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KISA VE AÇIK 

Sulh İçinde Harp 
Harp İçinde Sulh! 

Harp fırtınası atlattığımız için bayram yapınları bu se· 
Vinçlerinin daha ne kadar devam edeceğini kestirmek gün 
geçtikçe güçleımektedir. Barışın temin edilmesi şerefine 
•ncak kırk sekiz saalta parlak hamleler, istikbale ait tatlı 
blily•lar haykıran radyolar artık " Hazır ol h11rp ,, '' Arı 
ileri, marş ileri ., " Süngü tak ,, " Ateş ,. kumandalarnn 
andıran volk•nik :ıeşriyalta bulunmağa koyuldular. 

Sulhun tem=ni şerefıni paylaşımıyanlar şimdi harp için 
herkesten fazla hazırlanmış olduklarını ilan etmekle kesbi 
feref ediyorlaa ... 

Öyle garip bir devrede yaşıyo r uz ki harp ilan etmeden 
muhuebeye girişiliyor, muharebe yapmadan ülkeler feth 
olunuyor, ordular seferber bir halde bududlar aşıyor ve 
gene her ağız "Yaşasın sulh, sulhu biz kuıtardık" terane
lerini ötüp duruyor. Bakaltm, bu sulh içinde harp ve harp 
içinde sulh savışları ne vakite kadar devam edip gidecek ... 
Bununla beraber, bütün devletlerin rol alabilrceğı korkunç 
ve kanla facianın oynamasına, şimdilik mani olanları hayırla 
anmak · İnsaahk nımın• bir ödev olsa gerektir .. . 

SIRRI SANLI 

Milletler Cemiyetinden 
Çekiliyerlar 

• 
MiLLETLER CEMiYETİNİN MODERN BiNASI 

~ Pui~lO (Radyo) ·- Macarist;;.;,- ya-lu~d~~ uhı;j;; Sos· 
yeteainden çekileceği ve onu. Polonyanın takip edeceği 
rivayet olunuyor. 

-----------.JO-----------
Bulear Erkanı!fHarbiye Umu-

•• 
Reisini Oldürdülar 

~ . 
~, mıye 

BULGAR KRALI BORIS 

Sofya 11 (Radyo) - Bul
rar erkinı harbiye umumiye 

reisi Ceneral Peçep yanında 
Albay Stoyanof olduğu hal-

de dün harbiye nezaretinden 
çıkıp giderlerkeo bir hafta 

evvel hapishaneden çıkan ve 
eski Bulgar orduJu zabitle

rind .. n ve kırk yaşlarında 

Glaşef tarafın an her ikiıi· 
de ö[dütülmüştur. 

Hadise Bulgaristanda he
yecan uyandrrmış ve katilin 
cesedi sokaklarda · sürün· 
müştür. 

Cenaze merasimi bugün 
öğleden sonra yapılacak ve 
merasimde 'kralda hazır bu-
lunacaktır. 

l~TER GUL iSTER AGLA 

Mareşalımız 
'frakyada 

/ 

I 
/ 

\ 

\ 

lstanbul, 10 ( Husu'i ) -
Büyük E kanı harbiyei umu · 
mi ye reisimiz Mareşal F evzı 
Çakmak düo Tıakyaya hı· 
reket etmiıtir. 

•• 
Dünyanın En 
Asri Limanı 
lstanbul (Hususi) - Ka· 

ıadenizde Çatal ağzında mo·· 
dern ve büyük bir liman ya
pılması ve bunun için oniki 
milyon lira sarfedilmesi ka
rar altına ahomiş ve bızır

lıklara başlanmıştır. 

Taksitle Mal 
Alanlar 

Hazineden taksitle mal 
alanlar zamanında borçlarını 
ödemezlerse baklar1:1da ge
reken takibat yapılacakhr. --
Yunan Kralına 
Mareşallık asası verildi 

Alina 10 (A.A)-Başvekil 
Metaksas harbiye ve bahriye 
ve hava nazm! sıfatile krala 
memleketin bütün kuvvetleri 
adına ve harbiye bahriye ve 
bava müsteşarları ile kıt'at 
hazır olduğu halde mareıal· 
hk asasını takdim etmiştir. " 
Meraıimden sonr• kral meç· 
bul askerin mezarına bir çe· 
lenk koymuştur. 

Yıldızlar ·Eileniyor? ! 
Hol:vot denilen sinema şehri garioeler diyarıdır. 
Burada akla hayale gelmedik çılğınlıklar olur. Yıldızların birçok hareketleri var dır. Me· 

''il Yıldızlar güreşlerden çok baz duyarlar. Yalnız basımlarını yere seren güreşciler onun 
l>ir tarafını kumadan ve kan akıtmadan üstünden ayrılmaz, buna polis müdahale edince 
Yaldızların bayağı canı ııkıhr. Suratlarını eğerler. Alta gelen, ezilen vücudundan kanlar 
fı,kıraa ve bazı ~efa ölen güreıciler bu iasan suretinde yaratılmış ve fakat göğüslerinde 
Zerre kadar acıma hissi olmıyan Yıldızları fevkalade heyecana getirir ve eğlenirler. 

