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Jurnai gazetesine gör~ Türk.Fransız · r . . ~ lhtiva·ı tedbirler 

dostluğu çok kuvvetlidir Başvekdımız in. giliz OfdUSUn.Un 
F . . •• •• H d Anka:aya döndüler 

a 1 but tay a Ank•r•, 
3 

(Hu•u•i> - Bü· ı·htı·y·at kuvvetlerı· r nsız ar' un a r.~~.~::: ::~· oi!:·ka::~:~ 1 •• f" • d •ı A · · •ı lcilimiz B. c"181 
Bayar, bugün Hava kaoaetlerinin yardımcı · lıuman:Janllll'ı Or I I are I an etti er t~kifı~r~t.~~.ı:: ~~ .. L~~k ·tatbik edilen plandan haberdar edildiler 

bir lcalabılık tarafmdaa kar· . . -- ·-· ı lanmııtar. 

Garonun, idareyi askeri kuvvet ler kuman· 
danı Koleye devrettiği söyleniyar. 

\. .,) 

Kontrol heyeti Cenevreye ha.reket etti 

Fransızlara göre, lngilterenin 
tavassutuna lüzum yokmuş 

-ıın Suriye fevkalade komiseı·i Kont 
lö .Martel, bugün bütün Sa.ne.akta ör
ı idare il:1ıı etmiştir. Bu münase
ıetle fevkalade komiserin Sancaktaki 
nümessili Gnro, vazifesini askeri 
·uvvetler kumandanı (Kole) ye dev
·eyJemiştir. 

Uluslar sosyetesi namına Sancakta 
·azife görmekte olan komite reisi 
Henker) ve arkadaşları, Cenevrey 

11üteveccihen Sancaktan ayrılmııdaı· 
hr. 

lstnnbul, 3 (Hususi) - Fran wJar 
C!tıtlıy<laki delegeyi değiştirmeği ka
oul etmislerdir. 

Kara Ali ile Te · 
kir dağlı 

iz.mirde yakında 
k:ırıılaıacaklar 

. lngil'z ordusu maııet1r11 lıaliitde 

Londra, 3 (Radyo) - İngiltere cek olan 'Planın başlıca hatıan•aWca
JDilli müdafaa grubu; 1ngliz ordusu- da malfimat vermştir. 
nun seferi kadrosu hakkında tedkf- Bu filolann zabitleri ve efradı .._ 
kat yaJlmstğa ve harp zuhunında or- yal' Air Forsun mukabil filolarmdald 
dunun ihtiyad kuwetlerini her ihti- zabit ve efrad mikdarı kadar olacak
male kal'SI şimdiden tesbit ctmeğe ka- tır. Rütbesi olmıyanlar bUndan soma 
rarevermi~tir. yardımcı flolarda pilot oJabil«ek..._ 

1 Londra, 3 (A.A.) - Havn müste- dir. Gönüllülere talim müddeti ,.... 
Antokq11.1on h 'r törün .. , B. Gş.ronım verine bask IJh i 

~ ~~~u-A~~~~i~~·..-.ıtMMW~~~~'+'-11 
;aıiye sala n yUz tutmuştur. Fran- da desişfklikler yapılmakta ır. . . , - ansa ... 

sarı yOzba ı.. Balfurbrp hava kuvvet- fında .ihtiyar ettikleri maaraflua 

-i':~tlerln nk - ·o ' 8' sal• 
lllt &akcrlcri Arap ve Ermeni cete- Seçim faaliyetine bugünlerde ye- r•cıye Nazırı B. Jorj Bone, bugün Pa 
lefitıin peşine düşmU~, e5nacn ~Pte- ;nitlen ha lniıacaktlr. . tis bliyük elçimiz B. Suad Davazı ka· 
leı- le geri çekilmeğe başlamıstır. 1 Pal'is, 3 (R<ıuyo) ~Hncakta hil- bu! e~er~k kendisile uzun müddet gö. SelAnik te llatayda inzibatı temin eden po- kilm siiren vaziyet doJayısile Fransa ı·Uşrnuştur. . 

. Bu mülakatta tamamen Hatay me- ·-----
Petrol kra ı .. ,n ot u ıu ,, .1cırdı:ar seleı:ıi ~evzuu bahsolmustm·. . • . Kom .. ,. •st t k •t t 

. ' Parıs, 2 (A.A.) - Gazeteler bu- Kar• Alı u. 11 ev . a 1 
D 111:. gem ·ı ·ı ı e ta· yya re gün Fransız-Türk münasebatındaıı Meşhur pehlivan Ka1·a Ali, dün v-.. - ~ahsede.rek Hatay hak~ındaki ihti- ~ehrimize gelmiş~i~. Haber aldığımı- Bunlar profesör mual6m memu 

, laftan dolayı bu münasebetlerin 1 za göre iki gün sonra Türkiye ser- f t 

ler faall•yette buhrana karı~mış gjbi gözüktüğUnü b~t ~Ureş şam~iyonu Tekirdağlı ve banka mu••stahdemını• •diri 
mlişahede edıyorJar. Hüseyın de Jzmıre gelecek. Kara er 

Pöti Parizyen diyor ki: Ali ile bir revanş macı vapacaktır. 
~~~~~~'- , . ,... •• •• ı • b• cHatayda. çıkan ~on hadiseler Kara Ali, evvelce kolundan 'ra-'IOrU memıı ır Fı:an~a ile TUrkiye arasındaki mü- hat~ızlanmış iyileşince Tekirdağlıya 

l
• h v nasebetleri ihlal edecek mahiyette- meydEm okumuş. lstanbulda yapılan 
DS8D 8VCJ gı dfr. Bu hAdiseler umumiyetle Kürt- güreşte ikinci devrede mağlfıp ol-

h ler, Ermeniler ve Türkler ara~ında- muştu . Aradan epey zaman geçmiş 
yapı yor ki çarpışmalardır. Framıız makama ve. Kara ~li ~dm~nlarma devam et- · 

Ç 
tı bu çarpı§maJara nihayet verdiler. mış, Tekırdaglı ıle tekrar karşılaş-

QÇ U k yok! '" - -\on• 6 ıncı solıi teıl• - -Dt•~mı 8 inci s .. lai.1etle-

Fuar ıah .. , nda ~ l>rinc~on (Florida) (A.A) -
tlrol kralı Ceyrnis beş yaşındaki 

Qğ\ll Skigikası dağa kaldırmış olan 
~"k kaçırıcdarını ele geçirmek 
için hali hazırda Floridamn şimdiye Amerika Cıunlıarrelsi 
~dar görmemiş olduğu çok büyük "!.· Ruzwlt. 
l>lt insan avcıhiı yapılmaktadır. takanın dah1lıııde ve nehır boyların-
otaanmanın t.ayyarelerile hususi da ve ormanlarda dolaşmaktadır

~areler de araştırmalara iştirak lar. Çocuğun kaçırılmış olduğu Pri
'tedir. 65 gemi 17 mil uzunlu- noeton şehri müsellah bir kampa 
~da bir sahayı tarassut etmekte benzemektedir. M üsellah . gönüllüler 
' buralarda araftırrnalar yapmak- o kadar çoktur ki Kızılhaç bunlan 
~. İçlerinde bir de kadın bulu- iate için mutfaklar tesis etmek rnec
~ bir cok milaellih ~önOllü mın- buriyetinde kalmlftır. 

~ekoslovakyadaki 
yeni hAdiseler 

Çeiler, hir Alman ba,rafını J·ı :--ttılar-. 
Ha:latllartla laazırlılı baılaclı . 

) lterıin, 8 (Radyo) - Çekoslovak· niyor. 
'ttt.~ Yeni hidiseler olmuş ve bir Al• Hududlardan Prag tehtine giden 
~ bayrağı parçalanmıftır. yollara, motörize edilmiş kuvvetler 
ı. 4lınan matbuatı ; bütan bu hadi~ ikam edilmiş. Prag civarındaki bq.. 
.:; Çekoslovakya hilk\imetinin sebe- tün tepelere topla~ ye~leştirilm_iştir. 

41t Verdiğini yazı~·orlar. Hava ku\Wetlerı, diindenberı ma-
'ı~ 8 (Radyo) - Çekoslovakya. nevralar yapmağa başlamıştır. 
1-'tl, Çele hududlanndamühirn kuvvet. Prag,. 3 (~adyo) - Çekos!'>~aky• 
~~.:duğu ve Prag ch·arında Başvekıli Mılan Hotza son hadı.seler 

yapmaia başladıiı söyle- - S.11ıı 6 ınnr Mlıi/.;~I' -

inşaat hararetli bir su
rette devamdadır 

Her Ticaret odasi, teşhir edecefi 
ve satacafı eıya için me-

mur gönderecsktir 

Fuarda NtH .. ı ı,,,_,, 

- YaZtaı · aekizinci ub.fe•iade -

Selini/den bir ıörünüş 
Selanik, S (A.A.) - Zabıta komü- vücude getirilmiş olan komiiııist te

niat komitesi azası ile komünist şekküle dahil bulunmaktadırlar. 
•ençliii teşekillimün baslı('a zi- Bunlu bir takım profesörler, öğret. 
mamdarlarını tevkü etmiştir. Bun- mE!tıler, gümrük, posta rnemurlan 
Jann hepsi de memurlar tarafmdan ve banka rnüstahdemleridir. Bir çok 

Zelzele 
DIJn ıelırimizde de 
lıc l . l ce hisıeclilcli 
Dün sabah saat 5,15 te şehrimiz-

vesika elde edilmiştir. Mahkeme 
milttehimleri hapis ve nefiy c:ezel• 
nna mahkOrn etmiştir. 

Htırladadır ki bundan evvel Ati
nadaki merkezi komite erkanın._ 
bazıları da tevkif edilmiş idi. 

de hafif bir zelzele hissedilmiştir. Bulgarıs· tanda 
Bazı kimseler üç zelzele olduğunu 
söylemekte iseler de sismoğraf ileti 

Yalnız bir zelzele göstermiştir. Zel- Ş ddetlı" ze/••le of~. 
zele merkezinin 1zmirin şatkışima- .,,.,. Cıll 

lisinde Çankırı ve Kırşehir havali- 1stanbul, 3 (HUSUSİ) - Sofyadan 
Binde olduğu tahmin edilior. gelen haberlere göre, Bulgaristanm 

.: * muhtelif şehirlerinde §iddetli zelzele. 
Çankırı, 2 (A.A.) - Son 24 saat ler olmuştur. 

zarfında 1 defa zelzele oldu. Ha- Hasar miktarı, nüfusça 2ayiM 
sar yoktur. Yalnız Ilgaz kazasının olup olmadığı henüz malum deiil-
80 haneli köyünde 15 kadar ev yı- ilir. 
kılınış 3 te inek ölmüştür. Nüfusca Kral, zelzele mıntakalarından vad-
zayiat yoktur. yet hakkında maliimat istemiştir. 
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ikbi de kendi dekorunda ve kendi nın; sukot içinde açan mana gülleri lzm ı· rde bal Ik Bır iatat,st,k letten bir yczı gelaı 
şarthm İ)inde bulunursa. yerini ve derecesini bilmiyen sözlerin Deri fabrikalarında deriler'lD 

Sörlenmcşi laıımgelen yerde kendi- arkası bir tfirlll alınamıyan takırtılı fl ' ı t ı k ı'i~a• b -" /ı terbıyesinde kuUanalan kebraço ni süküttııı; sağır \'e dilsiz bir madde sam rilzgariyle kavruluyorsa bu; o a 1 T~ o Qflna uÇ ay. 
ile işlenmiş kahnduvarları arkHında ilÖ'Liı aöyliyenlerin, vidaları gevşemiş ucuz a c a d denilen madden İn memleketi 
iakhyanJaı· ya bir bellhetin zavallı bir muhakeme ıiıtemine aahip olduk- V :zn Üf Jyor ithalinde gümrük resmi alınını· 
hııstasıdırlar veya bir cesaretsizliğin larını gösterir. Vılayet baytar müdürlüğünce yacağt hakk nda çıkan ~ayia 
mütereddi bir renk btsıvan kurbanı- Muhatabını böyle bozuk bir muha- Belediyece hazırlanan mühim yapılan bir iıtatistığe böre, Vİ• uzerine şebrimizdekı palamut 
dırlar. • keme ınaldnesinden fıfkınn Wcırdı liyot dabilindo nüfuı başına tüccarları toplantılır yapm şiar, 

Söziln; kendini hakiki bir cevher ve laf sağııatına tutan adam karşısın· rapor vila\yete verildi büyük ve küçük baı olmak memlekette palamut istihlikiai• 
halinde ortaya dökmesi icap eden bir <lakini bilgisine ve duygusuna hay- · üzere 3 hayvaa isıtbet etmek- aza masına sebebiyet verecek 
anda ve bir yeı·de; meydanda sadece ran etmekten çok uzaktır. Ona karşı na ciheti aıkeriyeco müsaade d. H . 
aUküt dolaşıyorSM bu süküt ya bir olsa olsa ancak bir acıma hissi duyu- edilmez. te ır. ayvan hesabında 1ayamı böylo bir karar alaamamaaı İÇii 
durgun z~kamn koltuklannda gezin- labllir. 2 - Gi.izelyıladaa Kilizmr dabıl olaolarJa olmayanlar &>... Jktıut Vekiıeti oozdiode te,ob-
mektedir veyu bir· korkaklığın sıl'tın- Sözleı· ve sükütler; kıymetini mil- na kadar takriben 00 beı ki· raberdir. büste bulunmatı kararlaştırmıı· 
da kafa ve rinUJ diyannuzda kot- cerret aöz ve ıüküt -olutlanndan de lomotrelık bir Hbada vo bala· Ôdemiş N Torbalı lardı. Oja lktısat Vekaletindoa 
maktadll'. fil; yerinde aöa ve yerinde ıükOt ğın ea çok bulunduğu ı·ğ ıa• maz6ahalarında şehrimiz Ticaret ve Sanayi 

Tasdik edici m&ıhiyett.eki sükutlar oluşlanndan alır. 4Söz gümüş ise sü- biide bulunan ve Malıyeco Mıyıı ayında ôdemış mozba- Odasına gelen bir yazıd~ keb-
dahi; uil bir fikir iftiraki. riya1.111 kQt altındır> deyen atalar 16tü de bu 'h I d 

1 
baıındı 40 koy••n, 

1 
'-eçı·, 

590 
raço adla maddenin a:.imrük 

b. k b ı --ı: .. : d · ı vuk bul 11..z k .. •"4tf •1 n-~1• ... _ • d ı a e e iloa kapa ı dılyıolarla, .. 5 • ır a u --..n U.Y&'U#lY e u • 4a.l w ... ye~ a ~ ~ yerı;ı:.ı e ta- k 2 reıminin iodirilmeai içı" n bir 
mamışsa gene belfilıetle veya ce.saret- hakku.k ettiği zaman kıymetlendir- Voli dalyanlan münhasıran iki uzu, 8 otlak, 2 manda, 59 I 
ai&likl• aiı)enıniş demektir. mlştir. müteahhid tarafandan itlotilmelr.· düve, 5 öküz, 35 inek. 105 tasavvurda bulunulmadığı bi • 

Jnsan adanı; zekasının ve vicdanın Yerini bulamıyan bir söz, gümüş tedir. Bala" i1tih1al 1abaıınıD dını, 4 •alak olmak üzere dirilmiştir. 
•m.rettijin• medenı bir kadro içinde cıetn. a:pcak bir teneke pal'çaaı ve yüzde doksanı111 baa c1a1yaaıar, 869 ba, bayvaa keıumiıtir. -

8 
.............. e-.K···--

teubür eden bil' pervasızlıkla söyli- zamanını tayin edemiyen sükQt altın mütebakiıini de muhtelif yer· T b 1 İr lZ 
ye,ı ve icabında haykıran adamdır. değil ancak bir bakır Jnrıntun hllk- · or ı ı mezbabasmda da 20 

ı ut baıı yeı·leı· ve bazı anlar mandedlr. lerde serbest balıkçıların av· koyun, 2 keçi, 566 kuzu, 2 40 tane kinin tableti 
vıu·ılıı- ki orada artık aöı aon aözünU Zamanını bulan bir stıkQtta en lıadığı ıaha teıkil etmektedir. otlık. 7 ökila, 5 inek, 33 dana 
•ö.vl~mittir w yertiıi; kendi manuuıı ırtızş] mananın, en derin ve ihatalı bir Dalyanlara balıklar eo meb- olmak il.zere 636 bq hayvu yııtmtıf 
ılaha övvetle tamamhyacak olan beliptın tecelli ettlilni ve yerini ta- .- zul zamanında ithal edilerek lce111miıtir. Karııyikada Sotukkuyu ma• 
tir ıtıkOtun belllatuıa bıralawfbr. yin edemiyen iözlerde ~ en ölaün 1 balık mcvıimi geçiaco azar ızar halleıiade Emniyet ıokağındı 
BlU'ada at1k6t; ku1alıWımwıı rahat- bir su.suıun bile anlatamıyaca~ bir 

1 Dr. B. Belıçat Uz piy11aya çıkarılmakta ve yfik· Deni~li Baytar mat. "12 aumarah evde bir va'ka oJ. 
lıfı içinde, eıı sUze1 maııalarmı tecelli boşluk ve man.aaızhtıu aiz1i olduj\Ulu Hayat& ucuzlatmak için bele- k f ti 1 M h'' 1 maştar. B. Mehmet Asim kail 
tttiii Mlliz fakat muhtetem bir dQn..lbilınemis linmdır. diyece tetkikler yapılmaktadır. ıe kt 

1
: er eM m~st~ dıağ.s aıb • d'iJrliJfii 17 yatında Fikrive, ıandıkG 

ya~ ,ııw. Balwl Sa.11"' Be _..1 •• D B B b t ma • ır. evıım1a e rayet D i ı· v li i D- , • 
leuıye reııı r. • e çe ıemi::z ve yatlı olarak dalyaaa an z ı ' yet 1Mytar mi- bulunu 40 tane kinin tabletiDI 

) 

Uz, lzmirde balık iıtibsalitını bapıedilea baLJdar maladut dürıiijüoe tayin edilon Buru yutmutlur. Kızcağııda akıl hı,. Diinyada neler oluyor? ve ayni zamanda bıhk iıtibli- bir 11ha dahilinde bulunduk- Baytar miidüıii B. Şükrii Tanal tahta YUIDlf. Zehirleneceği dii· 
~~~~~~p~~--llpllllllllllflm,•wılilll-m;m;-~ kini artırmak içia tetkikler yap· lırındın dolayı gıdaaızlaktaa ıebrimize ıelmiıtir. Bugün De- ıünülerek acele hastaneye kaJ.. 
1M.-.l4ar1• P .... .,,.. •utlar r. o , artj ıtue ip- brmıı ve bir rapor bızırlatm:t- zayıflamakta vo lezzetlerini kır Dizliye fidecektir. d rılmıt. tedavi albaa ıLDmJfbf-

'- •lfll' Nil-··- • J"L L 'ht" d b. Hazırlanın rapor Dahiliye b k ld ki .bi b 
- - ' la aramaa 1 ıyacıaı uymıya- .. 1 1 M d etme te o u ın 11 ir "a•an e o .... ,·.,·n ,.J. 

lı•lr•• ... f9lik kualanaclaı caldudll'. Zara; Mekaikada, ve 1&b1at Veki •t eriae 100 e- .çoğa da telef olmaktadır. At .. • •r uı 
yalaız para. kaymetll evrak,deyia ıimdiye kadar malum olmamıı rilmek üzer• vilayete verilmiı~ Dalyanluın mahdııd ellerde Dahı•Iİ kO ı 
.-.tl.n·• L ...... -.to•-:., ··--- tir. Belediye reiıi B. Behçet b 1 b 1 '- f 1 uı_ musyoncu ar ve "-"'" sar: ....a...- ve ucalr, aoa zamanlarda bu- h hl" u unmaaı ı ıa iat arının yur . 
.._.1 -a• kil...,. _..__ •• Uı, balık iıtı sal ve iıti a· 1 . d b h 1 Jd b 

• ._,. ,,... 9Hlfl Junmuı b'.r diken. 11ye1iade, el• k ( f k' h 1 H me110 e af ca imi O ufu eyannameye tabı• laafıza edilir 11a1rdakı laalbaki iain artın maaı, 1 ar 1 • gibi, en mebzul balık çıkan bu 
bu ......... ~- ald .......... ,11, biaeleriai dikecoldu vo buadaq, kın ucuz balak yimeai iti• . le b.. 

1 
d 

1 
111111 llllaı :tL bir b • genıı mınta anıD oy 0C9 8 • mu·· kel lefler yul din,. bublanadan biri ayni zamanda tuarruf d• ede- ne büyWli e emmıyet yanlara hasredilmesi, serbeıt 

Wae iabat «mittir. Zira ba celrlerdir: vermektedir. Bir muharririmize balakçılana çalı,maıı imkilllDI 
-.a. Mil ......,., tocalc Mebikada balanın dikeq; demiftir ki: azaltmakta ve balıkçalıtı tedri-
apkblN, pmq1t, laillrdo lııilıo •l•çtu kopanluac:a. beraberin- ·- Dahiliye Veklletinia ha· cen ortadan kaldarılmaktadlJ'. 
J•lan ,,. hatta •'"- kalapla;a cl9 .,.i ...... Wr dıt aetaad yata walat.. itla araetırma- LmitP M.li,,.a tar•he.1- ...._ 
M1lil•ta ve hıiaa ıçfo, giyet' .iplil: ıürülcfemekto vt ba ip_Jilc lar yapılmaı1* tedbirler alınmn le edileh dalyan ve döl malltt! 

l:ıaklaaclaki emiı leıi üzerine 4 ı eh H Çalc lb az \ii' para af mıta bqlamııbr l ama edilcliti kadar uzamakta rt ıun ar r. oma, a arnu. 
25 mil.on •n• •••' •"fllPUI im· 11 tetkikler yapmakta ve yaptır- Eslcigediz, Raı'PP•ıa. Kırdeaiz, 

akn-' maktayıı. 811 ı.tkiklerdo babk ç lazmık. 
Amerika iıarı:tika mlteh... Mıbib liadıalan, itne vazi- meMlui Gaeriade clurmaJI çok Bu d•lyanlann mı.hd11d el· 

fesini gö en bu dikenin keşfile faydalı bar tedbir ol.rak btal• -Sona 8 inci ıalıi/ede
aııları, ıon zamanlarda dinya- büyük bir kolaylığa mazhar ol· duk. Bu mühım mesele karşı· 
nın muhtelif Jerı.:ade J•pmıı ..,ıar, buclaa dolaya payansız ıındı hükumetin yardımilo 
oldukları •r•tbrmalarda, iki 
buçuk metre uzgolapadı bir b·r 11•iot duymıta bulamış- lbımıelen todbirleri almakta 

lardul devam edec liı.. 
akrep W.leti bal•dotu11u •• Balak iıtibsal ve iıtihlildnin 
bu akrebia. iki JiİI yirmi bet ı--------------ı 

S l t l b 1 artırılması için baz1rlan•a mıi· mi'" ....... , ........ id- uç u a e eıer 
ı d 1 h.m raporu aıatıyı yazıyoruz: 

dia etmiı er ir D.An tahlı· "•l••;nı· l k 'i · s.Ji ...... 6ir dal! u ,,, v.. Hayata. ucu.ı atma çıo araş-• J•z bnlıo çıre'er moyaanıda balık 
Mual .... ....,iai&. Polom· ıateııı er ialibsal ve iatihli~iDia artbnl· 

yada aoa ıı•ı•lucla .adea Bacada Kultür L· 1111 direk· maıının ela müeuir imil ola-
naiihndial•i•İ• '•P•ı oldalc.. törü B. Haydar Can danlara ta· 1 d b hL 

cıtı düıünülerek zmir e a a ları ar .. t,rmalarcla. afi almit banca ve b:~kla ölümle teh-
bır dat bulumqtur. 8a clata did edlD Ve onuacq llDlftao avlıyan ve balıkçıl klt aeçiaell 

d n · dı ·ı ı ... :_ lcim1elerle temaı edtlmif ve ç~ o ö .--ot011 a vera •....-. seçtiklerine dair zorla taadik-
Gümüıten bir parfl oldato •••e iatiyeo ayoi ••ktebin aşağıdaki huıusat teıbit ~l-
ıö) leDOD yeai dat, 1700 metre onanc11 11muf talebesinden Sa· miştir: 
JiikaekUld• olup, eıki u... ba"9ddia, Zeki ve Ahmedin 1 - lzmirde istihlik ed ı .. 
lucla iuui1ete 38 • lyar do· m1111akımelerine birinci .. liye balık, lzmir k<Srfeıi dılaiUnde 
larbk 1ii111üt vermiıtir. · fMla mahkıaeı adı 10 Hazi· avlanır. Ancak, Güzelyalıdın 
Meblluı luulııal,,,. .rtılt randa batlaaacakbr. Suçlular, itı baren Kilizmına k•du olu 

•••'ruld•rl diin mahkeme reialitine bir iı• 11ha dahilinde dalyanlar mü• 
Mekıika kadınları, tabiatın J ti~ı ve~erelc tabliyelerini iıte- tuna olmak üzere, memnu mın· 

büvüK bir lütfuna mazhar ol· mıılerdır. taka olmalı itıbarile balık ava• 

~ 

TAYYARE Sineması 
Bugiia lzmirde ilk defa r6ıterditı 2 filımi ıörenler 

BEY·x·z·l·"MELEK 
Si• ... i*.cMliaia Jlibi y ldıa Biiyük Tr~jedi aftilti 
SIMON! SIMON VE JJ\MES STIWART 

Tuabndan temsil edilm'ı hiui, içtimai &tk fac:iua 

AYRICA 
J AN MURAT VE VERA KOR 1 N 

Tauf·ndan fevkalide nefiı bir •urette temsal ecLlea 

Gizli Vesika 
BOyük CHua ulc ••• Aşlc ve heyecan filimi 

•w : B na \le ~ 

Kızı/çullu 
ensı ·ıasiinde 

yarın btJ.) ah ıenlik. 
ler yapılacalı 

Yınn Kazılçulha KayciUalc 
eaıtitiiıünOa yalLlc bıyıam p 
nüdür. E.nıtitü IJayramıaa köy• 
lüler de dıvet edilmiılerdir. 
Muhtelif ıpor etleaceleri, ıü· 
retler, biıiklet yanılan da ya• 
palacak, talebonia yalbk faali
yetlerine ait e1erler görülecek· 
tir. Baytama gelecek köylülere 
enıtit6de öjle ziyafeti verile• 
cclctir. 

