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Japonya Sovyet Rusyaya Meydan Okuyamaz 
KISA VE AÇU( 

lngiliz Ve Fransız Gazeteleri 
Demek istiyorlar ki ••• 

Feti Okyar 
İstanbulda 

Kardeş Mısır kralı 15 güne ka-1 
dar lstanbula gelecek 

Loit Corç 
İtalya, İngiltere ile 
anlaşmağa mecbur

dur divor ••no .. ~~~~~~~-
F ranııı matbuata Fransayı ziyaret eden logiliz Krah ve 

Kraliçe.inin bliyilk ve yilkaek hahralar1nı elan mutena 
ı&tanlannda yazmakta devam edip dururken logiliı gazete· 
leri de daha ıimdiden Fran111 Cumhurreiıi 8. Alber Löb
r6n 'lln 'Londraya yapacağı ziyaretin ıekilleri ve tıfsilih 
ile uiraımağa baıladdmr. 

Bu miHekabil ziyaretler hakkında yazılan dostca yazılann 
albnda pek çok ıiyaıi manalar çıkarmak mümkündür. Bir 
kere Franıız milleti •ltıncı Jorjun bu ziyareti ıle Fransada 
baııl olan milli birlik ihtiyacının naıd doğduğunu ve Fran-
1aya iltica eden birçok anarşist ve serserilerin ne suretle 
temizlendiğini iftiharla tebarilz ettirmek fuıatlnı kaçırmadı
lar elan kaçırmamaktadırlar. 

lagiliz matbuat ve umumi efkirı da Fransız cumhurreisi
nin mBıtakbel ziyareti mOnasebetile daha bugünden bunun 
mana ve luymetini gözlere çarpac•k bir ıekilde meydana 
abjorlar. iki büylUc devletin gazeteleri bu neşriyat ile de
mek istiyorlar ki: "Fransa ile logilterenin dostluk ittifakının 
•ailamhiı ha ... kında fÜpbeye diiıealer bunları okusunlar 
ve ilzam gelen deni alıınlar ve neticeyi çıkarsınlar." 

SIRRI SANLI 

lstanbul, (Hususi) - Lon· 
dra büyük elçimiz 8. Fethi 
Okyar, buılin ıehrimiıe gel· 
mittir. 

Hindistanda karışıklık 

. 
HiNDLi KADIN SAROZINO NAIDU, NUTUKLARINDAN BlRINI SÖYLERKEN 

Londra 28 ~Radyo) - (Raagom) da Badiılerle Miiılilmınlar arasında kanlı bir çarpııma 
olmaı d&rt kiti &lmilt ve ytız kiti yaralanmııtar · . 

Ne~york 28 (Radyo) - KalkOteden bildiriliyor : Hiadistanda dört .aydanberı de~am 
edea koleradan atlmıı bin kiti ölmlftilr. Londradan gelen doktor ve diçlar sayesınde 
haıtahiia 6nlae geçilmiıtir. 

iSTER GflL iSTER !GLA 

lstanbul, 28 (Husuıi) -
Mmr krab majeste Farukun 
Ağustos ayı içinde "Elmah· 
tuu,, yata ile memlekttimize 
geleceği ve lstaabulda Ata
türkü ziyaret edeceği bildi· 
riliyor. 

Krahn bu :r.iyareti harici -
ye vekilimizin ıon Kahire 

ziyaretinde tekarrür etmiı 
bulunuyordu. Kral Faruka 
M11ı r hariciye nazmnın ve 
Mısır orduıunua mensup il· 
merı aın ref.akat edeceği 6ğ· 
renilaniıtir. Ziyaret Türk Mı
ıır dostluğunun daha kuv· 
Vt. tli olarak izharına ve.ile 
olacaktır. 

,/ 

ispanyada Su Yerine Kan 
Akıyor ••• • 

Bir lngiliz vapuru bombalandı fakat batınadı 
ltalyanlar cepheyi yarmak h~tediler 

Valansiya 28 (Radyo) -
Bug&n ötleden ıonra ıehri 
tekrar boıQbardıman eden 
dOıman tayyareleri, limanda 
bulunan lngiliı bandıralı 
Saaduç adlı vapura iki defa 
bomba atmışlardır. 

Vapur batmımııtır. 
Paris 28 (Radyo)- Fran· 

•• 
Bulgar Kabine· 
sinde Değişik
lik Yapılacak 

kistlerle Cumhuriyetçiler ara
ııada Syera Eapadan cephe· 
ıinde kaalı muharebeler vu• 

kubulmuıtur. 

ltalyanların, bütiln kuvvet· 
lerile yüllleaerek cepheyi 
yarmığa savathkları ve fa· 
kat, Cumhuriyetçilerin ıid· 

lltanbul 28 ( Huıuıi ) -
loogiliz sabık Baıveldlleriadn 
Loit Corç millim beyaaatta 
balaamuı ve ı&z8 laıilter• • 
ltalya aal•t•••••• getirerek, 
ltalyanıa, lagilter• ile h• 
haıusta aalaımağa mecbm 
oldupnu ı&ylemi ı tir • 

••• 
Mareıalımız 
Ankartıda 

.... - - • - - ?9 fHaıaa1) -Fevzi Çakmak ,.. .. ___ • · 

dönmOılerclir · 

Mareıal 
Voroıilof 

Berlin, 28 ( Radyo ) -
Uzak tark ı: Ruı ordaıaaa 
teftiıe gitmiı olu Rn ..... 
duıu baı kumaadaaı mare" 
ıal Voroıilof, teftiılerini hl· 
tirmit ve Meıkova,. dlamek 
ızere yola çıkmııbr · 

detli mukavemetile karıalat· 
malı ta oldaklan ı&yleniyor. 

~-------WffM 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDlR ________ .... 
Türkçe konuşma':' meselesi 
-------------------OD 

Yahudiler onlara bu vazifelerini hatırlatanlara 
müteşekkir ve minnettar olmalıdırlar •.. 

•••• 
Tilrkiyede yaııyaalar için bu bir meaele bile• olmamah,.W... 

Fakat ba11 Museviler bir tilrlll banan çok mlbim •• çOk 
naıik bir it olduğunu anlamak iıtemiyörlar. Baaaala beta• 
ber itiraf etmek llzıaulır ki MaHYİ aileler ara11a .. ~Tlrk19 
koaaımağı ıeven •• çocaklarınıa mekteplerde atreadilderl 

Kurnaz Amele Kadının Becerikliliii 
Amerikalı meıhar bir doktor bir amele kadın tarafından tonğaya dtııürülm~'' bu ıaretle 

amele kadın ve kııı meı'ud bir hayata kavuımuıtur. Çapkın doktor amelenın k11:1nı ~ö: 
rlace anaeıiae baf'arur, kııının kendi kıliniginde çabımaıını söyler, kadı~ kızını on ıkı 
lira &cret makabllinde çalıımaıını kabul eder, aradan bet altı ay geçınc~. kızın karnı 
tifer amele kadın doktora t.aıvurur, nikih kıyılmHını rica eder, doktor tabn önce bu~•. 
ıld4~tle itlraı eder, fakat kadıa tuttuiunu koparanlardan olduğu için kendisini dava edeceğını 
lira kauaı metreıligine vermeyip kılinik iılerine bakmak için verdiğini ileri ıllrer, dokt~r 
tazmiaat teklif eder, karaaz kadın reddeder, nihayet evle~meğe r~zı olur. .sonra~an bır 
habaae ile kıııaanda bırakılma11 için de elli bin dolarlık hır taahhut senedı almaıa mu· 

