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Kısa ve Açık 
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Nümayişler devam ediyor! •• 
--------------B!!llE~------------Konsoloshaneler önünde, büyük şehirlerin geniş meydan-

rında, fazla milliyetçi gazetelerin ateşli sütunlarında, rad
Yo neşriyatının hava tabakalarına fırlatılan acı, sert ve mey
dan okuyucu sözlerde gürültülü münakaşalar, kavgalar, taş
lamalar, düşmanca nümayişler devam ediyor: 

ı Bütün bunlara rağmen dünyayi ateşe vermek, insan ka
llından çaylar, tufanlar yapmak istemiyen ve yeni bir cihan 
harbinin insanlığa ve medeniyete açacağı yeni, ve unutul
maz yarayi bilen yaşlı, tecrübeli ve soğuk kanlı diplomat
lar da boş durmuyorlar, onlarda görüşmelere, mektuplaş
tııalara, seyahatlara, konferanslara başladılar. 
Boş durmıyan, geceli gündüzlü çalışan daha bazı müesse

seler de vardır ki onlarda mütemadiyen top, tüfek, mühim
nıat, tayyaıe, gemi, bomba ve bin tiirlü zehirli, zehirsiz 
gaziar yapan fabrikalardır. 

Gerek sulhu seven, gerek harpten çekinmiyen devletlerin 
fabrikaları hep pek çok ınsanlar pek az zamanda yok 
edecek tahrip ve mahvedici alat ve mühimmat yetiştirmekle 
tneşğuldurlar. Ne yapsınlar, iki taraf da iyice anlamışlar
dır ki sulhu korumak için de, harp yapabilmek için de 
kuvvetli, hem pek çok kuyvetli olmak lazımdır ... 

SIRRI SANLI 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~~ 

Çan-Kay - Şek'in Endişesi ! 
~ 

~'Ç - - K Ş k ~ . ı an - " ay - e -
'~ ~ ÇanP- Kay - Şek, -Japon-: 
rıarla muharebe eden milli-
yetçi Çinin şefidir. 

1911 de Sun Yat Sen Çin 
cumhuriyetini kurmuştu. Tam 
blr demokrattı. , 

Sun ölünciye kadar, onun 
hususi katipliğini yapan bir 
genç subay vardı. Bu genç 

' 1913 de ölen Sun'un hem 
katibi hem tilmizi idi. Adı 

1 
Çan - Kay - Şekti. Bu genç 
1911, 1913 ihtilallerıne işti
rak etmiş; önce komünist
lerle birlik iken sonra onlara 
düşman kesilmişti. Çinin te-

ceddüd ve terakkisini gaye 
edinen bir teşekkül meydana 
getirdi. Büyük harpte Çini 

Japon istilasından korudu. 
Japonya ile Sovyet Rusya
dan başka memleket görme-

miş olan bu asker 1927 de 
Çin hükumetini e!ine aldı. 

Çan - Kay - Şek sabahları 
şafakla beraber kalkar, ça-

nlıçmağa başlar, büyük tbir~ 
servet sahibidir. Çok a~.abi 

olmasına rağmen, :nüşkil va-~ 
ziyetle~de-itidilini-muhafaz~ 
eder. 

Sıhhati yerindedir. Ancak 
"suikasde uğrıyacağım,, kor
kusu ve endişesile biran bile 
rahat değildir. ril 
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MiLLi SEFIMIZ .,. 

CANKIRIDA .,. 
===~~== 

Çankırıdan Bugün Ankaraya 
Döneceklerdir 

1 rabükü teşrif etmiş, inşaatı 

sür'atle ilerlemekte olan de
mir ve çelik fabrikasını zi
yaretle mütehassısların ver
dikleri izahat ve tafsilatı 

dinlemiştir. İsmet İnönü, me
murin kolonisi ile de görüş
müş ve saat on bir de hu
susi trenle yoluna devam 
etmiştir. 

Ankara, 12 (Hosus!) -
Cumhurreisimiz Ismet lnönü, 

Karabükteh Çankırıya doğru 
seyahatlerine devam etmiş
lerdir. 

Gumhurreisimizin, Çankı-

Karabük, 13 (Hususi) - rıdan doğruca Ankaraya ha-
. t .. reket etmeleri kuvvetle muh-Cumhurreisimiz ismet nönu 

dün sabah saat sekiz.de Ka- : temeldir. 
--------------0000--------------

Belediye 
Reisimiz 

B. Doktor Behçet rUzunl 
İzmir belediye reisliğine in
tihabina aid:.kararname Ve
killer Heyetinden çıkmış ve 

bu husustaki karar dün vı

layete gelmiştir. 

Vali muavini 
Vali muavini bay Cavid 

Ünver Ankaraya gitmistir. 

Ziraat Vekili 
-==-

Nutuk söyliyecek 
Ulusal ekonomi ve arttırma 

kurumunun dokuzuncu art
tırma ve yerli mallar 
haftası münasebetile bugün 
saat 18,30 da Ziraat Vekili 
Faik Kurtoğlu Ankara Halk
evinde bir söylev verecek 
ve bu söylev radyo ile neş
redilecektir. 

-lii!i&--

M l S l R 
kkabineslnde tebeddülat 

Mehmet Mahmut Paşa 

Sevgililer Birbirlerini Kandıramıyacaklar 

Kahire 12 - Ziraat nazı
rının istifası sebebile kabi
nede bazı tadilat yapılacak
tır. Fakat Mehmet Mahmut 
paşa kabinesinin esas teşek
külü değişmiyecktir. 

,,Ali Kemal" Gazeteler Amerikalı Marston adında bir doktorun yeni bir alet keşfettiğini yazmakta
dır. Bu alet sevgiyi heyecanı ölçmek için yapılmıştır. Doktor bazı tecrübelerinde muvaffak 
olmuş ve hakikatı bütün çıplaklığile meydana çıkarmıştır. Bundan bir sene evvel yalanı 
meydana çıkaran aleti bulan doktor Marston şimdide bunu ortaya atması bazı kimleser 
için pek uyğun birşey olmıyacak; çünkü evde gül gibi karısı bekliyen çapkın erkekler 
bundan sonra çapkınlık yüzünden eve geç kaldığı akşamlar karısına: "şöyle işim vardı da, 
böyle bir mesele oldu. Bir arkadaşımla şuraya gittik, buraya vardık,, gibi uydurmalar ya 
pamıyacak. Bu ·alet karı koca arasında ya her akşam bir dırıltı çıkmağa sebep olacak ve yahud 
karı kocanın iyi geçinmesini temin eden bir vasıta olacaktır. Ne de olsa yukarıda söyle
diğim gibi bazı karısına küllah geydirmek istlyen çapkın erkekler ve bunu kocasına tat
bik çtmek istiyen bazı kadınlar bundan pek memnun değildirler. 