Grçealerde Ali b•ba adını takın•n çok kuvvetli bir Ermeni, bumını yere serdikten 

-

f Alman ve Polonyalılar ist~dikleri arazileri 
kamilen işğal ettiler 

1 

Macar 
topraklarına 

kuvvetleri Cek 
' girdi 

Bu dapeşte 10 (ÖR) Dün 
akşıamkı anlaşmaya göre M .ıı · 
car kuvuetleri Macaristanın 

şimali şarlı.. ive şimalinde Çe
kos lovak hudutları içiode 3 
küçük kasabayt işgal etmiş
!eıdir. 

Paris, 10 (Radyo) - Çe· 
ko5lovakyada Alman işgalile 
be aber diğer işgaller de de 
vam etmiştir. Leh kuvvet
leri Moravsta Ostraya mın· 
takasında Orlava ş ehrine 
girmişlerdir. 

Berlio 10 (Ö.R) - Alman ___ .... _____ _ 
Çek Muhacir-

• 
)erine iane 

Verdi 

8. LEBRUN 

Paris, 10 (Radyo) - Cum
hur reisi Lebrun Çek muba· 
cirlerine tevzi edilmek!üzere 
Kııılsalip nsıtaaiyle f elli~bin 
fırank iane göndermiştir. 

Nahas Pdıa 
Yaral~ndı 

NAHAS PAŞA 

Kahire 11 (Radyo)- Dün 
Kahire istasyonunda Vafd 
partisinin lidHleri Nahas pı
şa ile Makram bey ve polis 
mndürü Ru11cl.paşa ile halk
tan y&ı:kiti bir arbede ne· 

baş kumandanlığı bildiriyor: : l ı y esioe ve M il Ca r ı. ıkerleri• 
Bu gün on ağustos taribin · oin terbhine karar ve m't'ir. 
efe Alman kıtaları ~ üdet ara· Varşova 10 (AA.)- Zan · 
zisioio en !On kısımlarını iş · oedildi ğioe göre yeni Polon· 
gal etmişlerdir. ya Ç ek hududu iki bükômet 

Budapeşte 10 (A A) - Eyi arasında plebisite müracaat 
bir membadan öğrenildigine edılmeden doğ. udan doğruya 
göre Çekoslovakya makama- yapılacak olan müzakerelerle 
tı daha şimdiden bütün Ma kat'i surette tesbit edile· 
car siyasi mahpuslarının tah · cekti·. ...................................................... 
İspanyada Tayyareler Bir 
Y olen Trenini Berhava Etti 

Paris, 11 (Radyo) - Frankistler, düo Kartajen lim•nını 
ve Aneler kasabasını bir buçuk saat bombardıman etmit· 
lerdir. 

Tayyarelerin bombaladıkları bir yolcu treninin bütün va· 
gonları enkaz haline getirilmiştir. Yolculardan yüz elli kiti 
ölmüş, üç yüz kişi yaralaomışhr. .... 

Hitlerin •• •• SOZU 
Ortalığı Tekrar Karıştırdı 
Berlin 10 (Radyo) Hat · 

ler dün Sarburgda bir söy· 

lev vermiş ve Yahudilere hü 
cum ettikten sonra Nayil, 

Çemberlayııio ıiyuetini tak· 
dir etmi~tir. 

Führer Lgilterede muha· 
~lif geçinen Eden, Duf Kuper 

.-G;d Çurçil ve buna benzer 
fadamlardanda bahsetmiş ve 

[ bu gibiler iktidar mevkiine 
jğ;Çtikleri takdirde cihan sul 

bunun sarsılacağını, Al ma.:ı · 
ba;ı;-böyle bir bal karşısın 
ld;-:~-;uhklabuh.;m.sı la;;;· 
geldiğini-beyan etmiştir. 

Lo .. dra, _10 _(_R!~yo J --=. ı 
Hitlerin nutku, para borsa · ı 

sıoda mühim tesirler yapmıt 
ve sterlin, beklenmiyen bir 
sukuta uğramıştır . 

. eı:;.-..~c:,.:s;uı;;_w .............. ilm ... 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR --------- .... ·---------
_ Si!_kran sokağı pek berbat 

imiş?! 
H. H. ve F. imza:arile aşağıdaki mektubu aldık: 
"Bizler lzmirde Keçeciler mevkiinde ŞUlnan ıok•iıada 

oturuyoruz. Çojumuz esnaf olduğundan Keceleri evtmiae 



Sa ief 2 

Kahvelerini 
DOLAŞIYORUM ... 
Yazan: Gönül 6mre 

- 20 -

Göz ucuyle Leman'a işaret et
tim heibe derhaI·ortaya v-eldi 

Bir aralık yemekten söz 
açmak için cebimdeki kabak 
çekirdeğinden b r avuç 
alarak: 

- Al bemıerim. , V akıt 
geçirirsin! 

Dedim .• Fakat gene red 
.etti: 

- Ben öyle ıeyler ye-
mem! ... 

