
Çinliler nihay~t Kantonu da kaybettiler 
~-------- ...................................................................... .. 

Çok şükür Atamızın sağ-
lık durumu çok iyidir 
--------------JO .... oo--

Bundan sonra yirmi dört saatta 
tebliğ çıkacaktır 

bir 

10 uncu 
lıtanbul, 21 (A.A) - Riyueti Cümhur : 

Umumi Kitipliğinden: 
1 - Reisicilmbur Atatürk'üa sıhhi vazi · 

Jetleri hakkında müdavi ve müşavir tabib-

leri tarafından bu akıam saat 20 de veri
len rapor ikinci maddededir: 

Rapor 
2 - Bu güoü çok iyi g çirdiJer. Umuo i 

ahvald! iyilik d evam etıot:kt dir. Nabı z 

muntazam, kuvvetli: 80; Tendfüs: :>O; Ha · 
raret ~erec(si : 36 9 d ur 

3 - Bundan soara 24 saat zarfında y.ı l · 
nız bir rapor neşr edile cektir. 

Eski şark demiryolları şirketi 
aleyhin~ da·va 

açıldı 
Ş ıı k demir yolları şirke t i 

hülni ne timiz t a ı afından sa
tın a lın dı k t an sonra. şirke t 
h esap larını tasviye edip me-

mu r larının iş i n e nihayet ve
rirk en bunlardan ecnebi olan-

ların a tınminat vermiş v ~ üç 
y ü-ı dl i Türk memur una h z · 
mın at ver memişt i r . Bunuu i 
çin b u memurl a rın ht> psi bi
rinci ticaret u a bk e m l' S İ ne 

mü racaat etmişle r ve müda 
faa ları oıd a e s ~ i adliye veki · 

" . 

