
·korumak için havada .balon kurdu vapılacak • 
arı 

klSA VE AÇIK 

örtler ittifakı mı, beıler 
anlaıması mı? 

Yeni anlaşma temellerini atmaia çaJı,ıyorlar 

'-Dıa •• Wraa bahıettltlmia gibi Mllaih aalaımaıı devlet· 
t ....... kanıtaıdufa . balda r•z•t cilerle politilcacılın 

, ... Wr barH ıokta. 
reket ••rlİa ki ma"'8at ve ıiyaset ka•ia•1t ın topa, 

ii .. amadlfı •e blkimetlerle milletlerin b&yllk harp• 
L_. altltldan ••nt•a. aoara kan di'.cmenia ve dökti meai• 
~J olmatltiı mailim oldataadan bu po'itika ve kalem 
htmıa ,arlltllleri timdilik raı.:te ıütialan ile Parlamea· 

to .lıoıitlorlan11 .. ka1bol11p gitmektedir. 
8-a .. kabil •~- !clost •• taraftarlara daha çok ve 

.... ••ttetli old•klan içia ,eadea ıDae onlaraa aealeri 

..... falla •• clalaa ılr bir ıarette itidilmektedir. 
D&rtlar ittifaka ve aalafmaaıadaa babaedealer arA11ada 

IMalau bUa Fraa11z •• lnıiliz diplomatlara Sovyet R111ya • 
fi a. barlçte barakm17ark bir betler aalaıma11aıa daha çok 
••rulı olacap11 ileri ılrl1orlar. 

BerUa, R ... ı•aete ve rad1olanaın botıeviklik aleyhinde 
•• Mtla llOlkRa propataacla ••11tafarınıa faıizm aleyhin· 
.. J•ptaklan ıecell ıtadlali ••triyatlarandan ıoara timdi· 
Ilı lta1le bir ""•ci aalaımadan Nbıetmek bile ır enimıiz 
...... ektedir. 

SIRRI SANLI 

D d Alaman Nazınnın 
Ziyareti 

Aabra, 7 (AA) - Ba ı iade edilmiıtir. 
--.ta ıehrlmbı ı•lmit olaa Ba,.. Fank da a;lenea 
..... ildi laca 1aa,_ K~Wri " IMa• 
Dr. f •k re allahnda Al· yaa Celil Bayarı ziyaret et· 

1a Wlılk _,.i k.Uer mit •• laclei ai7.,ette bulu 
............ llaLle ıaat 11 de aalmaıtar. 
ı...d 9 kUi Şalsir Ke11biri Doktor Fank ye refilran 

1,30 H.1ridı• ••· öile 1 emelini maiyetindeki 

logilterenin Roma S•firi 
LORD PuRT 

Alqıacyanın Loodra ~~fui 
B OIRKSc.N 

Pariı, (Radyo) - Lon-ira g.,ret sarfedilmeğe b•t'an· ıeviııçle kartılanmı,tar. Hit 
ve Ro"Dadan alana• halterle- leıin "bundan ıonn büJlk 

lhlya Ha•iciye Nazu.a 
~O~T CIANO 

mı,tır. 
re giire fnfilİZ, ltalyan ve .. D a~ıatla 1 fİltc HDİn devi:tler aHllDda aa ha bıh• 
Alman diplomatlara dlrt b&· A•aınyaya Af akada bazı likeye dOtürecek bir m~seJe 
yiik devlet aıaıında yıpalaa müılemlckeler terkdm ğe kalmamıtttr." mealindeki be· 
ıulhln temellerini Hflam· haıır oldutu baklrındaki ri · yanıta Londr6dı çok iyi tef· 

ltalyan • logiliı Pakta 
lmulaaarken laıtırmak için blylk bir vay tler Berliade bilyllk bir airlere meydan açmııtar. 

------~----~~----------------" ..... ~~-------------'-~----------
Ecnebi Gazeteleri Neler Yazıyorlar? 

Kartal bir Se;çeyi parçaladı 
Almanya bu gidiŞle doymıyacak 

--~~-----------------.-------.. 
144 bin Almanın &atırı için 1,116,000 Çek Almanyaya veçt 

---------------------aoao . 
Çek matbuatı zamanın çok \•ahim olduğundan bahsediyorlar. Kabine dün gece mühim 

bir toplantı yaptı. Reisicumhur kim--ufacak? .. 
Paria (Radyo) - Verile• ı ıarette bir milyon 716 bin ı cakbr. ediyorlar.fJ 