KRAL BORIS 
Sofya, 28 (Radyo) - Ka· 

binede, geaiı tadillt yapıl· 
lma11 kararl•ıtırılmııtır. Bat· 
vekil K6ae lvaaof, yeni me· 
sai arkadaılarını 1eçmek hu· 
ıaıunda müıklUita utramıı· 

br. 
Kral Borisin, ltalya ı•J•· 

batini bu yüzden birkaç gln 
için tehir ettiii ı&yleniyor. 

glzel ve temiz Tlrkçeıi ile iftihar edenler de vardır. UW. 
laciraltı ıibi kalabalık bir yerde bir belediye remai cua 
vermeğe mecbur edecek ~adar baıka bir dil ile glrlltl 
yapmak Y abadileria her yerden kovuldukları vep koni· 
mak llıere balaadakları bir ıamaada hiçte doğru tdeiiklir• 

Zeki ve dirayetleri ile meıhar Y alaadllere biraz da ... 
hakeme ve uzağı g&rme baua11 mevcut iıe oalara .. 

1
•• 

Ttırkçe koauımaiı hatırlatan ve batta ba bmaata bel.U,. 
reiıimiz gibi"' ceıa vermek ıureti ile de vaztfelerial aattar
mıyaalara müteıekkir ve minaettar olmala~lar. • 
EıaHD halkımız da bu vaziyetin aı•JIP pm .... d• 

makalla ıinirleameie ,baılamııhr • 
Banu Y ah adiler ehemmiyetle dikkat 

nffak olur ve aaa kız doktorun k61kOne kurulurlar. . 
Sea de ey okaJUcum, ilerisini geriıint diltBnmiyen böyle kafadan gayrı mllselllb adam· 

lana 18 baHaı : Allkadar mabafU, K&ıe 
lvaaofaa, icap eclerae iıtif a 

1 ··ıııw SESi Hllm SESIDm 
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BiriiRahibin Şeytana Yap- il: . 1 DflNYA.DA 
1ooktoruı Naslhatıarı NELER 

tıiı Oyun! 

geç 

Bir· rahip şeytanın şerrin- üstündeki kııo: ını mı ister• 
den uzak kalmak için Ok- sin? Şeytan biraz düşiindük· 
'yan'osun ortasında küçiicük ten sonra üstündeki kısmını 
\ir oclaya getirmişti. Orada almağa karar verdi. 
h6tün gıdasını balık teşkil Aradan bir sene geçti. 
"ediyordu. Böyle ıssız bir ha- Mabsül zamanında tarlalarda 
yat sür~ekten usanan rahip hep patates, pancar gibi a-
'bir gün bir yelkenliye bine· sıl yenecek kısmı toprak al· 
'rek kıyıyı gitti. Orada ıey· altında kalan nebatlar görü· 
tanın geniı topraklan ve lüyordu. Hisseıine yaprak· 
'lfizel bir yalısı vardı. Fakat lar düşen şeytan bu hale fe· 
ıeytan tenbel olduğu için na halde kızdı ve gelecek 
'bu toprakJardan istifade e· sene için toprak altındaki 
demiyordu. Rahip karaya kısmını alacağını rahibe bil· 
çıktığı zaman şeytan sabah dirdi. 

·çorbasını içiyordu. Biraz şu· 
radan buradan koouıtuktua 
tonra rahip dedi ki : Ben 
ıeninle bir mukavele yap· 
mak iıtiyoru. Ben senin top
raklarını süreyim sene so· 
auada mahsulü paylaşırız. 
Ancak ileride kavga çıkma· 
ması için şimdiden kararlaı· 
tıralım. Mehsulün toprağın 
altındaki kısmını mı yoksa 

Ertesi sene mahsul vakti 
tarlalar sarı başaklarla kap• 
lanmıştı. Rahip mütemadiyen 

kendini kabahatsız g6ster· 
meğe çalışıyor, üzülüyormuş 

gibi davranıyordu. 

Şeytan büsbütün 
mukaveleyi bozdu. 
adasına dönmeğe 
kaldı. 

kızdı ve 
Rahipte 
mecbur 

~------------------~c::3--------~------------

ken 
elli 

Farelerle 
Arkadaşlık 
Eden Kadın 

Pribiloff 
Sürüsü 

1 
eli 
~ 

aıb lngilterede Çilterns civa· 
rında bir kasaba vardır. Bu 

' kasabada esrarengiz bir ka
dın oturmaktadır. Bu esrar
lı kadın 77 yaşında olmaıı

na rağmen, insanlardan hoş· 
lanmamakta1 ıanıarlar, fare
ler Te kuılada arkadaılık 
etmektedir. 

4 sene evvel bu kasabaya 
gelen kadın 300 ıent.lik ta
nbi bir evi ıatln almıı, oda· 
lannı muhtelif ıekillerde ta· 

V dil ettirerek, bunların içine 
kafeıler yaotırmı•- hn-•---• _ -y•••'lı.l•fnr. a. 

l\n 
be• 
er• 

ler• 

••• miı 

K111abaaın bakkalı kadına 
sattığı ekmek, peynir ve re
çelden ldiikkinıaı genişlet· 
mİfı kendisine küçük bir ev 
de yaptırmııtır. Kadın hay
Tan arkadaılannın erzakını 
hap bu bakkaldan almakta· 
dır. 

Bir kaç gün evel, Meksi· 
ka'dan, AJaska ve butta As· 
ya'daki Kamçatkaya kadar 
olan bütün garp sahillerinin 

telıiz istasyonları etrafa çok 
kısa b.r haber yaydılar : 

"Pribiloff ıürüsü hareket 
etti!,, 

Bu -kısa haber her seae 
verilir ve bütün bir avcı ka • 
labahğını bu mevsimlerde 

harekete getirir. Bu Pribi· 

loff sürüsü nedir bilir misi· 

niı? İki milyondan fazla bir 
fok ı11\•n-a ... fıuı • ettiği bu 
muazzam aüril her yıl ayni 

zamanda Meksika sahillerin
den kaJkar1 PribUoff adası
na yazı geçirmeye gider. Bu 
ıürüuün hareketini haber 
alan bütün bahk avcıları, sü· 

rüniln geçeceği yerleri er· 
kenden tutarlar ve fokları 
avlarlar. 

a] PEŞİN v; T ~KSİTLE her MARKA 

8 B 1 S 1 K L E T . ve 
,ıM OTOSIKLET 

kit Şenocak ticarethanesinde ıa· 
rm bJmaktadu. Reklama kapıl· 
inl madan Toraakı motosiklet-

ıi lerini ve mağazamızda mevcud ~;;::ıa..::;..~-----.;::-.:::;.._ 
ya laer marka bisikletleri görmeden ve fiat öğrenmeden kat'
ldl iyen baıka yerden bisikle!, motosiklet almayınız. 

M. ALIM SENOCAK 

Diza teri OLUYOR? 
Nerelerden Gelir? 

