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- SIRRI SANLt 

Alınan donanması l!'ece ma
nevraları yaptı INGIL TERENiN EN MODERN BiR HA VA TOPU 

Berl~n (Radyo) - Berlin gazeteleti Fransız ve İngiliz ga
z~telerı?e cevap vererek logilterenin akıllara hayrat veren Mant vralarda Hitlerle Macar kral naibi de 

hazır bulunmuşlardır bır faalıyetle harp haıırhğı yaparken yalnız Almanyanın 
y~ptıkluı hazırlıkların göze battığını prostesto etmekte-

ALMANLARIN DOYIÇLAND ZIRHLISI 

Paris 24 {Radyo) - Ber· Horti ile heyetler hazır bu-
linden bildiriliyor : lunmuştur. Manevraya 115 

Evvelki gece Alman donan harp gemisi iştirak etmiş 
masının yaptığı harp tecrü · bilhassa tahtelbabirler torpil 

E_beleri muvaffakiyetle netice· atma tecrübeleri yapmışlar 
lenmiştir. Manevralarda Ma- ve hayrete şayan bir sür'at 
caıiıtan Kral naibi amiral - Sonu 4üncüde -

•• •• 

dırler. 

il" ftıl!'I""----! 
Sporcuları 
Geldiler 

Yann mnhtelitimizle kar· 
şılaşacak olan Kastomoni 
futbul takımı dün akşamki 

trenle şehrimize gelmişlerdir. 

Misafirlere Alsancak kulü
bü tarafından gayet zarif 

bir buket verilmiştir. 

istasyonda çok kesif bir 

kalabalık tarafından karşıla

nan sporcular şehı imiz de bir 
maç yaptıktan ıonra Mani
saya gideceklerdir. Genç 
sporculara hoş geldiniz deriz . 

Olüm Ustüvanesinde 
J.t"'\ 

Fuarda hakikaten her an ölümle pençeleşen cesur ve kıymetli gençlerimizden 8. Ahmet 
Gökalpin ölüm üıtüvaneıinde motosiklet ile havaya uçarak gösterdiği maharet seyircileri 
tarif olunmaz bir heyecan fırtınasına kaptırmaktadır. Fuara gidipte bu yılmaz Türk genci· 
nin heyecanlı uçuşlarını görmiyecek biç bir kimse kalmıyacaktı. 
~~~!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~--~~~!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~ 

iSTER GUL iSTER AGLA 
Kadınların Saçlarına Dair .•• 

ş;mdi siz dersiniz ki : Mesele kadınların saçlarına veyabud modaya aid olunca erkekle· 
rin bu iıe burunlarını sokmağa ne haklara vudır ? Bu dediğiniz doğrudur. Esasen bu me· 
seleye karışsakta, karışm11ak diyene imamın bildiğini okuması gibi kadınların da bildikle· 
rinder ıaımıyacakları malüm ve muhakkaktır. Fakat nede olsa iasan, kadın saçlarının 

- Snnu 4 iıncü Sahif ode -

~·· . • 

Alamnlariyle 
yeni müzakere 

Prağ, 23 (Radyo) - Lord 
Ronçiman; bugün cumhurre· 
.isi Edvar eene• uzun müd· 
det konuşmuştur. 

Reisicumhur, müteakiben 
başvekil Milin f·fodzayı nez· 
dine davet etmiş ve Südet 
Almar.lariyle yeni müzakere-
ler için zemin hazırlanması 
etrafında fikir teatisinde bu· 
lunmuştur. __..... ....... _ . ..,__ 

Futbol fede-
• • rasyonu reısı 

şehrimizde 
Dün akşamki Ankara eks· 

presile futbol f ederaıyonu 
reisi bay Danyal şehı im ize 
gelmiştir. 

istasyonda futbol ajanı bay 1 

Suat Yurtkoru, •e Alsancak 
kulübü umumi katip ve kap· 
tını ve birçok arkadaşları 
tarafından karşılanmıştır . 

Bay Danyıle Hoşgeldin 
dcriı. 

-----·· . 
Frankonun 
Notası 
Görüşüldü 

FRANKO 
Londra 23 (Radyo)-Fran

konun notası hakkında Lord 
Plimut birbiri ardınca Fran· 
sız, Almao, Itafyan, Sovyet 
ve Portekiz mümessilteriyle 
görüşmüştür. 

l it an bul 24 ( Hu!u i ) -
Eylül ayında An k•rayı ziya · 
ret edect k olan Fran!ız ha· 
riciye nazırı Jorj Bone a·n 
beraberinde Suriye B .. şvekili 
Cemil Mardam da b~luoa
caktır. 

Vekillerimiz 
İstanbula eitti 
Şehrimizde bulunan iktisat 

Vekili Şakir Kesebirle Ad
liye Vekili Şükrü Saraçoğlu 
dün lzmir vapurile Istanbula 
hareket etmişler ve Vekil-

leri' ~~l mXsi~ •ec-
Refikimiz 

Kırk dört yaıına giren 
Yeni Asır refikimizi öz yü· 
rekten kutlular ve yeni mu· 
vafaffakiyetler dileriz. 

~~~~~~~~~~ .. ~~~~~~~~~~ 
Fuarda Tiyatro Harekt tleri 

Fuar vatyete ve revü tiyatrosunda seyirciler neşelendiren 
artistlerden biri 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
Furuncuların Belediyemizden 

Bir Ricası 
Aldığımız bir mektuptur : 
Halkın Sesi gazetesi yazı iş leri direktörlüğüne : 
Sayın bay 
Belediyenin Furur.cular cemiyetile aralarında 12 maddelik 

bir ekmek formülü kararlaştırılmıştı. Ve Beladiye Furuncu· 
lara imili ücret olarak çuval başına 300 Has ve 280 ku· 
ruşta harci ekmek bırakmış ve bizlerde belediyenin formü· 
lü dahilinde ekmek çıker111ağı teahhüt e tmiştik. Halbuki 
belediyemiz şimdi çunl başına 180 kuruş bile bırakmamak
tadır. Ve bizler de bu vaziyet karşısın ve formül dahilinde 
ekmek çıkaramamızdan ekmeklerimizi hergün mUsadere 

- Soau 4 üncüde -



... .,. , 
Fuar hikayesi: • • 
Fuar Cınnıtlnda 
Bir Melek ••• 
Yazan: A. F. Tuğseven 

#! -3-

1 llalkaa leıl ) 

·• · Öıttorun laslhatıarıl: D ÜNY ADA NELER 
Yaz aylarında 
Çocuklarım ıza 
Nasıl bakmalıyız? 