••••• 
Meaan airatit 
mımurları 

Zirut tqkilitaaa meDRp .. 
murlana mezun bulwıdulclan 
ıırada laıltalandaldan takdirde 
ııbbi muayenelerinin mezun bu
ktGdukları y•dekl hükumet 
doktorlarınca yap l:uaıı Zıraat 
Vekiletindea ıehrimizdeki lli
kad.rlara bild rilaırar. 

Çocai oı çi~lt 
6alo•a 1101/ 

Bu akı•• ıut 17 de fqar 
ıuinoıaııda pblı ~ mii
aabalsuile çiçek hllOR yapıla· 
caktır •. ç çek •tlenceleri içi• 
blyilk lauırhklar 1apıhaıttar.Eıı 
ıla•l ç 9ek •lııbalcaıı, c;ifelc 
aubarebeıi, motoı.ldı:t ve bi· 
aaklıtU ~çek etlenceleri J•pa
lacak. çok ejlenceli ve •aatul· 
m•z bir rece yaıınıcalcbr. ç . 
çek balo•u. müıtakbel biyulc 
çiç~k balolarına bir hazırlık, 

Maliye Vekdleti bir kararla hatalı 
muanıele~i d/Jzeltti 

Beyauamoyo tabi kaunç darlıt ıönderilen emir ıuduıs 
verıilİ mükelleflerine 1934 •Kon.ioyaıyon IW'etile kolD.,. 
yılından ıonraki yıllar için it- yooculuk yapaalann 934 mali 
nlleriacleki ~ı-.. pyd.afi Y'~ içia verdikler~ beya~oa~ 
iratları mecmuu üzerinden veai• ler1A kabul edılmıyerek ıımdi,. 

I kad f • le • • den kazanç vergisi tarhına " ar ıa~ıaa ı ı~at arıneııne 
te ebbüı edilditin: bu 'bi ıore verı•1• tabi tutalaauı ol• ! . . .. " fi daklaraaa ve beyanname ver. 
mukelleflerın vılayete ve Def. memiı Ye deft• batm..., #ili 
teıclarlıta 11lraoaat ederek IUlariDaa ela milkıllefiyot ..... 
tiklyette bulundu~ı. yapıl- linin allkadır memvlarca yar 
mak iıtenilea iMI yaalaflP eli- ht tatbik eclilaaeainde11 il_. 
zeltilmeaini •••i tetiklerial pld t ae aazaru •ki ıeaelll' 
yız:nııtak. için mükellefiyet ıekıllerinin dr 

V Jiyet makam.. bu husuıta iiftirilmMino vo bu •net.it 
Maliye VeWıti aeacliacle te- ait bzaaçlana 43 il11ctl ma• 
ıebbilalerde bal••atta. Dan do m'"'1biace rue11 takdiri8I 
huaut ıuretta Azakaradu aldı· mahal ıarülmeaıiştir. Bunlardao 
tuaıı .. ıümata. ılı• Maliye bir laaıaa ...... Bonada ah· 
Vekaleti, lzmlrdeld bqaua• aıp ıatalan 1111llar üzerine ko
meye tabi kaıaat wrabi •ü- .. ..,1011cullllc yapm•~ ohld
kellefloriaia t&akb olcluldannı laruadaa ve 3258 nu•arah kr 
ıör•iit. iN milkelleO.tdea n1an muc bınce 1939 mali ~r 
1934 .... iadeaberi iqall.;n· dan itibarea beyanname u111fl· 

. ne tabı buluamuı olduklaı&r 
de balanın bin•lann pyriNfi dan bunların mezkür wibt9•ı 
iratları üzeriDd• verıi tarh· ve bulana huiciade kalanlar ela 
tıhıiline tqebbiia eclilmeme1;ni beyunameye tabi olmaları ti~ 
kararlqtırmııtır, diden teblit olunarak 19,.,. 

S.. lauıut.alc:i emir, bonüı takvim yıhaclan itibaren defte' 
re1mu vilayete ve defterdarhia tatmalan " 1940 yılı •-' 
phaemipe ele tablili bekl_. ayanda beyanname vonne~ 
mıktedir. lausuıunua temini ve biriacılr 

Dahili lcom•ty0acolar ela b- riD 1939 ikincilerin ele. 1~ 
· · b d •-- mali J&badaa evel ıa1filafi ar• 

zaaç vergııı tar U1 • yap.... lcariaeaiae milatoait olaı •"" 
yaolıı muameleoiaı düzoltilmeai fiyet tekillerüiin deiittinı.r 
içia lzmir tioaret oda11 roili 8. meıi.. 
HaJçka Bilcıotlaa•• ri,...._cle ,,_ _________ _,,, 

Aakarıya bir heyet gllldermit- TAK V J M 
lerdi. 811 la.,et M.aLye •• lkta
Ht Ve kiletlerl ••zd.aclo te"b· 
büılerde bul11am111, ooticedo 
dahili komuıroacW.r kkk•ada 
yapılan maamelonin hatalı ol
dut11 anlqılmııtır. 

O:io Maliye Vekiletioclea 
defterduhta ba buıalta tel
ırafla bir emir pim iıt.r. Aa· 
karadaki laeyet de lzmır ticaret 

Rumi • 1"41 Arabi • t351 
Mayıa d Beblllehir ' 

HAZiRAN 

i 4 i 
Cumartesi 

odas oa 16nd~rdıii bir te'ı aila 
11 
___ -"!'"~ 

muameleaia dii•oltildijiai bild r
miftir. . 



ANADOLU 

Çin ordusu, elli fırka ile 
Japonlara hücum ediyor 
Japon tayyareleri, dün de Kanton demir 

istasyonunu bombardıman etyolu 
tiler ve ağır bombalar attılar 

Londra, 3 (Radyo) - Ç inli 
lerin, Hankov şehr:ni sivil halk· 
tan tahliyeye karar verdi"leri 
•öyleniyor. 
Şangbay, 3 (Radyo) - Japon 

tayyareleri, bugün ( Tay· Ça· 
O.a) yı bombardıman etm ş• 
lerdir. Bu bombardımanda 35 
kiıi yaralanmııtar. 

Tokyo, 3 (Radyo) - Jıponya 
bar biye nazın general Soei Y •· 
-. yükıek harp ıurua riyue
line tayia edilmiıtir. 

kanton, 3 (Radyo) - Bugün, 
tekiz Japoa tayyaresinden mii• 
reklc,p bir tayyare f.Joıu, iıta .. 
1onu ..._ltarclı•aa et•it ve 
•tır bombalar atmııtır. Bom• 
t..ıar, istasyon civarına diitmüı· 
tür. O enlerio miktara hakkında 
benüz mal\hıat alınamımııtar. 

Pariı, 3 (Radyo) - Havaa 
Aja naıaıa Şı&ngbay muhabiri 
1•zıyor: 

Çin orduıu, Hanlcov cebhe
IİQde, elli fırka ile üç aoktadaa 
~iicum etmiştir. 

Japonlar, Çinlilerin taaruzuau 
~raaak için top ateıi açmıtlar 
.., tayyarelerle bombalar yat
dırnı:ılardır. 
Japonların, Haylcon cebbe· 

Iİıdeki taırruzlın, Ç,n kuvvet• 
lerinio mukabil biicıamu ile kar• 
lllıımııtar. 

kanton 3 IA·A.) - Sekiz J•pon n~yarejj oupn ogıeaea 
•011ra Kantonun muhtelif yer 
lerini bombardıman etmiıtir. 

• 1 ••• 

17 milyon Dinar 
He.ybeliadada yapılacak bir hasta· 

hane ile Verem hastahanesinin 
tevsiine sarf olunacak 

~tanbu~ 3 (Hususi) - Yuıoılavyada emlilcleri bulunanlar 
için hükumetim zin aldığı 17 m.Jyon dınarhk tazminatın Sıhhat 
Veki:eti emrine ver:Jmeıi takarrür etmiştir. 

Bu pıra ile Heybeliadadaki Verem unatoryomunun yanına 
yüz yatakla yeni bir paviyorı inta edılecek, lzmir ve lstanbuldaki 
verem baatabarıeleri ren " şletilecek, yatak sayısı artırıl acaktır. 

S.hbat Vekaleti, bu iıo ıiiratle baılaıımaaıni t~miıa için faali· 
,... ıeç••lc iauedir. 

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

Ciirk - Yunan 
Munzam clostluk muahedesi, Yu· 
nan kabinesince de tasdik olundu 

Atiua, 3 (R:1dyo)- Yunan lcabinıtsi, bugün genen& Metakı ... 
11n riyasetinde tophnmıt ve Türk· Yunan munzam dostluk mu· 
abedeıiaı tasdik eybmiştir. 

ltalya - Almanya 
Balkanlarda 
mıntakaları 

-kendilerine nüfuz 
tefrik etmemişler 

M lino, 3 (Radyo) - ltalya harici siyaset bilgileri kongresi, 
..._ _... ....1 .n. • .,_ - l-.:.-.- .a.....--· --·--· 

J11rnale d'ltalya g'zetesi Ba~muh•rr:ri V rcino Gayda verdiği 
raporda, ltalya ile Almınyıı110 Balkanlarda kendilerine nüfuz 
auntakılan ayıdık aran ı tekzip tylemiştir. 

J~_rj Bo_ne. Avam kamarasında 
liarıcıye encumsnın. 
fle beyanatta bulundu Muhaliflerden, işçi saylav/ardan 

P~r!s. 3 (Radyo) -:- Fraaıa (1reçıben·} ı·n SOrdug.,U Suale Çem• ffarıcıye Nazan (Jorı Bone), r ~ rJ 
lia~·~iye. encümeainde bugün berlavn sert bir cevap verdi 
barıcı ı .yaıet hakkında uzun ' _ . . . 
lltıdıya beyanatta bulunmuı ye Londra, 3 (Radyo) - Avam kamar11ınm bugunkiı ıçtamaın~a 
ltalyan· Fraa1&z müzakerelerinin, iıçi aayl avlardan (Voçiben), ıöıaülliilerin ispanyadan geri ç~kıl· 
Jıkında tekrar başlayacatmı, meıinde neden do'.ayı lng:ltereain bu kadar masraflara ginftar 
t'lndiki tevakkufun muvakkat oldutunu ve ltalyao ıöaüllülerinia naklinde masraf yapmata in· 
olduğ:.ınu ıöylemiı, Jıpanyadaki riltereoin. ne mecburiyeti oldJğ Jnu .•ormuştur.. . . 
tônüllülerin geri çekilmesi bak· Baıvekıl Çemberlayn cevap vermış ve demışhr kı: 
~•nda Londrada ademi müd.. - Niçin yalnız ltalyanlarda11 babıediyorıunuz? Biz, bütün 
~ale komitesince kat'i karar mi:&etlerden ispanyaya gönü:lü ridenleri geri almak istiyoruz. 
~er"ıld'1•• · ·ıA ı · ti'r Bu itıbarl•, 111 veya bu millet mevzııabahsolmamalıdır. Bıa tarz. ı6 ını ı ave ey emıı • 

Suriyede 
Gazete:ere sansor 

kondu 
lstanbut, 3 (H JSuc:i) - Suri-

1tdeki gazetelere h..ı u net tara· 
fındın sansör vaz~dilm'şt r. 

G1zetec:ler. bJku netin bu 
kar~rant protesto mall..udile 
trev ilira etm ılerd ·r. 

Romanvada 
T .ıyyare bayramı 
Büıereş, 3 ( R ı:iyo ) - Ro· 

llıanyada gelecek pazartesi ıünü 
tayyare bayumı vardır. Kral 
~lrol, Başvekil ve bütün nazır· 
''• bayram müaasebetiylo ya• 

I' lıcak ibtifaldo hazır buluna• 
ctklırdır. 

lngiliz sefiri 
~o:ıdraya g: diyor 
latanbul, 3 (Hususi) - lng l· 

~~e~in A lkara büyük elç:si Sir 
"'&ı L~:en buıüo Loadraya 

t hll ıtir. 

daki ıözlc:, teşebbüı:erimizi alcamde düşürür. 

Fransada bulunan 
şiipheli eşhas 

Bunların 14 bin kişi olduğu tesbit 
ed.'ldi. 4 bini hudut dışına atıliyor 
Pariı, 3 (Radyo) - Zjbıtanın yaptığı ıncdcmeler aoticea.ade 

bütün Ftanıada oo dört biıı ıLi;>lıeli sıbsın bu lundJğu ve eski· 
deıı budud bar cine çıkaralmış olaalardarı birço~unun, üç sene• 
de11beri gizlice Frao11yıl dönerek, te:Crar muhtelif iş 'erle meşgul 
o!mığa batladılcları, bunlırdan it1iz kalanların, büku~etteo de· 
featle iaae aldıkları teıbit edilmiı:ir. 

Evrakı m.ıntazam olmıya11lardan üç bin ecnebiye, vuiyetlerini 
Tesbit iç'n mühlet \e. ilmiştir. 

Şüpheli eşhastan dört bin kişinin, derhal budud haricine çı· 
karılmalın k•arlaıtırılm·ş~ır. ----------------
lstanbul - Londra 

Aalalt yolu.ıun, Lüleburgazda~ hududa 
kadar olan kısmı da münakasaya kond!J 

lttanbal, 3 (Hususi) - lıtaabul • Londra asfalt yolunun Lüle
burgazdan hududa kadar olan kıımı da münakasaya koamuıtur. 
Gelecek yıla kadar inıaat ikmal edilecektir. 

r 
Binicilerimiz 

Son koşulard~ da 
muvallak oldular 
lıtanbul, 3 (Huıuıi) - Var

ıovı1da yapılın ıon müıabı· 
kalarda binicileriqıiz, iyi aeti
celer almış.ar ve üçüııcüLtii 
dördüncülüğü temin eylemi.
lerdir. 

Atatürk 
( Giineıdil ) yatıyla 
Marmarada bir ge. 

zinti yaptılar 
lıtanbul, 3 (Huıuıi) -Büyük 

Şef Atatürk, yeni alınan Gü· 
neşdil yatı ile Marmara deni· 
zinde bir gezinti yapmışlardır. 

Şef, deniz tenezzühünden 
sonra Dolmabahçe aarayına 

avdet buyurmuştur. 

Nakil vasıtalan 
için kaza ıigortaları 

teaia edilecek 
lı~anbul, 3 (Hıaıuıi )- Nakil 

v111talara içitı kaza 1 rortalan 
teı.ıi hakkında ha z.rlaoaa kanun 

liyiha11 Büyük Millet Meclisine 
veriJmiıtir. Yakında kanunun 
müzakeresine baılanacaktır. 

Mün1ıal 
saylavlıklar 
intihabata yakında 

baılanacak 
lıtanbul, 3 (H11suıi) - C.H. 

Partiı , münhal saylavhklar iç'.• 
namzetlerini teıbit etmek üzr 
redir. intihabat yaluada yap .. 
lacıkbr. 

Cumhurjyet Merkez Bankasa 
sabık umum müdürü B. Sala· 
haddinin de münhal mebuıluk· 

lırdan birine aımzed ıöstıri· 
leçeii ıöyleamektecJir. 

Kazanç vergısı 
Kanununda clefiıik

likler yapıldı 
lstanbul, 3 ( HıJ,.U5İ) - Ka· 

zanç vergiıi bnuna11da yeaidea 
bazı değ.ı.klikler yapılmııtır. 

Gayrisafi iradlar üzerinde 
verg lere tabi tutulanlar• ced
velleri tekrar topla'lmııtar. 

ltalya kralı 
Romaya d6nd6 

Roma, 3 ( Radyo ) - Trab
lusga p ıeyabatindea dönea 
kral Vıktor E•uuel, bügün 
buraya muv111lat etmiı ve is
tasyonda; kraliçe E.ena, Baı· 
vekil Mussolini, nazarlar ve bir· 
çok kalabalık tarafındaa brf .• 
lanmııtır. -----

Rusya 
J3ponyaya ceoap 

V"'rdi 
Tokyq, 3 (Radyo) - Sov,.t 

Rusyanıa bura ıef ,ri S.avaki, 

bugün J ıponya Hariciye Naz·rı 
gen, ul Og.tkiyi ziyaret etmiı 

ve Ruıyınan, Japon aotaaıaa 
verdiği cevabi mubhr&Jl tevdi 
ey.emııtir. 

Af kanunu 
Matbuat ıaçlarıntlan 
mevkuF olanlara Ja 
teşmil edilecek mi? 
lıtanbul, 3 (HusJsi) - H~ 

kümctimizin büyük bir ulüYvÜ· 
cenaplık göıtererek bazırladıta 
af kanununun, matbuat suçla· 
rından bili mevkuf olulara da 
teımili iıtenecektir. 

Dahiliye Ve ili ve Parti Ge
nel Sekreteri B. Şükrü Kıya· 
nm böyle bir teklifte bulun· 
maıı kuvvetle muhtemeldir. 

Hadru 4 

Son Dakika: 

Dörtler misakı 
Lontlratla; /ngiltere, Franaa, Alman,7a • 
ita/yanın iıtirakile ltonlerarıa toplanaealı \ 

Londra 3 (Radyo) - hıgilteıeaıa tekMıle yakıada l.o•clrada 

laıiltere, Fraau, Almuya ve ltaı,.... lıtirakile Wr koııfe· 
ruı aktedilerelc, cilau aulbuaua koruamasa içka tedbirler 

aranacağı ve ba meyaada dörtl• •isakı i~a de bir zeİllİa ba
zırlaaacatı söyleniyOI'. 

Yunan donanması 
Temmazan birinde J'Ga maneoralarına baı• 
lıyaı:ak, Olga torritoaa denize indirild 
Ati•a, 3 (Rıcl,o) - Yuaaa doaumua; Temmuzun birinci 

ıü•ü, Averof ta dahil olduta halde denize açılacak n yaz ma
aevralarıaa baflıyacakbr. Bı muevralara, tabtelbabirl•le deaİI 
ta17areleri de ittirak edecektir. ' 

Maoewaları, Veliabd Prenı Pavlo tak'p edecektir. 

Loadra, s (Radyo) - v-aiataa•a. lariltere tezpillanada 
yaptırmakta oldutu (O!rı) torpidoaa bitmit ve bugüa, biyik 
merasimle de•ize iadirilmittir. 

Meruimde, Yuaaaİltuıa bura ..tiri btdu•muıtur. 

Balkan devletleri 
Arasındaki posta 11.cretlerinin in· 
dirilmesi veya biJabiiti1n kaldırıl· 

ması mea,leaı 
Atina, 2 ( A. A. ) - Ati• 

Ai tDll bildiriyor: 
Ôııümiizdeki 1ene BoHos Ar 

rude toplanacak olu dünya 

poatalan kong:eıinde mütterek 
bir battılaueket takip etmek 
üzere Atinacla toplaamıı olan 
Balkan Antantı ve Küçük An· 
tant posta konferan11 bapa 
me1aiaini bitirmiıtir. 

Kooferını 70 teklif ka· 
bul etmiı~ir. Bunlaran içinde 

Yunaaiıta•ı• teklif ettiti deaiz 
tarifeleri•i• İlldirilmeıi ve et· 
ya nakl:yatıaıa poata koliaile 
yapılmasa İfİ•İa teYIİİ de YUdar. 
Koaferuı pleaek içtimaı• 

tetrinievelde lıta•bulda yapacak 
ve Balkan devletleri ara11nda 
poıta ücretleriaia . indirilmf'Iİ 
" IYtta büabüth lcaldwal ... 
11nı tetkik eyliyecektir. 

Delegeler b.güa Y&aauiltM
dan aynlmıtlardar. 

umen toprakları 
geçid olamaz 

Polonya matbuatı Miran Kriateanın 
••yalaatinden balıiale muhtelif tel•ir. 

lerde bulunuyor 
Varşova, 3 (Radyo ) - Po

lonya matbuatı; Romaaya Bq-

vekili M:roa Kriıteaaua ıoa Po· 
loaya aeyabatiadea bahisle tef· 
ıirlerde buluamaktadır. Gıze
teler; Romanya Erkinıb1rbiyei 
.. amiye reisinin z'yaretini 

de ileri aürerek Romanyam-. 
Mer~ezi Avrupada bir bicliH 

çaktıtı takdirde yabanca biç bir 

devletia, Ram• topraldarıadaa 

geçmHine mü ... de etmi7ece

tini iliYe ediyorlar • 
~~--------.-----.-~~ 

Kodreano 
Malalctimiyet •ararııu 

temyiz etti 
Bükreı, 3 ( Radyo ) - ikinci 

Ko!orda harp dıvaaınca OD••• 
kürek bapsiae mahkW. edilmit 
olan Demir mubafız tetkilita 
lideri Kodreaao, mıbkümiyet 
kararuaıı temy:a etmitt r. 

Kaçakçılık 
Ankara, 3 (A.A.) - G:çea 

bir hafta içinde gümrük muha· 
f1Za teşk lit. 1SS3 kilo güm· 
rük kaçatı, 70 kilo iabiur ka
çatı, 310 rra• uYUfluraca 
madde 16 altın lir•, 7 ailib ıle 
17 kaçakçı bayvaaı ele pçi
rilmiı~ir. 

Yunan 
Donanma•ı 

Bu ay aonanda Mal
tayı siyaret edecela 

lataabul, 3 ( Huuat ) - Yu· 

nan doaaa••· bu .,.. aiha· 
yetleriae dotru MaltaJa gide· 

cek ve lnr liı cloaı•muıaa ,. ... 
men ziyaret edecektir. 

••••• 
Yeni vapur 

lstubaL 3 (Haau,i)- Almaa

yacla İDfA ecli:ea Sua vapunn• 
almak üzere otuz kadar müret

tebat cliA akta• Kiele hareket 

E~HAMRA ldareaınae MB,i ~ii~p8Ne Siaemuuada 

itte size nefiı bir sinema bafta11 yaıatacak olan enfa proır•• 

1 • Tehlikeli Aşk Fran11zca aözlü 

8q rolde: LORETTE YONG • DON AMECHE 

2- Leylaklar açarkenFran11zca aözlü 

JEANE1 TE MACDONALD - NELSON EDDY 
Tf>h'ikeli ask: 2, 15 6 9,30 Lev•alclar aça· krn: 3.45 7,30 

, 
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ANAUOLU 

S:ıncaR a" v mız ve 
İsvı"çreli b:r g.1zete 

Sancaktaki 
zulme rağmen 

Grimo sepeti koluna tak~rak ön;·g~;ti;'
0

dö~tM~r- ~.~~~!~:. ~.::~b~:~ı~!:. 
kadaş, on adım gerisinde peşinden gidiyorlardı ~:;::~~~:hııkkındn ~u makaleyi 

Ato dodi ki· l) k "d t ı · · «İskenderun sancng· ındaki intihnbat B · er en yem en a eş ses crı işitil- Aramis her zamnnki g ibi kızarn-Ctk. r~vo, doğrusu zekfma diye- d~ ve bu sefeı· kurşunlar urkndaş- rak c P verdi : ç irı knyıd muamelel3i başlamıştır. Bu 
-~ ~~· • . . . . ların etrafuıdaki tnşlara çarpmış ve _ Dnnn kalır ·a, onun yüzüğü im •oldn ~imdiye kadar elde edilen ne-

llıi c.~ , doıırrusu hepsı guzel dızıl- kulnklımnııı dibinde ıslık çalmıştı. metres h diyesi ve bir ıışk yadigar ic<' Snncııktıı Türklüğün lıakimiyeti
tu ş, fakat bundnn maksad ne oldu- RoşelUler nihayet knleye yerleşmiş olmadığı iç in, Durtany:ı ıı onu sata. i k:ıt'i olarak göst ·rmektcdir. Fakat 
ao:~u unlamak iı:ıterim ? Diye Portos bulunuyorJıu·dı. bilir. fürkluğc clfü;num oluıı \ 'C Fı·ansızlar 

u. Atos dedi ki : - Azizim Aramis akait deı i verir urafındnıı yurdım gören Arnplnr ü-
Jıı :_ Evvel yola dilzlılelim, sonra -Şu Roşelliler fena ndnmlar; on gibi söz soylilyoı· ·un. Şu halde s izit rclL•rıberi olduğu giLi simdi de Türk 
&qadı anlarsıııız. lardan kaç kişi öldUrdUk? Biı· dUzi- fikriniıce.. hııli llzerinclc f'lı :ıgıı· tazyikler ynp-
Dlye Dartnnyan CC\'ap \"erdi. ne mi? - Elmn ntılalıilir, <liyc Aı·nmif nııktnn \"e en zalimane tedhiş hare-

d - Efendiler bil' dakika durunuz _ On beş kadar. ce\•np verdi. etlcı i icraı:ı ırıdım çekiıımcmektcdiı·-
1 • Griıno kahvaltı seylerini top- - Kaç tanesini duvann albr.da ez- Dartımyan dedi ki: er. Gurı geçmez ki Tllrklere karşı ikn 
taın. dik?. - Peklllü, öyleyse, elması sntalım dilen ceLir ve tazyiki ve knnlı teca-
Aı·amis dedi ki: Sek ı ve artık bundan Lıahsetmiyelim. tizleri lıiJdireu, öHi ve yaralılal'l sa-

-- iz yn ıud on. ·nn haberler gelmemiş olsun. 
lttı - Ah l Ah l Bakınız, siyah ve kır- - Bunn mukııbH bir yerimiz bere- SU h sesleri devam ediyordu; fa. Sn.kiıı \'e sulhperver Türk ahaliyi 
Daıı ııo.ktala~ ~ilyUmekte; b.en de leuhıedi bile değil mi ? Ayı Darta~ynn kat arkadn~lnr menzil haricinde bu-

rtan; an gıbı karargaha gıdebil- elinize ııe oldu? Niçin kanıyor? lunduklarmd,ın Ro.,.ellıler dtişmann 11 ziyade mUte slr eden hal ise şu-
:•k içın vaktimizin çok der old u~u _ Oh 1 Bi . . d ... 

