
KISA VE AÇIK 

1 Maarif vekili 
~riye aklını başına alırsa.... Karsta 
>.uriye Başvekılinin sözleri resmen tahakkuk ederse başta 
fıltere olduğu halde birçok hükümetlerin imzelanmasını 
e~ilderi Türkiye • Suriye anlaşması suya düşecektir. 
Bız bu haberi biraız hayretle karşıladık. 
Suriye, onu himaye eden ve her husuı1ta şimdiye kadar 

l•ddi, manevi yardımlarda bulunan FraoHmn Türkiye ile 
~ıtluk paktını imzaladıktan sonra onun Başvekilinin ortaya 
~Yle garip bir söz atması orada hadiselerin manuını, ha· 
Ukatle · - - il 1 k · · k • rın ozuo an ama ıstemıyen pe çok ınsanlano bu-
~nduğunu gösterir. 

Biz, Suriyenin nasıl derin ve acıklı bir gaflet uykusuna 
•lmak üzere olduğunu veyahud ne derece tehlikeli bir uçu

·~~un ken'?rında dolaıtığmı, bu haberin, yukarıda da arzet-
ıaı • "b' 
o mız gı ı, resmen tahakkuk ve teeyyüt ettikten sonra 
•~latmağa çalışacağız. Şimdilik Suriyenin başka bir devlet 
ehnde oyuncak olmağa heves etmemesini dilemekle iktifa 
ediyoruz. 

