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iki milyon Alman askeri manevraya 
istihkcimlarında 

iştirak 
çalışıyor 

• 
ettı 

• 1 400. bin kişi garb 
w 

KISA VE AÇIK 

Sonu gelmiyen kitap! 
Uzak farkta b6y6k bir gür ültii ile baılıyan çarpışmaların 

•rka11, iki tarafın verdiği "ateı kes" kumandasile kesilmiı 
balunuyor veya iSyle görünüyor. Arada sarada hızını ve hın
cını alamıyan askerlerin yaptıkları muvakkat saldmşlara bu 
rGnlük fazla ehemmiyet vermemek mümkündür. Fakat vak
tile miUctler cemiyetinin ye daha sonraları güme haline gir-

Başvekilimiz 
yarın şehri

mizde 
Doğu manevraları başladı 

lllİf bazı devletlerin binbir türlü tazyik ve mOdabelesine 
rağmen ıonu gelmiyen ıon perdesi kapanmıyan bir facia 
varsa o da birbirinin kanını :içmekten zevk al!ın, sarhoş 
olan lspanyolların o korkunç ve iğrenç kardeş kavğasıdır. 

Ne tarihin ve nede en kanla sahneleri yaratan hayali en 
ıeniı romancıların kaydetmediği, yazmadığı bu müthiş facia 
günler, aylar geçtikce bafıfliyeceğine, şiddet ve dehşetini 
•zaltauğına büıbütün tersine olarak ateı ve yanğını çoğalt
ı:nak ve mümkün olduğu kadar etrafına ıirayet ettirmek 
iıtidadıaı göstermektedir. 

Hiç ıüpbe yoktur ki Avrupa muvazenesini bozacak en 
ufak bir hareketten kıyametler koparmağa hazır olan eski 
diplomatlar, daha doğruıu eaki zamanlar olsaydı, ispanya 
Yanj'anı bütün dünyaya çoktan sirayet edecek, lıpanya tufa· 
ıaı yalnız lıpanyolları değil pek çok memleketlerin milyon· 
larca evlidıaı boiup mahvedecekti. 

Umumi harbın dünyaya hediye ettiği bin bir türlü beli 
•• m1111ibetine karıı yaptığı bir de eylik olmuştur ki o da : 
Her hangi bir tarafa 11çrıyan bir kıvılcımı bir ateş haJine 
ıelmeden evvel söndürmek için herkeıin hazırlanmış olma
ııdar. Yolua sonu gelmiyen bu ispanya bu kitabı bugüne 
kadar milletlerin baıına sonıuz felaketler getirebilirlerdi... 

SIRRI SANLI 

Baıvekilimiz Celil Bayar 
yarın lzmir vapuruyle ıeb
rimize gelecektir. Baıvekili
miz fuarı açarken, mühim 
bir nutuk irad edecekler
dir. 

Hindistanda Himalaya dağlarında 
cesetler bulunan 

HiNTLi SAZENDELERiNDEN BiR TİP 
Bu merakla yazıyı üçüncü sahifemizde okuyacakıınız. 

iSTER GUL iSTER AGLA 
Sınıf Geçme Zamanın En Mühim 

Hadisesi Oldu 
Zamanıo derdlerinden biride çocukların ıınıf geçme meselesidir. Her evde görülen bu 

endiıe 9e merak son dereceyi bulmuıtur. Geçenlerde bu mevzu mizah gazetelerinde bile 
yer almışllr. Bir mizah gazetesi iki ıahıı konuşturuyor, bu gazetenin anlattığına göre : 

Karııdan bir alay kopmuı, el üstünde bir genç getiriliyor ve fe9kalide tezahürat yapı· 
lıyor. iki arkadaştan biriıoruyor : 

- Y abu bu genç de gimdir, yoksa bllyük Okyaausumu geçmiı de böyle el üstünde 
tutuluyor 9e tezahürat yapıhyor. 

Öteki ıu ce9abı veriyor : 
- HaJır, bu genç doğrudan doğruya sınıfını geçen bir kahramandır ! 
Sen de ey okuyucum, eskiden sınıfını geçen bir talebenin adını gazetelerde değil, en ı 

yalua akrabamızın ağzından bile işitmezken bugün mizah gazetelerine sermaye oluıuna : 

-

K:AHR .\MAN ORDUMUZ BlR GEÇID RESMiNDE 
lstanbul 18 (Hususi) - Doğu manevraları bugün sabahleyin başladı. Manevralarda Ma· 

reıalımız.dan başka genel kurmay ikinci reisi Generel A11m Gündüz ve birçok general 
hazır bulunma ldadır. 

Manevralar pazar akşamına kadar devam 
pılacaktır.I 

edecektir. Büyük resmi geçit Elazıkta ya-

Barbarosun -l 
Yıldönümü 

Istanbul 17 (Hususi)- 27 
eylül Bubaroıunı:' yıldöoümü· 
dür. Büyük Türk den11ci5i 

için o!gün parlak ihtifal ya
pılacaktır . 

• 
Musolini 

Rodosa v.idiyor 

Rodos 18 (Radyo) - ltal
ya Başvekili bay Musolini, 
eylülün 22 ıinde Rodosa tay-. 

Bel~rad 
Radyosu 

1-'~ua r Konfera nsı 
Bugün Belgrad radyo5un

da Türkiye saatile gece sa -
at ?0,45 de Yugoslav saatile 
19,45 de lımır Fuarı hakkın· 
da bir konferans verilecek· 
ti r. 

Kocasını Yara· ------
lıyan Azılı 

Y anyah Ali k111 Hikmet 
Damlacık caddesindeki evi
ne misafir gelen kocasının 

kız kardeşi Penbeye baka· 
ret etmit ve müdahale eden 
kocHı Aliyi de biçakla ıol 
elinden baralaınııtır. 

Fuar Cennetinde Bir Melek 1 •• .. • 

" Ouu Fuarda sevmiştim! ,, Mukaddemesile başlayan 
( Fuar cennetinde bir melek ) adli hissi b6yük hikiyemizi 
Fuarın açıldığı gün ( Halkın Sesi ) nde tefrikaya baılıyoruz. 
Tavaiye ederiz. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR __________ .... _________ _ 
Çaresini bulmak lazım ••• 

Torbalıdan aldığımız bir mektupta oradaki ilk okul öi
retmenlerinin ayın on altısına bastığımız halde henüz aylık 
almadıkları, oldukça esefli ve acıklı bir dille yazılmaktadır. 
Bu mektupta çok yerinde olarak deniliyor ki: 

11 Ayni hususi muhasebe idaresine mensup merkez ve m61-
hakatta adedi sayısız okul öğretmenleri maaşlarını ayın 

ilk günlerinde aldıkları halde Torbalıdaki öğretmenlere ri•a 
görülen bu muamele doğru mudur ? 11 

Alakadar makamın bunun doğru olmadığını yalnız ı6zle 
değil filen de ispat edec~k bir şekilde harekete geçec~iiai 
ümit etmek istiyoruı. 

BALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 



1 

• ta 
1 

... ., . ., ............ 18 ACUSTOS 

1 ürkiyenin dostluğunun 
kıymet ve ehemmiyeti 

Paristen Yunan: gazetele· 
rine yaı:ıhyor: Sancak yiizün· 
den Türkiye ile~ Fransa ara· 
ıında çıkan ihtilaf halledil
miştir. 

Osmanlılar devrinde de, 
Kemaliat Türkiye zamanında 
Türklerle doıtane münase . 
bat tesiı eden ilk devlet, 
Fransa olmuıtur. 

Kemal daha ilk glinden 
Iıkenderunla alakadar olmuı 
ve Mondras mütarekesinden 
sonra burasını lagilizlere tes· 
lim etmek istememişti. Son· 
radan burası Suriye ile Tür-

kiye arasında, bir (etat tam· 
pon) haline kondu. Ve Su
riyenin istiklaline kadar, bu 
şekilde idare edildi. 

Kemalin Sancak işinde 

gösterdiği şahsi alaka bu 
günkü neticeyi elde ettir· 
miştir. Türkiyede parleman· 
ter bir idare ve millet mec
lisi bulunmasına rağmen, ye
ni Türkiyenin hakiki yarata· 
cısı olan Büyük Öaderin ira
desi her meselede yol gös· 
termektedir. 

Bu meselenin nasıl halle· 
dildiğini hikaye edecek de· 

ı 
ğiliz. Türk matbuatı Fransa· 
ya karşı oldukça şiddetli li-

san kullanmıya başlamıştı. 
Halbuki Fransa yalnız asa-

yişi muhafaza ediyordu. 
Bugün Fransız mabafilleri 

çok memnundurlar. Ankara 

• Londra - Paris müsellesi 
endişeleri dağıtmıştır. 

Fransız, mahafilleri Türki
yenin doğu cenup Avrupa· 
daki eğemenliğinin kıymetini 
müdriktirler. Bu 60milyonluk 
kitlenin nüfuz ve kudreti 
ihmal edilemez. 

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

Kaybolan 
·Paralar 

Yugoılavyada zengin bir 
dul kadın bir ıabab, yazıha· 
nesınıa en gizli bir yerine 
sakladığı 300 dinaran kaybol· 
duğunu görmüş. Y azıbane· 
nedeki diğer paralara bakmış 
hepıi yerinde. Hatti kilitsiz 
bir kasada 3,500 dinar bile 
öyle durup duruyor. Kadın 
bunun çok mahir bir hırsız· 
lık olduğunu anlamış. 

Çok geçmemiş, öğleden 
ıonra kadına bir mektupla 
400 dinar gelmiı. 

Mektupta ıöyle yazılı imiı: 
"Kumarda kaybettim. Gece· 
leyin ıizin yazıhaneden 300 
dinar alPıak mecburiyetinde 
kaldım. 

Bu "hırsızlama para,, ile 
tekrar oynadım, 1,000 dinar 
k•&•adıw. bl1111cualııııyl.. lOO 
diaarınızı yiizde on faiziyle 
birlikte 400 dinar olarak iade 
edi orum.,, 

Büyük Joras 
'fepesi Aşıldı 

Dağcılık, bir çok tehlike 
kanlara rağmen yeni bir 
zafer daha kazanmııtır: Je
ruıuti ve Kaıinl adında iki 
ltalyan pek dik olan Büyük 
Joraıın şimaline eıkmağa 
muvaffak olmuılardır. 

Bunlar 4.208 metre yük· 
ıeldikteki Valker denen kıs· 
men ulaşmışlardır ki bunun 
pek dik olan 1200 metresi 

· ıimdiye kadar urfedilen bü· 
tlia gayretlere frağmen çıkı, 
lamamııtı. 

: 

-----~-~-
Satılıktır 

Kereste bıçkı fabrikası 
mırabıt çarşısı numara 43 

Kordeli, planya, rende, 
delik, makap daire ma te· 
ferrilat devren satılıktır. __ ..... ___ __ 
Daktilo 
Aranıyor 
İyi tahsil görmüş gayet 

seri ve eski hurufatı iyi bil 
mesi ıarttır 

Talipler her gün öğleden 
sonra Birinci] noterliğe mü 
racaat 

1 ürkiyede .Sivil 
tayyarecilik 

Türkiye bava yolları tay· 
yarelerinin bir senede katet
tikleri mesafe, 1937 senesin
de takriben 169,000 mil teş· 
kil etmektedir. 

Bu rakam, ıstanbul ile An
kara arasında yapılmış 587 
seyahata tekabul eder. Bu· 
nun haricinde yapılan seya· 
haller hususi mahiyette olan· 
lardır. 

Normal seyahatler esn1Sın 
da 1248 yolcu nakledilmiş 
ve takriben 1000 kişi de 
diğer uçuşlarda nakledilmiı· 
tir. 

Hava yolu servisleri, 3 
adet "Dragoaa Rapidea" 

tarafından yapılmaktadır. Fa· 
kat bunlardan başka yeni
den 4 adet .. DH 68 BS11 

yine bir adet "Dragon Ra· 
pide,, bir "Dragonfly,, ve 
"Tiger Motb,, aatı:ı alınmak 
mak üzeredir. Müdüriyet 
Air France'ın Yeıilköydeki 
binalarını Istanbul bava lima
nı yapmak üzere almışbr. 
Merkezi Ankarada buluna-

caktır. Hali hazırda lzmirde 
ve Adanada hava limanları 

inşa olunmaktadır. Ankarada 
ve Yeşilköyde radyo istas-

yonları mevcuttur. Ayni za· 
manda, Istanbul için Silivri· 
de bir diğer istasyon tesis 
edilecektir. Mevcud bütün 
tayyareler, alıcı ve verici 
radyo cihazı ile mücehhezir. 

