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-- •• okul talebeleri 
))ı nıclaki por kulühlerinc gi

r enıi) erektir. Hmm, kültür bı -

1 knnhğı ya nk etti. 

.. 

Saylav 
sekizinci 

önümüzdeki seçimi 
cuma günü yapılacağı ________________ , ____ ..... __________ , ______ ..;. ... ..;.._ 

şubatın 
onaylandı 

Spor kulübleri 
Kültür bakanlığının son bir buyruğu 

ile okullara yasak edildi .. 

Kültür bıkanlıf;rıoın, geç de \ 
ele ol çok } erinde yeni bir buy· 
ru 'Unu ö 'rendik \C e\ indik. 

hu buyruk; okul ıalcbelcrinin , 
lccndi okullarındaki özel talebe 
por kurumları dı ında hiç bir 

8P r urumuna yazılmımalırı , 
o gibi kulüblcre gidip gelmeme· 
Itri, onlıuııı toplantılarında bu· 
luumımnları , c o kuliiblere ait 
roz t \C i aretleri ta ııııamaları 
üz rioedir. 

Okul müdür lükleriııden Lıa • 
kı zahitaya \e İdman başkanlı · 
gına ve o ) ol ile bütün kulublere 
Lildirilmiş olan bu hupuğun ta· 
lebeleıimizin gerek talı il ha) atı 
ve gcıek e gidiııtları üzrinde 
çok faydalı olacağını inanıyoruz 
'C viniyor uz dewi tık. Çünkü 

imdi)e kod., bir tıleb için, hi 
zi baz.an umud uzluğa dü iirccek 
kadar e§ırt 'c O) kırı buldu •um uz 
bn çığırda birçok ğenç 'c hece· 
rikli yauumuz sönüyor, şı kın, 
eli ve kof111 bombo bir biçim 
de yuurlanıyordu. Bunun sayı ız 
örnekleri daima özümüzün 
öUndedir. 

Bundan orıra, kü1tür hakan· 
lığının bu buyruğu böyle yoldan 
ııpmağn eh•eıi li kabiliyetleri 
<ıkuluo ) altırıklı çatı ıodan v6 

çevre inden rlııırıdı ündürmi ·e· 
ccktir. 

) eter ki, bu güul buyruk 
okul id11elcri, zabıta \C en ba ta 
da kuliib illerce bu değerle kar
şılınsıo ve çok ııln görülı;ün .. 

Bir duraklamanm kötü bitimi 
Boğazköyde yapılan yeraltı araş
tırmalarında Tutankamonun ka
rısının bir mektubu bulundu • 

~---------··---------~---/Jojjazf,(Jydekl Eli Jıarabelerlrıde yıllardarıberi toprak allı ara~lır· 
fllC1lart yapan profesör Blllel , oradcıkl çalışmaları ve bulduğu 
larl/ı b lgelcrl Jrnklwıda şu lJilgllerl ucrmlştlr : 

- Boğızkö) de bu en ki dıu CV\ el 1200 } ılında ) oşamış 
baf riyatımız çok mülıim ntticr. · olan Kral (ffatusili ) e aid olı.luğu 
lcr \'Crdı. Bunlnr bütüıı diioynp anlaşılmaktadır. 
&likndnr edecek d recede mü· Hu mi.ilıiirler, biJbı Eti 
binıdir. E ascıı hütüo dünya Eti Hıyerogliferiui oku} abiımek için 
nı c.lcni}etiııe )ıkındnn alfikodor sağlam bir esı tcıkil etmektedır. 
Rtiıtcrmektedir. Bunlar aye inde ,.imdiye kadar 

Boğazk<iy brunLderiııi ilk de okuoması kabil ohuıyao (>azılı 
fn 183 de l• raıı ız arkcloğlnrın· ka)a) daki Hcli)eflerle Hıyerog -
duu nrl Tek İ) e w e-) dana çıkar· lifleri oknyabilecrği:. 
dı 19()., Jen 1912 ye kıdor dn Bu eııeki hafriyatımız diğer 
~nkıidi ile Winkler heyetleri mühim bir neticeye dıha \ardı: 
nfıiyatn de, rn ederek Etilerin Mnlümunuz olduju a-ibi, Mı-

' ~i ı>nyitabılnrıoı , c tarihi eser- ırın mc,hur Kralı Tuıankımoa 
ltrioi buldular. 20- 21 yaılarında ölmtiıtü . Tu· 

Bu ı nyıtnlıt 11 •dı atu n tır tınkanıonun dul kolan knrııı o 
v~ lılacldnn 2~ sene cvHI ya· znmıııuı Eıı Kralı (Şubbiluliu-
pıluıı tır. Bundan evvel Etılcrin m•) yn 1380 da bir mrktub gön· 

1 
u tr ildında digw er bir payitılıt- dermi tir. Jıte bu mcktub bu sene 

•rı d } ı· · t' 1 
a 1• \ardı. l aknl mna1c ef c ımıze geç 1 • 

beıJtiz <>ntı ı 1 k k b'I 1 Dul Kraliçe bu mektubunda m ana • ı o ama- . 
1• llntusas, Bıbilden onra za koca ıom öldOğüPÜ Etı Kralına 
auın en biiytk ebri) di. İşgal bılclirdikten oura diyor ki w: 
ltıği hıt 2X1,5 kilometre tu • Bir çok evlıd1oız olduguau 
Yordu. liluddan 1200 rıl e\- haber aldım . Ben bir Mısırlı ile 
1 lJu elıir hnıkcli rr tarafın· evlenmek isltmiyoıum. oıun •. 

811 lıbrıb e.dilnıiştir Yaptığımız rınızdan birini bıaa göode.rmız: 
•Frı}at rıeticc i d Hatu a ta 4 oııunln cvJ,aip lıaır Krallıtıı 
•bud, 2 arny ve 1 ato me da- ) ıpacığım !,, 

1 ·ıkudık. Görülüyor ki Etiler • Mı ır Ü· 

1931 den J9.3 ~ yılaua kadar zerine de b~kimiy~tlerini kurmak 
ahu oturduğu bti) ük kalede için çok sruzel bır fırsat kar ı· 
fdy t )Dptık. Du\nrlı sarılmış sıada k.ılmışlaıdu . Ancak Eti 

•u bu kalenin iç tırnfıııda bir kralı , )Opılaa ttklıfe io:ınmımış, 
tay bulduk. tereddlide düımuı ve bunua ne 

1033 d geoe IJ:i)iik bir idi· dereceye lıadır ciddi olduguau 
Pnuc bulduk. Bu kütDpanede tıbluk etmdc iııere hır geoera-

ad ' ... itnb , ardı ki buı lı· hoi Mııua göndermiştir · 
İdndc luyıncllıleıi pek çok Fakat bu tC"reddüd mudde 

t nde Kral Arnonua adamların 
clau r ılıib Eye bir çok entrikalar 

çevirmi tir . 
Bu s n de 6 nded kral mıilı· 

kl:ulduk. Bu uıhlıurler üurin-
1 }azılar hem Hi) eroglif. hem 
Kun form ırkilde iki r aola 

Zılıı:n lır Bu mühürlerin miliid· 

Geı.ı..:ral M sırdan döoü,.üudc 
o uman Halcbde bulunan Eti 

Geriai dördüncU firtlkd• -

Vilayet meclislerinde 
kadın üyeler 

Beşte bir olacak 
· •U o~ı • 

Ankara: ( filli) et) - ) akıo 
da Ftrkıca ilin edilecek olan Vi 
Hlyet Umumi feclisleri izı nıw. 
zedleıi arasmda be ıe birni be· 
tinde Bayan oJıcıkur. 

Büyük ısmaracımız 
Almauyamq E eu thrinden 

'I an gazete incit lt lgufla bildir· 
mi tir : 

Türk Hilkfimtti krop müe . 
eıe i tarafından idart edilen 
arlc kou ... or iyomuna bazı ipa· 

rişlerde buluamu tur . ipıri 
edilen maddeler Türki tdtld Ö· 

ınendöfcrleri el~ktirıkl tirmc 
içindir . 

Sağlık bakam 
Marmara deprentisi yerinde gördüklerini 

ve bunlara bulduğu emleri anlath. 

A KAHA : 28 (A. ) - zrl
zele nhneuıdı yıphı,ı tetkık ve 
tefli tru e\\el i 'gün şehrimize 
gelen qa[;lık 'e ııoysal b:ıknııı Dr. 

Ucfik 'aydam , Erdek \C 1nrnıa 
ra odularıodoki zelzele bnkknıdn 
da nadolu ıjnnsına n~ığıdıki 
be) anıtta bulunmuştur : 

lıu ule ~cimi tir . Zayiat ) cku 
nu ö le hula a tdilcbilir : Er· 
dek merkez kazafı dn dahil ol· 
duµu lıoldc formun nahiye i 
mcrkczilc Ç1111rlı giiıulogchı ,, 
i mile Pa a lunonı Ba1ı\ch , Hnr 
manlı , Po) rnzlı. Tuzla • 'J iirkeli 
) i~ıtlcr , Eğinil , arlı , Oc klı 
JJhan ktiylcriode9083 nııfu 1111 

sııkiu olduğu 2092 - hnr eden 
180 iııi tıhııiri habil ohunl üze 
ı • 160 C\ ) ıkılmı 'e 1 kişi öl. 
mU:ı. , 27 kiti ) aralaonııı:lır . 
)apılın \C )llpıl• ak i ler: 

ipari lerio yekunu oııbir 
mil)on Türk Jira ına l>alıg ol 

1 
maktadır . 

lzmirde beş saat süren 
birfırtına 

Erdek \ e lormnra adaların· 
dıki Y.elzel den mütcc 'r olan 
vatancloşlarımız hakkında hükfi· 
nıetçc ahoao tedbirlerin \'C hi 
Ulliahmrr e llu lıu~u ta tnh i 
olunan mııaveuet leıin tatbik sn· 
retlerini mahallinde g<ir mek 'c 
bundan onrn yapılma ı liizım 

gelen i,.lcr kurnrlaştırılınak iize
re hükumetçe 'erilen karar ve 
Bış,ekilimd o aldığım emir iir. 

l - ailt-ler ı1m11ı.ıe11 ~adır 
altına alırımı lordır . Ve hızı 
aileler şimdiden elli nıe kente .. 
rine gir mi:Jcrdir • 

2 i ti on ız hilumum ni 

1zmir : 28 (A A.) - gece 
nal üçbuçukta miyc bıı lıyaıı 

tiddetli bir fırtınn beş 11t de
vam ttmi ... 'e b:ıyli zarar ' r· 
mişlir. 

