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iltün bu sözle~e rağmen henüz
1 
ezilen kar 

1 

d~şlerimizin iniltileri susturulmamıştır 
ismet 

Roma henüz ad olarak ta 
yokken, Bizans imparatorlu
ğu değil, Bizans kasabası 
bile henüz kurulmamışken, 
yer yüzünde bir Aarab kav
mi bulunduğu henüz duyul
mamışken, Metlerle Perslerin 
adları henüz anılmazken, 
Avrupa henüz rüşeymi bir 
hayat geçirirken hayrete 
değer bir biçimde organize 
edilmit medeni bir bnynk 

ordu Torosları aşıyor, Suri
ye topraklanoı dolaııyor, Fi
listin sınırlarına ulaşıyordu. 
Birinci Murşil adlı hakanın 
kumandası alhnda bulunan 
bu ordu Etiler imparatorlu
ğunun bayrağını taşıyordu. 

Hakan Murşilin Miliddao 
bin sekiz yüz yıl önce yap
bğı bu muhteıem ıeferi 
kedinden sonra gelen Eti 

- Soau 4 bçOde -

Vekilimiz 
Tedkikatına devan1 
Sayın Nafia vekilimiz Ali 

Çetin Kaya dün yanlarında 

ilbayımız Fazlı Güleç ve be
lediye reisi Behçel Uz oldu-
ğu halde Halkapınara gide
re hava yolları istasyonunu 
gezmiş ve Halkapınar batak
lığını gezmiştir. 

Tütünlarimiz 
Bu sene tütün rekoltesi 

Ödemiş havalisinde 3,5 mil
yon, Seydiköyde 350 kilo 
olarak tesbit edilmiştir. Geri 
kumpanyasının umum müdü
rü bu havaliyi gezmiş ve tü
tünün temizliğini tardir et
miıtir. 

.. 
Zehirlenenlerin ekserisi kadın ve çocuktur 

sancı içinde hasta neye gönderildiler 
Dün akşam saat 18 de Müsevi ve lkadınıdır. Sancı 

Namazgahta mühim bir ze- içinde kıvranarak feryat edea 
hirlennıe biidesi olmuş ve bn hastalar memleket basta· 
zabıtamız derhal hastaları hanesinde derhal tedarileriae 
imdadı sıhhi otomomilleriyle başlanmıı ve mideleri yıkan· 
Memleket hastanesine gön- mıştır. Hastalardan onun atar 
dermişt r. olduğundan hastahanede alı· 

Hadise hakkında yaptığı- konmuş ve diğerlerin evlerine 
mız tahkikata göre, ikiçeş- iade edilmiştir. Zehirli peynir 
melik caddesindeki bakkal satanlar bankında zabıta 
Hasandan aldıkları peynir- tahkikata baılamııtar. 
den 35 kişi zehirlenmiıtir. Bakkal Hasan istiçvab edil-

Zebirlcnenlerin elrserisi - Sonu 4 6nc6de -

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
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Yüzellilik yılanların baıı bu 
gün yann ezilecektir 

Dün bir telgraf haberi vardı: 
Antakya ve iskenderundaki kardeşlerimiz proteıtoda ba· 

bulunmuşlar ve ana yurda ilhakını istemiıler. Hatta Antak· 
ya ve Iskenderunun Türkiyeye ilhakını oradaki akalliyetler 
Ermeniler bile can ve g~nülden istiyorlarmış.. Öyle ya Tllr· 
kiyenin hür, mOstekil ve refah verici hududları arasında ba· 
lunmağı aklı başında olan kim istemiz? 

Dün gene bir telgraf haberi vardı: 
Yüzelliliklerden bir kaç kişi Antakyadaki ırk kardeıleri· 

mizin daha ziyade inlemesi ve azalması için ellerinden gel
diği kadar çahııyorlar, güçlerinin yettiği kadar zehir akıb· 
yorlarmış. 

Bu iki haberin mukayesesi alçak ve namussuz yüzellikle
rin akalliyetler kadar da şuurlarına sahib olmadıklannı bir 
kere daha gösteriyorlar. Namussuz yılanlar daima zehir akı· 
tacak fırsat ve yer arıyorlar .. Arıyorlar amma.. Türk An
takyada onların başı bugün yarın ezilecektir .. 
Antakyadaki şuurlu Türklük onlann kafasına çelik yumru
ğunu yakında indirecektir. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
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MORFiNLE 
ÇILDIRAN ı lskenderun ·ve Antakya 

----------------------------c»~----------------------------
Yazan: K~R~N2'•NALI ADAM 

içimde bir şeyin koptuğunu 
hissettim 

Antakya Türklerine aid bir blsım ve bir 
tarih araştırması ••• 

Yazan: M. FUAD KÔIDROLO 

Hiç tereddüd etmeden ı 
kaptnın zilini bütla kane
timle çektim •. Zil evde bllytlk 
bir gilrültn çıkardı. Evin 
içindeki koşmaları duyuyor
dum.. Afacan küçllk karde· 
şimdi herhalde bu koıan ... 
AJdanmamııım .. Kapıyı açb .. 
Biırhan beni görünce ıaşırdı. 
Mnmafib aylardanberi gör· 
aiidip halde beni hiç yadır
iflaaclı: 

- 'A .. Ağabey .. Senmisin ... 
Dedi.. Sonra dorğunlatb 

1'-lme baka kaldı .• 
Ona yakaladım kucağıma 

aldım .. 
Kollarımın an11nda çırpı· 

myor, kaçmak iıtiyordu .. 
- lıtemem, beni bırak .. 

Senden korkuyorum ... Diyor· 
cJa. 

lçimd ~ bir şeyin koptuğu
nu hissettim.. Demek o da 
benim hakkımda görüıülen 
ıeyleri o da duymuıtu. 

- Hırsız, ahliksıı, ·cani 
bir ağabeyisi olduğunu o da 
biliyordu.. O da bn masum 
kafumda benim nımal oldu-

tı.; mu biliyor, benden korku· 
yor ne benden kaçmak isti· 
yordu .. Onu kolumdan bırak· 
hm.. Eve doğru ilerliyecek
tim amma, köpekten korku
yordum .. 

B6rhana usulca sordum : 
- Bfirhan köpek nere de ? 
O çok saflık cevab verdi: 
- Ahçede bağlı duruyor .. 
- Demek bağh duruyor .• 
- Evet ... 
O halde kollarımı sallıya 

sallıya ona dotru yfirüyebi
lecektim. Netekim öyle 
yapbm. 
Açık kapıdan girdim .• An· 

nemin oturduğu deniz tlstfin
deki odaya girdim ... 

