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Sahib ve Ba1mubarriri 

IRRI SANLI 
-AD AlR E H A'N E S 1 

batir Birinci BEYLER 

SOKA liIND A 

Dercedilmiyen evrak iade 

edilmez 

1 
HAKKIN 

CSi 
SESIDIR 

Ne,riyat Ämiri SIRRI SANLI 

ABONE SERAtTI 
Seneligi 7, Alb Ayhj'I 4 

Lirad1r, Günü Ge~if 
Nüsbalarm Beberi 

1 5 Kuru1tur. · · 

( Halkm Sesi ) Matbaas1~da : 
Bas1lm111tir 

~No: 2467 9 MAYIS 1935 PER~EMBE TEL: 3503 ( 100 PARA) 

kURULTAY TOPLANIYOR ·· 
, 

~lllhuriyet Halk Partisi yeni programile yurdu bir kat daha vüceltecek ink1lablar haz1rladi 
tirk ulusu Atatürkün güne§ler kaynag1 kaf as1ndan f1§k1racak yeni hayat 1§1klanna bak1yor 

„„ •• „ ................ „ •• „„ •••• „.„.„ •••• „ •••• „ ••.• 
: : 
! CÜMHURiYET"iYiZ i . ~ : l MiLLiYETCiYiZ ! 
i HALCIYIZ i 
J DEVLETCiYiZ i 
i LÄYiKiZ i 
J iNKILÄPCIYIZ i 
• • „„„ •••• „ •........... „ •••••••••••••• „ ..•. „ •••••••••• „ 

~~ H. Partisi büyüyk ku
~Ytn1n tetkikine sunulan 
~ ta1n taslag1 her bak1m
~ büyük bir ebemmiyet 
'ii.d or. Bu program pro je
~· t Türkiyedeki devlet re-
)~ 1k •illldiki T e§kiläh Esasi-
4-i-. •nunundaki tarifeden 
•ttt 2enit ve sarih bir su
~h~ anlq1lmaktad1r. Bu se
' t Te1kiläh Esasiye kanu 
~te ~ Programmdaki kayid
~t 2°re degi1tirilmesi icab 

Ctktir 
~ . 

~°lram taslagm1 ba~tan 
t'at lllbhim olan yerlerini 
•tc1· tl'Jbek üzere aynen ne§· 
~~'Y;r~~· Y almz birka~ sene 
~t\ tg1J, istikbale de §amil 
~U. bu tasavvnrlarm ana 
l.'1d:•. Programda toplu bir 
~~iin dar. Pariye esas olan 

' bu prennsipler Kema-
Yoludur. 

~ Elh~INCI KIS1M 

d,lc~02ram1n birinci k1smm
d ' e e.1tt"&aalar vatan, millet, 
~~k'-lt In esas te1kiläb, ämme 

1 UdUr. 

...._ ;;- ,Vatan: Türk milleti
t~„, lci, yüksek ve tarihi 
"1c klar1n1n derinliklerinde 
"-. : lldiyetini muhafaza eden 
~~eru 

: yurddur. Vatan, hi~bir kayid 
ve ~art altmda aynhk ka
bul etmez bir küldür. 

2 - Millet: Dil, kültür vc 
mefkürc birligile birbirine 
bagh vatanda1larm te§kil 
cttigi siyasi ve i'rtimai bir 
bütündür. 

3 - Devletin esas te§ki-
läh : Türkiyc milliyet~i, halk
~·· dcvlet~i, läik ve ink1läbc1 
bir cumhuriyettir. Türk mil
letinin idare ve §ekli vabde
ti kuva esasma müsteniddir. 
Hakimiyet birdir, kayidsiz ve 
§arts1z milletindir. B. M. Mec
lisi millet namma hakimiyet 
hakkm1 kullanlr. Te§ri salä
hiyeti ve icra kuvveti Tür
kiye Büyük Meclisinde topla 
mr. Meclis, te§ri salähiyetini 
bizzat kullamr icra salähiyeti 
ni kendi arasmden se~ecegi 
cuhmur reisile onun tayin 
edecegi icra vekilleri birakir. 
Türkiyede mahkemeler müs
tekildir. Devlet te§ekkülle
rinin en muvaf1k1 bu oldu
guna parh kanidir. 