Fırtınrdnn hazı e\ lerin kir -
mitleri uçmuş, açık bıralulan 
pençere ve pancur krpenklerin 
den birçoğu kopmu tur. 

.F§rrf pn ada bir ev yıkılmış i e 
de in ıacn hiç bir z.yiat olma
mı~tır. Bazı kazalarla 1zmir ara· 
ıoda 'e Mıoisada fırtına •) ui 
iddetlc esmittir. 

Bnzı kazalarla hwir ar11ın<lı 
telefon telleri \C bir kı tın dir k 
terin kırılmaıi) le bir anlık mu · 
balwrat durmuş a dn tekrar are 
le tamir edilml:.tir. 

Fırtıııa saat dokuza dogıu ıü 
klımet bulm•)a \C omu huııu 
yağmur takibet mittir. 

OZIENLER: 

Desti kırılmıya görsün .. 

A ker) lıastane11l11 ılplllli yo
mwdrki furıwun, lmgl111kıi (Ilı· 
runuuw yôre , dalma yangm 
çıkmasına ııot açabllecel bir 
lelıll/.ı.e old11ğu1111 biz.e bir o/w 
rumuz bildirdi . 

Şayed bize bildirildiği gibi 
kaskoca bir hastane iç/11 buyle 
bir telıllke ı ar a bmuı yol y<ı
/,m/,en bir em bulma/ gerekllr. 
Nileklm lıaiırum:da kaldığına 
gorc geçen yıllarda g ne bu 
{urun böule I orlwnç bir yangın 
başlangıcı başlamrşlı da .. 

Bize kalırsa böyle iıler<le /Je· 
ledlyemlz Nosraddm Jıocaımı 
yaptığım yapmalıdır : 

floca oğl111m desi/ ile çeşme 
ye gönderirken uncedell çocu· 
ğu gu:elce bir lokatlrır ııc sonra 
<la dcıtlyt kırmanrnsuu lenlJill 
edermiş. 

l/ocam11 bu iıillc akıl erdi 
remiyerılerden birisi sor11ıu : 

- /locam çocıı/,· desllyl Aır 
modan 11lçlrı döğuyorsıırı yazık 
değil •rıl ? 

Hoca ıu /,arşılıfjı vermiş : 
- Destiyi kırdıkları :iotıra 

<Jlacaqun dayak/an faydn r.tf · 
ma ... da. 

rio 21 J 935 d" Arıkarndan lıı 

raket ve 23·1·935 den itibaren 
tcf ti:ı;c ha la(hru . 

Balıkesir Vali i ve Dahiliye 
\e Sıhhıye \ ekfiletlcri tefti lıe· 
yetleri rei leri htraherimde idi . 

Erdegi Pnıoa limanını A\ o ı \C hr 
1 mara ad ını dolı,.tım. Ztlıelrııin 

en buyük lıuarı bu ik ndntla 
yıptığı \e buralarda mesktin 
ahali) e zırır 'crdiğı görulii •or 
du . Zelıtle bcnüz biınıi.. d" 

ğildır . Falral şit.ldetini tahfif et 
mı tir . \ e .. ımdiki haldı-- yirmi 
dört aata bir kıç tlcf a a muu 
ha ir ıararsız ar11ntılnr hıJin~ 
<le tekerrür etmektedir . 

Zelzf'lcnin:oıduı.;u larihteube
ri alıuaıı eri sistC'matlk leclbır
ler Cİ\ ar ka abalar \C köyler hıl
kının da kiym<"lli yaıclım•) la fe 
lakcttcn arı mı azeltuınk hu u-
unda çok fa) dalı ol mut e ilk 

l.irinci günün ~lıcyecanı geçer 
gcçın"z tam bir organizasyon 
halinde açıkta kalan \Lltondo in· 
rııı a ılarını dindirmek imkanı 

leleri birt>r aylık {i ı e i kendile· 
:rinc 'crilmi,.tır . 

3 - Ke,cste kı men gelmi .. 
\ e iotnnt hn)nnmı tır • Her l!iiıı 

de gelmektedir r 
4 - Kolorcluuu11 lıir iu~aat 

ıniifrrze i 'e Ualike irdcn ' ci 
'ar 'ilôy tlfml n huhıoao lışçı 
\C dülger Lu laları uıahallioe gri 
ıni,. ve i e lıı..Jınıışlnrchr . Ve 
dalın gönde.ile ektir . 

5 - 1ırmara nd ınd• açı· 

11111 hir .doktorlu ve bir ılılıi 
mcwurlu re\ ir hasta olmamak
in bernher daima ı•mre amade 
dir . 

6 - Ha ıalık )Oktur her 
•Jıda daimi hir 8ıhhat memuru 
ur<Jır ve iki tabibde lıer gün 
odaları <lol;ıııall tadır . 

7 Ço<'uklar \C hUyüklt'r 
ara 11dn her hnugi .. ekıldc g ı da

ızlıktan 'e) a ıuitıgaddidcn mii 
(C\ ıelliıl bir rnhaıııı lı~ yoktur. 

8 - Halk için mm akkaterı 
birer katlı \C liiıOmlü mt,.ttmc. 

G•riıl dördUncU firtlkde 

kadınlan Başkanı 
Türk kadınlarının birçok doğu ka
dınlarına örnek olduğunu söylüyor. _ .......... -

.Kahire: 28 (A. A.) - 1ııtr 
kadınlar birliğinin kurucusu e 
liaık•nı Huda!Hanım 'araoi, Ku
rultn 'ın kndırılnrım•za \f'rdipi 
i)a al lı klor lıakkmdn Kahire 

hu u i muhnhırimizc u özl"i 
fi lenıiı:lir: 

Ne mutludur ki. Atuturk'Un 
a c 'nd · doğu t rafındaki ka
dmların haı;ında ·Urii)Cll 'J ürk 
kadınları , attık batı tnrafuıdnki 

kadınları tule g<'Ç<'rtk tekmil ka 
dılılığa )Ol açıp gö Lcrmrge ko 
yurdular. En eski ça~lardanhcri 
Türk kız kauft~lerine birçok 
hıibrla bıtitik 'e kardr.şliLle 
sıkı ıkı bağlı olan 1111r lıadırı 
lırr Türk l juıal urult11} ırı lca· 
<lıolauna ııya al hakla bağlama· 
sıuı onsuz \ine '.- ofünrle 
kır ıladılar. 

Ürhnc le kutlulıdığıwız im 
büyük kazancın öiütii hem ileri 
) urDyüıOndeki çıhukluktao on bir 

seuetlrnbeı·i acunu b ) rrt h""'iudc 
bırakan 'I ürk ülke İnin yeni hir 
ezimi olu uııdan, hem de bu ka 

rnrın hutün doğu tarafı iilL:elcrin 
tnrihirıclt adalet ',. lıUrriyct için 
} eni bir ~un doguuıu açısındırn· 
dır. 

Tiırki) ed rrkc~ le kadııılorı 

ara ındn hli le ·e kurulan ni 
(,irlik ~alı m• ınuı, bu lıırli~c 
dılıı lca\ uşmu~ olnnyan rloµıı \ • 
hatı ulkel~riııe lıir mod 1 ol 
cııını h ır knrlınlnrı gUvc·ole 
inanı) orlnr 

Buudnn oturıi ki lı ır ka-
dınlar birli~i, cıd,.mli Türk kn· 
dınlarmı rıı ırak du)gulnrile 
kutlu orlar; HumJaqtlır ki, Mı ır 
kadınlar birliğı tntDrk'e \ c ulu· 
nl kurulta) ıua hiilfüı acwııun 

sa)gıh lıa r(Ullna ka unk olnn hu 
asıl kırnrlaraodın otürh derin 'e 
duygulu tr ekkiirluiııi bildiri-

~yorlar. 

~.,. ojıla• n dılıı den 

l sandım gunul 
Kudeı n ı; Gıu e e 

Hin guzcl içiudeıı hirin tçer in, 
Hıışka in öriıu ondau geçeraio. 
Güzel ağı olea la la i~er in, 
B n enirı rliııden 11 andım gooul.. 

Çiı,:<'kH•ıı çi~e~t· kolkor konar m, 
Bundan gı çer, onu e~cr, yanarsıu, 

Bu lıu ende' ark<'n aııma onarınn, 
Bf'n t'niıı ı•litıd.-11 n amhm gonill .. 

K u~ olur gijklerde uçaı, gl'zer in, 
ı r«"dr hir güzd \er a ezer in, 
rB) up hu hır un, ff'Z hf'zenıin, 

Ben enin elinden u andım gCınhl.. 

Orkf' b' rrıı d12r ki; aııodır özlu, 
Karo, e il, ola, urmeli gozler. 
Birin kanma:ı: d hep ini bıler, 
llrn enin t>lindeu u ıudım gönül.. 

