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• Başvekilımızin izahatı 
müttefikan kabul edıldı 

• ı _ t isad Vekili 
Şehrimize geligor IZMiR 

Enternasuonaı Fuarı 

~Meslesi 
(-
ı.:·A) - Balkan 

· · tel!iz gaıetelerinin 
uetaıekte devam 

et •al 
'bı en Tranailvan-
·,. rçoJc Rumen şah
ı, t .. 

titti~ tıırıyle Ruman-
t Çe !tuvvetlenen 

i ~ elllet hareketi be-

•- '!detınekte ve bu eta, b' lb ·,d 1 ıssa Macar 
et'" doğduğunu ili

tdirler ' . ..... _ o __ _ 

, 1 reisliğinde toplandı. 
Ruznamede orta tahsil im

ı tihanla,.nın nelaiyicine dair 
~ evvelce Bingöl mebusu Fe

ridun Fikri tarafından ve· 
rilmiş bir takrir mevcuttu. 
Bu takrire ait Maarif veki
linin cevabı dinlenmeden 
evvel muhterem başvekil Dr. 
Refik Saydam son içtimadan 
beri cereyan eden harici 

ahval ve hadisat hakkında 

izahat v~rmek üzere kürsü
ye geldi. 

Muhterem Başvekilimizin 

harici hadiselere dair toplu 
ve sarih izahatını müteakip 

temas ettikleri muhtelif me -
selelc.r hakkında söz alan 

lstanbul - lktısad Vekili 
B. Hüsnü Çakır fuarımızın 
açılma merasiminde hazır 

bulunacağı öğrenilmiştir. 

---o---

Zaif ve yorgun dBıen· 
ler, zevk ve eğlence ara· 
yanlar, mallarını büy&k 
kirla çok müşteriye satmak 
istiyenler Izmir Enternaı
yonal Fuarını ziyaret ve 
iştirik etmelidirler. 

20 . Ağuatoı-20 Eylôl 

1940 Fuarımız 
Fuar sahasında rekzedil

mek üzere Milli Şefin bir 
heykeli hazırlanmııtır. Bu 
heykel geçen sene oldutu 
gibi Kültilr meydanına ko
nulacaktır. 

Alman hilkümet! ba sene 
sembolik bir şekilde ittirak 
etmeğe ve ötednberi ı~ıter
diği ali~ ayı devam ettırme-
ğe karar vermiştir. - -·--·--

fltılar Inei
llıalisinde 

tliyorlar 
BAŞVEKiLiMiZ Dr. REFiK SAYDAM 

bir çok hatiplerin beyanatı 
dinlendikten ve sordukları 

suallere icap eden cevaplar 

başvekil tarafından veril
dikten sonra hükumetin iza
hatı umumi heyetçe ittifakla 

Mübalegalı 
Görülmektedir 

Bulgaristana 
devredilecek 

arazi meselesi 
görüşüldü 

Sofya (A.A) - Bulgar k• 
bineıi paıarteai giinll yaptıiı 
bir toplantıda Bulıaristaaa 
devredilecek arazi meselesini 
ve bir de muhtelit komisyon 

~. (A.A) - Lon-

Ankara - (:, . H. Partisi ı saat 11 de reis vekili Trab-
Mecliı grubu dün (7/8/940) zon mebusu Hann Sakanın 

tasvip olunarak saat 13,30 
da celseye nihayet vuildi. 

,4~1 ıtııhfillt>ri Kahirei ea •e lngiliz So- IST ANBUL-IZMIR-NEVYORK Royterin aske
. talyan kıtaatı ta
ıarı 

• 
1 lıına bat andı · ::a teblii hakkın

--~ t, bulunarak iıti
l..••e111et eden lnıi

'*•"'ın . . .~ ıyı talim gör-
~.;lllaıel askerlerden 

~il hecin aleylarından 
• 0 ldoiunu bildiri · 

ııa-bf·ı 
· • ler barekitan çe-

İt, telctini alacağı fik-

'-o-
"1 ı a ri s tan 

'••-un ıeni~ana aetırııme. 
•rar edecekmiı 

-o- . 
~~ (~ .A.)- Romanya
~ t•.d ıtfiri Sofyadan 

:•taıiıtir. Ôirenil-
t ~ re yakında bir 
. eytti Bnkreşe ıide

._i 
lg~;lllanda Bulgariı
Cb hududunda ye
le 'Ydana gdirilmesi

t•r edecektir· 
~ ·~-..;1smrcı'lıt9•· 

------ ri muhabirinin 
Arasında Şilep Seferleri 

Başlıyor 
\ b. 