Ey çapkın kadın ve erkek okuyucu, fennin bu ilerleyişine : 

İSTER GÜL İSTER AÖLA 
-

ki,esislnin sevindirdiği 
vatanda,ıar 

12000 lirayı kazanan 13962 
numaralı bileti Başturakta 
berber Ali Ulvi, bin lira ka-
zanan 11550 numaralı bileti 
eskici Hüseyin ve Cako ve 
daha bir çok büyük, küçük 
ikramıyeleri kazanan vatan-
daşlar da biletlerini "Ali 
Kemal,, kişesinden almışlar
dır. Yılbaşı biletlerinizi de 
bu uğurlu kişesinden almağı 
unutmayınız. 

Ulusal Ekonomi Haftamız 
Halkevinde Valimiz Tara

fından Açılmıştır 
==~~== 

Yurdun her yerinde ulusal vermek icap eder. Ekonomi-
ekonomi ve arttırma hafta- yi içtimai ve milli bir vazi-
mız törenle açılmış ve şehri- fe heline getirerek devlete 
miz Halkevinde bir tören maletmek lazımdır. ,, 
yapılmıştır. Valimizin hararetle alkı-ş-

1.ı nan nutkundan sonra ikti
sad ve tasarruf cerr: iydi İz
mir şubesi genel sekreteri 

- 1 nutkunu söylemiş ve bu:ıu 
rr:ütcakip vali B. Fazlı Gü
leç tarafından milli Şef İnö

nü J\C aşağıdaki telgraf ke .. 
şide edil:niştir. 

Vali bay Fazlı Güleç, be
lediye reisi doktor Behçet 
Uz, Halkevi başkanı bayan 
Şehime Yunus ve bir çok 

münevverlerin hazır bulun
dukları törende, evvela Başr 
vekilmizin Ankara radyosun
da söylediği nutuk dinlen

dikten sonra saat 17,30 da 
vali bay Fazlı Güleç Halkevi 
salonunda bir nutuk söyli
yerek haftayı açmıştır. Bay 

ismet İnönü Cümhur 
B::ışkanımız 

,,U lun l e101lnİ ve ar~
tırma haftası münasebetiyle 

Faziı Güleç bilhassa ekono- Halkevinde yapılan açılış tö-
mi manası üzerinde durarak reninde toplanan İzmirlilerin 
demiştir ki: Büyük Şefe karşı izhar et-

,,- Ekonomi şahsi mana- tikleri sevgi ve candan bağ-
da kaldıkça bir kuvvet ve lılıklarını iblağ ile yüksek 
mana ifade edemez. Ona saygılarımın kabulünü yalva-
mutlaka milli sahada yer rırım. r-,--e~-t~ -A~-a;ı;,ı~;·-~-~--N---~~---;ı_,,....._--ı 

:, Gördüm ? !t 
t G" k k' • Değerli yazıcılarımızdan Murtaza ur ayna ın me-
t raklı ve baştan başa heyecan verici bu yazısını sabır
• sızlıkla bekleyıniz. Bu yazıyı okurken bütün Batı Ana
t, doluyu gezmiş ve orada görmediğiniz bütün şeyleri 

~! göreceksiniz. 
Kıymetli yardımcı yazıcımız yaptığı uzun seyahatın

dan bizim de istifade etmemiz için tuttuğu notları ga
zetemize vermek lfıtfunda bulunmuştur. 

"Batı Anadoluyu nasıl gördüm?,, Başlıklı bu notları 
yarınki nüshamızda okuyacaksınız. 

Halkın Sesi Hakkın Sesidir 
-->~--

Halkın Belediyemize 
Teşekkürleri 

Cumartesi sayımızda neşrettiğimiz Namazgahtaki kanal
ların üzerine kaldırım döşenmesi için "Belediyemizden rica 

olunuyor,, başlığı altındaki halkın isteklerini bildiren yazı

mızı nazarı dikkate alan ve halkın ricalarını her zaman 
için kabul eden Belediyemiz bu kanalın tamirine derhal 
başlatmıştır. Her zaman halkın ihtiyaçlarını ve dertlerini 
neşretmeği bir borç bilen Gazetemiz bu sayıda da halkın 
Belediyemize teşekkürlerini bildirmegi bir borç bilerek va
zifesini yapmaktadır. Halkın Sesi bu vazifeyi bir borç ola
rak kabul eder çünkü : 

Halkın Sesi Hakkın Sesidir 
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ALLAHIN KAMÇISI ! ~~ 
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"Dünyayı ben, lsUih edeceğim.,, Diyen bir ~·~ 

deliler doktorunun maceraları ! UU 
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Yazan: Sırrı Sanlı ~~ 
m ™ftluıııın (5) c ın~Ef3Efl~Ee:i 

' Kimseye selam vermek latemlyen kiblrll mll-
1 yoner bir gün balo kıyafetile sokak ortasında 
gellp geçen ve otomobilleri parlak silindir şap-
kasını yerlece kadar eğerek seUlmlamağa baş
lamı,11. 

Esasen malüm olduğu üze
re Amerikada böyle mağa
zaların pek çoğunda şuraya, 

(HALKIN SESi) 

ITALYANLARIN 
~--------[!J----------

ALM AK iSTEDiKLERİ TUNUS HAKKINDA 
MALÜMAT 

İtalyanların hak iddia et- masındandır. Bundan başka 
tikleri Tunus hakkındaki şark ve garp Akdenizini 
malümatı hülasa ediyoruz: -Sicilya ile beraber- birbi-

Tunus 12 Mayıs 1881 de rinden ayırır. 900 Milden 
Bardo muahedesile Fransız fazla sahili olması da ikti-
himayesine girmiş şimali sadi ve siyasi ehemmiyetini 
Afrikada bir beyliktir. Sa- artırmaktadır. 
tıh mesahası 125,000 kilo- Tunusun nüfusu 2,597,505 
metre murabbaıdır. Ehem- dir. Bunlardan 2,335,663 
miyeti (Cebelüttarık) Cibral- ü yerli müslüman, 108,068 i 
tar boğazı ile Süveyş Kanalı Fransız, 94,289 u İtalyan, 
arasında yarı yerde bulun- 59,485 i Yahudidir. 

13 BiRiNCi KANUN 
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Kahveıerlni 
Dola şıuorum •• ı 

1 ~::, ~ 
Gönül Emre İ . 
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Behzad .-Bey, Beni Adeta Me-- Eski dostlarına, eski
den işci, kalip, ortak olarak 
çaiıştığı müessese sahip ve 
müdürlerine selim verme
mekten ve onlara her fır
sat zuhur Hince hakaret 
etmekten zevk alan milyo
neri bir gün bir balo kıya
fetile sokakları dolaşarak, 
her önüne gelen adamın eli-

buraya (her zaman müşteri 
haklıdır) mealinde levhalar 

........................................ Tun usta yerleşmiş olan zardan Çekip Çıkardı 

asılı bulunur. Böyle ticaret 
müesseselerinde müşterilerin 

bir şikayetini davet edecek 
şekilde bir muamelede bulu-

nan bir memur veya satıcı 
bir daha hiçbir yerde iş bu-

lamaz. Amerikan tüccarları
nın nazarında ticaret işlerin
de alıcıyı memnun etmek, 

ni sıkarak ve önünden, ar
kasından geçen otomobillere 
muhteşem· silindir sapkasını 
yerlere llaaar indirerek se
lam verdiğini gören bir po
lis memuru: 

- Dikkat ediniz, sizi oto
mobiller ezecek, deyince, 
milyoner polis memurunu 

, onun ltimad, emniyet ve te
veccühünü kazanmak ticare
tin esasını, ruhunu teşkil 

eder. 

iki yanağından öptükten . 
sonra ona şu cevabı verdi: 

- Merak etmeyiniz, benim 

Ben milaonerin bu sululu
ğnnun ne dereceye kadar 
vardığım anlamak için ba
yağı bir sabırsızlık humması 
geçirdiğimden doktordan ri
ca ettim: 

aziz dostum, centilmen ar
kadaşım, kibar ve nazik 
polisim, sizi üzecek, gücen
direcek birşey yapma
dım ve yapmıyacağım. İşte 
sokaklard, caddelerden uzak
laşarak bir mağazaya gırıyo
rum. 

