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JAPONLAR 
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bütün d"goruşmelerinden sızan, sızdırılan ve yavaş yavaş 
ler, dün~~yaya bin bir vasıta ile vapılacak olan ilk haber-
gibi ı'n ul makaleınizde de biraz anlatmağa çalıştığımız 

' san arı t k . 
ıniyenJe . e rar bir kan deryasında yüzerlgörmek ıste-
yette id~~ meınnun ve müteselli edecek bir mana ve mahier. 

Bazan h' 
ortal.ğı alt1~. bekJenilmiyen zamanlarda ansızın kalkan ve 
da birde b ~ust eden fırtınalar gibi Roma konuşmalarında 
se akıl n ıre her ümidi kıracak bir ihtiras rüzgarı esmez
lediğine v~ .. ına.ntığın hazer yolunda kuvvetli adımlarla iler-
8etri'X! . ukrnedebileceğiz. Bununla beraber yukarıda da 

·~ 1 mız "b· . 
dakika gı ı sıyaset fırtına ve kasırg-alarmı saatı saatına, 

sı d k'k metre , a ı asına haber veren bir hassas ve sadık baro-
hoyf u ~:~d :dilmediğine göre böyle bir hükme de uzun 

D _ haglanıak doğru olamaz. 
mihvoeg~u. ve muhakkak birşey v.ırsa o da Roma - Berlin 
geçtikrını~ karşısında güçük, hakir görülmiyecek ve gün 

Heı:et u~vet alan bir varlığın kendisini göstermesidir. 
acenıiJ·k utalıt~r devletler tarihlerinin hiç affetmiyeceği bir 
olurlar~ ~e dırayetsizlikle Amerikanın kafasını kızdıracak 
cekleri ~ undan kimlerin istifade ve kimlerin zarar göre
kuvvet~ı Y~kın bir istikbal gösterecektir. Bir gün gelecek 
tikanın dor ular için mahir, dirayetli ve dahiyane bir poli-

a pek l" ' ve açık b' uzumlu bir zafer unsuru olacağı daha kat i 
ır sur tt e e anlaşılmış olacaktır. 

........ -.... SIRRI SANLI ..................... F ....................................................................... . 
ransız Parlamentosunda 

Gürültüler Oldu 
Siz F 
bır ran.:-ayı Almanyaya karşı yalnız başına mı · 

akrnaga çahşıyorsunuz, gittiğiniz yol nedir? 
~ ,::, Paris 14 (Radyo) - Parla-

mentonun dünkü toplantısı 
gürültülü geçmiştir. Meb 'us 

Hanri Degerili nutkunda Roma 
seyahatinin Fransa için bir 
teh1ike teşkil ettiğini Dala
diye hükumetinin Almanya 
ile akteddiği anlaşmanın kıy
meti olmadığını ve çünkü 
Almanyanın sözünde durma
dığını Çekoslovakya gibi ya-

Çan - Kay - Şek Yeniden 

Şangay 14 (Radyo) - Japon - Çin harbı bütün şiddetile 
devam ediyor. Cenup mıntasında Japonlar ric'at ederlerken 
iki bin esir bırakmışlardır. 

elli bin kişi silah altına aldı 
1 Şanghay 14 (Radyo) - Çin başkumandanı general Çan -
1 Kay - Şek dün yeni bir beyanname neşretmiş ve yeniden 
ı 50 bin kişi silah altına almıştır. 
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İstanbulda 
• 
iz mirde 

Bir 
Bir 

Mülakat, 
Saat 

~~~~~l!J----------~ 

- Kabahatiniz neydi? 
- On, on bir yaşlarında 

kadar vardım. Ağabeyim 
coğrafya müzakere ediyordu. 
Kitapta kutuplara dair, c.s:ıs 
itibarile şöyle deniliyordu : 
"Kutuplar kar ve buz ile 
doludur.,, Fakat bu iki ke
lime arasındaki "V,, harfi 
jyi çıkmamış, ben kelimeleri 

Halep ve · Cezire Mın akalarının Türkiye 
Mandasına Bırakılması Haberi Doğru Değildir 

"karpuz,, diye okumuşum ... 
Ağabeyim sordu ; "Kutup
ları tarif et bakayım?,, Ben 
şöyla cevap veriyorum: "Ku
tuplar, karpuz ile doludur .. ,, 
Ağabeyim bunun üzerine 
kendisile alay ettiğim zan
nına kapılarak işte şu ka
lemle hafifçe bir defa par
maklarımın ucuna vurmuştu. 
Ben de aldım, sakladı .. 1. 

Muzaffer kumandana bun
dan sonra camekan içinde
ki madalyalarını işar.'.!t et
tim. Bunların en ortasında 
kadife bir mahfaza içinde 
istiklal madaiyası duruyordu. 
Diğer madalyalar ... Ve ba
bası merhum Emin paşaya 
Kırım muharebesinde İngi
lizlerin verdiği madalya ... 
Yan tarafta, altında "Ced
dim Karabekir,, yazılı me
hip bir Türkün resmi. 

Eski Hariciye 
Vekili 

Londra Elçisi oluyor 
,,..--

Ankara 14 (A.A) - Ro
mada çıkan Tribuna gazete
sinin Londra muhabiri Daily 
Herald da münteşir bir Şam 
mektubuna atfen Suriye baş
vekili Cemil Mardan'ın Pa
risten avdette vaki beyana-
tından bahsetmektedir. Mu
mailcyhin bu meyanda Eylfıl 

buhranı esnasında Ankara 
hükumeti harb olursa bita
raf kalmak için Halep ve 
Cezire mıntakalarının Tür
kiye mandasına bırakılması-
nı istemiştir, dediği kaydo
lunuyor. Anadolu ajansı ka
tiyen aslı ve esası olmıyan 
bu neşriyah tekzibe me
zundur. 

--5551-

Fransadan 

• • 
ismet Inönü 
Fransız elçisini kabul 

buyurdular 

Gümrü, Moskova, Kars 
muahedelerini imzalıyan de

' mir kalemler... Her birinin 
üzerinde, itmam ettikleri 

· tarihi hadisenin mevkii, gü-
nü, senesi yazılı. General : 

- Diğer bazı kıymetli 
milli hatıralarla beraber bu 
kalemleri müzeye vereceğim, 
diyor. kın bir atide Şarki Avrupa

daki küçük devletlerin de 
hürriyetlerini kaybetmeğe 
mahkum bulunduklarını söy-

Fatih askeri rüştiyesine 
Korsikaya Tunusa Harp gittiği sıralarda, elbisesinin 
Tayyareleri GönderlldiS ~ A k 11 ( A ) yakasına işlenmiş, mektebin 

-

lemiş ve Daladiye kabinesi
ne şiddetle hücum ederek : 

- Siz Fransayı Almanya
ya karşı tek başına mı bı
rakmağa çalışıyorsunuz? Git
tiğiniz yol nedir? Bize iza
hat vermelisiniz!,, Diye ba
ğırmıştır. 

Ankara, 13 (A.A) - Sa
bık hariciye vekili Dr. Tev
fik Rüştü Arasın Londra 
büyük elçiliğine tayini hak
kında hükumetimiz tarafın
dan vaki istimzaca İngiltere 
hükumeti agremanını ver-
miştir. 

TAYYARE KAÇAKÇILIÖİ 
Ankara 13 (Husu ") k 1 w l . .. . 

verdiği hakk .~ı - Tayyare kaça çı ıgı mese es~ uzerıne yapılan tahkikatın ne netice 
Cemil Ası ında Buyük MilJet Meclisine hükumetçe ızahat verilmesi için Denizli meb'usu 

• an tarafından bugün riyaset makamına istizah takriri verilmiştir. 

!~'!t:!t _GÜL İSTER AGLA 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Manzara Üzerine, Man1'ara ! 
Attte 'k 

decek tı alılar Son zamanlarda acaip bir moda çıkarmışlar : Balolara dekolte olarak gi-
AcabRenç kızların sırtına boya ile manzara resimleri yaptırmak modası ! 

larını b~ ~nıerika kadınları kendilerinin seyrine doyulmıyan güzel birer manzara olduk
güzelleşt'mıyorlar mı ? Her halde bu kadınlar malik olduk!arı manzarayı bir kat daha 
süsü sey:tınek istiyorlar; fakat manzara üzerine manzara yapılırsa bu sefer herkes yüzdaki 
hiç bir kıetrneği bırakırda arkalara yapılan resimlere bakar ve yüzdeki güzel manzaranın 
kaJkışan):ıneti kalmaz. Bu karar kadınların aleyhine olur. Bunun için böyle bir teşebbüse 

ta: 

İSTER GÜL İSTER AÖLA 

-
Paris 14 (Radyo) - Dün 

Korsi" n ve Tunusa elli harp 
tayyarl i gönderilmiştir. 

Ta / yareler her ihtimale 
karşı hazır bir vaziyette 

bekliyeceklerdir. 

' n ara Hususı -

1 
Fransa büyük elçisi Bay ismini gösteren sırmalı ya-
Masigli dün lsaat 16 da zı... Ve sıra ile rütbeden 

ftReisicumhur tarafından ka- rütbeye yükseldikçe değişen 
bul edilerek itimad namesini bütün apoletler ... 
takdim etmiştir. Camekanın en üst gözün-

Büyük elçi askeri mera- de İstiklal mücadelesine ait 
simle selamlanmış ve bando diğer hatıralarla birlikte bü-
Fransız milli marşını çal- yük dostlarının fotoğrafları .. 
mıştır. Atatürk'ün kendisine verdi-
Valimiz Kr:,:alpaşadan ği kalpaklı, avcı elbisesile 

dUndU bir resmi. Bu resmin kena-
Vali Bay .Fazlı Güleç, rında kırmızı mürekkeple 

kazaya ait işleri tetkik etmek şöyle yazıyor : "Kardeşim 
üzere dün öğleden sonra Kazım Karabekir paşa haz-
Kemalpaşaya giderek avdet retlerine. 1 Şubat - 338,, 
etmiştir. -Devam edecek-
~~~~~ .... ~ .......... ~ uı ıı .... ~~ ~ .... ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ... "+""'~~ ~-

