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IYETE TAMAMEN HAKiMDiR LER 
lrnanla~ ağır -zayiat ve yüz
lerc-e esir vermektedirler 
lCiKADAKI HARP . LIS EHRi iN 
~UNDA KURTRE MINTAKASINDA 

CEREYAN ETMEKT !G DiR 
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' ' lerini şimal k ~HAREKAT SAH -as erıLARINA SEVKETTI 
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tceTO HAVA DEMEYiP 
0o ALMAN TA YY ARESI 

TANRININ GONO EN AZ 
DÜŞÜRÜLMEKTEDiR 

~~~~~~~~~~~~~~:....__~~ 

)il Hariciye Nazırı · Kont Ciano Yananistanıa Korfo 
gitmi,tir kanalındaki asarı atikayı görmeğe 

'A91k 
-llıııl-
APTE MUCiZE 

MANEViYAT ------,----tıa ea blyllk mu- . "Eğer yarın birisi ıelir ve 
'-'t· oynadıjı hayret- bana, Fransayı yalnız bir 
~ llılilaim rolli izala mucize kurtarabilir derse, 
l i'ıdaki satırları ona fU cevabı vereceğim: 

,~'1•t. deD iktibas Ben mucizeye inanamıye-
' IJa., '-1t1eaları•ızın dik- rum; çünkfl Fransa ya ima· 

•t Daaanna arıe- aım vardır.,, 
lt,.. Franıizlar, Marne meydan 

. ~11atosunda, Alman •ubarebesine .. mucize" der-
t,, Yı çiinedikten ler. Onlar, İcab ederse bu 
,~•ız -lnıiliz ordu- mucizeyi tekrar yapabilecek 
)t.~e katmıı Paris manevi kuvYete sahiptirler. 
·-... Yorlardı. Alman Çeliklerin üst6nde de çelik-

'•11 mqlaar ka- leımit iradeler hakimdir.,, 

~l•neral voaKluck *** 
,_, lıı glnler60 ki- Harp tarihinin en ka111ı 

~d&terek Paris üze- Ye mlUhiı sahifelerini teıkil 
"b~ .. -.. eden bu korkunç savaılarda 
Ilı&~ Fransız orduaa maneYİyatın nasıl inanılmaz 

dt1rdu, m&dafaa il~ birıka Ye mucizeler 
ı tt• yaratbiını bu suretle anla

ııı._ e ı ye tarihe 
~)tla b b ııldıktan sonra gazetemiıin, 

h.._"" D mu are esi,, •aneviyat Ye sinirler tlıerin
C'"ftla lt&ylk savaıı 

de kötl tee11irler yapabile-
cek mlnferid ve meş'um 
propagandalara karıı açbiı 
mtlcadelede devam etmesi
nin ne katlar Hlzumlu~ ye 
yerinde olduğu bir kerre 
daha aabit olmaktadır. 

SIRRI SANLI 

Bıraımauı ııttllır 
Valimiz B. Ethem Ay~ut 

Ye lmniyet müdllrll B. Said 
Ôzrtır Ye muaYini Bergama· 
ya gitmitlerdir. 

Londra - luglin her ne kadar pazar ise de Palimente 
tarafından kabul edilen son kanun mucihince askeri fabri
kalar çalıımakadır. işçiler her günden fazla bir eayretle 
işe sarılmaları memleketlerine olan bailıhklarını ispat 
etmektedir. 

Roma -Italyan baricize aazı ile Maarif Ye Propaganda 
nazırları Arnavudlukta bulunan harp gemilerinden laasuat 
yatlarına binerek Yuaanistanın Korfo kanalında bulanan 
Asariatika ffı•erinde tetkikatta ltulunmak üzere yola çık

mıılardır. 
Viyana - AYusturyada ciddi bir et ek•ek kıtlıiı lais

edilmektedir. 
