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İngiliz kıralının Fransayı 
• t• 

: Eski İngiliz kıralı İstanbula 
geliyor 

zıyare ı ... 
lngiliz kıral ve kıraliçesioin Fransayı ziyareti Fransız ve 

lngilterede olduğu kadar bütün dünya siyasi çevrenlerinde 
de layık olduğu kıymet ve ehemmiyetle telekki ve tefsir 
olundu. Bütün cihan bu fırsatla da anladı ki düoyaom en 
bOyük ve kuvvetli iki devleti herşeyden ve her işteo önce 
dUnya barışının taraftarı, müdafii, muhafızı ve aşıkı olmakla 
iftıbar etmektedirler. (Larepob!ik) gazete i logilterenin son 
bir yıl içinde silahlanmak için harcadığı milyonları ve--eıcr;
ettiği müthiş neticeden bahsederken diyor ki: "çok paranın 
temin ettiği bu muvaffakiyeti başka bir hüküaıet elde et-1 
1eydi, onun neş'e ve sarhoşluğu ile dünyayı gürültüye bo • 
gardı. Sessiz, sedasız çalışan~ çızılmış ve şaşmaz-bir proğ · 
ramı tatbik ile baz1rlanan lngiltere ile onun yürüdüğu yolu• 
takip etmeği kendine bir siyaset yapan Fransanın hakiki 
kuvvetleri dünya sulbu tehlikeye düştüğü gün anlaşıla· 
caktır.,, -

Diğt!r Franıız ve lngiliz gazeteleri de lngiltere kral ve 
kraJiçesioio Fransayı ziyaret ctcnekle temin "olunacak ~ü-;:
bet neticeleıi sayarlarken Çemberlayinin çok "realist b'lı 
politika ile yardun etmek i tediği Tuaa ve B:tlkan h~ 
metleri işinin de bir kat daha kuvvetlenec eğiai teba rüz -;t:"'° 
tirmektedirler, bizce bu meselede · teşekkür etmeğe layık~ 
bulduğumuz bir hadise varsa o da: logilterenio Ankara -
Pariı anla"'masmı kolaylaştırmak için sarfettiği emeklerin 
Fransızlar taraf1Ddan 9ükranla yad ve tekrar edilmesidir .. 

ls tanbul 22 (Hususi) - Fr nsız sahiılerinde istirahat eden 
eski logiliz kıralı Dük ve Düşesdö Vio.d~or ağustos . ayı'?.da 
busu.ııi yatlarile lstanbula gdecek ve büyuk adada bır mud 

SIRRI SANLI 

det oturacaklardır. 

Mareşalımız 
Muğlada bulunduğunu öğ· 

rendiğim z dPil'erli Mı1rPşa 

KiTAP lÇlN ORTA ANADOLU KÖYLÜSÜNÜN UZANAN ELLERT 
VE GÜLEN YÜZLERi -··--

"Bu enstantane, seyyar terbiye sergisioin Ankara - Samsun arasındaki küçllk~istasyoular· 
dın birisinde halk okuma kitaplArı dağıtılırken çekilmiştir.,, 

"Kültür Dergisinden,, 

iSTER GÜL iSTER AGLA 
Haklı Değil mi ? 

Denizlerin dibinde. göklerin yüzünde ve yıldızların altında birbirlerile birleşen ve diiğün 
törealeriai oralarda yapan çiftlerin tuhaflığını evdeki karısına anlatan bir muharririmize : 

- Bir daha evlenme olsuodu isterse saman damında olsun. 
Demesine kartı karısı bayan şu cevabı vermiştir : 
- Senin dilğünüa bundan sonra yerin yedi kat dibinde ve topraklar altında yapılsa 

daha iyi olur. 
Şimdi ey okuyucum ıen bu cevaba : 

iSTER GULISTER AGLA 

Şehrimizde 
lamız Fevıi Çakmağın bugün 
lzmiri şerefJeodirecekleri ha
ber alınmıştır. Aziz mısafiri-

miz Valimiz bay Fazli Güleç 
ile müstahkem mevki komu-

tanımız Tum General Rasım 
Aktuğ ve belediye reisi bay 

Behçet Uz tarafından Tor
balı istasyonunda karşılan•· 

caktır. 

Alsancak btasyonunda da 
askeri kat'a ve askeri umera 

ve diğer erkin tarafından 

saygı vazifeleri yapılacak ve 

kordonda Atatürkün konak
larına getirileceklerdir. Ak-

şam da Karşıyakada Güze) 
tepede vilayd tarafından 

mükellef bir ziyafet verile
cektir. Sayın büyüğümüze 

ho, gcldia ve şert:fler ge
tirdin oeriz . ..... 

Dr. Mılan 
Stoyadinoviçin 

Kabıılleri 

--B. STOY ADINOVİÇ 
Belgrad, 21 (Radyo) 

Başvekili Dr. Mılin Stoyadi· 
noviç bugün Franıız elçisi 
ile nasyonalist ispanyanın 
Belgrad miime11ilini hariciye 
nezaretinde kabul ederek 
kendileriyle bir mnddet iÖ• 

rGtmGttlb. 

• 
Hatayda Seçim için Seki 

Mıntaka Ayrıldı 
Sancak vatandaşlığını haiz olmıyan Arah 

Kürdler listeden çıkarılıyor 
AntakyP, (Hususi) - Hü· Arap ve Kürtlerin Reyh 

kiimet dairelerinde hafta niye Bürosunda uıulı&z ol 
tatilinin cumartesi günü sa· rak kaydettiklerini ı&ıter 
at 13 den baş1ıyarak pazar· olduğundan R } hıniye 81 
tesi sabahına kadar devam sunun seçim cedvdleri a 
edeceği hakkında vali tara· mi bir kontrola tabi total 
fıadan devair müdüraoına cakhr. Bunun içio Reybaoi 
bir tamim gönderilmiştir. Bürosunda evvelce kayded 

Antakya ?.1 (A.A) -Ana· fenler allı gün zarfında e 
dolu ajansı muhabiri bildi- velce aldıklara kartla la b' 
riyor: B likte Reybaniye llıoıua 

Yarın kayt muamelelerine biz.zat müracaat edecekler: 
başlanıyor. Ayrılan sekiz 
mıotaka şunlardı r: dir. Bu müddet içiade mi 

racaat etmiyenleria iıimleı 
lskenderun, Kmkhanda 

Reybaniye ve Aktepe büro-
ları, Antakyada Osmaniye 
bürosu ile Karsu, Karbey•z, 
Şen köy ve ordu bürolarıdır. 
Heı büroda bir reis bir aza 
ve üç kitip bulun•caktır. 