ır yazısı 
--o---

Bu ayın yirmisinden itibaren latanbul - lzmir - pire -
Nevyork arasında şilep seferlerine başlauacaktir. Amerika 
ile Türk1ye arasında her on beş günd~ bir karşılıklı ıefer-

ı 1 

Londra (A.A.)-(Roytetin 
askeri muhabiri bildiriyor) 
ltalyan kuvvetlerinin üç ta
rafta ve dördüncü olarak 
Aden körfezine bir hücum 
yapması beklenebilir yalnız 

ler yapılacakbr. 

Dün Pivango 
Çekildi 

' Adende tayyare ve deni-
' zaltılar faaliyet gösterebilir 

fakat bunda muvaffak olup 
olmayacağı mailim değildir. ~ 

Buralardaki kuvvetininlSO 
, bin kişiye baliğ olduğu zan

nedilmektedir. İstanbul - Milli Piyango ı 
dün Fener stadında çekil
miştir. Kazanan numaraları 

bildiriyoı um. : 

40,000 
LiRA 

102033 
Numaraya 

10 BiN LiRA 
4993 l num_araya çıktı 
4000 lira kazananlar : 

3768 43689 
2000 lira kazananlar : 
45055 58910 131443 
Bin lira kazananlar : 

3188 5993 10140 11504 
19618 29241 34575 35869 
36816 38079 39290 39439 
39981 4 1681 52771 56992 
68150 69386 78474 78691 
84049 86620 86918 96865 

103536 110157 124374 129725 
130896 136011 138238 144015 
151708 152719 159534 168858 
184973 185476 186355 186880 

Kazanan diier numaralar 

Son rakkamları 524 ile 
aihayetlenen biletler yüzer, 
13 ile nibayetleoenler seki
zer lira, 4 ile nibayetlenen
ler üçer lira ve O ile niha
yetlenen biletler ikişer lira 
kazanmışlardır. 

1 

1 

1 

logiliz kuvvetleri ise logi
liz Somalisinde şimdiden 
tertibat almış bulunmakta
dar. Yalnız şu cihet vardır. 
ltalyaolar Habeşiatandan 

ilerledikçe zaferdende o ka
dar uzaklaşmış olacaklardır. 

Şimali Afrika ve diğer 
yerlerde havaların çok ııcak 
olmasına rağmen ltalyanla
rın pek yakıı1da hücuma 
geçmesı beklenmektedir. 

ltalyanlar bu planın tat-
biki ile şarkta lngiliz gemi
lerini ve kuvvetler!ni oyala-
mak ve Alman plinına yar
dım etmektedir. 

Kahire 7 (A.A) - Resmi 
tebliğ: 

vapu
görül

memiş bir 
kalabalık 

t ... ~ ...... , .... ~ ... 

•• e11ııekeue nüfusun ı Tırhan 
' •G~ deaıek, halka, gü· ı 

--~~~~~~-~-~--~ ! 

Yavaş konuş! : ltalyanlar 5 ağustosta Aden 
körfezi dahilinde Dailayı da 
işgal etmişlerdir. Bu işgalde 
biç bir mukavemet görme
mişlerdir. 

te Gn ve çalışma im. ı rU 0 da 
.. t• ;eıı bir idarenin ı 
'\\l,ı:lllektir. ı 
~it l' hlr Türkiye ba- ı 
)et· Gtkiye gibi Cüm- ı 

• IQ 
•t, eıeri ve ıere- ı 

"· ı 'tt:.•ldanberi ne ka- ı 
'- i'ı111ızı önümüzde · ı 
~ tı111ıa - - - . ı ,,._ ogrenecegız. 

llaeınurlarıaa en ı 

--o---
Dün lstanbula hareket 

eden Tırban vapurunun hın

cahınç dolu olduğu görül
müttür. Gemi suvailsi, za-

bıtaya milracaat ederek ge
mide bulunan fazla yolcu o un 

itib 111•16matı vermek ı 
L •rla Cümburiyete ı 
~lllızı. onun fazilet- ı iadirilmeaini istemek mecbu-

't 1'•ıcımızı göıtere- ı riyetinde kalmııtır. 
· ı Vapur, yolcu adedi po!is 

· BAŞVEKALET ı vasıtaıiyle normal hadde in .. 
tile Umum Mildiirlilğüı dirildikten ıonra barektt et

................ J mittir. 