Yeni ıervisler, bir taraftan 
lstanbul, lzmir arasında tesis 
edilecek, diğer taraftan Is-

tanbul • Ankara arasında 
yapılan seferler, Konya ve 
Silifke tarikile Adanaya ka
dar temdid edilecektir. --·-···-·--• 
lnsüll'ün 
Mirası 
Geçenlerde Pariste ölen 

Samuel lnsiil'ün oğluna mi
ras olarak üç milyon dolar 
borç b11akm. ıtır. Yapılan 
hesapta bu borcu oğlu an
cak 600 senede ödeyebile· 
ceği anlaıılmıştır. 
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T. H. K. Bayındır Şubesi 
Başkanlıiından : 

Eksiltmeye konulan : Bay•ndır T. H. K. Şubesi binası 
Bedeli keşif : 6679 Lira 36 Kuruş 
Teminat akçesı : 500 Lira 
Yukarıda cins ve bedeli keşfile teminat akçesi miktarı 

gösterilen Bayındır T. H. K. Şubesi binası 2490 sayılı ka
nunun 41 inci maddesi mucibince eksiltmeye çıkarılmıştır. 

1 - 26 Ağustos Cuma günü saat 14 te bayındır T. H. 
K. Şubesinde müteıekkil komityon tarafından ihalesi icra 
edileceğinden yevmi mezkürde taliplerin yukarıda gösterilen 
teminat akçesini Ziraat bankasına yatırdıklarını mübeyyin 
makbuzla veya milli bankaların birinden getirecekleri te· 
minat mektubile veya kabulu kanen müsadeli esham veya 
tahvilit ile komisyona müracaat ederek münakasaya iştirak 
etmek üzere isimlerini yazdırmaları ve ehliyet, diploma gi
gi vesikalarını ibraz etmeleri gerektir. 

2 - Bu işe ait esas şartname ve lahikasından ve vahidi 
fiat listesinden ve muhtelif şekillerini gösteren planın nus
halarından birer tanesini görmek iatiyen taliplerin İzmir 
T. H. K. Şubesi Direktörlüğüne ve Bayındır T. H. K. şu

besine tatil günleri hariç olmak üzere her gün saat 9 dan 
14 e kadar müracaatla bedelsiı: bütün evrakı tetkik ede· 
bilirler. 

3 - Tediye Şartları: 
inşaata bdşlandığı;tarihten itibaren her ay gayesi itibari· 

le yapılan inşaat bil mesaha vahidi fiat cetveline nazaran 

Gö c tutar bedeli istibkap raporunun fen bey' etinden tasdikini 
müteakip Bayındır Ziraat Bankası tarafından derhal tediye 

, ~UDU~ 

. DEVRiM Kitabevi sayın 4 - inşaatın hitamını müteakip kabulu muvakkat bil'icar 
müşterilerinden g ö r d ü ğ ü inşaat bedeli derhal tediye edilerek kabulu kat'i raporu 
teveccübden dükinını Kemer hitamı inşaattan itibaren bir yıl zarfmda Jicra olunur. Bu 
altı caddesinde 44 No nakil müddet hitamına kadar teminıt akçesi reddolunmaz. 
e:tmıatılL..JtıvaJtıaır-n~t.ad.ildıiL--.l..~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_ıgon•\ 

foottorun Nasihati eril, ' ÇakırcalJ 
Yazın görelen çocuk 
ishallarine karş·ı 

tedbir ve tedaviler 

Tefrikamız Hakkında 

Çocuklarda yazın görülen 
ishalleıe karşı ne gibi ted
birler alınmalıdır ? Çocuğa 
birinci günü her iki saatta 
bir defa bir fincan az şeker· 
Ji Kisarna suyu, diğer defa· 

Eski Jandarma baıçavuıu 8. R 
Toksöz tarafından gönderilen izal 
bitarafhğımıza binaeu. biç değiıtir 
den aynen naklediyoruz: 

-8- 1 
-----------'!'------~- -----......; 
Şakiler bize haber gönderd 

sında bir fincan çok açık 
çay vermeli. Ertesi günü her 

ler teslim olacaklardı 
iki taatta ikişer fincan az 
çekerli pirinç suyuna beşer 
gram babe k ayranı konma
lıdır. Daha ertesi günü her 
üç saatta olmak üzere her 
pırınç suyuna onar gram 
ayran ilave etmelidir. Bu 
suretle tedricen pirinç suyu 
azalmalı. Ayranı çoğaltmalı 

ve bu suretle tekmil bebek 
ayranı olmalıdır. 
Şu listeye bir göz gezdi· 

relim : 
Birinci dün yalnız çay ve 

maden suyu. 
ikinci günü yalnız pirinç 

suvu her defasıada yüz gram 
ve üç gram şeker. 

Üçüncü günü 95 gram pi
rinç suyu, beş gram ayran. 

Dördüncü günü 90 gram 
pirinç suyu, 10 gram ayran. 

Beşinci günü 80 gram pi
rinç ·suyu, 20 gram ayrao. 

Altıncı günü 70 gram pi· 
rinç suyu, 30 gram ayran. 

Yedinci günü 50 gram 
piri~ç suyu, 40 gram ayran. 

Sekizinci günü 50 gram 
pirinç suyu, 50 gram ayran. 

Ve böylece pirinci azalt· 
mak ve ayranı çoğaltmak 

lazımdır. 

105 Yaıında 
Bir Kadın Ev
lenmek İstiyor 

Polonyaoın Rzezov kasa
basında 105 yaşında bir ka· 
dın belediyeye müracaat ede· 
rek evvlenmeğe karar ver· 
diğini, en kısa bir zamanda 
evrakının tanzim edilmesini 
istemiştir. Bu, ihtiyarını be· 
şinci evlenmesidir. Şimdiye 

kadar üstüste dört kocası 
ölmüştür. Bu kadın ömrün· 
de iki kere basta olmuştur. 
Hıç trene binmemiş ve kö · 
yünden ayrılmamıştır. 

A vru, anın en 
büyük heykeli 

Ayni gazetenin 5 temmuz 
938 tarih ve 3447 numarah 
nushasında zavalhların üç 
gündür aç, susuz olduklarını 
okudum. 

Ve Laz mülazım Mustafa 
ağa onbeş mevcudile geldi. 
Yenişehir eşlciya takibini 
köyde idare ettiklerini; ve 
bize on üç darı bezdirme sile 
atmış fişek göndermişler. 

"Ve on gün olup dama gi
ren şakilerden birisi karan· 
lıktan bilistifade kaçmıştır.,, 

Diye yazdığı şeyler yan· 
lışhr. 

