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tesis edildi 
KISA VE AÇIK 

Dünya politikası bozuk 
ve çürük! 

Dur emrine itaat etmiyenler kurşuna dizilecek - Filistioe iki 
alay lngiliz askeri 2eldi. Her taraf abluka altına alındı 

Londrada orta Avrupa devletlerinin arasını bulmak, daha 
doğrusu çok gergin olan vaziyeti biraz düzeltmek için ya
pılan konferansların, kongrelerin biç bir semere vermedi· 
ğini, veremiyeceğini anlıyoruz. Berlin Londranın bitarafh· 
ğından emin olmadığını ve kendi itini kendi kuvv~tleri ile 
görmeği tercih edeceğini müteaddit defalar bildırdi ve ga· 
zetelerine yazdudı. Çekoslovakyayı bir Alman istilasından 
korumak için gerek lngilterenin ve gerek Fransaoın takan· 
dığı tavrın, aldığı tedbirlerin pratik bir fayLası olmıyacağını 
bizzat lngilizlerle Fransızlar da itiraf etmekten çekinmiyor
lar. Soğuk kanlıhğı ile meşhur olan logiliz umumi efkirı 
bile çürük teiDellere dayandığı için gün geçtikçe bozulan 
dünya sulh politikasının d6ıelmesini temin maksadı ıle 
Londranın güttüğü gevşek siyasetten vazgeçerek biraz da
ha cebbar davranmasını ve icabederse bu hususta bazı 
ba~ri nümayişlere de girişmesini bükümetleTinden talep et 
meğe başladı. 

Arablar •• uc sın ılı askere aldı , 
Ar~b Çetelerinden Doksan Kişi Divanı Harba Sevkedildi 

B. Hitlerin yeni istihkamları teftiş etmesini manalı bir 
hareket sayan Fransa da dab ı tesirli askeri tedbirler alma. 
ğa mecbur oldu. Dünya politikasının bukadar bozuk ve 
çüı ük olduğu anlaşıldıktan sonra diplomatların bu derde 
derman bulacaklarını zannehnenio safderunluk olacağını 
bığiranlann adedi gün geçtikce çoğalıyo:. Hele Sovyet 

Kahire, 31 (Rddyo) - Fi-
lıstın kadınla ı, fevkalade 

- Sonu 4 üncüde -

Bulgar Kralı 
Bir Tren 
İdare Etti 

Ruıyanıo Fransaya Çekoslovakya işinde her zaman yardı
ma haz•r olduğunu resmen bildirmesi, vaziyetin bir iki kon· 
feransla dQzelemiyeceğini pekala gösterdi. 

O halde · buna ne demeli? Buna denecek söz şudur: 
YAFADA INGILtZ ASKERLERi SOKAKLARDA NÖBET BFKLIYOR 

Bozuk ve çürük olan dünya politikası gün geçtikce kok
mağa baılamışhr. 

SIRRI SANLI 

lzmirin Saadet Ve ikbal Gü-
• 

neşı Doiuyor 
' ' " - \ 

- 8 F \ZLt GÜLEÇ,~ 
ı:;,lzınir V! hi:ıterlantinin7."' 
adet ve ikbal güneşi V! g.;:
Jil'. kaynağı olan türistik in• 
n unu 9 eylülden itibaren 
meriyete geçmiş bulunac~k· 

tar, değerli valimizin teşeb · 
büsüle bmirimizin türistik 

bir şehir haline getirilmesi 
ve büyük millet meclisimiz 

tarahndan kanuniyeti kabul 

edilen bu işin intizamına yü

rütiile ceği şüphesizdir. Dün

yanın · en zengin yıkılarını 

göğsünde toplanmış olao bu 

feyizli vilayet istikbalde pek 

çok seyyah çekecek ve bu 

suretle memleketimize mil

yonlarca varidat temin '!tmiş 
olacaktır. 

Her işte olduğu gibi ilk 

günlerinde biraz zorluk çe

kilmesi ve fedakirhk göste

rılmeai icabeder. Bu müna

sebetle vapurlarda o! o 'Jüı
lerde yirmışer para zam ya· 
palacaktır. 

ISTER GUL iSTER AGLA 

Kudüs 1 ( RJdyo ) - Bir 
aydanberi devam edeıı asa· 
yişsizlik ,on daki"ıd:?.r:r. ı 
yaşamaktadır. Malta. Kıbrıs 
ve Mısırdan iki alay lngiliz 
askeri gelmiş ve her tarafı 
abloka altına almıştır. Filis · .. -

Bay Asım 
Tuncay 

Şehrimiz Cumhuriyet müd· 
deiumumisi kıymetli Adliye· 
cilerimizden 8. Asım Tuucay 
bir ay mezuniyet aldığından 
baş muavin 8. Sedad Çum· 
rah kendilerine vekalet ede
ceklerdir. 

Pazarlığın Yasak Olduiu~u Duymadın 
Her fırsattan istifade etmeği balen bayanlardan biri, pazarlığın ortad: n kaldırıhp maktu 

fiat konulması hakkındaki kanunun çıkmak üzere bulunduğu gazetelerde okuduktan sonra 
kocasile aralarında şöyle bir konuşma oluyor. . 

Bayan - Elbiselerim bitti, Pazar günü Fuara gitmek için bugün terziden alaceğım, 
bana şimdi otuz lira bulun. 

Koca - Aman karıcığım, ne söyliyorsun ? imkanı yok, cebimbe ancak on lira var. ODU 

\'ersem olmaz mı ? · 
Bayan şiddetli bir nota tebliğ eden diplomat gibi yüzüaü ekşiterek şu cevabı verir : 
- Ne diyorsun, yeni çıkan kanundan haberin yokmu sakın ? 
- Hangi kanun karacığım ? 
- Pazarlığın yasak olduguou. 
Adamcağız yaratılan bu fırsat ve istifaye hayran olarak ığzıaı bir karaş aşar ve: (Ya f) 

nidHile mukabele etmekten kendini alamaz. 
Sen de ey okuyuıum bazı bayanlaramızın itlerine gelen kanunları öğrenip böyle işler de 

lıullanmaıına : 

iSTER GULISTER AGLA 

tinin her yerinde askeri ida
re konmuş ve si.il mahke· 
lerin yerine di '7anharp kurul

muştur. Arap çetelerinden 
90 kişi divaııharblara sev
kedilmiştir. 

Kudüs 1 (Radyo) - lngi· 
liz mevki kumandanının net· 

rettiği bir emir yevmide ge
ce ve gündüz askeri kuv

vetlerin dur emrine itaat 
etmiyenler derhal kurşunla· 

ncağa ve iki kişiden fazla 1 

kimsenia bir yerde toplan· 
ması sureti kat'iyede men· 
nediJmiş. 