pref c:• Ö M.s bmudEsad Boz· ı- .--
ku t k a bul etmiştir. B. M. ESAT BOZKURT 
~~~~~-~~~~-.. 

Menemencoğlu 
lstanbulda 
lıtanbul 21 (Hususi}-Ha

ricite Vekileti genel sekre
teri B. Numan Menemenci· 
o~lu, bu alışım Ankaradan 
buraya gelmiştir. 

Bay Şevki 
Avukat Oldu 

Ruslar Çekler- · İktisat Vekili 
den Soruyor GeJecck Se~e Aln1an

ya ya Gıdecek 

~ 
1Prens Bibesko 

--------t•noH--- - - - --
Ankaraya Gidiyor 

___ _,.,..,.._ __ 
Filistin de te

de-mizleme 
vam ediyor 

~ , 

, . 
KUDÜSTE KARIŞIKLIKTAN 

BİR SAHNE 
Kudüı 21 (A.A) - Bütün 

gün askeri lutalar girdikleri 
lnahıllerde temizlik yapmış-
lar, m6nferit asileri takib 
ederek bunlardan dördünü 
öldürmüşler, bir lsaçını da 
tevkif etmişlerdir. 
Ak~am eski şehrin büyük 

bir kısmı işgal edildikten 
soora kıtalar Ömer camii 
civarındaki mahallelerde fa
aliyete devam etmişlerdir. 

Eyaletinde gene bir takım 
taarruzlar vukua gelmiştir. 

B. ŞEVKİ SUNER 

Birçok seneler iz mir de 
Ağır ceza müddei umumili · 
ğinde bulunarak daima ka · 
nunun icap ettirdiği hak ve 
adalet yolunda yürümüş ve 
herkesin muhabbet ve hür-
metini kazanmağa muvaffak 
olmuş olan değerli Hukuk
cularımızdan Hay Şevki Su-
ner'in bu defa lstaobulda 
avukatlığa başladığını mem 
nuniyetle öğre~dik. 

Bu kıymetli arkadaşımıza 
serbest mesleğinde de son
suz muvaffakıyetler dileriz. _ .. ··-·--
Bay Adit Geldi 

BAY ADİL 
Mezuocn Balıkesird ~ ba • 

Prağ 21 (Radyo) - Sov
yet Rusya sefiri bu gün ha
riciye neza etine gelmiş ve 

komüoi5t partisinin neden do 
layı feshedildiğini sormuştur. 

Hariciye nezareti Rus sefi
rine henüz cevap vermemiş 
tir. Veri lect· k ceva hın ne ola
cağı malum değildir. -·-
Bitlerin 
Ziya·reti 

Berlin 21 (A,A) - Hitler 
öğleden sonra Alman - Çek 
hududu ciyarında kiin Kra· 

uman ve Soningberg şehir· 
lerini ziyaret etmiştir. 

Öğleden sonra Linz şeb· 
rini gezmiş ve akşam Bey
chtesgademe hareket etmiş
tir. 

lunan Hususi Hesaplar direk
törü Bay Adil Uysal dün 

şehrimize dönmüş ve bugün 
vazifesine başlamıştır. 

18TER GUL iSTER AGLA 
• 
insan Zengin Olursa Yapacaiını Şaşırır 

Yalnız Amerikanın değil, belki bütün dünyanın en zengin Kralının kızı olan bayan Du
risi Krum•el on milyon dolar sarfüe ine ide bahsi geçen bir kule yapbrmak için mehendis
leri toplayarak onlara plinı çizdirmiş ve inşaata başlatmıştır. Bukadar muazzam bir kule 
ıimdiye kadar görülmemiş birşey olacakmış. Paranın çokluğu galiba insanı zivanadan 

çıkarıyormuı ! 1 
Sen de ey okuyucum bunu duy da, zengirlerin böyle acaip ıeylerle uğraşmalarına : 

iSTER GULISTER AGLA 

8. ŞAKIR KESEBİR 
lstanbul, 21 ( Hususi ) -

iktisat Vekili 8. Şakir Ke
sebirin Almanya seyahati, 
gelecek seneye kalmıştır. 

SamuelHoar 
Hitlerin Nutkuna 

Cevap Verdiler 

8. SAMUEL HOR 
Londra, 21 (A.A) - Bay 

Hore dün Klatonon Seada 
bir nutuk söylemiştir.. Bu 
nutuk 8. Hitle,ria 9 llkteşrin 
de Sarburkta irad etmiş ol
duğu nutkun cevabı addedi· 
le bilir. 

Bay Hoare B. Aitlerin sul
ha müteallik olan vaitlerinde 
samimi olduğuna kani bulun
duğunu söylemiş ve mütea
kiben bizzat Hitlerin daima 
sulha ve daima kendimizi 

1 
müdafaııya hazırız şeklindeki 
vecizesini kabul ederek silah· 

Prens Bubesko Yeşilköyd~, Hava Kurumu lstanbul Reisi 
lsmail Hakkı ile 2'Örüşüyor. 

htanbul (Hususi) - Şehrimizde bulunan beynelmilel hava 
kurumu reisi Prens Bibesko, dün Istanbul hava kurumu 
reisi 8. Ismail Hakkının refakatinde olarak şehrimizde bir 
gezinti yapmış ve öğleden sonra Adaya gitmiıtir. 

Ptens Bibesko, iki güne kadar Ankaraya gidecektir. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
Sinamalar hakkında halkın 

,ika yeti 
Oralp, Cezmi, Orhan Yılmaz, Uğuz, Muzaffer, Dinçal 

imıalarile aldığımız mektubu aynen aşağıya yazıyoruz: 
14 Teşrin cumartesi günü ırgat pazarında ;9 Asri ve Lile 

sinemalarına girmek üzere gittik, bir de ne görelim? Sine· 
ma kapıları duvar. Yüzlerce kişi sinema önünde bekliyor· 
lar. Sorduğumuz zaman: 

- Bayanlar, baylar bu seans bitecek ondan sonra siz 
gireceksiniz. 

Dediler ve bilet kesmediler, biz sebebini sorduk, "bele· 
diye böyle emretti,, diyorlar. Saatlarca cadde üzerinde bizi 
bekletiyorlar. O gün bu sioamalarda yediyüz kişiyi bol, 
bol alacak yer bulunduğu halde içerde ancak 250 kişi var 

yoktu. 
Eğer belediye hepimizin sıhhatını düşünüyor v ~ hd ıhama 

meydan vermemek istiyorsa sinemalatın haddı Lt1.a lu.)ioden 
fazla adam almamaları hakkında belediye kanununu tat
bik etmelidir. 

Yoksa balkısaatlarca · sinema boş olduğu halde- kapı 
önünde bekletmek doğru mudur ? Binaenaley belediyemizin 
bu işe bir hal çaresi bulunmasını ve gazetenizin tavassutunu 
rica eder ve bu mektubumuzun "Hılkıa Sesi - Hakkın Sesi" 
sütununda yazılmasını yalvarıyor, derin sayğılarımııı sunu
yoruz. ,, 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 



............ 
l mı·r DUNYADA 

Z NELER 
•• 
Olümden kur-
taran mezar 

Kahvelerini 
DOLAŞIYORUM! ... 

1 Yazan: Gönül ~mre 

- 27 -

En büyük korkumuz, elimizde
ki kız eibi makineli tüfenkleri 

kaptırmak korkusu idi 
Haydi herkes makineliıini 

yakalasın ... ,, 
Ve: yüklerimizi aldığımız 

gibi yola düzüldük.. Çok 
geçmeden Muradın motoru
na vardık. Zavallıcık, sabır· 

sızlanıp duruyormuı meğer .. 
Neyıe ağır yüklerimizi mo
tora koyduğumuz gibi fayrap 
ettik .. 

Sabili takiben gidiyor, et
rafımızı kollı)'orduk, allah
tan görünürlerde bir ıey 
yoktu ... 

Boğazdan çıkınca artık 
tehlike azalmıı gibiydi .. 

Bütün kuvvetimizi yol al
mağa verdik .. 

Ve tanrıya çok şükür ki, 
hiç bir tehlike atlatmadan 
lneboluyu tuttuk. 

Şunu anlatmak isterim ki, 
yolda en büyük korkumuz, 
Elimizdeki kız gibi makieeli 
tüfekleri kaptırmak korkusu 
idi. 

Yoksa, canımızı nasılsa 
luutarmak mümkündü.. Eh 
kurtaramasaydık ta, ne ya· 
palım, canımızı ıeve seve 
memleket uğrunda feda et
miı olacaktık ... 

- Sonra ne yaptanız? .. 
Bay Arif Amaç gildü: 

- Ne yapacağız .. , Canım 
tüfeklerimizle kuvvayi miJJi
yeye iltihak ettik ve sonuna 
kadar çarpıştık ... 

Bay Arif Amaç, gizleye
mediii bir gurur içinde söz
lerini şöyle bitirdi: 

- Eh.. bizi hamdolsun 
Atamızın emrinde elimizden 
geldiği kadar vazifemizi 
yaptık. 

Şimdi de kahvecilik yapıp 
namerde muhtaç olmadan 
geçinip gidiyoruz... Çok şü
kür allaha ... 

Karanhk basmış, kahvenin 
elektrikleri yanmıştı.. Güler 
yüzlü, tatla sözlü kahveciyi 
fazla meşgul etmiye gel
mezdi: 

- Haydi Arif usta, dedim, 
seni işinden alakoyduk.. Bu 
kadarı yeter: 

Güldü ve kalktı: 
- Yok canım, dedi, ara

!nra böyle sohbetlerde lazım. 
Her vakıt iş göıülmez a ... 
Hoparlörün tok sesi gene 
yanık bir memleket türkü
sünü çalarken "Yeni bahar,, 
tair diğerle "Darülfunun ,,dan 
ayrılarak matbaanın yolunu 
tuttum .. 

-Arkası var-
------------&:31-----------

Bir kadının ı Devria-
vücudundan lem Rekoru 
966 litre su 
Yugoslavyanın Mostar ıeh 

ri civarında Malloplije kasa-
basında Idropsiden muztarip 

Ata Salçin Salçin adında 

bir sene evvel 
kaldmlmııtı. 

hastaneye 

Hastanede kaldığı on bir 
ay içinde vücudundan tam 

966 litre su çıkarılmıştır. 
Zavallı kadın geçen Hh 

günü ölmüş ve9 Yugoslav 
doktorlarına bu görülmemiş 
valranın hallini miras "larak 
bırakmıştır. 

Denebilirki devrirlem re
korunu şimdiye kadar elinde 
tutan adam bir Ingilizdir. Bu 
adamın ismi Vilfrid T omkins 
tir. Otuz yedi defa dünyayı 
devretmiıtir. Bunun sebebi 
bir lngiliz viski firmasının 

mümessili olmasıdır. Bütün 
bu seyahatleri menıup loldu .. 
ğu firma namına yapmıştır. 
Birçok seyrisefain kumpan
yaları bu adama '•Fahri yol· 
cu., ünvanını vermiılerdir. ........ _ ..... ... 
Kız kaçırma 
Cumaovası nahiyesinin De

veli istasyonunda B. İsmailin 
Dost devlet doktorlarının yanında oturan kız kardeşi 

tıb tarihinde eıi görülmemiı Bo. Nedim~ r yni yerde ma· 
bir hadise olarak tavsif ettik rangoz lbrahim oğlu Kamil 
Jeri bu vaka dünya doktor· tarafından kaçırılmıştır. Ka-
ları arasında da çok büyük mil yakalanmı' ve adliyeye 
bir hayret uyandırmııtır. t verilmiştir. 
~~~**~**~**~:~****~****~,.~ 4C M 