Hususi mahkeme de bir reis 
ve iki azadan mürekkeptir. 
ilk intihap nizamnameıinia 
16 ıncı maddesi tadil edil
miştir. Bu tadile göre Hatay 
uçimi ced vellerinde müsec· 
cel olan askerler}~, jandar· 
ma ve polislerin kaytlar1 
iptal edilecektir. Bürolar ıa· 
bah saat 8 - 12 ye öğleden 
ıonra 15 den 18 e kadar 
açıkhr. 

Antakya 21 (A.A) - Türk 
:-;-;-Arap cemaatlarının şiki· 
-yetleri üıerioe yapılan tahki· 
kat Sancak vatandaşlığı ııfa· 
Tıru haiz olmıyan birçok 

listeden silinecektir. ...... 
Manisada 
Görülmemiı 
Sıcaklar 

(1i:Manisa 22 ( Haıaıl ) 
Manisanıa muhtelif 1erleıille 
yağmur ve dola yapııbr. 
Gölğede derece 39 D kaclar 
çıkmııhr. -----

lzmirde ekme 
Fabrikası 

Ankara, 21 (Huıaıt) -
lıtanbul Ankara ve lunlrde 
yapılacak ekmek fabrikala• 
rnun tesisi iti, lktiıad wekl· 
Jetinin bet senelik pllaıaa 

idbal edilmittir. 

Yunanlıların milli bayramı 

Istanbul (Hususi) - Yunanistanda 4 ağustosta 1apalacak 
milli bayram için pek çok hazırlık vardır. Atinadald ı-Pt 
resmine Yunaniıtının her tarafından iıtlrlk edilecKtir. 

HALKIN SESI HAKKIN SESiDiR ________________ .... _______________ __ 

Bir Rica 
Karııyakadan bir kıç kibar zadların imıa11aı taflJU 

mektubu aynen aıağıya yazıyoruz : 

"Bizler akşım1arı ailelerimizle birlikze baya almak •• 
biraz saz dinlemek üzere Sahil gazinoıuna çıkı1oraı. Fakat 
cadde 6zerindeki tratuvarı bir cok çocuk •• hamallar top
lanıyor, tiz perdeden konuşuyorlar •e güH11B1orlar, baa 
münasebetsiz hallerde bulunuyorlar. Bu hareket çok çirlda 
oluyor. Lütfen bir zabıta memurumuz bu •aıiyetia hlal 
alH hepimiz minnettar kalbcaia." 

BALKIN SESi HAKKIN SESIDm 



1 
BirMUtekald Subayımızın Hatıraları: • mm~ :za Ertmrtma~mt:• .

1
• I' DÜNYADA 

Is y ADAL Ti ia..EI Doktorun lasihatleri NELER 
e ~ Türk .ünyasının En Yüce Haka~ il ş_ytan Tırnakları OLUYOR ? 
~ÇW:'~ v-:"'J' nı :ı:Jf1Pü' ı !il rın.t.· :ilJ"lıi'W'11'"ınnı~;lfll~ilfnrfll~ Bazı hastalarımızda gayet 

Cakırcalı 
' Ç ıı~ ~~ .. ıuli....":!ll.~ . llJ.'.l • .hıd.Jr;JLnıJl .. IMl .. I ı. .. ,ıı ..... ~llllı.:JlbJIDI~ ehemmiyetsiz addedilen bir 

fJ H A Y A H R l M A N L 1 K L A R 1 ~ mesel.eni~ bazan pAe~ mü~im S 1: E netayıc veren hadıselenoe 
R Tarihi Tefrika Yazan: H. Türkekaljl tesadüf ediyoruz. Mesela 

Z •RM • • - 79 - 41ZtlC't~• ı brnaklarımızın alt tarafında 
a G S k d şeytan tırnağı ismi verilen 

çn az ısına ayır 1 zev~id buna bariz bir misal-
hl Siyaseti çok ince, h sap- ı - Ulu bakanımızrn ·yolu· · dir. Bunları bir çokları ehem-

0( 

ol 
lu 

ları çok isabetli, bilgi pek na canımız kurban olsun, f miyet vermiyerek dişlerile 
çok. Adeta eşsiz bir bakan, siz sultanımız neresini hedef j veya ellnile kokarmaktadır. 
gözü hiç bir şeyden yılmı- olarak gösterirseniz biz ora- 1 Bu yüzden mühim entanlar 
yan bir adam. ya gider fedaki,ane ölürüz. , ve iltihaplar meydana gel· 

Askerine bu ceryanı veren Dediler. mektedir. Cildde hele elle· 
odur. Sultan Mahmut Gaznevi rimizde daima mevcut bu-

Mabmut banm ordusu pe· hazırladığı ve yazdırdığı pi- { lunması ihtimali olan mik· 
aı şaver cihetlerine yaklaştığı lanını getirtti, ordusunu beş roblar açtığım\Z ve hiç de 
• zaman büyük ve geniş bir kısma ayırd•, her birinin ba- temiz oJmıyan bu fercelerden 
l' yaylada ordugah kuruldu. şına itimat ettiği kumandan· kana karışarak mevzii veya 

Birkaç gün orduya istirahat farından birini tayin etti, umumi bir takım te~likeler 

8 

el 
h 

verildi. uhedef Pençap vadisidir, husule getirmektedir. 
Bir perşembe güoü bütün Ganj kıyılarıdır." Şeytan tırnaklarının mey· 

kıta ve büyük kumandanla- D d' k dana gelmemesi için muay· 
e ı, i i gün ıonra büyük yen zamanlarda tıruaklarin 

rı da dahil olduğu halde bir şevk ve şadı içinde ha- dip kısmındaki derileri kes-
umumi bir kurultay akt rekete geçildi, bu dahşetli mek ve yahud geri itmek 

e olundu. ld b sa ırış ve u muntazam ta- lazımdır. Esasen bu tırnak· 
o Burada herkese serbest lim görmüş, techizatı ve le- ların hıfzısıhhası için lazım· 

söylemek müsadesi verildi. vazımı mükemmel olan ordu- dır. Bu tarzda hareket edi-
Hindistanın hangi bölgesine nun önüne duran olmadı. lirse hem nazara hoş görün· 
hücum edılmesi uygun ola- Her engeli devirdi, kaleleri miyen bu zevaid meydana 
cağı ileri sürüldüı maclisin yıktı, şehirleri ezdi. Taçları gelmez. Hem de onların ko-
müzakeresi hem uzun sürdü 1 ı b k ı devirdi, mihraceleri yıktı, parı ma arına se ~p a maz. 
ve hem de oldukça gürültülü racaları esir etti. Şeytan tırnağı koparıldığı 
geçti, büyük hakan karşıdan Mahmut banıo maksadı veyahud kesildiği takdirde 
hep seyirci vaziyetinde kal- Hindis!anda gördüğü bütün orayo tentürdiyod koymalı-
mıı ve adamlarını dikkatle dır. Bilmek lazımdır ki eller 

