
Ribentrop Boşuna ~ene Çalmış 
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SKOVA ISVEC'iN BIJAR FllGI iLE Y4KllD4N AEIKADAR 
·--\1- Von Ribentrop'•n 
'-Itri d tlhı Avrupa mer-
' • e fena karşdanmıı-
lati1r. 
t.,_fı l•ıeteleri, Alman-
~ta llda~ neşredilen Be· 
.. :takı bütün vesika· 

lngiltere 
anlaşma 

Sovyet Ru ya 
yapmak 

. e •lduklarını yaıı· 

"·~ •iyas~ bf'll · · ti ı ma ı erının 
GAZETESi ,,ALMAf.-ILA BiR iSVEÇ 

4l ile IÖre Almanyanın 
'-il ~ lıveti kandırmak, ZE ÇiÇEK ATIVORLAR1 BU ÇiÇEKLER

atnn tedbirleri ve 
d le•ra iıtiliya kalkıı· 

-.; ır. 

ti l•ıete : "Al•anya bi
~lelt atıyor! Dikkat!,, 

DE BOMBA 
DiK AT 

&AKLI OLMAfMASINA 
EDELiM" DiYOR 

'ı~.b devletlerinde de 
lllenfı' b' . t, ~ ır tesır yap-

1111•a lar beyaz ki-
eaı:~•halarını Balkan 
il rı11e bir aıkeri tay-
~ Yolluyorlar. lir Sof

teıi, Alman laariciye 1 
•i -a· h · ı ır ıa te Tesı-

. 
ka fabrikası,, tıliye itham et-
mektedir. 

Paris - uordr,, g"ıetesi 
Alman idarecilerine çatmak
ta ve "Ribbentrop'un yap · 
tığı koca nutuk boşa 2itti,, 
jini söylemektedir. 

Bu gazeteye g&re biitlln 
bu Alman g&ıteritleri Ame
rika laalkı tiserinde iyi bir 

