karııınınkl gibi bir ben IAzım! 

Dedi. Ve, çabucak yOıClnnde 
bir ben yaptı; ıonra: 

- İtte, timdi tam Hintli 
kıılıııoı benzedim! Dedi. 

Ondrev kımarı8ındın çakı· 

cığı t1klt, gftnrtede klptaolı 
karıılafh. Kaptan prenıeılerle 

görClıOyordo. 

Prenıeele, genlı te Mıl11lyı 

- Şonu Var -

Balkın daha çok ıevgl ve tık· 
dirini kazandılar. Çanka O•e· 
rladen usul' yıllar geçmlı ol· 
mııını goce etki halk lClrkOlerl, 
koomılın hAIA bogOnkft gibi 
tazelik ve gGıelllklcrlnl muhı· 
faza ediyorlar :it. Ocak musiki 
kollınmızın bu yöne verecekleri 
ödem hiç kueku köatermes ki 
yarınki uloaal Ti1rk moılklıılaln 
daha olgun 11n'at e111larını ya· 
ratacağını imanımız nrd1r. 

Esaaen Halk partlıinlo de· 
ğerll progrımandıkl umdelerln· 

den biri de bodur. 
Ba muvaf fakıyetll konaerle· 

rlndeo ötOra ocak bıebnı 
Avni Ozan, mazlk kolu tefi 
Mftolb ve arkadaılarıaı tıkdlrle 
karıılar ve öz yilrekten ılkı .. 
laras. Hamdi ZühdlJ 



Filfstin mektubu ı 

Yahudi'lerle Arap'ların 
~lücadelesi Ne Halde? 

Mısır'dan Kuvvetler Geldi. 
ler! Trene Kurşun Yağdırdılar. --·--Polis müdürünün evine bombalar atıldı. 
Araplar alicenaplık da gösteriyorlarmış 
Akkaı ( Tftrk Sôzft ) - Ya 

fada grevin neticesinde bir Ya 
bodl çorap fabrikası lf liıı et

ml~tlr. 

Y afı ile Kud4e araBınd• ı, 

llyeo Y abodl otomobillerine 
ateş edllmlt ve otomobilleri 
yoldan çnlrmfşlerdlr. 

Dllo Yafada bırletlyan Arap 
lar btlyftk bir nftmaylt yapmış 
lardır. Yafa ve Taleblp Yahu· 
dllerlne dl~eJ tehirlerden Ya 
bodller tarafından gizli gidi 
menddı gıdalye ~ ônderllmfştfr. 

Gôoderllen 1Jeyler yirmi Hndık 
eardalyı katoea ile Ud yüz 
yet mit çuval patatestir. 

Yafada grevin fptldıeıodan 

bo1ıı:iloe kıdar (Arap bayır ce 

mlyellnlo) topladığı para 1956 
lira 751 mildir 

Akkı he 317 lira 925 top · 
lımıttır. Toplınan paralar ile 
grev yıpın fakir Arap amele· 
lerfn lışelerf temin ediliyor. 

Dlln gece saat onda Tabrlye 
ukl çarıı cfvırmda bir dlnı 
mit patlamıştır. Tahkikat neti· 
ceelnde Y ahodller tarafından 

patlatıldığı aolaeılmıatır. İoBBoca 
bir zayiat yoktur. Y ılnız bir 
kısım evlerin dıvarlara yıkıl · 

mıet1r. 

Dfto Filistin ıoförler cemi 
yeıl reisi Kodfi~'teo Hayfa'ya 

gelerek husu!!i ve tabi otomo· 
blllerlnln hlçbf r suretle işlet il 
memulol eöyleoıl1Jtlr. 

Diğer taraftan da Hayfa'dı, 

btlttıo şehlrlerfo mümeHlllerl 

toplanarak grevin verdiği neti· 
ceyl arıatırmıılır ve grevin de· 
nmına brar vermişlerdir. 

Dno FlUıtlo'ln fevkaJAde ko 

mlseri Kodfts'ten tayyare ile 
Hayfa'ya gelmiş ve Hayfa gam. 
rQk mftdtırft Ue beledly., relıl 

tarafından kartılınmııtır. Ôğle· 
den ıonra dı Londra'yı gide
cek olan Yıhodllerln cemiyet 
reisi doktor Vlzmeo ile .görilı· 
mtıı ve tekrar tayyare ile Ko· 
dfts'e döom6şt0r. 

DOo Nıblas'te gece yarıeı 

saat 2,5 tı mechul kimseler 
tarafından polis mftdilrOoOn evi· 
ne bombı atmıılardar. losancı 

zayiat yoktur. 
Maeır'dıo 500 ıeker ile 18 

tınk ve 11 zırhlı otomobil, 6 
top gelmlıtlr ve b6Uio bo kov· 
•etler Yafa, Hıyfa, K adOs' e 
dığıtılmııtır. 

Kudils'le Erlymı araeındıkl 

köprO bomba ile yıkılmıttır. 

Şimdi tımamlle (Şarki ordun) 
ile FUletlo araeındakl yol ke· 
ıllmlı oluyor. KaprftoQo kimler 
tarafındın yıkıldığı belll de:
~lldir. 

Yafa'dı zengin bir adım gre· 
vlo lptldısıodaoberl her gflo 
muntazaman beeytız kişiye ya· 
tacak yer ile bin fakire de 
meccanen yemek dağıtmıktıdır. 
8001 nazarin hergQo ylrmlbeı 
Flllsttn lirası earletruektedlr. 

19.4.936 Nlsaodao Nisanın 

ıonuna kadar onblr gftode ha 
kftmet btıtçeslndeo onbtt bin 
Flllıtlo lirası ekltlmlallr. 

Dtın gece Mısır'dıo bto iki· 
yftı uker h1tb edevatı ile gel 

mlılir ve batan Fllii!dn'e da 

:.jıblmı1t1r. 

Gece Soton treni Hıyfa'dın 

Akkıl'ya gelirken (Keşon) -
Yahudi kôyQodeo trene alet 
edltmfıee de hiçbir teılr olma· 
mıttır. 

Hayfa belediye reisinin de 
evine bomba atılmıttır. Bomba 

bahçeye dfte\tiğiioden teılrelz 

kalmıetır. 

Y afı'da b4t6o Flllatln lll ve 
iptidai mektep talebelerlolo 
mQmeselllerl ile bir çok tale 

mımaeı. 

3 - Eli o deki ıllAhların alın 

m111. 

5 - 1929 senesindeki nfima· 
ylşte mıhköm olanların affı ve 

booa benzer birçok lateklerl 
hftkumete yumıalardır. 

İçtimadan ıonrı talebeler 
sokaklarda nftmıylı yapmıılar 

polle talebeleri dağıtmak lale• 
mlo, talebeler polise hocam et· 
mlelerdtr. Polis atelJ etmlotlr. 
Talebelerden onlkl yarılı var· 
dır. Pollıılerden de Oç kiti ılı· 

lan karşoolardın ağır derecede 

yaralıdmıılardır ve ahali beye. 
canı gelerek tekrar pollı ftze· 
rloe hftcom etmlılerdlr. Zorlı 

ıhıll ıopa ile dağıtalmılJ bonon 
ftzerlue Y afı'da gene ikinci 
defa olarak ôrf 1 idare 1140 
edllmiıtlr. 

