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IHtl BA 'LADI • 
'- y ' .. 
-e d · ~İti g anı hazır.·~ 

~'r er ln2iltereye t•h
'rL •tılc ıulh şartlarını 
(tQ 
dıa" • • ~ulha, harpten 
i RQ 1tın istemedliini 

n:d •laaak emeliyle 
~" lna-iltere ufuk-

~l liylk l..ir Alman 
ıı_ 01.unu da clelaşhr

' ıh111•l otmemi9ti. 
•d tlnd~nberi Berlia 
~ rı •raıında laava 

bnuın tiddetiyle 
•d· bıı ıp durmaktadir. 

- MiLLİ ŞEFI
ZIN SEYA
HATLERi 

---.-
Yalova - ~üyük Şef dün 

s·avrona yatile lzmite gi
derek Kiğıd Fabrikasını 
gezmişler ve fabrika mü
düründen izahat al
mışlardır. Reisicumhurumuz 
Marmarada da bir gezinti 
yaptıktan sonra geç 'i7akit 
Yalovaya dönerek istirahat 
buyurmuşlardır. 

lstanbul - Bütün İstan· 
bullular sevinç içinde Milli 
Şef,mizi dört gözle bekle
mektedirler. ~l Çılııaıalar ıösteri

t 111•nya logiltereoio l~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~-~~~~-

IANKARA RADYO HABERLE· tt~tlfuıdın yapılan 
' lrıoıa kaltul etmi
' kıııi bqlanmakta- 1 RiNiN HULAS LARI 
~lılıilitlan da ko't fllır ki Hitler ilı 

•denberi yapıJacafı 
: b•••ı imtihanına 

-d •funuyorJar. Bu 
•ıa, bu göreş mey-
~ hangiıinin galip 

' b •r çıkacaiıaı yakin 
•l ıaıterecektir. 

~ ~•ıeteleri yapıla
~ll b.iicumunun deh-

• ta d •hıederken Ingiliz 
.. , hl Ioıiliz donanma, 
't •va kuyvetlerinin 
•ıtt te•ia edecek ka· 

•ıı~ış, noksanlarını 
d,ıta~ı •ldufunu kat'i 

ıl, anlatmaktadır-
~, .. 
i~~~t karıııında yapt· 

1'-•a ve ıareıte 
~ ••1• tek en kuYyetli 
~ •, laman Ye hldi-. 

\ 

Loadra - 20Ingiliz tayya· 
reıi tobruk nzerinde uçuşlar 
yapmıtlar ye limanda bulu
nan bir ıahranç remisile 
tııkliye ve iaşo gemilerine 
atılan bombalarda isabetler 
ofmuş Ye fCmilerde yaDflD 1 

çıkmıştır. 
Londra- (Ankara Radyo) 

lngiliı ıazeteleri Hitlerin 
son yaptığı hitabesincle bab
ıettiği sulh meselesine cevap 
vererek diyor ki : Bu barış 
Hitler tarafından deiil an-
cak Iniilterenin dikte ede
ceği şartlarla yapılabilir. 8. 
Hitler bize kabul edemiye-

cejimiı şartları ortaya ata
rak bize eYvelden mailup 
olmut bir millet muamelesi 

yapıyor ve ayflı zamanda 
laarbin mesuliyetini kabul 

etmek istemiyer biz böyle 

mıımıııı -------· 
kışın müşkılatını bertaraf tayyaresi düşürülmüş ve iki 
etmek arzusiyle Hitler bize lngiliz tayyaresi de ftssllne 