- Kuzum doktorcuğum, 

beni affediniz, sızden şimdi

lik Amerikan tüccarlarının 

j adet ve usullerini bir tarafa 

Hakikaten biraz sonra 
Boston şehrinin en büyük ve 
lüks mağazasına girerek 
şimdi de mağazanın memur
larım, satıcılarını yine siyah, 
parıltılı ve uzun şapkası ile 
selamlama, ona buna sulu 

bırakarak milyonerin bu ma
ğazada daha ne gibi çılgın

lıklar yaptığım anlatınız, 

çünkü bayağı bir merak ve 
sabirsızhk humması geçıri-

yorum ... 

-Arkası var-
ıulu iltifatlar etmeğe başladı. 
Milyonerin bu gayri tabii ve 
cılğınca tavur ve hareketle
rini büyük mağazanın direk-

1 ................................................... . 

, Kredi 
tl>rüne haber verdikleri za-

1 

man direktör adamlarına 
kavaslarına şu emri verdi: ' 

Ortakların 

Mahsul ve aletleri ha-- Ona ne yaparsa ses 
cıkarmayınız ve bilirsiniz ki 
bu adam müessesemizin en 
büyük hissedarlarından biri
dir, daha doğrusu şirketimi
zin hemen yurısı · onundur. 
Sonra o, terbiyeli, ağır başlı 
bir insandır, böyle şeyler 
yapmaz, belki de bugün şam
panyayı fazla kaçırmıştır. 

ciz edllmiyecek 
------

Maliye Vekaleti defterdar
lıklara yaptığı bir tamimde, 
Tarım kredi kooperatifleri-

nin bütün ortaklarının mah
sulatile, zirai aletleri üzerin-

de rehin hakkı bulunduğun
dan bu mahsulü devlet ala-Bunun üzerine mağaza 

memur ve hademeleri yer
lere kadar eğilerek derin bir 
hürmetle milyonerin etrafın
da p~rvane gibi dönmeğe 
başladılar. 

cağı için haciz cihetine gidil
miyeceğini bildirmiştir. An-
cak devlet hakkı bu mahsu-
!ün ayniyatına taallük edi
yorsa haciz yapılabilecektir. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

E N H O S Müstahzaratı .,. 
:==-=:illmi 

Esans, Losyon, Ruj, Alhk, Tırnak cilası, pudra, 
Krem, Briyantin, sümer sabunu ve saire. 
BİLHASSA EN HOŞ ŞAYANI T AVSiYEDİR. 
Merkez deposu Arasta No.338 Enhoş parfömleri mağ'azası. 
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ELH "MRA ldaresl!lde Milli KUtüp-

~ hane smeması 
BUGÜN 

SENENİN EN BÜYÜK FRANSIZ FİLMİNİ 
TAKDİM EDER 

AŞK BAHÇELERİ 
Nefis ve harikulade güzel bir Fransız filmi 

Ba, rolde: son senenin en güzide 
Fransız ylldızı 

VIVANE ROMANC 4 

PIERE ERNOIR LOUIS JONVET 
Seanslar 3 5 7 ve akşamları 9da başlar 
Cumartesi saat 1 de - talebe 15 Kuruştur 

Pazar günü saat 1 lde çok ucuz aile matinesi 
SALON 20 KOLTUK 30 KURUŞTUR 
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Mide eKşlliğl ve 
yanıkhğı 

Birkaç defadır bahsettiği

miz mide ekşiliğinin perhiz
lerini ve ilaçlarını kısaca 
söyledik. Mide ekşiliği bazı 

ruhi ve asabi hallerde de 
şiddetle artar. Mide ekşilik
lerinin süratle tedavisine ça
lışmak lazımdır. Çünkü bi
lahare midede ülser yani 
mide karhası meydana ge
lebilir. 

Fazla asid ifra~ından mı
denin gışayi muhatisi niha
yet müteessir olmağa baş

lar. Gışayi muhati erir ve 
birdenbire ortaya bir ülser 
tezahür eder. 

Mide ekşiliğine maden su
ları çok iyi gelir. 

Bizim memleketimizdeki 
sulardan Karahisar maden 
suyu pek muvafıktır. Buna 
mukabil diğer bazı maden 
suları iyi gelmez. Çünkü bi
rincisi kalevidir ve muvafık
tır. Diğerleri hamızidir. Ca
iz değlldir. Birincisi midenin 
ekşiliğini giderirler, diğerle
ri arttırır. Kisarna maden 
suyu diğer bir nevi mide 
hazımsızlığında çok fayda
lıdır. Şiddetli ıztırablı daki
kalarında bikarbonat dö sud 
derhal eksir gibi tesir eder. 
Ve hasta derhal rahat eder. 
Çünkü bikarbonat dö sud 
mide usaresinin şiddetli ha
mızı derhal tadil eder ve 
ıstırap o dakika durur. Fa
kat bu esaslı bir tedavi ad
dedilemez. Ani ve muvakkat 
bir ilaçtır. 

Midenin fazla usare ifraz 
etmemesi için söylediğimiz 
gibi bütün yemeklerin haş

lama veyahud ·hafif iskara 
olarak yapılması lazımdır. 

Yumurta alakok iyidir. Fa
kat yağda yumurta veyahud 
kaynamış yumurta iyi değil
dir. Asıl ilaç Belladone müs
tahzaratıdır. Belladone müs
tahzeratı yahud yeni mevcut 
olan hır takım müstahzerat 
şeklile alınır. Bunun vazifesi 
ifrazatı fazla yapan asabi 
sistemin vazifesini tadil et
mektir. Hakikaten bir çok 
vak'alarda çok ıyı netice 
verir. 

İtalyanların Fransızlar yekü" 
nunu geçmemesi için 1923 
de bir kanun çıkardılar: 
Tunusta yerleşmiş olan ve 
Tunusta dünyaya gelen ço
cukların Fransız tabiiyetine 
girmeleri mecburidir. 