Blreeblğ'de (Tftrlr.IOğe bt1nıer 

bir 1-, olmaotur.) 

Blreellğ'de Cıml Kayyumu 
hayır cemiyeti fakirler için pıra 
toplarken cımlln önünden ge· 

çlyorlardı . ihtiyar Kayyum ko
ıarak belediye refılalo yanına 

gttmlt ıglayırak IJU ıôılerl ıöy

lemlotlr: 

Benim vHllahl bu dstüooekl 

ıbımdıo baıka ne param Ye 
ne de gece örtftoecek eeyim 

var. Bn ıbım gftodftz elbleem 
ve gece de yorgınımdır, bunu 
size pıra yerine vatınım için 

•ereceğim, demlı :ve çıkarmıı 

relıe vermlı reis almık lete· 
memtş Kayyum ığlımıo sızla· 

mıe. 

" İlla alacaksıoıı ._ demla Te 
yemin etmlf. Belediye reisi alıy 
etmlı me11dı çıkarmıılar ahall 

ihtiyarın eöyledUr.lerloJ hehtlk· 

lerfaden mılteeeslr olmuılar ve 
adımı acımıelar, yarım lira et· 
mlyen ahı otnz liraya kadar 
çıkmııtır. ütoa lirayı ılmıılar 

ihtiyarı göıilrmftıler. ihtiyar 
kat'iyen kabul etmemlt cemi· 
yete vermletlr. 

" Bandın anlaealıyar ki Arap 
mlllr.tl !aranı yokunu utan 
u~ruod11 feda edecek lir. 

Yafa'dı Menalyye mahallesin· 
de oturan Y ıh udi alleılnln A· 
raplardan gördOğd ıllcenaplık. 

NamayflJ ve kanlı çarpıamı· 

l.r gaoande bir Yahudi canını 

kurtarmak için karıeını ve ço· 
coklarıoı bırakıp Teleblbe kaç· 
mıı bonon aıerloe karııı .. 

çocukları bıgrıımayı bııl•mıı· 

Kudüs'te Arablar Polis lngiliz Kralı 
•• 

göndermfıtlr. 

Y ıhudl kadını Araplardan 

gör düğ il lytllğl bil tan Y abu dl 
lere ıöylemlttlr. 

Diln Telebtb'de Yalı ve Te· 
leblb y ıh udi uıccuları bir iç . 

tlma yapmı1Jlar 'e grev bıkkın · 

da koouımoılardır. 
Haini.mele grev yaıaodeo 

ziyan ettiklerini btldermltlerdlr. 
Hngan Akk4'da ılmdlye kı 

dır bfttftn Flllstfnde eıl görtll 

memlo bir nftmayfı yıpılmııtır. 
Bu 11bıh saat 9,5 ta (Mec· 

lfel lel4ml) reisi hacı Emin Hft 
seyln KodQı'ten Akk4'ya gel· 

mletlr. 
Onblne yıkın ahali Bıcı 

Emln'I candan bir törtınle kır· 

ıılımıılardır. Ve ooblnlerce halk 
tekbir getirerek btıtDn Akkt'yı 

gezdiler ve nftmıylı yaptılar. 

Polis dılreılnlo ônftne gelerek 
bığrııtılar. Fakat polis hiç mft · 
dıhıle etmedi. Berıeyl güzellikle 
idare ederek çakacak olan çok 
kanla bir çarpıımının önftne 
geçmf IJ oldu. 

Ramallde bir zat askeri ku· 
IDh tesis etmek için 'rftrklye 

zamanındaki zabit ve aıker olıu 
zeHta mektup yazarak kultıbe 

girmelerini blldlrmlı, kulGbe 
yftzlerce kl1JI glrml1Jtfr. Dıbı 

birçok girecekler vardır. 

Dno Hayfı, Yatı, Nibloı 

pollı mQdftrlerlolo evlerine bom· 
bılar atılmıotır. Bombaların kim· 
ler tarafındın ıtıldığ belli de

~lldlr. insancı zayiat yoktur. 
KudOı'te yine ıhıll ile pollı 

araeında kanlı çarpıtmalar ol· 
muıtor . • Ahaliden bir çok yı· 
ralılar ve iki ölO nrdır. Polis· 
ten ftç kiti hafif yaralıdır. 

Şarkı'lerden de Araplar bir 

YıhudJ evine htıcum etmlıler 

ve bir yıhudtyl ôldftrmtıoler 

aç yıbudl de yaralınmı!Jlır. 
Suriye, Şarki Erden ve 

lrık'tı FUlettn hAdlselerlnden 

dolayı açer gftn grev yapmıı· 

lar Te Arap ırktaelarını lıne 

topla yarık göodermlolerdlr. 
Filletlo'la her tarafındı her 

gece ftç dört bomba pallamak
tıdır. 

Evlere, trenlere, otomobil 
ler,,, daireler., tılllhlar atılmak 
tadır. Ftlhtlo'de 10&10 ıdeıA 

kendi hıyıundın emin değildir. 

Akrıılyı ve Yafa'da vaziyet 
tebllkelldlr. 

Bo eabıb, loglllz aekerl kı 
rargAbıoda bir Yıhodl'nlo ce · 
atdl bolonmootar. 

M. Leon Blum 

Tayyare ile Sudaston 
limanına gitti 

Londn, 25 (Radyo) - İn· 
glllz kralı 8 inci Edvard, bo 
gfto kendi tayyare lıtıeyonun 

dın (Sod11ton) llmınıo1ı tay· 
yare ile hareket etmlotlr. Va· 
Udeıf kraliçe Mırl, o~ollırı 

dftk Dnyork, dok Döhnt ve 

dOk Gloçeraer'le birlikte ıl· 

mendlferle meık4r limana gel 
mittir, Bu gece (KOiu Marl) 
nporondı btıycık bir ziyafet 
verilecektir. 

Kraliçe Marl ve dOkler, bcı 

ytlk törenle karıalanmıılardır. 

Fransa'oın 

Ankara Elçisi 
Dün akşam 
Paris'e hareket etti 

letaobol, 25 (Rad,o) - Fren· 
ea'nın Ankara elçlal M. Poo· 
eoo, bugilo Parl&'e müte•eccl· 
ben hareket etmletlr. Elçi, hı· 
reketlndeo e•vel dıa hakanımız 
Tevf lk RaıdG Arae'la bir mtıd· 

det konoemuotur. 

Hindistan'da 
çarpışmalar oldu. 

Loodra, 25 (Radyo)- Bom· 
bay'dan gelen ıon haberlere 

gôrc, müılümaolarla Bodlt!tler 
arasında ıon derece kanlı çar· 

pıtmılar olmootur. Çarpıoma· 
ların Bf!debl, dini mee'olelerdlr. 

zabıta, nilmıyltçllerl sopalarla 
dığıtmıotır, yaralılar çoktur. 