Halkın Sesi Hakkın Sesidir 

ELLİ ÇUVAL KÖMÜR 
==jP~ .. s=:::=-

. Cumhuriyet Halk Partisi kasaplar cemiyeti başkanı ve 
lzmirimizin yüksek tüccarlarından Bay Suphi Koyuncuoğlu 
(50) çuval kömür fakir ve yoksul ailelere dağıtmak suretile 
büyük bir hayırseverlik yapmıştır. Halkın fakir kısmını dü
şünen bu fakirler hamisini öz yürekten tebrik eder, ve B. 
Süphi Koyuncuoğlunun diğer zenginierede örnek olmasını 
isteriz. 



SAHiFE 2 

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

TARİHi TEFRiKA -6- Yzan: Yaşar Adatepe 
.. mmmmmgı::r• ~ mmmmmr 
~~~~~~;;~~::::;u;::~ 

Davetliler, Türk sporcusu Deli Mustafanm akıl-
ları durduran meharetlerini 

birbirine anlatlyorlardı 

Bizans imaratorlarının bin 
bir sefahatına sahne olan 
bu sarayın en büyük salon
larından birinde ziyafet sof
raları saatlerce belki de 
günlere! hazırlanıyordu, 

Bu muhteşem ve muazzam 
ziyafetin kimin şerefine veri
leceği ve ziyafet sofrasının 
şereflerinin kahramanlığının 
kime nasip olacağını herkes 
sabJrsızlıkla bekliyordu, 

Nihayet; bu şerefler tama
men layik ve muvaffak olan 
Türk genci Deli Mustafadan 
başka kimse değildi. 

Vakit gelmişti, başta im
parator olmak üzere herkes 
salona dahil olmuş ve yer
lerine yerleşmişti. 

Deli Mustafa Kayserin sa
ğında oturuyordu. Bir kaç 
saniyelik tevakkuftan sonra 
kadehini kaldırarak Kayser 
şöyle diyordu: 

- ılk kadehimi bugünün 
kahramanlıklarını, şereflerini 
kazanan Türk sporcusu Deli 
Mustafanın şerefine içiyo-
rum. 

Ziyafet salonları dolmuş 
prensler ve prenseslerle, sa
ray erkanı beyler, misafirler 
bulunuyordu. 

Davetliler arasmda o gü
nün sporcularının hünerle
rinden ve meharetlerinden 
bahsediliyor ve takdir bakış
larile Türk sporcusunu bir
birlerine göstererek onun 
akılları durduran, harıkalar 

yaratan biniciliğini, kılınç, 
mızrak ve cirid oyunlarını 

anlatıyorlardı. 

İmparatorun ziyafetinde 
davetl\ler arasında kadınlar 

da dolu idi. Bu konuşmalar 
esnasında bir aralık Mustafa 
etrafını ve davetlileri gözün
den geçirirken, imparatorun 
tarafında ve o gün Hipod
rom meydanında başına taç 
geydiren prenses annesinin 
yanında oturmuş olduğunu 

ve gözlerini kendisinden 
ayırmadığını gördü. Bu, iki 
çift gözün birbirine tesadüfü 
anında; Mustafa birdenbire 

Bu sözler şırasında eller neye uğradığını anlıyama-
yukarı uzanmış kadehler mıştı. · ı 
yükselmişti. -Sonu yarın-

ı;i;'d~ğiŞti;;; ff=i~i;il~f~i'f '~ I 
Şehirler •ıuıııııııııııııııııımıııııııınııııııııııııııuııııııııııııııııııııııııııımıııııııır 

GENÇLERDE 
Son devirlerde inkilaplarla TANSİYON YÜKSEKLİGİ 

bir çok memleketlerde şehir Genç yaşta görülen tansi-
isimlerinin değiştiği görülü- yon yüksekliği ve avurt has-
yor. Bu şüphesi z_ki, inkilabı talıklarında kalb afetlerinde 
rapanların haklarıdır. Bugün genç yaşta anjin dö puatrin 
lstanbula ne eski tahrihçiler arazı görünenlerde muhak-
gibi Bizans denmesine ne kak kan tahlili yapmak ia-
de Avrupalıların Kostantinopl zımdır. Kanda frengi teamü-
demelerine tahammül ede- lü ve şekerin miktarının nor-
meyiz. malin fevkinde bulunup bu-

F akat şehir isimlerinin lunmadığı aranmalıdır. Bun-
değişmesi ile tarih ve cog- dan maada da kanda ürenin 
rafya cihetinden müşkülat normal miktarın fevkinde bu-
çıktığı fikrini ileri sürenler lunup bulunmadığı tetkik e-
var. Onlara göre eski Üs- dilecektir. Çünkü genç ve 
kübün bugünkü Skopliye, orta yaşlarda fazla tevettürü 
Köprülünün V eles, Manastı- şiryani ancak bu sebeblerin 
rın Biloti Ragozun Dubrov- neticesi olabilir. İdrar tahlili 
nik olduğunu hatırlamak bu gibi vak'alardan kafi de-
zordur. Petersburg, 1914 te ğildir. Kan tahlili mutlak 
de Alman aleyhtarlığı hare- lazımdır. Böylece sebeb ve 
keti ile Almanca terkibinden amil meydana çıkınca bu 
kurtarılmıştır. Petrograt ya- sebebe göre tedavi ve per-
pılmıştı. İhtilalden sonra da hiz tatbik ediJir. Böylece de 
Leningrad oldu. Norveçin vaktinden evvel birçok fela-
merkezine eskiden Kristiya- ketlerin önü alınmış oiur. 
na ismi verilirken şimdi Os- ·t~ .. L.~ti~·~;·;·:·A·~;b·~·bi; .. ğü~·· 
lo deniyor. Selanik bugün Berline Hitlerştat Romaya 
resmen Tesaloniki'dir. Bin Mussolini Burgos'a Franko-
senedir Ağram ismi ile tah- vil Madride (oradaki kuman-
rihlerde yer almış olan şehir danın ismi) Miyaha mı de-
Zağrep ismini taşıyor, Laybah necek. 

1 

-------------1-------· • SENORITA 
Kadınların en güzeli 

Şarkıların en güzeli 

Filimlerin en güzeli 

Senorita 
Jeanetto [ Jlacdonald 

V2 
Nelscn Eddy 

Bu gün Elhrmra sine:r. asında zafer tacı olacaktır. 
Seanslar: 3,30-6-8,30 cumartesi pazallde başlar 

(HALKIN SESi) 

• 
insan sesi çı~aran 

icat edildi alet 
bir 

Amerikada, insan sesını 

aynen taklit eden bir maki
ne icat olunmuştur. Piyano 
gibi, bir klaviyeye basılarak 
ve tuşlara dokunarak işleti
len bir makine "ses telleri,, 
vasıtasile, aynen insan sesi 
gibi sesler çıkarmaktadır. 

Şimdiye kadar bilhassa 
sesli sinemada insan sesini 

aynen taklit etmiye çalışı
yordu. Fakat bu ses, made
ni olmaktan kurtarılamamış
tı. Yeni icat, bunu temin 
etmiş oluyor. Bu alet sine
mada ses çıkaran makinele-
re tatbik olunduğu takdirde, 
sesler tıpkı bir insanın ağ-