Yarın 
Halke iode konser var. 

Yarın ınt 20,5 dn Hılkevin· 
<le bir koo er Hrilec~ktir. Bu 
konseri Hnlkc\ i Ürke tra ı ile 
llılkc\ i açık hava l>Rndo u 'ere· 
rrktır. 

E' atonm111A andnlya sayı ı 
R7. oldugu İ~ia ~iri biletleri .... 
ılırlır. Para ız oları • bu biletleri 

isti) eıılcr. Heiaoğlu izametıia 
ıııağozn 1) le E ki Nt.rmin mığa· 

zo ından olabilirler. 

Trakya valileri toplantlaı 

Ediruc: 28 (A. A.) - Trakya 
Umum Müf elli i Tali Öogöreaia 
Bn kanlı ı ahında ıoplıuın Trak 
ya 'alil rinin konu mnıuı soaı 
'armıştn·. 

l nıunı tüfetti,. ve Trakya 
'nlılcı i bu toplantılarıaıla iskan 
işlerini göı ii mü;ler, imdiye kı 
dır gelen lain ) erle tirilmeleri 
hu usunu idari 'e diğer birçok 
i Itri koııu;omu,.lnr 'e mUhim ka
rarlar vcrmi l rdir. 

Kan arada 
lşçiler ıçın yara. ışh bır 

iş kuruldu . 

Kaııurıımn anınızdan , oyle 
lıu 1 Uç kılomrtre kadar uzakta 
bulunma ı iminden iwdlyedek 
or d çolı ıı ııırmur \ C' i çilt.'r karın 
ılo) uı ın k \ ı keııdılcrirıe g<'rt"kli 
.1,11, r ıır nr lı ri ddr rtınek için çok 
t.uılnk Çt•ki orlnıdı. 

IJrr ııt karl ır, orııdu lıir hUfc 
ııpı ı ' ırdı mmu lıiı \;Ok cbtb 

1 rl ı ı ı lcıilcnwdı i için lrn Lufe, 
i ıcndıgi gihi ıırıı) ı lı olamıyordu. 

1 İUİ~İtııİ7.c gorc , knııtıra ıuil • 
ıhırlıı~u , mı ıııttı • 'ı i çiltriu ycın 
i ıouw 0ilıi ı ıı ;:ı•rekli ıa11alarıua em 
ol uıı tlİ r 1111 uğurda rni lıir ç1A1r 
nı,;mı 'f' 01111 diızNılcıni tir • 

ııııılı huııııı koıııırn meıııur u· 
i \;İlrri ço' 'c kalı\ e i hı paraya , 
rıı ı i } emrklerin ıahoğını hr§ kuru• 
a t<-rtı miz H· hol hol ı ldt' etnıek

ıeditl r . :Sınıdilik urdda lırımıaı 
Ut:ll7CI (f'ntİz f'IUI' \ C İÇltlt'ğt: ıht• 
ımnak: 't' onlım lııı ulloh , ele ne 
~c ı;rı " ) cnıc k<l n kurtarmak ıçiu 
dtbl"ıılPııeıı lıu kuııımun unu daha 
f.!t'llİ hir lıiçiııı ııhu ığmdırı ko~ku· 
ıımz okııır , 

Kr k lıt'r kuıuuı , k<'odi edım· 
1 n iı,;in bo le or.ı•l 'c uıyı•h çıtır 
aç a da eu drrbedcı lıkıeu ulueca 
kurtuluoııı ... 



Flrtik : 2 

a .. 
Acunun bu en eaki gazetesi nasıl 

doğdu, nasıl yaşıyor? 

İogilterenia ve düııyaınn en 
b&yük gazeteltriııdrn biri olan 
Londranıa Taymis'i , kurutuıu 

n 150 i11ci yıl1Dı kutladı . Ef 
l'ı amamiye üıerinde bir bu
k aıırdanbl'ri dıima trsir icra 

P.tm:ş olan bu g111elenia hay.t 
ea rl hakkında okura fıkir ve

rebilecek bazı parçaluı, bu mü· 
naaebe,le çıkanlau hususi ıayı 
dan alıyoruz . 

Taymis Vt' okurları ; 
... Taymisde çıkan bütün ma· 

kaleler İçin kabul edilmit olan 
1 

gayri pbıi öılüb geliıi güzel bir 1 

iieçiı eaeri değildar • Bu usul , 
öjrendikleri hakkında temam,. n 1 

mllatüil olarak büküm vermek 
i•tiyea ve aldatılmaya veya övül · 
miiye müaaade etmiyecek kadar 
ıbllı olan okur tarafından gaze· 
teye kabul ettirilmiıtir . 

Tomas Barnes ia (tefıirli ha· 
berlerle tfkirı umumiyeoin kol· 
lekbf terbiyesi ) itine girişmıı ol 
•aga yuı yıl, büy&k gazeteciden 
mühim olın T •ymisin okurlarıa· 
daa h•ıünlln okurl1rı çok ayrı 
mıdır ? Hayar , okur bep ayni 
olnrdlll', fakat o timdi keadisi

borçlu olunan teyi daba iyi 
mlldrilctir . 

Taymiıin ve rakiblerioin en 
mühim okur kitleii tabiidir ki, 
pnün görilltülerin;n yayıldıiı 
kala :e liyaretçilr.riydi . Okurlar, 
burada Haz litzin tabirince denizin 
11W1e1b\eıin\ bekliyen iıtiridye
yelei gıbi haberleri belcliyer~k 
otururlardı . Salıalarıaı Taymisi 
l.lıumalila •• &ğleden aonralannı 
ona tefsir etmekle geçirirlerdi. 
7 Penae •ablan gazete elden ele 
gezerek, Londradan en Ocra köy 
fe·e kadar jiderdi . 

Ta;Dıiıfn ff alı, yaıayııı deH· 
mıncı, Çok deliıiklilcler glıter
mııtir . Abontler, gazeteyi, iatek

ere ııatl bir peniye lcinlıyor· 
lardJ. 1830 dı, mcwbur tair ve tet 
Mi\çi Cerlea Lemb, Vılyam Hon· 
la lnr ma"avefe yapıtalr gazete
•in yı1111c kıralanmasına lrarıılık 
titr eterfin ~demeyi taahbüd etti. 

Taymiı biç bir zam•n kendi· 
De hususi bir okur ım1fı temini· 
De ç•lıımadı. B"tlaogıçta , gaze 
te l»elLi ıebirlilere 'lıitab ~der 
~ibiydi • Daha ıonralHı, 1830 
a doiru o devrin orta ıınıfınıo 
hmayüllerinia serbest ve h~m · 
ahenk karakterini aldı . Böyle
lildeclir ki keadiıioe Büyük Bri 
taa1ad• •• bıriçte biki• bir "• 
zİJet kazandı . DDoyanın bnt6n 

laidi1eJeri bakfunda çok dotru 
malllmat alram11k i!lfeailen her 
yerde Taymiıia okul•tı vardır . 
Onu her keı okur , zrDginler 
•• fakirlıer , alimler , tüccarlar, 
-•tk•lu, Hlrerler v s. Geçen 
k~rJı olduğu gibi bugün de bU
tl• memleketlerin devlet adam 
ları hakiki İngiliz fikrini öğıen 
mele iRterleı.e Taymiıi okurlar . 

Ta1miıin okura her yerde 
•••cod olan İngilizdir . tSo yıl· 
.r.ntıeri btt g•utenin b6tüa af ren· 
~i:leriai (eski hakikatler , ıen ve 
lİ•Iİ• bakikatler mütbiı veya bil 
,tk hakikatler) lnndiıine aun 
clufa büküm olar . 

Taymisi" mOstakilliği 
Kral, 150 inci yıldöa6mü do· 

layaaile oaa buıuıi bir tehtikna 
1118 ,a.dererek Taymiai ıneffea 
dfrmiıttr . Da gazetenin müe•ti 

1 Bır buçuk asır, bu ıutte mev· '! 
ıuu bıhıolduğu zaman çok uzun t 
bir zaman parçasıdır . Pek az 
gazelt>ler bu kadar uzun bir ömft· 
re malik olmeUa 6vÖot'bılirler. 

Taymiae bu" barilculide giirbilz· 
lüğü vermiı olan badı.eler hangi 
lerıdiı ? Bu muvaffakıyetin amili 
olao iohısarlar kımlerdir ? 

Taymiıio tarıbi bu ıoıulara 
cevap verirken aynı ıamıoda bü · 
tün gıızetı ciliiio tarihi haline gel ı 
mektedir . 

Con Valter il ve Tomes Bar 
nu zamanmda matbuat ve efkarı 
umumiye bir nevi temyiz mahke· 
me•i olJular . Barcesin ve onu ta 
kib ecl,nlerın muvaffakiyeti g.ıze-
telerin hakiki kudretlerinin kay· 
naklarının deıede bulun,fujunu 
gCSsterdi . Taymiı , tam ve bitaraf 
lstıbbaratiylt , umumi meofaıt 
eodİ§eaiyle tecrübeli ııfahDJ ka · 
zandı • Okurlar T •ymisde doğru· 
lutunun diaamilı fazİlt tini takdir 
ederler. Bir kaç zamandır matbu· 
atın çılıım•larmd11 huıote gelen 
bilyük değitiklikler pek sahidir . 
aazeteci\İğia hakiki kudreti To· 
mas Barrıe.ia anfamıı olduğu gi 
bi halkın roenfaatına hizmet et· 
mekten gelir • 

'raymfıln ilk zaferleri nasıl 
memleketin tarihi evolosyonunun 
nıaayyea bir zamanda kazanıl
dıysa 1850 ye <fofrt1 bir peniye 
salllan Deyli Telırafıa ve 19 un• 
cu asrın sonuna c!otru , yaram pe· 
nfye ıahlaa Deyli Me11in çılıılan 
umaaıa ihtiyaçlarını tekabul 
rdiyordu . 