Dizanteri kolera gibi, tifo 
gibi ve diğer barsak hasta
Jakları gibi sulardan ve çiy 
yenilen sebzelerden ve mey
valudan geçer. Veyahud 
doğrudan doğruya dizante· 
rili hastalarla temas edenle
rin mikrobu kapmasile bir 
şahıstan diğer bir şahsa ge· 
çer. 

O halde bu mevsimde 
barsak hastalıklarından ve 
dizanterilerden sakınmak is
tiyorsak 8U meselesine ve 
bu meyanda buz meselesine 
son derece dikkat etmek, 
temiz su if e yapılmamış buz
ları asli kullanmamak lazım· 
dtr. Ayni zamanda yediği
miz meyvaları çok çok ve 
bol su ile iyice yıkamadan 
yemek caiz değildir. 

Son günler zaıfıoda fazla 
soğuk su ve dondurma yi· 
yenlerde karaciğerin tahar· 
rüşü ve husule gelen ihti
kao dolayısiyle birdenbire 
gasyan, kay ve ishalle mü· 
terafık bid barsak bozuk· 
luklarına sık sık tesadüf et
mekteyiz. Böyle vak'ıalarda 
ilk tedbir hiç olmezsa on 
iki saatlik açlıktır, pe · hiz
dir. Yirmi dört saat kadar 
yalnız hafif çay almalıdır. 
Ondan sonra biraz hoşaf, 
pirinç soyu, pelte, lipa iJe 
perhizi bozmalıdır. -·-Polis düdüiünü 
Kim İcad Etti? 

Bu faydalı dfuiiihl'ıu rlBa! 
son isminde bir düdükçü in· 
giliz icap etmışlir ve ilk iş 
olarak ta 21 bin tane dil· 
dük yapma siparişi almıştır. 
lngilterede polisler arasında 
düdük kullaoılmadaın evvel, 
kaynana zırıltıları revaçta 
idi. 

Her yıl dünyad.-1 1 6 

m lyon bo .. a olu
yormuş! 

Maruf İngiliz ve Alman 
heyetşinaslarına göre yıldı· 
rım ziraate pek faydalıdır. 
Her bora esnasında yıldırım 
vasıtasile hrvadan toprağa 
büyük miktarda azot girer, 
bu azot ta en mükemmt l 
bir gübre vazifesini görür. 
Yapılan bir hesaba göre bü· 
tün dünyada her gün 45,000 
bora zuhur etmekte bu mik • 
tar senede 16 milyonu bul· 
maktadır. Yılduımdan top· 
rağa düşen azot mikiarı yüz 
milyon tondan aşağı değil-

dir. 
* * .,,. 

Arıların Nankörlüğü 
lngilterede Suffalk'ta arı· 

]arı çok seven ve hergün 
kovanlarını temizlemeden du · 
ramıyan kadan, ensesini so· 
kan bir aranın iğnesine kur· 
ban gitmiş ve bir kalb sek
tesi neticesinde ölmüştür. 

......... mum•••• ... • 

Turgutluda 
Iİalkevi 
Başkanlığı 

Turgutlu, (Hususi) - Tur· 
gutlu Halkevi baıkanlığına 
Esnaf ve Ahali Bankası mü· 
dürü 8. Nuri Gürelli seçil· 
miştir. 

"A"Aı:;.APlk 
denize batıyor 

Arziyat mütehassıslarına 
bakılacak olursa, Cebalüta· 
rık ağır ağır suya batmak· 
tadır. Ve günüo birinde ta
mamile kaybolması ihtimali 
vardır. Fakat bunun içio de 
on binlerce sene lazımdır. 

Peşin ve Taksit ile 
En şık, en 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 
zaaan üniversal sistemini takib eder. 

r
- ___ E:E _______ , 

Birinci Sınıf Mutaba111a ı 

Baıdurak Kemeralh Cd. Emirler çarıuı karıııında KAMÇIO\:iLU 

1 
Dr. Demir Ali I 

Namaro 61 Telefon Na. 4079 Cilt ve Tenasül hastalıklan ve 1 '!'-ama :!llBZllSBlllllilaaıı111m&lSLV~RH 1 elektrik tedavisi 1 
" Çocuk Babalarına lzmir - Birinci beyler Sokağı No. : 55 Telefon: 3479 
ı •&:J"S!F"F!PWliiii!IB!l-EıE-.-.aaau lil!mB aawwww.-o 

laı Mujde 

·~ekabet 
Rekabet 

Rekabet 
30 '' Liraya 

Bisiklet 
Almanyadan yeni getirtmiş olduğum ve lzmir piyasasın

~· 45 lirara satılan bisikletleri rekabet dolayısile 30 liraya 
ati .. baıladım. Sını{ıQı ~ geçmiş çocuklarınızı sevindirmek 

~Jlıa vereceğiaiz en kıymetli _hediye yavrularınızın~malik ol· 
\ak iıtedUderi bisiklettir. 

Ticarethınemize uğramadan başka ticarethanelerden al
" •unalarıaı ıayın mtiıterilerime tavsiye ederim. 

'd • - ·~h.ir Kıemeralb -kvakoJu--IHFfta111d•--No. 7 

S. Ferid 
ECZACIBAŞI 

KUVVET Şurubu 

Sıhhat 

Zindelik 

Gençlik 
Bahşeder 

1 , 

29 TEMMUZ 

BirMUtekald Subayımızın Hatıraları: 

Çakırcalı 
E F E'nin 

Hakiki Maceraları 
- 27 -

Biçare delikanlıyı vurdu 
- Zahar efendi, ben hep· vaı dır, oradadırlar. Ma.ğa 

sini biliyarum, saklimağa nın ağzında bllylik bır 
lüzum yok, siz üç kişi bir vardır: üstünde Ara~ h 
gece rakı içtiniz, sonra eve keli v~~dır .. Onun uıUl 
gittiniz, orada görllştünüz, beş kışıl~rdır, dbef 0~!~i 
M . d Hacı lbrabim efen· yanına bnkaç e a g 
anısa a k t' ir ekm 

d' . çiftligw ine arkadaşınız ra ı, zey ıo, pe.yo '. 
ının k .. türdüm. Pekı esır çoc olan ve hazır para kazanma go w 

· "tfl yanlarında mı ve sag m 
iştiyenler w bir g.ece g! ı er, Göğsüne istavroz çıkar 
onları dagda bar magaraya · ttı• "go·· rmedim d 

w b' yemın e , " 
sakladınız, sonra çocuga ır d' Hemen müfrezenin baz 
mektup yazdırdınız, se.n on.u l~~mas.nı emrettim, yanımı 
şu vasıtalarla gönderdın. Nı • Zı1haryayı da aldım, ge 
hayet biz çeşme başına_ gel· yarısı gene köye duyurma 
dik, kimbilir bizden şup~~ sızın yavaşca dağ yola 
ettin veyahud korktun ış~ tuttuk, sabaha karşı ma • 
buraya döktün, ben d~ :~nı rayı çevirttim, mağara_ 
yakaladı~ buraya ~~tır ım, şark tarafı yüz metre yu 
şunun dogrusunu soyleyver sekliğinde büyük kayala 
de yorğunu yokuşa sürme, muhathr. Bi l pusuda ik 
zaten kabahat sende degil, alaca karanlıkta mağarad 
ihtimal o iki ça~kını~ . te.h • iki kişi çıkta, dikkat ett 
didi üzerine bu ışe gmştıo, bunlardan biri çalınan ge 
bize haber ver, onları yaka- başında nöbetçisi idi, çoc 
hyahm ve senide şimdi evine ğua abdesti gelmiş olmalı 
bırakayım, eğer isra! ve bir çalının dibine oturd 
inad gösterirsen o vakıt biz Etrafına bakınırken pusu 
söyletmesini pekala biliriz. yatan efradı görmüş_ olm. 