! Elhamra Telefon a 
= ldoreıinee Milli Kütüpane Sioem~ı573 ~ 
~ BUGON Dünya sinemacılığınlo iki eşsiz şöhreti : 
fC GRETA GARBO • CHARLES BOYER )t 
tC Tarafından şahane bir güzellikde yarahlan senenin 

j KoNTmiS"m VVALEVSKA S 
~ Seanslar: 3,30 - 6 - 8,30 da )t 

-tc Fiatlar: 25-30-40-50 Cumartesi talebe 1 de 15 K. ~ 
tC Pazar saat 11 de çok ucuz matina salon 20 koltuk 30 )t 
~ M 
~~~~~~~~~~~xx:ıcc~xx~txzx· 

OLUYOR 1 
En Büvük Ve En ., 

Küçük Gaz te 
Dünyanın en fasılalı ola -

rak intişar eden gazetesi mu
hakkak ki " llluminated Ou · 
adryhe constellation ,, dur. 
Bu gazetenin boyu iki buçuk 
metredir. Genişligide bir M. 
sekiz santimdir. Onüç sütun 
üzerine ve sekiz sayfa ola
rak her yüz senede bir inti
şar eder. Son nüshası 1850 
de çıkmıştır. Müteakip nüs
hasıda 1950 de çıkacaktır 
Dünyanın en küçük gaze

tesi ise lngilterede çıkın Bil· 
le Standarddır. Boyu yetmiş 
beş eni altmış milimetredir. 
Bu gazeteyi bir adam dol· 
durur, ayni adam basar ve 
dağıtır. 

Nehirden çıkan 
define 

Almanyada, bir nehrin su· 
larından d .fine çıkarılmıştır. 

Kolonya'd.a, birkaç çocuk 
toplanmış nehir kıyısında 

oynıyorlarmış. 

içlerinden birisi, nehir su· 
!arının üstünde bir kağıt 
torba farketmiş arkadaşla

rına göstermiı. Çocuklar 
"bakahm h>rbanın içinde ne
ler var?,, demişler, torbayı 

sahile sürüklemişler. Fakat 
torba yırtılmış, suyun içine 
sarı sarı bir çok paralar dö
külmüştür. 

Çocuklar torbayı açmışlar, 
toıbanın içinden tomar tomar 
kağıt dolar, Holanda fılorini 
Isviçre frangı çıkmıştır. Tor
badan çıkarılan para yaram 
milyon frank tutmaktadır. 

Çocuklar vaziyeti derhal 
polise haber vermişlerdir. 

Bunun bir döviz kaçakçılığı 

teşebbüsü olduğu tahmin 
edilmektedir. 

Suya dökülen altın para· 
lar da kamilen çıkarılmııtır. ............. 
Dakikada 100 

Kurşun 
Amerikadaki silah fabrika· 

larında mütehassıshk eden 
Gon Harant isminde bir mü · 
hendis dakikada 100 kurşun 
atan yeni bir sili~ icat et
miştir. Makineli tüfeğe ben
ziyen bu silahın ilk tecrübesi 
yapılarak muvafık görülmüş· 
tür. Silahı kulla o ani J r bir 
mitralyöz kullanir gibi düş· 
mana kurşun yağdırabilecek
tir. 

Arnerika askeri makam
ları yeni silahtan 7500 tane 
yapılmasını emretmiştir. 

1600 
me 
bir 

••• 
mükile
yapılan 
kablo 

Almanyanın Nürenberg ıeh 
ri civarında bir kilisenin ça· 
tı kulesinde çalışmakta olan 
bir u~ta nasılsa muvazenesi
ni kaybederek bulunduğu ye· 

1 rden aşağıya doğıu kayma
ğa başlar, gayet yüksek bir 
bir mevkiden aşağıya bu uç· 
manın muhakkak bir ölümle 
neticelenmesi lizımgelirken 
bir tesadüf eseri düşenin ha· 
yatını kurtarır. Ustanın ça
lıştığı kilisenin etrafı mezar
lıktır. O gün kasabada ölen 
bir adamın gömülmesi için 
taze bir mezar kazılmıştı, ka 
zıhrken çıkarılan topraklar 
büyük İ>İr yığın teşkil etmiş 

bulunuyordu. Bu taze toprak 
yığınıda ustanın tam düştü· 

ğü yere tesadüf ediyordu o· 
nnn için usta sert toprak Ü· 

zerine düşerek mutlaka öl
mesi lizımgelirken bu ynmu· 
şak mezar toprağının üze· 
rine düşerek hiç bir tarafı 
zedelenmeden kurtuluyor ya· 
lınız toprak yığınından da ka 
yarak mezarın içine düşü· 
yor. Bir mezarın ölü insanı 
gömmeğe değil bir diri iDsa
nın bayatını kurtarmağ.1 ya
radığı belkide dünyada ilk 
defa vaki olmuştur. -·-
Kadınlrı öldü
düren dindar 
Amerikanın T eksas cüm

huriyetinde Sen Antonyada 
yaşıyan çok namuslu, mün· 
zevi dindar ve 55 yaşların

daki Cobar isminde bir ada· 
mın kadınları öldürmekten 
zevk duyan bir Landru ol
duğu anlaşılmıştır. Her gün 
kiliseye giden bu yeni Land
ru gözüne kestirdiği güzel 
kadınları birer veıile ile kan
dırarak evine getirir vekim· 
bilir nelerdtu sonra boğup 
öleürürmüf. Kadın cesedle
rini timsahlarla dolu bir gö· 
le atan katilin şimdiye ka · 
dar beş kadını bu suretle 
yokettiği tesbit olunmuştur. 

Yılan balığı ye
rine kara yılanı 

Bir müddettenberi bir Ja
pon firmasının " Y dan balı· 
ğı " konservesi olarak sattı
ğı konserveler bütün dünya
da pek büyük bir rağbet 
görmekte 'idi. Bu balıklar J a
ponyaoın Süji kasabaınnda 

imal edilmekte idi fakat ya· 
pılan tahkikat bu balıklar1n 

bahk olmayıp zehirsiz kara 
yılanı oldukları anlaşılmış ve 
fabrika kapatılmıştır, --Edirnede Me
raklı Bir Dava 

Edirne, (Hususi) - Saka 
Ali namında bir zat ve ka
rısını öldürmekJe maznun HiJ 
minin mahkemesine Edirne 
ağırceza mahkemesinde de
vam edilmiş ve mabktme 
talik olunmuştur. 

iki logiliz müh~ndisi yeni Müteaddit cinayetler işle· 
bir harika addedilecek bir yen ve hele saka Ali ve ka· 
kablo inşasına muvı.ff .. k ol· r;smı gc.ce yataklarında u· 
muştur. yurken bilta ile öldürmek 

Bu kablo elektrikçilik tek· gibi tüyler ürpertici bir ci· 
niğinde yeni bir kapı aça- nayetin de faili olduğu an· 
caktır. 800 mükalemeyi ayni !aşılmakta bulunan Hilmioin 
zamanda alıp veren, 1600 mahkemesi Edirnede bir me-