- SIRRI SANLI 

On bin Yahudi Filistin üze-
rine yürüyecek 

BerJin 14 (Radyo)- Var- Filistin üzerine yürüyecekler 
ıovada bir Yahudi avukat ve bu protesto yürüyüşü tam 
D~taya çıkarak biitün Yahu· üç ay sürecektir. 
\h gençliğine bir protesto ve Hadiselerin hülasaten tah· 
l>ropağanda yürüyOşü teklif Jili, bütüa dünya devletlerinin 
~~~iıtir. Ve bu teklife ıim- Yahudılerle mücadeleye mec-
dıhk onbio Y abudi genci bur kalJığını, Y ahudilcrin 
kabul ettiklerini bildirmiş- de yerleşme arzusu duymak· 
lerdir. da olduklannı ortaya çıkar· 

Yahudiler Polonyadan ha· mıştır. 
reket edecekler, Romanya, -----••1•ıı---..... 
11•11••İ•1~~!!'.~i:Y· yoıiı. I Fuar sa ha sm-
F ua rın da seferberlik 
Açılmasında 

~aşveki)imiz ve vekiller 
hazır bulunacak 
lıtanbul (Hususi) - lzmir 

•ıternasyonal fuarının açılma 
~erısiminde bulunmak üzere 

~
11Yekilimiı B. Celil Bayarın 
firi ıerefleadirecekleri ve 

e .•katlerinde de; Adliye Ve-
lı B. Silkrü Saracoğlunun, 

~. llltür Bakanı 8. Saffet Arı-
11•11la Nafia Vekili 8. Ali 
~et~n~aya~ın bulunacakları 
11lldırılmi1tır. 

Y Fuar sahasında binlerce 
eni bir işçi mühendiı, mimar, deko-

kooperatı•f rator, san'atkir seferber 
edilmiş vaziyettedir. 

ttanbul (Hususi) - Hükü· Belediye reisi doktor Beh· 
illetimiz tarafından bir m at· çet Uz mütemadiyen çalış-
1,llat kooperatifı yapılacağı mayı kontrol etmektedir, 938 
~nmektedir. fuarı bir şahese: olacaktır. 

WTER GÜL iSTER AGLA 

Kars 14 (A.A) - Şehri · 
mizde bulunan kültür baka
m Saffet Arıkan vilayet ma
kamını ve kumand ... nhğı zi
yaret ettikten sonra rtfaka
hnda vekalet umum müdür
leri ve viliyetio kültür di
rektörü olduğu halde kılavuz 

eğitmen kursunu teftiş etmiş, 
Karsa isale edilen içme su· 
yunun açılma ve elektrik te
sisatının da temel atma tö
renini icra etmiştir. 

Kültur bakanı Jinnin re
sim ve elişi sergisini ve di
ğer maarif müessesatını zi

yaret ve tetkik ederek gör
düğü intizam ve faaliyetten 
dolayi memnuniyet beyan 
etmiştir. 

Tren Kazası 
lstanbul, (Hususi) - He

yelan yüzünden Ankara - Fil· 
yos battı üzerinde bir yük 
treni devrilmiş ve hattın iki 
yüz metrelik kısmı harap 
olmuştur. Yolcular aktarma 

suretile gelip gidiyorlar. Dev
rilen trenin arabaları topra
ğa saplanmı~tır. 

Zonıruldakta 
Bir Tetkik 

lstanbul, (Hususi) - lkti
sad Vekili Bay Şakir Kese· 
biı Zonguldakta maden ocak· 
larını ve kimya labrotuvar
larını ve hastahaneleri ziya
ret etmiş maden kazalarile 
tesisatile yakından alakadar 
olmuştur. 

Amerikada Tuhaf Bir Boşanma Davası 
Amerika mahkemelerin birinde görülen bu dava etrafına birçok binleyici toplamıştır. 
Bay Ceymiş, mahkemede davasını şu suretle izah eder : 

k - Karım bir hafta on gündenberi boı1 dersi almağa başladı, bunu terketmesini def'atle 
I e11disine ıöylediğim halde bir türlü vazgeçiremedim, çaya va~ madan çevren meli ve paça
lrı sıvamalı derler, onun için bu boşanma davasını açtım. 

Hakim cevap verir : 
L· - Ne demek istediğini pek iyi anlayamadım, bununla beraber bu iddia boşanma tale
Qllade bulunmak için ıize bir hak bahşetmez. 

- Bay reis ıimdiki halile bile ben karımın yumruklarına tahammül edemiyorum, boksa 
«le,am edip eli çeliklenirse o vakıt kafamın hayrını gör. Y•lvarmm size beni karımın 
•linden kurtarın. 

Mahkeme salonunda s6rekli bir kahkaha kopar, reis sükutü temin ettikten sonra gözleri 
fırJıyan ve yOzü acayip bir ıekil afon adama hitaben: 

- Bunun içia en iyi çare senin de boks derslerine devam etmekliğindir. 
Der. 

Sen de ey okuyucum, yağmur ve fırtına baılamıdın teliıa dtışen ve ıemıiye hazırhyaa 
ı,~ adamın haline : 
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Halayın bölünmesini teklif 
edeceklermiş 

Suriye başvekili anlaşmayı tanımıyor Şamda 
bir ıniting yapacaklar 

lstanbul, 14 (Hususi) -
Suriye gazeteleri; Araya gi-

ren l r•k ~ükümetinin, Hata
yı Suriye ile hükumetimiz 

ar.&sında ikiye bölmek üzere 
bize teklifte bulunacağını 
yazıyo-lar. Halbuki, vaktiyle 

F ransanın ibııas ettiği bu 
teklif, tarafımızdan redde· 
dilmiş ve son Ankara mü· 
zakuelerinde de Hatayıo 
bölünmesi hakkında hiçbir 
söz geçmemiştir . . 

Suriye başvekili Cemil 
Merdı: m, Hatay anlaşmasrnı 
tammıyacağını söylemiştir. 

Şamda, protesto içiıı bir miting tertip edilmektedir. 

Frankistler İlerliyor 

Degelbl, 14 (A.A) - Havas Ajansının muhabiri bildi· 
riyor : 

Teruel Sıgont yolunda ıabıhleyin başhyın taarruzda 
Frankistler 12 kilometrelik bir cephede hükümetçilerin hat
larını geçmişlerdir. Sarrion saat 8 de işgal edilmiştir. ileri 
hareketi devem etmektedir. 

Rumen Harici
ye Nazırı 

Alman 
İktisad Nazırı Anka

raya Gidecek 
lstanbul, 14 ( Hususi ) -

Deyli telgraf gazetesinin Ber

Jiadr.n aldığı habere göre 

Alman lktisad Nazırı Funk 
yakında Ankaraya gelerek 

ricalimizle temaslarda bulu

nacaktır. Bu ziyaret Türki • 
ye .. Almanya ticari mtına-

sebetlerini inkişaf ettirmek 
gayesini takip etmektedir. 

Sahih, N9fl'lyat Amiri •• 
Batmullarrlrl 

'SıRRI SANLI 
idarehane: lzmirde Birinci 

Beyler Sokapda 
(Halkua S.ı) MatbaMnMla 

S.mlmııbr 

Geçmiyen yarı r•ri •erilmu 

Başvekilimiz 
Takdir 
Ediliyor 

Belegrad (Radyo) - Sa· 
mupraya gazeteı.i, Tilrkiye 

ekonomisinin pek çok yOk
seJdiğioi ve bu hu<ıusta sayın 

Başvekilimiz Celal B~yarıa 
derin ilgi ile çal ştığını yaz
maktadır. 

' - ---
1 Hariciye 
Vekilimizi 
Kabul EttiJer 

lstanbul, 14 (Hususi) 
Hariciye Vekilimız B. Tetfik 

Rüştü Aras, buglin Aakara
dan gelmiı ve AtaUirk ta• 
rafından kabul edilmittir. --
Cevap 
Bekleniyor 

fr Londra, (Radyo )·3-Unriliı 
Baıvekili Avam Kamarumda 
muhalif partisi liderine ıa 
cevabı vermiıtir : 

wGemilerimize karıı yapı· 
in tecavüzlla- mahiyeti hak:

_kkıiida Franko h&kilmetin
den cevıp bekliyoruz. 

f 

---------------------

~ 

lngiltereden gelen gazete-
lerden krallKarolun Atat&rkü 
ziyaretine bütiin lngiltetenin 
b6yük · birlehemmiyet verdiği 