acılık Ve Büyük Millet 
lisinin Büyük Kalbli Reisi 

~~~~~ .. ~--~----
~ İt kaç glln eYvel Türkiye Bilylik Millet Meclisinin ' 
,,, ~Yın ve fazıl reisi B. Abdulhak Renda'nın Türk 

'- le U11uınu bir ziyareti esnasında beı aylık tahsisat'l lıerrij ettiklerini büyük bir sevinç ve iftiharla yaz· 
~ Vatanın m&dafaasmda bavacıhğın oynadığı büyük 

)•Ptıı· h' 1 . . h - . . il 1 ı aayııız ızmet erını er gun yenı mısa er e 
Jıııa't Çe faailetli ye yurd sever reisimizin, bu jestinin 

't._e~t '• ehemmiyetini her artan bir hayranlıkla takdir 
b .. ,~i~• kendimizi al,.miyoruz. 
t •e i~ten zengin ve orta halli vatandatlarımız için tak· 
'~tba baa layık güzel bir örnek olan bu alicenap ha

._ Pek çok makbul Ye muakkıp ve mukallitlerinin ço
lt...._ fi,,,;:, b&tiin kalbimizle temrnni ediyoruz . 
~'il •1 .emniyette olmıyan milletlerin deniz ve karadaki 

~~rırun ne suretle atalet ve hareketsizliğe mahkum 

1~1 Yeni harplerin yeni cilveleri ile bergön karşılaş
trGı 11 IDuhterem reisimizin bu takdir ve taklide değer 
ide illi buratılada öz yürekten tekrar alkıtlamağı ulu1&I 

' ıaydık. 
SIRRI SANLI 

tesir hasıl etmek hülyası ile ı ile bir ticari anlaşma yap

STOYADINOVfÇ 

yapılmıştır. 

Fakat Ribbentrop, akşam 
Amerikan radyolarının mü
talealarını dinlemit olsaydı 

saçlarını çekerdi! .. 
Roma dan resmen bildiril · 

diğiııe g6re ltalyanın Lon • 
dra sefiri Lipur Bastioni 
hafta sonu tadilini lngiliz 
Hariciye Nazırı Lord Hali
faka ile beraber geçirmiştir. 
Bu tadil esnasında çok mü
him görDşmeler olmuştur. 

Londra - "Daily Mail" 
gazetesi bugün neşrettiği 
bir makalede : "Sovyetler 

Stoyadinoviç mahkemeye 
sevkediliyor 

_B:lgrad :-. Hükumet, sabık başvekil Stoyadinoviçin cür
munun taklıbı htikCimet olması basebile ceza kanununun 
12inci maddesine tevfikan mahkemeye sevkedileceğini teb
liğ etmiştir. 

. Be1gr~d 7" Yugoslivyadaki birliği takviye için muhtelit 
bır kabınenın teşkili düşünülmektedir. Bunun için parti 
şefleri arasında müzakereler ceryan etmektedir. ___ .._._.., ___ _ 
Italyan matbuatı ltalyan umu

mi efkarı ı harbe hazırlıyor 
Roma - Faşist gazeteleri ltalyan umumi efkirını Mus

solininin emrede~eği bir and_a It:alyanın barba girmeğ~ ha
zır olmaııawı temın edecek bır bır şekilde heyecanlı neşri
yat yaprnaga ita,lamışlardır. Bu neşriyatta şimdilik hangi 
muha11p tarafın lehine müdahale .edileceğini kat'i bir suret
te tebarüz ettirmemektedir. ____ .. _____ _ 
Cumhuriyet Kız Enstitü

• 
•• •• sunun Müsameresi 

mak fikrindeyiz. Fakat bu 
harp zamanında Sovyetler 
ile açık konuşmak isteriz. 
Moskova artık kat'i bir va
ziyet almalıdır. 

Sovyetıerin eski vaziyet
lerine dönmeleri Londrada 
ciddi bir sevinç ile karşıla· 
iDacaktır,, demektedir. 

Stokbolm - Jsyeç gaze
teleri Sovyet Rusyanın, Is
veç'in bitaraflığına bllrmet 
vesilesile çok alikadar giS
rUndüğünü yazmaktadırlar. 

Burada dolaşan bazı riva
yetlere göre Sovyet Rusya 
Berlin nezdinde bir teıeb
b6ste bulunarak Nazi şefle
rine bir lsveç bitaraflığı 
lehinde ne düşündüğünü 