sulh teklifinde bulunuyor. dönmemiştir. 
~~~~~~~~~~-

Fakat sulhun şartları yerine 

tebditler savurmaktan başka 
bir şey yapmıyor. 

Bizi korkutanlar bilsinler 
ki; lngiliz orduları, donan· 
maları ve bava kuvvetleri 

ve buiıdan başka meydanda 
ursılmaz bir lngiliz milleti 
vardır.,, 

Londra-Vilhel istraz de
niz üssüne lngili:ı tayyare
leri hücum yapmışlar •e at
tıkları bombalardan tershane 
de.yangın çıkmış ve mühim 
tahribatlar yapılmıştır. 

Londra - Dün İngiliz 
tayyareleri Hamburg Bremcn 

Emdcn limanları ve petrol 
tasfiye fabrikatarına orta 

Yeni Valilmiz Geliuor 
Samsun - I:ı:mir valiliğine 

tayin edilen Fuad Toksal yeni 
1 vazifesine başlamak üzere 

Samsundan hareket etmiştir. 
Valimiz istasyonda erkanı 

bükümet ve askeriye •o yüz-
lerce halk tarafından tetyi 
edilmiştir. 

-o-

Ankarada tevkil edilen 
kimuauer 

Ankara - Kullandığı oto
mobille bir çocuğa çarpa
rak ölümüne sebep olan M. 
T. A. Enstitüsü kimyageri 
Hilmi hakkındaki tevkif ka
rarına itiraz edilmiştir • 

Bu itiraz ağırcezada tat
kik edilmektedir. 

mmmoo•••••••••••I 

Ticaret Vekilimiz Ankara da ______ .. _ 
MALLARIMIZI 

İstanbul - Ticaret Veki· 
li B. Nazmi Topçuoğlu An· 
karaya dönmüştür. Ticaret 
Vekili harici ticaret işleri
miz hakkında aşağıdaki be
yanatta bulunmuştur : 

"Balkanlarla ve merkezi 
Avrupa ile ticaretimiz nor· 
mal şekilde devam etmek 
tedir. Bu memleketler ipti
dai madde ihtiyalarını Ak
deniz vaziyeti dolayısiyle 

memleketimizden temin et
mek meçburiyetinde kal nış
lardır. İptidai maddeler ve 
gıda maddeleri satışında bi
zim için endişe edilecek bir 
nokta göremiyorum." 

lstanbul - Almanya ile 
ticaret anlaşması bu hafta 
imza edilecektir. 

Finlandiyadan kağıt, Irak· 
tan benzin gelecektir. Sov
yet Rusya ile de yapmak
ta olduğumuz ticaret anlaş
ması sona ermek üzeredir. 
Sovyetler memleketimizden 
zeytinyağı, tiftik ve deri 
alacaklardır. 

SATIYORUZ 
Haricige Vekilimiz 

Bugün Geligorir: 

Hariciye Vekilimiz B. Şük
rü Saraçoğlu bugün Anka
redau şehrimize gelecek Ye 
Basmahanede hararetle kar· 
şılanacaktır. 

Vekilimizin Gölcük yay-
lasında istirahat etmeri mull
temeldir. 

Yabancı Dövizlerin Vasati 
Çek Fiyatları 

Htikiimet, borsamızda kote olan ve olmıyan döYiıderin 
Ağustos ayında muteber olacok vasati çek fiyatlarını teı
pit etmiştir. Bu vasatilere göre sterlin 523.75 karuı, dolar 
148.88, Fransız frangı 296.50, liret 790.75, lsviçre fran2ı 
3012.875, Belçika frangıf296.625 dırahmi 99.50, leva 181.2S, 
pezeta 1384.25, pengü 2698.75, ley 6'.2.50, dinar 351.75, yen 
3631.75, ruble 3100.50, Finlandiya markı 265.25, Eıtonya 
markı 3675.25, Rupi 3922.50 kuruştur. 

,_,.TÜRK HUDUTLARl--
AŞILMAZ ! 

..... 1,9- ._.._.._ 

,1•11111 
ıııarımız 

sulh ıartlarını 26ılerimizi 
lurpmadan red ediyoruz. 

- lı Ankara (Radyo) - Sön-
dey Taymiı yazdıiı bir ma· 
• '·"'e diyor ki: 

Almanya, Hollanda ve Bel
çika üzerinde uçuşlar yapıl-

mış ve askeri isler bomba· 
lanmıştır. 

Bir lngiliz tayyaresi üssü