Biur, 31 (Radyo) - Bul
gar kl'Blı Bor is, ltalya de
m iryollannda kullaaıtan ye
ni sistem lokomotifleri gör
mek İçİo, bugün bizzat Bi
zar - DiyarOÇ)O trenini ida· 
re etmiştir. 

Asker terhis edilmedi 
Çek kabinesi fevkalade bir içtima aktetti 
Bir Alman iş CP.r hesi sefi neler 
.Paris 1 ( Radyo ) - At

man bük fımeti ce lbettiği as· 
keri ter his etmediğinden bir 
tecavzden korkuluyor. 

Pırağ 1 (Radyo) - Ç>!k 
kabinesi dü ıı gece fevkalade ı ____ ,.... __ _ 
Yeni Maverayi 
Şeria Kft bin °si ~ 

• • 
EMİR ABDULLAH 

Kahire, 30 ( Radyo ) -
Maverayi Şeria kabinesi isti· 
fasını Emir Abdullaha ver· 
miştir .. Yeni kabinenin kurul
masına Umman meb'usu 
Mehmet bey memur edildiı· 

bir içtima yapmıştır. içtima 
gece yarısına kadar devam 
etmiş ve mühim kararlar 
ittihaz edilmiştir. 

Berlin - Stuttgdda bir 
nutuk söyhyen iş ceph< si 
şefi idikbalden bahsederek 
demiştir ki : 

- Ne olursa olsun hiçbir 

noktada ıicat etmiyeceğil'. 
Takibimiz gittikçe büyümek· 
tedir. 

Alman ordusu dünyanın 
birinci ordusudur. 

Almanya herşeyi pek a · 
çık olarak görüyor. Londra 
ve Paristeki nazırlar ikinci 

- Sonu 4üncüde ~ 

HALKIN S&Si HAKKIN SESiDiR 
Faydalı neticeler vereceği 
şüphesiz bulunan bir dilek 
Beş on imza ile aldığımız bir mektup: 
"Bu yıl fuarımızda teşhir edilmekte olan camdan adam 

çok rağbet ve hayret uyandırmııhr. Bunun bütün teferr6· 
atını görmek epiyce bir paraya ihtiyaç gösteriyor. İlmi ve 
fenni bir tekil arzedeo camdan adamın lstanbalda 

) 
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Fuar hikayesi: 

fuar Cennıtinde 
Bir Melek ••• 

·-.:!"_·....,. • ·• • 1 ~oktorun lasihatıeril~DflNY~~tER 30 Aiustostan 

1 ~:~:~1~:tt OLUYOR? 9 eylüle 
Yazan: A. F. Tuğ9even 

9-
Dünkii yazımızda kad1n· Bir kızcağız öyle u~ku-

larda ve genç kızlarda ay 1 sundad sonra sesini 

Oğlum birşey anlatayım 
ma üzülmiyeceksin 

halinin teşevvüşat dolayısiy· ka vbetti am- le meydana gelen UZVi arı- "' h d 
RomaDyanın baş şe rin e zalarden babsetmeğe başla· 

Balr, dedi. .. Şu gördü- 1 rak gidiyorlardı. Annemle 
ğün cennet misali yer birkaç ben onlnrın arkasındaydık. 

yıl evveline gelinceye kadar Annem birşeyler anlatıyor, 
bir yangın yeri, bir harabe· fakat benim fikrim tanıma· 
~ikti. Dün bu harabelikte dığım, iki yabancı arkadaşın 
baykuşların ötüştüğü yerde, muhaverelerini tahlille meş-
bugün meleklerin kahkaha· ğuldü. Okadar dalğındım ki 
ları işidiliyor. işte şuruı boy bu dalğınlıktaa beni bay 
dan, boya bir taprak yığı· Orhan ayardı. 
aıydı. Bir zamanlar İnsan bu _ Bay Orhan mı dedin ? 
yerlerden g~çmeğe korkardı. Evet ağabey. 
işte şu Kültür pavyonu ku · ? 

- Sana neler anlattı 
rulduğu yerde ben 1914 - Vazifesini terketmesinin 
yıllarında kababatım yokken sebebini sordum 

0 
: 

üç tane softa tarafından kır-
bada döğüldüm. Gene 1914 - Nacl.i, dedi.. o gün ben 

annemi Sevimin evine gön· 
dermişdim. Kafamda bin bir 

yıllaunda bugünkü inhisarlar 
pavyonunun (bulunduğu yer· 
de, bir şeker için, , bir gebe 
kadının tekmeyle döğüldü • 

ğünü gördüm. Şimdi o na· 
merdler gel:ıinlerde Kültür 
görsünler, terbiye gör!ünler 
Türkün yaptığı şeker f abri · 
kalarıbın çıkardığı şekeri 
görsünler .... 

Arkadaşı ıordu. 

- Sizi niçin döğdGter. 

- Ozamaalar yedi, seki:ı 
yaşlarında bir çocuktum dili· 
me dolaştırdığım "elif, be, 
te, ıe, hocam güneıe" gibi 
bir kaideyi tutturmuş, gidi · 

yordum. Önüme çıkan üç 
tane softa beni aralarına 
aldılar ·vay sen okumakla 
.alay ediyorsun· diye üçü bir
den bana bir temiz sopa 
çektiler.. gebe kadını ise 

zavallıyı bakkal dükkanında 
verilen bir tek kirli şekeri 
yere athğı ıçın tekmeyle 
döğdüler .. ne mutlu bi~lere 
ki bu günleri yaşıyoruz. işte 
ıu gençlerin bira içtiği pav · 
yonun yerinde dün beli ta
bancah, eJi biçaklı, kopuk, 
ayyaşlar dolaşıyordu. Fakat 
.;ugün onbeş yılhk genç 
Cumhuriyetin, medeni genç· 
leri orada medeni bir tarz
da içiyorlar ve eğleniyorlar. 

işte bu cenDet misali fuar 
buranın acı günleri, unuttu· 
racak bir şekilde kurulmuş 
dünün acı günlerini yaşıyan 

babaların ve anaların çocuk· 
ları bugün bu yerlerde, bir 
büyüğün sayesinde, lf ani 
.. Atatürk'üo,, sayesinde gü· 
zel günlerini yaşıyacaklardır. 
Ne mutlu bugünün gençle· 
rine. 

istifham ve içime dolan ba · 
zı neş'e bazı kederle yaııha · 
neye kadar, ağırlaşan vücu· 

dumu zorla surukledim. Dü· 
şünüyordum Necla; Sevimi 
eğer bana vermezlerse, bile 
ona olan sevğim söomiyece-

ğini, ve sonsuz aşkımın beni 
felaketlere götüreceğini dü · 
şünüyordum. Nitekim öyle 

oldu. Vazifemden ayrıldığım 
gün, her günkü gibi gene 
ayni saatta eve gitti0>; an·' 

neme biç birşey anlatmadım. 
Fakat annem sordu : 

- Ne o Orhan hastamı-

SID ? 
- Hayu anne. 

