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tanb ld b ' ugun s
ak Haricive ~ 3:~.-~Iunacak 
k .., azırı, ıstasy d b anım.!.mız ve Vekiller on a izzat Başba-
~lçika tarafından uğurlandıH 

ıtaraflığı •. 
Belçika,--:i:'ı ukç11 ··et ı·ıı " r ~ d • ~urcn 
mııca clı•dcn son . arı rn mh.ı\ı•l hi· 

~
. ığını Avrupıı bu vilk <l(' \ l··t\ . 
ıo kefol..ai ııltııın a'ı . 0\d 1118)3 OIU\llf· 

u. 
Be1çikııııın mulıtem ·l 1 . ıo . 1 Jır ınıı· 
1 ''azı etinden k d. h l ı;ı n rak ·c·ltt>r 

hı. a ıne bırak1lır .. a· mulı ıkk,.., k 
il f t ı· n ara ıa lllP. gi rrnc . \ ,, b ı i \' filin · 

"ar tarafında Hıllıun . ·t · ın b' ı. 1 ı rırı 
a ır a.azanç teşkil ed ı r. 

Meselenin esaslı b" . 

'
ıl . . ır şckılıfo 
ması ıçın ufak L' . . İ ya 1 ır tarıbçesı· 
pı ınaeıoa lüzum nrd 

B 1 'k ır. 
h

. e çı a umumi harbılen . l 
ıta f b' eH nan ra ır dc,]etti. Bitaraflığı 
)anın, Fransamn \'e f ·ı n ,.c d.& ııgı te· 

ıeer hfiyu" k d l tfeti l d ev ellerin 
t a tın a bulunu) onlu. 
m.uıqi barbde Alman ordula· 

•u bıtaraflığı iblfil ederek n 1 
toprakl e · 

b
. anoı Franıa,·a h" ır · d ı ucum 

tle ll~~~~ yapma·k· istediler. Bu 

b 
ıoıka keııdmni lllüclıı[ 

arbe · aa 

d n 
gırmeye mecbur oldu 

c elçika h'll . ' ldC\'l sa ı crıııiıı bü) ük 

ıltere~i=r~;ları tarafından i~gali 
•d anı ve Şimal d · 

e tesis elliği b .. enız· 
iblil ed ... ütun muvazc· 

ecetı ıçın bund k 
nak beb . an o· 
ftL-1 aJMlllle fngiltere harbe 
ıwuue etti Umnmt barbi neticelendiren 
•Y muabedeai Almanyanıu eli· 
tolanu kıı\ıvra\. baııodlğı ve 

J 
Ankaradan b • · taıılıul "9 (il ır görünüş 

Harich·e ~ ' -
0 

ususi) Irak · .. ı azın . ~aci El' ·ı mıştir. )anında D p 
gun Ankaracla 1 a ı ' Lu· Rüql - A ış ,akam Te\ f ik 
. n ıareket et · • u ras ve Irak f' · ıstasyond11, Baş,·ekT . 1 mış ve Şe,·ket h l se m B. NnC'i 
önü il . . ı ımız smeı ln ." unın•ll3 ;J;. 

I{

" ' arıcı ye v,~kili Hay Te' f'k Sergıe' incle 'l!'k . uıın A.as ve dô•e. \ . ' Celnl Daıu ' . onom• Bnkonı fıodan uı. 1 " ekıller tara· karşılana ' d ergı erknoı l11rafından 
tur anmıştır. n ost devletin Ha .. 

B. l'laci J.Ta · ı azın sergi} h" .. m ıye şehrimizde h 1' ı' yarın sahalı gezmiş \ ' C ılı uyuk hir alaka ile 
u unar.nk ve er nokta b k'· 

gününe kadnr b pazarteııi uzun uzadıya . l n ıı..ında K u<ada kolmkl>< "'>Dl aln>>'I" "deı devlet ad · Sergôden Ç>k8'k•n . '. · 
do gö•dilğil hn .. k ., .. , ~nk"'· "" Anadolu A. mııb""' •o· kişaft yu terakkı \e İn· - , .. Janı;ı muhabirine.· 

an son derece ~erg dığını söyl . . memnuo kal· Köm - 'Y' çok gö.el buldum emııtır. ur meselesine \"er'l · 
Ankara, 29 ( \ ı\) mi)f'li tak 1• ı en ehem· . . . 1 k 11 l ır ve hn r l •-ı rıcıye Veziri E . - ra a· hede ettim 'f" k' , an ı• a rııüıa· 

il" ~kselanıı Naci Fi' ·ı . ur ıye cumb . . ıın saat 16 d . . , ası ' bu scrgi•i bibakk . . urıyetınin 
a sergıe,·ıne gel· bir . ın ıftıhara d 

" - • > • • ••::;d"• buyu,muşı.,,ı,.. ' 

TclPfon: 2776 

Kont Ciano 
Kral Zogo tarafın
dan kabul edi idi .. 

Tiran, 29 (R d 
Ciano kral z a yo) - Kont 
edilclı~t ıogo ıerafımlao k1ıbul 

en sonra uat 13 30 d 1 
) an sefareta . • a ral· 
zİ) afette h oe lı tarafmılan ~erilen 

11zır rnlun 
ynfctc Ar dl ruu,ıor. Hu zi· 

nl1\U uk • 1· ctmict' rıcıı 1 ele j~tirak 
~ ır. 

z Kont Cieııo bundan sonra kral 
ogooun anne inin micıir Ko t C' meznnııa git· 

.. . ıı ıano 1 lk alkışlanmı"tır ' ıa tarafından 
.. . c ant l 6 d l..arargiilıuıda 1 l a ba,·a 

ili llDIJ)U'" • tcmelatuı:ı ıııe . . .,, ısıasyonuo ra ıwıne · . miştir. ıştırak et· 

Kont Ciano ııkşam rıltJı ziyafette l l!&ra)da \e• 
ıazır lmlunm 

Tiran 29 (J> 1 uştur. 
Ci ' ,ar yo) K 

aoo, ta\\;are il D - ont 
' f' erata · · 

'e .sonrn Ama\ udluk . gıtmış 
terıoi tetkik "'l . . petrol matlen· 

~. ını~tır. 

Honıa, :?9 (A.A.) _ 
)aci nıehafı"I' d İtal)nD si· 

ın en b'ld .. 
göre Ko.Jt c· 1 ınldigine 
ı 

ıanoııun T' 
talya-Yugosla\ ya k ıran seyahati 

ı . . pa tı ile . 
et ılmıt olan İt 1 tersıo . ·rı a y110. Amav dl k ıttı akı çerçe\·esi d hT u u 
gelmektedir n 8 1 ınde vukua 

• u sehebd A 
'ııdluğun endi~e l . en rna· e memesı lizımd 

Bulgar k;:;,ı umu;i 
af ilan etti 

,------:::-:--=-----------
H ii k Um et " 

Malul gaziler icin bir k 
layihası h~zırlıyor anun 

r,,--~ Frans=~:;z_l~~=r, ~H:=a=ta=y==m=e~-
selesı ıçın yeni teklif

te bulunmu 1 d 
Teklif C Ş ar tr 

, enevrede tetk•k 
sureti hükumet• . ı ediliyor. Bir 

lstanbal 29 (H .. ımıze gönderildı· 
geni b" ' ususı) - F~ temelg~:a.~:li':: balundulor. 

0

";;;Z.:::;,J:ata9 itin 

~a~la?an ba Uk~~~~ ;.atanan ~omitede ::-:::.ll_•n etı~ıze göndttrilmiştir ır suretı, Haricige V.-:-~e .~11· . -~· 
belli değildir. \. ı ın neden ibaret olduğu henüz 

Son spor münakaşaları .1 

B. Muslih ve e Ad 
h~kikati gizliyorl~~n 

Galatasaraylıların ;. dı 
s6z.ler karşısında,~z.:~ı, herhalde bu 

,caı.uı .... yı.ıann lııaobula duymuştur 
vasa abodan sonra 1ata b mu- batab tuttuğu bir . 
)erinde biri Galata' D ol. gazete· ciyi Y"lao IÖ 1 d~gıl ahı gaute• 
B '""'7 hfıle mı· . yemekle ;ıha 

ay Muılihin, d;geri hakem Ad ı m>t oluyo•. Şu luıld m eyle· Akmın olmık (here • ., nan le d;yelim k"· e mloaadeleri· 

tede ıu ayn g- '· yaptıklan beyanatı okud k - Bu beı arkada 
ge.ek lımiria, ıereUe la . • " yalan vana, bunun h" I• eA., bi< ~uatıoın ve ıpo• mebıfi:''. mat· mı. aid olmad>jmd •Ç de kendile· ıthamlarla k l aın •&ır Bu arkad ) a muaırdırlar artı aıtınldığını gördAL •ı ardan Oçü b' · • llld" ı · ~- tede ;k· · ••ııa pse· ıse erı bu kadar ıah ·r A ' ıaı Yeni Aurda b' . d 
mek ve bbsat bi• ok " el· nadolu Ajannada • m e · ,.·'ıi eeheônde ~ _ ze•at mnva· Muolib. ı..ı. . çahp•. Bay ·ı kallaımak ıöylenm•ı ~l.,i inki<a dan at>lın :m••• o meıhu• ofoayd· 

'lo·~~ llıletıay;•' 01~",!"'m'Y?'muf g;b; etmeli 6•erioe.m:ıh~< ~olO kabul ·;Jji{~ tio ;ttlmal ve g .::; bu memle~e- "1 lebioe ıeveoc~"Jelıu Golataoa· 
. · ... ·~~fı eoi b(luyt"~ID"' ı ""'viw-.,1~ • ~ • ı uhten dolan ı.:r , /%1' - - .... _ ... , ......... 

~~··· ... ·~. ~ dı\ \h~:~~c~:~a~e~diYöfi~~ 
~·-- bir 

Bulgar /{ralı Boris Bask 
l(lrlö tehlıkenin ıı:endisine Al
~yadan gelece~i fiilen sabit ol· 
u için l\elçika Fransa i\e yap· 
ittifak ıuuabedesini yeniledi, 
•upanın ınovazene siyasetinde 
l bir ... ot oynamakta devanı etti. 

Parlamentoda mllr.'i~·.· 
lbeyanatta bulundu --------Belçika 1925 ve 1936 senelerinde imza. 

-liıdı~ı muahedelerden kurtulmuştur 

Sofya, 29 (Radyo) - Ortu
doks yortuları münasebetile 
kral, mülki ve askeri mahkum
lara da şamil olmak üzere 
umumi b1r af i\an etmiş\ \r. 

Cumhuriyeti reisi, muntazam 
ordu teşkil etmeğe çalışıyor 

Almanya Venay muahedesinin 
1ik.leri altında bulundu~u ,·e 
n havzan askerlikten mücerred 
ldığı müddetçe, hn bal Belçika 
n takib edilecek } ('gane hareket 

lu idi. \ 

- -
) C ~·"" ıı. ~Al~··lc mntolHk k~· Ankarada ekmek 
lındığıın \'t' Ur.lçıkanın arıu u lıı· ıaf••• ı.;çı.;, d.- ı.ıi•. dit « "'' fabrikası yapılacak. 
clc\lclc tuurruz için toprak\ann· \ A k 29 (H ·) A 

l 

. . . 

1 

. . n ara, ususı - n· 

vanı cemiyeti p11ktıınn 16 ıncı ımlll· 
desine giire, Uclçikaya \,ir tanrruz 
,·11kuunda ıli~er ıle' l et\ı•rin ynnh m 
eı\ eeeği \ıukkınclu lngiherc lluriri· 

Fakat Almanya A vrupanın , e 
\~yanın muhtelif ,·ııziyetlerinden 
\ıfade ederek elini ayağını ba~la· 
ln Versay zincirlcriui koparıb 
en havzasını askeri kuV\'et\erle 
ga\ ve tahkim edince i~in şekli 
eğişti. iki taTafımlnn birden Alman 
uvvetlerile ihata t'<li\cn Belçika 
,çin doğru yol yüzıle bir imkan 
•ile mevcud olsa bundan istifnt\e 
derek bitaraflığını mubaf aza et· 

rDt'kli. 
Belçika bunu bir buçuk sene· 

denberi yapınak istiyor, fakat eHl· 
ce lngi\tere ' e Fransa i\e yapt'~' 
ll&keri 

10
uabedelcrclen dolayı mu· 

''affok o\auııyordıı Filhakika Uel· 
çika uıahud Lokarııo muabetlesiue 
dahil o\ıın devle\ \erdrn hiri llir ve 

bu uretle kent'h·i tle thıçarı \t'('a,·iiz 

olduj .. tnktlirtle muahcllr)e iını.a 
ko a 

1 
... ıe ıleılerin fiikn nıuznha· 

ya ı c., . _ .. 
retine · ~ elıı~,kl.f o\Juğu gılıı 

l8ll n ...-.:. d 
•) uı 

11 
ıucti kem"-11~~" a!n.1 

< nn gcçnıı)cccğıuı ıe)ao ctnıı ştır. . . . Uoriciye "'"""" bn heı •· kara beledıyeS>, Ankarada bır 
"'"' P"ıamenıo ın"f'"<I•" ı• "b ekmek labrıkası kurmağa ka· rditn>iı ve nlk>ıl"I' k""'"''""'"'· rar vermiş ve işe başlamıştır. 

ı 1 mayıs bayramı için Av

J 
Bay Van Zeland 

Brüksel, 29 !Hatl~o) - Bclçi· 
ka parlamento unun bıı ı;iiııkii iı;li· 
ınaın(l.ı ll ırİl'i)t' ~nıırı B. St:ırk , 
Bclçikamo iktis.ılı ı·tli~i 'nıh cl 
bakk111da uzun \ıe)anııtıu hıı\ unn;ıı~· 
tur. Trihiın\ı•r, lı:ıştııııba~a clo\11 idi. 
B. Sturk, öıc lıa~lı) aıak ll c ıniş· 
tir ki: 

- Belçika, 1 1> 2~ı w 1936 
ıenı•lcriııılt! hıı~lıınınıŞ ohlu~ıı ı:ıah· 
"pılattan kurtulmuştur. Biı . bun
dan sonra yalnız su\b için çalı~a· 
cagıı . Bununla beraber hizc tanr· 
ruz ,.~\ubıılursa, lıfıt iin k u\ \'eti· 

mizl., knr'ı gelecc~iı.. 
Belçika, bundan sonr:ı bitaraf 

kalmakla berııb;ır, aynı zııınancla 
n\.nm cemiyetine kartı saılıktır. 

rupada hazırhklar var 
Asiler milis esirleri götürüyorlar 

San Sebastiyen, 29 (Rad· işçilerin siliıh altına alınmasını 
yo) - General Molanın ku· emreylemiştir. mandasındaki kuvvetler, müte· Bay Akiıa, ( Gernika ) nın 
madiyen ilerlemektedir. Sahili sukutundan bahisle neşrettiği 
takiben ilerlemekle olan kol, bir beyannamede, Baskları 
birçok yerleri işgal etmiş ve müdafaaya davet etmekte ve 

milisleri mevzilerinden çıkar· bu uğurda ölmelerini tavsiye 

mağa muvaffak olmuştur. eylemektedir. Diğer bir kol, Valderyoyu Salamanka, 29 (Radyo) -

zaplederek Bilbao istikametine lhtilô.\ci\er, Bilbaoya 15 kilo· 

doğru ilerlemiştlr. metre yaklaşmıtlardır. 
Merkezdeki kol, Martinayı (\{öpiskoa) bavalisi, cumhu· 

geçerek dört köy ıaptetmiştir. riyetçilerden tahliye edilmiştir. 
Milislerin insanca zayiatı Duranog, 29 (A.A.) - Ha· 

mühimdir. T erkettikleri mühim· vas ajansı muhabiri bildiriyor: 
mat çoktur. Franko kuvvetleri, dün bü· 

Bilbao, 29 (Radyo)- Bask tün gün Bask cephesindeki 

de,·lellere veruıi ~ buluıınl'"-\..,...ıd,ı. 
Vakıa A\01anya bir taraf\• lıir k~~ 
rarlıı Lok.ırnu ahidnanıesi n\tındaki 
imzas111ı geri ahnı~tı. fıı1'at diğer 
de'lilctlerin \'e bu meyıtııda Belçi· 
kanın taablıfıdatı devası> ctme~te 
olduğu gibi bu taabbüdııl Alın•"}·a 
çekildikten sonra bit dereceye ka· 
d•r teşdid de cdilnıit bulunu1ordu. 

Filva\.i ortada .bir ,ı\ltnanya 
ıniaaU vardı, Belçika isteııeydi Al· 
ınanyaotn yapugı gibi bit taraflı 
bir kaTarla bu muahede .,e tefer. 
rtlatı altındaki imıaıını geri ala· 
bilirdi. Ancak bu takdirde kendiıini 

)lir de,·letin, bir ta\; ı m taa b
büdal altına girmesi ur i dı•ğildit. 
j\ııl nınksad, bu taabbüıl:ıtı ifa et· 

ınek \'e edebilmektir. 
Belçikının milli uıüJufaa~ı, Av-

rupamn istedii,i teminatı \t rmeğe 
faz\Hııile kadirdir. 

Paristen bir manzara 
Paris, 29 (Radyo) - 1 \ diden hazırlıklara başlanmıştır. 

Mayıs bayramı i;in Avrupa· 1 Mayıs, bu sene Pariste çok 

nın bütün büyük şehirlerinde mutantan bir surette kutlula • 

o\du!r' ıibi, burada da şim· - Sonu 4 neli ıalılf•d• 

cumhuriyeti reisi, Bay Akiza, ileri hareketlerine devam ede-

bundan sonra muntazam bir rek Durango şehrinin 1 kasa· 
ordu tesiı etmeğe karar ver· basını ve Legueite ismindeki 

mit ve bu münaıcbcllc bütün - Sonu 1 ;ne i ıalıiJed• -

Hamdi Niish•i Çançıİr 
- Sona 4 .,_. sahifede -

B. Star1' IÖzilue d~vamla, ak· 



-"' 

= ,, 
Tramvaydakiı ~~~~~ı. ıra~vayd• 

· dudııklarrndn ö m ~ . ıskn çocuğunun ı:ıe~e~ barab ve mpstarıb, . 
kendısı de yorgun, ı 1Juyanayız. Ananın o 

ı C il uz ho la mıf . 
- ,oeuou• • k n ••>ahi" verdu 

1 
ilaç nl· 

Di)C ıorlum . Kı Jıı. . Doktora iki clcfn göıürt Ümi Un ta,. Üç oyJır çekıJor .. 

dım.11• -_imdi.,, d' Fakat ben ıınlamı111mı 
'L"' d ha ka öylemc ı. 
.na ın, demiyordu .. Şimdi tedaviye de,om e ? 

,,. d' . baktırdınız mı. 
_ Kcn ınızc '-k~llc kaldırdı: 

1 
hazin bir te\"ea. u ,, ol un, yeter .. 

