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Bakalım Ne Olacak ? 
VERİLEN İZAHATITAN SONRA ... 

. ~ .... 1 · ı· -=====s-..-~:s::=-= 
ngı ız BaşvekT B Ç b ' R önceki M" . ı ı · em erlayn ın oma seyahati bundan 

zarnaıi b' unıh seyahatin~ benzemiyecek gibi görünüyor. O 
rnanı b' ır?ok ~azeteler Ingiliz Başvekilini bir sulh kahra
ke ' b ır ınsanıyet aşıkı, bir cihan halaskarı dibi alkışlar

_.., M:s 
1
.0 . ~efa bizzat İngilizler ona "Eger bu seferde Bay 

so ınının e · ] . . b l'f . ··" edece . h mır erını ka ul ve te ı etmeğe, onun dıkte 
mak r .~r Şeye boyun eğmeğe gidiyorsan yerinde otur

. bir h nr terenin kendi derdleri ile uğraşmak daha hayırlı 
kadınalre ~t 0!acaktır. 11 Diye bağırmağa başladılar. İngiliz 

' an ıle in T · · · l · · t · d l k ·· l dikler' .. gı ız ışsız erının onu eşyı e er er en soy e-
~ kar 1 sozlerle, yaptıkları nümayişler bir hayli manidar 
ar l'nıış ve , · fk A lünij k ımuwmı e arın yavaş yavaş sabır ve tahammü-

ki ve ~b.etmege başladığını gösteren bir "Jest,, gibi telek-
. ı o· sır olunmuştur. 

ıger taraft F l . d 
11 

yat d' an ransız gazete erı c açıktan açığa fer-
a e ıyorlar d' 1 k' ı· F . , liz l ve ıyor ar ı: ster ransız olsun ister lngi-
aı o sun bu . . h il , 

-- \. 

1 
sız 1 .. ışı a etmeğe karar vermiş diplomatlar, Fran-

er F ra ve ngılız milletinin kurbanlık koyun olmadıklarını 
ed~, Yen~ız 

1
müstemlekelerinin de şuna buna peşkeş çekilecek 

C. H. Parti g rubunda reis 
vekili B. Hilmi Uran'ın baş
kanlığında yapılan top!ar.tı-
da Başvekilimiz Celal Bayar killerimizin verdikleri izahat-
i~e Hariciye ve Adliye Ve- tan sonra bütün millet anla-

ı yı hed. l . 1 w o' dav ıye erı o amıyacagını anlamaları ve ona göre 
ranmaları kt' Ak . kd' d ,,.. •kadd gere ır. sı ta ır e milletler kendi mu-

a.. .. eratların k d'I . d k k öıi" 1 !Cekt' ı en ı erı e oruma yolunu bildikleri görü-
' ır. Dalad . b' .,c meğe başladık[enın cesdurank~ Fır tavır ve hareketi görün-

'(# ka yak b' an sonra ır ı ransız gazeteleri onu ittifa-

R omada Görüşmeler Başladı 
İNGİLİZ NBZIRLARıNIKRAL KABUL ETTİ 

İngiliz ~ ır ekseriyetle alkışlamağa koyuldular. Bakahm 
~ yolunu b alşve~i}j bu defa bu siyasi çıkmazdan nasıl çıkmak 

u abılecektir ? 

- SIRRI SANLI 
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T•YYARE 
PiYANGOSU 

D~tanbul, 12 ( Hususi ) ~000 2573 
un tay . 12062 26030 35643 

çekilın !are pıyangosunun 1966 23884 29005 16827 
.. esıne başlandı ve bu- 26400 6059 

gun öğleden sonra tekrar de- . _ 00 v -. Lira kazananlar 
am edilecektir. Dün çekilen 35926 8865 613 37073 

numaralar şunlardır : 39257 10761 2260 23738 
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~ - 21675 10583 8745 22520 
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O. ya 100 Lira Kazananlar 
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31992 23314 24066 18744 
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5473 5715 22393 28850 

OOoO Lı·ra 25487 1613 2950 
31605 30203 
14587 9797 
26236 37545 

19246 
30997 
26248 
10978 

~s 13892 
SOt No. ya 5594 

30 
31823 

00 Lira 4602 
1000 LI 23694 

ra kazananlar 50 LİRA KAZANANLAR 
So JSOl2 23999 31498 6554 3218 23841 
139~ ~ra kazananlar 12672 18315 31821 8375 
~ ~341 3658 19010 7388 2559 

ISlE:a G.. · ~ -~~ -~ UL iSTER AGLA 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Vatikan 11 (A.A) - B. 
Çemberlayn ile Lord Hali
faks cuma günü Papa tara
fından ecnebi hükümet re
islerine mahsus merasimle 
resmen kabul edilecklcrdir. 

Roma 12 (Radyo) - İn
giliz Başvekili Çemberlayn 
ile Lord Halifaksı Mussolini 
kabul etmiş ve görüşmeğe 
başlanmıştır. 

Saat 17,45 te lngiliz mi
safirler Kirinali sarayına 
gitmişlerdir. Venedik sara
yında B. Mussolini ilk gö
rüşmelerini yapmışlardır. Sa
at 21 de ayni sarayda ziya
fet verilmi~. Bunu bir resmi 
kabul takip etmiştir. 

Potagonya !Coyunlara Çizme Giydi~_iliyor 
S\irüleri hastai ylasının, yaz günleri fazla rütübetli olması dolayısıle orada yayı~an koyun 
0lnıuş. Bu üz~nara~ ölmeleri, her sene sürü sahiplerini birçok zarara uğratmaga sebeb 
tarlllak .. y b' en zıyadesile müteessir olan sürü sahipleri hayvanlarını bu hastalıktan kur-
ç ... ıçın ır Çar b b' l . . 1 agıra k h e ulmağı karaşlaştırarak ve memleketlerine en ı gın veterıner er 
ce h ra ayvanlar d · d l · d h' b" .. b t t' as l 

1 
1 te avı altına al ırmış arsa da yapılan tedavıler e ıç ır mus e ne ı-

dikt· 1 0 mamış! Nı'h t b' k b .. .. .. d k' h k l · · •terek . d. . aye ır oyun ço anı surusun e ı asta oyun arına meşın çızme 
nun Üa:e . gı~ ırnıış! Çobanın çizme giydirdiği hasta koyunlar iyileşmeğe başlamış ve bu
etmekterı~e. 

1 
oynes-Ayrest'e kurulan büyük bir fabrika günde binlerce koyun çizmesi imal 

Kadı •mış. 

d 
. tlların yazın v • 

ye. e~ık de ik . Çor.apları fırl~t!ıktan sonra ayakkabılarını da modaya uyduracagım ~ı-
lerı bır za ş ettıklerı ve bu gıdışle sokaklarda çorapsız papuçsuz gezmeğe heves ettık

tnanda eşeklere çorap, koyunlara çizme giydiren zamanın cilvelerine : 

İSTER GÜL İSTER AGLA 

• 
ÇEMBERLA YN'IN FRANSA

DAKI TEMASLARI 
Paris (Radyo) - İngiliz 
[Devamı 4 üncü sayfada) ................................................... 