mükilemeye vasıtalık eden rak ve heyecanla takip edil-
kablo modern tekniğin ıa· mekte mahkeme salonu hın· 
hP-uırlerinden birisidir, ____ ~~2cı bıaLdolmaktadar. 

22 Birinci T e~ 

Ahlak ve 
muaşeret adabı 

Öğrencilerime öğütlerim - 20 - H. Türkekul 

Kart Teatisi Hakkında 
Maddeler 

Bu yazımızda kart alıp 
verme hususunda kolaylık 
olmak için bir bülasa ) apı· 
yoruz: 

1 - Bekarll\r evlilere bir 
tane kocaya ve bir tane de 
karıya mahsus olmak üzere 
iki tane kar bırakırlar. 

2 - Evliler, evlilik kendi 
kartlanndan iki tane karı 
kocaya ve eşlerinin bir adet 
kartı yalnız kadına aid olmak 
üzeıe üç kar bırakırlar. 

3 - Yüksek bir mevkide 
bulunan dul bayanlara karı 
ve kaca tarafindan birer 
kart olmak üzere iki kart 
b1rakılır. 

4 - Dul bayanların ba · 
baları veya birlikte oturan 
kardeşleri varsa koca tara
fından onlar namına bir kart 
bırakmak nezaket icabıdır. 

5 - Bu suretle bırakılan 

kartlara koca tarafından be· 
kar olanlara yalnız bir kart 
iade edilir, bu kart bir hafta 
içinde be heme bal verHme · 
Jidir. 

6 - Evlilik ayni suretle, 
ayni müddet içinde üç kart 
iade edilir. 

7 - Dul bayanlar yalnız 
bayanlara bir kart iade eder
ler. Babasına veya kardeş
lerine kart bırakılmıı ise 
onlar koca ve karıya olmak 
üzere iki kart bırakırlar. 

8 - Uzak bir yere gider
ken veya teşekkür için bıra
kılan üstü işaretli kartlara 
cevap verilmez. 

9 - Tebrik için üzeri ita· 
retli kartlar da bir hafta 
içinde teşekkür işaretli kart· 
lar göndermek lazımdır. 

10 - Bir zatı prannta 
için bazı büyükler tarafından 
üzeri işaretli bir kartla be
raber bırakılan kartlardan 
yalnız pranzanta edilen zatın 
kartına mukabele olunur. 

11 - Uzunca müddet dı
ıarıda bulunup dönen dost
l:tr tarafından davetlerini bil· 
dirmek üzere açık zarf için· 
de kenaırı kıvrılmaksızın bı · 
rakılan kartlara da mukabele 
edilmez. Yapılacak davetler 
nazarı itibare alınmak üzere 
saklamak doğru olur. 

12 - Ölümü haber veren 
cenazede 

beraber 
ihbar namelere 
hazır bulunmakla 

kart göndermekle karıılılC 
verilmek nezaket icobıd11. 
Bu çeşit kartlara biı tane 
kocanın ve bir tane de ka
dının karta gönderilmek ki
fidir. Kocanın kartı üzerine 
bir tebrik cümlesi yazılır. 

14 - Genç kızlara kart 
bırakılmaz. Sosyeteye girmiı 
bulunan genç kızlar yaln11. 
annelerinin kartlarında onun 
adının altına adlarını yazdı
rabilirler. Genç gızlar kendi 
yaş\arında ki kızlara kartla· 
rını bırakabilirler. 

Genç kızlar on sekiz yaı
larrna vardıkları zaman ce
miyete girebilirler. Y alınıı: 
bunların sosyetedeki mevki
leri, giyinmeleri, hürriyetleri 
ve serbestileri hakkında he· 
rıüz bir karara •bağlınmamıı· 
tır. 

Arkası Yar __ ....,.,._,., __ _ 
• 
insanların Çe-
nesini Uzatıp 
kısalan doktorı 

Amerikada Vilyam Bakok 
adında bir cerrah bugün 
Birleşik devletler tık muhi
tinde büyük bir inkilap •Ü

cüda getirmiıtir. Bu ~doktor 
Fladelfiya üniversitesinde 
profesördür. Profcıor, profil· 
leri biçimsi1. olan, üst çene· 
sine nazaran alt çenesi 
biraz geride olan adamların 
surdttnı tashih etmektedir. 

1>1Jktor Bakok ameliyatla-
rını pek orijinal bir tekilde 
yapmaktadır. Şakak kemiii 
ile elmacık arasını yardıkta~ 
sonra üst çenenin nih-. .,..tine 
mudeni bir çubuk k 
ve üzerine kulak k 
dan ahnmıı bir lu 
aşılamaktadır. 

Kıkırdak aşılandıktan ıoa· · 
ra alt çene haylice uzamak· 
tadır. Bn suretle alt çene 
üst çenenin h:zasıoa gelmek
te ve adamın suratı düzel· 
mektedir. 

Çin Halkı Ve 
Hür af eler 

Çindeki köprüler umumi· 
yelle düz değildir. İvicaclı
dır . Çinliler bürafeye çok i
nanırlar ve sanırlar ki cin ve 
perile:, insanları düz istika
mette daha iyi takip edebi· 
lirler, onun için köprüleri 
iğri büğrü yaparlar. 

Hakaret 

uen derin ve samimi taziyet· 
lerile,, kaydını havi açık bir 
zarf içinde kart göndermek 
sure tile de karşılık veriJir. 

13 - Nişan. evlenme tö· lkiçeşmelikte Müftü soka-
renlerini bildiren ihbarne- ğında Ahmed kızı30 yaıında 
melere de "en sıcak ve s.Jmi- Bn. Afet, Fethiyeli Bn. Ha-
mi tebrikatımla,, kaydile bir kata hakaret etmiıtir. 

·~**~~~~***:~~~~~~~:JtS~~~~*~ = Kültür Park Sineması ~ 
tc Kibar halkın sineması olacaktır. = Ailevi ve içtimai fılimler ~öst.erecektir... . 
t( Pıoğramlarının mükemmelıyetıle temay~ı: edecektır. 
t( istirahat için aranılan t~kmil evsafı haız olacalitır. 
tC Sizin için bir gezinti ve eğlence liaynağı olacaktır. >t 
fC Güzellik v~ zarafet abidesi olacaktır. ' >t 
~ DiKKAT: Resmi küşada şimdiden hazırlanınız. = 
t( Sinemamızın hedefi: Güzel film ve ucuz fiyattır. ,. 
zz~~ ıa~~~~~:w:• .. • 
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Hayatı Romanlara rl evzu Olacak Bir Kadın .... ________________ _ 

Zaharofun dostu leydi Ovenin 
• • 
ıs mı tekrar duyulmaya başladı 

Y-aktile berkasi kendisine 
hayran ettiği şehirde Leydi 
Ovea şimdi yapayalnızdır. 
f1erkH kendisinden yüz çe· 