... Mevcudiyeti devamıaça Tay· 
mis ııraıif1e , IDzftmlu görünen 
bütüo teknik ilerlemeleri , ekse-
riya baıkalarana takib edilmeıi 

gereken yolu göıterrrek, almııtı. 
Gazete dllayanın her tarafında 
bir iıtihbaı a~ ı,.rviıi teslı etti , 
matbaasına yeni makineler kur· 
du . Bir Aıır ance , Observer te · 
ıis edildiği anllflldı . Bundan 
sonra reıimli haftalıklar çıktı : 
L6 Grafık , LHuıtraydıed , Lon
don ydı . Fakat gündelik gıze 
t~ler, gitgide artan bir ıüratle her 
taraftan ıelmektr olan resimleri 
b.t1mıkta devam ediyorlar . 

... Hariçhn gelen ıryasal , 
ökoııomUıı: veya ve sair tesirlere 
kapılmaya imkin vermesi itiba -
riyle ihnhr T11ymiıin mühim bir 
kısmıaı te§kil ederler • Taymisia 1 
miıtalcilliii ona netredılecek olan 
berkesin yardımını kazandırdı . 
Ve ba ilaofardaa kazandı,A' kar 
gazetenin mOıtakilıijini temin 
etmektedir . 

Bıiyıik bir gazete naııl meydana 
çıkar ? 

. . Saat 18 e dofrO, memurlar 
dair derini il r ket meye bat ladık
lın zaııuo, gazeteyi ça1$arah adam·, 
lır Taymiaın bioasma gelirler. 
Bunlu mlisveddeleri hazırlayan ı 
muharıirter ve k11ım ıefleri ( li· 1 

noıipçilM , aayıfa bağf ıyıbılar , I 
muahbitler v. ı. ) ve nihayet ge.ce· 
l e,vin çalışarak gazeteyi düoyaıııo 1 
her tarafına göoderecek olan tev· 
ıi ıerviıidir . Taymiı gibi bir 
ıaıetqnin çı'karalma işi çok çctre· 
fildir . işte , l azıları aynı zaman
da yapılmalarına ra~men d'aba 
iyi kavranm111 içir. bir ııra takib 
ederek 161terılmi1 olan muhtrHf 
çalııma ıalbaları . 

MDdürOn odasandı, bütün şu· 

Tfirk Sözfl 

(ŞAR 
Sevdiğini boğazlamış mı? 

Dün öğlı den önce genel evle
rin snmAyelerinden olan Hamide 
adındaki kadını ustura ile kesmek
ten suçlu ve mevkuf garson Mus
tafanın muhukem'" sino devam edidi. 

Garson Mustafıınm dostu Ha
mideyi niçin öldürdüğiirıe gelinctt, 
Üç ay önce suçlunun cinayeti İ§le
<liği sıralardaki ifadesine~ göre şöy-

1edir : 
Garson l\lystnfö ile lhmide h· 

nışıyorlar ve gizli olarak beraber 
yaşam1Jğa başlıyorlar. Böylect on 
bir ay bir arada Mustafanm ka
zancı ile gPçioiyor)ar . Bjr gün işi 
zabıta anlıyor ; Hamideyi tutup 
gen{,) evlerden birine sokuyorlar. 

MustnfA sevdiğini orada da bı
rakmıyor ; fakat Hamide ona pek 
yüz vermemektedir.Dundan canı sı
kılan Mustda üç ay önce bir gün 
llamidunio odasına giriyor ve ce
binde snklodığı usturayı c kararak 1 
kadını hoğazf ıyarıık öldüriiyor. 

BııreJa ka<lar olan vaka şahid
lerden Mt!hıned ve lshakın ifadtJ -
)eridir ~ 

Garson MustaJa da cinayeti 
işle diği gün sucunu itiraf etmişı;e 
de, Jünkü ilıulesinde o zaman ser

Şarımıza Anteb Valisi 

Kırk yüksek tahsil talebesi 
geliyor. -·-Dün vilAyetten öğrendiğimiıe 

göre lıtanhul yükıek Ticaret ve 
iktisad mektebi talebelerinden kırk 
kitilik bir kafile cenubi IAoadolu
da bir seyahat yapmak üzere bir 
Şubntta yola çıkacaklar; başların
da hocaları da olduğu halde bu 
gençler 4 Şubatta şarımızda bulu -
nocaklardır AJtısı kız olan bu ta
lebe gurubu • şarımızda iki giin 
kelacaklarmı ve vilAyete bir bildi
rimlerile kendilerine yatacak yer 
ve yiyecek temin edilmesini rica 
ediyorlar. 

Bu seyahatten güttükleri ama
cın da kendi mf>Sle,klerine . dair 
araıtırmalar olacağını biJJirm"k · 
tedirler . 

Tayinler 
A<lena I< ıt liseati P~lsefe stajeri 

Hayrünniso, staj müddetini b ıtir
diğinden Kız lisesi asli muallimli
ğine; Bohca kazasının açık bulu
nan tahsil müfcıttişliğine <le Gazi· 
antebli Aıım tayin edilmişlerdir. 

GaziantPb Velisi Akil tarımıza · 
gelmiıtir. 

Kaçak pnşu 

Evvelki gün Yetim Meriç adan
da bir adamda Suriye fabrikala
rının yapması oldugu anlaşılan 

bir puıu bulunmuş ve tutularak 
poşusu elinden ahoıp kendisine de 
yaaa muamele yapıldığı poliı ra
poru'ldon anlaş lmıştır. 

Yeni sebzeler ve fiyatları 
Turfanda sebze olarak siptillide 

yalnız bakla, bezelıe vardır. Diğer 
yeşillik sebzeler prasa , ldhana , 
karnabahar ıspanak, marul gibi. . 
Bütün kış bulunabilen sebzelerdir. 

Bunların fiRtlarma gelince : 
Bakla çıktığı sırada ( yirmi gün 
öncı" ) yirmi beş kuruşa almabili· 
niyordu. Halbuki timdi daha ~o
Aaldığı huhle 35 kuruş fiatla ea 
tilinaktadır . Beselye biras daha 
aşağı olarak yirmi yedi buçuk 
otuz kuruş arasındadır • lapanak 
deste ile 2 kuruı karnebahar ki
losu on bet kuruı. Marulun denesi 
beş kuruı. LAhana dana ile Jİrmi 
praıo, kilo iJe 2J5 kuruştur. 

hog olduğu i~in ne de~i&ini bilme- --------...ı------.""~~ 

diğinde ı söz açını§ ve bu cinayeti Almanya'da hayvan 
yapmadı~mı söylemiştir. 

Geçen muhakeme ıahidlerin 

dinlenmesine kalmıştı. Şahidlerden mAVCI ıdu • 
Mehmed ve lshakın ifadeleri alın· ·• ı ı ~ ~ 
dı; genel evlerde b~kkallık eileo 
Mehmedin de getirilerek ifadesi 
almmesı için muhakeme Şubat 

dokuza atıldı . .. 
Glclenlar 

Umumi mcctis üyeleri çalışma· 
larına son vcrdiklerind~n yerlerine 
gitmnktedırler . 

MO•veddt ler, hava tazyikli 
borular vaPıtaıiyle bütün yaıı o· 
dalarında diıilmiye iönderilir . 

Eskiden olduiu gibi ariık 
yazı elle değıl fakat makineyle 
dızilir . Taymiı Oç türlü maki 
ae kullanır : Linotayp, Moua
ıayp ve lntertayp . B r İfçİ ma-
1'iqenin lulavyeıine dokunur . Her 
dar be bir matriıi indirir • Satır 
tamım oldugu Zlmaa bir mikdar 
erimı§ maden matrisleria birikti 
ii. yerin kartıııadaki kalıba dö
kOlür . 

40 operatör, üç ahize tarahn· 
dau ayıkla1>aa mUsveddeleri ılır 
ve hangi baıflerle diıileceiioi ta
yin ede;ler . Çıkarılan provaltr 
okunur ve tasbıb edilir . 

İlk biten aayıfıler, umumi· 
yelle, gazetenin ortasındaki sa
yıfalardır . Tasnif edilmiı lcüçük 
ilanlar, mahkeme, spor, boıaa ha· 
berleri muhabereler, ve ayni H· 

m"nrla lcılıtr lerin düzeaıe,mesi 
epiyce zaman aldığı içia fotoğra
fi 1&yıfalaıı 1aat 23,20 de dabı 
beş eayıfanın "b,sılabilir,, imzası 
verılmui kalmı§hr . Saat 23,29 
da, her iş bitınittir, ve rot~tif tab 
makiaeleri iılem~ye batlılllJtlır . 
Taymia'iu her rotaffi aaatta 26,000 
oUshı buabilir : BDtiin rotat~ler 
eleklirikle itler . 

Son çahım•, mekanik sahaya 
dahil değildir : G· zeteler katla
nır, paket yapıhr ve bunlar kam· 
yonla.Ja Loadra iılııyoolanaa 
aönderilir . 