Sonlar araeında loglllz polisle 
rl d., var dar. 

Kabinesini lsveçte kahine 

Kurmak üzeredir buhranı çıkacak .. 
Stokholm 25 (AA) - Slyı@i 

- Ba,ıarajı lci sahifede - mehafll bııvekllln askeri tef 
zaafa kapalmıkeızın ve dahili 

harp ve nifak tıhrlkçllerloe 

karıı 1111 mftmaşat göııtermek
ılzln hareket etmeıl lAzımgele· 

ceğl mataleaeındı olduğunu ve 
bunu flmlt etmekte bulundu· 
ğonu, ılrı batan memleketin 
kendlılne masaharet edeceğini 

ıôylemlıtlr. 

Federal birlik, Franea'nın 

her De bıh11ını oloraı olıan 

kat'iyen istememekte olduğa 

fıılım ve Bhlerlzm balyaları 

pe1Jlnde koı.ulırın boı nllmı· 

ylılerlne nihayet nrecek bir 
camorlyetçl zaferi istemektedir. 

Parla, 25 (Radyo) - Malt 
komisyon, bogan bııbıkan M. 
Alber Saro'non baıkanlığındı 

toplanmış ve Fransa'nın mali 
vasiyetini t«'ltklk eylemtıtlr. 

Parlı!I, 25 (Radyo) - (Erno 
vel ) gaıetesl, Müsyft Leon 
Blom'un Gç partiden mftrek· 
bp olmak üzere teıkll edeceği 
kabinenin aoıyıllıtlerfn progra· 

mile hareket etmlyerek Frao
ea 'oın yllksek meoıf llnl koro· 
mığı çılıııcığını yezmaktadır. 

Parfı, 25 (A.A) - Echo dô 
Pırla gazeteıfnde M. Jeın Nu· 
tin diyor ki; 

M. Bh1m 4 Hazirandı Saro 
kıblneslrıln lıtlfıslle ıç.lacık 

olan kıbfne buhranının devamı 

maddetlnl asgari hadde indir· 
mek için kararlarını Hami 24 
ıtaat zarfında ılmık tıınorun· 

dadır 

Piyangoyu Kazananlar 
Parla, 25 (Radyo) - Baycık 

mllli plyıngonon en bftyftk lk· 
ramlyeel, Legar kôylftlerlne lea 

bet ctmlıtlr. Kazınanlar, eeyllb 
yOzftnden zarar gören kendi 
köylertle civar k11abalırıo lmuı 
tçlo b4y4k bir pıra nrmeğl 

taahhad eylemlılerdlr. 

ldlatın ıslaha boıuoda borj o va 
partilerle y•pmıt olduğa müza· 
kerelerde uğradığı m0ok4llerden 
dolayı haziran ayı içinde bir 
kabine buhranı çıkacağını be 
yın etmektedirler. 

Tekzip Ediyorlar. 
Romı 25 (Radyo) - fngtllr. 

gaıetelerlnln hoeaıl aytırları, 

Ioglltere ile ltalya arısında ha· 

ıoel ·surette mozakerelere bıı· 
landı,ını haber vermektedirler. 
banunlı beraber, Roma ılyaaal 
mehaf ili, ba mGzakerelerden 
haberdar olmadığını ileri sik 
mektedlr. MoHollnl de logll 
tere ile ltalya a11aodıkl vazi
yetin malum aekllde devam 
ettiğini eöylemlıtlr. logtltere 
ılyaeıl mehaf ili de mGzakereler 
cereyın ettiği hakkındaki hı· 

berlerl tekzip etmlılerdlr. 

Fransa'da 
Mali vaziyet 

Pırfıı, 25 (A.A) - Mıli 

baftıuın bariz vasfı Franeıs 

e)bımının dOımesl olmottor. 
Do dftşmlye biraz da B. Joo 
nıuln'nn umumi mesai konfe· 
derasyooo mlllt komitesinde 
sôylemlt oldoğo natok ve 
bllhıqı bu nutkunda doktor 

Scbahtdan malhem olan it 
muahedeleri ılstemlne Ye bazı 

esaı saoıylln mllllteıtlrllmtelae 

yepmaf oldu~u telmihler eebe 
blyet vermiştir. 

Silahçı Mustafa 
Bir kız kaçırmış 

lklçetmellk.'te Nalıncı ç kma · 

zındı HOıeyfo oğla Basan 
Lıltf l'nlo kızı onyedl yaoaoda 
MelAbat, Nızml oğlu SllAhçı 

Muatafa taraiındıo kaçırılmıştır. 

Slllhçı Muıtafı, ıabıtıca aranıyor. 

Bir C~ani 
Muğla'da Asıldı, 

--········ - Baş,arn/J ıcı sqhifede _. 

lemılJ yaralıomıı, yıoınde bO' 

lonın kôylO Yedek oğla 80' 
ıeyln adındı biri de lSlı:nOetOr· 

Fakat Ali'olo bu clnıyed fi' 
oını kalmımıo, derhal hareket• 
geçen zıbıtı All'yl yakalıyır•~ 
adaletin pençeılne vermlıtl. AU 
jaodırmılık ta etmla, kanondfllt 
nizamdan anlar bir ıdamdıt• 

Hatt4 doroımaa' yapılırken teıı 
cilelne ce1111 eorulmoo, 01oııı 
cezası olduğuna söylemtıtfr. 

Ali'ye yapılan doro1J1111:d• 

öliim cezaeı verllmlı Te böl elti! 

temyiz mahkemeıloce taıdl~ 
edlldl~loden ôlilm cezası geçeli 

salt gftotl Y•P.ılmııtır. 
Alt'yr, a11laca~ı; gece ı••1 

12 de blldlrllmletlr. Alt, sarat· 
mıf, tltremflJ ve elleri bağl•· 
oerak ıehpıyı gôtftrfllmfiıtOf· 
Ali; eehpı yanına gelince oradl 
bulanın genel eavamın RagıP 
Can ve dlt:erlerlle h.,llllaeıJJ•fı 

tekbir getlrJlmeslnl htemlo fe 

ııehpaya çıkarak bu iti yıp•· 

caklara bir ibret tetkll etmtotlt· 

Alber Saro 
iktisadi vaziyet 
Hakkında ne diyor 

Parla, 25 (Radyo) - Bıobak•• 
M. Alber Saro, bagftn toplao•11 

maliye komlıyooan da bir ılSY 
lev vererek, nmami bohr•0 

hrkkında demlotfr ki: 

1933 eeoeılode eöylemlo ol· 
doğum veçhlle, danya lkthadl· 
yalını düzeltmek için beyoel· 
milel ve umumi bir konferaıı• 
akdetmek 14zımdır. Zira, tktl' 
sadi vaziyetin dtııgfto gltme8L 
medeniyeti de alAkadar etme~· 
ten halt kalamaz. Bunun tçlııı 
mllletler, lktleadt nzlyetler1•1 

ahenktar ve diğer devletlerlokl· 
ne uygun bir halde dOzeltOJe· 

lldlrler. 