1 
d. . D rt mevcud olmnclığınn knnf olmnk içil !ur: Fıun ız ıncuıda idaresi jnndnr-

a:ıınatindeyim. yan cevap \'~;~~- e1r1' ı}e a an- ate~ ediyorlnr demekti.. naltm otede bcı·iı.le mateceviz Anıp. 
.ı\tos cevap verdi. K ., - Vay crmınn 1 Bu fıkir Portosur urı te\kıf ediyorlarsa da bu mevkuf-

. - urşun parçası mı. 9r her defasmda Suriye hükumeti ta-
h' - Ayol! Ben ric'at etmenin nley- - Hiç te değil. akbnıt tam z~manındn geldi: işte ka ·nfmclnn cc.zalandırılmnksızın birkaç 

hllıde değilim; biz bir saat için ba- Atosun Dartan""nı ' lu rrib" v- raı·iahn geldık. Bunun için, efendi 
is t ,, .. og ~· ı se ı ı . ı h kk tin sonra serbest bırakılıp '-'eniden utuştuk fakat birbuçuk saat kal cır · · .. ı i tik b er, ı.ıu m se e a · ·ındn kimseye bi " 

dıJc; bir şe; söylemeie hakları yok- . ~ını soy em § ' ve .u gamlı ve söz kııçırmuyınız. Bizi gördüler .. Yıı ' tlrk ahnli (!zerine sevkediliyorlar. 
tdur; haydi gidelim, efemliler, hay- :ğilt~hie~ add~m ddeUkanlı ıçin baba şef- nırnı.zn geliyorlar, · znfermizi tebril ıfandn idarelli poliı:li de Türklere kar~ 
i ırideUm <a ı sse ıyor u edecekleı·. ı husuınetkürnııe bir tarzda hal'eket-

G • . . Dartaııyan cevap verdi. H kik t .. 1 . . . . c 'rilrklerhı evlerinde silfıh taharri· 
rtıno aepctı kolunntnkıırak une Bi d 8 n eıı, oy edığımiz gıbı, butı.ır 

ıeçti: dört nı·kndaı, on adım kadıu· - raz .sı~Tmtı an ibaret; pur- knrcırguh harekete gelmişti. İki lıiıı ııtıııa devam etmekte, ileri gelen 
tt:tisinde, peşinden gidiyorlardı mnklarım ikı . taş arnsına, duwırın taşı den ziyade ndnnı bu dört nrkıtduşu 'Urklcri \'ergi boı çlnrı behanesiyle 
-Şimdi ne halt edeceğiz, efendi- Ue ~(!zUğUmiln taşı arasına sıkıştı dn k1smetıi clır'etleı"iııc, tiyatro scyı- de evkif <'ylemekte, hu!Usu intihap esna-

leı-, deıısı sıyrıldı. gibi, şalıid olmu bulunmukln berabc ında TLirklUğlhı kuv\'et ini felce uğ-
Diye Atos bat.ırdı. -lştc elmas yUzUk tnkınamn sonu bu cilı·'eti göstermekten mnksadlnrı· ntmuk için her suretle gayret gös-

co b d h d al tti ld • eritmektedir. V nkıa Milletler Cemi--Bir şe~' mi unuttunuz? u ur ocam iye Atos ay e . nııı ne o uguııu ke'tı.fcdebilmektcı 
Diye Aramfs sordu. Portos haykırdı: çok uzak bulunuyorlardı. «Yaşasın si- eti tarafmdnn tayin edilmiş olan 

Ah h . ı d ı fil l y ntihabat komisyonu muhtelif unsur-- 'Bayaz bandra, vny canına - , ım ı ya ı~, sen e c m:ıs var! ~şor ar. aşasın muhafızlar.> 8e~ 
~aYruK havludaııolmnkfa beraber Şu halde ortada bır elmas varken pn- erıııden bn~kn birşey işitilmiyordu :t rın ve ekalliyetlerin ve bilhassa Er-
d · · d ·· ·· il d ., lk ı wııilerin hnklnrını bitarafnnc biı· su-Uşınan eline bırakmarnnlr<•ız r a ıçm ne uşun P uruyoruz . gc en. J. dö Businyi olmuş \'e At.o " u k k b ette korumnğa çalışmaktadır. Fnknt 

..\tos koşa koşa kaleye gitti, duva- - Biraz durunuz! Diye Aramis onu ~ı~ e nı sı uı-~ . ahsi kııylıettikleri 
l'ı t ak · t d" ıı ıtiraf eyJemışt Sü · ·ı 1 I 1 u komi~yon mnhalli Arap makamla-

ıı üzel"ine çıktı. ve bayrağı çıkarıp sus urm ıs e ı. ' . ı. varı ı e sv çre ı turnfmdnn buliin cephe boyunca 
•ldı; fak at Ro elliler kuı'Şun menzi- - Portos bu iyi dUşUnce: bu scfeı 0 on~n ~c~mdeu gelmiş, si.lvnriııi 
lirıe , kl b 

1 
d kl" ıııdaıı bir fikil" verebildin. e ls\'ıçrelınıu arlrnu~Jarı da anlım nrnnlığn se\'k<'dildiğinclen ve muhte-

.) a nşmıs u un u .. r Elbe ı..k"p ·l · t' 'l' b "kt J f uıısuı·Jurın luıkjki yi.lzdo nislıetini 4toaun a rin Idd ti' otea açmış- tte, mademki l>ir elmas vu1 1 el emış ı. e rı en, e sıkmuk 
'-1-d zed e iki ~ ı if i l \'ÜCU· satarız diyerek, Portos Atosun tak ın ve kucakla~maktan lmşka birşe. o:;tcreıı liste.der kendisinden gizlen-
clun~ vke 0 a san d ey ç 0 dfrli sözUne karşı gurur gösterdi. uılmıyor ve Roşellilero karşı s.wı·u ığinden ve TC!rkler her türlü tehdid 

S ~ı ı tutuyor u. . . . IJ:tl'tmıyan dedi ki. n knhkııhnlar nihayet bulmıl ordı.. ' tedhi.)c komi -yon azalnriylc tema-
ankı Atosun canı sıhırliydı; et- F ,•At b k 1. . h . .. · ıt·· ı d t t k" K d" , gdıııektcu meııcdilillklerindon ko-l''f d 

1 
k 1 k - a.ıuı , u T a ıçenm edıve. uı·u u er o cr cce nr ı ı, nı· m~ 

4Un~ı dun gbeçf ent ve Iı ,ı·fl çakand. ~r- olan elma tır. . • yun çıktığını zaırn derek i i anin ıısyon ne yupabilir? Bu tedhiş son 
..._ ar an r ane u c ·eıı ısrne ~ . i ~~~ ' · ın eı de o derece şiddetlenmiştı" ki ··~U;,J V~'Ul.l. ÇDf.s.Jı...«na, fom n{l)ıst.iıU~ lC D m l • ,!lı,A!,!Ui~UUiliWJ.:~. 

At k h " h f l Diye Atos cevap veı'Ctı; u ııveı·I g 11 e ı . rınrcnn.mı :n:n-..: -.uccaııuu 
os nr mı şe ır mu n ız arıne 1~ 1. , 1 d "" . K -f. t k 1. . llzd<!ıı rnnsuıı knlubilmek 1·,.1·n ma 

dönı• b ,. 11 k k A - "ra ıçc .ı.ı • o Bukıııghamı, fü; ey ıye ·ene ısmc 'ük ek • lkı~ım· ~ • 
"P yraeıııı \'ara rarga- k · azulm·ını knp ımcığt mecbur knl-

hı s lil 1 d H ikl f ·mı, kuı'taracuk, bundan dolayı sn' ~ anlatıldı. 
l~rı e m aktı.. er k ; rtt ıu: nğ\'ılZ• m lt çok <loi'!rıı olur: herhalde el mm Ln Hund iyer lle Kurl\iııaln işi anla nı hırdıı·. l:)udyede i e mütemadiyen 
i'orıa d çıB.ıg~ tt n ~fdd t a ı~~ı satalım. Bakalım papaz efendi ne d cıı. Kardi ıınl da, Öyle mi?~ ·ni çctelcı· teçhiz edilerek şehir ve 
hr tı· ı.ft ır olkra anı l eı· ve d 1· yecek? Portosn soıınuyoı-unı, çUnk Diye hnyret gôstermişti. .ıırnbu hu·daki silııhsız Türk ahali ü-

ara an a ı.ş ses er ge ıyoı· u. fik . •rım• se\kedihnektcdir. Diğer taraf-
llirlııci ateşi ikinci yaylım ateş 0 ı rint soyledı. -Sonu var- 111 dn Snııcak nlıolisinden olup inti-

ttkip etti \'e Uç kurıun a\'luya isa- Ç J- M D J" K L E R mptu rey vermek için Taı·kiyedcn 
~et ederek hakiki bayrağa benzetti. Jancağn gelmiş olan Türklere kendi 

arari'iihtan bağrl§ıyorardı: nemleketlerinde hüviyet cüıdanlan 
- Aşoiıya in. Aşatıya in.• 8 } kt 1 ılabilmelel'ini güçleştirmek için en 
Diyorlardı. U UDmUŞ me . Up ar JUyük rnuşkil t gösterilmektedir. 

..\tos &§aıya iııdi: Kendisini me· Soknkttı buldukum mekt\ıplal' Dikkııt ettim, bu sözler hoşuna ı•it .folbuki bunlaı· bu \'e ikııln11 ıılı:ıma-
~lkla bekUyen arkadaşlan onun ya- daıı bir taııel3inf dUn neşretmiştim. mişti. Gözleıinln içi lıaıl harıl g t ııııca intihap için. kuyıdları ynpılma
l arına geldfkfni görünce sevinmiş. Bugün de bir başknsmı ııcşrediyo- JUyordu.Her halde bir iki numnr f nn~tndır. Suriye ve Fransa menfaat 
~!"di. rum: fazla kazanmıştır. Ayni usul il t.ın~ r Jh-lığhıiıı bu gizli mUrettep işlerine 

l>artanyan baiırıyol'du: Gllzel Sevim. ka bir mua111me de tatbik ettin :ttğınen Tliı·kleriıı muvnffn.k olaca-
-Haydi Atos, yürü! Yürüt ;Para Çoktanbeı·I vm· ki senden hiçbir hiddeti ııdf. llllduıı ş~lphe edilmemekle beraber 

<lan baıka herfeyi bulduğumuz bu mektup olamadım ' belki de çok - Bunlarlu meşgul oluc~ğınız I'Uı·klUğii Suriye Araplal'ının cebir ve 
-ır..,da ölmek ahmaklıktU'. meşgul olncaksm.' BugUnlerde asa- derslerinizi dUşUntiııUz ! .ecnvC\.zlc!·ııe knrşıkorumak için inti-

Ancnk ı.al'lrndnşlarmm suzleı·ine bmı bozuk ve te elliye muhtacım. Dedi. YcıptığJ bu kabuhğu çok si ~np kon~ısyonuıııı derhnl YeSiıit \'e im-
kuıakasmıyan Atos gururla yürU- Dün doktora ~ittim bir ~·ığm sinh ııirleııdim fakut l>ugUıılerde dili kıı; ·~ıı \'tH"Jlıncz13e yııpıJacak intihabatın 
l'ul'du; arkada hm ise ona söz ıceçi- ilGcı aldlm. Birini bırakıyorum, di- tutmak lt1zını. Halbuki tu\ aletind l~ı>h1:dcu uri olaınıyncnğım söylemek 
t'llledikleri için ayaklarını onun yu terini kullanıyoı um. Sonna. pek fe- gusto namına lıirşey yoktu. Hi,.. lıo) 1

1ızınıdıı·. Milntehipl~r te irdcn azade 
t 1 :r ı nrrık l'e ·J · • b ı· "YU4une uydurmaga mecbur o - nayım. Bu sen emiz de pek gUrUltil- le muallim olur mu? . ~ eruıı ve.re i ırlerse Türk-
lU.uııardı. lti ve ddikodulu geçti.. lmtihania· Btıtnu lıhuıaı etimle t tili bekliyo eı·ı1n kkkahir lıir ek~t·rir..:t knzaııacuğı 
Ur· . . · 1 · · • · • nu ıa · rıktıı-ıtnosepetı ıle epeyce ıler emış rın ııctıcesı ne olacak; bılmeıp !. ı-um. . . : 
\ıldui'u için kuı· un menzili haricine B zı aı·kadailar, yalvararak, fa- Saçlaı·ımı ö) le bir yupucnKnn ki. Butliıı gızlı tertipl~ıe kıu·şı Tüı·k 
(fıknııştı. kat bol gözyaşı dökerek muallim- Biı·çok kart: aldım. Şimdiden bunla ,~kümdı alın· ve tuhıınınıül göstc-

~irillııiy onl'a şiddetli bit· :ıtcş ferin taş kalplerini yumuşatıyorlar. arasında bir kombiııezon, yani orijı ıyor. ÇLiııku knt'i· neticenin herşcye 
e\:ıı! i~itildi. Dün, ŞUkı-Uycleriu evinde toplanan ııul bir lııış huzırlıımukl meıı1rnlilm. ·ıı~~en TUrkleı•in lehine tecelli ede-

l)~>ıios sordu: bir grup, ailamak \•c daha fazla Muvaffak olnctığımn eminim. o, tnl ;egmden TUrk hükumeti emindir. 
-Bu ne? Acabn neye ateşendi- gôzyaşı dökmek eksersizi yapmak.. dirdc Lıirkaç poz çektirir, sema dl _.uııuııln beraber Tilı-k hilkfimeti Cc

l~t? 'Kurşun sesi duymadığım gibi Erkekler, kadının gözyn mn taharn- yollarım. Sen de orııdn tntbik eder ıevı·ecle \'e Paı·iste teşebbüslerde bu
llı11ln <la gtirmUyorum mül edcınezlenniş. Binaenaleyq er- sin .. Bakalım ne sükse yapncnk !.. . una~n~ cereyan etmekte olan vekayi 

- Grimonun ölU askerlerine ateş kek muallimlcı·<len, bu uydurma Ynhıız lıu seııe, lstanbul plil.jlaı"ln· ıc huclı_sntı. t?kip ettiğini ve intihaba. 
t:d.ı~orJar galiba. gözyaşlnrı ile epeyce not kopnra- dn renk rnelescsine dikkut -et \'e bn •111 ~ıetıcesııu tayinde · bu hiidiseleri 

Diye Atos cevap verdi caklnrıııı umuyorlar .• Ben de tecrü· na daynz.. .> hı mevzuu etmek hakkmı mahl\ı.% 
- Fakat ölüler de o~lara ateş besini ynpbm, .fakat muvaffak ola- Mayoların, cildin, elbiselerin en -~ttuğu~u bil~irmiştlı-. İntihabat Ha-

"d~ınez. madım. Gözleı·ımdc bir damla yaş fazla itibarda olnn rengi, hatta şekil· !ıra~ı nıhayehne kadar devam edo-
-Elb tt d . yok. Yalnız sinirli taklidi yapabili- Jeri ııcleı·dir, bunları öğrenmek iste. .ektır. Ve Temmuz iptidasında inti-

~11.ll.rıetrn~ le ;. c~~~.' t~u~u pusu yorum.. l'im. Bence bunlar, imtihan sualleri ınbatın netice i belli olarak Suriye 
ltı- ve h"ılş e~·kır. di ıya ı k advranb~·- Bir erkek olınağı çok isterdim. kadar mühimdir. Çünkü, ne yalar 11.ikumetiııin Ccnevrecle ve Pal'.iste 
.1 ı eyı eş.fe nceye ·a ar ız b ıl n ı ı · ~e ate 

1 
d Çünkiı ·onların tn nucn ı, bıçağı sö~ liyeyim, ben bu sene nişanlannca- ıap a an • şmn nrın ıcnplamıa ve ne 

ll Ş meıızi i ı§Ula çıknrız; o- r 1 1 . .. .. z . . icclerin ı-inyet d · t clr · ın 
lı Un ıçın çok acele edip nefes kısık- var. Zor~ ge mc~k .o~ al a ~ş goru- ğım. eı.ıgıncc, ~portmeıı lıır dcliknn- ıılııcaktır c ıp eme gı an -
hna t t 1 d b" k yorlar. Bız beceıı sısız. nıtılııııı su- lı .. Gerçı mcslegı yok amm:ı, parası · 
lla • u u mamı.z a ır mana yo •. allerini elde ettik, boşboğazhğımız çok.. Bu işte Frnnsızların hareket hattı-

qj ltı ~rete dU§milş olan Portos de- yüzünden o mükemmel fırsatı da Buşku no yazayım. Hepimiz çok nı tebnı·üz ettirme i itibarile şunu da 

,,.-=--; 

ı~en ve ~tarih 
. . ..... 

Hekim, eczacı, i18ç mev
zuuna bir bakış. 

YAZAN: Eczacı Kemal Klimil Aktaş 
Bu asırda Gö~cnberg'iıı mat- toplamıştır. lbtikın aletinin ilk 

baıcılığc keşfetmesi üzerine bü· icıdmdıo ıoar• bu aleti telr.nilr 
yük Türle alimi (lbni Sina) nın, cepheden en iyi yapan (Şopen) 
•Elkanun., kitabı Avrupa dillC4 olmuştur. Bütün ibtikan yapan 
rine tercüme edilrniı ve Nikola üıtadlar, b11tanan uzunca yatı-
Mir:pıos isminde bir eczacı rılmaaa vo ibtikanı yapan ccza
(Panzebir) .adıylo bir risale çt· canın diz çölcmesi ve iletin ma-
#armıştı. Nilcolaoın bu kitabı ıuraıının yukarıdan aşataya ıo-

on yedinci asra kadar bütün kulmaaı usul ve kaidelerini ki-
Avrupadı eczanelerde birer taplarmda neşretmişlerdir. 
rehber gibi kullanılmış, bekim· Bu usullerle yapılan ibtikan· 
.iı< ve eczacılık Nıkolanın kita· lardan faydalar görülmekte idi 
bı üzerine yürümüştür. Oo ycdın• I ve çok pahalıyı da çıkmıyordu. 
ci asırda ( Sıyo11bam ) adıoda lbtikan yapan eczac lar o dere
bir alim asrın lppokratı sayıl· cc muhterem sayılırdı ki, öl· 
mış yepyeni bir kodcx ortaya dükleri vakıt mezar taılarına 
atmıştır. •Burada medfun olan zat bır 

Ve Romada (Saleru} mektebi çeyrek altan ücret He hnstala
açılmış, buradan cezacı ve be- rma iht ıkan yıpırelc bemcin
kim iki.i bir meslek halinde sini hastalıktan kurtaran meş-
pelc çok insan yetiştirilmiştir. bur Hoknıcı falan zattır.. diye 
Sicilya ve Napo1ide de birer yazılırdı. 
mckteb açılmış vo bu aurctlo On altıncı asrın ibtidalarmda 
ltalyada eczacılık ve hekimlik (1514) Haziranında Franın: 
asra göre terakki yolunu tut• krah bulunan on ilcmc Lui bı r 
muştu. Almanya, Fransa ve emirname neşrederek i aç sataıı 
lnjlilteredeki eczacılar ve ecza• eınafm aı tar ve bakkallardan 
ıaneler ltalyadıkilerden çok daha tefr k edılmesin ı cmretm ştit. 
ı ptidai mahiye.te idı, buralar· 0.ı üçüncü Lui se.cfinin emir· 
daki eczahaneler, kuİnaş satan, namesinm ahkam.na tasd k ede-
bakkalıye ve sebze satan dük- relc cczıeılırın ticari hukukla-
kinlardan başka şeyler değıldi, rını daha genişletmış, ehl yet
bizim ıimdılci baharatçılardan ıizlerin ılaç satmasını yasak 
çok daha basit idi. etmiştir. Bu asra kadar dün-

Bu cinı esnafa (Appotbicoi- yanın her yerinde ne t-czacı 
re) denilirdi, verılen iliç!ar İçin· bugünkü üniveraite m~z.unu hak 
de zehir çok olduj'u ı çin phar• ve salahiyetini alabılm . ş, ne de 
macien adı verilmişti. Eczacılar eczahaneler birer laboratuvarı 
diğer esnaf sırasından ayrılmış, vaziyeti kazanabilmişti. 0.ı se-
.aç yapıp ilaç utmak alelade kizinci asrın ortalarında (pha· 

bir iş olmadığı anlaşılarak, her-
ke;in hasta kızanı, karısını düıc· rmacopee parisiennc) adile bir 

lcodcx neŞTedılmiı vo Franııı 
ki una lerak en gizli yer.erini lar bu kitaba göre bir Him 
aç p i aç tatbi.c etmek gibi hu- cephesi almıştır. 
susıyet eri o.iması düşur.ülmüş, Yine 18 incı ısırdı Morgani, 
ha •ur~l.e eczeı..._. ~ •c-
zacıların ıfıf ve namuılu dav- Lavlnye gibi alimlerin ilmi 

ranmalan için lciliıelerde yemin tetebbuah meydan almıştır. 
ettirilmesi usulü kabul olunmuş· 1758 de Fransa hükü:neti ecza .. 
tu. On beşinci Hırda tababet cılık ilminio iocc ve yükıck bir 
ve eczacıl.k aıcak, aotuk, rutu· meslek oldutunu iÖrerek ceza· 
bet gibi tesirler içiode bava, c1lar vo eczaneler hakkında bir 
ateş, ıu ve toprak gibi dört niıamaamo acıretmiş, hem ec-

ıacalarua hukukunu muhafaza unsur kanunlarına göre düıü-
nülüyordu. etmiı ve hem de ebliyetıiz in· 

Hıstab~ın •ebebi vücuda ıu· 11nlar elinde bulunan bu itin 
ıu maddelerle ıulp mevadın tablikeaine mani olmuştur. Ay· 
feaadına atfedilir. ıene ıema· ni Hmanda ilk resmi(kodex)de 
dan niyaz He bal çareleri dü· aeşredilmiıtir Bu kitapta muh· 
şünülürdü. Semavi ahvalden telif eılci asırların iliç izleri 
bir takım hükümler çakırılarak görülmüştür. 
ayın ille cuaaıı, ıoa çarpm· Franaada ilk ccıacı m•kte• 
bası ıibi efsanelere yol verir· bi Pariıte Collere de Pharına· 
lerdi. Ücacıl.k, hekimlik, m Ü· cıe adile 1770 1eaeıinin on 
neccimlik bir arada yürüyordu. N' 1 d . b d 

167 1110 a a yanı un ın tam 
Buiünkü Monbeliyo mektebinin 
ılk tesisinde tababet dculeri· aene evel açılmıfhr. Bu mek· 
sırasında astronomi de okutu teptc iliçlarıa. menpi evsaf ve 
lurdu.. Bu zamanlarda Frınsada istıhsali, kıntak iteler til.lilı-

leri ıöıtormeğe baıJanmııtı. 
hekim ıle eczacı ayrı ayrı şah· 1971 de eczaci mektebj Col-
ıiyetler ve ayrı ayn mealelder leıel.ldcn çıkarak üniversite 
detildi. E11 büyük ameliye ib· ak olmuş ve umanın en yükıek 
ti~ao yapm idi. (1496) da ilim adamlan e~zacı mektebine 
Gatalania adanda bw cezacı 

boca olmuştur. 1881 de Kodc· 

=~:.--:.~1;~~k~:k:!~!~:i :.:~ lcs büsbütün yeni bir şekil aı. 
mıı, kimyevi ilaçlarla Prepara. 