IOD habere rire Almanya Çek A•ın••1a1• ıeçmit ola· p ag (AA) - Çek mat- Pr•ı 7 (Radyo)- Çek•· 
timclide Çekoılovakyaaın zea cak ve bacla 144 bin Alma· buab Beaeıin iıtifaıı etra· lovakfa reiıicamharlata-a 
rin mıntakalaranı almıı •• nıa hatarl içia yapalmıı ola· fıada her tllrlll tefıirden ic- namzet olarak air·adClllM 
claha ela almak iıtiyor. Ba • tinap etmektedir. Yalaaz ga· partili reiıi BeraHm 

~~~~~~-~~~~-~~~~~~------ ~O~ Corç z~e nmanm çok vahlm~· iledd~lmekh~~ Ma 
f Bml ~ .:d:;ai:.•;.;;n;;,;;;u;..k;;;.;a;,;.:y,..d...,et;..m;..e_k_l•.....;i;..k_t.f;;..• ____ So_•_•_4_h_cld __ •_--flNQ 

J11111~i·~r.-ı •• •at 12 zevat ile birDkte huıaıi •a · 
lliirftl~Diılll Bayara ai· rette yemiıler •e mllteakiben 

rant etmfı Ye ita zıyaretler Çabak barajını reımiılerclir. 

N~diyor? 

' Londra 6 (Radyo) - Ba· 
ıli• Avrupaaın atlath bah· 

• raa, V erHy maahcdetinia 

htaabal, 7 (Haıut) - Din lıtubulan kartulaıanaa Jll dilalml çok parlak bir tekilde 
btlalaatll. T ........ ld Camhariyet lllldeıiae bayrak çekilme t&reni yapaldı. Abideye çe· 
..... koa•a. ltetl• bllylk bir reçit reımi 1apıldı. 

iSTER !GL! 
ılsa Umurunda Deiilmiı. illi 

·-.. ·ne Bir,ev Olmamalı lmiıll: 
-••••• ork plaa bir •••tklr ıiprta kampaayalaraaa batvarur •• derki: 

-.ı.- ....... anan ıeBrl Ve1altat bir kasa aparta•• takdir eclerliaia? 
::9'1•11!1111,..., .... 130 illa lira teklif ederler Ye orkçu ela ba para1a raa olar •• el· 

•• bl&la &kül • ·~· ... . y 

hat•lara olarak ılıllmekte· 
dir. Nitekim, Veraay muahe · 
ıi ile paıçalaaan ort• Avru 
baıGn tekrmr birletiyor, ay11i 
muahede ile teıkil edılen 

yea yeni bir bOklimet Ç~· 
koılovakya parçalara ay ıh 
yor. 

- Leyd Coı c aı:: ·v ny mu 

ahedui llabralan da ha 11· 

rada neıredilerek tam ama· 
aıada ortaya çakm11 bala· 

Filıstinde Arap Köyleri• 
Tahrip Edildi 

Kadls 7 (Radyo) - laıiliı Ye Ar•p aalrerleri ....... 
kaab çarpıımalar deYam etmektedir. larilia lranetı.i T 
ri1ede makaWli bilmilil olmak &zere birçelr ANp eY 
çadarlanaı " hattl birçok k61lerlai top atitila• bdllral 
tahrip etmlılerdir. 

BiLKIN SESi HAKKIN S 



............ 
lzmir DflNY~~tER Mili Plaklar 

Hiterin Nürnbeigede söy
lediğ tekmil nutuklar gra • 

mofo plağına alındı . Bu pl· 
lakla çoğaltılıp bütün Al
manaya dağıtılıyor. 

Kahvelerini 
OOLAŞIYORUM ••• 
Yazan: Gönül ~mre 
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t -----------------------~~~-
~ ~u Kestane ~yok mu, Hızır gibi 
r 
r 

adamın imdadına yetişiyor 
lıte bu teraneyi tutturup ı her çeşit propağandalardan 

bin dereden su getiriyor, bence daha tesirlidir. 
ve beni haksız çıkarmaia, 
kanunsuz ve usulsüz alınan 
bu paranın bir bile şeriyesi
ni bulup kanuna uydurmağa 
çalıııyorlardı .• 

Netekim bir gün, gene 
lızet Holo telgraf baıında 
defterdarlarla görüşürken, 
bizim maliyecilerden biri, 
izzet Holoya şunları söyli
yor: 

(Bizden para istiyorsunuz 
amma, baıımızda Avrupadan 
yeni gelmiı müfettitler bu· 
lundukça arzularınızı ma ale· 
1ef yerine getiremiyeceğiz. 
Çünkü bu müfettişler, evvel
ce ahnmıı, harcanmış, yani 
devletin hazinesine girmiş 
puanın bHe iadesi karar 
çıkartıyorlar ... ) 

Tabii izzet Holo dururmu? 
Derhal, "devlet şahanenin 
hızineaini izrar eden bu he
rifi ne güna tutuyorsunuz. 
Vazifeden atınız! ,, Emrini 
veriyor. Ve tabii benim hak
kımı arayıp bulan zavalh 
m6fettiı birkaç saat sonra 
ı&me giriyor.. Ekmeğinden 
oluyor ... 

Iıte saltanat maliyecileri 
böyle haksız vergiler alırken, 
de•letle milletin arasında 
doldarulma11 imkansızJ bir 
uçurum açtığını bilmiyor· 
Jardı .. 

*** 
Tilkilik kahvesindeki ih

tiyar tiyatrocu dedi ki: "bir 
şişe rakı ile üç gün karnı

mızı doyurduk!...,, 
Okkalı kahve geldikten 

sonra ihtiyar aktörün çene
leri açıldı. Başladı anlat-
mağa: 

- Bir gün gene entipüf
ten bir kumpanya teşkil et
miştim. Ne olacak, saçları 
uzun bir iki aylak, zamanı, 

geçmiş bir iki kart karıyı 
toplayıp birkaç gün talim 
ettirdikten sonra ölur sana 
bilmem hangi komik şehrin 
bilmem hangi namdar kum
panyası.. işte benim kum
panyam da bunlardan biri 
idi .• Fakat aksiliğe bakın ki, 
nereye gittisek itibar et
mediler. 

Zar zor geçiniyorduk. Ba
zan yumruk mezesile rakı 
içtiğimiz de olurdu amma, 
ekser günleri aç yatıyor
duk. 

Sonra şu kestane yok mu? 
Böyle günlerde bızır gibi 