' f 
, 

- Yahu, ıu öküzdeki 
boynuza bak. 

- Daha yaHş konuş duy
masın, kızarsa sana bir boy
nuz darbesi indirebilir ! 
- Avrupa karikatörlerinden -

--------
INGILIZLER 

. AJmı-nlardan 5 
misli fazla bom 

ba attilar 
Loadra (A.A.) - 18 Ha

zirandanberi Almanların tay
yare zayiatı 307 ve attıkları 
bombalar 2987 dir. Buna 
mukabil lngiliz tayyareleri 
33431 bomba atmışlar yani 
( Almanların beş misli") ve 
tayyare zayyiatı iıe 172 dir. 

--o--
Nevyork (A.A.)- ltalyan-

ların Libya hududutda 250 
biu kişilik bir kuvvetleri 
bulunduğu bura mabfilince 
mlibal~galı görülmektedir. teşkili gör8şlllmiittiir . ......................................... , 
ı ŞEHİT BİR BABANIM IAHRAMAI EVLIDI 
t VE 

ıPARAŞUTÇiJ KIZ 
t Yazan: ' ' Mlift ı GönUI Emre '9 - 9 -., Roman , ...................... ~~ .. =~= ............ : 
iKiNCİ KISIM 

EYVAH PARAŞÜT AÇIL-
MADI GALiBA ••• 

Meydanda müthiş bir ka
labalık vardı. Bütlln nazar
lar, uçmağa hazırlanan tay
yareye dikilmiş, en ufak 
hareketlerini bile alaka ve 
dikkatle takip ediyorlardı. 

Bugün, paraıütle atlama 
tecrübeleri yapılacaktı. 

ln6nü kampından gelen 
bir çok kadın ve erkek pa
raşütçüler halka bu önemli 
yurd vazifesinin değerini ve 
ceryan tarzını gösterecek
lerdi. 

Tayyare, kuvvetli bir mo· 
tör gürültüsü ile havalandı. 
içinde parafiltçü bayan 
TOrkin vardı. Ve ilk atlama 
tacşübesini kendisi yapa
caktı. 

Çok geçmeden, ay - yıldızı 
göklerin mavi enginliklerin
de dolaşan tayyare bulut
lara karıştı. Güzler, pamuk 
yıgınları arasına gömülen ve 
küçük bir kuşu andıraa 
uçağı aramağa koyulmuı

ardı. 
Birden beyaz bir köpük 

halinde, boıluğun ucsuz, ba
caksız derinliklerine bir 
yıgın atılıvirdi. 

Ba, paraşütçü Türklndı ... 
Birkaç saniye ıon • a dürbin
leri gözlerinde duran iki 
tayyareci heyecanla haykır
dılar: 

- Eyvah... Paraşüt açıl
madı galba ... 

Ve parmak ucları &zerin
de ıök yllzl\ne uzanmak is· 

•• 
tiyor ıibi ylkıeliyer, 1&bır
sızlanıyordu. 

Bu enditc biraz ıoara 
meydandaki biiyllk kalabalı
ğa ıiJayet etti. Llkin iki 
dakika kadar geç!nce para
şiitlln beyaz femıiyeai 16· 
rüadil. 

Kalbleri istila eden endite 
hemen ıilinivermit ve yerini 
büyilk bir memnuniyet kap· 
lamıştı. 

Paraşiltçii Tlrkla, biru 
hızlı denecek ıekilde aıatı
ya iniyordu. Bu ıefer r 3ntıl
leri baıka bir ihtimal bulan
dıadı: 

- Paraıüt geç açıl4ıtı 

için, Tllrkin, sertçe bir init 
yapmak mecburiyetinde kalıp 
ta bir kaıa ya uğrarsa ... 

Llkin d6rduncu clakikayi 
müteakip, paşlçiniln initi 
tabiilendi ve eski sürat kay
buldu. 

Ttirkln, akıllara hayret 
veren bir uıtahkla paraıl· 
tllnl1 kollanıyordu. Muhak
kak bir tehlikeyi, ancak 

zekisı ve soğuk kanlılığı ile 
önlemişti, Y okıa vaziyet 
cidden endiıe edilecek ka
dar mihimdi... 

