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Umumi meclis toplantısını bitirdi 
yönümüz 

Sabri GOL 

'<onya vil~yet encu .. 
fllenıeri kongresi .. 

t ~onyı ; ?8 (AA) Bugün vila
a ongre ı encümeni ıin çalı~
P~uıdatı onra 14 de ikinci 

klrıtısıoı yaparak bütı;e ve 
t er '-'Ztriad uzun görüşme 
k Y~pılmıf, idare beyetı 'e bü 
•as I 011

"'t') gidecf'k l>c~ mü 
l<l eçrlmiştir . 

ong meı i ioe tıorı verdik· 
tı ouıa v li rnur hhaslarlı ve 
, a~ diıılt)icilcrle ç k faydalı 

onu,.m ) epmı ıır . 

enginlere örnek bir 
hayır sahibi 

~uğla : 28 ( A) - Muğlonın 
y~ı O\• ı nuldar andan Emin 

111 41 fakir çocuA-n ttpeden 
11~~n kadar ge dirtrck ıengio 
tt d, lnı oraek olınuıtur . Hu 
tek t • d hl \l iy t mnlcımınra • 

ır 1 ı) ık gôrülertk kcodııioe 
tkkur t. ılmı tar . 

Vilayet işleri 
il • 

uzerıne 

Dün umumi meclis fay dalı 
görüşmeler yaparak dağıldı 

-----··------
Dün ıat onb ,.te \ ııJi Te\fık 

Hadi Ba} alto h ~koni ~ıııda umu
mi mechs )irıe toplaumı \C hü 
tiiu St harı 'ilfiyctıain ıh ti) oçlıı· 
rıoı \c hu iht'y l ra "erilchilc· 
cck kar~ılıklnra konu muştur. 

Ön e gcçtn toplantıda konu. 
ulan m<' elt>Jerin o.zil okun lu 

J eke kıza ının su 'oUarı için 
i tediği iki) Uz elli liı anın az bir 
para olduğu. biuaenal ) lı B lt:cli 
} e inin temin edebil r c;;I OD) ay 
1 n<lıktno orırn; (,,;) ollar ı ile 
köprü ıue ele ı de bütce encii· 
meniu verildi. 

Bundan onra rıızıınm ye g · 
Herek, Horuni e kaz. ında bu· 
hınen ılırn i in i tenen t b isıtın 
~imdideıı 'crileme)ip, ılıcnom 
ı~lık lıal ımtadan ynrnyış r olup 
olmadığı üzerinde r tırmalar 
yapılm11 ı; eğ r ağlık bakımın 
dan clveri li ise g 1 re~ yıl için 
tnlıeisat konulma ı oDB) lamlı 

moni keza anın ndrnın; 

yııkınıoda bulun u bir çağh)ıına 
izafetle "'arl ğan., kouulnıa ı 
için )cıpılan tc~life imdılik hir 

Ce\ ob verilemi} ceği, belki da· 
ha güzel 'c k. zamn tabiatına 
uygun bir ad buluıınbileceğı Baf 
kan tarnfoıdnn ileri ~u i\ldii , c 
ODB)lnndı. 

11 kc, 'aiıub rli, Koz n ka 
zalarınd ki firengi mücadele inin 
İ)ibitim \crmecligi: doktorları 
nın, ücretlerinin tzlığ1ndırı dola· 
yı i göremediklerinden ~ikfi}ct 
ettikleri münakaşa• edihni§ , e 
doktorların ücretlcıini iİÇ) üz li
rn} a çık rnrnk adlarına dn e ki 
den olduğu gibi yalnız farcngi 
doktoru değil ' en ar doktor,, 
d nilnıe i 'e genel ağlık işle
ri} le UJr ınJlerı on ylandı . 

1 Yarın umumi meclisiwizın 
bütün hu devredeki faali) eti ve 
gördüı:;ü i 'er hnkkıud 'ali Te\. 
fik Hadi Ba> al il ynptığımız 
mUlnkntı } nıaroğız. 1 

Teslim günü yaklaşırken 
Fransa Başbakanı Flanden Sar işlerinden 

dolayı neler anlat.yor ? 
~---------·----------

/Ju11/,11 sayımı:da {Sar iş· , 
lal) uzcrlrıc Hfllerltı sözlerlui 
almışlık Bugun de gene bu iş 
ıizerinc Frarısa başba/\am Flaıı • 
dcnirı dedllderlrıl alıyoru:. : 

Fr. ıı ı , ulu !ar ıırn ı İ} a 
uıda muolıedclert" riayet pren

sibini esa ittihaz ctmi tir . Bi 
cuale} b r J>lcbi lioclc muahe 
delerin tamımile lal bik cdılmi 
o1mn rndaıı anrak memnun ola 
bilir 'e hiç lıir J r o sız ııctice) c 
itiraz Nmeğinklıııcl n geçiremez. 
llu surNle ulbun id me · \e 
ulu 1 r ora ı <'nııııy tin te i i lıu· 
u lam daki ı oluudc büyük bir 

nıuvnffakiycl ~azaııan ulu lar kn· 
rumu, arın lmat1 a')a dön 
w i 'cin luır la tır lmı u ulü 
oilı ye~iııe ka<lur t ıbik r:tm k
le mükellef tir . l'rnnsa il I· 
maıı) n uosınd. tılırik cdı i 
rnahı) lte ol bilecek bütu J me-
elclerio Ceue\ ıc'nin m ııevı oto

ritesi iman Htikfıınetınin '•
zifelerıni ulanın ı \C Plel>i it· 
ten ev' el Roma d ) apılın müz 
kereler ıyc!indc uluslar kuru 

murıun ıdaresi altınıla kola) ca lı 1 
lcdilcbilerrğioi ümid etlerim • 

ar modeultri bcdelıuiıı öd n· 
me i t di) artlarına 'ırmcı)D 
kıd r ıetkik t dilmiş bulunmak· 
tadır . U.uneunl ylı Fraıı a·nın 
• nr'dakl umum• ve hu u j men· 
f aatlar nı nlakndnr edeo mıli me· 

1 J riui hallind Lti) uk mü • 
kılat çıkar ğım zar nrtmi}Ol'ıım . 

S r k t ı o)arnk loısıı)a)R 
geçtikten oor g<'rtk 1 r n ı ılc 
'ar aro ındn tirnr~t muhad lele 

ri rejimini t min erm k gl'tek 
1 rarı ı lnıan ınulıadclel~rini 
) eni ' ziy t u durn1 k için 
<lerbal tic.aı ı muz k~relcrı e~ı 
lacak tır . En naıik ıne l olan 

rır 'lıl rııı ınulıtemd hı e J iti 
'1iıi alakadar dea hu u ll , 

l~dunr Hcryo nuıı riya el cttilri 
bir k bine komi yonu ıar41f ı:. 
dna in.;edeu inr ,. tetkik oluo. 
mu tur . 

l kat lm i e" el b eHel 
ulu lar kurumunu alakadar cdrr. 

lru n} i 1e biıl<'faı k aleyhiııde 
re) 'cı ulerı muhtemel t•z) iki . 
re k Tfı him ye etmek ulu 1 rıu 
kurumunun vazif idir . 

Gerisi d~rdUocCJ firtlkde 

------------·--------~-
Yurdda kış 

--
Batı Anadolu lst nbul yağış
lı orta Anadolu kapalı gPÇti 

27 )-
d Turki t de hıl\ o 

\SZİ)eti Zıraat \rkiil ti metcoro· 
loji n tillı iıudf>o aluıım molu· 
mıtn ~ore son 2 - t ıçfode 
1 rakya ve I mıuıakalaril r 
ta oadolunuo h lt kı mı kU\ d· 

li bir ( dtprecion ) ala nk lnz)ik 
salıa ı dalıilt c 'rmi .. bulunmak· 
rndır . lluuun ne tire i olarak bu· 
ralarda lınvn nlıuneti bir e\\ eli· 
ne nazarın be derece ctrofıoda 
olwnk iızere )Lik lrui ve ) ağ· 
mur klinde yağış luıJnmıştır . 
l n fazla )ağı Canakkalcde dolu 
ile karı ık yş •mur eklinde 2 ) 
GelilJQlı do 18 fonla , e Eıiıc· 
mitde 12 ıııılimetıc olmu tur · 

Uı~er ' rlcrin \ ,, lıir ili 
on wilinıche ara ınd dır . Orta 

nndolunun do •u ı mil~ doğu 
Anadolu u 'c Karncleoiz kıyıları 
ıuıutakn ıadn h .. ,a lmlutlu fakat 
yo '•~sız ~ ~mi tır . ) urduıı hn 
pnr al rnıdn uhmı t cltişüklu~li 
hir gUu v\rlın G)Uidir . 

l o du uk sulıun t faıın , 1 
hatla olm k 111. e Ka, ta 31 . 

-G rl l dordwıc11 firlıkdc-

Dünkü Tayyare 
Dün aumıza bir ta )'&re el 

mişti. Bunun b kkıncla aldığımız 
bilgi şu,for: 

Uu t ))8r Homanyalı bir 
erkekle bir bn) aon aittir. Hususı 
bir geziııli isteğile bund n yirmi 
gün füıce Homnn)ıdan kalkı)oı· 
lor, İstaubzla iııi orlar. lstonhul· 
dan Eskişelıirc gelırkeıı Ta}) are 

Aclıpazarmda akatlanıyor. Tay· 
yorecilcr to yar leriul trene ) tik· 
le) erçk E ki ehi re getiri Or 13r. 
Orada onnrı orlar ve uçup Kon 
ya)a ini)orlar. 