güzel eserleri ve serveti 
takip etmişti. Türk illerine 11akldmek ve 

Nihayet ayağa kalktı, Hin· 
distanın baştan aşağı hari-

tasını dilile çizdi, dekan yay
lalarından1 Sınıd ve Ganj 

d vadilerinden, Himalaya mın-

takaların dan bahsetti, bunla

yurdunu imar etmekti. Hind 
mabetlerinde ne kadar altın, 
gümüş ve mücevherat varsa 
hepsini ülkesine çekiyordu. 
Kendisine Vişno mabudunun 
heykelini çok metettiler ve 
pek sanatlı bir eserdir dedi
ler, bizzat takesere kadar 
gitti ve bu mnazzam heykeli 
kaldırttı, Gazneye göndertti, 
sonra şiva heykelini ileri 
süıdüler, t-.krar Geçrat sa
hillerinde Sumnat .şehrine 
gitti, budist dinine mensup 
olanlarca pek çok şöhreti 
olan bu heykeli de aldı, Gaz
neye gönderdi. 

vücüdümüzün en pis uzvu· 
dur. Elleri mümkün olduğu 
kadar ğünde bır kaç defa 
sabunlu sıcak su ile yıka
malıdır. Her yere, her şeye 
ve herkese teroas vasıtamız 
eldir. Artık bunun ne kadar 
televvüs edeceğini takdir 
buyurursunuz. 

r 
rın içinde iatilaya en elve-

: rişli toprakların Ganj kıyıla
rı olduğunu söyledi: Sonra • tarih sahifelerini çevirdi, 
Arapların ıstila devirlerinden 
tutarak zamanına kadar olan 
Hindistan seferlerini birer, 
birer teşrih etti. 

Kumandanlar, subaylar ba
kanlarının bu k dar geniş 
bilgisine parmak ısırdılar 
ve hepsi birden bağırdılar: ( Arkası var) 

=-===~·...;;=~ıc=:= 

PEŞİN ve TAI{SİTLE her MARKA 

SİK ET ve 
• KLET l\.tOTO 

Şeoocak ticarethanesinde sa
tılmaktadır. Reklama kapıl
madan r ornaks motosiklet-
lerini ve m ğazamızd" mevcud ~.;=-o..::;;.. __________ __;~.::;;..--

h er marka bisikleUeri görmeden ve hat öğı eumedc:n 
İyen başka yerden bisiklet, motosiklet almayınız. 

kat'-

l\1. AL ~ı ŞENOCAK 

" 30 '' 
Bisiklet 

Almanyadan yeni gcfrtıniş olduğum ve lzmir piyasasın· 
da 45 liraya satılan bislkletleri rekabet dolayısile 30 liraya 
satışa başladım. Sınıfını geçmiş çocuklarınızı sevindirmek 
içiıa v-ereceğioiz en kıymetli hediye yavrularınızıo malik oJ · 
mak istedikleri bisiklettir. 

Ticarethanemize uğramndrın başka ticarethanelerden al
mamalarım sayın müşterilerime tavsiye ederim. 

Adres : lzmir Kemeraltı karakolu karş11ında No. 7 
A11m Baııkıa. 

naırııac:a& Ycı ..... 
..,. ____ - , 

... •••••umıı•••• .. •• 

Ele geçmez bir 
fırsat 

Kemerde Gaziler 
lesinde önü melez çayı. arka
Bl tabakhane çayı ile Kemer 

lsmail Hakkı · 
Pusmaz 

Ölçü Yapımevi 
Baskü], Kantar, Ma
sa Terazisi yeni ve 
her nevi tamirat ka
bul edilir. 

Eski kasablar kolancılar 
numara 27 

Telefon 
2746 

Hayatı ucuzlatmak inkıla
bında ön a ak olmak ve re
koru kırmak için Bay Abbas 
Azer 3 - S liraya aldığınız 
Panama ipek yazlık Bayan 
şapkalarını son model ve hat
ta müşterinin arzu ettiği baş· 
ka modelleri 150 kuruşa sat· 
maktadır. Ben bu fiyeti ve 
şapkaları gördüğüm için ba
yanları ve Bayları menf aatları 
için ucuzluk rekorunu kıre1n 
Abbas Azer Üniversal Şapka 
Mağzasını görmelerini tavsiye 
ederim. 

Adres: Balcılarda 191 No. 

Günde Üç defa 
Yurnurtlıyan tavuk 

Tavukların 24 saatte bir 
Yumurtladıkları herkesce 
malumdur. Maabaza, ender 
olmakla beraber, sabah ve 
akşam günde iki defa yu 4 

murthyan tavuklara da rast
gelinmektedir. 

Fakat, Bulgaristanın Bur· 
gaz şehrinde Dr. 1 vanof' un 
beslediği tavuklardan bir ta· 
nesi .. bunlara hiç benzeme· 
memekte günde üç defa 
yumurtlamaktadır. 

ilk yumurta kabuklu, di· 
ğer ikisi ise kabuksuzdur. 
Bu mesele mütehassıslar ta
rafından ehe nı miyetle ted
kik edilmektedir. 

lki başlı dört ayaklı 
çocuk yaşıyor 

Moskova hastanelerinden 
birinde iki kafalı dört elli 
ve dört ayaklı bir kız çocn
ğu doğdu. Aradan aylar 
geçtiği halde bu hilkat ücu · 
besi tam bir sıhhat içinde 
yaşamaktadır. 

Bu garibeyi tetkik etmek· 
te olan doktorlar başın biri· 
ne lren diğerine Korina is· 
mini vermişlerdir. Batları 
isimlerini i~ittikJeri vakit oy-
naşmakta ve yüzleri gül· 
mektedir. iki kafa ayni sa
atte uyumamaktadırlar. Bir 
baş uyanıkken öteki uyu
maktadır. Ancak hastalan
dıkları vakit her iki başda 
birden hastalık arazı görül. 
mektedir. 

sokağı sağı tren hatb, soJu 
gene kemer sokağı ile mah
dut ve içinde dolaplı kuyusu 
ile kule i ve meyva fidanlığı 
bulunan 10966 metre mu
rabbalık büyük sebze bahçe
si satıhkhr. Talip olanlar 
idarehauemize müracaat et-
si Jer. 5-1 

Telefon; 3811 

E F E'nin 
Hakiki Maceraları 

- 21 -

300 sarı lirayı cebine endirir 
Çakırcahnın Ödemişte me- üstündeki pencereden kire-

murlardan mal müdürii Fili· mitliğe çıkar, kendisini ao· 
l beli Hasan ve müstantik kağa atacağına :gaflet eseri 
1 Ağop namında iki kuvvetli olarak hükümet avlusuna 
1 _ı~_tağı vardı. O zamanlarda düşer, orada bir müddet 

1 
Ödemişte her hangi bir kah- düşünür, çaldığı bu parala· 
vede bu şeririn adı ağıza rın yerlerine, masa üzerleri-
alınmazdı. Herifin AbdüJba- ne birer, ikişer jandarma 
mid gibi birçok hafiyeleri düğmesi ve fişengi bırakır, 
vardı. Bir kahvede Çakırcalı cümle kapısına doğru gider, 
adı an1ldı mı ? Oraya devam nöbetci bağırır : 
eden bazı müştf)riJer korku. - Yasak, kimsin, çavuşa 
!arından hemen 0 kahveden veyahud karşıki kahvede 
ayrılırlar, "Orada Çakırcalı ~abit oturuyor, haber vere· 

ı lakardısı oluyor, nemelazım hm. 
başıma belamı alayım ?,, Der Denince Ahmet şaşırır, 

başka bir nefer koşarak savuşur. 

