
,.. .... ________ , 
..-! 9 UNcu YIL No.3562~ 

--:; •••••••••••• e== § r 
Perşembe 

5 İKİNCİ KANUN 939 

~ll!l!:!lll~'.!!!:!ll!l!llll!:mımıııı :ıııt!J 

Sahih, Neşriyat Amiri ve === 

Başmuharriri ~ 

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

/Jarehane: f zmircle Birinci 
5 

············ TELEFON 3503 

HAKKIN SESİDİR 

ra Bc;yle~ ••. ~?.~~ğında i 
m (Halkın Sesi) Matbaasında _ 
eı Basılmışbr -

Gecmiyen yazı geri oerilmer;;. 

rk 

SIRRI SANLI 
e •• .. •••••••••••••••• 

i~ .IAPö·N·····kAar··········sr 
• • • 
iSTiFA ETTi 

i Y,enikabineyi 
ş~~aron Herana 

Tarihte Türk 
Meşhur Deli 

Sporcusu 
Mustafa 

ırıa kurdu. 
~t T 

~~~~[!]--~~~ 

Bir kaç güne kadar gaze- 1 Deli Mustafa şu cevabı 

temizde bir zamanlar diin- 1 verdi: 

ti okyo, 4 (Radyo) _ J 
Pon kabinesinin istifası mu. 
telif akislere sebebiyet v .. 
•lİŞtir. Başvekil Prens I<-

p hn?ye, bütün nazırlar, meai 
n as .. ·ı reısı ı e yaptığı müza!-

reler neticesinde bu salh 
"ıt"f . 
n ı ;sını ımparatora verntir. : 
si . rens Konoyenin kabe- 1 

ntn t kT e ed"l :ş ı ıne tekrar meur 
k .... ~.nııyeceği anlaşılmıştı 

······•······· ··········· .... 0 1-tukô;;;·1·i:ö;~;·(i;i;~·;;·d·a;1·;i;;1···Aİdi ...... · Çand-;;i;d~·34··Ev···y;;;;en 
52 Ev de Kısmen Yıkıldı 
v·ı· 

gö ı ~ete gelen mahata 
da~~ n az~rtesi sabahÇar.-
1 ahıyesin de vuk ge

"' en zelzeleni t h "b 
velce k n a rı " ev-
h .. h.aydedildiğind da

a mu ltrıdir. Çandar a 34 
ev tamanı~n 52 ıtl k l ' ev ! kıs-
men yı ı nıışt U 

t• ır. mıı za-
tarın 20 bin lira oldu an
laşılmaktadır. 

uı Evleri yıkılarak 1 

mıyacak hale gelen nahiye 
sakinlerinden 35 hane halkı 
Ata mahallesinde yeni ya-
pılan göçmen evlerine, 51 
hane halkı da sağlam ka
lan diğer evlere yerleştiril

mişlerdir. 
Zelzele yerinde, felakete 

uğrıyanların hatırlarını soran 
valimiz B. Fazlı Güleç icap 
eden yardım tertibatını al
dırmıştır. 

yanın en meşhur sporcularını 
mağlup eden ve adı dillerde 
dolaşan büyük Tiirk spor
cusu Deli Mu'itafanın çok 
heyecanlı maceralarını, akıl

ları durduran kahran: anlık
larını okuyacak sınız. 

Bu meraklı ve ı:ıüriikleyici 
tefrikamız, B. Yaşar Adatc
penin kuvvetli kalcmilc can-

landırılmıştır. "O .!li Mustafa,, 
romanımızı seve seve takip 

edeceğinize şüphe yoktur. 
Bu güzel tefrikadan bir 

kaç parça: 
"Birdenbire yıldırım gürül

tüsünu andıran bir ses işi

tildi: 
- Bre deli Mustafa Alla

hın hu karanlık gecesinde 

canavarların şakadığı bu or
manda ne işin var? 

Bu yerlerde gezenlere bir 
vuruşta kelleyi uçuran kılı

cımın cevap verdiğini bilme
yor musun? .. 

Haydi, kılıncını çek .. Gür
zünü çıkar ve ölüme hazır-

~ uru a-

: !STER ~--~fL~İ ....... S~TE~R~A-G_L_A---~~~ 
( ~~~ ........ ~~~ .... 

lan!,, 

v~on ~i_l;~a--~d;-;;~i--bi;- --~ey daha işittik 
f kıvrakrdanberı bı7güldüren, eğlendiren vals, tango, fokstrot, rumba, üvertür, marş gibi 
fi ağır ha ve bazı zarnda ruhumuzu besliyen ve başımızı dinlendiren noktrn, ninni gibi 

yahut halar ve ~c uzak memleketlerde çalan içli bir kemanistin çok yanık sololarını ve 
harp al~~kıran bı~a~aen kitaranın kalbi titreten nağmelerini neşreden gramafon plakları 
hale kon ı l oluyohI\! insanları güldüren neşe veren afatlar da ağlatıcı, ve can yakıcı bir 
alanınd \l ursa 3ı.n bu plakları ne şekilde görüp dinliyeceğini ve bu plakların harp 

a 0Ynıyacc rolü seyrette: 

İSTER GÜL İSTER AÖLA 

1 
1 

1 

- Sana kılıç çekmeyi ar 
ederim. Gürz kullanmıya da 
ihtiyacım yok.. Bir Türk 
yumruğunun ne gibi işler 

görebileceğini şimdi anlarsın .. 
Ve biranda şim~ckler ça

kan iki kılıcın toslasmasın

dan doğan tok bir ses du
yuldu ... 

Milli şef imiz 
-----

lnönü ile Hatay devlet 
reisi arasında teati 

olunan telgraflar 

Ankara, 4 (A. A.) - Ha
tay reisi Tayfur Sökmen ile 

Reisicumhur İnönü arasında 

şu telgraflar teati edilmiştir: 
Sayın general İsmet İnönü 
Cu :nhurreisi. 

Ankara 

Büyük Türk milletine ümit 

ve saadet bahşeden mukad
des şahsiyetinizin yeni yılını 

kutlularken mübarek elleri-

nizden öper, 

sunarım. 

tazimatlarımı 

T. Sökmen 

Ekselans Tayfur Sökmen 
Hatay reisi 

Antakya 

y c:· · ·· 1 'llÜnasebetile vaki 

L ::neıı. . . rı ıze teşekkür 

c J~r:J ... 
İsmet İnönii 

gazetesı idarehanesi 
yan mağazalarının 

parçalanmıştır. 

_ 1111 . 1 1 1 fiil 111lllUlllili111111 ıll 11111 1 I 

ile İtal-
camları 

• • 
*'RUZVEL T DiYOR Ki: 
1 

Bugünkü silahlar insaniyet 
bir felakettir • • 

ıçın 
Vaşington, 4 (Radyo) -

Cumhurrerisi Ruzve!t, bugün 
kongrenin açılışında bir söy
lev vermiş ve Avrupanın, 

geçen sene geçirdiği harp 
tehlikesinden bahsettikten 
sonra şunları söylemiştir: 

- Bugünkü silahlar, insa
niyeti uçuruma sevkedecek 
derecede müdhiştir. Bu va-
ziyet karşısında; hiçbir dev
letin, masa başında hakkını 

almasına imkan yoktur. Bun
dan dolayı, Amerikanın dai- ma hazırlıklı bulunması za

ruridir. 
ammıı:•~ıııınıııılllnı ili ııın ı il •ı ınıınıu ı ı ıı ıııu ili 11 ru.ı 1 11 1 , 11 

Uzüm Kurutma Makineleri 
Getirtilecek 

Ankara, 4 (Hususi) - Ziraat Vekaleti umum mıntakala
rında fazla. mah~ül kurutmak için bu seneden itibaren ku
rutma makınelerı getirterek, yeni t ertibatla üzümün zıyaa 