Dün s bah ant 9,10 dn Kon· 
ya)ldtıa kalkıp 11,45 de Adana· 
yn gtldiler. Tayyare olnoınc1a hir 
saat kadar dinleudikteu sonra da 
12,45 <le buradan uçup H lebe 
gittiler. 

Boy mu adı MelJa lrioa 'e 
erkeğin adı ela Petrndır. 

Kon yada 
Vilayet idare heyeti 

toplantısı 

Kon) : 27 (A. .) - Bugün 
nııt )0.5 el \ ilfi) ı idare be eti 

reisi Şe\ ki Ergüniin ba knnlığı 
nhmda açıldı. idare heyeti rapo· 
rn okundu \C üzerinde görüşül
dü. Bü) üklerimize kongre namı· 
oı telgraf çehilUJr i teklifi ii
reklı elkı lal'la onaylandı. 

Ayrıl n encümankr yarın a· 
•l ) 1 30 da npılıcakrır. 

BugUn münıe siller \ ıliyel 
idare heyetine ulu c' imle ögle 
) eme ri \ rriluıi tir. )'emekten 
oııra wiiwe s"llcr l lolkc:\ ine gİ· 

dcrek J lal km inin ıne ai i lıakıo 
da i:nlıat alnuı;lrdır. 

Yeni bulunan bir 
Türk şehri 

golunizomn: 27 ( . A.) 
oura muıt ka ındcı ınt'çhul bir 
cbir ke fedılmi tir. Bu keşif sa· 

Y~ mele 20, )ıl evvel burıılar
da aşıgı kcı) ooktaıı gelme bir 
fogıl ırkının ya ıdığı te bit 

edilmektedir. 

Nl\..ER : 

Gevşedi mi? 

/(orolasl sallarıal devrl11de11 
/\alma lıolu bir i11a111ş uar IJ/zde: 

- De1Jlel yasa wm önırı1 
1.ısu olur ! 

Diye .. Nil /,im , şu şaluar 
ue l\arndou yasayı llA gıwlerdc 
ne 911zd, ne biçimli ııe ne üzc111i 
y11r11luld11ğ11 halde clnlla 11si11n • 
clt•n bir ay bile geç•nrde11 bug11n 
bakıyor u:; çarşıda powrda • şu· 
rada l urad<l , il'k lıık dnlllol a 
olsa . yırır lwradoııl11 11e şalımrlı 
adamlar dolaşıııor . 

IJLMerlmi-c Aadm i§llgcn 
kayılsızlığm , g rmemezlifjl11 , 

amnaauaan cammcılıyw şimdiye 
dek Mr çoA zarar/arım rekllijl
mlz iç/11 bu biçim yasa lıar ısw· 

da lırplml=l11 u fa/,al lıepimlzden 
da/w il< rldc :<1l'1la1111zw illi: ol· 
ma wı uc cm1011 zcwwn di11lcmc
mc f nt lslcrl ... . ~ı1nlw btllyoru::.; 
lplrı ı cu a·acı/, grllşclillrst• 
dcrlwl yeli cnlrr 1111a de<ıcce/. 
lir ı · 

O lıalde frl rar ediyoru:. · 
} asaya ve buyruğa baş t'fİ 

mel i frmiyrnl< ,.,. gem• yasarıw 
c.lt mir<lcn y11mr11yım11 güsl r 
mclldır .. 

Tayyare kurbanları ihtif alı 
Yurdun her köşesinde hava kur

banlarımız sayınla anıldı • 

Aoknr : 27 (A .) Bq;ün 
n ( 1 I de Hacıha) rnmdn elıit 

lık me\ 1 iindr. Tayyare elıiıleri 
ilıtifnli apılmı~tır. 

1ercısinıe keled u ntıhm üç 

tmı topla lıs,.lnnmı,., bir dnkıka 
ıircn lıir ihtiram \OZİ etintl n 
oııra Hava km \elleri nnrnıun 

Yüz ha ı H nlırııi 1 lirk 1 n -
aıc cemiyrti \nkarn tibe i n:ı 

mrnn Dr. H gıb, Cumhuri 
)' t l laik Fır~a ı ıınınınn KtHnlı 
} n Sa) lı\ ı aşit J laldn t ra 
fından Uzlcr öyl nıni lır 

1cın 'ıntle Kurultay Ba k nı 
Kizını Ozalp, Ba,.hAknn 1 met 
İnönü, ,.arımızdn bnlunnıı Bakan
ı r 'e Sn} la' ı r; Bıı ük Erkam 
harbi) ikinrı B knnı Gcner 1 

ım H B krıuhklır ileri gel 11· 

lrri le 'l th k T ar mi eti, 
Beledi e 'e di~er le ekklill r 
hazır huhınmuııı 'e A k ti kıt n 
Jcır Poli müfınzc i, mektchliler 
de m t'rO ime i~ıiruk elmi ıir. 

ehitlerimiıiu mezarlar n• 
lilli mfülafoa Bnlrnıılığı, TOrk 

T )) nrn t' m\}<'ti, nkarn e,.ıe 

ı)İ\ t. i, 'l'Otlciyc ldmnn c•cmi I· 

lcıi ittifakı. il lke\i 'e hir <ok 
tr .. ekkiillrr nırnunn çel nklcr 
kmınm1.tur. 

Caakırı: 27 ( \. \.) - Hu rtin 
ç<ı bıiyük mcl'a imlt" J'rın arc ~e 
bitleri ilıtifRli )Op1Jdı. Ta) nre 
cemiyeti H ti ioi tazi) e i~in T:t} . 
} arc cemi eti ~iyuet edildi. 

tuğla: 27 ( . A.) - Tnyya 
re ş bitleri ihtifıli şiddctlı yag 
mur allıııdn npıldı ) •imurun 
tiddetiuc u~mc>n 111 rR im ~ok 
kalabalıklı. Bir Zabit 'c Tn are 

(A.A.) -
bugün nac 14 - de 11 atih par
kında tıy are ıhid i önünde la -

)tlrt' hitleri ıhtifalı )Opılmı,.tır. 
1eu imde t taobul Vali \C Be· 

1 diye H i i 1 tanbul \ e uıerkeı 
ka)mnknuıları Cumhuriyet Halk 
Fır a ı vil t idare he) eti ali i 
ile Ccl diye' e l'ukıorn ileri ge 
lrnl ri Harbi c mekt bi ile a • 
kerı v • 1\ il i,.lcr talebe i piyade 
ü' tui top u ' polis kıtalnrı ha· 

zır lmluomn tur • 
BU)ük bir h 1k kalabalıgı 

me)<laın do\chırmu tu . Tam a
at 14 - te brıo mulıt lif ) er
lrıindrn toplnr ttldı"len oııra 
2crkez rKumandını ihtı nl res· 
mıni aç~ı"ı ' hazır buluııaolın 
(n art· ,.dıitlerini \C bütün aziz 
ehi ti ri l ınl mığa da\ et et· 

;ni tir . Bu unda bUtün clıir 'e 
limnlHI ki b } rnklnr •an a iıılli· 
rildil?i gihl halk 'e hülim nıki\ 
, a ılelnrı <in hir ılekilcı durnrak 

.. ehhl<'ıi sc:lrımlamı.,\ıı.Tdtr . 

Bnııuan onra Kolorcln namı 
na ' üıha ı 1 ekin , l'a ar e· 
miycti nnmmn Cemi) elin yeti • 
tirdigi hiı tn cırc mubcndİ!!İ 
hnlk nınura, hir ha an ve ıalc 
be birli ri namına bir genç ik 
ti lıir mccli i nnmrna Befik h
med c\ rnAil birer iı le\ d le 
mişl rdir . 

Soylenuı oyl ,; terden oııra 
mu~ıkn nınteın ha,nsı çahııııı \C .. 
llnrhiye nu•ktcbiu<len hir mıngn 
hnrn a üç el iluh atnıı tar . 

Gerisi dördOncU firlİkde 

ALSANCAK 
-·······-

IJlz Tanrwm c rı u11cc ıınrullujı ııulml\ı: , 
U11::.garlarcla11 , şlm eklt n u"d alcitk (io/\lcn Ju 
.1c111ı<la !Jllll do!Jmadarı ycııwıamış/,e11 bir yıldı . 
}'apılmrş yalçw aydarı s ı glll sanca.9ımız . 

1'urA11::. , .. Ôlllll ., il'n unuz: lnscwlırja orncfjl:, 
iliz bu un/11 sa11caf/l yadcllcrc ııcrmcylz 1 

l lu sanca/, 1'11rAl11ğwı u1111r11d11r , scırwlır . 
Onu Jı1-ıl lwyayan ulu unum knmdır , 
l lu ulus bulun y ış sancağım tawlır . 
Drtılrlr /.c11111ı[J g11c11 yucc göl\ Jrnllrnmclır . 

1'11rlı11: , ntuAlcrı unu:; lmanlığa or11cql 
111: im unlu sarıcayı yadellcrc 11ermcylz I 

Şen gcldiA , şc11 yaşarız ; arwuirın şrrı yldcı , .. , 
Ôl1tlilert• sığmayan , ıiııu /aşan erforl: . 
Yağsn guhler ateş , boğsa da'fjları deni: . 
Çıknrız alnı açlk lm saıl(lş/a11 ıılrıc l,f:. 