'ıl'abı deva~ ettiji müddet 
zaıfında gazıteniu mü~üıü, icı· 
bedeıse, bjrinci tabJ jiıerinde de· 
ğifiklıkl~r yapar ve son tebı içia 
son haberleri aaztteye koyar • 

Alm~nY.• iıt~iıtik d4i\eıinia arşriyat19a ıöre S ff rin~i Kanııa 
19~3 ve 3A ıeki b.JJ1'4'D m•vcud fft~ki 4u1111d- -b""1naı,kda 
idi: 
Hayv~lar Ş B. JAnua 1934 5 8. Kiaua 933 
At 3,370,000 3,400,000 

19,740,000 
ıo.ıoo,ooo 
23,890,000 

Sıiır 19,170,000 
Bu arada Jlltl~ İo~kler (10,.()90'-0QO) 
Domuz 23.130,000 
Bu arada 6 ıydan küç'1)ı (14,540,000) 
~oyua 3,480,000 

(J5,480A00) 
3,390,000 
2,590,000 

81,370,000 
K.:çi 2,490,000 
Tavuk, Horok 851320,000 
Bu ar•4a Tavuk (57,900,000) (~,120,000) 

6.140,000 
3,390,000 
2,100,000 

Kaz S,840,000 
Ôrdrk 2,820,000 
Arı k9vaoı 1,990,000 
Yuk.rıdaki cedvelden aala- 1 

şıldığıoa 1ıöre At mevcudu bir 
sene evveline karıı 23,000 bıı, ya
hut % 7 a11lmı1dır • Buaz•lma 

Geae ve yaıh diıi hayvan -
ların bu ,Onkü darumuna bakı
larak davar mevcudunun 1935 

yılındı dahi hayh aı tacatı ktı 
dirilmiıdir . 3 - 9 yatındaki Atl•r arasında 

olmuıtur . Buna kartı 3 yaşına 
kadar olan Atların ıayıları bat-

. tı artmı.tar • Geıte h•yv,..n!., 
54,000 baı lrıdar bulunmuılır
dar. 

Sıftrl..ra ıelince, bunlal"ın du 
rumu dahi bir yıl 6DC<"ıirıe karıı 
573,000 baı yahut 8.11 2,9 azal
ııtar . Bununla beraber 5 Birinci 
KAnun 1934 deki S.iır mecadu 
1932 ve daba eski yıllar mf!vcu
duna kuıı bil yük b11luamakta
dır . 

1934 yılanda g6rülen azalma 
bilbaı .. Dana bliylltillmuiain da 
raltılm11ımlan ileri gelmitıir . Bu 
suretle danalarıa Hyısı 323,000 
yahud n o 17 inmiıdir. Buna kar· 
şı İneldeıiı-. ıayııı 132,000baı .r• 
ni 0 

11 1,2 ile aiabeten az gerile 
miıtir . Şu kadar lci HJl tarı or· 
talama lO,OOo,000 baı tut.o ıtid 
lüle ineklerin mevcudu. laemea f>ir 
ıeııe evvelkinin •ıni 1.alaufdtr . 
Buna• ıüd •ide edilm•indeld e 
bemmiyeli pek açıkdır • 

Öteki büyü~ bayvaplara kar 
4ı aaevcu~~ ç_ok 4flha faJı(ı ola.o 
Dlmuılara gelince, bupJ~ıa •• 
yııı 76S,000 .JlhQd 0 

o 3,2 nal· 
mıtdır . 

Keçilerde ise 1933 senHİn 
de 1932 ye lrarıı oldukça bir 

yOkıeliıden soora 1934 sonun· 
da yeniden 98,000 bıt y_.bud 
ypıde 3,8 kadar bir azalma g6 
r8lm0td&r. 

Tavuk ve btoıui bayvaa 
larJan Ördeklerde yüzde 16,8 
Kaılaıda yüzde 5 ve Tavuklar· 
da yüzde 2,3 bir gerileme ol 
muıdur . Yumurtlataa THulclar 
ar111ndaki gerileme hatta yü&de 
8,3 tutmaktadır . 

Anlar mevcudunda d• 110,-
000 lcovanlık bir azalma görlU 
miifdür. 

• • • 
Almanya da bayvan mevcu 

dan1111 azalmasın4alci aebepler •· 
fdlnda her ıeyden evvel bttdar
yem fiyatlarıaıo yllıHldii'iai h•· 
.Caftmak gerekdir . YokH bB
lclmelin yardımlanna fire bay 

·Yan mevcudunun billkil artma
ıı beklenmeli idi . Ko1u• 111ev

cudonon artmıaı yün ihtiyacının 
mOhimce bir lıısmınıa, içeride te· 

dariki g•)'Hİade ileriye dojru 
atılmı§ bir adım sayılarkea ya 
murta verea Tavuldann azdma11, WI , Con Valter I, 150 yıl a .. çe 

elbetteki gazeteaiu iatikbaliııi 1 
oncedea talamin edememittir . 
Taymiıin oeıredilmiı oJıa tarih 
çesJ 1785·dea buıGne kadar mev- 1 

eddfJednfn bütlln teferrtl•tt•t ib / 

be ıeflerıoin o ıayıda ~·k•cak 
olan yuıfarı umuml batlar{y(e 
ıöstererı bir tablo vardır . Çı
kacak ~aıılau~ uzu~lntu. bu tab· 
foya gGre ta1m edılır, müıved· 
de1i luealtmak ıube ftİle,ioia 
~üifeaidir . 

Bupdaa baıka, aıarlare• bo 
zulmıyacak buıuıi bir kap ibe 
rine argivlerde saklauabilecek ve 
ıahıne denile• ayn bir tabı ya· 

Qavar ~uru"l" ise b~•lca bir 
açalma aöştcr~i· ve )ıümetw ö
;od ve yardımı aayeshıde yıl· 

ludan b-ri .ür~n dev~mI, l>ir 
ıeritemed~a sonra ilk dtfa o
larak 95,000 baı lıadar •rtmıı • 
dır • 

AJmanJ&AJa 1935 yıla içi•de ila· 
timal flaba ftzla tcnd>i yumurta
sı almak mecburiyetinde kalaca· 
i• kaaaatını veı mekıedir • 

~tmektedir • 1 
pıhr . Alnumy_ada Türk Ti~arft Odası 

Bülterıiıulııra • 

İımir: 
mır ifleri 
yaçları icİ' 
lik bir P 
dar .. Do 
leleıi• 
iıteıi 1• ,;a 
yeni ctd• 
verilcc•k 
yaoi J•pl. 
ağaçlaadı' 
de ıpor ~ .. ,_. .. 
getın....,. 

dır . 



abeşistan ve İtalya 
son durumu 
_.......... ' 

Soa ttıriode , İtalyan So. · müraıiılerinden biridir . Trıbluı 
budadunda •ühim bir ba- 1 rırb Valiliği yıpmıt o1aa mu· 

zuhur •tmitlir. Mıbeıiıtan mıile'b altı ıeaedenberf de mUı 
ud lıoaıiıeri , Oalual kıtHı- temlekeler aezırıdır . De Boae 
Hıbeşiıtaaa aid oldutu •e Şarki Afrika tibi iktiHdl ve ıl· 
kıtaoıa Habeı Hkerleri tarı· yui meohıatlanmıııa ea zayade 
• itpli lb ld'i' . a bas11s buluaduio bir mıatıkıda 

... ti 1 J ım ı• 1 
ini s r· fııiıt İtalyiaın beklediji bütüo 

• ta yan laudud kuman· . . b ı · k d' 
ı i b L 1 'd 1 faııletlere ve tur& e erı en ıa 

IC 11 a1tanı talyıya aı o · · b · · a • • . de tophyaa bır ıa 11yıttır . 
~e~bıaı .vermıt; bundan F•ıiıt rejimi , bDtlia Trahluı 

': ıki k•net .,aıındı bir çar garp kıtaıını elde etmlıtir · Ş.rlc1 
l . vnku'-almuıtu hılyaa i• Afrika mfiıtemlekelerıade 6ynı 

• trıa ·· b .. d d e ıoıe, u muaa eme e b11 eketı tılcib edeceiiz • Orıda 
Y•alarm zayiatı 30 61ü ve 60 da manevi ve ma j kudretimizi bol l' ka4ardı · bol ıarf ettık . Bu miiıt mlekrnin 
tılya hükameli bu hadiseden hılya için yilkıck , siy .. 1 bir lcıy· 
•de ederek, bir taraftan bil· meti vardır . Eritre budu<lundı 
Oıadan kıtı•nı ifral etmiı Gondar ve Somalı bucfuduadı 

diter taraftan dı H.brşiıtao Ualual da Habr§ista.n aakerlerimiz 
'i•ti~dea t11miut igtemit- ar1ttada milbım bir hadile olmuı· 

• ıtenılea ıunlardır : tur • Bu hadiseler b11lt dejildir , 
1- liaırer VaUai mazeret be· ve bU tı•ım mMim hareketlere 
edecektir, delilet etmektedir . Bunların ara-

2 - İtalıan bıyr.;ını selim- ıında ea milbim nokta ıia Rıbe-
ktır , tiıtanla alikımızın ne ıelcilde ol-