11rıataa1n bu iptidai feklile ıı· tioo Galevik biribiriaden ayrı
rnııa yapmakta idi. 

larak yazılmafa başlamıştır. 
Jhtikın keşfcdild:ği vakit dün- Kodeks· bu tarihten sonra hem 

yanın en büyüle bir ameliyatı fenni vo b .. de kanuni bir 
sıyılmıı, ihtikın yapanlar en ezcaci kitabı olmuştur. Frınaa-
maruf ve büyüle adamlar ııra· da Fra•• zca olarak yazılan ilk 
sındı göıterilmelo bqlamııtı. Kodckı 1837 tarihinde yazıla-
Oo sekizinci uarda bile (Makotl) d O d k 

nı ır. a o uzunca asırdı ec· 
tıp akadcmiıi b.ılka hitaben zacılık, kimxa ve hekimlik büs· 
bir sual irad etmif, beşeriyete büt'iin başka bir cephe almış 
en faydıh tıp keıfioi haagi ıJiç- meşhur eczacı Pastüıüo taham· 
tır. diye ıorm011 hemen eberi-
yetle (ihtikan uıulüdür} r.enbıaı -.Ş1 elden kaçırdık .. Hnlbuki ne mükem- iyiyiz.. kaydetmek isteriz ki şimdi gelen bir 

4 to rndl anladım. mel olacaktı?. Babam bıyıklıırmchm, . eni de göz- habere ımzaran Fransız manda ida-
"er<li. 8 omuzlarını silkerek cevap Bizim munllimclerdc~ı ~iri vur ki1 lerindeıı öperim.. Bıyık dedim de resi delege i Garo biı·knç gün evel 

• hem ihtiyar, hem de çırkın.. hatırıma geldi. Dugln~ Ferbanks nıo- Arıkaı·ayn giderek \'aziyeti mUzakere 

tnki haklarını müdafa. eden TUrk P.. 
zetesini intiprdan meneylemistir. 

Esasen Garonun tek taraflı v 
Araplara dost vazyeti birçok defalar 

mür nızariyeai fenae bir devre i 
inkişaf açmıpır. 

Bu ıaralarda yeai kaideler te
ıiı edilmiş, ıtriyat ve boyalar 
üzerine yüriinmüş, foaoller ve 
daha · birçok yeıu grublar ke -
(edilmiştir. Yeni i ·;lardan ir 
takımları, hususile aotjSt p l ık 

bBu kısmt meseleıi. Dün ona yaklaştım, elbisesini a-ös- dası rnvnş yavaş batıyormuş, öyle Jtmiş ve orada kendi şerefine verilen 
l~ ~l. Dört arkadnıı adi yüı1lyUş- tenlim: mi? .. Halbuki bnzılcırma pak de i.ri bil" ziyafette Türklerin hak ve talep. 
~ a~Jrnekte bulunduklarını ırören - Ne kadar zarif? -dedim- Size yakışıyordu. Mutee":sir olmıyalırn; lt~rmi nnznı-ı itibare alaeağmı kat'i 
... ~~--tarafındaki Fransızlar alkış çok yakıımış .. Zevki selinıiııizi de bi- yeni bir mada dulıa çıkın·. urcttc \'tıdetmişti. Fakat Snncnğa 
-...ıtle l>air"-ilTOırlardı. .ıe aıılaaanız. Çimaik avdet eder etmez. Türklerin Sancak-

nazarı dikkati celbotmiştir. 
Girifilmi taahhüdlerin ;Fran ızlar 

~ rafından bu tarzda tatbikini Tiirk 
milleti tabiatiyle unutmıyacaktır >- - s... 8 irtd t111ltiJ.d~-/. 

• 



Sahife 6 

a fenni mezbaha 

ANADOLtı 

Cun1huriyetçiler, F ranl~oya 
aid tayyarelerden on dör

dünü düşürdüler 
~~~-------·--------~~~-Kast e 11 on cephes .. nde, gayet kanlı bir mu-

harebe oldu. Frankistler, mühim tepelerin 
bir kısmını e e geçird·k~erini iddia ediyorlar 

Pc1ris, 3 (R.u..tyo) - F tan,.isl· 

:::i~:;ıeı::~· c~~~·····ı:y:!~:~ Millet Meclisinde 
tepe.er n b r kısmını e!de 
etm şlerdir. Bu ml.huebede, 

Va1i m~z-,, .. h,.m•n tem<!Un! atırıo,. beş yüz kişi esir al.nmış ve 
Çal, (Hususi) - Büdce inin darlı- hakkmda verdigi öylev halkın }ÜZ yirmi cesed gömülmiıştüt. 

gmn rağmen halkın hayat ve sıhha- aHika mı uyandırmııJ. bilha,.::ıa ilçe- Cumhuriyelçılerin, Frank.st· 
tini göz önüne alan Çal beledi) e nin su ihtiyaçlarının da pek yakında lere a t tayyarelerden o:ı ikisini 
i bu yıl içinde fenni bir mezbaha bertaraf eclileceğıne rnütcd~· ir ;ıöz- düşjrdülcleri haber veriliyor. 

in asına karar \'ermis ve derhal in- 1 · h Ik · d' · t' 
,...'lata baslanmıstır. crı a ı evın ırmış ır. Havas Ajtnsı, Cumhuriyetçi· 

.. Iezbahanın ·temel atma merasi- Gösteıileıı al:lka ve çalışma tarzı- lerın, S:ıgonda limanında iki 
minde hazır bulun"n ilbavımız na göre pek yakın bir zamanda Çal 

... J düşman taY.yaresi daha düşür· 
F:tem Engiıriın ilceemizin umumı iJçesi fenni bir mezbahaya kavuşa-
durumu ile mezbahanın önemi caktır. dü l:r .ni bildir yor. 
~~~~~~~~~~~~~H~~~~~~~~~~- Burgos, 3 (A.A.) ~ Burgo~ 

Man ·sada Oğre~m~nin karı- hü~umetinin Pıag mümessili ile 

l .r ı · .. [ / Çekoslovakya bar:c·ye nazırı 
YO TQQ lYE.fl Slnl vara ıyan ar arasında bir nota teat.si yap.1-

Ö:iemiş.Sal .. hli J·olu H~pis ce:za·sına mıştır. Bu notalar muc:bince 

mera imle açılacak carpttırı/dı[2 ... Çekoslovakya Franko hükume· 
Mani a, (Hususi) - Vilayetimi· • t.ni f len tanımakta ve ezcümle 

de\•am etmektedir. Ödemişi vilii. Kula (Anadolu) - Killik ögret- üçü.1c .i d.!vlet.er tarafından ya· 
yetimize bağlyıan yolun meni bay Sadi Işığın evine taarruz p l .n sılah .b ac1tmı bu silah· 
inşaatı bu vaziyette devnm ederse ~der~k r:fikasını muhtelif yerlerin- larm İspanyada kullamlmama· 
bi aya kadar '-'ol ikmaAI cdı'lecektir. en ıun arane yaralıyan Raşit ile 

J ··ru rt ki Sül d·- s nı teminen ııkı bir nezaret Evvelce yüz binlerce lira sarfivle cu m 0 a arı eyman ve ıger-
mcydana gelmes i imkansız olan !eri hakkmda ahiren şehrimiz ağır atana al 1cığını v1detmektedır. 
bu yol 14-15 bin liraya cıkarıla- ceza mahkemesinde karar verilmiş- Frankist mahfeiler bu karar 

bilmektedir.Bozdağ üzerinde imti- tir. . .. . üzerine B ugos hü '.ti neti oin 
d t eden b l f 

A h . t Suçlu, yedı sene muşevvıklcr, 3-5 
a u yo a ennı e crnmıye . butÜil balkan iti :aft devletleriyle 

verilmiş çür .. k t kl ~ 1 d sene rnuhtelıf ceza lam çnrptırılmış-
u opra ar sag am u- ı d resmi mü ıasebetıer tesis etnıış 

var rnsnetlerle takviye edilmiş ve ar ır. 

~·-

Dün, muhtelif layihalar 1roüz:ıkere 
ve kabul edilmişt .. r 

Ankua, 3 ( A .A.) - 8. M. cezasının affı bakkmdaki adhye 
MecLsı bJg İıl Hdmi Uranın encüme11i mazbatası müukere 
baş,anlığında toplanmıştır. Cel· edi.erek reddolunmuş ve ası<eıi 
ıen.n açılmaS1rıı mütealcıp A:ı· memurlar hakkındaki kanunda 

kara mebusluğuna seçilmiş o.an tadilat yapı"masına at kanun 
B. Muammer E ş and içm ·ş li) h ~s.le devlet hava yolları 
ve Esad Sa,ga.ı (J.uaa).un ve· uwnum müdür.üğü teşkıla tına 
fat ettiğ:ne da:r başvekalet Kültür Bakanlığına bağlı Ertik 
tezkt>resi okunmuştur. Ayağa 
kalk lmılc ve bir dak.ka sliı<u~ 
ed.lmek suretile müteveffının 

hatırası hz · z edildi ıcteıa sonra 

Ordunun Hanelu köy foden Hü· 
ıeyia Ollu Mı:h.:ued Kara Har 
zanın ölüm c·zHına çarpt·rıl· 
masına, Ankara şehri otomo· 
tık telefo11 kanununun bir m1d· 
desinin değ"~tirilmesine ait kanun 
layihalarıle resmi dairelerde 

elektrik teııviratanm tabd;dine 
daır kanun layihasuun reddi 

h ıkkındaki büdce encümeni 
mazbatası müukerc vo kabul 
ed. tm·ş:ir. 

Gene bugünkü toplantıda 
emekli b'inba51 Şükrü Ayıuğun 

okullara mütedavil sermayes ne 

ve A.gan.st•n il! mürıakid mu
badenet ve teşriki mesai mua· 

hedeııamesinin mer'iyet müdde· 
tiniıı temdidi.1e ait pro~o:Colun 

tasdiki hakkındAkı kanuıı layı· 
balarmın birincı müzakercl.::rı 

yap . lmıştır. 

8. M. Meclisi pazartesi g 'inü 
toplanac kt1r. 

lstanbul, 3 (Hususi) - Lon· 
drada bulunduğ..ı s:rada say· 

lav:ığa ıeçilen B. Muammer 
Eriş, Büyük M liet Mec:is nin 
bugünkü ıçtimama iştirak. f't· 
m ştir. B. Muammer Er ş, Mec· 

liste yem n e m şt r. virajlara korkuluklar yaptırılmıştır Menemen SU"a oiduğu11u kaydeylemektedirler. 
Yollar, bilhassa geniş tutulmuştur. T Saıamanka, 3 (A.A) - Res- J l • •• T• 
Bozdağınınçam ormanları içinden k::ıVUŞUJtOr mi bir tebliğ, dün iki büyük urna gazetesıne gore ürk 

Pcen bu yolun birçok turistleri ken askeri ha .eket y.ıp lınış olcfuğu· F a iZ dostlug"' u kuvvetıı·dı·r 
chne çekeceği şüphesiz görülmekte- f.f ahsuf u J'll çok nu bi d rmektedir. Galisdeki 
dir. Yol üzerinde bir çok rnenba su- B 1 · • ı. ·ı d 4 d d k l h"' .ı 

b k tl 'd• kuvvetler A bokaderin garbmda - Q';l ıncı sa.,, e ~ - ım an a arşı ın auıse.er 
ları görülmekte, bunlardanbirinln ere l' t !T F k k h k d · k lh G llardek-ne tepeıi istıkametİn· 'a at vu utınun önüne geçemediler. a r.m a nazauui~ atinı r,,. •'"" 
Lidyalılar zamamnda Sart kalesine Menemen, (Hususi) - Sehre 2 Çarşamba ukşamı Har.iciye __N:ı.:zu•_ı ..... 9 ;Ji. 

isale edilen su rnenbalardaıı olduğu kilometre mesafeden getirtilecek iç- de tak ıben 12 ki ometre ıleı· Bonne Fransız Alı komiserine Türk- B. Bone bugün tekrar sefiri 
nnlaşıl~a~tadır. Her işe önem ve- me suyu için faaliyete geçilmiştir. lem'şle~ ve Sierra dö Ambeso· lerin her türlü fena muameleye karşı kab.Jl ederek v~ ke.ld si e bir· 
ren Yalimız bay doktor Lütfi Kırda· Uk parti olarak 1357 parca su bo- r. yı ç evirm ş' erd r. Fraııkistler 'himayeleri hususunda kat'i emirler ikte nazikleşmek tehlikesıni 
rın bu yola verdiği ehemmiyet zikre rusu getirilmistir. verdı'öfoi Turkh'e hüviik elcı·sı'ııe te d b 

1 

· bu suretle A .bokader etrııf nda e • ·' • • - "rze en vaz yetı, u vaııyeti ı -.: 11~:andır. Yakın bir zaman~a Öde- Yakında ferşiyata başlanacak- min eylemiştir. Türk matbııat ve meh f.tınde 
rnı:şc varacak olan ~.·ol mcrasımle açı tır. Menemen, birkaç a.v ısonra bo, geniş bır .bata ha e"eti y pmış eylemiştir.» d I 
f kt B 1 tevli etmiş o!Juğu aksü a .ıı~ · 
aca ır. u ~-o ~n ıktısadi cepheden sıhhi ve temiz suya kavuşacaktır. oi.ıyorlar. .Jurnal gazetesi de şöyle yazıyor: ler sebeb le 8 iz ve amiic: tetkik 
fayası çok buyüktür. MAHSUL EVİ T c:ruel-Kastel!on cephesinde o:Fransanın arzusu bugünkü ger· 
S.-fi Jı/ide kül: ürr{i. Bu sene hububat fevkalfıde bere- general N 1 elaınin kuman dasın· ginliğin Hatay meselegile daha zi-

leri n forılanfr I ketli, hasat başlama~ ü~er~iı:: Bağ. S yade vahimleşmesine meydan ver-

(
A d 

1
) ların uyanması da rnusaıt gorulmek- daki kuvvetler 'Bablar ve er· memektir. Fransa tnrafndan iyi 

Salihli na 0 u - Mayısın 24 t cı· Ç'ft .·ı rı'mı'z çok memnun ve ra Elbuz dağlarını işgal etmiş· niuet gösterilmistir. Fransız-Türk . .. 1 . S l"h1'd k. e ır. ı çı e .; ~ 
\e 25cı ~un erı a ı _ 1 e lıltür ~i- evinçli. Bu yılın bereket senesi ol- lerdir. Bu kuvvetlerin ileri ha· dostluğu o kadar sağlamdır ki Lond 
ı·ektöriinun ba~kanhgı altında ıs- d w •• d' ugu soylenmckte ıı·. r. ketleri 011 k.iometreden fazla ranın muvakkaten derpiş etmiş ol-
l>ekterler toplantısı yapılmıştır. Bu t . t 'ht' 

derinlikte ve takriben ıs kilo· duğu ngilız tavassu una ı ıyaç 
toplantıda ilk ö.ğretim ispc~~er~erin- A/m ... n"ay:ı gı· ...ıen kt 
den BilUI Cemıl Kurtal, Husnü Al- _. .,, (lı met e gen'şliktedir. yo ur. 

' ı d lt l ·r ·., · Paris, 3 (A A ) 
tay, Celfil Gürsoy bulunmuş ar ır. a yan Ç tçı.erı Pars, 3 (Radyo)- Cumhu i· Ajansı tebliğ edıyor: 

İspekterler, Salih~i. m:rkez . oku~- Romı, 3 (Radyo) -italyadan yetç: l!ıpany ı h va kuvvetleri Hariciye Nazıra dün öğleden 
larmın teftişlerini bıtırmışlcrdır. Dı· ş'mdi o k d Al 'd bugÜl Sagonda limanını bom· sonra B. Suad Oavazı kabul 

kt.. d h ·k· okulu gezmis ve Y 8 ar .nanyaya gı en 
r(' · or e er 1 1 

.. • ·· çiftçilerin otuz bin - .. bardmıan etmek is iyen Fran· dmiştir. Türk ye büyük elçişi 
oı,Telmenleıi isleri başında gomuş, • . uç yuz on 

Havas 

edecektir. 
Dün ak,am sefirin de beyan 

etfği veçhile nazır bu gö üş· 
meleri esnasında iki m~mleket 
aras1.1da mevcut o 'an dostluk 
münasebetler• sebebiyle pek 
sam mi uzlaşma ve anlaşma 
arzusu izhar etmiş ve bu arzu• 
nurı birkıç aydanberi hazırlan· 
makta ola ı Fransız· Türk m st· 
k nı da imzalamak üzere onu· 
müzde d Eylüi ayında An karaya 
yapacağı resmi ziyare: le bu 
münasebeti erı tevs k etmek te· tefti !erde bulunmuş Manisaya dön· altı k Ş ye balığ olduğu tesbit koya ait b:r tayy.ıre fi osu.1u lakenderun sanc 1ğınds sık ıık 

müstür. edilm şti1". •ak 0 ,, tın'şl'!r vt> k PÇ rm 1 şlarclır. vuku! geleı ve T ·irkle,. tara· mennis•nd"! bul ınmuş'ur. 

H<ıziraıı 4__. 

lngiltere kr~ 
Frans ·- g . . eralitd 

kabul etti 
) Birk•ç 

Londra, 3 (Radyo - ktı 
günde11be. i burada bulun~• Er-
o a ı Ftan~a Hıva Nezaretı 

A h . • al ooıll'° a ı ar ' 'Y .. reıs . gen er 
Aıtuıcı 

ı gj • lng.Lere Krala 

J ,rj taraf111dan Bukingadl ,.rı· 
y ıd ı kabul edilm ştir. 

--~ Borsa 
3-6-938 
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., 

" 
" 

8 
9 

10 
11 

16 
17 
18 
19 
21 
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17 
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Zahire satışlal'ı 
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23 Nohut 6 
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. . 
Ç J .... o;. ovakJ adall' 

yeni hadiseler 
Başı 1 inci sah.i/•tl• ,.... 

le meşgul olmuştur. ri· 
Akşam üzeri çıkan resmi bir teb 1 

de deniliyor ki: ld 
«Mayısın 29 uncu günü (Krslıw 

havalisinde bir Çek neferi, Alrııa~ ille 
baasındnn ( Bzmer) adında bit1~1• 
müracaat etmiş ve tekrar iade ,., 
mek üzere, evde bulunan Almnll bıl·ı· 
raklarmı vermesini istemi v~ (P 
wer) tH· l'ıt:ıt)Jın ttrzunu erıu 

tirmiştir. •rJ' 
Alman bayrakları, filhnkika h~1 d~ 

nın virmin .. i ganti (Vezmere) ı!I 
edilmiştir. · 

,,etı 
M aahaza. Cek nefrinin hareı-

be,·nelmilel tPamiilJere aykırı oı~ı.ı· 
ğu

0

nrlaıı. Çekoslovakya Hariciye ~~ 
zareti, Almanya Harici~" nı>.zaretıfl 
den tarziye vermistir. 

Ka,·şıyak::d 1 yani' 
Karş yakanan Alaybey cadd~: 

sinde Yenigün sokağında it• 
ya tebaasından lstefana aid 8 

say lı evd~ yangan çıkmış "e 
eşyanın cüı'i b r kıımı yandık~ 

. f . . . .,,.,tı 
tan so:ıra ıt aıyemızın g•r 
sayesinde sö11dürü ml;ştür. 

Z..ırarın 8:J liradan ibaret ol· 
duğu ve evi •ı s gortasıı buhıo
duğu ani şılmıştır. 

. k t· Yangın bir çocu~urt dık • 

s iz ikle tahla parçalarıoa Y1~ 
mış bir kibrit atnıasından çı 

• ~;;.; .......... ~!!!!~~==========:::!'~~.-----..---~~~-..---------1 Ne olurdu sanki değil mi ya?. Fa-ı Babamın yüzündeki kırışıklıkların - Dereye kadar çıktık. Ne sakin. lnrına altı ve yıiiriiclü: 

1 
kat hava· nedametin en koyusunu du- birkaç misline çıkışı, göz irinin, gü- ne güzel bir akşam.. - Ne mi oluyoruz: hiç.. çocııt<lıı-
yuyordum. Belki de ruhumuzdaki ge- liişlerinin ölüşü hep o gün vaki olmuş- Babam bana baktı: rımln komışuvorum. 
\niş ayrılıklar ve aramızdaki telfikki tu. Şimdi yeni bir ümidle, o eski deru- - Güzeldi hakikaten değil mi Afe- Babam şimdi. şu halile knnadliirı· 
farkları, duyuş tezadları bunu doğu- ni ahenk ve iikunlerini elde etmek is- ride? it d ı t +n ihti\'ıır, nın a ın a yavru arını uı.un İ,erı· 
ruyordu amma, bu da değil... Başka, tiyorlal'dı. Hatta bugünden etmiş- - Evet baba!... takatı tükenmiş bir büyük kuşa ol· 
başka bil' sebep?. Bulamadım biıiiir- lerdi bile.. - Bu akşam bıze keman calacak zivordu. Fakat kanarlları yorgu?_ .. 
lü vesselam.. 1 G'" .d l . d ? a·· .d d . k ... . . oı~ırıı 

Ya.zan: şte, uzı e ev enıyor u.. mısın. uzı e e pıyanosunu a oı L malıvdı. Çünkii kollarının tıtre 

.:°~renin kenarından yürüyoruz. Belki, bana aid düşünceleri de var- etti. Ya, burada akordcu da yok .. Za- duydum .. 
- 66 - Gt~zıde, boşluk içinde yatan derenin eh Ben onlar için en emniyetli, en vallı Güzidecik. becerinceye karlnr B. .. . h'·z t . 1. d ·ı'k ng·acıı11•1 

"' b k' b"l'r sag tarafım d · . • ızım ı .me çı ~n ın, eı o ..... _o da seni se"dı' mı·? bakıyordu .. Hüsnii aga ey, ım ı 1 j • ız n snrkan otlarından tehlikesiz şeydim .. Hani bazı ticaret kahrından patladı. neraber bırşe~ ş r' 
• 'd"? rasgelc koparıyor ve birı:ı d.. .. .. 1 ld _ . t . - bfr dalına. biiyük bir fener asnll "jJeJt 

- Hayır!. ııerelerde ı ı · . ılıo yor.. .,ey usunu- eşyası vardır: . . . . er ça . ıgınızı .. ıs erım.. neri öyle yapmışlar ki ziya. kartl 
- Senin sevginden habeıi yok mu? Yuvasız, çatısız, aşksız. baş ş, . . Satışı garaııtıde<lır ya, onun gıbı.. Demın ne guzel de nnlamıştım ha- nlt kısmında kalıyor. 
_Hayır!. hür ve esir Hüsnii ağabey.. Ben de. yol~ın ıçıne karışan su ve Ne bile\'im, bana herkes güzel. eli- bamın duygularını .. 
_ Lmi 1 Gözlerim gene ıslandı: . . taşlara basmaga çalışı~orum. yordu. Ga.liba tabiatlerimi de seviyor· - Çalalım babacığım. dedim, ma-

. t - ı ak hı~sı Babam kapıda beklıyormuş bi~· . 1 .• · · · ı · d· k" · t• ? 1ste !malın um burasında içimden O adam bana, hep ag arn ~ ' .. . . .ı.. larclı. Uysallığımı. sessız ıgımı ıse :))- am 1 ıs ıyorsun. 
. b Karanlık-ta ,gozlcrmın şefkatle dolup 1. . "kA t tnı · y - 1 .b. d .. 1 .. d' kopun bırşcy ana c us b Dedi veriyor .. .. "b' ld ıyordum. Havatında hıc şı aye e ı- arı ag ar gı ı mesu ; gu umse ı: 

• ? •• •• • • • ., 'lı parladığını goruyor gı ı o um: 1 . 1 · • . kk _ Söylesen e. İçim yanıyordu Snıme, ıçım.. . lb' . fk .. . • en er arasına bende gırmek ha n - Çalııı ya, çalın ya! .. Amma .... 
· k' 1 ·· ı·· ·· b'ı· sır Sankı ka ının u unu ve ruvetı- mnl"kt' h ·ı· A 1 d lA l · k J t k _ BUrnıyorum ı... şte ona, ben de gon umun ı • . . . . , h b" · • ı ım .. Hayatım, mazim, ta ~ı ım I - na ım; evve a m· nç a a ur a 

_ Garip birşey.. Pek ı·omantik, rmı, mukaddes bir gizlilieini söyle- 1 nin engınını kaplıya!ı sı~da . ırk bulut Vf' derme çatma kültürüm, evi tanı· parça i~tiyeccksin .. 
pek de efsanevi .. Fakat çocuğum, çok lemiştim. Fakat benim sırrım, ma· I dağılmış ve gene eskı saa etme ~v-uş- maklığım, biraz lisan, biraz iş biraz Babam Güzidenin kolundan çıktı. 
1 
tırap çekeceğe benziyorsun.. \sumdu, temizdi. , rnuştu.A Çünkil ~aba_m v? ~ı~ne·~·. , uzi- muzik bilmekliğim, herhald~ beni Beni yakaladı \'e derin derin içini çe-
Başımı iğip cevap verdim: Mezarlıktan fırlıyan iriyarı, siyah elenin adeta ~ıle bı!e, ışlı~ e ış 1~ e ha 1 evde ~a!maktan kurtanr<lt.. kerek. adeta koklıyatak beni öptii: 
_ Zarnrı yok .. Kaderimle kalbim, bir köpek, yan taraftaki yokuştan hı· zırladığı malum felaketten. sonra, ç~t- ~u ıtıbarla ~nim için lıir endi!5e- - Evet, evet, işte öyle olmasını isti. 