Omuz onnı, t' Çocuğum c . · )'n ~a· Bııktırmadım .. Benden geç ık.. d' . soıırn çocuğunuz ıçrn • - . . cV\'el4 ·en ınız, 
1 •kat ·dcd;m. ' """ ı nfo 

- . 'n bııınnı öbür 
1
• m · 1 mek ırı .... mıımz uzı ... l . . ' lıendcn gn c • 

Ccvah vermedi, ı;öı ennı, b de ntlcta merak oluıu~tu. 
. . I' knclın \·e çocuğu, en 

n vırilı.. >U • 

1
. i knrı::ıladı: 

T b ? ek ı . l'me ılc sun ım ~· - Da :ı ı.. k • ' it' hnliude t ıı>e ı D d• D"rİn L.ı acı . ını ı ım.. • • 
Yok!. 

- ' c oldu, öldü mü~ .. 

Idık.. . . • cı;inemedınız .• - Hayır, ny~ı. . . temi ye cvlenmı:ıı oız, g d lı raktı kac,·ıı. 
- Demek kı ı tenııJC ı . ı. ıoıı da.. onra an ı 

. . 'k Bcnı -.ntırnıı,.. - Yok! .• Se' ı~mış ı . 

dü ı k a} rıldık. ldnndım: ~fabkemc,e " u 'd . J; Düıilndüm ve mm. d"k '""'" u<1ad" 
adm, ıramva} an m İ.e ·ecanlan) getlh olhn ' ten . b,.ıa , .• (f labi ll"klD hararet \'C ) • f' . VC bayatını kayhetmı~ ~ . l . :ocuklo kalbini, ümı< mı bıçarc ıır ,. 

d l l ·r anacık kaldı .. 
u )1 d' i 

H 1 ne rrarib ır •• ll}ll t c 

Saime Sadi 

ANADOLU 

Hı:waU ıştira kuvveti. 
1 10 paranın hı ı ımından b 
t . yoktur Fakat ınu kıyme ı · 

1 0 il den ve devam ı b nyo arı ~er.. toplanabilecek a a k ? ergun başlıbaşına bir se a a m 1 • ~ara~ h doğrusu bir s 

Karşıya Öğretmenler 
yardım !!ndığı. 
Resmen teşkil edi~dı 

. . öğretmenlerıne Vilayetamız d'l Iz. 
ardım temini maksa ı e 

y kT kararlaştırılan 
mirde teş ı ı sandığı) 

tıı <:ıB a 1 "} 
ı ' Damla dam a sro • h o ur,. b t - cf, ;:,;arekkeb bir e• Taneler birleşir, anı arı 

Doktorlar an k "k t yaptı ed~~ıelim maksada:. 

yet diin tet ı a . t' k'le yapılmıştır. Konaktan Karan.~ınai~ 
.. nun da ış ıra ı ·varında dar olan tramvay ucre t Şehir Meclisinin geçen gun· D "z banyosunun cı kuruş, otuz paradır v~ (öğretmenler yardım . hazır

nın esas nizamnamesı. . . 
'\.. ete verılmıştır. lanmış ve vı ay l . . 
d'k uame esın Vilayetçe tas ı msandığı işe 

den sonra yardım 
başl ıyacakt_ı_r. __ _ 

Tütün fideleri .. .. Tedbirlerle çuru-
mekten kurtarıl~ı .• 

B nava nahıyeleBuca ve ur 
. d tu''tu··n fideliklerinde son rın e .... 

d sonra çurume yağmurlar n~ üdürlüğüne 
başlamıştı. Zıraat m . d h 1 

'k" et üzerınc er a yapıl.an şl ı ay fidcliklere toz 
tedbır a ınmış, t 1-
halinde goz aş .. .. il-.. t ı ve kum a ı 1 

.. üınenin onune geç mış, çur 1 
. t' Zarar az olmuştur. mış ır. 

Dilenci çocuklar [ 
Bunların babaları 

ku 
.. celsesinde Karşıyakada O~ı-- :nı ddit lağım mecraları bu· k . beş kuruş verır, ı C 

mutea . b mec- e serıya d d
eniz banyo arı · liklerın u ( p 

manza e l"ğ lunduğu ve pıs. döküldüğü murlar geriye ka an on bazı evlerden a ~:1: ralardan denıze bazan iade eder, baz~n ef varına 1 rın pislendıgı ç·· kü u açıldığı ve su a ·ı . tedbir görülmüştür. d . veya edemezler. ~n k b
. takrirle bildin ınış, . d alınan emz 'd' Mu''şterı de, e ır · r Bu cıvar an . . b meselesı 1r. .. (N alınması istenmış ı. tahlilinde pıslık u· aramağa lüzum gor~~ .. Karşıyaka banyoların.1nl ya- suyun~nu da dahn evel tesbit d ) dive duşunur d b Yol

an pıs eten lundug k'k t o.ı para ır " nıbaşınb.a han kete ıııu"saade b t t ı a a b' bu on parada ne b .. 1 ır arc- . edilmişti. Yapılan .. uŞ ~- Mec· ta ı, d do~I e. "i. tabiiydi. Şehir 'd or bugünku e ır çinin gözü vardır, ne ket 
e ı mıyeceg 1 üzerinde aı rap 1 t nda müzakere . . aklı kalır.. Fa a Meclisi, bu nıese e .. lisi top an ısı terının . k k 1 d

an murek- k . . t bunu İcab ettırme durmuş, do tor ar . edilece tır. .. e ya zıye . k'· 
k p bir encümenin yerıode Verilecek karara gor Şimdi, biz hdıyo~uz k:~ te
elkikat yapmasını ~ararlaşhr· lı d bu banyolar Biletçilere ergun 

banyolar, ya u.. lar kapat- k kıymetinde onar p mıştı. .. 1 civarına akan lağım uruş iy k k d
.. Sıhhat mu- herhangi bir hayır cem Bu tel ı at, uu tırılacaklır. 1 

d" .. B Dr Cevcl~e~t ~S~a~,·a~c~o~ğ~lu~-;~~::_~~~=-=:-::~·-=-- pulu dağıtılsa ve o~ ar 

uru . . --~--- t gayrı-. iade etmek mecburı~~ 
a 1 a bulundukları bu on p e erı rine müşteriye pul ver rı ne olur?. 

hkemeye verildi l~!lli§:§~=:::s ma . . . 
1 

S n zamanda şehrımızın 

• M 1 ·ye Eminiz ki, o hayır cem 
. - ·ı edı.leceg" ı a '· h en ac: f tecı · kasasına er ay T aksitlerınkn"als~ "d n bildirildi. ~~100 lira girer ve bu 

Ve a e l e 1 Maliyeden kimbilir kaç fakire, ~·Si Kadın ticareti merkezi. k o mtlerinde küçük çocuk-
subu olduğu ban~~ş:~:~· ~:n;,: ~:~, ";ilendikleri gdör~m~~::~ 
hikmet ve se e d. Belediye, Kor on a ı 

k 
'tle salın 931 tarihinden eve ld ğ 'ki da uzanacak bır y Hükumetten ta sı taksitle satın almış o ukeundıı·· zaman 1 J ayr 'ımenkuller k n1edar o ur .. 

1 O an g

' . d kı'raya verere ma b' a a ınmış d k' vı e .. kl ır 1. ve şehrı, Singapur ıman . 
b"tün uzak şarkın kadın tıca· 

u B areti merkezi olmuştur. u p 
meçhuldür. ır. y çocuğu yakalattırmış 

Ne alA memleket! nen ı ı 1 tahkikatta bu ço· be e crının l t 1 kanunu· sının arıç kanunun b'ır çocug" u, bir çıpla ı, d il . . tecili hakkın a ı e h . ten kira ile tuttugu On paracı a ğ 2222 nuln
ara ı ecı . b. de oturması, k d s 

M ır ev .k l "kmünden sefı.li sevindirme e n tatbik surttinc daır a· meskene nıülealh ıu . ki ? ~u Vekiıletinden vilayete bır istifade etmesin• manı leş_'. değil mid...:ir ___ _ 
S t ve yapı an b Bostonda yeni bir ana or- kların ana ve babaları u-

yom açılmıştır. Bu Sanatoyo~ ~:nduğu anlaşılmıştır. Çocuk-

. de alınıp satı· zarda en zıya ı 
1 Ç. 1• kadın ve kızlardır. Jan ar ın 1 ıye l · t' Tecil kanu- .. . d 1 burada muş Q bü mesele tamim ge nıış ır. . . .. atmiyecegın ~kı. .· de kı'raya to 8 •• • ,. L: -·-"'J'nlor fst~ 

cazip şekillere sokmaktadırlar 
ve sonra ... Vaktile 100 ile 300 
frank arasında aldıkları çıplak 
ve cılız çocukları bu hamu
Ielerle zengin Çinlilere 50-100 
bin franga satmaktadırlar. 

dl 
"tenbellik yurdu" ur. l h:ıhaları mahkemeye mun a · ·-·. _ . RU.}\uı. 

Bu müessesede: 
tb·k suretını gosle· h evı • de bu 

nunun ta 

1 

b k terinin, er ı ı .. lehine Sehir M_!Cl!~~~-umi tebliğin azı ı- . _, "'"•np anr~. 
ren .U.?1J. .... oeaeıre safin aımış ıse onun Şehir Meclisi bugün 

Aynı adamlar meyhane, bar 
ve lokantalara da kadın yetiş
tirmektedirler. 

1 - Hiç bir kimsenin has
tayı ziyareti kabul edilmez. 

2 - Hasta hiç bir iş yapmaz. 

3 - El ve yüz yıkamak 
için bile her şey ayağına gelir. 

4 - Yazı yazmaz, hatta 
kitab bile okumazf 

Valimiz 
Yarın geliyor 

Menderes havzasındaki ka
zalarımızda tetkiklerde bulun
makta olan valimiz B. Fazlı 
Güleç, yarın şehrimize döne· 
cektir. 

A --

1 - 25 Mart 931 larihin· mesken addi, 16,30 da Belediye salon 
den eve( taksille satılmış olan 5 - (Mulıterik hane) kay- bu de,•renin son celsesini 
gayrimenkullerden akar olan· dile satılan gayrimenkuller dedecektir. !arın 2222 numaralı kanunun satıldıkları tarihte irad gelir· Belediyenin dOrl ay s 
mer'iyet mevkiine girdiği za- miyen arsa vaziyelinde iseler lzmirde işlelmeğe başlıya 
man kaç taksit kolnıış ise onlann laksillerinin kanunun modern olobüsler İçin bu onların müddetlerine bir misil meskene ınüleallik hükümle· sede tahsisat kabul ed Bunlar, evli veya bekar ka· 

dınları da fuhşa tahrik ederek 
taliplerine satmaktadırlar. 

işin en şayanı dikkat ciheti, 
bu iş üzerine talebin arzdan 
çok fazla olmasıdır. 

Tütün tiryakileri merakları! 
Viyanadaki kulüb merakın

dan bahsetmiş idik. Amerika· 
lılarda da kolleksiyon ve mü
zecilik merakı vardır. 

a kat1i 
Kemalin anası has. 

tanede öldü 
Keçecilerde Şerefiye soka

ğında on üç yaşında Ktmalin, 
anası Hediyeyi tabanca kur
şunile vurduğunu yazmıştık. 
Kemal mevkuftur. Hastanede 
tedavi altındn bulunan Hedi· 
ye, göğsünün sağ tarafından 
almış olduğu ağır yaranın tc
sirilc dii 1 ölmüştür. Kemal, 
ana ka tili suçundan yakında 
mahkemeye verilecektir. 

iliive olunmuşlur. Kısmen le· rine tevfikan lecili, cektir. 

diye edilmiş olan lak.itler ba. 6 - 2222 No. lı kanunun iki müteahhidin kıyesinin lam bir taksit olarak birinci maddesinin (A) fıkrası sahlekarl:ğı 
kabulü muvafık görülmemiş ve bir kısı,,. gayrimenkul taksiı. Siirdde müteahhid işleri 
onlara bir misil iliıvesi kabul /erinin ihale tarihinden iliba. girişen ınüıeahhid B. Cel 
edilmiyerek bir d lada tahsil. ren yirmi laksitıe ve akarların ve B. Mehnıedin bu teahhü Hilkat garibelerinin 

en garibi! 
Bilmeyiz ki, İnanacak mısı

nız?. Yahud; size: 

Parası bol ve işi az bir 
adam da Ncvyorkta bir "tütiin 
tiryakileri merakları ,. müzesi 
vücude getirmiştir. Bu müze 
cidden gezilmeğc layıktır. Fa-- Bir adam aynı zamanda 

bir el ile yazı yazaı ken, diğer 
elile de ikinci bir yazı yazar 
veya dikiş diker, dersek inan
mazsınız, değil mi?. 

F' akat böyle bir adam Sid
neyde mevcuttur. 4ynı zaman
da iki iş yapabilmektedir. 

kat Amerika tütün ve sigara 
müesseseleri müzenin kapatıl
masını İstemişlerdir. Çünkü 
müzeyi gezip te tiryakilerin . 
garib meraklarını gördükten 
sonra... Tütün ve sigara kul· 
lanmağa tövbe ediyorlarmış! 

Bir elilc yemek yirken, di
ğerile yazı yazmakta, resım 
apmaktadır. 

Fen erbabı bu lıiJkat hari
ası karşısında şaşırmış kal
ıştır. Bir kısım fen erbabına 

Öre bu adamın kafatası içinde 
i dimağ vardır, bu dimağ/a-

n her biri ayrı, ayrı faaliyet 

1 
sterebilmektedir. 

f -, 
J Bugün doğacak 

çocuklar .. 
Vnkuı yıldızlar o katlıır rıııi· 

aiJ bir te•ir arz •ımcrnckreılir; 
fulı:nt Luna ragweu, bugün İ) i iş· 
lt'r de olaı·ııl.:rır • .Merih ile gün<'ş 
arasmda lıu ule gelecek Jıir re ir 
lıaz.ı kaza 'e bıJdiodcre sebelı oJu. 
hilcecktir. Duı;ünüo ak~ıınıı, fikir 

le l>edii un'ntl r erbabı için <;ok 
ınueaid olacok1ır. J;rLalıı fikir, 

do~rudan dogruya \'cya Lih asııa 
mühim nı,.nafi He kar~ılıı:acnlttır. 

Eyüp ve Kadıköy 
adları değiştirildi 
Vekiller heyeti kararile /s

tarı bul vilayetindeki Eyüp ka
zasının (Rami), Denizli vilaye
tine bağlı Sarayköy kazasınııı 
( Kadıköy ) rıahıycsinin adı 
(Babadağ) a çevrilmiştir. Buna 
dair Dahiliye Vekaletinden vi· 
lfıyete bir tamim gelmiştir. 
Buğdayı koruma . . 

vergısı 

leri evelce lebliğ .olunmuştu, taksillerinin de bir misli lez· İşinde sahte ipolek kullandı 
fakat kanunda kaç taksit kal. yidi sureli/e alınmasını emret· ları sabit olduğundan bir d mış ise onların miôddellerine nıişlir. Bu iliborla kanunun ha devlet münakasalarına iş 
bir misil iliivc edılcceği yazılı mezkur fıkrasının ve uıııuıni firak eltirilmemeleri hakkınd olduğuna ve bir taksitin kıs- lebliğin 3 üncü maddesinin Dahiliye Vekiil !inden vilfiyeıı 
men eda edilmiş olması o ilk kısmının şu sureıle ıaıbiki bir laminı gelmişlir. taksitin ortadan knlkınış de- ı · 1 ı kt d' 

azını ge 
11 

e e ır: lık mühletten dolayı laiz ara· 
nıek olmadıg" ına göre böyle T ·ı .. · t h kk k 

ecı uzerıne a o u · nılmıyacaktır. •
0 

9 hesabile 
kısmen tediye edilmiş olan d t J 'tl · IA "tt h ·ı 

e en a :sı erın azımu a sı aranılması lıizımgelen faizin taksit bakıycsiııin de tanı lak. bir hale geldiği larihe lesadüf mezkur müddetin hitamından 
siller gibi tecile lahi lutulnıası eden ilk vergi taksiti ile bir· ilibaren başlıyacağı, 
kanunun rulıuna daha uygun likte delaten tahsiline levessül 7 - Mali mevzualımızda, düşeceği cihetle tecil muame· olunması iktiza elmekıedir. 2222 No. lı kanundan eve!, 
lesinin bu esas dahilinde lan- Ancak, ay başında tediyesi yani 933 senesi Haziranına zımı, icap eden vergi taksillerinin kedar geçen müddeiler i•" 

2 - Aynı kaza dahilinde tediyeleri için mükelleflere ay foiz alınacağına dair bir.,!. 
bir meskeni olanların 25 Mart sonuna kadar mühlet veril- yoktur. 1773 No...!. ,..-!. .... '' k h d h 

·..-...,. 0 
.J 'aız h "k 

931 tari in en evci azineden mekıe ve bu mühlellen sonra koyduğu-•- 4:cu ed·ı k u 
taksille salın almış oldukları kendiliğinden tediyalla bulun· n•r .k• · bir faizdır. ~en. bı~ım/a J 

. k dd'I 1 h k d h ·1· .. ~tbı - .. anı ır ev erın a ar a ı e on arın nııyanlar a km a ta sı ı e.rr,' mueyyide değ"Jd ce 
laksillerinin, kanunun akara va) kanunu hükümleri t .. ~·· " ""ı"a. Yİde ancak 2

2

;

2 

~· Bu 
müteallik hükümlerine tevfikan edilmektedir. Bu vaziyet• 

1 
\!ar, g~ en vazedilmiştir B· o.Jı kan 

tecili, zaran zamanı lcdiyes• , <en;"
01

:n tış mukave/e~srn ınla~na/eyh 4 M

.. k 1 ·1 .. t 'l t ~ un cck .. l . . c ennde ge - uşlere ·en satın a ın· rıza ı e muş erı er e, va/ k . J!Un e, JÇtıı n . 
intihar kuJübut 

Tokyo zabıtası, garib bir 
lüb, yahut eski tabirle bir 
ikat meydana çıkarmıştır. 

tarikat erbabı, muayyen 
müddet içinde intiharı ta· 
üt mecburiyetide imiş! 
:u kulübün binlerce men-

Bugün do~on çocuklıır fnol, 
e~sur ve ek eriyo mücadeleyi c. 

ven .kimseler olııCJıklnrdır. TeşeL. 
biis ve faaliyet j lİ) en i lcr için 
hu çocuklar ~'.Ok nıüeaid l>ir isıi. 
dat gö~ıercceJderdir. 