adamın imdadına yetişiyor .. 
Olmasını temenni etmem am
ma, hayattır evlat!. Bir gün 
olur da parasız falan kalırsan 
şu söyliyeceklerim kulağına 

küpe olsun: Aç kaldın mı, 
beş kuruşluk kestane alır 

acele acele yersin .. Üstünede 
mide delen suyundan şöyle 
birkaç bardah su yuvarladın· 
mı, alimallah kuzu dolması 
yemiş gibi olursun.. Gayri 
ötesi keka .. Bir k6şeye uza
nır deliksiz bir uyku çe
kersin ! .. 

( Arkası var) 

OLUYOR? 
Son Buh an lngiltere-

1 

ye 50 milyona ~aloldu ~ 
lngiJterenin son haftalar- ı' 

daki buhranlı günlerde, te-
dafüi tedbirler almak için 1 
takriben 40 milyon lngiliz 
lirası harcadığı resmi ista • 
tistiklerle bildirilmektedir. 
Bahriyeyi seferber ederek 
harb halinde bulundurmak 
için de 10 milyok İ..giliz li
rası tahsis olunmuştur. Bu 
paranın büyük bir kısmı , ge
milerin mahrukatına, silah· 
farına harcanmıştır. 

* • • 
f ı giliz Başvekili Nasıl 
~1 ükaf allandırılaca k? 

lngiliz gazetelerinin yaz
dıklarına göre, sulh yolunda 
yıptığı büyük hizmetlere 
karşı bir mükafat olmak ö
zere logiltere başvekili Mis
ter Çemberlayn'e Kralın tab
sio edebileceği en büyük üo
van olıe Dizbığı nişanının 
en büyük rütbesinin veril
mesi muhtemeldir. O zaman 
kendisiod 11 Sir,, diye bitap 
edilecektir. 

Mister ÇemberJayo 'ın ü ı ey 
kardeşi Sir Osten'e de lo· 
karno muahedesinin vÜcud 
bulmasına çalıştığı için Sir 
ünvanı verilmişti. ········- ····· ... 
Dünyanın en 

azametli ağacı 
Dünyanın en azametli a

ğacı Amerikauın Kaliforniya 
mıntakasında bulunur. Adı 
Sekoyadır. Bir ağacın kalın. 
lığını yirmi insan kucakla
m~k suretile kaphyamaz. Bu 
ağaçların bir tanesile, behe
ri 6 odılı 60 köşk yapmak 
mümkündür. 

~·-Ürolog Opera tör 

DOKTOR 
Fuat Soyer 

Böbrek mesane prostat 
idrar yolu hastalıklarını te 
davi ve ameliyatlarını yapar. 
2 nci Beyler N&1manzade No 5 - --------

Budan başka Hitlerin nu· 
tu < 1 rı arasınd ı söylediği 

vecieler de ayrı ayrı plik
lara çekilip dağıtılmaktadır. 

Eı vecizeler, Almanzanın 

hertarafinda bizzat Hitlerin 

ag2ndan her 
celtir. 

gün dinlene· 

........ _ ....... . 
[denin Yeni 

Vazifesi 
Laheyden bildirildiğine gö

rt, eski logiliz hariciye na-

zrı Eden, Holanda ve Po · 
l<nya hükümetleri tarafından 

llolanda ve Polonya uzlaş· 

na komitesinin daimi reisli
tine seçHmiştir. 

-~~ 

Fransa 
Deiirmenleri 

Fransada büyük harpten 
evvel tam 20,000 değirmen 

vardı. Bugünse değirmenle· 

rin sayısı 8,884 tanedir. 

Ortadan kaybolan 12,000 
değirmen küçük değirmen-

lerdi. Bugün onların yerini 
senede 300.000 kental huğ· 

day öğüten büyük değirmen
ler tuttu. 

Valantinun 
Atı 

Bundan bir ay kadar ev· 
vel Holivudda V llantinonun 

ölümünün on ikinci yıh mü· 
nasebetile merasim yapıl
mıştır. 

Bu merasimde bulunan bir 
zat Valantinonun filim;erde 
kullandığı ve çok sevdiği 

Jadaan adındaki atın artık 

çok ihtiyarladığını, yakında 

ölmesi melhuz bulunduğunu 

ileri sürerek bunun göz Ö· 

nünde bulundurulmasını ve 
öldüi'ü takdirde hemen dol
durulmasını taleb etmiıtir. 

Atın doldurulduktan sonra 
Holivuddaki sinema müzesi-

ne nakli de ayrıca istenil
miştir. 

7 Birinci Teırl• 

Ahlak ve 
muaşeret adabı 

Öğrencilerime öğütlerim -4- H. Türkekul 

Yüksek MeY.ki Sahibi Olmak 
• • 

insana Şeref 
Adam 

Vermez, Ancak 
Olmalıdır 

Hani buna dair bir hikaye 
vardır : Bir çiftçinin oğ h 1 
büyümüş, babasının alın terile 
tarlada kızıl güneş karşısında I 
çalışarak okutup büyüttüğü 1 

evladı bir gün vezir olmuş. 

Ana ve babaşını bf.ğenmiyen 
bu gafil evlid bir gün baba
sıPı bulunduğı1 şehre davet 
etmiş, ihtiyar ve fakat akıllı 

çiftçi köydeki kıyafetile şeb· 
re gitmiş Vezir bulunan oğ· 
lunuo dairesine başvurmuş, 

oğlu babesını görünce yerin · 

den hiç kımıldamıyarak "hoş 
geldin baba,, demiş, kendi· . 
sine yer göstermemiş, konuş· 
ma arasında sormuş : 

- Nasıl baba, mevkiimi 
beyendin mi ? 

- Evet oğul daha yüksek 
ol, fakat adam ol. 

Demiş. Oğlu makamının 

verdiği gururla babasını baş· 
tan ayağına kadar süzerek : 

·- İşte en yüksek rütbe 
olan Vezirliğe çıktım. 

Demiş, ihtiyar köylü oğlu· 
nu alaylı bir tavurla süzdük· 
ten soJra şu cevabı vermiş : 

- Oğlum Vezir oldun 

amma adam olmamıısın ! 
Demiş . 

Bu vak'adan hi c
lizımaa, insan ne k 
selirse yük.selsin t;b o 
larını, hele ana ve abasını 