-o-

ISTANBUL RADYOSU 
Faauuete Geçıuor 

Atamızın, inönümüzün, Fevzi. Çakmağı. 
mızın ve Mehmetçiğin destanı 

'--o--,, 
'ıc ......_ Mtınhal ltal• .. 

glc•ra mebuıluiuna 
~ıa.{~111 Ergin, Kırıe
\ Uruna Dr. Hüıe-
\~ Seyhan meiauılu
~ lllcaıı umum m6dü· 
.'ddio Cam, Siird 

~'tt~ıaa re11am ŞeYket 
·~,' namzedi olarak 
~-..: •eçilmişlerdir. 

111 ~ ,,,,..,..-~ 
'ti ~- .......... ç .. 

d lıltıin ileri atılma- ı 
't '>lu •la11, yaşama ı 
~-.:' hakkını dünya- ı 

t 'aa bir devirde ya-ı 
ita(,, ı 
~~itad 111Dızıa a.lçülmesi ı 
-de ' buluncluiumuz, ı 
~"ı themmiyetle du- ı 
~Jc1~ itlerden ltiriıi deı 
IJ~t' lci: ı 
~ 0~frha pazara yapı- ı 
dtt. il renel nllfuı ıa· ı 

ı 
, liJcQAŞVEKALET : 
~ıııum Müdftrlüğüı .............. 

K•••-
"f .1• tayya .. · ... lerinin yap· 
oaı iZ ••· •• , • ••tıı 

~ tıkları hü~umların fesıa •• 
~ ,.zaltmak ve öniımüzdeki 

ne dönmemiştir. 
Londr• - Dün bava mu-

b 
webeleriude on iki Alman .. , 

ITALYA HARICIYe 

KONT CIANO 
Be;lin - (Ankara radyosu) Kont Ci ano hareketin denevvel 

ltalya hariciye na:ı:ırı Kont Mareşal Göring ile göruı-
Ciaao Romaya dönmGıtilr. müıtnr. 

Istanbul - lıtanbul rad- 1 
yosu bu önümüzdeki ayın 
başından itibaren faaliyete 
geçecektir. Her türlü bazır
'•klar ikmil edilmiştir. 
~ 

-o-
.. ._ 

Yanllşllk uımu, 
Bükreş (A.A) - Dahoroi 

viliyetinin bazı bölgelerini 
yanlıthkla işgal edeo Sovyet 
kuvvetleri geri çekilmiıtir. 

-o-

Maarif Vekili 
Ankara - Maarif Vekili 

8. Hasan Ali Yüçel Istaubul
dan şehrimize dönmüştnr. 
-·~~~--~~~~~~ 

izmir Enternasuonaı 
Fuarı 

İçten, dıştan, uzak ve ya
kından binlerce yerli ve ec
nebi firma Fuarımızda yer 
almaktadır. Siz de bir pav
yon kiralıyarak büyük kir 
temin edebilirsiniz. 

20 Ağustos - 20 Eyl6l 

~--------------------

Yazan: SIRRI SANLI 

MEHMETCiGE •• ~ 
Arza bir renk verir gözünden ışık 
Şafaklar ağartan tansın Mebmetcik, 
Anlında birikmiş tunçtan kırışık 
~elikle yoğrulan cansın Mehmetcik .• 

Yurdunu karanlık sardığı glinde 
'~tiklil belirdi, parlak aüngünde 
Bu giı:!_i kudretin saldığı ö~de . 

K l. ·-\anlar yansın Mehmetcık .. araran v c .... 

Haykır da gür sesin g6kleri delıia: 
Tek başına milyonca basma be~elıın ! 
G Ü •• bı·lmiyen hep bile gelsın 

l.C nu ı t .k 
Şanını anacak, ansın Mebme cı .. 

.d . Jbta bir insan ! 
Savaşta •J ersın, su 

1 Ey insan şekline kalb olan a~ an, 
Sen bir efe gibi dağlara yas an 
Görenler bir bulut sansın Mehmetcik .. 

Bir ıipersin yurdun ufuklarında, 
Düşmanı ezersin bugün , yarın da 
Çünkü sen vatanın damarlarında 
Durmadan dolaşan kansın Mehmetcik .• 

[**) Bunları deatanımızda .. n ilha~ alarak yazan renç 
şairlerimizden A. Fuad Tugıeverdır. 

(Devamı var) 

1 

......................... ~ .......... . 
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SAHiFE 2 

ÖCLEDEN SONRA ALINAN RADYO HOL.ASALARI Bu sena muallim met- 'iiWITi ıuıAff 
. . . teplerıne alınacak pa. i DLIHll 511 Belçika •efiri-ı Ingilterenin ıınailiz maliue nazırının:eALTll HOKUMETLERll rasız gatılı talebe ı 