Hay anasını) be... Herif 
amma da aksi şey ... içim-
den: 

"'Dur, diyordum, şimdi ben 
ıeni yola getiririm ... ,. Dur· 
duiumuz ufak bir istasyon
dan, benim ve arkadaşların 
bütün mevcud nakdisini top
layıp 29 kuruşluk bir rakı 
ıişesi aldım. 

Düşün fedakarlığı.. Öyle
ya canım.. Hepimizin parası 
bu 29 kuruştan ibaretti .. 
Bir de bu boşa gitti mi yan-

. dığımız gündü ... 
29Juk şişeyi getirdim, aç

tım ve bizim hiybeli ve se· 
petli adama ikram edip: 

- Buyurun pirim.. lcnam 
ıuyu yolculukta çok iyi gi· 
der .. Ütütmelere bire bir
dir ... 

Bu sefer de adamın sofu
luğu tuttu.. kızdı: 

- Şimdiye kadar ağzıma 
öyle ıey komadım.. Tövbe! 
Tövbe! ... 

Öp babanın elini ... 
Artık iti alaya vurmaktan 

baıka bir çare yoktu: 
- Ne olacak canım, de

dim, şimdiye kadar ağzına 
komadın şimdiden ıonra 
koy.. ne çıkar? 

Ve elimdeki kmk kadehi 
doldurup uzattım: 

- Günahı boynuma ol-
ıun.. iç yahu.. Zehil de· 
w ·ı ? 11 ya ... 
Adamcağız bu seser nasıl

•• tebessüm büyürdu. Derhal 
bundan istifade ettim: 

- Haydi canım.. Nazlan
mayı bı ~ artık. iç şunu! .. 

Ve lnd(;hi adamcağızın 
dudaklarına yapııtırdım. Mü
tereddit mütereddit aldı, bir 
yudum içm1'sile yüzünü bu· 
ruıturmaın bir oldu: 

- /\cı şeymiş •be!... 

Dedi. Gene: atıldım: 
- Tabii acı olacak.. Sen 

onun sonraki keyfine bak ! .. 
Zaten bütün ilaçla,. da acı 
değilmi canım ... 

Adamcağız kandı, ve ta
bii ben, bizim kırık kadehle 
başladım rakı sunmağa ... 

Aklımda kalmadı, ya üçün
cü yahut dördüncü bardakt, 
bizim hiybeli adamcağız baş-

ladı fıkırdamaya.. Bir yan-
dan da kampanyamızdaki 
kadınlara göz kaş işareti 
yapıyordu. 

Artık mesele tamamdı .. 
Herife der' i~ ki: 

- Arkadaş. Rakı meze
siz gitmez. Hiybede bir 
şeyler varsa çıkartıp mne 
yapalım .. 

Coştu ve: 

- Teklifmi va h r ya u ... 
Benim malım sizin ki de-
mek .. 

Şu kara gözlü hatun, hiy
beyi açsın da allah ne kumet 
veımiıse yiyelim ... 

Göz ucuyla bizim Lemana 
işaret ettim, tabii der bal 
hiybe ortaya geldi .. Alavera 
ettik. 

lçiuden suda başlanmış 
yumurtamı dersin, yarım bır 

tavuk yudumu 1 dersin daha 
aeler, neler çıkmadı ... 

Bir gUndür kursağımııa 
bir ıey girmediği için, allab 

ne verdiyse ortalığı yangın 

yerine çevirdik... Hiybe çok
tan yükünü boşaltmıştı. 

(Arkaıı var) 

-Açık cevap-
Tmdlikte bay Nızami Ön'e: 

mektubuouzu aldık, vadetti
ğiniz hatıraları bekler, ali· 
kanıza teşekkür ~ederiz. 

G E. ___ e: __ _ 

Ege Kitap Evi 
Hisarönü No. 6 

Bilumum okul kitapları gel
miş ve satışa başlanmıştır. 

Her aradığınız okul kitapla· 
rını bulacaLsınız . 

11 - 15 
t •w _____ ,.. .. .._.. ___ <IQG~-- -..--=-· .._,... _ __,..,.<ac._._-===== 
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• 
iz mir defterdarlığından: 

icar no. 
397 Bayraklı Haliliye yeni 1612 no.lu sokakta 6 

taj numarala ev 
398 Bornova Mansur oğlu Narlı kuyu mevkiinde 

15 döaüm bili numaralı tarla 
399 Kavaklı Pınu Karantina yola üstünde 100 

döoüm mer'a ve müabedim kili•e 11rsası 

400 Şehitler 2. inci altın sokalr: 17 t•j numaralı 
2 adet kilise odaları ve avluıu 

401 Seydiköy Demiryolu battı solunda 15 dekar 
350 metre Tarla 

402 Biril'!ci Kordon balıkhane altında 9 numarah 
dükkan 

Lira 

15 

32 

12 

25 

56 

135 

g 
d 
g 
yı 

Yukarda yazılı emvilin senelik icarları 5 10 938 tarihin· 
den itibaren 15 gün müddetle açık artırma usulile müzaye
deye konulmuştur. ihalesi 20 10 938 tarihinde perşembe 

_ _ ___ ......_.a..._.a.._.t~JS~dedir. tali lerin milli emlik müdürlüiüne mü· 

l .......... ' 

İngilterenin Bahriye 
Nazın Olmak Ne 

Demektir? 
lngilterede bahriye nazm 

olan zahn senede 30 bin lira 
maaıı vardır. Londranın en 
mutena bir yerinde bulunan 
40 odalı bir dairede oturur 
emrine bir milyonerin gıpta 

edeceği Encbantress yab 
tahsis olunur. Evinin mobil
yaları harikülide sanatkira
nedir. Ayrıca hususi radyo 
serviıi vardır. 