Vatington - Bltüo Amerikada Müttefiklerin lehine 

birçok mitinğler tertip edilmektedir . 
Pari11 - Almanlar şimali Fransa köylerine vahşice tay· 

yare lailcumları yapmıştır. iki büy .. k köy kimilen harap 
ol•uştar. 

Paris - Askeri Taziyet hakkında son malumat : Manş 
sahillerine doğru Alman tazyiki art•akta ise de, sureti 
katiyede Kale, Dankerk ve Bulogn limanları hala Mltte
fiklerin elinde.lir. Isviçre hududunclaki Fransız askerleri 
ıiadi Fransadaki harp sahasına naklediılmilerdir. 

lelçikadaki harp Liez nehrinin boyaıada lngilizlerin laa
kimiyesi altında devam etmektedir. 

FraaıızlarAlmanlara çok ağır zayiat Yerdirmektedirler. Ve 
6'0kadar esir almıılardır. 

Sa• nehrinin civannda f rauıılar Yaziyete tamameıa ita• 
kimdirler. 

VEYGAND VE MA~DEL 

ALMAIYAlll ÇEIEIEDIGI İKi ŞAHSİYET 
Parı s - Veygantlın başkumanclaulığa tayini Ye Mancle

lin de dahiliye na:ıırhiına ıetirilmesi Hitleri irkiitmektedir. 
Berlia birlir ki bu iki adamla evvel va ahir, Almanları• 
iimid ettikleri gibi anlatmak milmküa olmıyacaktır. 

·----4·~·---·---

Heyetimiz Londradaa Ayrddı 
Londra - lir mlddettenberi harada ltulunaa Tlrk ıa

:ıeteci lleyeti memleketlerine gitmek lmere Leaclraclan ay
rı l •ıılar. 

................................ 
i Sabih, Neşriyat Amiri ve Bat f 
: Mub rrir!__ SIRRI SANLI • 
: idare: lzmir linci B. !okağrnda : . - . 
• (H. Sesi) M~tbaa"'"~a basılmışbr ı 

! Geçmiyen yazı geri verilme% i 
: .............................. ı 

reşalımız 
Geldi 

-o-

Gınıraı Asım Gündüz 
Begruta gitti 

-o-

htanbul - G eni Kurmay 
Başkanı Mareşal Çakmak 
Beyruttan avdet etmiştir. 

General Asım Gündüz 
Beyruta gitmiştir. Orgeneral 
bir kaç gün Suriyede kala
c:akbr. Mareşalımız Fevzi Çakmak 

Orgeneral A11m Gündü% Trakya manevralarında •ayın 
oe değerli kumandanlarla bir arada ...................................................... 

iHAYATTA MUVAFFAK OLMAKIK SIRLARl~f 
1 aga tta, Herkes Mutaff ak Olabilir mi? -Evetti 
mıı -15- :::: YAZAN : S 1 R R 1 S A N L 1 tttıı 

MUVAFFAK OLAN ADAM 
Muvaffak olanlara haaa~ delll, onl•rın h•ı•t 
ve çah,maları•ı kendlMlze örnek ~•P••kl• 

lttlllar etmellylz . • . 
Muvaffak olmajı kafasına meYkini ona g6ıterilen ••YSİ 

iyice yerleştirmiı bir genç Ye saygıya gıpta ettiiinia 
ber şeyden önce muvaffak büylk sanatkirın, admli 
olmuı i'e olamamış ada•la- yaratıcının bayatı ne idi? 
rın hayatlarını, çalışma tarz- Onun bugün gözleri kamaı-
larını çok yakından ve bü- tıran parlak mevkii, kııka-
ylik bir alika ile takip ve nılan hayab sağlam bir irade 

ile büylk bir emeli tahak-
tetkik etmeği ihmal etme· kuk ettirmek, bir hayali bir 
-~~~ l hakikat yapmak için ça ıı-

Başkalarının muvaffakıyet mak ve bu ıai ve 1ayretine 
ve zaferlerini çekemiyenler, tükeumiyen bir sabır, git-
kendileripin böyle bir muvaf- tikçe artan bir sebat göıter 
fakıyet ve zaferi elde ede- k · 
•iyeceklerine inanarak daha 
savaşa girişmeden elindeki 
silibı fırlatıp firarı düşünen 
korkak mağluplardan baıka 
birt•Y değildir. 