bu işi beraberce hazırlamı~lar. Ben nldayarak ve sür'atle geçti, biz de yü- ]ayıp çökmüş mua~~am ?11• ~~bbenın ler~ y~ktu. Bel~ı de bende~ bekledik- yecektim. 
ne yapayım? rildlik.. . enkazı altına duşuverrnış gıbı, yarı 

1 

ıerı ~ırşeyler bıle vaı·dı. "Butıirı bunlu- Annem, mutbnk cihetinden gözük-
Bunu söylerken Hüsnfi ağabeyi gö- R~~c~enbire içim nedametle doldu: yarıya harap olmuşlardı. . . l'~'. ~oşeden kapıya vnrıncıya kadar tü: 

rüvordum. Guzıdeye nçmamahydım ben bunu! Annemin saçlarıııın bırdenbıre du~tındilın.. Ne oluyorsunuz çocuklar. bey. 
İçimde onun eceleri başltımı tı ve ltraf edeyim ki, bu nedametin sobe- ağarmasının sebebi oraya dayamyor-ı Neredey<liııiz Çol·uk1 aı· lne oluyoruz? 

bu ge~ni ıçmd n, onun Jozlerı l.ıuna bini de pek kauıyumıyordum: 1 du.. Güzide babamın kvlumı girdi: Bulı:ım kollarım ıkimızın omuz-

Bir de ne göreyim: ırı 
Rabam, masayı kurmuş .. Bu aMtı1 kt'"Ill :-.cnelcrce geçtikten sonnı rn ·ti· 

ı·arlıyor. eı;ki mcsud zanıanJnrınıJl 1 

yadına clönii\'or .. 
Bir<lcnbir~ Edirneyi hatırladırtl ~11• 
Bizim kavmakam, kızı, doktor,. 11-·rı · "zün mık hepsi gelip gcctiler go 

on ünden... öl· 
Ve o geceler du\'arlara vuran g..,. • rıetr 

geler, snlonun karanhğmcln ys 111rıı~ 
lak koşan ablam, hayalimde can 

yordu. .·ııdeıı 
Bütiın lıu ıılııı·ı knfamın f':iı 

'lktinl· 
uzaklaştırmak için lıa!!lllll sı 

-Sonu var-
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Eamer güzeli, yuYarlak çeb· 

r ı· e ' l•ftç kadın, siyab ve aevda 
:olu bözleriai Nelaona dikm ş; 
•hramın denizciyi, tepeden 

tırnata kadar ıüzmete dalmııta. 
N:lıoıa; bir hafta aoara, 

dıyııı (O )yam Salding)e ş11 
1Delttubu yazmıı vo hemen po1-
'-Y• atmıştı: 

•eu mektubumu aldıtınızda, 
~iç ıüpbcıiz bayrd edecek ve 
uelki de: 

L_ - Bu yarım yamalık adam, 
-.ep aevdalil 

L Diyecekaioiz.Fakat dayacıtım, 
=~- seferki kararım kat'idir. 
...._ refilca olacak kadın, b .. 
~!• içia yaratal•ıtbr. Dayısı, 
"Uiı valisi Herbert, oaa çok 
liiıol bir terbiye vermiştir. 
leendiı~ yirmi iki yaılarıada· 
dır. O.ıu ilk ıördüjümde, tim
cliye bar rut&adıjım ve t• 
~~dıtım bütüa lıadınlarıa fov
'iQtade buldJm. B.naenaleyh bu 
ltıdınla evlenmeğe karar ver· 
diın. Dayııı, kıydı bayat ıarti· 
1~ lcend.ıino aeoede üçer yüı 
lırı vermeği taabbad ediyor. 
Siz de bana birkaç ıene içi11 
•eQede yjz lira veyahud da 
dtfıteo bin lira vermeği kabul 
•derseniz saadetimiz temiu edil· 
'-iı o:acalctır. 

Bana o.an itimadınızı ve mali 
~udretim aa.ib bulur bulmaz, 
"trecejiniz parayı iade edece
ii111den şüphe etmed tiniz. bıl· 
d tim içindjr ki, size yazıyorum. 
8aıaa menfi covap venucaiz. 1f 1bimden v rmlls o.l~oıL. 

ltKa liı çbır şey yazm yacarım. 
Yaın z, ilk Vıl&ıta ile medubu· 
n_uzu beklcd ğimi b.ldirir, elıe-
11Qizden öperım •• 
Nelıon, az zaman ıonra (Niı· 

be) He evleneccjinden emin 
•l11auştu. O derece ki, güzel 
<•dınn ikide bir: 

- Seni mesud etmek için 
tliınden ıelea be.ıeyi yapa· 
tttıml. 

D yerek teminat vermekten 
Ç~k ınmcm şti. 
Nelıonuo aıkı, günden güne 

~Oğalmağa ve kendısi ( Nev.ı ) 
~llaanuıda bulu:ıduğu zaman· 
l.rda, bir dakika dabi sevgili· 

b"Q yanmdaa ayı ılmamata 
'tlamıJtı. 
Genç denizci, engin denizler· 

ele korunlarla çarpış rken de, 
(~ı l ıine mektup yazmaktan 

'1 ıüa dı bi geri kalmamıştı. 
Nelaon, Niıbeyo ıöoderdiği 

"-lctuplardao biriado fuolaıı 
>tamııta ı 

•sende• uzak 'I ıamak, be
_._ için, yeiı verir. Hayat, 
'-•iz bua ıevk vermiyor. Saa· 
.t.li•ia kaynata aeaıioJ Cenabı· 
~~lr, beai so11i11 ayaldaraaa kı· 
~ aevketmeseydi, boa dünya• 

~ .... detin zevlciadea mahrum 
....._cakt:m. Son olma11a, ha· 

"'-ı baıi• icia ...... 1 w,,., ... ,, •• 
0.N•.1oa. 1786 ıeaHiade dayııı 
aı~~a• Sakliattu fU mektubu 
........ bı 

•lateditiaiı hin lirı, emriaize 
._.dedir •• 

1• ~vgiliainia dayııı Neviı va· 
: d• dütiiıa maarafı olmak 
... ere defatea beı yüz lira ver· 
~ .. ti. 
~elıoa, arbk çok sevinçli idL 

" 1786 ıeıaea:aia birincikiıau· 
-~'da düpn laazarHdara bit: 

1

1
tti. Genç denizci, aevgilis le 

;: eaecek ve beklediği saadete 
Y11tıal f olacaktı. 
Vaziyet ba merkezde ikea 

"A ADOLlJ 4 

~=---iiiiiiiiiii:i-=;;=-=---=====--~=-=====-=====-=======~ 
Si' 

Nalclederı: Kimi Oral 
hir gün prenı Vilyam Eriki ha· Prens (Vilyım Erik)te (Nov:ı) 

1 Uoğu illerinıizden röportajlar 
}'azan: A. Enver 1 o aog -J-

Şirin bir kasaba: C:eyhan! 
Büyük bir ikbsadi istikbale namzed olan Ceyha

nın derdi eri: Su, elektrik, borsa ve telef en .. 
mil ol.ın harp gem.ti, N!viı li• adasında bulunmaıı, bir fev- Ceyhnndayım. Burada kaldığım ikı 
manına ıelerek demir atmıştı. kala delik yaratmııta. gün zarfında sıkıldığımı hiç hatırlı-
AntiJli adahrı umumi valiıi 1787 ıeneainin ilk haftaları, yamıyorum. Saatlerimi tetkikatın ge-

çirmiş olduğum için sıkılacak vakit 
Mo:ıtrey, yüksek rütbedeki me· mütekabil İiyaretler ve etl~mce- de kalmadı amma, Ceyhan, yalnız be-
murla.ı ve zabita'ila adanın ileri lerle geçmişti. ni değil hiç kimseyi sıkmıyacak ka· 
gelenleri sandaldan çıkıp kara· Ada ahalisinin !leri relen· dar güzel ve şirin bir kasaba. Her 
ya ayak basar basmaz, prenı lerı; kend. menfaatlerini, prens evin bahçesi ve bu bahçelerin bol su-
Vilyam Erikin, Nd'°nu naııl (V l)'am Erik)e karıı tam bir yu var. Ceyhan, kasabaya yalnız ha-
kucakladıt .nı görerek mütehay• mutavaat göstermekte bulmuı· ~·at değil ayni zamanda güz€llik de ve-

• 1- l 1 d lırdı. U.numı~ vali (Montrey)de riyor. Adanacta Seyhan boyunca ge-
)'tr ııı;a m ış ar 1

• zenler nasıl zevk ve teselli duyarsa 
Pıenı (Vilyam Erik), Nelso• bu kanaati edinmişti. Bu mü· Ceyhana karşı oturanlar da ayni ze\'k 

aun, (Neviı) adası valisi (Her· oasebetlo umumi v.l, prenı ve şiiri yaşarlar. 
bert) in yeğeni (N sbe) ile ev· (Vıly~m Er.k) ve N:lsonla Ceyhan bundan tam seksen sem: 
lenmek üzere olduğunu haber aişanhıı ıerefuıe mutantan bir eve! kurulmuştur. O tarihte bir köy 
alınca; düğ:in günü. gelini biz· etlence tertib etmeğe karar olarak.temeli atılmışken halkının fev-
zat kiliaeyo götürmek arzuıunu vermi• ve bu kararım, hemen kalade çalışkanlığı ve mevkiinin 

7 mümtaz hususiyetleri dolayısiyle çok 
izhar eylemişti. tatbik eylemitti. Bu eğlence seri bir inkişafa mazhar olmu , az 

Nelsoo gibi, krala ve bütün umumi valiyi, hayli masraflara zamanda birinci sınıf kazalar meya-
aaray erkanana ıon derece il· sokmuştu. . nına girmiştir. Seksen yıl evelki kö-
dık vo baııı.la bir adamın, bu V 1 · b yün bugün 144 parça iskan mıntaka-

6 a inıa tertı ettiği efen· .J L J J ,;ı• 

'
ereftoıı ne derece memauo o~· · sı mevcud olup 99 parçası muhtarJık Ce'.jlıan köglerinuen oirinae ueG,;men 

cede, kendi karısının hazır n 1 d k 1 b dutJnu, ertesi ıiio batara def• olan köylerdir . .ou köy er e öy ka- güzel binalar ylikseliyor. bir umumi hclfi, bir mahmuz, eş 8" 

teriae kayclettiti fU cüaielu bulunmaması, herke1in d.kkat nunu tatbik edilmektedir. Gittikçe ge- lki yıl önce fesholunan belediye in- menfezi yapmııtır. Yetmit matua 
aazarını ~clcm:şti. Adaoaıı ileri nişliyen şehrin nüfusu da süratle art- tihabının yenısinde riyasete Adanalı ve yetmiş yazıhaneyi muhtevi ba. 

iıpat etmişti: maktadır Kazada elli attı bin ve şe- gençlerden Bay SalUheddin Sepici ge- yük bir hububat ve pamuk halima 
•D l tl.. (V !yam Erik) ıeleDlorinden bazıları, umumi 1 ev e u preaı 1 hirde on bin ııüfusu rnevcuddur. ki tirilmiş ve bu hal Ceyhanlılar için ye- inşası dn derdesttir. 

ıırf yeğenini alacağım diye, validen bunun ıebebiai ıormuı· sayım arasındaki nüfus fazlalığı yüz- ni ve me.sud bir devre açmıştır. Bele- Ceyhanda halk belediye ile elele 
vali (Hcrbert) e k iltifat et· larsı da: de otuz altıdır. diye büdce.si birinci sene 23 bin lira- vermiş sayılabilir. Belediye her iBlu-
melcto ve onu yanınd ın ayırma· - Ge!sin diye yazmışhm. Kasabada iki bin ev, sekiz yüz dük- dan elli bin liraya, ikinci sene yetmiş de halktan azami yardım görmek· 
maktadır. Bu ıeref, bana aittir. Fakat neden gelmedi anlayama· kan ve mağaza mevcuddur. Ev adedi- dört bin ilraya çıkarılmıştır. teclir. Profesör Yansen imar planını 

ne nisbetle dükkan ve mağazanın be Eski Ceyhanın kötü bir hususiyeti hazırlanmıştır. Atatürkün heykeli ele 
G~rçi bıyatam çok berrak ol• dım. cevabi le kar ş laşmış!ardı. kad~r ç.ok oluşu ka~aba.daki tic:1ri v;ırdı: Çamurlu olması. 0 derecedeki, ~l~nda ~~terileı~ yerd ve 988 yık 
duğu için bu muameleye maz· Uınumi validen sonra adanın faalıyetın .ne de_rc~c ge~ış b.ulundugu- kışın yollarında araba, otomobil iş- ıçınde d.ıkılecektı~·· ... 
har olmlklığım tab.idir. Eğer, ileri gelenleri, prens V.lyam na açık .. b~r d:lıldır.~ Fılhnkıka, Ccy- Jemez. çocuklar bacaklarını sıvama- Beledıyc .. şc?r1 • medeni ışıga ka-

han, muhım ıktısadı mıntakalanmız- dan mektebe gidemezlermi~. Buna vuşturma ı ·ı üzermcle de ehemmi-
ufak bir kusurum olmuş olaay- Erik ile m~stakbel çifıe bir zi· dandır. Senede yüz elli bin ton :1.ahi- d . b. f k d 

1 
i 

1 
y ... ,.. ... 1ı yetlc durmuştur. Son safhalara gel. 

h b f t · 1 d" . . . . aır ır · ı ra a an n ı ır: ag.~ . . d•, biç şüp esiz, ir insaııı ki· ya e vetmış er ı. re, 8-10 mılyon kılo pırmç ve 30-85 b. . d . . d 
1 

d mış bulunan eJektrık yakında Cey-
G d · · · f . . . ır mevı-1ım e en ıyı ca c e en geç-mil d.ye çok sevJiı11. m ve kral enç e.ı:zcı zıya et e1nasın· hın balya pamuk ıstıhsal edilir. Sene· kte 1 b. . . kk b Ç" u haııı ııurlandıracaktır. 

5 d b. .1 1. • me • o un ırısı aya a ısını .. m • • 
ailesinden ol:luğundan dolayı. da bır nutuk söylemiş ve ada e ~nS ır mı yon ırnya .. yakın cıro ya- ra kaptırmış. Ayakkabı ararken eline . . • • 
fevkalade saydığ m prens (V.f· balkanın lng l z kanu.ıJarına H· paı. eksen. hububat tuccarı vardır. ne geçse beğenirsiniz? Koca bir Gıttıkçc .. modernleşen Ceyhnu 

d k k l ,_1 .. 1_ , l f ld _ Ceyhan aynı zamanda Orta ve Cenup . yerleşmek uzere etraftan gelenler 
Y.m Erik) in semtine dahı uğ· . a ma1L a mu1Le. e o u0 u· Anad 1 ·ı S . F·ı· t• . çızme. w 

1 
kt d ş· d. k d . . 6 

O U:<U l e urıye \'C l ıs ının y . b l r r . d ÇOga ffill a ır. ım l\'e a ar ıhti-
ramak cesaretıni nefsimde bula- ou tebarüz ettirmişt.. hayvan pazarıdır. Her yıl sevkedilcn . ~~ı .e e~ ıye. ~lec ısı . ~o e~'ll şe- yaç dolavıı;;ivle hep dükkan mağa-

.J -S . . . . .. . . hırcılık zıhnıyetı ıle mesaısme sıst:em- · · . . ' mıztıı m." __ • ,. onu var;:- ko un mıktnrı ıkı yz ı_pı &~~ u. p.r~ınh bir --o.ile veıyfii'i iıflndlr za yap!In_ıış, ev mşasına kım8e heves 

F t t •• - b • c ırde Uç çeltl1C, üç pamuk, ıki buz ki büyük muvaffakıvctler gö termiş ctmcmıştı. Cc~'hıuıın süratJe kala-as a U reyen r ve bir un fabrikasiyle üc banka, beş d k h · 
1 

. 
1 

.. ' balıklaşmama ında bu da amil ol-
doktor, iki eczane vardı;, tn.~ zatmahn da ç

1
.0 

• ayır ı ış er gormüş- muştur. Halen mesken buhranı var-
T. A d b k . . ur. za e e ım: d y b 1 lı 

F t ıcarı urumu u ·adar ılerı olan İk" . . d . . ır. a ancı ar eş on gün otelde 

an Oma Ceyhancla ne yazık ki ne bir borsa, ·ı sdencle ~ç1 ın9e001150 m1e.tkrelık ıdstas- kaldıktan sonra ancak ev bulnbil-
. . yon ca esı e rnctı·e ı A ana k d. ı · ne telefon şebekesı, ne de hır baytar 1 1 . 

500 
t l'k 

0 
. me tc ır er. Arsa kıymetlerı pek -----------Katil oldul ıınu s6yiiyen bir aaker 

kaçalı giireğe m .h,:um edil:nc :, 
ma&umluvunu iddia etti . . 

Adamın deli olduğu anlaşıldı! 
Bundan ilci buçuk 10.10 eve:. 

FaslO yukarı kısmında, gec 
y~rısma doğru heyecanlı ltir 
haJ ıe o:uyo ·. Gecenin ıüku.1cti 
içinde, birdeDb1re ıilih aeıleri 
ititilüyor. 

Devriye, ıilahların ataldığı 
yere doğru koş:.1yor, fakat kim· 
~yi yakalamağa m• vaffa • ola· 
mıyor. •Lej yoı1. alayma meıı· 
•llP bir yerli aaker, polise şun· 
I.uı ıöyliyor: 

- B z~ dojT11 ateı edeni 
ıördüm, baıa aç ktı, üzerinde 
kısa kol.u beyaz b.r göml"k 
yardıl. 

Aradan üç gün geç·yor, se· 
kizinci •ipabi letkıla.ı tarafın• 
da• ıeao ıilib ıealeri ititil.yor. 
Bir ıubay yaralanıyor. Fakat 
bu mütecaviz bir türlü yakala· 
aımıyor. 

8J c:şit vak'alar biribirini ta· 
kip edıyor. Herkea bu meşhur 
adama •fantoma. adını talrı· 
yor.. Polıı ve iandarma teıki· 
litı, bütüa te,ebbüılerine rat· 
men, •fıntoma" yı elcs geçir· 
meto muvaffak olamıyorlar. 

17 Atuıtoıta, Faı iaadarma• 
btına telefone ediliyot: 

- Evimde bir aalcer lrıçatı 
var. T e1:im olmak iıtiyod. 

Jandarma yüzbaıı11 bu firı· 
riyi sorguya çekiyor. A~ker ona: 

Yüzbaşım... Yüzbaşım, 
Fantom• benim, diyor. Yüzbaşı 
oDu• bu sözüne inanmıyor. 

Sandan ıonra meıele .rıcsip 

Frnso.Fantoması luı.pislı .. nea·e 
bir ıekil alıpor. Pe. cı T uraton 
iımiDdeki bu adam. kendi kon· 
diı:ni ıeve ıove itl.am ediyor: 

- Evet, diyor, çaldım, ö.
dürdüm vo yaraladım. Şimd. 
be.ıi cezalaadırabi lirainiıl 

lngiliz tebaaıından olan bu 
adam, verdiğ. ifadeye göre, 
ebedi küreğe mahkü n o~uyor. 

Aradan 26 ay geçiyor. Bu 
defa da masum oJduğuau iddı~ 
ederek, affedil me1ini iıtiyor. 
Bunun üzerine Pe:ci Turiıton 
bir alcıl bastıhkları mütehass · 
aıaa gösteriliyor ve deliliğ. me)· 
dına çıkıyor. 

Pe: ci Turaton bu günlerde 
ıerbest barakılacalctar. 

mr. Mersin ve Adana ile daimi suret- enete es1~·k G "
1 
ıc re 1 ddsml a~ıı~·e. 4?0 Yiiksektir. Şehrin merkezinde 14 

A me re ı az ıane ca e ermı ve uç t bb 1 k b' d-k A • 

t • alakalı bulunan tüccarlar her iş k·ı t k me re mura a ı ır u kaıı yen. 
.. .. ı ome reye ya ın arsa sokaklarını · 320 l · -<luştukçc yıldırım telgrafa müracaat . . mn O ıraya ı:.ntıldıgını ve bunun 

e) lemekte ve bu suretle sarf ettikleri )'em baştan yapmış, çarşı caddesini biraz da ilerisindeki diikkaıı yer:ht
p:ıra. ayda mühim bir yekun tutmak- ı bir tarafı beş, biğcr tarafı iki bu- rinin metre. ine elli lira istendiğiRi 
tndır. Buradaki iş sahiplerinin bir ay- çu~ _met~·eye Y.avaş kaldırı~l~ olaı·ak gördüm. Merkeze civar arsalan on 
cln telgrafa verdikleri para tesisi paı~c .cloşeJJmış dar yerlerıııı .0~ beş liradan aşağı almak 'mümkün değil
münıkün olan telefon şebekesinin bu ?1?h elık yaya k~ldırımlaruıı ıkı sıra miş. Bu da gösteriyor ki, Ceyhan 
knclar gecikmesinde nasıl bir sebep ıkı buçuk mctrclık wyaya kaldı.rıı~- büy~k bir rnğbct karşısındadır. 
vm· bilmiyorum. Jannı da tek sıra ngaçla süslcı~~ıştır. Bılhnsa köprünün inşasından soıı-

s d .k. .. . k .h d" Bunlardan başka gene bu muddet ra Ce~ hanın yakın bir atide 20 2~ ene e ı ı yuz bm ovun ı raç e ı- • rf d d . b. r . '. - v 
len bir kasabada ba~·t~rın olmaması zl~t tm ~ sende eb~n üç bınh ır~l ha ı- ~ın nü.~us.lu şirin bir şehircik olaca
.. 0.. .. .. .. .. · ... · . .. a emın e en ır mez a a ı e ge- gını soyler.,ek kehanettel8kki edil
ıse . usbutun d~şunduı ücüclur. .Hal- niş bir fidanlık, bir tiyatro binası, memelidir 
bukı, ben ~evkıyatı Ceyhanın dörtte · 

birinew ulaşm~y.an yerlerde baytar bu- Halkevi ko' ~el:! .1 '"'uduz 
ıunclugunu bılıyorum. ~ ~ n 

Ceyhanın diğer ihtiyaçları bir Or- .. 
tn, iki İlk mektep, bir de Ağırce1..a ı - Haıkev m zı.a So,,,v~ı 

:~:~:;ıe~;~~·~ S~ai~::~;ecle,~~~a~!ı~:~ Yardım Ko
1 
uou~.;e~~üs.lct ~~çı· 

mlil.:eahhidine ihale edilmiş olup tesi- lac~ğ eve ce 1 dı ılen kım· 
at ikinci pH'inda gelmektedir. Halen ıeaız kadınlar taraf ~duı y pı· 

filitre edilmiş Ceyhan suyu -ki içinde lacaıe T ırk eJ emelcıeri sat.ı 
'1er nevi mikrop mevcuddur.- Ve Ay- m ıağau• pek yakınd.ı açı.a· 
·an, Kayadelen gibi damacanası 90- caktır. B:ı mağazada el işlerini 
.00 kuru a satılan sular içilmektedir. utt·rmaK ıatt"yenler bor ıün sa· 
Kuyu suları çiçek bile sulanmıyacak t 17 den 19 k d H Be 
ıaMedir. Arteziyenle 134 metreye ka- • Ba Zil a •.~ " e-
lar inilmiş, gene de iyi suya tesadüf v.ad~ • Y ~ırrıya muracaatla 
•dilememiştir. Ceyhanın bu derece fe- iılerınJ makouz muklbiliode 
·i olan su işini bir an eve! halletmek tul.m etmelıdırler. 
:amanı çoktan gelmiştir. 2 - Hallcevinın spor bare-

J<:n büyük ve önemli ihtiyacı olan ketleri 5·6-938 Pazar günü saat 
köp:li işi sayrn Ali Çetinkayanın him- 15 te A.sancak Stadında yap.· 
metıle halledilmek üzeredir. Ayaklan caktar. Bütün h lic davetlidir • 
ve demir aksamı ihale edilmiştir. Dav~t y-ler ,.ı.md 'd H ı•- · . 
K.. ·· Ü • • ı "' "' 1 e l el 9'CVIR oprun n mşa.sı mfüıtakbel Ceyhanın den da.ıı. t • A d ı 
· k" • . 5 ı 111yor. rz1 e !!O er m ışafında miihım fımıl olacaktır. k 

1
. - l d 

Köylü iptidai vasıtalarla nehirden ıe re.ter ığe muracut a avet • 
.reçmekten kurtulacak. kışın bu yüz- yelen almalı dırlar . 
:len haftalarca, )latta aylarca felce 3 - 4·6·938 Cumartesi günü 
ığruyau iktısadi hareket artık arıza- saat 17 de Ar Kc,nıitesi ve sa· 

m safirhaneai 
40 yatak ı İ1~a edildi 

Huusi ıd.ırc ta afıııchn Arab• 
fıraaı cadJesindelcı barab me .. 
c db yerinde yeni yaptmı. 
KJdJz misafırhaneıi 40 yatalc,ı 
olarak ikmal ediım ıtir. M aa• 
fırhanede b Jlurıacak kuduz mu· 
ıablannrn iaşeleri Kızılay kur•· 

mu tarafından tomia olYaaak· 
tadar. 