zından çıkıyormuş gibi ge
lecektir. 

------ ----
Kazanç vergisi hakkında 

bir tek1if 
Ankara, 14 (Hususi) -

Yozgat mebusu Emin Dra
ma, ve İstanbul mebusu Ya
şar Yazıcı kazanç vergısı 

kanununda bazı değişiklik-

ler yapılması hakkındaki 
kanuna bir fıkra eklenmesi
ne dair bir teklifte bulun
muşlardır. 

Bu teklifte metre 
parça başına tayin 

veya 
edilen 

ücretlerle çalışan amelenin 
aldığı muayyen bir ücretin 
kazanç vergisinden istisna 
edilmesini istemişlerdir. Ve 
bu gibi işçilerin aldıkları 
ücret o işe sarfettikleri be
her güne isabet eden mik
tarı 20 kuruşu geçmediği 

takdirde bunun 80 kuruşu
nun vergiden istisnasını da 
teklif etmişlerdir. 

Hakimler kanunu cetvelin
de tadilat 

Hakimler kanununun 17 
nci maddesinde yazılı olup 
3501 sayılı kanunun ikinci 
maddesile değiştirilen bir 
numaralı cetvelin tadili hak-
kında kanun layihası Mecli
se gönderilmiştir. Mucip se
bebler layihasında temyiz 
mahkemesi raportörlüğünün 
üçüncü sımf hakimliğinin 
yedinci ve altıncı derecele
rine hasredilmiş olmasından 
bütçeler dışındaki hakimle
rin matlfı.t çevhile mesleki 
bilgi ve mumareselerinin 
artması için bu vaziyete 

~ alınmalarına mani teşkil et
mektedir. Daha aşağı dere
cede bulunan genç hakimle
rin bu memuriyetlere geti
rilmesi neticesinde tatbikat
ta hasıl olan güçlükler de 
göz önüne alınarak bu mah
zurları bertaraf etmek için 
üçüncü ve ikinci sınıf ha
kimlerin her derecesine tem
yiz raportörlüğü ilavesi su
retile mezkur bir numaralı 
cetvelin değiştirilmesine za
ruret hasıl olmuştur; denil
mektedir. 

1940 Olimpiyadına hangi 
milletler iştirak edecek? 

Helsinski - 1940 olimpi
yatlarına iştirak etmek üze-
re şimdiye kadar yirmi mil
let kaydolunmuştur. Olimpi
yat oyunlarım tertip eden 
Finlandiyadan maada, Bel
çika, Kostarika, Danimarka, 

Acıklı bir ölüm! 
--~~- 1 

Hariciye Vekaleti muha
sebe direktörü Hakkı Ateş
in tedavi altında bulunduğu 
Peşte'de bir ameliyat netice
sinde vefat ettiği teessürle 
haber alınmıştır. 

Merhum uzun müddet Di
vanı muhasebat mürakipli
ğinde buhaımuş haluk, ça-
lışkan ve kıymetli bir mali
ye merr~i..:t1 i".li. 

(Ulus) 

Almanya, Yunanistan, Bü
yük Britanya, Hayti, Holan
da, İtalya Yugoslavya, Lük
senburg, Norveç, Filistin, 
Portekiz, Romanya, İsveç, 
İsveçre, Çekoslovakya. 

Çiçekdaiı 
Kazası yerköye~ ka~ 

dırılacak 
Ankara (Hususi) - Hü

kumet Çiçekdağı kazasının 

Y erköye kaldırılarak Yoz
gada bağlanması hakkında 
meclise bir layiha verdi. .................... ~ 
Denizden uzak liman 
Brezilyada Manaos limanı 

denizden takriben 2 bin ki
lometre mesafede, yani içc.
ridedir. Bu limanla Liverpul 
ve Nevyork arasında doğru 
vapur postaları işler. 

~----------.. 1 =~''"'• · 21+•••2ı.mlml·4~t -----Q·i 
13Kanunusani 939 cuma gününden itibaren 

Tayyare Sinemasında 
T E L E F O N: 3646 

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

Fransızca sözlü 

.• , SIRNAŞIK KADINLAR +' 

t+! SİNEMAMIMIZIN BİR SÜRPRİZİ ; Şırnaşık kadın- L+1 

~: lar filminin ilk iraesi gec~si olan 13 İkincıkanun Guma ~:, 
~ günü akşamı saat 21 süvaresinde yalnız Bayanlardan •' 
3 

h!let ücreti alınmıyacak ve müdüriyetin davetlisi olarak il 
sinemaya serbest gireceklerdir. . 

Her gün 2,30 4,30 6,50 - 9 
Cumartesiı Pazar 12-2,30 4,30 6,50 9 
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İZ MİR 
MEYHANE
LERiNDE 

NELER GÖRDÜM, 
NELER DiNLEDıM? ••• 

-17-

Oldu olacak otur da bir tekte 
ben ısmarlayım 

==== :: == 
Vakit hayli 

şapkamı paltomu 
pıdan çıkarken : 

ilerliyordu - Öyledir, dedi, iki tane 
aldım. Ka- daha ver ! 

- Sık sık bizm tekkeye 
yur.. artık ahbab olduk.. 
haydi güle güle ! 

Diyordu ... 
Bir gün meyhaneden dö

nüyordum. Sevdiğim arka
daşlardan biri sordu : 

- Nereden böyle yahu? .. 
- Meyhaneden !.. 
- Ne o işi akşamcılığa 

mı döktün yoksa .. 
- Eh .. ben bir aydır mey

hane meyhane dolaşıp gör
düklerimi yazıp duruyorum ... 

- Ya?. 
- "Halkın Sesi,, ni oku-

yor musun? 
- Eski gazetemdir amma, 

epey zamandır İzmirde bu
lunmıyordum, bu yüzden ta
bii okuyamadım yazılarını .. 

Ve ilave etti : 
- Yarın bana uğrada, 

seni bizim meyhaneye götü
reyim.. senin mevzu toplıya
cağın birçok şeyler var ... 

- Olur .. 

Ertesi gün arkadaşımla 
kol kola verip bizim mey
hanenin yolunu tuttuk 
Arkadaşım yolda : 
- Mandalina satan bir 

ihtiyar var, dedi.. bu gece 
seni konuşturabilirsem çok 
hoşça vakit geçireceğiz ... 

Meyhaneye kurulduk. .. 
Bir yandan içiyor, bir yan

dan da kapıyı gözetliyor
duk. Aradan çok geçmedi. 
Arkadaşım: 

- İşte geliyor!. 
Dedi. Biraz sonra koluna 

küçük mandalina sepetini 
takmış elli beşlik, sevimli 
yüzlü bir ihtiyar içeriye gir
di. Ve benim arkadaşı gö-
rüı;ıce masamıza doğru geldi... 

ihtiyar, küçük sepetinde 
uzun bir araştırma yaptıktan 
sonra iki mandalina 
çıkardı ve bizim arkadaşa: 

- Biliyorsun ya beyim .. 
Ala mezeliktir, dedi. 

Arkadaş: 

Ve çıkarıp parasını verdi. 
Şşyle konuşmağa başla

dılar: 

- Nasılsın babalık işler 
iyi ğidiyor mu ? 

- Eh pek te kötü değil 
evlad .. Günde şu gördüğün 
sepet dolusundan iki sepet 
kadar satabiliyorum. 

- Yetişiyor mu sana? 
- Eh şöyle böyle ... 