Binbaşımız Ödemişten ilk 
beşyüz fişek gönderdiği gibi 
Laz mülazım Mustafa ağa da 
on beş neferle değil yukarda 
arzettiğim veçhile perşembe 
günü takip ettiğim şakiler· 
den ikisi bağın dama girme· 
yip dışarı kalanlardan oldu· 
ğunu ve hakikatı söyleme
diğinden bunun hakkında 
verilecek hükmü erbabı mü· 
taleaya havale ederiqı. Bin· 
başının o gün yani cuma 
günü Ödemişte bulunduğu 
şununla anlaşılırken bu bia · 
başıdan şu emri aldım: 

[Bohçayaka müsademesin· 
de Rıfkı çavuşa, sakın aske
rin yanından ayrılma! hamil 
teskere koca Abmedi gön
derdim merhum mülazım 

Mustafa ağanın martini ile 
fişeklerini koca Ahmede tes· 
lim et cenabıbak muvaffaki
yet ihsan buyursun amini) 

27 mart 320 binbaşı 
Ahmet Sıtkı 

Ayni gazetenin 5 temmuz 
938 tarih ve 3447 numaralı 
hatırasında gene binbaşılar 

erzak ve cephane gönder
miyorlar. 

Hem de muhasaraya de· 
vam ediniz, hücuma geçme
yiniz ı1onra divanıbarba ve· 
ririz. 

Şakiler bize haber gön
derdiler teslim olacaklardır. 

Diyor. 

Muharrir müliıım Muıt 
efen dinin bu noktayı bu 
kilde gösternıeıini bayr 
karşılarım; Çünki hakika 
çok uzaktır. 

Muhasara ve hücum e 
binbaşının değildir; vali 
şanın telğrafla verdiği eıı 
dir. Şöyle ki: 

[Madamki şakiler d~ 
sonradan girmişler bunla 
ekmek ve su} gibi şe3 
tabii yoktur ve' insanın 
gibi şeylere tahammüllı 
sekiz saata kadardır bi 
enaleyh bu kuksekız ~ 

zabıta beklemelisioiıl) 

Bu teleğrafı aJdığıj 
yüzbaşıya ıordum: Ne ya 
caksınız? 

Bana cevaben yüz 
(kırk sekiz saah bekliye 
v. ') d d. gıı. e ı. 

Ben de yüzbaıım bu 
leğrafa kat'i cevap ver~ 
çünkü vali pap masa baı 
da bu mevkileri ve vaziy 
mizi bilemez. 
Şu karşımızdaki ve ~ 

hakim olan tepeleri ıall 
gelipte tutarlarsa ne ya 
caksın ıoruyoram. 

"Bu hususta tevlit ede 
mesuliyeti kabul etmediği 
zi mufassal bir telğrafla 
vap verelim! dedim. 

Yüzbaşı bana: ·Sen çoc 
musun bir valiye böyle ı 
ler yazılır mı,, dedi? 

Siz yazmazsauız ben 
zacağım mesuliyet b411a 
olsun dedim, hemen ·'.'kale 
sarıldım ve Ödemiıte. tal 
rumuz kumandanı biab 
Ahmet beye ıu ıuretle y 
d ·.· • ım: • •. (". 

[Şimdi Ödemiı kay 
kamlığındaa bize ba~le ~ 
nan vali paıa bazr.tleri 
teJğrafını aldık, mDnl:lere 
tında dımdaki ıakilesin 
cum edilmeyip knkse~iz 
at beklemeıini bildiriyor. 

(Arkaıı var) 
Fransada 32 metre 60san· 

timetre yüksekliğinde muaz· 
zam bir heykel dikilecektir. 
Bu, dördüncü Hanıiain yık· Sokols Nasıl Teessüs Etti 
tırdığı jül Sezar heykelinin 1862 de bir Çek filosof 
yerine dikilecek olan bir ve estetisyeni, doktor Miro · 
Meryem heykelidir. lav Tirs, Macaristanın bo· 

Bu heykeli yalnız başı 3 yunduruğu altında bulunan 
metredir. Bütün ağırlığı Çeklere milli bir ideal ver-
1 500 tondur. Yalnız heyke· mek maksadile, . Sokolsu te· 
lin ağırlığı 440 tondur. Te-
meli 7 metre derinliğine 2.lt· sis edebilmek için çok güç. 
mıştır. Bu heykelin :inşası lükle 75 genci bir araya 
için 655 metre mikap beton, toplad:. 
35 ton çelik ku~ laoılacaktır. Sc,kols Çek'ce "kahraman,, 

Bu heykeli yapacak olan ro::.d~as • na gelir. Bırliğin i)a · 
sanatkar jorj Serazdır. 21 meti farikası ağaç tülü idi. 
metre yüksekliğinde olan Jimnastik yapmak perdesi 
Savavadaki heykeli de bu arkasında Çekleri istiklal 
sanatkar· yapmıştır. hareketlerine başlatmak ga-

•••• .. •••••• .. • •• .. ••••••.. yesile işe başlandı. 
ıı O O K J O ft ıı Yirmi sene zarfında So · 

kolsun OD binlerce azası ol· 

ıı Salih Sonad ıı du. 1882 deki kongre ebem· 
miüetJi telakki edildi. 1889 

ı Cild, Saç ve zührevi hasta· ı da, Fraasada yapılan bey-
: lıklar mütehassısı ı nelmilel jimnastik şenlikle-
: ikinci Beyler sokak No. 81 ı rinde birinciliği kazaddılar. 
ı Her gün öğleden sonra .• Bu arada Sokolsun mües · 
ı Telefon: 3315 1-~·--:au----....z. , _ _.___._ • .__._.~-

uçuruma düşüp 6ldü. 
Bug·iln Sokolıun bir n 

yon üyesi vard1r. Bu ı• 
biltlln Prağ balkı ile ·binlı 
ce merakh yabancı Çekle 
en büyilk stadında yapı 
jimlastik şenliğine iıti 
etti. 

Sokols ·bayramının yıı 
dığı sad yer ytlıünün en 1 
yük sadlarındaa biridir. 
yüz ~bin kiti bol bol iıtl 
eder ve idman sahasında 
bin atlet rahat rahat jimn~ 
tik yapabilir. 