OLUYOR 1 

24 AGUSTI 

ÇakırcaJ 
Tef rikanıız Hakkınd~ 

Eski Jandarma başçavuşu B. 
Toksöz tarafından gönderilen h 
bitarafhğımıza bioaeo. hiç değlıt 
den aynen naklediyoruz: 

-13 -.,na yaklaştım ve sesime ga
!\yet hafif bir ton vererek ••• 

inek sütünde çocuğun vü· 
cadunu müdafaa edecek, 
mikroblara karşı mücadele 
edecek bassalar yoktur. Fa
kat ana sütünde vardır. O· 
nun için her anne sütü emen 
çocuklarda ·yaz isbslleri o 
kadar tehlikeli değildir. Fa· 
kat memeyi mutlaka saatla 
emmeli. Meseli, beşinci ayı· 
na kadar her üç saatte bir 
meme vermeli, fazla aylarsa 
arada azar azar, çok açık, 
az şekerli çayla avutmalı. 
Her defasında bir tek me· 
mesini vermeli. Eğer inek 
sütü ile beslenmek mecbu· 
riyetinde ise, sütün çok te · 
miz ve mikrobsuz ve gebe 
olmıyaan inekten olmasına 
dikkat etmeli. Süt şişelerin· 
de gram gösteren çizgiler 
olmalı ve doktorun tavsiye 
ettiği miktardan hiç bir su· 
rette doktorun tavsiye ettiği 

15 ülkeyi bedava do
laşmak için bahse 
giren mühendis 
Danimarkalı mühendisler· 

den biri arkadaşlarile bahse 
tutuşmuş ve 2000 llngiliz li
rası na 15 ülkeyi yaya dola· 
şacağını iddia elmtş. Mü hen· 
dis şimdiye kadar on beş 

bin kilometre katetmiştir. 
Ve yanına asla para alma· 
dan seyahate çıkmıştır. Yol· 

--------------·-----~ 
Arkamdan yakaladılar ~ 

t lıte dün gece ıeç yattı· 
ımdan bu sabah erken kal· 

~ amadım. Onun için yazıha· 
eye geç kaldım.. benim 

• azılarım bitti istersen sana 
; a yardım edeyim. 
c - Nasıl oldu bugün ? 

- Bundan sonra her gün 
. öyle olacak evvelce sen 
j ına yardım ediyordun artık 
en sana yardım edeceğim. 
- Öyle ! Aşkın kuvveti 
aıuiaları devirir. 

l - Hali hah baba l 
* ,,,. lf. 

(IKlNCl GÜN) 

Orhan ıeni bugün neı· 
: li görüyorum. 

- Bu pastalar benim mi ? 
- Beraber yiyeceğiz. 
- Galiba işlerin yolunda. 
- Onun gibi birıey 
- Görüıtün mü ? 
- Biraz. 
- Biraz ne demek ? 

1 - Anlatayım mı ? 
- Anlat bakalım. 
- Dün akı•m Fuarın ka· 

111ada ona te1adüf ettim. 
'anında yaşlıca bir bay var· 
ı. Söz söylemek için bir 
raat kollıyordum. Etraf ka· 
bahkb; yanındaki yaıh bay 

'iıeye doğru ilerledi. O ten· 
1 ı bir ~re 4i.ekilerek bavın : ... _... ... uıwıarıa 11er11-
1 •rek ona yaklaıtım; ve ıe· 
1 me gayet hafif bir ton 
1 trerek. 
ı - Beni Affedin; dedim ... 
1 ze karşı çok mahcubum. 

1 - Fakat ben ıizi tanımı· 
ı ırum .. dedi 

1 - iki sene evveli batır· 
tmamı müsaade eder miıi· 
1? 
- Geçenleri tekrar hatar
:aak istemem. 
- Bunun 1ebebini biliyo· 

tın. Fakat bir lahzacık beni 

1 ılerseniz fikrinizi değişti
i ıiniz. 
: - Babam geliyor yanım· 
• uzaklaşınız. 

: - Peki müsaid bir zaman· 
E görüımeyiz mi ? 

- Başka bir gün. 
İ - Bu akşam vakit bula· 
• z mısınız ? 

- Aman uzaklaşın l . 
- Söz verin. 
- Buralarda biraz bekle· 

1 belki görOıebiliriı. 
1 )tla akıam okadar onu 
1 ip eltim fakat bir fırsat 
İ medi çiinkii babası ya-

lan ayrılmadı... Bu ak
ı iıters en beraber gidelim. 
1 

• 

!~ 
Her gece 
İzmir Enter

nasyonal 
Fuar tiyatrosunda 

alk operet: 
temsilleri 

\ . 
k Orkestra Bale Revü 

Varyete 

• ge~e operet tem 

- Beni mazur gör Orhan· 
cağım. 

- Ben bu akşam gene 
gidiyorum 

- Muvaffakiyetler dilerim . 

* ,,. "' 
(ÜÇÜNCÜ GÜN) 

- Orhan al şunu temize 
çekiver. 

- Dur yahu biraz başım 
dinlensin. 

- Dün akşam gene geç 
yattın galiba. 

- Hayır erken yattım. 
- Neden yüzün solğun. 
- Üzüldüm. 
- Üzülecek ne var ? 
- Ne çok soruyorsun 

yahu? 
- Sormayayım mı ? Biz 

ikimiz kardeş değil miyiz ? 
- Oda varya. Hakikaten 

ben seni bir arkadaş değil 
bir kardeı biliyorum. 

- Ben de seni öyle Or· 
hın 

- Teşekkür ederim kar· 
deşim. 

- Naııl dün akşam yalnız 
geldi mi? 

- . . . . . . 
- Cevap vermiyorsun t 
- Gehnedi. 
- Nasıl kadınlara inan-

mamakta haklı imitim deiil 
- tsıımem. 

- Bilinm:yecek birıey de-
ğil. işte Orhan kadınların 
hepıi böyledir. Onlar, erkek· 
Jeri üzmekten zevk ılırlar .. 
belki oda seni sevmiıtir. 
Lakin ıeni çok üzecek; çün· 
kü sen pek toyca davranı· 
yorsun. 