- Yüzüoü biraz solğun 

gördüm de. 
- Bugün fazla çahştım. 
Saçlarımı akşıyarak : 

- Oğlum, dedi.. birşey 
anlatayım amma üzülmiye
ceksin değil mi ? 

- Neden üzüleyim anne, 
dedim. 

(Arkası var) 
........................... 
i DOKTOR i 
i Salih Sonad ! 
ı Cild, Saç ve zührevi hasta· ı 
ı lıklar mütehassısı ı 
: ikinci Beyler sokalc No. 81 ı 
ı Her gün öğleden sonra ı 

: Telefon: 3315 % j .......................... 
• 
lzmir 

Kültür 
Buca 
Lisesi 

Leyli • Nıbari kız erkek 
orta ve Ji9e için talebe kayt 
edilmektedir. 

• ilk okul için leyli talebe 
"' "' iki arkadaş böyle konuşa- dahi alınır . 2-15 

~**~******~*~*:***~****~*~*~ 
~ Elhamra Telefon >+ 
~ 2573 ~ 
=*: idaresince Mılli Kütüpane Sineması ~ 
:BUGÜN 938 · 939 Sezonunun ilk açılış Haftası şerefine)t 
.C Fransızca sözlü 2 büyük filim birden >+ 
<t( Dehakar Fransız artisti HARY BAUR ~ 

şimdiye kadar görülmemiş 
mıştık. bir şekilde bir kızcağız se-

Bunlardan en mühimmi sini kaybedivermiştir. Olga 
vakitsiz yumurtalıkların faa· Grigorof adını taşıyan on 
liyetten kalmasıdır. Fılhaki- yaşında bir kız çocuğu derin 
ka daha henüz otuz otuz bir öğlen uykusundar.ı uya· 
beş yaşlarında bazı kadın· nınca b ir tek kelime bile 
larda ay halinin gitgide a· ağzından çıkarmağa mukte· 
ıaldığı, gerilediği ve nihayet dir olamamıştır. 
tamamen kalktığı görülür. Bu a ·ada ilk şaşkınhk da-
Bu bir takl'lı tali arızalar kikaları geçmiş , kazcağız eli· 
husule getirir. K dında za- ne bir kurşun kalemi alarak 
mın zaman bEyaine çıkan uyuduğu esnada müdhiş bir 
sıcaklık, daimi nezle, sıkıntı, şeytan tarafından tabib ve 
asabilik, Jüzum9uz hiddet ve tebdid edildiğini yazmıştır. 
şiddet asarı ile beraber bir" Çocuğun sesini açmak lÇlD 

denbire meydana gelmeğe ailesi tarafından baş vurulan 
başhyan bir şişmanlık ile bütün tedbirler bir netice 
kendini gösterir. Zayıf bir vermediğinden nihayet bir 
kadın iken şişman olmağa hastahaneye yatırılmıştır. 
başlar ve bu şişmanlık g ;t * * 
gide artar. Tabii kadın ar· 
tık kısırlaşmıştır. Çocuğu ol· 
maz. Bundan da ayrıca aile· 
ce büyük üzüntüler ve nev
midi vaziyetleri meydana 
gelir Doktor doktor dolaş

mağa başlarlar. Gerçi bu 

gibi vaziyetler için bugün e · 
lımizde biJhasta şırınga su· 
re tile yapıl an ilaçlar vardır. 

Oldukça tesirleri görülüyor. 
Fakat bu da nihayet bir 
hadde kadardır. O zaman 

milyonlarca kılo ilaç zekret· 
seniz büyük bir netice elde 
edilemez. ·Yumurtalık nata

mamiyetinin muhtelif sebeb · 
leri vardır. Kı!bi olur veya· 
hud ailevi veya irsi olur. 

Bazı ailelerde, kırk yaş:ndan 
evvel bütün rahim vazaifi 
fiziyolojisinin kalkmış oldu· 
ğu çok defa gördük. 

~·-
Domuzlara 
Balıkyaiı 
Almanyada geniş mikyas 

ta domuz yeti~tiriliyor. Bir 

çok mütehassıslar domuzla
rın beslenmelerile meşgul 

oluyor. 

Kışın büyütülen domuz 
yavrularına havuç mısır ve 
un ile karı~tırılmış balık ve-

rildiği takdirde hayvanların 

yağlandığı görülmüştür. 

Bundan sonra mütehasJıs · 
lar, domuz yavrularına her 

gün 15 gram balık eti verip 

15 gram balık yağı da içir 
mişler ve domuz yavrularının 
bu gıda ile daha çabuk bü
yüdüklerini tesbit et:ni.1 ler· 
dir. 

iyi amma bu besleme pa
mal olmuyor mu? 

Her gece 
J mirz Entc:--

nasvon d 
" 

Fuar tiyatrosunda 

7 yaşı nda bir kız çocu
ğu bir ai1eyc bakıyor 

logilterede Brighton'da 7 
yaşında bar kız çocuğu nne· 
sının evi bırakıp kaçmaşı 

üzerine, biri beş, diğeri iki 
buçuk yaşında iki erkek 
kardeşile bir yaşındaki lnz 
kardeşine bakmıya başla· 

mıştır. Evi tek başına çevir
mektedir. Annelerinin kaçtı
ğını kardeşlerine söyleme· 
mektedir. Her gün çocukları 
yakamakta, sonra çarşıya gi
derek öteberi almakta, eve 
gidip pişirmekte, sofrayı ha
zırlamaktadır. 

* il# • 

Beş dakikada 10 - 1 l) 

siğara i~·en yıldızlar 
Sinema yıldızlarmdanl Vil· 

liam Povell bel; dakikada on 
siğara içer. Alman artisti 
Conrad Veidt ise 15 siğara 
kullanır. 

Tokyo sokak-
larında evlen
me makineleri 

Tokyonun bazı sokakların· 
da bir takım otomatik ma· 
kineler vardır. Bunların içine 
para atınca bazı memleket· 
lerde olduğu gibi bilet, si· 
ğara, çikolata çıkacak yerde 
bir takım listeler çıkar. Bun· 
lar evlenecek olan kimsele
rin isim ve adreslerini taşır . 
Evlemek istiyenlerce bu oto· 
matik makineler pek ziyade 
rağbettedirler. 