Urladaki kaçakcı şebeke· 
sini dağıttıktan sonra asıl 

vazifem olan Manita tabu
n:ınıı döndOm. Kider kitmez 
beni Salihli jandarma kuman
danlığına naklettiler. İşe 
başladım. Üç dört gün kadar 

kendime lazım olan bilgileri 
edindim. Akşam üzeri me
murlar vazifelerini bitirip 
evlerini döndükleri zaman 
dairelerinin oda kapılarıoı 
açık bırakmamalarını ve ki
litlemelerini tamim ettirdim. 
Aradan bir ay geçti. Bir gün 
mal müdürü Denaılili Salih 
efendinin muavini odasından 
çı~maz, yatsıya kadar odada 
gizlenir, sonra kasayı açar 
içinde bulunan nüfus, hıpu 
şeriye hasılatı olan 300 sarı 
lirayı cebine indirir, yukarı 
kata çıkar abdetsbanelerin 

bana geldi, haber verdi. 
Derhal koştum, kendisini 
odama aldım. Karakol ku · 
mandaoıoı çağırttım, üzarini 
arattım, üç yüz sarı ile 12,20 
kuruş ufaklık çıkh. Kendi
sine sordum : 

- Buolar ne Ahmet ef. ? 
Sarardı, kızardı şu ceva

bı verdi : 
- Bu paralar sandık mev· 

cududur. Mal müdürünün 
evine götürüyorum, orada 
irsaliyesini hazırlayıp post~· 
haneye yatıracaktım. 

Sonra kendisini sıkıştırdım, 
hakikatı yukarıda söyledi
ğim gibi açığa vur.Ju, o se· 
ne askerliği çıkacak ı·ış bu
ııunla bedelini ve d ık ten son · 

ra üst tarafını m. l uıürlü ü 

ile bölüşeceklermiş. 
(Arkuı var) 

pam>+ Dr. FAHRİ IŞIK >taam! 
~ lzmir Memleket Hastanesi Rontken MütcJd ~ı ı B 
(t RONTKEN VE t;J 

:S Elektirik tedavileri ~f ılır f: 
tl ikinci Beyler Sokak No. 29 t l EFON: 2542 1J 
mmm~ a~~as~~~ı~Km~~~s~mm~mas~ 

Peşin ve Taksit ile 
En şık, ~n sağlam ve en ucuz elbise 

diken Kavaflar çarşısında (35) No da 

TER Z i 

Kazım Şangüder 
Avrupanın en büyük terzi sanayi mek
tebinden diplomalı olduğu gibi Avru
pa ve Amerikada en çok rağbet ka · 
zanan üniversal sistemini takib eder. - r 

Yalnız Türkiyode değil bütün Balkan 
memleketlerinde, Iranda, Arabistanda ve 
Fransa ile lngilterede en çok tutulmuş 

revaç bulmuş meşhur ( ARTİ ) markalı 
ALMAN kumaş boyalarını diğer boyalara 
herhalde tercihan ahnız. Çünkü: 

Ar ti 
Arti 

boyası ile boyanan kumaş hiç 
solmaz. 
boyası ile boyanan 
kumaş terlediğiniz-

de çamaşırlarınızı boyamaz. 

A t • boyası; 400 gram 
r 1 sikJetinde yün, ipek 

iplik, keten, floş ve karışık 

her cins kumaşı emniyetle ve 
kolayca boyar. 

Fiati ıs kuruş 
Toptancılara mühim i-ıkonto 

yapılır. 

Telefon 
( 3Si~ ) 
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Pedagoji ve peda Bir zengin 
,-iiiilllıl ....... ------------------------~----------~----~,.,_------ -

- · 
otomobile binerken 

Tenkİd öz menfaatları için okutmak
tadırJar. Bu okutmanın oolan 

Pedagoji babsına girmez- doğuran, yaş tan, büyüten 
den evvel insanların talim hatta öğreten bu yu tla olan 
ve terbiye ile olan bağlantı- ilgisini belki dü:jüomiyenler 
sının bır tarihçesini yapal•m: pek çoktur. Binaenaleyh so· 
Çoki rok kimseler gelmic • ... Y rarız:. 

geçmiştir ve bugün de var- - Iosanın tabiat alemin-
dır ki terbiyenin iosaoların deki yeri ve sosyal mubitte-
yaıayııındao tamamen ayrı ki rolü nedir? Obirvavrol 
birşey olduğu kaoaatıoda- el'an din kitaplarıoın göster-
dırlar. Onlar terbiye ve öğ- dikleri durumda mıdır? Yok-
renmek şeklini ancak öğret· sa zaman ve ihkamla deği-
menin yahut terbiyecinin ar- şiyor, o da her şeyle beraber 
zusuna bağlı olduğunu zan ilerJeyor mu? 
ederler. Bunun da her iş, Bizim kanaatımızca yara-
her şey gibi bir usule uygun tıl'uı herşey gibi insan da 
olması lüzümünü bile hatır- değiımeden değişmeye atılı-
lamazlar. yor. O nu yaratan sebepler 