uğramasının önüne geçecektir K · u·· ·· "b" ·· ·· ·· . . . ayserı , rgup gı ı uzumu 
b.oı. yetıştıren mıntakaların satılmayıp kalacak yaş mahsülle-
~~_: ~:-Ankaraya getirterek şarap yapacaktır. 

-------------------- ~-
Halkın Ses· Hakkın 

= 

Evlilerden bu beklenilire. 
. . Tutulan istatistiğe g öre geçen yıllara nazaran 1938 y ı ı 
ıçınde evlenmeler adedinin gösterilen rakamlarla arttığı 
anlaşılmaktadır. 

Bu teşebbüslerin vatan için en ileri gelen bir saadet 
kaynağı olduğunu yazarken, her evde bir kaç çocuğun 
cıvıldaması işidilirse o zaman - ev bir bahar, çocuk bülbül
dür - cümlesini tekrarlar, çacuk ana ve baba arasında 
güzel geçinme baglarını perçinleyecek bir varlık olduğunu 
da ilave eder ve her evli çiftin bir değil, birkaç çocuk 
yetiştirmesini dileriz. 
Şunu da söyliyelim ki evlilc.rden bu gayreti vatan bekler. 

Çocuk evin şenliği olduğu gibi, vatanın da şenliğidir " 
vatan şen olursa halk ta şen olur. 

Halkın Sesi Hakkın Sesidir 
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Her şeye karu;an uzuv 

Tabiatte iş bölümü umu
mi bir kanun gibi göründü
ğü halde vücudümüzün bir 
uzvu bu kanunun zıddına 

gibi işler: Karaciğerimiz vü
cudün bütün işlerine karışır. 

Bir kere vücudümüzle dı
şardaki muhit arasında ade
ta bir gümrük kordonu kur
muştur. Midemize giren, ora
dan barsaksalara geçen gı
dalar, kimyaca ne şekilde 
olursa olsun karaciğerden 
geçmeğe mecbur olurlar. 
Çünkü barsaklardan kana 
geçen maddelerin hepsini 
damarlar ilkin karaciğere 
götürürler. Yalnız bağ mad
delerinin bir kısmı - güm
rüklerden kaçırılan mallar 
gibi karaciğere uğramadan 
geçerler. Bn da, galiba, yağ 
vücudün sıcaklığını temin e
decek kalorilere mutlaka lü
zumlu olduğundan, karacı
ğerin bu işe göz yummasın
dandır ... Zaten kaçak yağlı 
gıdalarımızla giren yağların 
hepsi değildir, bir kısmı yi
ne karaciğerin eline geçer. 
Bir de, yine mühim gıdamız 
olan, havadaki oksijenin 
kana geçmesine karaciğer 
- şimdilik - karışmaz gibi 
görünür. Ancak o da hava 
temiz olursa. Havada vücu
de zararlı birlimadde bulu
nunca yine karaciğere kadar 
gitmeğe mecburdur. 

Teceddüd ha
reketleri 

Hükumetin yeni seneden 
itibaren biri propaganda ve 
diğeri gençlik teşkilatı ol
mak üzere iki umum müdür
lük ihdasına karar vermiştir. 
Bu hus için yeni bütçeye 
tahsisat konulmuştur. Bunla
rın vazife ve çalışma prog
ramları ile mercileri, vekiller 
heyetince tesbit edilecektir. 

Kokuların 
Ağırlığı 

•• 
Olçülüyor 

Şişe ile satılan "koku,, la
rın elbette bir ağırlığı var
d'lr. Fakat, havada hiasetti
ğimiz bir kokun un da ağır
lığı olacağı pek aklımıza 
gelmezdi. 

Bir İngiJiz alimi kokula
rın ağırlığı olduğunu ve bu 
ağırlığın, kokusuna göre de
ğiştiğini 11 .:ri sürmüş ve ge
çen cumartesi günü Londra
da, çiçek sevenler cemiye
tindeki bir heyet huzurunda 
yaptığı bir tecrübe ile bunu 
ispat etmiştir, 

Hindi Türkiye 
Tavuğu 
--: ... ~-

Noel gecesinde Avrupalı

lar hindi yemeyi adet edin
mişlerdir. O günler yaklaştı 
mı, sokaklarda hindiden ve 
hindi sesinden geçilmez. 

(HALKIN SESi) 

FAYDALI 
BİLGİLER . 

~ 
~ 

TIRNAKLARIN DİLİ 
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~ ZABITA ~ 
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Buca eski belediye cadde
sinde: Numan oğlu İsmail, 
radyo meselesinden Bekir 
oğlu Zühtüyü çakı ile hafif 
surette boğazından yaraladı
ğından yakalanmıştır. NELER GÖRDÜM, 

NLER DİNLEDıM? ••• 

5 iKiNCi KANUN 

Eondradan bildirildiğine 

göre, bu sene şehirde hindi 
satışı pek çok olmuş ve No
el gecesi için 5900 ton hin
di satılmış. 

Tırnaklardan insarun hu
yunu anlamak kabildir. A
ca bunun için mi kadınlar 
tırnaklarını büyütüyor cer
siniz? Hayır, buna sırf süs 
diye yapıyorlar. 

§ Keçecilerde İsmetpaşa 
bulvarında: İbrahim oğlu 332 
doğumlu Ali, bir kadın me
selesinden Rasim · oğlu Ce
mali dövdüğünden ~yakalan
mıştır. 

m• Yazan: Gönül Ernre·-~~-----ıııııliılıııiıiılliiiiiiiiiiiiiiiiil~ 
-10-

Gelelim fırnaklarm diline: 
Geniş ve kısa tırnaklılar, 

hadid, şedid, inadcıdır. Çok 
penbe tırnak iyi sıhhate a
lamettir. Uzun. ince, hafif 
penbe tırnaklılar haşin ve 
merhametsizdir. Müdered
didlerin tırnakları,.,yumuşak
tır, yenik tırnak tereddi a
lametidir. Uslu akıllı adam
ların tırnakları · uzun ve yas
sı olur. Ten bellerin tırnak

ları da yassı ve uzundur. 
Uç altları kara olan tırnak
lılar ise pis insanlardır. 

s Bir daha bana ,,eski kula v 

Pek fazla parası olmıyan
lar da kaz ve tavuk yerler. 
Bu sene bu iki hayvana pek 
rağbet görülmemiş, Londra
lılar yalnız 110 ton kaz ve 
tavuk almıştır. 

Alsancak Şark sanayi fab
rikasında: Ahmet oğlu 336 
doğumlu Ziya, İş meselesin
den Şevki oğlu 336 doğum
lu Ahmedi dövdüğünden ya
kalanmıştır. 

kesiklerdensin" deme: 

İngilizler hindiye Türkey 
(törki) yani "Türkiye,, der
ler ve bu kelime "Türkiye 
tavuğu,. tabirinden kalmıştır. 
Bız de "hindi,, dediğimize 

göre her halde bu eti tatlı 

hayvan bize daha şarktan 
gelmiş, Avrupaya da bizden 
geçmış. 

Bununla beraber, İngilizler 
ilk hindinin memleketlerine 
şarktan değil, Amerikadan 

geldiğini söylerler. Fakat, 
hindinin eski Tiirk sofrala-
rında ne büyük ağız tadı 
teşkil ettiğini unuta bilir mı
yiz? 

Çelik Adam 