Bir makbuz ilınühaberile 
fabrikalc.ırdan çıkarılan unlar
lardan müteferrik surette sa· 
tJJacaklar için hazine.' hakkının 
ziyaına mnydan vcı ilınemcsı 
İçin ayrı ayrı ifraz kzkerelcı i 
alınması liizımgeldiği Malıyc 
Vekaletinden tamimcrı vilayete 
bıldırilmıştir. 

mış olan bir evin hissedarla. ödenmezse o gayrim a aran1lacax. .e mıktar l 
k öIOll daır b 

rın sehimleri bnznn muayyen vergisi için tahsili em -".
0 

sa borçlar kan " şa olmıyabilcceği için bu gibi nunu tatbik edilinceye "Yeti tar'h· d ununun me 

k ı ın en 2222 N 
evlerde, meskeni bulunınıyan beklemek ve (verilmiyen ' •nuJJun tarih· . . o. lı 
hissedarlardan biri oturduğu sili, ver iden dolayı Y•pılacak'arı ol dar J!eçen ,;, nıerıyetıne ka. 
takdirde laksııler hakkında ka- icrai takibat ile lahsıl elmek * l»ijddetinde ve ~an z;"rfında, 
nuıııın meskene ve ev aknr icap cyliyecektir. ı gebaksitlerden d 

1 

'' memış olan ~------------·----~ olarak kullanılıyorsa aka rn a i 1 Şu lı a ldc nı iişl eriler den, tal· 'c/ e ,'hakkuk etı;~/Y• k 
0 

~ la iz 
hükümlerinin tatbıki, sil borçlnrınııı ıediyesı ı in 1, ~sr/i. ere d f •t•n 

4 - Bir kım•erıın 25 M•rl kendibine verıJen bu 1ı,. ~· • 
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San'at: Beynelmilel ticaret ~d: 
Halkevi Resim 

Sergisi 
· , Hindistandar;isyanl ~ ~ 

A 
·ı --r --~- ~ ~ Harb malulleri 

S
i er ~yarım .,- - -Bir tenkide cevap-' mı yon Sİ•İ Terfih edilecek Anadolu gazetesinin 28 Ni· 

9 

sı nasıl _çahşıyor 
20 den bugüne kadar odaya iltihak ed 
memleketler, mühim bir yekfın tuta/n 
f stanbu], 28 (A.A ) _ Dün . . . 

tayyare ile şeh . .' kend1sıne ıltihak eden mem· 
beyne]milel ticar:ıtmız; ge-~en leke~lerde teşekkül eden milli 
yeti şerefine bugün o Pasık t el- kodmıteler vasıtasile çalışmak-
d 

. ar o e - ta ır Milr k . l 
e hcaret odaları r·· k' . . 

1
• omıte er ise o 

milli komitesi tarafında~r ~e memI:k~tın ıktısadi bünyesinin 

ö~le ziyafeti verilmiştir. Bı~ ::k;uh_ım unsu~ları~dan mü-
ziyafette şehrimiz bankacılık b epl h~. Od~ şımdıye kadar 
ve maliye alem· b ~yne mılel tıcaret sahasında 

ıne mensu bırçok h' l . şahsiyetler hazır bulunmuştur B'lh ızmet er ıfa etmiştir. 
Z

. f · 1 assa beynelm'l l t' ~ "h ıya etten sonra saat 14 30 lTfl ı e ıcan ı • 
da ticaret odasında aktediİe t~la ann. hakem ve sulh sure-
bir toplantıda beynelmilel t~ ~ e ~~Ilı esası. ~esaik üzerine 
caret odaları reisi uzu b. sr~ ı usullerınm tesbiti, ti-
nutuk söylemiştir. n ır ~rı ıstı_la.hların tefsiri, telgraf 

Dr. Fcntener bu n tk d u~~etlerı?ın ucuzlatılması gibi 
cihan ekonomisini tedk~k u; a muspet ışler görmüştür. 
ken birçok memleketi .r. ~k~- . Odanm vazifesi yalnız tek-

erm 1 • mk saha ·· h tıs.;ldi düşkünlüktt>n kurt 1 d"' ya mun asır olmayıp u muş unya 'ktı d. k olduklarını beyan etmekle f ,. 
1 

_ sa ı alkmmasma, 
beraber bu hususta daha f kıcalrı munasebetlerin daha 
) . az· o ay ve n l b. 
a nıkbinlik gösterilmiyeceğini orma ır surette 
ve iktısadi muahedelerin h cereyanına gayret edecektir. 

memlek"!t için aynı suretle te~~ ce~r. f entener, cihan iktısadi 
kik ve halledilmiyeceğini ila· le .e~an~~rını ve ~ar.a mesele-
ve etmiştir. rım g.ozden geçırdıkten son· 

K f 
ra Hazıran ayınd B l' d 

on eransçı beynelmilel r t 1 a er ın e 1• op anacak ola k · 
car et odasının faaliyeti hak- h . . n ongrenın 
kında malıim2t veıerek b t. emmıyetınden bahsile bu 
teşekkülün 919 yılı~da A ~ ~ongrede görüşülecek mesele-
rika ve Avrupa iş adaml me er aras.ın.da paranın istikrarı 
· ~ arının meselesının d b 1 d x. tıcarı münasebetleri kolayla - 'I" . . . e u un u~unu 

k 
. ş ı ave etmıştır 

tırma ve ıktısad aleminde D . . 
mesai müşareketi husule getir- bü :k ~ ~nten:rın . konferansı 
mek gayesile kurulmuş old . y . ır alaka ıle dinlen· 

u· mıştır. 

ğunu ve 920 senesinde oda a l b beş, 937 senesinde 32 m y b' .st~n ul, 29 (Hususi muha-
em· ırım1zden) fk· " 

leket iltihak ettiğini izab et- h . . - ı gun evel miştir. şe. rımı_ze gelmiş olan beynel-
Beynelm 1 ı t' mılel tıcaret odaları ... : .. : " 

• e •r~r.... _ _,_ M f b .J • d 
rlm. Sao' at sadece bir "Tra- asra üçaesrn e 

vaymanüe\,. den mi ibarettir? tenzilat yapacaklar 
San'at yalnız bir el hüneri ve V · t 29 (AA)_ M • 

k 
aşıg on, . . cc 

süslü renkler kullanma mı ı· b k B B h d 418 . ... .. d ıs aş anı . an ea 
demektu? Eger oyle o\say 1 milyon dolara baliğ olacağı 
en ince yapılmış ve en çok tahmin edilen büdçe açığım 
renk\\ resimlerin müze ve ga· örtmek için masraf büdçesin· 

1 
Ah 1 b .... Ankara, 29 (Hususi) - san 937 tarihli nüshasında 
a ıya al_igv .,oluyor.' Harb ~alullerinin terfihi için Halkevi resim sergisine dair 

Başvekalet ve Milli Müdafaa M. A. imzalı bir yazı oku-

Son çarpışmada'" ""'sı·ıer 22 u,·nd Vekaleti tarafından tedkikler dum. Yazı sahibi büyük b'r ... cı i yapılmaktadır. Bu husus için hüsnün.iyetle ve oldukça b;r 

askerı·nı• .. , .J.H Ü l hır kanun layihası hazırlan· vukuf ıle hemen b'"f' . o aurm ş er mıştır. h' u un eser 
Londra, 29 (Rady ) 5· ld /. sa ıpleri için küçük tenkitler 

V 

. . o ıma an alınan haberler .. zmı·r M kt yapmış B ezırıstandaki askeri harek"t y 1 e goro, e upçusu ' . u yazı memlekette dır. Asiler alaylardan b' . ~ ı ı a ay tarafından yapılmakt~- 1 t Tek "[ t • sa~ ata karşı uyanmakta olan 
' ırısıne taar t . \ y 

1 a e emrıne ı-k 
asker öldürmüşlerdir A ·1 . ruz e mış er ve 22 Hid ı i a a anın canlı bir m' l'd' 

• Si erın zayıatı daha ç 1 t f ·ı alınd Bu ya b . ısa ı ır. 
yareleri asileri bombalamakt d 1 1 ·' ıır. . ngı ız tay- ı zı enı tatmin etmedi; 

. a ır ar. syan edenlerı 'kt Anka 29 (H İ fakat d h 1 .. l yarım mılyon silahlıya baliv ol F . t . n mı an ra, ususi) - z· . . er a soy iyeyim ki, 

b

. k h . .. g muştur. akır pı yaralılar · · mir Mektup B Al mınnetımden k ·ı ır ır astanesı vucude getirmiştir. ıçın . • çusu ay 3ed· • zerre e sı medi. dın Vekalet emrine alınmıştır. San ata da!r söylen c:cek söz· 

Avam ve Lordlar kamara- Kurdoğlu B. Faik !eri, fikirleri ben bugün için 

1 d 

Sümerbank müdürU asla kafi görmüyorum. Zev-

a rl n a 
• • k kini başka sahalara çeviren muna aşalar mu oluyor? halkın, gençliğin elinden tu-

Ankara, 29 (Hususi) _ lk- l 

B 
·ıb ----- t d V k"l tu ması, kendilerine yabancı 
l aodaki c, ocukların başka yer- ısa e a eti idari müsteşarı oldukları bir kültür sahasının Kurdoğlu Bay Faıkin Sümer· l 

lere nakl d·ı l . bank. müdürlüğüne tayin edi· açı ması_ için yazılacak her e l me erı istendi leceğı söyleniyor. ~~ZI b~ır boşluğa ve en mÜ· 
Londra 29 (A A ) A k /(, ım ır noksana cevap t k"l 

' .. - vam amar L dl a d . d k. eş ı 
azasmdan bir grub Bilbaodan m.. k .. ası vlde or ar kamarası ra enız vapuru e ece tır. Bu itibarla b . 

'k um un o uğu kada b" "k Valiinsa vardı ve d" enım ;ı~:·~~:.:ı~~:~::~~r.başka memleketlere nakledilmesi ~çi:y~ir lstanbul, 29 (Hususi) mm ~e~ !;~:~~: ~;;~1k~~la:: 
Sanıldığına .. 1 ·ı Madritteki selaretanemize ilti· kanaat taşıyan bu tenkı'dı' n 

. gore ngı tere Hariciye Nezareti b t hl' lA t · 1 l b nının prensıbini tasvib etmektedir Pi" h l u ~ ıye p a· ca e mış o an spanyolları al· azı noktaları üzerinde du • cukların muvakkat bir zaman için .lngilı°nı daz; ıyan ;' ~u ço- mak üzere giden Karadeniz mağı lüzıımlu add<ttim. r 
dinav '."eınleketlerinde ve diğer memlekert~ ~ ~nsa a, iskan· vapuru, Valônsa vasıl olmuştur. . Deniliyor ki: " Resimlerin 
net edılmelerini düşünmektedir. e er e ımaye ve sıya- lokomotif fabrikası bırçoğu tabiati aynen ifade 

Kömür sergisini z·ıyaret Senedey:~~:::omolif ;~~~r'.17!t.ı ~~r b~:s.:u::!~~:: 
d 1 

l~~an~ul, 29 ( Hususi ) _ ~en ~~ hiç birşey anlamadı-
e en er çogv alıyor İngılız şırketinin, yapmağı tek· gımı ıtıraf etmeliyim. Mesela 

lif ettiği lokomotif fab 'ka Aressam Ali Avninin Kadri 

General v,. ô-l . rı sı, tamaı t · b 

k

. .n..azım_ za p ne dıyor.? lstaııbul senede elli lokomotif çıkara· - lpo~ resı ana hiçbir caktır. şey soy emıyor.. Bir yığın bo-

l ":yager [erı sergiyi ziyarete gittiler p. h ya ve renk .. " Tenkidin gene 
n ara, 29 (AA.) - Türki e G 1 . ayas altını bir noktasında tabiati değiş· 

nun daveti ile İstanbul O . ~ . e~~ kımyagerler kurumu- satın alacağız tirmeğe karşı fazla bir tem -~rup kömu··r . . . . nıversıtesı ımya talebelerinden bir j •• ·:LJ - - •• .~ , , , , . sergısını zıyaret için bahar hou••-·- , • , ,. ... L •• • ~" ··r , •· 1 i'1'Kl snn af· esen gıbı gosterıl· geıece~ıeruu: · -- · · - mendiferinin satın alınması için mek isteniyor. 
Bu vesile ile kimya talebesi Ankaranın muhtelif müessese- alakadarlara müracaat edil· Bütün bu fikirler eski bir 

!erini de gezeceklerdir. m iştir. san' at göriişünün, eski bir 

lcrilcrde en baş köşeyi işgal den yüzde on beş tenzilat ya-
etmesi, yani en ziyade san'a- pılmasına matuf olarak dün 
tın hakik\ manasına yaklaşmış meclise verilen takrire B. Ruz-

Ankara, 29 (A.A..) - Sergiyi ziyaret eden Milli Müdafaa Basın birliği kanana san'at telakkisinin in'ikSslan· Bakanı General Ki'ızım Özalp ihtisaslarını Anadolu Ajansına Yakında Kamulaya dır '. H_erşeyden eve! san'at şu şekilde hulôsa etmişlerdir: veriliyor.. kelımesınden ne anlıyoruz? 
- Yüksek bir bilgi ve gayretle vücude getirilmiş olan bu Ankara, 29 (Husus'i) _ Ba· San'at bir taklit midir? San'at 

sergi hakkında takdirden başka birşey söyliyemiyeceğim. Mem· D tabiatin aynadan görünür gibi 

ibarettir? San'at, ressamın ta· 
biate en sadık, ve en benzer 
şekildeki muvaffakiyetile mi 

b 
sın birliği kanun layihası, ev· 

leketimizin faydalanmasına çok hizmet eden bu eseri terti tuval üzerine bir aksinden mi 
b
. Şurasmca tetkik edilmiş ve 

bulunmaları lazımgelirdi. veltin taraftar olduğunu bil-

Halbuki iş tamamile aksi· dirmiştir. 
ve tanzim edenlere teşekkür etmek te vatandaşlar için u va

Başveka\ete gönderilmiştir. La· 

------ yiha, yakında Kamutaya veri-

nedir? K\asiklerden Fragona· Vaşington, 29 (A.A.) -
rm, yahud yenilerden Matisin, Cumhurbaşkanı B. Ruzvelt 

zifedir. 

ziyaretler 
lecektir. 

Selloz fabrikası 
Bu seneki istihsalatmı ta· 

ö\çülür? Derhal cevap vere· 
lim ki, san'at; bunların hiç 
birisi değildir. San'atte tabi· 
atten ziyade ekspresyon var· 
dır. San'at bir karakter, bir 
şahsiyet demektir. San'atın 
tabiatle alakası , dolayısiledir. 
En eskilerden en yenilere va~ 
rmcıya kadar san' at daha zi· 
yade iç alemini tasvir ve tef
sire çalışmıştır. Obje, san'at
kann elinde bir malzemedir. 
Onu kullanmasını bilmek la
zımdır. Şu halde Ali Avninin 
portresine tekrar bakalım. Bu, 
modern manada bir idea· 

Sezanın öyle birkaç fırçası tatile başlamadan evel deniz 
vardır ki bunlar bir cihan ve büdçesi projesini tasdik et· 

iŞ 

d~ 

ete 

Yeni 

Van Zeland, Von Nuraht1 

ve General Blumberg 
Romaya gidiyorlar 

---- --ltalya Başbakanı, Bay Van Zelandla ik-
tısadi meseleler etrafında konuşacakmış 

Roma, 29 (Radyo) - Res- kaç gün sonra General Blum· 
mi ve mevsuk haberlere göre, berg Romayı ziyaret edecektir. 

Almanya Hariciye Nazırı Von Romo, 29 (Radyo) - Bel· 
Noraht 5 may1sta Romaya çika Başvekili Bay Van Ze· 
gelecektir. Bu ziyaretten bir landın yakında Romaya gide· 

na ,. NAD*Oıa L•U-=~ rek B. Mussolini ile bir mü-
bn A \ \akat yapacağı söylenmektedir. 

~ 01'ke - .ı~·-- Bu ziyaret ve mülakat, beynel-

u ka Gu"nlu"'k sYJşsal gazete h nun ' \ milel iktısad\ vaziyetin ıslahı 
ükmü :5alıip--;;; bı;Ş)/1.ba~ı i\e alakadar olacaktır. Maa· 

ımlara Haydar ~üşdü l>KT~i.Vı . mafih bu mülakat, şimdiden 
r ceza Umumi or.~nyat Vo yuıı ı~lerı B müdöril, ııamdi ıı••heı ç.,,,,, müşkil3tla karşılanmaktadır. 

u müe .--.. • 
1 
kanu.ı lda<eh•n•..ı' imparatorluk 

mamen sattı 
Belgrad, 29 ( Radyo ) -

ltalyanın Druva Selloloz fabri· 
kası, 937 senesi istihsalatını 
şimdiden satmıştır. 938 senesi 
muhammen istihsa\atını sat· 
mak için de şimdiden miiıa· 
kerelere devam edilmektedir. 

Beş yıllık Rus planı 
Moskova, 29 (Radyo) -

Üçüncü b'!ş yıllık planın Ha· 
zirana kadar hazırlanması ka-
rarlaştırılmıştır. 

Yeni harp gemileri 
ne isim alacaklar? 

Londra, 29 (Radyo) - ln
gi\iz bahriye birinci Lordu Sir 
Samuel Hoar beyanatta bulu-

narak: 
- llk üç saf harp gemisine 

Auslurs, Celiko ve Petiş ismi 

verilecektir. Demişlir · 
al h İzmir 1kinl'i Ucyler sokııP 

ey sa C. Oalk Partisi tıinası içiııdc konf eranSl 
de geçe Telgraf : İzmir - ANApOLU 

Bir ay devam edecektir 

ktar faiz Telefon: 2776 - po~ta k,,ıu~u 405 Londra, 29 (Radyo) - İm
paratorluk konferansı, Mayısın 
14 ünde top\anacak ve bir ay 

Garbi Avrupa misakı 
Belgrad, 29 (Radyo)- Poli

tika gazetesi, aldığı bir habere 
göre, Belçikanın, Fransa ve 
İngiltere ile yaptığı son müza· 
kereler neticesinde Belçika 
bitarafhğmın kat'i surette ka· 
bul edildiğini, bu suretle gar· 
b1 Avrupa misakının akdi için 
ilk tohumun ekildiğini yazıyor. 