( Arkaıı var) 
••• 

Devren satılık 
dükkan 

miktardan hiç bir suretle 
fazla verilmemeli. Süt şişe· 
leri sodalı veya boraksla su 
ile iyice yıkandıklln sonra 
kaynar su ile başlanmalı. 

Hatti kaynatmak daha iyi 
olur. Hiç bir zaman çocuk 
ıütü içtikten ıonra şişe süt 
bulaşığı ile bırakılmamah, 
derhal yıkanmalı, şişe emzik· 
leri her defasında sodalı ve· 
ya borakslı su ile içi dışına 
çe\frilip yıkanmaları, ve ka· 
pah bir kap derununda kar· 
olunmalı, kat'iyen sineklerle 
temas etmemeli, hiçbir za· 
man şiıe emzıgını yalan ;.ı 
emzik gibi kullandırmamalı· 
dır. 

• •• 
Cesur Kulüb 

lagilterenin Brcadston ku
lübü nihayet bir ma-ta ra 
kibiyle berabere kaldı ve o 
gün kulüp Azası bayram 
yaptı. 

Broadston kulübü altmış 

Büyük Leblebici hanında maçtan eUi dokuzunu kay· 
tütüncü dükkanı deyreo sa· betmişti. Üçyüz altmış gol 
tıhktar. Arzu eden içindeki· yedi yirmi altı gol attı Buna 
ne müracaat. 3_ 5 rağ~en cesaretini kaybet-
r~~~ ··~~k'ı medı maçlara devam etti. 

~ Karşıyaka ! ----""'""--
1 Özel !ıMura~ d~~~.kok 
ı Al a ve İlk Okulu : komuru 1 Açıldı ! 
l

Kayıt ve kabul 25 ağustos ~ 
perşembeden başlar ~ 

..,.~ .. ~~~r11 
• 

Bu Kuru, tozsuz, kömürü 
Ankarapalas direktörlüğü 
ve S. Bonnici ve mahdumu Gi 
rit han No. 48 den alanız . 

Tonu 22 liradır . 

)arda kartpostal satarak, e· 
tinden gelen işleri yaparak 
para teıniu etmekte veya· 
but Danimarka vapur a~en· 
talaranın verdikleri bedava 

biletlerle seyahat etmekte· 
dir. Seyahati 7 yıl sürecek, 
muva~fak olamadığı takdirde 
250 logiliz lirası kaybede· 
cektir. 

Mühendis şimdi Londrada 
bulunmaktad1r. Beş sene 
sonra ülkesine varacağını 

uman mühendis, Amerika ve 
Japonyayı da dolaşacaktır. 

**"' 
Valansıvada lüks bir 

"' 
otelin bir günlük 
ücreti: 20 sigara 

Son günlerde, Valansiya· 
dan Londraya dönen bir in· 
giliz, Valansiyada herhangi 
bir otele indiniz mi, banyolu 
bir odada oturmak, sabah, 
ve akşam yemeklerinden is· 

1ÜJlci.Ç, t\~lf. sf.Qile11J\.ıtıA~~; 
bileceklerini söylem iştir. 

En büyük ka
dın şapkası 
Sinema yıldızlarından Nor· 

ma Şerer dünyanın en koca
man şapkasını giymektedir. 
Bu şapkanın kutru seks~n 

beş santimdir . ----
Şair Kaç Para 

Eder 
Hollandalı bir genç geçen· 

)erde Budapeştede on dokuz 
yaşında bir genzi ezdi. Genç 
öldü. 

Hollandahyı mahkemeye 
verdiler. 

Mahkeme reisi ezilip ölen 
gencin mesleğini sordu. 

- Şair. 
Dediler. 

Mahkeme şair 
en ezip öldüren 
ancak iki yüz 
cezası verdi. 

geci kaza
Hollandalı· 

peogo para 

iz mir 
Lokantası 

........................... 
ıı O OK TOR :: -- ----l!Ea: Dr. Fahri Işık 

Birinci Kordondaki Süley· 
man lokantası namil~ maruf 
lokantayı bunlan bir sene 
evvel ismini değiıtirerek iz. 
mir lokantası te1miye ettik 
bugün ayni lokanta lzmirin 
ideli kahve namile 1tnılan 
ve memurin kooperatifinin 
tabliye ettiği binaya nakle· 
dilmiştir. Fiatler her keseye 
uyğun olmakla:beraber f erahh 
lokantamız muhterem müş
terilerimize · gece gündüz 
açıktır. 

Merhum Lokantacı 
-~~C.!1L. _ _ _ .., ___ __ .... 

J Salih Sonad i lzmir Memleket Hastanesi 
ı Cild, Saç ve zührevi hasta· ı Rontken Müte<ıa · s• ı 

ı lıklar müt~ha11ısı ı RONTKEN VE 

ı ikinci Beyler .sokalc No. 81 ı Elktrik teda \isi yapılır 
ı Her gün öğleden sonra ı 
ı Telefon: 3315 ı ikinci Beyler So. No. 29 
••••••••.... .............. TELEFON: 2542 

Daktilo 
Aranıyor! 
Fuarda Türk • lngiliı Çini 

Şumineler pavyonunda çalış
mak üzere bir bayan dakti · 
loya ihtiyaç vardır.~ Mezkur 

Göc 
' DEVRİM Kitabevi sayın 

müşterilerinden g ö r d ü ğ ü 
tevec.cühd .dr'llL•ou•• il'.----

elimden silahımı aldılaı 
Birde arkamdan~ soluya 1 ediyor ve ayaklarımda 

soluya birleşik gelmekte ol· kadar kuvvet ve de 

dugunu duydum ve arka ta· yok. f . t'I • 1 Ne erın muavene ı e 
rafıma dönerek vazıyet a •· k k kta 
rak beklemekte ve bu gelen ür tepeyke dçı ma _ 

d k d gene yu ar an uzer 
tahminen beş a am a ar - b ı d l 
kaldığı halde bir türlü göre- at~ş etmegel aş akı a1ı _ d sagıma so uma ur 
miyorum ve bagır ım: d.. kt 'd' 

uşme e ı ı. 

Kimdir o ? Bende kuvvet ve k 
Benin. ba.cak . Ali ?nbaşı· olmadığından tepeye çıl 

yım dedı fılhakıka Ah onba· mümkün değil, o vaki 
şı olduğunu seaiııdt"n anla· oabı hakka yalvarmağa 
dım. . ladım. 