- Fazla kazandığın za'" 

manlar gene kafayı çeki-
yor musun? 

Çürük dişlerini gösteren 
bir gülümseme ile cevap 
verdi : 

- Eş dost eksik olmasın .. 
buralarda geçerken birkaç 
ısmarlıyorlar. Eh fakirde 
demlenip duruyorum, ne ola
cak bu ölümlü dünyada.. ara 
sıra şöyle birkaç tek atmak 
kötü olmıyor ... 
Arkadaşım bana dönerek 

dedi ki : 
- Babalık ehlıdildir .. ke 

disinin çok meraklı hikaye-
leri var ... Hem böyle kılı
ğına kıyafetine bakma .. 
Görmüş geçirmiş bir adam• 
dır. 

İhtiyar satıcı 
Iadı ve : 

- Eskisini 
evlad .. 

başını sal-

dinliyen yok 

Dedi.. alem bugüne bakı-
yor ... 

Gene Allaha çok şükür ... 
Ve Bana: 
- Paran varsa eğer, bit 

kadeh rakı ısmarla •.. 
Dedi.. 
- Hay .. hay ... 
Ben garsona seslenirken, 

arkadaşım ihtiyar satıcıya : 
- Oldu olacak.. sepeti 

şuraya bırakta otur azcık .. 
bir tanede ben ısmarlaya 
cağım ... 

İhtiyar satıcı bunu bekli 
yormuş gibi · yammızdak 
sandalyaya çöktü ... 

-Devam edecek-

-----~:-
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1500 KİŞİLİK TÜRKİYENİN EN BÜYÜK SİNEMASI 

12 İkinci kanun perşembeden itibaren · 

i~r:;::,1a .. ~~~a YENİ SİNEMA 
TELEFON: 4065 TELEFON: 4065 

Size şahane bir proğram takdim ,eder 
İzmirde ilk defa 

············O······ .... .. ············ . . .......... . 
Şangay Ataş Altında 

DOLOREZ DELRİO - JORJ SANDERS 
Kontes Valevska 

GRETA GARBO - ŞARL BUAYE 

Türkçe foks jurnal 

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

.---·-~ .................................. Jiii;t:& ~ 
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fAXYARE İLE AGIR 
GITME RÖKORU 

Klngsford Smith isminde 
Amerikalı tayyareci tek 

ı•.na büyük bir tayyare ile 
ılıforniyadan kalkmış d .. 
tt· ' uz 

a muhtelif zikzaklar ya-
rak Akiıvatöre bir haft _ 

't ' · B a gı ınıştır, u da bir v 

··k d agır 
.me ro oru a dedilınekte-

········o •••••••• 

IUR GETİREN TUZLUK 
e eşhur erkek . 

• l sınema san-
. car arından Errol Fl 
ı n çev· d""' ynn · ır ıgı esnada d · 

1.- nında bir tuzluk bul aıdma 
. B t l nn u
: u uz uk anasının ken-

~r ııne hediye ett'". b' 
t k' ıgı ır tuz-

' ur ı, sanat'k ~ 
il 'r ug" ur t ar bunda 

evehh .. 
ln uzluksu l um eder. 

z ro e ç kt v 

t ıabi v b ı ıgı zaman 
e ece 'k · ıyretI .. .. rı sız olduğu 
e gorulmüştür. 
...... o 
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- İNŞA G~ ETRAFINDA 
.. Pr iLEN KİLİSE 

Usyada H ·ı· 
ıtolik h eı ıgelinde 'de 

n tikleri a~ılarının istirahat 

p ıazzaın ~Tacı?. ~trafında 
ştir. r kılıse ınşa edil-

.. .. .... 
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Ç MONIK SESLERİ 
e IKARAN 

• ·• LJç' 
·~ ,f' 

1 - Ayakta durunuz. El
leriniz yere değinceye kadar 
öne eğilip kalkınız. 

2 - Oturunuz. Parmak-
larınızın ucu 
dokununcaya 
doğrulun uz. 

ayaklarınıza 

kadar eğilip 

3 - Sırtiistü yatınız. Ba
caklarınızı sıra ile büküp in
diriniz. 

4 - Ayni vaziyette ba
caklarınızla havada daireler 
çiziniz. 

- Amerik d KA y ALA ra lğtn yaa a T eksasta bir 
nıacınd 

k r ınağarad a bulunan 

5 - Gene o vaziyette 
bacaklarınızı yukarı kaldırıp 
indiriniz. 

6 - Yarı baeaklarınızı, 
yarı da vücudunuzu kaldırıp 
sonra yeniden yere yatınız. 

kıın ınu 'k~n Çok güzel bir 
.. . sı ı sesle . . l 

•k ıgıni du b' tının ge -
Yan ır se" h . 

ye girnıi v .. J ya ıçe- 7 - Gene sırtüstü yattı
ğınız yerde ellerinizi başını
za kaldırınız. Bacaklarınızın 
önce birini, sonra öbürünü 
havaya kaldırıp indiriniz. 

ınında ş d e megaranın ta-
n' k ine: b. ahla yan suların 

e- ayalarda ır ald~ bulunan 
ı- ardı.. armon.ık sesi çı
.. glnı hayretle görmüştür. iş ..... 
• AI<Dt ···O········ 

l CEZA İLE KURU-
i- İtaJ AN CEMİYET 

Yada Floransada "Mer-
llıet k d 1.... . 

k d ar eş ıgı,, ısmi al-
1, ~ki cemiyet, küfrettikle
tçın 

1- lı:tı l cezaya çarptınlan 
tl a lardan toplanan para
~ teşekkül etmiştir. Bu 

.. rnıYet' 
s' ın azaları baştanba-
1Yah · · · it ls\{ gıyınırler. Yüzleri 

! Ot~ .. h1.~linde bir kukuleta 
u ud·· R · 

1 - Soğan doğrarken 
gözünüzü korumak için onu 
su dolu bir kabın içinde 
doğrayınız. 

2 - Kurumuş cilaları kul
lanılır bir hale koymak için 
içine birkaç damla sirke 
damlatınız. 

3 - Kışın yıkanan çama
şırı donmaktan kurtarmak 
için çamaşır suyunun içine 
bir avuç iri tuz atınız. 

4 - Sobalarda yakılan ç k' ur. eısten başka 
1ttıse l kömürün iyi yanması ve az 

!O iha aza arın kimler-
tet ld kül bırakması için kömürü 

' ti su:retı 0 uğunu bilmez. önce tuzlu su ile sulayınız. 
: ni kat'· e azatarda birbirle- 5 ç· k ı · · •Yen t - ıçe vazo arının çı-
~tı anımazlar. ........ çek kırıntılarından kokma-
.. !klrikli . o........ ınasını ve çiçeklerinizin daha 

a- Süngüler icad uzun müddet muhafazasını 
lodrad ed.ildi isterseniz vazonun dibine 

i .. kli sUn a,., P1Yasaya elekt- bakır bir para koyunaz. 
i alzenıeı g~ Ve diğer harb 

r şirketerı çıkarmak üzere 
ni ica.ı kurulmuştur. Bu 

'J.ttı n.. . 
! Harbiy uınuneleri lngi-

1 llnmuştu:. Nezaretine tevdi 

Şirketin is . 
•nzi limit dttıı ."Viktor Sto-
Stohanzi e A "Şırketi,, dir. 
tv1\lh' \lsturyahdır. 

ıce . ıınmat ttı .. h. d' 'd' 
~t efrad] u ın ısı ır. 

a Yorgun as-