Londrada "İdeal ev,, ser

gisinde teshir edilen çelik 
evin üstünde herkesin gözü 
kaldı. 

. == ==== 
Koyunlar susuz yaşaya 

bilirler mi? 
Koyunlar, bütün ömürle

rini su içmeden yaşıyabilir
ler. Zira otların üzerindo bu
lunan nemliklerden istifade 
ederler. Dikkat ederseniz 
otlıyan bir koyunun burnu 
çok ıslaktır. İşte bu ıslak
lıktır ki, koyunun sususluğa 
tahammülünü temin eder. .... ·· ~ ............ . 

Allo!.. Allo!.. 
Yeryüzünde işli yen 35 mil

yon telefon cihazı var ... 
Şu insanlar ne geveze mah

luklar!.. 

35 milyon telefon cihazın
dan 18 milyonu Amerikada-

§ Alsancak Cümhuriyet 
caddesinde: Ali oğlu aşçı 
Ahmet, bila sebep ·~Mehmet 
oğlu İbrahimi dövdüğünden 
yakalanmıştır. 

Muharrimiz Günü} Enıre 
bir kaç gündenberi basta 
yatıyordu. Bu yüzden repor
ta jllarını yazamadı. Bugün 
tefrikamıza kaldığımız yer
den devam ediyoruz: 

• • • 
Basmahanede bir meyha-

nedeyim ... 

§ İkiçeşmelik Çukurçeşme 
mevkiinde: Halit oğlu Hüse
yin, İsmail kızı Fatmaya sar
hoş olduğu halde hakaret 
ettiğinden yakalanmıştır. 

Yanımda bir arkadaşım da 
var.. Bir aralık. içeriye başı 

1 açık, kır saçlı bir adam 
girdi. Ve arkadaşıma: 

§ Keçeciler Kemeraltı mev
kiinde: elbiseci Ömer Faruk, 
alış-veriş yüzünden doktor 
İbrahim oğlu Osman Nuriye ' 
bıçak teşhir ettiği şikayet 
edilmiş suçlu yakalanmıştı,r. 

§ İkiçeşmelik Çukurçeşme 
mevkiinde: Halit oğlu Hü-
seyin, Hüseyin kızı Zehra, 
zinada bulundukları Hüseyi
nin karısı Nigar tarafından 
şikayet edilmiş suçlular ya
kalanmıştır. 

- Merhaba yaha... Seni 
buraya hangi rüzgarlar attı? 
Dedi. Gülüştüler .. 

Arkadaşım: 
- Bay yamandır, dedi, 

kendisile bir konuş!.. 
Kır saçlı adam gülümsedi: 

- Y amanlığımız eskidendi 
beyim .. 

Ve izah etti: 
- Bıçağı çekip dıvarlara 

sürttüğüm zaman kıvılcımlar 
sıçrardı alimallah ... Hele ca
keti fora edip "Heeeyt.,. 
Var mı bana yan bakan? 

" diye narayı salıverdim nıi, 

Bu Çeıı.k ev kolayca so·· _ dır. Geri kalan sayının yüz-
•••••••••••••••••••• 

külüp, kolayca monte edile- de onu Almanyada, yüzde Arabalar dağıtılacak 

Dört tekerlekli 
1 

sokaklardaki adamlar kam
yon onünden kaçar gibi al
lak bullak olurdu. 
Arkadaşım takıldı: 

biliyor. yedisi İngilterede, yüzde Ankara, 4 (Hususi) _ Zi- - Amma şimdi canına ot 
Evde elektrik, su kalori- dördü Fransada, yüzde üçü raat kongresinde Ankaranın tıkadılar senin. Geçti o gün-

fer. asansör gibi her türlü Japonyada, yüzde 3 buçuğu zirai sahadaki inkişafı için ler ... 
konfordan başka, bugüne Rusyadadır. verilmiş olan dört tekerlekli Y..:r saçlı: 
kadar görülmemiş makine- Gevezehk rekorunu Ame- arabaların tevzii istenmektedir - Geçti de iyi oldu .. ne 

rı.kalılar kırıyor' Raporda bugüne kadar idi o serserilik bizde.. Dedi ler vardır: Çamaşır, bulaşı 1{ .... 

d ~ ı ·· l 2000 b ve ğöğsünü gösterdi: ve çocukları yıkamagy a mah- = ==.-= agıtı mış .. o an ara a-
ç··ı h · · t•h ı h · ·· - Bir açıp gösterirsem, sus makineler... Yağ yap- o emerik karlar nın şe rın ısı sa ayan u-

magy a mahsus büyük bir tek- altında zerinde mühim faydalar te- Bıçak yaralarının nasıl tos-
. · y · I ı kt d }aştığını görürdün .. Bir defa-ne. Bütün bu makineler Ankara 4 (Hususi) - Şeh- mın ettıgı an aşı ma a ır · 

B sında herifçi oğlunun biri düğme ile işliyor. rimize gelen haberle göre, Arabalar Türk Ticaret an-
H kk Ç ı k k 

kasının Adapazarındaki fab- sustalıyı biraz insafsızca 
Sabahleyin uyanıyorsunuz, a aın ö emeri azası- dürtmüş olacak ki, az kalsın 

l k 1 k rikasında imal edilmekte-bir düğmeye basıyorsunuz. mn yo u ar a apanmışhr. nalları dikiyorduk,.. Eksik 
T ereyağınız kendi kendi- Bu sebeple kaı:~ada yiyecek •• ~~~: ............................................ ' olmasın, bir doktor hayatımı 

ne hazırlanıyor, sütünüz kay- Hatları yükselmiş ise de vila- lenmiştir. Fakir halka bele- kurtardı . 
nıyor, ymurtalarınız pişiyor ıe lazl'n gelen tedbirleri diye tarafından un dağıtıl- - Peki bu hadiseden 

Dedim.. Kadehini so~ 
damlasına kadar çekti. V t 
mezelerden koca bir çat 
dolusu salata aldı: 

- Nerede beyim.. Bizde 
serserilik uçarı soyundandı 
Bir yaranın sargılarını sök 
nıeden diğerlerini bağlayo 
duk. .. 

Koyu saçlı, kolunu sıvad 
ve bana bir dövmeyi gös 
t~rdi. Kolunda mor bir renk 
l~ bir kalp resmi ve b 
kalpten geçen bir ok vardı 
Altında da bir kadının ad 
Yazılı idi ... 

- Ah .. Beyim ... 
Diye başladı: 
- Vücudumu kalbura çe 

Viren bütün yaralar ban 
~oymadı da şu gördüğü 
''Ok,, beni harap etti, .. Har 
c k' a çe ıyorum .... 
Arkadaşım: 

- Haydi ülen .. Gene bizi 
t·aş etme ... 

Dedi. Kırsaçlı itiraz etti: 
- Eh birader .. Beni hem 

eıki kulağı kesiklerdendir, 
dye tanıtırsın.. Hem de laf 
etirmezsin .. Ne biçim adam
sıı bilmem ki... 
Arkadaşım şunları söyledi: 
- Haydi bize senin meş

h\. sahoşluk hikayelerini 
arat ta dinliyelim ... 

re bana dönerek: 
- Bu bela arıyan adamı, 

uf't tefek bir adaıııın nasıl 
ko~uttuğunu dinliyeeeğiz .. 

~di. Kırsaçlı: 
- Ismarlayın bir kadeh 

öylt .. se! 
- Haydi evlad .. , Beylerin 

bugh nasılsa hovardalığı 

üzer~de... Getir hir dolu .... 
Errini verdi.. Garson sırı

taral tezgah üzerindeki ha-
zır kdehlerden birini geti