3 - Sebeb olaelar cezalan- dağuau 16stermuidir . Hıbf.ıis· 
•cal&tar , taa bir millet veya Avrupa mef· 
4 - lcalyıa &Nafında 6lea· bumu mucibince Lir J vlet olma-
'' yaralılara t11111iaıt verile dıtı halde ne istiyor ? Hıb ıistan 
ir · binlerce senedir dıbili barplann 
Habttiuan bDldlıımeti 2 Aioı merkezi olmuı, ve son zımanlar· 
.928 laıibhade İtalya ıle Ha· da bil' meleaf lllkimet kurmak 

tan HUlaı.:la akdolaaıa mu i•toiif8e de , .. ltla yolaluiu do 
.,. te9fıkan • u.ıuıl badiıe Jay11ile hiç bir muvıffaluyet g6ı 

bir laek .. lite llavale1iai terememiıtir . 
•miı, İtaly• llıikimeU ise bu Beynelmilel entriııcılar Ha· 
b1 reddetmiftir · bqiataada mOsait bir salm ltuldu· 
8- iİMl'iee, RalNıiataa lar , Bu memlekette diplomatik 

uıfır ce•ar~tiae mita'lltla hadiHler aDnden rüne arliDak .. 
uamuı H bır laraftıe Habe· tıdır . Bu bal • Habetiıtanın ye· 
n, dlttr taraftan İtalya bu tigmemiı bir memleket oldWtuna 

l1e hıkkandı Uluılır cemi· delalet etmektedir . Habeıiıtan 
d e mlteaddıt notalar vermit dıimı , tehlikeli bir eaditt-11uva· 
'' • sıdır • 
Uluııar cemiyeti de her iki İtalya - Habeı münaaebatı 

içi• 1908 tırjhli aacUaıma 1 m.rt 1896 tarıhiln lt•ılır . İta). 
5 inci mıddelli eNll keriae yın tarilai , 1 mart 1896 ltadiıeal 

rndaa dojruyı mlıakereye hakkında hlkmlaü nrmifdw • 
lan edilmeeiui taveiye ile ltıl Ve Habrtiıtan da İtal;.nan 
Hıbef lbıillf1Dın tetkikini bu bıtlııenia iatikımını 1olıcatıaı 

d •lmııtır. daima dDtilamDtlUr. Ba mııum 
İt•lyı ıaıetelerine ıöre, ltıl badleenln batır111 İtalyanlardı 
hUkGmeti, rerek Eritre ve kalmamııtır . Billkil Hıltqliler 
•kıe Somali Lllduduna ke~. bu . hadiıeyi uautmamaılardar · 
1•r bııırlamakt•dır. Mısır ga· Onlar banda• dolayı ltalpd• 
•leri , İtalya Hlreri tayy11ele· t8'be&eniyo.Cat • Halli .. ietab um~· 
" Mıaar göklerinden geçmiı mi lurpdı balyayı blcu~ etme~ı 
•ldarı•ı protesto etmekteclirı.. de ditllıımtiftlr • R11 Srıd• Erıt-
Vaziyet ıaıteriyor ki, ltılya reyi uptetlecekta · . 
6aaeti Hıbeıiıtanda ittib11 Muıoli•i ' ~ Atust~ı ~:M tar?· 

Ye edece;i hareketlerde dl rillıRde Habqiatinlı ıkt1&9'1 bir 
ecneı,1 devleıler tarafradan muıbede •kdıtmit , fakat b\I mu· 

bııt tıırakılacaktır • ıbeae baç bir fayda ga.t~rme· 
Fraoıız mitbııatının bazıları ••ıtir . Fuk ve yakı• ecııwbı dev 
htfittıa uklrında auamalata ve }etlere ber türlü im!ıJH1tr Verit 
ılara dı İtalyanın bılclı oldu· mit , ltalyaya biç bır ıey nrılme· 
Q Y•ımaktadı Yani FraDıız miıtir . Buadıa dolayı Goddar ve 
U:a11ıt 1 1 r • lı Ualuıl badiaeleıi wukubulmuıtur. 

ı , ta yaa mal uıtıaın d Bo · 
beıiatın bıkkmd• nqrttıik- Biaıenale1b, Feaeral e •.o rıun 

1 Jaıılına hemen beaMO ay· tıyini ile ltıl1ı - ~abeıı~taa 
ı •eıred' 1 M 1 ıe milnueb deri waıib bar tellllde 

ıyor ar. '" • t• -
dtdir ballolunacaktar • 
ltal · " .. .. . Bu makaleden anlqılıyor ki , 

, ya bukumet• Şarkı Afrı· ı 1 bOkimeti f8rki Afrikada 

bllıU•lemlekelerini birleıtirmif, ta!• b oıram tqkil echcektir 
U 111 t ( bi lk ftDlf ır pr • 
ko uı e~ ekelerde r y • lı Gioraale d' ltaliı • nıa mıka-

1 ıniıerhk kurmuıtur. MOı- le.inde iımi rçen Geffral de Bcr-
ı:.lc ler nazırı General de Bo· ftçe• tafta !direni• limanı 

IDuateaılelcelere ylktek ko :~ A•mka'ı ., .. .ı olmottar . H tayla olmuotur . Oç gün euvtl Fıanıizlırı aicl' 

1 •bııiatın meıeleai hakkında Cıbuti kıtaıının Hıbttiıtın •ıaır 
)'an ıoktai nazarını iyice •n- la lla k1Wlele1._...., ... 

•k içtn , "İl Gıoraıla (f ltıtb" ki~•:ttikle'i çeteler tırafınd•n , 
teıinle 17 1.935 tarihli aOs Cibutiaın f ranıı& m11tıaaaufile 
oda çıkın ıu makaleyi oku ~ IJJ.ı e 8 Mı FrtlWI 
~' · Hkerioin 61düı0lmeıi vuku bol-

1 C'iiornale d' İtal.a ,, bu mi muıtur . Frıa .. ile ... ..-. .... ı.-. .. 
'•inde demektedir ki : begııta• bakkıada ml1te u 

GeaeraJ de Bono Şarki Af· duklırına ı&re , ltılya ne Hattı 
11ıu-.ıekc leıi yOllHk ko- 1ııtanıa belki de ..ı 1 ilecek 

rı ta1i• edılmiıtir . leri ıu sıralardı : bu Y'ni bakanın 
...... ollai ltılyının Şaı ki Af· meydanı re'-• ı lh~llt•n itin 

laie&.mlekelerieia ba Ju.&a. bır Mblike olıbilecek 8-lh"ette-
llaet~d olan İtalyaa menfa dir? Vakıa, beni~ üç~~· evvel 
l'loı General de Bonoya tev hadiae oldulun• ıon • ıct"•i 
clt bl,ak illbet dmtfl u . bekle mık li11mdır · 
Boro , fııiat rejlminın dört -il. U. M. -

(SON SAVA) 
Asri slaemada 

Karaiıalıda Türkiyede 
Bu ak m heyecan menbaı olan 

- Kanun namına - ..._,. Hava kurbanları ~nıldt Hava durumu 
Karaiınlı . 27 ( Hususi ) 

Bugün düşerkeb yükselen ve 18 
milyon Turkun kalbinde sönmez 
bir iz bırakan yüce hava şehiJ1e
rimizin ıhtifal gunü idi. Aziz ruh· 
larıoı testık için sabahtan bütun 
çarıı bayrak1arln siıslenmişti . Bir 
gun evvel çok güzel, Adetl\ bir Ma
yıs guniınün ılık havasını undıran 
ha va, bugiın p k fena soğumuş ve 
müthiş bir yağmur kimseye göz 
oçtırmıyorJ o. 

Saat 13 de hükumet büyilkleriı 
kaymakam vokilı, Şube reisi jan
darma kumAndanı ve Jiger devair 
memurları kAmılen belediyeli İç
tima (:tmişlerdi, Oradan hep bır
likto kazanın mektebine gidılıJi . 
Mekt~bio geniş Hlouund l b şla 
rlnda değerlı okutucuları olduğu 

halde yarının büyukleri muntazam 
bir dizi halinde sıralanmışlardı • 

EvvelA kültiır memuru Orhan Eren, 
kısa fakat güzel bir söylovfo bu 
günün manasını, toyyarerıin yarın 
için yapacağı işleri ve tayyare ce
miyetinin gayelerini söyleJıkten 
sonra aziz ıehıdlerin istirahati ru
lıu İçin herkeıi b'r dakika aukQta 
davet c\ti. Bunu muteııkib nUfus 
kAtıbi Alı Yücesoy, Tayyare şehiJ 
leri hakkında pek içli bir şiir oku. 
Ju ve alkışlandı ve bu suretle ıh
tifale son verildi . 

Maverayı Kafkns qepreotisi 
MoskOTa 28 ( A.A ) Mne 

rayı K9İk11ın cenub lsı .. ı•H• 
ayın 2S ind günü yeniden bir 
deprcati olmuıtur . Oı ta tiddette 
olan bu deprentinia merkezi Le· 
ainıatta ve Gürciıtiacla Aıalkal 
clad11. Dıpreati Tıfliıte de .... e 
dilmiıtir . Henüı mal6mat aba· 
m•mtf il~ de zarar ve ıi~aa ver
meditl tftmia ediliyor . Hahr 
lardıclar ki Leainlrat OIRü 
,ehri 1926 eh tamamen deprfntf· 
de barab olmuı •• bilibere yeni 
dea yapılmııtar . 

Uluslar arası dUtUnce 
Pari : 28 ((A. A ) - Kami 

Peltıaıo Radikal oıyali t ıru 
bu bir kMfl'e J•pm•ı ve prot
ramıaıe e111 noktalarını iııb et 
mittir. Part lcuvnderioe kanı 
•ftcadele, Faıizme karı• il' ilca 
dele, bütün ıol fırkalarla birleı· 
mek suretiyle demokraeiyle Cum· 
buıiyetin y119m ,ıarı için mlica
dek. 

Reiı .done Dudenet ko11g 
reyi ıu aôal•rle bitir~tir: 

Ula lhtilllcı bir vakıadır. 
Uluslar araıı düşüncesini müda
faa etmek ıerektir. 

Almanya bar1, 
istemektedir . 