Muratdağık 

kömürü 
. Bu Kuru, tozsuz, kömi: 
Ankarapalas direktörlü 
ve S. Bonnici ve mahdlimu 
rit ban No. 48 den ahnız. 
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Ucu:duk Ucuzluk 

. .. ..... 
hakkın- 1 Balkanlardaki anlaşma 

da neler yazıyorlar? ... 
· Şarkta çok ciddi bir sulh tt- mınatı tesis ettiğinden bütün 

antant büyük devletle in son dere
memnuniyet1erini mucib olmuş ur 

Balkanlar arasındaki 
cede 

"Le Journal,, dan : 
işte bir defa daha Şark 

akılioe hareketin misalini 
veriyor. Türkiyenin Yunanis · 
tan ile anlaşmasından, Yu 
goslavyanıo ltaJya ve BuJ· 
garistan ile yakınlaşmasmdan 
sonra mazinin unutulmasına 

en büyük kıymeti veren 
balkan ittihadının himaygsi 
altında Yunanistan iJe Bul· 
garistan arasında dünkü gün 
Selinikte bir anlaşma imza· 
lanmıştır. 

Hadisenio b~r hususta bü mülla' ahnı derhal vermeğe ) Böylece Balkan anlaşması 
yük bir ehemmiyeti vardır hazırlanmaktadır. belki d e, dünün en büyük 
Herşeyden evvel Yunanis İtalyanın end işeli o lm asına ümid mevzuu olan Akdeniz· 
tanla BuJgaristan arasında mahaJ yoktur. Knl Vıkor · de bütün devletler için lü· 
anla şma silahsızlık meselesi Em ınuel'in kızlarızdan birisi zumlu olan anlaşma yolu Ü· 

oi haJ ile mahdut kalmıya· KraJ Bo iı. ' İJ zevcesi o ı du- zerin de atılmış çok mühim 
caktır. Bulğaristanın Ege de· ğundan 1 ralya kıym !1 li bir bir adım olup olmıyacağ1D1 
nizindeki mahreç meselesi koza maliktir. . düşüne ]i .'lJ. 
Selanikte bir serbest mınta · .. -----------

Bu •ulaşmanın tatbiki ile
dir ki Balkan devletleri Bul· 
garistanı NeuiJly sulh mua· 

. hedesinin mükellefiyetlerin· 
, den kurtarmış oluyorlar. 

. Büyük devletler bilhassa 
Fransa müzakerelerinin ce· 
reyanından muntazaman ha· 
berdar edilmişlerdir. Alman· 
yanın muahedeleri yırtmasın· 
dan, Avusturyanan büyük 
Almanyaya iltihakından ve 
Macaristanın Kilçük Ant an· 
tın müsamahası içerisinde 
tekrar askeri hizmetleri te· 
sia etmesinden sonra böyle 
bir karar nasıl şayanı kabul 
olmaz? 

kanın Yugoslavyaya veril · 
mesinf temin eden anlaşma
dan daha suhuletle tanzim 
edilmelidir. 

Balkan devletleri rekabet 
üzerine müessese hesaplar
dan daha ziyade anlaşma 
imkanlarının nihayt tsiz su · 
rette müşmir olduklarını bil· 
diklerinden ihtilaflar gittikçe 
zail olmaktadır. Mantıki ta· 
mamlanma Bulgari , tanın Bal
kan [Antantına girmesiyJe 
vücut bulacaktır. 

Kral Aleksandr hakiki 
Balkan Antantrnan vücut bol 
masınrn Bulgaristanın Yuna · 
nistan 1 Yugoslavya, Türkiye 
ve Romanya ile birlesmesine 
kadar gecikeceğini söyle· 

mişti. Bulgaristanın erkeç 
oraya gireceğini takdir ede· 
rek derhal autantın kurul · 

Bulgaristaoın gayri askeri masını teklif eden Mösyö 
vaziyeti berşeyden evvel Titulesko olmuştur. Düşün · 
komşularını ala ~ a.:iar eJiyor· cesi bugün filiyat sabasına 
du. Anlaşman n hasıl olma · çıktı. 
sından dolayı emsali hakkın· Şarkta çok ciddi bir sulh 
da en muvafık vaziyeti ya· tem!nah temin ettiginden 
ratao böyle bir karar için bütün Baikanlar arasındaki 

hiç bir vakit itiraz vaki ola- antant büyük devletlerıo 
mazdı. Muahedelere mugay · memouniyetıni mucib olmuş -
yir ol rak bir taraflı taah · tur. Fransa da bu hususta 
hütlerin kaldınlmasınan bu geri kalmamıştır. Hatı a de· 
kadar misalini gördükten niyor ki Fransa Bulgar sulh· 
sonra nihayet iki tarafın rı · culuğunun ıo ki şaft için şa • 
zasiyle halledilmiş bir vazi· yanı dikkat bir mali yardım 
yet karşısında bulunuyoruz. yaparak akılane hareketinin 

ooooooooaooooooooaooooooaoooooooooooooooooooooooooooooo 

Güzel Gözler Müsabakası 
'*1 

•.. 

Himaldyalarda 
Dört Sene Sonra Bulıınan 

İki Ceset 

liugün Alman dağcıların· 

dan Baver, arkadaşlarile 

birlikte dünyanın en yüksek 
dağları olan Himalayaların 

tepesine doğru h rmanmak · 
tadır. 

Birkaç gün evvel Nanga • 
Parla tepesine ulaşan dağ· 

cılar, 7.100 metre irtifada 
bulunan 7 numarala kampa 
inmişlerdir. 

Orada 1932 yılında Hima · 
layalara giden ve 1934 yılı · 

DID 13 Temmuzunda fırtına
da karlar arasında kalan 
Willi Nerkli ile kendisini bir 
türlü bırakıp gitrniyen kıla · 

vuzunun koyun koyuna ya
tan ce sedlerioi bulmuşlardır. 

Baver sefer heyeti cesed · 
leri aşağıdaki bir vadiye nak
letmek istemişlerse d e hava · 
nan müsaid olmaması yüzün · 
den vazgeçmişle:-dir. 

Nerkli 'oin üzerinde bir 
mektup çıkmışlar. iOrada 
son üç günde neler çektik-

lerini anlatmaktadır. Fır tına · 

ya yakalanan ı ki adam ın öl · 
mezden üç gün l vvel hiç 
yiyecekleri kalmamış. 

Anlaşı lıyo r ki N~r kl 'in iki 
arkadaş ı da 13 f e uı ınuz 934 
de seferin al lıo cı ve yedinci 
kapınları arasında ölmüşler

dir. Bave ve arkadaşlara 

bütün o sahaları aramışlarsa 
,da hiçbir iz bulamamışlardır. 

Mucur Panayırı 23 Ağustosta 
Açılıyor •• 

Mucur (Hususi)-Mucurda Ayrıca 27 ağustosta at 
bir hafta devam etmek üzere yarışları, cirit oyunları ve 
bir panayir hı:zırJanmıştır. muhtelif spor hareketleri ola-
Panayu 23 ağustosta açıla· caktır. 
cak ve 29 unda bitecektir. 