rip Öüne koydu. 

ve bunların her biri hazır za nanında almış, ihtikar ön- mıştır. sonra uslandın mı bari ? 
olunca bir düdük ötüyor. l nıı· ıınıwııı ıııııı11111111ı 111111ıııııııııııııııııııııııı11111111111111;1111ııııı:ıııııııuıııııııııııı:ııııııııı ıııııınııııııııuııııııııııınııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııınıııııııııııııııııııı -----------• ı :..--:-: ~:-.ı--------1! 
Yerinizden kalkıyorsunuz, A k R d 6 Kanunusani 939 cuma günnden itibaren 
kahvaltınızı ediyorsunuz. Son . 11 ara a yosunun Tayyare Sine~ıasında 

- Sonu var 

ra bulaşıkları makinesine ko- @--- T E L E F O N: :)46 
yup gene bir düğmeğe bası- ( Bugünkü Pr ığramı ) 
yorsunuz. Yıkanıyorlar ve 
otomatik olarak dolaplara 
yerleşiyorlar, 

Eğer bu evler harcıalem 
olursa, hizmetçilere iş kalmı
yacaktır. 

Türkiye Radyodifüzyon Dalga uzunluğu 
Fos·~.4·arı 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. 
12.30 r:·. i~ n üzigi - ( Pi) 
13.00 Saat, ajans haberleri ve meteor Ankara 

Büyük İtalyan tenoru "Karuzo,, cln sonra 
musiki aleminde doğan yeni bir yı\ız ... 

Bu günün (Karuzq su 
TİTO SCHIPA''i 

sineına ve 

. YAŞAYALIM 
.................... u. .... 1 .. -.--........ 13.10-14 Müzik (küçük orkestra) ltalyanca musikili - ltalyanca şarkılı lÜyük zevk, 

şara, zenginlik ve güzellikler filminde tanıtacaktır. 
ihti-

ELHAMRA İdaresinde Milli KUtUp-
hane sineması 

BUGÜN 
Senenin en nefis proğramiyle en nefis filmini 

takdim ediyoruz 
Fransızca sözlU 

1 
Aşk - Şiir - güzellik musiki, dünyanın en güzel kadını 

diye şöhret bulan güzel artisti ... 

Dorothy - Lamour 
AYRICA : Milli Şefimiz Cumhur başkanımız muhte

rem İsmet İnönünün Anl :arada Büyük Kamutayda 
C. H. P. Fevkalade toplan '.:ısında söylediklerı büyük 
tarihi ve siyasi nutukları.. Yedi yüz metre 

Seanslar: 3-5-7-9 

18.30 

19.00 
19.20 
19·30 
20.15 
20.30 

20.40 
21.40 

21.50 
22.25 
22.40 

Türk müzigi - (Kar.şık proğram) 
Saz heyeti - Hakkı Derman, Eşref Kadri. Hasan 
Gür, Basri Üfler, Ahmed Tokay 
Konuşma - (ziraat ~aati) 
Saat, ajans Meteoro'oji, ve ziraat borsası haberleri. 
Tlirk Müzigi (İnC€saz heyeti-mahur faslı) 
Konuşma 
Saat, Esham, tahvilat, ve Kambiyo-nukut borsası 

Müzik (oda müzigi) 
Saat, esham, tahvilat, kombiyo - nukut. 

Türk muzıgı - (yurd havaları) 
Temsil - bir -dram - Uyuyan Kadın -

(fiyat) 

borsası 

fi atları. 

Müzik (radyo orkestrası -şef- Hasan F. Alnar) 
23.45-24 Son haberler ve yarınki proğram 

Her gün 2,30 4,30 6,50 - 9 
Cumartesi pazar 12,30 4,30 6,50 9 

--
Sıhhat Balık yağı 

Norveçya bahkyağlarının en hallsldlr 

iKi DEFA SÜZÜLMÜŞTÜR 
ŞERBET GİBİ İÇİLEBİLİR 

Hamdi Nüzhet çançar 

Sıhhat eczahanesi 
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kalmanın sırları 

,; 

aı Cild için çok şeyler yaztl- mizeyiniz. Fakat gerek sa-
dı ve yazılıyor. Ne kadar buı.un gerek suyun en ıyı-
yazılsa yeri var. Çünkü cild ler~İ ku!lanmak şartile ... 
demek aşağı yukarı gençli- $uyun en iyisi yağmur su-

- ğin veya yaşlılığın ifadesi yulur. Yazık ki her yerde, 
a demektir. her zaman bulmak ... kabil ol-

Ancak bu yazıların çoğu mtYOr. Kireçli olmasından 
~ karışık, külfetli şeylerdir. şü'helendiğiniz :suya bir iki 

Birbiri arkasına bir kaçını kAık gliserin damlatmadan 
okuyanın bir karar vermek- yiZÜnüzü yıkamayınız. 

i te müşkilata düşmesi mu- Sabunun en iyisi biraz a-
hakkak... Bu kararsızlığa' s~li ve iyi yağdan :dapılmış 
düşünce de cilde bakmayı ı Olanıdır. Asit cildimizin esa
bir külfet sayıp vazgeçmesi sında olduğu için sabunda 
pek tabii... İşte biz bunu' da bulunursa ikisi biribirine 
düşünerek bugün yüzüerisJ uyar. Derinin müteessir ol
taze saklamak, genç göster· ınasına meydan kalmaz. 
mek için neler yapmak la· En iyi oğma vasıtası el
zım geldiğini mümkün oldu )erdir. Kumaşın, fırçanın hat
- u kadar basit ve istisnası 1 ta en incesi bile el kadar 

l ~r kadının yapabileceği bi 1 cilde uygun değildir. Maa-
şekle okarak kısaca anla mafih bundan fırçanın kötü 
nıak · t · ıs edık. Okuyacağın olduğu manası çıkarılmamalı 
şu bir kaç şey görünüş Yerine göre, vakit vakit o 
ehemmiyet.siz olduğu hal: da lazımdır. Amma biz her 
hakikatte cild için zar' günkü temizliğin umumi şek-
olan şartların en canlı e lini anlatıyoruz. 
esaslı noktalarıdır. Cildin bakımı iki kelime 

Bunları benimsemek r ile hülasa edilebilir: Temiz-
~ d ' 
: .. et haline koyabilme.. lik ve yağlama, Böyle yı-

utün o karma karışık ın kakdınız mı temizliğiniz bit-
türl" · d h l -u tavsıye ve tedbirlln ti demektir. Sıra er a yag-
~Uhunu bhlup tatbik etek lamıya gelmelidir. Çünkü bi-
enıekt' · d t k ır. lirsiniz, derimizın e ıp ı 
a I<: 

sab~n 1~ ~e de~se pesisu iç uzuvlar gibi muhtelif va-
k il Yuzu temızlemek ·in feleri vardır. Onlar zinde 

S 'ud' anılan vasıtaların eryr i- kalmak için nasıl beslenmi-
ı ır E .. 

· ger ondan ara ıra ye muhtaçsa cildimiz de tıp-zarar gör" k • 
k dk uyorsa , eğeıyı- kı öylece beslenmek zorun-

an ı ça Yüzümü ger(or dadır. Bir kaç gün hiç bir 
h u;uyor, Sertleşiyorsa ba~ şey yemeden durabiliyor mu-d:- ·~~: saybunla yıkatıtkta sunuz? Şu halde cildinizi 
su:~n ıhr. ~ sabunun, da nasıl olur da bir kaç gün, 