••••• 
Maaf teu~iatı 

llko:Cullar öğretmen.erile y,,. 
kıflar idaresi memurlarıaıa 
H ıziran peşin maaıJarı, dün 

Deftcrdarhlc muhasebe müdür· 

lüğünce verilmiştır. Vakıflar 
ka..ırosu, g •çen senenın aynı 
olarak gelmişt.r. 

~ız devam edebilecektir. Ali Çetinka- at 15 te Temsil Koııutesioin H :ı[ k: V 
ya Ceyhanlıların ebedi minnetini ka- haftahk toolırntılar• vardır. Okuma odaaı 

..... 
zanmıştı r. . .. . 

Ceyhandaki iktısadi faaliyetten 
,onrn göziime en çok çarpan şey bele. 
!iye çalışmaları oldu. Filhakika şehir I 
veni ha~tan :vıkılıp yapılmakta gibi
lir. 'Mütemadiyen yol yapılıyor, cad- · 
leler açılıyor. çnr~ılm· tanzim eclili-

yol'. hı"r kösede husu~i in ant ve gUzel 

Döğmek 
Tepecikte Seıi.ııkli Sclım 

oA-lu Demir ve Üsküplü Abidin 
otlu Eyüb ar4l11.ada bır hayvan 
meseleainden kavga çıkmış, 
Demir, tokatla Eyübü döğ· 
müştür. 

Halkevi neşriyat ve kitapsaray 
ko.unun Mumcu caddo~indeki 
çocuk okuma odasınaa yaz m•· 
sai saatınin tatbıkine batlamlt· 
tır. Çocuk eserlcrındecı ıııifade 
edecek yavru:ftr saat 9 dan 12ye 
ve 15 den 18 e kadar o:cuma 
odaaanı açık bulacaklardır. 



.~-~~~~~-~~-~·"~.-~d~l~z-m-~-~-~-~-~-~~k-uc_a_z __ ~F~~~-~~r~S~a~h~~~aharar~HI 
-~·· -Başı Z inci eahi/ede - inşaat f aaıı·yetı• 

B r. k lerdc bulunmasından dolayı yu· 
U a r-f Ş 'l m j program karda ıaydığımız mahzurlara - l3a ı 1 mci s~\Jıifedc- İfbrak edecejJni ümit etmekte· 
İstanbul rady ı: m\lkaltil aıılıyeye temin ettik- Fuar sab11mdaki Hll yolların y:z. Bu itibarlı fcabeden ted· 

4 Hu2lran 1988 Cumnrtesl )eri gelir, bir tanesi istisna ed· iaş11ına başlanmııtar. Jile olarak bjrleria almmHını toQlinen aıa· 
övıc ne riyııtı: k motosiklet ve biıiklot tur yolu ğıdald buıuntı ıirndidın bildir· 
J ~ :w: PJ ıklu 'l'ü1 k •nu.,ikl a·. 12 ~o.. Jirıe, c;o ehemmiyetıizdir. k d k d b 

• .. u y 1 yapılma tı ır ve ya ın a iti· moti muvafık görmekteyiz: ll.ı\ ~ıd:s: 13.0c;: Plakla 'flu·k musiki- a Pız Hamı dalyanı üç se· l k T J 
r i ece tir, ur yo unu, müteferri l ....... her ticaret od&11, tica· si. lj :ıo • • f ıht lif p!Ak ne: rlyatı. nehtı 14,030 liraya lbalı edil- k 

Aham ııe<:ı iyntı: mcktc diğerleri de üç senelik yolların lnşa11 ta ip edecektir. ret odası paviyonunda ittirık 
l 0 0 J1J 1·1 ı ı,ı ıs 4'- • ü • d Jnbi11rlar umum müdüıU"-Lin• biaıeaiaio ben" er o~'"Z Jiraııaa 1 '' la 14 < aın1ıt mu IA.J 1• • u • ztrın en, Çıkılburnu 1200, 415 ..,.. 

r· 1 y h tı ı ı · Konf eran : Dr. Şük- eıki Godiz 900, Ret ppaıa ee Fuarda ln111ına kırar verl• metro murabbaı besabila y•r 
ru Jlı; ıın ( avu hı Kı tl y) . 19: len kapalı atış pıviyonunun in· İfgıl ıdıbHıcıktir. 
Pi 1'111 .-ı,. ı m11 fkl ı. 19 ııı: •• Kor1fe· JSSO, Kırdenıı 1000, CilN.,k a da ba 1 A n H · 

"" "• .. u §U•n f ınmı,hr. tıf pa• 11 - er ticaret odua mal• 
r.ın ı thıJv r lti namımı D nt 1250 liıı11 ihalı edilmlttiJ. viyoau Kültürparkın ıarlc tara· Jarının tanzim vo taaaifi icin 
Nu•ı t (Ko mik fu•lau). J9 66: B1ı11tı nı.uraa H. dılyııu•· fında yıp Jacaktar. muktezi E~ıı"er,Vitriıa va aaiteyi 
Horlfa tıalxırl rf. 20: Necnıtddfn Rııa dıı aıyrl büt'1D dalyıtt YI voli y k fi 
Ye aıkıulAfları uuatmdım Türk mu· lı-~I i u_ hi 6 

1 ı ar pıvlyonuaua duvar kendi memurlara vaııtaıile bu· 
.. ikfıil vı halk tarkıları. 20.46: Hıwa •• .. •ri ı•a ' """ H ıa- inıaatı -dört metre yükıelmiş. rada dekoratör hıyetiaia snü· 
r:ııınt LI ao 48; Omtr Rıza tprafrndan rinde balık IYlll bir ,shsa tir. Şimdi de pavyonun dahili nııip göreceği ııkildc yapbra· 
Aı upça ıJ()yJev. 21: &Jma ve ~rkA· iablNr •ttir••t• •ukıbil, Mı· alcsamı in.11 edilmektedir. caktır. 
da11Jcm ı"r•fnıdaıı TUrk muıikhıi ve !iyeye .... ~. ucak 1900 kü· Belediye reisi Dr. B. Behçet 
hal" .-rlulırı, <ıaat ayın), .2J.146: ıur lira bir v•ridıt rıtirmık· Uz, dün fuar aah.umdaki UJuh· 
0~ kNtra. 22.JG: Ajanı haberleri. tedir. tehf intaatı teftiı etm ·ıtir. Sıın'i 22 80: Pllkla 1<>lolar, OPtra Yt optm Bu miktar kil,.Uk bir mıbllt -ı- b f 
P&rça!UJ. 22.60; Son haberltr YH ,rıı. .. ıo uıı a riyıtı •Üratlo devam 
teıtl 1(1.D(ln proırımı. i9i11 Hrbııt balıkçılıtı ta_sy,., etmektedir. Fuar komltealaden 
Anbrı Nd)roeu: .t•ılctı bir fayda olımıyacatı memleketimizin muhtelif yerle· 
ötlt rıttrl11tır ••.rdındıdır. rinde bulunaq Tic.ıret ve Sıa· 
ll SO: Xanılk plik ntfriyata. 12 60 Kaldı ki, bu ubıclaki dalJu nayi oJalırını fll tamim ıön· 

Plak r TUrk muılkftf vı haUı ,.r1nı. Y• roli mıbaUerj kaldırıldıtı 4or Jmiıtir: 
r1 ıa 16 ı Dahil! ve harlet habtdn. ı 
Akşam neoıiyau: takdirde, aerbest balıkçılar ta· • kt111di ıv~Jıtımııı entornıt-
18.30: Çocuklara Xaraa-~ (KUçUk rafından avlanacak fazla balık· yonaJ 1ahadı tanıtmak ve laa· 

AU). 1~.16; T-Urk m\lllldsl ve halk tan tem. n edilecek verriler, riçle otan milnasebetımizi ze· 
"4ı:kılaıı !~rvtt M.uan ve arkadao- •hafo bedel nden daha da fazla n t'etmek ıı>esUc k&.1r1.11an Fu· 
ları). ~:Saat ayan ve .Arap'a netrS· 9lab l:ceı<tir,, O ıuo .çiq biç arım z h r •coc olduiu iıbi bu 
yat. 20.16: Türk muılki•l V• halle §ar· ı d 
kıJarı (Hikmet J?ııa ve arlcadaılan). dtt Jae Homı dalyaııopaıı ı•yri )'• ı 20 Ağu•toıta açılıp 20 
21 ~ Ankara !lkbahar atyarı~ıannın daıyan vı ıvoli mahı1lırinin Ey a do kapanmak üıerı 31 ıün 
dördilncü haftaıında ko~uya tıttrak ıerbeat baltk avına açılması dev m edecectir. 
edectk atlaı- ve kazauma nıtfma!Jerf fevka ldc:ı faydalı neticeler v•• Cumhuriyet billcGmetimizln 
hakkında konuıma Abdurrahman At- rcccktir. himayeıınde gatikçe her ba· 
eı tarafından. 21.l~: StCidyo .alOJJ 3 _ Kaça le ve 1 zli olarak k.mdan tekamül eden fzmir En-
urkestruı. 22: Ajans hııberleri. 
22.15: Yarınki proıram ve lstıkHU ı pkto, dıoamit, karp.t ve kar"' 
:nıar41. rıh .atlarla, botazda bazı mab· 

AVRUPA RADYOLARI dut kimMltr tarafından motör• 
Senf onfler: 
17,80 Beıolln kısa dal.raın: BerUıı lerJe tarama teklinde yapılın 

.,ilharmonisi. balık avı, balıkların yumurtı-
Hafif konserler: , lanm vo pek küçi.ilclcrini it if 
7,10 lJeı-Jin kışa daJi'a ı: Musikili ttt ği için bahk Anlin; ve nıv'ini 

l.lH&'P selimlan. (8,tr>: devama). azaltmaktadır. Bu tarzdaki ba• 
10.80 B•rUn kJaa dal.ra ı :Bando mu lak avcılatıma batka •••I•· 
t.lka. 18 Berlln kı.aa datıası: Hafit 
mı,ıll_ki (14,60: devamı). 18125 :BUk· ketlerde ıtır cezayı mUıtelılm 
ı-ıı: Plilcla Otle kons~rj. cı4,80 : oldufu da ötr ail i ·r. öyl 
devamı). l '7,4G Berlin lwa dalia&l: kı"k avın daha tiddıtli bir 
İt sonu konşerI ( 18,60: dev11nu). şekilde takip edilmHi iyJ oeti· 
11,16 Berlin kısn uali"ası; Ne~li celer verebilir. 
'.PlAk nıualkisl. 19,l 7 l3ükrei; Kın1.. 4 - Balılcçılık ııllt ve ede· 
tık Rumen 111usikf&ıi. 19,20 Prar; vatın dan alınan gümrük resmi· 
l'ok orktstnsı. 20 Berlin kısa dal· 
ıaıa: Neoell hafta ııouıı prpJrraım. nin faılılıtı da balık jstibsa i· 
2Q,20 'Pr•• ;J\skeri l>ando. 20,şı; tına ve ııtıf fiatlerine mücslir 
BUkr~t: Hafif' Rumen musikili (jtlr· olmaktadar. 
kıh), 21 Bel.MJ'ad: Eilenc.eli Jıat'ta 5 -Balıklar balıkhanede aıfi.. 
.1tOnu proıramı. 21,16 Pral' muıikiU uyıdo ile •atıldatı ıırada aatıı 
etltnceli la'fl'lyat. 22,15 Bükreş: fi& fiati üzerinden hazine qamına 
lon orktıtTau. 22,80 PflUı; Orkea. 
tra konHri. 22,46 BUkrtt: Hafif mu yliıde 12, tayyara vorgiıi nı· 
tiki nakli. 28,80 Vlyına: Etlence- mil• yüzde 2, balakçılar umiyı· 
li muıikf v• danı. 24,10 P-.: Of. ti boHbıaa 7üıde J, mütoıhbit 
aın oru.traaı. iti• yüzde 2. kıbzunal namına 

Dans musikisi: ylıde 2 nlıbetinde alınan ai· 
11 Berlln kııa dalgııaı: Ya1hena- clatlar mecmuu yüzde yirmi biri 

trilmanlar kuarteri. 
Resitaller: ltalmaktadır ki, bu vaı yetin 
JO Btrlw Jwıa daliası: Piyano kon- balak fiatlert Guriade ••kadar 

sert (BHthoven). 11.1~ Bertin kısa miiealir olıcatı aı:kirdar. 
cı.ıı.w: Erna &ek şarkı töylUyor. 6 - Balak neıl ai ımhı eden 
16.15 Berlin kısa daJ1ası: Şarkı ve ea müh'm Hbeplerdea birili 
fffrler. 18.SO P~ırte; Macar şarkılnrı. dı, canavar tabir edilın ve et
li O.tran: HaUc prkıları. 19.45 leri yeıamlJID büyilc bahlclaraa 
Belınd: Piyano konNrf. (Otalma1ıdır. lı:air kö fı&iadı 

Dau mui1dıf ı k 
20: Peşt.. 21.80: Beı·Hn kısa dal· bu cıaıten, ipek balıtı, iımiı, 

P kaplumbıtı,y.ınuı ltalıtı, cu;u• ruı, 28.15: Btlil-ad : 23 80: raır. 
23,80: Vf»aua (EiJentt1i musiki ye aılar pek coktur. 
dana havaları). Düyuauum&1111iye iciareıi ıa. 
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mımnda, balık avıad an tlde 
edilen gelirlor• mukıbıl, kütük 
ma1raflarl• ve balıkçılara te
min çdılen vesait ile bu cıa .. 
varlar avlanar vo lt&lf ettirilirdi. 
O zamandan beri ihmal edilen 
bu tedbir yOzünden canavarlar 
körfezdeki bütün balık yuva· 
!arını bozmuşlar ve bahtı tah· 
minin fevkinde azaltmışlardır. 
Bahtı imha eden bu cana+ 

varlarla mJcıdelo edilmek ilıere 
daha modern ve pratik usulle
rin tatbık edllmeJi elzem gö· 
rülmektedir. 

Yukarıda •rıedilın buıuıatın 
tatbiki, balık iıtib11l ye iıtih· 
likini arnırıcatı ve balkın uouz 
balak yemeıini ttmin edcc·j'i 
ıibi et fiatleri üzerinde do imıl 
olıcatı mütalea edılmekffdır .• 

Tam~uv.ır getm!yor 
Jıtanbulda aki maç yapın 

R.noeıa t•luıaıDıQ .. 1ar~mııe de 
getı ılmeain• teıebbllı edih•it 

r y ıirişilmiıtir. 
Tamıuvar hkımının teklifleri 
kabul edılmedıJindan, bö'ge 
ajaolıtı takımı getirtmekten aar· 
fıpazar etmlıtır. 

Yat kulüp 
Karııyakada inıa 

edilecek 
Kırııyıkadı intatına karar 

verilen V•tkulüp iç n Karııya
kadalu vapur lıkeleıi yanında 
bir ana alınmıştır. ln,aatı De· 
nizbınk yaptıraca\c, Yatkulüp 
25,000 lirayı çıkacsktır. inşaata 
yakındı baılınıcktır. 

Bir kadınla 
gezinirken 
aençler arasında 

kavga çı '·*'ı 
Göı•epede Sıkir ey olcatın· 

da Ssfor h urlı M ... ;6.:1 o}lıa 
Mehmet Ksr.ıtop, arkadaıları 
Supbi, Fr:vzi ve H\san Tartın 
Sakızlı Dcıpina adında bir kı· 
d nlı ıcıioirkon arkalarını ta· 

p edeıa arkıd11llr.lı kıvı• 
etm ıler, Memduh ta,lı Huanı 
ıı1t 1816 altında yaralımııtır. 
Kıvıaya ittira.c edenler Jıbı· 
tıc ı yakalaomışJardır. Çok ıı· 
yaaı teenüftür ki, kavıJyı ya· 
pı11 bu çoeuk ar lımir mektep· 
eıiaclı talıbıd;rltr, 

Peru kuvvetleri 
Ekvator huau.i rnulaa· 

fıs/arına ateı 
açmışlar. 

Paris, 3 (Rıdyo) - Peru as
kerleri, E cvılor hudud kolla· 
rına ıttt ıçrnıılar vı bir kıti 
ü dilrüldUkten ıonra, d ter ••· 
kcr eri esır almışlardır. 

Pern hu Ometine ait bir top· 
çıkorı, bitaraf ~ulara iİrmişt r 

Londra, 3 (Rıdyo) - Avam 
K arası, bugünden itibaren 
iki hafta müddetle tatil yap· 

1 mışhr. 

Av.sm Kamarası, tekrar açıJ· 
dığoanda, f•liıtin ve HindiıtaD 
meıelelerile meşgul oJaoaktar. 

Amerikada 
Kömür ocaklarından 

biri ç6ktiJ 
Pariı, 3 (Radyo) - Amerik• 

nan KarlinıtOJa havaliı"ndoki 
kömür ocaldarından biri ç61cmüı, 
on kiıi ö.müt ve birçok kimse· 
ler de yaralumııt.,. 

N:l nehrinde 
Bir vapur batmıı, 30 

lıiıi bofulmuıtur 
Kahire, S (Radyo) - Nil 

nehrinde aeyriaefer otmı~te olan 
vapurlardan bıri batmıı ve otuz 
l"fJ botulmuıtur. Bu feci kau, 
Kıbirode derin ıkialeı yap· 
IDtfhr. 

MIJhim bir miJldlcat 
LoDdr•. 3 (Radyo) - Pıan· 

sama bura Mfiri B. (Korbeo) 
buıün lnı ltore liarıetye N•ııra 
Lord Htlifak11 ıiyıret etmiı 
giiıaOa beyııelmilel mOlaiaa ••M
lıJ•rl etrafaada Ud net konuı· 
muttar. 

Fransız 
gazeteleri 

Kont Cianonun nut. 
lııından balıi•le ma. 
k ıleler yazıyorlar 
P.ıriı, 3 (R ıdyo)-Pariı aaıı. 

buatı, lt,lya H triçiyı Naıırı 
Kont Ci an onun Mıllno nutkun· 
dan bıhiıle uıun makaleler 
yaz vorlar. 

<J ı l\a:) gazeteı·, Rornaya bır 
sef&r g8nde. lmedıkçe, ltctlyan· 
F r nı t m üıaıcerelerın n tek ar 
ba1lamas na imka ı bulunanıı· 
yacatını k .lyded.yo· 

t tazirı l 

Z :bıta: 
to ve tarih Fen 

Earar 
içirtiyormuş 

Sıtkı SUfiJ•tiJ tutuldu 
Tepecik mıhıllesiad• Erıu@ 

rumlu Hasan oğlu Sıt\cı Atayın 
evinde topladığı bazı kimselere 
earır ııltaiı ve içirditi ıabıtı· 
cı hı bor alın 1Dı1, alınan terti· 
bat üıorioe Sıtkı, ıuçüstü taı· 
tulmuı. ıvlndı do 12 rram ... 
rar ile bir 11rar nargileai bu
lun mu,, mü11der1 edilaaiıtir. 
Sıtkınıa, 11rarbıae elarak kul· 
landıjı fVİ kıpıtdaçıktırp Ke~ 
diı;, Adli~eyı vorilmittir, 

- B41tt1r11fı 5 inci sahifede
olınl•r, uyutucu, uyuşturncıı 
olanlar, hissi kamilen iptal 
edenler, mü11klcin olanlar, vü· 
cuttaki harareti düıürcnJer, ay• 
al tırilılordı kotfodilen kimy• 

Eıror hlund11nmık 
Peştemalcılarbtfl cıddeıir 

do BitliıU luet oğlu Sal,b Ak
Çl)'J,. ü.zeriodo J2,5 ıram esrar 
buluomuı, keadiıi adliyeye vo· 
rümiıtir, 

Hır•ıılık 
Karııyakıda Soiukkuy11 IQI• 

halJesinde Meşrutiyot 10katın· 
dı lımirli Ba. g,rimeaia bazı 
eıyaııaı çalan BllociJdj Halil, 
ıabıt1e:1 y.ıkalınmııtır, 

SarJ.oılıık 
EJrefpııa cıddoıiade kahveci 

Hi.iaeyiıa ojJu M"ııafa, sarhor 
luk ıaılcasıle yere diiımüı YO 
bqıadan yıralaamıttır. 

KOdını daıma, 
Tepecikte lzmirli Mustafa 

ot:u Nevza ürday._ karısı 30 
yaşında Rakiyeyi dötmnı ve 
bununla da iktifa etmiyerek 
bıc;alc çelcmiıtir. 
G•e• g11,,•ıntl11 d1111ul, ZIU'IUI 
~1aıp11in Alaçıh pıbiyıaig· 

Tokothı mabeUıaiadegoce ya· 
ra11 dıvult zurna çalarak bılıe:ı11 
iıtirabatiai boııo tütün eluperi 
B, Ha1an Doj'ruıöı, rençber 
Yuauf KoL Emin Yıldız, Bektaı 
Kıvrak, Saffet O;n"'lp urhoı 
halde tqtularak adliycyo veril· 
miılerdir. 

Hırsızlık iildiası 
Keçecilerde Zınet ıarıiında 

ıof 6r Jımıil;ı, Aktekili Bn. 
Habibeniı c:tbinden 6 lira ça· 
ldıtı Jıbıtaya ıikiyet edilmiı, 
tahkikata baılanmıştır. 

Polislere tecavüz etmiş 
Tepecikte Tıabzonlu bakkal 

Mıbmecl Ali lııt a dükkanında 
bir vak'a o'pıuıtuı. 

Earar bulundurmak suçundan 
ıabıtacı ıran mıkla olaıa kör 
Sıtkının bakkal dillcka unda bu· 
lundutanu g&ron araltırma me· 
murları 8. Niyaıi Ô%domir ve 
Hamdi Canbalkaa, Sıtkıya tut· 
mak için dUkklna firlnce Meh• 
med Ali iş t a tectvüıüae ut• 
ramıılar ve S.tkı, bundan iıti • 
fade ederek kaçmıştır. 

Mehmed Ali Jı k, poliae te· 
cavüz ve ıuçlJnun kaçma11na 
ıebebiyet vermek ıuçundan ya• 
kalanarak adliyeyo verilmiıtir. 

Denizciler arauntltı 
Çeıme iskol11inde bulunan 

Bodrum limanında kayıtlı (Tu,. 
gud) ve (Oral) adlı yelkenlııe ... 
de bulunan tayf ılar araaında 
kavıa çıkmış, Alı otlu Hü1eyin 
A\cbulut, Hakkı Mil•t, Toıun 
otlu Ahmed Tay. Camal otl11 
Mehmed dötüımilılerd;r. 

Mehmed, dıterleri taıafandıa 
fena halde dötülmüştür, Suc-
lulır tutular•k adliyeye veril
mı,Jerdir. 

grublarını dotdurmaktadtrlar. 
Medeniyet ilerledikçe Amerık• 
ve Afrikada y&fıyın nebatat 
Ü_ıerindo tetkikler dı ilorlome· 
t• bışlanııı, ıüo ro;tikçt d•· 
bı müt11ir nıbıttı cldt edil• 
JDiftir. Jliç kılimotini ı~ylı ta• 
rif etraık ı•rıktir: 

Horhınıi bedeni bir irıııY• 
Y• nıuvıkkatııı tıdil veya mü• 
eb.bıdın ıalab edoı. prıl itte 
buna iliç denilir. Bu tabir • 
z, ıöıteriypr ki ilica ;yalPtı ec:• 
ııbanılııde arıyıcık dtjilis. 
Operatörün bıçağı da iliç, tlık
trık, hararet, ı ya da iliç. ma· 
ıaj, hareket de ili~, itıkıd Yf 
inanmak dı iliçtır. Eczaalak 
ilıpfoe ;ıuvazi Jidon bakter7~~ 
lof i bugün eczabanelere p# 
çok iliç yetiştirmektedir. 

Hastalı1dann Aaıkrob '1•11 
tokıinlerini bHı hayvanlan• 
kanlanna tedrleen alııtırard 
aıılamalc ile h•zırlanan m11htr 
Lf tokeinli mevad ıli9 olaralr 
lcullaı11 lmatı batlamıttır. K.1-
duraı ut k6pıtin ulyı11nı ta9• 
tındaa tavııJJı •11'8111akla ııe. 
ve kud&11111 yirmi betinci taV
fMID belkeaıiti içigdıl"- aa11• 
dır ılik (N .dııi·Ş:vk.) dtA ut• 
lü d4ir~sınde hazır.aoaıı m• 
telif ıeriyeler moydan almışbl, 

Koyun, tıvşın, aı•yıııuıı ıibi 
hayvınJınn ruddeJerinj ezerek 
u11relerini iıter ize cdib opotr 
rııpık iliçtar son a3rıa koılfıo 
leri ııra11nd4 göstorilebilecektir· 
Hayati kimyanın yarattıtı ilaç
lar, Hme bUsbütOn baıka bır 
ııt&kamet vermiı, eczahaneler 
bir asır evellci mileaseselerdell 
btiıblltün başka Oılanuşlardır. 