1'11r/,11: , 0J11kle11 01111:: lrıs ııl1tıa örıu:!jl- , 
IJI: bu 1111lu (lflt ağı yadcll rt• uermeıılz / 

/şllsltı lıa11Wf/ oar/ı/, • and içli/, lırp 111 ... Turldt•r ; 
/Ju/1111 Mr /,oca 11/us , ala , arıa , çoC"uk • er , 
ller klm~J albayra{ja rğrl lmAarsa eğer . 
JJu lrnnlı l.tlıcmuz. oımrı lıayruu eleler , 

Turlıuı, ulıilrlerı 01111: , insanlığa örneği:, 
IJI:. im u11/11 sarıcayı yndelfrrc 11crmeyl: ı .. 

Ulvi Tolay 

) lmk. : Uc r uz 1 : , " ·I altın : p rlak otu k : ıarı h 
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Dayl Mayi gazetesi muharrir- Ziraat bankasına bağlı yrni 

Roma anlaşmaları , Alman \ 
matbaa\'ı tarafından iyi bir suı et 
le karşılanmadı . Alman matbuatı 
ilkgünlerdr, bu anlaşmalara inan
mıyoıdu • Anlaşmalar yapıldıktan 
sonra 

1 
llütüıı Alman gazeteleri 

bu muabedenin kıymeti olmadığı 
m gösteı mek için bütün gayretle 
rioi saıfe.tmeklcdir • 

FıanHurler Zeiting g12:etesi 
diyor ld : Avusturya iç işlerine 

karışmamak prensibinden maada 
A' rupo sistemlerinde biç bir ŞPY 
dı-ğişmedi . Deutsche Allgemeine 
Zeitung ise paktların kıymeti kal 
madığını yazmaktadır • 

Berliner Tegeblau , İtalyanın 
bir sıyes J hezimete duçar oldu 
ğunu &ôylemektcdir . Bu gaze c z 
cüml~ : '' ıı)asal rejimlrr arasın· 
da , faşist rejimi ile Frans,z de 
mokrasi rejimi arasınd bir anlaş
ma miimkün o]amıız . ., deml'ktir. 
Müncber Zeihıng , halya ile Fran· 
s:.nın , Roma anlaşma\erının tııtbi 
ki hususunda bazı müşkülata uğ· 
ramakla olduklarını yazmaktadır. 

Milocher.er N t: ueste Nacbrich· 
ttm bu arılaşmamn , t İsviçreoin 
iıtildaline bir tehlike teşkil ettiği· 
ui söylemektedir . 

Biz , bu gazetelere karşı mu· 
kabelede hulunmeğı arzu etmiyo 
ruz . 1 

Musolini Ahnanyaya karşı da 
ima dostane ve hilesizce drıvrao· 
mıııır . Alman matbuatı ist-, epey
ce ıamandaııberi İt lJ aya karşı 
düşmınlık hareketinde bulunmRk 
tadır . 

Bütün bu hareketlerde hir 
tena\cuzıgörlllmektedir . Almao 
matbuatı bir tanflan Fransa -
halya anlaşmalarının Avrupa ba· 
rışı için bir tehlike teılcil ettiğini 
ve prer.sip ilıbarile bu iki ıeiim 

&tasında bir anlaşma mümkün 
olmadığını yazmaktadır , Dığer 

taraftan Hitlcrin sıüttüğü siyasa 
ve sar feUiği gayret , FranH ile 
Rnlatmakhr . Hıtleria Nasiyonal 
farkasıoın müessisi ve şefidir . 
Fransa hır. demokrat bir memle
kettir. 

Hıtler: ikiucikanun 1933 te 
iktidar mevkiine ve bir ay sonra 
elıni Frausaya uzatmıştı . Bitler 
o gün söylfdiği nutukta , Alman· 
yamn Alsas Lorene kaışı biç bir 
temayül beslemediğıni ve Alman 
ya i 1e Fransa arasında , Sar mt-se 
IPsİ ıdt.n maada bir itilaf kalmn 
dığım hey;m etm::.tir • 

Hitler , hu r utuktnn sonra 
Fransa ile uılaşmak için gizli ve 

diplomatik yo11 r t kib etmtğe 

ba~lamışhr . 
Hitler 1933 senesinin mart ve 

nisan a)·ları arasında Sar lli t- stle· 
sini halletmek için Frennya rl.oğ 

lnkılab pulları 

Posta ve telgraf unıum miidür· 
lüğü yeni bir kısım pullar bastır · 

1 mağa karar vermiş ve bunun it;io 
teıebbüslere girişerek bu pulların 

resimlari ve ~ekli etrafıuda bazı 
mlltebısııslardao mütalea sorgu
ları yapmağa başlanıışhr . Bu pul 
Jara inkılab pul'an serisi , .adı 
veıilecek , pulların üzerinde Tiirk 

irıkılabıoın en ktirakteriıtik rcsim
t !rİ , Kubilay abidesi gibi eıerleı: 
toı ibi büyük hinalarıs , bilhassa 

memleketin b ymdı lığtna eid de 
ğcrli p:ırçalarıo re!iınieri buluna
caktır . 

Pulların kut uş değerle ti çeşil 
li olacak , adi ve te-.bbütlü mek 
ıuklara mabsuıı kiiçiik ve yüksek 

luynıett,. olanları bulunacaktır . 
Pullıun Tnrkiyede bastırılması 
ve liizüm görülürse bazı kalıpları
Dın Avrupada yaptırılması mub · 
temeldir • Re~imler için bir müsa 
hıkı açılacıktır • 

rudhn doğruya müracaatta hulun 
muştur . Halbuki Sar meselesi 
Avrupaya eit 1 ir meseledir . Ve 
gend harpten doymuş bir mese· 
le sayılır . 

Otomobilden lerioden biri Munibte Hitler il~ teşkilat yapılıyor 
bir mülakat yaparak Sıu umumı -c. ıu 

Bu l<oibteo sonra, Hitler da
ha ileri gitmek istrmiştir . 

Nasyooaı so yal rejiminin en 
yliksek simelarmdan biri , Hitler 

~namına Fraıısaya gitmiş ve Alman· 
ya ile Fransa arasında bir anlaş· 
ma akdi talebinde bulunmuştur . 
Fransa , hükumeti bu muıhede

uio Sovyeılcr alt.yhinde olduğu· 

nu Leyan ile bu muahedeyi rtd· 
delmiştir. 

Hitler , 22 ikiociteşrin 1933te 
Matin gazetesine eşağıdald beya
natta bulunrnuıtur : 

Fransa ile şerefli bir anlaşma 
yapmağa baııum . Fransa rmni
yet meselesi lıak"ındi serbestce 
bir ittifak arzu cderıe • Fransanın 
taleplerini dinlemeye hazırım . 
Almaoyanın siyasasını idare edr-n 
benim=. Ben bir aöz veıirsem s6· 
zümü tutarım . AJsas Loıenio mu· 
kadderatt ba\lolunmuıtur . Fransa 
bir ittifak arzu ederse , bu ittifa · 
in kabul ve imzn ederim . 

Hitler, Fransa ile bir ınl .. şma 
arzu ettiğini 1934 senesinde irad 
ettiği nutuklarda da tekrar etmiş· 
tir , 

ı 934 te Hitlerin mümessili 
bay Ribbentropp Parise giderek 
bay Durmerg ile görüşmüştür . 
Bay Ribbcntropp , Almanya Lmü· 
naaebetlerinin bu göı üşmeden 
soora , iyi bir netice vereceğini 
beyan ~tmiştir . 

Bay Ribbet.tropp , geçen ay 
Parise dönmüş ve bıy Laval ile 
mülakatta bulunmuilur . 

Fransız muharibferi mÜmf'ssiI· 
leri Pıchot ve Randou , Almanya· 
ya geldikleri zaman , Hitler ve 
Nasyoaal Sosyal fırkası ge11el ka· 
tibi bay Hess tarafıodan , sami 
miyctle kabul olunmuşlardır . 

Alman mntbuatı • Alman reji
mi ile Fransıı dt"mokrasisi arasın· 
da , preosip itıbariyle bir ihtilaf 
vrya bir fark mevcut olduğundaa 
habsetmiıle,dir . 

Fransız demokrasisi ile Almao 
rejimi arasında auleşma mümkün 
olur da , oedrn Frensiz demokra· 
sisi ile İtalyan rı>jimi arssında 
anlaşma mümkün olmasın ? 

Alma'.lya tarafından aızu edi 
len ittıfak Sovhet Rusyeya lcarıı· 
dır . Halbuki Roma anlaşması , 
h ;ç bir devlet al .. ybinde olmal"P 
Almarıya'da debıl olmnk üzue 
büşüo devletlerin bu ittifaka İfli 
rak edebılmesi pr,.nsipl<'rirıt- müs· 
tenittir . 

- Jurnal ltalya -

Güderi aşırırken 
Hasaıı oğlu Mustafa adında 

bir açık gö7. İbrahim oğlu Cab 
barın otomobili içinde bulunan 
dört lira değ:!ıindcki bir güderi
yi aşırmış, sıvışırkeo görfilerek 
yakalanmıştır. 

Dinamo, motörü 
kayışlar, bulundu 

Sabıkalılardan Erzurnmlu Ha· 
san ve Keoanıu üıerlerine yapılan 
bir araşhrmndı dinamo motöru
ne ait kay1ş parçaları görü]erek 
ellerinden alınmıştır. yapılın tah· 
kikatda , bu kayişlerio erkek lise· 
sine aid oldugu ve bu aılamlarıo 
vaktıle orada amelelik etdiklen 
anlaşılmış, suçluların evrakile be
raber adliyeye verilr ı ,Ierı Polis 
raporundan aohşılmışdır. 

H m kadına sarkıntılık hem 
de dttyak .. 