ır şart ABONE ŞERAlTI 
un me- Yıllığı 1200, plu :ıylığ• 700, üç 
N J "lıll"ı 500 kuru~lur. o. 1 , c . e ka. Yabancı ınemlckcller iı;ın eı·nelik 

aboııe ücreti 27 }iradlT 

mda, Hcı yerde 5 ı.unıştur 
olan Giinü geçmiş oü':hııııır 25 kuruştut· 
faiz ı=========~ -:; 'aten ANA DOJ~U MJ\'l'B.ı\ASlNDA 

BASUJ\llŞ'l'lR 

devam edecektir. 
Konferansa, E.rkamharbi· 

yeden de bir heyet iştirak 
edecek ve n ıüzakere\erin esa· 
sını lngiltercnin ınil\'i müda· 

faası teşkil ey\iyecektir. 

bir kainat kadar derin bir mişt1r. 1 Haziranda başlıyan 
fikir ve his hamulesi sayılırlar. ma\i seneye aid bulunan bu 
Sonra gene eski\erden öyle· büdçe 500 milyon dolardır. 
\eri vardır ki, tablolarını ya\nız Bunun 130 milyonu harb ge-
üç dört renkle armonize et- mi\eri inşası içindir. 

mişlerdir . _Fakat en renkli re· Japonlar 
simlerden daha renkli ve daha Veni tip bir tayyare daha 
cazip olmuşlardır. Bu neden· yaptılar 

lizmdir. 
Ressam renk kontraslaımı 

esas olarak kabul etmiş, ben· 
zeyiş keyfiyetini ikinci plana 
bırakmıştır. Bununla beraber 
umumi karakter, derhal göze 
çarpmaktadır. Bu, san'atta 
başka bir ses, başka bir nağ
medir. An\am1yorsak kahahat 
eserde değildir. Bahdan, ya
hud Hendelden zevk almaz· 
sak onlar kıymetlerinden bir 
şey kaybetmiş olurlar mı ? 
San'at eğer fotograf demek 
olsaydı her eserin, her tablo
nun biribirine benzemesi icap 

dir~ R~ssam de~ek renklerin Tokyo, 29 (Radyo) - Na· 
san at~an demekbr ·. Ço~ renk· gatada Japon fabrikaları yeni 
le resım yapmak hır huner ve sistem bir tayyare inşa etmiş· 
marifet sayı\.maz. Bazı alacalı \erdir. Bu yeni tayyare, Allahm 
frapan renklı basmalarda çok rüzgarı tayyaresinin daha ıslah 
re~~li~ir. Fakat san'at eseri edilmiş bir tipidir. 
degıld~r. .. .. Bu tayyare Nagamisa Hara-

Hu\asa, fotografm rolunu ya götürülecek ve tecrübele· 

gene kendisine bırakalım. Bize rıne başlanacaktır. 
ruh ve mana taşıyan eserler 
lazım. Her san'at eseri şahsi T AKVJM 
bir fikir ve hissin, hususi bir Rumi. 1353 ' Arabi- 1356 
görüş ve kavrayışın mahsulü· l\isan 17 Sefer. 18 

dür. San'at Leonar de Vinci · 
nin dediği gibi büyük bir 
idrak işidir. Onu yapan el 
değil dimağdır. San'at eserini 
bu bakımdan görmek, fikir ve 
tenkidleri bu noktadan yürüt· 

mek gerektir. 
Bundan sor;raki yazımda da -

1 
9 
3 
7 

NiSAN 

30 
Cuma 

1 
9 
3 
7 

\E,·kat Ezan Vasat E,·kat Ezan Va 
Güneş 8,5B 5,üi ~anı 12 19. 

ederdi. 
Ne kadar san'atkar var&a 

o kadar ayrı görüş ve anla· 
yış var demektir. Binaenaleyh 

arkadaşlarımın eserleri hakkın· 
daki fikirlerimi söy\iyeceğim. 

Ressam \
öğle 5,07 12.,11 yat!l 1,43 20, 
ikindi a,58 16,02 jmeok 8,03 3, 

Celdl Uzel • 



, .\NADOLtJ =::::::~-~Ç~e-=k•M:-:-e•c-;-lı~.s~in:'d~e~==== 
, 4 ----~~~--~~~~~~~~ Be~~a ~····-s.-.y, Kfreçlikaya cinayeti \ ~ 11~\1ır":!: bitaraflığı.. Alman partisinin ver ~ 
.. .. ldu·· r kork- J ~ ~ L- - Başı 1 inci sahi/ed diği proje Bu akşamki program 

'Safın az vur o ' ~ l k her türlü düveli tnabhiidlcrd~n lcC· Bcrlin, 28 (A.A.) - Gaze- lstanbu! radyosu 
' ' . Taşla ·gara ama ·. .d ctroi• yani herhangi hır ta;ır· teler, Prag meclisine . Alman Gündüz neşriyatı: Saat 12,30-, d•ıye bag"' ırmış Karşıyakada Bostanlıda A\\, rı .1' .,, 'ıı- takıliak yııluız ı,uşı· part.ıs'ı tarafından ver~le.n . v_e 14 Tı··ırk musikisi, haberler, ma 1,ızı Ra'ıfe ve kardeşi Vey_~e' ruza uE,raı.ıbı - ın 

' ~ k l - l na kalnn~ olacaktı. ve Ç~k kanunuesasısı ıç hafı"f musiki. - l ,. S l'h "l Şabanın u agın l h" }' de altı ye· 8 30 
d •• Ü memlŞ a ı og u k . mo.abi böy e ır~e milletler prensibinin tesısıne Akşam nr.şriyatı: Saat 1 ' 

A el ır·reza salonun a gor taşla yaraladıklarından ya. a- di milyonluk nüfusluk ~d~ik~nı.ô matuf olan pteieler hakkında dans mus"ıkisi, 19,::\0 konferans, a ~ d d kolayca göze alabilcct'~i bır ıbtıoıal l 
9 . d k l balık var 1 \anmışlar ır. .. tefsiratta bulunmaktadır ar. e· 20 Türk musiki heyeti, 20~?0 

derece e a a Dovmek .. değil6i~un için iş milzakNC safha· Vo\kischer Beobahtcr gaz Arapça havadisler, 20,45 Turk 

' Bazı şahid\er gelmemişle.r· Çorakkapı.da, Admeri~~t:~~ runa intikal etti. tesi Çekoslovak devlet~ ~çinde musiki heyeti, 21, 15 stüdyo 
Kireçlikayada Dolaplıkuy~ d" M hakem~ ·bu şahidlerın tün kumpanyasın a 1nailtere Bı>\ç\kayı taalıbüılle· Nasyonalistler meselesımn hal· orkestrası 2'l,15 Aians. v.e 

d b kk \ Cemah 1
• u b k .. · R cep kızı " .i.l 'l ekte hir zarar b h 

mahallesin e a a celbi ve dinlenmesi için aş a oğlu Huseyın ve e . riııdeo ıecrı k t: :n r şaıki huducl· li için yegane çare mev~u a s borsa haberleri, 22,30 seçılmış 
ıfalçata bıçağile öldürmekle b1"r gu'"ne b1Tak1\mıştır. Bedriye, Ahmed kızı Hayrı~ görmüyor, fa at 11ıma ı d . a bo··y\e bır tarzı \ 
1 d' · k \an· · . \ ktil olan Fran· ol ugw onu 7.1! musiki parça ar:. 
m aznun Esat\a ken ısıne yar· ·. d"' d"' k\erinden ya a lan binlt>nbırn açı ına d Al l 1 d 

M h d bayramı yeyı ov u ı . ı. bir ıürlii )aıl'lşın:ık hallin ancak Su et ·v· man ar Belgrad ra yosu. 
dım etmekle ımaznun e me Bir mayıs mışlardır. sa Hl vaZl)C t k\"f tt gı kanun T"' k eşrıyat 

h k l d h i~t~ · mivorılu. \ · partisinin te 1 c 1 
. Saat 20,45 ur çe n · 

A\i ve Safin~ZIO mu a eme e- için Avrupa a a- Yangın k"" de A·, larca siirt'n tcrt•( ·\ü41ı·nle ıl yolile mümkün olduğunu bı\- -L h. tan 
r·ıne dün şehrimiz ağırceza Bozyakada Ağa mev ıın J ·ı t e·ele'lin bir h:ıl R anya e ıs 

t l 'Lla... var d. M h sonra H' Dl ıayc m • . dirmektedir. om -
mahkemesinde başllan_m.ılş ırl. zır lK .• h'$ de --- Yusuf oğ\u \ ·Ahme v~. t e. ~ şekli bulundu. G.!.~Cn b~fta içimle Berliner Borsen Zeitung Sürprizle karş•lc. nan 
Mahkeme salonu, din eyıcı er e - Başı 1 ncı sa ı,e med og"' lu lorahim, !11'1S ecırı fraııca 'lilli MiiclıAfoa azın Dala· h b ler 

dd t b N · ı t d"ıyor ki: . . bazı a er _ 
d r, ıı Esad· ya.· '-t Bu'"yu""k ca e er, aş• l O karısı e- ·l ·ı)e lı1ı•'ılte .. ı-) 4 lıir Fev, a ıat yap 1

' A) Ra 

e 
e 
o 
e 

c 

' h 

doluy u. vıaznun ' k nacaK ır. r 'te bulunduk arı sınan b.. , " . ... 1 lHlha.,,sa B"ır otonomi fıkrını ortaya Bü\creş, 29 (A. . -
S f. ve ar· b d nmıştır uaze · d b \ n u- lııe.·ıtı· ., ılevlct adam an "e l 

n•nda kiracısı a ınaz . tan aşa ona · beye aı·t bahçe e u una w ~ - J IA "h arı ld. · 
• k k kt r \ nıı"lli ıniidafaa)'a memur nazırlara koymıyan bu kanu·n· .. ay.• a _ . dor aians1 bi ·.r. ıyor:. 
deş·ı Mehmed Ali.le T_ ep. ec. ı_ te. lerin hiçbiri ç.ı mıyaca ı . u"'k selvı· ag"'acına konan ba k- > k . reti 

· · h faza y r.crevan eden ruii1.akerclcıclen !'onrıı hakikaten tahammu\u ım a~ B. Bekin Bu reşı zıya 
Nez.ır"ın ev·ınde ıçk\ ıçtığını, Hükumet, asayışt mu a arısı og" ulunu biT kovanın ıçı· . ' J ol:ın 1 b b cı 

k db. l lmış bu- lıı!!i.lıP-rcnin Frans.ıya mev u sız bir şekle girmiş o a~ ~r- münasebetiyle ban yaA ane-
h halde evine döner en için esaslı te ır er a e almak u··zere evlere yakın u u" ·ahare· taahhüdleri biraz ela.ha ha smı m 

sar oş d . k .. f l n k 11 vaziyete nihayet verme~e gazeteler Rom~ny~ re -
bakkal Cemalin ken isme ·u - unuyor. gün olan selvi ağacının çürük O· tasrih '"e takviyı· e ıhlmek kay\~ e d"ım olacaktır. Bu teklı_fle_ rde hafilinde sürprız .ıle karşıla 

l ki ld ğu parayı Söylendiğine göre, 0 k 1 yan L'rııııs:1 maııia!lı da ortadan ka 1
• d t 

rederek a aca ı o u l 1 Mayıs vug" unda ateş ya mış ar.' . . J. F Çekoslovak devleti ıçın e nan bazı havadıs\er neş.re . 
d • ·· b" \erce ame e \ d 1 lJu ı' ıııri\tcre vP. ran~a · b ·· en ara arın· yuz ın ' sebebiyet vermış er ır. n ıuış 0 

• .., l f dl istediğim, u yuz . bayramını kut\ulamak . ıçm gına d v. 1 ·· ı.tııııe ı leri ıııcşıerck lıir b,·yaana· yerleşmiş olan muhte i nas· mişlerdir . Halbuki nevşr• ı e.~ 
da kavga çıktığını söylemış ~e: alaylar tertip edeceklerdır. . Yangın, etra sirayet e. ec:-gı ,:ı~ ile Bı·lçika lıükiıııwti ui kcıı~li· yonalisller arasında barışı t~- tebliğden de anlaşıldıgına go 

- Ben kendimi kaybetmış- Dahiliye Nezareti, amelenın sırada tahrik edilen ı faıye lerinc ıı u . ılıareı ıaahhiidiioılcıı ıh· min irin yapılmış mesud bır re B. Bek ile B. Antenes~? 
N t v mı bilmiyor· k ·· d"" ··1 u··ş ve yal- "' kl d 

tim. e yap ıgı bütün hareketlerini uza tan vasıta~ile son uru m ra t·tıikr. tdşebbüs görmekte ha ıyız. arasında yapılan ostane ~o-
dum. Hatta Çok uykusuzdum. d v nmıştır Bu yan- Alın::ııı) .. 1 c a·cn Bt•\:kanın lıi· l h b 1 e mahıye· 

takib ey\emekte ir. mz agaç ya . • • hl " . rü meler a er eşm 
Demiştir. Maznun Mehmed gına sebebiyet veren suçlular tııraflı~ım lkill~l '~t:;::~~ka Bac~~·;~: Belç_ikonın ıs~ ~a! ti:de olmuş ve ~ki hü~~~e~in. 

Ali, kavga edenleri ayırmağ.a İngiliz matbuatının yakalanmış ve haklarında ka- bulunuyor< ı~. h·:~\ıtlı•n evı·ll..i lıita· Ber\ın, 28 (A.A.~ ~Zse\· siyasetinin hiçbır d:gışıklı?ı 
çalıştığım söylemiş, ~aş~a bır hiddet ve infiali nun"i _m~amel~pılmıştır. ~::~~:k·":.:~T;~~ıin«· riicıı t"lnıİ~ olılu. mahfe\ler B. Ed~dı~ Bru v kaydeylememiştir. Ezcumle mıl-
alakası olmadığını ıddıa et· G ' . k de B. Van Zela_nd ı\e yaptı~ı \etler cemiyeti paktının muh· 

m·ıştı"r. Londra, 28 (A.A.) - u- -Montrö konf era. ". sı. /\vruı•anııı g:ıı·b tk\ t' lıt'rl ·en· k\c \ t kıp l 
d b 1 ıı ı i•ıiknır go·'rüşmeleri dı ate a t l bı·r ıslahı hakkında a ı· 

S f. · bombar ımanı u d bır ,1·1 ııııı ıtakulanııı ·' ı;u 11 
• , -. h eme 

D""' er maznun a mazın, ernıcanm Mayısın 8 ine ka ar ıyı . k . . · B ·lçika hııar<d hgı etmişlerdir. Salahiyettar ma . k yeni bir hattı hareket 

Esadıgın metres·ı oldugv u iddia hadiseyi milltehiden prote~to net·ıce vermı·ş olacak ~uırınc ıçın .. ı \ \ Sinı<li B \ "k ·ıstikla\i naca • . N 
b h d ile lıir ııa\ \ııı\mu~ 11

' u .ır. " fel\erde c çı anın hakkında iki Haricıye az.ırı 
ed.ı\mektedir, Şahidlerin ifa- eden \ngi\iz mat uatınm l • Montro", 29 (Radyo) - Mı· . ı . li"'er ii ı· nal ilı· bir alı tı· ıla· 1 . . e kadar vuzuh l . b' anlas· 

deler.ıne go'"re Safinaz, kavga det ve infialini mucib ol- sır kap'ıtu""l,..as\lonlan eksperler ı~kn:t,rı·ı~,e )·~ııi l.ı·ıuli ;ır.ılaıınıla ınese esının n b Av· arasında her 1angı ır 
ı rı .. , , . ı. . mevcud olursa o\sun a~lıb a hı'çb"ır zaman mevzuubahs 

d b . b k t d k d 34 k J okurrıoıııın 'ı: rıııc ı-nım b assa m b esnasında Esa a ır ıça muş ur. k" komitesi şim iye' a ar U) ıı~an:ı , . . rupasında barışın ve '.. 1 l mış ve esasen böyle ir 
T . tesı' dı·yor ı· k b l t 1 k · An·ı lıı·ı· n111:ılıc ı l r. lııılnıa}a k - o ma ımes gaze · .. ddey·ı tetkik ve a u e · o ara ,,, · f ·n atı o a-vermiş ve: . dh' tt mu ma lı ' nlıcdt' il<' tlc !,cmlikl'n- Be\çika emnıye 101 d . . sele düsünü\memiştir. 

- Şu 'p ... ) gı' ne söyletıb Taarruz mü ış sure e . . t. Cuma gu··nü umumi ko- vı' n m11 rak tars"ıı'ı· {"ıkrine o ka a.r. ıy_ı me • " .. 
\ ffi!Ş ır l"I .. ıııülPka\ıil<:'n g.ıranti l'lllıt '· , Jd h 

duruyorsun, hapishaneye dü- '"'"essir olmuştur. Bu taarruzun mite .toplanacaktır. ( ~ t·;.~n;ıı'rll ele ınüıterckP.n fü,Jı;ika: hiımct edilmiş olacağı Ol ı· Mü ım muza-
şersen ben sana bakarım. . hedefi Bask hükumetine deh· Tahminlere göre, 8 mayı~a ~nn hitııraflı~ını tr.kd fü\ü dii,clı ri.\mektedi.r. . kereler yokmuş 

Demiş, onu cinayete teşvık şet vermek ve ona Bilbaoy~ doğru iyi bir netİCt! tcmın altına al:ıcnk lıir lorıniil ilıılas et· Bu görüş Belçikaııın Mılh+ re 20 (Radyo) -
etmiştir. Bunun üzerine .Esad bekliyen akibeti g?s~e~me ~~dilecek ve Nahas paşanı~1 nwH' kahlı. lcr cemiydine karşı l\an ve· UIC~nev so,syetesi asamb\esiniı. 
h:ıci\k~ ~ ... Ç~weli ..... .,~<f. .. re~~~~~~.:ı suretiyle şehrin _t~slım!nı ,t~- , __ ,,ı.n.,,, t .. r o-ivme merası- . ~~l'.ııh~. lı;• .. a~·,1!~~ ~~::~~!1ii rihe\eri buşll~uı],~l!lb ~~-ma~r:_~~:. • .. ~u~s ar "..;~:.:raında mÜİı;m 
üç yerinden Cemali yaralayıp bask demokratları asilere kar· Montrö, 29 (A.A) - Fran- - ----- - ----- etmekte ve. bina<.>naleyh Al- bir müzakere olmıyacaktır. 
öldürdüğünü gördüklerini söy- şı sonuna kadar mücadele sız delegesinin avdetinden Kontrolun teknik ınanyanın I~1g_iliz ve_ Fransı.z İta/y·a fi/osuna 
lemişlerdir. Bazı şahitler de etmeğe karar vereceklerdir. beri Montröde nikbinlik ziya· cephesi beyanatına ıştırak edıp etmı-

8
. t ht lb h' d h 

Safinazın teşvik edici sözlerini Guernica şehri askeri bir deleşmiştir. Fransa artık mad- yecegı hakkındaki suale de ır ~ır: ka 1;t' a a 
duyduklarını, hatta vak'adan hedef değildi. Bu şehrin tah- delerin kat'i surette tesbitini Londra, 29 (Radyo)- Ade- cevap teşkil t-tmektedir. 1 1 ,a e 1 