Eğer öğrenme ve terbiye ve şartlar olduğu gibi yaşa-
taribini değerli bir dikkatle tan ureten, ve yetiştiren se· 
ve derinden derine inceleş pepler ve şartlar da vardır-
tirecek olursak görürüz ki, kı insa .. bütün bunların te-
bu önemli mesele geçmiş za· siri altındadır. Yaşadığı mu-
manlarda bu iddiaya uygun hite de h ergün görülen ye-
olarak öğretmenin kendi niliklerin gidişıne uymağa 
keyfine bırakılmış ve usüle m ahkfı ndur. 
aokulmamı§hr. Her öğretme- N ıte1' im bu düsturu Rus 
nın anlayışıoa, duygu ve bilgenlerindeo Sosyaloğ Sof· 
gayı etioıo akınına bırakıl- rono da kabul t:lmiş ve de· 
mışhr. miştir ki : "insanda her or· 
Yaşamanın öğrenmek ve ganzm gibi ortaya atılır fa · 

yetiştirmek hususunda tesir- kat muhit tesirinden kurtu -
leri olduğu göıÇ önüne alın- lamaz. O da muhit ile b ı u · 
mamışbr. Bununla beraber ber büyür, ileri gider, eskir, 
bu kayıtsızlık yalnız geçmişe çürür, kalıbı deği tirir.11 

ait değildir. Bugün de, bu Darvin, Bren, Kepsl gibi 
aarileştiğimiz günde de o tabiatcılar, Bok), Tlerofski, 
kayıtsızhğın kısmen ~üküm Şuglin gibi tarihçiler. Marks, 
ıilrdüğünil görüyoruz. Görü- Engels, Jorje Penol, Kantski, 
yoruz ki bir aaırdanberi or- PJihonof, gibi sosyalistler, 
tada bir pedagoji usulü var · Fere, Kitsik, Sif ve Marioes-
ken bu usulü güdmeği hak- ko gibi fi7iyoloklar, Plarons, 
kile beceremiyoruz. Bu usulü Fıbne, Bine gibi ruhiyatçılar 
kendimize adeUeştirmeği uy · Anriko, Peri ve Um gibi 
duramıyoruz, görüyoruz ki katiller bile bu düstura inanç 
Konfislor, Sokrotlar, Ko getirmişlerdir. lnsaolil doğ· 
menıkiler ve Pestaklar de- masıoı büyümesini, çalışması, 
virlerinin ülküleri, bugün da- ölmesi itibarile muhitin hük-
bi, tamamen değılse bile, müne uymak mecburiyetinde 
kısmen büküm sürüyorlar, olduğunu inkar edememişler· 
çok kimseler evlatlarını suf dir. Onlar bile Arap filezof· 

oooooooooooooooooooooooooooooooooooc. 
• • 
lzmir ili Daimi Encümeninden 

Eksiltmeye konulau iş 

Bu işin açın tutarı 
Bu işe ait evrak aşağtda 
zıh dır 

Eksiltmenin yapılacağı 

tarih gün ve saatı 

istekliler 

Eksiltmeye girebilmek 
gereken be'geler 

Muvakkat teminat 

Teklif mektupları 

: 1 z m i r - T o r b a lı yolunun 
• 50 l 000 81-l-07G kilometrola

rı arasındaki şose esaslı ona· 
rılması. 

: (12553) Lira (51) kuruş. 
ya- A)Kapalı eksiltme şartnamesi 

B)Mukabele projesi. 
C) Bayındırhk işleri genel şart 

name!lİ. 

D)Keşif, Proje ve fiat silsile
si cetvelleri ve Hususi fenni 
şartname. 

yer 1 -Ağustos·938 Pazartesi gü· 
: nü saat 11 de lzmir ili dai· 

mi encümeninde kapalı zarf 
&ısuli ile yapılacaktır. 
Yukarıda yazıla eksiltme ev
rakını her gün lzmiı Nafia 
müdürlüğünde görüp incele· 
ye bilirler. 

için 938 takvim yılına a t Bayın· 
darlık bakanhğından alınm ış 

müteahhitlik ve ticaret odası 
belgeleri. 

: (972) lira. 

: 2490 sayılı yasanın 31 nci 
maddesine göre tanzim olu· 
narak yukarıda 4.üncü mad
dede yazılı Saat tan bir saat 

evvel Izmir ili daimi encüme
ni başkanlığına makbuz mu
kabilinde verilecektir. 

Poıtada vaki ıecikmeler kabul edilmez. (2539) 

la nnın uyd uk la ı m ukadde· 
rata uymuşlardır. 

Eğer hayat mücadelesinin 
e n kar nJık göşesini göre 
bils ek insanlarıa bi bı rin~ 

bağlı bir Verigadan iba ret 
olduğunu ı far kına vnrdık. 

Rek uzun olan bu verikanın 
düzenıde uzanıp gi tttiği müt 
tt:tçe rs st geldigi ynşa} ış 

Şd rtl rJan ay rı lama ..nı şt r . 

Fakir - Beş on p ra sadaka verirmisiniz bayım. 

O da o şa r tl ara uywuş, o 
şar lln la büyümüş, y şa rn ış

hştır. Vak ıt olmuş te kmil 
ha li e girmiş , zamanı geli nce 
yok luğa doğru yuva rl a-ıp 

gitmiştir. Hatta bu ~ e ri k a 
öyle d evi rler geçirm ştir ki 
bugüııkü tek mil devre• i 1i 
bı le geçtiği olmllş\ ur. 

Senin kimsen yok mu baba ? 
Ah derdimi açtırm bay. ben de vaktiyle varlıklı bir zatın oğluydum. okuldan k 

