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Sivas - Milli Şefimiz is
met IDönü dün öğleden son
ra hususi tunle Tokada 
müteveccihen hareket bu
yurmuşlar, Cumhurreisimiz 
istasyonda on binlerce halk 
tarafından hararetle teşyi 
edilmişlerdir. 

Sivas - Milli Şef hare
ketlerinden evel tarihi Si
vas lisesinde şereflerine \'e-

rilen ziyafette hazır bulun
muşlardır. Halk Milli Şefi 

heyecanla alkışlamıştır. 

Milh Şefin yarın Samsur;.a 
gitmeleri muhtemeldir. 

• 

Ankara - Milli Şefimiz ismet İnönü dün Turbala istuyoauoa vasıl olmuı erkim hüku
met ve büyük bir halk kitlesi tarafından knrşılanmıştır. 

MilJi Şefimiz vali vekilinden zelzele ve hasad hakkında malümat istemişler ve t>u hu
susta direktifler vermişlerdir. 

Amasya - Milli Şef g~ç vakit Am:ısyaya muvasalat buyurarak vali ve hükumet erkanı 
ve halk tarafında coşkua tezahüratla istikbal edilmişler ve on dakik valiyle istasyonda 
memleketin vaziyeti hakkında görüştükte.n sonra Samsuna hareket buyurmuşlardır. 

Samson-Turbala ve Amasyada kısa bir müddet kalan Reisicumhurumuz ismet laöoü 
şehrimizi şereflendirmişler ve burada Milli Şefimiz hükummet erkanının ve halkın candan 
gelen sevgi ve saygı tezahürlerile istikbal edilmişlerdir. 

F uarı'ziyaret ede! Bulgarlarla 
Romenler 

cek yolcul '\?n!!~rıOr"Bulgar-
lar metalibatında çok mute
dil davranmaktadırlar. Gö
ründüğüne göre bu hudud 
taksimatı pek makul ve dos
tane bir surette icra edile 
bilecektir. Dobricenin cenu
bundaki Bulgar ekalliyeti 
keşif bir vaziyette bulun
maktadır. 

RAH T 
BiL 

YAH 
ELERI N 

Ankara (A.A.) - Bize 
verilen malumata nazaran 
lzmir enternasyonal fuarını 

ziyaret edecek yolcuların 

rahat seyahat edebilmeleri 
için Devlet Demir yoJları 
idaresi bazı tedbirler almış· 
tar. 

Bu meyanda fuarın açıl-
maıandan üç ııün evvel ka· 
panmasından üç iÜn sonra
ya kadar devam etmek üze
re halen seyri seferi hafca
nın dört ·ıüoüne munbasır 
bulunan lzmir-Aydın-Afyon 
treni ile bu trene şube hat· 

• Macaristan 
Romanya ya 

BiR MUHTIRA VERDİ; 
Budapeşte(A.A .)- Macar 

hükumeti Bükreşteki oıta 
elçisi ~asıtasile Romanya 
hükOmetine bir muhtıra v~r 

miştir. 

Bu muhtara ileride yapı · 

lacıtk müzakerelerin tarzı 

bakında bir takım teklifleri 
ihtiva etmektedir. 

--o--

Resmi Tebliğ 
Kahire (A.A) - Resmi 

teblii : 
Garp çölünde inkişaf uçus

ları yapılmıştır. Filistin, Ken
ya ve Sudanda işare dt ğer 
birşey kaydedilmemiştir. 

--o--
Bir Italy n 

Hey' eti 
Bükreş (A.A.) - Bir ltal

yan lktiıad hey'eti dün Bük
reşe ıelmiıtir. 

)arından karşılık veren tren
ler hergün işliyecekleri iibi 
lstanbul, lzmir ve Ankara 
arasında her gün ve Diyar
bakır lzmir arasında da haf-

tada iki gün Dıyarbakır ve 
lzmirden mütekabilen Cuma 
ve Pazartesi günleri hareket 
etmek üzere doğru yolcu 

vagonları işletilecektir. 13 
Aiustos ·tarihinden 15 Eylül 
tarihine kadar Salı ~ünleri 

idi yolcu trenleri yerine lı
mir Bandarma arasında sü
rat postalan yapılacaktır. 