Kimya ilmi çolc: terakki 
etmJş :scnte?ffc ıaçtara tA&fka· 
lar fazta ehemmiyet vermiıtir, 
l.Açlar nebati ve hayvani o duk
ları lcadar, kimya ı.ısulleriyl• 
tertib ha.inde yap ima.ta baş• 
lanın ş, bele esan1 ve parfuıneri 
işleri bUıbütün sentetik bir yol 
takibine başlarqııtır, Eczacılık 
ilmi bir taraftan bakteriyoloi•• 
dıter taraftan kimya ve hayati 
lcimy ya el atmış, idroloji v• 
fizik ile olan rabıta!arınl kuv· 
vetlendirmekte bul un mu1tur. 
Kı11C4 tarıbine eöz ıezdırd tı· 
ıniı tababet ve eczacılık pek 
iptidai b r şokilden bışlıyarak 
buıü.lkü tekamij, devreı ne kı• 
dır j'elcbilm ştir. Buiün ecı•· 
nelerde mevcut il~çtar inıaoıa 

bütün ıstırabatına cevab vıre• 
bilmekted r. Kuvvetli ant.septik 
hasaasile Teutur diyot baıt• 

olmak üzere kin.n ve atralır• 
uyu~turan vo durduran iliçJır•ı 
evcpı duyu m•dan ameliyatlar' 
yaptıran pek çok mevaddı, •f1 

ve serumları bprada minnet "' 
ınkrap ile yaddederim. 

- SON-
••••• 

Karaali ıle 
T ekirdatl ı 



!f.? ':vu:lun ka?!tun f!klin. 
~i adetler i çok alırdır 

l)ariy ·· n·on kocası 
ları ını mdan g çen hidi-

seleri anlatıyor. 

Oaiıyel .dayana,;;amış, k "rpiklerini 
çıkarmış, yüzünü yıkamış. 
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Pariste islim ma
halle ve hayatı 

Pariste lslôm mahallesindeki A rap lcalıvelıaneıi ve bir lıoc• 

Parisli kadınlar da bu ma
ğaza~ara Qelirler 

Huiraa 4 

Yüzünüz neler söylüyor? 

Burun, ağız, gözler ve du· 
dakların if ad el eri •• 

B-.ı yazıyı tedkik ederek, keneli tabi .. 
atlerinizi öğrenebilirs:·niz •• 
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Yüzünüz neI'er Cür'~tlc~r bir hıraı: I · · ·ı· ı· t 
L.. I ti zmır sıcı ı ıcare 

n~ler sfJylüsor? kadın uzum U DO ar 
-Baıı 9 ııntu ırılti'ede- Şeh • b l~=====-ıı======'?====llIDemorlog"' Undan: /' rı an TRENLE& . 
Kadınlığa alamettir. Neşeli ve ı.mua.. IMr ~· blkM .. Hali taafiyede lzmir ve civar1 

guzel giyinmeyi 2everlcr, Herkesin • • ferin harekec uatleıf.. Telefoıa Türk anonim ıirketi 
hoşuna gitmek istedfklerJndR ha· Manı•ada bır Jıadznın Agdın lr.attıı Al..,.eaiı tııftye memurları avukat Nııri 
v lidlrlcr. altınltl1'ını naaı/ lımü.ulb,._.Aakarll Pem. FettabE ten ve doktor H.tl'm Ba· 

0 - ASRJ .DUDAKLAR: aıırmı•? :: ır':~"' ~ ,_. _... yor tarafıRdaa verilen 31/5/938 
Bu isim verHiyor, çünkll hemen bü- Y ' tarihile t11dikJi ıirldiler ticaret 

tüıı dudnklar ıu•alette bu ııckl~ ko- Manisa, (Hususi)-lJergiln oldu- ı..1ı • N..UU. a. ... ... 
y il' .~ Ibi dJI k d u T• U,fO .. klDUDU hOkümleriDI ıöre ıici· unlabilir. Emir etmekten ziyade e- au ~ ' a e or!doru bugün e 

kalabalık. M h k · • t k" lıalr·0..11111 1111. -•k lia 2305 saumaraııaı kayt ve mir dinlemeye rnilsaid bir tabi:ıtı u n erneşrnı a ıp e- ,.-.'r" 

gosterf r, . (fenler ve m\ıhakemeyi dinleyenler nmarlell ıQttl.n ,... f,SO de teıcil odilditi ilin oloar. 

G _ llALB ŞEKLtNDl1 D\l· ar ında. em. niyet ~ ·qlrektörllli'(l ö- ~~ .. alt= U...ba11 ••t s· Lfjl 
- nande blr Jandarma m\lhafazaamda r:.s~ .. Mı baaı; '-MM• ... , . JtlC •r 

DAKl .. AR: lcanAPede Qt\ırau ve VılOnden ıre· 1'1,10 Odam,. IN.r ., ... 16.30 da bmir ticaret ıicilinin 2292 
. U. t \te nlt dudaklar muntazam çenleri )'Ulll\\k arQ"zerlle ıüzen, kuça Tin)'• ••onr. numaraaır a uıulea kayt vo te .. 

çızın11dıt·, ıwııi k~lmhktadlr. Kyv- ;ındft yedi MYhk yaumda hayattan AJgon Aattıı Ba•m•lffHI•"' cil ve ilİn eclileo fevkalide h .. 
\ t:tli 'c \'lhll\1Tl blrlabiat. GUzel ve bihaber 'dUrt '"t;larında çöcuklarile 1 bır.f11aab.l.Aoku1: Bet ır'ltl f •- "bi 

l li ,,1 Tr H\lh·ah hlır. ~ıı.k " ••• '1 .. 1111111., ...... ..._..L-a Y• • umum~y• "ararı mua nce ııe't ın u r ll15lZ.. " l,f ~ .. , . bile alJkadaı· Q}nnyan sft•ah taı·nnh r- ., .. .-.- - f 
" r --ıtri ••Caklı •a•o--b••a L-'-·-' eaholunarak muamelibnın tı .. • ·•• • ve mtuıt\)}u y m1l yaılnMnqn tJir ka- •- • .. D .... iP' .,__,_, iz 

D k •ıı: lıaır • Soma: p..., " ptuı. fi>:eıine memur edilditimiz • 
.:ır y6rrtın ocaıı dm val'.. • ... «flnl•ri ... , JS.18 ... mir YO 'civarı telefon Türk &DO'! 

B 8 · i · L•ı .J By kadın bende bir mer~k uyan·ı f_ 
- aıı ınc san ıtu•- dırdı. Jandaı'lllamn ) ~mna i\Ok\ll· umlr-S.adır.-..11: P "'• e.ti ,,._.. nim tirketiniD taıfiye heyeti 

dl d '"8M " nım.rtNl gOalerl •b&hl•· ııfatile •halı" taıfı"yede lzmı'r ... ınN ıılc e<lll' ken sini turttırdığı za~ dmn, kim o ııkunu sordum. Jandar- yfr. Nal 7,20 .. mulatalll btar: " 
mtııı ultı ıründe ~ klkı c:k~lldfğml mu ntzını çmağan, bay.ten &tıldı: r-u~ ,.,,..~ •u • &6laled civara telefoıa Türk aaonim ıir· 
g;Jrlllt. -Bir lftirı.ı kurlıımı ı.. eJuprea tı•t U •• keti. f:rmaaı altında olmak 

Hik ıgu<lM iki gun kaldıktaıı onra Ceı ''4bını 'c;rdl. t.mır.;Som.: PHu ,.. po1aarı... üzere aş tıda nümuneleri mev-
l~krnı· Hulh udı n y9lunu tuttuk. iki çoeuS-ile n Ui~·e koridorynd" ,ıtııaled 1Ut 15,211 fl,. 1 1 imzalan müıtereken iıtimal 
Hem"n hemen ıç uijıı U1tn blryol- bulunan b•ı nıll te'1zl kudıu kimdi? u l ~ l l 

D • ' ner zaman azım o a.11 tc • edeceğimizi ve bu 1'1retle vız 
cululdn bu mev'ud ehrc \'ardık. Ne yapınıtıtı? ı l 

b li ı . ıon numa.ra tu olunacak mü•tere•- ı'mz.amızın 'Kıo ılanışımız çok deb\le e 0 • 1 yannı urgucUu \' ltlni a hn· · Y " 

d R 1 ı l "e l'Hpa ila.Mn: 2222 • fflair t.ı.. taıf ye heyetı"aı· ilzam edec-u. ütuu taımımış ) l \ ız nr • pfshane.sinde mahkilm tıski bn Çth fona •Gracaas ••••na: UOO. ,., • ,....,. 
kunıp •llrn jdareclleri iıttHyou ıeı- \'Uilardan y~ uı·ın karısı Şelırib"n hirleraraıı t•laroıa •dncaa• umu- tinı arz ile bu imza nümuae· 
mişlerdi. Dıu iyöyU çiçeklerle sil • olduğun ı öA"rendim. Evelce de Tur- raaı: 2150 • ele.brik tirbd: 209&· !erinin uıulen tudikioi rica ey· 
lt:'rımi"' muhte eıu bfr otele yerleş. gudluda bir hlldiseden dolııyı tevkif hnaguı: 2326 • poU.: 2463 ·i•cla.t. leriz. 
tirdlleor, ve mabkQm edildiğini ve ıehr1m12. mhh!: 20-l6 • Baımaa.e btuyoıaıa: Hali taıfiyede 

lki ne i'Un gonra, arti t için hapishanesinde mUddetini ikmal e- 8631 • Alaaacak btuyoaıı: ııu , fzmir ve Civan Telefon 
coyun• havatı başlllllı. • derek tahliye· edildiğini öğrendim. h .. port upar iakeletia 28H 

S d t • ·ık · t k . Türk Anonim c:.irketi :ttı yoya yap ıgı 1 zıyare ço nu son hii.disede enteresnn bir ~ ulW •ua&a&aruu• •be\. İmzalar okuna"madı 
ı:iırultulii ol~u. Onu bır mı\!· ıj mü hırsızl.k imf.ı.. J-t.. U. ,. ..- ...,. ~ ... 

t'1 ,.. ,"!.7.-..ı.. ..--- Umumi No. 11.)18 teha ·&ısına teslim et 1 .er. . lfokyaj- ;;ıehrfmiziıı Bektaşısaarir mahalle. -~_.. ;;ı 
cmm iki s at ~ren bır çah,masın- inçleHasnn kııı F&tma namın. 7'ramNgltlllf Husuıi No. 2195 
<.lan oııra. Danıyel Dar1yö kendini d a bir bayan, ~ehribanm çocuklu, He r ..bala Glbelyahlu ...a Dairede okunup anlatılan iıbu 
n~ıında seyretti. Takma kırpikleri kim ~sız kocasının da mabkOm "9ıo bir ua•"1 banklıl .a.. 31·,S.1938 tarihli ıirkiilerdo •ha• 
ve bo)Oalı. ;) il.zQ ile çiı'khı olmuştu. buluıınıssına acıyarak yprdımcla blı !laau au& aluia ı..r. et edeıa Uda. li taıf yede . lzmir vo civarı t~ 
Derhal kız __ r~k. takma k~rpikJeri ç1- ıuuuyor ve himaye. ediyormuş. d u .... , IAkill ..-.. ... , ...... 
kıırdı , e yu.zunil bol şu 11" yıkadı. ~ehribaıı da buna mukabil bayan IODn her d.611 ....w~ Wı u-. lefon Türk anonim şirketi" fir· 

Yıldız, lnttk_yajmı kencti kendine Fatmanın evine !erbestçe girip çık- ,.1 ••d&.r. ma11 altında taıfiye memuru 
yapacnğı?ı bildirdi. ~vvel4 una Jnnk n ve yapılan yardıma kllrşflık Geıoe ,.., .,.. .. , Cllel7uclaa aıfatile imzalarını koyan zat ve 
itıraz edildi. Fake.t, mhayet, a~u- füzm tte bulunmakta imiş.. 1"5 aedit. hüviyetleri dairece maruf lzmir 
ırnııu k11bul etmek mecburüretindt• Bu do tluk ve yakınlık epevden- 1'.ouk&aa GIMlyabys .ilk tn• •- ti d N . F ttab E 
k l d tr t M • tki " .•• , .. 1:-;ı:...ı... 1. .,,. -"-.I...- ı._. __ • , ava"a arın an urı o sen " ın ı. 'et yap la! san a rane ~ri hiç otlpbe uyandırmadan de- .. .,_,_ ~ -. .,,... 
maky~jla berkeıin takdiripj kazan- t kt ik ş h "ban bir ,.. .. ., ., .... , Wı lıMI ,--. ~ a. a. ve doktor Halim Bayer'in olup 
dı. Jlollvudda Am n"ka e l \ am e me e en e rı "...,. •••& eder. d k b 
"d ı· · bir' --u-t u u ve ıatım bularC4k bayan Fntmnnın sak- K •iln erecatını tamameo a ul 
u e ıne u\•mıyan _. "w vana, o d oaıktaa • Qbelyabya ,._ '" :L 

1 
d"'-

d . D . • 1 D rtyödtl ladığl yerden bir betlbtryer e ve on t.nı•T•J au& a.ude ı.u-.. e.Mc. vo .. rar ey o '"ten aonra ya· 
a · amye • r. altın U.ra ve 1.~l altın yUztıttı MU"&- »•cM. •"-' •• ... .... ~'41 •••da biuat kOJClulslaruu ..., 

l rak o.rtadaıı a l>olu ·o.r. \.ıd.ıL 
Nöbetçi eczane ~r ayan atın . ltln m ' di eii BI ok y 

l.:ilömm;lmil-----•--•llrtnde yeller eatltüıi .rörtınee ~lip ·v::"a!:'!--.. - ft _ sekiz aenelİ Mayıı ayıDID otu 
.Eczaneler;n bir haftahk düşüyor ve polise koşuyor. ...a rı.ü .. .,=,:.;;r;.._-~ birinci Sala ıünii. 

nöb•t · gUnlerlnl glaterlr Zabıta tahkikata ba9lıyor. Bayan .... ,,.,... .., u.H _.. ........, lzmiı üçGncü Noter vekili 
cetveJ: . Fatman;n '\'inde tetkikat yapılıyor. w ........... .-.. Fehmi Ten.k ,. ... i mil• 

Dışarıdan kapı ve pencerelerin zor· ~yakaıiu ı..ın ilk .. ,.. hür ve iı-.ıall . 
.K..•eta11aa•ı Şile: c11e1,.ıı•ı 

G6Hl1.aı; TıWkiıue 1& l.U.. 1&ı. 
«<t•d'k•• w991 • ._ .....__... 
». ··-11. ~, .. kla:h HMll. 

·S.la: 
~-••••• l'r• Eua•al•aılJ 

B. :.tr•t K.e_.. &,a.._ ....._. 

c•kl• B. Ah• .. LiUla. Jı4N1,_..'6a 

Çarıambtı: 
Jjaıduuk&a •W.... ~a&aflı 

ıanmadıtı ve duvarhmn a11tmadıj'ı aaı 1ı_2U · ded&t. ~ , • .,_.. ""' .-- Umumi No. 1318 
bırsızlıim içeriden blriti tarafından -' a~ ~ 
)'apıldıtı kanaati huıl oluyor. t.llMiA.t itet ,.... --. Mı Husuıi No. · 2195 

Bayan Fatma .aeı~ıtı ve iflndtn •pt11 •ardar. Ak..- •·<i•ıa.• --.c.e İtbu airkillor auıba11a•D dai• 
memnun olarak iyilik •ttltl Şehri· •tın er .. atı• barda.. re doıyaııoda •kla 31·5-1988 · 
banm bunu yapmıyacatını dUtUne-11:====,.,.==h;:Ja:;:;====:H tarib ve 1318 No. la ulaaa uy· 
ı·ek polise kendi.sinden hiç bahıet- ,1. a• : 
mfyor. Hıraızlıj'ın 'Uıoandan yapıldı- 2· 6-~lS tarihli nilıbam zın po oldutu taıdik loimdL li• 
tını •öylüyor. Kısmı adli komlMr 11 isıci aahifes.ndelci 8ozdoJaa dokuz yüz otuz Hkiz MDeai 
muavini Bay Zühtü :.rmaztepe tab. incir tarım aatış kooperatıfı ıli· Mayaı ayınıa otuz biriaci Salı 
kikata memur ediliyor. 

Yapılan incelemelerde Şehriban Dandı Bozdotın incir tarım ahiL 
isminde bir kadmm Bayım Fatma- aatıı kooperatafi yaz lacatı ye~ lzmir Üçüncü Noter vekili 
mu evine gelip Kittlii öirenilfyor. de Bozdotaa lzm;r tarım aatıı retmi mübüril ve F. Teaik 

'-;v11m~ 

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

l .U'2LA 
l #g/gaca fÇmefepjJ 
/ l .' . - ~ ~ . 
~ 

Doktor mllderriı merhum Bay Rqit Tabıinia •Urla Mal
pca içme ıuyg bıkkındı: Karli11»1b• Şwpadel Zılı ıuyunı 

ezller cihet rügbaadır.. buymduklan bu au; müzmia mid• 
ve bevap teısaıaiigleri, karacit.tr, dalak baatahklarıada müz· 
min afra keaeai ve aafra yollara iltibıplarandı., ufra, kum 
vo taılannda, milımiı inkabazda, tiımanlık, oakriı ve ıekor 
baıtalıklarında, batırN~ tirit, ıulucaa, meaaae yolları ilib .. 
ıibi biinyeYi batabklucla Ari vo fifabbıbı oldutu tecrlıbc 
ile •bittir. 

Veıalt Bumahano kar-.aaada Bulvarda Urla ve Çeıme 
otobiialeriai• laeJ>li i~elere utramakta oldulclarıadan beraa 
ve•it mevcattur. 

--·---r-a;·ı .. 11~·;,;·ra;·;niü .............................. .. 
Büyük Piyangosu 

25 ini TERTlt> Pi.ANI 

ikinci keıide 11 Hazir-andadır 
Saya Ura S.11 Lira 
1 Miikifı' 10000 30 • (500) 15000 
1 • 20000 60 • (200) 1200o 
1 lkramlye 45JOO 100 • (100) 100J0 
1 • 15000 400 (SJ) 2()000 

~ . != 600 : • (50) 18000 
2 : . (3000) 6000 .l22 • (20) 1600Q... 
4 • (1000) 4000 :lOOJ 21'.jOOO ............................................................................................................... 

6 Dakikada (6) çefit fototraf (30) kurllf& çeken ıoa ıiıtorn 
makinemiz pldi. Bilhaua vuika itl•iDdo çok elveriılidir 

Kon1tlc; civan •FOTOCAN. müe11eseıi • iz.mir 
Telıraf: lzmir ·CAN, Tel, 3330 

Devlet demiryollarından: 
8. Habil; 'l'ilküik&• . ~- ı..ı.ı 
lıı•tpuuua.U AMli -.;o..ı1a.u..A. 
ii• ı7•i. Ve ıUpheler de Şehriban U2erlnde kooperatif. yazılmııtır. Taabib 

toplanıyor. Polis, İzmir ve Turgud- olunur. 

5 Hııiran 938 Paıa aW.ü lzmirden ôdemiı , ve Tireden Nı· 
ziH ye birer huıuıi rez.ı treni 1apılacaktır. 

imzaaı Hareket ve muvasalat 1Utleri Ye bilet ücretleri aşağıda göı-
P•rp111ll•ı 
K.emeıaltwda Bi1'1. «;daelya'ao 

ela GiUel1~ı.. ~ .. M. --~ 
~.,.,,.J&'la :&,ı.ı,.... 

C1111&11: 
Komerallaaıh htl.b•t. Ga..ır • 

lada \;ıbel7.U. lrJ•&pua&'&acia &Mio 

lkice1••1ik-. w~•-.. ~ 

c .... ,u.;; . . 
~--u. s~~Jr.•İ ~ ... 

iM ti. ~,,~ ~.&. - L"'9ı, ...,.(,... ~~ 
Pa.r. 

lu zabıtasıııa vukuatı haber veriyor, 
Bayan Şehriban altınlan alınca, he
men hapi.ehaneye 1-;oısuyor. Sevgili
sine bir beşibiryerde ile lki ult'ın lira 
bırakank haptahaneden uyrılıncn 
lzmlre gidiyor, altmlan baknota çe
virdikten sonr1& Manl8aya dönüyor, 

Franaızcacler• 
Seoelerdonbcri yüzlerce ta

lebe yetittirmiı bir muallim 
Fraıaı z.ca dera verecektir.Arzu 
edenler bergün ııat 12 doa 
14 e kadar Vali Kizım Dirile 
caddeıiode 31 numarala ·~· 
,biuat VY°' -.~~tupla . mllra· 
caat edebilirler. 

llk işi hapiıhan~e Yaprı bir iki 
dakika demirler a:raınnda sıörerek 
savuşmak oluyor ve izini kaybedi
yor. Ozerl araft}nbyOI', p.,alar ,, .. 
kınca bülbUl gibi he~yl lUraf eti&.. 
vor. Hapi haneye bıraktıtı aıtmlar••·---------..----'1 
da Ya~nr\.hıll al.-rak (U1hibhıe v-- Memur Aranıyor 
,myor. u 

1'-·ilik gördUğ-0 bir kadmnt altın- ~uhascbeye vukufu olanların 
" O k A' Akseki Ticaret B&uıka=ıı merlcezine hırını uşırmaktan yUz ızaracA ı- müracaatlan. D. 4 

t•llll•~~--... •-llll•a!J na gülerek: cBir jftil'a ~b&m> .. 
Nebatat ol dutunu söyllyeı1 Şeha l&,Qn, i te D O K T O R 

böyle bir kadmclır .• 

Meoemen A. H11kuk H. terUmiıtir. Daha fazla izahat almak için Alaancak ganle Kemer 
M•emeain Gaybi mahall~ ve Tire lıtaayonlarına müracaat edilmesi. 

ı'adeD S:reıli Muıtafa kazı Aıi- lzmir • Odemiı • lzmir treni Alıancaktan kalkış 7,45 Ödemiş• 
ze tarafından kocaaa 'S.rezli varıı 11, Odemiıtea kalkıı 18,40 Alıancağa varıt 21,55 
Salih othı Ali aleybiae açtıtı Gidit • ıelıt bilet iic:ntleri birinci 200, ikinci 145, üçüncü 9 1 

n•HP ve babalıta lı•kuk da• kuruştur. 
vıaaadaa dolayı •dır ola Tire • Nazilli· Tire treni Tireden kalkış 4,25 Naıilliyc yarış 
247/180 No.l• •e l&S-938 ~ 11,22 Nazili.den kalkış 16.50, Tireye varış 22,39 dur. 
r'bli bükmia katiyet keıp et• GJdiı • Geliı bilet ücretleri birinci 366, ikinci 22~ Üçüne 
mui ukkıadı davaca tarafta· ·147 kuruıhar. 1915 

~~-~~th~·~h·----·~~~--------~--~~-~%1~ 
lobi M.Y•aı kabul 16rülwek ş f Ot ı · 
verilen laükmiin katiyet keıp et· ere e 1 
meli baklanda ilin taribiadea Sabık Hacı Huan Oteli lc4tipl~rind~ rı 
itibarea OD beı rüa içinde naa~ ŞEREF'in iaare~inde 
kemeye müracaatla temyiz edil· Mesarlılıb:ıııncla. Jımetpa•a bu ıJarına 
meai tebliğ makam na kaim l- , r 
mak üıere lceoyfvetilin olunur. nazır, hır tarafa yakın, hav:ıdar., 

Bakhiyoloğ Yeni bina, yeni konfor, temizlik, 

Zu .. htü·Erg·ın ucuzluk, rahatlık ... 
(Ş ERE F OT E L l) ıiıin evinizdir. Taşradan aelecek 

u.,. ı.ı:.-lA ı· -'-.... , /ıan, mütterilerin itlerine yardım ed lrcek, kendıltrine her 
.cı.. 11,- u ur... türlü ko'•'·h1c göst~ri l ecelctir. 

k~H~.~~11~--ı--~~-~~~~~--~~ 
lilleri _yaoılır lzmir Vakıflar M.Odftriüğnd~n: 

' Bornova Filiı aokatıa-la 4 11y1h harap evin kaımen enkıı~ 
Maraeuı yeri= aahlmak üıere açık arbrmaya çıkarılmıttır. Bedeli m\lhammenı 

lldaeibeylM eokak No. 25 250 lir•dır. ihalesi 17·6-938 Cuma günll saat ondad r. Talip erlP 

Telefon 3869 \ .. dPh• fazl m , ıomııt almak: iıteyenlerin V11~cıflar " ı duesiıı• 
miiı.ca.t,arı ıla.ı o."nur. 4 8 14 l~J.1 



Sahifı 11 

f .. ratelli Sperco 

Vapur Acentası 
ROYAL NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 

DEUTSCHE LE. 
\ ' ANTE - LINIE 

G. m. b. R 

A AD Jj 
• 1 

• ' f .. t 

Ctnsı 

-
Liseler alım, --aıım komi yonuodan: 

lfk temiaıtı Ekıiltmenın yapılacağı 
UrA Kr. gün ve saat 

Mikdan Beh r kilo 
tahmin b. 

Kilo kuruş 

Eluıltme· Şartrıarne 

nin şekli bedeli 

ı· "'SATURNUS., vapuru elyevm 
1nıanım•zda olup AMSTER .. 
DAM, ROTTERDAM ve HAM
BURG limanları için yüK 
•lrnaktadır. 

HAMBURG 
DEU'fSCHE LEVANTE LJNJE 

Ekmek 420000 10 :nso 00 6161938 Paıart11i 
nat 14,30 dı 

6/6/938 Pau tcsi 
saat 14,45 de 

kurut 
kapalı zarf 210 

HERCULES npuru 10·6·38 
de bek.eomckt olup BUR GAS, 
VARNA ve KôSTENCE lıman· 
Jırı iç n yük a' acaktır. 