kaça neticede işte böyle dilenci oldum. Benim şu hatim şimdiki yavrulara bir örnek olı 
~~~~~~~~~~----~---oo••••Ot.>• •••• 

.Gerçe insan müstekildir. 
hürd ıır. Bunual ber ber t op· 
luluk balındt:. y .. şamnğa m h
kfım olmak iti barile bu hü· 
r iyet v istiklalinden istifade 
•\İll o topluluğa olan boı CJ· 

nu d a bilmelidir. Zira ya ra
dılış kanunla rile yaşayış ka
nunları da birbirine bağlı
dırlar. 

Denizde yüzdüğümüz gibi ha- Kedi ve kapl 
vada uçamaz mıyız? karanlıkta 

Bu mukaddemeyi bildik
ten ve davanın iç yuzunu 
gördükten sonra herkes mu
bi tine olan borcu iti bar il~ 
geleceğin gençlerine olan 
borcunu da idrlk etmiş ola
cağından bundan sonraki 
sözlerimizi okula, öğretmene 
ve pedagojinin hükümlerine 
il ete bilıriz. 

Bir taraftan pedagojinin 
nasıl yaratıldığmdan, onun 
geçirdiği laı ihsel dergeler· 
den bahsederken okutma ve 
t erbiye usüllerini, öğretmen· 
lerin duygularile talebenin 
ruhi duygularını ve bu iki 
duygunun arasındaki bağla

rı da tefsire çalışacağız. 

Çaylak 
Kemer 

l-1. Z. Osma 

ltında 

Vüzmekle uçmak bir bi· 
rine çok benzeyen iki şey· 
dir: Onun için bu sual pek 

yerindedir. Gerek denizde 
yüzmekte gerek havada uç· 
mıkta vücuıl içinde bulun
duğu ştıyden ağırdır. Şu hal· 
de mesele yüzerken veya u
çarken vücudun düşme• ine 
mani olmaktır. Yalnız şu 
vardır : 

Denizde yüzerken suyun 
ağırhğı. havanın ağ\rlığına 
nisbetle vücudumuzun ağır· 
lığma daha yakındır. Tuzlu 
su, tuzsuz sudan daha ağır· 
dır. Onun için deni1d.e yüz· 
mek tuzsuz suda yüzmekten 
dahaı kolaydır. Fakat bava· 
nın sıkleti bizim vücudumu
zu kaldıramadığı için hava· 
da uçamıyoruz. 

Bununla beraber kuş ol
mayan bit hayvanın uçtuğu 

tıuda memurin kooperatifi · 
nin tahliye ettigi binaya 
nakldtim. 

Eski Süleyman, bugünkü 

Birinci Kordonda bulunan İZMİR LOKANTACISI 
lokantamı bu d efa Kemeral- M. Çayla k 
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Sefalı, Gıdalı ve Şifalı 
Neden herkes pek çok yıllardan beri 

(Kaba ayı, Kordon ve ~ üksel) 
rakılarını tercih ediyor. Çfitıkü y pı ışınd ıı ustı., v e t e crübe li 
bir el e n sıhhi iptidai madd 1 ri en m bir bi r şc.:tı. lde isti
mal etmekte ve zevk ve sefa için içilen ı mü tesna rakı-
lara ayni zamanda bir gıda, bir deva ve bir ııif s hassalarını 
vermektedir. 

S. Ferid 
ECZACIBAŞI 

KUVVET Şurubu 

Sıhhat 

Zindelik 

Gençlik 
Bahşeder 

Merkez depo: Şifa Eczanesi 

vakidir. Bu hayvan yarasa· 
dır. Tayyarede olduğu gıbi 
yarasanında geniş ve uzun 
kanadı andıran ayaklan var
dır. Onları geripte havaya 
kendisini bırakınca bir tay· 
yare gibi uçabilmektedir. 
Yüzmekte de ayni şeyi gö
rüyoruz. Öıdek g ibi ayakla
rı geniş olan hayvanlar da· 
ha kolay yüzüyorlar . --
Sıcak Havada 
Nefes1mizi Ni- 1 

çin Görmeyiz? 
Ağzımızdan çıkan havanın, 

dışarıdaki havadan daha sı
cak olduğunu biliriz. içimiz-
den çıkan havanının derecesi 
hiç değişmez. Halbuki dışa · 
rıdaki bava bazı gün soğuk, 
bnı gün sıcak olur. Sıca1< 

bir havada içimizden çıkan 
hava dışarıdaki bava ile k.a · 
rışır. O vakit birşey görme· 
yiz. Fakat soğuk havada içi · 
mizdcn çıl<an bava soğuk 
havaya çıkar çıkmaz soğur, 

içindeki su buharı bulut olur . 
hte nefesimizı gördüğümüz 

şey bu bu utddur. lçımızdekı 
bava dışarıda uf.tk. ısu bab 
beciklerı o ur. Sıcak b•r ba· 
vada da, içimizden çıkan 

havada bu su habbecikleıi 

vardır. Soğuk bir cam üze
rine ubladığımız zaman bu 
su hctbbecıklerıoıo orada 
buhar halinde teşkil ettiği 

görülür. 
İşte soğukta gördüğüm 

nefes budur. 
- -•&Wt&Wt _ _, __ 

Karakoç 
Ilıcaları 
Tabiatın şifa kaynağı et

rafın yeşilliği ve güzel man· 
zarasile meşhur Seferihisarın 
Karakoç ılıcaları açılmıştır 

müzmin romatizma ve siyatik 
böbrek karaciğer ve sinir 
hastalıklarına karşı bir şifa 
kaynağıdır. 

Muhte rem mısafirler yed
lerinde nüfus kağıtlarını bu
lundurmaları şarttır. Otobüs
ler birinci kordonda 12 nu
maralı garajdan haraket 

eder. 

• • •• •• 
nıçın ~orur 
Eğer hiç ziya yoksa h 

kimse birşey göremtz. G 
rebilmek için mutlaka gör 
lecek bir lşeyin mevcud o 
ması lazımdır. Karanlıkt 
kaldığımızı söylediğimiz z 

man ziya görmediğimizi mu 
rad ederiz. Gözlerimiz öyl 
yapılmıştır ki çok hafif bi 

ziyayı göremezler. Fakat ba 
zı hayvanların gözleri öyl 
y•pılmışlır ki etrafındaki zi 

yayı görebilecek ıurett 
büyü'tüp küçültebilirler. Ke 
dileıio gözleıioe bakınız 

Çok aydınlı olduğu zama 
kedinin gözleri kuçülür. Ka
ranlık yerlerda gözleri bii· 

yür. Gözlerioi büyütünce et• 
raftaki ziyanın göıe girmesi 

mümkiin olur. Bu sayede 
kedi ve kaplan gibi gözleri

ni büyütebilen hayvanlar bi
zim göremedığı ııiz hafıf zi
yayı dz ğörebilirler. 

Maııisa oteli 
~lü~teciı i Sal in Zorer 
Kl·Çt"" Cİl e ı de Lale s ne

n ası kar~ısında 
Her yere yakın ve büyiik 

bir bahçe içinde havadar bir 
köşktür. 

T -= mizlik yeni konfor, ••· 
cok ve soğuk banyolar ol· 
duğu gibi sivrisinek ve tahta 
kurusundan eser yoktur. Bi· 
rinci yatak elli, ikinci kırk, 
üçüncü 25 kuruştur. Bir de· 
fa tecrübe ediniz. 

~~ 

• 
Gü~el lzmirin 

n Güzel 
Yerinde 

Hükumet Konağı karıısın-
da (Güzel lzmir) hanında 
eski Birinci ~oter dairesi 
kiraya verilecektir. Güzel iz· 
mirimizin en güzel ve pref • 
li ve fer ahlı bir mevkiinde 