Tunusta zengin fosfat de
poları, senede 500,000 ton 
demir veren madenler var
dır. Her sene 50,000 koyun 
ihraç eder. Demiryolları 

2,500 kilometredir. 
Tunus, tarihin eski devir

lerinde Berberiler tarafından 
meskündur. Evvela Mısır Fi
ravunlarının ittilasına maruz 
kalmış, sonra Finikeliler 
burada Kartacayı kurmuş

lardır. Romalıların tahribini 
müteakip Latinlerin eline 
düşmüştür. 

Dahili anarşilerden istifade 
ederek Vandeller Kartacayı 
istila etmişler; 534 de, (Aya
sofya banisi olan) Jüstinyen, 
bu kavmin zulmünden mem
leketi kurtarmış, Romalı
ların siyasetine devam et
miştir. Yedinci asırda, Arap
lar, Tunusu yine anarşi ha-
linde bulmuşlar ve zaptet
mişlerdir; İslam dini bütün 
memlekette intişar etmiştir. 

Araplar tarafından tesis 
edilen Kırvan Beni Agleb 
zamanında Müejtekil Tunusun 
hakiki payıtahtı olmuş, Fatı
miler bunlara halef olmuştur. 
Muhtelif İslam hakimlerini 
müteakip, Tunusta yeniden 
anrrşiler zuhur etmiştir. Bun
dan İspanyollar istifade ede
cekken, Barbaros biraderle-
rin ve diğer korsanların de
laletile Tunus, on altıncı 
asırda Türklere intikal et
miştir. 

1883 de Fransız generali 
Breart, Fransız protektora
sım Mehmet Es Sadık'a 
kabul ettirmiştir. 

Şimdi de, İtalyanlar, Tu
nus üzerinde hak iddia et
mektedirler. 

ıımııııınm•mım ~ ıınm ııı rı nıu 

Haklı Bir 
Şikayet 

Bazı Lokantalarda bir ki
loluk ekme'!in sekiz parça 
ediler~k het parçasıuı da 
yüz paraya sattıkları şikayet 
olunmaktadır. Alakadarların 
nazarı dikkatini celbederiz. 

~ ....................... .. 
7 Birinci Çarşamba mai.inelerinde /smetpaşa 

bulvarında 

Tel = 4065 yeni Sinemada Teı = 4065 

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

1 - Kara korsan Türkçe sözlü şaheser 

2 - Bir milletin istiklali 
K.ahramanlık rekoru - Dehşet verici Kovboy filimi 
Fiatler: 20-25, talebe 15-20 Seanslar: 1,15 3-7 de 

....................................................... 

Sonra bana döndü: dumanla dolmuştu. Şöyle bir 
- E, bizim gazeteci ev- köşeye oturdum. Keşke otur-

lad ... Sor bakayım, daha so- maz olaydım. Çünkü sağım-
racakların var mı ? daki orta yaşlı ve sarhoş 

Dedi ve arkasından ilave olduğu anlaşilan bir adam 
e l ti : kolumadokandı ve elini başına 

- Siz gazeteciler çok iyi götürerek: 
adamlarsınız amma, biraz da - Merhaba evlad ! 
bunaksıniz gibi.. her şeyi Dedi... Adamın yüzüne 
öğrenmek ve öğrendiğinizi dikkatlı dikkatlı baktım. Ta-
yazmak istersiniz... nımıyordum. "Merhaba,, de-

Güldüm: mekte biraz tereddüt ettiği-
- Öyledir, dedim, öyledir. mi görünce sırıttı: 
Kendiside gülümsiyerek: - Canım. sen şeylerin 
- Kimbilir, dedi, şimdi şeyi degil misin? 

senin aklından şöyle bir sual Gülümsemek sırası bana 
geçebilir ve bana şunu so- gelmişti: 
rabilirsiniz: - Hangi şeylerin? 

Mesela, gözlerin nezaman Dedim ... Sarhoş adam ayni 
şaşı oldu .. bu şaşılık anadan laübali tavurla cevap verdi: 
doğma mıdır, yoksa sonra- - Şey işte canım ... 
dan mı olmuştur ? Etraftan gülmeğe başladı-

Kendimi tutamadım, gül- lar ... Adamcağızın anlaşılan 
düm: "şey,, leri tükenecek soyun-

- Aromada yaptın ha... dan değildi. Artık kabul 
Şaşılığın da anadan doğma etmekten başka yapılacak 
veya sonradan olması var şey olmadığı için: 
mı? Şaşılık şaşılıktır. E t E t t - ve... ve . 

Manidar manidar yüzüme Dedim ... Fakat kurtulabi-
baktı: 

- Bunun bir hikayesi 
var amma, anlatamam sana ... 
Sırası gelirse onu bir tıngır
dıtıveririm.. dedi ... 

lirsen aşkolsun. Çünkü sar
hoş adam, bu tasdik ifade 
eden cevabı alınca ahbablığı 
büsbütün arttırdı: 

- Maşallah, dedi, gönni
yeli iyileşmişsin. - Olur Pehlivan olur ... 

Yakıt ilerliyordu.. bizim 
koca adama bir "allaha ıs
marladık!,, deyip ayrıldım ... 

Dışarıda soğuk vardı. 
Acele bir kahveye gireyim, 

dedim. Ve ilk tesadüf etti
ğim kahveye daldım,. İçi 

Gene bir "evet,, bastır-

dım. 
Bu sefer elile masaya vur-

du ve garsona seslendi: 
- Oğlum baya istediğini 

getir ! 
- Aarkası var -

TAYYARE SİNEMASI 
BUGÜNDEN iTiBAREN 

BEKLENİLEN BÜYÜK PROGRAM 
Dilber İspanyol artist ve şantözü 

lmperıo 
Büyük 

Arjantına in 
sehhar temsili 

Endülüs Geceleri· 
Carmen romanından filme alınan bir şaheser ayrıca 

zengin teferrüat 
TELEFON: 3646 

Seanslar; 2,30 4,30 4,So 9 
Cumartesi - pazar 12 2,30 4.3 &.so 9 

• • • 
KUVVETSIZLIKMI? 

Kendinizi zaif hissetmenizin sebebi kanınızı zehir
leyen '' Toxin" lerin vücutta artmasmdandir. Bu 
tehlikeli" Toxin" lcri ENO " MEYVA TUZU'' 
iccrck def ediniz. ENO leziz ve kuvvet vericidir. 
EN O kanınızı temizler) vücuddaki zehirleri atar, 
kuvvetsizliğin ve kabizin önüne gecer. ENO size 
sıhhaunızı ve kuvvetinizi iade eder. 

DAiMA BU MARKAYA DiKKAT EDlNIZ 
ISRARLA ARAYINIZ 
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alet hayatta birçok komedi ve dramların 
• •• •• •• 
ıç yuzunu 

=-=-====:;::E == 
Çabuk giyinmek ve 

sUslenm,9k 
-~--

1 - Sabahla>·ı kafkar kalk
maz dişlerinizi oğunuz. Ağ
zınızın tadını tazeler. dişle
rinizi beyazlatır ve sağlam 

saklar 
2 - Arkasından bir bar

dak soğuk veya ılık su içi
niz. Midenizin barsaklarını
zm temizlenmesi için h•u. pek 

lazımdır. Bu su ile lcahvaltı 
arasında on beş, yirrn i daki
ka geçmelidir. Bu müddet 
içinde: 

Birkaç sene evvel Ameri- f 
kalı Doktor Marston yalanı ' 
meydana çıkaran aleti keş
federek zabıta ve adliye teş-

kilatının işini teshil etmişti .. 
Ayni alim bu kerrede sev
gi ve heyecanı ölçen maki
neyi keşfetmeğe muvaffak 
olmuştur. 

