
11 ~~c·•••••mıaUlllllm l, 1 YIL No 4050 ğ 

Çarşamba ~ 
·ıı~ 31 lE \1MUZ 40 .--

tııa b • ~ l' ., 6 l 1 """--' '"«:Le ık 1 1 ) .i) ıgı.\ l• 
~to -~'"--~"'""" ~ ~ 

'$ . .,'t~ 3503-Fivatı 100 paraı:i 
ıııa ıım111ııımıııııınıııııııı11111mıııııııııııııııııııııınıııı1111~ 

• 

-1 

ıımmmıımımımııımnmnmmmıımomı111111Pmımınımn n1111111111 nrııııımm 

~ S~hıb, NeşrfyatA~rl "'":e B~ş ! 
:vı uhaniri SIRRt SA ' 'Li ~ 

- /.!"re: /zmir linci B. sokağında ~ 
1- - --·- ii 
i3 tH. Se!..İ) "V7at:ı<ıa~.~d a basllmıştır 1 
! Geçmiyen yazı geri verilme2 ; 
13 

~ 111 ıım111ıııi!U1 ııınr ıınıırnıııurnm ıııımıınıuııı11 ım11,ınunmoır. ıııım lllDl. I 

iNi imdadına der
hal koşmuştur 

--- - ----,,.,,---------------
"• ----------....---------------_;_-..::____,_ _______ __:-'=:::,..._---------------~ 

BUYOK BiR 
YANGIN OLDU Dün gece Mur rşıs nda 

Ve Açık 

bıt c 
' 

lka.n ahvali 
karışıyor 
t ~u gidişle daha 

ı '°' karışacak ! 
3BUYÜK KER ~STE FABRIKJ\. ve MAGAZASI Y NDI ZARAR MUHIMDIR 

~ ~ııııııo-

'1aiy~st ve askeri mah
b.. fıl!erio, daha doğ
'ltiln d .. • ~I uoyanın nazar-

i~ ~an hava kuvvetleri· 
gı tereye yapmakta ol
\ı~ b 

iı '1 Undaq sonra ya-
ti b·•va akınlarına çev
lttj ır anda, lngiliz ga · 
letl Balkanlerda olup 
• be fazla alakadar ol
tr h~ladılar. Hakikaten 

\ı ukurnetleı i Bal1<a -
• ~ A. 
ı,İtıd vrupauıo cenubu 
içi e llUfuzlartoı arttır
~l ll her fırsattan isti· 

Qtt lllekte ve el den ge· 
'ltı:~tlü faaliyeli, hatta 
~ille~' sarfetmektea çe
-d 11tedir. ta 
~o llıatbuatıua bakı· 
tt111~'11Yanın bugün ta
liıı te mecbur kaldığı 
~d ~rJin ile Moskova 
' d' 
11 

1Plomatik bir re-
d Y•tıdırınası ihtimal 

\t ~bdeğildir. Buounla 
l 1 ö 1 
q6~. Y·e bir zamanda 
t ~:ille~ arasında ne 
-~:llsıp, rejim ve dü

ttıı ırılıkları olursa ol-

~ \i.~?Undan bugüa için 
aı,ltı •dlere kapılmanın 

1 d· l,Ya ~ 
ıM cagını belki Lon-

lt ıı~llıatıarı da pekala 
~~ıı ~ektedir!er. 
t l)ldu~lkanların geçir 
. ·bııb gu oldukça teh-
1~t t tanlar, vaktiyle 

~ d ~lllburiyd ricalinin 
~,lı~ il ciddi bir su-
1~d, şttıak lazım gddiği 
Q ıı~ <>ttaya athğı me· 

t t>ld k~dar doğru ve 
ttt d Ugunu hadiseler 
't. aba ispat etm:ş 

~ lılı:tı:tı SANLI 

,~,~urreisimiz 
·~ ......... c h .. 
l. tt I um ur reısı-
ı tı .. 
~ 0 nü dün Nafia 

~)lı kl:ıtrat Ali Fuat 

·~· tl~1:buJ buyurmuş-
111~ den sonra da 

dıt. bir gezinti yap-

Başta itfaiye umandanı olmak üz/--re beş kişi yaralandı yaralılardan 
çok ağırdır Kere~teci Hafız Osmanın .. yarası 

Dün geçe saat 22 de Ke
restecilerde Murabıt çarşı

sında büyük hır yaııg'o ol• 
muştur. 