E AN 
As r erı 
Gelıyor 

Tokyo (A.A) - "Royter,, 
bildiriyor: 

Buna mukabil Romanya 
ile Macaistan arasında dnha 
fazla müşkilit mevcut bu· 
lunmaktadır. 

--o--

Dü 50 Alman 
Tayyaresi 
Düşürüldü 

Londra (A.A) - Padokale 
boğazı üzerinde dün yapılan 
hava muharebelerinde düş
man tayyarelerinin faikiye
tine rağmen 50 Alman tay· 
yaresi düşürülerek imha edil-
miş ve19tayya:emiz kaybolmuş 
tur. Bazı pilotlarımızm sağ 

olduğu tahmin edilmektedir. 
Düşmanın attığı bombalar-

Hindiçiniden gelen haber-
dan bir petrol deposunda 

lere göre çekilecek olan lu-
yagm çıkmışsa da derhal 

giliz kıtaatının yerine Ame-
söndürülmüş ve gemimiz de 

rik askerlerinin geleceği ha-
hafif zarar olmuş ve karaya 

b~ri büyük bir endişe oyan-
düşen bombalardan bazıları 

darmıştır. 
da deniz hastanesine isabet 

700 kişilik bir Amerikan etmittir. Yaralılar pek az ve 
kuvvetinin yolda olduğ Şang-

1 
bir kişi ölmüştür. 

hıJydan bildirilmektedir. ı --o---
Ayni zamanda ltalyan kuv- y 1 M k 

vetleri de geriye çekileceği u gos av e -
muhtemeldir. o-- l teplerinden 

e 
TPn 

dan 
Alıyo 

Nevyork (A A) - logiliz 
hükumeti Birleşik Amerika
dan 25 ili 30 ton arasında 

4000 tank mübayaası ıçın 

280 milyon dolarhk bir tah· 
sisat kabul etmiştir. 

Fransızca dersi 
kaldırıııuor 

Belgrad (A.A.) - Yugos
lav Maarif nezareti önümüz· 
deki sene yılından itibaren 
lise ve orta mekteblerde 
Fransızca yerine Almanca ile 
Italyanca okutulmasına ka
rar vermiıtir. 
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Belediye reisimiz doktor 
Behçet Uz, bugün sa bahle-

yin ekspresle Ankaraya ba
ret etmiştir. 

Sayın reiaimiz istasyonda 

baretle teşyi edilmiştir. Beh
çet Uz, Milli Şefimize lzmir

lilerin hürmet ve hasretlerini 
bildirecek ve kendilerine 

1940 Fuarı hazırhkları hak
kıoda izahat verecek ve iz . 
mirliler namına Fuarı teşrif
lerini rica edecektir. 

iZMiR 
--oo--

Enternasuonaı Fuarı 
1940 lımir Enternasyo

nal Fuarı, çok zengin, gü-

zel ve eğlenceli olaçakbr. 

20 · Ağu to!-20 Eylfıl 

lne:iliz harp 
kabinesinin 
hayranlığı 

Londra (A.A.) - (Royter 
bildiriyor) logiliz Başvekili 
bay Çorçil büyük hava mu
harebeleri dolayisile haYa 
nazmua bir mesaj göndere
rek demiştir ki: "Perşembe 
günkü parlak harekata işti-
rak eden kahraman avcıla
rımıza harp kabinesinin hay-
ranhğını bildirecek olursa
nız bahtiyar olacağız.,, 

--o--
lngiliz Hava 

Kuvvetlerinin 
Kudreti 

Kahire 11 (A.A.) - Lef 
ajansı bildiriyor : logiliz ba
va kuvvetlerinin kudreti Mı
sırda adeta efsanevi bir hal 
almıştır. Maamafi bu kuY
vetler şarkta henüz tam ka
biliyetlerini göstermemiı o
larak telekki edilmektedir. 

~~·-~~~~···~~~---~~·····' 
ı ŞEHİT BİR BABAHIN KAHRAMAN EYLADI ı 
f · VE 

•pA A UTCiJ KIZ 
ı Yazan: ' ' Mim ı ~-ö~UI Emre '-

12=, Roman 
,~~~·~~~~~·~~~ ·~·-~~~~~ ............... -~. 

Havacılık, yüksek bir cesa
re in de ifadesidir 

Gök alemi hakikaten sey
rine doyum olmaz bir alemdi. 
Aradan çok geçmedi. Baş 
aşağı indiklerini bissetler. 