Bundan tahmine• oobeş 
sene evYel okud•ium ve 
yıllarca tesiri altın.la kaldı
ğım blylik •iltefekkir Ye 
içtimaiyatçı Silvain Roodesin 
( hayatta yolunu yapmak 
içini) yini (hayatta ilerlemek 
ye muvaffak olmak için) 
adlı eserinde "MuYaffak elan 
adam,, tipi hakkında şu sa
tırları her zaman gizönftnde 
bulundurmak icap eder. 

Esasen ilk eıennin temin 
ettiii büylk muvaffakıyettea 
senra .. Muyaffak elan atlam,, 
adlı yazdıiı ikinci eserinde 
de bu a~ağıya naklettiğimiz 

ma tı ... 
(Devamı var) 

Nezaket lpır habırıerı 
lstanbal - Dlln 6tleden 

sonra Millt kime ••çlan•• 
deYa• eclilmiı ye Fenerbala· 
ç• Altayı 9-2, Galatasaray 
Alh••rtl•J11 5-1 yea•ittir. 

Kadın YÜ~ü~;-;. Bir-Cinayet 1 
Istanltul - Arap Hayri, Nebahat adnula bir ka•ıa yll· l 

aladeıa otolthçl Halili lldlrmlftlrf 

fikirleri tekrar etmek llıu
••nu hiasettmiıtir. 

Silvain R•ndeil diyor ki: 

Kız - G&jıii• atndı ar· 
tık, 1'iraz kalk da çekileyi• •• 

Erkek - A... Affederai• 
.. Sokaktan ıeçtij'iai ıör- ıevıilia, ben ataca clayaaı-

tlllflnl• senetini, ylksek yor•• sanmııbm. 



SAnlFE 2 

Son muharebelerde iımı ıeçın şehirlerdın 4 o 
Amiens, Abbeville, Arras 

C"alkın sesi) 

Amiens fehri Ye civarı 
1871, 1914 harplerinde ol
duğu gibi gene Almanların 
eline geçti. Buranın mukad
deratı büyük muharebelere 
sahne elmaktır. 

Şehir, eski Arteiı1u mer
kezi idi. Vandallar 407 ta· 
ribiade bwrasını tahrip et
tiler. Saint Vaasst tarafın
tlan mükeamelen teıis o
l•nau iıa de 880 de Nor
mandlar rene yakblar. Ar
ras a-ene yapıldı. 1578 de 
Oraage ltanedanının, 1640 
Fransıılarıa eline reçti. 1659 
da nihai tekilde Franaaya 
ltırakıldı. lluraıı R•beıpier
ro'in Yatanıclır. inkılip ea
naııntla ıehrin bazı mühi• 
Y-' tarihi kiliıeleri ııyaa ui
radı. 

.,Fransa Bu Harbı Herhalde 
Kazaaacaktır'' 

Eupey ye Molmedy Allll_. 
Şehirleri Oldu 

Londra - Bay Mitler, iupey Ye Molmed1 Belçik• 

91,57' nüfusu olan bu 

Paris - (Ordr) ıazetHinin yazdıiına göre Mitlerin pli· 
aı çabuk muıaffer olmakbr. Bu planın tatbikini rüçleıtir
mek bizim için ıafer addedilebilir. Onun için kazanmamak 
harbi ka1betmektir. Bizim için ise kaybetmemek kazaa
ıaaldır. işte fark oradadır. 