Dedim. ki zavallı çocuk tecrubesı 
Zabarya hemen oturduğu lik ederek abdestini terk 

yerden kalktı, geldi, elime üzerimize doğr~ koşm~g 
sarıldı : başladı. Nöbetçı çocu~ 

- Bire Mustafa efendi, kaçtığını &6ıüoce üzen 
dedi, ben seni tanarım, sen mcrtini çevirdi. IBiçare de 
Armutlu Jandarma mülizimi kanlıyı sağ kaşı üzeriod 

k d vurdu, yere cansız düşürd peğil misin ? Dağda arşı an T-L: ... ı.-'- ••rafından 
6 ..., . .... ""..., ..-6.e.e a..-.. •• ı .... , -... .. ..ı .... 

sonra işaretten vazgeçtim. o 
çapkınlar beni de dediğiniz 

gibi zorladılar, ben de kork· 
tum, bu işe giriştim, şimdi 
onlar Karabelin ötesinde 
bani bulduğunuz yerin gün 
doğu tarafmda bir mağara 

İsmail Hakkı 
Pusmaz 

Ölçü Yapımavi 
Baskül, Kantar, Ma
sa Terazisi yeni ve 
her nevi tamirat ka
bul edilir. 

Eski kasablar kolancılar 
numara 27 

Telefon 
2746 

hain ve cani şaki kurı 

yağmu.runa tutulduğu hal 
kaşmıştı. Arbk mağara 
falan hücum başlamıştı. iç 
ridekilere bağırdık : 

Teslim olun. 

( Arkası var) 

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

revaç bulmuş meşhur { ARTI ) markah 

AL'MAN kumaş boyalarını · diğer boyalara 
herhalde tercihan alınız. Çünkü: 

A t • boyası ile boyanan kumaş hiç r 1 solmaz. 

A t • boyası ile boyanan r 1 kumaş terlediğiniz· 
de çamaşırlarınızı boyamaz. 

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

iplik, keten, floı ve karışık 
her cins kumaşı emniyetle ve 
kolayca boyar. 

Fiati 15 kuruş 
Toptancılara mühim İ!konto 
yapılır. 

Telefon 



COCUK SA YF .~-- 1 
Bir Balık Naka

dar Sür'atle 
Yüzer 

Bedagoji ve bedagotlar : Uyuduğumuz 
• • zaman nıçın 

Nasıl yemek 
yemeli? 

Vapur giderken baz~n 
Beden 'ferbiyesi Tarihçesi düşünmeyiz? 

Diyebiliriz ki dımığımız 

Ağzımızdaki yemek eyice 
çiğney p salya ile karııtak· 

tan ıonra ilzeri tükrükle 6r· 
tülür. Şimdi artık yutulabi· Yunus balıklarıcın yarışı gi· 

riıtiklerini görür, ve balıkla· 
rın nekadar sür'atle yüzdük· 
lerine merak eders~oiz bu 

hususta yapılan tetkikata 
göre balıkların sür'ati cinse 
göre değitir. Maamafih ba· 
lıkların soatta on, on iki, 
hatta bazan oobet mil ıör
atle yüzdükleri mubakkakbr. 

Bahrimubitte bazı büyük 
balıklar günlerce vapurları 
takip eder, o onlarla yarış 
ederler. 

Hayvanlar 
Düşünebilir mi 

Bu suale cevap verebil· 
mek için evvela düşünmek· 
ten ne anladığımızı taüio et· 
meliyiz. Düşünmek, hisset· 

mek değildir. Düşünmek bir 
iki şeyi yanyana koyup on· 

rın arasında bir bağlantı 
yapmaktır. iki şey bu suret· 

insan için her şeyden ev· 
vel sağlık Jizımdır. Sağlam· 
lığı da koruyan bedeni ter
biyedir. Bu yüzdendir ki 
ben de bu mak~lemi bu bab· 
se hasrediyorum. Çüokfi 
uğhk bilmeki ve öğrenmek 
çarelerinin amili olan zeka· 
nın desteğidir. 

Terbiyenin tarihçesi pek 
le bir leıtirilince ortaya bir eskidir. O kadar eski dirki 
fikir çıkar. insanların yaradılışlar ile be· 

Mes:li (e9) biıim dimağı· raber doğmuştur diyecek 
mızda da vardır, hayvanın olsak yeri vardır. 
da. Fakat biz evi içinde ya· Bakınız bu mesele nasıl 
ıamak ve oturmak fikriyle uyanmıştır. 
birleıtirip ortaya yeni bir fi· Dünyannı en eski in&aoları 
kir çıkarabiliyoruz. Hayvan olan orta Asyanın Türkleri 
bunu yapamaz. çocuklarmı gürbüz büyütmek 

Karnımız acıkınca yemek içın onlara bir takım bedeni. 
isteriz. Bunu hay9anda his· oya ular icat etmişlerdi. Fa· 
seder. Halbuki bu binetmek· kat bu oyunlardan askerlikçe 
tir, düşünmek değil, fakat faideler çıkarmağı da unut· 
(acıkdım) demek bir fikirdir. mamışlardı. 

Çünkü burada kendinizle Nitekim sonradan sonra· 
acıkmak fikirlerini birleştir· ya bu oyuniar Romalılara ve 
miı oluyorsunuz. Yunanlılara da aksetmiıti. 

Bu ıekıl nazorı dikkate Yunanlılar Romalalardau fazla 
alındığı Ltakdirde hayvana muvaffak olmuşlardi. Ancak 
düşünüyor deyemeyiz. Maa • Türklerde olduğu gibi Roma 
mafih bazı hayvanlar vardır ve Yunanlılarda da kadınla· 
dır ki düıünüyor gibi hare· rın bu jimnastik oyunlarına 
ket ederler. Fakat buna dü· karışmaları uygun görülmi· 
ttinüyoruz deyemeyiz. Bun· yordu. 
larda dimağ biraz daka te· Türklerde, ilk jimnastik. 
klmül elmiıtir. iki şey ara· ata binmek ve araba koş· 
aındaki rabıtayı anhyabili- mak ile başlamışlar. Avcılıkta 
yorlar. Fakat bir insan gibi ok atmak ve sıçramak ta bu 
düıilnemezler. oyunlara dahil idi. 

0000000000000000000000000000000000000000 

Sefalı, Gıdalı ve Şifalı 
Neden herk~ı pek çok yıllardan beri 

(Kabadayı, Kordon ve Yüksel) 
rakılarını tercih ediyor. Çünkü yapılııında uıta, ve tecrübeli 
bir el en ııhhi iptidai maddeleri en mahir bir şekilde isti· 
mal etmekte ve zevk ve sefa için içilen bu müstesna rakı· 
lara ayni zamanda bir gıda, bir deva ve bir ~ifa hassalarını 
vermektedir. • 

Til rklere akıncılıktaki şöh
reti de bu suretle kazanmış 
lardır . 