Bahriye nazırınız vaıifasi 
o kadar ağırdır ki mütaad
dit müşuiıler daima hizme· 
te hazır bulunurlar. 

* ...... 
ı Patinaj Şınıoiyonunun 

Kardeşide S nema 
Aktörü Oldu 

Buz üzerinde harikulade 
bir surette kayan şampiyon 
Sonya Heni, bu yüzden si
nemaya geçmiş orada da bü
yük muvaffakıyetler ve pa
ralar kazanmıştır. Bu kazanç
la iktifa dmiyen sevimli yıl· 
dız şimdide kardeşini sine· 
maya almıştır. 

Bundan böyle filmleri o
nunla beraber çevirecektir. 

•*• 
Pariste Yeni 
Çorap Modası 
Pariste yeni pir._çorap mo

dası çıkmıştır. Ombre adı 
verilen bu çonplar, bacak-
lari olduklarından zayıf ve 
biçimli göstermekte İmiş. Ön 
le i ten reDginde olan çorap-
lar git gide arkaya doğru 
yeşile çalan bir renk almak · 
tadır. 

İngilterede lacivert kirmızı 
yeşil batta eflatun reneli ço· 
raplar pek modadır. Bu ço· 
raplar, çantalara, eldiven ve 
ayakkbılara uygun bir suret
te yapılmaktadır. 

Tatlı Su 
Balıkları Ve 
Bir iingiliz darbimes li 

Tatlı su balıklarının en bü · 
yüğü Afrikada Niger nehri 
ile Nilde bulunur. Bunların 
uzunluğu üç metre, ağırhk

larıda yirmi beş kilodur. Bu 
kadar ağır tatlı su balığı ya
kalanmasına ihtimal verilme
diği için. bir zamanlar: 

- Böyle bir balık tutan 
yalancıdır. Sözü Londra mu
hitinde çalkanıp durmuştu. 

······--····· ... 
Bir Kilo Bal 
Yapmak İçin 
Uı.un müşabadelerden son· 

ra arıların bir kilo bal ya· 
pacak kadar çiçek usaresi 
toplamak için takriben 550 
bin kilometro yol katettikle
ri anlaşılmıştır. Filvaki arı

lar tek başlarına takriben 16 
kilometre yol alır dönerler. ........ ._ ........ 
Güneş 

Soğuyor mu? 
558 senesinde Avrupayı 

müthiş birısıcak dalgası ka 
vurmuş kurak! ktan yüzlerce 
kişi ölmüş. 

955 de gene böyle kor
kuoç bir sıcak dalgası Av
rupalıları bunaltmış güneş 
vurmasından yüzlerce kişi öl
müş Orta çağlarda Avrupa
da fazla sıcak kaydedilmiyor. 

1793 teki sıcaklarda ağaç· 
lar kurumuş güneş ağaçların 
köklerini bile kavurmuş. 

) üz sene sonra 1893 ga
zeteleri yazın sıcağından bu 
havalara insan dayanamaz n 

sözlerile bahsediyorlar. 

O gün bu gündür yaz Av· 
rupayı kasıp kavuruyor. 1904 
te Fransanın bazı yerlerinde 
hararet 14 dereceyi buldu. 
Bu senede Istanbulda 38 de· 
recede yanıp tutuıtuk. 

Kim demiş güneı soğu
yor diye, 

-~H•• --------

iki Tercüman 
Münib konferansında büyük 

kazanmıştır bir şöhret 
Iogiliz Başvekili Çember

layn ile Hitler arasındaki 

gö rüımelere lisancılar siyasi 
cihetten değil dil ve tercü-

noktasından büyük ehemmi· 
yet verirmişlerdir. Bu iki 

devlet adam·nın biribine söy· 
lediklerini en ince noktalarını 

tamamile muhafaza ve ter
cümeye muktedir olan iki 

tercüman bu :münasebetle 
büyük bir şöhret kazanmış· 
tır. 

iki arada tercümanlık ya
panlardan biri Ot. Schmidt 

isminde bir Alman, Miste r 
Kirkptrick adındaki lngniz-

dir. Sc'ıımidt yedı lisanı mü
kemmel su. ette konuşur. 

Mesela lngilizce kor.uş1n bir 
adamın sözlerini tam bir sıh

hat üzere F r•nsızca yahud 
ltalyanca ifade eder. 