4 - Ämme hukuk: -

~,;l'lle Y•tadtga bugünkü 
llk~z i~indeki ..... kutai ~ 

Yurdda~Jarm ferdi ve i~timai 
hürriyati, müsavat, masuni
yet ve mülkiyet baklarm1 
muhfuz bulundurmak parti
mizce ebemmiyetli esaslann
dand1r. Bu haklarm s1mr1 

: devlet varhga oloritesi i~in
dedir. Ferdin ve hükmi §ah
siyetlerin faaliyati umumi 
menfaatlere aykir1 olm1ya
cakhr. Kanunlar bu asla gö
re yap1lacakhr. 

B - Parti, yurdda§lara 
haak ve vazif e vermekte 
kadm, erkek ay1rmaz. 

C - Saylav se~im kanunu 
yemlenecektir. Yurdumuzun 
umumi 1artlarma göre vatan
da11, yakmdan tamd1g1 ve 
emniyet ettigi insanlar1 ikinci 
müntehip olarak se~mekte 
serbest b1rakmag1 ve meb'us 
se~imini bu yol ile yapmag1 
demokrasinin bakiki icabla
rma daha uygun buluruz. 
CUMHURIVET HALK 

PARTISININ ANA 
VASIFLARI 

Programm ikinci k1sm1 
. \umhuriyet Halk Partisinin 
ana vas1flarm1 gösteriyor. 
Parti, cumhuriyet~, milliyet~i, 
balbk~1, devlet~i, lik ve ink1 
läbc1dir. Parti, cumhuriyelin 
milli häkimiyet mefkuresini 
en iyi ve en emin surette 
temsil ve tatbik eder devlet 
§ekli oldnguna kanidir. 

Parti, bu sarsdmaz kana· 
atle cumhuriyeti teblikeye 
kar§I her vasita ile müdafaa 
edor. Irade ve hikimiyetin 

' devletin vatanda§a ve vatan Tefecilikle mücadele Par- 01~ ticaret transitlerinden . 
de~m devJete ker~1hkh vazi- timizin prensiplerindendir. dev]eti faydalandiracak ser· 
felerinilhakkile ifasm• tazmin Partimiz kooperatif~iligi ana best mmtaka yapmay1 iyi bir· 
yolunda kullamlmas1 partice prensiplerinden sayar. i~ sayar1z. Programda bahk· ~ 
hüyük bir esasbr. Kanunlar Her iktisadi te~ebbüs ~1hga, süngercilige, kÖnser· 
ö:ünde mutlak bir müsavat umumi menfaate oldugu ka- vecilige, turizme veriJe~~k · 
kabul eder ve hi~bir ferde, dar milli ve bütün ~ah§mamn 1 büyük ehemmiyetler de kayd-· 
hi~bir aileye. hi~bir sm1fa, 
hi~bir cemiyete imtiyaz tam
maz. F erdleri haltan ve halk 
~1 olarak kabul eder. 

Türkiye Cumhuriyeti hal
km ayr1 ayri sm1flardan mü
rekkeb degil, fakat ferdi ve 
i~timai hayat i~in i~ bölümü 
itibarile muhtelif mesai erba 
bma ayr1lm1§ bir camia te
läkki etmek esas prensipleri 
mizdendir. 

<;ift~iler, kü~ük sanayi er
bab1 ve esnaf, aanele ve i§~i, 
scrbest meslek erbab1, sana
yi crbab1, tacirlcr, Türk ca
miasm1 te~kil cden ba§hca 
~ah~ma zümrelcridir. Bunla
larm her birinin ~al1§mas1 
digcrinin vc umumi camianm 
hayat ve saadeti i~in zaruri
di„. Partimizin bu prcnsiple 
istihdaf ettigi gaye sm1f mü
cadelesi yerine i~timai inti
zam ve tesanüd temin etmek 
ve lbirbirini nakzetmiyecek 
surette menfaatlarda ahenk 
tesis etmektir. Menfaatlar 
kabiliyet ve ~ah§ma derece
sile mütenasib olur. 

