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Iınan matbuatının 
-=='z:=:s:ı;... ......:;-==== 

trnevrika Cumhurreisi Ru:~in diktatörlükler aleyhinde 
ır attıgı zehirli oklar ve Amerika hükumetinin bazı Alman 
emilerinin Nevyorkta gösterdigv i müşkilat Berlin matbua-
nı k .. l b. · H up ere .. ındırrniş ve ağzını açmıştır. 

.. e~en butün Alman gazeteleri Amerikan Cumhurreisini 
iuncu b defa olarak tekrar Cumhurreisi olmak için her va-
1 a7ad. aş~urnıakla ittiham ederek diyorlarki: "O, bugün 

t u ılerı müdafaa ediyor ve bunun için de Almanyaya 
~ 1~krsa bunu, Yahudileri s evdiğinden değil, fakat onların 
A ~u. Amerikan şehirlerindeki mali kudretlerinden, iktisa-
1 ~·~lerinden istifade etmek için yapıyor. Ruzvelt kendi 
~rtısı dahilinde bile kendisine karsı vuku bulan tariz ve 
u - 1 • 
a~dnı ar karşısında ne yapacağını şaşırdığından herkesin 

._ unına muhtaç kalmakta ve bundan dolayıda Amerikada 
01{ z . 

engın ve kuvvetli bir unsur olan Yahudilerin müza-
eretini teınin gayesi ile onların hamisi oln!aktan çekin
ernektedir 

• A 

MiLLi 
• • SEFIMIZ .,. 

Yakında İstan
bula Şeref 
Verecek 
----~ ...,.. __ 

İ~tanbu\ 11 ( Hususi ) -
Cumhurreisinıiz İsmd İ nönü
nü:-ı İstanbulu Ş.!reflendire
ceklcri hlberi f c;~anbul la 
büyüİt bir sevinç uy:ırr<lır

mıştır. Ha!k Büyük Ş .!fini 
karşılamak ıçın şimdden 
gazırlann:.ağa başlnmı tır. 
İsmet İnönü buradan Trakya 

mıntakasına da geçec.:k ve 
seyahatİarı ?ir h ı f :l ~ .!vam 
edecektir. 

K. KARABEKİR!ILE 
• --------------~~~~--~~-----

Istanbulda 
• 
iz mirde 

Bir 
Bir 

Mülakat, 
Saat 

~~~----E!J--------~ 
Ben gelmeden önce Ge

neral Karabckir, yeni meb
usluğu miinasebetile tamdık 
tanımadık birçok kimseler: 'l 
gönderdiği tebrik mektup 
ve telgraflarını okuyup ce
vaplar. yazmakla meşgulmüş. 
Ortadaki masada bunlardan 
yirmi, otuz taııcsi bir yığın 
halinde duruyordu . 

Mektuplardan bazılarının 
üzerinde, yapıştırılmış küçük 
çocuk resimleri vardı. Ge
neral, benim merakımı s;;z
miş gibi: 

bu yazırın <!ltı::da bir de 
üç ufak yavı er.un : ğzından 
yazılmış, ,.c hakika ... e n göz
ler yaşartacak kadar s~mi
mi, ır.ini mini l:.i r mcktub
cuk var. Kara Leh ir'in elince 
yetiş o: iş yetim l: abalarının 
bu mesut Lüçük yavruları 

da diyorlar kı : 

~Una ınuk,~bil Amerikan gazeteleri de Berlin matbuatına 
:k~et okuyorlar. Biz buraya bütün bu kalem kavgalar:r. ı 

ok ;decek değiliz. Yalnız bütün bu zehirli dedikoduları 
fa u .uktan sonra insan düşünüyor: Birbirlerini yemeğe çah

.10 ınksanları birbirlerinin kucağına atacak tılsımı kim bula-
.... H .. ••>••••••••••• ,. •• ...... ," .............. ..., .. ~··························· 

- Bunlar, Şarkta yetiş
tirdiğim yetim çocakların 

birkaçından gelen mektub
lardır, dedi. Büyüyüp kendi
leri de çoluk çocuk sahibi 
olmuşlar. Yavrularının resim
lerini gönderiyorlar. Ve ba
na, "Büyük baba" diye hi
tap ediyorlar. 

"Şefkatli büyük babamız, 

babamıza küçüklüğünde öğ
rettiğiniz ve dinlettiğiniz 

şarkıları bizim ağzımızdan 
dadinletmenizi çok arzu edi
yoruz. Küçük çocukların 
şarkılarını dinle meyi çok 
sevdiğiniz için küçük ~orun-

larınız:n bu tabii istekleri
mizi kabul ettiginiz:! rıimdi

den güvenerek bütün ~sevgi 
ve s:ı:ıgılarımızı dud.:ıkları
mızda toplı~1arak e::.!riniz
den Öf:niy~ geldik. Lütfen 
kabul eC:ir.iz .. , 

1 ece tir? 

SIRRI SANLI 

ÇEK MACAR 
MESELESİ 

--.===!ı.... .A===-
Budapeşte 10 (R Y-..,.. 

arı M ' ... adyo) - Macaristanın Prag maslahatgü · 
•-f dacar .halrAal~ısdının tamamiyetinin Çekoslovak kuvvetleri 
-· ın an ı a ı J • • ı a ta . 0 ayısıy e Çekoslovak hükumetinden ısrar-

ı rzıye talep etmeğe meınur edilmiştir. Halen mezun bu-

tunan Macaristanın Prağ elçisi ancak son hadiseler halledilk-
en so "f · 

-

nra vazı esıne devam edecektir. 
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Dişlerini temizleten balık 
Ok ııı ıınınıı nmıım • • 

· Yanusta Yaşıya b b ki d" 1 • · • 1 d"kl . .. ··ı ··ş ı Bu hayvan dışlerı-nın k 1 n azı alı arın ış erını temız e ı erı goru mu · 
ır endiğini h · · k d · l · · temizle-tirnıiş ı B ısseder etmez derhal yavrususu çağırıp ağzını açara ış erını 

mıyar~k u. ma~zara karşısında ömründe ağsına bir diş fırçası, bir parça diş macunu sok
nağı haliınıdenın birinci derecede yardımcısı olan dişlerini mikrop yuvası, has~alık ka~
etmeınek ne sokmaktan çekinmiyen insanların ihmal ve kayğusuzluğuna acımamak, .t~e~s.uf 
ıniyen ins:lden gelıniyor. Biz bir balık kadar sıhhatimizi düşünmiyen, tabiatın sesını ışıt-

Ey okuy nın bu kayıtsızlığına hayret ve teessüf ediyoruz. 
Ucum sen de bu esefli hale : 

İSTER GÜL İSTER AÖLA 

Yeni Fransız 
Elçisi 

Ankara, 11 (Hususi} Ha-
riciye vekilimiz B. Şükrü 
Saraçoğlu, Fransanm yeni 
Ankara sefirini dün öğleden 
sonra hariciye vekaletinde 
kabul etmiştir. Elçi itimat
namesinin bir suretir.i hari
ciye vekilimize vermiştir. .... .... .... . ··········•····· .................... . 

45 Milyon Tah-
• 

sisat Istiyecek 

Amerika Reisicumhuru 
=::!\l't fr RUZVEL T !it= 
al Vaşington, 10 ( A.A ) -
Selahiyettar~bir kaynaktan 
veri:~n malumata göre Ruz
velt milli masraf hakkında 
kongreye göndereceği me-
sajda yeni askeri tayyareler 
inşası için 360 milyon dolar 
ve bahriyeye ait 900 tayyare 
inşası için de 45 milyon do
lar tahsisat istiyecektir. 

Sağlık İşleri 
Vilayet hıfzıssıhha meclisi 

bugün saat 10 da Sıhhat ve 
lrtimai muavenet müdürlü 
ğı.in( e direktör B. Cevdet 
Saraçc ) unun başkanlığında 
topb.nmış ve sağlık işleri 
üzerinde müzakerede bulun-
muştur. 

General Karabekir, mek
tubu bana uzattı; bir parça
smı müsaades"le not ettim : 

"Uzun bir devrei tahas-
sür1en sonra yeni yılınızı 

ku""lular, daha birçok şeref
li yıllar geçirmenizi candan 
di leyerek en derin saygıla
rı nla ellerinizden öperim 
şcfkatİı babam... İşte benim 
g ibi binlerce Türk çocuğu
nu, ayni gayeler, ayni vatan 
duygusu ile yetiştirdiniz. V .! 
bugün bu yetişen fidanları:ı 
mcyvalarını da görüyorsunuz. 
İşte üç yavrum.. torunları-
n ız.,, 

Bir müddet daha uzıyan 

Diğer bir mektup da, ba
basının vasiyetini yerine ge
tirmek üzere Kazım Kara
bekir'in elini öpmek istiyen 

Erzurumlu bir delikanlının 
bu arzusuna müsaade dile
diğini anlatıyordu. 

General Karabekir'e kıy
metli hatıraları ihtiva eden 
camekanını işaret . ederek : 

- Bunlar hakkında iza
hat rica edebilir miyim? de
dim. Her birinin kendine 
göre birer güzel hikayesi 

olacağını tahmin et~iğim bu 
yadigarlar nelerdir ? 

-Devam edecek-

ÇİN ORDUSU CENUBA 
AKIN EDİYOR 



SAHiFE 2 

Tarihin meşhur sporcucsu 
Deli Mustafa 
~~~~-[!]---------