Öldükt 
ra 

Çi 

_n Son-
1 nen 
iler 

Çinde beldir olarak ö lmüş 

olan kimselerin, garib bir 
ad~t neticesi ev endirildik
leri de vakidir. Ölümün, ahi· 
rette yalnız kalmaması için ! 

Göc te Kızıl Deniz Esrarı >t 
: Ve dünyanın patinaj şampiyonu SONIA HENi ile ~ Halk operet\ 
~ Robert Taylo(un tehlikeli rakibi addolunan ?f temsilleri 
,., TYRONE POWER tarafından yaratılan ~aheser n 

fC Kar Topu = 1 Büyük Orkestra Bale Revü 
~ )t j Varyete 
4tC Ayrıca : Dünya fudbol finali 

1 
Her gece operet teın 

' DEVRİM Kitabevi sayın 

müşterilerinden g ö r d ü ğ ü 

teveccübden dükarını Kemer 
altı caddesinde 44 No bakil 

İki Perdelık Vatani 
Piyes 

Yazan: Gönü/ 6mre 
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Bu yurt, neler görmüştür: ne acı, kara günler; 
Hep!i gözüm önünden geçi-yor birer birer ... 
Ağlamayı bırak ve sil gözlerinden Y•fı, 
Türkün ezeldenberi tanridir ilk yoldaşı. 
Bizi Mustafa Kemal, kurtaracak emin ol ! 
Saadetin y.>ludur; bize gösterdiği yol. .. 
Hepsi geçer A .. kızım ... 

AKGÜL 
"Yorgun bir halde:,, 

Hergün gelen haberler, binbir acı veriyor, 
Düşmanlar yangın gibi dört yandan ilerliyor. 
işte beni yıkan bu.. buna yanıyorum ben !.. 

EMİNE KADIN 
- Kızım nilemeli ki çekilir başa gelen! ... 

"Durur.. içten kopan bir acının h • yecanına kapılarak:" 
Bende bütün bunlarla vardır bir baıka ta11: 
"Ne olurdu, diyorum, cenkte bir oğlum olsa"" 
Payı çok az kalırdı saçımda kör akların, 
Son borcunu öderdim ben de bu toprakların. 
Fakat gene gam değil; köylüm, çocuklarımdır. 
Varım, yoğum onların, onlar benim varımdır ..• 

·•Dua eder: 11 

Tanrim! cenkten ak çıkar, Türk kolunun yiizünü, 
Sonsuz bir gece yapma, yurdunda gllndüzllnii •• 

"Emine kadın susmuş ve ertahğı derin bir ıilkut kaplı-
mıştır. 

Bir aral k küçük bir köylü çocuğu içeriye girip:., 
KÖYLÜ ÇOCUGU 

- Çabuk gelsin, dediler, Emine kadınım senit 
"Çıkar . ., 

EMiNE KADIN 
Hoşça .kaJ, Hfl bacı! . yardımcın olıun allab, 

Sağahrsın inşallah .. . 
"Çıkarken, ana: ve kız: 

- Eksik olma gene gel ! 
"Karanlık yavaş yavaş ortalığı kaplamııtar. Uzaklardan 

davul sesleri geliyor ... ., 

AKGÜL 

- işte gene davullar, vuruyor acı acı, 

Gene bir kara haber getiriyor her yamacı .. 
Bu seslere verecek son varını her ana, 
Gözleri kan içinde ve bağrı yana; yanı ... 

SARI BACI 
"Sesinde tesellinin bestesi vardır:,. 

Fakat ben bahtiyarım giden oğullarımlı, 
Bu sevinç akıyor bak, gözümden damla damlal 

"Yaklaşan davul seslerini işaret ederek:,. 
Bu sesler, düğün mü habrlatıyor bana, 
Bu sesler, gençliğimden türküler diyor bana ... 
Ben, bu se9lerde duydum sevincin ilk ıesiai, 
Göolümdeki acının durulup dinmesini... 

AKGÜL 
- Ana, bu nasıl olur? h..ı.tı.l.a~ıı~ı düğü ... ?• 
Yurdda çarpın her göaül kan ağlryorken bugün .. 

- Arkası var -
- ------- ---- - ------------
4 Asır Eyvelki 
Gaz Maskesi 

Gaz maskesini çok yeni 
bir icad lolduğunu HDırsınıı 
tabii . Halbuki hiçte öyle de·· 
ğil 16 ıncı a11rda da gaz 
maskeleri vardı. O urıo 
gaz maskeleri bugün karna· 
vallarda kullanılan takma 
burunlar şeklinde bir muke· 
dir. O zamanlar salğın bir 
hastalık sırasında logiliz 
doktorları butahkla müca· 
dele etmek için çareler arı· 
yorlar. Hutalığın en fazla 
müstevi bulunduğu yerlerde 
yeşıyanlara mi"ropsuz temiz 
bir hava teneffüs ettirmek 
isti; orlar. Mikroplu hava 
baharat te.masiyle temizle· 
neceği için içerisine ke!kin 
baharat doldurulmuş bir 
sun'i burun takmayı düşünü· 
yorlar. Ve ded klerini yapı· 

Planörün 
Mazisi 

Plinörcülük~yeni bir icad 

değildir. Hindistanda Binıal

de bundan bin sene evvel 
Abdülkasım oğlu Fernes is

minde bir mucid plioörlerin 

ilk nümuoesini icıd ederek 
uçmuştur. 

• 
insan azman-
larına mahsus 

terzi 
Amerikanın Nevyork ıeh

rinde bir terzi vardır. Bu 
a"amın ihtiHsı 1,80 metre 
boya ve ondan daba fazlası-

na malik olan iraanlara el· 
bise yapmaktır. 1,80 mette 

boyu olmıyan insaalar, bu 
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Doktorluğun ilerlemesi 
. 

Amerika Hastahanelerinde Büyük Ameliyatlar 
. .. .. ~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Bir_ adamın beyninden iki parça çı 
karıldı ve tabiatı birdenbire değişti 

Y e·tmi,lik bir ihtiyarın 
dişler çıkarılınca 

kör olan ~özleri ağzındaki çürük 

Amerikada bidden mucize 
kıbilinden addedilen bir a· 
meliyat yapılmış, bir adamın 
beyninden büyük bir parça 
çıkarıl~ığı halde kendisi öl
memiş ve bala yaşamak ta 
bulşnmuştur. Hidiseyi anla

tekrar görmeğe başlamıştır 
bir eoktaya toplamaz, ke : 
dtrlerımez, kese kapı lmaz, 
batta acı, ızdırap nedir bil 
mez. Buna mukabil çok gü· 
rültücü ve kendisini çok 
metheden bir adam olmuş· 
tur .ı 

len okumakta ve muhabere· 
.siei yapmaktadır. 