'ngiliz amele partisi lideri 
olup sülbu sağlamlaşhrme k 

için mütemadiyen seyahat 
etmekt~ bulunan Mister 

Lansbury Berline geldiği za· 

man sÖ71erini bu Alman 

tercüman tercüme etmişti. 
Lansbury hayatında bukadar 

kudretli bir tercümana tesa · 

düf eylemedioiği söyliyerek 

hakkında takdir&tta bulun· 
muştu. 

Kirkpatrick öteden beri 

Almanca ile meşburdur.1933 

senesinde Berlindeki logiliz 

sefaretine birinci katip ola

rak gönderildikten sonra 

Alm.:ncıda emsalsiz bir kud
rd ik\isap etmiştir. 

Bu surede Hitler ile Çam
börleyn arasındaki mülakat

lar birbirinin lisanlarına vakıf 

bulu~madıklarından çok na-

ıik bir meslek olan tecü-

11 Birinci Teırin 

Ahlak ve 
muaşeret adabı 

Öğrencilerime öğütlerim 7- H. Türkekul 

Çalışın ktan Bıkmamak 
8ahtiyarlığın Temelidir 

Aziz çocuklarım, 
Her gün bir defaya mah · 

sustur. Geri geldiği görül· 
memiştir. Çünkü yaşamak 

dünyasında harcanılan gün 
ebediyen kaybolmuş demek-

tir. Öyle ise güz«!I kullan· 
mad•ğıoız gün ve halta saat
tan dolayı sonradan nakadar 
yansanız böştur. Bunu yap· 
malı idim demek kadar 
acıklı hiç biışey çoktur. 

Çünkü zaman eğreti olarak 
bize verilmiş bir hazinedir. 
Onu sarfetmeden önce her 

halde istifade etmesini bil· 
melisin. Kıyme•li dakikaları

rur.azı boş yere harcarsak 
bu, kardan emek çekip adam 
yapmağa benzer. Zira güneş 
onu bir saat varmaz eıitive · 
rir, emekler havaya savrul-

muş olur. Bahtiyarlığın ve 
saadetin en büyiik temeli 
çahşınaktan bıkmamakaır. 

Her işte cesaret ve her müş

kili yenmekte sebat istersen 
işte muvaffa iyetin anahtarı .. 
fakirlik ayıp değildir. Tem
bellik ve miskinlik felakettir. 
Tembel olan milyarder olsa 
gene mes'ud olamaz Fakat 
kuru ekmek yimeğe mahkum 
olan bir fakir yılmazlığı ve 
çalışması sayesinde çok defa 
büyük makamlara yükseldiği 

ve bahtiyar olduğu görülmüş· 
tür. Gözünü bir defa etra
fına g~ıdir, tabiata dikkatle 

bak, hiç boş duıduğu Yar mı ? 
Çalışanların saadet ve bah-

tiyarlık ayağına gelir. Tea• 
beller ise gü.ı ve saat ıeç· 
tikce çukura yuvarlanmakta 
devam ederler. Hayatta ya• 

vaş, yavaş giderlerse tepeye 
okadar çabuk varırlar. Zira 
bir atalar sözü vardır: .. acele 

şeytan işi, ağırlık ve intizam 
ka _tanrı işidir.,, Bir güa bir 
tavşanla bir k•plumbaia 
bahsa giriıirler. Hangimiz ıu 
karşiki tepeye daha öace 
varına o, bahsi kazaamıt · 
olsun. Tavşan içinden gftler 
ve eğlenir. Halbuki kaplum · 
bağa azmine ve çalışkanhtına 
dayanır, yola çıkar. Tavşan 
kaplumbağ.ının ağır,:=ağar 
gidişioe bakarak içinden 
"vay budala sen sen ne ce
saretle benimle yarışa çıkı
yorsun diye :ılay eder ve 
yatar likaydane uyur. Kendi 
kenine: .. o, der, tepeye bir 
metre kalıncaya kadar yak· 
laşsa ben gene önüne geçe· 
rim,, kaplumbağa büyük bir 
çalışma ve enerji barcı yarak 
tepeye varır, tavıan l>un'f 
görünce şaşırır. 

( Arkası var) 
------------ c:::::J ·----____ ..;;,,.._ __ _ 

Terbiye Aksaklıkları 
Şu manzarayı hakiki bayat- \ 

tan aynen naklediyoruz : 
Pek ihtiyar bir bay, hasta·! 

lıklı bacağını sürüyerek tram
vaya biniyor. içerisi hınca 

bıç doludur. Ekseriyeti, mek· 
tep kasketliler teşkil ediyor. 
Bazılarının da yanlarında an
neleri var. 

Alil adam, uzun müddet 
ayakta kaldıktan sonra niha
yet o ta nesilden bir ba\ an 
kalkıp ona yer veriyor. "'De
vir değişti, kadınlar erkek· 
lere ikramda bulunuyor!,, di· 
ye gülüşmeler oluyor. 