Bitlerin Sözleri 
Ve İtalya 

L.~mdra (Radyo) - Fansa: 
ile Italya arasında bir harp 
çıkacak olursa Almanyanın 
silahlı, fakat hayırhah bir 
bita~aflık muhafaza edeceği 
ve Italya mağlup olursa o 
z:ıman Alman ordusunun 
müdal leye karar vereceği 
hakkır. daki Hitlerin teminatı 
Romada iyi bir surette kar
şılanmamıştır. 

, .. 

- _. -mıştır ki Cumhuriyet Hüku
meti umumı efkarı alakadar 
eden meseleleri en ufak taf
silatına kadar aydınlatmak, 
ortada gizli, kapaklı birşey 
bırakmamak, eğri yola sa
panları cezalandırmak yur-

dun . idare, müdafaa ve imari 
mesuliyetini yüklenen ricali
miz için kutsal bir vazife 
olmuştur. 

K. • KARABEKIR'l.E 
--------------iE!iii--------------

İs tan bul da Bir 
İzmirde Bir 

Mülakat, 
Saat 

---------[!]--------~ 
Ciddiyetle ayağa kalkarak mayı düşünn: i.l~ . Ben, o za-

köşecleki camekana doğru manın asker çocuklarından 
yürüdü. Derhal kendisini birçoğunda görüldüğü gibi 
tc kip ettim. Cebinden bir zabit üniforması giyinmiş, 
a r:ahtar çıkararak açtı : küçük bir kılıç takınmış ol-

- Bunlar, dedi, benim duğum halde ağabeyimin ya-
çocukluk zamenımdan başlı- r ında yer almıştım. Vaktaki 
y~rak yakın vakitlere kadar mektebe gittik, ilk ders baş-
tcplayıp ~sakladığıır, kendi ladı. Ağabeyim okudu. Sıra 
h yatımla alakadar şeylerden bana geldi. Ben isyan ettim. 
bazıları . Asla hocaya uymuyor, oku-

Çocukluk zamanı derken mak istemiyordum. Annem 
gözüme sırmalı bir cüz kc- müdahale etti. Üzerime düş-
s ı; si ilişti. · 

- Bununla mektebe baş- tüler. Hayır ... isyanda de-
la mış olacaksınız? dedim. vam ediyordum. Bir aralık 

hocamın ısrarı okadar ileri 
- Evet ... Bu cüz kesesi d k 

ağabeyimle beraber mektc- var ı i, ben kızarak kalpa-
b.! başladığım zaman mü~- ğımı başımdan çıkarıp ho-
tereken kullandığımız kese- camın suratına a~tım. "Ge-
dir. "Sonra hafifçe gülümse- nera' Karabekir, küçük Ka-

k V h 
rabekir'in bu hareketinden 

yere :,, e tu af bir hatı-
rası. da vardır: Ağabeyim hiç hoşlanmamış gibi hafif 
yedı yaşında idi. Mektebe bir üzüntü hissile,, Sebep 
başlanacaktı. Ben de küçük de neydi biliyor musunuz? 

1 ki 
Benim de bir kitabım ve 

o ma ığıma rağmen, _ her 
h ld 

cüz kesem o]maması!. Mev-
a e masraftan tasarruf k 

için olacak • ailemiz her cut cüz . es:ws.in.in .~ğab~yi~e 
ik'mizi de beraber b, l - tahsis edıJdıgını soylemıştım. r:.--- aş at -Devam edecek-
~ ...... ~~~~~~ ...... mımı:•::::~ ..... - ..... _ 

Halkın Sesi Hakb;S-;;idh -



SAHiFE 2 

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

TARİHi TEFRİKA -4- Y zan: Yaşar Ada tepe 
•m~mmEm_m-mmmmmp 
j .J;;:::::t:::jlJ;;:::::t:::jlJ;;:::::t:::jlJ;:::t2'.~~=~ J;:::t2'.J;:::t2'.l!:;t AJ; t#J;;:::::t:::jl 

Prenses "başmda çelenk taşıyan Hipodrom 
meydanının şanh kahramanı,, dır. 

Diye bağırıyordu. 

Bunların yekdiğerine attık
ları hamleler çok sürmedi. 

Mustafa, attığı son bir 
cirid darbesiyle onu da ye
nerek meydandan çıkardı. 

Deli Mustafa şimdi; bu 
koca alanda, atı kartalla 
haşhaşa kalmıştı. 

Etrafına bakındı bu çetin 
yarış ve imtihan meydanında 
oyunculardan kimse kalma
mıştı. Bu sırada uzaktan 
Bizans imparatorunun çadı
rından çıkan şahane kumaş
lar geymiş. hazineler değe
rinde mücevherlere garkol
muş çok güzel bir kızın; 
seyircilerin arasından geçe
rek binbir çiçekten yapılmış 
çelenki meydana doğru gö
türüyordu. 

Mustafa; çelenkle kendi le 
dojru gelen Bizansın bu 
müstesna dilberini görünce, 
çelenğin kendisine getirildi
ğini derhal anladı ve atın
dan inerek bu kızı karşı
ladı. 

Kız; büyük bir itina ile 
tuttuğu çelengi Türk spor
cusu Deli Mustafanın başına 
koydu. Fakat kızda bir hal 
vardı. Mustafanın başına za
fer tacını geydirirken kalbi 
atıyor ve elleri titriyordu. 

Kızın bu hali Mustafanın 
gözünden kaçmadı. Gözleri 
gözlerine rastgeldiği zaman, 
vücuduna sıcak su dökülü
yor sandı, sanki yandı. 

Kızın gözleri, gözlerden 
çıkan nurun hayalı gözünden 
gönlüne geçmişti. Artık ak
lında kızdan başka birşey 
kalmadı. 

Şimdi aşk denilen belaya 
düştüğünü Mustafa da an· 
ladı. 

Kız; çelengi Mustafanın 
başına koyduktan sonra, se-

yircilere karşı olanca kuvve
tile "başında çelenk taşıyan 
Hipodrom meydanının şanlı 
kahramanı,.dır. Diye bağırı
yor, sporların ve şereflerin 

kahramanı Mustafayı tanıtı

yordu. 
Mustafa; başındaki çelen

gile atını çekti meydandan 
ayrıldı. Kayserin çadırına 
doğru ileriledi. Çadıra yak
laştı. İmparator ile maiyetin
deki prensler, beyler, subay
lar, Mustafayı büyük bir 
saygı ile karşıladı. 

Bizans imparatoru Musta
fanın elini tuttu, tebrik etti 
ve yanına oturttu. 

Şimdi; bütün seyirciler 
Kayserin çadırı etrafına top
lanmış Hipodrum kahrama
nını yakından görmek için 
birbirilerini çiğnercesine so
kuluyor, yaşa, yaşa sedalarile 
bağırarak alkışlıyordu. 

Mustafa; kendisine göste
rilen bu iltifatlardan duy
duğu heyecanla etrafı süzü
yor, bağrışlara ve alkışlara 
karşı tatlı tebessümiyle mu
kabele ediyordu. 