•irmiıtir. Ve hatırını soracak 
bir ahbab bile bulamamak· 
tadar. 

Iıte, bu yalaızhk içinde 
ilıea kadın bir gDn bir mek . 
tup ohyor: Hoaduraa'daa 
relen bu mektupta Mak Kol 
iımiade bir lngiJiz onu uzak
tan tanıdığını, keadiıiae bay 
•an olduğunu söylüyor ve 
111ahkeme huzurunda cesa · 
retiai kaybetmemesi tavsi
yesinde bulunarak : 

- Hikimin karşısına ç,k 
bğıaız zaman yaa kanıza da· 
ima bir orkide takınız diyor. 

Uzak bir müstemlekede ya 
laaız bir bayat yışıyaa bu 
melaalıo!ik İngiliz bir roma1J 
kakramaaıaı andır•n kadına 
tiakikaten aşıktır ve oranın 
esrarengiz havası içi r de bu 
•ık gün geçtikçe kuvvetle· 
Diyor. Hakimin karşısına çı· 
karken yakasına Mak Kolün 
tavsiye ettiii çiçeği takma· 
uiutmuyor. 

Hoaduras'daki lngiliz ona 
hemen b6rgün mektup yaz
maktadır. Leydi Oven de 
bua:ara cevap ve davanın 
her safhasını bütün tafsila
tı ile anlatıyor. Bu suretle a
ralarında uzaktan bir tanı · 
tıldık ve aık başlıyor. 
Kadın da uzaktan gelen 

bu doıtça ıeai memnuniyetle 
kartıhyor. 

Kadın davın, - bifr ip ser
best kalınca Mık Kol kea· 
diıini derhal Hoadurasa ça
ğmyor. Leydi Ona de hıç 
tereddüt etmiyor ve yola Çl· 
kıyor. Fakat, Hoduraea git
tiri zaman farkına vanyor ki 
bu mua yolculuk e101ıında, 
tam oa altı kilo kaybetmiı
tir ! 

Bununla beraber, iklimin· 
den vücuclu-.ua pek boılaa
~adığı bu memlekette kea
diıiai itıkı beklemektedir. 
Kak ~ol onu deıhal evine 
götürüyor. 

Burada bir iki ay roman
tik bir •ık bayatı yaşıyorlar, 
ıonra resmen evleniyorlar. 

Bugün eski Leydi Oven, 
yeni ismi ile misis Mık kol 
bir müddet için Londraya 
dönmü,tür. Macerasını şöyle 
anlatıyor: 

- Aı tık gürültülü hayat· 
tan bıkmış tam. Başımı dınle · 

meğe ihtiyacım vardı. Onun · 
için, uzak bir memlekete çe
kilip bepi beni seven ad•mla 
yaşamağa karar vermiştim. 

"Fakat az kalsın şeytana 

uyup yarı yoldao denecek· 
tim: Vapurda bir milyonerle 
tanıştım. O da bana itdivaç 
tekhf etti. Kabül etmek 
üzereydim. Fakat düşündüm: 

"Milyonerle evlenirsem ge
ne büyük şehirlerin maceralı 
ha yatana sürükleneceğim .. 
Başımdan gece biabir bidise 
geçecek ve kendimi gene 
ihtiraslarımın idaresine bıra · 
kacağım. 

"Derhal kat'i bir karar 
verdim. Milyonerin teklifini 
reddettim ve Hoadurasa git· 
tim. 

" Bu yabancı memlekette 
ayark basarken beni karşı· 
Jayaa kocam o!du Fakat bir
nenbire şaşırdım. Ve adeta 
sukutu hayale uğradım kar· 
şımda kısa pantolonlu beyaz 
gömlelikli, geniş keaarl• man 
tarh şapkalı bir adam vardı. 

" Lakin çok samimi bir 
adamdı. Derhal kendisine 
ısındım ve o bin bir aşk ma· 
ceramdan biç birinde duy· 
madığım bir saadet içinde 
evlendim. Düğünümüzde yer-

Leydi O ven, yirminci ası ın 

--------------..----u.--------------- ...... -- -==ı======= • 
lzmir Tramvay Ve Elektirik 

Türk Anonim Şirketinden : 
Cümburiyetin oa beşinci yıl dönümü münasebetiyle ya

pılacak donanma teaviratınıa elektirik enerjisi sar fiyat kıs· 
mı için : 

1 - Hükumete belediyeye ve bayır cemiyetlerine ait 
müe11esatla mekteplere 4 1·2 kuruşluk teazilli bir tarifeyi 
mtzkir m6e11eaaha donanma tcnvirabna tahsis ettikleri 
limbalarıa adedı ile takatıaı ve ayni zamanda üç akşamın 
her biri için yakma saat adedini en geç 27 ilkteşrin 1938 
tarihine kadar bildirmeleri ıartiyle. 

2 - Doaaama tenvirata yapmak arzusunda bulunan hu· 
ıuıi m8e1ae1atla eşbHada 3 kilovat uatıa meccaniliği ea 
geç 27 ilkteırin 1938 tarihine kadar şirketimizi tahriren 
haberdar etmeleri ıartiyle tatbik edileceği alikadarlarca 
malüm almak üzere ilin olunur. 

hayatı roman mevzuu olıcak 
kadınlarından biridir. 

Aslen Fransız olan bu ka
dın, bir dansöz olarak sah
ne hayatında çalışıuış, sonra 
meşhur ıilih tüccarı Bazil 
Zabarof kendisini sevmiş en 
sonra Fransada · katli sıfata 
ile uzun müddet hapiste yat-
mışhr .. 

Bugün Leydi Ovenin ismi 
tekrar duyuluyor: Bu Roman 
kahramanı kadın Honduras· 
da evlenmişt • r. Fakat, bu 
da garip bir şekilde bir ev· 
leaiştir. 

Leydi Ovan bugün evlen· 
diği adamı mektuplaşarak 
tanımış ve aşkları pek uzak· 
tan uzağa olmuştur. 

Bu maceralı bayata kısa 
bir hikaye halinde bülisa 
edelim: 

Leydi Oven, heoüz Edme 
Nodo isminde küçük bir 
Fransız dansözü idi; Havr
daki bir muıikholde çalaşı · 

yordu. Bir gün muzikhole 
son derece zengin bir lngi 
liz lordu giriyor ve kızı gö· 
rüyor ve kızı görür görmez 
kelimenin bütün maaasi ile 
iıık oluyor! 

Milyoner denecek kadar 
zengin olan bu Jord deı hal 
Edme ile evleniyor tve onu 
Londraya götürüyor. Loadra, 
eski F ıansız dansözü Leydi 
Oven için yeni bir değişik
lik olmuştu. Bütün büyük ve 
zengin İngilizler kadına bay· 
raa kalmışlar ve hepsi onun 
etrafında :dolaşmaya başla· 
mışlardır. 

Bu arada Basil Zaharofda 
vardır ve kadınıda çılgınca 

sevenlerden biride odur. 
Bütün Anupa için esrar

engiz bir adam olan meşhur 
silah tüccarının bir kadına 

tutulması herkesi hayrete dü