T ARİHI TEFRİKA -3- Yzan: Yaşar Adatepe 

.. ~~~~~~m~~~!flEfl~~r 

dakika ~onra Kartal Birkaç 
hasımlarına yetişmis onların 
arasından bir yel gibi geçti 
Bu zamana kadar kendini 

zor zapteden Mustafa "yeni" 
cevabiyle beraber yerinden 
fırladı, çadırın biraz gerisin
de beklettirdiği atının yanına 
koştu, artık Türk gencinin 
doğmuştu. .. 
Atının yanına gelinçe; der-

hal kolanlarını çekti, yüzünü 
ve boynunu okşadı ve atına 
"Hadi Kartal günümüz doğ
du., diyerek bir sıçrayışta 
üzerine atladı ve meydana 
doğru il~rlerken bütün göz
ler Mustafanın yapacağı hü
nerleri üzerinde toplanmıştı. 
O birşeye bakmadan yapa
cağı oyunları fikrinde sıra
lıyordu. 

Şimdi; Her taraftan boru-.,. 
lar, trampetler, çalıyor mü-
nadiler bağırarak Türk spor
cusunu seyircilere tanıtıyor

dü. Kayserin; beyleri, prens
leri içinde bulunan sporcu
ları da meydana gelmiş, di
ğer sporculara karışmıştı. 

B1:1nların içinde yalnız bir 
kişi Mustafanın dikkat na
zarını çekiyor ve o da Mus
tafayı gözünden kaçırmı
yordu. 

Bu adam, diğer Bizanslı 
hemşehrilerine benzemiyordu, 
pek yakışıklı, genç, bahadır 
bir delikanlı olmakla bera
ber çehresinde bir hoşnut
suzluk, bir düşünce görülü
yordu. 

Her tarafta oyunlar ilerli
yor, seyirciler, Hipodrom 
meydanının şereflerini kaza
nacak kahramanın kim ola
cağını sabırsızlıkla seyredi
yor, bekliyordu. 

Çok eski zamanlardanberi 
atına ve kendine güvenen 
Türk binicileri hemen her 
yerde ve her müsabakalarda 
diğer binicilere yol verir ha
zan elli ve hazan da yüz 
adım iJerilemelerine müsaa
de ederler ve ondan sonra 
da kendi atlarını salıverir
lerdi. 

İşte; burada da Türk bi
nıcısı Deli Mustafa bunu 
yapmaktan çekinmedi, bu 
yüzlerce atlı oyuncuların ile
rilemelerine müsaağe et
mişti. 

Fakat; onun çok kıymetli 
ve yağız kartalı, diğer atla
rın ilerlediğini görünce, ken
dini zaptettirmiyor hırsından 
şahlanarak narasiyle bütün 

meydanı inletiyor ve bulun
duğu yerde duramıyordu .. 

Bu sırada oyuncular elli 
yüz adım ayrılmışlardı ki ; 
Deli Mustafa huysuzlaşan 
atına "Haydi bre Kartal,, 
emrini verdi. 

Şimdi; kahramanlıkların
dan ötürü Birinci Muradın 
Deli Mustafaya hediye ettiği 
bu kıymetli bağız kartalı 
görmeliydi! 

Kartal bulunduğu yerden 
bir ok gibi fırladı, hasımları 
olan atlara yetişebilmek ve 
onları geçebilmek için tozu 
dumana katarak meydanı 
kucaklıyor, hakiki bir kartal 
gibi süzülüyor ve önündeki 
atlılarla arasında olan mesa
feyi kısaltıyordu. Bu hal çok 
devam etmedi, birkaç daki
ka sonra Kartal hasımlarına 
ulaşmış ve onların arasından 
bir yel gibi geçmişti. 

Mustatafa koşuyu kaza
nan atı - Kartalın üzerinde 
evvela kılınç ve mızrak syun
Jarını_: göstermeğe başladı. 
Akıllara sığmıyan ve seyir
cileri hayrette bırakan hü
nerlerini gösterdikce sürekli 
alkışlar durmıyor ve yaşa 

sedaları kesilmiyordu. 
Bu oyunlar bir müddet 

devam ettikten sonra; sıra 
cirid oyunlarına gelmişti. 

Tırambetlerin işareti üze
rine her tarafta cirid oyun
ları başladı; savurulan cirid 
deynekleri havada uçuyor ve 
acı ıslık sesleri işidiliyordu. 

Mustafa, elindeki cirid 
deyneğile o büyük alanı 
baştan başa dolaşıyor, attığı 
ciridlerle hasımlarını birer 
birer alandan çıkarıyordu. 

Seyirciler heyecanla M us
tafanın maharetlerini seyre
diyor sabırsızlıkla neticeyi 
bekliyorlardı. 

Bir müddet sonra bu koca 
alan yalnız iki sporcuya kal
mıştı. Başta Kayser olmak 
üzere bütün seyircilerin göz
leri şimdi bu iki sporcuya 
dikilmişti. . 

Buulardan biri Türk spor
cusu Deli Mustafa, diğeride 
.Şarki Roma İmparatorluğu
nun en güzide sporcusu ve 
silahşoru Romalılardan biri 
idi! 

Bunun kim olduğunu daha 
aşağıda okuyacaksınız. 

- Sonu var -
.............. ...ı ....... m.:ıı ........................ . 

Bütün genç kızlar., . Bütün kadınlar, .. Bütün münev
verler ... Bütün sinema severler ve nihayet, haftalardan 
beri telefonla veya bizzat müracat ederek, - Ne za
man gelecek? .. Ne zaman göstereceksiniz diyerek bizi 
mütemadi sual yağmuruna tutan muhterem müşterileri
miz .. Hepinizin gözleriniz aydın olsun ... 