ıirleriai Alman erazisine batlıyaD bir karar i•ı~l• ti 
Malt• eldutu ıibi, bu iki şehir Versay Muah••••I 

Fransız ıehri Paristen 131 
kilometre mesafededir. De
lllİryolu Ye Semme nehri 
üzerinde bulunur. Eskiden 
~alesi vardı. Şimdi Somme 
eyaletinin •erkezidir. Notre -
Dame d'Amicas ismindeki 
1220 de yapılmıı ve iki ku
lesi bifihare ilave olunmuş 
klisesi orival denen mimari 
tarzının şaheseridir. 

hince Belçikaya verilmiıti. • 

O laalde askerlerimiz~ itimacl etmeliyiz. Fransa bu iaarbi 
her laalde kaıanacaktır.,. ALMANLAa·· SON-KOZ~ ______ ..,.._ ______ _ 

SARFEDIYORLAR 

Arraa, tarihte muahedele
rile ve mahaıaraları ile .le 
meıburdur. 

Kısa Tel2raf Haberleri 
Ankara - Ôrfi itlare kanuna bugftn reımf razet~de net 

redilmiştir. 

lıtanbul - Burla altın fiatı 2290 kuruıtur. 
Paris - Japoaya ile ltalya arasında bir anlaşma yapıl

dığı ve anlaımaya a-öre ltalya ile Haheşistan arasındaki 
münakallt inkıtaa uiradığı takdirde Japonya Habeşistana 
erzak ve malzeme gönderecekmiş. 

Berlin - Ecnelti muhabirlerini• Almanyadan atr• 
lerine göre Almanlar elde mavcud bütün insan kvfetl 
olduğa gibi cepheye atmışlar. Tahmine &'Öre, Allll' 
mevcutlarının yarısını bu suretle harcamışlar, diğer." tit· 
ların da bu şekilde bir anda sarfetmiye karar war111•f 

Amiens her türlü mensu
catcılıkta ileridir. Buranın 
kimya ve makiu.e sanayii de 
aüterakkidir. 

~--,._,.........,...,.._,.,_""""""'._.....__..__,.........,~-...-r------1111111---- DOKTOR 
•*• 

1640 yılında İspanyolların 
elinde bulunan Arraı'yı Fra11-

J!!Lk,ID_ Sesi !!,;ı:;J Gözde Perd 
Halkıı· SiSİ Gazıtısinı Muayyen bir yaştan .'° 

Meşhur olan diğer istilı
ıalatı : Ördek patesi, tea
tene, müskirat, sabun. 

•*• 
Se:rarın istiJisı zamanında 

Amiens'in ismi Samarobrina 
idi. 

304 te buraya bıristiyan
lık geldi. MütemadiyeD muha
rebelere sahne olmakla meş
hur Amiens lspanyolların 
eline reçtikten sonra 1597 
de Dördlincü Henri tarafın
dan istirdad olundu. Bu şeh
rin bir de sulh macerası 
Yardır. 1802 senesinde - yani 
Napelyonu diktatörlüğü bi
dayetiade • burada lngiltere 
ile Fraaıa araıında hük
mü kııa ıüren bir mftsaliba 
imzaJaamıı, iki tarafın mü
mesı;illeri öpüımüşlerdi Sulb
name mucibince, lngiliz ve 
F ransıı askerleri Mısırdan 
çıkıyorlar Ye Mısır, eskisi 
aibi gene Osmanlı devletine 
kalıyordu. Keza, lagiltere 
ieyliaa, Hiadiıtana, Trini
te adasına yerleşiyor; küçük 
devJetJere bazı müstemleke· 
ler ve üsler temia olunuyor; 
Fransızlara Martinique ile 
Guadeloupe kalıyordu. 