Anaem beni karıısında 
gsrüoce neyapacağıni ıaıırdı: 

- Aaa ... Diye haykırdi.. 
- Korkma anne benim ! 

Dedim .. 
Kadıncağız da dağ ba11nda 

bir eşkiya ile karıılaıan bir 
yolcunun, yastığının altında 

çöreklenmit yılan bulan in
sanın korkusu varkusu vardı. 
Rengi birdenbire sapsarı ol
mutta. 

(Arkaıı vu) 

· - Dllnkli sayıdan devam -
lbn·al, Adimin balısettiji 

hidiseye ıelince, o ııHlarda 
Selçuk flltuhatı her tarafta 
yayılmakta olduğu için zel· 
zele neticesinde meydana 
çıkan buyllk bir ihtimalle 
Seleucideler devrine aid olan 
bu heykellerin Türklere aid 
bir tılsım telakki olunması 
ve Antakya halkı arasında 

ıehrin Selçuklar tarafından 
zaptının eeklenilmesi gayet 
tabiidir. Herhalde, Haleb 
Tarihi mllellifinin saffetle 
naklettiği bu hikaye, Antak· 
yalıların Selçuk fethinden 
evvelki psikolojik haletlcrini 
göstermek itibarile çok ma
nalıdır. Bundan baıka ,.ski 
devirler arkeolsjisile uğra
tanlar için de belki bu ka • 
yidden istifade etmek ve 
bundan bir mana çıkarmak 
ihtimali vardır. 

Ya bir zelzele neticesinde 
yahud bir bina için temeller 
kazılırken meydana çıkan 
bu gibi eski eserlerin amu· 
miyetle bir blıım gibi tellk· 
ki olundutunu gösteren ve 

yukarıki fıkrada anlatılan 
meseleden baıka birıey ol· 
mıyan diğer bir hikayeyi 
gene bu devirlere aid gayet 
mühim bir tarihi es~ r ya.z· 
mıı olan Suriyeli f.Mişelin 
kitabında buluyoruz. Antak
ya Yakubi Patr!ği olan (mi
ladi 1166 - 1199) bu zatın 
eaeri Süryani metni ve fran·· 
sızca terc6mesile beraber 
J. B. Chobot tarafından neı· 
redilmiıtir ki, aıağıki fıkra· 
yı oradan alıyoruz: 

Frenkler ilk Haçlılar se
ferinde latanbuln muhasara 
ettikleri bir sırada, Antak
yada büyük bir zelzele oldu 
Yıkılan bürçlerden birinin 
temelleri ortasında yerin al
tında bir mahzen meydana 
çıktı. Burada tucdan yapıl· 
mıı büyük heykeller bulun
du ki, at üzerine binmiı, 
giyimli, elleri ıi!iblı fren şö
valyelerini tetnsil ediyordu. 
Bu heykeller demir zincirler· 
le bağlanmıştı. Sultan Yağı , 
Siyan - ıcbrin Emiri • bu itin ' 
teklifini emretti. Ne bu hu
suıta malumatı olan bir kim
le bulunabildi. ne de kitab-........................ • •• ••• •• • • ••• • ............. •••••••••••• ............ .. 

1 G Ç 
V 1 )arda buna aid bir kayde 

ÖZÜMÜZE ARP AN ı AZILAR ı ;:~~:~~~i:::::ıe ü:::~::e~t~ 
lerin taptıkları putlar oldu-.. •••••••••••••• ................ .,.. ........ •••••••••••• .................. .... 

- Korkma .• timdi bu cllm erkekler var .. Hayrettir... ğuna hükmedildi. Ve Sulta-Cürmü meşhut 
kanunu tatbik 

edilirken -
Bir kan koca .. kadın fena 

. halde kızm•t·· kocasına sart· 
sert tersleniyor: 

- V aHahi herif .. ısrar et
me .. dediğimi yap.. Şimdi 
ıeni "bana lif atb" diye po· 
liıe veririm. Cürmü meıhut 
kanunu da buglin tatbik edi-
liyor.. Şu dakikada ıeni tev· 
kif ettiı irim. 

Bu muhavere bir kürkçü 
dllkkinının önünde geçiyor-
du. Son cümleden sonra 
içeri girildi. 

Tramvayda iki yaılı zat .. 
lki•inin de gözlerinden belli 
ki gençliklerinde epey yara• 
maz.lıklar etmiıler... Bıri : 

- Ehhh.. dedi.. " Lif at· 
mak " meselesi de yeni 
cürmü meıhut kanunundanl 
sonra tarihe karıştı.. ~.;: rı 

- Öyle... ;.; 
~- Neıridi bir ·rı- zamankiı 

"perii ruhum lslze--refaliat::I r diye başlanan cümleler. 

le ile bir genç kıza lif atsan Bir sabıkalı polise yalva- nın emrile hepıi kırılıp par-
biç bir tehlike yoktur. Çün· rıyor : çalandı. ~ih1tyet, çok yatlı 
k& bu acaip cümleden bir - Vallahi ağabeyciğim... ve kar bı~ ~a~ın mey~ana 
teY anlamaz. seni yol mol Billllıi aiabeyciğim... Dalgın· · çıkıp. ~ed.ı ~: Ben eıkiler
soran bir ecnebi zanneder. hkla elim yammdakinin d~~ ıııtmııtim, f~lan blirciin 

Kadık61 vapurundan orta cebine girdi. Vallahi aiabey- dıbınde frenklerın memle-
yaıh bir kadınla orta yaıh ciğim kötll bir maksadım ketlerinden çıkıp denizaıırı 
bir erkek çıkıyo. Belli ki JOk.. Dalgınhk.. Sadece gelmelerine mini olan b~r 
kan koca.. c:Lal hk tılsım vardır." Antakya Emı· 

Erkeğin yanından hayat gın ·· ri bu rivayeti kadının ag .. -
---'!lı••---

ve gençlik dolu bir kaiın L • zından ititioce, o heykelleri 
geçti. Hazretin gözleri genç 8 vreDSID kırdığına çok müteessir oldu 
kadının gayet biçimli UÜCU• 0••1u•• mu•• nu•• n ve kadına sordu: .. Onların 
duna, oynak ylirüyliıüne 
daldı kaldı. nasıl yapıldığını duydun mu? 