kat'i olarak bildirmiştir. 
~-------...... ~-------
Başvekilimiz 
Elazığ - Elizığa gelen 

sayın Başvekil Dr. Refik 
Saydam, refakatlerinde ik
tisat vekili, bulunduğu hal
de Pertek köprüsüne kadar 
gitmişler, avdette memleket· 
hastanesini, cüzzamlılar bu
tanesini görmüşlerdir. 

Mussolini'nin 
Berlin seyahati 
hayal mahsulü 

Roma - Havaı: Siyasi 
mahfiller Mussolininin Ma-
yısın dokuzunda Berline gi
deceğine dair olan haberleri 
hayal telikki ediyorlar. 

---.o,---

Tercüme eden: S. S. 

-39-
Gö rUyorsunuz ki bu ı,ı. 

erkeklerde tiUebdtUn 
haksız d•llllardlr 
- Bir kızı bir kere gCSr· 

mekle, böyle berteJİ un11ta .. 
cak kadar romantik oldut11-
nuz halde neden evlilik ıilti 
bir gönül itini bir alıt 
verit meselesi yaptınız? 

- Çnokl iyle evli ka
dınlar tanıdım ki tuvaletle· 
rini, saltanatları, kumarbaz· 
lıklan için kocalarını• bltaa 
senetlerini y11ttuktaa bqka 
onların namuı ye itibarları· 
nı da maltYederek aaYallıla
rı hapishanelere stirtiklediler. 
Onua için timdi bir tok 
gençler de e•lenirken para 
yetiştiremedikleri kanları•• 
bir az da evlerinden dlnya· 
hk getirmelerini istiyorlar. 
G5rtiyorsunuz ki bu itte er
kekler de biiıblltün hak
sız değillerdir. 

ı - Öyle ise baaa neden 

1

1 bu münasebetsiz teklifte b•· 
1 lunuyorsunuz ? 

- Çnnkn sizin ele ıeçi· 
recek talihli adam, dln7anıa 
en bnynk gilzellik, nadet 
ve zenginlik hazinelerine de 
sahip olmuş olacaktır. 

Artık dayanamıyarak ba 
açık göz, kurnaz ve çapkın 
tüccara ıu deni vermekten 
kendimi alamadım. 

- Beni alacak, dllnyamn 
en mes'ud Ye talihli adamı 
olacakıa, yarınki kanıının 
iki adım ileride beklediii 
bir çapkının ı&zlerine ina
nacak kadını da cihanın en 
budala, en ahmak bir ka-
dını saymak lizım gelecek· 
tir. Şimdi ıaniye fe•tetme· 
den buradan gidiniz ve pa
rası için aldığız kadına fİrin 
g&rünmeğe çalııınız. 

(Devamı var) 
Her yıl yeni bir tekamül 

ve yükseliş merhalesi aşan 
ve her yıl lzmire civar vili
yetlerimi2!e çok kıymetli ve 
ıuurlu ev kadınları yetişti· 
rerek yeni Tilrk aile ocağı
nın temelini bir kst daha 

olduğundan lzmirde de ya· 
ratbğı yenilikler pek çok 
beğenilmiş ve onun yeni ve 
parlak bir zaferi gibi karşı
lanmıştır. 

Gazetemiz hacminin kü
çüklüğü bu hususta kazanı
lan muvaffakıyetin tafsilatını 
vermeğe maalesef bir mani 
teşkil etmektedir. 

SOO Genç Har- Askere eiden
biyeye .. G ·":fi )erin ailelerine 

lstanbul - Dun Harbıye-

" ~ " .... ,. 
- 1•11 - A•aa, •• 

il• çıkaqkta ! .. 

. 
hlikeli '9Y•İt f" petrel. Az 

sağlim1aşbran bu çok fay
dalı m6essesemizin son s1nıf 
talebesi tarafından dün ak
ıam Babribabadaki Halkevi 
salonunda verilen zengin 
proğramlı müsameresi çok 
parlak olmuş ve p k çok 
alkışlanmıştır. 

Esasen müessesenin bilgin 
ve faziletli mfidürii bayan 
Mürüvvet M. A. İlkiz'in ge
rek Ankarada ve ge' ek di
ğer •iliyetlerimizde bu hu
swıta ıösterdiii ı&z kamat· 
tancı muyaffakiyetler malim 

Bunun için bütün lzmirin 
çınlıyan sonsuz alkışlarla 
takdir ettiği bu yeni fikir 