*** 

sızlar zaptettilderi zaman, 
hpanyollaa ın bir d•vara, 
şelarin sukutandan e•vel tı>r 
le ya•mış oldukları rörmüı
ler : 

qnand lea Françaia pren
dront Arraı 

les searis aanıeront les 
ratıl 

Yani : "Fraasıılar Arras'yı 
aldıkları zaman, fuadık fare
leri tarla varelerini yiyecek
tir •• I 

Bir Franıı• aıkeri Fran· 
sızca metindeki dlrdiincii 
kelimenin "p. harfini .silmit 
"aldıkları ılzi, heylelikle 
"verdikleri,, baliae l'elıaitir. 

Paris - Abluka meselesi hakkında Fransa ve ltalya 
arasında cereyan etmekte olan müzakerelerin iyi bir mec 
rada oldaj'u te•in ediJiyor. 

Paris - Deba razetesi lngiltere kralının nutku mftoa
sebetile diyor ki : Almanların emeli bQtün milJetleri inıha 
etaek ve esaret altıaa almaktır. ______ .. _____ _ 
Rısmi ıtomoblller • zabıta haberi eri 

"Her gün intişar eden ga-
zetenizde okuduğamuıı: balkın 
dileklerinden bizlerde ilbam 
alarak bu mektubu gönder
dik: 

Kemer caddesinin darlığı 
münasebetiyle belediyenin 
emri üzerine yük arabaları-

-o- -o- nın ayni caddeyi müYazi 
Resmi otemobiller kanuou Ikiçeşmelik caddesinde Rıd- Kemer ıokaj'lodan gelerek 

vilayete bildirilmiştir. Yanın tizerinde bir bıçak Mahfi sokağına takiben Ke-
Bir Ha•irandan itibares bulunarak alınmıştır. mer eaddesine ve Kemer 

yalnıı Viliyet Ye Kuman- kiprüsüne yakın bir nok-
danhk otomobillerı· kala- 1 lkiçeşmelik caddesinde t k 1 k b · 1 · k Sabrinin üzerinde 25 santi- aya çı ı aca ' u ış erı ıy-
cak dii•r resmi otomobiller metli belediye reisimiz ma-

ıram esrar bulunarak alıa-
kaldırılacaktır. Ve reımi hallenin sağlığını göı öniine 
t b·ıı h• b• k L mıf Ve hakkında IAllm re· alarak bizzat yerinde yaptıgwı 

o omo ı er ıç ır va it 11u- len muamele yapılmııtır. 
ıuıi itlerde kullanılmıyacaktır. tetkikatda Mahfi sokaiının 

V 1 
• Alsancak ikinci kordonda ye meydanhğın bir kısmına 

8 eDC18D Ç z• f t• Mehmet, Bay Raifin evinin demirler çaktırarak bizi toz 
Son anıharebelerde sık sık ay ıya e 1 arka tarafındaki kurıun sa yutmaktan kurtardı. 

ismi geçe• bir de Valenci- Polis karau birinci devre boraıunu keserken yakalan- Fakat zamanla bu demir-
endir. aerunlara tarafından Yeri- mıştır. ler kaldırıldığından arabalar 

Takriben 30 bin nilfuslu lecek çay ziyafeti 5nftm6z- 1 Bayrakh Salbane•inde nereden geçmek isterse ge-
olan bu şelıirde, Şimal eya- deki Cuma rünü halkevinde Nazif oilu Muıtafa Ali oğ- çiyorlar. Bizler de bu yüz· 
letletinin merkezlerindedir. Yerilecektir. lu Hasaıun cebinden 41 lira den bu sıcak baYalarda kapı 
Lille'den 50 kilometre uzak- 25 kuru~ paraaını yankesi- ve pençerelerimizi teı: ve 
tıkta bulunur. ötedenberi Kermıı Şenllklırl cmk suretiyle çalarken ya- topraktan bir türlü açamaz 
miistakem meYkidi. Güıel B d K kalanmıştır. hir hale geldik. ergama • crmes ıen-ıanatlar mektebile dıkkate Allah aşkına bu nusuıta likleri dün başlamıştır. şayan müzesile, cephesi pek M • bizim içinde bir gün ga:ıe-
ıüzel ol•n belediye binasne Go··zıu··k anısa oteli tenizıe gayyur belediye rei-
meşhurdur. No. 7• simizin nazarı dikkatını cel-

Mühim bir sanayi Ye tica- yedi ylz yatında "l."Uer Lile .iDemaıtt kar- bederseniz bizim baytımızı 
ret merkezidir. Bilhassa men- G6ılük AYrupa, yedi ylb flllUl • kurtarmış olacaksınız sonsuz 

sucatçılık, ileri gitmiştir. sene eY•e• icad edilmişti. Ku•adası otelı saygılar. 