Bu sırada yanındaki karısı yıldÖnÜmÜ bu heykelleri yeniden yap-
koluna mOthit bir çimdik... Londra - Bir motoıiklet brmak kabil midir?,, Kadın 
l!llte sokak ortasında bir te· "hayır n cevabını verdi .. , 

y kazaıı neticesinde ölmtıı 1 
cavüz.. derhal cürmü meıhut olan meıhur Lavrensin ölü- ıte g&rülfiyor ki Suriyeli 
kanununu tatbik ederek ka- mtinün yıldönümü miinase- Miıelin bu rivayeti, Haleb 
dını yakalamalı.. betile bugün bir iyin yapıl· Tarihi müellifinin bir birin· 

Erkek etrafına bakındı.· · h den azçok farkh tekillerini 
Gözlerinde "acaba kolumun mıı ve mezarı üıenne atı- naklettı·g .. ı· ve bı·zı·m yukarıda 

raıını yad eden bir levha kon 
çimdiklendiğini bir poliı filin t kısaca hulasa ettiğimiz riva .. 
görmedi mi? .. ,, gibi bir mana muı ur. 
var ... 

Görseler de yanımdakini 
yakalualar ve ben g6zleri· 
min daldığ · vücudun arka-
sından gidebil1em gibi ... Vay 
hain vay.. Dünyada ne 

Bu vesile ile Lavrensin yetin hemen hemen aynidir. 
vatana kartı gösterdiği hiz- Yalnız müslüman müellifler 
metler anılmıı, Filistindeki bu Selçuki f etbinden evvel 
Arapların baıkaldırdığı bu meydana çıktığını söyledik· 
ıırada kendiıinin ekıikliği leri tılsımı Tfirldere isnad 
mevzuu bahsedilmiıtir. ettikleri halde bu tılsımın 

Karadeniz Kıyılarında 
Soytari Oğlunun 

resi ıayesinde tek çete değil, 
tek ıaki yoktur. 

Bu mukayeseyi biz Ege 
mıntakasma da tatbik ede· 
biliriz: Osmanlıların sakim 
gayri idil idaresine taham
mlll edemiyen meseli Ôde
mitin efelerinin el erinden 
ıilib bırakmadıklannı ve 

ihtarı heman kabul etti ve 
köyünün dışında bulunan ci
ma bahçelerine çekildi; bir 
iki saat kadar orada kaldı. 

Bir Macerası 
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Soytari oğlu Elma bahçelerine çekildi 
Karilerimize şuracıkta ben silrüyor, Trabzondan Maçka· 

de bir iki söz söylemek mec· ya kadar dahile doğru anarti 
buriyt. tini hissediyorum: var idi. 

Gireson ve Orduda Gtırcii Bu hldiselerin geçtiği za· 
ve Puntos ve Soytarı oğla man unutulmayacak kadar 

Yakın bir maziye aiddir. Kur· çeteleri faaliyette, daha 
beride de Ermeni çeteleri 

tuluş savaşının baıladığı sı- pek çok cinayet itlemekte 
ralara aiddir. Rizeden itiba· ·d· 
ren lstanbulun yakınlarına 
kadaJ ajan ba gize) yerde, 
feUvet umum1ıbir hal alm11· 
ta. ilinde kan davası bDk6m 

1 ı. 

· 15 - 18 sene evvel böyle 
olan yerlerde bugln, milli 
bllktmetimiz, milh kaneti· 
miziD idil kaauaları ve ida· 

dağlardan inmediklerini be
gimiz biliyoruz. Bugiln yine 
mübarek Cumhuriyet idaresi 
sayesinde buralarda dağda 
k•nun haricinde bir tanecik 
efe kalmamııtır 1 

Çtinkii, efeler gibi btltün 
Anadolu Tilrkleri kendi ruh· 
larına en uygun, en milli 
idareyi bulmuılardır •rhk ... 

Soytari oğla ba yerinde 
ve çok dOltaae ve iuaaca 

Köylü zaten Soytari oğlu· 
nun geleceğinden haberdar 
olduklarından çeteye tavuk, 
kuzu, güzel mısır nnu -baz· 
lama yapmak üzere- hazızla
mıılardı. 

Bu tarafların bazlaması 
meıhurdur; o kadar ki ya
bancılar bile buna alıtu lar 
ve ıeverler. Bu taraflann 
mısır unları çok lezzetlidir; 
bunu haliı tereyağiyle saçta 
ve bir santim kalınlığmda 
pifirirler, cidden nefis olur 
ve mideyi de bozmaz. Hal
buki bu tafarlarda b&yle bir 
py yitmek muhakkak mide 
f ... clma a;ramak demektir! 

Selçuk hakimiyeti zamanında 
meydana çıktı;ını söyliyen 
hnatiyan muellif pek tabii 
olarak onu frenklere isnad 
ediyor. Tarihi realite bakı· 
mından doğrudan doğruya 
hiç ehemmiyeti olmayan bu 
küçük tılsım hikayesi Orta-
zaman vak'aniivislerin psiko· 
lojilerini glSstermek bakımın
dan faydasız olmadığı gibi 
arkeololoji bakımından da 
Antakyanın bu eski ve gü
zel Türk ıehrinin tarihi hak
kında araıtırmalarda bulunan· 
ların itine varıllabilir, ümi
dindeyiz. 

M. FUAD KÔPROLO ---oo---
Hindistan da 

İki buçuk milyon ~füs
lüman gAvur oldu ! 

Daily Heraldın ya.zdığına 
göre, son birkaç hafta içinde 
Hindistanda 2,500,000 Hindu 
Hıristiyanlığı kabul etmiıler· 
dir. Bunlar yakın bir istik· 
balde Hindu dinini-Hıristi
yanlık lehine terkedecek 60 
milyonluk bir klitlenin piı· 
tarlarıdır. 

Tanassur eden 2,500,000 
insan Malabarlı Ezhavaılar
dan olup bunlar Hin~iatanın 
en terakkipener cemaati 
addol un maktadırlar. Tanas· 
sur etmek karannı bu ay 
bidayetinde Kerala ve Ezha· 
va kongresinde vermiılerdir. 

Hareket Hindiıtanın diğer 
aksamına da sirayet etmit 
olup köylerde ve kasabalar· 
da binlerce kiti Hıriıtiyan· 
lığı kabul etmektedir. ---uoog---
Bayburda kar 

"' yagıyor 

Bayburt - Şiddetli bir fır· 
tına ile kar yağmaktadır. 

Şeıhrin her tarafı bembeyaz 
olmuıtur. Fırtına şehirde kır· 

madık bir ağaç, mahvetme
dik bir bahçe bırakmamıştır. 
Biçilen ekinler tamamen 
mahvolmuıtur. Henüz köylti 
mahsülünün dörtte birini 
dahi toplamıt değildir. 