Pilot tayyareyi maharetle 
kullanıyor ve] emrinde bir 
uşaş gibi istediği istikamete 
tevcih ediyordu. 

Yere indikleri zaman, Mu
rad karısına şunları söyledi: 

- Havacıhk, yüksek bir 
cesartın de ifadesidir. 

Yanlarına gelen pilot bu 
sözleri işittiği için gülümse
yerek izahat verdi: 

·- Fennin terakkileriyle 
tekamül eden tayyarecilik 
hemen hemen tehlikesiz bir 
hale gelmiıtir, denilebir. Bu
nunla beraber biz tayyare
c~leri en çok örküten şey, 
bava boşluklarıdır. Bu boş· 
luklar ani sukutlara sebep 
olurlar. Aksi bir tsaduf, bu 
ıukut vikı olurken, ltımz

da bir dağ mevcud ise işte 
f liket asıl o ı:amandır. 

Muradın karısı heyecanla 
sordu: 

- Bu boşlukları görmek 
mümkün değil mi? 

Pilot yüzüne çok yaraşan 
bir tebessümle cevap verdi: 

- Şüpheisiz ki imkansız!. 
Mütemadi bir cevlan halinde 
bulunan bava kürelerinin 
ini şekilde tevlid ettikleri 
boşlukları yarıp geçen tay-

.. , ____ _ 
yareler, demin anlattıiım 
sukuta sebebiyet verirler. B• 
işte tayyare süratlerinin mll
him rolü vardır. 

Hava küreleri yer değiıti
rirken aralarından geçen 
tayyare tabiidir ki boşluia 

çarpacaktır. 
Genç asker pilota: 
- Simdiye kadar siz böyle 

bir tehlike geçirdiniz mi? 
Diye sordu. 
Pilot sırtını tayyaresine 

dayayarak: 
- Yalnız bir defa, dedi, 

fakat tahminen yüz metreyi 
geçmiyen hafif bir sukut 
yaptım. 

Bereket ki, altımda yük
sek bir mania veya bir dai 
yoktu. Lakin ıunu da itiraf 
edeyim sukut Aııi olduğu 
için maneviyatı bir hayli 
sarsıyor ... Kolay değil tabii. .. 

Bu sırada yanlarına para
şütçü kız geldi. Ve Tilr
kina takıldı: 

- Nasıl gök yüzü, bura
lara benziyor mu? 

Tür kin: 

- Türkin cidden benze
miyor ... Yukarıları harıka l 

Dedi. Ve devam etti: 

- Yalnız ' demin de söy
lediğim gibi g~k yüzünün 
zevkini tatmak için oldukça 
da cesur olmak icabediyor. 

(Devamı var) 
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ÖGLEDEN SONRA ALINAN RADYO HÜLASALARI 

Ecnebi radyo- JAPONY ADA 
dinle- lın~dliz a eyh-larını 

mek yasak tarlığı şid-
Londra (A.A.) - Havas d d• 

bildiriyor : Ecnebi radyola- etlen 1 
rın dinleme yasağı Fransa· Tokyo (A.A.) - Japonya 
nın bütün şehirlerine teşmil da yeniden lngiliz aleyhtar· 
tdilmiıtir. Radyo dioliyen~er lığı şiddetle başlamıştır. Tok-. 
dlvanharplara verilecektir. yo sokaklarında mitinkier 

Kral Borise ra-1 por verecek 
Sofya (A.A.) - Moskova 

sefiri Kral Borise bir rapor 
takdim etmek üzere buraya 
ielmiştir. 

yapılması için beyannameler 
asılmış ve lngiliz seferetha
ne inde terc .. manlık yapan-

lar istifaya davet edilmiı 
ve lniiliz. eı 'n yanır da. bi:t-

metçilik edenler ölümle teh· 
dit edilmişlerdir. 