İşte merakla beklediğiniz ... 
Bu sene VENEDİK beynelmilel filim müsabakasında 

1 birinciliği ve VENEDİK altın kupa mükafatını kazanan 
şaheser: 

Günahkar Kızlar 
Emsalsız bir san'at v ~ deha abidesi bugün 
matinelerden itibaren ELHAMRA sinemasın
da harika haftası. 
Seanslar: 2, 15- 4,30 - 6,45- 9 cumartesi pazat 12de başlar 
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(HALKIN SES/) 

KOYLÜDE PARA 
FİKRİ 

Bir ihtiyar köylüye yaşını 
sormuşlar. Birazl ldüşündük
ten sonra "yirmi,, diye cevap . 
vermış . 

- Ne söyliyorsun baba? 
Sen sağlam seksen varsın. 
Demişler. 

O utana utana: 
Doğru dedin oğul.. ille 

yirmiden yukarıya sayı say
masını bilmem, demiş. 

Bu bir hikayedir. Fakat 
iyi uydurulmuştur. 

Köylüde, hatta ufak ka
sabalarımızda yaşı yanların 
birçoğunda para fikri hika
y;deki ihtiyarın yaş fikrin
den pek farklı değildir. O 
da elbette büyük servet di
ye karışık birşeyler tahayyül 
eder. Fakat bunu rakamla 
ifade ettirdiğiniz zaman işit

tiğiniz şeye hem acır hem 
gülersiniz. 

•":* 
Bir arkadaş anlatır. İstik-

lal Muharebesinde karısile 
çocuğunu galiba Çorumdan 
Merzifona götürüyormuş. Te
darik edebildiği vasıta 

iki yanına iki küfe asılı topal! 
bir katırdan ibaretmiş. 
Arkadaş küfelerden birine 

birkaç parça eşyasını, öte
kine, bir halı atarak, karisile 
çocuğunu yüklemiş. Katırcı 
yedekte, kendisi elinde or-
mandan kesilmiş bir sopa 
ile arkada öylece yol alır
larken bir köprü başında 
yalınayak birkaç köy kadı
nına raslamışlar... Bunlar 
küfedeki çarşaflı ve battani
yeli kadını, kucağındaki 

paltolu ve başlıklı çocuğu 

öteki küfeden taşan eşyayı 
ve nihayet arkadaki yağmur
luklu ve sağlam kunduralı 
erkeği görünce kendilerini 
tutamıyarak ince ince hay
kırmışlar. 

- Ay anam.. bunlar da 
"l" .. k .... 11?? o umu mı ... 

Evet bukadar debdebe ve 
saltanat içinde seyahat eden 
zengin için ölüm tasavvur 
edilebilir mi ? 

fr{:ft 

Bu da benim bir çocukluk 
hatıramdır. Çanakkaledeydik. 
Bergazlı Emine diye bir 
köylü hizmetçimiz vardı. 

Evimize Eminenin bir köy
lüsü gelir giderdi: Elinde iki 
yaşlarında bir yetimi olan 
genç bir dul. 
Kadıncağıza günün birinde 

için bilirim. Kadıncağızın 
gönlü gence kayıyordu. Fa
kat neticede akıl ve mantık 
tarafı galebe çaldı. Zavallı 
Bergazlı bir servet izdivacı 
yapmayı daha menfaatine 
uygun görerek istemiye is
temiye sakallı ihtiyara var
dı. Niçin bilirmisiniz. İhtiya
rın bir yatağile on dört be
yaz mecidiye bırikmiş parası 
vardı. 

*~* 

Bu da eski bir hatıradır. 
Balkan Muharebesi sıralarında 
babamın Emin adındaki Çan
kırılı neferinden dinlemiştim. 

Seferberlik başladığı za
man Emin Çankırıdan An
karaya yayan gelmişti. Yirmi 
otuz hemşeri kadar varmış
lar ... 

Ankarada bunlara "yirmi 
bilmem kaç kuruşu olanlar 
isterlerse trenle İstanbula 
gitsinler ... Olmıyanlar gene 
yayan gidecek.,, denmiş. 
(Memleketin en tehlikeli gü
nünde bu kadar başıbozuk
luk! Bunu yazarken şimdiki 
Çocukların masal söylüyorum 
zannedeceklerini düşünerek 
adeta utanıyorum.) 

Em· n macerasının alttara
fını bana şöyle anlatmıştı: 

-. Parası olmıyan Anka
radan İstanbula yayan yü
rüdü. Biz Allaha şükür mem
lekette variydli insanlarız ... 
Canımdan iyi değil ya .. Say
dım parayı (yani yirmi kü-
sur kuruşu) rahat gene gel
dim. 

*** 
Bu da Mütarekede bir 

başka neferden dinlediğim 
bir eşkiyalık hikayesidir: 

- Herifler bizi bir dere 
içinde bastırdılar. Onlar üç 
biz yedi sekiz on kişi amma 
ellerinde mükemmel tüfekler 
var... Bizde sopa bile ne ge-
zer ... "Aman ağalar! Biz fa
kir kişileriz .. Etmen eylemen" 
dedikse de dinletemedik. .. 
Bereket caııı:nıza kıymadılar. 
Sekiz on sopa ile kurtulduk 
az kafamız gözümüz yarıldıy
sa da zararı yok... Ve lakin 
Köse Halil diye bir . hemşe
rİmiz vardı .. ne olduysa ona 
oldu... Gavurun enikleri 

·Köseye kıydılar. 
- Öldürdüler mi zavallıyı? 
Yok... Kemerinde iki al

tınile altı mecidiyesi vardı ... 
Dayağı bağışladılar ille pa
raları aldılar ... 

iki kısmet birden çıktı: Kas- Harınan ~'#;;siminde bir 
tamonu taraflarından iki be- akşamüstü bir orta Anadolu 
lediye süpr:i .:~ :icüsü. tarlaları arasından geçiyor-

Bunlard=.n biri ihtiyar, bi- dum. Bir bereket senesiydi. 
ri genç:l:. :-.-l~nme müzake- Tarlalardan birinde bir şen-
r ... ! ... ,·i bizim mutfakta geçtiği lik seyrettim. 

11500 KİŞİlJK TÜRKİYENİ~ EN ~ÜYÜK SİNEMASI 1 
1 ~':~tar:;,~~a YENi SINEMA'da 
TELEFON: 4065 TELEFON: 4065 

............ O······ ..... . ············ ........... . 

Her ikisi İzmirde ilk defa 

1 - Moto haydutlar peşinde 
15 Kısım hepsi birden 

2 - Son Gangster 
Türkçe foks jurnal 

SEANSLAR: Cumartesi ve pazar günleri 10-2-5-Sde 
Pazartesi 11-2-5-Sde başlar 

diğer günler 2-5-Sde başlar 

....... J;;.t;l ................................... . 

11 IKJNCI KANUN 

'ııııın '::2 ...... an~1eim1.m:ne-l!l!l .. llEll .. cPı::mı1111::iffmm ... 1m .......... ~ 

İZ MİR 
MEYHANE
LERiNDE 

NELER GÖRDÜM, 
NLER DiNLEDıM? ••• 

İş bukadarla bitse canıma 
minnet.. diğer yandan bizim 
cadoloz kaynana da şunları 
şöylerdi: 

- Herifin yanına yakla
şılmıyor .. rakı kokusundan .. 
gaz tenekesi gibi içini bu 
zıkkımla doldurmuş.. hani 
bir kibrit çakın herif tutu
şuverecek ... 