Bir ay evvel sellerden za
rar gören köylll bu defa da 
kardan ve fırtınadan mühim 
zarara oğramıştır. 

lsmail ağa, çetesile Ye 
köylülerden bazı ileri gelen· 
lcrle ateı karıısında bazlama 
kızartırken Jandarmaların 
köyü bastıkları haberi geldi. 

Jandarmalar köyde bir 
11&at kadar kaldılar; sonra 
lsmailin evini bastılar. Tabü 
bir şey bulamayarak dön
dlller. 

Soytarı oğlu Ismail kızan· 
larile birlikte köye indi, 
lokma yaptırdı bütün k6y 
balına dağıtb. 
Lokmanın hazırlanma ve 

dağılmaıı 16yle bayle geceye 
kadar silrdll. 

Lokma dağıldiktan sonra 
herkes yerli yerine çekildi, 
eıkiyall;nn da bir kısmı Is· 
mail a;aıun evisade bir ktemı 

DUNY!D! 
NEL 

OL 
Evlenmel~~ 

E"J unan sab1119'~ 
.. sonra ko~1~ 
lenemiyecekl~;.;lf 
bebi hükimeti• 
bir karardır. 

Bu kararl ıu~ 
Yunan sabı~ 

ıonra 40,000 it ~ 
drahumaıı olaa b 
lenemiyeceklercli~ ;,B 
bu karan sabiti . 

. tif· mek için verdlif ... 
Av f ıkralııfl 

· af 
..,-. apolyoal:.ı ı 
IU fakat ac iti' 

dır. 1 inci Napol1~1'-. 
yabani domuı :O 
ken upkları~ .-..dl 
yaraladı. BalcPJ-" _ı 
alırken Mass•••YI 
hafifçe yaraladı. ,,1 

Bir günde g•0 .. ' ,. 

avlanırken, attıfl 
generalin ıırtı0• ı1'f' 
Napolyon bu k• 
tashih et~i : •bi bit ~ 

- Senın gı ~ 
man hayatıad•Dorl·· 
arkadan yaralaa•1 01 

3 Oncll Napol1° idi 
o- cie acemi a•C~~ 
kaza yapmadı, b aıok' 
bir kere mare .. 1 ~ 
boDun çifteıil• '/ ' 

Sef. l"k ... 111iiedt~ 
ır ı di 

lllF:1ll vrupad• ., 
~ arasıad~: Çok 

tikllkler var. Si 
tekalit ediliyor· ,,_.il • eo ıv:-. 

Hartan ber• f 
def ittiren 1~ 
Bern·Madı id 1 el bit 
dir. Hrbten e•• ~ .. 

· t ... · de .nU gıt 111 yer ı.- 1eti seli Frua ıefİI' d ~.M· 
Banere, Jiiss6 • lik ef'~ 
yirmi sene ıefİI 

... d~ .. eıı ,. 
Kahve pışır t 

ra klı 59
' -"' ., sal•,,... .. 

Pariıın m•l1 .. a Jl'_i/ 
bir ıaat satılro~! er 'I. 
tır. Bu saatiodt,,,c11' ~ 
den farkı u!~D de ~ 
mın kahveııDI saat ~ 
harızlamaktadıt· -~~-· j}ell f 
dinlmak iıteD ~I 
edildikten ı00'',1, ~ 
bulunan bir ci::odl~I 
şeker ve su t •'l'!ı~ 
Ayar edile• ~·0 i d•prr~I 
ği vakitten yırrD a,it ~ 
vel mlikemroel bd f 
hazırlamakta •e Jı•IJf' 

1111.S 
uzanılır uyaaı dıt ~ 
zır bulunmakt• · 

•" da akrabaların•• 1 
kaldılar. k6~ ~ 

Sabaha kadat JJİÇ r~ 
çetenic rab~;~ıJefİ'~ 
bozmadı. • de ~ 
k&yiin kab••••D elJ' 1. 
Soytari otlu, 1 ~ fi :J 
b. · t 0 karoete 1 ~ ır ıı ı b r ~ 
beti meçhul · b 

h kete 'fl!.1./, 
doiru are ıt•d• -'J 

Tam bu •k •• ı' f'j 
oğlunun yat~ , 0 .,_- JıO'.J; 
den genç bı~ çolı. lı:"" .J 
Halinde• pe g6, .J 
ve yoruldui'J .,ef"' 
Delikanlı, oe!el oıı' 
rarak Soytarı ~ 
- A••• 

Gllrctllerle '°:.;dP'~) 
dlrt taraftall( ~ 



1 7 Birinci Ttefl'ÜI 
1 

Ez1ıam*'T~Q***-2f5~7j-3~ö~,.•J Sahlık bağ, bahçe ve mer'a WEKTEP KiTAPLARI 
,. lzmir Göztepe Arabderesi mevkiinde mükemmel bir bağ Yavuz Kı·tapevı·nden •• 

kUlesi damları ile beraber satılıkbr. 
Bu kulenin bulunduğu mevkide bir parça olmak üzere on 24 senedir lz'Dir ve biter'i11dıaın kitap ihtiyacını temia 

- ldarmnd&. MillitoKiitlphane sineması )t dönüm arazi, bu arazi içinde mahsüllerile beraber ( 30 ) etmeği şerefli bir vazife bilen müessesemiz bu!sene: 
ı BUGÔN ~ Zeytin ağacı, üç dönüm sebze bahçesi, iki dönüm bin kök Devlet kitaplarının dahi satıcılığını üzerine almııtır. kANUNDAN KAÇILMAZ Enginar, iki dönüm Razakı üzüzm bağı ve on ufak ve bü- ilk ve orta mektepler ile liselerde okutulacak büttln ki· 
' 

1 yük Kayısı, on ağaç Erik, üç incir, on iridişli Nar, bahçe tapların emirlerine amade olduğunu sayın öğretmenler ile 

S·ı . s·d . içinde hayvanla işler dolablı kuyu ve bu araziye sınır ayrıca taşra bayilerine arzederim. 
Ea 1 vıa 1 ney OD beş dönüm mer'a çok ucuz fiatle satılacaktır. Adres: Yavuz kitap evi Fahri Kitapçı Numara 56 Kemeralb 

•Oeuıir bir aık meyzuu içinde heyecanlı Ye ı Talihler Başturakta kömürcüler içinde ( 4) numarada 6flıWAA&ıaAAAıtlııılı61ıAAAAAAAAa••• 
debıetli sahnelerle dolu enfes bir film )t 

1 
Kepekci Ali Karabübere müracaat edebilirler. . ~ D O K T O R ~ 

Pıraınunt Jurnalda: Yeni Kadın, Saç tuvaletleri mo- it Yogurtcu bay Hasan Arabderesı 41 . 9 