Taş atmak, ağır kaldırmak, 
hatta dıvar ve ev yapmak 
hususları da çocuklatın bu 
oyunlarına girmişti. 

Bu çocuklar yavaş yavaş 

taş oymağa, türlü oyuncak· 
lar ve kuklalar, daha soara· 
Jarı da heykeller yapmağa 
başlamışlardı. 

O kadar ki oymacıhk Türk 
leıde bir san'at halini al· 
mıştı. Nitekim ilk yazılarını 
da kayalara oymuşlardı. Ya· 
vaş yavaş oyunlar ulusal bir 
şekil alm ıştı. 

Hanlar, kumandanlar hep 
bu oyun meydanlarına gelir· 
ler, çok kerre onlar bile oy· 
narlardı. 

Türkler orta Asyadan Ro· 
ma ve Y onan is tana gittikleri 
zaman oyunlarını da beraber 
götürmüşlerdi. 

işte bu yüzdendir ki Roma 
şehri yeni yapıldığı zaman 
bu oyunlar için hususi mey· 
daobklar da yapılmıştı. Bu 
arada ceviz oyunu çok rağ· 
bet d&Zanmışh. Çünkü bu 

una herkes iştirak edebi
lirdi ve nevileri de çok idi. 

Delikadılar ceviz oyununu 
kendilerine az gördiikleri 
için onlar koşmak, atlamak, 
koşarken beraberinde bir 
ağırlık kaçırmak, atlarken 
ellerinde birer ağırlık bulun· 
darmak, at koşturmak, cirit 
atmak, at koşarken yerdeki 
ciridi almak, bu oyuna karı· 
ıan muhalif taraftaki süvari· 
leri kuşağından kaparak al
mak yahut yere düşürmek. 
ağaçtan yatağanlarla çarpıf· 

mak gibi oyunlar oldukça ön 
almışlardı. 

Hatta bu oyunlara impara· · 
tor Ogust ve Aleksandr bile 
iştirak etmiılerdi. Bu oyun· 
]arda kullanılan meçler deri· 
den yapılırdı, renkleri de 
yeşiJ, mıi ve a! olurdu. Meç· 
Jerin içleri yün veyahut tüy 
ile doldurulurdu. 

Mı:ç oyunları türlü türlü 
olurdu. At üstünde ve yerde· 
de düello şeklinde de oyna· 
nırdı. 

Niçin 
Düşünürüz? 

Düşüoürüz, çünki tabbli · 
mizde düşünmek vardır. İn· 
san düşünen hayvandır. in
sanları hayv2 ole rdan tefrik 
eden şey bu düşünme kabi· 
liyetidir. Dimağımız o şekil· 

de yapılmıştır ki düşünebilir. 
Yuf.z bu dimağın dü~ünme 
kabilıyetini hepimiz ayni de· 
recede kullanmasını bilmeli· 
yiz. Birçoklarımız berıeyi ol· 
duğu gibi kabul eder, dü· 

tllnmeğe lüzum görmeyiz. 
Daha çocuk iken etrafımızda 
gördüğümüz şeyleri ıorop a· 
raştırsak düşliomek ic-in bir 
çok veBileler bulabiliriz. Di· 
mağınızı kllçükten düşün• 
meğe alııtmoız. Ve sİH her 
ı .yi soran çocuklara kızmı· 

yarak onların bu araştırma 
ve her ıeyi öğrenme kabili· 
yellerini kunenlendirmeğe 
bakınız. 

Fransızca Al
manca ders 
Fransızca ve Almancayı 

ıon metodlara uygun bir su· 
rette öğrenen bir bayan hu
susi ders vermektedir. Ida· 
rebu •ınize müracaat. 
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Seferi hisar 
şarabı 

düıünmenio aletidir. Nasıl 
keman musiki çalmağa ya· 
rayau bir aletse, dımağ da 
ôüşüomeğe yarayan bir va· 
sıtadır. Binaenaleyh uyudu· 
ğumuz zaman niçin düşün

mediğimizi sorarsanız, size 
çalgı çalmadığı zaman bir 
kemanın ne yaptığını hatır· 

latmz. Uyuduğumuz zaman 
dımağımız, daha - doğrusu 

dımağımızın üst kısmı faali
yette değildir. Uyku esna· 
sınd.a dımağ kenare bırakıl· 
mış bir keman gibidir. Şüp· 
hesiz dimağ uyku emısında 
ölmüş değildir. Yaşamakta 

devam eder ve bunun için de 
temiz ka~a muhtaçtır. Uyku 
esnasında dımağ sadece is· 
tirahat halindedir. Onun için 
o vakit düşünemeyiz. 

Mamafi uyku esnasında 
bütün vücudumuz f aaliyelh n 
kalmaz. Vücudumuz.un bazı 
kısımları, hatta beynimizin 
bir kısmı uyku esnasında da 
faaliyetlerine devam ederler. 

Gözyaşı 
Tuzlu mudur? 
Eğer tuzdan,· kanda mev· 

cud aüdyom ve potasyom iı· 
mi verilen kimyevi maddeyi 
mürad eder.ek gözyaıında 

tuz vardır. Kanın içindeki 
kırmızı yuvarlaklar mevcud 
olduğu için kanın rengi k11 
mızıdır. Eğer kanın iÇinden 
bu kırmızı yuvarlakları çıka
racak olursanın rengi açık 
sarı olur. Fakat bu sarı su 
denizin suyuna benzemez. 
ağladığımız zaman gözümüz· 
den mayi halinde akan yu· 
varlak gözyaşı damlaları 

lecek halde dimektir. Lokma 
yutulduktan sonra salya ye· 

meğin niıest c sipi kirece çe· 
virir. Şeker kana karııır, ve 

bize hararet ve kuvvet ve· 
rir. Hazm ve tehammür lok· 
ma yutulduktan sonra baf • 

lar. Fakat hazmı yapan sal· 
yayı mide değil, ağızdaki 
salya bezleri çıkarır. 

Şu halde hazmın en mü· 
him işi ağızda başlar. Haz
mı kolaylaştırmak kısmen 

elimizde demektir. 
Çüuki yemeği çiğneyip 

çiğnememek bizim elimizde
dir. Bunun için ber çocuğun 

• 
yemeği çiğnemeği öğrenmesi 
lazımdır. l!ğer çocukluğu· 

muzda yemeği iyi çiğaemeği 
adet edinirsek ileride çok 
rahat ederi;,,. 

Yemeğin iyi çiğnenmesi 

lazım geldiğini çok işidir· 
siniz. 

Fakat mesele o kadar mtl· 
bimdir ki, ne kadar çok 
tekrar edilse yeridir. Sıbba· 

tın batlangıcı buradadu.;. in· 
san bildiğini tatbik etmeli· 
dir. 

Bilmeyen insan yemeği iyi 
çıgnemezse mazur giSrtUe· 
bilir. Fakat bildikten sonra 
ihmal edenler ınbhatlerini 

vücotle. ini düıünmıyorlar di· 
mektir. 