olan bu daireyi elde etmsk 
istiyenler her gün mezkir 
hında 23 numaraya baıvar· 
ıunlar. 1-3 
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Şeker 
Sah tekir lığı 

, ...... s ... , 
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Japon askeri galeyanda 
------------~--------------00~ .. oo ! 

Rusların cevab vermemesi Japonları kızdırdı 
Tokyo 21 (Radyo( - Mançuko sınırlarında <İ bidisenin heyecanlı akisleri d evam edi~~r. 

Sovyetler cümhuriyetile Japonya arasında münasebat çok gerilmiştir. Nanşeng tepelerının 
tabliyesi hakkında ikinci Japon teşebbilsünün cevapsız kalması üzerie siyasi mabfellerde 
bariz bir asabiyet hüküm sürmektedir. 

Harbin, 21 (Radyo) - Japon ve Mançuri orduları galeyan içerisinde bulunmab ta ve 
Rus bududlarını geçmek istemektedırler. 

Son haberlere göre' Rus donanması, (Posyet) limanına hareket etmiıtir. 
Londra 22 (Radyo) - Japon n'ltalarına cevap verilmemesi Japonları çok sinirlendir · 

miştir. 
Japon imparatorunun başkanlığında toplanan askeri meclis mühim kararlar vermiştir. 

Japonyadaki seferberlik genişletilecektir. 

Denizaltı Gemilerimiz 
İstanbul 22 (Hasasi) - Alman tezgahlarında inşa edilmekte olan (Saldıray) ile (Batıray) 

denizaltılarımızın denize indirme merasimi yaran yapılacaktır, 

Filistin Hadiselerinin Kanlı Bilançosu 
Londra, 21 (Radyo) - Geçen Sah güaü:ıe kadar 15 güo içinde Fılistio karışıklarının 

biliaçosu sömiirgeler nazm bay Malkolm Makdoııald tarafından Avam kamerasında -şu 
suretle gösterilmiştir : 77 ölü, 247 yaralı, 32 suikast, 132 silah at~şi, 7 müsellih hırsızlık 
ve 1 kaçırtma vak'a •ı. 

Dost Memleketteki Zelzele Felaketi 
Atina 22 (Radyo) - Yunanistnoın tekrar mubtelıf yerlerinde zelzele ve korkunç sedalar 

devam etmiştir. Hükumet ve bayir müesseseleri faaliyete g,.çmiş zelzele mıntakasına onbeş 
bin kişilik erzak, elbise yatak ve saire göndermiştir. Zelzelenin merkezi Orupo kasa· 
basıd11. 

Favdalı ve verimli sergiler açılacak 
lıtanbul (Hususi) - Aokarada olduğu gibi htanbulda da açılacak olıan meslek kursları 
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Benim gözümle hadiseler 

Devri alem ve alemin devri 
Amerikalı meşhur tayya· 

reci " Hovard Hüg ,, Nev· 
york • Paris • Moskova - Em· 
sak • Nevyork yolünu tay· 
yaresile üç gftn, yirmi dokuz 
saatte bitırerek; eskiden çok 
güç v~ imkansız sayılan, bü· 
yük devralem seyahati en 
kısa zamana indirilmiş bulu· 
nuyor. Küçükken annemin 
anlittığı bir masal vardı. 

Bir padişahın en küçük 
oğlu. delicesine sevdiği bir 
baştca padişahın ortanca kızı
nı, eline g'f"Çİrmek için sihirli 
bir seccadeye binmiş ve ha· 
valı.narak epeyce güçlükler
den sonra kızın odasıoa kon· 
muş .. 

Bu mual Şark zihniyetinin; 
şu son devralem de Garp 

tekniğinin misli sayılabilir. 
Aradaki fark, birinin masal 
birinin hakikat oimasıdır. 
birincisi takbihe ikinciıi 
aayğıya değer .. 

Fakat neyleyim. Alemi 
devredenler zaman mefba· 
munu nekadar kıaaltıraa 
kısaltsmlar; alimin devri gene 
devamda olacak. 

Niye sabah.. niye akşam .• 
niye yaz.. niye kıt • niye 
gençlik ve ihtiyarlık ve acı 

hakikat, ölüm! .. 
Devralem enfes bir seya· 

hat; alimin devri, birbirini 
çekemiyen ferdlerin, birbirini 
yutınağa fçılışa111 mi Jetleri• 
hırsı ciğerJeri parçılıyan bir 
burğu ... 

Ş KAVAK 

Suriyede anarşi 
Şam 21 (Hususi) - Şi· 

mali ve merkezi Suriyede 
sükun bir türlü avdet etme· 
miş bulunuyor. 

Zeki Hatibin evinde dün 
bır toplantı yapılmış ve hü
kumete hücum eden hararet· 
li nutuklar aöylenmiştir. iç· 
tima esnasında evi 200 po· 
Jis muhasara ederek bopar· 
lörleri menetmişlerdir. 

Halepten gelen haberlere 
göre Hişe köyünde Aoeze 
ve Velde aşiretlerine men· 

sup iki gurup evvelki glln 
yine bir birine dOımnıler ve 
kanlı bir boğuşma neticesin· 
de her iki taraf birçok &lü 
ve yaralı bırakmışlardır. 

Hoyboncu Memduh Seli• 
min Hatay sınırları dıtına 
çıkarlldığı malümdur. Halep• 

te ikameti münasip gören 
Memduh Selim Şehrimizden 

H .. lebe gidenleri polislere 
ihbar ederek .. Tiirktürl Bize 
zararı dokunmuıtur,, diye 
takip ettirmektedir. --

Şehrimiz idhalit gümrü· 
jlndeki vukubulan şeker 
ıaiatimali hakkında tahkikat 
ikmal edilmek üzeredir. Tah· 
kikata göre makbuz üzerin· 
de aabtekirhk yapılmak ıu· 
retile gllmrük resminden beş 
itin liranın çalındığı tesbit 
eclllmiı, bunu yepanın da 
timdi baıka bir tehirde bu· 
I••• B. c~mal adında bir 
komiayoacu olduğu anlaııl
mıfbr. 

Kazalarda yeni 
polis teşkilatı 

ıergiıinın 1940 senesinde açılması uygun görülmüş ve şimdiden hazırhklara batlanmışhr. A t ) d 
------....-- - •• oo.. vus uru ya a Bir Araba 

Tayyarecilik 1 Faydalı Yeni talimat Vahşilerin Çamur 

Modelcilı· ni Bir Karar gönderildi Banyosu 

Hendeğe Devrildi İki 
Kışi Ağ r Surette 

Yaralandı · 
Berrama, Dikili, Menemen 

Çeıme, Tire ve Ôdemit ka • 
.uları vilayet polis teşkilih· 
aa ahnmıı, Emn yet umum 
mldllrltiğünden kadro ar gel· 
mittir. 

lstaobal (Hususi) - Bal
kan devletleri arasında müı· 
terek yoJcu ve mal nakili 
tarifeleri üıerinde işliyen 

Balkan devletleri görüşmeleri 
sona ermiştir. Buoa Türkiye, 
Yunanistan, Romanya, Yu· 
goslavya ve Bulgaristan işti· 
rak etmiştir. 

~ Avustralyanın bazı vahşi 