Yiiı:U ~~~~luğundalld hatta hazan bir bir kaç haf-
nuzu yıkayara te- ta, bir kaç ay kendi haline 

ı;:e~İŞiLJK TÜRYENi~ ' EN ·~ÜYÜK SİNEMASI ı 
Bulvar~~~a ~ENi SINEMA'da 

TELEFON: 4065 TELEFON: 4065 

··\······O···· ....... . ··~...... .. ......... . 
Her isi İzmirde ilk defa 

1 .. Moto ıaydutlar peşinde 
l~ısım hepsi birden 

2 .. Son Ctngster 
Tikçe foks jurnal 

SEANslAR· C, t . .. l . · ar esı ve pazar gun en 
Pazarıi 11-2-5-8de başlar 

10-2-5-Sde 

Q' d.r günler 2-5-8de başlar ....... -... ~ ........................... 

re EN s .. 
~ ~··~~..::.~ ~ - --
3,5 GÜN MÜTAMADİYEN 
PİYANO ÇALABiLEN 

PİYANİST 

TAYYARELERLE COGRAF-
y A DERSİ VERİLİYOR Müstesna bir güzellik yarahr her yerden arayınız 

Anlattıklarına inanacak 
olursak, Caz müziğini icad 
eden, meşhur Amerikalı pi: 
yanist Dük Ellington, yal
nız kendi eserlerini çalmak 
şartile, üç buçuk gün müte
madiyen piyano çalabilmek
tedir. 

••••••••O•••• .. •• 
MEMUR VAZİYETİNDE YA

Şı YAN HAYVANLAR 
Birçok devletlerin bütçe

lerinde devlet hizmeti gör
düklerinden dolayı bir ta
kım hayvan memurlar var· 
dır. Mesela Cebellüttarıkta 
bir kaç eşekle sekiz, <;>n ta
ne maymun vardır. lngiliz 
ve Fransız evrak hazinele
rinde farelere karşı besle
nen kediler vardır. Gene 
İngiliz alaylarında, alayların 
maskotu olarak bir takım 
hayvanlar vardır. Bunların 
umumi büdcelerde muayyen 
istihkakları vardır. O tahsi
sat ile beslenirler. 

········<»········ 
TAYYARECİLİK BİR MA

HARET MiSALİ 
Dünyanın en mahir tayya

recilerindek biri olmak üze-. 
re Alman hava generallerin· 
den ve büyük harpde mü
him yararlıkları görülen Er
nest Udet'in ismi zikredilir. 
Bu tayyareci, bir çayırlık 
üzerine konulan bir cep 
mendilini, tayyaresinin ka
nadlarından birine takılan 

bir çengel ile uçuş esnasın
da alıp havaya kaldırmıştır. 

Böyle bir mehareti, henüz 
hiçbir tayyareci göstereme
miştir. 

beslenmeden bırakırsınız. 

Bunun zararmı o, tazeliğile 

ödemez de ne ya par? 
Cildin muhtaç oldui u yi

yecek nedir ki, biraz yağ 
değil mi? Eğer onu yar:ıdı
lışından alıyors:ı ne al.i ala
bildiği müdde!çc sizin ; u
dımınız pek az olur. Yok 
tabiatinden ya az, ya pek 

az alıyorsa yarJımınızı der
hal arttırmalı, çok yağlama
lısınız. 

En iyi yağ hayvanlardan 
alınma yağlardır. Madeni ve 
nebati yağlar ondan sonra 
gelir. Mesela: Koyundan a
lınan lanolin, petroldan alı
nan vazelinle zeytiyağlarıdır. 

Modern Felemenk mek
teplerinde coğrafya tedrisa
tı tayyarelerle yapılmaktadır. 
Talebe tayyare ile ve alçak
tan memleketin üzerinde do
laştırılmakta ve bir hoparlör 
vasıtasile de üzerinden ge
çilen mıntaka hakkında ken
dilerine izahat verilmekte
dir. Bu usul pek ziyade fay
da vermektedir. 

••••••••()••······ 
"İNSAN KONSERVERİ,, 
Amerika gümrük idare

sinde eski Mısır mumyaları 

hakkında bir kayıd mevcud 
olmadığından Mısırdan A
merikan müzelerine yollanan 
bu nevi koliler "insan kon
servesi,, diye geçirilmekte 
ımış. .................... 
MÜCEVHERLERİ NASİL 

SAKLIYOR 
Bu adam Burmalıdır. Ken

disine canlı kasa ismi veril
mektenir. Zira hususi suret
te yaptığı bir yağ t erkibi 
ile, kendisine teslim edilen 
mücevherleri, paraları, kol
yeleri derisinin altına sakla
makta, istenildiği zaman da 
çıkararak iade etmektedir. 

--·E:::::ı---En pahah kürkü ta-
şıyan hayvan 

Çinçinella denilen bu hay
vanların kürkleri pek mak
buldür. 150 deriden bir kürk 
çıkar ·ıe hakiki bir Çinçinel
la kürkü 10 bin İngiliz lirası 
değerindedir. ..................................................... 
Neş'eleri yük
selten Mavi 

köşe 
Hayatta elemi amele tercih 

etmis bir insanım. Bu zalim 
dünyada sevdiğimi ve sevild'ğ' 

mi bilmiyorum. Hayatta biı7"gü~ 
giilersem beş gün ağlamak.!!_ 
bir insanım. Teessürün tesa
düf eseri Mavi köşede ken
dimi . bul<lum. Çok değil bir 
şişe Yeni rakı içtim, kederli 
girdim. ncş'e ile çıktım. 

İşte neş'em Mavi köşede 
döndü. 

NOT: Mavi köşeye uğra

madan başka gazınolara uğ
ramayınız. Meze ve servisle
rini görünüz. Bu reklam 
değil bir hakikattır. 1-3 

Yılbası serefine fevkaiade bir filim 
LEo'N TOLSTOİNİN BÜYÜK ESERİ 

Ve Gabi Morlay - Pierre Benoir'ın 
Muhteşem temsilleri 

Geceler Uykusuz 
Bethovenin senfonisi - Rus müziği - Şayanı hayret aşk 
macerasını görmek üzere tekmil izmir 29 kanunuevvel 

PERŞEMBE GÜNÜ 

Kültürpark Sinemasında 
Telefon a1s1 

toplanacaktır 

Bugün son defa olarak 
Büyuk muvaffakiyetler kazanan mevsimin en güzel iki filmi 

- Aşk kanatları altında 
- Paris eğleniyor 1 

Filimleri gösterilecekf ; .. Fı. · · kaçırmayınız 
Seanslar: Paris eğleni yor ~ ,10 . · 7, 15 te Aşk 

kanatları 5 \. ! ~ ~· :. ... 

~ FİA TLER: 20 - 30 kuruştur 
.. ................................ miiil .. 

Mcrk.!z deposu Arasta No.338 Enhoş parfömleri mağazası . 

A;ç.b-;ş~--;;k;)~~~öi~f~.;:;;n 
Makarnaları l , ı Sal h So ad ~ 

Selanik sergisinde ı: b irinci lik 
madalayasını kazanmıştır. 

Yün, İpek, Pamuk, Keten, 
Floş ve karışık her cins ku

. maşı kolayca ve emniyetle 
boyar. Telefon: 3882 

9 EYLÜL BAHARAT 
DEPOSU 

~·=u=•~~~-~~~ 

l Cilt ,nSaç ve Zührevi has- U 
~ talıklar mütehassısı ~ 
~ 2 nci Beyler sokak No. 81 

1 Her gün öğleden sonra 
~ Telefon: 3315 
~~~~ •li;;;;.t;:;l~tö& 