İlk keşfiyle ~iiphesiz in
saniyete bir hizmet yapmış ı 

olan alim acaba bu sefer de 
insanlara bir iylik yapmış 
sayılabilir mi? 

meydana çıkaracaktır 

\ 

l 
1 

l 
l 

• l 

öğ.~:1~n kalın, ilmin söyle
diği son sözle aile yuvasına 
yeniden bağlamıştır. 

Doktor Marston diğer bir 
tecrübeyi de genç bir kız 

1 üzerinde yapmıştır .. 
Nişanlı olan bu genç kız 

, başka bir erkeği S.!vdiğini 
zannediyor ve ne yapacağı
nı düşünüyormuş. 

Meselenin ilmen halli için 
Doktor Marstona müracaat 
etmiş .. Doktor kızın baldırı
na makineyi bağladıktan 
sonra evvela nişanlısından 
bahsettirmiş, sonrada sev-
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Temiz dövülmüş, itina ile 
hazırlanmış her cins buhara t 

5 v~ 10 k'.lrıı~lıı!z anbalaj
larda 3 - Saçlarinızı frrçalayınız 

çünkü: Fırçalanmanuş saç iyi 
düzeltilemez. 

Bir insanı sevip sevmediği
niz hakkında şüpheniz var
sa derhal Doktor Marstonun 
makinesile hakikatı öğrene
bilirsiniz. 

mekte olduğunu zannettiği 
genç hakkında suailer sor
mus ve nişanlısından bah- ~mıım:ıı==-+~mıııııııı ~ıımın~ 

4 - On dakika basit bir 
jimnastik yapınız. Hrç değil
se gerininiz derin nefes alıp 
veriniz 

5 - Şimdi ellerinizi.vıkaya
bilirsiniz. 

6 - Yaz, kış kalınca bir 
ropdöşambir giyiniz ki ·vücu
dunuz terle toksinlerini atsın. 

7 - Oturduğunuz yerde 
yüzünüze (tonik deriyi kuv-

vetlendirici tazeleyici) bir su 
sürünüz. Bu sırada biraz da 
dinlenmiş olursunuz. 

8 - Saçlarınızı tarayınız, 
dalagalayıp bükleyiniz~ 

9 - Başınıza bir file geçi
riniz ki kuvaförünüz bazul
masm. 

10 - Yıkanınıa:. Banyo ya
bamıyacaksınız sabunlu su 
ile siliniz. 

1 ! - Bu arada tırnakları
nızı törpüleyiniz, bacaaklan
nızı oğunuz. Çünkü .sıcak su 
derinizi yumuşatmış, bunları 
hazır bir hale koymuştur. 

12 - Kahvaltı, mümkün 
olduğu kadar dinlenerek. 

13 - Robunuzdan, başka 
her şeyinizi giyininiz. 

I 4 - Artık filenizi çıkar
mahsınıı. Başta file varken 
iyi boyanılmaz. 

15 - İlk tabaka pudranızı 
bol bol sürünüz. (Bilirsiniz 

ki pudra iki kere sürülür.) 

16 - Filenizi tekrar takıb 
elbisenizi giyinceye kadar 

deriniz bu pudrayı lüzumu 
kadar içer. 

Kadayifçi 
Cemil 

Kadayif, Ekmek kadayifi 
ve yufkanın temiz ve tazesi 
bulunur. 

Adres: Leblebici han kar
şısında 434 numara 

D. 2 

Doktor Marstonun keşfet
miş olduğu bu makina vası
tasiyle sevginizi, nefretinizi 
ve her hangi bir kimse ile 
anlaşıp anlaşamıyacağmızı 
kolayca anlıyabilirsiniz. 

Bir tek kelime ile doktor 
Marsonun icadı hakiki bir 
kalb barometresidir. 

Doktor Marston yaptığı 
tetkikler ve tecrübeler so
nunda heyecanın en vazih 
bir şekilde baldır kısmında 

hissedilmekte olduğu kana
atine varmıştır. 

Hissiyatını ölçtürmek is
tiyen adamın bacağının bal
dır kısmına hu~s tertibatı 
haiz bir bandaj sarılarak 

kordonlar vasıtasiyle diğer 

uçları Doktor Marston tara
fından hazırlanmış ve ken
disinin idare ettiği küçük I 
makinesine raptediliyor .. Bun-

1 
dan sonra tecrübeyi geçiren · 
adamın işi yalmzca istediği 

birisiyle öpüşmektir .. Gerek 
doktor Marston, Gerekse 
gerekse makinede mevcüt 
bir dedektör vukua gelen 
hareketleri daimi bir şekil

de kontrol etmektedir. Ö
püşülürken duyulan heyecan 
sevgi veya isteksizlik baldır
dan çıkıp makineye giden 
kordonlar vastasiyle hususi 
bir tertibat sayesinde kağıd 
üzerine bir grafik çizmekte
dir. İşte bu grafiğin şekline 
göre öpüştüğünüz adam hak
kindaki hissiyatınız ölçülmüş 
oluyor. 

Sevdiğiniz her hangi bir 
insandan bahsederken de 
ayni şekilde hissiyatınız öl
çülebilir. 

Elde edilen grafik devam
lı ve daimi yükselişler gös
terirse sevginizin çok kuv
vetli olduğu meydana çıkar 
şayet grafik muayyen kavis
ler çizmişse kalbiniz hükmü
nü vermiştir.. Ortada sevgi 
yoktur. 

Bu tecrübelere istinaden 
insan ilmen de sevgisini da
imi bir kontrole tabi tutmak 

Müjde Müjde 
1500 Kişilik Türkiyenin en büyük salonu 

Tel: 4065 Yeni Sinema Tel: 4065 

14 Birinci Kanun Çarşamba matinelerinden itibaren 

1 - Lorel Hardi İsviçrede 
İzmirde ilk defa !.. 

Türkçe Sözlü 

2 - Haydutun Oğlu 
Arlzana Bil 

VALLACE BERRY Tarafından yaratılan 
büyük Kovboy filmi 

..................................... 

imkanını bulacaktır. 

Doktor Marstonun bu keş
fiyle şüphesiz ki mesut ne
ticeler elde etmek, muayyen 
ve ehemmiyetsiz bir sebeb 
için hayatında yanılmakta 
olduğunu zanneden kimse
lere hakikati ilmen göster
mek mümkün olacaktır. 

Doktor Marston şimdiye 
kadar yapmış olduğu tecrü
belerde muvaffak olmuştur. 
Doktor, kocasını sevmediği-

Kocasının kendisine hiç 
bir heyecan vermediğini id- , 
dia eden bu kadını tecrübe 

settiği zaman duyduğu he
yecanın daha yüksek oldu
ğunu tesbit etmiş .. 