Ve yanıma geldı aman Ulu tanrim sana hı 
burada durma gidel:m Ça· malum şu vakada ci 
kırcalı aşağıda zabitleri öl· çalıştığım ve edindiğim 
dürd~ dedikte b~ arka~~' dıkarlığa mükafat ol 
sen Odemişin yerlı nderısın bana iman selameti ver 
ve Çakırcalıyı tanırsın yu · niyazda iken bir kı 
kardan Çakırcalı oradan Ça· önüme düştü ve topra 
kırcalı buradan Çakarcah bu gözlerime girdi neferin 
kerata kaç yerden geliyor, avenetile tepeye çıktık 
mademki sen zabitlerle ~c- incir bahçesinin etrafını 
raberdin ve Çakırcalıyı gor· me taştan dıvarlar örii 
dün, neye kaçıyorsun? De· olduğundan hemen dı ı 
diğimde bir dane fişek kal· içine yattım 
madı dedi. Arka tarafıma baktı\ 

Görüşürken kendi arka· müsademe mahallinin 
daşlarımın cümlesi arkam· rinde ve: bakim olan t 
dan beni yakaladılar ve lerden şiddetli ateı ba 
elimden silahımı dahi aldılar, hayrette kaldım. 
aşağı inece2-iz diye tehdit Bunlar kimler ve eı 
... uauı ... ıauuıcU ÇUK: KOrı. tum l•uu u~ larafla Oldu 
ve beni öldürecekler diyerek anhyemadım. 
dizlerimin dermanı kalmadı Müsademe mahallinin 
ve oraya yıkıldım, beni kal- taraf tepelerden Hğ t 
dardılar, kollarımdan tutarak tepelerine ateı ayrılıyor 
dereye doğru aşağıya indir· zim binbaşının sesini iti 
diler. Ahmet çavuş ıu h 

Sabahta oldu. Mehmet onbaıı bu t 
Biz dere içinde iken Ki· diye bağmyordu. 

lisli Ömer ağa hayvan üze- (Arkaıı Yar) 
rinde binbaşı size fişek gön- • • • • -
derdi ahn1z diye bir torba Satılık 
fişekleri yere attı tabii torba 
yırtıldı. Lokanta 

Fişekler yerlere yayıldı, 

efrat bu fişekleri toplarken 
yukardan gene üzerimize 
bir yaylam ateş açtılar fi. 
şekleri alamadan efrat da· 
ğaldı. 

Ben büyücek bir taşın al
tına sokuldum bir müddet 
orada yalnız kaldım, Kuşa· 
dalı jandarma Halil yanıma 
geldi edepsizlerden aldım al 
tüfeogini diyerek bana verdi, 
karşıda ufak bir tepeye 
çıkmak istedim, kendimde 
hiç kuvvet göremiyorum, 
yüreğimde o korku devam 

Başturak Keetelli cad 
si 8·6 No lokanta de 
satılık. Talipler ayni cad 
de 43 noda meskürat b• 
eovere mürae1at s-• 
Daktilo 
Aranıyor 
İyi tahsil görm6ş ı•J 

seri ve eski hurufatı iyi 
mesi şarttır 

Talipler her gün öğled 
sonra Birinci noterliğe 
racaat 

~~tıW:J INGILTERENIN ENO ,. MEYVA l 

ENO "l\1FYVA TUZU" sondcrccc teksif 
/I,,.,....., ..... .- bir toz olub. ~ranülc ş::klindcki mümasil müsta 

dan d ıha k:ıt'ı bir tesir icra eder. Mukaycsedcı 
ENO '~ ~1EYVA TUZU" alınakda israr ed.iıili 

DAiMA BU MARKAYA DiKKAT EDiNiZ 
IS RLA ARAYINIZ 



( R.ılrı. S..I) 24 ACUSTO 

Dünyanın korku ne kav mı FUAR İÇİN UCUZLUK , 
Berezilya vahşi[;;; bir seyyah kal i

leyi zehirli ok yağmuruna tuttu ~ 
Avuıtralyanın henüz me· 

deni insan ayağı ibasmamıı 
yerlerindeki sık ormaalarinda 
yaııyan yamyamlar da en 
vabıi bir ka,im teşkil et· 
mektedir. 

Dünyanın en iptidai bir 
kavmi ol.,ak yaıayan bu; 
vabıiler blltün vasıflara ile 
ilk insanı temsil etmektedir· 
ler, Bugün, dünyanın en ib 
tiyar adamı da bu Avustral· 
yala vabıilerden biridir. 

144 yaşında olduğu iddia 
edilen bu adam vahşilerin 
arasından alınarak şehre ge · 
tirilmiş ve yaşayışı, adetleri 
tetkik edilmeye başlanmış· 
brl 

Bu adam üzerinde tetki· 
kat yapmağa giden lnğiliz 
heyeti, onun yaşadığı yer· 
leri de gezmiş ve ihtiyarın 
•tireli içinde diğer yaşlıla ı 
da tetkike mevzu olarak al· 
mııtır. • 

Avustralya yerlilerinin söy · lürse, vahşilerin baki eni yeti 
lediiine göre, içerlerdeki altında bulunan kısmı pek 
vabıi ve yamyam kavimler küçümsememek laz1mdır. Şa· 
araıında daha yaşlılara te· vantlar ismi vuilen bu vah· 
aadüf etmek kabildir, bLa1ar şiler hal:dmiyetleri altında 
arasında bir, bir buçuk asır· bu vahşiler hakimiyetleri al. 
lık insanlara rastgelmek her tında Anadolu kadar büyük 
ıa&qaSI için müaı ~ündür. bir araziye sahiptirler. Nü· 

DBnyanın en vahşi kavmi· fuslarını kat'i olarak tesbite 
ni muhafaza etmek hususun· imkia olmamakla beraber, 
da Bçiiacil olarak da Brezilya bir kıç milyon oldukları tah · 
relmektedir. min edilmektedir. 

Brezilyanın da henüz me· Ş.avantlı rı tetkik etmek 
deni insan ayağı baamıyan üzere senelerdenberi, baz1 
yerleri vardır. Fakat burala· ilim heyetleri, hayatlarıaı bile r• iasanların yaklaşmaması· bile tehlikeye koyarak çalış· 
na a11I sıebep, ormanların, maktadır. Fakat, bütün te· 
çiill&rin aıılmaz man;ası de· şebbüsl !r boşuna çıkmış, biç 
ğil, bizzat oradaki kavmin bir seyyah heyeti bu vahşi· 
korkunç in1anlar olmasıdır. Jere yaklaşamamıştır. 