Geberdiğini gördüğüm gün 
çifte kurban kesip, aksaçla
rıma kına yakacağım ... 

Tabii bende yüksek per
deden sunturlu küfürler sa
vurur, ortalığı birbirine ka
rıştırırdım ... 

Amma doğrusunu istersen 
ertesi gün uyanıp şöyle mah-
mur!uktan aydığım zaman 
da pişman olurdum. 

Karımı, kaynanamı yanı
ma çağırır: 

- Dün gece gene arka
daşlar ayarttı.. halbuki eve 
çok erken gelecektim.. Ar
tık bundan sonra hiç birine 
uymıyacağım!.. Diye gönül
lerini almağa çalışırdım ... 

Bari bir günlük olsun sö
zümde durabilsem ... 

Bir köylü oturduğu yerde 
cura çalıyor, birkaç delikanlı 1 

etrafta el çırpıyor, ayak vu
rarak türkü söylüyorlardı: 

"Fidayda yavrum fidayda 
On beş lira yemiş bir ayda 
Bu türkü Anadolu sefihi

nin tasviriydi. Bir ayda iç-
kiyle, çalğıyla, kadın ve ku
marla havaya savrulmuş bir 
servetin hikayesi· .. 

Bu on beş lira belki böy
le bir bereket yılının yahud 
gurbet. ilde çekilmiş türlü 
mihnetın mahsülüydü. Ya
da ölrnüş bir babanın mirası. 

Onların bir ayda yenen 
on beş lira hakkındaki fi
kirleri benim İstanbul miras
yedisinin üç bin liraya kağıt 
çekmesi yahud Aga Han'ın 
Londrada verdiği ziyafet 
hakkındaki fikrinin aynidir. 

Fakat delikanlılar bu gü-
zel yaz akşamında stcak e
kin kokularının verdiği sar
hoşluk içinde bunu hoş gö
rüyorlar. 

Anadolunun edebiyat ve 
müziğe geçmiş, san'at muba-
lağalarile süslenmiş büyük 
servet hayali bile bu kadar 

. . "' . 
ıçemıyece2ım 

Akşam oldumu, kafam dö
nüyor, gözlerim kararıyor ve 
car;um rakı istiyordu .. 

içimden: "eh bu akşan> 
dünya başıma yıkalsa üç ka'" 
dehten fazla içmiyeceğim!,, 

Derim .. ve bu niyetle me1 
haneyi boylardım. Fakat 
meyhaneye gidince iş deği
şiyordu. 

Daha kapıdan girer gir· 
mez, dostlar hep bir ağızdan 

- Huuu ... Hoş geldin ah' 
bab.. geç bile kalmışsın. 
şimdi seni anıyorduk .. 

Diye karşılarlardı. 
Ben. 
- Öyle amma bu akşall' 

evde acele işim var .. şöyle 
bir iki tek atıp gideceğim .. • 

Derdim. Lakin kim dinl~r 
birader .. arkadaşlar: 

- Ordu bozanlık olmaz .. 
seni salıvermeyiz billahi... 

Teranesini tuttururlardı .. 
ve zar zor beni oturmağa 
mecbur ederlerdi.. bir ikİ 
tane parlattıkmı, artık e\fİ 
unutur, laklaka dalardık, ara 
sıra kaynanamı, karımı ha' 
tırlayınca : 

-Devam edecek-

f'~'möö'"'KTO"imm~ı 
.. ıııııııuııınıııııııoııııııııaınmınmııuııııııııııımınııınıııııınnınnı 

Siyatik 
Bu hastalık da ekseri rd 

matizma olanlarda veyah"." 
artritik olanlarda daha ıı
yade görülür. 

Siyatik kaba etlerimizin 
sağ veyaqud 9 ol tarafından 

arka taraftan başf ar. Ve ge
arka tarafı takip ederek a
yağa kadar intişar eden şid
detli ağrılarla kendini gös'" 
terir ve bu ağrılar hazan o 
kadar şiddetlidir ki hastayı 

yürütmez olur. Yatağa dü
şürür. Siyatik müzmin ve 
şiddetli olduğu zamanlat 
hasta olan bacağı zayıf dü
şürür, adeta kurutur· 

Siyatik soğuktan, rütubet• 
ten daha çok azar. Kışııt 
daha fazla ıztırap verir. Si
yatik mümkündür ve hasta' 
talar mutlaka iyi bir tedavi 
ile şifayap olabilirler. Kaplı
calar, yazın güneş. hany.o~u, 
dahili ve !ğne şcklmde ılaÇ'" 
lar diyasteli ilaçların ve te'" 
davinin esasını teşkil eder. .... ········ .................................... ... 

Cumhuriyet yazısile köylümüzün kalkan· 
Reşad Nuri Güntekin kınması için hükumetimiziO 

fıkaradır. 

Halkın Sesi: Vak'alar sarfettiği emeklerin ne kada1 
eski zamana ait olmakla be- yerinde olduğu bir kat dahi 
raber büyük edibimizin bu anlaşılmış oluyor . 

----------ı=--~-------~ 6 Kanunusani 939 cuma gününden itibaren 

Tayyare Sinemasında 
T E L E F O N: 3646 

Büyük İtalyan tenoru "Karuzo,, dan sonra sinema ve 
musiki aleminde doğan yeni bir yıldız ... 

Bu günün (Karuzo) su 
TİTO SCHIPA'YI 

~ YAŞAYALIM ı 
İtalyanca musikili - İtalyanca şarkılı büyük zevk, ihti- ı 
şam, zenginlik ve güzellikler filminde tanıtacaktır. 

Her gün 2,30 4,30 6,50 - 9 
Cumartesiı Pazar 12,30 4,30 6,50 9 



SAHJFE 3 

~KADIN 
LiJ---

Mali~yajın 
Harikaları 

ı •. 

.. 

~. leınez. Zaten b 
m ·· t h u güzellik u e assısının "b 

, tan maksadı da e:Yan.nı_ak,, 
en uy b· ıyı ve 
t> gun ır makya "d 
aunu e h . J ır. 
ına a . n arız şekilde sine-
s · rtıstlerinde görüyoruz 

l"' ıneınay 1 • 
art· . a a ınan her genç 

ıstın k . n nıa ya1la adeta ta-
n n~nhmıyacak kadar değiştiği-
11 ı epinı· b·ı· . . ız ı ırız. 

.. h Sınema haricindeki tabii 
.. ayatta bu türlü mübalağalı 
.. lllalc · 
.. zur:n YaJa ne yer, ne de lü-

. Vardır. Fakat asas iki-
sınde d b' d' 

ı jın e ır ır. iyi makya-
da glayesi, mübalağasız da 

o Ut .... 
e riniu ' Yuzun en güzel ye-

hoşa .kıymetini arttırmak 
grt . 1 

leınede ~ıyen tarafları giz-
Yalard n ıbarettir. Bütün bo
ralard an, kremlerden, pud-

f~ :~:t~·~ :::::enmu~:::: ı çın so 
nası) bir n zamanlarda 

.. Çareye b 
ınıya ha 1 d aş vurul-

u, yıın . ş an ı. Size anlata-
Ç" • 

.e" Artık y" .. 
1 nı renk uzun her yanı ay-
. Pudra ·ı 
.~yor. Açıkı 1 e boyanmı-
n· hatta ü" dı •• koyulu, bir iki 
'JI ~ Ort d 1 

11 Yor. Açık pu ra kullanı-
tat renkler 'ld' iilzel en g cı ın en 
ı k , enç v .. 

ısınma sürül.. e purüssüz 
k' uyor. Bili . . 