Dün gece S\lat on ikide Şevket 
oğ]u Rifat a<lın<la Lidsi Yeni Adana 
oteline giJorek, ololin konukların
dan olan <lnnsözler<lcn Suzan ve 
Şndiyo ile beraber kalmak istemiş; 
arzusuna mU\·nCfak olıımıyacoğını 

anluyınca mani olmak isteyen 
Nuri oğlu Mehmedl~ kavga e<lerek 
onu <löğmüştür. 

Şevket oğlu Rifat:ı hem snr
kmtılık ve hem de dayak atma 
cszast oturak yasa muamcl.•si ya
pıldığı polis raporundan anlaşıl
mıştır . 

Tabanca l'e bıçak t:lfyor
larmış •. 

Dün grce şarın kuşkulu ve 
sabıkalı yerleri, kuvvetli postalarla 
bir araştırmaılpn geçirilmiş ve bu 
arada Darendeli l\tusto!atla bir İn
giliz tabarıcosı, Mehmed ile <liğer 
bir MustnfıiJa da birer kama bt
çağı bulunarak ellerinden ıılııımış 
kendilerinin Jo yasaya çurpılJık • 
lrırı polis raporundan onlaşılını~
tır . 

Soy adı 

Cumhuriyet okulu okutaolarıo
dao Şerife ve Çınarlı okulu oku-
tanlarıodan Necmeddin ecıb 
soy adı olarak "Esin,, almı§lardır. 

§ Seyhan Vılaycti Merkn or 
man Mühendisi Bay Muzaffer [A 
rat ] soy adını almıetır • 

Ayın tarihi 

Aııkaroda mathuut 1:1munı mü
uürliiğü tarafınıfon oyJa bir çıka. 
rılan c.Jünya iizcriıı<lo o ay i~~İn<lôki 
ikt:saJi ve siyasi bütün horekot 

lzm irin su ihtiyacı lcri 500 küsur salıifelık bir kitab 
içindo toplayarak \C 50 kuruş gi-

lzmirde Şoş•ıl suyu 'f ürkiyo bi tız bir fiatln s utılan Ayın turilıi 
mizin tanınmış en güzel sularından 1 rıio 10 u cu soy ısı gelmiştir. 
hirjdir . 1 Okulların l..ıir taoc eJinme::ıi lll-

Bu güzel suyun krıynrığındnki 1 zım<lır · 
giiz.JI ğ nin de muhafazası \'O kir- r Türk dili tetkik cemi
Jenmektım korunınusı için lzmir yetinden : 
Sağlık işleri müdürü Doktor Bay Türk dilı tetkik Cı· miyeti üye 
Ü\Ndct S3rllcoğlu , mütehassıs ar- lttri, Oolmabahçe sarayındaki yer-
korls şln ril ..: hirlikto t~ rtihat alınış- lerinlle sabnlıleyin s .ı at 10 <la top-
lar ve bu i için hir proğrom ha- Jonmııkto ve küçük lıir öğle <lin-
zırlnmışlıırdır . lenmesin sonra ok~am yirmiye ka-

l<dy nağın koruma revresinJo sık dar arosız çnlışrnnkta<lırlor. 
sık kontrol yop.lmusı , hıızne analı· __ _._ ... ..,..,... ____ ı __ _ 

tarının snğlık İ-ıleri mii<lürlüğünuc 

bulur ması ve lüzumu lıoliıı<le Sağ

lık mf'murlnrının bakımı ultında 

oçılmosı, suyun on beş gündo bir 
kimy~' i tahlılinin yapılması, Şaşa
hn kajrıak yerinıle su toşıyan ıln
macanalnrıo yikonmosı ve temiz 
lenuıesi i~in yer yo pılmusı karar
loştırılmış , <lamacanaların pirinç
ten yopılmış iıntizodı kapaklı ol
uıosı için nümuneler hazırlattırıl-

mıştır . 
Şaşal, foça, Belen, Yeniköy,Ko 

cııtoş suları gibi güzel mAmba su
larımızla böylo knpnlı , muntuzam 
<IBmacannlurln taşıoınası için ter
tibat alınmıştır . Yakın ııırnıınıla, 

Lu lcrtiblue göre su toşıması te· 
ıııin edilt-cektir. 

Şaşulıı giden yolun köprüsü 
bitm ştir. Yolun muntazam bir şe 
kil<lo bitirilmesi .Jo yokıuilir. 

reyinden sonra Avrupa vaziyeti Ankara, - Ziraat Lankasınnı 
hakkında fikrini sormuştur · buğday işleri için daha geniş bir 

Hitler mubtt"lif mevzular üze· teşkilat yapması düşünülmekte-
rioe cevab vererek tlemiştir ki : 

dir. Hazırlanan projeye göre gc 
" On seuc mütemadiyen sul

lecek se.oe buğday ihracat it!eri 
bu telkin ettikleq soııra, birden· 

gene İstanbuldan i<lare edilecekhire bir milleti harbe atmak ka 
tir. Yalnız bunun için Ziraat ban-

bil olacaaıoı tahmin eder misiı iı? 1 b d 6 kasına bağlı olarak bir uğ ay 
Ben berbin debş~tlerioi pek iyi 

müdürlüğü kurulacaktır. Müdür 
tanırım .. Harbin İcab ettirdiği fe· k 

lüğün geniş bir kadrosu olaca • 
da~arlıklar ve iıtırablara bundan 

alınacak menfaat hiç bir zaman tır. Ziraat Bankası buğday işleri-
mukabil olamaz .. Bir Avrupa ni ıüratle idare etmek Avrupa· 
bı.rbinio ne suretle olursı olsun, k 

ı ya karşı çabuk mal yetiştirme 
neticesi mazide olduğundan da- için demiryollar idnrelerile anla 
ha müthiş bir felakettir. Benim 
maksadım milletimin iyi bir adı-
mı olmaktır. 

Size iki şeyi temin etmek isle 
rim : Almanya, kendi hesabına 
biç bir zaman sulhu bozmıyacak 
hr.. Bize taarruz etmek isteyen 
olursa yaban arısının yuvasına 

düşmüş olur. Çüokil biz sulhu 
aevdiğimiz kadar hürriyeti <ie se· 
verız .. 

Bir yandan da heo buna ka 
niim ki bir takım karışık anlaş· 
malardan İ!le bir mü:ekabil hür · 
met prensibi daha eyi netictler 
verecektir. Bununla beraber biz 
komşu devletl,.re hiç bir zaman 
taaı ruz etmemek için •nlaşmıyı 
mükerreren teklif ettik. 

Her ııe uman ki bir anlaşma 
yahud bir andlaşma olursa olsan, 
Almanyaoın bur.a iştirak etmek 
için gösterecf'ği ıart daima aynı
dır .. Haklarda müsaviliğio tanın 
ma11 .. Maoıafib bunu isteyen yal
nız bea değilim, benimle bera 
ber olanlar da vard1r. 

Ben, bütün A lmıo milleti na· 
mına olarak Fnosaya, artık biç 
bir arazi istemediğimizi ve kendi 
arzumuzla bütün intikam heves 
!erinden vazgeçtiğimizi söyledim. 

Ayoı zamanda biç bir tazyi
kın biç bir zaruretin ve ber han
ği bir suretle kuvvete müracaat 
etmenin bizi Uluslar birliğinde 

şu tımızdan ve hukuk müsavili 
istememizden mahrum edemiye
ceğini temin ettim. 

Şereflt.rine hürmet eden hü· 
kum etler aı asında yapılmış olma· 
dıktaol sonra muahedelarin biç 
bir değeri olmıyacığını da söyle 
meğe lüzum görüyorum. 

Almanya komşuleriyle iyi şart· 
lar içinde )3§amak istiyor.. Şark 
hududumuzda bu neticeye erdik, 
zaoııediy·num ki tasfiye edilen 
havadan Berlinde olduğu gibi 
Varıovada da memnuniyd hü 
küm ıürmektedir. ,, 

~~--------·------~---

Yüzücülük 
Çok ileriledi 

Yüıme sporunda rekor itiba
rile ne kadar ilerlenmiş olduğunu 
çok açık şekilde anlatan bir ista· 
tistik neşredilmiştir. 

O istatistikte yeoi yıp1lın re· 
korlara işaret edilirkeo eski met· 
hur şımpiyolılardao yaluız ikisi 
pin, iki rekoru sağlam· kel... bildi 
ği diğer dünya rekoılaıının hep· 
sinin yenilendiği göıülüyor. 

Hila lıırılamımış olan iki 
dünya rekorundan biri; şimdi ıi
oema artisti olao Weisaıüllerio 
1927 senesi nisabında yaptığı 200 
metrelik deıeccdir. 

Hala dayanan rekorlardan i· 
kinciıi dt>; İsvrçli Ara B.>rguo 
1927 Avrupa şampiyooısında te
sis ettiği 1,500 metrc!ik crunya 
rekorudur. 

Kırılamamış ıekorlardao bah· 
sedıliıkeo, bu ıckodarıo yalnız 

olimpiyad müsabakaları mesafe -
leri dabiliodekile· in muvzıJu b11b· 
solunduğu anutalmımalıdu. 

şacaktır. 

İstanbul kütüphnnelerindeki 
1 kıymetlı kitablar 

Kültür bakanlığı , İstanbul 
kütüplıanel~rindeki eserlerin ye
niden fibriıtini çıkertmağa başla
mıştır. İstanbul kütüphanelerinde 
buhıoen kıymetli ve tek nüsha o· 
lan tltrihi eserlerin büyük bir kü 
tüphaoede toplanması düıünül 
mektedir. Bunun için de müsait 
bir yer aranmaktadır. Yeni ve as· 
ri bir kütüphane binastoın kaça 
çıkacaaı dı tetkik ettirilmektedir. 