· d"I · t ·h· k ·d mi müdahale tali komitesi dün Ta t 29 ( R d ) sonra polis memuru, maznun rıp e 1 mesı arı 1 as erı e istememektedir. Halen arzu Milletler cemiyeti statüsü- . ran °• . . a ~? . -
Safinazı alarak karakola gö- misli olmıyan bir hadisedir. edilen Mısırın ikamet hukuku toplanmış ve üç saat kaciar nün 16 ıncı maddesinin şiın- Desıye tahtelbahırı bugun Ital-

türürken maktul Cemalin karısı Bir Alman he 'eti hakkında esaslı beyanatta bu- müzakeratta bulunmuştur. diye kadar umumiyetle kabul yan filosuna iltihak etmiştir. 
l Bu içtimada kontrolun tek· l h • t Bayan Zehrayt ağlarken gör- 5 · MayıstaBelgrada unmasıdır. edilecek bir tarzda tefsirine e ıs an 

Y nik cephesi tetkik ediJıı,iştir. k h 1 1 düğünü, birdenbire üzerine gidiyor.. abancının tarifi halen bir im an ası o maması siyasi 
Kanarya adalarına kontrol atılarak, saçlarından tutarak: Be1grad, 29 (Radyo) - Yu- takım şekillere sebebiyet ver· bir hakikattir. Aylarca evel 
vaziyeti de düşünülmüş fakat B l k H 11 d - Ne bağırıyorsun, kocan goslavyanın muhtelif tetkikler mektedir. Mısır diğer memle- e çi a ve o an a istiklal-
hiç bir karar verilmemiştir. l l öldü işte! Dediğini ve dövdü- yapmak üzere 40 kişilik bir ketlerden gayrı olarak Fran- erinin zaman altına a ınması 

Al Tali komite yarın tekrar tolpa- Al f d ğünü, anlatmışlardır. man heyeti 5 Mayısta Bel- saya karşı hususi imtiyazlar için manya tara ın an yapı-
nacaktır. Şahid1erin bir kısmı: grada gelecektir. vermekten imtina eylemek- lan teklifte bir realitedir. Bu 

- Safinaz, üç senedenberi Kahvelerde vestiyer tedir. B. Titülesko realite muhtelif tefsirlere tabi 
metresidir, bir arada yaşı- Bazı kahvehanelerde şapka Mısır Başvekili kral Farukun Fransa reisicumhurunu tutulamaz. Batı paktına dair 
yorlar. _Demiştir. Safinaz, bu veya palto asacak yer yoktur. tahta cü!Usu yıldönümü müna- ziyaret ederek teşek· olan 12 Mart tarihli Alman 
şahidlerin söz1erine karşı: Belediye, kahve sahiplerini, sebetile bu akşam bütün de- kürde bulundu.. muhtırası Belçikanın hakiki 

- Yalan söylüyorlar. Be- şapka veya palto asacak yer· legeler için bir kabul resmi Paris, 29 (Radyo) - Bay istiklalinin Almanya tarafından 
nim kocam var. ler teminine mecbur tutacak. tertip eylemiştir. Bu akşam Titülesko bugün Elize sarayına akdi daima teşvik edilmiş ve 