~~~.,,..,..~~~ 

kerlerin bu elektrikli süngü
leri kolaylıkla kullanabile
ceklerini ummaktadır. 

Bu süngüler alelade tü
feklere takıJldır. Tüfekle 
süngü arasında porselenden 

bir ensülasyon vardır. Aske
rin belinde bir tel ile sün-

güye bağlı olan bir pil bu
lunmaktadır. 

ti~ 
Siİihai -Balıkyağı 

""eçya bahkyağlarının en halisldir 

İKi DEFA SÜZÜLMÜŞTÜR 
ŞERBET GİBİ İÇİLEBİLİR 

liamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat eczahanesi 
.. -
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• 
MAARiF VEKALETİ KremE N H O S .,. 

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

y eni bir barem 
hazırladı 

cetveli 
Müstesna bir giizeHik yaratır her yerden arayınız 

Maarif Vekaletinin mual
lim ve ınaarıf memurlarının 

terfileri hakkında yeni bir 
kanun projesi hazırlandığını 

yazmıştık. Bu projeye göre 
yeni maarif teşkilatında ba-

rem dereceleri değişmekte

dir. 
Bütün muallimleri alaka

dar eden bu dereçelerin 

nelerden ıbaret olduğunu, 

Bu arada eski barem de
recelerinin vaziyet~etleri de 
değişmiş bulunmaktadır. 

Bu proje yakında Millet 
Meclisine verilerek kanun 
halinde çıkacak ve tatbik 
edilecektir. 

=== - --

Amerika da 
Kaynanalar birleştiler 

muallimlerin kaçar lira maaş Atinada iki karılı bir ada-
alacaklarını gösteren listeyi mm iki kaynanası da birleş
aşağıya yazıyoruz : 

Asil maaş 

10 
ıs 
20 
25 
30 
35 
40 
50 
60 
80 
90 

100 
125 
150 

Alacağı maaş 

40 Lira 

50 " 
60 " 
70 " 
85 " 

100 " 
120 " 
140 " 
220 " 
160 " 
3CO ,, 
400 " 
500 " 
600 " 

miş, müşterek daınadlarına 
bir güzel sopa çekmişler ! 
Bunu duymuştuk. 

Bugün Amerikada da bir 
iki değil, yüzlerce, binlerce 
kaynananın toplandığı ve 
aralarında bir birlik teşkil 
ettikleri haber veriliyor. 

Kaynanalar hakkında az 
mı şeyler söyleniyor? Az mı 

' hikayeler, fıkralar uydurul-

muyor? İşte, "Amerikan kay
nanalar birliği,, bu "rencide 
edici ve bayağı şakalarla 
mücadele,, maksadı ile ku
rulmuştur. 

......,_.,.------------@J----------------
Ankara R ad yosunun 

----[!]----
( Bugünkü Pr ığramı ) . 

