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Dünya kolitikası yine karıştı. Beynelmilel siyasetin sey
yar.. Heykelini! Uçurumun kenarına kadar sürükled:ler. 
Onu tepetaklak hu korkunç ve daha bakarken insanların 

tüylerini ürperten deri!1liklerine .ataçaklar mı? Biz Habeşistan 
seferi münasebetiyle ltalya ile lngiltere arasında, Avustur
yanın ilhakı ve Çekoslavakyanın parçalanması münasebetile 

AlmanY.a ile Fransa ve İngiltere beyninde pek çok gergin
leşen münasebetlerini vaktile tetkik ve tahlil ederken bu 
devletlerin çarpışmalarını kolay bir şey olmadığım ısrar ve 

inatla iddia etmiştik. Bu satırları yazmaktan maksadımız 
iddiamız hadiselerle teyyüd ettiğini hatırlatarak kendimize 
bir iftihar payı ayırmak değildir. Fakat biz bugün de bü-

tün dünya matbuatının iri harflerle politika işlerinin uç~
rum kenarına sürüklendiğini yazmalarına rağmen korkulan 
müthiş bombanın infilak edemiyeceğine dair mütalaamıı.ı 

yazarken eski iddialarımızı tazelemek istedik. 
Evet vaziyet vahim ve uaziktir. İştahlar artmış, dişler bi

lenmiş ve yinecek yeni hır lokma için sofraların başına 
geçilmiştir. Fakat yukarıda söylediğimiz gibi beynelmilel 

siyasetin s·eyyar ... Heykelinin uçuruma fır!atı\masmı menne
decek bir kuvvet mevcuddur. Biz bu kuvveti, diplomatların 
maharetinden ziyade milletlerin dirayet ve intibahında 
buluyoruz .. 

SIRRI SANLI 

DENİZ SUYUNDAN ALTIN 
YAPACAKTI! 

B. MARKONİ 
Paristeki kanser kongre-

sine iştirak etmek üzere 

Fransaya gitmiş olan telsiz 

telgraf ve radyonun dahi 
mucidi Mırkoninin dul ka

rısı Markiz Kiristin Markoni 

gazetelere şu beyanatta bu
lununmuştur : 

"- Kocam son zamanla
rında deniz suyundan altın 

yapmak için tecrübelere gi

rişmişti. Bunun için en bü

yük müşkülatı da yenmiş 

bir vaziyette bulunuyordu. 
Ölmeden önce zevcim hana 

şu sözleri söylemişti : 
- Ben dünyanın en bü-

yük sırrını elde edecektim, 
fakat ne çareki buna insan 

ömrünün kısalığı mani ol
muştur.,, 

Kastamoni, 9 (A.A) 
Anadolu ajansının hususi 
muhabiri bildiriyor. 
Buğün saat 11 de Reisi

cumhur İsmet İnönü Ka.s~a
mor i parti vilayet kongre
sini şereflendirdiler. 

Vali Avni Doğan tarafın
dan yapılan yoklamayı mü
teal<ip Reisicumhurumuz ri
yaset mevkiini alarak her ..... 
cümlesi alkışlarla karşılanan 
aşağıdaki nutku irad buyur
mu ılardırl 

Arkadaşlar. 

Cumhuriyet Ha!k partisinin 
Kastamoni vilayet kongresi
ni açıyorum. Kongre azasını 
ve kendilerine selahiyet ve-
ren parti teşkilatını muhab
betle selamlarım. Bu vesile
den istifade ederek bir kaç 
gündür beraber bulunduğum 
Kastamoni vilayetinin muh
terem halkına teşekkür ve 
~+;t::I J;;;;;t:::::( dııllll+;t::I J;;;;:.t:2 ~ 

Maraşalımız 
Atinadan döndüler 

FEVZİ 

Yaşadıkları müddetçe sarhoş .. olan 
rakı veren kabile lerine 

ve ölü-

('"!indi Çin) den bir Fransız muharriri yazıyor: Rades kabilesi her fırsatta içer. 
Aıle arasında evlanme, doğum hadiseleri, ki bu kadar kalabalık bir ailede hemen sık 

sık görülür, içki İçmek için başta gelen vesilelerdir. Seyahate mi çıkacaktır, ava mı gı
decektir, avdan mı gelmiştir, mal m(almış veya mal mı satmıştır, mahsülü bereketli mi 
olmuştur, ölüleri hatırına mı gelmiştir, mabudlarına tazim merasimi mi yapacaktır, hasta-

lığa tutulmuşta mabudlara dua mı edecektir, bütün bu vesileler bütün ev halkını ellerinde 
kamış rakt bakraçları b1,ına to;>lama.ğa kafidir. Onlarda rakı alemleri şöyle başlar : 

Kadınlı, erkekli herkes hasırlara oturur. Birbirlerine sundukları rakı destileri ile yavaş 

yavaş sarhoş olmağa, bu esnada hizmetçiler de, hafif hafif teganni etmeğe başlarlar. Hiz
metçiler ayaktadir. Erkek ve kadınlar yarı uzanmışlardır. Bu teganniden sonra. evin er
keği şu şekilde teğauni eder : 

Senin güzel göğüslerin, kıvrak belin, parlak gözlerin, mükommel kaşların beni sarhoş 
etti. Sana istediğin herşeyi vereceğim, mücevherler yağdıracağım. Yalnız sen benimle şu 
küçük hasırın üstünde, bir defacık seviş. Seni çok istiyorum. Sen benim ol.. İlh ... 
· Böyle zamanlı zamansız rakı içip hayvani duygularla coşan ve altı ay , her gün devamla 

ölülerinin mezarlarına pirinç rakısı kötüren kabilenin gülünç hareketine : 

İSTER GÜL İSTER AGLA 

kıymet ve ehemmiyettini 
tebarüz ettirdikten sonra 
bugünkü Cumhuriyetci ve 
layik Türkiyede esen sami
miyet ve itirnad havasını şu 
sözlerle canlandırmı~tıı ! 

İstanbul, 9 (Telefonla) -
Bugün Savarano yatı ve Zc..
fer toı pi~ osu Karad<:size ha
reh t •etmiştir. Reisic.tın- hu
rurr. uz İc;met İnönünün hava 
müs- it olduğu takdirde İne
boludan deniz tarikiyle Zon
guldağa gitmesi muhtemeldir. 

CUMHURREİSİMİZİN ESKİ TETKİK GEZİLERİNDEN 
BİR İNTİBA 

"Yüce hedefler için taşkın 
bir şevk ve azim ile çalı~
mak havası ... İşte Türk mil-

letinin bugün ciğerlerini dol
dur an temiz hava budur.,. saygı duygularını söylemek 

isterim. 1 
Kastomonidcn bütün Tür

kiyeyi haberdar etmekle 
bahtiyarım ki halk içinde 
geçirdiğim günlerin intiba
larından pek memnunuır. 

Büyük Türk milleti Çankırı 
ve Kastamoni merkezinde, 
lkazalarında ve köylerinde 
yaşıyan gvatandaşların ça
lışkan, yüksek ahlakı, 
iyi, vatanperver vatandaşlar 
olduğundan emin ve müfte
hir olabilir. 
Kadın ve erkek vatandaş

larla temaslardan aldığım 
intiba şudur: Onlar şuurlu 
ve fedakar olarak büyük 
Türk ailesinin içinde milli
yetçi ve layik Türkiye Cum
huriyetinin aşınmaz ve sar
sılmaz kalesi olmak ]meziye-; 
tini ispat etmeğe her zama;-
hazırdırlar .g . g 

Vatandaşlarımın 'kendilhu-· 
susi ihtiyaçlarını söylerken.;, 
vata~ın umumi mesele-~ 
ihtiyaçlarını da beraber dü
şünecek kabiliyette oldukla
rını takdirle zikretmek iste
rim.' 