LO DR : 28 (A. - Al-
manyada yapmı§ olduğu seyahat 
tan dönen Loıd Of Huntvood İn· 
tibalırmı ıöylt: aalatıror · 

Almanya bugün L6yük bir 
iluiratla ıulh i tiyor ; Eğer 
onw ha iltejiai ahp&a oaa si· 
liblarıoı elcıikliğinden dolayı 
bugOn eabib olmadıtı bukuk mü 
savaatıaı Hrinek lmınyaaın 
uluılar ar111 teıriki mesai ala· 
nındı eald yerani ala.ası ümit 
edttebılır . Bl"rfCa eae sonra 

k lmıı olacaktır . 
f Kuntvoo<I Ser lıni 

siyeretmin billaH a n1zarı dilska 
tı ç i tırlımtk icaheder. 
Zsra bazı mahıfil Lordun Mac 
elonald taNfarclan ghderlldigı· 

~l ib11s Flmtkl.e idiler . Halbu· 
ki Lord Hıtler ve Gobb~lı ile 
göruımllı olmaıını ta1t9en Dey 
it t l,ır q 1U1 .ma· 
hiyelte oldujuau ıoylemiıcir . 

ANKARA : 28 (A.A.) - bu 
güo Türkiyede bı\a vaziyeti Zi· 
raat Vekaleti meteorolojisinden 
alıoaa maltlmıta göre son 24 -
saat içfndt! tazyik dfitftlcl&jii ha· 
h ve lodos rüzg,rltrındıa ötUrü 
ve Karadeniz kıyalarında bıu 
birgOn evvele eızaran 9 - de· 
nce etrafandı olmak üzere yük
eelmi§ ve yurd tamamile yajıgla 
ge,mi§tir . En çok yağı§ Y,eıler 
Trakya Ege \C oıh Aaadohınun 
batı kısmıdır . Buralarda yağıa 9 
ili 3'1 - Qailimetre arasındadır. 
Ea çok yığıu 44 - milimetre 
olaralc Aydında ölçülmüıtOr . 
Bu gece en doınk euhunetler sı. 
fırın altında Ka,sta 22 . Erzu. 
romda 13 . Kaıtamoouda 5 . 

ivas ve Malatyada 4 , Çorum 
da 1 derecedir • 

Oıta Anıdolunun h 11 Katı 
tımonu ve Çorum çerçevelerin
den y'rlerio de gece ıulinuetle
ri hep ııf ırıa Ostiiod~dir . En 
yBkseksuhunetler l'lfırm üstün 
de aniıada 19 , Bursada 18 , 
ÇanakkalP. ve İzmirde 17 , de 
recedir . DOukü yığı~lardao Me 

filmi gösteriliyor 
Oynayanlar 

Oç bUyOk artist 
Marclle chanl1tl - Gabriel gabrio - Charles vanes 

imdıye kadar ~ördugtiniiz filimlcre benzemeyen h•m baaka bir eser 

Gelecek proğram 

- Emden korsan kıruvezorı -

Adana Borsası Muamelelf'ri 
P A M l K ve K O Z A 

Kilo Fi ali 
ııılan Mlkdar c ı s 1 

ıc .. pımah pamult 
l,iynsa parlaıı ,. 

ffi-:u temiz_i~··~~-•--=-~~--+--ı~ ........ =-~-ı~-~~-~----11 
iane l 

riç ve Tue\!a nehbleri tııtnııtrr. Y P A G _I·----:-----_.... ______ • 
A&.~8'1 Manisada kuvvetle iır ı j 
tına muş fa~a zarar yapmamıt- .~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
tır • Moğlıda fazla yıjıtlardauı Ç 1 (; 1 T 
hir kısım tarlalar su altında kal· 
mııtır . BuıUa Ankarada öğle· 
den sonra saat 16 - da suhu· 
net eıfırm üıfOnde 5 tlerrce idi . 

Edirne su içinde kaldı 

Edirne: 28 (A. A.) -- Soa 
güalerde Edirncde ve Bulgariı· 
C an -'ddedi vo ıllreklı 
yağmuı lar :yızüaden 1 uoça. 4r· 
da ve Meric nelıirleri ta'mıı, ıu· 
lar Edt-rbealn keaar uıahalleleri· 
ni istill etmiıtir. 

Don aktım saat 11 de yük· 
ıelmiye baılıyan atılar üç saat 
içinde. sekiz on mahalleyi baı 
mııtır. Zıbita sabaha kadır ça-
11111111 aaııdallar ve arabalarle 
evleri su altındı kalan balkı kur 
tarmııt.r. Zarar büyüktür. B•ı 
evler ılnlmftht. Sul• çekildık· 
ten sonra birçok evlerin yıkıl· 
ması ihtimali vardır. Sular çeikl 
miye baılamıştır. 

HUBUBAT 

" Arpa 

Keten ıobumu 
Bıldı 
ıum 

Sılih Efendi 

Liverpul Telgrıflan 
29 / 1 / 1935 

ScaıuiM 

....,..___,,---------~~----~· 

UN 

ambiyo ve Paıa 
lı Bıakl ıadaa aha~aaur 

Polonya - ispanya öko· a__..:...;...,.;;.;---~-•---...-•·.._.....--n----.----ı----:~ı-~ Vadeli 6 
6 noml anıa,ması 

Vatıova 28( A.A) Polonya 
ıle lspaoyı araııadaki ökoaomik 
mOıakereler bar ı.luar rüçlillder 
k.,ıılaımıktadır . Alfari porta 
kal fiyıtının Polonya makamatin 
cı tubiti Uzeriae tllccar ııaiı 
mıl satın ılmıya başlımııtır . 
Bana karıılık lıpaoyol1uda Po· 
lonyaıua baılıcı ıhraç m(tal olaa 
yumurta flyıtlarını tubite kalkıı 
mıılardır . 

Almanyan n uluslar kurumu· 
na dönme i nP. demektir ? 

PARİ : 28 (AA.) - Lon
dra Fransız ve İngiliz deVlet 
adamlara arumda yapılacak gö· 
rüımeler hıkkıoda f. ntraosıjao 
gazetesi diyor ki . 

Eg r lnıiltere bugün ınane· 
vi tecerr ôd politikaıından uz 
reçerek bir ı~ rınsız • lnıiliı teı· 
rıki mesıi politıkaeıalD inl&itif 
•e telrimülune tıraftu pilflü 
yor. FranB&da Almanyanıa ulus 
ler doomesınin şayanı temenni 
olduğu fluau1t1nda legilteı. ile 
ma\ıbılctır . l' alcıt Jı'ranaı ile bu 
döailfü m•lli mtvcudlyeti me · 
zubılttdecek kıdar fedıklrlıklatı 
ıpılma ı ıartı~ talik ıdllmi • 

ceji kanaıbodadır . 

V11deli 
Hııır 7 

Rint b111r 5 
12 ev ork 

Beklenen glJn geldi 
Aylardanberi bOUln Adana halkı meşhur artist 

" Silivya Sidney ,, 

Madam Batrflay 
Şah eeerim bekliyordu . lıt bu akşamdan itibar n 

Alsa ray • 
sıneması 

eseri sunmakla iftihar ediyor 

DiKKAT 
filim h r taraftan hüyuk nrzu ile iıt ndığı l~·in pek kısıı sııyıh 

ler k11lacıktır • Fınatı kaçarmayınıı . 

--~------------------
Gelecek proğram: 

Kraıiçe Kri tin 
Mtimessıh 

Grefe Garbo 



Firtik 4 (1'6.rk Sözü) 

Sağlık bakam \ B e 1 e d i y e ilin la r ı il K•'Y"" 
Seyhan defterdarlığından • • 

- Blrincifi~iktena~an - ~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~ Kı~l~hh 
Cinsi 
Tarla 

Dönüm 
100 

Metruki ve hududu 
Şarkan tarik gar hen şi{ şi · 
mnlen tarik cenuhen şif. )atlı barakaların inşası onbeş 8 ) d• 1 

::~91~aH;~·:,~;ba:·1~~:~1;ştı~i~e1cek K eh~ . ~~e d h~Ş~8b··Dr ~lbğlkDdt 80~ :H . · ı Yalmanlı 
alk yıkı an ev erin a tın ·· onara uıesını ıcar e en musteoır u eyı mı mış ır. uuıe ozıranın 1 » 

• 

,, 

700 

70 
989 
155 

da kalan eşyalarını ve gıda m•d birınci gününe kadar eski müst .. cir nam ve hesabına pazaı lıkla icara Yalınızca 
d,.Jeriai çıkarmaya başlamışlar· verılecektir . Karaenbiya 
dır . İsteklilerin bir ay içinde her hafüı Cumartesi ve Salı günleri suat · 

Boğ ve kısmen torla Aarap oğlu Kaprik. Sarı 
Sarkiz. Kaspar kızı Saref 
han Parsum 10 - Bundan sonra Hil&li· on beşte Bt'lediye encümeniııe gelmeleri il~n olunur. 4968 28-31 

•hmer fakir ve kimseıizlt- rt- ye 
ni çocuklu ve çok çocuklulara 
iaşe yardımı yııpacaktır . 

11 - H11lk muavenet ~eyet 
terine ve bilhassa İD§aata y11rdı
ma davet edilmi§ ve iıe başl"· 

~aat kulesinin yuvarlak çatılı ve kiremitli kısmı sökülerek yerioe 
demırlı bir beton plaka p9ZHrlıkla yaptırılacaktır . 

1 isteklilerin bir ay ıçinde her hafta Cumartesi ve Salı günleri saat on 
1 heşte Beledıyt3 Encümenine gelmeleri ilan olunur.4967 

mışlardır • 
12 - Arzu edrn ailelerin ke· 

reste ve diğer icabeden malza· 
mesi verilerek eski malzamele· 
dende iıtifade şartile istedikleri 
bOyüklüktc meskeo yapmalarına 
müsaade edilmiştir · 

13 - İnzibat biç bir zaman 
bozulmamı§tır ve her ada ve köy 
nezaret altındadır . 