Bizans imparatorunun kızı 
prenses Marya , binbir çiçek~ 
ten yapılmış zafer çelengini 
Hipodrom kahramanı Türk 
sporcusu Deli Mustafanın 
başına koyduğu zaman, yüz-
lerce Avrupalı sporcular kin
lerinden, hasedlerinden diş
lerini gıcırdatmağa ve yum
ruklarını şıkmağa başladılar. 

Hele bunların arasında 
bulunan biri " Ben de bu 
Türkü yaşatırsam bana insan 
demesinler,, diye mırıldana
rak Deli Mustafayı yok et
menin çarelerini düşünmiye 

koyulmuştu. Fakat bu kim 
'd'? ı ı .... 

Sonu var -

Anasının Karnına T!lndır Şişi 
Sokan Maruf idama 

Mahkum Edildi 
--~<=-== 

nına tandır şişini saplıyarak 
öldürmüştü. 

Maruf yakalanınca anne
sinin bacadan atılan bir 
kurşunla karnından yarala
narak öldüğünü söylemişti. 

Kars Ağırceza mahkeme
sinde görülen mahkeme ne
ticesinde Maruf idama mah-

Kars, (Hususi) - Ge'ren 
sene Ardahanın büyük Na
kala köyünde Lezki oğlu 

Maruf isminde bir genç aile 
geçimsizliği yüzünden anne
si Siranın başına büyük bir 
odun vurarak yere sermiş, 

bu yetmiyormuş gibi sonra 
baygın bulunan kadının kar-

ı kum olunmuştur. ....................... ~ ......... ._ ..... _ ....... ,~ 
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 VEN EDİK beyr, .!lmilel filim müsabakasında 

1 birinciliği ve VENEDİK attı :ı kupa mükafatını kazanan 
şaheser: 

Günahkar Kızlar 
Emsals•z bir san'at v ~ deha abidesi bugün 
matinelerden itibaren ELHAMRA sinemasın
da harika haftası. 
Seanslar: 2, 15- 4,30 - 6,45- 9 cumartesi pazar 12de başlar 

(HALKIN SESi) 
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Mesane Nezlesi Veya- Karantina İnönü caddesin-

hut İltihabı.. de Karataş vapur iskelesin-
Erkeklerde ekseriyetle bel- de kömür katipliği yapan 

soğukluğu ihtilatı neticesi Ali oğlu Osman fırıncı İb-
olduğu gibi mesanede tera- rahim oğlu Kadriyi bila se- • 
küm eden taşlardan da ve- beb tokatla döğdüğünden 
yahut mesane civarındaki 
uzuvların iltihabının intişa
rından da mesane iltihabı 
vaki olur. Kadınlarda ekse
riyetle aybaşı zamanlarında 
veyahut bunun harici vakit
lerde ayaktan gelen soğuk 
alğınlıklarında yani çıplak 
ayakla rütübetli yerlerde 
dolaşmak gibi vaziyetlerde 
sık sık mesane iltihabı gö
rülür. 

Arazı şudur: Sık sık idrar 
etmek ihtiyacı ve idrar eder
ken rahatsız edecek kadar 
yakarlık duymak. Küçük 
karın üzerinde de hafif ağrı 
ve hassasiyet husule gelir. 
Hasta sık sık ve yanarak 
idrar etmekten taciz olarak 
doktora müracaat eder. 

Tedavisi bol müdrir şeyler 
!çmektir. Dahilen ürotropir 
ve ıhlamur, mmr püskülü 
çok iyi gelir. Ayak banyosu 
sıcak olmak şartile çok iyi
dir. Küçük karın üzerine sı
cak kompresler de iyi gelir. 
Mesane nezlesi eğer esaslı 

bir sebebe merbut değilse 

birkaç gün içinde geçer gi
der. Fakat haftalarca devam 
ediyorsa o zaman başkaa bir 

1 sebebe merbuttur demekte
dir. Derhal onun teşhisi ve 
tedavisine bakmalıdır. 

Hergün 

Binlerce Yıldız Dün
yamıza DUşUyor 

Bilhassa yaz geceleri gök
yüzünden kayarak akan yıl
dızlar görürsünüz. Bunlar yıl
dız parçalarıdır ve arzın ca
zibesine tutularak bizim dün
yaya düşmektedir. 

Fakat, gökyüzünden atı
lan bu mermilerin şimdiye 
kadar hiç bir insanın başına 
düştüğü düştüğü görülme
miştir. Halbuki, alimlerin 
yaptığı bir hesaba göre, her 
gün böyle bielerce hacerise
mavi dünyaya düşmektedir. 
Yalnız, bunların düştüğü 
yerler daima ya denizdir, 
yahut da meskun bulunmı
yen arazi. 

Demek oluyor ki, dünya
nın, hergün artan nüfusla 
dolup ta~~ığ ı söylenmesine 
rağmen yıldızla r arz üzerin
de düşecek boş yer bulabili-
yo··' .1!' ! 

yakalanmıştır. 

§ Alsancak Akdeniz so
kağında İzmir belediyesinin 
278 sayısında kayıtlı kamyon 
şoförü Mustafa oğlu Mehmet 
Türker sevk ve idaresinde 
bulundurduğu komyonu ida
resizliği yüzünden Alinin 
idaresindeki otomobile çarp
mak suretile eşhası tehlike-
ye düşürmeğe sebebiyet 
verdiğinden yakalanmış ve 
hakkında meşhut suç mua
melesi . yapılmıştır. 

§ Karşıyakada Müşteri so
kağında Abdullah kızı İhsan 
Bekir kızı 56 yaşlarında A-
zizeyi tahkir ve camını kır

makla beraber dövdüğü id
dia ve şikayet edildiğinden 
yakalanmıştır. 

§ Karşıyakada Yusuf oğ
lu 11 yaşlarında Hayrettin 
taş atarken İsmail oğlu 58 
yaşlarında Mehmedin başına 
isabet ederek yaralandığı 
şikayet edildiğinden yaka
lanmış ve mağdur bilahara 
davasından vaz geçmiştir. 

§ Keçeciler Mezarlıkba
şında meyhanede Hasan oğ-

lu Duran Ali Hüseyin oğlu 
fotoğrafçı Nuriyi kaktır-

mak suretile yere düşürüp 

yaraladıgından yakalanmıştır. 

§ Keçeciler Abdullah so
kağında Ali oğlu Ahmet 
karısı Emin kızı 35 yaşında 
Zinetiyi yemek pişirme yü

zünden kaktırıp yere dü
şürmek suretile başından 

yaraladığından y a k a 1 a n
mıştır. 

§ İkiçeşmelik Çivicihamam 
sokağında Aptullah kızı 45 
yaşlarında Dilber Emin kızı 

35 yaşında Hasibenin oda
sına taarruz ve Maşa ile ka-
şı üzerinden hafif surette 
yaraladığından yakalanmıştır. 