1 nin sözleri ıuvvetıerı karşısında mühim beganatı : savuetıerlı birleştller . . Maarif v.ı::::u.bu me ihagatta,~erkas, E 
Londra - Belçika ııfiri Londra-Ingilterenin Af- Londra - logiliz maliye Lonra - Libanya, Letonya l muallim mekteplerine alına- e11ak Olabıllr mi 1. 

milli bayramlan müaasebe- nazın dün beyanatta bulu- Ye Estonya parlamentolan L l txı b b k !1!I rikada ve diöer kıtalardaki caa: parasıı yatı ı u e e • - ii y SIRRI S 
tiyle radyoda yapbg· ı laita- • narak demı·ıt·ır ki ·. Kazanç l k k d. 1 k t k d b. k · ·h ~ aıııao: kuvvetleri Italyanın hülyala· top anara en ı mem e e - ın a yeni ır arar ıttı az '• ıımııan -47- -•111"'1"' 
i.ede demiıtir ki : "Biz miln- vergisine yapılacak ehem- lerinin Soviyetler Birlirine •.tmiı Ye bu kararını bütiln vı"~ıT IAllTTll· 
ferit bir ıulb imzalamadık, rını suya dilıilrmek kadar miyetli ilivelerle gllnde on iltihak ettiklerini karar altınat lııe ve orta mekteplere ta- ft 
mn.cad ı d edı·vor çok oldug· anu ıaman göste· · ·1 t t h ı 1 dır 

u e e evam 1 • mı yoau u an arp maara- a mış ar · mim eylemiştir. Bu karara 
SeYıili memleketimizin bü- recektir. Bu ilk karakol çar- fını karıılayabileceğiz, GObau konferansında k 1 
riyet ve iıtiklliini tekrar el· göre liıe ve orta me tep er-

pışmaları iptidai bir ateı M it J il HO 1 il' k l · de edinceye kadar müşte- a aua ap an COm Havana - Gnbay cumlaur • mua ım me tep er•ne ne-
teatisindea baıka bir ıaey h t 1 k d d t reken çalııacığız. Bu millt y reiıi Amerika hariciye nazır- ar o ara evam e en a· 

•• ıerefli ılla gelecektir." değildir. Londra - Dlln MaltaJa larinı Havana konferansını l~beden sınıflarını pek iyi 

1 •k 1 ü~ hava hllcumu yapılmıı ve açmıştır. Reis beyanatında: ve iyi derecede reçcnlerdea 
aıe vesı a arı Adagı işgal etti atılan bombolardan zarar ol- tehlikeluin arttığıaı ve Ame· muallimlik me•leğine karıı 
Br&kıel - Blçikayi İfgal mamııtır. Bir düşman tayya- rika coğrafi •aziyetinden ıeYgi ve kabiliyet ve iıtida-

eden Alman aıkerlerine iaıe Tokyo - Sander adasına reai düşllrilldil Ye diğerinin istifade e•erek harp ateşinin dı faala olanlar mekteplerin 
veaikaları daiıtılmııtır. Bu Japon kıtaatı ani bir hüeu- de lnriliz tayyareleri tara- daha ziyade ilerlemeıine muallimler mecliıi tarafından 
veaikalar lokanta ye mata- mu miıteakip adayı işgal et- fından tahrip edildiği mu- mani olursa kendini balaiyar ~amzet göıterileceklerdir. 
.zalarda kollanılacaktır. mişlerdir. h•kkaktır. ıayacaiım, demiıtir. Bu namzet liateleri gel-

c. H. Partisi Gaziler 
Ocağının Dün Geceki 

ıosamerısı . 
C. H. Partisi Gaziler oca

i• Temıil Kola diln gece 
Tilkilik Nabiye binasında 
"Yaııyın ÔHl" isimli piyesi 
oynamıı Ye pek çok alkıı· 
lanmııtar. 

Gaziler Ocağı ıençleri, 
Baıkanları B. Ali Reis'in teı
vik ve kendilerinin munta
zam çalıımaları sayesinde 
futbol ve aabnecilikte hayli 
ilerlemiılerdir. 

"Y aııyan ÔHI" piyeaiade, 
batrolde : Hilseyin Erpay, 