14 - Erdekle muvasala her 
gün için temin edilmiştir . 

15 - İnşaat mes"isi haftada 
iki defa Balikesir Valisi tarafın 1 

dan teftiı edilecek ve hızlandı· 
rılacakter . 

16 - Hilaliahmerce verilen 
inıaat muaveneti kafi sıelmedi· 
ği takdirde tekrar yardım edile· 1 
cektir . 

17 - Vaziyet normale gir 
mek iizeredir . 

18 - Dahiliye ve sıhhiye 
teftiş heyetleri reisleri vazifele· 
rine avdet mezun kılınmışlar
dır . 

Türk vatanının böyle acılar· 
dan daima uzak kalmasını dıler 
keo her kö§eden buradaki vatan· 
daşlara yapıl•n ve halen yapıl
makta olan yaadımlara şükranla 

ve sevinçle anarım . 

Bir duraklamanın 
KötU bitimi 

- Birinci flrtikden arlan -

Kralının huzurun• çıkarak dul 
kraliçenin teklifinin ciddi oldu
ğunu söylemiştir. Bunun üzerine 

Eti kralı bir ağlunu Mısıra gön· 
dermiıse de, rahib Eye oou der· 
bal boğdurmuştur • Bu ıuretle 
sırf bir tercddüd yüzünden Eti· 
ler çok büyük bir fıraat kaçar· 
mıılardır.,, 

Profesör Bitte! 6nümüzdeki 
temmuz •yında mcıaiıine devam 
etrnek üzere yeniden Boğaz kö 
ye fidecektir . 

Soy adı 

Ceyhanlı mülayim Ziya (Mil· 
Jayım) ıoy admı almııtır . 

Ceyhanlı Selim (Aydemir) soy 
adını almııtır • l 

Belediye ezası Leman ve Avu
kat İlhami (Diocel) ıoy adanı al· 
mıı1ardrr . 

Plan yaptırmak, ders 
almak isteyenler: 

28-31-3-6 

1- Mirza çelebi mecrası ilk müteahhidin nam ve hesabına olmok 
üzere, 345 metro uzatılacaktır. 

2- Bu iş aleni pazarlıkla belediye encümeninde ihale edile~oktir . 
3-- isteklilerin, şartnamesini görmek ve yapılacak işin mahiyetini 

anlamak üzere, her gün belcuiye fen müdürlüğüne, ve pazarlık için bir 
ay içinde, her cnmnrtesi ve salı günleri öğleden sonra saat üçte belediye 
daimi encümenine gelmeleri. 4952 22-27-31-4 

~--------~--~~~--------------~~----~--~--~ 
• 

/laclarınızı : 
t 

1 - Çok t~miz,saf ve ucuz olarak yeni eczaneden 
yaptırabilirsiniz . 

2 -Her nevi tüvalet ve sıhhi eşyanızı ancak Yeni ecza-
neden alabilirsiniz . 

3 - Hayata, gıdaya, ticarete ve sanayie aid bilcümle kimyevi tah 

liJlerinizi kimyager ve kimya muallimi Ahmtd Rızanın Y eDİ 
kimya labratuvarında ynpıırınız. En dakik 

oldtla fenni kimyevi tahliller yapılır. 4970 

Eczacı kimyager 

Tahsin Hamdi Güneysu kimyah anesi 

idrar , kan , usaret mideviye ve her rıevl hayati , gıdai ve 

sınat tahlilal yapılır . 

idrar tam tahlili 100 kuruştur. 

Adres : Orozdibak civarında 

--~~~--~--~-----------------~--~----~------·· 

Seyhan defterdarlığından : 
Mahallesi 
Sofu bahçe 

Cinsi Numara 
Üç katlı l inci 2 oda 
2 inci kat 2 oda ve 
bir mutbah ve helA 
3 üncü kat 2 oda ve 
sofa No: 

Şağili 

Sofu bahçe mahallesinden 
bıdı bıdı llncı Mehmet kızı 
Necmiye 

Şabaniye Hane tahtani 2 oda 45 Erdişli Tevfik 
Un pazarı Diıkkdo 1 Kahveci Rahim 
Saç bedı:ıstan ,, 50 Köşker Hasan oğlu Ahmet 
Saç ·bedestan ,, 31 Halef oğlu Şükrü 
Un Pazarı » 12 Bastacı Şeref 

Hazim~ye ait yolrnrıdtt yazılı hane ile dükktlnların 5 aylık icarı 30. J-
935 tarıhino musodıf çarşamba günü öğleden sonra saat 14 <le ihale 
e.ıli1m~k üzertl on beş gün müddetle açık artırmağa çıkarıldığından ta
lrplerm yüzde 7,5 teminat okçolarile birlikte milli Emldk idaresine 
müracaatları ildn olunur .4947 21 _ 23-27-30 

·----~--~--------------~~~-----------------------
Hilaliahmeır civarında Selanik bankası 

karşısında • 

1 
Bahçe kariyesi 

Cmk 

Sirkenli 
}) 

,, 

" 
)) 

)) 

)) 

)) 

Hüseyin Hacılı 
Mürsel oğlu 
Çotlu 

loneplı 

Zıpkıcı 
Kireç ocağı 

Şahin ağa 

Hüseyin Hacılı 

Herekli 

Yenice 

Efldk 

Akkapı 
Misis 
Pekmez büyüğü 

rarlıı hazine ile müş
terek 

Tarlanı msh 

Tarla 
)) 

)) 

it 

)) 

)) 

» 

" 
)) 

Tarla nehir 
Tarla 

Tarla 

Tarla 
Tarla 

)) 

\erki 

Tarlanın 4 de bir 
hissesi • 
Tarlı 

)) 

c 

Bahçe 
Tarla 

• . 
Y epaçlı KAfir Kıram • 
mevkii 
Sarı huğlar Ayvaz it 

oğlu çiftliği 

1172 

1400 

50 
180 
200 
50 
80 
50 
80 
60 

334-15 
60 - 10 
600 

825 

50 
225 

348 

115 

300 

39 

15 

30 
40 
70 
35 

87 evlek 2 

" Tarla içinde iki oda 22 

. 
Kirkpr Biıdikyan veresesı 

llanno. hatundan metruk 

Çolak Ahmetten mahlul 

Cer eğlu lbrim 
Tat oğiu Karabor 

Hazine hissesi 

Çitçi başı Vanisten 

Meyrem kızı Aygül 
encirli Bağ ile ha~ yeri 45 evlek 3 Dinkçi Kikor Kirişçi Ro

pen ve Ermeni Hamal 
lstaobullu Vogim vereso· 
terinden motrilk 

,, 

Danigment 
Jnnaptı 

)) 

" » 
ilacı Hüseyinli 

Bebeli Mevkii 
malaz 

" » 
• " ,, • 
,, Ak göl 

" Persek 
• Kara göl 

" Ak göl 

Torla 50 

Tarla 138 
,, 3980 

" 
t 

• 
7 Odayı havi 1 bap 
çiflik <lamı 

Tarla 

)) 

)) 

" » 
)) 

20 
300 
30 

250 

100 
50 
50 
50 
50 
50 
50 

Simikyon Artin ağa 
Ahi<lin paşa veresoler 

)) 

• 
• 

)) 

)) 

• 
• 
» 

> 

S .. leyrnııo u ~i 
. carı ı r' 

Hazineye ait yokor da cins ve mikdarı ve şağilleri yazılı çiflik da mile tarlaların 1 it ol 

ve 31-J ;-935 tarihine musodif perşembe günü öğlı?den sonr saat 14 <le ihale edi~~~e ~tilU 
müddetle a~·ık artırmağa çıkarılUığmdan taliplerin yüzde 7,5 teminat r.ıkça1 rile bir 1

1 ..... .30 
resine müracaatları ildn olunur. 4943 20-24-2 Liselerin birinci ve ikinci dev

rel1Jriııde ve mekAtibi ll.liyede oku. 
tulan bilumum riy azr ilimlerinden 
ders almak ve fen mtsahai erazi 
ve topoğrafiyAya tatbikan tarla ve 
arsalarının lıaritasıoı aldırıp ölç
türmek ve erazilerini kuvvetli kuv. 
vetsiz yahut kıymetli kıymetsiz ve 
şerefii şerefsiz yerlerine göre mü
savi kıymette ve ya muayyen nis· 
bette hisselere tefrik ettırmek ve 
arzularına ve arsalarına göre eb
niye planları yaptırmak isteyenler. 

Diş tabibi Yusuf Hüsnü 

Bir u üddellenberi yattığı hastalıktan kurtulmuş 

ve hastaları kabule başlamıştır. 

, 
ı~~~---~~~~~~~ıu~-e~ 

Bakteryoloğ atB.,-

Abidin paşa caddesinde Rontken 
mütehassısı doktor Naci bey mua

yenehanesi civarında muallim Nabi 
atölyasına • müracı1at eyleme -
Jidirler. 4971 2- 10 

• * ıjı 

Teşhislerimde yanılmamak ve hustalarımı müziç ve uzun süren teda
vilerden korumak nıaksııdile muoyonohanemo bir ronlken cihazını il!ve 
etmiştim. Hastalarımdan şimdiye kadar rontken masrafı namı tahtında 
bir para alınmumıştır ve olınmaz.4927 5-10 

Doktor Rüştü 

Muayenehanesini Doktor Süleyman Sırrı Beyin eski muayenehanesine 

açmıştır . Cumadan moda her gün sabah 8- 12 öğleden sonra 2-6 

kadar hastalarını kabul ve ttdavi eder • 4945 8-10 
. . ' 

h·z01e' ~· gvdo ı ot· 
k dın arııo•Y .. 
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