•• 
Manisa oteli 

Müsteciri Salih Zorer 
Keçecilerde Lale sine

ması karşısında 
~inığa merbut kan damarın· Her yere yakın ve bilylk 
dan gelir. Bu sebeble göz· bir babçe içinde havadar bir 
yaşı adeta demağdan ıiyağı köıktür. 
bir müddet dimağın merke· Temizlik yeni konfor, ıı· 
zini muzdarip eder, sonra cok ve soiuk banyolar ol· 
sükün bulur. Gözyaşıda kan- duğu gibi sivrisinek ve tahta 
dan geldiği ve kanda sUdyon:a kurusundan eser yoktur. Bi· 
ve potosyom deoileu kimyevi rinci yatak elli, ikinci kırk, 
madde mevcudı :old41ğu için üçüncü 25 kuruıtur. Bir de· 

On iki senedenberi lzmir tuzludur. fa tecrllbe ediniz. 
halkından görülen r1ğbet ... 111iJRR~ı&r~ll22Bt•#•::ma'llSF 
üzerine Buca aşağı mahalle- S 
de öz demir sok~ ğında 38 • Elb• M t 
numarada nefis Buca üıü- "'7rıılıı~ ISe ve 80 0 
münden irnal edilecek şarabı Y. ııraklıla ına llJdı 
Asri Sinema karşısındaki 55 r 
numarada Kadıi Gançerin ı:ızabitan, Baylar ve Bayanlar 
toptan satış deposundan ara· 1 En mOıkiUpesent müıterileri memnu 
yın z. Telefon: 4216 f d b r· t ............................. e en u ırmayı unu mayınız ~, 

ı O O 1 J O R ı {f.I Tüccar terzi (T.ürkpazarı lbrahim "' 
ı ı [f. Karakaı) bukere yeni mağazada zen gin çeıidler. Terzi· 

İlin Mü~terilerimize Kolaylık . ı s ı·h s d ı (f. hanemizde bay ve bayanlar için IOD moda zarif ve ıık ..,.. ı a ı ODa ı ~ manto, rob, tayyor, etek, btiluz ve tovakar Zabitan ve 
• Yeni çıkan damğa kanunu gazete reklamları için maalesef müthiş bir darbe olacaktır. ı C'ld s -h • b • (~ 

1 1 120 f ı , aç ve zu revı asta· • rı sivil elbise ve kaputları imaJ edilir. Ağustastan itıbaren tatbik edilecek o an bu kanuna göre har i geçecek ilanlar için i 
tanrının glinü yirmi kuruşluk pul yapıştır1Dak hizım gelecektir. 120 Harflik reklimlar için ı laklar mütehassısı : ,'f. Muamelem peıin ve taksitledir. 
iıe iki kuruıluk pul ilsak olunacaktır. ı ikinci Beyler sokak No. 81 ı if. Bu ıiSzlerin doğruluğunu anlamak için bir tecriibe klfidir. 

(Halkın Sesi) okurlarına her hususta kolaylık gösterm~ği bir prensip edinen idaremiz ı Her gün öğleden sonra ı '- İKKA T : Yeni Mağaza Odunpazarı No. 12 
ilin müşterilerimize ıöyle bir kolaylık yapmağı düşünmüştür. ı Telefon: 3315 ı [f. rfELEFON 3276 • .............. ............ ~~ : . 

120 Harften fazla ve bir sahifenin dörtte biri kadar olan reklimlar için ilin başına 20 ~,.,, B 
kuruı ve 120 harfe kadar olanlara da 2 kuruş alındığına göre rekJim ıahipJerimiz de ilin Nakil ·~·211.'S sr.:d~ 
bedelinden baıka bir de her ay için beş altı lira ayrıca pul parası tahsiline mecbur olma· 
IDak için ilinlarını bergün küçük hacımda ve çok kuvvetli • ~ manalı sözlerle yıpmağı ve 
ayda bet deh da büyük harfler, guvvetli resimler ve kocaman hacımlarla tanzim etmeğe 
karar verdik. Bu suretle ayda yalnız yüz kuruş fazla pul parası vermeğe razı olanlara 
Amerikanvari, canlı, çok cazip ve çok fayda verecek şekilde ilinlar yapmağı taahhüt edi· 
Joruı. ilin müıterilerimiıin, kendilerine ·ayrıca göstereceğimiz kolaylıkları anlamak için bir 
kerre idarehanemize b•ı vurmalarını rica ediyoruz. 

(Hallwa S..i) ıadık ve vefala okurlanna ve mOıterileriıae bu tesile ile de fedaklrhklarda 
• .... • • • .. .. .L-.-6 • 

Birinci Kordonda bulunan 
lokantamı bu defa iğdeli kah· 
ve namile maruf bulunan 
memurin kooperatifinin tab
liye ettiai binaya naklettim. 
Eıki Sllleymaa, bagllnkO 

!ZM!R LOKANTACISI 

!ttml>t Dr. F AHRI IŞIK >t1111•1 
ID lzmir Memleket Hastanesi Rontken M&tebauı ı • 
tl RONTKEN VE B 

1 Elektirik tedavileri yapıbr I 
Udad Beyler Soka No 29· tELEFO • 
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Atatürkün 
Validelerinin 
Makberesi 
Blytık Şefin Yalidelerinia 

Kar11yakada Sofakkayuda 
Salilapa.. mezarhiıadaki 
kabri etrafıada kurulacak 
park ile yeni bir makbere 
•••n1111a tetkik eden faann 
mimara mltebHıııı B. Gotye, 
ıkel bir plln bazırlamıı •e 
bnu bılecliye reiıi Dr. Bay 
Behçet Uza •ermittir. Bay 
Behçet Uz, din Gotye ile 
birlikte •ali B. F adı Glleçi 
airaret etmiı, makbere pllnı 
lzeriade izahat vermittir. 

Boğulan 
ihtiyar 

Torbalı kaza111ıda Yeni 
klycle iıkan edilmiı olan 
Romanya raçmenleriaden Ka
dir otla 70 J•tında Ômer, 
•Yiae ıa taıımak için bir 
dejirmen barkından ıu al
ma;a çalııırken ihtiyarlığı 
ıebebiyle dlterek boğulmut· 
tar. 

Emniyette 
Tebeddülat 

Emniyet itleri reael clirek
tlrllil polis clirektlrleri ve 
•maİfet Amirleri aruıacla 
J•:al nakil ve tayinler yapı
lacaktır. Ba buuıtaki karar
aame projeıiaia bazırhtıaa 

batlanmıt balanmaktadır. 

Oc Muakkib 
Hakkında 
Tahkikat 

Şehirdeki baıı dairelerde 
maaldplik yapaa iç lriıi bak· 
kıada adhyece tahkikata 
batlaamııhr. Baalardan yal
aıı binıinla yazıbaneıinde 
!00 kaclar aBfaı teıkereıi 
baJaamDftar. Bu nllfuı tez· 
kerelerinin ıabipleri aran· 
Dllf, bir kaıma, kendilerinden 
faıla para iıtendiii için nll
faa tezkerelerini maakip
tea almadıklarını ılylemit· 
lerclir. 