Kömür madenlerinin yanında Mucidleri logiliz Rajer '.C' iMZALAR 
bulunmakla beraber, ıehir, Baka11 ye bir ItaJyandır. Ke~ecilcr Sema aatanm ~·ao. Cazım oğlu Nazmi Ayşe 
duvarlarla çevrili olduğu için Gtszltik yap•ak içi• ltliyltn- fabrikası kanpaında. Mahfi sokağı sakinlerinden 
büyük sanayi ancak vareş- ci adHelerdea istifade edil- ve8:.C:e!~dle::ff~:"' ea tcmis Ali Riza Çayluk 
larda teessüs etmiştir. mi•tir MN t · · c-_l..!h ..,_ Havva · ., . us ecırı; ..,..,.. .,,.rtrr _ 111____ .aa----
Valancien, Romahların kur- .................. •••••••••••• ............... ......... 1 HalklR SBSİ Hakkın 1 

duk)ar1 bir şehirdir. 1677 de ! Tayyare Si&ema•ı T 3! ~ ;, n ıı L-----~~~'!!!ıJ 
Fraaıızların eline geçmiştir. • 
1793 te lniizlerle Avustur· ı Burün iki muazzam filim birden ı 8 •• •• k M •• • d 1 
yalılara karşı uzun bir mu- ı 1 - Fransız sinemacılığinin iki büyük sau'atkarı : UJU llJ e. 
kavemetten sonra onların ı HAKY BAUR - SİMONE SİMON'nun en rüzel eseri ı Gelmek için tok naz eden 

ı ö ı bahar nihayet blitü11 g6zelliti 
•*• eline geç•işti. ı SiY AH G ZLER • ile reldi. Yağmurlu ve rutubetli 

ARRAS Paristen 192 ki- 1204 te Istanbulu Haçlıla- . . . . . . . : havalardan bıkan halk t imdi 

AbbeviUe de keza, Som
me üzerinde 'fe Manş deni
zine yakın bulunur. 20320 
nüfusu vardır. Cenubunda ve 
garbinde bir kanalla çevrili
dir. Merkezinde eski binalar 
mevcuddur ve en kiymetli 
binası gotik uslfıbuoda Sait 
• V ulfuran kilise.sidir. Ab· 
beville ehemmiyetli bir li
mandır. Kumaıçdıtı ileridir. 
lu ıehrin yerinde insanlar 
Roma deninden pek eski 
zamanlarda ikamet etlerlerdi. 

Iometre uzaktadır. Pas -de- f b . ı 2 - Sıaema kerdesının ın cısı. eserlerı uzun mllddet • kırlara koşmağa başladı. Fe-
rın et etmerı üzerine impa- • fk... l d kü k 1 b·111 r T" • . . . ı rahlı bir kır dü4.üncesi insanın 

CQlais'nin merkezidir 29711 t ·ı n d . ,. • ae ure er e •en ş a an ı r ses ı ıoo n.essının eserı ... • ra or seçı en •BU oın ın va- aklına evvela Halkabıoarda 
nüfusu vardır. tanıdır. ıı MARiNELLA ı eski ~YDIN birahanesinin züm· ................................ .... .................. ı rud gibi yeşil ağaçlarla süalü, 
ı EJh ca i ı Ayrıca: Ekler jurnal No. 15 Son dünya harp hadisatı ı laavadar ai~ bahçeıi geliyor. 