ve bundan biiyük ıefimizizin 
direktifleri ile yürllyen Tiirk 
diplomatlarına Rumen hari· 
ciye nazıraaın da mtlıaheret
te balandap ulaplmakta-

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
Kadınların en kahramanı 

Anadoluda Kızılcahamama tabi Kızılca ldSy muhtara Hl· 
seyinin 311 doğumlu eıi, ikiz olarak on altı çocuk dotar
muştur. 

Bu kahraman Tilrk kadını takdirlerin fevkindedir. itte 
cemiyete hakkile iftihara değen pek bllyGk hizmet yard 

ve uluı severlik böyle olur. Nüfusumuzun çoğalmaıına ·,..,._ 
dım eden bu hareketi candan alkıılamamak kadirıiaubk· 
tır. Yaşasın böyle analar •• 

HALKIN SESi HAKKIN SESIDIR 
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l- .. •-aaaı1111• am6 ıc I nu-NY ın, . . SiY ASET VE ADALETi ILEI 1Doktorun laslhatlırl .8. A 1 eırMoıekaıd subayımızın H•tıraıarı: 

11 Türk Dünyasının En Yüce Hakanı El H NELER Çakırcalı 
- c-J ava Banyoları OLUYOR? 

~ •0it3 : l§l!JIC'1F:'iD'11111

~İJll"~lljlf1m-ıf1111~ Çocukları~ vücutlerini m~· • 

~ HAY AT VE uHRiM'ffilKLARI~ ~:;·::'!:~::~~·~.ğ~ı ve~!=~ Fra· sada büyük ban- j E F E'nin 
~ r!l baayoları ile olur. Hava ve konot]ara gösterilen Hakiki Maceraları 
~ .. ~lrika Ya.zan: H. TürkekrılZ havanın derecesi, kıymeti, rağbet 

- 73 - 41BBBtlD hava ceryani, havanın mua· Fransada bir taraftan ik-

NİÇİD verilen sadaka vı almadın fiyeti ve elektr~k hassası.. tisadi buhran, diğer taraftan 

K S 
'

. b işte bunların vucudu muka· da rayicinin muhtelif sukut· 
en ı enli musahebet : Bir gün bir şehirde gayet tl d' v t · · k 

k eder, Hint seferlerini ballan• fakir ve parça parça elbiseli tvemes-etn ırmekgl e ·eısırıkJo .. k- lara uğramış olması banka· 
d b JJ d .. ur. u çocu arı 1 e uçu cılık aleminde beklenmiyen 
ıra, a an ıra anlatır, ora- kor bir dilenci gördü Bu ki ·kr . t . . bir netice doğurmuştur. Bu 

daki hazinelere malik olunca adam ensesine bir tok~t ye- lçotcu arkı .• . ımıfn 1 esırınleb' a· 
b&r ·ıı t' J . . . . ış arma ıçın az a c ıse netice frangın satıu alma 

un mı e ın ev erının eşı· meyınce verilen sadakayı al- d'.. t 1 kıymeti eksildigv i ı'çin herke· 
ğini albnd t .. d veya ıger ısınma vası a a-

b tal n b!a~kıracagını mıb~ır u.. . b b k . rına lüzum yoktur. Bu1undu- sin cebinde mümkün olduğu 
Ye u sure e uyu .servet- ı encının u are etı .. ·1s:r . h IA kadar faz]a miktarda para 
lere boğularak saadet içinde Mahmut Gaznevinin merakını gudı ımın davas:~ak evve 8 

·· - .. ki . . .. d'k k 1 d v ey e sonra a so"a ta ya- bulundurmak mecburiyetine 
omw surece e1ını soy'e ı - amçı a ı, yanına çagırtırdı 1 1 1 d H d" · b' t' b" "'-
çe halk ceckun" ve taıııkın ve sordu: vaş yavaşa ıştır.ı ma ı ır. a- uşmesı ve IDne ıce uyut§; 

y y 1 d l b t k d kıymette bankonot almak 
tezahürat yaparlar, gece - Niçin uzatılan sadakayı va an ır1 mış ır ya a o ası 

h 1 1 istemesidir, Fiiliyatta bunun 
gündüz her san· e b f • almıyorsun da ensene tokat ava cereyan arının zarara- 5 ıy u se e k 1 k • . tesiri 00 ve 1000 franklık 
ri beklerler, gece uykularını vurduruyorsun? rına. ar~ı g~ me ıçın şa• bankonotlara fazla istek şek· 
kaçırırlardı. - Bu tokata ben hak ka- yanı tavsıyedır. Hndc görülmüş ve Fransız 

Gazneli Mahmut, ruhiyat zandım d~ ondan, Çoc~klar için soğuk su bankası soo 1 O yıl içinde 
aJimi idi, kuvvetli felsefesi - ~ekıy maceranı anlat, fena bır mukavimleşme va- IGOO franklık bankonotlartn 
vardı. sana bır altın vereceğim. sılasıdır. Çünkü ekseriya 

d Onun için dahiyane ida- _Dilenci birıdakika düşün- yanhş t atbik edilen soğuk 
. d d 1 . d du sonra: . .. k 1 h t 1 v h tı resın en ve a a ehn en mem· . su, sogu a ma as a ıgı u· 

~ J< nun olmiyan hemen kimse -; ~n~an sonra d,a, de~ı. sule getirir. 
l 11 yoktu, halk, asker ve ku· Ben bukumete tesbm edıp Soğuk su ile vücudun mu· 
' d 1 . 1 k d. . . astırasın. k ti . ı·· d 

9 
man an ar vezır er en ısını 5 .. . b h aveme eşmesı usu un e 
Ö .. k 1 d. - oz verıvorum u a- b . d d k. • k z yure ten sever er ı, en k f angı erece e ı sogu su-
•-u "k . 1 . b.. 'k b' re e ı yapmam. 1 ld v b'l . " çu emır erıne uyiı ır o" ı . 1 yun zarar l o ugunu 1 mı· 
)Ak •• 

1 1 
- ye ıse an atayım, sen B • k d" 

a a a ve ıevgı ı e sarı ırlar- h ti' . . k 
1 1

. b' yoruz. ence sogu su o· 
d b T k h mer ame ı ve ıyı a p ı ır k"l 1 d 

L ı, u ür akanı da hpkı zat b . u en er ve uşlar çocuklar 
ı:ı Tim 1 k 'b· b- "k 'd a ebzıyorsun. ' · f d d V b 1 

f • ur en gı ı uyu ı are Ben vaktile b- "k b' k • ıçın ay asız ır. e u usu 
d .d. uyu ır er ki d 

a amı ı ı. vancı idim. çocu arın vücu !erinin mu-
TimurJengin arasıra ·şidde'ti Kırk tane katırım ve kırk kavemetleşmesi için kafi gel-

li ç ırCSr&Jür, kızdığı zaman pek hizmetkarım. vardı. Hinde, mez. 
t1aıaf111caııaa kan döktüğü Çine ve Irana büyük seferler Çocukların vücudleri;i'; 
l ~~ide Mahmut Gaznevi nefsi yapar, yolcu taşırdım. Bir mukavemetlerini arttırmak 
t ıçın hayatında kimseyi öl- gün bana büyük bir tüccar için umumi ahvalini kuvvet-

' i d&rmemit ve bütün mubare· baş vurdn, Hindistana git· lendirmeJi, hastalıklara karşı 
belerinde katliam yaptırma· mek için pazarlık etti, hay· vücudünün korunma hassa· 
mııtır. vanlarıma eşyasını yükletti. larını arttırmak lizımdı.r Bu· 

Mahmut Gaznevi kıyate· Yola çıktık. Fakat kör olası nun için de çok sıcak ve 
tini değiştirir, pek çok se- şeytan benim beynime otur- çok soğuk günler hariç ol· 

sayısını bir misli artbrmıştır. 
Şimdi de piyasaya 5000 
franldık bankonot çıkarmayı 
düşünmektedir. __ .._. .. ,-
Karakoç 
Ilıcaları 
Tabiatın şifa kaynağı et· 

rafın yeşilliği ve güzel man· 
zarasile meşhur Seferihisarın 
Karakoç ılıcaları açılmıştır 
müzmin romatizma ve siyatik 
böbrek karaciğer ve sinir 
hasta1ıklar1aa karşı .. bir şifa 
kayoağıdar. 

Muhterem mısafirler yed
leriode nüfus kağıtlarını bu· 
lundurmaları şarttır. Otobüs
ler birioci kordonda 12 nu
maralı garaj Jan hara ket 