SVENSKA ORIENT 
LIENIN 

''VINGLAND., motörü 1~6·98 
tarihinde beklenmekte olup 
ROTTERDAM, HAMBURG, 
GDYNIA, DANZIG, v DAN· 
~ARK v~ BAL l lK limıol " 
İ~ln ylilc ı'aeıktu, 

.. ERVICE MARITIME 
ROUMAJN 

"SUÇEAVA,, vapuru S.5938 
dı beklenmekte olup MAL TA, 
MARSJL YA ve CENOVA il· .. 
•ınları için yOlc ve fOlcu alır, 

•ALSA JUUA,. vıpuru 2-7·S8 
de bıklenmckte ofp,p MALTA, 
t.!ARS1L y A YO CENOVA li· 
ilanlara için yok va yoJcu ılır. 

ZE.GLUGA POLSKA Si A 
"LECHISTAN,, mot6rü el· 

>'tvm limanlmıı~a o'.up AN· 
VERs, DANZIG ve GDYNJA 
li•ınları için yük almaktadır. 

Hlndald laıreket tarihlerlle n 
•ıvluılardıld dctiftklikterdea 
•tente mcıuliyet tcıbul etmez. 

Daha fııla tafıi1't fcia ~ nci 
~ordoada FRA TEW SP.ERCO 

A. G. HAMBURG 
ATLAS LEVANTE LINiE 

A. G. BREMEN 
"LARJSSA., .,apuru 28 Ma

yısta bekleniyor, ANVERS, 
ROTTERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN limanları için ala· 
caktır. 

"SOFFIA. vapuru 31 Ma· 
yısta beklenlypr, ANVERS, 
BREMEN, ve HAMBURG li· 
mınlırma yük çıkarıcıktır. 

"CHJOSlf vıpur 8 Hui· 
randa bckJt;niyor. ROTTER· 
DAM, HAMBURG ve BRE· 
MEN lim•pl rına yük s lacaktır . 
ARMEMENTKSDHULDT 

.. MARlTZA,. vapuru 2 Hazi· 
randa bekleniyor, ROTTER· 
DAM HAMBURN ve BREMEN 
j,ia fil'-' ala aJdır. 

~ERVICE MARITlM! 
RGUMAIN 

fUCAREST 
~DUROSTOR. vapuru 31 

Mıy11ta bıııeleniyor, KÖS· 
TENCE. GALATZ ve GA· 
LATZ aktarması TUNA liaıan· 
ları için yük alacaldar~ 
LJ:.N NORSKE MIDDELHAVS

LlNJE OSLO 
''ŞAN ANORC.S,. 26 Hazi· 

randa bcldcnlyor, DfEPFE ve 
Norveç umum lımıalar&na yük 
ılıuktar. 
JONSHON WARREN LINIES 

L TD. LIVERPOOL 
\lapur aantahtau mClracaat .. AVJEMORE,. vapuru S 
tdihaeli rica olunur. Temmuzda bekleniyor. LIVER· 
Telefon: 411J/4l4zı2663/42 • 1 POL ve ANVERS Umanlaruı• 
""•-••------•••]dan yülc çıkaracak ve BUR· 

Oli GAZ, V ARNA, KôSTENCE, 
vier ve SUUNA, KALAS YO BRAILA 

~~~~.a=-1 -

Limited 

Yapar AcMtan 
liriacikordon Re. ..._. 

Tel. 2445 

l'liE ELLERMAN UNES LTD. 
l'HE GENFRAL STIAM NAVt 

GATION Co. LTD. 
"ALBATROS,, vapııru 20 

Ltıyııta LONDRA i~ yük 
-ı.ca1ctır. 

0 LESBIAN,, vıpuN 17 M .. 
)ıata UVERPOOL n S~"AN· 
SEADAN ıelip 1iik cıwa eak. 
DE.UTSCHE LEVANTE· UNlE 

.. ACHAIA,, vapuru limanı· 
"eıdı ol•p yllk çıkıraıaktadır• 

STEROY ALE HO 1 
DAN UBE MARITIME 

. "SZEGED,. vapuru 8 Hazi .. 
randa bekleniyor. PORT·SAIT 
ve IEEKSNDERY limanlarına 
yilk alacıktar. 

•TfSZA,. vapuru 10 Hıli· 
randa bekleniyor, TUNA li· 
aıanlara için baroket edecektir. 

ltlndaki hareket tariblerile 
navlunlardaki detiıikliklerindcn 
acenta mesuliyet kabul etmez. 

Daha fazla tafaill atmak 5çiA 
ElriAcikordoada W. F. HENK "t 
~AN Dt.R ıEE & \.:o. N. y_._ 

Askeri Liselerine öğretmen 
alınacaktır 

ı - Kınkkale askeri ıaoayiliıeıine riyaziye Erzincın aılceril 1 
orta okuluna riya.ziya tabii ilimler Konya aıke i orta 
okulı ilo Ankara gedikli ırbıı hazırlama orta okulwıa 
birer riyaziye ötretmen i alınacakbr. 

2 - lateklilerdoa kültür özretmeoi olaqlaria veya ötrotmen· 
liye kaeunl ehliyeti buluaarı devlet memurhrınıo müp
tcıep hakları ıöz 6allne alınmak ıartıle !O 40 lira aali 
mıat. Yükaek okul uaaıuol'1ııulaıı olup yoaidası ilk 
memuriyete ıeçıçokleredo barım 12 dorecedoa. maq 
verilecektir. 

9 - OtretmeDllk f çin bqhca ıırtlır ıunlardır. 
A) Otret••Dlık kaouai vuıf vo cbliyetioi haiz olmak yani 

(Lıae içia ilaiveraite riyaziye ıuboıinden yükıek mü· 
bıodiı mektebiııden yeya Y,ükaek 6j"retmeo olcu111 riya· 
ıiye ıubeıindeo mezun plmık) orta mektepler için 
yukanda yazılı üç ,Uksek okuldan yeya orta ötretmen 
okulundan meıua bulunmak yahut biveraitedo imtihan 
vererek ehliyetname almıı olmak. 

b) Y qı 45 ie• yukarı olmamak ve emekli bulunmamak. 
c) Aılceıi okullarda en az üç aeno hizmeti ıartaız olarak 

kabul etmiı olmak. 
4 - Yukarıda yaııh ıırtlıra tamamen taııyanlardan latekli 

olıolar dilekçelerile bir~ikte bal tercümeıi, hüsnühal va· 
rıkıaı, nüluı teıkereıi ıuroti ve NoterJıkçe muuddak 
diploma veya ehliyetname. auretleı,ai Anllarıda Aakeri 
Liseler müfettiılitine ıöndereceklerdir. 

~ - OçüacO maddede yazılı evrak ve vesaik ve genel 11rt• 
lara nuaraa ö}retmenliğ'İ uygun göıülenlerden lüzamlu 
diter evrak ıonrıdan istenecektir. 

4. a, 12, 16, 21, 25, ~ 3, a, ıs, 19, 2.ı, 29 1140 

Dağlıç eti 61 000 
Karamın eti 61 500 
Kuzu " 

20 500 
Sıtır ,, 23 250 
Sad yağı 37 soo 

47 
40 
47 
35 

100 

> 4802 ıs 
) 
) 
) 

2812 so 

,, ,, 355 

" ., . 188 

l'oı oeker 
Kcsm şeker 
38 kalem yaş 
ıebz~, 

72 000 28 ) 19S6 38 

2394 53 

6161938 Paurteıi 
aaat 15 de 

6161938 Pazartesi 
•saat 15,15 de 

6161938 Paıarteıi 
aaat 11 de 

" ,, 1$0 

161) 
19 750 30 ) 

274 700 kilo) 31927 L. 
399 800 adet) ', 
58 300 demet) 

Tüvanen M. kömürü 2 070 ton ı 100 )8 L9 ltı 
) 

7!6/'J3B Sal 
" ,, 

Kr ple 100 ,1 1500 ıut 16,:iO da 
Türk AntrJ.ıiti . 2S " 2500 ) 

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

DiŞ DOKTORU 
Cevad D~ğlı 

lkinc·beyler. ıokak No, 84 

lzmir vilayeti muba ebei hususiye 
mndorlıığonden : 

ldarei buıusiyei vilayetçe yeniden iaşa olunan eiektrik ve 
mutbık teıi11t1m haiz bulunan Berıımada kain llimevi tefrit 
edilmiş bir vaziyette otel olarak kullanılmak v~ bir müteb11111 
tarafındın idare olunmak üzere bir senelik kiraaı 300 lira 
muhammen k ra bedeli üzerinden 30 .. 5·938 günden itibaren bir 
ay içinde paıaı 1 k suretile kiraya verilecektir. Şeraiti ötroomek 
ve pey ıürmek iıteyenleria vilayet ncümınioiq toplandığı her 
paıarteıi ve porşcmbo güaltri tıat 10 da depozito aıı~buzlari 
le birlikta Encümene milracıatlan Ula olunur. 

2 4 (1903) 

Balçuva Af amemnun kaplıcalar 
1 • Haziran • 938 tarihinden itibaren Balçova Atamemaun 

kaplıcaları muhterem müşterilerine açıktır. Tabiatın bıhıettiği 
bu ıifa yurdunun emıaline faile bir ıu benOz TürL.:iyenin hiç 

. ıd1r beri be eriyıte hiz. 
meti azı o or arımaz tarafın<lan ta fr o ıınmuı Slyatftr. 
Romatizma, Böbrek haıtılıklarandan muztırip hııtılarına bu 
ıifa yurdunu lıvıiye etmiılerdir. Kimy ıerl riıııiz tarafımdan 
tahlil olunan bu eaı11lıiz ıuyusa raporları muh11cbei buıutiye 
dıireaindo mahfuzdur. 

Evıafına dair fazla sözü zaid görür. Muhterem müıteıilert· 
mio teşriflerini bekler otob6ıler muntaım111 .. ferler yıpacatı· 
nı muhterem .mOşterilerime· tebı"r ey.erim. ·o. t5 

~lzmir levazım amirlili ildnları 
fzmir Lcvuım lmirliti •atın alma komiıyonundu: 

1 - Canıkkale Müıtabkem mevki birlikleri için 7000 kilo 
ııdeyıtı ıaba alınacakbr. 

2 - Sadoyağm beher kiloıu 100 kuruştan 7000 lira bi· 
çilmiıtir. 

S - ihalesi 9~6/938 tarih perşembe günü ,aat 16 da Çanak• 
kale Müstrbkom movld ıabn alma lcomiıyoauada ya· 
pılacaktır. 

4 - lst~klilerin ibaledtn bir ıaat evel to1ainıt alcçelerJ olan 
525 lirayı ve ihale kanunun:.ın 2·3 nncü maddelerindeki 
veıaik ilo bir taat evol koaaiıyona müracaat etmeleri. 

25 31 4 8 1741 
H İzmir Levdım imirl.ği aatm alma kumıayoqundın: 

Mutia garnizonu ihtiyacı içio 132000 kilo ıaman aleni ekıilt
meye ko:ıulmuıtur. 13 Haziran 938 Pazartesi ıüoü aaat lS te 
Mutladı ukırl Atı• alma komlsyonusada ibıleai yapalacalctır. 
Tutarı 495() lira teminatı 372 Ura tabmi111 fiati 3 kurtM 15 
11ntimdir. Taliplerin Milt1adı askeri ııtıo alma komiıyeaana 
müracaatlara. 31 4 8 12 1848 

inhisarlar umum madorloğcıoden; 
1 - 1938 ızmir fuarında ıırtaıme ve projeıi mucibince yıp

tmlacak labiaarlar paviyoııunuıa İDtutı kapalı zarf uulile ek· 
ıiltmeyo konmuştur. 

H - Keşif bodoli 13568 lira 50 kurq n mvv,kkat temi· 
nah 1018 liradır. 

I1I - Ekıiltme 16/Vl/888 tarikirıe rasthyan Porıımbo JÜDÜ 
uat 11 de Kabataıta levazım ve mübayaat ıaabıliadold alım 
komisyonunda yap.lıcakbr. 

iV - Şartname ve projeler 68 kuruı bedel makıbiliıde 
inbiaarlar lıvızam mübayaat ıubosilo lzmir v• Aıabra bqmU.. 
dürlükleıiDdeD ıhnıbilır, 

V - E~ıiltmeye iıtirak etmek iıtiyenlerio fenni nrık ve 
veaaikini ihale güaü11dorı üç gün oveline kadar lıdaiaarlar umum 
müdürlüğü inşaat ıubeainı ibraı ederek •1rıca müaakuaya 
iıtirak vesikası almaları lbımdar. 

VI - Mühürlii teklif mektubanu kıoani vesaikle S inci mad· 
dedı yaıılı ekıiltmeye iıtirık vııika11nı vı %7,5 ıaveamı pa
ra11 veya mektubunu ihtiva edecek kapalı zartlarıo ekıUtmo 

günü en geç saat ona kadar yukarıda adı ıeçt11 a!ım komiıyoau 
baıkanlıtına makbuz mukabilinde veri1mHi llzamdır. 

~ 4 8 11 3200/1880 

yap:lıc.:ıktır. 

lıteklil~r ilk teminat mık· 
buzu ve 938 yılı Ticaret odası 

vesikalarUc 249() tıyıla artırma 

ekıiltmc kanununuo tarifıb dai· 
reıinde ha:ıırltyacalıclara teklif 
zarllarını yukarıda ~aniırmda 
göıterılen bılli aaattan btr aut 

Ju11Jıtmı m kbuz rni,ikabHin J 
teslim etmeleri mukı~z. olup 
postada olacak gcc kmel r kı· 
bul edılcm ı. 
Teminatlar lstaneul Li3c;Jer 

muhısebecilıtlnc yatıracaktı ve 
ıartnameler L ıselcr ahru, satını 
kom1ıyoou Hkret rJı{tmden be
delleri uu.a"abH nde alınabUlr. 

ıı 24 28 4 !l9.5J/J680_ 

lzmir Vakıflar Mo.dorlüğilndenı 
Bedeli 

muhammeal 
Lira Cinsi Mevkii No. 
100 Arpa Mir ali Dere ıokak 4 
.SOO Arla ve ılur Alireiı Taıh ~111• 4 

Yukarda müfredatı faZ&h ı•yri menkuller ıatılmalc üzere açık 
artırmaya çakanlmışbr. ihalesi 16-6-938 perşembe •iiaü ıaat 
10 dadır. Taliplerfo Vakıflar idaresine miiracaatJan ilia aluuı. 

(1870) 2s 4 11 ıs 

Muğla Fuar komitesi batkaohğın' 
dan: 

lzmlr eDtel'oaı1oul F..,,.da Melli .u&yeti ...... ,aptarala• 
cak teıbir paviyoau ~k •kliltm11• cılwdmıfbr. ' 

1 - Pıviyo11ua bıif bedeli 7700 lira 16 ktU'Qftw. 
2 - Eksiltme 15-6-938 ç.,,..bı ıillali Mat oa d6rtte lılalla 

Fuar komi~eıinde 7apılacakbr. · 
3 - lateldawia % 1.5 hm'·d Jlwaa et·d• • Tiartt 

odaıına ıiayıtlı bulanmalan ve ini Aff ,.,.blleMlderlM c1afr ..ta
liyet VHikası göstermeleri lhıauhr. 

4 - l.t klil r projo keıif vo MJtMmıyi lstubulda Nafia 
müdürlüğünden lım r vo Mutladı Fuu komitesinde ıörebllirler. 

S - Pavyon l • 8 • 938 tarihinde ikmal edilecektir. 
6 - Gaıeto illa bedeli dılllliye n mwyıJe ve lalı ba ite 

müteallik bilcümle masraflar aütııblılde ait olacaktır. • 
7 - Poıta ilı ıönderilecek teklif moktupt.r1DID ikinci mad

dede yazılı 11ate kadar Mutia Vılayeti Fuar komiteıine veril· 
meai lizımdfr. Po tada vaki olacak ı•oikmeler kabul edilmeL 

(1841) 31 4 8 12 

lzmir Vilayeti Muhasebei Hususiye 
Modürloğondeu: 
~allak lcirı 

bedeli 
Llra K. 

No. Cfall Yeri 

175 00 13 Dükkia İkinci• belediye o. 
30 00 51 ,, Balıkhane ç. 
60 00 28 Ev Karı1yaka lktııat ı. 
• • 85181 Fmrı ,. ,. 
24 00 22 Dükkan 3 eli Kara o•man ~· 
SO 00 17 " Bekir pap hanında 
5 00 IS Dönüm tarla Emrez timıraada 

ldarei Huauılyıye ait ol11p yukaraclı yır ve ciılıi yaıda aka. 
rat 30·>938 ıüııüadeo itibar•• . 3().6 ·938 ıiiae kıdar bir ay 
içinde pazarlık •uretile kirayı •erilm~k üzoro temdiden arttır· 
maya ~ıkırılmııtu. Şutlara öğrenmek iıtiyenlerin her gün Mu· 
baaebei Huıuıiye müdüriyeti Varidat kalemine ve pey ıürmek 
iıtiyealerin do Encüm1Din toplandtlt ber pazarteai ve perıem. 
be r'nleri nat 10 da depozito •ılrbuzlarile birlikte Encümeni 
viliyete müracaatları ili11 olunur. 2 4 1902 

lzmir viliyeti muhasebei 
mOdllrlOğOnden: 

Beher metre 
murabbaı Adaaı No. Cinai Yeri 
Lira K. 

Husosiye 

Miktarı 

4 00 SS 19,20 Aııa Gaıi lıkmek· 493 metre, 3:> 
tebi civarında detimetre 

ldarei baıusiyei vilayete •it olup yukarıda evsafı yazılı arsanın 
m<Ukiyoti Htdmık üıtr• 30/5/938 günilnden 30/6/938 gün ınc: 
kadu bir ay içisıda pıurlık ıurotilc tcrndidcn açık artırmJya 
çıkaralmııtır. 
Rartlan ötr•Dm•k iıtlyeolırio Mubaaobei Huıuaiy• M ,di.iri· 

yeti varidat kalemine vo pey sürmek iatlyenlerin de EncJmcaı 
villyetia top1aadıla ber paıarteai ve peraembe günlerı depo· 
~lto makbuılırilo birlikte Encllmıne müracaatları itan o.u· 
aur. 2 4 1904 



Pütjen Şahap Tesirini tabii olarak 
yapan en iyi mn-hildir Eksir Şahap dasor memelerinı gıder .. ·. 

Kuvveti. iştibavı arttırır. 

Elb'1e w Manto 

•~r.ltl.larına müi f e 

ZG6lt.n s.,r,,,. .. 

Taze Temiz Ucuz Iliç 
Hertürlü tuvalet .. eşitleri 

En mlfkllp11ınt •lr 
terile ıni •emaua eden 
l>u f rm&fl aa&1tma1ınız. 

. Ti1ccar Ter:ıi Türkp1zarı 
lbrahim Karakaş 

Hamdi Nüzhet ançar 
Bu kere yeai açtıtun matazada zeng o 

ceı tler. Mıatol•k, Tayyorluk, trnvakarhk 
kamqlar.a eavı'aini, yerli ve Avı upı. Sıhhat Eczanesi 

1 - M11tazam dabilind• a~htım terz ha:ıemde 
•uuıi o .erak bıy ve bayanlar için ıon moda 
• r•f, tık manto, rop, tayyo ·, etek. bluz, turvakar, 

.11wlet, rolıa lilc, ıivil ve alkui elbiıe ve lu•putları 
iıtuildıfi ve lkte•ilditi teki de imal ed lir. 

8aşd11rak SalepeioA1o Hanı Karşısında 

2 - M .. H•melem peşin ve kredi ile de yap·lar. 
1 - Bu 16ılerimia dotrulatumı anlamak için bir defa 
tecrGbe lcatid r. 
Adı• Odunpaıan S1m•b•nlnn çıkblı eski Bayraklı 

mafau Numara 12 • Telcfen S276 
·~ • ,,.,. ••• el••i lıulçfen dpcri, lc116•' etllliı 

Haraç~ı kardeşler 
Biiyiik mobilya ve mefn11at ma-

&... •• ı.... e e A d ..J!-·----· emna•ze ama euu. 
MERKEZ ŞUBE 1 
~M~ ANKARA 

Temiz, zarif el)'a. elbise ihti· 
ıacıadan cvel ıelir. Herkes keo· 

dı l.aline göre temiz 
b:r eve, mıuf irlenni 
kabul edecek bir • ı · 
looa H bat yqıyacak 
ewaya muhtaçtır. iyi 
bir mobilya içiade 
keodjwzi ne aalcnizi 
m uhite daha iyi tanıt 

abiliraioiz. Evinizi• 
cvu bayatuıa eti· 
keta oldu&.. --. 
mayum. 

Memarlma 10 talc. 
•itte oereai'• mua. 

llY l eıi yapılır. 

Hacı Ali Zade Abdullah 
Ticarethanesi 

Her c:inı lıoıttlmıiilı yeni çeıit lıum:ıılar 

Yıa ••Yliainln 1aklatmU1 munaaebetilı yenı retirditi 
•DORMOY. FA YN •VULEN. " •FIŞER. kostümlük ku
ponlara koıtimlik ketealer, pardeaalü~hr ve bo r t .lr.ü YERLl 
ve AVRUPA lm• .. asoıtim1alan rekabet ~buJ etmiyeceK 
derecede .. tal•aktaclar. 

EIJ>i•• ibtiyacanm temin •••clen önce : HACI ALI ZADE 
ABDUIJ.AH ticuetlaa ı..U.i •utlaka ziyaret ediniz. 

Ea aıtlam. ea ak " •• acuz kum.11ları yalnız ba ••t•· 
acla11 alabllirıini&. 

Peıtem:ılcılar E,naF oı Alı2lı Bar.it .. ,, 
eio!lf'ıntla eılti Sııraslli rnatcz2sın::·a N. 70 

TBLE#ON 2.19 -

• 

Sepiolin 
DIŞ 

macun ana 
=ıı:::o 

Toptan .,,,.,,.,, 
Peıt•••!cı,_. 

Lütfi Krom 
Ea11 ll•pea• 

Foto Köroila 

amza 
Em •eıhur fabrika!arıa ıoto)r' t ma, aacacr, füım, cam, klJ'lt, 
kart Ye biiumum fototrafçıhkta aa61tamel eczalar, fototraf alit 
.J " edwatt. foat " aelapalar. 
F otofralçılıta·mtteallilc lav nai mabemı 

Zevki oqıyacak ra;m ve atrard.ımular, MDeClat ve ..U 
iatinablan ve kopyalan a..li dikkatle ~ 

AMATÔR iŞLERi 
IZMIR: Emirlerzacle P11111 No. 28. 4. S. 6, 7, s, J 

Telefon: 2675 Telırlll: Riltem ll8ir 

moda yazlık elbiselik 
koma,Iarı yalnız 

Şark Halı Şirketi 
Mağazasında bulabilireiniz 

ADRES: 
Atatilr it Catltle•i No. 186 

TELEFON No. JS42 

• 
1 TAl{.SI 

Telef on 40 40 
, 

1938 1938 
Oldsmobil ve Şevrole 

mobilleri ile rahat ve sarsıntısız seyahat için 
KIRK KIRK'a Telefon ediniz. 

r.iSBAMm 
1938' 

Kaçül\ Cari Heacaplar 
lkramı':le planı. 

4 adet 1000 L 4000 L 
8 .. 500" 4000. 

16 .. 2• .... " 
76 .. 100 " 7600 • 
80 .. 50 " 400J •• 

200 .. 25 .. 5000 .. -384 .. 28600,, 
Karalar tmart, l baıiı aa 
l ey GI, 1 biriacikln• 
tari hltrinde çekilecektir 

En az SO lıra mevdaab 
bulıaaan be .. aplar kura-

lara clalül edilooeldir. 

Doktor 
A.Kemal To 

..,_ı.-z .. w W.,aa, _,fl'I .... lıtlllı ---
(V.,..m ve ulreJ 

Baımabaae Çorakkapı c~ddeli polia karakol• ,....ela 
251 uyala .,, " ••,..elaaa•iDcle abalatıı akıı•ı 

kadar lautalan111 bbal ed•. 
Telel11•n: 411 J 

Birimi s..ı U1t1Lım• 

Dr. Demir Ali x,,.,...,,. 
Cilt ve r ... aı haataldc· 
lan ve elektrik tedavial ......... _,.. ..... 

Elh·- Sin-na• skuaada ı 
Telefon ı 547~ 

Giz Hekimi 
Mittit Oıwl . 

Kırçiçeği Kolonya 
Adı ile Şifa Eczanesi 

Ea iıim al:ında Temizlil, Ta:ıalet, M..-.. 
o~ tııoalet •ala 1larına {O i elo•r~ılf 
Yokıek dereceli, litif kokulu 
Yeni bir ko!onya yap::ııştır 

Litresi (1~0) Kurul.-
ŞiFA Ec:.anai KIRç,çEô/ Kolon,aııll 

Bu .fiata •atmakla boynk bir 
fedaklrlık yaptığına emindir 

Fevkalade 
Limonçiçeği, MenekşP, Şipr, 

Kolonyaları 200 K u r u t 

Büyük lüks şişeleri 65 
Küçük ,, ,, 40 r .. 

Tavsiye ederiz 