-......;.,,,. dası ve son haberler. ~ 'ı*~*~*~~!~**~**-*>+*~ : '~t) .@ı M. Sevkı· , 'ğur 1 
... Fiatlar: 30, ~o, 50, 60 kuruştur )t * o·o K T OrıR ~ u ~ 

s.lllı - )t"~ A K 1 T. t.ı 1 ar: 3. 5. 7. akıamlan 9,15 de Cumartesi tenzilatlı )t • ema Onay 1 I el -.. 
•be matinesi ve Pazar gilnfi umuma 1 de başlar Mı ,.., t 41 B R N SINIF .,. 

~~~A~R:~~~ft~.f:~~~ "n Bakteriyolog ve bulaşık, salğın )1. ! Dahili hastalıklar mütehassısı t 
fh ek, k 1 hastalıklar mütehassısı · >t • Almanyanın Hamburg üniversitesinde okumuı. Huta- • 

. 'il Tos op gösterir ki tC Basmahane istasyonu karıısındaki Dibek sokak başın- ~ @ l~rını b~~ ~abah saat ~cxuza. kadar ve öğleden • aoma .. 
da 30 sayılı ev ve muayenehanesinde sabah .saat 8Bden )it 4 bırden ıtıbaren ~ecelen dabı m~ayene ve tedavı eder. •· 
akşam saat 6 ya kadar hastalarını kabul eder. >+ fi Muayenehanesı: Beyler sokagı bay Memdu~UD labo- • 

1 . 
.t 

~--lilllP--' • ..,. ..... .., 4yAILıll _..... __ 

Nt"TASI 

GÖZLERİN l\IUHAFA.ZA~.J AN<:AK 
ta,16 « .PERF~ .PUNK:UELL » 
~le 1r camlarıle kabıldır, her ctns en şık ve sağlam 
S:, Çerçiveleri ve güneş gözlilkleri İzmir Kemeraltı 
.S'~ oteli alhnda Nafız G6zgördıireıi sa;.t ve gllzllik 
~lununuz. 

BÜTÜN 
!0RKIYE ...... _____ _ 

llALKII 
'eti farikuı FiL BAŞI resminden ibaret olan 

~~"Türk çamaşır çividi " 
~-•ktachr. Bu çivid ile yıkanan çamaıırlar parlak 
~ ~ bı muhafaza eder. Tamamen saftır. İçinde çamaşır 
~ )'' edecek muzir bir madde yoktur. LEKE ve DAL
~Plllaz. Eski çamaşirları adeta yenileştirir ve uzun 

.._ Çi ~eıcilerini muhafaza eder. 
~b tid ile yıkanmıyan çamaıırlar beyazlığını kaybedib 
til'." ~~it bir renk almaktadır. " Türk çamaıır çividi " 
~"~lltbiııe çökmez boya kuvveti piyasada satılan diğer 
~· A ~ARKALI ve iSiMLi çividlerden binkat hada 
~~e ~~ı zamanda " Türk çamaşır çividi ,, hediyelidir. 
~~ l11;1 defa size zengin eşyalar takdim edecektir. He
~ t ~aıa k için çividin sarılı olan kiğıdlarından 1 O 
~ tti~~ek kafidir ve size derhal bir bilet verilecektir. 
-, rııalümat ve hediyeler depomuzdan verilmekte ve 

ğ' Perakende sipariş kabul edilmektedir •.. 

'-ıtıı ~ylôl Baharat Deposu 
'diaı~" caddesi numara 198 telefon 3882 dir. Müracaat 

11
' 8 lltün TürkiJ:e kadınlarının kullandığı yalnız, 

bir çivid vardır bu da 

ec l'Grk~çamaşır çivididir " 
;:,~Iınanl 
(JI it)~ ' 

ın anahtarı 

t-~ .. metodu 
~ Q-Yl kolayca ögretir 
~ •lc•nlığınca kabul .,,., ... 

1 td 
.,,lııı ealer Almanca 6ğ· 

'illeri S. Saim ve 

~ Richteratir 

b; SıQıf llfutah.,..._ 

~· ~ınir 'Ali~ 
t ~t Çf C>t:iLU ~· ~ 

~ lenasül asta
rı \'e ere trik 

~ tedavisi 
" ~ci beyler ıo· 
~ lllra Siaemaıı 

lFERIT 

Müracaat eden hastalara yapılması lizımgeleo sair t( 8 ratuvarı karşısında 36 numaralı muayenehanesında. • 
tahlilit ve mikroskopik muayeneleri ile veremli basta- 1J 41 . l. Akciğer, karaciğer, k?n hastalıklar~ kanıızhk, za- • 

.C lara yapılmasına cevaz görülen Pnomotorakı muayene- )+ 41 yıflık, kalb hastalıkları, mıde, barsak bobrek bastahldan. 
4'ıC sinde muntazaman yapılır. Telefon: 4115 )i ...... • .......... ~••@•OO 

tc~~ :n:~:w:~:r:PS='"~:w:~ ı- =v;,. İZMİR KÜL TÜR LiSESi 
1 
' 

~Zengin kişesi 
-~ ·rürk Hava:Kurumu: 

=....--:--:- ----- --

1. Na On 
Zengin olmak istiyorsanız biç durmadan ( ZENGiN 

KIŞESI) inden bir bilet alınız. Bu suretle hem y;urdunuza 
ve hem de kendinize hizmet etmiş olursunuz. Müşterilere 
kolaylık olmak üzere günde on ve haftada elli kuruş tak
sitle bilet satılır. Zengin kişesi birçok vatandaşlari zengin 
etmeğe karar vermiştir. 

Adres: Hükümet caddesi Kemeraltı karakol ittisalinde 
ZENGiN KIŞESl 

TUVALET PUDRASI 
... 

Yatılı - gündüzlü : Kız ve erkek 
t.1üessisi : Eski Kız lisesi direktörü 

Haydar Candanlar 
İzmirin en kıymetli öğretmenleri burada ders verirler 

Orta ve lise sınıflarına talebe kaydı başlamıştır. Ecnebi 
dillere hususi bir mevki verilmiştir. Sınıflara 40 dan fazla 
talebe alınmaz. Kızlarla erkeklerin yatı daireleri ayndır. 
Çocukların sağlam bir Türk terbiyesi ve olgun bir mal6mat 
ile yetiştirmek isteyenlerin bergün sabahtan akpma kadar 
Kemeraltında Birinci Beyler, Numan zade sokağında 6 nu· 
marada (Kültür lisesi) ne müracaatları. 

Derslere Birinciteşrinin on beşinci günü baılanacakbr. 

ki 
[{emeraltında Hükümet karş"sında numara 24: 

Hiç bir yerde şubesi yoktur 