küçük görmemelidir. 

Onlara karşı gösterilecek 
sayğı ve sevği vazifedir. 

Cumhurreisi olsada bir 
evladın baba ana ve akra
balarına karşı sayğısı eksil· 
memelidir. Kibir ve azımet 

en fena bir harekettir. içten 
olan insanlar bunu yapmaz· 
lar. Mevki ve rütbe rğreti· 
rdir. Asıl olan iııunlıktır ey· 
li k tir. 

Tavus ku;unun tüylerine 
bakarak kabardığı gibi sakın 
sandalya ve mevkiie bakarak 
böbürlenm~, parana güvenme 
ilmine dayanPıa, ancak iyi 
kalbli, hayırlı ve alçak gö· 
nüllü bir insan olmağa çabı, 
çünkü fazilet ve güzel buy 
insanhğın meziyetidir. Kibir 
ve azamet budalalığın eseri
dir. En büyük insan alçak 
gönüllü insandır. 

(Arkası •ar) 
------------c=!J-----------
Saki Denilen 1 

Garib Ma~mun 
Cenubi Amerikada Bre· 

zilyada bir maymun vardır. 

Adı Sakidir. Dünyanın en 
garip hayvanlarından biri de 
bu sakidir. Yüzü yusyuvar
lak ve tüysüzdür. Başı vü
cudundan büyüktür. Öyle 

uıun bir kuyruğu vardır ki 
sanki bir başka hayvandan 
alınıp eklenmiştir. ---------

Gece 
Kelebekleri 
Dünyanın en güzel ve na· 

kışlı hayvanları gece kele· 

):>ekleridir. Bunların kanad

larının üzerinde türlü kuı 
resimleri bulunur. Fakat bun· 

lar Amerika ve Avuıtural· 

yada yaşarlar. _ ...... -........ --
Avam kama
rası asrileşiyor 

Avam Kamarası asrileşi· 

yor. Geçenlerde, mebusların 
meclise girişlrri filme a•uı

mıştı. Şimdi df', kamara bir 
mikrafrn kcnmu7tur. Föy'e· 
Jikle hatip'erin b~r sözü, ka·] 
ma. uuın en aı ka sıral.uında 
oturanlar tarafın&lan bile du· 
yutmaktadır. Bu mikrofonun 
sayesinde, Avam kamarasın· 
da yer bulamayıp da, Lord· 
lar kamarasının kütüphane· 
sinde oturan Lordlar dı, 
Çemberlayn'in son tarihi nut· 
kunu dinlemişlerdir. ----·----
Aşçıbaşı Marka 

Makarnalar 

•nilc_aarai•ind.en lmJacilik __ _ 
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COCUK SAYFA 1 
l\tendille Oynanır Futbol Oyu 
lıuna Benziyen Bir Oyun 

f 
Bu oyun (Futbol) a benzer, 

•kat top yerine mendille 
0Ynanır. Bu sebeblede ucuz, 

hatta tamamen masra ~sız biı 
0.vundur. Aynı zamanda çok 
tğlenceli ve güzel bir oyun· 
dur. 

Bu oyunu oynamak için 
Yalnız bir eski mendil ile bir 
Uzun saz sopa lazımdar. 

Oyun her hangi bir mey. 
danlıkta. çimenler üzeriode 
oynanabilir Yalnız nerede 
Öyoanacaksa, meydanın bir 

tarnfına bir birinden iki met
re mesafede iki çubuk diki
lecektir. Elimize birer saz 

değnek aldıktan, ve bir ta
rafa iki değneğide dekiktik
sen sonra oyuna başlıyabi. 

liriz. 

lstersellİZ bu oyunu evvela 
iki kişi ile tecrübe edelim. 
Sonra aramıza istediğimiz 
kadar arkadaş alabiliriz. İki 
oyuncu gol yapılacak diken
liklerin yanında ve orta yer
de karşı karşıya dururlar. 

Sopalarını yere dayatırlar. 
Mendili de ortaya ı+arlar. 
Sonra oyuna başlarlar. Oyun
da gaye mendili iki ~değne· 
ğin ara~11ndan geçirip gol 
tarafına fsürüklemek, ve kar· 
ıısındıkioi mendile vurmak-

ı tan menetmektir. Kim men
dili iki değneğin arasından 
geçirirse golü o yapar. Tıp
kı futbolda olduğu gibi oyu· 
nun başlangıcında kaç gol 
yapılacağı kararlaştmlır. O 
miktar gol yapan taraf oyu
nu kazanmış addolunur. 

Bir müddet tecrübe yap
hktan sonra bu oyunu bir· 
ı<aç çocuk ta birlikte oynı
ya bilirler. O vakit oyun ba
kikcı ten bir futbol şekli alır. 
Çocuklar iki kısma ayrılırlar. 
Her iki kısmın birer kapta
nı olur. Her kısımda dört, 
altı veya on kişi bulunabilir. 

İki itaraf baz11lanır. Karşı 
ka,ş ıya mevki alır. Kaptan
lar kumandayı verir ve oyun 
b 3 ş la r. Birkaç ~işi iJe oy
na ndığa takdirde o kadar 
meraklı olur ki, gerek oynı· 
yanlar, gerek seyredenler 
çok zevk alırlar. 

Bu oyun mektept~ de oy · 
nanabilir. Fakat daha ziyad'! 
kır oyunudur. Geniş mey
danlarda oynıyan çocuklar 
eJlerine birer değnek alınca 
hep birlikte bu oyunu ala
rak t'ğfenceli bir gün geçi· 
rebilirler. Bu oyu:rn arkadaş
larınızla birlikte tecrübe edi
niz. Çok memnun olacağını· 
za eminiz . 

.... iıiliii .... iiiliiiiiiiiiiiiiiiiliiii~iimiiiiiiiiiii iiiı ... iiiiim .. iiiiiiiiiiiiiiiiiiôöiiiiiiiliiiiiililiiio 

Güreş 

Güreş de bir nevi ıdmandır. -- ..,,. 
Güzel Gözler 
Müsabakası 

En Aqır Ad!tm 
Dünyanın en ağır adan:ı 

Ametikada bir barın sahibi· 
dir. Çok değil, 215 kilo ge
liyo ~muş ve en büyük zevki 
de neymiş bilir misiniz? Dan
tela işlemek. Asli kazancı 
da bundanmış ... 
~~~~~~ .. ~~~~:3 ~ 