Hususi mesai ve faaliyeti 
tutmakla beraber mümkün 
oldugu kadar az zaman i~in
dc milleti refaha ve memle
keti mamuriyete eri§tirmek 
i~in milletin umumi ve yük
sek menfaatlarmm icab et
tirdigi i§lerde, bilhassa ikb
sadi sahada devleti filen alä
kadar etmek mühim esas
lardir. 

iktisad i§lerinde devletin 
aläkas1 filen yap1lacak oldu
gu kadar hususi te~ebbüsle
ri te11vik, yap1lanlar1 tanzim 
ve murakabe de etmektir. 
Devletin hangi iktisadi i~leri 
filen yapacagmm ~akdiri mil
letin umumi ve yüksek men
faatlerinin icabma baghd1r. 
Eger devletin bu icab yolun
da filen yapmaga karar ver
digi i§ hususi bir te§ebbüs 
elinde bulunuyorsa bunun 
ahnmas1 her defasmda bir 
kanun yapmaga baghd1r. Bu 
kununda hususi te§ebbüsün 
bu yüzden ugrayacag1 zara
rm devlet tarafmdan tazmini 
~ekli gösterilecektir. 
IKTISADDA HAREKET
Li SERMAVE MÜHIM

DIR 
Pro jenin ü~üncü k1sm1 ik

tisad i§lerini gösteriyor. ik
tisadda hareketli sermaye 
mühimdir. Narmal sermaye
nin yegäne membar milli säy 
ve tasarruftur. Kredi mües-
seselerile ihtiyacm taleb et· 
tigi ebemmiyetle i§tigal olu 
nacukbr. 

: ßiz yüksek mefkureli büyük bir f1rka ailesiaür-;i 
: "•• biribirine samimi arkada§hkla bagb azas1y1z. Mit~: 
:terek mefküre ve kar11bkh samimiyetin icab1, biribirimiz~ 
:tenvir ve ir§at ederek umumi beyetin en isabetli yolc:la ,a~: 
:rümektedir.„ ~ S 
: "F1rkam1z mensuplarmm bu §ian yükseldik~e, f1rkarmzdt: 
:tesanüt yüksek birlik ve milli mefkureye hizmet kud;et~ 
:inki§af eder, yükselir. Biribirimizi ir§ai ve balk1 tenvir et'! 
:mekte yalmz fayda vard1r. Bundan asla zarar gelmez, fakatl 
:aksinden ~ok zarar görülecegi tecrübelerle sabittir.„ 1 
: KAMAL ATA TÜRK .· I „ ••...••• „ •• „„ •• „„„„ „ ••••••••••••••••••••• „. 

ahengine de uygun olacakbr. olunmaktad1r. „ 
i§ verenle i§~inin ~ah§ma BÜTÜN MEMLEK!ltT I 

birliginde de bu ahenk esas- KAPLIYACAK E L EKTRIK 
tir. i~ kanunile i~~ilerin ve LE$ME TESEBBOSQ; 
i~ verenlerin kar~1hkh müna· T oprak alb servetJefiadJi, 
sehetleri tanzim olunacakbr. su kuvvetlerimizi ve onnan· 
i§ ihtiläflar1 uzla§ma yolile lar1m1z1 istismar etmek ve 
ve bu mümbün olmazsa dev- k1ymetlendirmek ~tniakb-
letin kuracag1 telif vas1tala- g1m1zda bilhassa yer ala~-
rmm hakcmligile hallolunur. hr. Bütün memleketi kaph-
Türk i§~ilerinin hayat ve yacak elektrikle1me tqebbD 
haklarile bu esaslar i~inde sünü Türk vatan1n1n ilerleti· 
alikalamnz, ci mevzulardan sayar1z. 

.. 

NORMAL <;ALl~AN SER- Türk ~ift~isini kifi toprak 
MA YE SAHIRLERI TE~- sabibi etmek ana gayelerct~n 
VIK VE HIMRYE OLU- biridir. Topraks1z pftpye 

NACAK toprak dag1tmak i~in huaU.i 
Sanayi müstahsilleriyle·müs- istimläk kanunlara ~rkarma'k 

tehlikleri arasmda menfaat liz1md1r . 
~ah§masma mahal vermemek TEV AZÜNE MÜSTENID 
i~in devlet fiat kontrolunu BÜT<;E ESASTIR · · 
ianzim edecektir. Müsteblik Bunda deniliyor ki: Parti· 
halk aleyhine fiat birligi ya- mizce devamh ve halüki fe-
pacak tröst ve kartellere vazüne müstenid büt~e fikH 
izin yoktur. Nasyonalizasyon maliyade esasbr. Veg1 mäl· 
maksadile yap1lanlar müstes- rablarmm mümkün olduiu 
nadir. Memleketin inki§a· kadar safi irad ve vasatah 
fmda bütün ticaret faaliyet- esaslara irc1 hedefimiz olmak· 
leri mübimdir. Normal ~ah- la beraber vergi kununlan· 
§an sermaye sabipleri te,vik m1z1 ameli ve tatbii bir ihti· 
ve himaye olunacakbr. Lßtfen ; : 
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__ Sahife ! 