Meydanın, alkıt tufanı ara
sında yere inen Tilrklnıa 
yalnız biraı re11gi aararmıfb. 
Kendisine ıeçmit olıun di
yenlere iıtifbamklr nazarla 
bakıyordu. 

(Dvamı var) 



ÖGLE· • ya gr 
--o--

Seferihisarda memnu mın· 

ru 
Londr (A.A.) - Alna 

ad1nd ki Jogiliz gemisi ge· 
miler kafilesine hücum eden 
Alm e denizaltıları tar,Jın

d n batırılmıştır. 450 Kişi 
bir lngiliz liman1nn gelmiş 
ve yalnız dalg le.rdan dev
rilen bir motorlu k yıkta 
bulunan 25 kişi ölmüştür. 
Vapur yarım s tt batmış
tır. 

--o---
1 kaz na-J 

hazıl1"
dn· 

: takayn girmekten suçlu Eş
refp ş da akin Süleyman 
oğlu Selman, ağır ceza m h
kemesi ~e y pılan duruşma 
sonund bir gilo hapi ve 
on lir ğır para cezasına 
mahl iim olmuştür. 

---o--
INGIL TERENiN SANAY~ VE 
MALl KAYNA 'LARI TÜ
KENMEZ BiR HALDEDiR 

--o--
ç 

a . 
--o--- sız 

--o---
1 Londr (A.A) - D vlet 

Ç narz rı B. Grıvut beyanatın-
d top yekun h rp usul
lerine uyguo olar k Ingilte
r d iktıs di teşkilat yapıl

d ğını söy'edikten sonrt: şun-

e c 
Londra {A.A ) - Bukreş

ten alın n malum tc. gör<" 
bu sene buğday miktarı n· 
c k mahalli ihtiyacı karşılı· 
yacak derecededir. Bunun 
için buğday ibr cı için ve
rilen müsadeler tamamen ib
tal edilmiştir. 

----<>--

1 rı ilave etmiştir: · 
"Düşmanın i\gnl e tiği 

arazide iaşe mü kilatı g 
ı geçti çe artmaktadır. Hea 

ne knd r Alm nl r ahaliyi 
soyarak karınlarını doyur -
biliyorlarsa da soydukları 

halkın i yan çıkarmala;m~ 
mani olamıyac ktır. 

Tayyarelerimiz borubEirdı-
HA 

Petro 
bomb 

1 manlarını şiddetltmdiren k 

Loodra (A.A.)-Almaoya
nın muhtelif yerleı inde y -
pılan akınlard atılan bom
balardan basar olmu ve bir 
kaç kilometre uzunluğunda 
yangınlar çıkmı tır. Bilhas
sa Hamburg lim nında ki 
petrol tesisatı bombalanmış 
ve beş yerde yangın çık
mıştır. 

---o---
Hit e e t 

-Kız 
faat na s tı ı 

Londra (A .A.) - Alman 
tayyarelerinin attıkları Hit
lerin nutkunu havi beyanna
melerden bir kısmı Tiland 
tarlalarında çocukların elle-
rine geçtiğinden çocuklar 
bunları tophyarak lngiliz 
Kızılbaç menfaahna satmış
lardır.~ 

Mü 
le 1 

---o---
ere • 

ı-

2'e-

düşman fabrikaların miıthi~ 

zarar vermektedirler. 
Hitler bu paraları telafı 

için pek çok müşkilata n • -

rayacalitır. Almanyayı en 
müşkül nıevkie okac k de
mir imalatına yarayan kö
mürsüzlük olacaktır. Bunun
la beraber düşmanın kuv
vetini küçük görmüyor uz ve 
ona göre ulh bilnyemizi 
h rb göre uydurarak z fe-
ri kazanmak i tiyuruz. 

Sarıa} i ve mali kaynak
lıırımız pek çoktur. Iogilte
rede f brikalarımız tahr b 
edilse bile bunların yenileri
ni başka yerde yapmak için 
tedbirlerimizi şimdiden al
mış bulunuyoruz. 

lngiliz milletim aç bırak
ın k imkan haricindedir. 