Dikkat 
Mağazamızda son sistem sibhi, fenni 

karın mide, hamile, böbrek düşkünlüğü-
ne, pelotlu pelotsuz lastik korseler. ,il VARiS ve FLEBiT için lastik ço-

~ raplar. Son moda tuvalet korseler. 
~ 1ıı..:ı ....... "'*liJ'tınl Tül elastik ŞKANDAL korseler Son 

l ... 

sistem KASIK - BAGLARI 
Erkek korseleri - sutyenler baıır ve 

ısmarlama yapılır. 

Odun Pazarı Kantarcılar No. 2 3 izmir 
S. D. ASER. 

Kunduracı ı Kiralık otel 
Ve tacirlere tootan Keçecilerde yeni boyanan 
ve perakende satış her dürlü tertibat ve tqki· 

Mnhterem müşterilerimiz Bc;ı-.:- latlı 40 odalı (76) numaralı 
varda yeni ve asri yaptır- Manisa oh li ucuz fiatla kira· 
mış olduğumuz kalıb fahri- ya verilecektir. 
kamız da zamanın en son 
erkek!veuı kadın modelleri lstiyenler Basmanede Ma· 
havi ve ayakları zarif gös- garalı sokağında 7 numaraya 
terek fenni surette yapılmış· müracaat edebilitler. 1·10 
tır. Kerestelerimiz gayet -· """""· . ..... • 
kuru olduğundan eskiyinciye bedesteni arkasında Kemal-
kadar formasını ve zerafetini paşa bedesteni ittiıaliade 
muhafaza eder. numara 15 ı&besi aruta 

Bulvar : Yeni müzayede inkilib numara 87 
B-iBIBI 

m TA yy ARE sineması TE~~~PN 
~ Bu hafta, aylardanberi beklenen iki büyük~ film birden 

E 1 - Aşk Uğrunda 
~ Emil Y aningse büyük bir şöhret kazandıran taheaer 
1J f lim Anna Bella - Jean: Gabin - F ernand Gravey 

~ 2 - Mumyaların Serveti 
S Zengin dekorlar içinde yüzlerce güzel kızın iıtirAkile 
~ çevrilen kahkahalar filmi - M Jdern ve meıbur Ameri· E kan komiği Eddie Contor'un pbeaeri 
E Ayrıca : Paramont Dünya ,Havadisleri filmi 

m SEANS SAA TLARI 

l da No.": 5 

''''°" : 341' 
Çil, leke, buruıuk, kınıığı giderir. Cildin hakiki taravetini artırır. 

a Hergün: 2.30 - 5.40 - 9.15 Aık Uğrunda 4.5 -7.30 
l'l Mumyaların serveti. Cumartesi ve pazar ginleri aaat 
B 1 de Mumyaların serveti filmi ile baılar. 

M, Dl!PO S. FERiT Şlf'A ECZAN~SI Htıktimet ıırası 
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Gedikli küçük 
zabit mektebi 

Ba aene redikli klçllk 
sabit mektebide ort' mek· 
teb derecesiııe çıkarilmııbr. 
Haber aldıjımıza ıare 
ıedikli mektebine bundan 
ıonra tercihen k6y çocak· 
larınıa almma11 ve çocukla· 
nn kilç&k yaıtan ba ruhla 
yetiıtiriJlmeıiai ıenel kurmay 
baıkanhj1 alikadar Tekllet· 
ten iatemiıtir. 

Edirne Sanayi 
Hapishanesi 
Edinae uaayi hapiahane· 

IİDde çahıbnlacak SOO mah· 
kim Tlrkiyedeki mevcud 
bapiabanelerden ıeçilecektir. 
Bu bap11ler cezalannın &çte 
ikiaini ikmal etmiı olmakla 
beraber yatbtı mliddet zar· 
fanda hiçbir ıui ahvali g6rül· 
miyenler gaaderilecektir. 

Adi ye Vekileti Zoagul· 
dakta bir maden ocağı da 
utan almııtar. Bu maden 
ocaj1nda tim dilik 120 mab
k6aa çalıf&cakbr. 

Borsa 
haberleri 

Dlln borsada 6 • 19 kurut 
aruında 5393 çuval &zlim, 
6 • 14 karuı araıında 2489 
çuval incir, S,125- 51785 ku· 
,.. arasında 603 çuval bui· 
day, 4,75 karuıtan, 41 çaval 
bakla S,SO kuruıtan, 11 çuval 
nohut, 14,SO kuruttan 136 
çuval ıaıam 46 • 47 k111111· 
tu 463 balya pamuk sabi· 
mlfbr. 

Ödemişte zirai 
hapishane 
açılıyor 

Ôdemiıte zirai bir hapis
hane açılmasına karar veril· 
mittir. 

Y ellilaapiıbane eıki binada yap 
ılac:ak tadilitJa uri bir ıekil 
alacakbr. Yalnız Ôdemiı ba
piabaneıiae gönderilecek 
mahk6mlar hapishaneler ni· 
umaamesinin d6ı d&ncü de
recedepg&terdiğie vıafı haiz 
olanlardan olacakbr. 

Ôdemit hapishanesi Tllr· 
kiyedeki mevcad hapishane· 
lerin eQ mllkemmel 
olacaktır. Bu hapishanede 
fimdilik 400 mab.kOm ziraatla 
iftifal edeceklerdir. Mah
k6mlann bir kıımı bilıaua ve 
ttltiln ziraile iftiğal edecek· 
(erdir. 

Bay Zeki 
Maliye veklleti İzmir mın· 

takası k1rtuiye deposu mll· 
diri bay Zekinin maaıını 
yllz liraya iblağ etmiıtir. 

Şayanı takdir bir 
buluş 

Her yerele tanıamq meı· 
har ıapkacı Abbas Hilmi 
Aser kram temizler kremini 
ketfetmiıtir. Ne leke olana 
olaan çıkanr evlerde çatal 
Wpk mermer-temizler yakıa· ...... ,.... 

• 7 

Soğuk hava depolan 1 .. 
Ege mıntakasında yaş meyve için 

yapan heyet raporunu verdi 

Italya da parasını düşürdü 
Aukara 6 ( Ôzel ) - Ege ı tqımak için "' •~ 

mıntakaıı ile Marmara bav· tertibatuaı havi Po 
zasmda yaı meyva ibracab· lanılacakbr. Ba ha 
nın inkiıafı için alınacak nca lıava depolarl 
tedbirleri tetkik etmek ettik· yacakbr. ------------~~---------~~---