Üç senedenberi dışardadır, tır. Bu gibi kahvehaneler sa- Nahas paşa ile B. De Tessan gitmiş ve Bay Lebnına, has- edilmekte olan batı paktı hü-
İzınire gelmiyor, ben namuslu hiplerine tebligatta bulunul· arasında görüşmeler vukua talığı esnasındaki alakasından kümlerinden birini teşkil e:de-
bir kadınım demiştir. muştur. gelecektir. dolayı teşekkür etmiştir. bileceğini gösterir. 
~~~~ ................. .a .. .E ............ mm .. ma .. .il.l1m.......................... ** 

!
............,.. ~ birlikte hain Plnça kadar ısırdı. Vikont, pijamasile bu-

A ti 118' n ı n Definesi Y·~~t~:,~ ~~:~~ve ayaklarını :~~~~0::;i.!0:~" k~:~" d~i~: 
~~ mesned gibi kullanarak yavaş leri, Vikontun kaba etine 

Tarihe müstenid zabıta romam yavaş koltukla birlikte Ploça azami bir şekilde işliyebildi. 

66 
teşebbüsiinde bulundu; Ploç 
da avını kaybetmemek ıçın 
kızın arkasından saldırdı. 

a.1 k yaklaşmağa başladı. Doktor, Vikontun telaş ve na leden : F. Ş. Benlioğlu 
Vikont Ploç, aşkını ilan ile korkusundan istifade ederek 

sen öyle kolay, kolay bayıl- 0 kadar meşgul idi ki, doktor dişlerini Vikontun baldırıııa 
mazsın. Ben, bu şeffaf, beyaz Bilzin bu hareketini fark geçirdi. 
ve güzel göz kapaklarının edemedi. Vikont, ilk anda neye uğ-
arkasından herşeyi gördüğün~ Vikont, artık his ve ihtira- radığını bilemedi; o, doktor-
enıinim. Ne olsa, cihan bir sına hakim olamıyarak, Gizdi dan hiçbir zarar geleceğini 
araya gelse, seıı benimsin karyolaya atmak teşebbüsunde ummuyordu. Fakat biraz sonra 
artık. bulundu. Bu sırada da doktor soğukkanlılığını elde ederek, 

Dedi. Bilz Vikonta kafi derecede vaziyeti anladı, giilmcğe baş-
Doktor bulunduğu yerden yaklaşmıştı. ladı ve: 

fırlamak, hain Vikontu para- Ve, Vikont Ploç birdenbire - Ah ... Ah ... Sefil doktor, 
lamak istedi, fakat bağları büyük bir acı ile bağ'ITdı. alçak doktor, dedi, her iş 
o kadar sıkı bağlanmış idi ki, El ve ayağı !ıağlı olmakla bitti şimdi köpckliğe mi baş· 

"hfcfie+A CEEP' ·-Yok, yok .. Senin delirmekliği
ne tarnftar drğilim; ben şuu

runun yerinde kalmasını isti
yorum ki, yaptıklarımdan adam 
akıllı müteessir olabilesin. He
le salonu tenvir edelim. 
Vikont, duvar, masa vesaireye 
serilmiş küçük kominatöı leri 

açıl> kapamağa başladı. ,,. 
Bundan sonra, P!oç k[ d'· 

lanın ayak ucunda durci."!'1°
,ı ve 

Gizde otuz saniye kadar b k 
tı, kaldı. ' a -

Gizel bayılmış değiJ:'<. .. 
goz

lcrini açınca başı ucunCnı I 
lad gibi duran Ploça: val ce -

- Madem ki, elinf.ada. 

1 mayıs merasimine 
bazı rla n ıyor 

Varşova, 29 ( Radyo ) -

Lehistan halkı bir mayıs me· 
rasi mine hazırlanma ktedır. 

Zabıta şimdiden birçok ko
münist tevkif etmiştir. 

Dublinde komünist rüesa
sından birkaçı tutulmuş ve 
kulüplerde birçok muzır ev
rak ve propaganda neşriyatı 
bulunmuştur. Lehistan mat· 
buatı bu miinasebetle komi
ltnn i şiddetli bir şekilde ten· 

kid etmektedir. 

azami lıadde getiriyorsunuz; 
görüyorum ki kurtulmak için 
hayatımı feda zarureti hasıl 
olmuştur. Dedi. "'" 

Vıkont, .blitii~ mcvcuWı·~tilc 
~arsıldı, b~.r<ın ·~\JQ ~e ·yapaca· 
gını, ~~... iyeceğini şaşırdı. 

X nk~ biraz sonra: 

- Gizci, ben sizi mustarib 
elmı·k istemiyorum ki.. Dedi. 
Fakat şıı herif, size tesahube 
kalkışmış, bize, Trolveşlere 
hainlik etmiştir. 

- İyi ya... Bu yaptığınız, 
şimiyc kadar yapmış olduğu· 
nuz fenalıkları büsbütün artır

maktadır. 

Mağllıp olmuş, eli ve ayağı 

il 

Bu suretle genç kızla, goril 
bozması Alm&n arasında şid
detli ve devamlı bir boğuşma 
başladı. Ploç, kızı tutmak için 
fazla bir zaman sarfetmedi. 
Gizeli belinden kavradı, za· 
vallı kız bayılmış gibi gözle
rini kapadı. Goril adam, kızın 
bu haline hiç ehemmiyet ver· 
medi, bir taraftan kalçalarını 
okşamağa çalıştı, bir taraf

yerinden bile kıpırdıyamadı. beraber doktor Bilzin dişleri !adın, tebı ik ederim. Köpek-

kurtulmak imkanım yoktö~
beni bu kaJar ıstıraL ıç.ın
de bulundurmakta ne ma
na vardır?. Yoksa, size karşt 
olan soğukluğu arttırmak mı 

bağlı bir zavallıyı manen vr

naddeten işkenceye tabi tut· 

~nak hiç te doğru ve ahlaki Maamafih meyus olmadan ve uğuı serbest idi. Ve bu likteki meharelirıin de diğer 
başka bir teşebbüste bulundu. sayede, Vikont Ploçun kaba meharetl< rinin fevkinde. Maa-tan da: 

-A 
B·. 
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~ 30141931 -------------------öğretmenlerle talebenin Fen eahaamda: 

k I• v. h kk d . Tec;lkik seyahati. as er ıgı a ın a yenı mizin anahatları. 
bir tamim geldi 

ANADOLO ~--~~~~---------- ..,.., 
Menemenin üç köyünde bay· Halkevi re•im 

ram ve mekteb ihtiyacı • • 
•ergıaı 

Kültür Bakanlığı, bu mesele hak
kında izahat vermektedir 

Mühendis mektebi 1883 de 
kurulmuştur. Ogünden bugü
ne kadar yani 54 senedenbe
ri yurdun fen ve teknik sa
hasındaki ilerlemeleri, bu 
mektebin yetiştirdiği ktymetli 
unsurlarla tekamül ve terakki 
hamleleri göstermiştir. Bilhas
sa inkılab Türkiyesinin yetiş
tirdiği unsurlar hem kemi-· 
yet ve hem de keyfiyetçe çok 
mühimdir. Kemiyet bakı
mından bu ehemmiyeti teba
rüz ettiren elimizdeki istatis
tiklerdir. Keyfiyet bakımından 
ehemmiyetini de. yurdda ba
şarılan muazzam işlerle ölçe· 
biliriz. Son bir kaç sene için- • 
de açılan ele' t ·o • mc k~nik, 
posta ve telgraf mühendisliği 

kısımları da bunun ayrı birer 
işaretçisi sayılabilir. Bu şe
kilde yurddaki sanayileşme 
işinde de ehemmiyet;ni kay
betmiyen mekteb yeni unsur· 
larile bu işi de başarmağa 

Ziyaretçiler Aer ıdft 
çofolı,or 

Halke\li relim serıtPl .J, 
yaret edenler, ,.._ --~ 
çatal maktadır, Mahir eUerinı 
vücude 2etirditi oaclide ~
ler, cidden pühnete lipJcbw.. 
Serginin mazhar aldub b~ 

Askerlik ve bilhassa öğret· 
men ve talebelerin askerliği 

haklcmda Milli Miidafaa Ba- · 
kanlığının iş'arına atfen Kültür 
Bakanlığından şehrimiz kültür 
direktörlüğüne bir tamim gel
miştir. Bu tamimde öğretmen
lerle, askerlik çağındaki tale
beleri alakadar eden malumat 
vardır: 

teplerden mezun olacaklar as· 
kere alınacaklardır. 

Bunların son yoklamaları 
yapıldığı için ehliyetname de
recelerine göre ilk açılacak 
hazırlık kıt'ası veya ihtiyat su
bay okulu devresine yetişti
rilmeleri için her kolordu mın· 
takasında lstanbula yakın ve 
vazifesi müsait bir askPrlik 
şubesinde on beş gün devam 
etmek üzere toplatılacak bir 
askerlik meclisi; Kolordu böl
gesinde bu devreye girmek 
şartlarım taşıyanların son yok· 
lamalarını yaparak bu gibileri 
hazırlık kıt' asına gönderecek· 
lerdir. 

1 - ihtiyat subay y~tişe· 
cek kadar okuyan kısa hiz· 
metlilerden 332 doğumlu ve 
bunlarla muamele görenlerin 
askere alınmasına sıra gelmiş. 
tir. Bunlar ve daha eski do
ğumlulardan her ne sebeple 
olursa olsun askere gönderil
memiş olanlar - deniz sınıfına 
ayrılanlar müstesna· askeri eh
liyetnameleri derecelerfoe göre 
askere çağırılacak ve 1 Mayıs 
937 den itibaren askere gir· 
miş bulunacaklardır. 

2 - 935 yılındanberi mek
teplerde askerlik dersi mecbu
riyeti ihdas edilmiş oldutun· 
dan kısa hizmetlilerin hepsi 
askeri ehliyetnameyi haizdir. 
Ancak 9:i5 sensinden evel 
mezun olmuş, sıhhi halinden 
dolayı askeri ehliyetname ala· 
cak şartları doldurmamış ve 
yaht ecnebi memleketlerde 
okumuş olanların ehliyetname
leri olmıyabilir. 

Elindeki vesikadan ve kün
yesi kaydından askeri ehli
yetnamesi olmadığı anlaşılan· 

• 6-Mayıs-937 de, Orta as
- i ehliyetnamesi olanlar, ............... 
1-l em.-937 de, tanı öoKc ~ 

ehliyetnamesi olanlar, l·Ey· 
lul-937 de, hazırlık kıt' asında, 
yüksek askeri ehliyetnameli· 
ler de t-lkinciteşrin·937 de 
ihtiyat subay okulunda bulu· 
nacak veçbile sevkedilecek· 
lerdir. 

Deniz smıfına mensub olan· 
lar askeri ehliyetnamesizler 
l·lkinciteşrin-987 de, Orta as· 
keri ehliyetnameliler 1-11. Ka· 
nun-93a, tam ehliyetnameli· 
ler l·Mart-938 de, lstanbul 
deniz acemi erat deposundaki 
deniz hazırlık kıtasında ve 
yüksek askeri ehliyetnameli· 
ler 1-Mayıs-938 de, lstanbul 
deniz homutanlığı emrine sev· 
kedileceklerdir. 

3 - Demiryol sınıfına ay· 
rılan kısa hizmetliler Afyonda 
demiryol taburuna, deniz sı· 
nıfına ayrılanlar deniz acemi 
erat deposunda diğerleri ih· 
tiyat subay okulundaki hazır· 
lık kıt'alarında talim edilecek· 
lerinden oralara sevkedilmeli· 
dirler. 

5 - Orduya takım komu
tanı olarak yetiştirilen bu kısa 
hizmetlilerin talim ve ders 
programlarının muntazam ve 
tamamile tatbıki için muay
yen günlerde hazırlık kıt'asına 
veya okula iltihak etmiş bu
lunmaları çok mühimdir. Bu 
işin alakadarlarca titizlikle 
takib edilerek her kısa hiz· 
metliyi vaktinde kıt'a veya 
okula iltihak ettirmek için 
askerlik kanununun 45. mad
desine göre tam zamanında 
askere çağırılmalıdırlar. Bu 
suretle çağırılanlardan gelmi· 
yenler cezalandırılacaklardır. 

Muhtelif vesilelerle muhtelif 
zamanlarda tamimen tebliğ 
edildiği veçhile ancak 1111 
sayılı kanunun 47 nci madde
sinde yazılı özürleri bu mad-
dede tarif edildiği veçhile 
W-t'l 'Su illi ~\U,I'? -lJl vu .• u1ı -

ların sevkleri bir ay gecikti· 
rilebilir. Bu suretle bir ay 
içinde sevkedilenlerin bu ma· 
zetlerini gösterir vesikaları 
sevk muhtıralarile birlikte kıt'a 
veya okul komutanlığına gön· 
derilecektir. Bu mazereti gös· 
teren vesikadan başka vesika 
ile geç olarak sevkedilecekler 
ihtiyat subay hazırlık kıt' ası 
ve ihtiyat subay okulu komu· 
tanlığınca kabul edilmiyerek 
geri çevrilecekler ve sevk
edenler hakkında takibat ya
pılmak üzere sevkeden as· 
kerlik şubeleri Vekalete bil· 
dirilecektir. Klsa hizmetliler· 
den sıhhi halinden"'. şikayeti 

olanlar hazırlık kıt'asına veya 
okula iltihak ettiklerinde tam 
teşkilli sıhhi heyette muayene 
edileceklerinden son yoklama· 
dan sonra toplanma ve. s~~k 
günlerinde sınıfının değıştırıl-
mesını istiyenlerin arzuları 
kabul edilmiyecektir. . ~ısa 
hizmetlilerin sınıfının tesbıtınde 

4 - ihtiyat subay yetişe· 
cek kadar tahsil veren lise 
veya muadili veyahut daha 
yüksek mekteplerden çıkanlar 
askerliklerini yapmadan memu· 
"iyet alamıyacaklarından bir an 
cv~ı askerliklerini yapıp me· 
mu~ete geçmeleri için 936 • 
937 ders yılında bu gibi mek· 

bildirildiği üzere sevke tabi 
olmadığı, sınıfa vesairesi öğre· 
nilmek üzere muhabere edile· 
rek geciktirme vukuuna 'lley· 
dan verilmiyecektir. 

Askerlik şubesine vaktile 
sevkedildiği halde yolda ayak 
sürüyerek gününde kıta veya 
okula ulaşmıyanlar, mahkeme· 
ye verileceklerdir. 

5 - Kısa hizmetlilerin sev· 
kinde askeri ehliyetnamelerile 
hüviyet cüzdan ve mektep 
şehadetnamelerini beraber gö· 
türmeleri temin edilecektir. 

savaşıyor. 

Eskiden muazzam ve ehem· 
miyetli işler yapıldığı zaman 
ecnebi mühendislerin eliyle 
yapılırdı. Bugün memleketi 
demir ağlarla ören Cumhu
riyet hükumeti Türk mühen· 
disinin ilmine ve fennine gü
venmiş, kurak ovaları sular
ken, bataklıkları kuruturken 
ilminden istifade etmiş, bü
yük fabrikalarının idaresini 
onun kıymetli bilgisine ema· 
net etmiştir. Tedkik seyaha
timizin anahatlarından birin
cisi: Cumhuriyet hükumetinin 
yaptığı bu ehemmiyeti! işleri 
yerlerinde yapılırken görmek, 
hayat yoluna atılırken mes· 
lek arkadaşlarımızın karşılaş· 
tıkları güçlükleri ontardan ö2"-

tifade etmektir. 
İkincisi de: Anavatanı da· 

ha yakından görmek, onun 
derdlerile daha yakından ala· 
kadar olmaktır. Geçmiş gün· 
lerin yurda karşı lakaydisiyle 
yeni rejimin yurdda alakasını 
görmek, bu akıştan hız ala
rak vazifeye sevine sevine ·ve 
onu hiç yadırgamıyarak· koş· 
maktır. . 

Seyahatimizin ilk hamlesın· 
de Ankaraya uğradık. Zaten 
bütün işlerin ilk hamlesi de 
oradan başlar. Çubuk ha· 
rajını, elektrik santralını ~~ 
daha bazı istifadeli yerlerını 
gezdik. Bilhassa beynelmilel 
kömür sergisi alakamızın mer· 
kezini teşkil etti. 

Ankaradan sonra Kayseri· 

' 

ye uğradık. Bünyan .~l~kt~ik 
santralını, Türk sanayıının ılk 
büyük abidesini teşkil _ eden 
Kayseri bez kombınasını 
gezdik. Ve bir kerre d~ha 
anladık ki fabrika medenıyc· 
tinin de öncüsüdür. Bakımsız 
ve görgüsüz Kayseriye ko~: 
bina bir medeniyet beşığı 
olmuştur. Eğer bu beşik ol· 
masaydı K9.yseri eski uyk~
sunda devam edib gidecektı. 

Kayseriden sonra Konyaya 
uğradık. Elektrik sa?tralı~~· 
siloyu gezdik. (Beyşchır) go· 
lünden istifade edilerek ya· 
pılan sulama işlerini (Çum· 
rada) tedkik ettik. . 

Bundan sonra güıel lzmıre 

Doğa kögünde bagram irıtibalart. 
Menemenin Doğa ve Haykıran, Belen köylerinde bayram, 

bir arada, büyük bir halk kütlesinin ve mekteb yavrularının 
iştirakile hararetli şekilde kutlulanmıştır. Başmuallim Bay Hilmi 
Se:ıı:gin ve muallim Bay Fahri Ertürk t~rafından söylevler ve· 
rilmiş, talebe müsa~reler, rakıslar, şiirlerle, tezahüratla bu
günü tes'id etmiştir. 

Bu köylerde ta'm devreli ve güzel mektebler vardır. Fakat 
ancak bir de\ relik tahsil tatbik edilmekte ve çocuklar, bu su· 
retle ikinci devre tahsilinden mahrum kalmaktadırlar. Bu üç 
köyde nüfus yekunu 2000 kadardır. Buna bir çare lazımdır. 

~ SeJçukta hamam inşası 

alibyt görilpte, rerek eser ~ef'. 
mek suretile aerıiYe ~ 
edenleri ve gerekse bu le'J'İ~ 
tertip eden Halkr'vi etkiawı~ 
takdir ve tebrik elnıemek -~ 
kün değildir. 

Resim sergisini ıiyare\ ede°' 
lerj Halkevinden aynlırk\.n 
büyük bir m~ıımuniyet b~· 
diyorlar. 

Divan edebiyatı 
Halkeuinde konfe. 

rana verildi. 
Şehrimiz Kız liseıi direktörü 

Bay Mecmeddin Onan, dün 
alqam Halkevi salonunda bir 
konferans verdi. Halkevi aa· 
lonları, fevkalade kalabalıktı, 
konferansın mevzuu ( Divan 
edebiyatı) idi. 

Hatip, bu edr"biyatın tarihi, 
divan edebiyatındaki büyük 
simalar ve ( Divan edebi1.J 

üzerinde umumi fÖl'Üf) baklan
da çok alakalı izahat vermiı, 
çok alkıılanmıftır. 

Halkeui temail lcola 
bu akıam Aydında 

Hıdkevi temsil kolunun bir 
kısmı, bugün AydıDa hareket 
etmistir. Sanatkirlanmız, Ay· 
dında (Kör) piyesini temsil 

• edeceklerdir. 

Temelatma merasiminden bir intiba • . 
Selçuktan yazılıyor: Bugün saat 11 de Selçu~ta asrı hır ha· 

mamın temelatma meruimi yapılmıştır. Merasımde Kuşadası 
llçebayı Bay Nail llter de bulunmuştur. . . 

Köy muhtarı Bay Şemseddin Koçak, temel~tm~ şerefını kı.sa 
bir söylevle llçebaya t..:rketmiş, İlçebay da hır s~~le.v verdık· 
ten sonra temel taşını vazetmiş ve kireç koyma ış~nı. d~ Muh· 
tar Koçağa bırakmıştır. Bu suretle Selçoğun bar~ ıhtıyacına 
daha cevab verilmiştir. 

hatimizin en ehemWliyetli kıs· 
mını teşkil edecek. 

Gayet kısa bir zamana sı· 
kıştırdığımız bu gezintimizde 
yurddaşlarımızın ve meslek· 
daşlarımızın bize karşı . gös· 
terdikleri misafirperverlık ve 
sevgilerini daima şükranla 
anacağız. 

Samimiyetimize güvenerek di· 
yebiliriz ki Konyada ve bilhassa 

lzmirde karş1laştığım1~ ç~k ca· 
na yakın alaka ve mısafırper· 

Tren kazaları 
Demiryolları iizerin
de otlıyan hayvanlar 

Son zamanlarda demiryol· 
ları üzerinde otlıyan hayvan· 
lar, bazı kazalara kurban git· 
mektedirlcr. Süratle gelen 
tren, bu hayvanlara çarpmak· 
ta, bir kısmını parçalamakta, 
bir kısmı da kaçmakla kur· 
tulabilmektedir. Devlet de· 

Haber aldıtaauza gön, tem
sil kolunun ikinci kısmı da, 
birinci kafileye iltihak etmek 
r" . .. 
dir. Her iki kafile,, 26 sanat· 
kardan mürekkebdır. 

Bu seyahati tertip !~ 
Halkevimizin isabet göatercb-
ğini kaydeder ve ıençlerimize 
muvaffakıyetler ve bayırlı M

yabatler temenni ederiz. 

Esrarlı ölitm 
Earar lıallanmalıtan 

ileri gelmif 
Komiiayoncu ve eski lranMt 

bakkaliyesi sahibi <;etmeli B. 
lsmailin, Tepecikte bir amami 
evde fizerine fenahk ~ 
memleket hutaneaine aakle
diğini ve ertesi sabah öldi
pnü dünkü nühaamcla yu
mııtık. • 

Bay lımailin öliimü tiiPIWİ 
görülmüftü. Çünkü kenclilİ 
kuvvetli görünen bir ricucl.e 
malikti. Müddeiumumilik ele 
bu ölüm vak'811nalizlm telen 
ehemmiyeti vermittir. 

Düiı Bay lamailin ....._ verlik Türke yakışır bi.r şe· 
kilde ve vekar dolu hır du· 
rumdadır. Kalbimizde güzel 
İzmirin sevgısmı, halkına 
karşı sevgi ve saygılarımızı 
taşıyarak ayrılacağız. H~le 
meslek arkadaşlarımız!n hız: 
lere karşı gösterdiklerı sevgı 

miryolları sekizinci !.şletme 
müdürlüğü, vilayete muracaat 
ederek son zamanlarda sık 
sık vukubulan bu kazalara 
nazarı dikkati celble hayvanla· 
rın demiryolları üzerine salı· 
verilmemesi için tedbir alın-

ııoa otopsi yapı~ ~ '* 
Bay lamaih. h ........ 
gelen ..w.ı tedbir&. alı mı ı· 
mak ,. ..... iltllli clapnda 
IÖJleniyorda. . . . 

Y apbnlan otopaı netıeean· 

ve alakalarına mukabele ede
memenin acısını kalbimizde 
taşımak çok zor doğrusu ... 

masını rica etmiştir. 
Vilayet, bütün kaymakam· 

lıklara ve İzmir merkez~ne 
bağlı nahiye müdürlüklerı~e 
bir ta:nim göndererek bu ış 
ile bilhassa kır bekçile~in!n 
alakadar olmalarını bıldır· 
miştir. 

Yarın 
Bahar bayramı 

de Bay l...,.tin, uzun bir 
zamandanberi esrar kullanmak 
yüzünden dahili ıza11nm cl
rümiit bir bale gelcliti ıöril· 
miiftür. Otopsi yapan doktor
lar, bu şekilde rapor vemif
lerdir. 
Polonyadan tuera 

gelecek 9'J9:.· 

6 - 332 lilerin askeri eh· 
liyatname derecelerine göre 
hazırlık kıt'asına iltihak ede· 
cekleri zamanlar, ilin edil· 

geldik. Elektrik fıbri~asını, 
tramvay şirketinin geıılecek 
yerlerini, şehrin su tesisatınıı 