28 Ağustosta hayvan ve 
Panayırm çok zengin ve eğ· 

halılar teşhir edilecek, müka-
lenceli olması için büyük 
fedakarlıklar yapılmıştır. Bir fatlar dağıtılacaktır. 29 ağus· 
hafta içinde her nevi hayvsn tosta da pehlivan güreşleri 
ve ticaret eşyası üzerinde yapılacaktır. 

KOP ON No. • 13 • eğlenceler de hazırlanmak· edebHmeleri için tedbirler 

Bütün dünyaca tanınmış 

Wanderer 
Marka motos iklet ve bisikletleri sağlamlık cihetinden her 
markanın fevkinde olduğu ve fiatları da her mağazadan 

daha ucuz verdiğimizi ve bu markadan başka 

28 Liraya 
diğer marka bis\kletlerimiz bulunduğunu ve h ~ r ç-e şid bi· 
siklet ve teferruatları da peşin ve taksitle toptan ve pera· 
kende satışa başladığım~ı sayın müşterilerimize müjdeleriz. 

Ad res: BaJcılurda Arap hanı yanında No. I 83 

HALİT SEYFEDD ı N ÖZKILIÇ 

Ucuzluk böyle olur 
Amerikada olduğu ka· 

dar Türkiyenin her tara
fında umumi rağbetini 

kazanmış olan haşerat düş
manı "Fyosan., ilacı koku· 
suz ve gebe kadınlar ile 

küçük çocukları hiç rahat
sız etmeden kullanıldığ• 
için her cins sinek ilaçla· 
rıodan üstündür. 

Müşterilerine fevkalade 
bir cemile olmak üzere 
bu defa büyük bir feda
kar hk yaparak 1 litrelik 
ambalajı 75, yarım litrelik 
ambalajı 40 ve 4 litrelik 
ambalajları 225 kuruşa in
dirmiştir. 

(9 Eylül Ba
harat Deposu) 
undan arayınız. 

Zıngal 
Fırınlanmış Kayınların 

Satış Yeri 

Keresteciler, Hilal Ke
reste ticaretanesi 

Yerli, Avrupa kontrplak, 
kaplamalar çok ucuz 

satılır 

---.. _::_-=:... EE'E!E3 

Peşin ve 
Taksit ile 

En şık, ve en ucuz elbise
lerinizi Kavaflar çarşısında 

(35) No da 

TER Z i 
Kazım 

Şangüder'e 
yaptırınız. 

Birinci Sımf Mutahass11 

--~----
· ~ Dr. Fahri Işık 
ajzL\ lımir Memleket Hastaneai 

~Ti'=;::-- ,, Rontken Müt~na • !u ı 

- ) 111 RONTKEN VE 

---_lii!I __ _ 

Dr. Demir Ali 
KAMÇIO\ıiLU 

Cilt Tenasül hastalıkla
rı elektrik tedavisi 

Elktrik teda \·isi yapılır 
ikinci Beyler So. No. 29 

ı ~LEFON: 2542 

S. Ferid 
ECZACIBAŞI 

Kuvvet Şurubu 

Sıhhat 

Zindelik 
Gençlik 

Bahşeder 

Merkez depo: 
-ı----ı alım satım yapılacaktır. Pa- Ziyaretçilerin istirahatleri 

1 nayıra gelecekler için birçok ve bütün ihtiyaçlarını temin 

....... ~-•....:._~._:__~---~---=---~---~~--~ ~·~-~-~----~-"-..ıL~mıshr.~---~--.__ıı....._-nUL....!....::13..-LA'!J.8.J'.Oll.-!..~H_.ı..ı~....!......_...~~'!l-_..~~ 
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l~V. u. Meclisi 

Bugütl Toplantısına 
İleva m Edecek 1D·~I ı- Fevkalade toplanti yaı>an 

r.a vilayet umumi me'clisi nafıa 
a biU'çe encümenleri, dün vili· 
~ yet ı~lonunda toplanarak 

i şa: turistik yollar projesi ile 
:uı istikraz projesi mazbatala
L 'ranı bazırlam'ıılardır. Vilayet 

. tf. \lmumi meclisi bu akşam 
c saat 18 de viliyet salonunda 

~ i tekrar foptanarak bu proje-
~ 1eri müzak~re ede'cek, yarın 

1 
0 da saat 10 da toplanarak 

'\ bıeiaisina s'on verecektir 
:ıb Dün akŞam lzmirpalasta 

\'İlliyet umumi meclis azaları 
11.. şerefine de bir ziyafet veril

miıtir. 

r Bulgurca 
1 i ~ı Köyünde Bir 
; Cinayet 
ü, 

'o 
u~ 
~ 

eı 

,. 
• 

Dün öğleden sonra Bul· 
gurca köyünde Kara Meh· 
medin yanında çalışan ame· 
leden Ahmet, Ömer oğlu 
Musayı biçakla ıol böğrun
den ağar suretle yaralamış· 
br. YaraJı, hadit!eden sonra 
ııbbi imdat otemobilile iz· 

' mire getirilerak Memleket 
r haıtaneıinde tedavi altına z:: 

alınmıthr. Hadiseye müdde· ., 
· iumumi muavini 8. Sabri el 

l'l koymuıtur. 
'· ... 
1 

B. Salah ettin 
Kantar 

r Asarıatika müzeleri müdü· 
l4 rü bay Salahettin Kantar 
}ı Tire, Kuıadası, Çamlık, Sel· 

1-:1 çuk, Torbalı asarıatika iıle· 
i- rini görmek ve Afrodisya 

ıl 
1 

1 

1 

' ı 

harabelerinde yapılacak ka
zılan bitirmek üzere dün 
Selçuğa gitmiştir. 

Dr. Ekştayn 
Ankara Nümune hastanesi 

çocuk hastalıkları mutabas· 
1111 Dr. Ekştayn ve bayanı 
dün Sıhhiye müdürü Dr. 
Gevdet SaraçoğJu ile birlikte 
Buca ve Burnava köylerinde 
tetkikat yapmışlardır. Pro· 
fesor bugün Menemen köy
lerinde tetkiklerine devam 
edecektir. 

•• 
•t Türk Göklerini 
a • 
t 
e 
1 a 

1 

ıf . 
' \ 

u 
' ~ 
' il . 
ıi 

a' 
1 

ı' 
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Türk Kanatlarile 
Süslemesini 
Bilmeliyiz 

Zaferi kutlamış olmak, 
zaferin manasına, anrına er· 
mıı olmak için en güzel va· 
ııta ve çare : uçak için bir 
ıey vermek ve uçmağa ka
biliyetli ve hazır bulunmak
tır . 