Bulgar kraliçesi 
Torloo, 25 (Radyo) - sol· 

gar K.rıllçeıl (Yuvana), bogftO 

borayı gelmllJ ve kartılınmııtıt· 

Kadına ve bekçiye 
hakaret 

İklçeomellk'te Yftıbıtı Hı••' 
ağa ıokağında oturan lbrıblOI 
kızı 37 yatında dol SeDJl1'' 

ea almak için sokağa çaluo1f1 

o sırada kendisine raıth1111 

e1bıkalı lbrablm o~lo kO' 
KAmll: 

- Sen bı1Jkalarlle alakıd•' 
oluyoreuo, benlnıle de ol yoke' 

ıenl ôldürece~lm. Diye tası11°1 

etmlıtlr. 

Bunu gören bekçi lbrabl~ 
mftdabıltS etmlı ve kör KA..,J 
bekçiye kafar ve hakaret el 

mittir, totolırak bıkkındı 11' 
klbııı hıtlınmaatar. 

Ili:i kadınla ,, 
Yalınız kalmak isteıJJh 

d· 
Kıhrımınlarda Şehitler el 

desinde bir vak'a • olmoıto'' 
Ahmed kızı Hıllme, e•loe ~ 
vet etliği ahbaplarından 

0 
kadın Ue rakı içerlerken dol'lf 
Mehmed Ziyaeddin eve geıldS 
Te Halime'ye: , . 

- Beni bu iki kadınlı 1 
lanız bırak. • 

Demf•tlr. Bu yüzden çak• 
'i' , •• 

kavgı sonunda: Halime, sab• d· 
ya mfitacaatle Mehmet Zly•' t 

k rl• din tarafındın bıçı lı aıe il 
hdcum edlldlglol ve euod4' 

y•ralıodığanı iddia euoııd'' 
Tahkikatı devam ediliyor. 
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lzmir Vakıflar Direktörlüğünden: 
SenellAI 

40 
50 

Vıkfı Mnkll No. 
39 40 
67·69 

Ctnel 
Karıııı meıcldl 11ndıkçılar ırea 

pekılmetçl İbrahim keetel!l C. 
" 

96 hacı mıhmut noman Hde 
·200 keplın muıtda yemtıçareııı 

28·1 
43·40 
44·1 
207 

e• 
mığeza 

36 
32 
26 

180 
125 
144 
250 
200 
280 

merdivenli oımın zade 
aımah meıch aamalı meaclt 

" " 
hlıar 

" 
" 
it 

" 
" 

" " 
keme11Jta 

yorg1Dcılar 
blıar mey. 

" " 
ikinci bel. 
htrlncl bel. 

2 
254 

13 
74 
12·14 

( 

15 
48 11 11mıncı ı. 11 

1414 ., hlHr meydanı 84 

145 " " " 92 
72 ., palancılar 6 

280 .. birinci be\edt. 13 
84 hayrettin p. ha&1n boca 7·9 
72 köprGUl ~· yol bedeetıoı 89 

'oo .. " s' 
300 HlepçloAlo kemeraltı 40 

200 " " 30 
72 .. it (6·5 

120 M. bıcı beılr hl11r ônG 18 

dGkkAn 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
it 

" 
" 
" 
it 

mığ111 

dftkktn 

it 

" 
" l 20 Y akap bey ., 28 11 

250 tehrl Bedri baımahane 265·267 ,. 
36 kınlı meıclt fen erci 13 ev 
60 - ramkuı uzoa yol 90 it 

84 " " 86 ,, 
8:i pazaryeıl at pıurı :l ,, 
Yakarıda ani numaralırı y11ılı ıkaratın mıyıe eonoaı kld1r 

olan icarları on gCln mClddetle ıçık ınırmıyı ; çıkarılmııtır. Iha· 
t:'ıi 5·6 ·936 camı gClnG eaıt 15 dedir. istekli olıul1r ıeraltl ın · 
••mık Clıere her gCln nkıf tar varidat memurluğuna n lhıleıt 
içinde o gGn •e o ıa1tte nkıf lar dlrektôrUlğOnde ıoplanıcak 
komlıyonı mOnca1tları ilin olunur. 1358 26 30 5 

lzmir harici askeri kıtaatı ilanları 
Burnavı TClmen HllD almı komlıyonundın: 

Cloıl Mıhılll n miktarı Mahalli n miktarı ihale tarihi 
G11lemlr Kilo Barnnı Kilo tarih gGn eaıt 

... 6450 " 1800 8.6.936 pa11rteıl lO 
G11lemlr 

l'ıtlıcın 5200 .. 4150 8.6.936 " 11 
BurnHı 

'I'ııe f11ulye 
c bımyı 

'tomıtea ... 

7950 
3500 
5000 
1900 

... 5350 

.. 2100 
" 8750 
" 2000 ·r. btlber « 

ı -

2 

3 

• 
5 

MuHkkıt temlDlt Umum Tıb. 
tutarı 

Ura Lira 
C11lemlr 120 1590 
Barona 78 1030 

Tamen merkes kıtılarının yakarıda cine n miktarları 
y11dı ılh kılem eebıe lhllyıcı ıçık ekelltme ıuretlle 

mtlnık111yı konalmuıtar. 

ihaleleri 8 luılrın 936 pıaarteal gClDO hl11larında y11ıh 
111tlerde yıpılıcaktır. 

Umum tıhmta tatarlarlle muHkkıt teminat mlktırları 
yakarıda yuılıdır. 

Şartnamelrrl hergGn komlsyo11da görGlrblllr. 

lıteklllerl 2490 eayılı kanunun 2 n 3 anca maddele· 
rinde yaaılı nılkaLrlı muHkkat temlaatlarlle bbllkte 
muayyen Hktlndrn evvel Burnnıdakl aıktrl ıatlD alma 
komleyonuDI gelmeleri. 22 21-1 30 3 1307 ............__ _____________________________________________ _ 

BarnHı TClmea ıatın ılmı komlıyonundın: . 
TClmen birliklerinin lhıiyıcı olup 28 ·S· 9!l6 perıembe gGoO 

"-• 15 le kapılı zarf uıullle mGnık1111ı yapılacığı enelce UAo 
edilen 381900 kilo eadeyağının lıtınbal'dı çıkan gazete ile llAnı 
Seç hlmııbr. lıtınbul'da dı dört defa llAa edllebllmetıl için toba 
.. deya~ınıa kapılı zarf uıallle mGnıhıaeı 4 HHlnn 936 per· 
~be gGnG ıaat 15 te y11pılıcakt1r. llAo olanur. 1306 

"-""" -
I la111ır MllH EmlAk MGdClrlG8Godeo: 1339 
'•ı •ıra 
t(o. 
3
8 AIHncak meıadlye c. 65,l eıkl 47 tıj No. h dOkUo 100 

ag İımlr ce11nlnde bakkal dGkkioı 425 
tı Karııyıkı 90Aakkaya medeniyet ı. 48 No. lı .,. 30 

tar lokarıd• y11ılı emHlln ıenellk 'icarı . onbet gCla m6ddetle lf· 
llaıya konolmattur. lbaleel 8161936 penrteıl gGnl Nıt 17 

Tallp&erla 111111 Emlak llOdlrlye&lae •Oıacaaalare. 26 28 

- lzmir Vakıflar Direktörlüğünden: 1'aşra Bakkal ve EsnafJarının 

Nazarı Dikkatine 
İzmir oekercller çarııeıoda 20 nomaradakl lmalAthıatml Iı 

mir Eski Bltp11arı . Soluhaa civar.oda 1 numaraya nıklettl 
~imden Hyın mOıterJlerimln slparlılerlnl yeni adreılme ver· 
melerlnl ıaygılarımla bildiririm. 