Yanlarına kimsenin yak· Son olarak gazeteci ve iç· 
laımayı muvaffak olamadığı timaiyatçıf ardan müh şek kil 
bu vahıi insanlar Brazilyaya bir heyet Brezilyanın bu 
niıbetle arazinin belki pek v•hşileri arasına yaklaımak 
fazla bir kısmını işgal etmi· istemiş, fakat, yerlilerin şid· 
yorlardır. Fakat, Brezilyanın, detli hücumu ile karşılaşmış· 
dtlnyada büJüklük itibariyle lardır. 
en b.ıta relen memleket· Heyetin başında Brezilya· 
lerdea bin _olduğu düıünü· da bundan evvel birçok yer· 
aıoooooaooaooaoaoooCJOOOOOOOOOOOOOOOGOOOOOOOOO 

Güzel Gözler Müsabakası 

ı narına geliyor ve burada 
durm:ıya mecbur oluyorlar. 
Çünkü burası tabii huduttur. 
ve içerisi vahşi bir ka9min 

Bütün dünyaca tanınmış 

memleketidir .. 
Orman kenarında geceyi 

geçİr'.?n kufile, ağaçların bu· 
dudunu sabahleyin güneşle 
beral::er aştyor. Fakat, gir· 
dikleri bu memleketin aha· 
lisi onlardan daha evvel u· 
yanmış, batta çokları gözle· 
rini uğuşturarak, düşmanla· 

rıaı seçecek bir vaziyette 

Wanderer 
Marka motosiklet ve bisikletleri sağlamlık cihetin -len her 
markanın ftvkinde olduğu ve fiatları da her mağazadan 

d aha ucuz verdiğimizi ve bu markadan başka 

28 Liraya 
diğer marka bisikletlerimiz bulunduğuau ve her çeşid bi· 
siklet ve teferruatları da peşin ve taksitle toptan ve pera
kende satışa başladığımızı sayın müşterilerimize müjdeleriz. 

pu ;u kurmuşlardır ... 
Profesör Avreli ve arka· 

daşları, uzaktan, ağaçların 

aıuındaki yerlileri farkedi· 
yorlar. Fakat ne müdafaa, 
ne hücum vaziyeti almıya 1 
kalmıyor, üzerJerine o~ların 

Ad res: Balcılurda Arap hanı yanında No. 182 
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Ucuzluk böyle olur 
yağdığını görüyorlar. 

Bunun üzerine, derhal a · J 

ğaçların ke1ıar dallarını ken · j 
d lerioe siper alan i li mler 
ve gazeteciler düşmanlarına 1 

1 feri keşfetmiş ve oralara 1lk karşi silahları ile ateş etme· 1ı dda olarak ayak basmış bir ğe mecbur oluyorlar, Vahşi· 
alim olan Villi Avreli bulu· ler, sesini ömürluinde ilk 
nuyordu. defa işittikleri, ateşini i:k 

Brezilyada son senelere defa gördükleri bu silah 
kadar me.çhul yerler olan karşısında şışmyor ve içle· 
'
1Horultulu" dağlar silsilesini, rinden bir ikisi yaralanıp 

11 ÖJüler nehri,,ni keşfeden, müthiş çığlıklar atarak yere 
oraların haritasını çıkaran yuvarlanınca, kaçışmığa baş· 
hep bu alimdir. lıyorlar., 

Profesör Villi Avreli, vah- Fakat, kafileden de yara· 
şiler arasında bir seyahat lanan vardır. Bunların yarası 
yapmağa karar ver Jiğir i belki silah yarasından daha 
söylediği zaman bütün alim· tehlıkelidir. Çünkü, vahşiler 
ler ve macera severler ali· düımanlarına zehirli oklar 
ka ve merakla karşıladı'ar. atmışlardır. Birdenbire üzer· 
Fakat, herkes, onun bu se· lerine yığan bu zehirli oklar 
fere çıkmasında büyük bir kafileden iki kişiyi yarala· 

itehlike görüyordu. Buna mu·I mıştır. Bunlardan biri heyet 
kabil, profesöre, birço~< içti· azasından profesör Himmo· 
maiyatçı ve gazeteciler ce· layç, diğeri de Brezilya yer· 
saret vermişler ve onlar da liierinden bir kılavuzdur. 
kendisiyle beraber sefere Bilhassa· kılavuzun yara· 
çıkmağa hazır olduklarını lanmış olması bir felakettir. 
bildirmişlerdir.I Çüokü, bir kere, bu adam 

Villi Avreti heyeti yola konuşamıyacak halde bulun· 
çıktıktan sonra bir müddet duğu içio gerek kendisine, 
hiç bir haber alıoamamış ve gerek profesöre, okun zebi-
herkes meraka düşmüştü. rine karş1 Y"Pılacak tedaviyi 
Nihayet, en yakın şehre, tarif edemiyor. 
nisbeten medenileşmiş bir Halbuki, zehiali oklarla 

Amerikada olduğu ka· 
dar Türkiyenin her tara
fında umumi rağbetini 

kazanmış olan haşerat düş · 

manı "Fyosan,, ilacı koku· 
suz ve gebe kadınlar ile 

küçük çocukları hiç rahat
sız etmeden kullanıldığ1 
için her cins sinek ilaçla· 
rından üstündür. 

Müşterilerine fevkalade 
bir cemile olmak üzere 
bu defa büyük bir feda· 
kirhk yaparak 1 litrelik 
ambalajı 75, yarım litrelik 
ambalajı 40 ve 4 litrelik 
ambalajları 225 kuruşa in
dirmiştir. 

(9 Eylül Ba
harat Deposu) 

1 undan arayınız. 