Sanatlar mektebini, ve Hal· 
kapınar bez fabrikasını gez· 
dik. Cellid gölünde yapılan 
kurutma iılerini tedkik seya· 

Bund~n sonra Eskişehire 
ve lzmite, oradan lstanbula 
döneceğiz. Yakın bir zaman· 
da gördükümüz bu anayurd· 
da kalblerimizde vazife aşkı, 
vatan sevgisi ve yurd muha~· 
beti, kafamızda ilmimizle ış 
sahasına atılacağız .. 

Yüksek mühendis 
son sınıfından 
Kenan Erı•n 

yarın 1 Mayıs bahar bay· 
ramıdır. Kanun mucibince res
mi daire ve mektepler kapa· 
lıdır. Halk, kırlara çıkıp etle· 
neceklerdir. 

Polonya hiik6meti, lmir fo. 
arı için Poloaya fimesadifer! ... 
rile naldeclileoek ewadan ... 
bir nakliye ücreti alml)'ICllml 
komiteye bildirmiftir. 

miıtir. 
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U ı _Başı 1 nci sahifede - d ~ -Vt_E_w~~-- "-~· n' ! ğ; gol, .;.,mı ,ckil<le goldü .. d r Meğer lzmirde"ki hakemler, Adr.an ~ .. s ~ ~ :._ ı Demiştir. Şunu ıla ila\"e e c ııu h [ " Üçuk 

ki, Bay Muslilıin bcyana~ını d~· ders afmağa mu f açmış ar•• 1i1ler 

yaıılar ara~ında İzmir emnıyet ~u· f-• b 1 29 (Husus~ı) - Galatasaray takımının_ f zmird,irl v 
•~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~, dk muari~ B~ t~nail Hakkı ıle ~an u k b l 

• . "'d '" - .. Bay Orhan , k B Ad n gazetecilere va ı eyana a ze b k t 
• J J klarına mr-gotürdü:R )'ııazhımı!ılcGno··k~eu ;;u.;:;~ır. Hatta da· tığı maçı idare ha em . ~ba 'd' ,. k . d 1 i bile bilmiyı Gue 

Dı./ber Kiyara, U e ı a.ıuaa. - ~ fzmirli hakemler, en ı tı aı aıhekekr ld1 Dcmtlda ki d ldandı ha Laşka zevat ta.. k dığı oyunun a mı a . kahramanın çiçe erı, ıy! mırı Galatasaraylılara karşı aynı Galatasaray ta ımı, oyna 1çnıa 
k l 

k t l"kk' edi- - Kahramanın, yaradılışta gün mahdut eşhasın gö~terdiği ı·stanbul şehı·r tı·yat.l Fransanınl ha_ •psbeenı' - Hayır Sinorita, ondan bir meleF ok.•;• . e a ı düş- asil olanların çiçekleri! aleyhtarlık ise, ne lzmır ha~- k deg

vil Bu başkasından... Jiyordu. a ır erı seVver, d"«'ın Diye mırıldandı . Sonra mek· kına , ne de lzmir spor muhı- rosu heyeti geldi uuvet erı sileri 

.. ' b" k" 1 el uzatır ene 

1

• k Ol l hake Londra, 29 (A.A.) - ııkay Hizmetçi kızın halinde ır un e.~• d 'k. h staları tabu, konsolun, gizli bir çe . tine aittir. sa o sa, • !staııbul şehir tiyatrosu ar· Bak B tuhaflık vardı .. Bir şeyler söyl~- e~ koşebducad~ın a ı a mecesine yerleştirdi .. _Kapı tek· min idares;zliği, tarafgirliği ve tistleri, şehrimizde beş altı sanın Hava anı b eri 
mek istiyor, a a ere k k 1 nce- rar vuru muş ve ıyo beceriksiz iğı yuzun e temsil vermek üzere ün a • 

1 

f k t t ddut 

z1yaret e er 

1

•• ı C na glr· 1 · .. .. d n hissi· d k gazetecilP.re yaptığı 6dı'r. .ı: "b" d" O geçer en apı ar, pe . . y•tına ha~kı" m olam. ı~~-n. bazı l ·ı gel tında Fransanın anava.ta.~ köy eu.iyor gı ıy ı. l kızlar ka· mıştı . . .. - şanı Bandırma yo u ı e . b \ S l C

. nal reler açı ır, genç ' c· yakın gell Bu d.. .. l gının ese- d dafaası ir>in halen ırı rın ü - öy esene ıyo .. k ki . - ıyona, ... şahıslarm uş_u!lcesız ı mişltr ve Basmahane garın a v J'k 
- Buyurun okuyunl dınlar, çocukKl~r, er e ~r.t il yeni gelen hizmetçi, mektubu ridir. Yoksa, lzmir Galatasa· D r nıf bin tayyareye ma ı uştur. 

' ld d Güzel ıyora, mes u o 1 .. . karşılanmışlardır. eğer ı _ s~n- ğunu ve üç sene _zarfınc,, F Kiyora mektubu a ı ve a- ~ .. 1 d H atında acaba başka arına gostermış rayı da, diğerleri k_ada.r sever, atkaArlarımıza ( Hoş geldınız ) b \ k k Diy

e bagırır ar ı. ay f f "kt b'n eşyuze çı k 

h 

·ık t 1 da ıp ırmızı k ı n"ıhayet zmı'r, mısa ırperver mı arın ı ş a a ı sa ır ar . t" N" ani sı Dü o masın.. deriz. ld . t" . .. .. .. .. "rttu"' hiç sevmemış ı. iŞ l s· "t 1 v b" irmış ır t 
oldu. Ellerıle gogsunu o . k da hiç sevmiyor, - Bilmem ınotı a... bir yerdir. . Y • dü cagını ı . ış ır. 
Kalbi ~iddetle çarpıyordu .. ? Fb~ılaaAnk?ıseso~~u karşı, kalbinde - o kız bana, biraz tuhaf Biz, hiç bir zaman Istanbul enı nya İsveç kralı ~enj 

_ Nerede buldun bunu d F _ gözüküyor!.. sahasında, lzmirli çocuklara, Busene buj)day ihraç l k t ·ne dötJsılere 
B d ··ı salon hizmet- ı:izli bir nefret taşıyor u .. ran - Sunu var - limon, taş, nal parçaları atıl- etmiyecekmiş meın e e ı ıl ra 

- en egı' . 1 k çesko Venedikte en asıl, en - Nevyork, 29 ( Radyo. ) . Londra, 29 (Radyo) "inoz çisi yan balkonu temız er en .. ','nen bir ençti. Fa: ..,. b l J dığını ve: . . . B 1 k d L d d~ 
görmüş, elini uzatıp pencere- gkuzeKl~eç , göz!nden kaç- ~ or a ıua - Atıveee garı İzmırlı, ah· Son haberlere göre, ı r eşı veç kralı ün on ra l aras 

at ıyoranın G" menler müstahsır Amer'ıkadan busene buğday yare ile lıveçe dönmü ın nizden almış.. b" kt vardı· OÇ veeee! d d m

ıyan ır no a · · tted"ır .. k 1 "hracatı y·apılmıyacaktır. )anan kabineye riyaset et mua 
Mektub elinde uruyor u.. • vazıye - . Diye bağırıldığını mana aşa H

. t · çiçek demetini, ma- Françesko, şımarık, magru~, Torbalı, (Hususi) - ilçe· mevzuu yapmadık.. Belgraddaki Türk ÖOretmenler birliğ "yenle ızme çı, · k d" d aşagı ·· J "ğ t enler - r· de bırakarak ses· züppe, herkesı en ın ~n . . mize mürettep 578 hane goç- Kaldı ki, maçın ikinci günü, • • zmir o re m . mişler sanın us un ı . . t ve cıddıyeta . . d'l d Re im sergısı kongresı", önümüzdekı Sala . k'ldi Kiyora karyo a· gören, samımıye mene epeyce arazı tevzı e ı - halk, Galatasaray aleyhine e· sızce çe ı · ' b' · dı Onun d 6000 B J d 29 ( Radyo ) ç b ·· ü saat 1 sının kenanna oturdu, düşün- tatmamış ır ınsan .. •· miştir. Kayas çiftliğin e ğil, lehine tezahüratta bulun- e gro • .. . arşam a gun silerin 

·• b 1 d . hazan öyle sahte, oyle yap- ve hala kurutulmakta olan makta kendi medeni terbıye- Belgradda Prens Pol muzes'.n- Halkevinde yapılacak, tri ha 
mege aşa ı. h kk d macık hareketleri vardı ki, Ki- Cellad gölünün diğer cihet;n- - k h"d"s ve de açılmış olan (Türk resım ğin, öğre. tmenler için ?rr. Asi Meçhul Korsan a ın a b 1 .. d ''kçe vücu· sini göstermış, te a ı. e . . k t r d d h tt ' O 

da birçok şeyler in emış ı. d k b' kan dalga· e ve gene yahut asa ıyet avazesı 40 • 
d 1 

• t" yora un an gor u d 1500 kurutulmakta b" bıle sergisi), bugün apanmış 1 • telı' f şekıller e, a a -.T etm Hatta, bir gün korsanın ka - un an sıc. . du olan gö ava ısın e ' çıkmamıştır. h d 

a ır Ak ı h ı· · d 2500 Sergiyi, şimdiye kadar çalışması için kararlar Mı' lı'sl ramanlığından ve güzefüğinden sının geçtığını s•nıyor 1. b" yani cem'an 10,000 dönüm Hakem B. Adnan Akın da, bin kişi ziyaret etmiştir. caktır. "'ktul 
bahsederlerken, bir Düşes: Hatta, üç gü? eve; 1 ır arazi tevzi edilmiştir, tapu B. Muhlis sisiteminde taktikle Suriye.frak - mik 

- Şu halde bu korsan, köprü dibinde, bırd~-~ m~! muameleleri de bitirilmek üze· ve özürü kabahatinden büyük Muahedesi Filistinda OORS n bey k 
ve Gondola sırbn a u e redir. olanlara mahsus bir ifade ile, sevı· nç uyandirdı.. ,1ernika 

şeytarıi bir uvvet taşıyor. "k t 'htı'yarca bir ha- 1 d h '/ı 
. k d" . d yu aşıyan ı Göçmen kardeş er e ma • beyanatını inkiır edip geçiyor. Kudüs, 29 (A.A) - Irakla '*"? ı gesafed Demış, e_n ısı e: . . mal ag" ırca yaralanmıştı. Ha- 11 . . k . emlekctin k d. . h t l -b t 

su erını e mış ve m Maamafih en ısıne a ır a· d d tluk mua· O O - Hayır! ·ceva ın1 vermış ı- d' . beraberce görmüşler h 1 f 1· t' . f k Suriye arasın a os . . . z m 
. • b. k ti ıseyı' yeni isti sa aa ıye me ış ıra tabiliriz: kd. b .. t.. F ı lıstın Al 

efsanevi v.e. esatkı~ı ır uvv~·- ve, Kiyora, gayri ihtiyari bir etmı'ş bulunuyorlar. Maç akabı'nde, hakem oda- hedesinin a ı u un I" 1 Ç. ıc1 
V b ece ru mehalilinde sevinçle se aman-e garı ı şu ı, o g çığlık atmıştı. Nişanlısı ise, Protestoya henüz sına geldigv i ve derin bir te- b t l . b yasında esrarlı bir yüz halinde, I l 1 1. d maktadır. Ara gaze e erı u b 

1 a ayı a ayı. d• essür içinde bulunduğu a- muahedeyi Panarab birliğine onu görür gi i o muştu. - Benim aziz nişanlım cevap Verme ı k"ıkada muhabirlerimizden B. d 
Mektub hala elinde duru· (A A ) F doğru atılmış mühim bir. a ım Y

ordu .. Mukavemet edilemiyen, b' h 1 . . ko tarafından go"nderilen bir olarak telakki etme e ır. -demişti- büyük kalbinizi, böy· Londra, 28 · · - ran- Suha, kendisine fikrini sormuş kt d b 1.. le pespaye ır ama ı_çın_ ne- ..J .!lyn1>.n· _ -~ 
rolffihul hir hi~l~onu. ir tü~ ~ t" 1.. I . k" k .., - ---··-~ ...... "' 0uu"1cıu - ...... ~ ·t'hLı oı;;uı:u çuK rnurees- birşeydi.- ,Anadolu, spor işle· 
ii• şeıder, aaıgafar, gemıcı ur u o masma ım an yo tur, mesini ve 22 Nı'sanda bı'r in· sirim. Halk aleyhime tezahu"- .a.. • ki J 

rinde (aDJ uıtaraf oJma a zevk 
nara arı ve ufuklar içinden o takdirde aranıızda fark kal· giliz muhribinin üç millik me· rat yapmakta haklıdır. 
güzel bir çehre beliriyordu.. nıazl. safe dahiline girmiş olmasını Fakat tarafgirlik vapma- duy~c1r. M k b b 

, H sa ve netice; hakikati, 
e tu u İr daha okudu Bu sözlere karşı, Kiyora Hendayede bulunan lngiliz dım. Güneş vardı, '2örmedim/ k 

ve gene garı ir hissin sevki ütün nefretini sadece bir sefiri nezdinde protesto etmiş- Demiştir. Bun .. - zmir spor ·..J 
·b b b çur" a mızrak so arcasına bey· 

1 

,,..,. JıUue bir gayretle ve tezatlarla 
i e yerinden kalktı, konsol cümle içinde sıkıştırmıştı: tir. Bu iddia lngiliz makamatı te-kilitına me ... tltlP idareciler 

.. · d k f " ,...... gizlemek manasız birşeydir. uzerın e i çiçek demetini aldı, - nsan oğulları arasında tarafından tekzip edilmiştir. ve diğ•r bazı zevat ta duıf' 
· d Ortada bir yalan varsa, bu, 

evır i, çevirdi ve dudaklanna hiç bir fark olmadığını öğren- Franko henüz 26 Nisan ta- muşlardır. Olan olmuş, .ıaha d ğ d 1 D 1 
kk k herhalde bizde değildir. o ru götür Ü. Fakat, denıeti meğe a ışınız ükl. rihli ngiliz protesto notasına doğrusu ,..aksad/arı taba u 

birdenbire çekti: Ve bunu müteakıp, onun cevap vermemiştir. elıniştir. Binaenaleyh _yalana 
- Ne oluyorum? -diye mı- yanından uzaklaşnııştı.. Jngi/tere ne lüzuOI vardır? Ve hı/bassa nldandı- yüzünü görmediğim Kiyora, bilhassa kitap oku- başkaıarmı yaiaııcılıkla itbam 

bir gencin çiçegv i, kalbı'mı· nı·- v t . v. b" k Nazırların maaşlarını kt k' h kları n d' ? magı, egannı etmegı, uyü azaltmıyacak eyJeıoe e ı a e ır 
çin bu kadu beyeca,,fandın· ve dütünen insanları saatlerce tfakeııı B. Adnan ıunu bil· 

Bütün dünyaca tanınmq 
Y
or?. Londra, 29 (A.A.) - Na- d ,_ . dinlemeği pek severdi.. zır nıaa,Iarının 5000 den 4000 ,....ıi ir ki, ,.ınır sahasında, 
Gene birdenbire, batınna F k · '- a. .. tta ecneuı.arJe oynanan ne 

rançes o ıse, o~umanın sterlinge indirilmesi hakkında - ...- yazı va haaap ma-
b8fb şeyler gelmişti: düşnıanı idi. Mütefekkir insan- işçi partisi tarafından yapılan oyunlar ~iği ve bunlarda kinalarinin muh-

- Meçhul Korsan buraya (ar için de: tadil teklifini Avam kanıarası müteaddi'I ftarafgirlikler gö-

'--d h h ld telif modelleri geJ. "" ar, atta pencereye kadar - Bunlar da halk denilen 125 reye karşı 175 rey iJe rüfdüğil 
8 

•. lıalkı • bizzat 

ROYAL 
gel111ek için kimbilir ne kadar sürüden bir ı>armak yüksekte- reddetmiştir. kendi •.•er ve marifeti kadar mittir. sıkıntılar ç.kmişti?. Mektubun tedirlerl Eı l t ·1ı • • tal asabiJeştıren • hiçbir hadise Ege mıntakası muhteviyatı duyulacak mı idi? Diye düşünürdü. v enme arı ını I ger.,aıemiştirl acentası Peştemaı. 
O takdirde bunun tesiri ne Kiyoranın nefretini nıucib 0 • lik etmek istiyor/ar., .J) gol, ofsayttandı. Binaen· cılarda 77-79 Nu-
olacat.?. lan şeylerden biri de, biı gün, Paris, 29 (Radyo) - Dük ,jİ"J:'h. hu yalanın en büyük marada Slamnas Fıkaı her feYden eye( bir teganni hakkında onun söyle- dö Vindsörün, Fr8 -Cla llfa- ~ıdı, Galatasraylıfarın henı fabrikaları mUmas fOYİıt IHılli lhınıdc diği şu bir cümle idi: danı Sinıpsonla evlpııeceği ta- dıllerj, hem vicdanlarıdır. sili. 

S.. t.rurııad,fı ve~dı efııane - Ben teganni etnıeği, an- rihin, geri bırakıfıııası isten- ~eşriyatt;a tarafgirlik mese- l M. TEVFJK BAY-KENT 
3332 

gibi clilMrde dolafaıı erkeğin cak k111lara ve hayvanatı ait nıiJtir. lesı, bizi hıç al.ikadar etnıiyen ' apılan 
=::_~çiçe1cı.nni birB~ ı!:::!'. ~~n.;:;;g.1a1c.. lzmir YDnMensucatı Türk Anonim lrf<iti Gene pencereye d~ yü- sö.z Kiyo a k k t b 
::~~=~tJ:p.:14!. ~f: ~t~lc~erı:ar y~~inden'"':ı~ a 1 k. p 1 na r K u maş F d r ika s l<ınrYetii bir ruh nıücıdelesi - Şu halde ·denıif!i- te· ÇiiA

8

JLAl'I ıı;u-..şLAR 
1

•

1 
geçirmemişti.. Meçhul Korsan menni ederim ki, ıiz de t~ganni 
defilse bile, meçhul bir kuv- edesiniz. 

vet, timdi kaJbine hakim ol- Bunu müteakıp, iki nişaqJı, 
muş: üç ay kadar dartın durmuş, 

- Atma -diyordu- o çlç.ek hatta ayrılmata kadar gitmiş
demeti, bir aşkın, ölüm paha- lerdi. Fakat Doka mani ol
sma bir fedalcarlıfın nişane- muştu •. 
aidit, Şimdi, biitfirı bunlan hatır· 

Kiyora, münevver, temiz ve Lyor, bir de meçhul bir erkek 
hiwcla •MiM lcayn~an bir dudafıına TUlıuna dokunduğu. 

ızdı. Bütün 6it •1.ta ~nde, nu. hiuediyordu. o.yn ihtiyari, 
ilahın Venedife gônderdifi çiçekleri dudaldanna götürdü. 



3014/931 

an ~ 3014,931 

mei' tilalciler, ileri harekata 
devam ediyorlar 

drı an~ Baıı 1 inci sag/ada _. Valansiya, 29 (A.A )- ltal· 
:ır / ! ~çük limanı ellerine geçir· yan telgraf kumpanyası mu· 

Turgudluda 
Anneler birliğinin 

faaliyeti 

.. 

NEOKALMİ A 
i
ıılerdir. Bu kuvvetler birçok haberelerinin kontrol edilme

lzmird İr ve mühiın miidıırda harb sine karar verilmiıtir. Bu kum· 
i beyana alzemesi almıılarclır. panyanın ltalyayı Cenubi Ame· 

bilmi}'! Guernioada muhasaara al!' r.ikıya bağlıyan k•blolara Bar· 
ı. DemlJda bulunan 5000 milisin selonda ispanya arazisine tc• 

çınata muvaffak olacatından maı etmektedir. 
n ha pbe edilmehedir. Bilbao, 29 (A.A,) - Back· 
/eri ~enjan Doloz, 2~ (Radyo) •• vorth ismindeki fngiliz yük 
A) _ ı~nlerin milli radyo ajansı, gemisi Ba,k hükumeti tarafın· 
· · Jıkay cebbesinde asilerin dan siparış edilen kömürü ve 
~1 ~ri hareketi devam etmek· iane cemetmek suretiyle ah-

tı ı t dir. Dört günlük taarruzda nan erzakı yüklü olduğu hal· 
an ava a~ k .. . 1 1 E d b 1 . . b' . -ı oy ışga o unmuş ve y· e uraya ge mıştar. 
en l~~~rın üçte bir kısmı mahvol· Bilbao, 29 (A.A) - Bura-

ma; Juştur. Burada otuz kadar ya gelen Backvorth ismindeki 
_zar 

10 ~· Fatedral ve hastaneden yük gemisi kara sularının hu· 
. yuzc çı"tlşka hiçbir şey kurtulma- duduna kadar bir lngiliz tor· 
r. ıştır. pito muhribi tarafından hi· 

Senjandöloz, 29 (Radyo) - maye edilmiştir. 
e cl6tf.ilere mensub Şuta, Valge.· Madrid, 29 (A.A.) - Mad · 
4'dyo) J,1 radyo istasyonları dün rid dün akşam yeniden bom-
ndrad ı1Roz burnu ile Maçikoz bur· bardıman edilmiştir. Birçok 

arasından geçecek vapur- ölü ve yaralı vardır. 
ın muayene edileceklerini Bilbao, 29 (A.A.) - Cum· 
muayene emrine itaat et- huriyetçiler tarafından neşre· 

yenlerin batırılacaklarını ilan dilen bir tebliğde ezcümle 
işlerdir. şöyle denilmektedir: 

saat 1 ~alamanka, 29 (Radyo) - Avala ve Burgos c!phe!e· 

l k sılerin Biskay cephesinde r;nde kayde detcr birşey yok· 
aca,~.h k . . rı are eti devam etmekte- tur. Bask cephesinde Margu· 
IÇID A ·ı 'd 9 k" . k d ·ı . b' h · ıı er yem en oy ış· cna mınta asın a ası erın ır 
a al •r etmişlerdir. taarruzu geri püskürtülmüştür. 
ar ar M·ı· l D ı ıs er yüzlerce mecruh ve urango mmtakasında muha· 

___ ..a .... ktul bırakmışlardır. Esirle- rebe şiddetle devam etmek
•-1111111 miktarı da çoktur. Esirle· tcdir. 
C tı beyanatına göre, milisler Bilbao, 29 (A.A.) - Bask 
_)Jernikayı asiler 15 kilometro hükumetinin reisi beyanatta 

-.--esafedede iken tahrip etmiş· bulunarak demiştir ki: 
tışları'rdir. "Şehirlerimizin yağmasında 
K. S. Şehir bu suretle yakılmıştır. bizi mesul etmeğe çalışan asi-
6 si tayyarelerin bu şehri tah· lerin riyakarlığını dünya kar· 
5 50 P ettiği haberi yalandır. sısında şiddetle protesto edi-
0 Berlin, 29 (A.A.) - Gaze· yorum. Ecnebi gazetecılerle 
2 50 !er ~apılan hava konsolosluk mümessillerini şe· 

15 '~ tayyarele- hadete davet ediyorum. Hak
- Jnin de iştirakile yapıldığı lnmızda hüküm verecek olan 
:akkında Fransız gazetelerinin Allabın ve tarihin huzurunda 

!
rdikleri haberlerin yalan düşman tayyarelerinin üç bu

tları d~ğunu ve gizli maksadlarla çuk saat müddetle ve akim 
S. rılmekte bulunduğunu bil- kabul etmediği şiddetle tarihi 

125 rmektedir. Guernica şehrinin müdafaasız 
1S Londra, 29 .(A.A.) - Is- sivil ahalisini bombardıman 
25 ~nyol asi makamlarının Gur- ettiklerini söylüyorum. 

ıca bombardımanını kati su- Tayyareler, bu meşhur şehri '11 

tte inkar eden tekzibleri ve küle çevirmifler ve korkudan 
ask hükumetinin Alman ka- şaşkın bir halde kaçan kadın 
rgihı umumisini bombardı- ve çocukları mitralyözlerinin 
an ile itham eden beyanatı ateşile takip etmişlerdir. 

1 '°ndra siyasi mebafilini meş· 
fUI etmekten hali kalmamak- ilk düşüncesi daima bürri· 
'1dır. Bu mehafil şımdilik bu yeti ve demokrasiyi müdafaa 
~i vesikanın muhakkak su· etmek olan bir milletin mah-
~tte biribirini tekzib eden volmasma bütün dünya mü
~ahiyette olmadıklarını kay· saade edecek midir? Millet-
letmelde iktifa eylemektedir. lerin Bilbaoyas;iınan 300,0ÖOJ 