hareketinden dolayı çok 
değerli müdürü Bn. Mürilvet 
İlkizi ve onun biitün mille
tin iftihar edebileceği bir 
şekilde hazırladığı çok müs
teid ve çok meziyetler sahibi 
talebesini izy6rekten alkıı
la•akla iktifa ediyorwz. 

s. s. 

ye geçen 500 Kuleli mezu
nunun uğurlama merasimi 
yapılmııtır. Merasimde mer
kez kumandanı, vali ve di
ğer davetli zevat bulunmuş
tur. 

mımıınnııımmmınıımoııımıımm ınıımınmnım111111ınımıımıınınu 

Berlin radyo-
• sunun yenı 

marifetleri 
Bu başlıkh yazımızı yarın

ki Halkın Sesi'nde okuya
caksıntz. 

•ıım•oın111111111111111111ıu •anıuıuıııınıımmıııınn• 

Seferde askere gidenlerin 
ailelerine yapılacak .yardım 
hakkında Dahiliye ve Milli 
müdafaa V ekiletleri tetki
kat yapıyor. Askere giden
lerin ailelerinin iate ve iba· 
teleri temin edilecek ve ba
zı muafiyetlerden istifade 
ettirilecektir . 

-o-

M~l_li. Piyango 
Mılh Pıyango idaresi 30 

Ağustoı Ye 29 T eırinenel
de fevkalide keıideler yap
mağa karar vermiıtir. 



SAHiFE 2 

Yunanistan da 
dirilen bir ölü ---

(Halkın sesi) 

Yunaniıtanda Hierissos 
fehrinde müzmin bir bron
ıitten muztarip bulunan 55 
yatlarında bir adam tedavi 
için oğlu ile Seliniğe gitmiş, 
hastaneye gitmeden e••el 
etelde istirahat etmek iste
•iı, fakat bir kaç aaat son
ra otelde ilmüş. Apostolos 
Manulideı adını taşıyan 
ba adamcağızın nişı otobü
se yerleştirilmiş ve köye 
16nderihniş. Otobüs güzer
rihta bulanan Arnea şehri
ne yaklaşırken Apostolos 
uyanmış ve Nereye gittikle
rini şoförden sormuı. Şoför 
ölüntin dirildiğini &'Örünce 
dehşetJi bir korkuya kapıl· 
mıt, direkıiyonu bırakıp kaç
mış. Fakat otomobilden u· 
zaklaşmadan dirilen ölii onn 
iknaa muvaffak olmuş, Ye
riıo köyüne doğru yol al
masına ikna edebilmiş. 

BALKANLARDA Mayo Toplıyan 
T•• k• J 1 V S 1 Stekholm - Dnn sabah, yedi dan• torpil toplıyan Nor· 

Gemiler 
ur ıye, ta ya e ovyet er 1 •eç vapwru, şefakla beraber lagiliz mıntakaıında g&ril-

kt 1 b• • - miştür. Banlara ta1yarelerde refakat ediyordu. Bu gemiler nazar DO a arı ırmıı •• •a~ifelerini ikmal edince bir büyük Ye bir küçlk muhribin 
Roma - "loYara Faşiıt,, gazetesi, Miiettefik devletlerin refakatinde Ye birkaç tlcc:ar nakliyeaile beraber NorYeç 

Balkanlardan Almanyaya yapılan ihraçatın men'i için itti~az sahillerine gitmitlerdir. Oraya yeniden asker çıkarıldığı 
ettikleri siyasetten bahsettikten sonra diyor ki: zaaneclilmektedir. 

Nihayet mahalli maksuda 
varmışlar. Fakat Apostol 
kendi ölüsünün nakli için 
teabit edilmiş olan 2400 
drahmiyi ödemekten imtina 
etmiş. Ölü olmadığını, bina
enaleyh alelade bilet almak 
hakkını haiz olduğunu ileri 
sürmOş, iş muhakemeye in
tikal edince bütnn Yuoanis
tanın alikaıını toplamıştır. 

Mesele şimdi Selinikte 
hararetle münakaşa edilmek
tedir. ------Hurda demirler 

Hurda demirler ziraat ban
kası tarafından tonu onse
kiz liraya alınacaktır. 

Ellerinde ~urda demir bu
lunanlar bu demirJeri ziraat 
bankasına satacaklardır. 

"Ankaradan gelen son haberler teminatbahşbrlar. Zira ba 