---o---
L 

Pilo arının 
Geben em köşesi dedik-

leri ger 1 
Londra (A.A) - Düşma· 

nın askeri hareketlerine dair 
veril~n malumata göre, Al· 
manların Dovr lima ına ynp- ı 
tuları 12 h va akınında d fi' a 

toplarımızın göatedikleri fa -

--o---
la i Y· 

a 
a 

Hayf (A.A.) -:- Düşman 
tayyareleri bu s b h Hayfa
y bomb lar atmışlardır. Ha
sar cüzidir. Birk ç kişi öl
müş ve y r lanmıştır. 

i 

• ---o- lı 

Fransızlar gazetede 
ltabul etmiyeceği bir 
~ôrürlerse : 

- işte bir ördek 
derler. 

r 

. 

aklın 

bahis 

da bal 

in mlmıyacak h bere ör· 
dek demelerinin şöyle bir 
hik ~ye i v rdır. 

Bir g zete muharrid ya
zacak mevzu bulamamış. Al· 
tı ordek yiyen d mın hi
k yesini yo:tmış. "Adam al· 
t öıdeği bir oturuşta yerim 
diye b hse girişmiş, altı ör-

ek almış, birincisini kesip 
diğer beş ördeğe yedirmiş, 

ikinciyi kal n dörde yedir
miş ve nihayet ona kalan 
ördeği kendi yemiş ve bah-
si azanı ış. 

--o--

al min mucidi 
im ir? 

Dolma kalemin Amerika-:. 
da icad edilmiş olduğu söy-

lenir. Fak t hakikatte dol
ma kalem daha çok evvel-

den icad edilmişti. 14 üncü 
Lui zamanında Fransada 

Biar isminde biri kez tüyü
nün, içine mürekkep konula
cak bir tarzda delerek iik 
defa dolma kalemle yazı 

yazmıştır. 

--o---
Fo v ra ı çekilemigen 

a ut 
Londr (A.A) - Bülneş

ten alınan malOmata n z r n 
Tuna üzerinde müs dere 
edilen 4 fngıliz gemisınin 
iadesi meselesi balledilmel< 
üzeredir. 

liyet ve muvaff kıyet dola 
yısiyle Alman pilot arı bu 
lim nımıza "Cehennem kö-

Amerikeda polisin yaka

ladığı azılı bir h ydut fotoğ· ı 
rafı çekileceği zam n : 

- Benim fotoğrafımı çe 
· kemezsiniz. 

şe i., D mını ve mişl rdır. 

lzmir defterdarh-ınd ru- -
. Me?emen emvaline knznnç vergisinden borçlu Ka\8lnh Hüse

yı.~e- aıt hacız. edil n Menemen n Bozköy Biçreva mevkiinde 25 
don um tarlası mnh ili idare heyeti knrarile 21 gün muddetle mü
zayedeye çıkanlmıştır. 

Demiştir. 

Poli 1 r, onun hareket e
derek fotoğrafını çektirmi· 
yeceğini tnhmin etmişler, e\
veleen tertibat almışlardır. 

fakat haydut fotoğref Taliplerin 15 Ağustos 940 Perşembe günü saat 16 da mezkur 
kaza !dare heyetine müracaatları ilim olunur. ma inesinin kcrşrsında dur

duğu zaman hiç mul n\emtt 

......... •••••••••••••••• • ••• ••••••• .. •••• ...... •• göstermemiş, fotoğr f çekil· •••••• •••• • ••••• • •c +. •••••..,•• ..,+•••••••••••••• .. 
5-8-11 (3077) 

:: • mişti. Bir müddet onra kli· 
:: ;; şeyi banyo eden fotoğr fçı 

•• • klişenin simsiyah olduğunu, 
•• • d •• • iızerinde birşey görülme iği-
.; @] [!) [!:) :• ni haber verdi. Bunun üze-
~ 30 Seneden beri Rakı imalinde büyü< bir nam ve şan ;; rine haydudun müteaddid 
~; kazanan Sakızlı Mustafanın en lıalıs Çe ne nnesonun· - ; fotoğrafları çekildi. Netice 
~ dan ve en nefis lizümdcn mamul. bek ayni idi. Haydudun bun-•• .. .. +: da nasıl muvaffak olduğu 

bir mesele oldu ve bir tüı lü 

e 
--o---

Kahire (A.A.) - Mısırın 
Liby terafından istilası 
hakkında çıkan haber-
ler münasebetile Ncşredi

Jeh bir beyannameye göre 1 
hudutlarda v her yerde 
tam sükunet içinde olduğu , 
ve çıkarılan ş yhıların aslı 1 

olmadığını, ltalyan esir ola
rak bir general ile 818 za-

bit ve erin bulunduğunu 
bildirmiştir. 