Asırlardanberi vatan hu
dudlarına yiğit göndermiş 
olan Şimali 'Anadolu-~at~ 
daşlarımızın tarihe., şöhret~ 
salan kahramanlık vasıfları
nın en temiz bir canlılıkta 
bulunduğundan büyük Türk 
milleti emin olabilir. Vatan- . 
daşlarımın Cumhuriyeti na
sıl kendi öz canları saydık
ları, B. M. Meclisine ve 

Cumhurryet hükumetine na
sıl temiz bir surette bağlı 

ve inanmış olduklarını ya
kından bir d~ha görmek be:• 
ni güvenle ve iftiharla dol-1 
durdu. 

Kongrenin sayın azası, 
C. H. Partisinin vilayette 

sizin gibi güzide azaları sa
yesinde temin ettiği sevgi 
ve itimadı muhabbetle kay
detmek isterim. Unutmayı

nız ki sınıf ve zümre farkı 
tanımaksızın Büyük Türk 
milletinin yekpare bir insan
lık ve medeniyet kütlesi ol
o\masını ideal tutan parti-

mizin başlıca kuvveti bütün 
vatandaşların muhabbet ve 
itimadı olduğu gibi başlıca 

vazifesi de bütün vatandaş

ların hizmet ve ihtiyaçlarının 
teminidir. Parti azalığını 

hususi menfaat mülahazasına 
asla tenezzül ve müsaade 

etmiyen bir siyasi terbiyenin 
sıfatı ve şartı telakki etmek 

sayesinde partiyi bütün va
tandaşları kucaklıyan büyük 

bir aile ocağı haline getire
biliriz. 

Cumhur başkanımız kom
şu ve diğer ~memleketlerde 

son zamanlarda göze çarpan 
bazı anlaşmamazlıklara karşı 

Türk milletinin bütün fertleri 
arasındaki şuurlu ahenğin 

Lütfü Kırdar 
Manisa da 

Manisa 10 (Hususi) - Es
ki valimiz B. Lütfü Kırdar 

bugün Manisaya geldi ve 
istasyonda binlerce halk ve 
köylü tarafından kar.şılan
mıştır. Bu akşam Lütfü Kır
dar _şerefine belediye tara
fıii"dan bir ziyafet verilecek
tir. 

Nutku müteakip kongre
nin normal mesaisini takip 
etmesi için riyaset mevkiini 
Vali Avni doğana braktılar. 

Vali, Reisicümhurun kon
greye bahşettikleri şerefi 
heyecanlı şükran cümleleriy
le ifade etti. 

Nafıa Vekili
miz Erzincanda 

B. ALİIÇETİNKA YA 

İstanbul, 10 ( Husuri ) -
Nafıa Vekilimiz Ali Çetin-

kaya dün akşam Erzincan 
istasyonunu·işletmeğe aÇmak 
üzere davetli zevatla Erzin
cana hareket etmiştir. 

Halkın Sesi Hakkın Sesidir 

Belediyemizden ricar olunuyor 
Birçok okuyucularımız tarafından aldığımız bir mektup 

dolayisile. 
Bundan beş altı ay evvel belediye tarafından ihtiyaç olan 

[Akropol) suyunu başka mecraya akıtmak dolayisile Na
mazgahta açılan kanalların iki üç ay mukaddem kapatıl
dığı halde üzerindeki kaldırımların elan yapılmaması yüzün
den küçük bir yağmur ve mevsim dolayisile bir göl halini 
almakta ve bu münasebetle oradan gelip geçen halkın ve 
bilhassa orasının bir mektepler muhiti olması yüzünden tale
beler , çamurlara batıp çıkmakta· ve buradan geçmek için 

birçok müşkilat çekmektedirler. Bu yolun yakıninda yapılan 
ıollarla, kanalın kaldırımlarıda kapatırıılr oradan geçen hal
kın pek fazla sevineceği şüphesizdir. Halk bunun nazarı 
dikkate alınmasını sayın belediye reisimizden rica ediyor. 

Halkın Sesi Hakkın Sesidir 
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Doktor Kanso'na göre vatandaşlarına karşı kibir ve 
azamet satanlar doğma birer ahmak :ve demokrasinin 

başları ezilecek düşmanıdırlar ! 
--·~· ..... --

Doktora, verdiği izahattan, 
lütuf ettiği kitap ve mec
muarardan dolayı uzun uza
diye teşekkürler ettikten 
sonra bizimle yemeğe kalma
sını rica ettim. 

Nazik misafirimiz: 
- Size zahmet olmaz mı, 

diye sordu 
Ben hemen cevap verdım: 
- Bu meselede bir zah

mete girecek bir kimse varsa 
o da aziz misafirimiz ve · 
değerli doktorumuz olacak- ' 
tır .. 

- Neden? 
- Çünkü yümek esnasın-

da da sizden bu doktorun 
hususi hayatı hakkında da 
bazı şeyler sormak istiyorum. 
Ne yapalım, insan bir gaze
tecinin evine ve eline dü
şünce böyle içtiği bir çorba 
kaşığının bedelini verdiği 
çok kıymetli malumat ve 
notlarla ödemağe mecbur 
kalır. Sizden bu mesele için 
bir hayli malumat isterken 
sizi üzeceğimi fazla düşünü
rsem, gazetecilik vazifesini 
unutmuş olurum. 

-Amerikada gazetecilerin 
bir haber elde etmek için neler i 
göze aldıklarını gördüğüm, 

bildiğim için sizin bu misa
fir okşayıcı tekliflerinizi 
memnuniyetle kabul edece
ğim. 

Doktor Reşad Sağol ile 
yemeğimizi yidikten sonra 
kahvelerimizi gene yazı 
odamda içmeğe karar ver
dik. Doktor ikinci siğarasını 
yakarak biraz evvel rica 
ettiğim izahatı vermeğe baş
ladı: 

- Doktor Kansonun bu 
mecmualarda gerek çocuk
luğuna, gerek gençliğine ve 
gerek aşk maceralarına dair 
pek çok yazılar, hatta ro
manlaştırılmış vak'alar göre
ceksiniz. 

Ben size şimdi birdenbire 
hatırladığım bir vak'asından 
bahsedeceğim. Bu garip 
hadise Kansonun birdenbire 
şöhret bulmasına sebep ol
muştu. Bundan dolayı ken
disinin birkaç ayda hapis 

cezasına çarpıldığını ve gene 
kendisinin şeytani zekası 
sayesinde bu cezayı çekme
den kurtulduğunu söyler. 
Bu tuhaf ve hayret verici 
vak'ayı birçok zaman sonra 
kendisinin talebe ve asistan
larından biri anlatmıştı. Dok
tor Kansonun dünyada haz 
ve hazım etmediği insanlar 
arasında birinci sırayı kibirli 
ve mağrur olanlar teşkil 

eder. Kanson bir gün, bir 
çocukluk, mektep, genç
lik ve hovardalık arkada
şının kendisinin yanından 
geçerken ona selam ver
mediğine fena halde içer
liyerek ona komik olduğu 
kadar da müthiş bir oyun 
oynamıştır. Bu oyunu hazır
larken da bu eski arkadaşı

nın kelime oyunlarile ismini 
murad ve telmih ederek 
ateşli ve zehirli bir yazı 

yazmıştir. Bu satirik (hicivli) 
makalede akrabalarına, arka
daşlarına, meslekdaşlarına 
ve umumiyetle vatandaşla

rına karşı kibir ve azamet 
satanların birer dimağ has
tası, birer doğma ahmak ve 
budala olduklarını ve bun
ların her şeyden önce de 
demokrasinin, millet hakimi
yetinin müthiş ve kafaları 

ezilecek sersem düşmanları 
olduğunu ispat etmeğe ça
lıştı. 