şürmüştiir. Fakat Zaharofun 
Leydi Oveae yazdığı mek· 
tuplar neşredilince hayret 
daha fazlalaşmıştır. Leyd! 0-

---~~-------------...:a.ıL._ _ __;,~~-_.Ll~~----•ea Bazil Zabarofua kead!· 

sine yazdığı bütün mektup· 
ları harpten sonra neşret

miştir. 

1926 da Lord Oven öldü -
düğü zaman karısı bir kaç 
yüsbia lira mirasa konuyor. 
Bu para ile Parise gelen 
Leydi Oven orada servetini 
kua bir zamanda yiyip b:ti
riyor ve beş parasız kalıyor 

Bu arada başından bir çok 
macera grçmiş ismi her kes 
için meşhur (olmuştur. 

Paruız kaldığı zaman ka· 
dınıa bulduğu çaıe hatırala· 

rınıl ntş ttaıektedir. "Ateş 

cinsi insanlar,, ismindeki bu 
kitap derhal büyük bir vel
vde koparıyor. Çünkü Lfydi 
Oven kendisile macerası 

g~çm ı ş o:ao birçok büyük 
ve meşhur kim~elerio isi en 

lerioi, bülüo aırlarıoı açlkça 
~öylemektco çekinmemiştir. 

A tık L ~ ydi O .. en kor 
kuoç bir kadın çeh esı al
mış t ır. Birçok maceralar onu 
hiçbir şeyd~n korkmıyao, ih· 
tirash bir dişi bir kaplan 
gibi vahşi bir mahluk olarrk 
taaınmışbr. 

Bhgün tanıdığı bir erke
ğin kar11ını tabanca çekip 
öldüren kadın nihayet katil
de olmuş v~ Versay mahke
mesi tarafından beş seneye 
mahkum e<!ilmiştir. 

Hapisten çıktıktan sonra 
Londraya gi df'n Leydi O ven 
orada kocasından kendisine 
kalan emlak ve akarı iflasa 
sürüklemiş olmaktan dolayı 
mabkemeye vuiliyor. 
JiJer bize eğlenceler tertip 
ettiler. Hatta bu hediyeler 
arasında birde garip bir hay 
vaa vardi ki gerisin geriye 
vermeğe mecbur olduk. 

Çünki hayvan o kadar vah 
şiydiki yan:mızda dursa mu
hakkak kocamı da beni de 
parçahyacaktl .. 

"Sonra yerlilerle de ahbap 
olduk. içlerinde~ ihtiyar bir 
kadaa var ki benimle çok iyi 
dost oldu. Bana büyücülük 
ve sihirbazlık esrarını öğre

tiyor.. Fakat bu büyücülük 
ve sihirbazlık insan!ara fe 
nalık etmek için deği l, bili· 
kis iyilik içir. 

"Y:ıkında tekrar Hondura· 
sa döneceğim v_e sakin haya
tıma devam ed· er ğirn .. ,, ................ _. 
Kiralık Otel 
Keçecilerde 76 Sa. Mani

sa ve Akbisar oteli kiraya 
verilecektir. İsteyenler içinde 
Bayan Dilbere müracaatları. 

10 15 

---·-~--Dikkat! 
Kavafiye te~gihtarına Jü

zum var. lstiyea arastada 
299 sayılı dükkana gelsin. 

lzmirli Ahmet Nuri --------
Dr. Fahri Işık 
lzmir Memleket Hastanesi 

Rontken Müteo ..... •• ·• 
RONTKE.N VE 

Elktrik tedavisi yapılır 
ikinci Beyler So. No. 29 

1 El EFON: 2542 

22 Birinci Teırhi 
• 

Cumhuriyet 
a 

Kişesi 
Eski ı..ocahker.J \! önünde 96 

aamarada berber bay Recebin 
Cumhuriyet Kişesi 25 nci ter
tibuı nc:r kcşiduinde bir çok 
vatandaşlan zenginliğin saade
tine kavuşturduğu gibi 6 acı 
keşide de "30060,, numara ile 
25000 lirayı bay Selaheddio 
31436 numara ile 15000 Jirayı 
bay Süleyman ve Mehmede 
ve birçok ufak ıkramiytler 
vermekle müşterilerine karşı 
ugutlu ı işe olduğunu ispat et· 
miştir. 

Üçüncü keşide de (5000) lira Seyfi, 4lüncüde 12000 lira 
Veli, beşincide 12000 lira Vehbi 10000 lira Ali baylar, al-

tıncıda 25000 lirayı Selabeddin 15000 lirayı Süleyman ve 
Mehmet baylar ve (1000) lira da bay Şevket, Nuri, Hilıeyin, 
Hasan, Celal, Cako ve Kadri kazanmışlardır . 

Dikkat! 

Peşin ve 
Taksitle 

Ea şık en ucuz elbise· 
lerinizi Kavaflar çarşısında 

35 No da 

TER Z i 
Kazım 

Şangüder'e 
yaptırınız. 

1 aci Sınıf Mutaha1111 ____ 8 __ _ 

Tenıiz dövülmüş, iti
na ile hazır lanmış her 
cins baharat 5 ve l O 
kuruşluk an bala jlarda 

Dr. Demir Ali 
KAMÇIO\:iLU 

Cih Tenasül hastalıkla -
rı elektrik tedavisi 

lzmir - Birinci beyler So. 

No. : 55 Telefon : 3479 --------
DOKTOR 

Tevfik Lütem 
MERKEZ HAST ANESI 

Kulak, Burun, Boğaz 
Mütehassısı muayenehane 2ci 

Beyler Numan zade 
sokak No S 

Her gün öğleden ıonra 

Üro'og Operatör 

DOKTOR 
Fuat ~oyer 

Böbrek mesane prostat 
idrar yolu ba9tahklar1nı te 
davi ve amehyatlarıoı yapar. 
2 nci Beyler Nllmaozade No S 

Aşçıbaşı Marka 
Makarnalar 

Selinik ıergisiadea birincilik 
madalyasını kazanmıthr ... ........................... 

i O O 1 T O~R i 
i Salih Sonad i 
ı Cild, Saç ve zührevi hasta- ı 
ı hklar müteba11ısı ı 
ı ikinci Beyler ıokalc No. 81 ı 
ı Her gün öğleden ıoara ı 
: Tefefon: 3315 ı .......................... 
DOKTOR 
İsmail Hakkı 

Bileeer 
DERVtŞO(iLU 

Dahili, sinir, çocnk hastalıkları 
saat 9 · 12 lkiçeşmelikte 1 6 
Karşıyaka Ya h 71 No. da 

T. 3760 ---- -
o 
Q.. Cl2 ..... 
c: g ~ 
c == .. 
-c &.. m 
~ • er 
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Y:ann·ki maçlar 
"Y•rın yapıltı'Cak lik müaa· 

(bakaları aşa.ğrya çıkarılmış· 
hr. 

Doğan spor Yamanlar sa· 
at 1 l de hakem Baha Ko· 
nuralp (8. takımı) A. takım
ıaat 13 te Ateşspor Demir
!po: hake n Esat Merter 
A. takımları saat 15 te Do
ğanııpor Yamanlar hakem M. 
Şenkal. - ...... 

Buda Bir 
• 
iş mi San ki 

Urlanın Denizli köyünden 
'Bn. Mes'udeyi Güvendek kö
yünden Mehmet Yılmaz1n ka 