Zengin'{ 
Olmak 

• 
lsterseniz 

Ptlilyonlar arkas1ndan ko§anlar 
1 

Piya!1go biletle [M•J } k• ] sinden al 
rini Ke~ecilerde 1 YOD ar l§e mahd1rlar 

En büyük ikrarniye ( 200,000) lirac.hr 

~imdiye kadar misli görülmemi~ olan ve bu 
d~fa 19 uncu yeni tertip edilen T ay yare bilct 
Ptyangosunun gayet zengin bir surette yapt!an 
Plandan anla?tlm1~tir. Bir~ok vatanda~lnnm1z1 
her aym «11 » rinde zengin edcn ugurlu (MiL
YONLAR Kl~ESi) nden biletlerinizi tedarik d

llleniz menfaabmz iktizasmd ln oldugu biltecrübe meydana 
~1kmas1d1r. 

Ta~ralardan talep edilecek biletler dcrhal ve muntazam 
•urette ve taahhütlü olarak posta vas1t asile sevkedilecegini 
lhubterem mü~terilerime ilän edcrim. 

Milyonlar Ki~esi Sahibi 

HAYRl DÖLEK 

Ucuzluk Sergisinin Y e n i 
s:e~itleri 

VE 

Büyük Tenzilät1 
T uhafiyeye ait bütün ihtiya~larm1z1, hediyeliklerinizi c~i 

görülmemi§ ucuz fiatlarlar izmir hükümet caddesinde 

Se111si Hakikat 

Ucuzluk S • • nden erg1s1 ahmz 

Sayg1deger mü~terilerimizden gördügümüz büyük ragbel 
ten ald1gim1z ceraretle Ucuzluk Sergimize yeniden pek ~ok 
~~itler getirdik. FiatJanm1z ~ok ucuz olmakla beraber pa
hrl~k11k yorulmadan tuhafiyeye ait bütün iht ya~lanmzt ve 

td1yeliklerinizi alabilirsiniz. 

Alacag1mz mal her hangi bir beple i~inize yaram1yacak 
olursa yahut ba§ka yerde daha ucuz bulacak olursamz 

geri getirir paramza tamamen alirs1mz 

Sati~lannuz her vak1t nu1havvl·rdir . ~ . 

. ( HaJk1n Se1i ) 9 MAYIS 

• Biletlerinizi 

1 ~IMutlaka 
• • • .1'. • • ~ - '.;_. ·'-•- L"' 

.-

ECZACIBA~I 

S. Ferit 
KonJonva 

VE 

Esanslar1 
30 SeneJik mütemadi 

sai mahsusü ~ok lätif ve 
~ok sabit kokulard1r. 

Bahar, Altm Damlas1, 
' Yasemin, Dalya, Muahbbet 

<;i~egi, Unutma Beni 
Senin i~in, Ful 

isimlerile onlar1 herkes 
takdirlc tamr. 

Bu isirnlerle bu kokularr 
kimse yapamaz. Yakm isim
lerle taklitlerini rct cder. 

Sül~v111an J„·'c·t·it 
isim ve ctiketine 

dikkat cdiniz 

S. Pcrit ( ~ i F ,\) 
Eczanesi Hükümet s1ras1 

YÜKSEL RAKISI 
Az zaman zarf1nda Kabaday1 

rak1s1 kadar yükselmi§tir 

-· w.:Ji „ 

F enni Sünnet Mütehass1s1 

Fethi Gacar 
Sünnet, ~ic;ek A~1s1 
PANSUMAN, $1RINGA 

l~in müraat kabul eder. Her türlü teminat verilir. 
ELHAMRA sinemas1 yanmda $enhan No. 6 

VA.Lt 1% 

PO 
TRA$ Bi 

NULLAN 

Her yerde satihr. i\1arkaya dikkat 

1'1 i K i 
[ gülün~lü 

SEANS 

Periler Diyarmda 

karikatür komik ] 

SAATLARI 
Hergün: 15, 17, 19 ve 21,15 
Per§embe: 13, 15, (Mektepliler seans1) 
Cuma: 13 te iläve seans1 vardir. 

FiA TLARDA ZAM YOKTUR 

... ... 