Dr. Fahri lsık 
lzmir Memleket Hastane ; 

1 

Rontken Mütehasstsı 
Rontken Ve 

Elek t r:I.. te 1 ·ıı ;si yapılır 
ıkinci B ye· Sr . No. 2q 
~ TELEFON 2542 - --~~ r.::.•.::::n.: .. •.;;:;; ~..;:[~t::ı.:a;;.. "==' 

O R 
Tevfik L"" tem 

MERKEZ HASTANESİ 
Kulnlr, Burun , Boğaz 

Mütehass ıs ı ın u:ıycnhane 2 nci 
Beyler Num .l!lL ıde sokak N o. 5 

Her g ün öğleden sonra. 

Peşin ve 
Ve Askeriyeye ait de 

Taksitle 
En şık en ucuz elbisele

rinizi Kavaflar şarşısında 35 
No da 

TER Z 1 

Kazım 
Şengüder'e 
Yaptırınız. 
l nci Sınıf Mutahassıs. 

11I !Dil 11 ili 1 Illllll . 1 1 o 'I 1 1 1 11 .. Il!lllllr.ftRllJ-

DO K TOR 
İsmail Hakkı 

Bilgeer 
Dervişoğlu 

Dahili, 'sinir, çocuk hastalıkları 
saat 9-12 İkicesmeliktc 

1-6 Karşıyaka Y ~lı 71 Na.da 
T. 3760 

~Ji;:;.t:illiiö:..t::ıltll il J;;;;.<t; ;u;;: .. ~~ 

ÜROLOG O PERATÖR 

DO OR Dr. Demir Ali 
Kamçıoğlu Fuat Soyer 

Cilt Tenasül hastalıkları Böbrek , mesane, prostat, 
elektirk t edavisi idrar yolu hastalıklarını te-

İzmir - Birinci beyler So. davi ve ameliyatlarını yapar. 
No. : 55 Telefon : 3479 2 nci Beyler Numanzade No. 5 

11111111 1111111111111111 ıımıııırıuıııııı11111 ııaırnıımıı 11 ıırr ııııımımıı 111111 ıııırr. llmınıınnıwııımııı 11 nıunmmıınııaıın 1 m:ııımı 

S. F E R İ T E C Z A C 1 B A S 1 . 
A L T 1 D A M L A s:.ı 

Kolonya ve yağsız Kremi 

DEPO ŞİFA ECZANESİ 
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İkramiye 
Kimin? 

Misaki Milli mektebi üçün
cü sınıf namına alınan iki 
yılbaşı biletinin birine 70 
bin lira isabet etmiştir. Fa
kat bundan çocukların ha
beri yoktur. 

B. Muzaffer de şunu söy
lemektedir: 

- Mektep kumbarasını 
açtık, içinden 7 lira çıktı. 
Annem de bilet almak isti
yordu. Üç lira verdi. On li
raya iki bilet satın alındı. 
Talebenin beş lirası ile satın 
alınan biJete birşey çıkmadı, 
fakatl içinde annemin üç li
rası bulunan bilete 70,000 
lira isabet etti. Parada anne
min hakkı vardır. 

Müddeiumumilik bu mese
le üzerinde meşgul bulun
maktadır. 

Bugün mektep başöğret
menliğinde tahkikata başla
nacak, öğretmen ve talebe
nin ifadeleri alınacaktır. 

-~~-

MahkOm oldular 
Sulh mahkemesi katibi B. 

Fahrinin Ağır ceza mahke
mesinde memuriyet vazife
sini suiistimal suçundan ya
pılan muhakemesi neticesin-
de bir ay hapsine ve 30 lira 
para cezasına başkatip B: 
İsmailin de ihmal suçundan 
20 lira para cezasına ve ce
zasının teciline karar ve
rilmiştir. 

-~~-

Polis divanı 
....... •••<••• •••• 

Polis divanı, dün öğleden 
sonra emniyet müdürlüğünde 
toplanmış bazı polisler hak
kındaki tahkikat evrakı ü
zerinde müzakerelerde bu
lunarak kararlar almıştır. 

-~·~--

Borsa 
Binasında Tet

kikler Bitti 
-~~-

Borsa binasının genişle
tilmesi, 20.000 lira sarfiyle 
yeni salonlar ilavesi husu
sunda yapılan tetkikler ne
ticelenmiş, bu hususta İkti
sad vekaletinin müzahereti 
rica edilmiştir. 

Borsa salonlarının geniş
letilmesine sebep, yeniden 
borsaya alınacak bazı mad
deler için yapılan hazırlık
lardır. 

ıncir tüccarları, alınacak 
tedbirin satışların zamanın
da borsaya tescil olunaca
ğında ısrar etmektedirler. 

Borsa idaresinin yaptığı 
tetkikler berakistir. Esasen 
bir borsa maddesi olan inci
rin borsa haricinde satılma
sında birçok mahzurlar gö
rülmekte nümune işinin bir 
kilo yerine beş, altı kilo o
larak tesbitine işaret edil
mektedir. 

İkinci bir mesele de tü
tün meselesidir. 