Ceset 
Bulunamadı 
E•velki fllD lzmir - K r· 

111aka ara11acla Gibi lzmir 
vaparandan denize dDtea ve 
"-ketinde •HaJil,. yazılan 
allrer elbi19Ji bir gencin aıal 
lalt'iyetl teıbit edilememittir. 
C.ıeel ele beaOz gfSılkme· 
mittir. 

Fuarda Teıhir 
Edilecek 
Eıyalar 

Fuar laazarlaldarına bllylk 
elaemmiyetle ele•am edilmek· 
tedlr. 

So•yet Raıya pa•yoaunda 
teılair edilecek nllmaaeler 
•• et1alar ay batında Ode
..... bmire bir vaparla 
ıetlrilecektir. 

Haber alclıjamıza ı&re 
Polonya •apar kumpanyaları 
bmlr faarıncla teıhlr edile
cek Polonya meaıeli mallan 
lmlre lcret l almada~ t•fl: 

~-...." 
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Bir tayyare faciası 
Liyoa, 28 (Radyo) - Bir Fran11z harp tayyaresi, bugUn bir tepeye çarparak parçalan· 

mıı ye içinde bulunan beı zabit kömilr haline gelmiıtir. Bu hldiae, burada derin bir te· 
e11ilr uyandırmııtar. 

Almanyada mecburi hüviyet cüzdanı 
Berlin, 28 (A.A) - Teırinievvelden itibaren blltiln Alman vatandaılaranın mecburi 

olarak bllviyet cOzdanı almaları icap edecektir. Bu gila netredilen bu husustaki 23 Tem· 
muz tarihli kararname bütün erkek Alman vataadaılaunın askeri mecburiyetlerin baıladı • 
;ı yaı olan 18 yaıına ıirmesine llç ay kala bu bü,iyet cilıdanıaı mecburi surette talep 
etmek llzım geldiğini taarih eylemektadir. 

Hayfada Cinayetler Devam Ediyor 
Londra 28 (Radyo) - Akkidaa bildiriliyor: Dün akıam Filistinde yeniden vahim bir 

ıaikast olmuı ve Akkl camii imamı, geçenlerde Kudüsteki Ômer camii imamı gibi, ayni 
tartlar dahilinde aldilrillmilıtilr. Bu cinayet Hayfada yedi bir husumet cereyanı uyan
dırmııtar. 

Japonlar Sukyang şehrini zabtetmemişler 
Loadra, 28 (Radyo) - Buraya gelen haberlere göre Çinde Japonlar ileri hareketlerin· 

de mDıkilitla karııla1maktadul1r. Hınkeudan Royter ajansına gelen bir telgrafa bakıhraa 
Çin otoriteleri Y angçe ıehri üzerinde Hankeunun 850 kllometre ileriıiadeki Sukyang teh • 
rinin Japonlar tarafından iıgali tıyiasıa• tekzip ediyorlar. 

Atinada yeniden komünist şebekesi tutuldu 
Atina, 28 (Radyo)· - Zabıt•, bir çok talebenin de dahil olduğu yeni bir komünist ıe· 

bekeai ketfetmiıtir 
Baglia yapılan tahkikat neticesinde on kiti h•kif adilmiıtir, 

Japonya Rusyaya Meydan Okuyama~ 
Pariı (Radyo) - (Eyok) gazetesi Japonyada Sovyet Rusya aleyhinde nümayişlerin umu· 

mi efkarı oyalamak için teıtip edildiğini ve Çin meaeleıi ile kifi derecede hırpalanan Ja· 
ponyaaın biç bir zaman Moıkovaya kartı meydan okuyamıyaca;ıaı yazmaktadır. 

.Büyük Türk 
Denizcisinin 

Türbesi 
btaabul, 29 ( Hususi ) -
1 Ataıtosta, ıanb deniz· 

cimiz Barbaroı'an t8rbeıi 
için hazırlanan meYıil pro· 
jenin tatbiluna batlanacaktır. 

• 
Sivil Memur
ların Teftişi 

Habeş milli kuvvetleri bir ita • 
yan ııarnizonunu bastılar 
Pariı 28 (Radyo) - Adisababadan gelen haberlere göre 

De11i1e civarında bir ltalyan garnizonuna ytlz elli kitilik 
bir Habeı milli kuvveti bUcum etmit ve karakolda bulunan 
bir zabitle kuk aeferi öldlbm&ılerdir. 

Suriye 
Muahedesi 
Şimdılik Tasdik 

Edilmivecek ,, 

lzmire Gelen 
Sabıkalılar 

Dlia Mersiadea limanımıza 
ıelen 1nöoü vapurunda bir 
Hıraııhk vak'aıı olmuı 
bir yolcunun oa lirası çaba· 
mııtar. Sabıkalı bazı yaoke· 

lstanbul, 28 (A.A) - Ha· ı olma11nı binnetice ihracat 
riciye umumi katibi B. Nu· yek6nunun bir bayii azalma
man Menemencioğlu ıebri· ıını icap ettiren bir maka· 
mize muvaaalitlarıaı mDte· veleyi mDzakere ve imza et-
akip Anadolu Ajanıı muhar- mitti. Aldıiı vazife bu ıa• 
ririne beyanatta balunmuttur. retle pek te zevkli olmıyaa 

- Berlin milzakerelerinin TOrk marabbaıı beyeti 1937 
esaıını tetkil eden mesele- mDzakerelerincle tam llir ma• 
lerclen en m&himmi 1 &rk vaffakıyet elde etmiı 9e bu 
Alman muahedelerinin hangi aene bize daha zevkli bir 
rejime tibi olaca;ı iıi idi. mllıakere imklnını laa11rla· 

Biliyo11unuz ki 1936 ıene· mııtır. 
ıinde atmıı milyon lirayı bu· TOrk • Alman tecli1e ••· 
lan Tilrk ihracatı ayni ıene ziyeti ihracahmaza konalaa 
içinde Almanyanın muadil kontenjanların biç dejilae 
bir ihraç imkan ve kabiliyeti tevaii imklnını balateelecek 
bulamaması yOzünden Tilrki· kadar mllaait bir manzara 
yenin kiilliyetli mikdarcla arzediyorda. Şa kadar ki 
alacaiı kalması gibı bir mO· Almanlar bu teveull arza 
vazeneaizlik tevHt etmiı ve ve kabul ettikleri halele Ilı· 
hllkômet Türkiye ekoaomi- racabmızı bllıbiltlln ıerbeıt 
ıını korumak gayesiyle bırakmayı ıon ııma•larcla 
Almanya)• vaki olacak ib· ittihaz ettikleri umumi tecl· 
racat hacmini daraltmak za- birlere nazaran muvafık bal· 
ruretinde kalmııtı. mıyorlardı. . Müzakereleri• 

Geçen aene Almanyaya eaaıını bu nokta teıkil et1Di1. 
ıiden heyetimiz Almanya ve neticede bitin Tirk ma· 
heyeti ile tam bir mutaba· Harını biç bir kayat ve tab· 
kat dahilinde bu gayeyi te- dide tlbi olmakıızın Alman· 
min için Türk emteHının yaya ihraç edilmeai temin 
Almanyada kontenjana 'lbi olunmuıtur. .... 

• 
lzmirin Fuarı 

Bir ıaman adına yıkık derlerdi 
Pek doğru o çağlar yıkıkta• lzmir. 
Bugünkü cennetin barebelerdi, 
Ne idin, ıonunda ne çıktın lzmir. 