ı amra sıaeasesıatl.P ı Oyun saatleri: MarinelJa 3-6 Ae 'da Siyalıa. Gözler 4,15 ı Orada temiz havayı, latif man-

ı ı 7 15 19 5 d p 1 31 d S G zarayı, taze soğuk birayi bula-
Bugün matinalardan itibaren 1 • ve ,1 e, azar günl ' 4 • özler ile başlar ı bilirsiniz. Biranın şişesi yalnız 

ı Senenin en b" ük F f'I in· İ · h lk ı ................................................... .. 
ı ~?tihar ::n;~:efl~ m ta~irsa~~er. zmır a ın• ı ı···s .. ·E·L·Ji:M··E .. T .... G •• -,·cE .. s··:ı ·• 20 kuruştur 
: FANSIZCA SÔZLO ı ..,, • Orada ehven şeraitle ziaafet-

ı VATANSIZ .ıADJN ı ı alrfek vatanlla,ıarımuu aellmet f ler de uerilebilir. 
ı _. ı ve aadete kav•tlurdu f D f h • 1 ık 
: Yaratan : EDVIGE FEt3ILLERE : Ne doğru isi• ! 19 Mayıs fevkalade piyangosunun ent r • 8 rl Ş 
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gözde rörme kabiliyeti 
lır. Bilhassa yakın -~ 
ler için zif daha barı 
Dikiş iyoeıioden iplii'İ 
çirmek, küçük yazıları 1 

mak mümkün olos• 
başlar. 

Buna (Prespit) derler· 
gözlükle kabili tashibtİf· 
eden muhaddeb yani IO 
kalın adeseler göz6nli111 

nuluuca derhal rüyet 
bir hal alır. 

Fakat ihtiyarlarda 1' 
yavaş gözde zif Te ı6 
mezlik baıladığı zaaı•" 
zan gözlükte konwl .. 
rüyet normal bir bal• 
mez. 

O ~aman doğrudao 
ruya gözde bir irıı• 
hastalık Yar demektir· 

Mütehassıs tafındaD 
hal muayenesi ve vaıi1 
teşhisi ve tesbiti lill 
Ne olabilir? En eyvel 
gelen gözde perde tab• 

. lüdür. Perde denileD 
ıözdeki cismi billt\rinİO 
faf iken kesafet kesbi 
sidir. 

Şeffafiyet azaJdıkç• 
yette azahr ve nihayet 
hiç görmez olur. Yalo~• 
ya ile karanlığı birbir• 
ayıracak kadar bir hiı 
işte o zaman perde k•,.a 
gelmiş demektir. 

Ameliyatla çıkarılır •' 
tanın rüyeti eıkisi kad•' 
ğilse bile hem.eaı o ~6, 
tabii bir bale gelir. 
görme kuvvetinin aı•l 
diğer sebeplerden ve ~· f 
hklardan da ileri gebr· 
kat ltu bütün bunları 

yazı ile tefsir etmek ~ · 
kün degildir. Sırası i' 
çe tekrar izah ederİI· 

BAHRIBA8 
Baledlye sahll rar~ 

zlnosunun k•h" 
kısmı açllll•. ~ 

Yeni müstecir, yeDI b• 
for, yeni tertibatla "le 1 fedakarlıklarla kahve lı•di ~I 
nın noksanları ikmal 'fil l~ti 
rek bugünden itibaren ' ~ 

Gazino Kısfll1 ~ ~ 
Kemani bay küçiilı -~

bestekar Kasabalı Cli ~ , 
bay Mehmet gibi çok fi~ 
sek san'atkirlar ve. re 0~( 
iştirakile ve en nadıde 
yucu bayanlaııla. . . .,;" 

1 Hazirandan ~tı ~·,. 
açılacağını müjdeler••· ,.....ı "' 
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