§ Keçeciler Eskimahkeme 
önünde Ömer oğlu Ahmet 
ile Müstafa oğlu Mehmed 
sarhoş oldukları halde Abi
din adında birisiyle kavga 
ettikleri sırada her ikisinin 
de kahvenin camları üzerine 
düşerek kırılan camlardan 
ellerinden hafif surette ya-
ralandıklarından yakalanmış
lardır: 

----1!1111• ..- . ·~ ~-ı 
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ı!. lk.nci kanun perşembeden itibaren 
• • • 1~':;~1ar:;,~~a YENi SiNEMA 
TELEFON: 4065 TELEFON: 4065 

Size şahane bir proğram takdim eder 
İzmirde ilk defa 
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Şangay Ataş Altında 
DOLOREZ DELRİO - JORJ SANDERS 

Kontes Valevska 
GRETA GARBO - ŞARL BUAYE 

Türkçe toks jurnal 

SEANSLAR: Cumartesi ve pazar günleri 10-1,45-4-7,45 
Salı günü 1,45-4-7,45 

............................... J;;:.t2 ........ 
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İZ MİR 
MEYHANE
LERiNDE 

NELER GÖRDÜM, 
NELER DİNLEDıM? •.• 

-_16-

Rakı içtimse onun ağziyle 
içmedim ya ••• 
-=--=====~=====-

yahu .. karım beni bek- +; Sonra hikayesine şöyle 
ler şimdi.. kitsem iyi olur... devam etti: 

Diye bir söz ettim mi, ar- - Haa.. nerede kalmış-
tık alay gırla giderdi .. yok tık .. evet... Aradan dört bef 
kılıbık imiş.. yok kaynana- ay geçti, geçmedi. Kayna-
dan dayak yiyormuşum .. iste- nam sizlere ömür göçtiiı 
seler beni eve sokmazlar- gitti. Banada o zaman hatrı 
mış ... Daha neler .. neler... sayılır bir miras bıraktı. 

Bu sözlere karşı ben de Tam keyfim yerine geldi-
hırslanır kızdığım için garso- ği bir zamanda karım heı 
na seslenirdim: akşam ağlar ve bana : 

- Haydi oğlum. , masaya - Anamı sen öldürdün· 
benden birer caba getir... kadıncağız kahrından gitti .. 
Oldu olacak kırıldı nacak... Diye tatsızlık çıkardı. 

Ve gene gece yarılarına Ben : 
kadar, dedi-kodu Yapmakla, - Yahu tanrı rahmet ef 
şunu bunu çekiştirmekle ve leye.. zaten bir ayağı ,oe,. 

palavra sıkmakla sözde eğ- zarda kadındı.. üç otuzluğul> 
lenL·dik.. k d ld tu benidl 

Eh .. yükü aldıktan sonra- ço tan ° urmuş 
da evin kapısına dayanırdım. ne suçum var ... Rakı içtims 
İnadına kapıyı açmazlar, tak onun ağzile içmedim ya .. , 
tak ortalığı gürültüye boğar- Der ve işin önünü almai 
d Çalışırdım. Kafamı fazla kıı ım .. 

Yukarıya çıkıncada karım dırdığı zamanlarda da : 
ve kaynanam başıma topla- _ Ehh .. ne yapayım .. ge 
nır .. şöyle beyendiğin soy- berdise geberdi bana betdu 
dan ala bir kavga yapardık. etti amma, duası kendin 

Neyse sözü uzattım gibi 
1. b tuttu .. ge ıyor ana ... 
Bir kadeh daha çekti .. ve Deyip, çat kapı 

garsona sıcak bir meze söy

ledi. 

giderim. 
-Devam edecek-

Ankara Radyosunun 
---[!]----

( BugUnkU Pr ıAramı ) 

Türkiye Radyodifüzyon Dalga uzunluğu 
Postaları 1639 m. 183 Kcs./1201< 

Türkiye radyosu T.A.Q. 19,74 rn.15195 Kes./ 201< 
Ankara radyosu T.A.P. 31,70 m. 9465 Kes./ 201< 
12.30 Müzik (bir virtüozun plakları) 
13.00 Saat, ajans haberleri ve meteor Ankara 
13.10 Türk müzigi (Pl) 
13.40-14 Müzik (üvertürler - pi) 
18.30 Müzik (Dans pi kları) 
18.55 Konuşma - (ziraat saati) 
19.15 Saat, Esham, tahvilat, ve Kambiyo-nukut bors 

(fi ya 

19.40 
20.00 
20.30 
21.00 
21.15 

21.30 
22.00 
23.00 
23.20 
23.45-24 

Türk muzıgı : ince saz faslı: Hüseyni 
Temsil (Bir komedi) 
Türk Müziği ( şarkılar Pi) 
Konuşma 
Saat, esham, tahvilat, kambiyo 

Türk müzigi : Yeni şarkılardan 
Müzik (küçük orkestra) 
Müzik (opera parçaları-pi) 
Müzik ( cazband ) 

- nukut bors 
(fi 

seçilmiş parçal 

Son haberler ve yarınki proğram 
.. ________ :ız:ı .... -::- _______ ~ 

13Kanunusani 939 cuma gününden itibaren 

Tayyare Sinemasında 
T E L E F O N: 3646 

baştan nihayete kadar eğlenceli, zevkli neş'eli, zarif ve 
şen şarkılı bir operet komedisi olan 

Fransızca sözlü 

SIRNAŞIK KADINLAR 
SİNEMAMIMIZIN BİR SÜRPRİZİ!; Şırnaşık kadın

lar filminin ilk iraesi gecesi olan 13 İkincıkanun Gum 
! günü akşamı saat 21 süvaresinde yalnız Bayanlardatı 
~ b!let ücreti alınmıyacak ve müdüriyetin davetlisi olara1' 

sinemaya serbest gireceklerdir. 
Her gün 2,30 4,30 6,50 - 9 
Cumartesiı Pazar 12-2,30 4,30 6,50 9 



(HALKIN SES/) 

ADIN 
------~.~~~-

R CİLDE UYAN GÜZEL
LİK İLAÇLARI 

E
mm'.Ulınırı=tri!3t' BOŞANMAK İÇİN HER ESİN 
n Yazılar ~ · "' .-
~~11111111~~.1 AKIN ETTIGI MEMLEKET 

. 
•••• 

" 
Gülsuyu il r 
ayn ve e .ıınon ayrı ay-
k ya hır arada ·ıd 

yarar. Bunun ı· . cı e 
k çın k" ,. it yüzünu·· .. t . va ıt 

zu emı:ded·k en sonr ı -
fiil a avucunuza biraz 

suyu döküp bu··tu·· ·· .. z.. n yuzu-
u ıslatınız. Ve ken~i ha-

nde ku . b 
ruınaya ırakınız •z d . 1-ıe an. a hunu gülsuyu ye-

l< lunon suyu ile yapınız. 
I< li~on suyu ile gi)lsuyunu 
I< Şışede birbirine katıp 

rasıra .. .. k . . yuze surme te aynı 
bcey· · H 1 verır. ele ellere 

d
kadar sık sürerseniz o 
ar · · ıyı olur. 

* Elinizi 
s~~n h ft'1 yumuşak olması 
•'t ısı at ilda bir kere kepe-

a arak . S 
l ılık . ogunuz. onra 

su ıle temizleyiniz. 