~ l her ışıkta d h rsınız 
ıe a a lçok ·· 

Çarpar. Açık pud go-
Yu r~nk pudra[ ra ko-

arın Yanında 

Sıhhat 

(HALKIN SES/) 

İzmir sicilll!ficaret memurluğundan: 
Dünyada 
Neler Oluyor 

Resmi ilanlar Türk limitet 
şirketi Türk maarif cemiyeti 

1fiil işleri bürosu delaleti le: 
- İzmirde yemiş çarşısırida 
!32-numaralı mağzada ticaret 
yapan (İzmir pirina yağı 
sanayii Türk limitet şiketi) 
nin 31112/1938 tarihinden 
itibaren Heshine ve Yümni 
Ozyakal in tasfiye memuru 
tayinine mütedair mukavele 
name ticaret -kanunu hüküm
lerine göre sicilin 2415 nu
marasına kayıt ve tescil 
edildiği ilan olunur. 

İzmir sicili " ticaret 
(memurluğu 
resmi mührü 

imza okunamamıştır; 

1 mukavele 
Şahitler: 

İzmirde Karşıyakada Bar
baroz So. 22 No. da mukim 
Alber Aşer ve Yemiş çarşı
sında 32 No. da mukim 

Rauf. 
Genel No. 16620 
Özel No. 18/175 

İşbu 7 /1/1939 tarihli feshi 
şirket mukavelesi altındaki 
imzaların şahts ve hüviyet
leri maruf kendi namına 
esaleten ve Salamon Barki 
namına vekaleten hareket 
eden Refail Barki ve keza 
kendi namına esaleten ve 
doktor Selahattin Y akal 
naınına vekaleten hareket 
eden doktor Hüsamettin Ya
ka) ve kendi namına 
esaleten hareket eden Nesim 
Danonl (İzmirde yemiş çar
şısında 32 numa-ada mukim
ler) ve şahıs ve hüviyetlrri 
yukarıda isim ve adresleri 

aydınlık tesiri yapıyor. Giz
lenmesi lazım gelen yerler, 
bilakis daha koyuca bir pud
ra ile örtülüyor. Mesali: Çiz
gisiz, geniş bir alnı, fakat 
irice bir burnu olan genç 
bir kadm alnına açık renk, 
burnuna ve burnunun bittigi 
yere koyu pudra sürüyor. 
(Tabii bu iki renk arasında 
da bir münasebet gözetile
cektir.) 

Bu, yalnız pudrada böyle 
değil. Allık ve dudak boy:ı
sında da öyle.. Mesela : Iri 
bir ağzın hiç bir vakit açık 
rujlarla boyanmaması şart 
konulmuştur. Ağız iri olmaz 
da dudakların kalınlığ' ara
sında bir r.isbetsizlik olursa 
ince dudağı kalın göstermek 
için koyu renk ruj kullanı
yor. Fazla kalın dudak, ya 
daha az boyanıyor, ya da 
nisbeten açık bir ruj sürü
lüyor. 
Makyajın bütün hüneri 

bu kadar değildir. Gözlerin 
kaşların, saçlarln hasılı gü
zelliği yapan ve yaratan her 
şeyin makyaj vasıtasile en 
güzel şekline bürünmesi 
mümkündür. Sinema artist
lerinden mesela Greta Gar
bonun göz bebekleri ve ba
kışı yaradılışından harikula~ 
de güzeldir. Fakat kirpikle
ri azdır. 

yazılı şahitlerin tariflerinden 
anlaşılan ölü Apturrahman 
Mefahir karisı Nebiye ve 
kızı Huriye ve oğlu Hasanın ~----.=== 
olup bizzat vaz ettikleri ci- Benden ayrllmak iste-
hetle tasdik kılındı. Bin do- miyor musun ?ı. 
kuz yüz otuz dokuz yılı ikin- Amerikadan gene bir ha-
cikanun ayının yedinci cu- her geldi. Tahmin edersiniz 
martesi günü. 7/1/1939. ki, bu haber de duyanları 

T. C. İzmir ikinci noteri şaşırtacak bir haberdir. An-
M. Emin Erener resmi latalım. 

mührü Kaptan Spenser Buale 
ve R. Giray imzası karısile geçinemiyor. Belki 
Genel No. 16621 de uzun günler karısından 

Özel No. 181175 ayrı yaşadığı için karısı sı-
İşbu mukavele suretinin kılıyor ve kocası seferden 

dairemiz dosyasında saklı döndüğü zaman gırgır vır-
7 /1/1939 tarihli ve 16620 vır. adamın kulaklarım yiyor. 
genel sayılı aslına uygun Kaptan bir kaç mahkeme-
oldugunu tasdik ederim. ye başvuruyor, karısından 
Bin dokuz yüz otuz dokuz "3.yıılmak istiyor, Fakat ka-
yılı ikincikanun ayı ın ye- dm buna hiç de taraftar de-
dinci cumartesi günü. ğil. Ölmesin, bitmesin, ka-

T. C. İzmir ikinçi noteri pımdan gitmesin! diyor. 
M. Emin Er . n ~r resmi Bir gün sefere çıkmak ü-

mührü zere olan kaptan karısına 
ve R. Giray imzası. müşfik davranıyor: 

1 - Rafael Barki : kendi - Karıcığım diyor, bt:-E 
namına asaleten ve Saloman nimle beraber sefere çıkar-
Barki namına vekaleten. mısın? Sana Pasifik adala-

2 - Dr. Hüsamettin Ya- rını gösteririm. Füze! bir se-
kal : kendi namına esaleten yahat olur. 
ve Dr. Sclahattin Yakal na- Karısı kabul ediyor. Kap-
mına vekaleten. tan gemiyi Pasifik adaların-

3 - Nesim Danon : ken- dan birine yanaştırıyor. Bu 
di namına esalet er. ada ıssız bir adadır. Karı 

4 - Ölü Apturrahman koca sahile çıkıyorla r. Kap-
Mefahir va isleri : Karısı : tan sesini kalınlaştırıyor . 
Nebiye, oğlu : Hasan Kızı : - Benden ayrılmak iste-
Huriye. miyorsun ha!... diyor. Öy-

aralarında hususatı atiye leyse bu adada t ek başmal 
kararlaştırılmıştır. k l cak 1 a a sın .... 

1 - 15191927 hrihli mu- Ve sandala binip gemisi-
kavele ile tesis etmiş oldu- ne gidiyor. Issız adada tek-
ğumuz lzmir PİRİNA Y AGI kalan kadının işaretlerini 
SANAYİİ TÜRK LİMİTED bereket versin oradan geç-
ŞİRKETİ'nin 31/12/1938 ta- .. ekte olan bir vapur görü-
rihinden itibaren feshine it- yor, kadını alıp memleketine! 
tifakla karar verilmiştir. götürüyor. Yarı çılgın bir 

2 - İzmir' de Bornova da hr ide gelen kadın zabıtaya 
Ülkü sokağında 2 numaralı başvuruyor. Kaptan her şe-
hanede mukim Bay Yümni yi itiraf ediyor. 
Özyakal mezkur şirketin Kaptanı tevkif ettiler. Ka-
tasfiye memuru tayin olun- dm asabiye kıliniğinde te-
muştur. davi altındadır. 