.ES! &!O & MU m 

Bu gördüğünüz kızlar ve erkek çocuk temiz geyinmiş ve 
çalışkanhklarile kendilerioi tanıtmış yurt yavrularıdır. Hepi
niz böyle ohın çocuklar. Ten iz geyiomek, elbiselerini kir
letmemek sevgi ve ı:ıı:ııygı çc.b.c.ı. 

Bay İsmail 
Hakkı 

Bay lsmail Hakkı isminde 
bir öğretmenimiz vardı. On
dan hepimiz korkardık. Bir 
gün bahçede sıra olduk. 
Sınıfa giriyorduk. Aklıma 

bir muziplik geldi. Önümde 
giden arkadaşa bir çelme 
attım. Zavalh çocuk soluğu 

önündeki çocuğun ensesinde 
aldığı anda benim de kula
ğıma bir el :yapıştı. Suada 
iken arkamda Nuri isminde 
bir çocuk vardı. Onun da 
bana şaka ettiğini anladım. 
Hem düşen çocukla eğleni
yor, hem de arkama tekme 
sallıyordum. Bir vurdum, iki 
vurdum, sesi çıkmadı. Ayni 
zamanda kulağım fazla acı
mağa başladı. Baktım tekme 
ile olmıyacak: " olan ! . bari 
çok acıtma! şimdi bay lsmail 
Hakkı nerede ise gelir. Bu 
Pazar gene izinsiz kalırız ,, 
dedim ve elini cimdiklemeğe 

Trende telğraf 
nasıl alınır? 
Trene gönderilen telgraf

da ayni suretle gönderilir. 
Bu sayede trende giden bir 

adam, trenin durmasını bek-
lemeden uzak bir yerden 

gönderilen telğrafı alabilir 
veya müstacel bir şey için 

telğraf gönderebilir. Telsiz 
telğrafta tel yoktur. iki va

ğon arasına sıkıştınlmış kü
çük birer ahze, bava vası-

tasile gönder ilen eJktrik cer· 
yanmı zabtederek telğrafı 

ahr ve vağon içinde çalışan 

telğraf memurunun önündeki 
makineyi işletir. 

başladım. Bu sırada bütün 
çocuklar gülınt.ğ~ L.şlldıl ar. 

Bir de arkama baktım. Bay 
lsınail Hakkı ta keodis ! de-

ğilmi imiş? o da gülüyordü 
ve bu deLlık beni de izinsiz 
bırakmadı. 

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

· Koşmak .... 

S.Ferid ~~ 
ECZACIBAŞI ~ i,,; 
Kuvvet Şurubu ~"' "" · ~~ 

~' 
Sıhhat 
Zindelik 
Gençlik 

Bahşeder 

Merkez depo: 
• Muntazam koşmak ve her vakıt hareket vücudu kuv -

Alman yanın 
Dram şairi 

Şiiler •• 
Şiller orduda bir cerra· 

hın oğlu idi. 1759 da Vor
teuıbe1gte dünyaya gelmiş, 
o da babası gibi cerrah ol· 

muş, fakat daha pek genç 
iken tiyatro yazmağa başla
mıştı. İık eseri 1783 te çık
mıştır. 

Fakat Vortemberg di.ikÜ 
ona çok zalimane murla:ıele 
etmiş, onu tiyatı o yazma~ h n 
meoetmişti ~i ler Vortern· 

bergten kaçlı Başka mem
leLetlerde tiyatroların yaz
mağa devam etti. Nihayt t 
Veymarda yer it· şti E'erleri 
ket disine Alman şairleri ara
srnda büyük bir mevki te

min etmiştir. 

(Kiyomtel) ismindeki eseri 
her tarafta tanınmış ve çok 
beğenilmiş bir eserdir. 

Bir Cevap· 
Fransan1D siyasi şaliWyef-· 

(erinden Aodre evine çekil· 
roiş, pnemli bir eser hazır

lıyor. 

Bir gazeteci kendisini zi · 
yaret etmiş ve sormuş : 

- Eserinizi nasıl yazdınıı.? 
Andre soğukkanlılıkla ce

vap vermiş : 
- Mürekkepli kalt mimle! . ..... 

Y emekl .. ~rde 
Çiy Seyler 
Yemeli 

Her yemekte piş'll İ Ş şey

ler y~nir. F"'kat doktorlar 
pişmiş yem klerd~o soora 
çiy ş yler y rm sini şart o
larak ıleri sü erler. Muela 
\:İY meyva ve sebze gibi. 
Bunların hazımda bir takım 
f oy dalar temin ettiği, vücu· 
dun rehavetine mani olduğu 
ileri sürülmektedir. 