250 bin kişilik:l\1akbule Kut
Italyankuvveti luluk Sergisı 

Dün, Bay:

0 

Makbule Kad-1 
ri Kutluğun Biçki • Dikiş 
yurdunu ziyaret edan bir 
muharrirımiz i~tibalarını şöy· 
lece anlatmaktadır: 

---o-

L o n d r a ( A. A. ) 
Libya hududunda tabşit 

edilen 250000 ltalyan aske· 

rinin memleketin istihnl ka
ltiliyeti noktasından bulun· 

duiu yeri adeta işba haline 
ıetireceiini de unutmamak 

llzımdır. Cunupta Inıiliz ha· 
•• kuvvetleri ltalyanların 

Berberiya doğru dağlar a
ra1ından ylirümelerini iz'aç 
etmekle iktifa etmektedir. 

ltalyanlar hedrflerine da-

.ha ziyade yaklaştıkları za
man lngiliz hava kuvvetleri 

Ad en ha va filoları ile takvi • 
_ye edilebileceklerdir. 

--o--

Alman Resmi 
Tebliii 

lerlin ( A. A ) - [Alman 
baıkumaadanlığından: J 

Tayyarelerimiz lngiliz müs· 
tabkem limanlarına hücum 
etmişler. Petrol depolariyle 
liman tahrip edilmiştir. 

Manf denizi üzerinde şid
deti :nubarebeler olmuş ve 
73 lngiliz tayyaresi düşürül· 
müı ve 14 tayyaremiz üsle
.rine dönmemiştir. 

Hava QJubarebeleri elAn 
devam etmekte olduğundan 
yeni ielecek malümat daha 
ıonra bildirilecektir. 

Sergi evine girdiğim zaman 
ince bir zevkle döşenmiş 
güzel eurlerle karşılaştım. 

Birinci odada itina ile ya· 
pılmıı beyaz çamaşırlar; 

ikinci odada muhtelif boyalı 
tablolar, sevimli bebe takım· 
ları teşhir edilmişti. Hele 
kadife üzerine modern şe· 
kilde gelincik ve mine bü· 
ketlerile tezyin edilmiş ve 
tentür karyola takımları, 

yüksek bir san'at eıeri ol· 
duklarını ziyaretçilerin göz
lerine gülümsiyerek söyliyor 
ıibidiler. 

Teşhir edilen işler içinde 
birçok çiçek, çelenk sar-
kanca ve ortancalarda 
vardı. Bütün bunlar, titiz 
bir çalışmanın, yorulmıyan 
bir a.ımın mahsulü ve gay-
retli ellerin eseridir, bu 150 
eseri hazırlıyaa Makbule 
Kadri Kutluğun, her şeyden 
ziyade Türk kadımnın ince 
zevkini eserlerile temsil 
eden değerli bir san'atki-
rımızdır. 

Birçok talebeler yetiştiren 
Makbule Kutluğu tebrik 
ederiz . 

---
ıHam!yetliTdrk 
· kadınları 

--o--
Aydın-Türk hava kuru· 

mu Aydın şubesine beşyüz 

lira teberrü eden Aydının 
Köşk nahiyesi Çayır köyün
de bayan Hafizeye bir 
altın madalya verilmiştir. 

Berlin (A.A) - D. N. B. 
bildiriyor: Manş üzerinde 
geoişliyen harbe yeniden 
avcı filolarımız hareket et
miştir. Dünkü muhare.lede 
bir filomuz yalnız başına 22 
lngiliz tayyaresi düşürmüş 
ve buna mukabil 2 tayyare· 
miz kaybulmuş ve diğer bir 
filomuz de 16 lngiliz tayyaresi 
dOşürmüştür. 1 

Gene Aydııım Bağdere kö
yllnden Hafize Turban öl
meden evvel iki parçadan 
ibaret zeytinliğini Türk ha 
va kurumuna terketmiıtir: 

lzmlr defterdarhğından: 
Menemen emvaline kazanç veriİsinden borçlu Kavalah Hüse

yine ait hacız edilen Menemen n Bozköy Biçreva mevl<iinde 2S 
dönüm tarlası mahalli idare heyeti kararile 21 gün müddetle mü· 
zayedeye çıkarılmııtır. 

T•liplerio lS A~ustos 940 Perşembe günü saat 16 dn mezkur 
kaza idare heyetine müracaatları ilin olunur. 

S-8-11 (5077) 
.................. :: ............................ ~ ... :~ .. .................. . .......... " ................... .. .. .. 
~ Dikkat, Miıjde fi 
.. [!] (!] (!] :: 
:: 30 Senedenberi Rakı imalıade büyük bir nam ve fan .. 

·~ .:: kazanan Sakızh Must fanın en halis Çeıme anasonun- ;; 
:: da ve en nefis ilzftmden mamul. 