• 
O gOıel çebrenle bin yar kazandın 

Bir kaç yal içinde ıeliıtin lzmir. 
Bir cennet misali "Fuar" kazandın 
Onunla bllabOtln deilıtia lzmir. 

. 
Dilnyaya bir 6raek zamanların Yar 
Ne tatla timdiki ıuların lımir. 
"l1Viçre" rakibi "Yamanla" rın var 
Bilba11a Fuarın, Fuarın lzmir. 

Bu yıl da oraaı dolup, taıacak 
Bu yıl da arada aet'imli bin bir 
Sevdalı, melekler kanat açacak 
Eyi. sevda 6lkeai, ey gOzel lzmir. 

Bir zaman yanıktan, yanıktan lzcair 
Ne idin ıonunda ne çılrbn lzmir 

A. F. TUCSEVEN 
Şehirdeki ıazino ve lo· 

kantalarla ıair d&kkinların 
beledıye talimabna aykırı 
hareket edip etmedikleri ıi
vil belediye memurlara tara· 
fından kontrol ettirilmeğe 
baılanmıthr. 

Berat 27 (Huıusi) - Si 
yHi mebafilde kuvvetle ıly· 
lendijine göre Suri ve F ran• 
ıa ve Lübnan muahedeleri· 
nin hemen her kısmında mil· 
bim deiıtiklikler yapılacak· 
tar. Bunun için Suriye mua· 
hedeaiuia timdilik tHdıkine 
imkln yoktur. 

ıicileran de fuar miiıaıebe· 

tile lzmire geldikleri görOl· Kullanılmıyan Bir vapur 
Balina bal ğı ile 

çarpıştı 
Yalnız dlln geceki kont

rolda 25 gazino ve lokanta 
ıabibi, belediye talimatına 
aykırı bareketlarindea ceza· Prağda mü-
landarılmıılardır. Dört lokan· himmat fabri
ta da kapablmııtar. 

lstanbul lzmir kası harap oldu 
• Prag, 28 (Radyo) - Mü· 

Hava Seferleri himmat fabrikalarından bi· 
lzmir fuannıa devamı mOd· 

metince latanballa :ızmir 
araııada bava aeferleri teaiı 
eclilecaktir. • 

lı dairesinin 
yeni teşkilatı 

it claireıi reisliiı 1 ağuı· 
toıtan itibaren tatbik edil· 
miye batlanacak olan yeni 
kadroıa etrafında bazırlıkla
naa devam "tmektedir. Ge
çenlerde yapılan nakil ve 
tayinlerle yerleri deiitlirilen 
it daireıi balıe Amir Ye ml
fettiıleri bir atuıtoıta yeni 
vazifeleri baıında balaaa • 
caklardar. 

lı daireıi, iı kanununun 
muhtelif maddeleriyle yapıl· 
ma11 kabal edilen nizama•· 
.... ft"t ... fıli .. .,.., .. 

rinde ani bir infilik vuku· 
bulmuı ve fabrikayı harap 
etmiıtir. 

• 

Hodzintr Harp 
Şurası Azası 

Oldu 
·Berat 28 (Radyo) - Su· 

riyedeki Sranıız kuvvetleri· 
nin ıabık bat kumandanı 
ıeneraJ Hodzinıer yiikuk 
harp turaıına tayin edildi
iinden "Sfenkı" •apurile 
Berattan hareket etmiıtir. --· .. ···-·--
1940 
Olimpiyadı 
Helıinki 28 ( Radyo ) -

Olimpiyad komitui 1940 
0Hmpi1a~naı Helebald ıela· 

müı, zabıta bunlara reriye . tren biletleri 
göndermek ilıere 1akalamıt 

Ankara - Devlet demir tır. 

___... -
Fırınlar 

Sıkı Bir Kontrol 
Altına Alındı 

Son gllalerde ekmekçUerio 
numuneye muvafık olmıya· 
rak çıktığını gören beledi· 
yemiz faaliyete geçmit ve 
hamur ve eksik olan ekmek
leri mOıadereye baılamıttar. 

Ceza gören fırınlar tekrar 
numuneye uyğun ekmek çı 
karmaılaraa bu ıibi fırınlar 
derhal seddedilecektir. 

Saf şaşal suyu 
Balcılarda AbbH oğlu ha

nında ı•ıal suyu bayii bay 
N ıilin mağazaaında ıablan 

ı•ıal suları hakkında çıkan 

bir rivayetin aıılıız olduğu 
reami tahkikat ve tetki!cat 
neticeal anlaııldıktaa ıonra 
herkes bu mlle11eaeden 1af 
ve temir. olarak tıtal ıulan· 
nı almağa daha b&yDk bir 
arzu ile almağa batlamııtar. 

Müe11eae ıahibinin Koçtat 
ıa aaa mülkiJetial ele aJcla. 

yollan iıletme umum mUdilr· 
IBğil ber hangi bir aebeple 
kullandmıyaa biletlerden ban· 
rilerinin bedellerinin iade 
edilebileceğini teabit etmit· 
tir. Buna giSre yolcunun iade 
etmek iıtediji biletin kulla· 
ndmadığına kanaat retirile· 
cek, biletin aabldığı gUnUn 
akıamına kadar iıtaayon ki· 
ıeaine ibraz edilecek ve he
nllı he1aba geçmemit bula· 
nacaktır • 

Ba ıartlar tahakkuk etti· 
ği takdirde bilet, aahiplerin
den geri alınacak ve iptal 
edilmit bulunan damı• pul
ları hariç olmak ilzere bilet 
bedeli ıabiplerine iade edi· 
lecektir. Fotoğrafı. ve fotoi· 
raf aız nama ya zıh biletlerin 
bedelleri, ancak biletin Oze· 
rinde iıimleri yazıla yolculara 
iade edilebilecektir. 

lsakı 
Yaralamış 
lkiçeımelikte Çirkin ıoka

ğında oturan Salon Amof 
dlln Muıtabey caddesinde 
eaki bir dlltmaahk meıele
ıiaclea Malı o la laakı ıeld& 

Şimali Amerika 1abilleria
den 300 mil açıklarında yo• 
lana devam eden 5M.aderkct 
isimli lo gilir. ••para~ rece 
yaraıı birdenbire41kuvvetli bir 
.. rsınt ya uğramıı ve yolcu• 
lar bir mO•ademeye maruz 
kaldıklarını aaDarak ... an 
fırla mıtlarclar. 

Kaptan biraz ıonra ı•r· 
ııntıaıa mahi1etinl ltrea• 
mittir. 

eı,ık bir baliaa bahtı 
vapurun iSnllndea geçm•k 
iıterke• aralanacla tidcletli 
bir çarpıtma olmattar. Balak 
parçal anmıt ve ••Pllr ela 
aacak 2 ıaat aoara mlyaze
neaini balap yolaaa ele••• 
ctmittir. 

Alfabelerde 
Kaç Harf 
Vardır? 
lnfillı •e Holaaela alfaH.I 

26 harflidir. Franıııcacla 25, 
ltal1ancacla 22, Yanaacada 
24, Lltincede 23 laarf •u· 
dır. sı •• dilleriaele ele '40 • 
1akıa harf vuclır. 

Arabca 28. Kafi 