3 - İşbu n ukavtlcname ••••••••O•••••••• 
üç nusha olarak tanzim ve 15 Bin Senelik Ağaç 
imza olunmuştur. Dünyada yaşıyan en eski 

R, Barki imzası Nebiye mührü şey, 15 bin senelik olduğu 
Hüsamettin Yakal İmzası iddia edilen kalmiye ağacı-

Hasan : mührü dır. Avustralyada, Kuvinz-
Nesim Donon imzası lend'de Tamborin dağında 

Huriye : mührü. bulunmaktadır. 
Bu mukavele altına konu· d~ğ~~;··~·~ı;i<li;:··············· ·· .. ··•• 

lan üç mührün kendilerini T. C. İzmir İkinci Noteri 
tanıdığımız ölü Apturrahman M. Emin Erener resmi 
Mefahir karısı Nebiye kızı mührü ve R. Giray 
Huriye ve oğlu Hasan'ın ol- imzası (85) 
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UROLOG OPERATOR Merkez hastanesi göz 

DOKTOR 
Fuat Soyer 

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

mütehassısı 

Dr. Halit Baran 
Her gün öğleden sonra 
hastalarını kabul eder. 
2inci beyler So. No. 79 

Tütün İnhisarı karşısında 

Kültürpark Sinemasında 
.. . . Telefon 31s1 

BUGUNDEN ITıBAREN 
Dünyanın her. yerinde en büyük hasılatı temin eden 

iki büyük filim birden 

Lüks Hayat I Aşk için yaşıyor 
ve En hüy~k Fransız sanatkarları 

CAROL LOMBARD VICTORFANCEN 
Lüks hayatınıza kapris ve Ve 

~ · garabet, sefahat ve eğlen- ZUZİPRİM 
orveçya balıkya,.larının en halisldı"r · 

Balık yağı 

~ celerini gösteren sürprız- nin beraber büyük bir kud-

1.Kı· lerle dolu komedi. retle temsil ettikleri harika 
DEFA SÜZÜLMÜŞTÜR 

1ı1 Ş Bu filimde kızlarının is- Bu filimde bir doktorun 
~ ERBET GİBİ İÇİLEBİLİR rafı yüzünden iflas eden rakibini kurtarmak; için 

1 Hamdı Nüzhet Çançar bir Amerikalı milyonerin yaptığı; vicdanan ve ruhi 

S hh sınız. i bretk göreceksiniz. 

11 /KiNCi KANU!i 

KremENHOŞ 

Müstesna bir glJzellik yar attr her. yerden arayınız 

Selanik sergisinden birincilik 
madalayasını kazanmıştır. 

Yün, ipek, Pamuk, Keten:
Floş ve karışık her cins ku
maşı kolayca ve emniyetle 
boyar. Telefon: 3882 