Üoyon sigortasına 8000 
lira !!İgortalı 39/50 numara 
ve Adem İşman ve ortağı 
Hamid AkkoHarın Emek 
bıçkı fabrikasından yangın 
çıkmış ve derhal itfaiyemiz 
yetişmişse de alınan acil 1 

tedbirlere rağmen rüıgarın 
şiddetinden fabrıkaDio biti
şığiudeki 41/51 Ali ı..ısta fab · 

rikası ve 43/52 Etem Müfid 
kereste mağazalaı ına da si

rayet ederek tehlikeli bir 
şekil almışsa da celbedileu 

bütün itfaiye kuvvetleri ve 
istihkam bölüğünün candan 
ç. lışwaları sayesinde . saat 

Cebelüttarikte Alıiıan-ltalyan 
bir infilak Dostluğu 

Cebelüttarik (A.A.) - Dün 
sabah .saat 11 de bir iafi ak 
oldu. infilak neticesinde alay 
efradından 3 asker ölmüş
tür. 

---o---
lngiliz Teb iği 

LoDdra (A.A.) - Alman 
tayyareleri logilteı e üzerin· 
de dünkü yaphkları uçuş 

esnası'oda atılan bombalar
dan hiçbir zarar o1mamıştı •. 
Evvelki günkü büyük bava 
muharebesinde 25 kadar 
Alman tayyaresi düşürülmüş
tür. 

-·--
Malum olduğu üzere B. 

Mu!solini her fırsattan isti
fade ederek ltalyanın daima 

Almanya ile beraber çalıştı
dığını ve harp cephelerinde 
de her zaman onun yanında 
çarpışacağını söylemektedir. 

ltalyan başvekilinin daima 
tekrar ettiği bu beyanatı 

tabii gösteren bu tarihi klişe 
B. Hitlerin 1938 de Romayı 

ziyaretinde ltalyan kralı ve 
Düçe ile birlikte, Berlin -
Roma ınibverini perçimledi
ğini tesbit etmiştir. 

dörde doğru yangrnın 
geçilebilinmiştir. 

önünel 

Yangini haber alan başta 
Vali muayini· B.IEmio olduğu 
halde Polis mü iürü B. Sdid 
Özgür, Merkez kumandanı 
B. Nezihi Fırat, polis müdür 
muavini, kı5mı adli re ıi ve 
zabıa amirleri derhal a eşe 
koşmuşlardır. 

22de ba~lıyan ya ıgııı s ıat3 
buçukt.rn sonra hızını kay· 
betmiş Vt! bafıf olarak saba· 
ha kadar devam etmiştir. 

Ateşin en şiddetli esaasın

da fedakar itfaiye kuman
danı lbrahim Günay 
15 metre ik bir D)erdiven 
üzeriudt:n kumanda eJc:rken 

düşmüş yüzünden. başından 
ağır ve itfaiye neferlerinden 

AlıKırmıZl ağır,Mustafa Uçmaz 
hafif, kereste tüccarı hdız 

Recebin biraderi B. Osman 
çıktığı çatıdan düşmek sure-

[ Devamı 2 inci sayfada ] ______ ... 

isken deriye 
hattı 

lstanbul-Denizyolları ta
rafından yakında lskende
riye deniz seferlerine başla
nacaktır. Bu hatta şimdilik 
iki şilep tahsis edilmiş tir. 

---o---
Turistik ollar 

Turistik yollar müteahhidi 
reji genera~ şirketi vilayet 
umumi meclisinin kararını 

kabul etmediği ve inşaatıda 
durdurmak üzere olduğu ha
ber alınmıştır. Şirket bazı 

memurlara da yol verdiği 

söylenmektedir. 

.. 