- Bugün büyük zaferin 
bütün tarih boyunca meyve
ıini vermesi ve kendinden 
evvelki kara günleri bir da
ha avdet ettirmemesi için 
en lüzumlu şeyin Hava mü· 

C llalkıa Seıl , 

. . . -

.. ·$ON D A .Kl K'· A~v. 
. . ' . . . . . . 

Alman manevraları 
----------------------••oo .. ~--------------------

Garb istihkim~ar.ında 400 bin kişi çalışıyor 
kuvvetin yekiinü iki milyona yakındır bu 
kuvvet şimdilik altı ay hizmette kalacak 

Berlin 18 (Radyo) - Manevralar devam ediyor Arap istihkamlarının tahkimi için 400 
bin istihkam neferi gönderilmiş ve tahkimat başlamıştır. 

Silah altında bulunan askeri mikdar iki milyona yakıddır . 
Bu askerler Göringin kararnamesi mucibince şimdil'k alh ay hizmette kalabilecek-

lerdir. 
Berlia, 17 (Radyo) - Alman gazetelerin, Fransız ve lngiliz matbuatının, Alman manev· 

raları münasebetile yaptığı neşriyata cevap vermekte ve bu neşriyatın, kasten yapıldığını 
iddia etmektedirler. 

Alman gazeteleri, Alman manevralartnlD, 16 sınıf ibtiyatlarm talimi için yapıldığını baş· 
kaca hiçbir mahiyeti olmadığını ileri sürerek yürütülen mütaleaların yersiz olduğunu kay· 
detmektedirler. 

Hatay meclisi eylülde toplanacak 
Antakya 17 (Hususi) - Hatay mebus seçimi 30 ağustosta yapılacağından bütün tertibat 

ikmal edilmiştir. 
Hatay meclisi eylülün ilk haftasında açalacaktır. 

Yahudilerin propağanda yapması menedildi 
Bern 17 (Radyo) - Hükumet Avusturyadan İsviçreye hicret eden Yahudilerin, Almanya 

aleyhine propağanda yapmalarını sureli katiyede menetmiştir. 

lstanbulda bir otomobil genç bir kızı ezdi 
lstanbul 17 (Husuıi)-Bomonti durak mahallinden karşıya geçmek isti yen nafia mühen-

disi bay Eminin 18 yaşındaki kızı Münire karşı taraftan hızla gelen otomobilin altında 
kalarak derhal ölmüştür. 

Şamda bir cephanelik berhava oldu 
Şam 17 (Hususi) - Şam civarandaki büyük biı askeri cephanelik ateş almış ve depo 

kam ilen yanmıştır . 
İnfilakın ıiddetinden Şam iki saat korku geçirmiş ve Şamın birçok evlerin camları kırd

mııtır. Maddi zarar mühimdir. 

Çinlilerin • 
zavıatı 

Tokyo 17 (Radyo) - j aponya erkioı harbiyesinin neşrettiği bir istatistikte, Çin • japon 
harbinin bidayetten bu güne kadar Çinlilerin, bir milyon altıyüz bin kişi kaybettikleri 
bildirilmektedir. 

Denizde yarım insan gövdesi bulundu 
lstanbul, 18 (Hususi) - Bir ıandalcı dün Beşiktaşta denizde bir cesed görmüş, zabıtaya 

haberdar etmiş, denizden çıkarılan cesidin bir insanın yarım gövdesi olduğu görülmüştür. 
Cesed Morga kaldmlmış ve hüviyetinin tesbiti için tahkikata girişilmiştir. 

japonyada tekrar eeceleri elektrikler yanıyor 
Tokyo 17 (Radyo) - Hükfı 'Det Rus· Japon ihtilafının başlangıcından beri bütün j a pon 

şehirlerinin, geceleri elektrikleri söndürülmeleri hakkinda verdiği emri kaldırmıştır. 
----~------------~oooo~------~~~~--~ 

Japon askerleri koleradan kırılıyor 
Paris 17 (Radyo) - Japon askerleri, (Kökyan) da ortalığı istila etmiş olan koleraya 

yakalanmaktadır. 
Her gün, yüzlerce Japon neferi koleraya tutulmakta ve bunların mühim bir kısmı öl-

mektedir. 

Yahudilerle İtalyanları Ayırmak Lazım mış 
Roma, 17 (Radyo) - ltalyada Rasist siyasetini ve Yahudi aleyhtarlığını kabul etmiyen· 

lere karşı mücadele devam etmektedir. Gazeteler şimdi bu ırk nazariyeleri aleyhinde Papa• 
nın nutkunu tasvip eden ltalyan pretestanlara hücum ediyorlar. "Luçe,, gazetesi şöyle 
yazıyor : Israil oğulları ile Italyanlar arasında bir sed kurmak lizımdar. 

"Kritika Faşista,, gazetesi adliye nazırı Boçari imzasile yandığı bir makalade Y &budilere 
zülum ve işkence yapmaksızın onlara ltalyanları birbirinden ayırmak lüzumunu kaydediyor. 

~--~~----------------...... 00 ...... ~--~--~--------------

Orman işlerinde şiddetli tedbirler alındı 
Ankara 17 (Hususi) - Orman umum müdürlüğü orm ıtn işlerinin esash surette takibi 

için şiddetli tedbirler almaktadır. 
Bu münasebetle bazı orman mühendis ve memurlarına işten el çektirilmiş, bazılarına da 

siciline geçmek üzere ceza verilmiştir. 

Talebeler mektep haricinde de 
edileceklerdir 

kontrol 

8 ! r Gazeteci 
Nasıl Çalışır 
Zaman zaman gazetelere 

kabahat bulanlar olur. Der
ler ki : 

- Efendim... Gazeteler 
bir meseleyi iyi tahkik ede· 
miyorlar. iyi haber alamıyor
lar. Zaman zaman bu sözle· 
ri işittikçe gülerim. Bir ga· 
zetecinin bizde nasıl çalış· 
tığını , ne müşkiller, karşı
sında kaldığını bilenler kat' 
iyen böyle bir söz söylemez· 
ler. 

Bizde "gazeci ile temas,, 
adeta eski tabirle bir "gü
nahı k~bair., addedilir. 

Geçenlerde matbaada o
turuyordum. Bir arkadaşım 
basit bir meselenin tahkiki 
için bir yere telefon ediyor· 
du. Kendisinden malumat 
istediği zat ta gazetecilerle 
görüşmesi yasak, mesul bir 
memur filan da değil.. . 