- Aarkası var ..................... 
Düzeltme 

Romanımızın başlığında 
(Deliler doktorunun mace-

raları) yazılacak yerde (Deli 
doktorun maceraları) diye 
dizilmiştir. Tashih ederiz. 

Tanzimleri sırasıcda pul 

yapıştırılması icap eden ev
raka tanzimlerinden bir müd-

det sonra pul yapıştırıldığı 
takdirde hem resım, hem 
ceza alınmayıp yanlız ceza 
alınmakla iktifa edilmesi la
zım geleceği maliye vekale
tince kararlaştmlmıştır: 

~-----El!!C~;::.,..,ı!':r;ır~~· 1. Büüyk fedakarlık - Görülmemiş bir program 

lşt~ Kültürpark Sinemas'nın 
lzmir sayın halkına hazırladığı büyük sürpriz : 

Bugün 2 film birden 

HE.RŞEY ~Ef'.! 'N iÇiN ~ MALAKALI KADIN 
Ballur seslı dılber artist U Büyük Fransız artistleri 

GRACCE MOOR ~ PIERRE R. WıLM 
ve büyük san,atkar U VE 
GARY GARANT ~ EDWİG FEUILLER 

nefis, cazip bir şekilde temsil U Tarafından müstesna bir su
edilmiş gençlik, neş'e, ~ rette yaradılmış ailevi - ıç-

dans muzik filmi U timai aşk faciası 
AYRICA : Türk~e sözlü FOKS JOURNAL 

Seanslar; hergün : (Herşey Senin İçin) 3,10 ve 7,20 de 
(Malakah Kadın) 5 ve 9 da 

Cumartesi Pazar günleri saat 11 de (Herşey Senin İçin) 
filmi ile başlar. 

DİKKATıı: Atatürkümüzün cenaze [törenlerini halkımızın 
tamamile görmesini temin için hergün saat 2 de ve 

Cumartesi 11 de Pazar günleri 10 da ucuz (HALK 
SEANSLARI) tertip edilmiştir. 

Duhuliye 10 ve 15 kuruştur. 

1 

(HALKIN SESi) 
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Düşündüren 
düşünceler 

" DOKTOR 1 
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Lumbago bel tutukluğu ~~~-(!j~~~-

Ekseriyetle eskiden beri 
rumatizzn olan yani romatiz
maya mübtela bulunan kim
selerde Lumbago ·yani bel 
ağrısı ve tutukluğu goru
lür. Hasta: birden bire her 
hangi bir hareketi müteakip 
beline adeta bir kama sap
lanmış gibi olur ve öylece 
kalır. Doğrulamaz, büyük 
müşkülatla yatağına nakle
dilir. Hareketsiz bulunuldu
ğu dakikalarda o kadar is
tıra p vermez, fakat en ufak 
bir hareketi müteakip şid
detli bir sancı başlar ve has
tayı günlerce muztarib -eder. 
İşte buna Lumbago derler. 

Lumbego dediğimiz ·gibi 
romatizmalılarda veyahud ro
matizmaya müstaid olanlar
da görülür. Tedavisini yal
nız mevzii değil umumi ola
rak düşünmek lazımdır! Ro
matizma perhizi yapmak, rü-
tubetli yerlerde bulunmamak 
güneş tedavisi tatbik etmek, 
muayyen zamanlarda kaplı

calarda kür yapmak tedavi
sinin esasıni teşkil eder. 

Lumbagonun şiddetli :za
manlarında ağrı olan yer 

Hiç kimse kendi yaşında 
olmaktan memnun değildir. 

** 
Tam zamanında "adam 

sende!,, demesini bilen in
san bahtıya_rdır. 

Kadının 
şey, kendi 
döğrudur. 

** 
her arzu ettiği 

mantığına göre 

** 

Geçinmek istiyen ve geçin
mesini bilen adam, kaynana
sile bile geçinir. 

Geçinmek, insan ruhunu 
anlamak demektir. 

,·ı* 

Aşk, irademizin ve seci
yemizin en büyük imtihanıdır. 

Hangi ahvalde, ne zaman, 
kime itimat etmelidir? En 
büyük hüner bunu tayin et
mektedir. ............ .......... .. ················· ........... . 
üzerine sıcak şeyler tatbik 
etmek, bazan hacamat yap
mak çok fayda verir, dahi
len aspirin ve buna mümasıl 
ilaçlar vermek lazımdır. 

Aşk Dilenen Dilenci 
~~-----~~-------

Bay Asım İclalle evleneli Bu akşam da o tara-
bir sene almuştu. Bu bir se- fa mı gitti? · 
ne içinde karı, koca pek - Evet ... 
mes'ut bir tarzda yaşa
yorlardı. Fakat son zaman
da bay Asım eve geç gelme
yi, bazı gecelerde hiç gel
memeyi adet edinmiye baş
layınca, İçlali derin bir me
rak sardı. Bunun sebebini 
anlamak istiyordu; lakin bir 
türlü bu arzusunu yerme 
getiremiyordu. 

İşte o geceyle, tam beş 
gece olduğu halde İclal kar
şısında çok sevdiği kocasını 
görememişti. 

Evlerinin penceleri cadde
ye yakın olan odada oturu
yor, dışarıda kocasının yü
rüyüşüne benzetecek bir 
ayak sesi dinliyordu. Saat 
2 yi vurmuştu. İclal yatak 
odasına giderken, kapının 
önünde bir ayak sesi işitti, 
bunu takibeden krpının tok
mak vuruşlarının, gecenin 
içinde yaptığı aksi seda ol
du. İclal derhal kapıya ko
şarak Bay Asımı karşılaya
cağı sırada karşısında onun 
katibini görünce sordu : 

- Kuzum, bana söyleyi
niz. Asım beş gecedir nere
ye gidiryor 

- 'Bilmem amma, onun 
bir kaç akşamdır trenle git
tiğini görüyorum. 

- Hangi istasyondan bi
niyor? 

- Basmahaneden. 

Ertesi akşam İclal eski 
bir manto giyerek, kocası
nın tanı~ıyacağı bir kılığa 

girdikten sonra istasyona 
gitti. 

Nihayet kocası nereye gi
derse arkasını bıaakmadı. 

Bay Asım Bornuvada bir 
eve girdi İclal de o gece 
mektep arkadaşlarından bi
rinin evinde kaldı. Ertesi sa
bah gene bir dilenci kıyafe- 1 

tile akşam ocasının girdiği 
evin önüne gitti, ve b. Asım 
kapudan çıkınca önüne ge- 1 

çerek: 
- Bana merhamet ediniz, 

dedi Bay Asım cüzdanını 
çıkarıp, para vereceği sırada 

- Havır, dedi.. ben siz
den par~ istemiyorum Şef-
kat ve aşk istiyorum. Eğer 1 

bunlar s izde yoksa, beni bir 
senedir neden oyaladınız 
mademki başkasını seviyor
dunuz benimle niçin evlen
diniz? 