84 ncu defa kan 

Buna beıızer bir vaka da· 
ha anlatalım : 

koşarak amirile bir müddet 
görüşmüştür. 

iki üç dakika geçmişti ki, 

yerine başka bir polis hafi
yesi gelmiştir. 

Pofüı haliyesi ı:ıöbet de-

talım : 

Nevyork zenginlerinden 

Doktorlu ın h tk ika tına 
göre, beyninden büyük bir 
parça çıkarılan bu zengin 
Amerikalı, diğer insanlardan 
daha fazla yaşıyacaktır. 

ğiştirir değiştirmez, derhal 
Dünya • ıa en büyük gemi- ha~taneye koşmuş, hasta ço· 

olan Fransa~ Normandi va · 
cuğa kan vermiştir. Bu fe · 41 yaşında bir adaman bey· 

ninde dumur peyda olmuş, 

kendisini muayene ve tedavi 
eden doktorlar ameliyat ya
pılmas~na lüzum gö!ltermiş· 

puru, yüz binlerce halkın 
alkışlara ve tezahü · atı arası,- ı dakarlık boşa gitmemişti'. 

Zira bu 84 dördüncü def .t 

Çü ük Dişleri Çıkınca 

lerdir. 
Tıp aleminde büyük bir 

. alaka uyandıran d'ğer bir 
Bunun üzerine zengin has· 

hadise de Am 0 rikada olmuş· 
ta Bıltimore şehrinde Jobn 

tur. Teksas eyaletinde, Bor 
kins ha,stanesine yatırılmış 

ger şehrinde oturan Joe Ko · 
ve beyninde gazet oazik bir 

vat yetmiş yaşına vardığı 
ameliyat yapılmıştır. Bu a· 

zaman tı!mamen kör olmuş· 
meliyat: neticesinde hastanın tur. İhtiyar bir çok göz dok-
boynind_en alnına isabet e-

. tarlarına ba~ vurmuş. fakat 
den dumurlu iki parça, yani · 

· derdine çare i'>ulamamış ar-
bütün b.ey11in yedide biri çı · 

tık etrafmda\..ileri görebile· 
karılmış ve ·basta ölmemiş· 

c~ğinden tamamile ümidini 
tir. Bu ameliyat bundan tam keserek lkalbi aeisle dolu 
dört yıl ·evvel yapılmışhr. 

olduğu haJde evinde yaşa-
Beyninden bu dumurlu mağa başlamıştır. 

parçalar çıkarılınca hastanın Bir gün ihtiyarın diş'eri 
bıl ve ta\lirıbda bir değişik- de ağrımış ve bir dişçiye 

tik olmuş,~• kibarlığı elinden gitmiştir. Dişçi uzun bir mu-
gitmiş, buna mukabil ne dü- ayenedeo sonra tamamile 
tünd;Jğüaii açılitan açığa çürümüş olan dişleri çıkar-
ıöyli_ ·en çok doğru ıtöılü bir mağa ve yerlerine takma 
adam olmuştur. diş koymağa karar vermiş-

Şayed, kendisile konuşan tir. Dikçi ihtiyarın çürük 
bir adamdan hoşlanırsa, bu dişlerini çıkarınca, biç bek· 
düşüncesini açıktan açığa lenmedik bir mucize olmuş, 
söyler, konuştuğu adam ho ihtiyarın l\ ör gözleri görme· 
şuna gitmezse bu_ duygusunu ğa başlamışhr. 
meydana vürmaktan hiç çe· B4Jgün ihtiyar Joe Kovat 
kinmez. seksen beş yaşında olduğu 

Bundan boşka dikkatini baldı;:, g~zetesini mükemme· 
OOOOOCOOOOOOOOOOOOCOCOCOl OCOOCX.OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCJOOO 

Güzel Gözler Müsabakası 

da, Nevyork limanına girdi 

ği zaman N ~ vyo le hastane · 
)erinden birind:, o:ı dö t 

yaşında HJrry Pfcleger na· 
mında bir çocuk can şeki

şiyordu . Çocuğun işsiz bir 

viyonolist olan babası Gus· 
tav Pfeleger, evladının ya
tağı başında, can çekiştiğini 

görerek sessiz sessiz ağlıyor· 
du. Çocuk, kan zehirlenmesi 
ve Osteomyelite gibi, yaka· 

lananları sağ bırakmaz iki 
müthiş hastahğın pencesinde 
kı vraoıyordu. 

Bütün ümitler kesilmişti. 

Doktorlar bir kaç gün evvel 
çocuğun bir ayağ!oı kesma· 

ğe mecbur olmuşlardı, feci 

akibd yaklaşıyordu. Çocuğa 
şimdiye kadar 89 defa ame· 
liyat yapılmış, 83 defa da 
kan verilmişti. 

Zaval'ı baba, elleri titriye· 

rek yavaş yaV1ş ölmekte bu· 

lunan evladına bakarken, 
hastane dokt'>r larından biri 

yaklaşarak yüzüncü defa o· 
larak cocuğu muayene et· 
miştir. Doktor bir aral1k 

tereddüt eder gibi görün
müştür. Sonra yanında du
ran basta bakıcıya dönerek : 

- Bir defa daha deneye · 
Hm. Vakıa binde bir ümid 

va,., Fakat bunu da dene· 
mek lazım _demiştir. Birkaç 

da'kika sonra bütüa Amerİ· 
kıt radyoları, can çekişen 

bir hastaya bedava kan ve· 

recek olan bir bayır severin 
arandığını ilan adiyordu. 

Radyolar her on dakikada 
bir şen emisyonlarını kese· 
rek bu hitabı tekrarlıyor· 

lardı. 

Amerikan radyoları, kan 
verecek adamı ararlarken 
Normandi vapurile Nevyor
ka gelmiş olan Fransız cu · 
murluk b·ışkaoınıo zevcesi 
madam Lebrunun şerc:fioe 
Vaidoıf Astoriada mükellef 
bir ziyafet veriyordu. iki A • 
merikan polis hafiyesi, A · 
merikan toprağına ayak bas· 
tığı dakikadan itibaren onu 
muhtemel bir tecavüze kar· 
şı korumak için arlcasında 

duruyorlardı. 

Bu ıki polis hafiyesinden 
biri, radyoların b.itabını işi· 

KOP ON 1 
dince arkadaşına dönerek 

N O. • 25 • kulağına bir şeyler fısılda· 
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kan verme sayesinde çocuk 
ö1ümden ku taralmışhr. Bu 
gün re kahat devresindedir . --·-
Çinde İpekleri 

n sıl temiz
lerler? 