Gıizel lzmir bisküviı fabrikusı sahibi lstarıbullu 

Ismail Hakkı 

Devlet Demiryollarıııdan: 
lımlrden, Denizli. Alıeehlr, Somı ht11yonlarlle aralarındaki 

lıt11yonlıra aıkledllecek emtea ve eoyayı 1 6 936 tarihinden iti 
haren teozlh\t yıpılmışttr. Fazlı ıafıllAt için letaeyonlcra milra 
c11t edllmeıl. 24.26.28 1117·1346 

Şebekemiz Gzerfnden leltyeo ıGr'ıt, yolcu ve muhtelif tren· 

lerlo vakıt hareket ıaatlerl Alsancak, E~irdlr kıımı hariç, 1 Ha 

ziran 936 gGoGaden itlbıreo değlıtlrllecektlr. Yeni vaktı hareket 

cetvelleri lıt11yoolarımıza 11ılm:etır. Daha f11lı mılt\mıt için 
lıtaayonlara mGncaat edilmesi. 1365 

Manisa Valiliğinden: 
Açık eksiltme ilanı 

Nn'I 

Et 
Ekmek 

Muhtelif ıebse 
•e meyva. 
Yoğurt 

Sat 

Toıya pirinci 
ince oeker 
Çamıoır 11banu 
Sadeyağı 

Zeytinyağı 
Makarnı 

Şehriye 

Çımaıar ıodaeı 

Çay 
Pirinç unu 

Koro faeulyı 
Kuru Oz6m 
Nohut 
Toz 
Oomıtee e1lç111 

Peynir 
Çhlt 
Limon tuzu 

Makine ye~ı .. .. 
Mazot 

Gaz 
Meır, palımut, pır · 

Muhımmea 

kıymeti 

Kurut 
30 

Mtktan 
7500 Kilo 

16500 ... 10 
Azami 

Tutarı 

Lira K. 
2250 00 
1650 00 

Asgari 
800 939 llrahk 
7000 Kilo 
7500 .. 
2000 .. 
1800 .. 
1200 " 
400 .. 
300 .. 
500 ... 
:rno 
800 

20 
200 
400 
250 
400 
800 
JfıO 

.. 

.. 

.. 

.. 
« .. 
.. 
il 

40 .. 
;J50 Adet 

4 Kilo 

12 8i0 00 
10 750 00 
30 . 600 00 
28 501 00 
30 
80 
55 
28 
28 
10 

3f>O 
40 
12 
i5 
12 

6 
20 
40 

2,5 
80 

360 00 
320 00 
165 00 
140 00 
84 00 
80 00 
70 00 
8,0 00 
48 00 
37 50 
:18 00 
48 00 
30 00 
16 00 
8 75 
:ı ~o 

13 tr.oeke 300 39 00 
40 o 

135 00 

12 .. 3&0 

1 00 Kilo 7,5 
130 teneke 350 455 00 

Mavakkat 
teminıtl 

Lira K. 
168 75 
123 75 

70 43 
63 00 
56 25 
45 00 
37 80 
27 00 
24 00 
ıı 38 
10 50 
6 30 
6 00 
5 25 
6 00 
3 60 
2 8~ 
3 60 
3 60 
2 25 
l 20 

66 
24 

3 00 
a oo 

10 13 
34 13 

nar odono. 60000 Kilo 1,5 900 00 67 50 
l - Mınl11 Memlelet hutınesl için yukarıda nev'i, miktar 

ve mubımmen kı71'J'eılerl yazılı malzeme ıçık ekslhme· 
ye konulmottor. 

2 Her biri ıyrı ayrı kalmelerle ekelllmeye konulduğondın 
eveaf ve ıeraltl kalmelerlnde yazılıdır. • 

3 lbıte b11lranıo l 2 lacl cuma gano ııaat onda VllAyet 

dılmf eocClmenl öoGnde yapılac"k~ır. 

4 Dell61fye, illa Gereli Te ihale masrafı mftıeahblde aittir. 

ô - Şartlara ötrenmek lıtlyeoler bergQn Vlllyet daimi encO 

m"• kılemioe mlracul ecleblllrler. 26 ~O ö 10 

Senel!gl V akfr MevkU No. 
6 

Cinsi 
Dilkkıio l SO Terzi oğlu Alt pışa 

7 2 Aımah meaclt Aemah meeclt 199 .. 
J 00 Bl11r Ç11ogm çarşıeı 25 .. 
144 " Hisar. meydana 3 2 
375 " Birinci belediye l l •• 
500 Salrpçl Asmalı mucit 160 Fırın 

Ev 120 Yeni mazbut MeozH s . 13 
14 5 Pazar yeri T11h çeıme 58 Ev 
160 Bostanı zade K~mer caddesi 14 DftkkAo 

130 Gene oaman Tllldllk. caddesi 162 
84 Romkoı Uzuoyol çıkmazı 86 }'v 
48 Sarı hafız Medine yokuşa 4 Ev 
48 Arnavut oğlu Daetaoe caddetıl 78 OllkkAo 
76 Piyade oğla Gedik 182 Ev 
69 " " Morahane 67 E• 
42 Kmm meıcldt Tabak ahmet 3 Ev 

14i Batçı meıcldl lklçeşmellk 318 Kahve 
48 Nlğboğlo Emir ahmet 21 Ev 

150 M"rdlvenll m . Osmıo zade 44 KolGp 
60 Rufıi derglbı C•mgöz 22 Oda 

72 Ht11r Bitpazarı . 30 Dokk6n 
180 .. Birinci belediye 14, 12 .. 
Yukarıda nev'i, mevkii. No . .e senelik foar bedelleri ya11h 

akaratı açık artırma mtıddetl içinde leteldl çıkmadığıodın bf'e· 
gftn m6dderle mftzayedefil uzatılmıştır. İhalesi 5,6,936 pazartesi 
gGna eaat 15 tedlr. letekll olanların Evkaf mftdftrlOğftnde ıop· 
laoacak komlıyona mftracutları llAo olunur. 1367 

Izmir vilayeti Defterdarlığından: 
MGkellf'f in Ml'leHeıenln Vergisi 

lemi Sın'all Mevkii No. Lir• Kurut 
Ömer M. Kftnafanl Komlıyooco Çlvlcller 19 26 02 