Doktor bunun üzerine kı
zın sevdiğini zannettiği sene 
üzerinde de ayni t . crü '- eyi 
yapmış, fakd elde tttiği 
grafik'e göre bu gencin k~ l
binin bomboş olduğu ar. 1.:

şılmıştır. 
Doktor Marston araya ~:-

ren bu üçiincü şahısın hiç 
bir rolü olamıyacağını ilmen 
tesbit ettikten sonra nişan
lılara ayrılmamalarını tavsiye 
etmiş ve bu sayede seviştik-
lerini bir kere de ilmen an
lamış olan genç nişanlılar 
kıymetli alime teşekkür ede
rek saadede kavuşmuşlardır. 

için güzel ve sevimli bir er
kekle öpüştürmüş, kadin hiç 
bir sevgi izhar etmediği 
halde elde edilen grafik ka
dının büyük heyecanlar du
yabileceğini göstermiştir. 

Doktor Marstonun bu ica-
1 dı medeniyetin çok ileri bir 

Bunun üzerine Dr. Mars
ton karı kocayıda öpüştüre
rek kadının heyecanın! ölç
müş ve çok daha güzel bir 
neticeye varmıştır. 

Bu şekilde kocasına karşı 
sevgisi olduğunu kuvvetle 

adımıdır. 
Medeniyetin her gün yeni 

bir hakikat öğretmesini can
dan arzu ederken diğer ta-
raftan da, yeter deriz .. 

Medeniyet hususiyetlerimi
ze bu kadar karışmasın. 

ne kani olan bir kadın üze
rinde de tecrübe yapmış ve 
iyi netice elde etmiştir. 
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ECZACIBASI . . 

kremi 
Sarı Vojo 

Yağsız 

Meşhur 

Tazehk - Güzellik - Çil ve leke
ler için yegane krem. 

DEPOSU: 

MEŞHUR ŞİFA ECZANESİ 

DOKTOR ~m1iö1 fOftm~~Ze~gin Olmak 
İsmail Hakkı ~ Salıh Sonad ~ isterseniz 

B
• ~ C l S z h · h ~ Yılbaşı biletlerini "Zengin 
ılgeer i t, aç ve Ü revı as-tt talıklar mütehassısı ~ Kişe,, den almağı unutma-

Dervlşoğlu ~ 2 nci Beyler sokak No. 81 U =~m _mm ~ 
Dahili, sinir, ço~uk hastalıkları ~ Her gün öğleden sonra ~ Dr. Demir Ali 

saat 9-12 Ikiçeşmelikte Telefon: 3315 
1 6 K k 

~J;;;:.t.::a: ·J;;;:.t.::a:~ Kamçıoğlu 
- arşı ya a Yalı 71 Na.da .. _ ~ __ - - __ - .. _ - - -

T. 3760 1 A b M k Cilt Tenasül hastalıkları 
~J;;;:.t.::a:J;;;:.t.::a: il llJ;;;:.t.::a:~.~ şçı aşı ar a elektirk tedavisi 

1 UROLOG QPERATOR M k 
1 

İzmir - Hirinci b eyla So. DOK TOR a arna ar No.' 55 Telefon ' :ım 

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. 

1 

Tilkilik eczanesi karşısı No 561 
T. 3319 Necmi Atıl 

ESelanik~sergisinden birincilik 
JLmadalayasını kazanmıştır. 

DOKTOR 
Tevfik Lütem 

MERKEZ HASTANESİ 
Kulak, Burun, Boğaz 

Mütehassısı muay.,nhane 2 nci 
Beyler Numanzade sokak No. S 

Her ~ün öğleden sonra. 
----~-·~-~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ........... 

~ lr. Fahri Işık 
lzmir Memleket Hastanesi 

Rontken Mütehassısı 
Rontken Ve 

Elektrik tedavisi yapılır 
İkinci Beyler So. No. 29 

TELEFON 2542 

DİK AT! 

Peşin . ve 
Taksitle 

En şık en ucuz elbisele
rınızı Kavaflar şarşı~ında 35 

No da 
TER Z l 

Kazım 
Şengüder'e 
Yaptırınız. 

1 nci Sınıf Mutahassıs. 

(Cumhuriyet) 
ıı K. • · ışesı 

Yılbaşı pıyango biletleri

nizi pek çok vatandaşları 

servet, refah ve saadete ka

vuşturan bay Reccb'in • Eski 
mahkeme önünde (96) 1 nu
marada (Cumhuriyet)· kişe
sinden almağı unutmayınız. 
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umumi Fransızlar: Korsika ve Tunusa uzananların 
vazıtesına ba,ıadı her an elleri,, i kırmag"' a hazırız diyorlar 
İzmir Cumhuriyet müddei- Londra (Radyo) - "Deyli Meyil,, gazete- fedakarlıkta bulunmak değil, hatta bu ke-

rumumiliğine tayin olunan · · d k k sının ün Ü ma alesinden: Değişme halin- limenin ağza alınmasına bile müsaade ede-
bay Kemaleddin Samu d b ı 
d ı e u nan Avrupa siyasetinde tehlikeler mez. Tunusa gelince bütün Fransız milleti, 

ün .sabah " zmir,, vapuru b l' · e ırmıştir. Tunus için en küçük bir şey vermegv i ta-
ile lstanbuldan şehrimize F · ransa ve lngilterenin bidayette iyi kar- savvur etmiyor. Tunus, o kadar mukaddes-
:gelmiş. Adliye erkanı ve şıladığı bazı haller, son jest karşısında tir ki buna dokunulursa Fransa hiç tered-
adliye mensupları tarafından k ld ? M h ayıp mı o u üni anlaşmasından beri düt etmeden döğüşür. 
istikbal edilmiştir. geçen hadiseler beklenen vaziyete tamamen Pöti Pariziyen gazetesiLaburye diyor ki: 

İki Otomobil 
Çarpıştı 

maküs bir hal almış demektir. Akdeniz Roma imparatorluğunun gölü 
Niy~z Kronıkı gazetesi diyor ki : haline çevrilemez 
- Italya ve Almanya, kendileri için en Ernuvel gazetesi diyor ki : 

az mukavemetli hadler aramaktadırlar. To- Faşist matbuatının lisanı, bizi çok etraflı 
taliter devletler, bu hadlleri, İngiltere ve düşünmek mecburiyetinde bırakmıştır. Fran-
Fransa karşısında bulamıyacuklardır. sa her türlü ihtimale karşı hazırdır. 