,~~~·~· ..... ···~~·~~~~~~·~·' 
: ŞEHİT BİR BABANIN KAHRAMAN EVLADI ı 
f VE f 

•p ASUTCiJ KIZ ı . .. .. . 
• ~Yazan: " - ' Milli t 
ı GönUI Emre '--

2 =' Roman f ' , ......... ~·····-...~· ..... ·~····· 
Askerlik sonsuz bir şeref doktorluk önemn 
bir hizmet 

bir 
muallimlikte hakkı güç ödenir 
memleket vazifesidir ____ .. ____ _ 

Bu sırada Hüseyin dedı ki: t 
- Ben de, doktor olaca

ğım bay muallim. Anadolu
nun en ücra köşelerine gi
derek ferağ.tle çahşacağıcn, 

kinin yerine bileklerine iplik 
bağlıyan, derin yaralarına 

'tütün artığı basan ve en 
korkunç mikropları tezekle 
tütsüliyeo hastaların imda
dına koşacak ve onları kur
tarmağa çalışacağım. 

Bu, az bahtiyarlık mıdır? 
İlave etti: 
- Bir çok şehirlerimizde 

bıle kafi doktoruo bulunma
dığını bildiğim için, böyle 
bir vazifeyi üzerime almak 
istiyorum. 

Muallim Yılmaz, Hüseyioe 
takdirkar sözler söyledikten 
ve omuzunu okşadıktan sonra 
Nevzada döndü: 

- Eh.. Sıra senin şair ... 
Söyle bakalım mesleğin ne 
olacak? 

Dedi. 
Nenzad dalgın nazarlarını 

havuzun durgun sularından 
ayırmadan cevap verdi: 

- Ben de muallim olmak 
niyetindeyim. Herşeyi yarat
mağa mÜsa.id ve hayat de
nen manaanın en kudretli 
varlığı şaydığtmız insan ru
buo u işlemek kadar zevkli 
ne var? 

Yarının kahramanlarını, 
istikbalin san'atkaılarını ye· 
tiştir.mek vazifesi benim kı

lıcım kalem, çizmem de tel
kinimdir. işte benim uğrun 

ı da didindiğim ve tahakkuku 
dört giiıle beklediğim gay" 

budur. (Parasütçülük ve tay
ya ·ecilik.) 

AskerHk sonsuz bir şeref, 
doktorluk önemli bir hizmet, 
muallimlik te hakkı güç öde
nir bir memleket vazifesi

dir. 
En güçlü tazyiklerin bile 

açmağa muvaffak olamadık
laı:ı kapıları, yerinde kul!a· 
nılcı:.ı bir kaç sözün ardına 
kadar aç.tbildiğini gösteren 
bir hayli kitap okudum. 

Bunu edebiyat mualHmi· 
miı de ve siz de zaman za· 
mao anlatmışsınızdır. 

Kalbi, vatan sevgısının 

derin beyecanlariyle titriyen 
tarih muallimi Yılmaz, mef
küreci talebelerine şu hitapta 
bulundu: 

- Yavrularım, hepinizin 
sözlerin bütün varhğımla din
lemek vatan ve millet bor

cumdur. 
Hiç biriniıin vazifesi, diğe

rinden az ehemmiyetli değil· 
dir. Sizler böyle meh fi.reler 
peşinde koştukça, sizler, bu 
uğurda çalışıp didindikçe, 
Anadoluınuz, çok yakın bir 
istikbalde saadete irecek ve 
sizlerle sonsuz bir iftihar 
duyacaktır. 

Sizleri bu yolda muvaffak 
olmuş görmek te benin, en 
başta gelen gayeındir. 

Bu sarada, talebeleri der1e 
davet eden zilin sesi geldi. 
Muallim Yılmaz deminki söz
lerin derin zevki içinde ta
lebeleriyle birlikte merdi· 
venlere doğru yürüdü ... 

(Dvamı var) 
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JAPONY ADA Abloka açak 
Alman seggah ve iş Kontrolü 
adamları ço&alıgor Fransaua da teşmil 
Loodra ( A.A ) - logiliz 

matbuatı Lord Halifaks'ın 
japooyada yapılan tevkifler 
hakkında vuku bulan beya
natını tasvip ettikten sonra 
şu mutaleade bulunuyor. Ja
ponya askeri bir teşekkülün 
müdahelesiyle lngiltereye yeni 
taarruzlar kurması için bir 
nevi şantaj yaptığını ve ja
ponyanin dahili işlerine burnu 
nu sukan Alman memurları
nın filim ve sair vesıtalarla 
yaptıkları propaganda ların 
müsameha ile görüldüğünü 
ve gün geçtinkçe Japonyada 
Alman seyyablariyle iş adam
larının çoğaldığını yazarak 
nazarı dikkatı celbetmekte
dir. 