(HA l_KJN SES/) 

~TELGRAF-TEL FON 
9,. ' • ............ ~ .......................................................... .. 

FACİA YÜREKLER ACISI OLDU 
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Başta süvari olmak üzere on sekiz tayfa Ka
radenizin merhame siz dalgalarına g'ömüldüler 

İstanbul, 4 (Hususi) - Millet vapuru bat- ~ "Millet,, bu vaziyet karşısında, limanın 
tıktan sonra bir kısım mürettebatın su sat- Baba burun önüne denize açılacak şe-
hında kalan direklere tırmanarak imdad kilde manevra yapmağa başlamıştır. Fakat 
istemeleri ve uzun müddet bağrışmaları birdenbire gelen kuvvetli bir sağanakla 
çok yürek paralayıcı olmuştur. sahil tarafından ve en başta bulunan gemi 

Hayli uzun süren bağrışmalar, fırtınanın leşinin üzerine tamamen düşmüş ve ikiye 
ve denizin uğultuları arasında gitgide eri- bölünerek batmıştır. 

miş ve kaybolmuştur. Kurtuldukları bildirilen G emide bulunan kaptan ve mürettebatın 
iki kişinin, faciayı müteakip denize atladık- isimleri şunlardır: 
ları ve ölümle pençeleşerek bitap bir halde Birinci kaptan Besim Özberk, ikinci 
karaya düşmek imkanını buldukları anla- kaptan Tahir Kepez, çarkçıbaşı Mehmet 
şılıyor. Şaban Aren, ikinci çarkçı Murat Ercan, 

Ereğli limanında yedisi evvelce ve di- mürettebattan Ahmed Ürer, Ali Başkaya, 
ğerleri de son senelerde batmış olan Osman Başkaya, Mehmet Ertezi, Hasan 
23 gemi leşi vardır. Bunlar limanın ağız Derviş, Halit, Dursun, Osman Geveze, 
tarafına iki sıra teşkil edecek şekilde sıra- Sabri Sarı, İzzet Sefer, Dursun Beyker, 
]anmışlardır. Ali Kel, Rıza Yılmaz, Hüsnü Armagandır. 

İşte, hadise gecesi fırtına birdenbire Bunlardan Ali Başkaya ile Osman Başka-
patladığı zaman, limanda bulunan on bir ya kardeştirler. 
gemi derhal demir alıp Uzunkum mevkii-
ne yanaşmak istemişlerdir. Millet vapuru 1883 tarihinde İngilterede 

Bu sırada Millet vapuru da denize açıl- yapılmıştır. 1728 groston hacmin dedir. 1500 
mak suretiyle selamete çıkmak istemiş, fa- beygir kuvvetinde, iki silindirli ve iki ka-
kat batıkarayel fırtınasının şiddeti, gemiye zanlıdır. Altı bölmesi vardır. Eskiden yolcu 
yalpa vererek iki sıralı leşlerin •arasına gemisi iken Vapurculuk şirketi tarafından 
düşmüştür. kadro harici edilmiştir. 

Selanik anlaşinası kabul edildi 
Ankara 4 (Hususi) -Büyük Millet Meclisi Balkan itilafı devletlerile Bulgaristan arasında 

31 Temmuz 938 tarihinde Selaniktc yapılan anlaşmanın tatbiki hakkındaki kanun layıha
sını, Hariciye Vekili Şükrü Caraçoğlunun izahatından sonra, kabul etmiştir. 

Filistinde bir İngiliz müfrezesi imha edildi 
Beyrut, 4 (Radyo) - Suriye gazeteleri Filistinde bir çok yerlerde kanlı müsademeler 

olduğunu haber veriyorlar. Beyrut gazetelerine göre ~irmi kişilik bir İngiliz müfrezesi 
dağlarda imha edilmiştir. Diğer bir müsademede bir lngiliz subayı ile altı asker ölmüş
tür. Alamc ile Telaviv arasında bir zırhlı otomobil Arap çetelerinin hücumuna uğramış ve 
iki İngiliz askeri öldürülmü }tür . 

•• • 
Uç lngiliz vapuru tahrip edildi 

Barselon, 4 (Radyo) - Frankisler, bugün Barselon limanını bombardıman ettiler ve yük 
tahliye etmekte bulunan i d İngiliz vapurilc tamirde olan bir İngiliz şilebine bombalar 
atarak bu vapurları tahrip ettiler. 

Frankistlerin attıkları bombalardan ölenler çoktur. 

• 
ltalyan Hariciye Nalıır~ Varşovaya gidecek 

Varşova 4 (Radyo) - Tas ajansı bildiriyor: ltaly.1n Hariciye nazırı bugün Polonya elçi
sini kabul etmiştir. Bu mülakatta Hariciye nazırı Kont Cianonun Varşova ziyareti görü
şülmüş ve bu ziyaretin .Şubatın ikisinde } apılması kararlaştırılnuştir. 

·-·~--~~-------

Bir Casusu111 afası koparıldı 
Berlin, 4 (Radyo) - Alman pl 1nlarını sattıklarından dola} ı idama mahkum olan Rodolp 

Zorinin kafası bugün balta ile kesilmişt ir. 

Sarı nehir suları sedleri yıktı 
Şanghay 4 (Radyo - Sarı nehil'in suları sedleri yıl-arak 3000 mil araziyi işgal etmiş

tir. Tuğyanın dokuz bin mil araziyi : .>t~:.:. etmek istidadını göstermekte olduğu bildiril
mektedir. 

Hatay Milli Mü~:ı1aa Müsteşarı 
Ankara, 4 (Hususi) - Hatay, Milli Müdafaa ve Dahiliye Müsteşarı İnayet 

Ankaraya geldi, alakadar ricalle temaslardan sonra Hataya gidecektir. 
Mursaloğlu 

On altı yaşında bir canavar bir· 
kadını koyun gibi boğazladı 

-=;;-<iz=== 
Sökeye tabi Özbaşı köyü

nün Yurtan mahallesinde 

feci bir cinayet olmuş ve elli 'ı 
beş yaşlarında Meryem is
minde bir kadın boğazı sıkıl
mak suretiyle öldürülmüştür. 

Mahalli adliyesince yapılan 
tahkikatta Bn. Meryemin pa-

ra!. na tamaan öldürüldüğü 

ve altınlarının gasbedildi ği 

anlaşılmıştır. 

Suçlalardan 16 yaşındaki 
Mu tafa Ali yakalanmıştır. 

Arkadaşlarının da yakalan
mr :~ üzere, hüviyetleri tcsbit 
edilmiştir. 

Hava 
Raporu 

Bugün Trakya, Kocaeli ve 
Ege bölgelerile orta ve ce-

nubi Anadoluda ve Karade
nizin garbında kapalı ve ya

ğışlı, diğer bölgeler de ka
palı olacaktır. Rüzgarlar, 
doğuda garptan, diğer yer
lerde cenuptan esecektir. 

Marmara, Karadeniz ve 

5 iKiNCi KANUN 
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Bedenimizin Tuvaleti 
--------------[!]--------~ 

Her sabah yataktan kal-
kınca tuvalet yapmak yalnız 
yuzunu yıkamek, dişlerini 

ovmak, saçlarını taramak 
demek değildir. Tuvalet her 
yaşta herkes için bütün be
dene aid olmalıdır. 