81Dca Palancılar 46 39 20 
Yukarıda isimleri y11ıh iki makellef namına Mahmudiye ıo· 

beılnce 932 mıli yıh için tırholonan kazanç •ergisi hlmlerl 
h'zaeında g09terllmlttlr. K.endllerl ecnebi memleketlerde bulan· 
m111 h11eblle Hukuk aıul muhakemeleri kanununun 141 n 

142 inci maddeleri mo~lbloce keyfiyet UAa oluoıu. 1366 

Kitaplarınıza Zarit 
ve Ucuz Bir Cild 

Yapllrmak 
isterseniz 

Ali Rıza 
MOcellitbanesine 

Uğrayınız. 
Yeni Kavatlar 

Numara: 34 

İzmir 1nbl11rlar bıtmOdtlr· 
lftğClnden: 

Çamaltı tual1&ıodao malf 936 
seneıl içinde merkez 11tıe de· 
poeuna getirilecek aagari 4000 
aumi 7000 ton çovallı nya 
dökmn tuzun eattan depoya 
nakil ve lıtlf hımmıllyeıl ıçık 

ekelltmeye konrJlmuıtar. 
OOkme tuzun beher tonu 

için mohımmen bedel 32 ÇD · 

valanı.a ~8 kuruştur. Monk· 
kat teminat 168 liradır. latek· 
illerin · 29.5.936 cumı gftnft 
ıaat 15 de BaomGdGrlflğGmG11 

de toplaoacılc komlıyooı gel 
melerl. 21 26 1271 

~-~ 
1 Taze · Temiz • Uc"ı ilaç 

Her tıirlü ıut•aleı çe~itleri 

Hamdi Nüzhet 
SIHHAT 
EClANESI 

Baodorak Dayak Salepçt 

lzmlr İnhisarlar baomüdOr 
hlğilnden : 

BaomüdOrl6ğOmftıe ah depo 
lırlı olmendlfer l1111yonları ve 
lıkelelerle merkez •e clnr b 
11lar ar11ında malt 936 ıeneel 
zarfındı yıpılıcak içki, ispirto 
ve mevadda laf llAklye nakllya · 
llnın lhıleat on gO~ ozatıl· 

mııtır. lsteklllerla J 87 buçuk 

Ura temloatlarlle l ,61936 gO · 
na 1111 onbetıe bıım6dilrlQ 

ğOmGade toplıoacak ihale ko· 

mllJoaau gelmeleri. 1364 

r -ÖKSUAENLER 
Mutlaka (OKAMENTOI.) öbftrftk 

aekerlerini tecrOhf\ ottlioiı .. 

ve Pürjeo ~abab' ıo en t'lstüo 
bir mO!bil §elı:eri olduğunu 
unutmayınız. Kuvvetli mils· 
bil ietiyeuler (Şabab Sıhhat 
Sürgün Haplan)m maruf ec· 
:ıanelerden aranolar. 

lımlr lahl11rlar Baı Mtıdilr· 
lftğGnden: 

Aleaocak'ta TfttOn Frbrlkaeı 

kareıeında İzmir Bahçeleri sÖ· 
kağı ftıerlodekl dairemize ıh 

arsa ilzerlode mevcot ev bualı:a 
ahar dtvar ve ağaçlaran hedlm 
ve nakit ve zeminin tt'8vlyeııl 

fııl~rl açık art1rmaya konul· 
muştur. 

Muhammen bedeli 150 mu· 
vakkaı leminıh 11 25 liradır . 

lneklilerln e1rtnameyl gör~elc 
itin lbıle gOoQodeo evvel ve 

arhrmıya girmek için 4 6 936 
Perşembe gftoQ Hat 15 te e., 
MftdftrlftğftmQzdekf komlıyonı 

gelmeleri. 22 26 ıa23 

Doktor· Operatör 

\'usufZi·ya üstün 
... 

Meıl.:e:: lıasıanesi do~um ve 
kadın hastalıkları cerrahi 

miitelıassısı 

HaetalaraD1 pazardan bao· 
ka her gftn öğleden ıoora 

f kinci beyler ıokağıoda bey· 

ler hamamı karııaında 41 
numarala muayeoebıoeslnde 

kabul tder. 
Ameliyatlarını Aleıocak 

Sıhhat evinde yapu.f 
~uayenehıne 3686 
Evi 3909 
Sıbhal Evi 2974 



W.F.H. VANDER 
ZEE & CO. 

\. N. 
UEUTSCBE LEV ANTE LtNIE 

G. m. b. H. 
"BERAKLEA,. vapura 25 

mayısta bekleniyor. 30 mayıeı 

kadar Anven, Rotterdam, Ham 

L• ....................... 
~il l l il llll l l l 1111111111111111111111111111111il11111il111111111111il1111111il111111111111111111111ili1111111111il1111111111111111111111il1111111111111111 ~ 

~ Al(.sehir Banliası ~ ' ~ ---~~-------·- -IZMIR ŞTJBESI ~ 
lktocl Kordon Boraa Civarındaki Kendi Btnaeıoda = 

TELEFON:2363 = 
---~ --· .... ·---

lzmir Memleket Hastanesi 
bibliğinden: 

Başta· 

Sıhn ılınac k erzak ve cinai 

Sat 
Yoğurt 

SıdeyaRı 

Zeytlnyığı 

inek ıOta 
.. yo. 

yerll •eya urr. 

Ekllltmenla Uta İhale 
an maddeıl fit gClnO 

20.5.936 dan 4.6.936 .. .. .. 
" .. 

.. .. .. 
borg ve Bremeo Direkt lçtn _ Hertürlii (Banka ve Komisyon) Muamelelel'İ \' apıhr. 

4 

= Sabon -- Pirinç 
çamıoır eabuno 

. Toıya pirinci 
toz teker 

Miktarı 

Kilo 
32200 
25750 

5000 
1700 
4000 

17900 
9000 

.. 
yok alacaklar. · Vadesizlere % 

.. .. .. 
Mevduat· Şartları: A!tı ay vadeliy~ % 

Bır sene vadelı ıe % 
--------

5 
6 faiz verilir. 

-- = Şeker = Soma maden komara 
_ Yeoll aabuo 

'SAMOS.. vapuru 8 bazl 
randa bekleniyor 13 hazirana _ 
kadar Anvue, R.otterdam, Bam· = 
burg ve Bremen, Dlrekt llmın = Zıblre, azam, incir, pımuk, yapık, afyon vesaire komlsyoncoloğo yıpıhr . Mıll11 geldi - _ Toz ıabun 

.. .. .. 
70 Ton .. .. 

300 .. .. .. 
500 .. .. 