eder. yahate çıkar, ıhvali alemi du, müttasıl teşvik ediyordu. mak üzere her iklimde usu· 

rnden t:!!~k. ederdi. ti!'! <!,r~•sı var) lü dairesinde ve dimaği fa· ~~~~ 
~-'!'!!!'- afiyete getirtecek şekilde çocuğu yormayacak şekilde 

, Sefalı, Gıdalı ve Şifalı serbest havada tekmil vücu- oımau ve geydirilecek eıbi-
Neden herkes pek çok yıllardan beri düae hareket yaptırmalıdır. selerin de havaya göre gey· 

lK Yanlız burada dikkat edi- dırllmesidir. • 1 ~kı!~'!~~~~:~,~~~~:!.!~.!~~c~ü~e~' _E_n_B_ü_y_ü_k_H_ü_n_e_r ____________ _ 

f>ır el en sahhı ıpbdaı maddeleri en mahir bir şekilde . t'- Rakoru Kırmaktır ' 
4 'mal etm~kte ve zevk ve sefa için içilen bu müttesna r~sk:. Hayatı ucuzlatmak inkı1i· 

lara aynı z.amanda bir gıda, bir deva ve bir ~ifa hassalarını hında ön a •ıak olmak ve re-
•er•ektedır. koru kırmak için Bay Abbas 

~ it z Azer 3 - 5 liraya aldığanız 
PEŞİN ve TAKSİTLE her MARKA Panama ipek yazlık Bayan 

• • şapkalarını son model ve hat· 
8 1 S 1 K L E T ve ta müşterinin arzu ettiği baş· 

• ka modelleri 150 kuruşa sat· 
~oro· SIKLET maktadır. Ben bu fiyeti ve 
il şapkaları gördüğüm için ba • 

t Şenocak ticarethanesinde sa· ~ 
tılmaktadır. Reklama kapıl· 1 ' 

aaclan Tornaks motosiklet· 

yanları ve Bayları menfaatları 
için ucuzluk rekorunu kıran 
Abbas A2er Üniversal Şapka 
Mağıasmı görmelerini tavsiye 

kat'· ederim. 

erini ve mağazamızda mevcud • 
-:--:=-===~------~~~ 

1 ıer marka bisikletleri görmeden ve fiat öğrenmeden 
yen başka yerden bisiklet, motosiklet almayınız. Adres: Balcılarda 191 No. Telefon: 3811 

M. ALll\1 SENOCAK 
Başdurak Kemeraltı Cd. Emirler çarşuu karşısında 

Namara 61 Telefon No. 4079 

.••aamaaaaammmsmmmsam~aa~m~s 
Çocuk Babalarına 

~lüjde 

llekabet 
Rekabet 

Rekabet 
, 30 '' Liraya 

Bisiklet 
Almaayadan yeni getirtmiş olduğum Ye lzmir piyasasın· 
45 liraya satılan bisildetleri rekabet dolayısile 30 liraya 

bıa başladım. Sınıfını geçmiş çocuklarınızı sevindirmek 
vereceğU:ıiz en kıymetli hediye yavrularınızın malik ol· 

k istedikleri bisiklettir. 
Ticarethanemize uğramadan başka ticarethanelerden al
alarını sayın müşterilerime tavsiye ederim. 

Adreı: lzmir Kemeraltı karakolu karşısında No. 7 
Alım Bqakıa. 

Yalnız Türkiyode değil bütün Balkan 
memleketlerinde, Iranda, Arabistanda ve 
Fransa ile lugilterede en çok tutulmuş 

revaç bulmuş meşhur ( ARTI ) markalı 
ALMAN kumaş boyaların1 diğer boyalara 
herhalde tercihan alınız. Çünkü: 

Arti 
Ar ti 

boyası ile boyanan kumaş hiç 
solmaz. 
boyası ile boyanan 
kumaş terlediğiniz-

de çamaşırlarınızı boyamaz. 

A t • boyası; 400 gram 
r 1 sikletinde yün, ipek 

iplik, keten, floş ve karışık 
her cins kumaşı emniyetle ve 
kolayca boyar. 

Fiati 15 kuruş 
Toptancılara mühim iskonto 
yapılır. 

Telefon 
( 388~ ) 

---=:;-=· -s..a 

-15 -

Tekkeye iki yabancı geldi 
Hacı Mustafa ile Kara Gibi sorğu]ar başlayınc 

Hüseyin yola koyulurlar, vi· bunlar afallarlar, yakayı el 
layet hududunu çıkıncaya vermemek için Hacı Muıtaf 
kadar dağlardan,.dcrelerden o sırada sancı tuttuğun 
giderler, kendilerini kimseye ileri sürerek helaya gitme 
göstermezler. Denizliyi geçin- zaruretinde olduğunu söyler 
ce silahlarını ormanda bir dişarıya çıkar, caddeyi tutar 
yere saklarlar, ondan sonra Zeki bir molla usulca siviıir 
birer takım softa elbisesi doğru karakola başvuru 
tedarik ederler, başlarına komi•ere hitaben : 
düzğün birer sarık sararak - Çabuk olun, Pirpaş 
ellerine birer çatal degoek tekkesine birkaç polis gön 
alırlar, o vakıtlar bulgurcu derin, oraya bugün iki ya 
tabir olunan ve köyden köye bancı hoca geldi, biz halle 
dolaşarak dilencilik eden rinden şüphelendik, si d 

tahkik edin. 
cerci hoca kalığıodı köylere Komiser 
uğraya, uğraya Ankaraya 
Ankaraya varırlar. Beller·n-

birkaç polisle 
odayı çevirir, içeriye girer, 
önce misafirin üzerini yoklar 
iki tabanca birçok fiıek 
bulur, kendisini tevkif eder, 

de ikişer tabanca ve birçok 
fişek de tvard11. Ankarada 
bir medresede iki üç gün 
kalırlar, en son kadının bu· 
lundoğu yeri öğrenirler, bir 
gece eve girerler, kendisine 
paraları teslim ederler, efe· 
nio selamını söylerler, merak 
etmemesini ve sıkılmamasını 
yakında köye döneceklerini 
bildirirler. Dönüşte Konyaya 
uğrarlar, bir kat üzerine se
kiz on yer ocladan ibaret 
bulunan Pirpaşa tekkesine 
misafir olurlar. O gece ga· 
rip misafirlerdir diye tekke· 
ye bir hayli &ofta gelir, hel· 
va kararlar, eğlenirler, bir 
aralık sorarlar : 

- Nereli siniz, ne okuyor· 
sunuz, hangi medresenin 
dersini takip ediyorsunuz ? 

nezaret altında hapisphaney 
getirir. iş vilayete akseder. 
Kurnaz şaki istintak esna· 
sında kendisinin Çakırcah 
çetesinden olduğunu ve ba 
iradei seniye affa uğradığını 
bunun i.çin henüz teslim ol
mıyan Çakırcahaın yanından 
kaçtığını ve aftan istifade 
maksadile Konyaya keldiğiai 
ancak bu kıyafetle tanınmı

yacağını ileri sürerek hoca 
kıhğına girdiğini söyler. 

Vilayet makamından tel
grafla mabeyne sorulur. Ve· 
rilen cevapta Çakıroalı çe· 
tesi içinde Kara Hüseyin 
adında bir şaki olduğu bil· 
dirilir. 

( Arkası var) 

~>t Dr. FAHRİ IŞIK )tB:tRft 
I! lzmir Memleket Hastanesi Rontken Müt~'la!..sı ı B 
ti RONTKEN VE il 

m Elektirik tedavileri 'rı ılır I 
B ikinci Beyler Sokak No. 29 1 l:LEFON: 2542 il 
mam~~~~~ı~Ea~~m~~mmsmaa~ ,,__ --wwww___ • 
1 Birinci Smıf Mutahass11 

Dr. Demir Ali 1 KAMÇIOeLU 1 Cilt ve Tenasül hastalıkları ve 

l elektrik tedavisi 1 
lzmir • Birinci beyler Sokağı No. : 55 Telefon : 3479 
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Peşin ve Taksit ile 
En şık, en sağlam ve en ucuz elbise 

diken Kavaflar çarşısında (35) No. da 

TER Z i 

Kazım~ Şangüder 
Avrupanın en büyük terzi sanayi mek· 
tebinden diplomalı olduğu gibi Avru
pa ve Amerikada en çok rağbet ka · 
zanan üniversal sistemini takib eder. __________________ ___... ___________________________ __ 

lsmail Hakkı 