Gazeteler Bilbaonun Alman kadın ve çocuğa yardım ede· 
arargahı umumisine karşı ccklerini ümid etmek isterim. 
lan ithamlarını tebarüz ettir- Erkekler için birşey istemiyo

... "'",,_,.. • .,,ek ve bunu manşet halinde ruz. ,, 
M~östermekle beraber fazla -----------
11;:._.utalea yürütmemektedir. Yugoslav yada 

Evening Standard diyor ki: feyezanlar 
TeJe. Guernicanın bombardıma-
3332 )ında esrar vardır. Bu harbde 
~~.apılan hava ~cumlarının en 
• rperticisi olan 1bı hücumun 
1 nesulünü bilmek lizı~ır. 

Bilbao, 29 · (A.A.) - Bask 
ıt'aları aaat]18 de Durango,u 
rketmiştır. Kıt'alar mühimmat 

e levazım bakımından hiçbir 
ey 9ybetmeden bu hareketi 
ra ~lemiştir. 
Paris, 29 ;(Radyo) - Si· 

fNfz asi ~a~fellerde B~bao ma
enlerının ecnebi l bir hüku
et taraf ınct..a elde edilmek 

stenditi, son -.nda Baıkta 
ere)'an eden feanlı harblerin 
ep ~ hiilaiınet tarafından 
a~e edlımekte olduğu söy

yor · G#eteler de aynı 
~u da neıriyat-yap· 

Belgrad, 29 (Radyo)-Umu
mi feyezan dolayisile Zagrep 
civarındaki sedler yıkılmış, 
sular, ovalara yayılmıştır. Bü
yük Morova nehri, hatta Tuna 
ve tali derecedeki nehirler 
bile aynı suretle taşarak bü
yük zararlara sebebiyet ver· 
mitlerdir. 

Pariate bir 
tayyare kazası .• 

Paris, 29 (Radyo) - Tay· 
yareci Delmot; •ürıat rekorunu 
geri almak için bugün tecrü· 
beler yaparken, tayyaresi bo
zu mut ve kendisi, tehlikeyi 
anlar anlamaz, paraıütle atlı
yarak salimen yere inmiştir. 
Tayyaresi, ateıler içinde ~üı-

Turgudlu, 26 (Anadolu) -

Turgudluda, Anneler birliği Grip, Nezle, 
her gün yeni yeni ve ciddi Nevralji, Siyatik, Bq 

ağrılan, Artritizm 
ve Dit 

teşebbüılerle hizmetini artır-

maktadır. içtimai hayatın da· 
ha fazla inkişafı ve kadınlığın 

biribirine kaynafması için her 
haf ta muntazaman Halk evi sa· 
lonunda bir aile toplantısı 
yapmaktadır. 

Toplantıların iyi semereler 
verdiğini gören halkımız da 
bu teşekküle bağlılığını artır· 
maktadır. Anneler birliği, 
liği, birkaç gün evel bir çocuk 
balosu vermiş ve halkımız bü
yük bir alaka göstermiştir . 

Çocuklardan, balodaki oyun· 
larda muvaffak olanlara, mü
sabakalarda .kazananlara muh-

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Foça Malmüdürlüğündenı 
Mevkii 
Foça 

" ,, 
,, 
.. 
., 

Sokak Cinai No. 
Kayalar Arsa Bili 
Cephane Fatih Hane dükkan 2426 .. .. Arsa Bili 
Büyük kapı Yıkık dükkin 7 .. ti Arsa Bili 
Kara imam deresi 50 dönüm tarla 

" 40 zeytin. 

Lira K. Sahibi evveli 
50 Eczacı fl4btkoJY . 

500 Şiri Kop_ti 
100 
150 
100 
750 

" " 
Harikoplo 

" Fabrikaca Yakomi 

Yukarda evsafı yazılı Yunanlı emvaline ait gayri menkullere on gün temdit müddeti zar
fında talip çıkmadığından ihale bir ay müddetle pazarlığa bırakılmıfhr. Taliplerin % 7,S de· 
pozitolarını hamilen Foça Malmüdürlüğüne müracaatları ilan olunur. 1319 

telif hediyeler verilmiştir. Yav· Amerika lzmir Komutanlııı ilanları 
ru'arın elbiselerinin yeknesak- ispanyaya doktor ve hasta - lzmir Müstahkem Mevki satın tlmll komisyonundan: 
lığı ve intizamı herkesin göğ- bakıcı gönderiyor.. 1 _ Müteahhit nam ve hesabına 1340 tane nöbetçi mu· 
sünü zevk ve gururla kabart· Nevyork, 28 (A.A.) - Dok· , şambası açık eksiltme ile satın alıracaktır. 
mıştır. tor, hastabakıcı ve diğer sıh- 2 - Hepsine biçilen ederi 15530 lira 60 kuruftur. 

Anneler birliği, fakir küçük hat memurlarından müteşekkil 3 - ihalesi 17 /Haziran/ 937 Perıembe günü uat 15 de 
yavrulara her hafta muntaza- bir komisyon ispanyaya gide· Ankara M. M. V. satın alma komisyonunda yapıla· 
man süt ve muhtelif gıda mad- cektir. Komisyon ispanyada cakhr. 
deleri dağıtmaktadır. 23 Ni- iki tarafa da yardım edecektir. 4 - Şartnamesi M. M. V. satan alma komisyonundan alınır. 
san bayramında fakir çocuk- Bundan başka ispanyaya mü- 5 - ilk teminat parası 1164 lira 80 kuruıtur. 
lara elbise, önlük, yaka, çorap, him miktarda yiyecek ve el- 6 - Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasında kayıtlı olma-
oyuncaklar dağıtılmış ve onlar bise de gönderilmektedir. Yar- lar~. ~~t olmakla ~eraber 2490 sayıl~ kanu~un 2 v: 
sevindirilmiştir. Anneler bir· ı dım tamamen insani mahiyette 3 uncu maddelermde ve şartnamelenade yazılı Yem-

liğini harar~tle takdir ederiz. olacaktır. kalarla birlikte teminat makbuzlanpı ihale saabndan 
--.;;.....-~.;...--~-~-~~-~~-=:ı------ bir saat evvel M. M. V. satın alma komiqonuna ver-
AkbİSBr belediyesinden: meleri. 30 ıs 30 ıs 1290 

Belediyemiz için mübayaası tekarrur eden 60,000 adet parke 
taşının talibi çıkmamasından bir ay zarfında pazarlıkla satın 
alınacaktır. isteklilerin belediyeye müracaatları 25 30 1263 

Dikili belediyesinden: 
Dikili iskelesinde belediyeye aid otel ve gazinonun 1 Ha· 

ziran 937 den itibaren üç seııelik icarı açık artırmaya çıka· 
rılmıştır. 10/5/937 de ihalesi yapılacaktır. isteklilerin Dikili 

fbelediyesine müraC'.aatları ilan olunur. 25 30 . 5 10 1266 

. ,, ,, 
EıR. 81.L.E.T.L.;:;;: _ 
0MIT HAKft<AT_ 

OL.u~ 

Zengin bir servetin enahtarı olan yeni plin başladı 

Devlet Demiryollarmdan: 
Çivril istasyonu civarında kain ve enkazı Ekber şaha zemini 

idaremize ait bulunan binanın 45 metre murabbaı arsası 13.5. 
937 perşembe günü saat 15 te izmır Alsancak 8 inci işletme 
binasında açık artırma usulile üç sene için kiraya verilecektir. 
Muhammen üç senelik kira bedeli 12 liradır. isteklilerin % 1,5 
nisbetinde muvakkat teminat yatırmaları ve aranılan vesikalar 
ve işe girmeye manii kanuni bir halleri olmadığına dair be
yannamelerle muayyen vakitte Alsancakta 8 inci işletme ko· 
misyon reialitine müracaatları lizımd1r. Şartnameler Çivril is· . 

lzmir Mst. Mv. Sai. Al. Ko. dan: 
1 - Tayyare alay ihtiyacı için 50600 kilo ekmek ~•P~ 

zarf usulile eksiltmeye konmuıtur. 
2 - ihalesi 15/~ayıs/937 cumartesi günü saat 11 de Ma. 

Mv. sat. al. ko. da yapılacaklar. 
3 - Tahmin bedeli s•»45 lira .SO kuruı olup muvakkat te

minat parası 44S lira 95 kuru~tur. 
4 - Evsaf ve şeraiti hergün Mıt. Mv. sal al. ko. da p· 

rülebilir. 
5 - Eksiltmeye girece1del"in Ticaret odasıııda bysth al

maları şart olmakla beraber 2490 Hyılı kanunun 2 
ve 3 cü maddelerinde ve şartnamelerinde yaza~ veıi· 
kalarla birlikte teminat ve teklif mektuplarını ihale 
saatından bir saat evvel komisyona vermeleri ilin 
olunur. 30 5 9 14 1327 

lzmir Müstahkem mevki satın alma komi8yonundan: 
: 1 - Beher tanesine biçilen ederi 9Q kuruş olan 50000 tane 

kar gözlüğü kapalı zarfla alınacakbkr. 
2 - Şartnameıioi 225 kuruta ain.ak ve örneklerini ~.-"' 

istiyenlerin her gün Ankara M. M. V. satın ~ ko
misyonuna müracaat etmeleri. 

3 - ilk teminat miktarı 3375 liradır. 
4 - ihalesi 3 161 937 perşembe günü saat IS tedir., 
5 - Münakasaya gireceklerin Ticaret odasında U,.dh ol

maları şart olmakla beraber 2490 sayalı kanunun 2 
ve 3 üncü maddelerinde ve şartnamelerinde pzıh ve
sikalarla birlikte teminat ve teklif metduplanm lllale 
saatinden en geç bir saat evvel ADkua M. M. V. 
satın alma komisyonuna vermeleri. 

ıs 30 1s ı ıın 

Manisa Jandarma kouıu 
lığından: 

1 - Köy bekçileri için beheri (11) lira (00) kurut •~am· 
men kıymetinde maa tefenuat en az (lSO) en çok (tQO) bt 
arasında elbise açık eksiltme suretile yapılacaktsr. 

2 - Elbisenin kumaşı ve malzemesi örnekleri tarlo.ameye 
ılişiktir. 

3 -. Şarnameler merkez ilçesi jandarma komutanla.tında alı
nacaktır. 

4 - Eksiltme 8 /5/ 931 günü saat (10) da merkez ilçeJi 
jandarma komutanlığı binasında toplaoacalc komisyon ~· 
runda yapılacaktır. 

isteklilerin tayin olunan günde uat 10 da 0'o yedi bu~ 
muvalcbt teminat akçelerile birlikte müracaatları ilin olua,.1r .. 

Istanbul Defterdarlığından 
Beyoğlunda eski Caddeikebir yeni lstiklil caddesinia en 

işlek ve şerefli bir yerinde köşe başında evvelce ~la~y 
polis merkezi olarak kullanılan 277 numaralı .kirP bıaa 11e 
altındaki dükkanlar parası peşin ve auf nakit ~ek ~2: 
60000 altmış bin lira muhammen bedel iizerinden 3 151 ..,31 

pazartesi günü saat 15 de kapalı zarf uıulile sablacaktır. G
teklilerin 4500 liralık teminat mektuplarile teldifnamelerini 16-
zü geçen günde saat 14 de kadar Defterdarbk binasında Mim 
Emlak Müdürlütünde toplanu komisyon batkanlıtına ver· 

8 2 26 30 ~1190 
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Vapur Acentasıl- Ucuz, taze ve temiz İliç çeşidleri = . . 
ROYAL NEDERLAND = Başdurak büyıik Salepçioğlu hanı karşısında = G::ı. 

KUMPANYASI - • 
SiS "GANYMEDESn va- - 0 a a - "ERY - -- -

Jenmekte olup AMSTERDAM, - = "'··· ... 
ROTTERDAM veHAMBURG s hh E h . r~ 
lima;~;Ni;~ük~~~~~;· ~ ı at c za . an es 1 ri"f;'~,t"ı' 
LINIEN KUMPANYASINfN - ,;: -. 

SiS "GUNBORG,, vapuru = d b f . -.-
30 Nisan 937 de limanımıza - n e ll llDU.r. 
gel;rek ROTTERDAM, HAM •mı1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1 ıııııııı ıı ı 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ıı• 
BURG, GDYNIA ve SKAN- .. 
DINAVIA limanlarına yükle· 
yecek. 

MiS "ERLAND.. motörü 
28 Mayıs 937 de beklenrrıekte 
olup ROTTERDAM, HAM
BURG, GDYNIA ve SKAN
DINAVIA limanları için yük 
alacaktır. ---

SERViCE MARITIME RU· I 
MEN KUMPANYASININ I 
SiS "SUÇEAV A,, vapuru 

19 Mayıs 937 tarihine doğru 
beklenmekte MALTA, MAR
SIL YA ve CENOV A liman· 
Harı için yolcu ve yük kabul 
eder. 

Yolcu ve yük kabul eder. 
ilandaki hareket tarihlerilc 

navlunlardaki değişikliklerden 
acenta mesuliyet kabul etmez. 

Daha fazla tafsilat için ikin· 
ci kordeoda Tahmil ve Tahliye 
binası arbaında f RA TELLi 
SPERCO vapur acentalığına 
müracaat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 4142/4221/2663 

Olivier ve 
Ş.. k" 1 ure ası 

Limited 

Vapur Acentası 
Tel. 2443 .-.. ............................................. ma ............. .. 

Kapalı zarf usulile eksilt
me ilanı 

Denizli Belediyesinden: 
1 - Eksiltmeye konan iş: Denizli belediyesine aid mezbah 

ve müştemilatı inşası [ keşif beli (12797) lira 66 ku 
ruştur.) 

2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır. 
A) Eksiltme şartnamesi 
B) Mukavele projesi 
C) Bayındırlık işleri genel şa~tnamesi 
D) Tesviyei turabiye, şosa ve koprüler inşnatına dair fenn 

şartname 

E) Hususi şartname 
F) Metraj cedveli, keşif cedveli 
G) Proie 
isteyenler bu şartnameleri ve evrakı Denizli belediye reisli 

ğinde . inceleyebilirler. 
3 - Eksiltme 8/4/937 tarihinden itibaren otuz gün olu 

7151937 tarihinde Cuma günü saat 16 da Denizli be 
lediye dayresinde teşekkül edecek belediye encümen 

,... . huzurunda yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin ( 975 ) lira mu 

vakkat teminat vermesi bundan başka aşağıdaki vesi 
katarı haiz olup belediye encümenine göstermesi la 
zımdır. 

a) Nafia vekaletinden 937 senesi yapı işleri için alınını 
müteahhidlik vesikası 

b) Tıcaret odası vesikası. 
6 - Teklif mektupları yukarıda 3 üncü maddede yazıl 

saatden bir saat evveline kadar Denizli belediye day 
resine getirilerrk eksiltme komisy<,nu reisliğine mak 
buz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilece 

THE GENERAL STEAM 
NAVIGATION C. LTD. 
•AD JUTANT" vapuru ni· 

san nihayetinde geJip LO~

DRA için yük alacaktır. 

W. F. H. VAN- Birinci Sınıf Mutahassıs 

mektupların nihayet 3 üncü maddede yazılı saate ka 
dar gelnıiş olması ve dış zarfının m:·~·-.·:· -·"nJ.1 .. il 

İzmir Tramvay ve kapatılmış olması lazımdır. Postada·:-:- rv•nuıftııLJ.ı,·e 
El k •k • k • d · ler kabul edilemez. 9 16 23 3(r · · 110 

DerZEE& CO. Dr. Demir Ali e trı şır etın en: "--------------Bucada şebeke ameliyatı 

Tarih ve navlunlardaki de· 
tişikliklerden acenta mes'u
liyet kabul etmez. 

V.N. 
DEUTSCHE LEVAN

TE LINIE 

Kamçı oğlu 

Cilt ve Tenasül hastahk· 
ları ve elektrik tedavisi 
lzmir · Birinci beyler sokağı 
Elhamra Sineması arkasında 

T f'lef on : 3479 

dolayısile cereyt.nın 2 · 5 • 937 
günü saat 9 dan 12 ye kadar 
kesileceği sayın abonelerimizce 
bilinmek üzere ilan olunur. G. M. B. H. HAMBURG 

•LARISSA,, vapuru 12 Ma· 
"UM DAL,, Umu- yısta bekleniliyor. ROTTER
mf Deniz Acenta. DAM, BREMEN ve HAM- -----_.·--ıı•ı ıınıınıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııın 

BURG için yük alacaktır. L 1 V E R P O O L 
lı"'-ı ltd ,,JESSMORE,, vapur~ 9 5 • AMERICAN EXPORT LI- Mayısta beklenileniliyor. Ll-

ff elleDİC Linesı NES VERPOOL ve ANVERS Ji. 

L
• •t d The EXPORT STEAMSHIP manlanndan yiik tahliye ede· 
IIDI e CORPORATION cek ve BURGAZ, VARNA, 

"BELG10N,, vapuru 13 ya· "EAMINSTER,, vapuru 29 KôSTENCE, SULJNA, GA-
N d b k LATZ ve IBRAILE limanla· but 14 Mayıs beklenilmekte, isana oğru e ·leniliyor. 

rına yük alacaktır. 
ROTTERDAM, HAMBURG NEV-YORK için yük kabul 

"INCEMORE,, vapuru 30 
ve ANVERS limanları için eder. Mayısta bekleniyor. LIVER-
yük alacaktır. "EXTAVIA" vapuru lO POOL ve ANVERS limanla-

.. TURKIA,, vapuru 28 ya- Mayısa doğru bekleniliyor. rındaıı yük tahliye edecek ve 
but 29 Mayısta beklenilmekte, NEV-YORK için yük alacaktır BURGAZ, VARNA, KôS-
ROTTERDAM, HAMBURG PiRE AKTARMASI, SEYRi TENCE, SULINA GALATZ 

FOTO 
OR 

Refik Lütfi Or 
Zevkinizi okşayacak poz 

Temiz işçilik 

Hükumet civarı Kaymakam 
Nihadbey caddesi No. 20 

ve ANVERS limanları için SEFERLER ve· IBRAlLE limanları için 
yük alacaktır. "EXCAMBION,, vapuru 7 yük alaca_kt_ır_. _ [11111111111111111111111111111111111111111111111111111 

PHELPS LINE Mayısta NEV-YORK ve BOS· SOC. ROYALE HONG- • 
PHELPS BROS & CO INC. TON için PIREden hareket ROJSE DANUBE MARI- ,~-mıııııı-----....-• 

"ARYLENSEN,, vapuru 28 edecektir. "DUNA,,Tı~;uru 12 Ma- Acele satılık 
nisan beklenilmekte NEV- "EXCHORDA,, vapun.ı. 21 deg"' ı•rmen yısta bekleniliyor. BELGRAD, 
YORK limanı ;çin yük ala- Mayısta NEV-YORK ve BOS- NOVISAD, BUDAPEŞTE, 
caktır. TON için PIREden hareket BRATİSLA VA LINZ ve VI- Hali faaliyette yüz yirmi 

11

JACOB CHRISTENSEN,, SERViCE MARITIME YANA için yük alacaktır. santimlik çift taşlı ve 27 
a 20 M b ki ·ı beygirlik lngiliz nasyonal v puru ayıs e enı. ROUMAIN DEN NORSKE MIDDEL-

kt NEV YORK 1• markalı mazotla müteharrı·k me c • ımanı BUCA REST S 
ıçin yük alacaktır. HAV LINJE motoru ve bir tuz taşı ve 

V l l 1 "DUROSTOR" vapuru 2 O S L O bir arpa ezme makinesi ve apur ann isim eri, geme M d "SARDINIA,, motörü 22 
'hl . 1 f ayısa oğru bekleniliyor. muafiyet ruhsatnamesini ha· 

tari erı ve nav un tari eleri KÖSTENCE, SULINA, GA- Mayısta PIRE, ISKENDERl-
h kk d b" t hh .. d · · · l p iz değirmen acele ve ehven 8 

m a ır aa u e gırışı· LATZ ve GALATZ aktarması YE, DE PE ve NORVEÇ fiatle satılıktır. 

Gazi Bulvarmda 

Izmir Sağlık Evi 
Müessis ve Müdürü 

Dr. Operatör Mitat Baran 
Yeniden inşa ve tesis edilen bu hususi hastane her türlü 

asri tcchizatı fenniye ve konförü muhtevidir. Hasta kabu· 
lüne başlamış olup gere ve gündüz daimi doktoru bulunur. 
Müessisc müracaat edecekleri her an kabul eder ve hastalar 
arzu ettikleri hekımler tarafından tedavi edilirler. Tele. 4070 

Manisa Vilayeti Daimi encü 
meninden: 

1 - Manisada keşif tuarı 50000 lıra tahmin olunan bi 
mektep inşası vahit fiatler üzerinden kapalı zarf sur 
tile eksiltmeye konmuştur. 

2 - Bu işe ait keşif evrakı ve teferruatı 130 kuruş bede 
mukabilinde Manisa Nafıa müdürlüğünden alınabilir. 

3 - ihalesi Mayısın altıncı perşembe günü saat 11 de V 
!ayet daimi encümeni önünde yapılacaktır. 

4 - Nafıa Vekaletinin tasdikinden gelecek keşif tutan mu 
teber olmak suretile muvakkat teminat muhammen b 
del üzerinden 3750 liradır. 

5 - Bu eksiltmeye gireceklerin Nafıa Vekaletinden alınını 
chliy<'t vesikası ve 1937 yılına ait Ticaret odası ves 
b sı "I;! muvakkat temin~t makbuz veya mektupları 
kapalı zarfın içine koymaları ve zarfın ihzarında 24 
sayılı kanunun 32 inci maddesindeki ~artlara bilhas 
riayet etmeleri lazımdır. Kapalı zarfların 6/5/937 pe 
şembe günü saat 10 na kadar Manisa valiliğine veri 
mesi ve posta ile gönderilen kantJnun 34 cü meddes 
ne riayet etmeleri lüzumu ilin olunur. 20·25-30-S 121 

~11111111111111111111111111111... Doktor A.ı111111111111m11u111111111 

1 A. Kemal Tonay 
Bakteriyolog ve bulaşıcı, salgın lımtalıkla~ı 

Birinci Sınıf Mutahussısı lemez. TUNA ıı·manları ı·çı·n yu··k ala· limanlarına hareket edecektir. l 
B znıirde Kestane pazarın· =_ ( Verem ve saire) irinci kordonda "UMDAL,, k Vapurların isimleri gelme d 

1 ca tır da 22 nunlarada makı·necı· llaemabane istasyonu karııaındaki Dibek eokak baeın a 30 hyıh UMUM DENiZ ACENT A- • · tarihleri ve navlun tarifeleri -
;ı.I LTD JOHNSTON WARREN h k d b. t hh'.d . . . ve tornacı Raşid ustaya = ev \'C muayenehanesinde sabah eaat 8 den akfftm ıaat 6 ya Llu · vapuru acentalı· a 10 a ır aa u e gırışı· =: kadar baatalarını kabul eder 

tına müracaat edilmesi rica -~~L-INill~EilS .iiLmTİİİDi.. ~~~le~m;ez;m. ~Te;le~fo;n~N;o~. 2;00;_7;.;200~8 .:::ı:m:ür:ac:aa:t·======• ~-~-~· ıı:ın~m:ın:ııı~lll~lll~lll~lll~lll~lll~llll~lll~lll~lll~lll~lll~lll~ltl:ill:lll~Tı.:eı:e/ı~o;:n~: ;4~17~5~11:111::.:H 
olunur. = 

Riz binasında No. 166 p o rı· en Şahap Tesiri .tabii, eşsiz bir müshi.ldir. o kadar zararsızdır ki gebelere, kalp, bö 
Telefon : 3171 reklerı rahatsız olanlara bıle Doktorlar bunu tavıi e ederler. 