ç;n, ipeğ'o en iyi CIDSIDI 

yetiştiren memleketlerdendir. 

Çinde ipekten bükülmüş ip

likleri temizlemek için çok 

temiz su kullanırlar. Hatta 
bu iplikleri kuyu suyu ilede 
yıkamazlar. 

Nrbir suyu ile yıkadıkları 
zaman bu !luyun içine bir 

nevi sümüklü böcekten kifi 

mikdarda ulıverirler. Bu 

hayvancıkların şayanı hayret 
bir hassaları vardır. 

~uyu son d~rece berrak

laştmrlar. Çinliler, ipekleri 
işte bu temiz ve berrak su 
ile yıkarlar. 
~ilil!:!!S- ası.._ __ ~-

Satılıktır 
Kereste bıçkı fabrikası 

mırabıt çarşısı numara 43 

Kordeli, plaoya, rende, 
delık, makap daire ma te· 
ferrüat devren satılıktır. 

Murat dağı kok 
kömü~ Ü 

Bu Kuru, tozsuz, kömürü 
A nkar2 p.ılas dire\. törlüğü 

ve S. Bonnİf'İ ve ıL:thdumu Gi 
rit han No. 48 den alınız. 

Tonu 22 liradır. - .... ·-~--~~ 
Aşçıbaşı Marka 

Makarnalar 

t ETLOL 

ru AR İÇİN UCUZLUK 

Bütün dünyaca tanınmış 

Wanderer 
Marka motosiklet ve biıikletleri sağlamhk cihetinden her 
madranın f~v~iode oldôğu ve fiatları da her mağazadan 

daha ucuz verdiğimizi ve bu markadan başka 

28 Liraya 
diğer marka bısikletlerimiz bulunduğunu ve: h '" r çeşid bi· 
siklet ve teferruatları da peşin ve taksitle toptan ve pera
kende satışa başladığımızı ~ayın müşterilerimiı~ mf,jdeleriz. 

Adres: Balcılurda Arap hanı ya r1ırı<l . t No. 18~ 

HALiT SE Y F~_J)lJ N ()Zf<ILIÇ 

ARTI 
Kumaş Boyaları 

Pamuklu, Yünlü, f pekli, Ke 
tenli, Sun'i ipek ve her cins 
karaşık kumaşlan kolaylıkla 

boyar. 
Solma ı ve iç çamaşırları 

boyamaz. 

15 Kuruşla 

4ooırram 
ağırlığında her kumaşın em· 
niyetle rengini değiştirebilir

siniz. 
Toptancılara mühim iskonto 

yapılar. 

9 Eylôl Baharat Dekosu 
TELEFON: 3882 

Zıngal : Peşin ve 
Taksit ile 

Fmnlanmış Kayınlar'" 
Satıt Yeri 

Keresteciler, HiJal Ke
reste ticaretanesi 

Yerli, Avrupa kontrplak, 
kaplamalar çok ucuı 

satılır 

---~ --!i!!!lml m:m 

Dr. Fahri Işık 
lzmir Memleket Hastanesi 

Rontken Müb::n"' •ı ı 
RONTKEN VE 

Elktrik teda' isi yapılır 
ikinci Beyler So. No. 29 

1 El EFON: 1542 

En ş k, ve en ucuz elbiıe

lerioizi IKavaflar çarşısında 

(35) No da 

TER Z i 

Kazım 

Şangüder'e 
yaptırınız. 

Birinci Sınıf Mutahauıı 

------~ 
Dr. Demir Ali 

KAMÇIO'=iLU 

\,.ıh renasül hastalıkJa
n elektrik tedavisi 

lzmir • Birinci' beyler So. 
No. : 55 Telefon : 3479 
~ _aıııa!!ll ___ _ 

S. Ferid 
ECZACIBAŞI 

Kuvvet Şurubu 

Sıhhat 

Zindelik 
Gençlik 

Bahşeder 

Merkez depo: 
ifa Eczanesi 
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Tütiin Piyasası 

'EvveJce şehrimizde tütün 
:durumunu inceden inceye 
tetkik buyuran iktisat Ve· 

- kiliruiz Ş.kir Ke1ebiria on 
het ikinci teıriade piyasayı 
açacağı •eYiaçle haber ahn
mııtJr. 

Müessif Bir 
Kaza 

Hibeyia oğlu Arif Dikili 
iskelesine motörile gelirken 
kendini motöre kaphrmış ve 
vBcuduaun birçok yerinden 
ağar surette yaralanmış ve 
derhal şehrimiz memleket 
hastahanesine kaldmlmış 
iıe de maalesef vef et etmiş· 
tir. 

Bay Kemal 
lzmir it bürosu 4 üncü 

daire mildürü B. Kemal tet
kikat yapmak . üzere Maai
•aya gitmiştir. 

Yaralama 
Karşıyakaaıa Ankara pa

:uranda Eskişehirli Ah ile 
Filoriaah Hakin, taıla Ah
met oğlu Aliyi başından 
yarala mıılard1r. 

Çarpışma 
MU1tafa bey caddesinde 

ıoflr Ha1aaıa idaresindeki 
otobiiı ile Riza oğlu Hü1e
Jinia motoıikleti çarpıımış 
n H&Hyin yaralaamııtar. 

Bir çanta 
bulundu 

Dia Efes vapurunda bir 
kadı• çantası bulunmuş ve 
Denizbaak idaresine teslim 
edilmiıtir. 

Ehli Ha ~ van 
Ser,isi 

Villyet ehli hayvan sergi· 
ai bugDndeu itibaren açıla
rak hayvanlar tasnif ve ha· 
kem heyeti tarafıadan puan
tajı yapılacaktır. Dereceler 
a1rılcLktaa aoara Cumartesi 
ılaD sergi umum tarafından 
ziyaret edilecektir. 

Yahudi 
Mektebi 
Kapandı 

lıtanbul, 31 (fiasusi) 
Aakaradaki Yahudi ilk oku· 

•• varidatı masrafına ki
g•lmedijiadea kapaa

ıtır. 

Zam Gören 
•• 
Oğretmenler 

lzmir er kek lisesi mu al· 
limleriadf!n 8. Nailinin maaşı 
70 liradan 80 liraya, lzmir 
kız liıesinden Bay M. Emin, 

( lla•ı• Sut , 

. . . ' 

··s o N ' ,.·.o A K i K Ar 
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• Elazığ geçit resmı 
Ecnebi ateşemiliterler ordumuzu 

takdir ettiler 
lstaabul 31 (Hususi) - Eliıığda bugün muazzam bir geçit resmi yapılmıştır. 
Yapılan geçit memleketimizde yapılan geçitlerin en büyüğüdür. 
Ankaradan gelen ateşemiliterler de geçit resminde hazar bulunmuşlar ve ordunun geçı

diai büyük takdirlerle seyretmişlerdir. 