Ç. • 
ıy Siid·· 

di çok ~n kaymağı da 
s b~ b. guzelleştirir. Ara-
fi . ıraz taz.. ··t·· b. a •fa b "' su u ır 
1 k 

ırakınız .. t•• k 
b ' usu ay-a v l 

Oyün(l .. g a!,ınca bunu alıp 
c.e surü .. f k d a evveı .... nuz, a at a-

• k Yuzunüzü sabun 
~ya rett:ııe te . . 
lısmız. ınızlemış ol-

:ve 

EVŞEMİŞ 81R EL .. .. 
ÜNÜ NAsı ORGU-

TIRABILtl SI~LAŞ-
8 .. .. RSINIZ? 

•zan orgunun h 
tden bolla ır er tarafı 

ş · Bazan .. ·· 
----~ 

Tercih 
Yaşlı kadın parkta bir sı

raya oturmuştu. Sevimli bir 
çocuk yanına gitti: 

- Kucağınıza oturmak 
istiyorum. 

- Beni sevdin de onun 
için kucağıma geldin değilmi?I 

- Hayır bayan, kanepe 
yeni boyanmış da; üstüme 
boyası çıkmasın diye kuca
gınıza oturmayı terci ettim. 

········«>········ 
Kaza 

Hizmetçi odaya girdi ve 
telaşla. 

- Bayan telefon ediyorlar 
bayın sağ ayağını tramvay 
kesmiş. 

- Ne duruyorsun hemen 
ayakkabıcıya koş; ayakka
bılarından yalnız sol ayağı
nınkini pençelesin! ........ ., ...... .. 

Mükemmel 
Anlatıyordu: 

- Gayet zarif masrafı az, 
idaresi kolay .. 

- Desenize mükümmel bu
lunmaz bir kadın .. 
- Kadın mı dediniz? 
- Bir kadından bahsetmi-

yor musunuz? 
- Hayır bir otomobilden 

bahsediyarum. ...... ~., ....... . 
DUğUm 

Niçin mendiline düğüm 
yaptın? 

- Bir şeyi unutmıyayım 
diye 

- Unutmıyacağın nedir ? 
Burnumu mendille silmek. ........ ., ...... .. 

Farkı 
Kocası - Ben yok oluve 

rirsem, hayatında ne deği

şiklik olur? 
Karısı - Masrafım azalır. ........ ., ....... . 

Ses 
Bir şarkıcı şark, söyledik-

ten sonra yanındakilere 
döndü: 

- Sesim nasıl, bütün so
lonu dolduruyor değil mi? 

- Hakkın var.. hatta o 
kadar dolduruyor ki, sese 
biraz daha fazla yer kalsın 
diye, salondakilerden bir 
çoğu dışarı çıkmak mecbu
riyetinde kaldılar. 

-;:...,-.... ·..-·:...:"11111111-;;.."': ...... :~=~~~;...:..-.: iü;1;k'i ... herh.angi bir arıza 
yüzünden (şiş değiştirmek, 
yün deniştirmek, örnek de
ğişmesi) yalnız bir kısmı bol 
düşer. Yahud da sonradan 
bollaşır. Sıklaştırmak ıçın 
bu bol yerin üstüne ıslak, 
kalın bir tülbend koyunuz. 
Üstüne sıcak ütüyü bastıra
rak ıslaklık yüne işleyinceye 
kadar tutunuz. Sonra tül
bendi kaldırınız. Örgüye 
elinizde istediğiniz şekli bü
yüklüğü veriniz. Dikiş yer
lerini düzeltiniz. O halde 
ufki bir yere bırakınız. Ku
ruduğu vakit istediğiniz ka
dar küçüldüğünü, sıklaştığı
nı göreceksiniz. 

Sıhhat Balıkyağı 
,.orveçya bahkya~larının en hallsldlr 

İKİ DEFA SÜZÜLMÜŞTÜR 
ŞERBET GİBİ İÇiLEBİLİR 

Hamdı Nüzhet Çançar 

8ıhlıat eczahanesi 

Bugün insanlar evlenirken ~ 
belki pek acele etmiyorlar 
amma, buşanma meselesinde 
büyük bir sür'at istiyorlar. 
Fakat, aksine, hemen her 
memlekette boşanma dava
ları çok nzuu sürmekte ve 
ayrılmak istiyen karı veya 
kocayı - yahut her ikisini -
büyük bir sabırsızlık içinde 
bırakmaktadır. 

Bu itibarla, buşanan dava
lıların çok çabuk halledildiği 
memlekete bazıları büyük bir 
hasetle bakmaktadırlar. Bu
rası Meksikada Çihuahua 
hükümetidir. Orada boşan-
ma davaları bir gün içinde 
hallediliyormuş. 

Bundan başka mahkeme~ 
davacıları dinlemiye hile lü
zum görmüyormuş. İstidanızı 
veriyorsunuz. Mahkeme hey
eti sizi haklı bulursa boşan
dığmızl? dair imzaladığı kar
nameyi o gün derhal adresi
nize gönderiyor. Eğer aley
hinizde kara verildi ise onu 
da ayni sür'ale haber alıyor
sunuz. 

Şimdi Çihuaduya yaban
cıların boşanmak üzere akın 
ettikleri görülmüştür. Yalnız 
hükumet ancak orada en az 
bir buçuk ay oturmuş alan
ların bu şekildeki davalarına 
bakmaktadır. 

----------------~------~~=----=-~ 
1939 fuarına 

hazırlık 
---=----

Başbakanlık, İzmir beynel
milel fuar komitesi reisliğin
den alınan raporun 938 fua
arının açılışına ve neticele
rine dair olan kısn-ı ile 939 
fuarı için vekakt'ui ve 
vekaletlere bağlı müessese
leri alakadar eden kısımların 
suretlerini vekaletlere bildir
miştir. 

Başbakanlık, 1938 fuarının 
iyi randımanlı ve muvaffak 
olmasında amil kıymetli yar
dım ve alakalarından dolayı 
Bakanlıklara teşekkür et-

mekte, 1939 fuarının daha 
parlak ve verimli olması için 
fuar komitesince istenilen 

yardımın vaktinde yapılması
nı ve icabeden muameleye 
şimdiden başlanmasını bil
dirmiştir. ___ ,,...,... __ 
D.. ~ 

unyanın j!,D 

İhtiyar Şehri 
Nerede 

Alimlerin tetkiklerine göre 
dünyanın en ihtiyar şehri 

Orta Asyadır. Bu da dünya
nin bütün medeniyetin eski 
Türk ülküsünden geldiğini 
gösteren yeni bir delildir. 

Sibirya civarındaki bu şeh
rin adı Verhoyanak'dır ve 
hemen hemen, oradaki me-

• Azer baycanda 
------

Bir hayvan mezarhğı 
bulundu 
--"~~ .. --

Azerbaycanda Bakü şeh
rine yirmi kilometre kadar 
mesafede bir yerde, tarih
ten evvelki hayvanların bir 
"mezarlığı,, keşfedilmiş bu
lunmaktadır. 

Bu "mezarlık,, Kaliforni
yadaki Rancho La Brea'ya 
çok benziyen, 250 metre 
murabhaıoda bir asfalt gö
lüdür. Hayvan kemikleri ile 
dolu bulunan satıh derinliği 
iki metreden fazladır. 