ihtiyar, torunu, bllyllklilğü 
ve diler rollerde de 11ruiy
Je, Retat Çokuyıal, Muhsin, 
Muharrem Timur, Htı .. met· 
tin Aktin, Hilmi Esriılln, 
Haıeyin Ôzak, Mehmet Er
dem muvaffak olmutlardar. 

zabıta habırıırı 
Gaziler caddesinde Haıan 

Ozital'ın lzerlnde bir bıçak 
bal anarak ahnmıtbr. 

1 Hacıali caddeıinde Mus
tafa Arıit'in heriade bir 
toplu tabanca bulunarak a
lıaaııbr. 

f Iametpqa balYarıada 
Şerif oğla Mehmet alacak 
meıeleainden Ahmet oğlu 
lbrabime bıçak teibir etti
ğinden yakalaaa111br. 

1 Bayraklı meıbahaneıia· 
de Haydar oila kasap Htl · 
ıeyin ve Ali ejhı Haıaa 

meıbahaya ait 21 kil• iç 
yala çaldıklarından yakalan
m11laıchr. 

1 Karııyaka Mithatpaıa 
catldeaiade Şaban oilu Şa
m, Ômer otlu lbrahimin 
iki çekicini çaldığından ya· 
kalanmıtbr. 

1 lkiçeımelik Kabramaa 
sokağında Maıtafa otlu 
Mehmet .. iboı olduia hal
de Yaıufa hakaret ve re-
zalet çikardığıadan yaka· 
lanmııtır. 

lnciraltıntla 
Din lnciraltıaa ıekiı bia 

kiti fitmiıtir. Halkın ek••
riıi vapurlarla fitmiı ve bir 
kıımıda GQzelyalıdaa oto
blılerle gelmiılerdir. 

llYMETLI BiR SAN
AT MÜESSESEMİZ 

Açık Valiliklere Tayinler 
Dahiliye Vekaleti açık bulunan Valilikler için bir tayin 

kararnamesi hazırlanmaktadır. Bu arada bazı Valiler ara
ıında da değişiklik yapılacağı haber verilmektedir. Bernova Tiirk kadınları 

biçki ve dikit yurdunun se• 
nelik sergi•i dün açılmıştır. 

Üçüncü Umumi Müfettiılik evrak müdürlüiüne Sandıklı 
kaymakamı Talit Bozoilu tayin edilmiıtir. 

Bir senelik meıai mahıu
lilnü Bornovanın olgun zllm
reıine yayıp döken değerli 

direktör Bn. Emine Kralın 
çok yerinde bir bassaıiyetle 
kurup . inkipf eltirdiii bu 
anleHesenin her k61e1i ince 
bir zevk vel ytıksek bir ... 
nat eıerinin yarattıta el 
emeklerile ılislti idi. 

Sıtma ıocıdelasına ıpoıta pullarının uapıı-

Dikiş, nakıı, şapka ve çi
çek işlerinde gözleri kamaı
tıran değerli talebe eserleri
nin tunif Ye tanzimi ev ida-
reaiade san'atkir ve eazibeli 

bir lıareketia muyaffık olmut 
diziıi ziyaretçiler Dıerinde 

filsaaklr bir tesir bırakmıı
tır. Mleuiaini muvaffakıyet-

leriadea dolayıtakdir ve tebrik 
ederiz. 

ehemmıuıtıı deıam 
oıanuuor 

Sıhhat müdürlüğü Balçova 
ve Narbderede ııtma milca
delesine ehemmiyetle devam 
etmektedir. Her giln sitmah 
halka doktor tarafından iine 
vurulmakta ve bu yüzden de 
hastalık bu mıntada biraz 
öatlne ıeçilmiş bulunmakta · 
dır. 

Haıtd Saraçlğlı 
Devlet limanları umum 

mtıdar •uavini B. Hamid 
Saraçoğla baglla "T~rhaa. 

Yapuriyle latanbuldanıehrimize 

BörOlmımıı Sıcaklar ;;~ı;;rdaba ıoratll aı. 1 
Bir ~!~1!..~·~~~~ikt•n den bir taıuarı ıapılıur 

1 

ıoara ıiddetli ııcaklar tek- Arjantin mllbendiıleriaden 
rar baılamıı ve dila derecei M. Vore Belito IAY881 dik-
hararet lzmir ye ciYarında kat bir tayyarenia plinını 
41 e kadar ylkaelmiı ve ik•il eyle•ek nıeredir. Ba 
ıece de hararet 39 dan aıa- tayyareain slrati o kadar 
jıya d&ımemiı ve Seydiköy, bllyik olacaktır ki ıeaten 