çndığı zabıtaya haber ve
rilmiştir. Zabıta harekete geç 
meden önce kızın velisi muh • 
tar Hüseyin Erin kızını kur· 

tarmak üzere Mehmet Yıl· 
mazın evine koşmuştur. Yol
da Mehmet Yılmazın on ya
şındaki hemşiresi Şerifeye 

raslamış •e gıra tüfengile a· 
teş ederek zavallı günahsız 
yavrucağı ağır surette yara· 
lamıştır. Yaralı kız dün Mem· 
le ket hastahanesine nakle· 
dilmiş ve suçlu yakalanmış· 
br. 

Gelenler 
Gidenler 

Divan muhasebat murakibi 
B. Cemal Ünder Istanbuldau, 
memleket hastanesi başhe· 
kimi B. Hasan ile tıp kon
gresine giden heyet Anka -
radan şehrimize gelmişlerdir. 
Somıun saylavı 8. Aııım 

Sivel Ankaraya Napoliden 
gelen dış bakanı ikinci şube 
direktörü B. Orhan lstanbula 
gitmişlerdir 

Parayı almış 
kaçmış 

Ameleye verilmek üzere: 
kendisine 384 lira teslim 
edilen ÇamaJh vinç müte · 
ahhidi Hüseyin oğlu lbra
him paralarla birlikte firar 
ettiğinden şiddetle aranmak· 
tadu. 

Bir Nonksan 
İkmal Ediliyor 

Belediye baş hekiminin 
gösterdiği lüzum üzerine ya· 
kında Başturak camii civa
varında her türlü sıhhi · ter· 
tibabı haiz bir hali yaptm· 
lacaktir. 

Güzel bir 
karar 

Bütün nakil vasıtaları cum
huriyet bay1amında üç gün 
sürmek üzere halkımızdan 
yarım bilet parası alacak
lard11. 

Güzelyalı 
Oeaiı 

Güzelyah Parti Ocağının 
tamir ve t frişine başlanmış
tır. Ocağın tamiri bittikten 
sonra ocak azaları sık, 11k 
toplanblar yapacaktır. ., 

ZENGiN OLMAK 
iSTER E 

Çinliler Kantonu kaybetti 
Şangbay, 21 ( Radyo ) - Salahiyettar kaynaklardar bildirildiğine göre Japon motörlü 

milfrezeleri şimdi Kanion şenrine girmi;lerdir. imparatorluk genel karargahı da bir tan gu · 
ruhunun saat onbeş otuzda Kantona girdiğini saat yirmi ikide tebliğ etmiştir. 

Şanghay, 21 ( .\ .A) - Japon kıtaah dün Hankovun 50 mil cenubi garbisinde kain Ta· 
yeb şehrini işgal etmişlerdir. Japoular Çin payitahtının memleketin sair aksamı iJe olan 
son münakale hattını kesmek için Han\rnv·Kantoa demiryolu istikametinde ilerlemektedir. 

Paris, 21 (Radyo) - Avas Ajansının Oakon muhabiri haber veriyor : 
Çinliler, K•otonu tabliye etmeden evvel bütüo fabrikalarla büyük binaları ateıe ver· 

mişlerdir. 

Londra, 21 (Radyo) -- Kantonun sukutu, burada derin akisler yapınışhr. 
lc.gilterenia Kantondaki menafii için endişe başlamıştır. Matbuat bu hususta bedbinlik 

göstermiştir. 

Kös kerde Yeniden Yer Sarsıntıları Oldu 
lstanbuJ, 21 (Hususi) - Kırşehirden gelen haberlerde Kösker mıotakasında yeniden 

zelzeleler olduğu fakat bir zarar olmadığı bildirilmektedir. 
lstanbul 21 (Husu5i) - Boluda şiddetli bir zelzele olmuştur. Sarsıntı hakkında henüz 

tafsilat gelmemiştir. 

Japonyada 1 aylun 
Binlerce ev harap oldu maddi zarar çoktur 

Tokyo 22 (Radyo) - Dünkü kasırgadan şehrin bir kısmı harap olmuş ve dört bin ev 
yıkılmış ve yirmi bine yakın ev su aJbnda kalmıştır. 
Yağmurdan sonra Tokyo ile Bukohama şehirleti üzerinden tayfun geçmiş beş bin evin 

çatısı uçmuş ve yüzlerce kişi ölmüş ve boğulmuştur. 
Maddi zarar çok fazladır. 

Tadilat Pazartesi Belli Olacak 
Londra, 21 (Radyo) - lngilte kabinesinde vuku bulacak tadilat, gelecek hafta belli 

olacaktır. Başvekil Nevil Çemberlayn, Pazar tatilini geçirmek üzere bugün Şegere hare· 
ket etmiştir. 

italyadaki Nulus 
Roma, 21 (Radyo) -

kişiye baliğ olmuştur. 
ltalyanın umum nufusu, Eylülüa otuzuna kadar 44 milyon 853 bin 

iki milyon lira verilecek 
Ankara 21 (Husuııi) - Hükumet; ltalya blokajından ay başında defaten 

nın verilmesini, merkez bankasına bildirmiştir. 
ıki milyon lira· 

Ruslar işgal ettikleri adayı tahkim ettiler 
Parbin 21 (Radyo) - Sovyetıer, Amur nehrinde işgal ettikleri adada istihkamlar yap· 

mağa başlamışlardır. 

Rus japonyanın verdiği notayı cevapsız bırakmıştır. 
Japonyanın, ikinci defa protestota bulunacağını ve adanın ademi tahliyesi halin-

de silah kullanacağını bildirecektir. 

Bir canavar kızkardeşini :kirletti 
Istanbul 22 (Hususi)- Üsküdarda oturan Abbas namında ahlaksız bir canavar 9 yaşın· 

da öz kızkardeşi Hayrünnisayı zorla kirleterek belsoğukluğu aşıladığından dün ağucezada 
beş seneye mahkum edilmiştir. 

Torbalıda 
Eşkıyalık mı? 
Torbalıom yeni köyde es· 

ki muhtar Ahmet Metinin 
dükkanına gece yar1S1ndan 
sonra 3 meçhul şahıs gire· 
rek buldukları, şeker, pas
tu ma ve ekmekleri bir tor 
baya doldurmuşlardır. 

Hırsızlar bu işten sonra 
bay Abmedin bakkal dükka
nının yanındaki evine girmiş· 
ler kilitsiz kapıyı açarak 
içerde Ahmet Metinin üzeri· 
ne hücum etmişler kol ve 
ayaklarını ve eşini de bağla· 
mışlardır. 

Zavallı Abmedin eşini döğ · ı 
mtğe haşlıyarak paranın ne
recJ.e olduğ Ynu ııormuşlar ve 
on lira alarak daha fazla 
işkenceye başlad.klaı ı sır ada 
Abmedin on yaşındaki oğlu 
kapıdan sokağa kaçmış ve 
bağırmağa başlamıştır. Bunu 
duyan suçlular hemen kaç· 
mışlar ve acele ile kapının 

Tabii yetimize 
Girenler 