Pusmaz 

Ölçü Yapımevi 
Baskü], l{antar, l\1a
sa Terazisi yeni ve 
her nevi tamirat ka
bul edilir. 

Eski kasabJar kolancılar 

numara 27 

Telefon 



....... l ( H.ıkın Sul ) 

COCUK SAY 
Benim dilim 

Benim dilimi duynn dilsizler dile gelir 
Bu dil ·ile soyumun üstünlüğü belirir 
Dünya denen bu yere ilk önce gelen benim 
Bülbüllü yaylalarda gezen, eğlenen benim. 

Yeri göğü yaratan tanrinia adı bile 
Daha dünya yok iken söylenirdi dilimle 
Bunu yalnız ben değil, koca bir evren sö7l~r, 
Türkü iyi anlayan, öğrenen, gören söyler. 

Üzgeolik beşiğini salladı Türkün kızı 
Benim aslımd~n doğdu medeniy~t yıldııı 
Bu özgürlük alevi yayıldı yad iJJere 
Işıklar saçtı dilim, temel oldu dillere 

Bir gün geldi ülkümü soysuz bilginler bozdu 
Yurdumun bahçesinde açılan güller yilzdü 
Yabancı kuralları girdi ana vatana 
Değer verilmez oldu yerli malı satana. 

Böylehkle bambaşka bir hal aldı diJimiz 
Sanki yabancı bir il oluverdi ilimiz 
Yüz yıllarca bu eller bize yumruk sıktılar 
Alımlı dilimizin uyumunu yıktılar 
Aslı, nesli belirsiz bir takım türediler 
Türk sırtından geçinip Türkü beğenmediler 1 

Ulusumun göğsünde bualar birer yara idi 
Her biri ayrı kurum, her biri bir saraydı 
Aklınıza getirin geçen gününü dünün 
T ~rihioi okuyun neler olmuştur görün 
Bır kalkınma sezip de "istemezük,, deyenler 
Taraf, taraf bozgunluk bayrağı çektirenler 
Yurda kundak salanlar o yobazlar değilmi? 
Hep bu sahte yapıh hokkabazlar değil m ı? 
Bunlar değ ilmi 1 ürkü, Türk iken hor ı görenler 
Bunlar değilmi söyle ? Türke çorap örenler 
Bunlar değilmi? Evet 1 • içinden ve dışından. 
Ulusumun ruhunu bırpalıyan, kanatan 

Bayanlar, baylar bize kültürlü bir dil gerek 
Yaşanamaz tekniksiz, bilgisiz, eğilerek 

Bakın bizde kaç çeşit dil kurumları vardı 
Saray, tekke,_medrese: bunlar neye yarardı. 
Ôzgenlikle yaşardı yalnız ihalkın dili 
Onun da yava ·~ , yavaş sönüyordü kandili. 

Ulusumun kanından farlayao bir kahraman 
Türkler ülkü yolundan ölürde dönmez dedi 
Şimşek gibi gürleyen, kaplan gibi haykıran 
Bu ses, yanan o kandil ışığı sönmez dedi. 
Bu gür sesle şahlanan Türkte uyandı kinler 
birbirine dayanan canla putlar devrildi 
Uzun sakalh, kısa akılh bü bilginler 
Dil savaşı önünde titriyerek eğildi 

Zehirli düşünceler göklerden söküldü 
Birer, birer atıldı geldikleri yerlere 
Tasasından ağlıyan Türklerin yüzü güldü 
Değer verildi dile, ulusal eserlere 

Bu seherli hızla biz amaca varacağız 
Türkün üstüolüğünü elbette görecekler 
Yüz yıllarca yıpratan dili kurtaracağız 
Şiirimize çiçekten çelenkler öreceğız. 

Benim dilimin kökü sonsuz bir yoldan ge)ir 
Ona ilişilemez var iken bu bütünlük 
Kanatla kuşlar gibi havalarda yükselir 
Ulusunun kalbinde yaşadıkça Atatürk 

\ -

~ Karşıyaka: Hüseyin Avni Ozan 
OOoooooooaoooc~oooooooooooaaooooooocoooo 

S. Ferid 
ECZAGIBAŞI 

KUVVET Şurubu 

Bahçe oyunları 
Kaçan Top 

Oyuncuların adedi müsavi rinde birer top tutarlar. Sı· 
olmak üzere iki kısma ayrı- ranm başında lduran beyin 
lırJar. Mesela bir ta.rafta 10 ayağının sırasına ve sıranın 
sa diğer tarafta da on olur. sonunda duran çocuğun 
Çocuklar birbirinden daima ayaklarının bastığı yere bir 
ayni derece de uzakta yan işaret konur ve bahçenin u-
yana dururJar. Diğer tarafta zak bir noktasına daha bir 
karşılarında duranlar da ay işaret konur. Smı beyi 1 2.3. 
ni suretle bir s11a vücuda saydıktan sonra her iki sıra 
getirirler. Her iki ınranın beyi de toku bacakları ara· 
başında bir sıra beyi vardır. .sından geçirip yanındakine 
Her iki tarafın bey eri elle- verir. Bu suretle top ıuranın 
--~ 

Şu Manzaraya 
Bakın 

-------

sonundakine kadar gelir. 
Soldaki çocuk topu alınca 

mümkün olan sür'atle bah· 
çenin diğer noktasındaki işa
rete doğru ko~mağa başlar. 
Çizilen yere geldikten sonra 
durmaksızın ayni sür•atle ye
rine avdet eder. 

Ka şı taraftaki çocuklarda 
ayni suretle koşar. Hangi 
taraf yerine daha çabuk ge· 
lirse oyunu o kazanar. 

Tekrar topu bacaklar ara
!nndan geçirip oyuna devam 
ederler. Hangi taraf daha 
fazla sayı yaparsa o galip 
addedilir. 

••••••••mnın•"••••• 

Satılık evler 
Güıelyalının en havadar 

ve güzel yerınde olan cami 
sokağındaki yeni yapılmış 
20 ve 22 numaralı evler sa· 
tıhktır. Her türlü konforu 
havidir. Görmek ve almak 

Eskiden · düğünlerde böyle isteyenler içindekilerine mü-
cenkifer oynardı. racaat edebilirler. D 6 

ı 

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000 
• • 
lzm:r ili Daimi Encümeninden: 
Kapalı eksiltmeye konulan iş: Sari hastahklar hastanesine 

ek verem pavyonunun (ikmali 
inşaatı. 

Bu işin açın tutarı (14978) lira (28) kuruş. 
Bu işe ait evrak aşağıda ya- A) Kapah eksiltme şartna-
zıhdır : mesi. 

B) Mukavele projesi 
C) Bayındırlık işleri genel 
şartnamesi. 

D) Keşif, Proje, hususi 've 
fenni şartname. 

Eksiltmenin yapılacağı yer 28 - Temmuz • 938 Perşem
tarih gün ve ~aaatı be günü saat 11 de llzmir ili 

Eksiltmeye girebilmek için 
gereken belgeler • 

ısteldiler 

daimi Encümeninde kapalı 
zarf usulüle yapılacaktır. 

938 takvim yılına ait Bayın
dırlık bakanlığın:'an alınmış 
müteahhitlik ve fc· .. et oda· 
sı belgeleri. 
3.ucü maddede yazdı evrakı 

nafafia mü_ürlüğünde görüp 
inceleyebilir le•. 

Teklif mektupları : 2490 sayı lı yasatın 31 nci 
maddesine göre tanzim olu· 
nacak teklıf mektupları 4.ün· 
cü maddede yazılı saatten bir 
saat evvel makbuz mukabilin
de encümen Başkanlığına tes
lim edilecektir. 

Muvakkat teminat : (1124) lira. 
Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. (2434) 

adim! aa~iaııtııı1ıa1ıa1ı ı1 dllb~ae«aı1ı llh ı aaaıeıaııa6a 

1 R O D O S ( Eğe denizi ) İ 
1 15 Temmuz 1938 1 

Zindelik CI c A s 1 N o D E L L E R o s E r 
ı Gazinosunun Resmi Küşadı ! 
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ASI 
Atatürk'ün 

Bir tek bakışı onun, tam on yedi mil 
Gözleri hedefinde, işaret bekliyordu. 
Bu milli coşkunluğa bir kere de ıiz s 