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

Türkiye radyosu T.A.Q. 19,74 m.15195 Kes./ 20KW. 
Ankara radyosu T.A.P. 31,70 m. 9465 Kes./ 20KW. 
13.30 Müzik ( Müzik hol parçaları ) 
14.00 Saat, ajans haberleri ve ,meteor Ankara 
14.10 Türk müzigi - ( Pi) 
15-15.30 Müzik (operetler Pl) 

17.30 
18.00 
18.15 
18.30 

18.40 
19.40 
21.00 

21.15 
21.45 
22.00 
23.00 
23.45-24 

Müzik (dans saati-Pi) 
Konuşma (dış polotika hadiseleri) 
Müzik (dans saati devam) 
Saat, Esham, tahvilat, ve Kambiyo-nukut 

Türk müzizi : ince saz Nihavend fash 
Nedim gece.:>İ: Temsi], şiir, müzik 
Saat, esham, t:ıhvi!at, kambiyo - nukut 

Müzik (oda müzigi) 
Konu}ma (Haftalık posta kutusu) 
Müzik (küçük orkestra) 
Müzik (eğlenceli plak) 
Son haberler ve yarınki proğram 

borsası 

(fiyat) 

borsası 
(fiat) 

Selanik sergisinden birincilik 
madalayasını kazanmıştır. 
~~~~~""'-'~,,~~~"-A..~ 

Yün, lpek, Pamuk, Keten, 
Floş ve karışık her cins ku
maşı kolayca ve emniyetle 

ııımı ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııım ııuıııııııırııı ııı ııı 1111111 ııııq.11111111111111 1 1111111 ııııııı~ıııııııııııııın ıııı ıııııııııııııııırı ıııııııı ııııııı ııııııııııııııııuıııııııııııııı ı boyar· Telefon: 3882 
ÜROLOG OPERATOR Merkez hastanesi gÖ~

11 

9 EYLuL BAHARAT 

DOKTOR mütehassısı DEPOSU 

Fuat soyer Dr. HalitBaran ~~~ . .-:~~~ 
Böbrek, mesane. prostat, Her gün öğleden sonra Dr • Dem_ır AJı 

idrar yolu hastalıklarını te- hastalarını k b ı d Kamçıoglu 
davi ve ameliyatlarını yapar. 2inci beyler So.u N:. e79 Cilt Ten?sül hasta!ı~ları 
2 nci Beyler Numanzade No. 5 Tütün İnh' k d . elektırk tedavısı 
.-----~~~~111111 ... ~~---·ıs·a·n--alllrş~ı;;sı;;;;n~a 1 . s· . . b 1 s zmır - ırınc.ı ey er o. 

Dr. Fahri lsık 
lzmir Memleket Hastanesi 

Rontken Mütehassısı 
Rontken Ve 

Elektrik te lavisr yapılır 
ıkin ci Beyler So. No. 29 

TELEFON 2542 
Jii:::t:;;;;;[liiö::.t: J;;:_t.:::;;1 llllllliiö::.t;;r•-::t;1iö::ti1 

DOKTO 
Tevfik Lütem 

MERKEZ HASTANESİ 
Kulak, Bu!"U 'l, Boğaz 

Mütehassısı muayenhane 2 nci 
Beyler Numanzade sokak No. 5 

H er gün öğleden sonra. 

DJKl{AT ! 

Peşin ve 
Ve Askeriyeye ait de 

Taksitle 
En şık en ucu:z: elbisele

rinizi Kavaflar şarşısında 35 
No da 

TER Z l 

Kazım 
Şengüder'e 
Yaptırınız. 
1 nci Sınıf Mutahassıs. 

1111111111111ııııııımııııııııııııııııııııııııııııııııı ıııımıııııı~ıııııııı 1ıııınınıll"ırııt1 

DOKTOR 

İsmail Hakkı 
Bilgeer 
Dervişoğlu 

Dahili, sinir, çocuk hastalıkları 
saat 9-12 İkiçeşmelikte 

1-6 Karşıyaka Yalı 71 Na.da 
T. 3760 

BUGÜNDEN İTİBAREN No. : 55 Telefon: 3479 
ııımuuııııııııııııııwııııııııııııınıııım•ıımıııııııııuıııır '!!mı ııııruıwııııı ıııııırı •ttırıır nnıııı wunıın111111111ıra uırını nıınrıoırnıırınıı nırnııaııı ııııııımın ııınııı mna 

Kültürpark Sineması s. F Ei R ı ! E c z A c ı e ·A ş ı 
Telefon 3151 

Dünyanın en muazzam iki şaheserini takdim ile 
gurur duyar. 

Tamamen renkli 
Aşk şarkısıU 

Talih Güneşi Milano Iskala tiyatrosu baş 
Fredriç Janet tenörü dünyanın en güzel 
March Gaynor sesli erkeği 
Harikülade eşsiz ve nefis ALESSANDRO ZİLLAN 
bu senenin mutlak en iyi Viyana operası baş hafiyesi 
filmi.. Holivudun esrarı, Altın Sesli 

= artistlerin hayatı, artist MARYA MAYISNER l 
§ olmak için Holivuda giden in beraber temsil ettikle~i 

bir genç kızın enteresan , dünyanın en meşhur opera 
macerası .. Bila istisna her- ~ \ ~ or · ~tlerin en seçme , 
kesin hoşuna gidecek en p.ırçal. de süslenen enfes 1 
büyük filim.. V od . i! .. 

Seanslar : 3,30 - 5,15 - 7,20 - 9 

ALTIN DAMLASI 
Kolonya "e yağsız Kremi 

ı ll 

L j 

DEPO ŞİFA ECZANESi 
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Elektirik cerya 
nına tutuldu 
--~ ..... ·-

Bay Ali Galibin şeker 
imalathanesinde çalışan işçi 
Yorgi dün akşam şeker ka
zanını ampülle aydınlatmak 
istemiş fakat cereyan vücu
duna geçince kazanın üzeri
ne düşerek elleri yanmıştır. 
Kazazede der hal memleket 
hastanesine kaldırılmıştır. 

Bina, Arazi 
Ve Yol Vergileri 

Hususi muhasebe müdür
lüğü, taksit zamanları gelmiş 
olan bina ve arazi vergileri
le yol vergisi ve bakaya 
vergilerin ehemmiyetle tah
sili için bütün şübelere ve 
kazalar hususi muhasebe 
memurluklarına bir tamim 
göndermiştir. 

Tayinler 
Foça merkez okulu öğret

metlerinden Tevfik Demren 
ile İzmir İsmet paşa okulu 
öğretmenlerinden bayan Ay
nülhayat Ayralın becayişleri 
yapılmıştır. 

İzmir öğretmen okulu me
zunlarından Bn. Perihan Tuz
ter Bayındır merkez okulu 

öğretmenliğine tayin edilmiştir. 
§ Urla hususi muhasebe 

tahsil memuru Mithat Kulak 
Kırıkkale askeri fabrikaları 
muhasebe veznedarlığına ta
yin edilmiş ve keyfiyet vila
yete bildirilmiştir. 

.1 ınımınıııuunıııııı uıınrııııın ıı ııınııııınnınııınnnıııııu ıınıımıı. 

§ZABITA ~ 
itu ıırrııımn ııınnıııı uııınııııınnıımıııoıı nıııııııı ıınıınııı r 

Keçeciler caddesinde Ne-
cip oğlu Rifat ve Enisoğlu 

Yaşarda birer tabanca bu
lunarak alınmıştır. 

§ Kemer Sürmeli sokağın
da Hayrettin oğlu Veli ve 
Hüseyin oğlu Mehmette bi
rer bıçak ve Hasan oğlu Sa
bitte bir c;akı bulunarak a
lınmıştır. 

§ Hamdi oğlu Ahmed 
Çorakkapı da bir gavga so