Zıngal 
Fırınlanmış Kayınların 

Satış Yeri 

Keresteciler, Hilal Ke-
reste ticaretanesi 

Yerli, Avrupa kontrplak, 
kaplamalar çok ucuz , 

satılır 1 

-----~-yerli vasıta11 ile gönderdik· yaralanan bir kimseye yapı· O 
leri bir mektup onlardan ha· lacak tedaviyi a cak o bil· Q.. ti> _.., 

ber bekliyenleril sevindirdi. mektedir ve hatta yerliler- = g er 
Bu, vakıa, pek sevinilecek den bahs~dt:rkc o de: ı:: 3: ... 

bir haber değildı. - Onlar zehirli ok !kul· "'O &. DJ 1' 
Çünkü, mektupta heyetin larırlar, bunla a karşı dava· ~ • e: ~ 

vahşilerle çarpıştığı vle idçle· yı da gene onlar bilir demiş, ~ ;: a §' 
rinden bazılarının yara an ağı sonra ilave etmişti : Sene· !:! Ci 
bilc'iriliyordu. Bununla bera- !erce uğraştıktan sonra bu z ~ ~ ıır;- ııı 
ber, profesör veJ arkadaşla· o • 8: 'il. il · 

- Sonu 4 üncüde - ı:s • rr-rı~ rıoın ölmemiş olmaları haberi ~ ""o D> a ~W, 
- •• - 11111110 !.. lh. · gene merakı teskin edici l~ ro i c % ~ " 

bir mahiyetteydi. Aşçıbaşı Marka r. ~ ~ ~ ~ 
Zehirli oklara hü cun1 ) ~ DJ c ı ~ 
Mektupta anlatıldığına göre Makarna ar 'Tj ;o,,.. ! ~ , % 

~ ...... o(ll ~ t 
macera şu şekilde geçmiştir: > ~ 51) ;- ~ % 

Villi Avreli heyeti, tebli· -3 ;, )ı t= ~ ~ ~~ 
keli mıntakaya bir gece ya· ı:;;;ı.ı a:: - • !:! 0 " 

Peşin ve 
Taksit ile 

En şık, ve en ucuz elbiıe· 
lerinizi KavafJar çarşııınd 

(35) No da 

TER Z i 
Kazım 

Şangüder'e 
yaptırınız. 

Birinci Sınıf Mutahuıaa ........... . .............. ; 
Dr. Demir Ali 

KAMÇIO\:iLU 

CiJ.t Tenasül hastalık! 
rı elektrik tedavisi 

lzmir - Birinci beyler So. 
No. : 55 Telefon : 3479 

----~ .. --s. Ferid 
ECZACIBAŞI 

Kuvvet Şurubu 
lıiiiiı c B ıır;-

rısı yaklaşmıştır. Güzel bir > oeı1 • 8 ' .>/.6 ' Sıhhat 
mehtaph gecede :yapılan bu ~ a "; :_ WL 

sefer hakikaten evvela çok ~ r ~ 
eğienceli geçmiştir. Dünyaya C: Zindelik 
ilk defa olarak ayak bastık-

ları bu yer ve kendilerinden Satılıktır Gençlik 
evvel hiç bir Avrupalınının 
teneffüs etmediği bu hava Kereste bıçkı fabrikası Bahşeder 

1 
t ·ı · "l' I · ·d mırabıt çar•ısı numara 43 

----·ı gaze ec• eri ve a •m en a e· y Merkez dep 
ta sarhoş etmiştir. Kordeli, planya, rende, 

N o. __ --'1=-=8-=---- l Fak at, gece ._Y•_r_ıs_ı_n_a_d_o___,,ğ~---~S_el_a_n_ik_se_r_...g,_is_i_n_d_en_b_ir_i_nc_i_li_k_._d_e_l_ik_,_m_a_k_a_p_d_a_ir_e_m_a __ te_-_...--"' ___ .._, ... 
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Keçecilerde 
Yangın 

Bu sabah saat 5,53de Ke· 
çecilerde hamam sokağı 
çıkmazında tahmis Ali Riza 
sahibi bulunan ve kiracısı 
EJizaya ait 15 numaralı iki 
kat ahşap evde yangın çık· 
mış ise de yetişen fedakar 
itfaiyemiz tarafmdan etrafa 
ıirayet etmeden derhal sön
dürülmüştür. Ateşin zuhuru 
bitişiğindeki 17 numaralı aile 
evinde oturan Fatma adında 
bir kadın çamaşır yıkamak 
için dıvar dibinde yaktığı 
ateşte d1Var ahşap olduğun
dan içindeki ağaç tutuşarak 
yangına sebebiyet vermiştir. 

Ev ve eşyası sigortasızdır, 
zarar 25 liradır. 

Bir Tahsildar 
Mahkôm Oldu 

ihtilas suretile zimmetine 
iki lira geçiren Torbalı tab • 
sildarı B. Mehmedin Ağırce
za mahkemesinde muhake
mesi neticelenmiş, beş sene 
tayin edilen cezası, ihtilas 
edilen paranın az olmasın· 
dan bir sene 8 aya indiril
miıtir. 

Dikkatsizli
ğin Sonu 

Sekiz Yaşında Bir 
Çocuk Kız Karde

şini Öldµrdü 
Torbalanın Çapak kliyün

de 8 yaşında Halil lbrahim 
bai beklemekte iken çar· 
dakta asılı duran çifte tüfe
iini indirerek kurcalamağa 
baılamııtar. Çifte birdenbire 
ateı almıı ve karşısında bulu· 
nan beş yaşında kardeıi 
Hacerle komıu çocuğı.1 on 
yaşında Elmaauı ağır ıurette 
yaralaumalarına sebeb olmuş· 
tur. Yaralılardan Hacer öl-
müştür. 

Köfteci llyas 
•• 

Ansızın Oldü 
Kemeraltl caddesinde ara· 

ba tamircisi Yunusun dük
kanına giden köfteci elli 
yaşlarında IJyasın üzerine 
ansızın fenalık gelerek öl· 
müştür. 

Hyaı, Kemeraltı caddesin· 
de köfteci 8. Riranın yanın
da çahşmakta idi. Zabıtaca 
üzeri araştırılmış, 54 kuruş 
para ile bir kutu içinde bir 
miktar aspirin ve siyah bir 
madde bulunmuştur. 