ôrnerk köy&, Bornova ve daha ıliratli hareket eyliye• 
ıııklarda tarlada çalııan ame· cektir. 
)erden bazıları bayılmııtır. Bu ıDper tayyare ıa tte 

Dtıa ıebrimizde de 7 kiti 750 mil, yani aaaiyede 480 
metre ılratle kat'ı mesafe bayılmıı, bunlardan beşi ka-

dındır. eyliyecektir.Saniyecle400metre 
Hatte 1440 kilometre sürati 

Salihli (Hıuuıt) - KaH-
bamızda derecei hararet 42 ifade eder ... 
dilr. Bunaltıcı ııcaklardnn Tayyareain snrati o kadar 

fevkall'}eelir ki met6rla ıeai halk mlişkillt çekmektedir. 

Bir okuyucu
muzun dileği 

bile duyulmıyacakbr. au mtı-
hendiı icadıada muvaffak 
olur da bu tlratte harp tay· 
yareleri imal edilecek ol•ra• 
dQnyanın batına gelecek olan 
muıbetleri aiz artık tahmin 
etliaiz. 

tırıııııındakl mana 
Poıta pullarının zarflar 

tizerine yapııtırılması dahi 
bir mana ifade eylemekte
dir. Avrupa Ye Amerikada 
bana bariz bir ehemmiyet 
verilmektedir. Zarfın aai ta
rafın lst kötesine yapıştı
rılmıt pul bllyük bır sami· 
•İyet ifade eder. Ayni ma
halle ters olarak yapııtırılaa 
pul iıtihzaya iıarettir. Pul 
gene ayni mahalle uzu11lu· 
tana yapııtırılmıı iae sada· 
kat ve ıamimiyetin büyük 
bir meYki tuttaiuna delil
dir. Pal ıol köıeıi •e çar
pık elarak yapııtırıJmıı iıe 

"ıizi ıizlice seviyorum" lle
mektir. 

Sol tarafın alt kıımı iae 
teılimiyeti ifade eder. 

Sai tarafıa alt kıs•ı iıe 

mlnaıebatıa kat'ı tlemektir. 
Bittabi aevclazedeler ken· 

dileriae mahıuı tifreler icad 
eylemiılerdir. ----
ıö,ak baıııı uııı 
İliç olarak kullanılan mo

riaa balık yağın.lan sonra 
köpek balıitndan da balık 
yağı çıkarılmııtır. Köpek ba-
hğındaa alınan balıkyaiı da 
iliç olarak kullanılabilmekte • 
ve morina balık yağından 
daba çok faydalıol111aktadır. 
K&pek bahtı 1ağı bilhassa 
tavuklar için bir rıda ol-
maktadır. Bu Y•ila bealenen 
tavuklar bır miıli fazla yu-
murta yumurtlarlar. 

Dr. Fahri Işık 
ızmir Memleket Hutaoe1i 

Rontkeo MütehaHııı 
llootkeo ve Elektrik tedavisi 
yapılar. lkinei Betler Sokak 
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ıokakta otaran karilerimiz
dea bazı tiklyetleri havi 
bir mektup aldık. 

Bu mektupta; ıokajıa or
taıında bulunan bot bir 
arsaya bazı esnafın bayTan 
bailadıkları, bunun sıcak 
rlalerde mtıteaffin kokular 
baıule getirdiii tikiyet edil
mekte ve evvelce keıfi yapı· 
lan umumi belinıa da beniz 
yapılmadığı bildirilmektedir. 

ELHAMRA Sinema•ı•da 
Bari• 2 harikulitle fil• llirtlea 

t- Lorel Hardi 
HOVARDAL.IKTA 

TORKÇE SÔILO 

2- HATA 
FRANSIZCA SÔ1L0 
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dikten sonra ah•acak para
sız yatalı talebe aayııma gö· 
re aralarından şehit çocuk
ları ve fakirleri seçilecektir. 

Yeniden tıuın olunan 
mıiıat memurları 
Dahiliye Vekaleti SıyaHI 

Bilıiler okulunun bu seneki 
•ezunlarından ıekizinci ma
iyet memurluklarına tayinler 
yapmııtır. Bunlardan BB. 
Hilmi inanç Trabıona, Fe
ramuz Berkul Erzuruma, Adil 
Aktan Malatya ya, Vefik Al· 
~ui Samsuna, Emin Ytlzbaıı
oilu Koayaya, Necip Stıley