haberlere göre Tütkiye dahi Balkanlarda sulhun mahafa
zası için gibi büyük bir azım göstermeğ'e karar Yermiştir .• 
Diğer taraftan Sovyetler de Türkiyenin aazar noktasını 
tasvip etmektedir. _____ .. ___ _ 

ALM NY A ISVEÇI 
iŞGALE MECBURMUŞ! 

Zorih - Norveçteki Alman kıtalarının takviye ve iaşesi 
için Almanya lsveç yelunu açmağa mecbur olduğu ve bu 
mecburiyet sevkile Isveçin işgaline karar verdiği Berlin 
siyasi mahfiJJerinde alenen söylemektedir. Nitekim Alman
ya bunun için lsveç hükfımetine müracaat ederek bu me
sele dostça halledilmediği takdirde cebir kullanmakta mus
tar kalacağını batta bu işgal hazırhğıoın da tamamlandığını 
bildirmiştir. Binaenaleyh Almanların Isveç aududunu zorlı-
yacakları her dakik!! beklenmektedir. • ______ .. ____ _ 
Berlin Büyük ir Telaı ve 

Heyecan İçinde 
Sofya - Berlioden telefonlaoıyor : 
fiazeteler mfittefiklerle SovyetJer ve Italya arasında son 

günlerdeki temaslara biiyük ehemmiyet veriyorlar. Sovyet 
ve ltalyan politikasının bu tebeddüJüne, Londrada akdoJu-
nan sefirler kongresinin sebep olduğu kanaati burada hii 4 

k'hm ıibüyor. 
Bu meseleden uzun uzadıya bahseden gazeteler : Geçen 

haftaya kadar Müttefikler Sovyet Rusya ile münasebatın 
kesiJmeıine ve ltaJyanın da Almanya ile miisaYi derecede 
düşman sayılmasına karar •erirken buıtin bu kararın tebeddül 

ederek Almanyayı bu iki büyük devletten ayırmak poloti
kasını endişeli bir ağızla zikrediyorlar. 

----··-----. 
Italyanlar Unutmamalıdır ki 

Deyli Kronikel gazetesi bu başlık altında şunları yazıyor: 
f zmirin Bir "ltalya bu güne kadar gayri muayyen bir tavır takındı. 

Fakat •on günlerde ltalyan ricali ve Italyan matbuatı ital· 
Cennet Kö~esi yan milleti harbe karışmak için hazırlanmış olacaktır. ltal-

E Y ya belki de Hitlerin galip geleceğini zannediyor ve o fır-
a soiuk ve taze birayi satı bekliyor. Çünkü tlitler ona yapacaklarını söylemiştir : 

Halkapıaarda eski Aydın Fakat Düçenin yapacağını bir kere daha düşünmesi fe-
bira fabrikasının hakikaten na olmaz. Bilmelidir ki daha harbe girdiği gün muhtaç ol-
bir cennet köşesini andıran duğu şeylerin bir çoğundan mahrum kalacaktır. Habeşis-
aile bahçesinde içebilirsiniz. tandaki ltalyanlar anavatandan mahrum kalacaklarını da 
Şişesi yalnız (20) kuruştur. bilmelidirler. Kuvvetli olan ltalyan donanması hiç ümid et-

0:8 3 mediği hadiselerle karşılaşacağını da unutmamalıdır. ............................ .. ........................ . 
ı ( ı Elhamra sinemasındP ı 
ı Bugün matinelerden itibaren ı 
ı İki feakalade film birden ı 

i 1 •SERENAT i 
ı Fransızca sözlü ... Bestekir Şubertio bayatı, besteleri ı 
ı aıkları ... Başrolde: LILİAN HARVEY ı 

i 2 - Zorla Güzellik Olmaz i 
ı Fransızca sözlü ... Başrollerde : LORE l TA YOUN& ı 
ı V ARNER BAKSTER : 

---o---
Gül Çiçeğinin 

Fiatı 
Sofya - Bugün Zirrat ve 

kooperatif bankasında gül 
çiçeği ve gül yağı komisyo· 
nu toplacak ve gül çiçeğinin 
fiyatını tayin edecektir. Ge
çen yıl Bulgaristandan 2500 
kilogram gülyağı ihraç edil-ı Metro jurnalde:en son lıarp haberleri. : 