İsparta 
•• 
Oğretmenleri 

Isparta kültür direktörü
rünün riyasetinde seksen ki
şilik bir öğretmen kafilesi 
şehrimize gelerek Kız lisesi 
ve Erkek San'at okuluna 
misafir edilmiştir. 
•• 
Uzüm Piyasası 

Üzüm piyasası yarın saat 
11 de borsada ahcı ve satı
cıların yapacakları toplantı· 
da açılacaktır. Piyasada 3 
bin çuHldan faıla üzüm bu-

• -------...,_ ' >A 
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Filistin pavyon 
Dün akşam saat 19buçuk- teşhir edilen mamulit 

ta dost Filistin pavyonunda, mahsulat ilk senesi olmaıı 

Japonlar hücuma • 
geçtı 

valimiz bay Fazlı Güleç, iz· göre pek çok ve zengin 
· ı t b ı A k g" ilse de tertipte gösteril mır, ıt an u ve n ara 

matbuatı müiDessillerine mez- meharet, mukayeseli ista 
tiklerdeki rakamlarını bel 

kiir pavyonu büyük bir bilgi 
Tokyo, 23 (Radyo) - Çinden gelen haberlere göre Japon kuvvetleri Çin genel karar· ğatı dost Filistindekt ıın 

r'gihı Hankeuyu himaye eden başlıca müdafaa hattının anahtarını teşkil eden sevkülceyş ve meharetle hazırhyan zıt- zirai ve kültürel hımlele 
mevkiine karşı hücuma geçmişlerdir. Çin müdafaa hattı Yonşangdan Nanşanga kadar olan lar tarafından verilen çok pek canlı ve kuvvetli old 
300 kilometre uzunluğunda olup Uşuşun altında!Yangçe nehrini katetmektedir. enteresan izıhattan sonra ğunu ispat etmektedir. 

H A •ı • J•d M hk" Old 1 davetliler şerefine, belediye Fuarımıı.a iştirak eden anya Si erı ama . 8 Um U ar reisimizin de hazır bulunduğu ğer dost devletlerin pavyo 
Paris, (Radyo) - Atidadan bildiriliyor : Geçen 29 Temmuzda Hanyada çıkarılrn ve bir mükellef bir de ziyafet veril- ları hakkındaki mutalea 

gün içinde bastırılan isyan hareketinin mürettipleri divanıharp tarafından idama mahkum miştir. Filistin pavyonunda zı da ayrıca yazacağız. 
edilmişlerdir. -----------iiiiill 
İngiliz tayyareleri bir köyü yaktılar ölenler Dünyanın korkunç kavmı 

•k• •• d f J d - Baştarafı 3 üncüde - Belki profesör Şaçile 
1 1 yuz en az a ır çareyi ben de öğrendim. onlara güvenip vahşiler 

Kudüs 23 (Radyo) - Tulkerimde, logiliz askerleriyle dolu bir otobüse bomba atılmış Brezilyanın diğer yerlileri çarpışmaya girmeyi göze • 
ve bir logiliz mülaır.ımı ölmüştür. . arasmda, vahşilerden ve bir mamış olsaydı, Avıeli beye 

Mezar kin köyünde Araplarla lngilizl~r aıras111da bugün şiddetli bir çarpışma olmuştur. de benden başka kimse bil. gibi ilk tehlike ile karşıla 
lngiliz tayyareleri, köyü bombardıman etmiş ve kaçmıştır. Köylülerden ölenlerin iki yüz- karşılaşmaz derhal dönec 

den fazla oldug" u söyleniyor. mez. ve göılerini hayata bu vah 
Kılavuz bu sırrı onlara söy 

M d • c· d T G • memlekette yummıyacaktır 8 rıd IV8flD a aarrUZ8 eçtı)er lememişti. Bu, belki şöyle- Şaçiletti ile arkadaşı Fu 
memek istemesinden dolayı ı · · (b' k) Paris, 23 (Radyo) - General Saliketin kumandasındaki ~ ıtaat, Madridin cenubunda ta· ıun Ö ümüne bır ıvua 
değildi. Tedavi o kadar zor- b M ı· ld .. urruza geçmişler ve ilerliyerlem~ğe başhyarak, E•trola, Sambarkolomerd kasabalar101 işgal eb olmuştur. a um 0 ugı 
du ve o kadar kendine mab- b eylemişlerdir. üzere (bivuak), bu gi i va 

A l Y h d l 
sus incelikleri vardı ki bunu şilerin kullandıgı korku 

manya Ve a U l
• er ancak bilen yapabilirdi, an- bir silahtır. Bu, kaha ve 1 

]atmakla olmazdı. bir ağaçtan yapılmlş, i 
Fakat, taliin büyük bir büklüm kısa bir ıobadı 

Paris (Radyo) - Bek'linden verilen bir habere göre hükumet Y ıthudileri alakadar eden 
yeni bir emirname neşretmiştir . 

Emirname 1 kanunusani 1939 tarihinden itibaren meriyete geçecektir. Buna göre Al· 
manyadaki bütün Yahudiler mevcut soyadlarına ilaveten erkekler için İsrael kadınlar için 
Sara isimlerinin birleştirilmesi mecburidir. 

Buna riayet etmiyenler hapis cezasına mahkum edileceklerdir. 

Çekoslovakya Askeri Manevraları 
Prağ, 23 (Radyo) - Çetata ajansı, Çekoslova'ıtya askeri manevralarının, Südet Alman· 

larile meskun olan mıntakada ceryan edeceği hakkındaki haberleri tekzip etmektedir. 

Yalova yolunda bir otobüs devrildi 
İstanbul 23 (Hususi) - Yalova yolunda bugün bir otobüs devrilmiş ve yolculardan beş 

kişi ağtr surette yaralanmıştır. Yar ahlar, derhal hastaneye kaldmlmışhr. 

Hatay meclisi Pazartesi açılıyor 
lstanbul, 23 (Hususi) - Hatay milli meclisi, önümüzdeki Pazartesi günü toplanacak ve 

devlet reisi ile başvekili seçecektir. 

Eski Bir ·zırhlı Çarpışarak Battı 
Serburg, 23 (Radyo) - Fransız donanmasının en eski zırhlılarından EmprenabeJ gemisi 

bugün Albaran adındaki lsveç petrol gemisiyle çarpışmış ve derpal batmıştır. 
Mektep gemisine tahvil edilmiş ola:1 Emprenaldaki talebe, ve mürettebat, kamHen kur· 

tarılmıştır. 