Vezüv Korkuç Duman Saçıyor 
Napoll, 31 (Radyo) - (Vezüv) dağı, iki gündenberi alev yerine siyah ve korkunç du · 

maa saçmaktad1r. Bu yüzden birkaç güodenberi yanardağ görünmemektedir: 

Pazarlıksız Sa~ış Tehir Edildi 
Istanbul, 31 (Hususi) - Pazarlığın kaldmldığını amir olan kanun hakkındaki talimatna· 

me, henüz iktisad Vekalefince hazırlanmadığından kanunun tatbiki bir müddet geri kal
mıştır. Talimatnamen1a, Eylfıl içinde hazırlanarak Vekill~r heyetine sevkedilmesi kuvvetle 
muhtemeldir. 

IJaponlar müdafaa hattını yardılar 
Pariı 31 (Radyo) - Şanghıydan haber veriliyor: 
Japon kıtaatı, iki koldan Puy.ınşınga ilerlemeğe başlamışlar ve şehrin 1 cenubunda kiia 

tepeleri müdafaa etmekte olan iki bin Çinliyi ihata eylemişlerdir. 
Hopey mınhkasında Çin ordusunun müdafaa bathnı yaran Japo:ılar, Loyanın şarkında 

altı kilometre ilerlemişlerdir. 

Avila Bombardıman Edildi 
Paris, 31 (Radyo) - ispanyada aııi tayyareler Avilayı bombardıman etmişlerdir. Burası 

Kartejenin altmış kilometre cenubu şarkisinde bir sahil köyüdür. Kurban olup olmadığı 
henüz bilinmiyor. 

Sivil esirlerin mübadelesi 
Paris 31 (Radyo) - Sivil esirlaia mübadelesini kontrole memur lngiliz komite1i izalar1 

Tuluı şehr. ae gelmişlerdir. 
Barselon 31 (A.A) - Dün akşam aktedilea nazarlar içtimaında hükumet esirlerin teatisi 

hakkındaki notayı tanip etmiştir. 

Nil Taşmakta Devam Ediyor. Adalar 
Kimilen Su Altında Kaldı 

Kahire, 31 (Radyo) - Nil nehrinin taımuı devam etmekte .re bir çok yeılerde felaket 
derece.ini bulmaktadır. 

Nil nehrindeki bntnn adalar timdi sular tarafından tamımiyle kaplanmıtbr .re ıu altın· 
da kaybolmuıtur. Kahire ciearındı da nehrin kabarması de.ram ettiğinden alçak araziyi 
sular kaplamıt ve daha yllksekçe yerler birer ada halinde kalmııtır. 

Mısır H. Nazırı Mühim Bir Nutuk Söyliyecek 
Kahire, 31 (Radyo) - Mısar gazeteleri Milletler Cemiyetinin önümüzdeki toplanhııada 

Mısır Hariciye Nazırı Abdelfettab Yahya Paşanın Filistin meselesi hakkında mühim bir 
nutuk ıöyliyeceği, ve Arap aleminin bu meseleye atfettiği ehemmiyeti tebarüz ettirmağe 
çalışacağını yaıayorlar. 

Japo11lardan :eonne Geliyor Çinedeki 
I• • AJ ki 1 Paris, 31 (Radyo) - Fran y 
ZID 8C8, ar sız hariciye nazırı B. Bonae- ang ID 
Tokyo 31 - Çiaden ge· ain Eylulün yirmisi ile yirmi Çine, (Hususi) - Çine 

çecek olan bütün tayyarele- ikisi arasında Türkiyeyi ziya- ilçesine bağla Karpuzlu ka· 
rin Japon memurlarından ret pMgramı tesbit edilmiş· mununua merkezi olan de· 
mezuniyet almaları lazım tir. B. 8ona•ye Kedorsey mircidere köyünde, evvelki 
gelm ekte olduğu bildirilmiş · -d· d ·b. k F akşam bir yangın oldu. Dört . mu ıranın an ır açı, ran · 
lir. dükkan bir ban, bir kihve 

sız gazetecileıinden bir grup 

Doktorlar refakat tdecektir. ve bir kooperatif binası yan
dı. Yangın hakkında tahki · 

İzmire Geliyor Aydında Oto-
ıstanbu!da 7 Eylôlde Yıl· mobil Kazası 

dızda toplanacak olan Bal
kan tap koagrenine iıtirak 
edecek 120 Balk1ıah doktor 
lımire de gel c=rek fuarı zi· 
yaret edecekler ve bir gün 
lzmirıa misafiri o acaklardır. 
Doktorlar Efes ve Bergama 
harabelerini de ziyaret ede-
ceklerdir. 

Aydın (Husuıi) - Su iş · 
leriae ait ve şoför Babacanın 
idaresindeki hizmet otomobi · 
liai dikkatsizlik yüzünden 
Arif oğlu Mehınet Tetiğe 

çarparak ölme1iae aeb . b ol-
muştur. Şoför yakalanmıştır. 

•• 

kat devam ediyor. 

İçki aleminde 
Cinayet 

İstanbul , 31 (Hususi) -
Ortaköyde bir evde yapılan 
içki a eminde kavga çıkmış, 
tütün amelesindea Sadık a
dında birisi, arkadaıı Ismai · 
Ji bıçakla yaralayarak öldür· 
müştür. 

bmir erkek liaeaiadea Bay Şehir L b 
Akifin maaşlara 55 liradan Ü )İyana 
10 liraya, 1zmir erkek lise- Tiyatrosu p Bir Hırsızlık 
ıiadea 8 . EHd, Jzmir kız anayırı K ·ı d k d Al' 

Pazar ()ünü l.,e111sı' l- eçecı er e un uracı ı, 
liaeıiaden B. izzetin maaı· Yugoslavyaaıa Lübliyaaa Süleyman oğlu bay Ahmedin 
ları 40 liradan 45 liraya çı · )erine Başlıyor şehrinde 9 - 12 Eylul ara · dükkanına gelerek iki çift 
karılmıtbr. Muallimlerimizi Ömüzde ki Pazar günü sında açılac•k Sonbahar pa - iskarpin ve bir pantolon çal-
tebrik ederiz. akşamı lstanbul Şehir Tiyat· naymna bir çok devletlerin dığından polisimizin peaçe-

lran konsolosu roıu san'atkirları temsille- iştirak etmekte oldukları sine düşmüştür. 
uae başhyacaklardır. Kıy - Türkofiıe bildirilmiştir. Bu f J 
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1 EYLÔL 

'Muhasebei hu· j 
1 susiyede tayin 

Filistin arab 
hükômeti 

ve terfiler 
lzmir muhasebei hususiye 

kadrosunda mühim tebedd6-
lit ve terfiler yapıJmışhr. 