~ 

!! ~K O A D O N ;: 
~ Rak111nın (29) tarıhli son mamülatını biıhassa tavsiye .. 
U ederiz. Kabadayı fabrikasının halkımızca pek çok se- ~ 
:: vilmi, v~ (vu·· . SEL) Rakısını her yard :: 
;; tok zevkh arayınız !: 
ı .......................... ıı ... .e ...... __ .......... ıı ................................................... 

Li e ve Okullara _________ .. ________ _ 
ı Vali ve ı<tf 

maka miat 
arasınd• PARASIZ YATILI OLARAK 

-ıstanbul(H::;;:~ 
vali muavini Hulki Sı 
iliğine, Bingöl val~ 

ALI NACAK 
HAK 1 

ALEBE 
DA 

Bu sene lise ve orta okul
lara parasız yatılı olarak 
girecekler için açılacak mü· 
sabaka imtihanına girmek 
istiyealerin kayt muamelesi 
17 ağustos tarihine kadar 
dev m edecektir. 

- Parasız yatılı olmak 
istiyemlerin şu şartları ta
şımalıırı lazımdır: 

a) Türk olmak, 
b) Lise ve orta okullar 

talimatnamesinin her sınıf 

için tesbit ettiği yaşta bu
lunmak. 

c) Bedence, ruhça hasta, 
illetli, sakat ve kusurlu ol
mamak. 

d) Fakir olmak. 
e) Çalışkanlığı, zekası, 

abla~ ve seciyesi, talebesi 
bulunduğu okul tarafından 
tasdik edilmiş olmak, 

- Par sız yatılı olmak 
istıyen talebelerin sınıfta 

kalmış veya bütünlemeli ol
mamaları gerektir. 

- Müsabaka imtihanları 
bt\tün sınıflar için şu tarih
lerde ya-zıh olar k yapıla-

caktır: 

a) Türkçe • Edebiyat 4 
eylül 940 çarşamba saat9da 

b) M tematik S eylfıl 940 
perşembe aat 9 da. 

- İmtihan soruları her 
s1Dıf için ayrı ayrı olmak 

üzere VekiJJikten gönderile
cektir. 

Vilayetimiz dahilinde ya
pılacak imtihanlar, l:ımir 

erkek lisesinde, Ödemiş, 
Bergama ve Tire orta okul
larınd yapılacaktır. 

i'V ozgat valiliğine, 
vali muavini SadrettiD 
valiliğineBeyoğlu k• ol 
Ahmet Kınık lstanb 
muavinliğine, Bakırkltf 
makamı Gafur SoylaD 

yuğlu kaymakamhğın•0
1 

kaymakamı Bahir 1 

Bakırköy kaymakadl 
Ulukışla kaymakam• 
Adnan Aksel Kartal 
makamhğına, Hafik k•~ 
kamı Ahmet Kemal ti• 
Dahiliye Vekaleti b 

- ' l' w. h k oı•t muşavır ıgı mu a e 

"""'""'""""'"'"~~~ ~,.....,.... ...... ~""'V"-'-"'-"'""-""" ~""' ~~ ....... ~ """"""""""'' "''""'-'-"""""'''""''' dürlüğüne naklen tayio 
mişlerdir. gUnkU Radyo Proğramı 

7.30 Prognm, 7,3S Müzik : 
Hafif musiki, 8.0t Ajana haber· 
leri, 1 18 Ev kadını 1.20 8.30 
Müzik, ll.30 Proiram, U.35 
Türk Müziği, ll,50 Ajanı ha
lı.erleri, 13,05 Mlıik ıaz e1erle· 
ri , lS.20/14.00 Muzik : Orkeatra 
curleri (pi), 11 00 Pr•g-ram, 
11,tS Mfizik : Aryalar, 18.'9 
Milıik : Radye cu: orkeıtraaı, 

19.lt Türk mib.ij'i, 19,45 ıaat 

ayarı, Ajana haberleri. 
20.00 Müzik fasit heyeti 

20.30 konuşma, 20.45 Müzik 
Dinleyici dilekler\, 21.10 mü 
:ıik : Edip Sezen tarafından 
Viyolonıel Solo, 2 l.30 ko
nuım• (Radyo gazetesi), 
21.45 Müzik : Salon orkes· 
trası, 22.30 Memleket saat 
ayarı, Ajans haberleri, 22,45 
Müzik : Salon orkestrası, 
23.80 Müzik Caıband, 

23.25/23.30 yarınki program 
ve kabanıf. 