9 EYLÜL BAHARAT 
DEPOSU 

~~~~ ..... ~~~ 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoölu 

Cilt Tenasül hastalıkları 
elektirk tedavisi 

İzmir ..: Birinci beyler S o. 
No. : 55 T e le fon : 3479 

Dr. Fahri Isık 
lzmir Memleket Hastanesi 

Rontken Mütehassısı 
Rontken Ve 

Elektr ik t edavisi yapılır 
ıkinci Be ; le· So. No. 29 

TELEFON 2542 
J;;;t;:;::;tı;:_ta:~lll llll~~ ı;;:_t:;;1' 

DOKTOR 
Tevfik Lütem 

MERKEZ HASTANESİ 
Kula~ı::, Buru:,, Boğaz 

Müteh assısı u • ..ıcı yenhane 2 nci 
Beyl er Numanzad e sokak No. 5 

H er gün öğl eden sonra. 

DiKKAT ! 

Peşin ve 
Ve Askeriyeye ait de 

Taksitle 
En şık en ucuz elbisele

rinizi Kavaflar şarşısında 35 
No da 

TER Z J 

Kazım 
Şengüder'e 

Yaptırınız.~ 
1 nci Sınıf Mutahassıs. 

ıııııııııııııııııııııınııııımnıııınunııu :ıııııı oıı!J!llllillillıı111ıı11nnıııınmıı•ıı111 

iDOKTOR 

İsmail Hakkı 
Bilgeer 
Dervişoölu 

Dahili, sinir, çocuk hastalıkları 
saat 9-12 İkiçeşmelikte 

1-6 Karşıyaka Yalı 71 Na.da 
T. 3760 
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~ALTIN DAMLASI 
Kolonya ve yağsız Kremi 

1 
ıztıraph hayatını bulacak- mü ~~leleri hayret ve 

l at eczahanesİ Seanslar: 3,10 ve 7,20 - Aşk ~\:ın yaşıyor 5,10 - 9 1 .. 
-----------• Cumartesi ve pazar günleri 1,20de başlar. 1 

·~-----===::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!.!_~_~D~E~P~O~_ış~i~F~A~E C Z A N E S İ 



SAHIFE4 

C.H. Parti 
Gurubu 
-------

lçtlmaında ~Başvekllimlz, 
Hariciye Ve Adliye Ve
killerlmlz Silah Ve 
Tayyare Kaçakçllığı 
Etrafında izahat 

Verdiler 
İstanbul (Hususi) - Dün 

öğleden sonra C. H. P. mec
lis grubu reis vekili Seyhan 
saylavı Hilmi Oran'ın baş

kanlığında toplandı. 
Bu hususta evvela Hariciye 

Vekilimiz Şükrü Saracoğlu 
söz alarak ezcümle dedi ki: 

"F rankonun Türkiye mü
messili Vekalete Haziran 
içinde müracaat ederek 
Amerikadan tayyare yüklü 
vapurların hareket ettikle
rini ve bu tayyarelerin Tür
kiye hükumetine aidiyeti id
dia edilmekte bulunduğunu 
bildirmiş ve bunun doğru 
olup olmadığını sormuştur. 

11 Haziranda da Vaşing
ton seferinden gelen bir tel
grafda da ayni mevzua te
mas ediyordu. 

Vekalet gerek Franko mü
messilinin beyanatından ve 
gerekse sefirimizin telgrafın
dan Milli Müdafaa Vekale
tinden keyfiyet sorulmuş ve 
alınan cevapta böyle bir 
meblağın aslı olmadığını ve 
Türkiye namına yapılan bü
tün siparişlerin sefarethane 
delaletile yapıldığını bildir
miştir. 

Hariciye Vekili Şükrü 
Saraçoğlundan sonra söz 
alan Adliye vekili B. Fikret 
Sılay beyanatında ded: ki : 

Halen memlekette bulun
mıyan ve König lakabile 
meşhur Ekrem Hamdi is
mindeki şahsın 2 ve 3 Tem
muz tarihinde milli Müdafaa 
vekaletinin ve Hariciye müs
teşarının imzalarını ve mes
kur vekaletlerin resmi ka
ğıd ve mühürlerini taklit 
suretiyle Türkiye cumhuriye
ti namına tayyare sipariş 
etmiştir. 

Sipariş alan fabrika key
fiyetin hariciyemizden teyi
dini 17 Ağustosta telgrafla 
istemiştir. Bu telgraf Hari
ciye protokol dairesi me
murlarından Ruhi tarafından 
altnmış ve kayde geçirilme
den Ekrem König'e tevdi 
olunmuştur. 

Bunun üzerine tayyareler 
yola çıkarıldı. 

Ekrem Könik de Ankara 
Emniyet müdürlüğünden al
dığı 18-8-37 tarihli pasaportla 
Avrupaya gittiği tesbit olun
muştur. 

Adliye Vekilimiz sözlerine 
nihayet verirken İstanbul 
matbuatımn bu husustaki 
neşriyatinın nazarı dikkate 
alınarak tahkikatınltamik ve 
tahkikine ve ihbar edilen 
hususların tevsikine başlan
mıştır. 

Başvekilimiz diyor ki: 
Adliye Vekilinin izahatı 

dinlendikten sonra söz alan 
Başvekil Celal Bayar. 

"Elde mevcud deliller üze
rine takibata devam edil
diğini ve şayet yeni bir de
lil ele geçirilecek olursa bu 
cihetten de yürümekten ken
dilerini mennedecek kuvvet 
olmadığını tebarüz ettirdi. 

Hadisenin mucibi tesir ol-

(HAl.KJN SES}) 

.. mm ....................... ._..,, .... ~ ...................... .. 

ÇEMBER~L_A_Y_N __ R_O_M_A ____ Y_OLUNDA 
istasyona gelen işsizler Siyah bir tabutla 

Mussoliniyi değil işsizleri 
Londra, 10 (Radyo) - Başvekil Çember

layn ile refikası ve Başvekalet birinci ka
tibi Kleverley, hariciye nazırı Lord Halifaks 
ile ı:evcesi ve hariciye nezareti müsteşarı 

Sir Aleksandr Kandugay bugün saat on 
birde buradan Viktorya istasyonuna mü
teveccihen hareket etmişler ve orada ma
li ye nazırı Con Simonla refikası tarafından 
karşılanmışlardır. 

Roma, 10 (A.A) - Havas Ajansı muha
birinden: 

İyi malumat almakta olan mehafil Mus-
solinin Çemberlaynla yapacağı mülakat es
nasında Akdenizde istikrarı temin için İtal
yanın haklı metalibatının temin edilmesi 
zaruretine işaret edeceğini beyan etmek-
tedirler. · 

Mussolinin İspanyadaki İtalyan gönüllü
lerinin geri alınmasına mukabil general 
Frankonun muhariplik hakkının kabul edil
mesını istemesi muhtemeldir. 

atmin ediniz diyorlar 
Londra, 10 (Radyo) - M. Çemberlayn 

Londradan ayrılırken bir kadın gurubu, 
cumhuriyetçi ispanya için silah verilmesini 
istemiştir. Polisler kadınları dağıtmışlardır. 

İşsizler, de siyah bir tabut ile istasyona 
g ;imişler, karışıklık çıkarmışlardır. Tabut 
düşmüş, ehemmiyetli surette hasara uğra
mıştır. Trenin hareketinden ,sonra işsizler 
ve tabut ortadan kaybolmuştur. 

Londra, 10 (Radyo) - Başvekil trene 
binerken mutad tabutu timsali bir işaret 
olarak taşıyan işsizler "Mussoliniyi değil, 
işsizleri tatmin ediniz!., diye bağırmışlardır. 

Paris 10 (Radyo) - Bugün öğleden sonra 
19.30 da Roma ekspresi ile Paristen ayrılan 
B. Çemberlayn,_ etrafını saran gazetecilere 
seyahatinin netıcesi hakkında hiç bir şey 
söylemek istemediğini, fakat sulhu koruma 
maksadiyle ve büyük hüsnüniyetle yapılan 
gayretlerin neticesiz kalmıyacağından ümit
var olduğunu söylemiştir. --TAYYARE KACAKCILICİI 

'7 ., 

Dahiliye Vekilimizin Beyanatı 
Dahiliye Vekili ve Parti ge~el sekreteri Refik Saydam dünkü beyanatında şunları 

süylemiştir. Gazetelerdeki neşriyatı takip ediyorum matbuatın bu neşriyatı üzerinde söy
liyecek bir sözüm yoktur her hangi bir zat hakkında ima ve ithaında bulunabilmek için 
müsbet delil sahibi olmak lazım gelir neşriyatı yandan takip ediyorum fikir nizamını 
muadil her hangi bir hareketede müsaade edemem. 

Ankara, 11 (Hususi) - Tayyare kaçakçılığı etrafında yapılan adli tahkikat, bazı gaze-
telerin ortaya attıkları dedi-kodu ve rivayetlerden hiç birinin aslı olmadığını göster-
mektedir. 

~------------- •Hf~·--· -----~~~~~ 

Arap Çeteleri Otokarlara Hücüm Ettiler 
Kudüs, 10 (Radyo) - Bugün, Fili.stinin her tarafında kanlı hadiseler olmuştur. Araplar, 

muhtelif yerlere bombalar atmışlar, lngiliz askerlerile çarpışmışlar ve askeri otokarlara 
hücum etmişlerdir. 

Seylap Felaketi 50 işi Boğuldu 
Ankara 10 (Hususi) - Zonguldağın Kozlu nahiyesinde seylaptan boğulanlarla karlardan 

donup ölenlerin elli kişiye baliğ olduğu anlaşılmıştır. Hükumet: ve Kızılay, nahiye halkına 
yardım için tertibat almıştır. 

--------- •ııım••• ---------
Ekrem Köııig Ortadan Kayboldu 

Ankara, 10 (Hususi) - Ekrem Gönig'in Fransada izini kaybettiği bildirilmekte ve Fran