Yalnız şu manzara, çocuk· 
larımızt İcab eden· terbiye ile 
yetiştiremediğimizi göster mi-

yor mu ? "dilet par Hı ver• 
dik!,, Diye yanındaki evladını 
yerinden kımıldatmamak! ••• 
İşte, bir düıünce ki, ~tÜD 
bayat imtidadınca o kltl
ğün bir terbiye noksanı gös· 
termesioe sebeb olacak! Ki· 
taplaramt:ı: ve öğretme cihaz· 
larımız da bu sabada müeı· 
sir olmıyor mu? 

Biz maddeten diierlerin· 
den geri iken bile ananevi 
terbiye ve nP.zaket cihetinden 
başka mHletlere teka<idüm 
etmekle müft~hi~iz 
şaf devremizde 
ma .:e\'i aks-klıkla a 
sen de!,, deyip geçme.iıeliyıi! 

(AKŞAM) 

~---------~ ... -----------~ 
Yanardağların Y aimur suyu 
İndifa uvveti Temiz midir? 
Ne Kad r ır? 

İndifa halinde bulunan ya · 
oardağların dışarı püskür · 
dükleri taş parçalarınıu 801> 
kilometroya kadar dağıldık· 

lan görülmüştür. Buniar kü · 
çük bakla hneleri kadardır. 

Yumrak kadar taşlarda 40 
kilometro mesafeye düşmek· 
tedir. 

• • 
insan Vücu-

Bir çokları yağmur suyu 
topladıkları takdirde " Mai 
mukattar ., gibi bir suya ma· 

Jik olduklarını sanırlar. Hal· 
buki yağmur suyunun her 1 

milyon parçasında 40 parça 
sulp cismi, klor gazı, amon
yak, nıtrat, nitrik karbon, ~ 

organik ve nitrojen bulunur. 
Bütün bu maddeler bulut· 

lardan aşağıya inipte hava
dan geç~rken yağmur suyu· 
na karışır. 

dunda ki Su 
Bir çocuk doğduğu zaman , 19 Üniversiteli ' 

vücudunu teşkil eden mad · ı M 1 k t 
delerin yüzde yetmiş beşi em e e . 
sudur. Büyüdüğü zaman ise lngaterede on bir, Galde 
vücudundaki su aisbete yüı: · bir, Jskoçyada dört. lalaada . 

Bir çok seneler Cenevrede 
Milletler cemiyeti tercüman
lar heyeti izası bulanırak 

profesyonel bir tercüman 

manlığın ehemmiyetini bü!ün 

dünyanın nazarında arttır-
~--~----------:~t---Ac-~-.l•-·------:._A ilniv.eH' urdır. 
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~ı;j~ ... ~l'P.ıamra Telefon~ 
~ u LJ '~ 2573 = 

{ ~ ldaresinee Milli Kütüpane Sinemas• = 
D::ı-~:r:::::::ı':ll~.=:::=-_l_U!:.:=::::;"' t( BUGÜN her biri başlı başına harika olan F rans1zca ,. 

~-~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- t( sözlü iki flim birden takdim ediyoruz: ~ 

N8.sı1 : Üzüm, Badem, İncir Mükem- Boksör U 1 -- Süt Kardeşler = 
Te • 1 ı·? 1 s· lk . d. Meşhur boksörlerimizden !t Baş rö11erde: Henri Garat - Meg Lpmanıer ve ~ 

mız eme 1 me ır sır ır b. ld d l!ıııl Luci"'\n Barroux .. w t( ıri, yo a yanın an geçen n ... 

1 •d•a, plaja giderken ıüs fC d O J )t 
o Sl)ıı diye köpeğini de yanı- .......... otomobili biraz sonra yaka- tc 2 -- Ka ın yun arı * 
illa ı k l ~ \#t. ladı Otomobilin lastiği pat- ~ u.. 
. • auştı. Denize girer en ' ~~-~ 1 n Loretta You · g - Varner _ B~xter _ve Vir~ioa Bruce cr: 

::'~Itri dökülsün diye köpe· '-!___ -
1 

lamış tamir ediyorlardı. Bok· ~ Pıoğı ama ilave olarak buyuk Turk Amırala Barboros )i 
tıı de yanında denize sok- sör kollarını sıvadı yumruk- ~ adına lstanbulda yapılan ihtifal tekmil teferruatile. u.. 

hı D ...____-====::;:::;;:;:;;;::;;;:;:;;:;:;:; 1 arı uı sıktı : "' "" · enizden çıktıkları za- ,,,,, )t 
ııı,, köpeğine baktı, avazı 1 illl' illillllıl _Söyleyiniz bakaytm de· n Seanslar : 3--7 Kadın Oyunları. 5-9 Süt Kardeşler. )t 
Çıktiğı kadar bağırdı. di biraz evvel yanımdan ge- ~ fıatJaı : 25-30·-40-50 Cumartesi tall!be l de 15 .~. )t 

- Eyvah, pirelerini hı· çerken bana setsem diye hay X~ • :W: lf=~ ~~~~~~~~~~~~:~~~~~~-
- - --oıiiiiiiiiiiiiıiiiiiiiiiii ttktı amma onun yerine yen· kıran hanginizdi: .. 

itçlcıi topladı 1 
I Şimdi bunları nasıl temiz· 
'«neli ? .. 