Sabife 4 

C. H. Partisi 
Halkevleri 

- Ba~taraf1 2 incide -
ah,tirabildigi ve te§kilätlan
darabilecegi nisbette ileri 
gider. refaha kavu§ur. Bir
letmi§ ve te§kilätlam1~ insan
lar1n kuvveti riyazi nisbetle 
degil, hendesi nisbetlerle 
artar. 

ltte bunun i~indir ki Halk 
evleri, Türk ink1labmm yarat 
tigi yeni ya§ay1§ kaidelerini 
bir abläk halinde vatanda§
lara telkin ettigi kadar bu 
vatanda,Jar1 milli birlik ba
k1mmdan läz1m olan mü~te
rek vas1flarla vas1fland1rma
ga da ~ah,acak ve onlan 
gendi kadrosu it;inde t~§ki
latland1racaktir. 

Bütün gen~ligi ve giderek 
bütün halk1 i~ine alacak 
olan Halkevleri, inn1läbm pi
oniyelerini yetif tirecek ve 
ink1läbm ana davasm11 mu
ass1r bir millet oJmak, zen
gin ve müref reh bir vatan 
in§a etmek davasm1 ba,ar
mak i~in hergün artan bir 
hamle kudretile bu büyük 
davaya can ve ba§ verecek 
inkilip~1 nesilleri ürctecek
tir. 

Halkevleri bir bu~uk se
neye yakJa,an k1sa mazile
rine ragmen gen~lik ve halk 
kütlesini her tarafta kendi
lerine ~ekmege muvaffak 
olmu,Iard1r. 
Halk evleri 9 ~ubedc topla
nan mutelif kültür sahalarm
da ~ahtmaktad1rlar. 

Bu 9 ,ubeninin ccmiyetin 
i~ varbgtni a~1k yükseJtecck 
vazifeleri vard1r. 

Halkevleri dikkath ve uzun 
haz1rhklardan sonra ilk defa 
18 ~ubat 1932 de on dört 
viläyet merkezinde aplm1~
br. lkinci tertip olarak 24 
Haziran 1932 de yirmi mer
kezde at;1lm1§hr. 1933 te 
muhtelif viläyet ve kazalarda 
21 Halkevi daha apld1. 

Nibayet Cumhuriyet Halk
t:vlerinin kurulu,unun üt;üncü 
yd dönümünde yurdumuzun 
mubtelif yerlerinde 28 Halk
evi daha a~1lm1tbr. 

Her sene memleketin muh
telif bucaklar1nda Halkevleri 
a~1lacak ve Halkeeinin yük
sek prensipleri bütün mem
lekete yaytlacakhr. 

~ ~ ~ 

( Halkm Sesi ) 9 MAYIS 

BÜYÜK ~~NLiKLER f 

1 

Bugün Parti Kurultay1 müna-
-- ' sebetiyle §ehrimizde §enlik-

Alman Hava kuvvetleri söylendigi kadar ler yap1lacak 
bÜyÜk bir tehJike te§kil edebilir mi? lHALKtE':INhDIEk:' d t tu"rAkvhukeya~:l1'anhdae~::~h~~t:.-

---------------••••oo•+oo--------------- - zm1r a 1 ave . · · A l 2 - Öglen iki hoparlörle ~air Hüseyin n vni ve ,ü-
B ir lngiliz gazctes1 vrupan111 1\ rnan tayyarcciligindcn dt·gil fakat Atatürkün nutku saat Ion mendüfer i§letme müdürii 

Aln1anyan1n Sovyet tayyarccilig·inden korkn1as1 lt1zn11d1r. diyor be~ten itibaren. bay Yakup saat 18 de So· 
Berlin 8 (A.A) - Alman : man hava kuvvetlerinin azal- da Rusya i~in bombard1man 3 - Ak§am orkestre, caz, gukkuyu - Babariye mabfe-

dt§ bakanhgmm askerlikten 1 hlmas1 ile neticelenmesi 3000 tayyarelcri yapan Skoda fab- umumi eglenti tertip. linde nahiye merkez ve ocak-
uzak bulundurulan mmtaka tayyaresi ile Rusyanm ve rikalarmda ~ah~maktadirlar. 4 - Mandolinato tak1m1 larmda: 
i~in Berlindek1 ingiliz, ltal- 2000 tayyaresi ile Fransanm Berlin bile Rusyadan geie- ile konser. 1 - Nahiye merkez ve 