. B.Asım şaşırmıştı. 
Iclalin iki omuzundan tuta

rak: 
- İclal gözlerime inana

mıyorum. Demek hakikati 

1 öğrrenmek için bu kıyafet

lere girdiniz? Bundan sonra 
yalnız seni duşünüp, yalnız 

seni seveceğime söz veriyo
rum. Beni afet. 

A. F. T. 

7 Birinci Çarşamba malinelerinde lsmetpaşa 
bulvarında 

Tel= 406s yeni Sinemada Tel : 406s 

Görülmemiş zengin program - 4 Saat 33 kısım birden 
Türkçe izahatlı Fox Jurnaf 

1 - Kara korsan Türçe sözlü şah eser 

2 - Bir milletin istiklali 
Kahramanlık rekoru - Dehşet verici Kovboy filimi 
Fiatler: 20-25, talebe 15~20 Seanslar: 1,15 3-7 de 
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Gözlerime baksana, dedi, şeşi 
•• •• beş goruyor evlat! •••• 

Bu vaziyette hikayemi an
latılır?. Başka bir gün gel, 
sana istediğin kadar anlata
yım.. olmazını ... 

Ve ilave etti : 
- Hem sen de burnumun 

dibine kadar yanaşma... Bu 
mubarek şey geçicidir. Sonra 
karışmam ... 

Gene Yalı kahvelerinde
yım ... 

Yüyünün bir yanı, eski 
bir yaranın izini taşıyan iri 
bir adam var.. bana ters 
ters bakıyor. Kendi kendime: 

- Allah Allah.. bu üstad 
aceba birinemi benzeti
yor beni .. diyorum... Ni
hayet dayanamadım, bir ga
zateyi bahane e :l ! r .! k ya
nına gidip oturdum. Yan 

gözle adamı dikiz ediyorum. 
Fakat bakışları hiç değişme
miş gene... Yaradana sığı

nıp dedim ki: 
- Sizi gözüm ısırıyor 

amma, acaba nerede gör
müşüm ... 
Aksı aksı cevap verdi: 
- Beni gördüğün yeri 

sen bilmezsen, ben mi bile
ceğim ... 
İçimden "çattık helaya!,, 

dedim. Maamafih bu adam
cağızı bir yoluna getirmek 
icap ediyordu. 

- Canım, dedim, şakayı 
bırakın. Siz İstanbulda falan 
bulundunuz mu ? 

Lfitfen tebessüm etti ve: 
- Adet olmuştur, dedi, 

birbirlerile tanışmak istiyen-

ler, hep fa lan yerde, falan 
memlekette, feşmekan kar
yede, görüşmüş gibiyiz ğeli
yor bana.. derler. . Siz de 
.. l • oy e ..• 

- Yok amma, siz bana 
demindenberi aksi aksi ba
kıyorsunuz da, her halde ta
nıyor beni ... 

Dedim. 
- Ben mi? 
Dedi ... 
- Tabii , dedim, farkında 

değil misiniz .. 
Bir kahkaha salıverdi .. Ve 

burnuma girerek: 

- Gözlerime bir baksana 
a nuruaynım. 

Dedi. Hakikaten gözlerine 
baktım.. Adamcağızın göz
leri şaşı değil mi imiş? ... 

Güldüm ve: 

- Kusura bakmayınız, 
dedim, gözleriniz böyle oldu
ğuna dikkat etmemıştim. 

- Ya, ya.. benim gözle
rim biri şarkta, biri garpta-11 
dır. Benim gülümsemediğim 
zamanlar bile, gözlerim aksi 

aksi bakar .. yani senin anlı-
yacağın gözlerim, 
bana darğındır ... 

Dedi.. sırası 

sordum: 

tamamile 

gelmişken 

- Yüzünüzdeki yara ne ? 
Güldü: 
- Birader, dedi, sen ne

redeyse benim künyemi bile 
soracaksın.. dur yahu daha 
okadar ahbab olmadık. 

İşi pişkinliğe vurdum: 
- Ne çıkar canım .. tanış

tıkya.. kafi .. 

Başını sallıyarak cevap 
verdi: 

- Yüzümdeki yarayı so
rarak benim dertlerimi niye 
tazelersin a iki gözüm .. tatlı 

tatlı şeylerden bahsetsene ? 
- Ne bileyim, dedim, 

hatırıma öylece geliverdi de 
sordum. 

- Ben bu yarayı avrat 
alemlerinde almadım !... 

Diye söze başladı. 
Ve elile göstererek : 
- Bu yara iki süngünün 

yan yana toslaşmasından bu 
hale gelmiştir... • • 

- Anlatsana! 
Dedim ... 

- Dur hele şu ısmarladı
ğımız nargile gelsinde anla
talım.. nargile tokurdata, to
kurdata anlatmak iyi olacak 
dedi .. 

Garsona seslendim: 

- Evlad, bayın zamkino
zunu çabuk getir ... 

Gülüştük ... 
-Arkası var-

TAYYARE SİNEMASI 
BUGÜNDEN İTİBAREN 

BEKLENİLEN BÜYÜK PROGRAM 
Dilber İspanyol artist ve şantözü 

Imperıo 
Büyük 

Ar jantına in 
sehhar temsili 

Endülüs Geceleri 
Carmen romanından filme alınan bir şaheser ayrıca 

zengin teferrüat 
TELEFON: 3646 

Seanslar; 2,30 4,30 4,5o 9 

Cumartesi - pazar 12 2,30 4.3 &.50 9 



SAHiFE 3 

Şen!~!~~] 
Kaçahm ! 

. 'f ekin bir gece arkadaşile 
ınernadan donüyordu. Kar
tılarına esrarengiz iki gölge 
~kınca, evelden korkak olan 
ekin arkadaşının kulağına 

k:---: Aman kaçalım, onlar iki 
ışı, biz yalnızız, dedi. 

........ o ........ 
Armudun eyısl 

Armutçu bağırıyordu: 
- Armudun iyisi. 
Hasan B. baktı: 
- Bunlar çürük armut! 

. - Ben de armudun iyi
sıni satıyorum, diye bağır
mıyorum ya Hasan A.; ar
~udun iyisi gelsin diye ba
iırıyorum! 

........ o •••••••• 
kepeğe karşı bir ilAç 
Saçların parlaması ve baş

ta kepek olmaması için saç
!arı haftada bir çövenli su 
ıle yıkamak faydalıdır. 

Aktarlarda satılan 'çöven
den yüz gram almalı. Altı 
bardak su ile kaynatmalı Baş 
Yıkandıktan sanra saçlar tül
bentten süzülen bu su ile 
çalkanmalıdır. 

········C>········ 
Makas evde nasıl 

bllenlr ? 
Kesmiyen körleşen makas

ları biletmedcn keskinleştir
rnek için zımpara kağıdı al
rnalı ve makasla ensiz par
çalara taksim ederek kes
rneli. Makas mükemmelen 
bifenir. ........ () ....... . 

Yalan 
Anne - Ben senin yaşın

da iken yalan söylemek ne
dir bilmezdim ... 

Çocuk - Kaç yaşında 
iken başladın anne ! 

........ o •••••••• 
Tuvaletle Güzelleşir! 