nunda Hayrettin kızı Fat
mayı dövdüğünden yakalan
mıştır. 

§ Karşıyaka Henğam so
kağında Ismail karısı Fatma 
İdris karısı Nadirenin evine 
taarruz ve kızı Hikmeti döv
düğü şikayet edilmiş ve suç
lu yakalanmıştır. 

§ Alsancak Şehir gazino
sunda Tahiroğlu Hasan ve 
Nebi oğlu Hamdi gazinonun 
elektrik tenviratına aid kor
donları çalıp kaçarlarken 
yakalanmışlardır. 

§ Buca Stçan köyü altın
da bağ kulesinde Mehmed 
oğlu Aptullah, İbrahim oğlu 
Mustafa, ve İbrahim Hüseyin 
oğlu İsmail, Hüseyin oğlu 
Mehmet ve Ali oğlu Nazi
fin bağ kulesinden beş kilo 
yağ ve bir dolma tüfengi 
ve 69 kilo zeytintanesini 
çaldıklarından yakalanmış

lardır. 

(HA l.KJN SES/) 
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NAZIRLARI BUGÜN İNGİLİZ 
MADAN 

RO-
AYRILIYORLAR 

• ltalyanlar m~thiş ~ir hayal sukutuna uğradılar 
Roma, 13 (Radyo) - lngiliz ve ltalyan t gün Fransız sefiri Ponseyi kabul etmiş ve 

Baş ve Dış bakanları arasınde cereyan yarım saat kadar konuşarak, müzakereler 
eden müzakereler, dünyanın dikkat naza- hakkında malumat vermiştir. 
rını çekmektedir. Roma 14 ( A.A ) - İngiliz Başvekili 

(Taymis) gazetesi; dünkü müzakerelerde, Çemberlayn dün Mısır ve !rakın Roma 
bütün siyasi mes'elelerin konuşulduğunu ve elçilerini kabul ederek kendilerile uzun 
Çemberlaynın, İtalya - Fransa ihtilafı et- müddet görüşmüştür. 
rafında söz söyliyerek, İtalyanın metaliba- Roma 14 (A.A) - İtalya hariciye nazırı 
tını tekrar eden Mussoliniyi dinlemek ve Kont Ciano bu sabah Almanyanın Roma 
not almakla iktifa ettiğini ve bu hususta büyük elçisini kabul ederek İngiliz nazır-
da hiç bir şey söylemediğini yazmaktadır. larile yapılan konuşmalar hakkında izahat 

Diğer gazeteler; Mussolininin sulhun sar- vermiştir. . .. 
sılmaması için ıngiliz nazırlariyle birlikte Roma, 14 (Radyo) - lngılız nazırları, 
mesai göstermeğe amade bulunduğunu bugün öğleden sonra buradan ayrılacaklar-
söylediğini, her gün biraz daha artan si- dır. Hariciye nazırı Lord Halifaks Cenev-
lahlanma yarışından bir harp çıkacağını reye gidecek ve Başvekil Çemberlayn, Pa-
beyan ederek bu husustaki endişelerini ris yolile Londraya dönecektir. 
saklamadığını kaydediyorlar. Çemberlayn Pariste 4 saat kadar kala-

Roma, 13 (Radyo) - Lord Halifaks, bu caktır. 

Büyük Millst Miclisinin dün :Ü toplantısı 
Ankara, 13 (A.A) - Büyük Millet Meclisi bugün Refet Canitez'in başkanlığında top

lanmıştır. Devlet Şurası reisliği ile beşinci daire reisliği ve on azalık için yapılacak seçi
me gösterilen namzetlere ait mazbata adliye encümeni tarafından vaki talep üzerine mez
kur encümene geri verilmiştir. Askeri fabrikalar tekaüt ve muavenet sandığı hakkındaki 
kanunun encümene verilen maddesi müstesna olmak üzere müzakeresi ikmal edilmiş Tür
kiye ile Almanya arasındaki mübadelata ve tediyata ait 30 ağustos 938 tarihli anlaşmanın 
tastikine Riyaseti cumhur dairesi teşkilatına tedair kanunun bazı maddelerinin değiştiril-
mesine ait kanunun birinci müzakereleri yapılmıştır. ' 

Millet Meclisi pazartesi toplanacaktır. 

ÜÇÜNCÜ BALKAN ANTANTI 

Merkez bankaları governorlerinin toplantısı 
İstanbul 14 (Hususi) - Belgradda 17 - 18 ikinci kanunda yapılacak üçüncü Balkan 

antantı merkez bankalar governorlerinin toplantısında bulunacak olan Merkez bankası 

umum müdürü B. Kemaz Zaim Sunel ve bankanın mali müşaviri Namık Zeki Aral bugün 
Ankaradan geldiler ve yarın Belgrada hareket edeceklerdir. 

Gelini Getiren Kamyon Devrildi 
On Kadın Yaralandı 

Aksaray, 13 (Hususi) - Nevşehirden Aksaraya gelin getirmekte olan bir kamyon yol
da suratle giderken şoförün sarhoşluğu yüzünden kamyon bir çukura yuvarlanarak dev
rilmiştir. Kamyon içinde bulunan otuz beş kadından onu yaralanmıştır. Yaralıların arasın
da gelinde vardır. 

Her Ne Silah Olursa Olsun Müsadere Edilecek 1 

Ankara, 14 (Hususi) - Şehir ve kasaba dışında ruhsatsız taşınması memnu olmıyan 
silahların da zabıtaca zaptolunarak Milli Müdafaa vekaleti emrine verilmesi kararlaştırıl

mıştır. Bu silahları taşıyanlar hakkında takibat yapılacak fiili suç teşkil etmiyeceği anla
şıldığı takdirde o kimse be.raet edecek, fakat silahı iade edilmiyece~tir. ---------11111 ıuııı ıııııı---------

Macaristan Antikomintern Paktına Giriyor 
Budapeş 14 (A.A) - Almaya, İtalya, Japonya Elçileri bug ün Macar hariciye nazırını 

ziyaret etmişlerdir, Macar hariciye narn ~~~caristanın antikomünist paktına memletinin 
girmeğe hazır olduğunu resmen b:· ~::.:n · }!ir. 

Alman yada 2.:iyo kullananlar 
Berlin: 13 (Radyo) - Bir istatistiğe göre Almanyada 11,503,000 radyo sahibi 

708,650 radyo sahibi hususi müsaade ile abone değildir. 
vardır. 

. F.ransız azırları Toplandılar 
Parıs, 14 (Radyo) - Fransız nazırlarindan bazıları, dün harbiye nezaretinde 

Daladiyenin riyasetinde toplanmış l dr ve iki saat kadar konuşmuşlardır. 
Başvekil 
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BORSA HABERLERİ 

Çuval 
60 

2200 
90 

250 
sos 

Cinsi Fiat 

Üzüm 16,50 16,50 
Buğday 5 5,25 
Darı 8 75 

' 
K. Palamut 4,35 
B. Pamuk 47,50 53 

Polis Divanı 

-~·~--

Polis divanı dün akşam 

toplanarak polis memurları-