( Hatayı biz yarattık, o .. bizimdir. ) di 

Bu vataDlb parçası kalmaz, başka eld 
Madem ki biz yarattık, o.. bizim olac 
Çüokü ayni coşkunluk vardı, ben de 
Her Türkün yarasını gene 1 ürk sara 

• 

Dokuz yüz otuz sekiz beş Tcmmuzuıı 
O pek şirin Halayın tükendi bütün a 
Yaşa varol Atatürk sesile şanlı ordu, 
Hasretini çektiği Hataya giriyordu .. 
Haritadan silinen paylaşılan topraklar 
Hala küflü kafah o isyankar bunaklar 
Bugün Türküa, ne demek olduğunu b 
Şanlı sancak onünde hürmetle eğildılt: 
Eğilmiyen varmıdır önünde bugün Tür 
( Hediyesidir Hatay, tarihe Atatürk'üo 

C. H. P. İkinci Karan 
NEŞET UT 

----------- < _____ ...., 

Y avroların En Kuv 
Gıdtısı Yumurtad-

"' 

Bu sıcaklarda taze yumurta bul:.nanın im 
- Benim yumurtalarım en çok iki günlüktü 

başka onlara buz deposunda saklıyorum. 
- O halde iki günlük olduğuna kendin ina 

-----------c=3---------
Tuğra 

Ragoze cumhuriyetile ak· 
dedilen muhahede bir fer· 
man suretinde yazılmıştı. El· 
çiler bunda doğrudan doğru· 
ya padişah tarafından imza 
gibi bir alamet bulunmasını 

istediler. Murad ellerini mü· 
rekkebe batırıp fermanın 
yukarısına basta. Osmanlıla

rın ilk tuğrası budur. Tuğra 
eskidenberi vardı. Bunun bir 
arma olduğu da söylenir. 

Tuğralarda padişahların 
adı, bir de "el muzaffer,, ke· 
limesi yazılıdır. 

•• 
Maı1isa oteli 

Müsteciri Salih Zorer 
Keçecilerde Lale sine

ması karşısında 
Her yere yakın ve büyük 

bir bahçe içinde havadar bir 
köşktür. 

Temizlik yeni konfor, sı
cok ve soğak banyolar ol
duğu gibi sivrisinek ve tahta 

Veresi 
Taks 

Bol Ve 
Hediyeli 

Motosıklet, g 
kineleri, en fenn 
şid çocuk oyunc 
lalörler lüks lim 
cep çantaları, t 
kampana marka 
ları, şişe porıelo 
ve mutbah eşy 
ınaz çatal kaşı 
şırtacak bin bir 
ucuz ve yeni a 
raltı caddesi Sıh 

karşısı YEKTA 
ISTANBUL 
DA BULACA 
Yektanın çam 

lonya ve esansla 
• 
lzmir 
Ame.-ikı 
Kız Kol] 
Posta kutusu : 



aş Aiaç Ges
mek Memnu 
Yaı ağaç geıenlerin ıid· i cletJe takib edilmıal •e ce· 

.... danlmaıı karar albna 
ahamıt tekayyüdata baılan· 
•ıtır. Dün yaı ajaç kes· 

kleri anlaıılan Naldöken 
e klyllnden Tosun Ali ve lb· 

ıra ·m, Bayram ve Habil ya· 
ak· blanarak Üçüncn Asliye 
&tii ceza mahkemeaine •erildik· 
"ni leri lğrenilmiıtir. 

:eb Yol inşası 
m~ Dikili Altınova yolu ema • 
e li Deten inşaata başlanmıştır, 
za ltugünlerde yolan biritilmesi 
n için çok çahıdmaktadır. 

b ·~iir-----

Beş gün 
Hapislik 
Memduh adındaki şahsı 

ıiı-Karııyakada 1arhoıluktan tu
muı nöbetçi mahkemeye 

evkedilmiştir. 

Memduhun sahneye ka· 
ehler fırlatbğı ve yeni çı· 

ç an" Yörük Ali türküsünün 
"'4.lrleameabri istediğinden 

endiıi oradan kaldırılmış ve 
bıtaya teslim olunmuştur. 

,..."lllıll·Çlaya beı gün bapiı ce
verilmiıtir. 

hir yolları· · 
ın muhafa-

• • 
zası ıçın 

Belediye yeniden kim1eye 
ba aumara11 vermemek· 
ir. Boıulan ve harap olan 

lalr içindeki yollarfll mu· 
,..ldıuaıı için bundan ıonra 

arabalarının da Jlstikli 

,~--ııaa karar vermif tir, bu 
,_. ... aaıebetle arabalarm lnönü 

ddeıinden geçmeıine mü· 
nıat olunacaktır. -..................... _ 
Yakayı Ele 
Vermiş 

Tirede Üıküpltı Fettah 
ıada bir esrarcı kibrit ku
ıa İ!İade e1rar satarken 
rmü methud halinde yaka• 
ele vermittir. 

( llallaa Sut 1 

Aydında leci bir cinayet 
Yapı~ı ustası iki kadını öldürdü kendisi de öldü 

Aydın (Hususi) - Şehrimizde yapıcı ustalarından Halil IDrahim sevdiği Kübra ile kar· 
deti Ayşeyi evvelki gece tabanca kurşunu ile her ikisini feci surette öldürdükten sonra 
bahçeden kaçarken yere düşmüş ve tabancadan çıkan kurşun lbrahimin beynini parçala· 
dığından cezasını bulmuş ve ölmüştür. 

Af kanunu meriyete giriyor 
Istanbul (Hususi) - Af kanunu temmuzun o:ıalhncı cumartesi günü mer'iyete girecek

tir. Bu aftan istifade edenlerin cumartesiden sonra memleketimize girmeleri serbesttir. 

Fransızların Bavramı 
Paris (Radyo) - Bu yıl Fransızlar 14 Temmuz milli bayramlarını emsalsiz bir surette 

tes'id ettiler ve sabahlara kadar eğlendiler. Istanbulda Fransız sefaretinde mükellef bir 
ziyafet verildi, burada sefir cenapları Türk - Fraosız dostluğundan uzun uzadıya hararetle 
bahsederek bütün Fransızların bu mes'ud neticeden memnun olduklarını söyledi. Aziz 
dostlarımız1n bayramlarını kutlularız. 

Son toplantı cuma gü11ü 
Paris (Radyo) - Almanya ve Avusturyadan kaçan Yahudiler meselesini görüşmek üzere 

Evyanda toplanan konferans cuma günü son içtimaını yaptıktan sonra dağılacaktır. 

Cok acıklı bir kaza 
' Istanbul (Hususi) - Mühendis tayyareci bay Selihettin Eıkişehirde tayyaresile yere 

inerken bir kaza neticesinde tayyaresi parçalanmış ve kendisi maalesef kurban gitmiştir. 
Makinisti yaralanmıştır. Cenaze merasimle defnedilmiştir. 

• 
lngilterede mühim bir toplantı yapılıyor 
lstanbul (Hususi) - iktisadi iı birliği yapmak ve bu suretle ekonomi sahasını genişlet

mek için pek yakında Londrada mühim ve büyük bir toplantı yapılacaktır. Bu toplantıya 
Baıvekilimizle, balkan devletleri, Macaristan •e Çekoslovakya Başvekilleri de davet 
edilmiıtir. 

İngiliz -ltalyan anlaşması 
Londra (RadyC)) - lngiliz Italyan anlatmasının mer'iyete girmesi için parlamentonun ta· 

til devresine girmeden 6nce tasdik edilmesi için çalııılmaktadır. 

Uçakta Yağmur Ve Doludan Seller Bastı 
Uşak, 14 (A.A) - iki gllnden beri hararet derecesi gö!gede 34 dür. Bugün de bava 

bulutlu olduğa halde derece yine aynidir. Diin akıam saat 20 de Kara H.m Sisli ve Ba· 
naz nahiyesine çok yağmur yağmış, Hın oğlanlar Selükler Çiloğlaalar Bulkaz ve Ebece 
köyleriae çok iri taneli dolu düşmilıtür. Saralarda doludan hasılat harap olmuşıur. 

Bundan başka Banaz çayı taşarak cıvardaki köylerden Arıcı Saz ve Özbekler köylerinin 
çay boyu tarlalarındaki hasılitı harap etmiıtir. Kazanın diğer köylerinde de yağmur yağ· 
mıı ve merkez ile Uhıbey nahiyesine ve köylerine yağmamıştır. 