man Buraa'ya Ahmet Topal
oğlu ve Kemal Giirkan da 
Vekil~t maiyet memurluk
ları•• tayin edilmiılerdir. 

DOKTOR 

Apandisit 
Büyük bir tıb profeı6rl : 

"glbek üzerindeki bDtiln 
Hncı krizlerinde ıaf ı a ke
seıiai ve karacij'eri dtlşlln
meyi uautmayınıı!" demiıhr. 

Fakat göbek lzeriode ve 
bilhassa göbeiin alt tara
fında ve sai tarafta hiue
dilen Hncılarda da mut
laka apandiıit kri&ini elifin· 
mek llzı•dır. Elhaııl ilterae 
yukarı, iıterse •ı•i• tarafta 
olıun karın içindeki •tnlar 
mutlaka ciddt ve esHh bir 
ıebebe iıtinad eder. Bu cid
di ıebebi arattırmak, sancı· 
nın imiliDi bulmak ve teda
Yisine ıitap etmek zaruridir. 
Hele laer defa karın ağrım, 
bulantı ve kay gibi hallerde 
bir çeklarının ukalllık ede
rek hemen mllıhil tavıiye 
etmeleri kadar tehlikeli ve 
.. çma bir harekete aıla te
ıebbla etmemelidir. Blylk 
baba krizlerinde ilk yapıla· 
cak ıey istirahat ve ııkı bir 
perİüadir. Bundan hiçbir za· 
rar ıelmez. Milteakiben ter
laal mltelıa1111 tabibe Yeya 
aile •oktoruaa mlracaat edil
melidir. 

Eekl ve yeni birbi
rinin ayni 

Eıki Roma aral»alarıada 
tekerlekler arasındaki me
aafa alb kadem, ıekiz bu· 
çak parmakta. 8ugln Iaıil
teretleki bitin tren hatla
rının ray aralarındaki mesa-

i fesi de altı kadem ıekiz 
1 buç•k parmaktır. 

Jaman çek kıylD 
Onu israf etmeyinİS. 
her gDn bir tlefbldır, 
ıelmeı. Zaman Hakki' 
bllyük ihaa•ıdır. Ja 
iyi k~llanmadıiıaııda• 
kendi kencliaiıe 

geç kaldık" demek '' 
teesir olmak be1h•••dit 

Zaman elimise teali .. 
len bir defiaedir ki, 
onu na11I harcadı• cıır 
den ıor&caklar. Vykab• 
yecekte ve fakat ~ 
ıamaada iktııula ri•1 
mek liııadır. 

Lord Melboren ıa • 
ıöyliyor: 

" Hayatta muvaff 
kendi elinizdedir. 
aıza 16re ya açlıkt•• 
yahud zafer el.le 
meı'ud olursunuz .• 

Iıte lau ılzilml lael 
her dakika ~oco 
ıöyleyin ve oalana 
ktlpe glbi takin, çalı 
vakitlerJal IM>ı 
yalnız bayatta ••ft 
değil; insanın allkaıı 
de pek çok teıiri •• 

Gebek tle pnlara 
"Dllaya ve za• .. 

birer imtilaaa meyda 
oaralarda llairet •e • 
ve mlıtakbel aıırlara 
lanırız. Cenabı Hak 
hallerimiıi buradaki 
tarzımıza rlr• tayi• 
tir .• 

Fleransa lalki•i 
meıhur heykeltrat 
ıam Mikel Anji Kar 
heykel yapmakta ka 

Bu deterli za• 
ınakça israf et•ekt•
birıey detil•i. 91 
vaktini israf et•• ' 

(De•_. 

FAAYDLI 

NA"ALIN YE 
Y aıın klflik 

klrkleri mulıafaı• 
için ekaeri1etle naft 
laaıhr. Buaaa lrok 
laammll edemiye• 
ayni derecede mı..-'. 
ilicı vardır. (Pa 
bemene) iı•i 
illç her eczanede 
Kokua bottur. 8if 
katılı illcı bir ki 
Jçiae koyarak dolab., 
veya bir k6teıia• 1 
meli. illan kokaıll 
katiyen yaıatanaz. 

Geçen laaftaki vaziyetten 
fula kalabalık olacatını an
lı1an jandarma merkez ha
lik kumanda nbtı aıayiti 
temin için lizım ıelen ter
tlba& almıı ve ltu ıayede 
afak bir ıiklyet bile ol•a· 
mıbr. 

Çahıkan belediyemizin Et· 
refpaıalılann bu derdine de 
ltir çare balacaj'lnı ku•vetle 
laicl etmekteyiz. 
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