Arkadaşımla bu zat ara· 
sında geçen telefo,, konuş· 
masını aynen aşağıya yazı· 

yor uz. 
Arkadaşım telefonu açtı: 
- Şu mesele hakkında 

malfımatınızı rica edebilir 
miyim? diye sordu. 

Telefondaki zat evvela 
yavaş fakat okkala bir : 

- Lahavle... çekti. 
Arkadaşım büyük bir ne· 

zaketle devam etti : 

- Zannederim, bu me
sele hakkında bir karar ve· 
rildi değil mi efendim... Te
lefondaki ses bu sefer ha· 
fifçe : 

- F esubhanallah! .. 
Diye mırıldandı. 
Bundan sonrada sözüm o· 

na izahat vermeğe başladı. 

Kelimeler ağzından dirhem 
dirhem değil, mıskal mıskal 
çıkıyor, herkesin bildiği, ga
zetelerin günlerdenberi yaz· 
dığı malum şeylerden başka 
tek söz söylemiyordu. 

Bunlardan sonra da ilave 
etti : 

- Bunları yazmasanız da· 
ha iyi değil mi? 

Şımdi siz geliniz de böyle 
"lahavle,,lerle "fesübhanal· 
lah,, larla aldığınız üstünkö· 
rü malumata dayanarak her
hangi bir mesele hakkında 
cf karı umumiyeyi tenvir e· 
diniz. 

Hikmet Feridun Es .... 
150 Kilo ·Altın 

Ve Mücevherat 
Nevyork 17 ( Radyo ) -

ispanyanın eski Kral vekil· 
)erinden Sobre Mante 'nin 
hazinesi Skardula isminde 
bir Bueons Ayresli adam 
tarafından bulunmuştur. 

Bu hazinenin içinde 150 
kilo allan ve mücevherat var· 
dır. Bir milyon dolar kıyme· 

tinde olan bu baıineyi Gans· 
terler soymak istemişse de 
müdafiler haydudlardan iki
sini öldürmüştür. ... 

dafaası olduğunu bir daha Ankara 18 (Hususi) - Maarif vekaleti, mektep talebeleri tıin. mektebe devam şekillerini Amerı• kada 
hatırlatmak, bunu temin mak- ve mektep dışındaki yaşayışlarını ciddi bir kontro 'a tabi tutmak üzere tetkikat yap· 

1 

' 1 

ıadile de dabe fazla tayyare, maktadar. S ki 
daha uçucu hazırlamak ,su· Pek yak1nda bitirilecek olan bu tetkikattan sonra vekalet alakadar makamlara kontrol IC8 ar 
retile bu günün hakkını en işinin ne şekilde yapılacağını bildirecektir. Nevyork 17 ( Radyo ) -

iyi~u~~~ı,:~~7:~ ~~~:·!:z~ı- Ankarada büyük hukuk fakültesi yapılacak · ~ö~:;:ea;;; ·s~;:kıartar:~~ad~ 
nı, Türk göklerini Türk ka· Ankara 17 (Hosusi) - Ankarada yeni bir (hukuk fakültesi) binası inşa edilecektir. 1 etmektedir. Amerikanıu bazı 
natlarile süslemesini bilme- Yeni fakülte binası, bin talebe alacak büyüklüğünde olacak ve 800 kişilik bir konferans yerlerinde derece 45 kadar 

18 AGUSTOS 

Gayri 
Mübadillerin 
istihkakları 

Gayri mübadiller istihkak• 
!arının tasfiyesine ait kanu· 
nun tatbik suretini gösteren 
talimatname Maliye vekile· 
tinden vilayete gelmıştir. 
Vekiller heyetince taıdik 
edilen bu talimatnamenin 
tatbikine defterdarlık (milli 
emlak müdürlüğünce derhal 
başlanacaklar. 

Memura 
Hakaret 
Edilmez 

lkiçeşmeJikte Kestellide 
Kömürcü Şükrü belediye 
nizamlarına aykırı hareket 
ettiğinden kendisine zabıt 
varakası iınza ettirmek iı· 
tiyen belediye memuru B. 
Hilmi Ağırtekine hakeret 
etmiş ve zabıtaca yakalana· 
rak adliyeye verilmiıtir. 

•• • 
Uzüm incir 
Borsası 

Borsa idare heyeti, dün 
öğleden sonra borsa salonun· 
da borsa reisi Bay Mazhar 
İ:ımiroğlunun reisliğinde top· 
lanmış, muhtelif meseleler 
arasında üzüm ve incir piya· 
salaranın açdma tarihleri teı· 
oit edilmiıtir. Üzüm piyaıaıı 
25 inci 26 Ağustosta açıla
caktır. 

Konya Tapu 
Müdürlüğü 
Açık bulunan, Konya gru• 

bu tapu sicil müdürlüğDne 
birinci sınıf tapu kadoıtro 
müfettişlerinden B. lbrahim 
Hakkı Sezer tayin olunmuı
tur. ................... 

Kiliste Bir 
Sinema Yandı 

lstanbul, 17 (Hususi) -
Kiliste Kültür sinemasında 
yangın çıkmışı sinema tama
men yanmıştır. Nüfusca za· 
yiat olmamışbr. ........ _ ........ 
Bir Çete Yirmi 
Altı Ameleyi 
Kurşuna Dizdi 

Mekıiko 17 - MichoacıD 
devleti dahilinde Chopparo 
demiryolunda çalışae 30 ka· 
dar amele cumartesi g6nll 
sa babı hususi bir trenle iı· 
başına giderken miııelllb 
bir çetenin tecavüzllne ui· 
ramışlardır. Makinilt treni 
durdurmak mecburiyetinde 
kalmış ve mütecavizler sen· 
dikaya dahil bulunan 26 a· 
meleyi kurşuna dizdikten 
sonra diğerlerini serbest bı
rakmışlardır. Haydudların, 
öldürülen amelenin menıup 
olduğu sendika tarafından 
ücretle tutulduğu zannedil
mektedir. 

Kanda İhtilal 
İnsan kanında mevcud 

kırmızı küreyvelerin sayısı 
yükseklikle beraber artar. 
Bir insan deniz kenarından 
1800 metre yüksekliğe çık· 
sat kanındaki kilreyveler 24 
saatte 10 milyar fazlalaıar • liyiz. salonunu ihtiva edecektir. loşıata yakında bışlanacakbr. yükselmiştir. Ölenler çoktur. 
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