ı Seanslar: 1-4,30 ve 8 de başlar ı mişti. Bu yıl bu miktarın 
ı Zorla G. Olmaz 2,30-6- 9,30 da ı fazla olacağı tahmin edili-
ı Cumartesi ve pazar llde ve hafta arasında her gün 1 de ı yor. 
ı UCUZ HALK SEANSLARI vardır ı .......................... .. ........................ .. --o--

f"f;y·· .. y;;;s;;;;;.ı._";;-T;f~~:-1 Ford Fabrikası 
Istanbul - Ford fabrika· ı Bugün zevkine ve güzelliğine doyulmıyan, baştan niba-: 

sının Istanbuldaki şubesi fa· bete kadar canlı ve hararetli sahnelerle malimal olan ve: 
ı (MICHEL SIMON - SIMONE SIMON : afiyetini azaltmıştır. 
ı Gibi iki büyiik Fransız sanatkir1nın yarattığı ı 

f Aşk Resmigeçidi ,,Oçkızlar''i 
ı Fransızca sözlli ve ıarkıh ı 
ı Ayrıca: EKLER JURNAL No.I 11 son dt.nya hadisatı. ı 
ı Oyun saatları : Hergün 3-5-7 ve 9,15te cumartesi ve ı 
ı pazar günleri 1 de ilave seansı ı ..................................................... 

Dr. Fahri Işık 
lzmir Memleket Hastanesi 

Rontken Mütebuaısı 
Rontkenveelek trik tedaoiı 

yapılır ıkinci Beıier So 
No. 29 TELEFON 25'52 

_____ .. ____ _ 
Çıruanda define bulundu 

Sofya - Çırpan kazasının Çareskosaela köyilade Tane
fin avlusunda pek eski asırlara ve muhtelif milletlere ait 
bir çömlek gümüş para bıduomuştur. Bazılarında iki kafalı 
kartal resimleri ve bazılarında Arap yazıları da vardır. 
Boalar Sefya müzesine nekledilecektir. 

--- -[!J-------
zabıta haber1 eri Spor Haberleri 
Kadlfekaleıinde Ahmet 

Erdemir Dolaplıkuyu kara· 
kolundan Kadife kalesine 
kadar çekilen telefon tel-
lerindenl45 Metre çaldığın
dan yakalanmıştır. 

§ Keçeciler Anafartalar 
caddeşinde Ali oğlu Kemal 
Karaüzüm idaresinde bulun
durduğu otomobili Mebmed 
oğlu Abdurrahmana çarptı
rarak vücuudunun muhtelif 
yerlerinden yaralanmıştır. 

§ Çorakkapı Hacıali cad
desinde Fatma Diker kiracı 
olarak evinde oturan Aamet 
oğlu Aliyi evinden çıkarmak 
maksadıyle pencere camla
rını ve çerçevelerini sökmek 
saretiyle t~arruzda bulundu
iundan yakalanmıştır. 

FAA YiJLI BiLGiLER 

Küçük çil lekelerine 
karıı ildç 

Bu mevsim birçok kimse
ler yüzlerinde hasıl olan çıl
lerden şikiyet ederler. Çil
leri hangi ilaç süriilürse sü · 
riilsün tamamile geçirtmek 
imkansızdır. 

Fazla güneşte kalmaktan 
hasıl olan küçük çil lekele
rini ise şu ilaç geçirtmek
tedir. 

Bir bardak süt içine üç 
limonun suyunu ilivt: etme· 
li bırakmalı. Süt Kesilin· 
ce bunu iuc.:e bir tülbentten 
süzerek içine bir tutam toz 
halinde boraks ilive etmeli. 
Gece yatarken yüze sürme· 
li. Sabah yüzü ılık su ile 
yıkamalı. Wzun müddet bu 
ilaca devam edilirse iyi bir 
netice elde edilmiş olur. 

Yanılıları aütle tedaoi 
Eldeki bir yanığın çabuk 

geçmesi için yanar yanmaz 
soğuk süt içerisine ıekmah, 
sancı reçinceye kadar süt
te tutmalıdır. Senra süte ba
tırılmış kompresle bağlama· 
lıdır. 

Evde siit yoksa yanar yan· 

maz tereyağı s6rftliırse san
cı çabuk geçer. 

Gümif talııml•rını naaıl 
temi•lemeli? -

Gümüş takımlarını kolay· 
ca temi:ılem ... k için bir tas 