Bu asfalt içinde, mağara 

aslanı, ayısı, kurt ve daha 
birçok tarihten evvelki ve 
modern] hayvanların iskelet

leri ve kemikleriJbulunmuş
tur. Bu keşif, Kafkasya hay-
vanatı tarihi için zengin bir 
doküman menbaı ortaya koy
muştur. 

Bu "mezarlık,, şu suretlel 
meydana gelmiştir: BinlerceS 
sene, hayvanlar ve kuşlar bu 
gölün karlak sathını su sa-
narak buraya gelmişler, bal
çık halindeki asfalta tutul
n· uşlar, çabaladıkça daha zi-
yade batarak burada ölmüş
lerdir. ············ ....................................... . 
deniyet devrindenberi ayni 
şekilde mevcudiyetini muha
faza etmiştir. Ve dünyanın 
hiç bir yerinde halen mev
cut şehirler arasında onun 
kadar eskisi yoktur. 
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ÜROLOG OPERATÖR Merkez hastanesi göz 
DOKTOR mütehassısı 

Fuat Se>yer Dr. Halit Baran 
Böbrek, mesane. prostat, Her gün öğleden sonra 

idrar yolu hastalıklarını te- hastalarını kabul eder. 
davi ve ameliyatlarını yapar. 2inci beyler So. No. 79 
2 nci Beyler Numanzade No. 5 Tütün İnhisarı karşısında 

Kültürpark Sinemasında 
Telefon 3ıs1 

BUGÜNDEN İTİBAREN 
Dünyanın her yerinde en büyük hasılatı temin eden 

İki büyük filim birden 
Lüks Hayat r+ Aşk için yaşıyor 

ve En büy~k Fransız sanatkarları 
CAROL LOMBARD VICTORFANCEN 

Lüks hayatınıza kapris ve Ve 
garabet, sefahat ve eğlen- ZUZİPRİM 
celerini gösteren sürpriz- nin beraber büyük bir kud-
lerle dolu komedi. retle temsil ettikleri harika 

Bu filimde kızlarının is- Bu filimde bir doktorun 
rafı yüzünden iflas eden rakibini kurtarmak: için 
bir Amerikalı milyonerin yaptığı; vicdanan :ve ruhi 
ıztıraplı hayatını bulacak- ı müc ::. ·.!leleri hayret . ve 
sınız. ibretle göreceksiniz. 

Seanslar: 3,10 ve 7,20 - Aşk İ\:ıD yaşıyor 5,10 - 9 1 
Cumartesi ve pazar günleri l,20de haşlar. 

12 /KlNCl KANUN 

KremENHOŞ 
~--§il 

Müstesna bir gUzellik yaratır her yerden arayınız 

Merkez deposu Arasta No.338 Enhoş parfömleri mağazası. 

Aşç;.;~Şı M;;k;-ı;.;Tri~Foi,;1 
Makarnaları ' ~ ·s I h ·s d · ~ a ı ona 

~ 
CiJt, ... Saç ve Zührevi has

talıklar mütehassısı 

Selanik sergisinden birincilik 
madalayasını kazanmıştır. 