B. H. bir tavuk almış e
vine getirmişti. Evde birkaç 
genç kadın misafir vardıki; 
B. Hasanın getirdiği tavuğa 
baktılar : 

- Bu tavuk güzel değil 
bay Hasan! 

- Sizin tuvaletinizi yap
tırdığınız berberin adresini 
verinde oraya götüreyim .. 
o da bir kaç dakikada si
zin gibi güzelleşiverir. 

........ o ....... . 
• Yılansız ;yer 
Amerikalı bir seyyah Nil

de yıkanmak ister. Yanına 
bir rehber alır. Araba yılan 
olmıyan bir sahil gösterme
sini söyler. 

Rehber bir müddet etra
fına bakındıktan sonra: 

İşte, der, burada hiç yılan 
yoktur! 

- Ya .. Neden? .. 
- Çünkü burada çok 

timsah vardır,"yılanları yu
tar!.. 

........ O•••••••• 
Modası Geçmeden 
- Yahu, böyle çala taban 

ne koşuyorsun ? 
- Aman arkadaş sorma .. 
- Ne oldu yahu? anlat. 
- Duramam, bizim baya-

na bir şapka aldım. _Modası 
geçmeden yetiştireyim. 

........ O•••••••• 
Asarıatika 

Y aşli bayan - Benim pot 
remi ne noktai nazardan be
ğenmiyor sunuz ? 

Genç bayan - Ben, mo
dern resimleri severim ... A
san atikadan hoşlanmam! 

~ 
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KADIN§ GÜZEL GORÜNMEK 
İÇİN TÜV ALETE DİKKAT 

ETMELİDİR 

• 
AYDALI 

• • BiLGiLER 
------111111111111------

Yznlü elbiselerdeki Yapılması K<>lay Bir 
lekeler nasıl Şekerleme 

·- -
/ ,. 

.. 

YENİ ŞAPKA MODELLERİ 
Yüze her sürülen şey cil

din yağlı, yağsız veya tabii 
oluşuna göre seçilir. Böyle 
seçilmezse hem yüzün taze
liğini bozar, hem de maki
yaj güzel durmaz. Şu halde 
yüzü boyamağa ve güzelleş
tirmeğe kalkışmadan önce 
onun cinsini kat'i olarak ta
yin etmek gerektir. 

H erkes k~ndi de&ic;inin 
yağlılık, yağsız' ık d aı.!cesini 
bulabilir. Yağsız cild sabun
dan mütC!essir o'ur. Ü!itü-;
te biı-kaç güıı sabunlanu.ca 
kepek gibi beyazlık yapar. 
Gerilir. Haaa dikkat e ·lilir-

k .. ' .. se, ne a ·l r genç ve L~ru-
taze olu ·sa olsun h;ıfif lnfif 
buru~ur gibi olur. Bu buru
şukluğun elb~:te ki ya'i'ı

lıkt~n gelen hakiki buruşul{
lukla bir alakası yoktur. 
Bunlar incecik belli belirsiz 
çizgilere benz.!r. Yağ1 ı bir 
krem sürer de birkaç saat 
beklenirse düzeldikleri gö
rülür. 
Yağsız cild donuk olur. Şef- , 
faf durmaz. Soğuğa. sıcağa I 
karşı çok hassasdır. Çabuk 
çatlar, şabuk yanar. Suya 
bile taham~ülü yoktur. Sık 1 

yıkanırsa derhal gerilmeğe 
başlar. İncedir, sıkıdır, de
likleri kapalıdır. 

Yağlı cild onun tam ak
sidir. Pırıl pırıldır. Fakat 
bu parlaklık cildin sağlığın
dan gelen şeffaflığa benze
mez. Kirli bir manzarası 
vardır. Delikler açıktır. Bu
run tepesi, alın, çene taraf
larında siyah siyah benek
ler vardır. O sabundan -mü
teessir olmak şöyle _ dursun, 
adeta hoşlanır. Yıkandıkça 
fazla pırıltısı azalır. İncelir 
gibi olur. 

Normal cild, yani her ka
dın yüzünün erişmek istedi
ği ne yağlı, ne yağsız, ne 
fazla hassas, ne vurdum 
duymaz, ne kalın, ne ince 
ci'd panldamaz, donuk da 
d ~ğildir. İçten gelme bir 
şeffaflığı vardır. Delikleri 
sıkıdır. Ne gergin ne de 
serttir. Yumu ıaktır. Öyle 
ne sabundan, ne de ·soğuk

h sıc1ktan kolay kolay mü
teessir olur. Ne ince çilg~

lenmiş gibi durur, ne de 
siyah bennkl.!.-i v:ı:dı.-. ''Ah 
ne güzel, süt gibi, kaymek 
gibi, kadife gibi,, dedirten 
bütün güzel cildler bu cins
tendir. 

Maamafih hemen hiç bir 
kadın cildi ne tam yağlı, ne 
de tam yağsız sayılamaz. Bu 
iki, hatta ü ç tüdü cild çok 
vakit ayni vüzd... karışık o
larak görülür. Birinde buru.o 
tepesi yağlı, öbüründ ~ alnı 

yağlı, bir başkasında yanak
lar kupkuru, diğer birinde 
de çene yağlı, diğer taraf
lar. normal veya yağsızdır. 

iş bütün bunları tabii ha
le s::>kmaya çatışmaktadır. 

Yağsız cildler sabunlan
mamalıdır. Sonra büsbütün 
yağsız kalır. Sık sık besle-

yici lanolinli kremler sürme
lidir. Temizlik için su sabun 

yerine yağlı temizleme krem
leri kullanmalıdır. Çildin ne-

resi yağsızsa, kimin cildi 
kupkuru ise bu tedavi on
lar ve oralar içindir. 

Yağlı cildler bilakis gün
de en az bir kere sabun-

lanmalı, hatta arada sırada 

yumuşak bir fırça ile fırça
lanmalıdır. 

Delikleri tıkayan şiyahlık
lar ancak böylelikle azalır. 

................. mi!' ............ __ ....... . 

ELH AMRA idaresinde Mlllt KütUp-

1 

-. 

t1. hane sineması 
BUGÜN 

SENENİN EN BÜYÜK FRANSIZ FİLMİNİ 
TAKDİM EDER 

AŞK BAHÇELERİ 
Nefis ve harikulade güzel bir Fransız filmi 
Baş rolde: son senenin en güzide 

Fransız yıldızı 

VIV ANE ROMANC 
PIEREI ERNOIR LOUIS JONVET 
Seanslar 3 5 7 ve akşamları 9da başlar 
Cumartesi saat lde - talebe 15 Kuruştur 

Pazar günü saat llde çok ucuz aile matinesi 
SALON 20 KOLTUK 30 KURUŞTUR 

::c:= ' -;;:::-:: r:=;r - -+ %11;• t li ... :....:::. 

• 
Bu da cildin yağlı olan yer
leri veya cildi yağlı kadın
içindir. 

Normal cilde gelince onu 
bu~una fazla hırkalamamalı
dır. Bra sıra be.,teyici bir 
krem. günlük su sabun te
mizliği kafidir. Pudra altına 
biraz güzellik kremi sürü
lürse makyaj bu citdd.! pek 
iyi kalır. 

DİKf{AT ! 