sadan İsviçreye geçtiği tahmin olunmaktadır. 

Ekrem Gönig Fransada, Hnvr limanında bir kadını vapura bindird\kten sonra ortadan 
kaybolmuştur. Onun Fransadan İsviçreye geçtiği hakkındaki tahminleri nazarı itibara alan 
hükumet, eğer orada ise iadesi hakkında İsviçre hükunıeti nezdinde teşebbüslerde bu
lunmuştur. 

·~ ~ ..... ~ ... .......... ~--... - - ... ~ ............... 'mJiı:~::~;:~~-==~ ~ ~ .. ~ ~ -..... ;-...~ ,....._ ~ 

~Haikıô"'°"" Sesi Hakkın Sesidir 

B~!~~:!~!!!za~~~z ~~~~'~ ~ !?n~?ğ~~ i 
geçiriyoruz: 

İzmirin en işlek yollarından biri ve yukarı mahallatın 
yegane gidip gelme yolu olan ve parkuı i:-:n c -: geçen ana 
yol polis noktasından yukarı kısma kadar ço!.. bozuk bir 
haldedir. 

Senelerdir hiç tamir görmiyen bu yolda yer yer çukurlar 
hasıl olduğundan yağışlı havalarda bu yol geçilmez bir hal 
almaktadır. 

Değirmendağına ve civarına gidip gelmeğe elverişli baş
ka yol olmadığından ve bu cihet halkının ekseriyetini teş
kil eden işçilerin sabah ve akşamın alaca karanlığında bu 
yoldan gidip gelmesinin zorluğu göz önüne getirilerek yo
lun bir an evvel tamir ettirilmeı::;ini gidip gelmeğe elverişli 
bir hale getirilmesini yalvarırız.,, 

Halkın Sesi Hakkın Sesidir 
duğunu şu veya bu şahıs 

gibi bir tefrike imkan bırak
madan mücrimleri cezalan
dırmanın kat'i kararı oldu
ğunu ve bu nasıl kat'i ise 

bi r takım vatandaşlarımızın 
da şartlarını spekülasyon 
mevzuu yapmaktan kurtar
m:ı!c hükumetin borcu o!du-
ğunu., bildirmiştir. 

Partiye 
Alındılar 

Ankara 10 ( Hususi ) 
Müstakil ıneb'uslardan Gen~
ral Ali Fuad Gebesoyla 
General Refet Bele , C. H. 
Partisine girmek istediklerini 
bildirerek müracaatta bulun
muşlardır. Parti yönkurulu, 
generallerin bu müracaatle
rini kabul etmiş ve kendi
lerini Partiye_ a~mıştır. 

-~--::--~-----

Turgutlu İstas
yon Şefi 

Devlet demiryollarının kıy
metli memurlarından Tur
gutlu istasyon şefi B. Sela
hittin Sülenerin bir haftadan 
beri rahatsız olduğunu tees
sürle haber aldık Selahittine 
şifai acil dileriz. 

[•) 
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İZMİR ERKEK . LİSESİ 
------ıııııııııııı------

Beden terbiyesi öğretmeni ve yar dlrektörQ 
M. Öz'ün B-1-939 tarihinde lzmlr halkevlnde: 

beden terbiyesi hakkında hoparlörle 
verdiAi söylev 

S~yın dinleyicilerim: 1 ğı~ız .~~an. ~ayatımızı düşün· 
Dınlemek zahmetinde bu- cesızlıgımızın cezası olara~ 

lunduğunuz için sizlere çok harcanmış oluruz. 
teşekkür ederim. Sağolun. Sayın dinleyiciler: 
Yaşadığı~ız şu dünyada mu- Ne fecidir, ne acıdır; genç 
hakkak kı en büyük saadet liğimizin, ihtiyarlığımızın sefı 
sağlıktır. Ne güzel söz: sını sürmeden gitmek. Gaye! 

"Olmıya devlet cihanda tabii: Yerinde ve yolunda ko 
bir ne~es sıhhat gbi., · 1 ]anılmazsa ğörüyornz ki denı 

Hakıkaten arkadaşlar: Sıh- b"l d .. 
h t k d d.. d 1 ı e ayanmıyor, paslanıp çu• 
~ b~ ar unya a tatlı , rüyor. Etten, kan ve kemik• 

guzel ırşey yoktur. Biz bu- t l · k" · d en o an ınsan ma ınesı e 
nu sıhhatten ayrıldığımız r . .. l d .. 
hasta olduğumuz zamanlar g~ ışı guze yaşayıştan, ha • OQ 

ancak anlıyabiliriz. dınd~n fazla. yorgunluktan; 
"01 mahiler ki: Derya içre- ü~telık te içkıden pek çabu~ 
dir deryayı bilmezler.,, çoker. 

Tabirince suda yaşıyan - Aarkası yarın _.,, 
......... ····················•••••••••••••••• ····" e 

balıklar denizin ne olduğunu H Jk • d 
bilmezlerse; sıhhatlı insan- a evın e . ~ 

lar da en büyük kazancı, derslere başlandı k ı 
serveti yani sağlığa, neşeye Yakında açılacağını habe d~ 
malik oldukları halde sıhha- d · H Ik A 1 ver ığımiz a evi lmancl k 
tin ne olduğunu bilmezler. İngilizce, Fransızca kursla~ 

1 
.. 

Ancak ondan ayrılınca idrak ile Lise olgunluklarına hazıl"' 
ederler. Şu halde en aziz }anmak istiyenlere, Riyaziye'. 
varlığımızı, sıhhatımızı nasıl TabİİJ'C, Felsefe ve ilk tab§;Jı 
koruyalım, hayatımızı nasıl 
uzatalım? Et ve kemikten bitirme kurslarının bunlarda< 
yapı1ma insan makinesinin başka ayrıca hiç okuyup yaı' sı 
ömr:.inü nasıl artıralım: Bu ma bilmiyenler için Halk Get" F 
da ancak; bu ınakineyi in- saneleri Banka ve sair müeS' 
safsızca kullanmamak, ıyı seselerde çalışanlar için dt ~ 
bakmak, her bir uzvunu usu- Daktilo, usulü defteri ve ıno' .. 
lile işleterek idınan yapmak- tör kursu ile Musevi vataıı· ~k 
la mümkün olur. daşlara mahsus Türk dili öğ' 1 ! 

Demirden ve çelikten ya- renme kursunun açıldığın "' 
pılan makine bile işlemezse derslere başlandığını meııı 
paslanır, bozulur çürür.. in- nuniyetle haber aldık. 
san makinesi de tıbkı böy- A k 
ledir. Bakılmadığı takdirde Ş ID 
vücut aıabildiğiue yağ bağ- Go··zyaş arı 
lar, çokça şişmanlar. Bu de-
fa hayat demek olan hare- Üç haftadanberi (Asri Si 
ketin manası kalmaz. Hem nema) da gösterilmekte ( 
hamlaşır, yahut da çiroz ba- büyük muvaffakıyet kaz2 
lığı gibi zayıflar, mukavemet makta olan "Aşkın Gözy~ 
azalır. Hele böyle çürük insan ları şaheserler şaheseri fil 
makineleri de fazla yorgunlu- um~mi arzu üzerine 11 11ci1rı 

--

ğa da dayanamaz çöker. cikanun Çarşamba ve 
Sayın Bayanlar, Baylar: Perşembe günü akşamıtl ç 
Yorgunluk denince: belki kadar temdit edildiğini me g 

aklınıza birçok şeyler geldi; nuniyetle haber aldık. v 
mesela: Gelişi güzel uyumak Türkçe sözlü ve arap n 
saati, programı belli olmıyan arkılı meşhur muganni A~ 
bir uyku, yorgunluk denilen dulvahab'ın ve Necat'ın eşsı 
vücut zehrini gayet tabii ki san'atını görmek için şehı1 
süzemez. Belki hatırınıza içki mizin münevverleri ve kibl 
geldi. Maazallah; böyle Çürük aileye mensup binlerce bafJ 
olan, mukaveınctsiz olan; gü- Asri Sinemaya koşmaktadt 
ıel bir bakımdan mahrum bu- Avrupanın birçok filimlerif 
lunan vücuda bir de içkiyi gölgede bırakan mevzuı1 
ilave edersek tamam. harikasını görmek için h• 

İşte; o zaman şu daracık kımızın bu fırsatı kaçırın• 
dünyada en mukaddes varlı- malarını tavsiye ederiz. .ı ........... , ......................................................................................... . 

Ankara Radyosunun 
-------~------

( Bugünkü Pr .ğramı ) 

Türkiye Radyodifüzyon Dalga uzunluğu 
Postaları 1639 m. 183 Kcs./120~ 1 

Türkiye radyosu T.A.Q. 19,74 m.15195 Kes./ 201< 
Ankara radyosu T.A.P. 31,70 m. 9465 Kes./ 201< 
12.30 Türk müzigi (Pi) 
13.00 Saat, ajans haberleri ve meteor Ankara 
13.10 14 Müzik (Riyaseti Cumhur bandosu. Şef: İhs' 

Künçe 

18.30 
19.15 

19.25 
19.40 
20.30 
21.00 

21.15 
21.45 
22.00 
23.00 
23.45-24 

Türk Müzigi Yurd havaları ve halk türküleri 
Saat, Esham, tahvilat, ve Kambiyo-n!-1kut bors' 

(fi)'' 
Konuşma 
Türk müzigi : ince saz faslı : şeddi Araban 
Müzik (radyo orkestrası -şef- Praetorius) 
Saat, esham, tahvilat, kambiyo - nukut bors' 

(fi' 

Müzik (Radyo orkestrası devam) 
Konuşma (Mizah saati) 
Müzik (küçük orkestra) 
Müzik hafif parçalar 

Zengin Olmak Pı·yango 
isterseniz 

Son haberler ve ·yarınki proğram -1 
Biletlerinizi Mutlaka SAADET Kişesinde~ Alınız çH~\1Al'ıS1~0li•o~öiR; karşısT ~49~5 