--o--

Bcrlin (A.A.)-Bir Alman 
denizaltısı 33700 tonluk ti• 

caret gemisi b tırmış ve 
b va kuvvetleri:ıde lngilte-

renin birçok şehirleri Ozc
rinde uçuş ynparak mühim-

mat ve il~h fabrika! rile 
be"zin depolarını bombaJa
mışlardır. 

lngiliz tayyarelerinin At
man toprakları ilzerinde 
yaptıkları uçuşlarda mühim 
hasarlar yapmamışlardır. 

--o---
• g reye 

yen° k ve 
2eldı 

Londra, (A.A) - Cenubi 
Rodezy d o gelen kıtaatın 
ilk kafilesi dün lngiltereye 
vasıl olmuştur. Mezkür kıtaat 
lskoçyada 1 üçü't bir liru ... a 
ih,.aç edilmiştir. ı 

DOKTuR 

c ki 
•• •• a uren 
ad 

-o-

Çocuk düşürme keyfiyeti 
iki esaslı sebebe dayanır. 

Ya mevzii veya umumi. Mev· . 
' 

zii sebepler rahim ve civa · 
rının hastalıkları arızaları· 
dtr. Umumi seb plcrde bazı 
hastalıklardır. Bu hastalık
ların başında frengi gelir. 
Bilast-bep ve yapılan her 
türlü tedbir'ere rağmen bir 
kadında sık sık düşürme 
keyfıyeti ~ö: ülüyorsa derha I 
kan \ablili yaptirm k lazım

-·-
Müddeiumumilik kale-

minde katip Hüseyin 
Avni Kartepe münhal bulu
nan 10 lira asli m aşh me
muriyete, ikinci hukuk malı· 
keme ı z bıt k A tıplerinden 

Hüseyin C hid dördüncü ic
ra k tipliğioe t yin edil
mişlerdir. 

ikinci hukuk m hk mesi 
ıapıtk iplerinden lbrahim 

H ki ile sliye ceza mahke
meniz bıtk tiplerinden Bür
h n Ere n ve icra da;resi 
k tiplerinden Mehmed Gül-

eır• e yirmişer gün, Ağırceza 
zabıt katiplerinden Hüsnü 

Uğura bir ay, sulh ceza 
mahkemesi zabıt katiplerin· 

den Şevk t Gllner ile Se
ferihisar zabıt katibi Eşref 

Ozana on beşer gün izin 
verilmiştir. 

---o---
• 
ı 

Polis divanı dün öğleden 
~onra Emniyet müdürlüğü 
adli kısım reisliğinde topla· 

mış, bazı tahkilt t evrakı 

üz rinde kararlar vermiştir. 

--o---

Aydın cr.ebus~ B. Adnan 
Menderes Aydından, Suriye 

maarif fen tetkik müf ttiş
lerinden B. Tahsin lbrahim 

Ankaradan şehrimize gel
mişlerdir. 

Z BITADA 

um n n marifeti ! 
lkiçeşmelik Hacı li cadde

sinde Bodrumlu Hü nü kızı 
Mürüvet ve Abdullah kızı 

Kumru Hasan oğlu Cemalin 
kapısına anahtar uydurmak 

sureriyle içeriye girerek san· 
dıkta bulunan 150 lira par -

sını çaldıkları şikayet edil
miş ve suçlular yakalanarak 
tahkikata başlanmıştır. 

---o---
asa örtüsü lazım 

oım ş ! 
. _ .. Babı ib .. ba sahil park gazi-

Bazan frengı teamulu mus· no und Giritli Mercan oğlu 
dır. 