Giinün Birinde 
I Yeni evlenmişlerdi. Kapı
lt~ çahndı. Kapıyı açtılar 
2.tleıı biç tanımadıkları bi
tıydi: 

- Ben avukat Necmi Çok-
der, talik davanızı üzerime 
•hrıaı. 

Yeni evliler şaşırdılar: 
... - Fakat biz ayıılacak de· 
ialiıki evleneli daha on gün 
bile olmadı. 

- Ben hemen bu gün ay· 
•ıJ cak11nız diye gelmedim 
lihıüo birinde ayrılmak iste
diğiniz ıaman boşuna t'olaı· 
llıa111anız: için adres bırakıp 
Ridecelı tim. 

Yatak 
Odasında 
Eve mısafir gelmiıti. Ev 

aabipleri: 
- Biz delkamp bayata ya· 

11Yoruz, dediler, bir çadır 
kurduk. 

Gc celeri o ad• yatıyoruz. 
Misafiri üst katal çıkardı· 

ltr, y~tak odalarına aldılar. 
Odanın ortasında bir çadn 
•ardı: 

- Geceleri dııarı•• soğuk 
olur, diye çad1rı boraya kur
lnayı daha münasib bulduk! 

Pttühim bir şey 
değilmiş? 

- Bayan hareket oldu, 
bütün bir mahılle yıkıldı. 

- Meğer müliim bir şey 
değilmiı .. 

Ben, o urada başı başım 
dönüyor zannetmiş te çok 
kokmuıtum. ........ . 

1 q' 

Güzel Gözler 
Müsabakası 

Azizim gençleşmf'k veldüoyauın zevkinden his~eyap o'
mak için h~g vurmadığım dolcto• kalmad•. 

- Bende bir vakitler senin gibi vaphm ,bir dostum ba
na ŞU iksiri öiretti; " Her srün bol bol birkaç kifo üzüm 
badem ve incir ye ,, şimdi bir senedir buna devam ediyo
rum kt'ndimi baya~ı otuz yaşında Hnıyorum. 

- Ya ... Öyle ise bende şu ik•iri bi: defa denr.yeyim. 

'Sebebi 
Hizmetçi uşığa dedi ki: 
- Anlamadım, neden ba

yına bayın ö'düğünü söyle
medin de, iflas etti, son me . 
teliğine kadar kaybetti de
din. 

- Hayatta ihtiyatlı olmah 
yavrum, kara haberi yavaş 
yavaş vermeli ... 

lfJas etti dedik ten sonra, 
ölümünün kıymeti azalır!. 

lzdırab 
Muayyen saatte, muayyen 

yerde geçen erkek sevdiği ı 
genç kızı buldu. Genç erkek 
~üşünceliydi. Genç kız me
rak etti, sordu : 

- Ne var? 
- Senin için nekadar ısdı-

rap çektiği bir bilsen! 
Dedi, sevgilisi aşıkının 

gözlerinin içine baktı: 
- Doğru mu söyliyorsuo? 
- Tabii doğru söyliyorum. 

Ayaklnplaram ayaklarımı 
sıkıyor, y~rüytmiyor. Bu ha
limle gene randevü verdiğim 
yere geldim. 

Lokantada 
Adam besab istedi, huabı 

verdiler. 
Kasadaki kız garsonu ça · 

ğırdı: 

Söylesin 
Bıy falao yolda bay filarıa 

raslad·: 
- Dün gece kardeşinle 

kol kola gezen karım gör
düm. 

Bay filan başını salladı: 
- Olmaz çilnkü benim 

kardeşim yok. 

- Nasıl olur? karana sor· 
dum, kayınbiraderim dedi. 

Bay filan bir kahkaha 
attı: 

- Seni aldatmış yahu, gel
sin de bunu bana söylesin! 

Hasisler 
Dün Şişliden Büyükdereye 

giden bir taksi otomobili 
devrilmlş içiodeki on yahudi 1 

hafıfçe yaralanmıştır. 

Domino 
Ben mükemmel bir iş 

buldum azizim. 
- Ne yapıyorsun? 
- Dominoların üstündeki 

noktalan boyuyorum: 
- Bugün fabrika var mı? 
- Hayır, bugün hep be-

yazları yapıyorlar. 

Uvku ilacı 
- Yüz liraya ihtiyacım 

var. 
Bu yüzden geceleri uyu-

• 

Az ş 
Tembel iş istemek için bir 

müessesenin müdürüne n Ü· 

racaat dti. Müessese müdü 
rü düşündü: 

- Bu küolerde işimiz az · 
dır. Size ne iş Hrebilirim 
bilmem ki ... 

- Çok fazia bir şey iste· 
miyorum az, pek az bir ış 

olsa beoim için ldifi.:iir· 

Müjde 
Anne bana bir şeker 

vers:or ıana bir müjde ve
receğim! 

- Al şekeri, ver müj-
deyı! 