Küçük itilaf konseyi dağıldı 
Belegrat 24 (Radyo) - Küçük itilaf kon.seyi toplantılarına son vermiştir. Konsey ayni 

zamanda dün bir resmi tebliğ neşretmiştir. 
---~------------~--oo~ .. oo~~~--~-~----------

Odadaki 
Toplantı 

ı Kadın Yüzün- ı Alman 
den Cinayet Donanması 

Dün, sabah saat 1 O da ti· lstanbul 24 ( Hususi ) - -Baştarafı birincide-
caret odası salonunda, şeb· Manavlık yapan :Arnavud 

Masud bo~adıgv ı kadını alan göstermişlerdir. 
rimizde bulunmakta olan Ik· • B ı· 24 (R d ) Al arkadaşı seyyar şıracı Ar· er tn a yo - • 
tisad vekaleti iç ticaret u· navud Saidi tabanca kurşu· manyada benzin ve petrol 
mum müdürü B. Mümtaz nile öldürmüştür. buhranı başlamışttr. Hükii ~ 
Rek. üzüm ihracat tacirleri· 'f ) t b · t ıı . urgut u me enzıa ve pe ro arı va-
nin iştirak ettikleri mühim ziyet etmiştir. 
bir toplantıya riyaset etmiş- Kaymakamı Paris 24 - Alman piya-
tir. salarıadaki petrol benzinleri 

d .. Turgutlu kaymakamı Adil 
Bu toplantı a üzüm stan· Ozelci üçüncü sınıf mülkiye hükumet depo etmiştir. An· 

dardizasyonu nizamnamesi· be · ı · t 1 d ı · müfettişliğine, Kukağaç kay- sızın nzın erın op an m • 
nin tatbikine girilelidenberi makamı Selihettin Turgutlu ması Almanyada bir fevka· 
geçen bir senelik faaliyet kaymakamhğına tayin edJi· la delik mevcud olduğunu 
gözden geçirilmiştir. miştir. göstermektedi. 

.................... 0 ................ , .......................................... 4 •• 

İster Gül İster Ağla 
- Baştarafı 1 inci Sabıfede -

modaya uyğun düşürülmesi için kadınlar tarafından sarfedilen zahmet ve emeklere de acı· 
mıyor değil... Sonra saçların tersine çevrilerek alnını ve enseyi açmak suretile yapılan bu 
kuafür okadar az kadınlara yaraşıyor ki .• 

Ben bu fikrimi bir arkadaşıma açtım bana şu cevabı verdi : 
- Vallahi benimki bu moda çıkah bir takım küçük iğne ve maşalarla berberlere avuç 

dolusu para vermeden kendi saçlarını kendi yaptığı için, ben ona bu saç tuvaletini pek 
yakıştırdım. Onun için sen de sesini çıkarma ... 

Bazı erkeklerin bazı kadlnlara bazı tuvaletleri neden dolayı yakıştırıp yakıştırmadıklarır ı 
ı.. • ...t. .t..--L --1....---~·-

lutfu olarak kılavuz derhal Vahşi, bunu karşııındakin 
iyileşiyor ve pıofesöıü teda
viye muktedir bir hale geli
yor. Onun tavsiyesi ile, pro· 
fes örü bir sediyeye koyarak 
civerdaki ilk yerli köyüne 
götürüyorlar. 

Bundan sonra da profesö
rün tedavisine başlanıyor ve 
tabii, severe devam edile-
mişor. 

Şimdiki halde Avreli se· 
fer heyetinden henüz başka 
bir haber ahnmamıştar. Fa· 
kat zanaedildiğine göre, ka
file daha ileri gitmekten 
vazgeçecektir. 

Vahş lere Verilen 
Kurbanlar 

Şavantlar arasına giren 
ilim heyetlerinden bir çoğu 
orada kurban vermişlerdir. 
Bunların arasında bilhassa 
profesör Şaçil~ttinin mace
rası çok merakla ve hı zin· 
dir ... 

Profesör Şaçiletti Şavant 
ların memleketine kalabalık 
bir kafile ile giriyor. Bunla
rın hepsi, profesörden başka 
ilim adamı ve seyyah olmak
tan ziyade çarpışmasını bilen, 

nişan alıp atar, kalın ve k 
sa sopa, hedefe gider, bO 
yük bir şiddetle çarpar, so 
ra geri dönüp, ablan yer 
yani onu atan adamın iciv 
rına düşer. Bu ıuretle ıili 
düşmanı yaraladıktan ıonr 
tekrar sabibiniQ, eline gele 
rek kaybolmamış olur. 

Şaçiletti ile larkadaıı, g"' 
rünüı;te tehlikeıiz olan b1 
kuru silahla öldüıülmüşle 
dir. Başlarına bir gülle gı 
inen bu sopa, onların k•f 
taslarını parçalayarak, anid 
ölüme sürtıklemiştir. 

ŞaçiJetli ve Fukı, geri ka 
lan arkadaşları tarafından 
vah~ilerin bulunduğu arazi 
nin bir köşesine gömülmtıı 
tür. 

Vahşiler burada iki beya 
adamın yatbğından beber1; 
olarak o toprakları çiğnerle 
seyyahlar da, eğer haberlerı 
varsa, ayni yolun bu iki eıkı 
yolcusunu hürmetle anarlar .• 

Gayri Mübad 
İşlerinin 
Tasfiyesi 

t~blikoden gözü yılmayan Gayri mü ':adil iş!erinio fa~ 
vahşi hayvcan avcıları ve ma. aliyeti hakkındaki kanun la 
cera serlerdir. yihasının ne şekilde tatbi 

Bu itibarla, Şaçiletti heye- edileceğini gösteren talimat 
ti ~ in seyahati çarpışma.sız name Vekiller heyetinin tas 
geçmiyor ve vahşilerle muh- dikine iktiran etmiş ve re• 
telif muharebe!ere girişiyor- mi gazete ile de neırolun 
lar. muştur. .............................. .. .................... . 
Halkın Sesi hakkın sesidir 

- Baştarafı 1 incide -
edilmektedir. 

Halbuki Ankara ve lstanbul şehirlerindeki gibi ekmekt 
aranılan yeğine evsaf unların temiz elekten geçirilmesi ve 
noksan vezin ve hamur olmamasıdır. Gaye ve maksat ta 
bundan ibarettir. 

Belediye bu formülden mağdur olan bizleri himaye etme
lidir. Furuncularda temiz ekmek çıkarmalıdır. 

Bunun için muhterem belediye reisimiz bu dileğimizi na· 
zarı dikkate almalı mağduriyetimize meydan verilmemelidir. 

Bilvesile saygılarımızı sunarız. 
hmir Ekmekçi ve Furuncular 
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