ulun us ası aı gazınoya bet görüıür. Bazan da nıen- J t" ·· t S 't · 
fi çık r. Fakat bundan bir ait masa örtüsünü çahpcebine 
şey çıkmaz. Gene o kaduıı 1 kuyduğu sırada ya lanmıştır. 
munt zam bir frengi teda t --o-
visioe tabi tutmak lazımdır. 
irsi ve viladi birçok seb b
lerle insan l endisinde hiç 
bir k bahat olmaksızın da 
fireugili olabilir. Bu ayıb de
ğildır. Birçok defa bu vazi
yette bulunan kadınların sı

kı bir frengi tedavisı tatbik 

la raıa l" 
1 Karantina Hatay cadde· 

sinde · Kırşehirli Aziz oğlu 
amele Salih, Yakup oğlu 

a.mele Lütfiiyü taşla başın

dan yaraladığından yakalan-
• ettikten sonra sakatların kay 

bolduğunu ve gürbüz altıa 

gibi çocuklar doğurduğunu 

gördük. Çocuk düşürmeler 
b zan da romatizmlerdt n 
y oi düşmekten olabilir. Sa
zan da çok ani ve ruh• 
sadmelere maruz kalan. ve 
herhangi müthiş ve feci bir 
hadiseye şabid olan kadın · ~ 
ıarda birdenbire açılan kan 1 

ile sukut v ki olabilir. Fakat • 

1 
taLiı bunlar istisnai şeyler-

i. z. ö . dir. 

mıştır. 

---o--
' g e 

• s ı 

Kemer 1238 inci ok kta 
Yugoslav tabasından Bo na
lı Mebm t oğlu 38 yaşında 
Abdullah, Küçük Nuriyi evi· 
ne kabul ederek nargile ile 
esrar içirtirl<en yakalanmış 
ve 2 gram 40 antigram es
rar ve kebak elde edilmiştir. 

-o-
Güzel söz öyJemeği iti· 

y t edinenlerde fikir gittik• 
çe parlar ve tekamüle doğ· 
ru yürür. Söz söylemek bir 
san'atbr. Bunda en ziy de 
muvaffak ol olar da mutlak 
iyi terbiye görmüş ve b~r 
çok bilgilerle kuvvetleodı• 
rilmiş fikirler esastır. Yok•• 
boş yere söylenen parlak 
cümlelerin ne fay dası ol•· 
biJir? Sözlerde kelime yı· 
ğınl rı in anı bıktırır, fakat 
az kelime ile çok manalı "e 
kuvvetli fikirleri ihtiv edeP 
özler ve vecizeler bilakis 

dinlemek iştihasını arttırır· 

1 
O halde vatandaş, kıs• cüoı· 
lelerle kuvvetli fikirieri ta" 
şıyan güzel sözler söyle, 
yerinde söyle, tatla söyler 
ondan sonra da bayatın her 
noktasmden muvaffakiyet 
beklemek hakkın ol un. 

--o--

İÇTİ Ai HAYAT 
Ki DA 

Aile hayatının sars.adı· 
ğı memleka ı rde erı 
ğlam anılan temeller' 

blle yıkılma a mah· 
kOmdur 

içine tıevgi girmiyen bit 
ev, saray, köşk veya kale 
olabilir, Fakat biç bir zamıo 
orada ne neş'e ve şevk var
dır ve nede zevk ve eğlenctı 
zira muh bbet olmıyan bir 
ev, ruhsuz bir cesede beD" 
zer. Darbı miıef,. 

(Devamı var) 

Romalılarda Tıb 
--o--

Bugüoun tıbbında yılaP 
zebirioin yeri vardır. Fakat 
esk Romalılar da yılao ze" 
biıiuden tıbda İ ;tifode ed< , .. 

lerdi. 
!<omalı hekimler, yılan ıe

hirine bazı m ddeler karış· 

hrmak suretile bu zehirle 
yaraları iyi ediyorlardı,.. 

Rom hekimleri elektriğiP 
keşfinden evvel, elektrikle 
tedavi u ulüoü ke fetmişler· 
di. Bazı bas taları canlı tor· 
pil balığına bastırmak sure· 
tile bu bahğm neşrettiği 
elektrikle iyi ederlerdi. 

Iaji 
• a ou 

10/8/940 Cum rtesi kşa" 
mı muhteşem ve çok eğlen" 
celi bir garde parti verile" 
cektir. Mükeoımel bir caı 
ve çok boş sürprizler teşrif 
edenleri rıeş'elendirecektir· 
Fiyatlar son derece ucuı· 

dur. 3-1 

• 11' 
u'.mir Memleket Hastanesi 

Rontken, Mütehauısı •. 
Rontken ve Elektrik tedavi~ 
yapılır. ikinci Beyler So1<11

4
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