~~~~~~~~~~~-•• .... aa ...... ~~~~~~--~-------

Zonguldakta 
Askeri Bir Liman 
Yaptırılıyor 

Ankara, 14 (Hususi) -

Zonguldakta, askeri bir Ji. 
man yapılması kararlaıtırıl-

: Çocuk 
1 Hastahanesi 

İstanbulda 
Yapılan 

İlk Tayyare Nasıl düştü 
lstanbul, 14 (Hususi) -

Burada, Nuri Demirağ'ın 

f esi Gezdiler m•ıtır. 
Askeri liman beş mil

Çocuk hastahanesinin on 
beş bin liralık temeli kısmı 
inşaatı bitmiıtir. Çocuk has· 
tanesinin çatısı cümhuriyet 
bayramına kadar ikmal edil· 
miş olacaktır. Belediye daimi 
encümeni 70 bin lira tutarın· 

Beşiktaıtaki fabrikasında 
yapılan ilk Türk tayyaresi 
Türkkuşu kampına iştirak 
etmek üzere bu sabah saat 
dokocda Yeşilköyden Anka· 
raya havalanmış ve lnönü 
kampına muvasalatı esna
sında kapaklanarak düşmilş
müştür. 

Şehrimiz Kızılçullu kay 
'ftretmen okulu öörencileri yon liraya malolacaktır. 

t
'- k • , 1 + ...,..._ da ıkinci inşaat kısmını mü· 

oaaan işilik bir kafile ha- nakasaya çıkarmıştır. 
deEfesharabeleriae gide· Sarayköy Okulların 

rek tetkiklerde bulunmuş· 

,_dır. Hakimi Açılma Zamanı 
Sinemalar Kıymetli hukukçularımız· Viliyetimizdeki ortaokul· 

dan Sarayköy asliye hikimi larla ilkokullar 1 llkteşrinde 
Ucu~Jıyor doktor bay Rifat izinle şeb- açılacak ve derslere başla-
Siaemalar bundan sonra rimize gelmiştir. nacaktır. 

vergiye tabi tutulmuıtur. 1C~*******~:t:tcı*>t~*~***=**>f 
aun içia duhuliye fiatle • tc El' J_ T 1 f ,. 
i indireceklerdir. Diğer namra e