1 1 1 Ok 1 kt = ~fnde sahiplerine en mdsald oeraltle nane •erilir. := Flllt marka ılnek lltcı 81

: , G ~ ~ 1 iJ E f\ ,,
1 

:: ~ u : : . 2 2 b 1 . • lll il lll 111111111111111111111111111111 IJI 1111111111111111111111il11111111111 il 11111111111111 111 11111111111111 lll l lll il lll il lll il il lll lll l lll lll il il lll lll lll • 
200 .. 

zlrande bekleniyor, 27 hazirana 
kadar Anvere, Rotterdam, Hem 
burg Ye Hremen limanları f çln 
yok alacaktır. 
'f BE ExPORT STEAMSBIP 
CORPORATlON NEVYORK 

"ExPRESS,. veporo 30 ma· 
yısa doğru bekleniyor, Ne•· 
vork için yak alacaktır. · 

S.A. ROYALE HONGROISE DE 
NAVIGATJON DANUBlENNE 

& MARlTlME . BUDAPEST 
"SZEGED,, motörft 27 ma 

yısa doğru bekleniyor. Belgnd 
Novleelt, Budapest, Bratlelnı, 
Vlyına ve Lloz için yftk ala · 

uktır. 

ShRVICE MARITIME ROUMAİN 
BUCA REST 

"DUROSTOR,. npuru 10 
hazlr1nda bekleniyor. Köıtence, 
Soltna. Galetz ve .Galatz ık· 
tarmesı 8f'lgrcd1 Badepeot, Bre · 
ıhlova, Viyana tçln yOL kabol 
r.decektlr. 
DEN NORSKE MlDDELHAS 
LINJE (D S. AS. SPANSKE 

LINJEN) OSLO 
"BAYARO" motGrtl 19 ha

zirandı bekledlyor. İıkenderlye, 
Hayfı. Dleppe ve Nonec; 11· 
mani rı için yak kabul ede· 
cektlr. 

Vapurların lslmlerl gelme 
tarihleri ve nnlun rarlfeleıl 

bakkınd bir ta hhiide glrlei · 

--- - -------
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f Z.lrcıa1l 

Mak11na 
Şehriye 

Çıy At marka 
Kaoar peyniri 
Pirinç unu 
GHıuyu 

çamııır ıodHı 

Ha1se beıl yerU 
Paltoluk kumıı ytı ll 
Terlik 
Bakar çorba tau cldarla 

.. aahın 

Yemek koveıı çifte cldarh 
Battaniye 
SftpOrge 
Pekal met 
Un 
Karyola 
Komodin 

muhtelif cinı 

Evrakı m•tboa 
Flektlrlk ampulO mobıelll 
Ağaç kömara 
Bas 
Pamuk 
Makara 
Yumak 

5400 
700 
200 
360 
750 

24.5.936 dan 8.6.936 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
100 teneke « " " 

3800 .. .. .. 

1000 merre27.5.936 dao 11.6.936 
150 « 

400 çift 

.. 

.. 
150 ıdet .. 
150 .. « 

5 .. .. 

110 .. 
450 .. .. 

.. 
.. 

.. .. .. .. .. 
c .. 

700 kilo " .. • .. 
500 .. .. .. c 

50 adet 31.5.936 dıa 15.6.936 
35 .. .. 

300 liralık " 
121 .. .. 

2200 kilo u 

5000 kılıp il 

350 kilo 11 

700 •det " 
250 " u 

.. 
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lemez. telefon No. 2007 20~ 1·~----------1 lımlr Milli Emllk MOdftrlt1ğOnden: 

fzmlr Memleket te Eorefpıoı h11tınelerl için IOıumu olup 
yukarıda ctnı ve miktarları gOıterllen mobtellf yiyecek giyecek 
ve yıkıcak hlsalarında glıarcrllen tarihlerden itibaren onbeeer 
gao maddede ıçık olırık ekılltmlye çıkar•lmııtır. İıtekU olanlar 
ekelltme ıartnımelerlol ınlımak n ydzde yedi buçuk monkklt 
temlnıtların• yatarmık bere her gGo 1ımlr Memleket !ıutıneli 
ldarealne Ye pey Oftrmek lıtiyenlerln de yokarıdı claılerl kareı· 

larıoda ıarıbaıın gOılerJlen gOnlerde yıtırılıcak temlnıt muTak· 
kate makbuzları lle beraber lımlr •tltyet encGmenloe mGr1cııl 
ları n temlnıtı muTakkıtelerlnl yıtarmıyanların ekılltmlye Jeti· 
rak ettlrllmlytceklul Uta olunur. 23 26 29 2 1336 

Olivier vE~Orekası 
Limited 

Vapur Aceııtası 
Ccndell Han, .BtrJocJ Kordon 

Tel. 2443 
TBE ELLERMAN LlNES LTO 

0 0POTO .. vepoıu 20 mayıı 
Londra, Bul, •e Anveraten ge· 
llp yok çıkaracaktır. 

11FLAMINIAN,. nporu 22 
mayıs Uverpol ve Suneeadao 
gelip yok çıkaracıktır. 

NOT : Vürut tarihleri, VI· 

purların lslmlerl •e nnlun Oc 
retlerlnln değlotkllklerlnden mea 
ollyet klbul edilmez. 

r,ratelli Speı co 
Vapur Acentası 
ıtOYAL NEEHLANDAIS 

KU 1PANYASI 
ERIVICE MARITIM ROUl\fAIN 

110RESTES., vapuru 31 mı 
yn;ta gelip 6 haziranda AN · 
VEHS, ROTTEllDAM, AMS 
TEROAM n HAMBURG il 
mantarı için yak ılıcak.lir. 

SVENSKA ORIENT LIElN 
.. VIKINGLAND" moıöru ~8 

mayıeto beklenmekte olup ROT 
TERDAM, HAMBURG, BRE 
MEN (Ooğıu) COPENBAGE, 
DANTZIG, GDY~IA, OSLO 
ve ISKANDINAVYA Jlmanları 
için ynk alacakıar-

lllmdakt hareket lırlblerlle 
o vlunlordııkt değlştkJlklerd~o 

acente mea'ulfyeı kabul etmn. 
Fazla tafsl14t için ikinci 

Kordon'da Tahmil •e Tahliye 
blnaııı nrkaeındı Frotellf Sperco 
vapur acentohğına mOracaat 
edllmeel rica olunur. 

Tele 2004 2005 'l663 

\.Jnlvereltede. Döçent, 
(Muavin l'rofeslir) 

Dr. A. Saf ittin 
Ağız ve Diş Hekimi 

Hııtalara bergft.n öğleden 
· ıonra bakar. 

lıtiklıil caddeei No. 99 
Ankara apırtmam 2 inci kat 

Telgraf • 1 S T A N B U L 
Telefon : 4fl250 . - • • Çocuk hastalıkları 

mfitehassısı 

Doktor 

Behcet Uz 
Hasıulnrırıı her gü11 11 ,30 

dan scıat oniiçe kadar Beyler 

Satıt 
Sıra No. ıı Llra K.. 
2t 7 Hıtoolye m. kadı hamım ı. l3 eıkl 15 taj No. lı 50 96 

bodrum ilzerlne Qç odı bir motbık Ye koridor 
fnkanl bir oda ve taraçayı mOflt'mll eYln 32 
hl111ede 9 hlHeel. 