Figaro gazetesi 1935 senesi anlaşmaları- Ekselsior gazetesinde Konrad yazıyor: 
nı inkar ediyor, Akdeniz mes'elesinde ye- Duçe, Akdeniz statusunun kendi lehine 1 

ni şartlar ileri sürüyor. Bu f takdirde eski halledileceğini ümit ediyorsa aldanıyor. Bu- 1 
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ceıaı Bayar'ın Mühim Söylevi 
Ankara, 12 (Hususi) - Başvekil Celal Bayar saat 17 de 

Ankara Halkevi salonunda milli ekonomi ve artırma hafta
sını açmıştır. Bu münasebetle söyledikleri mühim bir nu
tukta: 

"Cihan krizi dünyayı sarıp bizim hududlarımıza girdiği 

zaman yani 929 sonlarında tediye müvazenemizi korumak 
için bazı iktisadi tedbirler almak mecburiyetini duymuştuk. 
Bu tedbirlerimizin tatbikinde büyük milletimize rehber ve 
mürşid olmak vazifesini de, milli iktisad ve tasarruf ce
miyetine vermiştir. O gündenberi milli iktisad ve tasarruf 
cemiyetimiz bu önemli vazifesini ifada hepimizn şükramna 
layık surette riayet göstermiştir. H 

Bilahara ulusal ekonomi ve artırma kurumu unvanını alan 
bu cemiyetin yüksek himayesi de ebedi Şefimiz Atatürkiln 
Üzerlerinde bulunuyordu dedikten· sonra alınan tedbirlerin 
memlekete temin ettiği faydaları, bankalarımızda toplanan 
paraları rakamlara istinaden isbat ve tebarüz ettirmişlerdir. 

-----------0000-----------

T A YY ARE PiYANGOSU 
unııuwnmmııwuı1111WJUJıı~uıımıuıııni§nunmnınoollllDD111111DMn 
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5326 16533 16406 
10938 8132 7257 

38628 
7373 

14115 

Konak tarafından Alsan
sancaua sür'atle gitmekte 
olan taksi 24 sayıda kayıtlı 
otomobil Mustafa Enver cad
desi önünden geçerken kor
dona çıkmak üzere bulunan 
taksi 11 sayıda kayıtlı oto
mobil ile çarpmıştır. 

şart ve anlaşmalar tamamen hükumsüz de- nu anlamak için İngiliz gazetelerini oku-
mektir. Korsika için Fransa en küçük bir ması kafidir. 

İstanbul 12 (Hususi) - t 
Türk hava kurumunun pi
yangusu birinci ve ikinci 

1 çekilişinde kazanan biletleri 

5515 39687 7195 
32059 37840 30234 
27459 33451 12967 
29485 28508 347 
22759 14967 

27910 
33009 

Her ikisinin tçinde yolcu
lar olmasına rağmen yolcu
~ara bir şey olmamış, yalnız 
otomobillerin ön rakamları 
parçalanmıştır. · 

ımıımı ınııı ınını n ıuı mu ,ı ı ınınııtt 

ZABITA 
m ıı ıı ııı ıuıuıııııınıını ıııuıumıı• 

: Singer dikiş kumpanyasına 
ıait otomobil dün Bayraklı-
1dan geçe~ken Bekir oğlu 65 
yaşında Ibrahime çarparak 
ıağır surette yaralamıştır. 
J § Keçecilerde İnkılap so
~ kağında oturan İdris öğlu 
113 yzşlarında Behzad bir iş 

1meselesinden on beş yaşında 
sKemaJi bıçakla arkasından 
sağır surette yaralamıştır. 
~ § İkiçeşmelik Birincisulta
cniyede oturan Davut kızı 13 
ıyaılannda Esma evinin önün
tc:le yaktığı mongaldan sıçrı· 
!\Jan kıvılcım oradan geçmekte 
11olan Ramazan oğlu 4 yaşın-

Pan Amerikan 
\ bildiriyorum : 

Kongresi · 45.000 Lirayı 
Londra, 12 (Radyo) - Pan Amerikan kongresinde verilen kararlarla söylenen sözlere 3631 

dünya siyasi mahfillerinde büyük bir ehemmiyet atfolunmaktadır. 

Peru hükumeti Hariciye Nazırı iradettiği bir nutukta Amerikanın herhangi bir hak ve 15.000 Lı•ravı 
menfaatine dokunmağa cesaret edeceklerin karşılarında bütün Amerikanları yek vücud 
olarak bulacaklarını ve hepsinin adalet ve hürriyet bayrağı olan Amerikan bayrağı altında 21762 

• • 
.... -~ .._. ... ~ ~ ~ ~ ..... -;;,.,-----~------birleşmiş göreceklerini söylemiştir. 

12000 Lirayı 

~!~~ady~-~~a~!v! e~,eor:MI GELDi ? I 
Artık Büyük ... Ukranyanın istiklal mücadelesi başlamıştır. Prağda efkarı umumiye de ay

ni fikirdedir. Roma - Berlin mihverinin şimdi Akdenizle me1gul olmasına rağmen, Alman- , 
ya Karpatlarda da boş durmamakta ve teşkilatını genişletmektedir. Maksad Lehistanı par
çalamak ve şarki Avrupayı müstemleke haline sokmaktır. Fransız gazeteleri "Polonyanın 
derhal Rusya, Rusya ve Baltık devletleriyle anlaşması lazımdır.,, Demektedirler. 

--------·-~-------- -
Almanya Bundan Sonra Neresini Parçalıyacak 

13962 1 

1 O biner Lira 
17129 16445 

3000 ner lirayı 
23383 32995 

Londra, 12 (AA.) - Essvvde Chingfort şehrinde Milletler cemiyeti birliği tarafından 

tertip edilen b!r mitingde nutuk söyliyen B. Vinston Churchil İtalyanın Akdenizdcki me 
talibatından bahsederek demiştirki : 

Nazi diktatörü şarki avrüpada yeni bir taarruz hazırlarken İtalyanın bu metalibatı Fran-1 
sayı meşgul etmektedir. Almanyanın bu yeni taarruzunun hangi istikameti takip edeceğini 
henüz bilmiyoruz. Münihden ve Çekoslavayamn parçalanmasından sonra Hitlerin önünde 
O kadar çok imkanlar mevcuttur ki, en evvel hangi yolyu tutacağını kestirmesi bizzat 
kendisi için de güçtür. Evvela Memel mi? Yoksa Danzing mi? Polonya aleyhine Polanya
daki Ukranyalıları mı yoksa Romanya aleyhine Transilvanya halkını mı fışkırtacaktır. 

Biner Lirayı 
11550 29597 38275 14516 
No. Biletler kazanmıştır. 
500 lira kazananlar 
2170 4383 10164 12710 

12248 13695 27677 28857 
32681 34906 38539 1 

4142 

5o Lira kazananlar 
45 162 190 752 

949 1330 1392 1637 
2068 2138 2194 2611 
3423 3433 3541 3710 
3851 4201 4682 5004 
5383 5434 5648 5799 
6222 6558 6686 7130 
7165 7222 7507 7575 
7635 7744 7784 8250 
8366 8419 9317 9357 
9496 9705 9979 10133 

Amortiler 
Son çift rakamları (31) ve 

( 62) olan biletler 2 şer lirl 
amorti alacaklardır. ................. _ ............ _ ............. , ... 
Milli müdafaa 
programımız 

Istanbul 12 ( Hususi ) -
Geçen sene tatbikine başla
nan milJi müdafaa progra-
mmının bir çok mühim kı
sımlarına ait esaslı tesisler 
bu sene içinde kurulacaktır. 