---o,---
Duvr hava har
bı hakkında ye 

ni tafsilat 
Londra (A.A.)- Duvr li

manına Almanlarm yaptık

ları baskında hava teşkila
tımız büyük muvaffakiyetler 
kaydetmiş ve bu hücuaı ne
ticesinde yalnız küçük bir 
gemimize tam İ!abet olmuş 
bir kişi yara:anmıştır. Bir 
tarlaya inmek mecburiyetin
de kalan bir Alman tayya 
resinin pilotu salimen yere 
inmiş ve ellerini yukarıya 
kaldırarak muhafızlara teslim 
olmuştur. · 

frika 
Gönüllüleri 

Vicdan ve din harbı için 

udilecektir 
Londra (A.A.) - Avam 

kamarasında beyanatında 
oazır deniz şahadetoamele
rinin mutiariblerin dine geç-
mem~k şartile bitarafJara teş
mil edilemiyeceğini Atlas 
denizinde de kontro!ün sık
laştırılacağını kaçak kontro
lünün Fransız limanları ile 
Fransız müstemlekelerine de 
teşmil olunacağ1Dı bu beya
nat ve kararların lngiliz 
matbuatı tarafından tasvib 
edildiğini ve bu mukarrera
tın Amerika hükumeti tara
findao iyi karşılanacağını 
söylemiştir. 

---o---
ltalyanların 

zayiatı 
Londra (A.A.) - Italyan

ların Ka purkoya yaptıkları 
hücumda kaybettikleri zırhlı 
oto~obilleri lagilizleri n za

yiatının beş misli fazla ol
duğu anlaşılmıştır. logiliz 
keşif kuvvetleri ltalyanların 

nakliyat işlerini son derece 
güçleştirmekdir. 

lngilterege uapıla Al
man hücumlarının 

planÇosu 
Londra (A.A) - Alman

ların lngiltereye yaptıkları 

son müteaddid hücümlar 
neticesinde lngiltere sahille
rinde 323 tayyare kaybetm~ş
lerdir. Bu tayyarelerin mü
rettebatı 800 den fazladır. 

1 

çarpışıgorıar , Litvanga murahhasları 
Londra (A.A .) - Şarki Londra (A.A.) _ Litvan- 1 

Afrikadaki gönüllü alayların ya murahhasları Moskovaya 
şefi şu beyanatta bulunmuş-
tur: mütevecciheu hareket etmiş-

lerdir. "Cenubi Afrikanın piştar-
ları olan gönüllüler Afrika. Londra (A.A.) - Roman-
nın her noktasında hizmete yada kaoine bir toplantı ya-
hazırdırlar. Düşmanla karşı- parak lngilterenin gönderdi-
lanacak yerde değil orıu ği protesto hakkında müza-
ber yerde arayıp bularak kerelerde bulunmuştur. 
çarpışmağa koşmalıyız. Ça
lısmalıyız. Bugün dostlarımı· 
zıo yanındayız, onlar da her 
zaman bizimle beraberdir. 
Biz, beşerin hürriyetini, vic
dan ve din serbestisiııi ko-

Amerik daki 
Sovyet Eltisi 

nımak için çalışıyoruz . ., 

Moskova (A.A) - Sovyet 
Rusyanın Amerikadaki elçisi 
hükumeti taratından azledil-
miştir. 

lzmir Enternasgonaı Iektr. k 
Fuarı 

Eğlence ve Yl o ilik yeri Ceryanı 
lzaıir Enternasyonal Fuarını, Düo akşaın saat 21 de 
güzel ve yeşil hmiri ziyaret elektriklerde tekrar bir ufak 
ediniz. arıza olmuş ve ceryan beş 1 

20 - Ağu .tos-20 Eylul dakika ke!ilmiştir. 1 
!!••···· .................................... .... ... : .. .. ............................................................ 
~ Dikk t, Müjde ~, . .. .. :: [!] [!] [!] 
ı: 30 Senedenberi R kı imalinde büyük bir nam ve şan :: 
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•• 