Bedene ait tuvalet vasıta
ları şunlardır : 

Tenis oynamak, kürek 
çekmek, ata binmek, eskrim 
yapmak, dağ veya kır ge
z:ntilerine çıkmak, bir jim
nastik veya mekanoterapi 
aalonuna devam etmek. fa
kat bunlar külfetlidir. J-ler 
şeyden evvel pyra ister, a
let ister, saha ister, sonra 
da vakit ister.,. Her yerde 
her mevsimde yapılmaz. 

Halbuki benim sizlere tavq 
siye edeceğim tuvalet usu
lü herkeseye elverişlidir. Ne 
hoca ister, ne alet ister, ne 
mevdan ister, ne salon is
ter, ne para ister. Yalnı:ı, 
ama yanlız biraz hüsnüniyet, 
biraz gayret, biraz da sebat 
ister. Hoca kendiniz, alet 
vücutunuz, salon yatak oda• 
nız. Vaktimiz yok demeyi
niz! ~ir gan yirmi dört sa· 
attır. Yani 1.440 dakikadır, 
Bunun yalnız 15 dakikasını 
vücut eksersizlerine ayırır-

sanız, hem çok yaşarsınız, 
hem iyi yaşarsınız. Haydi 
gayret! Daima genç kalmak 
yüzünüzde tebessüm eksik 
olmamak, hastalıklara karşı 
koymak, hayat savaşında 
muvaffak olmak istiyorsanız 
15 dakikanızı bu her hern
rinize boyun eğen vücudu
nuzdan esirgemeyiniz! 

Başlıyalım öyle ise : 
Yataktan kalkınca önce 

zaruri ihtiyaçlarınızı yapı

nız. Yüzünüzü boynunuzu 
b..>l su ile yıkadıktan sonra, 
camları açıp (şayed gece 
kapamışsanız) odanızın ha
vasını tazeleyiniz! 

1 - Pijamanızın veya 
geceliğinizin iistünden kol
larınızı, belinizi, elinizi nere
ye kadar yetişiyorsa her ye
rinizi muhitten merkeze doğ
ru hafif başlayip gittikçe 
şiddeti arttırarak güzelce o
vunuz. Yani kendi kendini
ze masaj yapınız! (İki daki
ka) nızı bu i şe ayırınız. Ön
celeri parmaklarınız daha 
çabuk yorulursa masajı da
ha hafif yapınız. (Başkasına 
yaptırmayınız). 

2 - Masajdan sonra büq 
tün adalelerinizi serbest bı
rakıp bol bol ve bacaklarızı 
(yarım dakika) titretininl 
Ondan sonra sağa solo, ön-

ce arkaya kollarınızı iyice 

a.,:ıp parmaklarınızın ucun

da yükselip gerininiz! O da 

bittikten sonra beş ilci on 
kere keniş ve derin nefesler 

alıp temiz hava ile cigerle
rinizi yıkayınız! Nefesi ister 
ağzınızdan, ister burnunuz-

dan alınız. '( alnız salıverir
ken ağzın! zın ortasına kü-

çük bir delik şekli verip 
kısa kısa (tü .. tü .. tü .. tü .. ) 

E'~~··<l~~i;i~;ı~··;ü;~i;y~;·k~·~:· 
vet lice esecektir. 

Bütün Doğu memleket
lerinde suhunet 1-3 derece 
düşmüş, diğer bölgelerde 5-1 

diye bir ses çıka:arak salı
veriniz. (Bir dakika) . 

3 - Ayakta vaziyet ah
nıı, kollarımzı omuz mafsalı 
etrafında öne, arkaya, yana 
işletiniz! Göğsünüzün üstün
de kavuşturup açınız (bir 
dakika). Bu hareketleri ba
zı gün hafif ve yavaş, bazı 
gün kuvvetli ve şiddetli ya- tı 
pınız. amı 

4 - Bilek, dirsek, boyun, ] 
omuz, mafsallarını döndüre-
rek, çevirerek, önde, yanda, 
yukarıda (yarım dakika) iş
letiniz. 

R. 
ıq 

5 - Bacaklarınızı kalça- .ti( 
dan veya dizka paktan önce ıp 
arkaya, yana kaldırınız ve- ra 
ya fırlatınız! Ayaklarınızın üş 
ucunda çömelip kalkınız! H 
Olduğunuz yerde biraz sıç- nd . . 
rayınız. (Bir dakika) · c 

6 - Gövdenizi belinizin tğı 
fi 

etrafında aşağı, arkaya yan- > 
Iara bükünüz ve mihveri n~ 
e\rafında döndürünüz! (Bir etiı 
dtkika) bir kaç derin nefes ~e · 

1 1 
aınız. \eh 

7 - Odanızın içinde 
Pıırmaklarınızın ucunda vü-
cıdunuz gergin olduğu hal
~ dolaşınız. (Bir dakika). 

8 - Bir halı üzerine ar
~ üstü yatınız. Ve yatbğı-
1\z yerde çenenizi göğsünü
Z! kadar getirip yavaşça 

~t 

a-kaya yatınız! Kollarınızı iss 
yma açıp ellerinizi yere iç 
bLstırıp sırtınızı yerden ayı- !!rf1 
rb gene yere yatırınız! A- B 
yıkburunlarınızı bir yere 
ihtirip yavaş yavaş yatınız! 
(İ.i dakika). 

) - Yattığınız yerde ba-
cu:larınızı birer birer bü· 
keek dizinizin üstünden 
iki elinizle tutup karnınızın 
üstınde titretiniz. İkisiııf 
birıen büküp gene yavaş 
yavş boyluboyunca uzanı· 

nız: Bacaklarınızı gergin o· a 
lara: yukarı kaldırıp indi· a 
rini2 Dizlerinizi karnınızın ü .. 
üstuıe büküp b:siklet çevi· a~ 
rir gibi havada işletinİZ· la 
(İki dakika). ~i 

Bu hareketlerden sonra lın 
\liltudunuz iyice ısınmış ola- ~.in 
ca~ hatta belki biraz da ıy 
terıiycceksiniz. Muhafazalı ~~ 
bir yerde çabucak beldel1 u~ 
yu~arı kısmını açıp kolanya" e 
lı Veya ispirtolu su ile ısla" ılş 
tılıtı.ış yumuşak bir haman> en 

kesesile iyice ovun uz, sonra eş) 
bir havlu ile kurulayınızl ed 
Ayni surette aşağı kısmı da e 

elden geçiriniz. Eğer müm" ai 
kün olursa sonradan bir de0ış 
duş yakınız. (Üç dakika). G 

Böylece vücut tuvaletini~İ~n~ 
on beş dakikada bitirınıf ıle 
olursunuı;. Önceleri bira• 

zor gelir amma, alıştıkta1' ~~ 
sonra nasıl dişlerinizi ovına'in 
dan. yüzünüzü yıkamada' • 
rahat etmiyorsanız, vücudtJ' f 
nuzu da bir sabah işletme 
den rahat edemezsiniz. 

s. s. 1 
~ı:::+:!l~ııunn~~d 
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