~----------·--------~~ 
Deli iken akıllı 

Londra sıhhi psikoloji ens
titüsünde çok dikkate değer bir 
ha 3ise olmuştur : 

yanında çalışao 

rik korku balltri geçirmekte ol· 
mısıadan dolayl tedavi edilmek 
üzere enstitünün kliniğine yatı · 

rılmıştır . Aile ve hastaliğa konan 
teohiı neticesinde, kızıu akıl ta. ,. 
rafından hem zayıf, hem de geri 
kalmıı zekbının da f P. ıkaladc 
düşük bir der..-cede olduğu anla· 
şılmııtır . Fakat , klinikte siste· 
matik bir ıurette yapılan tedavi 
;ıaşılacak ölçüde muvaffakiyetli 
neticeler verrniştir . Hasta kız 

bugünlerde cyilc~nıit ve hastaha
neden çıkmıştır . 

Hasta, ttdavi altına alındığı 
ııralırda zekih·et vaziyeti muota. 
zam bir araıtırmadıın gı-çirilmiı- 1 
tir . Bu araştırmalar yapılırken, 
kızın bugünkü ztkfi seviyesinin 
adlı sanlı pıofesöılere bile :.e.ref I 
ver~cek ölçü de olduğu görülmüş· 
tür. 

Deli şaoılan kızın zekası nor 
malin çok üstünde bir ölçüde o
lup h<"rhangi bir üoiveraite pro
fesörünün pek seyrek hollerde 
becerebileceği bir çabuklukla ri • 
yazi meseleltri halletmekte dü· 
şünüş kombioezoolın yapmakta, 
en zoı· meseleleri akıllara hayret 
veren bir hızla kavr!tml\ktadır . 
Bir yıl önce hiç işlemiyen kafası 
o df'rtce duygulu ve kavrayışlı 

bir h 1 almıştır ki, bir defa o1rn
duğ•ı kitabı ezber olarak tekrar 
edebilmekttdir . Aklı zayif ve 
isterik olan basta ku<lc10 bugün 
bir dahi meydana çıkmıştır . 
Enslitü , kızı kendi htımbıoa ter· 
biye edip okutecakhr . Bu deha · 
nın meydana çıkmasına korku 
v~ isterinin ted .. visi saik olmıı · 
tur . Ôoceleri hiç çalışwıyan ka· 
"fa bugün bir harika olmuştur . 
Bu hadise İngiltcude büyük bir 
alaka uyandırmışlır . Bütüo bilgi 
enstitüleri hu fevkaladeliği kont
rol etmekle ve müşahede altın· 
da bulundurmaktadırlar . 

- Noyel Vlner Jurnal -

--Paranı!-
Boş yere harcama ve har
cıyacaksan yerli malı al ! 

al 
deo 
dık 
~ışl 
L.ıo 
lıış 

~-... -··hr. 
talı 

d•u 



hastalıklarından : Grib 

SoA-uk rutubetio Lnva atef tı ı yUkıekd;r . 38 41 traaıudı 
• rece. inio ' birden deiiımclcri iner )Ükaelir . Nabı:ı ı.Dratlcojr • 

11 ık ~a görüldüğü kış mc\ - İdrar koyula ır ve Jnrmızııa ır · 
nıiod grip hutnlıiı, göı.e ba· ıi dd tlı lıel ağrılır1 göze çupır. 
cak k dnr role olur. Hastalı Deri dalga dalgı kıuıabilir , 
h kend ııi bulaşıcıdır. Baılao· içi su dolu küçücük babbeclkler 
cı bird o olur . Genci bir kı· lıaeıl olabilir . Hastalığın devam 
k' ılc ~e ciğn bava borularının müdd ti (3 10) gun arasındadır. 
ılcıi ile başlar . Grib yer Uı· Ate li · dcHe hattahj-ın ciğerler· 
ode ve bir çok klmıeltriıı ha de ve bı lca bir de yapacağı 
•hrıQ kı) cak kadar şiddetli ıC} . ihtilat neticesi olarak uıayabılir. 
den hu ük ılı..,ınlar da )tıp· 1 llü}ük ulgınlardı ölüm tcbli-
ıştır kesi çoktur . KOçük salgınlardı 

Bu lgınlorlb tarihçesine g~ ba!lalık bir doktor kootroUi al-
ı 1722 ltal) ada JnfJO 1111 adıy tında olmak artilc ilitılııl yapını· 

9 
bü) ülc bir nlgın )ipmıştır . dan eyi olur . 

18 d bı.itük dünyayı leorku· Gr ib nP gı bi ıhtilatlar 
enle kndar g nl bir fuliycl yaprır ? 
•bnıındı büyük tahribata 1ebeb ·ı . 
1 Daha ziyade ciğcrlcıi tercıu 
. rnu tur . O zaman baıit ve seı· b 
ız I• ı 1 k h li d b • e<leo grlh vahim Z turricler rot:· ' "ır ı ıtı ı a n e a§ııyan 
u şitlcr ) ıpar . Bazen mikrobun 

grib aal~ını gittikçe tehlıkeli lc1nda kın z ·lıirlenmclr.ri de yap 
loıa •• bıılıyau ve ciğeri tehdid C ı · k d b tığı görülmüşh.ir . ığu rrın ~au· 
eu ir salgın ha tılık olmuf tu. lanm11ını • burun kanamasına ı 
Ha talığın sebebi ve zatülcenblcr )•pm• ı mOruküu 

lnş ı . dür . 

Buyuk salguılar buice dıhı T ednvi 
'Y•da lu mevsiminde, olduk- Gribin ledl\iıi. şu \Crdiği· 

çok v fakat münferid aka miı iyıahattno da anlış lac:ığı 
ar hılıude grih mus'llbına bcr gibi lıcr ,.eyden cvv l koruyucu 
•rnan :raatl.ıamaktadır . Haatıh- olması floirudur . Hu tedbirin 
ili oluşunda hezırlıyıcı ıeb b cemiyet hapıtı mızda sılıı bir mü-

ola ak rutupet, ıo uk, birden bı nas beti vırdır . Zeten bu ıcbcL. 
ret d i ımcleıi gibj nmillcr le b~yük salgınlarda Sıhhat bn 
~ze Çarpar . Büylik baıomet · kaulığı bu itle yaluod111 alakadar 

•ılt di.ıım Jeır , havadaki Ozon olarılc kökten korn ucu tedlıir 
ııcıın tabii olmuyau miktarı , ler alır . Bır de bunun yanında 

Atmo ftriD (Hyg-rometrioue ) va- (erdlerio almağa mecbur oldukla 
•yeti hDyük gub aalgınlarıoıa rı tcdbiıler vardır . Bunlara bu. 
ayalmeımı belli baılı yardım c li11 edecek olursak : 
CD ımu ı irlrrdır . l - Eski içtimııi bıyıl•mız 

1730 danbrr; görülen biiyük tcamUIUne uynrılc gribli b11tala-
lgıul a r doğudan batı}a , günry· rı 11k sık rahat ıı etmek doğru 

dco kuz )e doğru ayılıfıkları dcığifdir . 
.. lclrnt. gözüne çarpar . Hastalık , 2 - En ufık bir nezleyi kı 
kışla ııu ,ma, mt kleL gibi lınl tiyen ihmal etmemek laıımdır • 
hlıa loplu bulunduğu yerlerden Mümkün oluuı derhal bir dok -
•şlnr ve sonra her tardı Y•} ı lora bıı 'urmılc ve ecuhaneler-

G ıh çolc bulıtıcı bir baa· de müıtalı:ıar belinde uhlaa nez. 
1'1•ktır • Bulaşma tkstrİ}a doğru· Je iliiçhrile burua deJiklerioio 

111 dotruyn olur. Ôkıiirük ak· hoinıo eııtiseptisiuc dikt.at et-
ltı'- · ı .. k 1 d . bi 

K ı etrafı saçılan ifrazatı me ve ıaraıct erece ı sa "t 

'
rıbia •mili• 0 J111 mıkıohl1rı ya- bir odada istirahat etmek la· 
•rlır . :r.ımdır . 
~ Grıb hastalığı, Y"' ) üzüodcki 3- Bütüu buulaıa rağmen 

' 1•rdau hiç birini nkınmn . baatıhk ileılerse mutlakı bir dok 
~rkc bu Jı 11talıga yakılana · tor tcda\ iıini tıkib etmek liz•m-

llaıı, · Hı lalığn ilk defa yakala· dır · 
•o tıisbi lıir muafı ·et kazanır . Dr. Hulıu Er1'a11 1 Gcleııbcvl., 
rıbın h • .,_ J b .. u u ı wı.no Ju enuz 

ulu 11 b k rnaınıttır . Her ıı~ lındu ir :b bııslalarda bir kaç türlü mik· 
ehle edıfmişsc de bunlardan 

Gng· · 
lb •sırını oııl hutalık müseb-

1 °1duğıı açılcça •nla~ılma 
ışt r . 