- kazanaa akızlı Must fanın en halis Çeşme anasonun-
•• d •• ao ve e n nefis üzümden mamul. ·-

ORDOM •• ..... 
.. .. 
•• .. •• •• ii Rakısının (29) tarihli son mnmülatını bilhassıi tavsiye : 

•• ed !riz. Kabadayı fabrikasının halkımızca pek çok se- :: 

:: vilmiş v~ (vu·· . SEL) Rakısını her yarde :: 
:: çok zevklı arayınız. .. 
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(Halkın s«JSI) 31 TEMMMUZ 

Yeni zelzele lelaketi oldu v ALlMiı 
1 

KDAG VE SORGUN 
;Pazartesi güıı 

KAZA• gelecek 
300 K.S.. OLD• • İstanbulda bulunmıkt 

1 .. 1 U olan yeni valimiz Fuat Tok ARINDA 
400 KiŞi YARALANDI s~.l ~oümüzdeki Pa:ıarteb 

gunu Tırban vapuruyle şe 
Istanbul - Dün sabah ıa

at 3 te Tokat ve Y ozgatta 
şiddetli zelzeleler olmuştu · . 

Tokattaki zeln}e otuz sa
niye devam etmiş ve şiddet
li geçmiştir. Halk heyecana 

kapılmış, sokaklara dökül
müş, sabaha kadar binalara 
girmemiştir. Hasar miktarı 
henüz te~bit olunmamıştır. 

Yozgad•n maden kazHın · 
da ve .Peyikte zelzele çok 

1 

şiddetli olmuştur. Yıkılan : rimize gelecektir. 
enkaz altında kalan bir kaç Valimiz Pasaportta ıner• 
kişi ağır surette -yaralanmış . simle karşılanacaktır. 
ve hutaneye kaldırılmıştır. ---o--

Dün ' Geceki 
Dahiliye 
Vekilimiz 
İsta ·. hulda 

Bir İngiliz nazırına göre· 
alkan Ahvaı· 

Yozgat, 30 (A.A.) - Bu 
gece merkezi Akdağ made
ni kazasına bağlı Peyik na
hiyesi ve Karamağra köyü 
olmak üzere Sorgun kazası 
civarı Ddaki bazı köylerde 
şiddetli bir hareketiarz ol· 
muştur. Tahminen 300 ölü, 
60 ağır ve 300 hafif yaralı 

Yangın 
- Bnştarafı 1 inci sahifede 
tiyle ağır surette yaralaPd 
tarından derhal hastaae 
kal dırılmışlardır. B. O.soıeO 
bayatı tehlikelidir. lstanbuJ - Dahiliye Ve

kilimiz Bay Faik Ôztrak An
karadan Istanbula . gelmiş
tir. 

---o--
51 Numara ı 

Italyan tebliği 
Roma (A.A .)-(51 Numa

ralı ltalyan tebl ıği)-Birçok 

tayyare f :lolarıın ız şarki Ak
denizde gemı kafilele rini 
rastl a mışlar ve gemilere atı

lan bombalardan yangınlar 

çıkmıştır kafile içinde bir 
tayyare gemisi de bulun
makta idi. 

Yeti şen logiliz tayyareleri 
ile bir hava muharebesi ol
muş ve bir lngiliz avcısı 
düşü ı ülmüş ve bizim tavya· 
relerdt:n birisi üssüne dön
memiştir. 

Düşmanın bir iaşe kolu 
esir edilmiş ve Adenio bom
bardımanında bir ticaret ge· 
misi zarara uğratılmıştır. 