' Pşin ve 
Taksitle 

En şık en ucuz elbisele
rinizi Kavaflar şarşısında 35 

No da 
7 ER Z J 

çıkartıllr? Eve gelen misafirlere şe-
(İngiliz suyu) ismi verilen kerleme, çikolata, ikram et-

bu ilaç yünlü elbiselerdeki mek adettir. Tarif edeceği-
lekeleri gayet iyi temizler: miz şekerlemenin yapılışı 
100 gram doksan derecelik kolay, lezzeti pek güzeldir: 
ispirto, 40 gram amonyak, 250 Gram karışık her 
40 gram benzini bir araya hangi bisküiden almalı. Bun-
karıştırmalı ve ağzını kapı- ları iyice dövmeli, 125 gram 
yarak muhafaza etmelidir. kızarmış bademi de maki-
Mayaaıhn Önüne Geç- neden geçirmeli, 125 gram 
mek İçin Kolay Bir İlaç karışık meyva şekerlemesini 

Kışın ellerde olan maya- gayet ince doğramalı. Üç 
sıhn önüne g\!çmek için ko- yumurta akını 100 gram ince 
lay bir ilaç: pudra şekeri ile köpürünceye 

3 Bardak su içine altı yap- kadar telle vurmalı, sonra 
rak defne atarak fıkır fıkır içerısıne dövülmüj bisküi, 
kaynadıktan sonra ateşden makineden geçmi? bademi 
indirmeli. Ilık olunca eller ince doğranmı meyva şe-
bu su ile banyo yapılmalıdır. kerl<!mesini ve küçük bir 

.................... kadeh rhum veya her hangi 
Lahna, kuru fasulye koku1u bir likörü ilave ede-

kokusuna karşı rek bir hamur yapmalı Bun-
kolay bir tedbir ları çay kaşığı ile l üçük 

Lahna ve kuru fasulye pa:-çalara taksim ederek toz 
yemekleri pişerken ekseri- hali ıdc çikolata · içerisinde 
yetle evin içine pişen seb- yuvalan• alı ve tabağa dizmeli. 
zelerin kokusu yayılır. Buna ıı ııı il ıııııını il 1ı ,ı il ı ıı o ılll 

mani olmak için bir peçe
teyi sirkeli suya batırarak 

ıslatmalı . T encerc kapağının 

kenarlarını değirmi olarak 
katlanmış ıs ak peçei.e ile 
sarmalı. Bu suret\.! koku 
eve yayılmaz. 

Kamçıoğlu 
C.,,, ·ı· .. , h ı ·' ı. ı. .!!lasu :ı.;~:ı ı.. a. ı 

elektirk tedavisi 
İzmir - Birinci beyler So. 

No. : 55 Telefon : 3479 

Aşçıbaşı l\llarka 
Makarnalar 

'. 

Selanik sergisinden birincilik 
Yaptırınız. madalayasını kazanmıştır. 
1 nci Sınıf Mutahassıs. :Pf~~~~ ~"':!(~~~~ 

Kazım 
Şengüder'e 

DOKTOR I~ o o K T o R ~ 
• • Salih Sonad u 
Ismaıl Hakkı tt Cilt, Saç ve Zührevi has-~ 

Bilgeer ~ ıa1ıkıar mütehassısı ~ 
~~2 nci Beyler sokak No. 81 ~ 

Dervişoğlu ~ Her gün öğleden sonra U 
Dahili, sinir, çocuk hastalıkları tt Telefon: 3315 ~ 

1 9 2 t 
~J:;;t:::D::.til[~ '~li::::..~li::::..t;l~ 

saat -1 kiçeşmelikte l( 
1-6 Karşıyaka Yalı 11 Na.da Cumhuriyet) 