Hast ı lığın ;ılametleri 
A .. ılaııma d vrcsi 1 2 gün ka

a, lcıru b r zamio içındf'dir . 
•at lığa aşılanan iıimıelerde 
•sıahk 1 k . • 

1_ ' ev ve ı f yna yerınm 

ır •Jıgı i Karakterize edılen 
., b' 
f •r de\ red en onra birdco-
ıc Patlak verir . Ü.) oak yerlc-

11111 . .. 
, &11 ı ve kırıklığı titttHDt 

'ı at<' • bultıntı, be .. dönme 
gı ı' 
f 1 araz, çok kısa bır zamanda 

•b' hsınıo bıllıarsn kaşlara le· 
ul ed 1 d .... k n smın n ve goıun 
tıAı iatılcnm Uc daha fazlı 

"Yulao çok Karakteriılik tlddet 
1 'il, ense kökü o'nık er· 

l'.'ı ' J 
•aucısı ile keıu.Jioi belli e· 

r . 

k N ıle , öksürüiı H nk arık, 
ııauıtuk , bademci"lerin luZI· 

'~P itme i , Braııtit iıbılh 
k:•bıl ıı mıde \e haraak bozuk 
•tı • baatalığııı artık bütün 

~v 1 v ıiddetile teenUı etti-
'1 bıldiren ılarnetlerdir . Dıl 
~ukıu de •ihe hılc p11lı 11c ya 
andır . (Grib yüzU) diye dok· 

la Ua ad ko} duklau bal ha.ta 
n 

YuıUııua ıolgun 1 ıığu ve yüı 
iıl 'rtnıa derin \ c c·eldkliği 
Ydıııa gelir . 

liaıtanıu ateı derecesi ekte 

~~-------·------~~-
General Güring Varşo

va'da avlanıyor .. 

\ ar;aou: 28 (A. .) - \iman 
IJı, n Bakanı Gı·uc11l Güring 
den ğe c buraya geJıni tir. İat.s 
)Onda ınUhim mulıafaıa tertibatı 
alınını tı. Bu ahalı ut onda 
lmaaı Sefau:tiue gitmit :ve uğ· 

Jed 11 sonra da Hriıicumhurua 
avın• d1Vetli bulunınları Uıalo 
\it a ormanına gfüürccek ol1n 
buıuaı htole hareket tmittir. 

Gencrıl Goriua-'iıı ) anında 
Lehi ton uı Beı lin Hüyhk elçisi 
Lib kı ile \lnıau ıoın \., o'• 
altı emiliteri General i11dler bu · 
lunnınktadır . 

Berlinde kadının zara
r1n• bir yese 

Berlıo: 2H ( . A ) leni 
Lo auma kıııuııuua gure iman 
kıdını erk k iıtemc e de bo ao. 
mayı malık,.meden taleb erlebile 
cekaır. llu ta"dirde i e talak ka· 
rarı kıdıuın zaraıma olııak ve· 
rilecektir. 

Libre rekoru 

llerlin: 28 (A. ) Alman· 
)alı Atect Op uf Olimpi)ıd am. 
p )Onu Ml.nihli l1Juıyırin 290 
libre 11 uz rinde buhındotu ikı 
elle gullo atmık rekorunu 292 
l/2 libre atm k ıuretı le kır 

mııtır. 

( 1HrkSözüt 

(SON SAVA) 
Kubisefin ölümü Sarda 

Münaı;:ebetiyle bizden gi
den taziye yazıları 

Moıkova 28 ( A A ) - Ba 
Kubiıcfm cennb erı imi dün 
Moskovının Kızıl meydanıtıda b•J 
!hıliae folotv Kagoaovıtcb Vo
ro ilof Kalenin ile mcırke:ıi komi· 
tenin dığer azası hazar oldufu al 
de icra edllmi~tir . llu münn elıc
tiyle mihevofl•nın ıitayiııne mü 
tullik lıir çok nutuklar ir1d edil · 
mittir . 

Moıkova 28 ( A.A ) - Cızet • 
ler bay Kubiı<'flll vefatı müoaıe-

beti~le Türkiye bışbakanı Gcntr.I 
lımet laöaü tarafın don gönderil· 
miş olın taıiyct lelgraft ile Molo 
tofon vermiı olduğu c~vabın met 
nini ncıretmelctedirler • Türkiye 
büyük elçisi .. V11ıf Çıanr ela Molo~ 

\'a bir taıiyet mektubu göndermiş. 
tir . G12etcler Türkiye lıarıciye 
vekaleti ŞUkrU Kıyıııın i[Önder· 
miş (ılduğu ıazi} et telgrafıd m l 

uinde deıretmektedırler . 

Karakösede hahcıhk 
mektebi 

Kaıakö e: 28 (A. A.) Şı· 

ramızdı bir bahcıtık m klebi 
açılmı , bunun için 1 partıdan 
mütchu ıalar getiıilmi tir . 

Ak~u köprüsü 

~otob : 28 ( A. A. ) - Anteb 
Moroş yolundn 150 terme boyun
d ı ki Ak u köpriısıinun tamiratı 
hitirJldi . Bu koprtloün baharda 
hctonıırmaya çevrilmesi mukarrer 
mevsim kı \O yağışlı olmasına 
rağmen Kilis Nczip ve Fe, zipa n 
yollarında in~aat devam etmekte
dir. 

Sporcular tayyaresi 

Ankara: 2H ( A ) - Türk 
Tayyare cemi>~ti umumimer 
kezinden ıporçuların adını 

lafı) ıcak bir tayYare atınılmHı 
için Olimpi)at mecmua~ıııın ilrri 
tirdiiğu clü ün e 1dmın cemi 

yelleri ittifılu g nel merkezince 
unıun g<>rülmü 'C' n ıutaka Bn .. 
~anlıl&laı ıae } azılmııtır. 

) apılan famime gore, büyük 
şehirlerde dört k,ıjçük ,.ebiı lerdc 
2, eıı gücU futbol takımı ara ıo 
da uç•k om pi) onu miısabakn 
lırı )Bpılıcak 'c bu miıaabakı 
lardın elde eılil cck tı)) arc ce· 
miy tine \eril ektir. 

MuGla he lk okullar1 

Mujla : 28 (AA) - VılRJ•l 
içiade 1 O kadın , 36 trkelc ve 
16 ikarııık olmak üzere 62 halle 
mektebı der11ııe1i, 8 eıkek ~e 6 
karııak olmak uzerc 14 n dtr a
ııeai açılmıthr . Bu makteblerde 
365 kadın 1348 erkek A d ısa· 
ueıine 185 kadıD, 492 erkek B 
der aocıiade 271 erkek 89 kadın· 
da karııık dcrenııeleıe devım 
etmektedir . Bu deı aaelerde ~a 
lı11n hoçalar bu yUlıiı f•hriyco 
apmaktadırlır . 

Fransız - ıtalyan 
Anlaşmasının Ameri· 

kadaki tesiri 

Napoli 28 ( A ) - Hır leşik 
Amerlkını• Roma bı.i) ük elçi 1 
upurdan inerlcco rıııetecilere 
demiıtirki : 

Frınaaz: - İtılyan ınlaıma ı 
mcrı"8da büyUlc bir teflncle 

k1ttılannıı tır. Büyiıl. elçi bu an· 
lt mının A"upadı uı.ua bir bıııt 
d~vreaa için eyi n ticrlrr \Crccek 

bir barcllctın b•ıl .. rıiıçı olmaaını 
ditedıtınt de itive-etmiftir. 

ihtiyat ef'zak mesele1i n~ 
olacak?. 

llDll - 1 
'arr bruk : 28 ( A A. ) -Snr • 

do ihtiyat erzak ilo stokların l>ıl
dirilmo"iİ mecburi o] acoğı söyle- 1 
nıyor . Alman cephesi ökonomi 
muşa\ iri doktor n'' Kuls muhtırA 

a u 'ehligi n rotmi tir 
n günlerde nrdo ohsi o)ıuıJ 

lİ nri sobcbfer j~in oleun hir çok 
toptan rzıık alınmı t.ır . !~u 9ckil 
1 ferin ilorl me ine mani olacaktır. 
Bir lnrnftan gny t tabıi olaro.k k-
ilen erınkın y rme ycnilPrinl go 

tirmck hir taraftan da ihtiyatların 
tokları hıl<lirm k m cburiy ti ola· 
coğınJnn atın alınıp sllklanan bu 
crzoktan yapılması Jü unülen i 
ıtilade ya lmıyacuktır. 

"Hatırlayınız ki ! ,, Sö-
zünün sonu 

Bordo : 28 ( A. A.) - B.Flon
dun mrclıst '· lınlırloyıııız ki 1 do· 
mışti. • Porloıııontorizmın on tcc 
rubclerini yıJpıyoruz . Eski oJlıyc 
nazırı A) ondan Lem •ri lrn ibnr ) i 
ohluğu ibi kabul tmiyor . Dun 
irodt:ttigı bir nutukla ıınu u ·oldn 
tnshılı \'C ikmal etmiştir : 

lfotırlnyınız ki e ki t;umlı uri 
yctcılik inancını tatmin eJe.n .Poı · 
lemontnrizmİn 011 terrubPStnl ya
pıyoruz . Şu onda mukadd rotil 
oynamlnn rojimi kuJ'olllnrın ta tı\ 
\'Ur ell klPri ekild ki p ılemento
rizın Jeğil bir knç yıhlonberiJir 
o yul zmin, ,ıeınogoj i ııin \·c fırka 

lnr inhilut ımn yorattıklnrı pnrlc
nrnntnrizındir . 