To,tan medet uman 
kadınlar 

-o-

Felemenk Hindistanının 

merkezi ve Uzak Şarkın 
en büyük şehirl~rden biri 
olan Batevyenin eski kalesi 
kapılarından birinde bir top~ 
vardır. Bu topu ~~iün Ca
va ada~: analiıi tarafından 
mukaddes sayılmalı.tadır~ 

Çünkü bu top çocuğu ol
mıyan kadınlara zürriyet ye
tiştirmeği temin ediyormuş. 
Hergün adanın hc:r tarafın
dan gelen binlerce 1'adın 
topu ziyaret ederek ağıma 
neırettikleri çiçek demetle
rini koymakta ve ellerini to
pun gerisine şürüp çocukla 
rı olması için dua etmekte
dir. 

Topa böyle kud,yiyct ve 
kudret atfetmek nereden 
neşet eylediği hakkında 
Garplı alimler tarafından bir 
bayii araştırmalar yapılmış· 
tir. Neticede bunun bir li · 
san suitefehijmii eseri oldu
ğu anlaşılmıthr. 

Cavalılar ilk dda gördük
leri bu topun neye yaradığı· 
nı sordukları zaman kendile· 
rine humbara atar denilmiş
tir. Bunun manasını anlıya

mamışlar ve nihayet topaç 
atar şekilde iıah edilmiştir. 

Koca bir iletin topaç at
ması mecazt bir ıey olup ha
kikatte topaç oynayan çocuk 
rtan ve doğurtan mucizevi 
bir ilet olacağını tahmin et-
' i~l rdir. 

O ıtın buıtin bütün ada
nın kısır kadınları bu top· 
tan me.det umuyorlar. 

vyar Sa 1 1 YENI NEŞRİYAT 

Kıyafeti de 1Lo manhekim Sıtma iıe 

Bazı şahısların seyyar sa
tıcı kıyafeti altında kaçakçı
lık yaptıkları anlaşılmıştır. 

Kaçakçılık Yapanlar ve cadele de" 
Şif alı otlar 

Dahiliye V ekileti, alaka-
lılara bir tamim yaparak 
mahalli satıcılar dışında sey
yar satıcılık yapanların dik-

Bergama müze mOdürü B. 
Osman Bayatlı bu adla çok 
değerli bir kitap çıkarmıştır. 

ediyor 

katle takip olunmalarını bil· ı 
dirmiştir. 

Bu eserde tıp tarihinde 
Asklepiyoaların oynadıiı rol
den bahsedilmekte ve tıbbi 

folklörün nebati ilaçlara te
davi kısmı üzerinde durul
duğu şu zamanda, Bergama 
Aıklepiyon ve lokman he
kim ilaç ve hikayelerinin 
ehemmiyeti tebarüz ettiril
mektedir. 

Evvelki gün belediye 
kimi Süleyman Çorub 
larında Güzelyah bel 
mıntaka amiri bay >-d 
ve sıhhat memurları ol 
halde salgın bir halde 
vam etmekte olan Balç' 
bahçe arası ve laciralt• 
valisini gezerek sıtmalı 
vatandaşlara muayene . 
lerek kinin tevzi et 

---o--
Lizo u kuvvet 
ilacı diye içmiş 

Karantina 135 inci sokak 
17 numarada Fa.ılı karısı 
Emine dolapta bulunan kuv
vet iJicı yerine lizol içmiş 

ve zehirlenme alaimi gö ül
düğüT'i d en derhal h!!stahane
ye ka ı dırılmıştır. 

Portsait lima
nındaki veba 

vak'ası 
Mııırın Portsait limanında 

Büton şeklinde veba vak
1

ası 
o!~uğuntlao bu liman muva· 
redatına karşı vebaya mah
aus t~dbirlerin alınması ka· 
rarlaf mışlır. 

Dört auak üzerine 
düşen kediler 

Kedilerin dört lfyak üze
rine dilşmcleri bir sevki ta· 
biiden ziyade, dimağlarının . 
ani hareketle kararı ve vü· 
cutlarını idaresidir. Gene 
ayni his insanlarda da mev· 
cuddur. Fakat her insanda 
terbiye edilmif değildir. 