1 T. 3760 • • 
~~~toı,ıııııı~•.=:a~toı~ ışesı 

ÜROLOG OPERATÖR 

DOKTOR 
Fuat Soyer 

Böbrek, mesane, prostat, 
idrar yolu hastalıklarını te
davi ve ameliyatlarını yapar. 
2 nci Beyler Numanzade No. 5 

Emel Kişesi 
Emelinize nail olmak is

terseniz T. H. K. Piyango 
biletlerinizi Emel kişesinden 
alınız. 

Tilkilik eczanesi karşısı No 561 
T. 3319 Necmi Atıl 

Yılbaşı piyango biletleri

nizi pek çok vatandaşları 
servet, refah ve saadete ka-

Temiz dövülmüş, itina ile 
hazırlanmış her cins b&Jharat 
S ve 10 kuru~luk anbalaj
larda 

DOKTOR 
Tevfik Lütem 

MERKEZ HASTANESİ 
Kulak, Burun, Boğaz 

Mütchası;ısı muayenhane 2 nci 
Beyler Numanzade sokak No. 5 

H r gün öğleden sonra. 

. >r. Fahri Işık 
Izmir M ... m\eket 1H:ıstanesi 

Rontken Mütehassısı 
Rontken Ve 

Elektrik tedavisi yapılır 
İkinci B ~yler So. No. 29 

TELEFON 2542 ................................................. 
vuşturan bay Receb 'in Eski 
mahkeme önünde (96) nu
marada (Cumhuriyet) .,kişe-
sinden almağı unutmayınız. 



SAHIFE4 (HALKIN SES/) 10 BiRiNCi KANUN 

- - - -... - - - - - '"'- - ... §~$~~~~~= ~~~=~~~~~~~~;;~#~~~~~~~~ = p -----·-=-- - - .......,_ - - -~ _ ...... - -,:- ~·-·- - - - _._.. !"!';; s E H i R : 1 s oEn T-e 1 g ---,-----ı,,.------n=---- 1 : Her gün bir kıt'a: 
t , • t 1 r a a r 1 t Ullllll llllUllilll lllU lllllllllll llll llllllllllll l!IIIl~llllD!I llllllllllll lllllllnlll 111 ll!IIlll ~~lllll •• • 

tff ABERLERJ t § ~ Çalış kardeş fıkırlı ol senden ustunlerı say! 
t ffilııııuı mnn nııııı wm uı 'illi ııaııımınıııo ıııu111nıııt1nnııunııaıuııııuıuıwnıuııınıı11 ıııunilli :, Nerde olsa koşmalısın vatan için hizmete ... 

• 
t 

••:-----~-~-:.l ıHALEPTE SEYLAP FELAKET•ı • Y~ce Türksü~.' pe~ ~üyüks~.n s~.sini ~er yere yay Ogretmen Jenn I t Dun Atana guvenırdın, bugun guven lsmevte 

'• • 
• + A F. Tugaeven 

Terfii ı BIR KASABA YİRMİ BEŞ .K~Y ~u AL- BİN YIL 
~ğ:E::!:~~=i~:t:~.~E: :TINDA KALDI KIRKBEŞ KIŞI BOGULDU1 SONRA 
mı cetveli Kültür direktör- Halep, 9 (Radyo) - Burada seylaplar Halep, 10 - Halep ve civarına iki gün- DÜNYA 
lüğünce hazırlanmaktadır. olmuş ve bütün münakalat kesilmiştir. Za- denberi yağmakta olan yağmur durmuştur. 
Bu cetvele, geçen yılkı· cet- rar çok mühimdir. Y v l d h 1 1 1 b S agmur ar an usu e ge en sey aptan ir 
vele giripte terfi etmemiş on alınan haberlere göre, birçok köy-

l l b. l h kt · ı l d kasaba ve girmi beş köy su altında kal-
olanlar en son kidem zam- er e ın erce e ar arazı su ar a tın a 
larını 936 Eylülünde almış a mış ır. oy u er, sey aptan urtu ma k l t K .. 1··1 ıA k 1 k 1 mış, 40 kişi boğulmuş ve elli kişi kayıbtır. 
bulunanlar ve 

935 
yılı ögv ret- için evlerini terketmişlerdir. Kırk kişi kay- Hayvan telafatı da çoktur. Maddi hasar 

bolmuştur, k fazl d men okulları mezunları da- ~---:._;_0 ___ a_ır_. _________ _ 

hildir. 

Yeni mUddelumum 
muavini 

Şehrimiz müddeiumumi 
·muavinliğine tayin edilen 
Kelkit müddeiumumisi B. Ek
rem Tüfekçi oğlu İzmire gel
mış, ve vazifesine başlamıştır. 

Seçim 
Vefat eden lzmir meb'usu 

General Kazım İnancın ye
rine yakında meb'us seçimi 
yapılacaktır, Dahiliye veka
letinden vilayete gelen bir 
emirde İzmir mebusluğuna 
yapılacak seçim hazırlıkları
nın ikmali bildirilmiştir. İn
tihabat günü ayrıca bildiri
lecektir. 

r m lllllll ıUllll llfll!DUlllllr. llllllllllllllH Ulnll lifi 11 1111 ... 

§ ZABITA ~ 
L n ıınuıunımı ı ııuınımııınıımınıınııuıınııı ıııını ıımıı .1 

Basmahanede polis abidesi 
önünde oyun oynayan yedi 
yaşında Ahmet arkadaşı 4 
yaşında İbrahimin kafasını 
taşla yarmıştır. 

§ Soğukkuyuda Ahmet ve 
kardeşi Kamil, Zehra, Aliye, 
Cahid ve Bahriyeye ait zey
tin ağaçlarından zeytin çalan 
Fatma cürüm üstü yakalan
mıştır. 

§ Gazi Bulvarında oturan 
Refik oğlu 56 yaşında Akif 
metresi 30 yaşlarında Emi
neyi kendisinden ayrıldığı 
için kızarak altı yerinden 
yaralamıştır. Akif derhal 
yakalanmış ve adliyeye tes
lim edilmiştir. 
~ Çukurçeşmede oturan 11 

yaşlarında Fehmi. 12 yaşla
rında İsmail Emineye ait bir 
iskarpin ile bir saat Hilmi 
namında bir adama satarlar
ken yakalanmışlardır, 

~ Mersinli çayırında ko
yun güden çoban Vehbi 
koyunlarını bahçıvan Asımın 
bahçesine koyduğundan ara
larında kavğa çıkmış Asım 
Vehbiyi biçakla Vehbi de 
sopa ila Asımı yaralamıştır. 

~ Sultaniye mahallesinde 
27 sayılı evde oturan 27 
yaşlarıuda Salaheddin uyku
da örkmesile beraber elini 
pençere camına vurmuş ve 
kırılan camlar eline batarak 
yaralandığından hastahaneye 
katdırilmıştır. 
~ nnnıı~~ınur.ıı:-~ınııır~ 

Zengin Olmak 
• 
isterseniz 

YUNUSTA SON VAZİYET 

Faşist marşı menedildi her tarafta heyecan 
devamda Fransadan Tunusa ağır bombardı

man tayyareleri gönderildi 
Roma 10 (Radyo) - Tunustan bildirili- 't' çok tehlikeli bir şekil almıştır. İtalyanın 

yor: Dün İtalyan baş konsolosile ikinci Tunusa göz dikmesi ve Tunus halkının 
konsolosu Tun~s umumi valisini ziyaret Fransızlara olan bağlıl:ğı dolayisile halk-
ede~ek son hadıseler hakkında görüşmüş- taki heyecan devam etmektedir. 

ler~~:dra 10 (Radyo) -Tunus ve Korsika Roma 10 (R~dyo) - ~ransa hükumeti 
halkının yaptıkları nümayiş esnasında Sar- Tunus ~e Korsıkaya yem kuvvetler.le ~e-
donya ve Sicilyayi isteriz dimeleri Romada raber agır bombardıman tayyarelerı gon-
fena akisler yapmıştır. dermiştir. 

Roma 10 ( Radyo ) - Tunustan bildilili- . Roma, 9 (A.A) - Fransizların tunusta 
yor: Italyanlar a\eyhinde aldıkları tedbirlere 

Tuuusta Faşist marşı mennedilmiş ve karşı muhtel if İtalyan şehirlerinde talebe 
çalanlar tevkif edilmiştir. ve halk tarafından nümayişler yapıldığına 

Londra, 10 (Radyo) - Tunusta vaziyet dair haberler gelmeğe başlamıştır. 

Yahudiler 
---...... ---

HAKKINDAKi KANUN 
Budapeşte, 9 (Radyö) -

Yahudiler hakkındaki kanun, 
bu ay içinde parlamentoya 
sevk edilecektir. Hükumet, 
beledıyelerde çalışan yahudi 
memurların hepsine yol ver
miştir. -----Tataresko 

Parls sefiri 
Paris, (Radyo) Fransız hü

kumeti eski Rumen başve
kilı bay Tatareskonun Ro
manyanın Paris büyük elçi
liğine tayinine ağremanını 

Bükreşe bildirmiştir. 
~~~mı~~~ 

Hükômet 
Hekimliği 

İzmir hükumet tabibi B. 
Nazmi Özbek, şehrimiz sıh-
hat ve içtimai muavenet mü
dürlüğüne terfian tayin edil
diğinden İzmir hükümet he-

kimliğine Çeşme hükumet 
hekimi B. Saki tayin olun
muştur. 