. 
Yün,~ipek; Pamuk, Keten, 

!Floş ve karışık her cins ku
lmaşı kolayca ve emniyetle 
"'boyar. Telefon: 3882 

9 EYLÜL BAHARAT 
DEPOSU 

~~~-~~~ 

Dr. Demir Ali 
Kamçıe>ğlu 

Cilt Tenasül hastalıkları 
elektirk tedavisi 

İzmir - Birinci beyler So. 
No. : 55 Telefon : 3479 

2 nci Beyler sokak No. 81 
~ Her gün öğleden sonra ~ 
• Telefon: 3315 
ı.l li:::.t:Oil~•;&~ ·~ı;;.;ta:~ 

Dr. Fahri lsık 
lzmir Memleket Hastanesi 

Rontken Mütehassısı 
Re>ntken Ve 

Elektri~ te lavisi yapılır 
ıkinci Be le .. Sc. No. 29 

TELEFON 2542 
~-~.;;1~.;;;ıı: 111 li;;..·~~~ 

DOKTOR 
Tevfik Lütem 

MERKEZ HASTANESİ 
Kulak, Buru,, Boğaz 

Mütehassısı ınuayenhane 2 nci 
Beyler Numanzade sokak No. 5 

Her gün öğleden sonra. 
.·~-~ 

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. 

DOKTOR 

İsmail Hakkı 
Bilgeer 
Dervişe>ğlu 

Dahili, sinir, çocuk hastalıkları 
saat 9-12 İkiçeşmelikte 

1-6 Karşıyaka Yalı 71 Na.da 
T. 3760 
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S. F E R 1 T E C Z A C 1 B A Şii 

A Lı.T 1 N D A M L A SII 
Ke>le>nya ve yağsız Kremi 

L- --

DEPO ŞİFA ECZANESİ 



SAHIFE4 

,:1etEHIR!~ 
·~.... . 
!1HABERLERİ ! Es --.......... p _ _ -"'-=--=~- .... 

Zabıtamızın 
Muvaff akiyeti 

--~~-

Soyğuncu Ateş Meh
met adaletin pençesinde 

-:;..=~-

Karşıyaka mıntakasında 
sekiz ev ve daha birçok yer
lerd~ ev soyan Nevrokoplu 
Ateş Mehmet Hacıhüseyin
lerde trenle kaçmak üzere 
iken Karşıyaka merkez polis 
komser muavinlerinden Şemsi 
Işık Azmi Derelinin aldıkları 
tertibat sayesinde bu azılı 
hırsız yakalanmıştır. 

Yapılan derin tahkikatlar 
neticesinde Ateş Mehmet 
çaldığı eşyaları Menisaya 
götürmüş ve orada kendisine 
on sekiz yatak bulmuştur. 
Yataklar kamilen meydana 
çıkarılmış ve yapılan araş
tırmada meşru eşyaların 
hepsi meydana çıkarılmıştır. 
Eşyalar Manisadan getirilmiş 
ve bir kısmı sahiplerine iade 
edilmiştir. Zabıtamızın mu
vaffakiyetini takdirle anarız. 

-:;."':'"'~ .... -
Beyninden 
yaralandı 

Limanda demirli bulunan 
Makedonya adlı Alman va
purunda amele olarak çalış
tırılan Hidayet oğlu Talat 
arkasına arpa çuvalını ala
rak giderken düşmüş ve 
beyninden yaralanmıştır. 

Gayri Menkul 
vazlyetlerl tesblt ediliyor 

Maliye vekaleti, ·mübadil 
Rumlardan kalan gayri men
kulleri bugünkü vaziyetlerini 
tesbite karar vermiştir. Vi
layetler mıntakaları dahilin
deki mübadil Rumların met
rukatı hakkında bu ay so
nuna kadar maliye vekale
tine mufassal malumat vere
ceklerdir. 

Kamyon Kaza
ları Çoğaldı 

DUn Gene 'Bir Kadınca
ğız Can Verdi 

Çeşmeden İzmire tütün 
yüklü olarak gelmekte olan 
şoför Reşad Diyarın idare
sindeki Çeşme 8 sayılı kam
yon 70 yaşlarında Naimenin 
bindiği beygirle karşılaşmış
tır. Hayvan otomobilden ür
kerek Naimeyi yere düşür
müştür. Naime yere düşünce 
kaburğa kemiği kırılmış ve 
hastahanede ölmüştür. 

(HAT-KIN SES/) 

• 
SON DA K 1 K A . 
İL.KBAHARDA HARP MI OLACAK ? .. 

Paris, 11 (Radyo) - Amerikanın Paris ve Londra sefirleri tarafından verilen izahatı 
dinliyen Senoto ve mümessiller meclisleri askeri encümenleri Avrupadaki vaziyeti tetkik 
etmişlerdir. Bu malfımata göre, B. Kenedi Avrupada ilkbaharda umumi bir harbin muh
temel olduğunu söylemiştir. 

DÜNYA PUSULASINI SAŞIRDI 

A vustralyade şiddetli sıcaklar hüküm sürüyor 
Sıcaklardan bazı ormanlar ateş aldı ve ölenler de var 

Sidney, 12 (A.A) - Şarki Avusturalyanın büyük bir kısmında, bir haftadanberi şiddetli 
sıcaklar hükum sürmektedir. Sidneyde hararet gölde 31 dereceye çıkmıştır. Memleketin 
içlerine dogru 38 aerece ve daha fazla bir hararet kaydedilmektedir. Sıcak dolayısile 
geniş Victöria ormanlarında birçok yangınlar çıkmışiır. Sıcaktan insan zayiatı bulunduğu 
da tahmin edilmektedir. 

Riyaseti cumhur teşkilat kanunu 
Ankara 11 (Hususı) - Riyaseti cumhur teşkilatı hakkındaki kanunların bazı maddele

rinin değiştirilmesine mütedair olan kanun teklifi meclis ruznamesine alındı Teklif edilen 
kanunda 90 lira maaşlı bir baştabiplik ve ayni mikdar maaşlı bir yazı işleri müdürlüğü 
ve katipler ilave olunmaktadır. Baş tabibe ayrıca ayda (400) lira ihtisas tahsisatı verilecek 
başka yerde munzam iş almaması temin edilecektir. 

• 

Ekrem Gönik Meselesi 
Ruhi Bu Hadiseyi Sırf Bir Dostluk için Yapmu; 

Ankara, 12 (Hususi) - Ekrem Gönik hadisesi hakkındaki tahkikat devam etmektedir. 
Bugün için hadisenin karanlık kalmış bir tarafı yoktur. 

Verilen maluma:a ğöre Fransa hükümeti Ekrem Göniğin halen Franşız hudutları dahi
linde olmadığını bildirmiştir. 

Halen mevkuf bnlunan hariciye memurlarından Ruhinin vaziyetinin hadise ile alakası 
şekli tayin edilmiş olacaktır. 

Bildirildiğine gnre Ruhi bu hadiseyi sırf bir dostluk eseri olarak yaptığını katiyen para 
almadığını bildirmektedir. 

Filistinde 6 Arab İdam edilecek 
Kudüs, 11 (AA) -Altı Arap hakkında geçenlerde verilen bir idam ve beş müebbet 

hapis cezası tasdik edilmiştir. İngiliz harp divanı dün tekrar 2 Arabı idam cezasına mah
kum etmiştir. 

Hayfada dün bir Yahudi otobüsüne ateş açılmıştır. Bir kişi ölmüş ve iki kişi yaralanmıştır. 
-------- ııııunıııııııınıı ıı--------

Pazarlıksız Satış Kanunu 
İstanbul, 12 (Hususi) - Önümüzdeki Mart aylndan itibaren Samsun, 

Bursa vilayetlerinde pazarlıksız satış kanununun tatbikine başlanacaktır. 
Konya, Adana, 

İZ MİR ERKEK ------111111111111------
Beden terbiyesi öğretmeni ve yar dire 
M. Öz'Un a-1-939 tarihinde lzmlr halka~ 

beden terbiyesi hakkında hoparlörle 
verdiği söylev 

~ayın arkadaşlar: ~ sallamasına mecbur 
içki; en güçlü delikanlıları, takatıoın kalmadığın• 

en merd küheylanları, aslan yet eder. ve o işi 
gibi,ceylanları vaktinden ev- maz. 
vel çürüğe çıkarır. Çünkü; sabahtan a 
Şu halde tabii yaşımızı , kadar masa başında, 

bulmak, ömrümüzü arttırmak üstünde kafa patla 
için vücudumuzu içki itiya-

1 
göz nuru dökmüştür 

dından uzaklaştırmak lazım. ' şişmiştir. Arasıra şiş 
Sayın dinleyicilerim: şını parmaklarile ka 
İş bununla da bitmiş olmı- masaj yaparak; ve 

yor. Günlük işlerimizi de bir kaç dakika olsun 
bünyemize, mukavemetimize mağa, fikren meşgul o 
göre ayarlamış olmak şart. fırsat ister. Şimdi 
İnsana götüremiyeceği yükü; kafası şişmiş, gözleri 
yükletmekle fazla ezmek, nağına dönmüş birisi 
vaktından evvel harcanılmak saat olsn ameli işe 
demek olur. Şu halde pek tutmak; boş bir n 
çok yorulmamak lazım. varmak demek olur. 