Paralar düıtükten sonra serbest ticaret baş- ten ıonra buraya d&nen Karadeniz bav 
heyet raporuna hazırlıyuak na ( Pazarcık ), ~~ 

lıyacak ve dünya işleri düzelecekmiş 
btaabul 7 (Ôzel) - Para• ı Liretin kıymetten dlflrill· Dilnya iktisatçılan bitün 

vekilete vermittir. Ordu lnebola ye~~ 
Heyet Eğe mıataka11nda "d ' k rul ... k ,.. ~ 

lizllm "b h . k"··' nı e a a- 111!':-
llDI kıymetten dlflren mem· meıi Berlikde hayretle kar· paralann kıymetten dütilrül
leketler arasına ltalya da ıılanm1fbr. Bu vaziyetten muini faydalı g6rmektedi.ı-
girmiıtir. ltalyada paraaın ler. Bunların fikrine g&re, 

yadı bil .• rkacaalmnm ın •ıra: amballj evleri ve~-'I 
e e mesı ur ası zararı 

olan blyllk ve kllçllk soğuk ma tesi•b ile .,._.... 
hava depolarının yerlerini de yapılacak • ka~ jl 

dlltllrlllmesi daha af ır teair· sonra parasını defiıtirmiyen ıümrük kayitleri ortadan 
ler yapmııtır. yeılne memleket olarak Al· kalkacak ve cihan harbinden 

tesbit eylmit bulunmaktadır. m&eu~e~ e~ • 

Çek Kronu da Ekiymetten manya kalacak ve Anılacak· evvelki aerbeat ticaret ıekJi 
Ege mıntakasında, Manİla, lemelen bıtmııttr. 

Turgutlu, Alaıeair, Salihli iktisat Vekale • .,,,, .J/J 
diltllrmliıtnr. tır. tatbik edilecektir. ve Aklıisarda ktlçlk ve iz- bauıı Bay Bed dlf"u1 

mirde de bOyOk soğuk ha· gare soğuk ha•• ~ ~ ____________ ...... 00.. .... -----------

lspanyada isiler Madride vak-! 
laıtılar veniden 100 tayvare 

daha alddar 
Burıı• 7 - Milliyetçi kunetler Madrid V alansiya demir 

yoluna yaklaımıılardır. lıpanyol milliyetçilerile beraber harb 
·edecek olan lrlandalı milliyetçilerin birinci kafilesi ba ay 
içinde lıpaayaya g6nderilecektir. 

Barailon ve Valansiya şehirleri denizden bombardıman 
edildi. Milliyetcilerin kumandanı yeni kuvvetler almq ve ye· 
niden 100 tayyare almiıtır. Madridin vaziyeti gittikçe gtlç• 
leımektedir. 

Türk gazeteleri kardeıleri· 
mizin koynunda 

lıtanbul (Ôzel) - Anavana hasret çeken lakendenm ve 
Antakyadaki•kardeılerimiz onlarln derd ve t lemlerini benim· 
ıeyen Ttırk gazetelerini kaçak ıuretile ellerine ıeçirerek 
ıkamakta ve onlan koyunlarında saklamaktadırlar. 

Hukuk ve Mülkiye mekteble
rinin müddeti 

latanbul {Ôzel) - Ankara, latanbul Hukuk faklllteleriyle 
mektebi mlllkiyenin tahsil mliddetlerinin d&rt ıeneye çıka· 
nlmuına karar verilmiıtir. 

inhisarlar müsteprı 
latanbul 6 - Glmrilk ve lnhiıarlar Veklletinin lnhiaar

lar mtlateşan bugln lzmir'e hareket etmiftir. 

Baıvekilimiz Egede ted
kikler yapacak 

Ankara 6 - Baıvekil ismet lnönlballn yakında biltllD E
ge mıntakaıında bir tedkik seyahatine çıkacağı bildiriliyor. 

Metaksas Gümülcineye gitti 
Atina 7 (Ôzel) - Bqvekil Metakıaı Trakya oyunlannda 

bulunmak &zere bu akpm Glmillciaeye hareket etmiıtir. 
Oyunlarda Prenı Pol'da huır bahmacakbr. 
----~~-------00------------------

Titülesko 
hakkında! 
Sabık Romanya hariciye 

bakanı M. Titlllesko hastadır. 
Ba adam, bir giin gelib 
kendisinin .. Demir muhafız
lar ,, tarafından katledilece
ğine inanmıtbr. Banan için 
Romanyanın bu mlfrit tetek· 
knltlnden çok çorkar. Fakat 
M. Titülesko ayni zamanda 
hava cereyanından da ayni 
derecede korkar. 

Bir zamanlar Uluslar sos· 
yeteai içtimaına sırtında 
kllrklll bir r paltÖ ile gelmit 
idi. Arkasından da hususi 
kitibi yllnlü büylk talını 
getirmiı, fakat M. Titilleako 
bunlanda klfi bulmamlf ola· 
cak ki ozaman aosyeteye 
riyaset eden M. Balkore : 

- Şapkamı bapmdan çı-
karmamaklıtıma mtlaaade 
edermiıinin ? Diye ıormuı ve 
fU cevabı almıtb : 

- Hayır M6ıyo eğer be· 
nim pantolonuma çıkarmaja 
mlsaade ederseaiz, ben .. p
pa ile içtimaa iftirakiaiıi 
kab'al ...... , 

Kaçakçılar 
• • 
ıçın 

Kaçakçılara karıı Ameri· 
kada { Elktro manyeto ) bas-
saslı bir alet yapılmıştır. Bu 
alet ıayeainde insanlar llze· 
rinde bulanan madeni ,eyleri 
keıfetmektedir. Saat ıeklin
de olan bu alet muayene 
edilecek insanın llzerine temas 
eder etmez f&yet saklı taban· 
ca ve saire madeni gizli bir 
ıeyi vana beman ibre bare-
lcete ıelmektedir. 

Amerika Htıkümeti bütiln 
muhafaza teıkillbna bu alet· 
ten baJıtetmiıtir. 

Zayi 
Bet sene evvel G6ztepe 

Amerikan kollejinden almıt 
oldajam ıehadetnameyi zayi 
ettim. Yeni.sini .. çıkaracatım· 
dan eakisinin kıymeti yoktur. 

Gllzelyalıda Bozkurt soka· 
jında 27 aamarab eYde 

NiGAR 