248 htlkl41 m. dtktlltaı ı. 20 eski 34 taj No. lı 590 00 
mığaz• ve 20,2 e8kl 36 taj No. lı dGkkto n 
·20, 1 eakl 38 tıj No. lı nln 60 hissede 20 hlııseıl. 

253 lımeıpaoa mahıllealnln mıkın ıokığında 8 eakl 30 00 
Ye taj No. lı 42 metre mnrabbaı ıraı. 

255 Tt!peclk htltl elmeodlfcr çıkmazı 22 tıj No. lı 115 16 
255,89 metre murabbaı araa . 

260 Reeıdlye gazelyalı m. sel4mel ı. 911 adanın 29 110 50 
parıeltnde mukayyet 170 metre murabbaı ar11. 

261 Karatao araa ı. 44 taj No. h 134,50 metre mu· 33 63 
rabbaı ıraa. 

256 Tepecik hllAI şimendifer çıkmazı 20 tıj No. lı 97 20 
216 metre murabbaı ır11. 

Yukarıda yazılı em Hlln mGlklyetlerl peolo para ile ödenmek 
Ozere onbeo gftn mClddetle 11tarmaya kooulmuotur. Ibıl .. ıl 1,6,936 
pazarteal gOntı 1111l 17 dedir. Alıcıların Mlllt EmlAk mOdürlye· 
tine mdrac111tarı. 15 21 26 1216 

soka~111 daki kılinigi1lde kabul Sıvas Elektirik Birliği Başkanlığın· 
eder. Telef on 3990 d · 

• an: 

iralık Ev Sını elekthlk anınla lçln bir mıklolet alınacaktır. Mıldnlete 
GO ltr1dan 120 llraya kadar ücret verilecektir. Ve 11nıral ya· 

lzmir Memleket Hastanesi Baştabip
liğinden: 

lımlr memleket n eırefpaıa b11tanelerlnln bir yıllık ihtiyaç· 
l1rını karıılıyıcık olın 9350 liralık l1Aç 95000 kilo birinci neti 
ekmek, 41000 kilo koy.sn eti te 286 ton ıeml kok kömllıO 
kapalı zarf uıulile •e 24·5 936 t11ihlnden 8·6 936 tarihine k• · 
dar 15 gao mOddetle ekılltmege çıkarılmıthr. lıtekll olınlarıO 
oenltl maııık11ayı girmek lıtlyenler bergan lzmlr memleket hı•· 
taneıt baehektmltğln e mtıracaıtlırı, ekalltmeye fotlrak eaeceklerlO 
mftnakaaanm lcr11ındın eni bedeli muhımmenln yllzde yedi bo· 
çok nlebetlode depozito akçeılnl muh11ebel huıuılye madarlyetfoe 
yıt1rm111 •eyahut banka teminat •muTakkata mektubu ,ey• 
makbuza · bir zıı f derununa bir zarİ derunonı da teldlfaıme· 
ılol •e bu iki zarf dı bir zırf içine koaulırak •e GıtG mftbftt• 
leaerek zarfın Qzerlnde hıogl lı için mQnakaııya lttlrak edece· 
ğlnlo de derci .e ihale gftotı olan 8 ·6 936 tarihine raıtlıyıo 
pazarteel gOntl aaat 10 dın 12 ye kadar lımlr •lltyet dataıf 
encQmenloe ml1racaatları llto olonur. 1335 23 26 29 :--

Sa lib li Belediye Riyasetinden: 
Urayımıza ılt elektlrlk ten•lrat fıbrlkaeının leletme lel bit 

mftteıhhlde nrllecektlr. Talip olanların ıartlarını öğrenmek oıe· 

re Sallhll urıyını mftr1caatları llAn olunur. 21 23 26 28 13 !.!, 

f 1111 içki Alıp Satanlara mı, 
aln~o;~~~:'d:e :;::::.i :::.~:. olmıdı~ına ve olmdlye kadar nerelerde çılıotıklırına dair olan ~ Nıtztlll Mıdran rakı fıbrlkHı bir ıene enel ıon ılııem ~ 

veılblarını veya taadlkll suretlerini Sıveı alektlrlk blrllgl baı =- Qzerloe teelaatını •enlltmlı bo ıuretle içicilere de ııbhf ra· ~ 

nındakl e•de oturmaııı k!raııızdar. lsıek.Ulcr ukultkle lliolklerl 

Htı bul beı odalı •e kolla kanlığıoa gaudermc!erl. isteklilerin ali tenttQr luımı bulunan - / ~ 
nıolı bir e' kiralıktır. Tallp elekılrfk aantrıllarında çılıomıı olmaları oarttı. Su ile leler 1101 := kı vermekte buluomuotor. Vak tile tmalttın Uf 1 ~elmeme· ~ 
Olanllrln Glz .. t·mlz idare me· ~ ıloden mıl nrllrulyen AydlD, Umurla, Karapınar, Reııdlyeı ~ 

"' " rallarda çahıaolu. Sanat mektebi elektlrlk k11oıı mezunları. - ~ 
muro BOeamettln'e mOracaat Nafıa nkıileıtoln ehliyetini haiz olanlar tuclb edilirler. ~ ~Okeİ kMtl:•İ Muğl:,d ~odrum gibi yerlere de mal •erilecek ~ 
tarı tlAo olunur. D: 10 1286 19 26 ;;; r. 1 00 0 ar aoıe• • ır. ~ 
••~~~~~~·~~~~~ -~-------~~~~~---~---~-~~ 96, 49 190 kuruı~k ~oel~~e yOıde 20 lekonto verlllr ~ 
Kulak, boğaz, burun 

hastalıkları 
Diri11ci sınıf mütehassısı 

Doktor 

Sami Nazif 

~llJIJllllllllllllllllllllla. Doktor ...-11111111111111111111111111~ ~ ~~: ~~ ; ; : ~~ : : 1 
§ A. Kemal Tonay ~~ ~~ : : : ~: : : 1 
= = = Boo tioeler Nazllll teallml 25 11otllhre 3 koroşı alınır ~ Bateriyolog ve bulaşık, salgın lı"'ıalıklar mütahassııı _ = 

5 2 5 
~ 

- . "b # - - c c 1 « ' c c ~ 1 = 8ıemıhıne iııtıeyono karoıııındalu dı elr. ıo.kalr. bıpnda 30 eayı• == 5 ~ 
=: lı n ve muayenehaneainde eııbab ııaaı 8 dan ıkoam ııall 6 ı kadar ~ E: c • « 10 c 1,75 « c ~ 
;;; baııtalannı kahtı! eder. ~ 5 Aydın depomuz açılmıollr. Aydın bnıllıl bu yerden tb· ~ = MOracaat eden hastalara yapılmuı liıımgelen ıair tahliUt ve ~ 5 tlyacını temin edeblllr. Aydınpılaa kar1111ndı No. 64 ~ 

Blrfnct beyler ııohk No. 36 =: mikroıkopik muayeneleri ile veremli baetıılara yapılmanna cenz gö- := S Mıdran mığazaaı ve rakt lmıllthıneli ıahibi ~ 

---Te-lcf-on_
2
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