Sayın Bayanlar Baylar: Aksine, sabahtan 
Çoğumuz yorgunluğu bil- kadar tarlasında, 

meyiz. Y orgnnluk nedir ka- çubuğunda çalışmış b" 
rıştırırız. Bazılan yanlış anla- ye akşam üzeri bir iki 
mışlardır. Yorgunluğu ikiye tam vakit isti yen bir 
ayırırlar: Kafa yorgunluğu - leaya, okumağa mec 
beden yorgunluğu diye iki j talım: sonra da anlam 
parçaya bölerler. • cesini imtihan edelim, 

Ve şöyle de müna~ a ıa eder- t ceksiniz ki netice 
Jer; Fikren meşgul olanlar Çünkü enerjisi tüke 
kendilerini müdafaa için Şu halde görül 
derler ki ( kafa yorgunlugv u 

Bilme fikir yorgunluğu 
beden yorgunluğundan daha 

fazla yorar diye koll 
zordur. ) 

Buna karşılık; işçiler de: düşünmek doğru ola 
Beden yorgunluğunun, kafa Vücud yorulunca; 
yorgunluğundan fazla oldu- kım tukiş dediğimiz 
ğunu iddia ederler. Ne boşa lerin vücudda fazla k 
zahmet. Ne yokuşa çıkış. iş yapma iştihasını ki 
İkisi de yanlış. Fikir yorgun- demektir. Bu da anca 
luğunu üstün tutanı getirtip lenmekle kabildir. 
de bir saat kazma kürek 

Kahraman Mülhakatt 
harp mahlülü liyen Kamy 
Erbay ve erlerın terfii )ar ne vaziy 

Geçen sene intişar eden İzmir mülhakatına 
bir kanunla vatan müdafaası kamyonlarda intiza 
uğrunda malül kalmış olan fena bir şekil almıştı 

Romada görüş- kahraman zabitıerimize bir racık kamyonlara batı 
misli daha terfih zammı ve- olarak 30 - 40 kişi dol 

Telğraf hülasaları: 
Hükümetimiz Balkan merkezlerindeki orta elçiliklerini Dleier başladı rilmiş, fakat bu zamdan ma- duğu yetmiyormuş . 

büyük elçiliğe tahvil edecektir _ Baştarafı 1 incide _ lül erbay ve erler istifade kış günü kamyonların 
§.' Dogv umları kayda memur Tunus belediye memurlarına B tt' ·ı · t' Yu" ksek p rı'ne bı'le yolcu aldıkl 

aşvekilinin Fransada yap- e ırı memış ı. ar-
son günlerde İslamlar tarafından yeni dogv an çocuklarına t' · · h' es·ı altında t ru"lmu"ştu"r. Ehemmiyetle 

tığı temaslarda Akdeniz ımızın ımay e-
Daladiye adının verilmesi hakkında talepler almışlardır. h · kk··ı d ve mal"l f t cı'ı'nı·n nazarı dikkatini 

avzasında ltalyanın meta- şe u e en u e ra 
~ Aydın defterdarı Naci Sıval Siird defterdarlığına tayin libatında bulunmasının mev- ve küçük zabitlerin de hak deriz. 

edildi. B. Süleyman Ertok Aydın defterdarı oldu. f ı · · d f 
t zuubahs edilmiyecegv i ve ve men aa erının mü a aası 

~ tal yan gazeteleri şu. nameyi tutturmuşlardır. ı · d 
k İtalyanın şı'mdiye kadar al- esas gaye erın en olan ordu "Hiç şüphe yoktur ki ltalyanın Akdeniz mev ii bugün b 

d B b . . dıgı sahadan başka bı·r sa- malüller irliğinin teşebbüsü büsbütün eğişmiştir. u se eple ltalyanın yenı medeniyet 
· k hada yer almakta ı'srar ettı· - üzerine bu defa kahraman serdetmeğe hakkı vardır. Italya artık bir vakıt i gibi ec-

b f b. b' '11 d 'ld' Y · b' b k g- i takdı.rde l
0

ngı'ltere ve Frar - erlerimizin de terfihi için ne i nü uzuna ta ı ır mı et eğı ır. enı ır üyü 
devlet olmuştur.,, sanın alacakları vaziyet gö- bir kanun layihası büyük 

§ Hükumet Çiçekdağı kozasını Yozgata bağlamağa ka- rüşülmüştür. millet meclisine tevdi edil-
rar verdi Roma 12 (Radyo) - Kral miştir. Birliğin İzmir şubesi 

§ Adliye, tayyare kaçakçılığı hakkında imalı yazı- bugün İngiliz Başvekili Çem- tarafından evvelce genel 
lar yazan bazı İstanbul gazetelerinin n c-;::ya~ u.num m' dür- berlay ile Halifaksı kabul ba~kanlığa bu hususta yazı-
lerinin istiçvabı için müddeiumurr ::· _: ~ c:::ir vermiştir. etmişlerdir. lan mektupta (Bizimle bir-

Yazdıklarını tevsik edemiyenler, müfteri diye mahkemeye Roma 12 (Radyo) - Öğ- likte harp cephelerinde si-
sevkedileceklerdir. leden sonra Mussolini ile lah arkadaşlığı eden ve bi-

~ Ereğli limanında · karaya oturan vapu.-~.ı :- J~.:ı İkbal va- müzakerelere devam edilmek- zimle birlikte yaralanarak 
puru da kurtarılmıştır. tedir. vatan hizmeti uğrunda malül 

Sümer, Nilüfer, Nikolas vapurları da kendi kendilerini • --- kalan bu arkadaşlara da 

-~...::--

Adliyemizde f aa 
Meşhut suçlar kanu 

meriyete girmesinden 
ye kadar müddeium 
5202 muamele gelere 
zu asliye hakimliklerio 
ağır cezeya 2090 nı s 
zaya verilmiş, 1163 d 
muameleleri hakkında 
deiumvmilik makamı 

demi takip kararı veri 
Meşhut suçlar kanu 

bik edilelidenberi va 
büyük bir azalma gös 
nazara çarpmaktadır. 

kurtarmışlardır, Alemdar ve Hora gemileri diğer vapurları JstanbuJda Ba- zam yapılması için hükumet 

H il kurtarmağa çalışmaktadır. nezdinde teşebbüste bulunul-
a edilecek § Gağaloğlunda İran konsolosluğuna iaid garajdaki oto- lık Bollug"' u ması bildirilmişti. Bunun ü-

İzmir adliyesi 9 
muvaffakiyetli bir bl 
kapamış oluyor. 

D.. .. ··k b .. d. .. mobil bir açık göz tarafından çalınmak istenmisse de gürii!- · l k t f un gumru aş mu üru- İstanbul, 12 ( Hususi ) _ zerıne gene mer ez ara ın · 
·· · t' k'l T .. k f' tüyü işiten kavasların yetişmesi üzerine hırsıülar arabayı d t bb d'l · nun ış ıra ı e ur o ıste top- d k k Karadenı'zden bog- aza balık an eşe üs e ı mış ve ge-

b garajın önün e hıra ara kaçmıştır. 
lanan ir toplantıda, kabulü .... ........................................ -................ ........................................... akını devam etmektedir. len cevapta alınan müsbet 
muvakkat suretile ithal olu- Valimizin BORSA HABERLERİ Günde yirmi bine yakın netice ve muvaffakiyet kalı-

Yere 
Tüküreni nan keresteler tutarile ihraç Çuval Cinsi Fiat Uskumru ve 46 bin Torik raman erlere tepşir olunmuş-

edilen kereste tutarı arasın- Ziyareti 
164 

tutulmaktadır. Şimdiye kadar tur. Ayni kanun projesine Dün 75 kişi yerlere~ 
daki fark üzerinde görüşü!- Vali B. Fazlı Güleç, dün O züm ll -l ? böyle bir balık bolluğu gö- gö r.e istik liil savaşına bilfiil düklerinden bel;"~ 
müştür. İhraç edilen mıktarla Adi' b' 'd k 37) Buğday 5-5,25 ru" lmemiştir. cebhelerde iştirak etmiş o- tecziye edilmiştir. .J 

ıye ınasına gı ere 94 ... J d ıfl"° 
fira mıktarı arasında büyük- Cumhuriyet müddeiumumisi Arpa 4,25 Uskumru onbeş kuruşa lan malül subay ve erler ye- iki kişi cezayı ö e ~ 
ce bir fark görülmüş bu iş B. Kemaleddin Samuyu ziya- 65 Susam 14,375-18 50 Torikte beş kuruşa satılmak- ni t .! kaüt kanunu hükümle- rinden haklarında 
bugünlerde halledilecektir. ret etmiştir. Pamuk 42,50-51 tadır. rinden istifade edeceklerdir. muamele yapılmıştır· 
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