-=--
11 Devlet Reisi 

dil F eridin entarisini tutuş
~drmuş ve vücudunun muh
b telif yerleri yandıktan sonra 
d'üçl~kle söndürülmüştür. 1 

2 
§ Ikiçeşmelik Molla soka

~nda oturan İbrahim kızı 
b10 yaşında Hüsrev yemek 
y•sıtmak üzerere gaz ocağını 
p)'Bkarken devrilmiş ve ya-

Henüz kimse buuu bilmiyor. Fakat her şey gösteriyor ki Nasyonal Sosyalis Almanya 
yeniden tecavüze başhyacaktır, Ve bu tecavüze karşı hiçbir toplu mukavemet hazırlığı 

787 530 18171 17117 
2509 . 4225 4951 5705 
5559 5782 6972 6690 
7163 8493 9232 9381 

Nutuk Söyllyecek 
Nevyor, 12 (Radyo) - Ni-

nındaki gaz şişesi da kırıla
ak dökülen gazlardan areş 

<çıkmışsa da ateş söndürül
müştür. 

ll - -... ~ ~ .. ~ ~ ~ ~ ..... ~ ... ~· ....... 

. talya hariciye 
Nazırı 

Macarlstana Gidiyor 
Budapeşte, 12 (A.A) -

J<ont Ciano Macaristan kral 
l'naibi ile Bayan Hortinin av 
Bavetini kabul etmıştir. İtal

yan hariciye nazırı Kanun
evvel içinde Macaristana 
relecektir. Kontes Cianonun 
kocasına refakat edip etmi-

receği lhenüz kafi olarak 
~ah'.im değildir. 

Pazarlıksız 

satış 
Kanun çıkmadan önce de 

raparak müşterinin itimadını 
<azanan (Ucuzluk sergisi) n
len her şeyin!zi alınız. 

yoktur. 
~---------- ma!Jll .. 

ı BİR CANAVARLIK 1 
1 Salih karısını balta ile parçaladı 

Istanbul (Hususi) - Kırklarelinde görülmemiş bir cana
varlık ika edilmiştir. Karısını balta ile koyun gibi parçala
dığı esnada işe müdahele eden oğlunu da ağır surette ve 
yaralıyan Kara Salih kaçtığı ormanda ölü olarak bulun
muştur. 

---r!J---
Tunusta Askeri Hazırlıklar 

Edildi 
• 
ikmal 

Paris 11 - Fransanın meşhur kumandanlarından general 
Moren, Tunusa gitmiş ve orada vukubulacak her hangi bir 
tehlike için lazım gelen hazırlıkları tamamlanmıştır 

Tunusa yeniden 40 bin kişilik bir kolordu da gönderil
miştir. 

Faciada Mes'uliyet Var mı ? 
Bir kadın Doğurduktan Sonra Acı 

İçinde Can Verdi 
Kuşadası adliyesi, mühim ca doğurtmuş, çocuğunu ala-

bir hadiseye el koymuştur. ' rak "ilk müdavatı yapmıştır. 
Kuşadasında Bn. Fatma Fakat uzun bir intizara 

adında genç bir kadının do- rağmen son veya (Eş) gel-
ğum ağrıları tutunca bir ebe memiş ve vazı hamleden 
celbedilmiştir. Ebe bn. Fey- kadının sancıları dayanılmaz 

ziye, doğum ağrıları tuttuk- bir halde devan etmiştir. 

tan sekiz saat sonra vazı- Bu vaziyet karşısında kabile 
hamli eden bu kadım kolay- için intizardan başka yapa-

Yugoslavya 
Seçimi 

Hükumet Büyük Ekse
riyet Kazanmaktadır 

Paris (Padyo) - Yugos
lavyadaki seçim hakkında 
son gelen malumata göre 
hükumet partisi memleketin 
dört köşesinde büyük bir 
ekseriyet temin etmiştir . 

Tahmini olarak söylenen 
sözlere göre hükumet şimdi
lik reylerin yüzde 75 şini 
kazanmış vaziyettedir. ......................•................. ············ 
cak bir şey yoktu. 

Acılar içinde boğulup ka
lan genç ka.dın hayata göz
lerini yumunca Kuşadası 

Cumhuriyet müddeiumumi
liği kabile hakkında taki
bata başlamış ve İzmirden 
mütahassıs bir doktor gön
derilmesini telgrafla iste
miştir. 

lzmir müddeiumumiliği ma-
halline, operatör B. Ali Ri
zayı göndermiş, yapılan otop
side eşin kadının karnında 
bulunduğu anlaşılmıştır. 

11870 11179 12475 12295 
13818 14043 15195 17857 
19005 19698 20074. 20854 
20734 21242 21234 21212 
21972 22443 22812 25195 
28588 27199 28194 28618 
29336 31392 31571 31418 
34910 34327 35108 37587 
37661 38898 38714 37346 
37789 39247 

200 Lira Kuzananlar 
31751 7365 3020 28411 
5021 1154 19420 6357 

38455 29674 23779 2556 
5179 
5551 

17293 
4902 

751 

1527 44374 
18919 13279 
35517 1852 
34191 33845 

14730 
10966 
30506 
35762 

100 Lira Kazananlar 
17168 5329 17901 6793 

6565 25490 29408 34800 
17452 26562 35442 23535 
5915 4504 25603 27817 

sanda açılacak olan Nevyork 
sergisi hakkında 11 devlet 
reisi radyo ile sergi açılma
dan evel dünyaya hitap ede-
ceklerdir. 

ılk nutku Fransız cumhur 
reisi Lebrun 1 Kanunsanide 
ve müttefikan her Pazar gü
nü sıra ile diğer devlet reisi 
söylevlerine devam edecek
lerdir . 

Romen 
Y c. dudileri 
Bükreş 11 (Radyo) - 150 

bin Yahudi Romen tabiiye
tini kaybetmişlerdir. 
• 
iki bini tevkif 

edildi 
Romanyada son hadiseler

den nezaret altına alınan 
elli bin kişiden iki bini gö
rülen lüzum üzerine tevkif 
edilmişlerdir. 

P 
..,. .,;.- ~.._.....,....,.,~ ~ ~ ..- ....,.. ~ ....,.. ~ ~--..,.•,._wı ...,_w.,...• ~ ,... ~--:-~ ~-.-:~~~ 

c-=...-=..0-=...;~;....1 .. ~· k;" ......,-.4ıt 

: Her gün bir kıt'a: 
t 1111 111 .111 llllIII 111 il 111111 1111111111111 llI lllllll llIIllll lll'UI 1111 1111 il 1111 18 11111 111 ili 

t Çok yürüyen, çok yorulur gitmeli bir kararda 
+ Çalışmalı fakat biraz dinlenmekte lazımdır. 
+ Bütün işler üzerine yüklenirse ardarda 
t Bu işleri bitirecek kuvvetli bir azımdır. 
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Çorakkapu . Polis Merkezi karşısı No 354 · 

H. TAHSiN ÖNDER T 3497 -