25
e
73

on ~ 
rgi iıleride tamamile yolu· " 

konulmuştur. ldaresinee MıJli Kütüpane Sineması >t ......................... ,. 
O O ı J O R i .. BUGÜN 2 nefis film birden ~ 

s. da, Slai•~e ısühroe .. ni ha •• dta· ıı uti Mahkômlar kalesi ~ ... .. " ı tC Fransızca ıözlü: Baş rollerde ANNA BELLA :. 

hldar mıt~ı.u.... ı Saratoıra » 
aci leyler ıokak No. 81 ı tc Baı rollerde: CLARK GOBLE • JEAN HARLOV >f> 

Her rtln öğleden ıonra ı tc M 
Telefon· 3315 ı tc Seanslar: 3-7 Mahkumlar 5-9 Saratoka 't 

...................... jt~~~~~~:w::r;;w;~~:w;~:r;:r:~ı:r;~:w:;w;:r:~ 

Tayyareyi yapan mllhen· 
dis Selihiddin; batından ya· 
ralanarak ölmüş pilot IJhami 
de hafıf yaralı olduğu halde 
Eskişehir hastanesine kal· 
dmlmıştır. 

Çirkin Bir 
Hareket 

Tepecikte Yavru sokağın· 
da Mehmet oğlu 32 yaşında 
Mustafa, evli gene bir ka
dınla ötedenberi görüşüyor· 
muş. Kadının kocası tarafın

dan vuku bulan şikayet üze· 
rine zabıtaca tutulmuş, S. 
adındaki kadınla birlikte ad
liyeye verilmiştir. 

Yaralı Kız 
Ne Oldu? 

Kemerde Kançeşme mev· 
kiinde devlet demiryolJarına 
ait evlerden birinde oturan 
Hüseyin, polise müracaatla 

on gün evel ortodoks mezar· 
lığında oturan Yunan teba· 
alı Nikonun köpeği tarafın
dan 17 yaşındaki kızı Mak-
bul~nin ısırılmak suretiyle 
fena halde yaralandığını bil
dirmiştir. Makbu'enin yara· 
farı başında ve kolundadır. 

Niko, bu bidise üzerine 
Makbuleyi derhal Fransız 
hastanesine yatırmış, dört 

gün tedavi altında tutulan 
kız, hastaneden çıkardmıştır. 
Hüseyin, kızının yaraları he· 
nüz tamamiyle iyileşmeden 

hastaneden çıkarılması doğ· 
ru olmadığını zabıtaya şiki· 
yet etmiş, köpek müşahede 
altına alınmış, Makbule mem • 
leket hastanesine yatırılmış· 
tu. Niko hakkında köpeğini 
başıboş bırakmak suçundan 
takibata başlanmıştır. 

En eski ilaç 
kitabı 

Asker 
olan 

lzmir Askeri 

1 Temmuz -
baren faalliyet 
askerlik meclis 
ğumlu mükell 

ve sıhhi sebe 
seneden kalanl 
larına devam 
Yoklamaya ica 

ler hakkında a 

bik edileceğind 
li ve gerek yab 

leflerin ay nihaı 

her güıı öğlede 
racaatları bir 
ıimdiden ilio o 

• 
Yaman 
Tercüm 

V ati kan matb 
rü 11 inci Pı'ye, 

dagaskarcaya te 
miş ilk nüshası 

etti. 
Bu tercümenin 

masrafını paka 
deruhte etmişti. 

Şimdiya kadar dünyanın Madagaskarca 
en eski ilaç ve ispençiyari sahifedir. 20 ta 
kitabı 1875 senesinde meş· mesi vardır. Ter 
hur Alman Mısriyat ilimle· dagaskarda otu 
rinden ve ediblerinden Ge· misyonerler tarafı 
org Ebers'in Tep şehrinde mıştır. 

bulunduğu papiros üzerine 
yazılmış ilaç kitabı olduğu 
zannolunuyJ>rdu. Bu ilaç ki· 
tabı miliddan evvel 1550 ıe • 
nesindd yazılmıştır. 3500 se· 
ne evvel Mısırdaki tabiblerin 
kullandıkları ilaçlardan bab· 
setmektedir. 

Şimdi Londradaki Britisch 
Museum'un tababet şubeıi 
daha eski bir iliç kitabı el
de etmiıtir. Bu kitap altı 
bin sene evvel yazılmıştır. 
Bundan evvel yazılmıştır. 
Bundan daha evvel yazılmış 

tıb ve ilaç kitapları ola· 
bilir. Fakat şimdilik mailim 

Alom in 
Kadın 
Elbisele 

Alominyomdan 
edilmiştir. l:Sunda 
ve zarif kadınla 
türlü renklerin imt 

den giizel olan 
elbiseler giyecekl 

İzmir iki 
Noterliği 

iliç kitablarının en eskisi Muhterem lzmir 
budur. gördüğü alaka ve 

Çinlilerin meşhur bir tıb mukabele bir kola 
iliç kitabı vardır. Kırk cild üzere çalııma ıaa 
tutan bu eser muazzam bir kın lehine tadil e 
ıey olup miliddan evvel man iskelesinde 
1,000 ile 2,000 lsene arasın· oğlu hanındaki da 
da yazılmııtır. kisi bigi aktama 

Bundan gerek Mısırda, ve emre amade b 
gerek Çinde tababetin ayni duğunu bildirme 
zabanda ilerlediği ve iliç duyar. 
kitaplarının yazıldığı anlaşı· Izmir ikinc 
lıyor. Emin Er ............................ .. ............ .. 

•• • 
Uzüm Istifçisi Aranıy 

Üzüm Kuruınundan : 
Yaş üzüm işlerimizde çalışmak istiy 

ti ve kesici usta ve amelenin nüfus cü 
rını alarak €umartesi ve Pazar günl 
maada her gün saat ( 17 den 18 e) 
Günırük binası karşısındaki işletn1e h 
müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur 
* Z~~Z***~*~*~ı~***~ 
~ T A Y Y A R E sineması TE~i~PN 
tC BUGÜN iki miistesna film birden ff • 
~ 1 - Atına Kaçakçıları 
f( Kudretli artist HANS ALBER tarafından temsil 

~ 2 - Madmazel Doklor .. 
.C Pierpe Blancbar • Pitaparlo tarafından temsil edi 

~ Seanslar: Atina kaçakçıları 3,35 ve 7,20 de Mat 
4C doklor 5, 1 O ve 9 da 
f.t~~~~:r;-;-ç.~~~:v;~:s~~ı~~:ı:~~: 