Yeni ihdas edilen 55 lira 
maaşlı müdür muavinliğine 

başkatip bay Hilmi, 45 lira 
maaşlı muamelat müfettitli· 
ğine Ber~ama tahsil memu
ru 1-f amdi yürük, 55 lira ma· 
aşla varidat müdürlilğiln~ 

muamelat müfettişi lbrabim, 
55 lira maaşlı muamelat mü
fettişliğine encümen vilayet 
başkatibi Midhat 40 lirahk 
tahrirat şefliğine varidat 
rnümeyyizi Abf, merkez tah · 
sil memuru Ali Riza ~ir de
rece terfi ile tahsil mümey
yizliğine, vuidat mümeyyizi 
Remzi bir derece terfi ile 
birinci sınıf mümeyyiıliğe, 

muhasebe memuru Midhat 
bir derece terfi ile mümey~ 
yizliğe, Basmahane tahsil 
memuru Ahmet Acar Baştu
rak icra memurluğuna tayin 
edilmişlerdir. Dığerli me· 
murlarımızı tebrik ederiz. ........ _ ...... .. 

Bıçaklılar 
Tepecikte Zekirya oğlu 

Bekir lsmail, Hüıeyia oğlu 
Mümin, Murad oğla Mebme
din üzerleriade birer bıçak, 
Ahmet oğlu lsmailin ilzerin· 
de de bir sustalı çakı zuhur 
etmiş ve milsadere edilmiı
tir. 

Eve Girmişler 
Kahramanlarda Mehmet 

ve arkadaıı Ai>dullab, Halil 
oğlu 8 . Mebmedin erine 1ri-

rerek içinde dört lira bulu· 
nan kumbarasını çaldıkla· 

nndaa zabıtaca yakalanmış· 
!ardır. 

Bir kavğa 
Balcılarda Niğdeli Ali ve 

basan oğlu Yusuf ayakkabı 
meselesindt!a çıkan bir kav· 
ğa neticesinde Karaburunlu 
Hakluyı ayakkabı ile döve
rek yaralamıılar .re müteca
vizler tutulmutlardır. --·-···-· ....... -
Rüştü Tokat 
Zonğuldak ticaret oda11 

umumi katibi B. RDttü To· 
kat mezuneb şehrimize gel· 
miştir. 

Borsa 
Haberleri 

Çuval Cinsi 
7551 Üzüm 
2585 incir 
1000 Arpa 

75b. Pamuk 

Fiyat 
9,25-15,50 
7, -ıs. 

- 3,9125 
-41, 

- 8aıta;afı 1 incide -
komi1erliie bir mıhhra ver· 
mitler .re Y abudileriD ıillb· 
landıraldığını ileri ılrerek 
protestoda buluamuılar, Ya· 
hudi muhaceretine ıon Yetil· 
me1ini istemiılerdir. 

Kudüs 1 (Radyo) - Fi· 
listia Arapları b6k6met te• 
ıiı etmitlerdir. Hllkiimet 
merkezi meçhuldur. Yeni 
bükümetia, aeırettiii bir be· 
yan namede, Fdi•tia arapla • 
rıaıa muntazam harbe ha· 
z1rlaadıklar1 bildirilmekte ve 
üç ııaıf asker ıiliha çainl· 
maktadır. Bu daeete icabet 
etmiyecek olan Araplar, ta· 
kip edilerek öldDrtılecekler· 
dir. 

Kudüı, 31 (Radyo) - in· 
giliz askerleri, Nabluı civa· 
rında çetelerin barındıkları 
bazı mağraları dinamitle a· 
çurmuşlardır. 

Asker terhis 
edilmedi 

-Baştarafı biriacide
Vilhemin yaphiı ribi işleri 
tesadüfe terketmediğini bil· 
melidirler. 914 te Vilhelm 
Hitler gibi harahet etmıı 

olsaydı ya harp vukubulmaı 
veya Almaaya harbtea ma· 
zaffer çıkardı, clemiıtir. 

Prağ, 31 (Radyo) - B'aı· 
vekil Milan Hodıa, Slldet 
Almanlarile, yeniden batla· 
yacak mlzakerelere uaı o• 
lacak buıusata mabteYa 
muhtırayı, S&det Almanlan 
müme11illerine eermiıtir. Mala 
tiranın mahteviyah, tamamea 
gizli tutulmaktadır. Sncletle· 
rin bu mubbra1a ne ce••P 
vereceği bealiz malüm de
ğildir. ........ _ ........ 
Altı gün sud 

kalan bir 
bacaksız 

Geçen sene iki bacaia bir 
tren kaza11r.da keıilmiı olan 
Amerikah Çarleı ZimmJ 
Hudson nehrinde ylzerek 
3 kilometrebk bir meıat.ri 
katetmiı ye baaan içi• alta 
giin auda y&zt11eğe mec\,ar 
olmuftar. Bu •dam, ba mid· 
d t t zarf nda yirmi kilo za• 
yıflamıı .re zatGrree olmaıtu. 

Ad.rn: c : i z ıuclan çık an'ır 
çıkar1lmaz cloiru hastaneye 
kaldıralmıı .re hayab karta• 
rılmışbr. 

Damızlık 
Taze Sakıı bakluı, ıel»ae 

çiçek, aiaç tohamlar1, 1erli 
ve Avrupa cinslerini ar•1•• 

hisar öniinde Meram tolluıpa 
n: ağaıasında bular 

.............................. . ................... .. 
Halkın Sesi hakkın sesidir 

- 8aştarafı 1 incide -

günleri bütün müzeler okul öğrencilerine kapılannı bedawa 
açtıkları gibi hergün muayyen bir Hatte toplu olarak ı&· 
türülecek okul öireacilerioe pek cüz'i bir ücretle olarak 
gösterilmesini say n ' belediye reiıimi& doktor bay Beb"t 
Uz'dan rica ederiz. Çok kuvvetle umarıx ki kıymetli baıka· 
nımız bu lütfü vatan yavrularından esirgemezler. 

Lütfen bu dileğim izin netrini yalvar1rız " 
Halkın Sesi: 
Öğrencilerimiz için cidden faydab olacak bu ricaya i•· 

zetemiı de ittirak eder. 
n ı T 1'7'T-a1 nnn: n 117171-aı nnnının 