lıtanbul (Husuai) - Al- kabileleri basta çocuklarını 

İzmir Müzesi 
Zenginleşiyor 

Akrodisbos kazı11nda ga • 
yet kıymetli (117) parça eser 
çıkmıı ve lzmir müzesine 
konulması Kiiltür Bakanlığı 
tarafından uyğun görülmüş -
ttlr. Bu eserler dtlnya Arko· 
loji Hbaaında büyük ilgi 
ayaadırmııtır. Eserler arasın· 
da meıbur kahraman mabud· 
lara aid heykeller vardır. 

Milze müdürümüz B. Se· 
llbiddin Kantar, lzmir müze
aini bir kat daha zenginleş· 
tirmek için yakında bu eser· 
leri mUzeye naklettirecektir. 
Bu eıerleri bulup meydana 
çıkaran Italyan Arkoeloğ 
Yakobidir 

Belgrad 21 (Radyo) -
Beynelmilel tayyarecılik mo
delleri müsabakaya on dev· 
Jet iıtirak etmiştir. -·-
Ahırlar 
Kapatıldı 

• 

Bugüo Bumahane belediye 
mıntakası dahilindeki bütün 
ahırlar mıntaka amiri Bay 
Lütfi Hiçdöoniez tarafından 
kakatılmışhr. Badema şehir 
içinde ahır bulunmadığı gibi 
at ve öküz beslenmiyecektir. 

Esnafın Çalış-

ma Saatl~ri 
Aziz esnafımızın birçokla

rından aldığımız mektuplarda 
dükkan ve mağazalarının 
akşamları saat on dokuzda 
kapa ıp sabahları yedide 
açılması hususunda ki karar· 

Cumhuriyetin 
F eyizlerinden 

Almanyadan getirilen son 
sistem ve sür'atli Süs yolcu 
vapuru bu haftad1n itibaren 
Bandırma Istanbul seferine 
verilmiştir. Şu halde iz.mir· 
den Istanbula 13 saatte git· 
mek mümkün olacaktır, Süs 
vapuru 500 yolcu alabilmek· 
tedir. 

Esrarkeşler 
Yakalandı 

larının belediyemizce de ka· Dün Di Amerikan tülün 
rar altına alınmasını rica kumpanyası binası arkasın· 

Pusu Kuranlar 
ediyorlar. Bizcede encümenin daki yaııg'lnlıklar içerisinde 
bu bapta bir karar vermesi lbrahim Beşir oğlu tardın· 

Baca yolu tizerinda Kan· isabetli olur fikrindeyiz. Esa· dan hazırlanan nargileyi iç· 
ceıme c·varında pusu kura- sen şehrimiz ticaret odası mekte olan Mustafa cürüm 
rak kır bekçisi Mehmet bunun muvafık olacağını ka· üstünde arama memurlarımız 
Uçarı yaral,maktan ıuçlu bul etmiı ve ona göre karar tarafından yakalaLmış ve ad-
lbrahim oğlu Yahya ve ar· vermiı bulunmaktadır. liyeye teslim edilmişlerdir. 
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manyada müzakereı1i devam çamur banyosuna yahrır, ıo 
Düo sabah Hat dokuz 

sularında Cumaovaıı yolun· 
da müessif bir araba kazası 
olmuş ve iki kiti ağır suret• 
te yaralanmııhr. Hasan oğ· 
lu Mümin isminde bir adam, 
tek atlı yük arabasile tarla· 
sıodan köyüne dönmekte 
idi. Bu sırada arabada Mü· 
minin ziraat ortağı yirmi beı 
yaşlarında Bn. Sıdıka da bu· 
Junmakta idi. 

etmekte olan Türk ticaret ğuk almış olanlar için kız-
heyetimize hükumetimiz ye· gın tuğla makamında kap· 
niden bazı talimat gönder· lumbağa kabuğunu ısıtarak 
miştir. Görüşmeler ağustos karınlarına veya aklarına 
iptidasına kadar bitecektir. koyarlar. 

•• 
Hazırlanmak 
Hepimizin 
Borcudur 

Bütün insanları düşündü
ren hava tehlikesine karşı 
şebrimızde bütün var Jığile 

hazırlanıyor. Hepimiz bu bü
yük tehlikeye karşı hazır 

bulunmalıyız. .. ........... -
Varlıklı 
Yurddaşlar 
Geçenlerde hamiyetli yurd

daşlarım zdan bay Suphi 

Koyuncoğlunun yirmi fakir 
çocuğu sünnet ettireceğini 

yazmıştık, bu defa öğrendi· 

ğimize göre bu yüksek ruhlu 
vatandaşımız yirmi çocuğu 

baştan ayağa kadar donata· 
rak sünnet ettirmiı ve çocuk-

lara bir de mükemmel dDğiln 
yaptırmııtır. Bay Suphiyi az 
yürekten takdir ve tebrik 
etmeği insani bir borç bil
dik. 

••• 
Büyük Havuz 

Kültürparkta yapılmakta 
olan büyük havuz bitmiştir, 
yakında suyu akıtılacak ve 
hazırlanmakta 'bulunan gon· 
dol havuza konulacaktır 
Diğer itlere de hız veril111iı· 
tir. Madalyalar da ıelmiıtir • 

Dördüncü 
Hanri ve (14) 
Rakkamı 

Meşhur Fransız kralı dör· 
düncü Hanri 1553 senesinin 
(14) üncii birincikinununda 
doğmuştur. Doğduğu sene· 

nin rakkamlarlbt cemederse· 
niz (14) bulursunuz. Bu kral 
(1610) senesinin (14) Mayı· 
11nda ölmüştür. Bu (1610) 
ral a DID ( 14) ~e taksim eder· 

Araba bir virajda devril
mit ve hendeğe yuvarlan• 
mışhr. Arab da bulunan Ba. 
Sıdıka ve B. Mümin ağır su
rette yaralanmıılar ve Mem· 
leket lhastan sinde ted.vi 
a'.t ı nn alınmış!ardır. 

B. Suphi 
İz budak 

senız kabih taksim 1C:luğu· lrgadpaıarında ki asri ıiae• 
nu görürsünüz. Dördüncü ma binasının müıteciri bulu-
Hanri 1594 senesinin 14 bi- nan B. Suphi lzbudak tara· 
rincikanunevvelinde yaralan· fından on sekiz bin liraya 
mııtır. Bu tarih ile ölümü satın aldığını ve binanın ye· 
arasından 14 sene, 14 ay ve niden ve modern bir ıekilde 
beş defa 14 gün geçmiştir. tamir edilmekte olduğunu 
Dördüncü Hanri meıhur iv· memnuniyetle öğrendik. Mil· 
ri muharebesini 14 Martta teıebbis ve azimkAr gençle· 
kazanmıştır. rimizden bulunan B. Suphiyi 

Katili olan Ravayyak, kra· tebrik eder ve muvaffaki· 

h vurduktan 14 gün sonra _Y_e_tl_e_r_d_i_le_ri_z_. ------
idam edilmiştir. Görültıyorki nio hayatında tuhaf bir rol 
14 rakamı dördUacn Haari· oynamamııtır. 
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~ T A Y Y A R E sineması TE~~~?N 
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U 1- JUANİTA 
+f tOO kiıilik orkestra tarafından temıil edilen mu.ikili film .. 
t< • 
! 2 - ilk Gece 
tC Gary Cooper - Anna Sten tatafladan temsil edilmlıtir 
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