Kendisinden Büyük Bir 
Kızı Kaçırdı 

Bayındır kazasının Boğaz 
köyünde 15 yaşında İbrahim 
ayni köyden 18 yaşında Faz
lıyı kaçırmıştır. İbrahim kız
la birlikte futulmuş, adliye
ye verilmiştir. 
~~~-~~~ 

BORSA HABERLERİ 
------

Çuval Cinsi Fiyat 
2063 Üzüm 11,50-18,50 

B. CEMBERLA YN .. . . 
ROMAYA GiDiYOR 

-------------====-~~----~--
Londra, 9 (Radyo) - Başvekil B. Çemberlayn ile Hari

ciye Vekili Lord Halifaks Roma seyahatine Paris ziyaret
lerinde kendilerine refakat eden zevatla çıkacaklardır. İtal-

1 yan işleri eksperi lngran da heyete dahil bulunacaktır. 
•• :zwıı.=:;p ==== www:r [!] ---="°""".,.... __ _ 

BİR BÜYÜCÜNÜN 
• • MARiFETi 

Bursa, (Hususi) - Bursaya bağlı Gürsu nahiyeside garip 
bir vak'a olmuştur. Ümmühan ismindeki bir kızı seven İb
rahim, bu sevgilerinin evlenme ile neticelenebilmesi için bir 
büyü yaptırmıştır. Bu büyünün tesıri altında kıvranan Üm
mühan, akrabasından Tahsine başvuşmuş, bu delikanlı ile 
evlenmek istemediğini ve onu hiç sevmediğini söyliyerek 
bu cehennem acabından kendisini kurtarması için mukabil 
bir büyü yaparak o büyüyü bozmasını rica etmiştir. 

Tahsin, akrabasının teklifine ve ricasına dayanamıyarak 

balmumundan başı olmıyan küçük bir insan heykeli yapmış. 
üsfüne de arap harflerile bir şeyler yazmış, onu güzelce 
ce kefenleyip tabutaakoyduktan sonra götürüp mezarlığa 
gömmüştür. Tahsinin mezarlığa garip bir şey gömdüğünü 

görenler bekçiye haber vermişler, bekçi ile diğer görenler 
Tahsinin gömdüğü minnacık tabutu çıkarıp hükumete gö
türmüşlerdir. 

Tahsin yakalanmış ve asliye ceza mahkemesinde muha
keme edilirken bunu yaptığını itiraf etmış, ancak büyücü
lüğü san'at edinmiş kimse olmadığını ileri sürmüştür. Mah
kemede nahiye müdürü Halil İbrahimle birçok şahid din
lendikten sonra Tahsin 3 ay hapse ve 50 lira para cezasına 
mahkum edilmiş, ancak mahkumiyeti tecil olunmuştur. 

--------- - - - ---
İÇTİMAI FACİA 

-----00----· 
• •• 
iki Oz Kardeş Evleniyorlardı 

muddet devam etmiş ve iki 
genç evlenmek üzere İzmire 
gelmişlerdir. 

Yılbaşı biletlerini "Zengin 360 Buğday 5 

Alsancakta oturan bir ih
tiyar bayan dün müddeiumu
miliğe verdiği bir istidada 
bir içtımai facianın derhal 
önüne geçilmesini istemiştir. 
İddiaya göre 17 yaşlarında 
M. 18 yaşlarında S. ile İstan
bulda Beşiktaşta tanışmış ve 
sevişmişlerdir. Sevişme bir 

İhtiyar valide ve kızı ile 
gelen bu gencin on yedi 
sene evvel İstanbnlda bir 
aileye verdiği öz oğlu oldu
ğunu anlıyarak gözyaşlarile 

bu teşebbüsün doğru olrr:a-
Kişe,, den almağı unutma- 779 Palamut 315-450 

... ıar. 50 Balya Pamuk 48 

Meşhur Amerikalı doktor 
Henri Oleriç, bin yıl sonra 
insanların hayatı nasıl ola
cağına dair uzun yıllardan
beri tetkikatla meşğuldür. 
Bu mesele hakkında dok-
torun verdiği 
dur : 

malumat şu-

2938 Senesinde insanların 
bütün enerjisi güneş şuaı 

ile rüzgarlara munhasır ola
cak, evler tuğla, beton, ya
hut taştan yapılmayıp, husuşi 
bir madenden yapılacak, 
inşaat mühendisleri, amele 
ve usta kullanmayıp bütün 
bir evi makineye yaptıracak 
bu evler gayet sür'atle yapı
larak çok ucuza mal olacak
tır. Bin yıl sonra dağlarda 
yaşıyan bütün vahşi hayvan
lardan eser kalmıyacak, et 
bulmak mümkün olmıyacağı 

için insanlar nebati madde
lerden yapılan haplarla ya-
şıyacaktır. 

===~= 

Kalbimizin 
Kuvveti 

İnsan kalbinin nasıl mü
kemmel hır eser olduğunu 

bugünkü fen ~sayesinde he
pımız ogrenmiş bulunuyo
ruz. Yalnız kalb hakkında 

bilmediğimiz nokta, bu kü
çük vücut uzvunun sarfet
miye muktedir bulunduğu 
kuvvet derecesidir 

Umumiyetle makinistler, 
iş vahidi kıyasisi olarak bir 
kilogram ağırlığın bir sani
yede hır metreye yükselişini 
esas olarak gözonünde tu
tarlar. Bir beygirlik makine 
kuvveti ise 75 kiloğramın 
bir saniyelik iş ifadesidir. 
İnsan kalbi ise yirmi dört 
saatte 70 bin kilogram met
relik mesai yapar. Bir sene 
içinde ise 25'5 milyon ki-
logramlık bir sıkleti bir met
reye yükseltecek say sarfe
der Bu da, küçücük kalbi
mizin nelere muktedir oldu
ğunu size gösterir. 

===~ 
Dünyanın En bUyük 

Yumurtası 
Dünyanın. en büyük yu

murtasını lngilterenın Piy-
mouth şehrinde oturan Ja
mes Stevenson isminde bir 
adamın tuvuğu yumurtlamış
tır. Bu yumurtanın kutru 
9 santimetredir. Bu yumurta 
şımdiye kadar görülmemiş 

cesamette olduğu için Lon
dra müzesine kaldırılmıştır. .... .... ........................................... . 
diğını ve her ikisinin kardeş 
olduğunu anlatmak istemişse 
de M. kabul etmiyerek "sen 
benim valdem değilsin,, de
miş ve reddetmiştir. 

Bu vaziyet karşısında ihti
yar kadıncağız müddeiumu
miliğe müracaat ederek mes
eleyi anlatmış ve müddeiu
mumilik derhal tahkikate 
başlamıştır. 

Bazı Semtler• 
de Et Pahalı 
Satılıyor 

İzmirde koyun eti 40-45 
dana eti 25-30 kuruşa satıl
dığı halde Güzelyalı, Gözte
pede koyun elli ve dana 
35 kuruşa satıldığından şika
yet ediliyor. Belediye reisi
mızın ehdmmiyetle dikkat
lerini celbederiz. 

-=--
11 Kumarcı 
Yakalandı 

Kemalpaşa kazasında yu
karı mahallelerde Bekir oğ
lu Duran Koçun evinde ku
mar oynandığını mahalli za
bıtamız haber almış 11 kişi 
kumar oynarken suç üstü 
yakalanmıştır. 

Ev sahibinin menfaat mu
kabili kumar oyna:ıtığı anla
şıldığından evi kapatılmış 

kumarcılar Adliyeye veril
mişlerdir. 

-!llEE--

B. Şeref Laçin 
Devlet hava yolları işlet

me müdürü B. Şeref Laçin 
şehrimize gelmiş ve sivil 
hava teşkilatı müdür ve me
murları tarafından karşılan
mıştır. Adanada tetkikler 
yaparak İzmire gelen Şeref 
Laçin dün sivil hava mey-
danında tetkikatta bulun
muştur, 

Hava seferlerinin bir an 
önce başlıyarak yoluna gir
mesi hususunda vekaletten 
emir alan hava teşkilatı bu 
işi yapmak için büyük bir 
faalliyetle çalışmaktadır. İz-

1 mirde küçük bir hava lima
nı meydana getirilmesi de 
muhtemeldir. 

==-=~ 

Ankara 
Radyosu 

-~~:-

Ankara radyosu yarin öğ
leden itibaren muzik neşri

yatına başlıyacak ve akşam
larıda proğram saat 24 de 
kadar devam edeuektir. ---Ziraat vekaletine 

bildirilecek 
Ziraat vekaletinden vilaye

te gelen bir emirde, toprak 
mahsülleriyle hayvanlar ve 
hayvani maddelerin alım ve 
satım fiatlerinde yüzde beş
ten fazla artış ve eksilış gö
rüldüğü takdirde vekaleten 
haberdar edilmesi istenmiştir . ---Hindistanda Harekat 

Londra,9 (A.A) - Tay
mis gazetesinin Delhiden al
dığı haberlere göre Hindis
tanın şimali garbi hududun
da Veziristanda yapılan ha
rekat Eylül ayına kadar İn
giltereye bir milyon 758 bin 
İngiliz lirasına, 291 ölü ve 
85 yaralıya mal olmuştur. 
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