Ökonomi üzerine ko-
nuşulacakmış 

Psds . 28 ( A A. ) Lo,al ile 

. 

flendenin Londrayo ıeyahatlrırı 
ınıüuasPho tfylc Ternps gazetesi bu 
soyalını snasınJa lık 9uplıesiz 
muznkcre r.dı 'ceek olan mel mcs -
leler ı lctkık ediyor 'e nakit i leri
ni nıouuuhohiı odcrok 13. Flofüle
niıı muhntapJorı : fTnnsıı frangı 
zoton bundan yelli sene C\ \el yuz
tle 80 derce sindo kıymet kaybet· 
'iğinden onu du mc ind o ne kork 
molorıno ne <l umit•;or olma· 

. 
• 

lorına ınohol lıulunnıodığıuı v 
l ron ız efkthı umumiye inin ikinci 
lıir tcnzıl kabul otmıyec ğinı ou
lntmoıu . Tcıneonisindc bulunmak
tadır. 'l'cuıps gozell'Sİ gerek muli, 
gorck okonomik hi~· hir zorur t in 
Frnn oyn altın esasından ayırıııoğo 
mecbur cd miyceoğını iltlve et
mekt d ı r . 

Bulgar komünistleri 

.. of ya -8 (AA ) - Bir takım 
•ılablı komüniıl)cr ofyı <'lvauu
dıki bir f ıbtikayı rh "rek bekçi· 
) i bığlamı,..lar, ıeldon tellerini 
ke m'ı1er , ıme\eye kartı bazı 
ıöıler de ôyl "'dıkteu ıonı a poliı 
ydı~mcdca lla~mıtlardar. Bır kaç 
evv 1 gtne haıı komtiniatler bir 

nrnele trenioi durdurarak nutuk 
lar söyleadıkten ıoon kknr H· 

lı\ ermişlerdir. 

İki tren çarpışt1. 

\ ••fo\I: _7 (A. A.) - hon 
alHnıuda lmluııan SinO\ ozku İs· 

tı yooundı iki hen çatpıımıştır. 
İklaı ağır olmık ü:r,erc 16 aralı 
\ardır. 

Ders yıll llkbaharde 
bitecekmiş .. 

Beı lın· 27 ( . ) 1ektcb 
tleu çakan talebeleri tarlalardaki 
iı bölUklerıoe tehir iz olarak ka· 
) id ' Hvk içio der yılı llkba 
lıarda hitecektar. 

1 

Firtik : :i 

Asri slne•ada 
Bu akşm heyecan menbaı olan 

- Kanun namına -
fil mi gösteriliyor 

Uyıwyanlar 

Oç büyük artist 
Marclle chant:ıl Gabrief gabrio - Charles vanes 

ımdi ı kadar btırdugüuuı {ilimlere h ıız mc en haıu Jıa ku hir c er 

Gelecek proğram 

Emden kursan kırovezort -
~ 

ıt İ(ı 

Adana Borsası Muamelele'ri 
PAMUK \C Koz 
- . 

Kilo fiyatı 
CJ • J - Saıılau l\likdar E~ı nı En çok 

K ,., 
N.~ - Kılo 

Kopınıalı pnmuk ~ 

- l',iyat111. parla~ı " '4<>50 ~ 50 
r-

' ~ Piyasa lf'lllİ7.İ " 
' - -

r= lan<' l 52 -iane il - - ·- -l~bprı-
1Kft.vlanı 1 

p (; 1 -

81~111. 

1 l 
~.-

Siph 
~ 

çJCl"r -,- Eksprrg -
iane 

,_ --
,_ Yt>rli •'l'tmlik .. - - r--

r~ ,. "l'ohmnhık .. 
. ·--

HUBUBAT --,_ 
u~da K"i'hm 

-~ .-r-
Yerlı 

·-,. ,_ 
Mffitan~ •• 

Arpa .. 
~ - ı~ 

.l'aıulyı - - ---
Yu ıf 
l)~licc 

ı-

Ku~ yPmİ 
Keten tohumu ---
Ualdı 

.. 

Sieaın -
UN ·- --.... Sıfilı Efendi 

••• ... 
ı.. " ·- .c ı..c IO Düa kırma ,. 

--

~~ 
Simit 

,_ ·-::J .... •• :2.j ·-.. ~. Cumhuri2 et '" ·-

2> -~ e. ., 
Oüı kırmı ,. 

~ 

Alfa -- ı- -- ~ - -" 
Livcrpu I Telgrafları Knmbi o \ c Para 

27 I l I 19 :. Jı Banka ıuılın ahnmı tar. 
Sanlını /'rne 

Ltret 
----

-~ 

Vadeli 6 l 82 C) :ın-
Uı mark --ı-, 

V11deli (j 79 ' ---r21~ rank"Jo ransız., - (i() Hazır 7 -

Sıcrlm ")nızilir,. 620 1-5- 64 lliul h11tır 
,_ 

')2- '51 
Dolır "Amerikan .. 78 S8 

N1ıvyork li rauk "Javicr<'., 

Beklenen giin geldi 
Aylardanberi bütün Adana halkı meşhur artist 

" Silivya Sidney ,, 
Madam Batrflay 

. ah rini hekliyorJu . lşlo bu nk aınd ıı ılıhorun 

Alsa ray • 
sıneması 

Size bu büyük eseri sunmakla iftihar ediyor· 

DiKKAT 
hlım h r taraftan buyuk arzu ilo ietondığı i~ ın p •k kı a Royılı 

1 r kalııooktır . f'ıreatı koçırmnyanız . 
gun • 

-
Gelecek proğram: 

Kraliçe Kristin 
Mum ssıli 

Grete Garbo 



'F irtik 4 (l'ttrk Sözft) 
- -

Yürtda kış \ AmPrika hava biri•lcilikleri Seyhan defterdarlığından • • 
- Birinci firtikden artan -

Eızuıumdıı 21 , Sivasta 18 , Ço· 
romda 15 derecedir . 

Teslim günü 
yaklaşyor 1 Va~it'gton: 28 (A. A.) - Ame· 

1 rikan hava biı liğir.ce taıadanan Karyes 

1 

Kızıltahta 

Cinsi 
Tarla 

Dönüm 
100 

Metruki ve hududu 
Şnrkan tarik gar ben şif şi · 
malen tarik cenuben tir. 29 000 kilomc trelik bir bava mi!-

Aokaında ayın dokuzundenbe· 
ri s fırın altında ka} dcdi'en h~· 
~a 6Ubuneti bugün saat 14 - de 
sıfırın üstür.Je 2 derece kayde· 
dilmi~•ir . 

- Birinci firtikten artan -

Esasen şuna keni:m ki ; Al 
man Hükumeti ekalliyt tlerin hu· J 

kn~une riayet elm.:sini bilir ol ı 
dugunu bütün dünyaya gösttr 

se bakası için tasavvur cdil~n ıü· Yalmanlı 
zergAhrarden biri Nevyorktan 

• 700 

Bucnos Ayrcse gioip gelme öbü. )) ,, 
rü de Atlas Okyanos'u, Bahri Yalınızca • 

70 
989 
155 

mı:k için 1 ken<liHğinden icabed~nj 
muhitikebir ve Şimali ve Cenubi Karaenbiyu Boğ ve kısmen tarla Aorap oğlu Kaprik. Snrı 

Sarkiz. Knspar kızı Serol 
hun Puraum 1STA BUL: 27 (A.A.) - sı

fır harakd derecesine ve deniz 
seviyesine indirHen barometre bu 
sabnh saat 7 - de 753 , saat 
14 - te 10 azami derecei hara· 
ret ; 15 · 5 ksgari derccei hara
ret , ıüzgar ev1.·el§ gürı doğusun· 
dan , k.es.flemeden fırtına halin 
de< smiştir . Azami sur'ati snnai
y~d, 118 metıeye ~adar çıkmıştır. 

1 
llwgün saat 14 e kadar yeğao , 
yağmurun irtifaı 1 5 milim~trt dir. 

Karaköse 27 ( A A ) ·- Souk · 
lar eski şiddetirıi kaybetmiş nakıs 
35- ve 40 dereceye kadar düşen 
haratc l şimdi gilodüzteri o&kıs 

15 - ile 20 arasında geceleı i ise 
25 ile 30 arasında drğiımektedir . 

Tayyare kurbanları 
ihtifa lı 

- Birici firtikten artan -

Tayyare ahidesiııe Kolordu 
Belediye, Cumhuriyd Halk Fır 
kası ve Tayyare Cemiyeti namı· 
na Çtlcıık!er konulmuştur • Ha
zır bulunan kıtaat bir geçit r~s· 
mi ysptıktao soora mtrısime 
nibaytl verilmiştir . 

SAMSUN : 28 (A.A) - ba
va şehitlerimiz İÇİ4 Cumurluk 
alanında bütün Samsunlular10 ' 
ortak olduğu büyük bir ihtifal 
yapıldı. Söylevler söylendi . Bay 
nğımızın. önünde geçit r~mi 

yapıldı . 

KASTAMO U : 28 (A.A.) -
<lün Cumhuriyt'l alanında büyük 
bir kalabalık önünde hava §e 
lıitleı i ihtifala yapılmış ve yurd 
uğrunda ölrn ~ehıtleria rubu 
sııygı ile anılm1ştır . 

ANTEB : 28 (A.A ) - tay 
yaıc şehitled ibtif alı oı:hrinıizde 
büyük merasimle yapıldı . Kah
raman şehitlerimiz saygı ile arııl 
dı. 

NlGDE : 28 (A.A) - hava 
aın yağışlı olmasına rağmen bü
} ük bir kalabalığın iştira kile 
Cumhuriyet m"ydaoında tayyare 
~chiılu ilıtifıılı yepıla;ıştır . 

Gümilşbane 28 ( A.A )-Tay 
yaıe tehitleri ibtifeli Cumhuriyet 
meyder,ıcda melstrp!ileı Cemiyet 
lrr \'e bılumum halk \'C memurio 
jıodarma kıtasının iştirakılt ya
pılmı' 11.iz trhitlcrimizin lıatuası 
aaı1mııur . 

tedbirleri alscalc.tır . Ve hu su Amnika kıyılarına takib edrctk 
bir c.Jevirdir. rttle muhacucho önüne geıçe 

cektır . 