Çocuklar şeker yemelimidirler 

Çocuklar çok şeker yerler- ıçın çocuklara şeker vermek-
se dişleri bozulur diy~ bir ten korkmayınız. Yalnız ço· 
söz vardır. Çocuklar şekeri cuk ağzıDI ve dişlerini temi:ı 

çok sevdikleri ve çok yedik- tutmayı öğrenmelidir. 

leri için, bu söıün ne dere· Unutmamahdır ki, şeker 
ceye kadar doğru olduğunu gıdaların en 1 mühimlerinden 

bilmeğe ihtiyaç vardır. Ço- biridir. Vücudumuzun yarı 
cukların sıbhat1na çok lazım faaliyeti, şekerden aldığı ba-
olan şeker dişleri bozuyorsa raret sayesindedir. Vücudu-

buna bir çare bulmak la11m· muza giren her nişastalı ma-

dır. dde, kana kar1şmadan evvel 

Hakikaten şeker, ağızda şeker olur. Çocuklar daha 
dişlerin minesini bozan mik- faal oldukları ve büyüdük-

ropları çoğaltır. Fakat biz leri için onlar şekere bizden 
ağzımızın temizliğine ebem· ziyade muhtrçhrlar. Bu ihti-
miyet verirsek, o vakit bu yaçlarını tatmin için onlara 
mikroplar çoğalamaz. Onun şeker vermek lazımdır. ...................................................... 
Dr. Demir Ali t Peşin ve 

KAMÇIO\:iLU 

Cilt Tenasül hastalıkla· Taksit ile 
rı elektrik tedavisi 

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

-..~- _, __ _ 
Ege Kitap Evi 

Hisarönü No. 6 
Bilumum okul kitapları gel

miş ve satışa başlaumışbr. 

Her aradığınaz okul kitapla
rını bulacaksımz . 

En şık, ve en ucuz elbise

lerinizi Kavaflar çarşısında 

(35) No da 

TERZİ 

Kazım 

Şangüder'e 
yaptırınız. 

Birinci Sınıf Mutaha1111 
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Belediye 4 Ku
ruşa Kömür 

Satacak 
Belediyemizin tetkiki neti · 

ce1i olarak lzmirde altı ku
ruıa satılmakta olan kömür 
f~atl~~i~in pahalı oJduğu gö. 
ruldugunden kömürcüler fi· 
atleri tenzil etmezlerse bele
diye bütün kışın devamı 
müddetince halkımıza dört 
kuruştan kömür satmak ve 
bütün lzmirlileri bu kömür 
ibtikarındaa kurtarmağa ka
rar vermittir. Ve bu iş için 
yüz bin lira kapitalli bir ku · 
rum meydana getirecektir. 
Belediyemizin bu himmet ve 
lütfü her türlü takdirlerin 
fevkindedir. 

Lik Maçları 
Lik maçları Pazar günü 

c llaı•·· .... 

, .,.;-~. . ·~ ·~:.. . ' ~···~. . . 

.. S"'ö ·N ·· ... ·b AKİK A·. 
. . ·. .. ... . ' ·.' ~ . . . ..;..·: '. . .,_ .\ ..... .,:, ' , 

İngilterede müthiş Fırtina 
Paris (Radyo) - lngiliz adalarında büyük fırtınalar olmuştu r. (çok telgraf direkleri 

devrilmiş ve ağaçlar kökünden sökülmüştür. Bu fırtınadan Londra büyük bir ağaç oto
büs üzerine devrilmiş ve yolculardan beş kişi ölmüştür. 

Dördüncü mıntaka da işgaJedildi 
Berlin 6 (A.A) - Ordu kumandanlığı general Fon Grundsteliı kumandası altındaki 

Alman kataatınıa aabahleyin saat 8 -de Bobesuz ile Landok arasınc yukarı Silezyanıo eski 
Alman-Çek hududunu aşmış ve Münib itilafında derpiş edilmiş olı 4 numarala Jaegero· 
dorf mıntakasını işgale baılamışlardır . 

Çemberlayine büyük bir rüth• veriliyor 
Londra (Radyo) - lngiliz gazeteleri müttefikan Başvekil Misteı Çemberlayin bakk1nda 

dayişkar sözler ya maktadırlar. 

Kral lngilterenio en büyük nişanı olan dizbağı nişanının en bwk rütbesini verecegi 
ve o zaman kendisine "Sir,, denecektir. Mister Çemberlayinin üvf kardeşi Sir Osten'e 
de Lokarno muahedesinin vücut bulmasına yardım ettiği için Sir nvanı verilmişti. .. ••••ao ...... _ __________ _ 

Bursada leci bir cinayet 
Bursa (Hususi) - Bursanıo Demirci köyünde bir düğün yapırken lı.öylüler arasında 

çıkan kavğada silahlar atılmış Hakkı Yılmaz adında bir jandarmmız işe karışarak köylü
leri vazife icabı ayırmak için aralarına girdiği sırada azgın bir bide elinde taşıdığı taban
ca ile düğünün ve köyün düzenliğini bozmak istiyen Kaya Alioğlu Ahmet namındaki 
şeriri yakalamak istemişse de mel 'un Ahmet kaç:p k~rtulmak ;io elindeki tabancasını 
zavallı Hakkının üzerine boşaltarak cansız yere sermiştir. Bu 'kallin babası Kaya Ali de 
meşhur sabıkalılar dandır. 

AJuncak stadında dört ta
lnm ·arasında başlıyacaktır. 
Sabahleyin saat 11 de Al
aancak Y amanlıu ikinci ta
kımları B. Mustafa Şenkalin 
hakemliğinde ilk maçı yapa
caktır. Saat 13 te Üçok -
Demirspor takımları yeni lik 
devresinin birinci takımlar 
mrasındaki ilk maçını B. Ha
Hn yanığın hakemliğinde ya
pacaktır. Saat 15 te Alsan
cak - Yamanlar maçını B. 
Mustafa Balöz idare ede
cektir. 

lngiliz ihtiyat kuvveti bu gece terhis edilecek 
Londra 7 (Radyo) - Son vaziyet dolayisile silah altına alınaı ihtiyat kuvvet bu gece 

yarısı kamilen terhis edilecektir. 