---o---
Tütün ikramigesi 

Ordu MalfıHer Birliği iz. 
mir şubesinden : 

940 Senesinde tevzi edi · • 
lecek tütün ikramiyelerinin 
muamelesi tekemmül etmek 
üzereJir. Y kın bir zamanda 
cetvellerin Maliye Vekale
tine tevdi edileceği merkez
den bildirilmektedir. Bu se-
ne malul subay ve erlere ve 
ş e hit ailelerine verilecek ik
rcımiye miktarı aşağıda gös
terilmektedir. 
Derece Subay 

1 239 
·2 215 10 
3 167 30 
4 145 40 
5 119 50 
6 95 65 
Şehit aile erine : 

25 52 

Er 
119 50 
95 60 
71 70 
47 80 
23 80 
23 80 

Londra (A.A .) - Manciş
ter Gar~iyan gazetesi Bal
kanlar ve Avrupa cenubi 
şarkisi ahvaline dair yazdı · 
ğı makalede diyor ki : Bal
kanların vaziyeti gittikçe 
karışmaktadır. Romen nazır
ları memleketlerini Sovyet 
R osyaya . karşı bir kale biz· 
metini görebileceğini ileri 
sürerek Berlinden imdat İs · 

ter bir :tavr almaktadırlar. 
Yugoslavyanın vaziyeti de 
s a ğlam değ il dir. Avusturya· 
dan Umumi Harp neticesin
de aldığı yerlerin tekrar 
Avusturyaya iadesi bahis 
mevzuu olmağa başladı. ltal
yanıo gozu Dalmnçyada, 
Bu lgar istarı ın Ma l.ddonyad a, 
ve Macarların azim ve ka
rarları sarsılmadığına göre 
bu yerlerde her tarafı tat · 
min t dtcc k bir vazİ) el ih · 
dııs etmt k ko:ay o!n:ıyıı ca k 

tır. 

---o---
Istanbul 
Radyosu •• 

Istanbul - Bir Ağusto11ta 
açılacağı bildirilen lstaobul 
radyo istasyonu daha bir 
müddet açılamıyacaktır. 

lstnsyonda bazı makioe-
lerin gelmemesi yüzünden 
açılması tehire uğramıştır. 

istasyonun Eylut iptidasında 
çalışması kuvvetle muhtemel
dir. 

Tetkikatta 
Bulundular 
Ankara - Büyük Milld 

Meclisi reısı Abdülhalik 
Renda, Başvekil Doktor 
Refik Saydam ve refakat a
rında bazı zev<ıt olduğu 
halde Etimesüde g:de rek 
Kızılay deposundaki malze· 
meyi tetkik buyurmuşlardır. 
Meclis Reisimizle Başvekili
miz öğleyin A okaraya dön
müş\erd ir . 

Vilayet Daimi Encümeninden: 
940 Mali yılı için makam ve Nafia hizmet oto ve kam

yon ve arazozlara gereken bir yıllık 1600 hneke benzin 
6816 lira bedel ile ve 15 gün müddetle kapalı e~ s iıt rneye 
konulduğundan isteklilerin dairede mevcut şartvamesile 
2490 sayılı yasa hükümlerine göre haıırlıyacakları teminat
ları ile birlikte 12/Ağustos/1940 Pazartesi günü saıı t 10 
da Vilayet daimi E ncümenine başvurmaları. (2903) 

ELHAMRA Sinemasında 
Bugün 2 harikulade film birden 

1- TUCCAR HO N 
TÜRKÇE SÖZLÜ 

AR YAGMURU 2-
Başrolr'e : FREDERICH MARC 

S eanslar hergün : T. Horn 2--6 9.45. B. Yağmuru 4 ve 
8 debaşlar ... C . Erte~i ve Pazar günleri 12-25 te 

UCUZ TALEBE ve HALK MATİNESi 

vardır'. 
12 köy harap olmuştur. 

Hayvan zayiatı henüz tesbit 
edilmemiştir. Felaket mın

takasına vi layetin her tara· 
fından sıhhl yardım gıda 
maddeleri ve işçi ekipleri 
göD der ilmiştir. 

DOKTOR 

Kızamığa Dair 
Kızamık sekiz ay 13 gün

lük bir tefrih devrini müte
akip aksırıp öksürük ile te
zahür eder. İşte bu devir 
çok sarid ır. Ö ksürük ve ak
sırıkla havaya karışan tükü· 
rük zerratı diğer çocuklara 
sirayet ed erek muayyen bir 
devre sonunda yani (10-12 
gün sonra hastalığın meyda
na gelmesine !ebe p olur. 
Kızamık yalnız bu hücum 
devrinde sari değildir, dö
küntü deveinde de saridir. 
Birdenbire başlıyan nezle 

. öksürük gözlerin doluluğu, 

vakit vakit yüze çıkan bir 
ktrmızılık, derecei haı aretiu. 
yavaş yavaş teıeffüü anala
rın derhal nazarı dikkati 
kızamık olmak ıhtimalioe 
çekaıe l. Jır. Döküntü evvela 
yüzden başlar. mamr fih ba
zan yüzden baş 1amadığı da 
görülüyor. 