Cambazhanelerde cambaz· 
iık yapan ve yüksek bir 
yerden atlayıp bir kaç tak· 
la attıktan sonra yere ayak-
1 rı üstünde düşen cambaz · 
)arın cambazlığı da kedinin 
dör t ayak üzerine düşmesi 
hadisesinin aynidir. 

--o--

Karilerimize bu faydalı 
eseri tavsiye eder ve bu ki· 
ta 'Jın vücut bulması çin çok 
çalışan değerli nıüıe müdü · 
rll B. O ... mao Bayatlıyı bu 
parla~ muvaffakıyetinden do
layı da takdiri bir borç bi, 
liriı. 

---------
1 Amerikada idam mah.

1 kumlarının karıları 
evlenebilirler 

-·-

dir. 

--o--
90 Japon 
yaresi hüc 

etti 
Londra (A.A.) - C0 

den bildiriliyor : 
1 . ., .. 

90 Japon tayyar••• 
tığı hücum esnasınd• • 
bombalardan haur 0 

ve bazı kimaaler yaral•' 
tır. 

---o-- t 
Cümhur.İfe , 

Amerikada, idamına bük· Gazetesi 
medilen ve kararı tasdik e-

dilen bir adamın karısı e•· Kapa tıldl 
lenmek hakkına sahip olur. Iatanbul - Vekillet ~ 
Bunun sebebi ka~ının idam 

1 

tinin verdiği bir karar1' 
edilmiş bir erkeğin karısı rada çıkmakta olan et 
olarak kalmaktan, kocasının 1 riyet ıazeteıi bili -
idam hükmn icra ed Jmeden 

1 seddedilmiştır. 
evlenebilmesini temin içindir. 
Fakat mahzuru da şudur. 

idamına hükmedilen bir 
kimse için bilhassa karısı 

tarafından henüz ölmeden 
ölmüş addedilmesidir. 

--o---
's· h • • 

--o---
Roman yad 
mevcutYab-

Bükreş (A.A.) - il~ 
yada Yahudiler için 

1 
yım yapılmış ve 193~,~ 
sinde bir milyon . ~ 

ır arp gemısı 
Bazı hastalıklarda mu. 40 kuruşa 

af iget sebebi nedir? 

adedi bugün 450 bııı 
inmiştir. / 

------___.,,, J 

KızRmığa tutulan bir in· 
san bir daha kızamığa tu 
tulmaz. Nıtekim diğer ban 
hastalıklar için de bu hal 
~akidir. Fak at sebebi heniiz 
ka t'i olarak tesbit edilmiş 

değildir. Doktorlar, hasta
lıkların bir defa gelmesile, 
ha! tanın o hastahğ karşı 
muafiyet kesbetmiş olması 
esasına göre şıyı icad et · 
mişlerdir. 

Fakat mu fiyet esbabı nı 

a ıyamıımışlardır. Nasıl ki 
elektriğin faydaları ve istih· 
sali bilıniyor. Fakat aslında 
ne olduğu bilinemiyor. 

-11:-

Almanların Sington harp 
gen.isi 170 tonlukluktu. 
uzunluğu 60 metre geliyor· 
du. Makinesinin kudreti 1400 
beygir kuvvetine muadildi. 
Almanya hükumeti bu ge
miyi b~r Çinli tüccara bir 
Mek ik dolarına s t .:ı. ıştı. 

Yani bizim paramızla kırk 

kuruş. 

Dr. Fahri Işık 
ızmir Memleket Hasfanesi 

Rontken Müteha'isısı 
Rontken ve Elektrik tedavisi 
yapılır. İkinci Beyler Sokak 
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zabıta habırl 
~t' 

Çorakkapı Altıop•' 1 
san oğlu Halil sarb0 f 
ğu halde rezalet çık•' 
dan yakalanmıştır .. 'lı, 
§ Çorakkapı 1 if~ıhf'~ 

sinde Nuri oilu Şe 1,,
hoş olduğu halde -ı 
çıkardığından yakal•~i~ 

§ Çorakkapı Ge~e: (J 
1 

desinde Mehmeh ofl ~· 
Ramazan bir müoıı•' C' 

· d H- . oi1" .. , cesın e useyın ,. 
1 

di bıçakla arkasuıddtl" f 
surette yaraladıjıll 1 

kalanmıştır. ...--/ 
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