- Salondaki vazoyu devir
dim, kırıldı! 

Eller Yukarı 
Aylakçı, ayın ikinci günü 

g"fÇ zaman evine dönüyordu. 

Kaı şısına bir adam çıktı. 

Bağırdı: 

Eller yukarı. 

- Ne istiyorsun ? 

- Ne isteyeceıim para. 

- Peki öyleyse, terzime, 
ev sahibime, bakkala, kasa-

ba söyliyeyim. Onların hep· 
si bu akşam birer birer bu
radan geçsinler. 

Ne Yapar 
Oto!Dobil aldı; sonra bir 

şöför tuttu. Otomobil kul 
lanmak için ders aldı. 

Şoför bir gün: 

- Artık öğrendiniz dedi 
ehi yetname almak için im ti· 
han verebilirsiniz. 

imtihana gi·di müm,.yyiz 
sordn: 

- Tehlikeli vi ... ji .. rda ne 
yaparsınız? 

Gözlerird kapHım . 

Telakki 
Babası, oğluoun küçük kız 

kardeşini döğdüğünü görün
ce oiluna öğüt verdi : 

- Erkekler kadınları döğ-- Bekle dedi, · elindeki 
bıçağı bıraksın da parayı yamıyorum. memelidir oğlum .. 

öyle iste!.. - Ben hallederim. Çocuk omuz silkti: 
- Yüz lira verecek misin? - Ne ya:ı.ik ki bayat te-

Ürolog Opera tür 

DOKTOR 
Fuat Soyer 

Böbrek mesaoe prostat 
idrar yolu hastalıklarını te 
davi ve ameliyatlarını ya} ar. 

2 nci Beyler N&.1manzade No 5 

Temiz dövülmüş, iti
na ile hazırlanmış her 
cins baharat 5 ve 1 O 
kuruşluk anbalajlarda 

1 Dr. Fahri Işık 
lzmir Memleket Haltaneıi 

Rootken Mütena ·s ... 
RONTKE.N VE 

Elktrik tedavisi yapılır 
ikinci Beyler So. No. 29 

T ı:. LEFON: 2542 

Dr. Demir Ali 
KAMÇIO\:jLU 

4dt T~nasu l ha~talıkla -
,. , dekt r ik tedavisi 

lzmir - Bırıoc:.ı beyler So. 
No. : 55 Telefon : 3479 _P-mm _____ _ 

Peşin ve 
Taksit ile 

En şık, ve en ucuz elbise

lerinizi Kavaflar çarşısında 

(35) No da 

TER Z i 

Kazım 

Şangüder'e 
yaphrını:ı. 

Birinci Sınıf Mutaha1111 ........................... - -- --i O OK TD!R i o 
i Salih Sonad i s g CT 
ı Cild, Saç ve zührevi hasta- ı - 8: ~ 
ı lıklar müt~hassısı : ;o ~ ::S
ı ikinci Beyler sokalc No. 81 ı ~ ::c •e• 1: Her gün öğleden sonra : ::! ~ 
,: Telefoa: 3315 : "" .......................... 

AşçıbaşıMa ka 
Makarnalar 

=-

S. Ferid 
İnci İQ·ne - ~~yır bir uyku ilicı lekkilerimiz tamamile •yra Selinik:sergisinden birincilik 

verecegım! baba ı 
EIC Z A C 1 B A Ş 1 

Kuvvet Şurubu Kibar ziyaretçi içeri girdi, 
ey tabibi bayana doğru yü
rüdü. Elindeki mahfuayı 
açtı: 

- Bu inci iğneyi size do· 
ğum gününüz hediyesi olarak 
aldım bayan: 

Dedi. Ev sahibi bayan inci 
iğneye bakarken ilave etti: 

- Üzerindeki etiketi, bu 
iğneye yüı lira verdiğimle 

öğünmDş olmamak için kal
dard•m: 

· madalyasını kazanm•ştır . .. 

.**********ı*:A.*~~***~***~*~ SB:l!'!B--· ~ -= Kültür Park Sineması tt 
tc Kibar balkın sineması olacakbr. >t 
~ Ailevi ve içtimai filimler gösterecektir. ~ 
tc Pıoğramlaranın mükemmeliyetile temayüz edecektir. >+ 

DOKTOR 
Tevfik Lütem 

MERKEZ HASTANESi +c istirahat için aranılan tek mil evsafı haiz olacaktır. )t 
tc Sizin için bir gezinti ve l'ğlence kaynağı olacaktır. )f. Kulak, Burun. Boğaz 
fC Güzellik VC? zarafet abidesi olacaktır. M 
~ DiKKAT: Resmi küşada şimdiden haurlanınıı . = 
t( Sinemamızın hedefi: Güzel film ve ucuz fiyatlar. )+ 
~~~~~~~~~:*~~~~~~~~~~~~-

Mütehassısı muayenehane 2ci 
Beyle' Numan zade 

sokak No S 

Her gijn öğleden sonra 

" 

Sıhhat 

Zindelik 
Gençlik 

Bahşeder 

Merkez depo: 
Şifa Eczanesi 