na ait muameleli evrak üze
rin de müzakerede bulunmuş

tur. 

. Sergi 
BiR HAFTA SONRA 

KAPANACAK 
Halkevi eski ve yeni kıya

fet sergisi bazı mekteplerin 
1 ve halkın müracaatı üzerine 
kapanması bir hafta sonraya 
bırakılmıştıtr. 

14 iKiNCi KANUN 

İZ MİR ERKEK LİSESİ ------111111111111------
Beden terbiyesi öğretmeni ve yar dlrektörO 
M. Öz'ün 8-1-939 tarihinde İzmir halkevlnde: 

beden terbiyesi hakkında hoparlörle 
verdiği söylev 

Dağ başında nacağını sal- Buda ancak içinde buluır 
lıyan oduncu, batlasını sallı- duğumuz günün işin ve fa 
yan amele, tarlasını süren, aliyetin çenberinden kurtul 
harmanını döğen çiftçi, kışın duğumuz zaman hemen ' 
sıcak mangal başında daima güne müsaid bir anda v 
oturanlar, kahvede tıkıhm: cudumuzun:mühemmel kalaf' 
tıklım dolup zehirli sigara diğer azalarınıaa usulile ha 
dumanına boyananlar. Hul sa reket ettirmek, mafsalla 
sayılmakla bitmiyen bu bir oynatarak, azalarımızı işle 
taraflı çalışmalar. terek vücuddaki canlılı ~ 

Çevikliginizi öldüren, mis- temin etmek. Daima çalışa~ 
kinlik çöktüren, bize uyuşuk- azai mukabil ve metenazı 
luk veren yalnız bir taraflı lığı karşılıklı olan diğ 
bir cepheli hareketler.. azayı da hiç olmazsa 3 - ' 

Sahip olduğumuz vücudu- dakika işletmek ve umuııı 
muza biraz evvel saydığım; beden azalarile, kollar, b• 
yorgunluğun ve içkinin zarar caklar, baş ve güvdeyi işti 
gatireceğini izaha çalışaca- rak ettirmek şarttır. 
ğım bedenimize zararlı olan Günlük işlerde nekada 
bir tehlike daha var. o da fazla azamız faaliyette b 
bir taraflı, yalnız bir cepheli Junur işlerse vücudumuz 
çalış~ak. nisbette faydalanır. Çiftç 

Hıç farkında olmadıgv ımız, l · · b' b k k e erımıze ır a ın e s 
ömrümüzü alıp, sürükleyip A l f l" tt ld v d• aza arı aa ıye e o ugun 
götüren ve her gün içinde .. dl h" l' · l" vucu arı şe ır ı ınsan .. 
bulunduğumuz bu bir taraflı na d h .. k '"'e zaran a a mu eın"" 

çalışmak, vücudumuzun ya- e dah k ti' · d 1 ir . v a uvve ı zın eo 
pısını pek erken çıh·ütür. )er. Hele noksan k l n '/ 

A · · l k aa 
k t lnı sıs.~ted çk- ış~a la iki azasınıda ihmal etmeyi 

a fı.aşa~ vucu unl ıreç veşen idmana tabi tutsa: Tiir 
me allerın, hantal aşacagı en "b' k 1. . . d 
f 1 l l 

gı ı uvvet ı tıpı mey a 
aa zaman arımız o an hele . ~ I• 

45 yaşında nsonra çürümegv e çıkar. Şehırlerde yaıayaP 
k .. l'" d h tur başlıyacağı hepimizce malüm oy uye nazaran a a o 

h k t · · ife olmuş oluyor değil mi? ve are e sız ış ve vaz 
Bir taraflı hareketten, bir lerle uğraştıklarından dab 

cepheli çalışmadan kurtul- fazla vücudunu idmana ts 
muş, hayatımızın dinçliğini, tutmaları gerekir. 
çevikliğini ve tazeliğini uza- Her gün yapacağınız 5-
tabilmek için ne yapmalı? cakikalık vücud hareketlt 

Sayın bayanlar, baylar: bize gençliğimizi 
Buna verilecek en doğru gibi dinçliğimizide 

cevap beden terbiyesi yap- lamış olur. 
mak. Nasıl, nasıl!.. Ya !,. 
ıdman. spor, jimnastik, oyun 

dediğimiz beden terbiyesi yap- · 
mak. Nasıl yapmalı; her şey
den kıymetli olan bu ·aziz 
vücudmuzu nasıl faydalandı
ralım da dinçliğimiz, çevikli
ğimizi nasıl uzatalım: 

Dinç ve kuvvetli olan 
san: Sıhhatlı ve neşeli , 
mek olur ki hayatın ke~ ~ 
side bundan başka bir 
değildir. Buda ancak becl 
terbiyesile mümkündür. 

M. Ö. 

İstanbulda Bir Aile Faciası 
-=====>'~== 

İstanbul, 13 ( Hususi ) - t çinmediğinden kızını 
Fatih sulh mahkemesi bina- ketten ayırmak istemiş 
sında feci bir cinayet olmuş- damadının zabıt katibi 
tur. Mahkeme zabıt katiple- lunduğu Fatih sulh mah 
rindeu Şevket kayın validesi mesinde talak davası açmı 

N 'f ·ı k B ~-- --1111111 -- ---Bn. azı e ı e arısı n. . iZMİR BİRİNCİ İCRA M 
Vildanı tabanca ile öldürmüş MURLUGUNDAN: 
ve kaçmak isterken ayağı lkiçeşmelik mülakat 
sandalyaya takılarak düşmüş hallesinde 771 numaralı 
tabancanın patlamasından çı- de oturmakta iken hal 
kan kurşunlar kendisini de ikamethağı meçhul Şad' 
ağır surette yaralamış, hadi- tarafına. 
sen.in vuku bulduuğu odada Hurdavatçılarda 8 nu 
ölmüştür. rada elbiseci Neşetin ı' 

Yapılan tahkikatta, bu metin izdeki 20 lira adi 
feci hadiseye Vildanın anası matlubunu ve masrafla 
Nazife sebebiyet vermiştir. işbu ilanın tarihi neşrin 
Zira Şevket güzel olan ka- itibaren on gün zarfında 

demeniz ve borcun tama 
rısını son derece seviyormuş, 
kayınvalidesi damadiyle ge-

Kara sularımız ı 
da 4 kaçakçı 

veya bir kısmına veya 
alacaklının takibat icrası b 
kında bir itirazınız varsa 
ne bu on gün içinde ist 
ile veya şifahen icra da' 
sine bildirmeniz lazıtıı 
Bildirmediğiniz ve mal be 
nında bulunmadığınız tal< 

Çeşmenin lldırı körfezin de hapsile tazyik olunac 
de Battal adası civarında nız ve hakikatte mulı 
4 Yunan balıkçısı . balık av- beyanda bulunursanız hıt 
larken yakalanmıştır. Bunla- le tezciye olunacağınız 6 
rı yakalayan 15 numaralı me emri makamına kail11 
motör Çeşme Adliyesine mak üzere tarafınıza ifj 
teslim etmiştir. tebliğ olunur. 
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Biletlerinizi Mutlaka SAADET Kişesinden Alınız çH~\kAl'ı'Si~01i•o~ö~Ri karş••;. ~49~ 
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