· Başdurak 
· Camii 

Evkaf idare.i lzmirdeki 
camilerin hepsini sıra ile ta
mir ve ıılih etmektedir. 
Baıdurak camii dört bin ku-
•ar lira ıarfiyle tamir edl
lecektir. Bu camiin tamiratı 
diin ihale olunmuştur. 

Turistik 
Yollarımız 

lzmirin turistik yolları pro · 
jesinde bızı tadilat yapılması 
tak~rr.Br etmiıtir. Değerli 
Vahmız B. Fazla Güleç, Na-
fia direktörlüğünün fen he
leyeti tarafından hazarlan
makta olan bu muaddel pro
je bitince bizzat alarak An· 
karaya götürecek ve vilaye-
tin diğer birçok işleri için de 
Hıili makamlarla temasta 
t.uluaacıktır. Proje kabul 
ve ta1dik edilir edilmeı , he
men faaJiycte geçilecektir. 

Bay Mehmet 
Karııyaka belediye mınta

ka amiri Bay Mehmet mer · 
kez mıntaka amirJiğiae tayin 
edilmiıtir. Bay Mehmede 
1navaffakiyet dileriz. 

Bay Yaşar 
Iğdır emniyet amirliğine 

atanan şehrimiz birinci kısım 
amiri ... bay Yaşar Barış yeni 
vazifesine başlamak üzere 
bugüa lzmirden ayrılacaktır. 
Yeni vazifesinde de muvaf-
fak olmasını candan dileriz. 

Davudlar Na
hiye Müdürü 
Kuşadası Davudlar nahi

JHİ müdürlüğüne kıymetli 
maallimlerimizden B. Mustafa 
tayin edilm iştir. 

Müstemlekelil~r Almanyayı istemiyor 
Londra, 6 (Radyo) - Almanyanın şimdiki eski müstemlekelerinin geri verilmesi talebi

ni ortaya atması bekleailiğinden eski Alman Tanganta müstemlekesindeki lngiJizler, Avru
palılar ve yerliler bir telgrafla iDÜStemlekc Uc.c.Jıu oı; uaürae •·' .,_i,ı •. VI" Almanyaya geri 
verilmemelerini istemişlerdir. 

Tayyareler yıldırımdan harap oldu 
Londra (A.A) - Suseksde bombardıman tayyarelerine yıldmm isabet etmiştir. Bu tay

yarelerin mürettebatı paraşüt ile kendilerini kurtarmışlardır. 

Çemberlayn'ın Yardımı İstendi 
Bağdad, 6 (AA) - Filiıtinia müclaf aası ko.nitesi B. Çemberlayna bir telgraf 

Filistin meselelerinin hal ve faslı ile bizzat meşgul olmasını istemiştir. 
-------- ----0000 • 

çekerek 

ltalyada atmış bin Y ah1ıdi kalaeak 
Rsma (Radyo) -- ltalyadaki Y abudilerin tabrir\ neticesinde anlaşılıyor ki ecnebi tebaa1ı 

olan ve ltalyan tabiiyetindeıı iskat edilen Yahudiler çıkarıldıktan sonra ltalyada ancak 60 
bin Yahudi kalacaktır. 

Çek - Macar görüşmeleri yarın 
Budapeşte 7 (Radyo) - Çek ve Macar görüımelerine yarın başlanacaktır. 

3 gün devam edecek ve Macar Ç~k meselesi de halledilecektir. 
---------- - .. 00 .. - ----- -----

Göıüşme 

lneiliz İtalya Görüşmeleri Mahrem Tutuluyor 
Roma 7 (Radyo) - İngiltere büyük elçisi Lord 

Kont Ciayano ile tekrar görüşmüştür. Selibiyettar 
bir ketumiyet muhafaza edilmektedir. Ancak bu 
bilduiyor. 

Pertb dün sabeıh ltalya hariciye nazırı ı 
mehafilde bu mülakatlar hakkın sıkı 
konuşmaların çok samimi olduğunu 

Parisin korunması 
kordonu 

için havada bir balon 
düşünülüyor 

Paris 7 (Radyo) - Parisin hava hücumlarından korunması için bir balon kordonu teş· 
kili hakkında meclisin talebi hükumetçe tetkik edilmektedir. 

Şehir muhitinden ~n aşığı 13 kilometre uzakta kurulması lazımgelen bu kordon için 
30GO balona ihtiyaç vardır bu servisi idare etmek için kırk bin mütehassıs lizımdır. Bu 
kordonun tesisi masrafı da takriben iki milyar fıaDkhr. 

.. ••••••••••••••••••O•••• .. ••••••••••• ..... •••••••••••••••••• .. •••••••••••••••••• .. 
İster Gül İster Ağla 

- Baştarafı 1 inci Sahıfede -
olunursa hemen yumruklarını sıkarak kapamakta, yüzüne, gözüne, burnuna ehemmiyet ver
memektedir. Soranlara: 

- Kafam kırılsa bile bence hiç kıymeti yoktur!! İlli ellerime birşey olmasın . 
D k .. il eme te ımış .. .. 
Sen de ey okuyucum bu adamın ellerine birşey olmasın diye sigorta kumpanyalarının 

telaş etmesi lizımgelirken orkçunua göıterdiği şu mantıka: 

iSTER GULISTER AGLA 

Çocuk Esirge
me Kurumu 

Bu hayırlı kurum tarafın· 
dan Eylül ayı içinde yapılan 
yardımlar: 

1 - Çocuk bakım evinde 
(337) hasta çocuk muayene 
ve tedavi edilerek iliçları 
parasız verilmiştir . 

2 - 12 ikiz çocuğa 180 
kilo süt tevzi edilmiştir. 

3 - 15 çacuğun gıdaları 
müntezaman temin edilmiş

tir. 
4 - 19 lira nakdi yardım 

yapılmıştır. 