lstanbul, 21 ( Hususi ) 
Hicret veya iltica suretiyle 
yurdumuza g elen 113 Tür-

kün tahiiyetimiçe kabulü Ve
killer heyetince kabul edil· 
miştir. 

• •• 
Kız Kaçırma 
Seferihisarın Ormanlı kö · 

yünde 16 yaşlarında bayan 
Gülsümü ayni köyden Sü-

Bu sene limon 
ve portakal bol 

Ankara 21 (Hususi)- A
dana Mersin, Antalya ve di

ğer mınbkalardan gelen ra· 
porlarda bu yıl portakal li-

mon ve mandalinanın çok 
mebzul olduğu kaydedilmek· 
tedir ........ _ ........ 
Bir çapulcunun 

Marifeti 
leyman kaçırmış ve yakalan· Foçanın Gıen köyünde Ha 
mıştır. , san oğlu B. Eminin evine ge · 
........_,.___.,~.---""""""""'""""""""~"""'---

önünde iki mendil düşür· celeyin kapısını k11mak su· 
müşlerdir. retile giren Mustafa oğlu Ha· 

Mendilden bu adamların san Doğancah B. Eminin ka-
hüviyeti anlaşılmıştır. Biri sa· rısı Bn. Gülsümün ağzını bez· 
b kalı Mustafa oğlu Ahmet lerle tıkadıktan sonra bıçak-
koca ve kardeşi Veli koça la tehdit ederek yedi altın 
ile Hasan oldukları anlaşıl- lirasını gazbetmiş ve kaçmış· 
mışhr. Kaçan bu şerirler sada jandarmalar tarafından 
Koıpınar çelik jaadarmafa· yakalanmıştır. Paralarda sak-
rımızın eline düşmüşlerdir. ladığı yerde bulunmuştur. 

1 lkiacl Kiı 

Şeker hastalı 
Tedavi 

bir 
~ için Moskovada 

ilaç bulunmus 
Moskova Andokrin müıı- ı karılan albümin deme 

tahzarat fabrikası, şeker has· . giston ile insülin ve 
talığınıa tedaviııinde yeni bir esaslarından terekkü 
müstahzar teşkil eden "gis- mektedir. 
ton· çinki·insulin ,, ilacından Bu yepyeni 
ilk tecrübe imalatını tedavül Botkin bastaneııi ile Aı 
mevkiioe çıkarmıştır. 

İosülin'in tesirinin hastanın 
organizmi üzerinde kısa bir 
müddet devam ettiği malum· 

rinoloji e~stitüsünde y 
tecrübelerde çok iyi n 
ler vermiştir. 

Bu müstahzarın t ... 

dur. hastanın umumi vaz 

Uzun tecrübelerden sonra mühim mikdarda iy 
iki Sovyet alimi, Klinkovş- idrardaki şeker mikdarı 
tayn ve Çarpenak, yeni bir makta ve kandaki 
müstahzar hazırlamağa mu· normal dereceye inmek 
vaffak olmuşlardır. Fabrika, önü ı üzdeki 

lnsülin'in 2.Byıf taraflarını zarfında bu müstabz 
gidermiş olan bu yeni müs· 500 bin şişe hazırlama"' 
tabzar, öküz tiroidinden çı- şüomektedir. ····------
Bir cinayet 
Dun GaziJer mahaHesinde 

206 sayılı evin önünde öğle· 
den sonra saat 14,30 da bir 

cinayet olmuştur. Kuruçay 
mahallesinde oturan Tevfık 

oğlu Bi1il on üç yıldanberi 

beraber yaşadığı kıpti Se
rezli Güllü ile bir aydanberi 

ı Aimanyada 
alacağı olan 

kavgah imiş. Güllü çahşmı

yan ve kendisine yiyecek 

• getirmiyen Bilildan uundığı 
için onu terk etmiştir. Ni-

kahsız evlenen bu adam dün 
öğleden sonra eski sevgilisi 

Güllüye sokakta rastlıyor ve 
şu sözleri söyliyor: 

- Kız, hasretine dayana
mıyorum, eve dön. 

- Olmaz .. 

Bilal derhal elektrikleni
yor. Belinden biçağını çıka
rarak zavallı kadmı yüzün-

den göğsünden ve vücudu· 
nun birçolr Y,erlerinden ağır 
surette yarahyor ve kaçmak 
üzere iken polisimizin demir 
eline düşüyor. Yaralı hasta
haneye götürülmüştür. _.,...._. 
"29" Gündür 

Uyuyan· Çocuk 
Yugoslavyanın Novokoviç 

köyünde Marko Lutra ismin· 
de beş yaıında bir çocuk 29 
gündür uyanmadan dalgın 1 
uyku halindedir. Bir akşam 
mutat olan saatte sıhhatı ye · 

rinde olarak uyuyan çocuk 
bir daha uyanmamıştır. Ço
cuğun annesi açlıktan ölme· 
mesi için yavruyu sun'i ola
rak sütle beslemekte ve ço · 
cuk normal şekilde yaşamak· 
tadır. 

Emel Kişesi 

Emelinize nail olmak ister· 
seniz T. H. K. Piyango 
bıletlerinizi Emel kişesinden 
alınız. · 

Tilkilik eczanesi karşısı No 651 
T. 331S Necmi Atıl 

Memleketimizi ziyaret 
Alman iktisat nazırı d 
Funk ile yapılan teması 
nuada pİyaHmızı alile: 
eden bazı kararlar veri 
tir Bu arada Almanyad 
loke paraları bulunan · 
cı t tacirleri ve bunları 
toka j miktarları tesbit 
mektedir . 

Bunun için bu tacir 
15 ikinci teşrine kada 
rer mektupla, Almany 
alaca klaı ı olan parapın 
tarını, tarihini, ne su 
alacaklı olduklarını ve h 
müesııesede matlupları b 
duğuau Merkez banka 
bildirmeleri istenmekted· ................... 
Karşıyakad 
Bir Adam 3 Ayda 

beri Uyuyor 
Karşıyakada Şayeste ı 

ğında oturan bay Ziya a 
da bir zat üç aydan 
bilafasıla uyumaktadır. 
disi uyku haııtalağına t 
muştur. 

Celbedilen doktorlar 
disini uyaadıramamışlard _____ ., __ _ 
Yeni 
Paralarımız 
1 tanbul 21 ( Hususi ) 

Darphane yüz, elli ve yi 
beş kuruşluk gümüş p 
ların basılmasını ikmal et 
olduğundan on, beş, iki 
çuk ve bir kuruşluk n 
paraları baıımak üzere 
liyete geçmiştir. 

Ziynet altınları 500, 
100, 50 ve 25 kuruşluk 
mak üzere beş çeşit olac 
tar. Bunlar1 yalnız banka 
ücretini vermek suretile lJ 
hrabileceklerdir. 

Borsa 
Haberleri 

Çuval 
5881 
468 

7000 
750 
64 
50 

1150b. 

Cinsi 
Üzüm 
incir 
Buğday 
Arpa 
Nuhut 
Susam 
Pamuk 

Fiyat 
6 7 
7,7 
3,75 6 
3,50· 4 
6, • 6 

15,50 · 
36,50-45, 