Haricen daha h enüz dö· 
küntü göı ü !mediği zaman 
çocuğun ağzının tavanının 

tetkikini un~ tmamahdır. Çün· 
kü bir çök defa daha cildde 
görülmiyen dökütüler ağz ı nın 

tavanında kırmızı benekler 
halinde görülür ve bir iÜn 
evvel teşhisin konulmasına 

sebep olur ve bittabi ona 
göre de tedabir alınmağa 

başlantr. Kızamığın aşısı 

yoktur. Mikrobu henüz 
malum değildir. Seromu da 
yoktur. Bittabi hususi bir 
ilacı da yoktur. Bunu böyle 
kaydetmekten maksadımız 
hısstanın daha dik~atli \' e 

ihtimamla tedavisine gayret 
edilmesi lüzumunu arzetmek 
içindir. 

Kızamıktan iyi olan ço
cukların kanlarını alarak se
rumunu ayırmak ve seromu 
haıta çocuklara zerkctmek 
ile fay da lar elde edilmiştir. 

Maaluef bu usul pratikte 
tatbik sabası bulamamıştır. 

Dr. F h . Işık 
azmir Memleket Hastanesi 

Rontken Mütehassısı 
Rontken ve Elektrik tedavisi 
yapılır. İkinci Beyler Sokak 
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Bu yüzden bazı mıi'1 

ve tütün depoları bilh• 
Manisa bağcılar bankuı d 
posunda mühim .zararlar 
muştur. Depoda üzüm "e 
pağı bulunmakta idi deP 
nun kasasında bulunan 3 
lira ile 8000 Jirahk çek 
kuyudat polis memuru 
Abdullah tarafından kur 
rılmıştır. Ayni zamandı İ 
iye kumaodanıoıo merdi" 
den ateşlerin içine düştO' 
nü ilk defa gören polis 
muru Vehbi hemen ate. 
içine atılarak bay lbrıb1 

ölümden kurtarmıştır. 
Yangın tahkikatını ıO 

deiumumi muavinlerioJ 
B. Kemal Berkarda vaıİ 
etmiş ve mahallinde teJ 
kata başlamıştır. 

Ehlivukuf birçok şahit 
ifadeleri alınmış ve mıbl 
dinlenmiştir. 

---ff .. ---

A alman ord 
ları başkuoı 

danlığınııı 
tebliği 

Bertin ( A.A ) - (A 
orduları başkumandaoli 
tebliği:) Düa 32,000 to 
4 vapur ciddi hasara ıı 
tılmıştır. Şiddetli ba'l• 
barebesinde 12 Ioıili• 
yaresi düşürülmüş ve 3 
man tayyaraesi üssüne, 
memiştir. Ayrıca 10 bl 
12 bin tonluk 2 vapur 
balaomıştır. 

Düşman avcı ve bod' 
dımi\o tayyareleri gı'f' 

1 
keri mıntakalar üzer inde 
yapmışlar ve bomb•1' 

mışlardır. 

Buğdag ihracı men 
Bones Ayres (A·'-' 

A o t' h-kA t" b r1an ın u ume ı 

ihracını menetmiştir· 

zabıta haberi 
-o-

Alsancak şark sa0~1 
rikasında Hüseyin °~ 
le Fazlı lsmail oğlu el 
soyunma odasındeP 

1 
cebinden 139 kuruş I' 
çaldığından yakala.0~ 
para da elde edilıı> 1ş, 

·tfe § Alsancak şeb1 p,4 
desinde Yaşar oğlll .,, 
idare sindeki arab•5

\ 1e 
kızı 5 yaşında Birse, 
tırarak yaralanınııs•~t 
biyet verdiğindeP 

mıştır. ~ 
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