Atatürk . 
Ankara'ya 
döndüler 

lıtaabul 6 - Bliyllk ıef 
ATA TÜRK bu akpm bu-
ıuai trenle ıehrimizden ay
nlmıılardır. Bllyllk ıefi iı· 
tuyonda Vali Muhiddin 
O stOadag lstanbul Kuman· 
danı, ıehrimizdeki mebuslar 
ve kalabalık bir halk kütlesi 
uğurlamııtır. 

va depoları kurulmaıı heyet- projesı tatbik mef ~.,, 
çe zaruri görülmektedir. nulduktan sonra d fi 

Marmara havzasındaki yaf Hne içinde yat •::. ~ 
üzümleri lstanbulda yapıla· catımız 10 milyoD 
cak bilyik bava deposuna cakbr. 

NARLIDERE CINA ~ 
------ - ..aa•• 

Maktulün oilu cinayette 
teşvik vardır diyor ~ 

Narlıdere muhtar1n maktlll Aııl ıabitlerdell ~~ 
Hiiseyinin oğlu lbrabim mlld· oflu lbrabim ifad ~ 
dei umumiliğe mnhim bir z~hranın, Muh~ ~.,, 
ihbar yapmııtır. Babasını hitaben: • En ~ ~ 

Askere davet öldllrenler Mustafa otlu Kırlı otla l•J• ~ -
Mustafa ile kayın validesi • d_,., ~ 

1 ;im 1 " dedijİDI _w. ~ 
zmir askerlik ıabeıia· Zühre olduğunu ve Mustafa· Hl'9,....-~ .. 

den : nın muhtar olmak iıtedi~oi bu mlnakqa ..-'~ 
Y •• liDden iç ti•. •. oklama kapkçıhian· ve bu yüzdea babaıının 61-

dan ele ıeçmiı veya sak· dürüldüpnll iddia etmiıtir. olmuıtur, demıttit• ",J__ 
bdan veya m&hacir, Yüksek Mllddeiamamilik laanıa ealft•idit·"" -J 
mlllteci olarak yeni· makamı derhal tahkikata gi- Zebranın wak:~,,.,. ~ 
den nufaı siciline kayıt riımiıtir. lıtanbula tltlll ,..-__ '-~ 
edilerek askeri hastane Dtın dinlenen bazı ıahitle· ia fittijini ve bef ~ 
ve aıkerlik mediainde mu· rin ifadeıinde Zebra laaya: dlnmelİ ubı~ ~ 
ayeneleri yapılarak aıkere 11 Millitar Hlisenini lldllriln kaçmamııbr. o-:..~ 
beniz ıevkedilmemiı 316 ben sizi bakanm 1,, dedijini laamaıı bart'D ~ 
dojumundan 330 dağumu· ı6ylemiflerdir. daha dinleaec•JPP• 
na kadar 330 doğumlularda • 
dahil Topçu, Suvari. lstih- Antakvanın tarihi tlİ'' 
kim, Nakliye, Hava Mu· - Bqtarafı 1 incide - idi. Bu ıebeble bit ~ 
habere, Demiryolu, ölçme, hükümdarlan da sık ıık ler, cezirler old~f~t/~ 
ıtıldak, muzıka sınıflarına k ·ı U nl A taı..ya .... """ te rar. ettı er. nutalmu ru a ~ .. ~ '':il 
ayrılmıı eratla piyade sı· ata adale anılarelen Subbilu· una hikım detif et ili lı"'J 
nıfına ayrılmıı • 316 ili ı iiyuma ikinci Murıil, Mava- ıuruı kayde del~ 
327 dahil doğumuna tala o hiikümdarların en tın· ilk çağ . ~çiD~ecli •• j 
kadar henüz askere sevke· 1 lülerindendir. Arab dili P ~ 
dimemiı iılimve gayri is· Söylemefe llillum yoktur bayra;.. ilk ça~ 
lim erat aıkere ça'"nlacak· •-• Etil · · ·ı~ _ .__ _ Çlnkl 

a• •• enn ııti • mıntaaa.ı k i deoiJet ,-
lar~=~lanma fÜnÜ ayrıca içinde lakenderun kayılan da :;m ' ~: tlk bİf , 
ilin edilecektir. Şimdiden Antkya topraklan da dahıldi. .. en aıl D .,...... ·"' 

Meıbur Kadeı muharebesi mamıı bç e .,.1 ~ 
:::~~)arını yapmaları ilin 1 münuebetile Mısırda teabit m;~d~an 333 ' '"" 

olunaa hatıralann birinde, Btı..Alr lakeDdef, 'j 
Eti ordusunun o muharebe- t 7 

.... flar a delille• ~ 
Kron kıymet
ten düşürüldü 

Çekoılovakya'da Prai Tlir· 
kolisinden gelen mtlatacel 
bir telgrafta Çek kronunun 
da kıymetinden yllzde on 

d k. k d . ara ın •d e ı a rosuau g6steren ve · Ef 1 devri• ,. ~ 
sikada .. Karkamıı Kudu,, T~r:erle --~~~jl , 
kolordusunun da adı yazılı· Fakat ıiyaai ~r.I'-~ 
hdır. lılann elinde 1~,-t "~ ~ 

Bu kolordu, lskenderun yalı kamandall .... jl~~ 
sahillerile Haleb mmtakası ta Darayı clile~tll"':-kt 
halkından terekküb ediyordu. zaferini ebe b~ 

alb nisbetinde dütllrüld&ği 

bildirilmiıtir. lhracatçılaramı • 
zın Çekoslovakya ile bazı 
itler yaptıklanndan Çek 
kronunun düımeai lzmir pi· 
yasaıınıda alikadar etmiıtir. 

Demek ki ıimdilik lıkende· lskenderun k•,. S 
runla Antakya ilç bin knıur Bu yapı içi•~;kt•"; ~ ~
yıl 6nce Tilrk ordusunun aıkerlerile bit ~-~ ,, 
efrad kaynaklanndan biri TllrkleriaİD de bl)ir? ~ ~ 4 

· idi. kim iddia ede .,,,.,. ~ , 
ilk çağlarda Suriye, arda- lıkenderdell ı<od"" ,,. ~" 

•• 
Zehirlenme 

Hadisesi 
-Baıtarafı 1 incide

miı ve peynirleri mlıadere 
edilmit ve tahlıl için ıehir 

libovatlrilne 16nderilmi9tir. 
Saat yimide haıtaneye 

Topaltından iki kiti daha 
ıehirlenmeclea 16aderilmif ı 
·vıe adcWlm ,........,, 

lar ıeçidi idi. Etiler gibi A· 11Karaka1Dlf• kit' O ~ 
aodoludan gelip Mısıra ge· verpilderi toP~ L-' 
çen, yahut M111rdaa beriye Seloaco.. ~·~ ~ 
qan ordulann a;rak yeri ~ 