sıcak sa içerisine bir mik
dar ispirtodan karıştırmalı 
ve bu su içerisinde bu gü
müş takımlarını yıkamalı. 
Küçiik yumuşak bir fırça ile 
fırçalanırsa takımlar tertemiz 
olur. 

Milli küme maçlar1 dftn 
öğleden sonra Alsancak stad
yomunda deYam edildi cu
martesi gününe nazaran da
ha çok kalabalık bir seyir
cinin huzurunda yapılan bu 

maçlarda Altmordu ikiye 
karşı üçle Vefayı yendi Al
tayla Beşiktaı berabere kal
dılar. 

Ankara - Dün turnuva 
maçında Demirspor takımı, 
Kurtuluşu bire karşı yedi 
rolle yenmiştir. 

lstnnbal - Galatasaray 
Gençler birliğini O • 5 Fener
bab9e Muhafız gücünü 3 - l 
yenmişlerdir. 

Amerika da 
MDthlf lllr zehir 

ke,tedlldl 
Amerikada Stonford iini

versitesi ilimleri çok müthit 
bir zehir keşfetmişlerdir. Bu 
zehir Trituris torosus adında 
küçük bır kertenkelenin di
şinde bulunmaktadır. Yapı· 

lan tetkiklere nazaran bu 
zehirden yüzde bir gram 
miktarı 21 insan, 600 may· 
muo, 75,000 fareyi öldürme-
ğe kafi gelmektedir. 

Ot 

Kaç Yaşına 
KADAR YAŞA Y ACAGIM 

Sigorta şirketleri, sigorta 
olmak istiyenlerin kaç yaşı· 
na kadar yaşayacaklarını 

tablolara bakmak suretile 
hesaplarlar. 

Tablolar, insanların kaç 
yaşlarında yüzde kaç öld6K· 
lerine dair yapılan istatis
tiklere göre yapılmıştır. Şa-
hıs üzerinde yalnıı, fakat 
birçok şabış üzerinde 
aşağı yukarı doğruya yakın 
netice alınır. 

Şöyle iddialar da vardır : 
Kuvvetli oldukları halde 

bacağı kısa olanlar, uzun 
müddet yaşarlar. Ayni kuv
vette fakat bacağı uzun olan-
lar daha az yaşarlar. Kısa· 
caıı bir insanın ömrü baca· 
ğının uzunluğu ile maküsen 
mütenasip olurmuş! 

Kültür savınıer 
K6ltüröaü ~eaişldmek iıti

yenler onların bu arzusunu her 

bakıaıdan tatmin edeeek ge· 
çenlerde Kemeraltında karakol 

civarında (78) numaralı maAa
zaya nakleden 

Milli Piyan,o Biletlerinizi ( SAADET ) Kiıesinden Alınız EgeK.itapevine 
Bat vur111nlar. fiyatlardaki 
ueuıhılıı: m6'terileri dalma 
memnun et•ektetlir. Çorak .. pu Polll merhıi IMl'fl81 No. 864 ltaaa Taltıln Ô•chtıTele,_.a"97 

Muaseb~i buıat 
şinci •• ıo• k 
Kızılçullu alaaı11d• .. 
meraklının buıur9' 
canlı bir surette r 

Birinci koşu: • 
Karaosmanoğla••:,. 
birinci, Taıviri iki 
Kaparın Dölül'i lf 
miştir. 

İkinci koş•: 8• 
yalnız Tuna iştirak 
1200 metreyi 111•• 
zamannda kattetti 
rinciliii kazansı•~ta!' 
Üçüncü koşu: Biti 

Lütfü Karaosmanoi tJ 
vanası, ikinci . 
Frousu, üçüncü Ah 
lının Akanı kazall 

Son dördündi k 
koşuya iki h•Y''' 
Y b

.. . fi 
tagan mncı 

ikinci gelmiştir. 

iki ıyı11 
Şahsi)' 

Kaybet 
Hazine avukatl t 

Hayati dün vefa 
defnedilmiştir. tt, 
mezarı yanında b•' 
avukat Ahmed Mor 
Hazine avukatları 
Mubakemat miidtırO 
birer hitabe iracl 
Hayatinin pek bllf 
yellerinden bahset 

* * 
"Yeni Asır,, 

çok değerli ve 
muharrirlerinden ı 
Şükrü Orbay'ıo l 
vefat ettiğini büyD" 
haber aldık. 

Türk edebiyatıo~ 
gazeteciliğine hed!11 yüzlerce cild asarı 1 

hayatımızda parlak 
kii olan merhu111"J 
dide ailesiyle "Y ı 
refikimize en saoııdl 
lerimizi sunarız. 