5 - 87 Çocuk okuma o· 
dasından istifade etmiştir. 

6 - 15 çocuğun kitapla
rı temin edilmiştir . 

7 - 15 çocuğa ikişer kat 
çamaşır veıilm · ştir. 

3Güo3Gece 
Bayram 

15 inci yıl Cumhuriyet bay 
ramı yıl döoümü için çok 
zengia bir proğram hazırlan· 
maktadır. Bu proğram, par· 
ti merkezinde yardımcı üye· 
)er ve çalışkan gençlerimiz · 
den tS. Mehmet Aldemir'in 
başkarhğı altında toplanan 
bir heyet tarafından tetkik 
edilmektedir. 

Bu yıl Cumhuriyet bayra· 
mı 3 gün 3 gece sürecek, 
karada ve denizde fener 
alaylara ve daha birçok eğ· 
lenceler yapılacaktır. 

Ruhsatname
lerin ibtali 

haberi 
lktisad vekaletince lzmirde 

iki ihracatçının ihracat ruh
satnamesinin iptal edildiğini 

dünkü sayımızda yazmıştık. 

Yaptığımız tahkileata göre 
bu ruhsatiyeler, mahsullerin 
tağşiş edilerek ihracından 

değil, alakadar şirketio mü· 
es!lese sa~iplerince fesh e· 
dilm "ş ve faalliyetten çekil· 
miş olması yüzünden iptal 
edilmiştir. 

Defterdarımız 
t~ftişte 

Ça: ışk-n ve değerli def
terdarımız bay Demirkaya 
dün bazı malıye tahsil şube · 
lerini gezmiş ve muamelatı 

teftiş etmiştir. 

Borsa 
Haberleri 

7 Birinci T •ıria 

Valimize Min
net Ve Şükran 

Kıymetli Valimiz B. F aztı 
Güleş lzmir ilk okutlaı öğ 
retmenlerinin geçe · av g ç 
maaş almalarını dikk t ı -
rında tutarak bu ay ilk öoce 
öğretmenlerin maaşlarının 
verilmesini ve bundan sonra 
her ay muntazaman muallim· 
lerin maaşının verilmesi için 
gereken tedbirlerinin alın· 
masınını alakadarlara emret
miştir. Bundan dolayı lımir 
muallimleri Valimizin bu yük· 
sek vicdanlarına karşı minnet 
ve şüuraolarını sunmakta· 
dırlar. 

Gazeteler 
Ne Yazıyor? 

-Baştarafı birincide
reisicumhurluğa ordu men
supla. ıodan biriniıde seçil
mesi muhtemeldir. 

Moskova 7 ( Radyo ) -
Pıavda gazetesi bugün baf 
makalesinde oir kartal ufak 
bir kuşu parçaladı ba,lı~ lı 
bir yaz da Çekoslovakya Al· 
manya ile müttefiklerinin 

önüne parçalancaak bir av gibi 
atılmııtır. 

Bu yağlı av evvela doymak 
bilmiyen Almanlar göğsünü, 
Lehliler de budunu y~diler 
şimdi de Macarlar kanatları
nı yemek üzeredirler. Çe-
koslovakya bir iskeletle ka· 
lacakbr demektedir. 

Cenevre, 7 (A.A) - Mil-
letler Cemiyeti nezdindeki 
daimi Çekoslovak mutbuat 
bürosu bugün aşağıdaki teb· 
liği nr.şretmiıtir : 

Alman kıtaa'ı tarafından 
10 ilk kinunp kadar iıgal 
edilecek olao mıııtakalnuı 
hududunu h htite memur 
l>erlin elçiler konferansının 
kararlarını tebliğ etmek üze
re Çekoslovak hükômeti düa 
gece fevkalade bir toplantı 
yapmışlar. Münib konseranda 
kararlaştırılmamış olan bu 
mıntakaların tahtiti Çekos· 
lovak milli topraklarının e· 
konomi ve müoakala bakı· 
mından menfaatlerini ihlil 
edecek mahiyettedir. Mez
kur konferanstaki Alman 
delegeleri ve mütebaıaıalara 

öyle taleplerde bulunmuılar· 
dır ki bu talepler etnik ma· 
hiyeti asar o. k Alcnanyı ya 
muhi.n ve zeDgio şthirler 
ve sınai mcrkeyleri ihtiva 
eden kabil olduğu kadar 
faıl• top.ak ılbakıaı iıtib· 
daf eyleme tedir. Bu iıteni · 
len yerlerde münhasıran et· 
nim bakımdan Çekoılovak
lar biiyük bir ekseriyeti ha· 

Çuval Cinsi Fiyta iz bulunuyorlar. Alman Pks· 
12545 Üzüm 7,25-18, perlerinio bu metal J '1 

1090 locir 7,75-13,50 nih anlaşmasını mı 
120 Buğday S, Çünkü Almanı 

45t. Mısırdarı - 3,375 ırkları için istedikten n 
11 Susam - 16,375 di mukadderatlarına hakim 
36 Nohut - 6,125 olmak hakkını Çeklere ver· 

836b. Pamuk 39, -41, mek istemiyorlar. 
oom~oooooooooooooooooomm»m~~m~oooooooommm 

Halkın Sesi hakkın sesidir 
- Baştarafı 1 incide -

konak muhtelif fiyatlardan şik.ayet edenler çoğaldı. Her ıüa 
matbaamıza birçok mektuplar geliyoı. Bu şikayetleri, so
nunu almak ve buna kat'ı bir çare bulmak için belediye· 
mizin büyük himmetlerini bekliyoruı. Bu basusta yaptığımız 
tetkiklerde bu şikayetl e rin yerinde olduğuna biz de inanı
yoruz. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
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