Fransa de kendini tehlikede 
gi.>rt-lıileccldere bududlarını ka-

paynmaz fakat böyle hallı:rin ol· IDişçİ M. Nedimi 
mam<ısrnı , yün·kteu dıler . 

Evvelct> de söyfemiştim ; Sar 1 

meselesinin haJli Fransız . Alaıan 1 
münasebPtinde kiyme tli bir mi· ı 
sal olacaktır . Şuna eminim ki : 
Faransızlarm büyük bir c kseri· 

yeti dr: hu münasebetleıin tedri
cen iyileşerek güııün birinde Av 
rupa sulhu için de lt>~riki me~ai· 
ye müncer oJması dileğindedir . 
Kesıetle ümitlerinde aldacnıış 
olan :Fransız eflları umuaıiyeai 
bugün ıözletdeo ziyade rf'ale 
ehemmiyet vermektedir . Biz , 
hususi Sar rej minin en kısa bir 
müddt.t içinde ftasfiytsini müm· 
kün kalacak surette harakct eder 
sek Alman Hükumetinden de 
aynı hüsnü niyet ve uluslar ara· 
sında itimatlı teşriki mesaiye 
esas olan hukuku düvele riayet 
edeceğini beklemek hakkımız· 
dır. 

.. 

Yeni Otel karşısında açtığım 

diş muaye.n"hanemde saot 6 <lan 
21 re kadar hosta kııhul ettiğimi 
vo tedavi ve diş imali hususunda 
muhterem müşteril';!rime azamt 
teslıildtı gö tı rJiğim gibi cuma 
günleri fukara İçin tedavi ve di~ 
çekmek meccanenclir • 

6 

cfj"'J unııııuııııııııııumıuııııınn11ıımmıımr.mn:ııınmıı~umnnrd1numıır.ııı ... 

1 bu gece nöbetçi 1 
~ ~ 

1 Eczane P 
F. e 
1 t.~rsuskapı dvarmda İ 
1 Halk czaııesidir i 
~ ~ 
E.1-ımHıımıımımıuııını• c1111:uı:ıııı~wıııııım mill!lııııııuıuıuııınuu"" 

llaclarınızı • • 
' 

1 - Çok tcmiz,sııf ve ucuz olarak Yeni eczaneden 
y& ptırabilirsin iz . 

2 - Her nevi tüvalet ,.e sıhhi eşyanızı ancak Yeni ecza-
altJbilirsiniz . 

3 - Hayata, gıdaya, ticarete ve sanayie aill bılcümle kimyevi tah

lıiler inizi kimyager Ye kiruya muallimi Ahmed Rızanın yeni 
kimya labratuvarında yaptırınız . En dakik 

olfitlu (1:nni kimyevi tahliller yapılır. 4970 

Eczacı kimyager 

Tahsin Hamdi Güneysu kimyahanesi 

İdrar , luın , usarri midrvlye ve lıer rıevl hayati , gıdai ue 

smai tahlilal yapılır . 
• 

f drar tam tahlili 100 kıu·uştur. 

Adres : OrozJibak civarında 

Bahçe kariye si 

Cır ık 

Sirkeoli 
)) 

" 
" 
)) 

» 
)) 

» 
Hüseyin lfocılı 

Mürsel oğlu 

farla hazini ile müş
terek 

Tarlanı nısfı 

Tarla 
» 
)) 

,. 
» 
)) 

)) 

,, 
)) 

Tarla nehir terki 

Çotlu Tarla 

lnneplı 

Zıpkıcı 

Kireç ocağı 

Şahin ağa 

Hüseyin Hacılı 

Herekli 

Yenice 

Eflak 

Akkapı 

Misis 
Pekmez büyüğü 

Tarla 

Tarla 
Tarla 

)) 

Tarlanın 4 de bir 
hissesi 
Tarla 

)) 

• 

Bahce 
Tarlı 

• 
Y apaçlı Kafir Kıram • 

mevkii 
Snrı huğlar Ayvoz • 
oğlu çiftliği 

1172 

1400 

50 
180 
200 
50 
80 
50 
80 
60 

334-15 
60 - 10 
600 

825 

50 
225 

348 

115 

300 

39 

15 

30 
40 
70 
35 

87 evlek 2 

" 
Tarla içinde iki oda 22 

Kirkpr Bizdıkyan veresesi 

Hanna hatundan metruk 

Çolak Ahmettoo mahlul 

Cer eğlu lbrim 
Tat oğlu Karaber 

Hazine hissesi 

Çifçi başı Vanisten 

l\leyrem kızı Aygül 
encirli Bağ ile bıı~ yeri 45 e,•}ek 3 Dirıkçi Kikor Kirl~çi Ro

pen ve Ermeni Hamal 
lstonbullu Vagim verese· 
lerind -ın metruk " 

Oanİ§ment 

lnnaplı 
)) 

" 
)) 

ilacı Hüseyinli 

B~beli Mevkii 
malaz 

" 
)) 

• 

Tarla 50 

Tarla 138 
,, 3980 

,, 
' 
• 

7 Odayı havi 1 bap 
çiftik damı 
Tarla 

)) 

• 

20 
300 

30 

250 

Simikyan Artin ağa 
Ahidio paşa venseleri 

)) 

• 
il 

)) 

» 
• 
• 

Ali oğlU ' ~111ıo~ 

Fetrrı0 lıJ 
Çanakkale 25 ( A.A ) - Düu ,-----------

Tayyare şthitltri ihtifali yapıldı 

havanın çok firtınalı yeyağmurlul r---------~---------------~ı. 111 olmaS•ra ıağmen ib11fele bütün B e 1 e d i y e i 1 i n l a r 1 
halk iştirak etmiş merasimde arh 

fthilleıin hatırası anılcoışhr . 1 .. -------------------------- -

" 
" ,, 
1 

,, 
• 

Ak göl 
Persek 
Kora göl 
Ai: göl 

)) 

" 
)) 

• 

JOO 
50 
50 
50 
50 
50 
50 

. oğ 
Verdinın. ıl 

.. k Bılı " 
Böyu ıtııt• .. 
Jlnoıit ve 

)1 
il 

Konya 28 ( A A ) - Uün Cum• 
buriyet meydanıuda Tayyare şe 
bitleri ihtifali kalabal ı k bir halk 
önftnde yapıldı . İhtifala ibtıfal 
bir geçid reımile nihayetletıdi • 
T ayyaıe Cf'.miye\i ve halk namına 
nutuklar ıöylendi . 

Sinop 28 , A.A ) - Dün Cum 
buriyet meydanında bava şehit· 
leri ihtifali büyük tttzabnralla ya· 
pılmış nutuldar ıpyt nmiştir . Me 
raaim meydanında tekmil halk as 
ker ve memurin baztr hu!unmut 
hrdır. 

Belediye başkanlığından : 
Kanara büfesini icnr eden müstec:r büfeyi bırakm ıştır. Büfe IJ ,.ziranın 

b:rinci gününe kodar ı:'ski miist· cir nam ve lıosabım1 pazarlıkla icara 
verilecektir . 

fsteklilarin bir ay içinde hor hoft ı Cumartesi ve Salı güııleri snat 
on beşte B1 lediye ı>ncümcnbe gelmeleri ilan olunur. 4968 28-31 

~ant kulesinin yuvar lıık çatılı vo kirtmitli kısmı sökülarek yerioe 
ı.lemirli hir beton pldka pozıırlıklo yoptırıl ıcaktır . 

İsteklilorin bir ny içioılo her hAftıı Cu·nartesi ve Salı günleri saat on 
lıoşte Belcı.lıy~ Encümenine golmolori ildn olunur.4967 

28-31-3-6 

1- Mirzn çelebi mAcrası ilk müteahhiJin num ve hesabına olmak 
üzere, 345 metro uzatılocoktır. 

k 
,

1 

2- Bu iş olen! y>ozarlıkla bdetliyo encümeninde ihnle edilecektir. 
Kaça çılar 3-- fsteklılerin, şartnamesini görmek ve yapılacak işin mohiyetini 

Vatan. hainidir aıılomo.k üzere, her gün brlcdıyo fen oıii<.liirlüğüne, ve pazarlık için bir 
-------------.--: oy içinı.le, hor cumortesi ve salı günleri öğleden so:ı r:ı snot iiçtc belediye 

daimi encümenine gelmeleri. 4952 22-27 -31-4 

" 
,. Süleyınsn Jtıl 

•ki'°~ . arı ı ,r 
Hazineye. ait yoknr tla cins ve mikJarı vo ş ığılleri yazılı çiClik da mile tarla l.,r1? ıce1' il.•~' 

ve 31-1 -935 tarihine wusadif perşembe günü ö~l'!don sonr saat 14 de ihale Cl! 1~'·~te ~tUI 
müdı.lı:tle a\·ık artırmoğa çıkarıldığından taliplerin yüzde 7,5 t9minat akçalarile hır ;1_30 
resine müracaatları ildo olunur. 4943 20-24_. 

Bakteryoloğ 

Doktor RUştü 

MuayenehanPsini Doktor üleyman Sırrı Beyin eski muaytınchanesinı 
-------- • tı' 

açmıştır . Cumadan nuıda her gün Babah 8- 12 öğleden sonra 2- 6 l.)OJ'1~~1el 
,\fe 1·iJt~ 

ttdıtt19 
kndar hastalarını kabul ve ttdavi eder • 4945 7-10 

' ç 

11 
fil 

la 