Al 5 4 ') 6 d ocaklarmda ögv Jen toplant1Jar yan ve Bel~ika cl~ilerile ko- manyaya gösterecegi örne- cek tayyarelerin hücmuna - 1 e arasm a as- al 
t Yap1lacak ve münas1p mab 

nu§malar yaphg1 bir ngiliz ge baghdir. a~1kbr. <;ünkü bu ~ehir o keri bando ~alacak. 
· · · · lerde söylevler söylenecek kaynagmadan bildirilmi§tir. Rus hava tchlikesi el ile tayyarelerin muhtemel faali- 1$<;1 BIRLIKLERINDE: 

ve radyolarla nutuklar dinlet 
"Berliner Tageblat11 gaze tutulacak bir hakikathr. Rus yet mmtakas1 i~inde bulun- 1 - (15) ten itibaren irti-.,. tirilecektir. Gecesi mezkur 

tcsi bu haberin dogru olma- mütehass1slar <;ekoslavakya maktd1r. ma salonunda radyo ile Ata- mahaller 1§1kland1nlacak, da~ 
d1g1m yazmaktadtr • ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ türkün söylevi dinlenecek k • vul zurna ve saz ~aldmlara 

mi;o;:::;e~ \~~~lz Ba~=~~ IT AL Y ANJN MAKSADI NE? pal:c-ak.Kordonda temsil ya- ili2' ~d~::ni:c;;:a~:~:"}6 
1 d.. D · „ 

00 3 Saat 18 de Atatürk v• 
armm un ommyon mu- ff b • t k k t k da bir otobüse bindireceg• 

messillerile Avrupada birge a e§IS ana as er sev e me - heykeline ~elenk tak1lacak. Bayan ve Baylarla izmire 
(mü~terek) bar1§ sistemine t k• k t A d • 4 - Ak~am Birlik binasi gelip bütün Parti merkezle-
tamamile taraftardirlar. An- e 1 ma Sa VrUpa me en1ye- ye Gazi heykeliönünde meh- rine ve Halkevlerine Buca 
cak Almanyaya kap1y1 a~1k t• • k k " tap ve havai fi~enk yak1la- rireklerinden yap1lm1~ birer 101 uruma m1~ r • k l' .,. " 
b1rakmak birinci derecedc "'$ ca · · kutlama büketi buakacak 
önemli bil' i§tir. Surasa var- Milano, 8 (A.A) - Sarki Afrikaya sevkcdilmek iizcrc HALK KÜRSÜLERiNDE: ve yollara gül, lale, papatya 

k. Al l venidcn ii~ f1rkanm scferber cdilmcsindcn bahscdcn Po- Avukat Ekrem ve Müfet-1 manyanm c yevm mü- J serpecektir. 
savi muamclc görmesi i~in polo D'1talia gazetcsi, itaJyanm Habc§istanda Avrnpa ti~ As1m ismet: Tilkilik na- 3 _ E!}refpa§a Cumavas1 
Bay Hitlcrin devJctlerc Al- medeniyetini müdafaa etmek ve kendi kolonilerini herhangi hiyesinde saat 14 de. gece fener alaylari tertip 
manyanm ilcridcki hareket- bir taarruza kar§t ~iddetlc korumak istcdigini yazmaktadir. Muallim Re§it: E~refpa~a edecektir. 
lerine tamamile giivencbilc- Gazete Dei PopoJo diyor ki: mahfelinde saat 21 de. 4 Tilkilik nahiyesi Tilkilik 

Habe~istanda halledilmcsi läz.1111 olan bir du rum vard1r.:_ Müfcttic F erid Ugw uz: Do- meydan1nda ve Musallatacl 
ceklerini ispal clmclidir. "' '1 '( 

Dominyon mümcssilleri Al- <;iinkii daha fazla sabrctmck imkäns1zd1r. Bu italya i~in bir laphkuyu mahfelindc saat mevkiinde tak kurulacaktar. 
prestis vc bir para mesclesidir. 21 de. 5 - Bornova nahiyesi Bor 

manyanm andla§malara bir 1 

B lt k d 1 tl • d b k J Avukat Hayati: K1~la mey- nova merkezinde bir ba o 
tarafh olarak bozmu~ olma- a 1 ev e er1 1§ a an ar1 danmda saat 14 da. vereccktir. 
sm1 takbih ctmi§lcrdir. 

Loncira 8 (A.A) -Alman konfe.rans1 bitti 
hava silahlanmas1 haklnnda 
Niyus Kronih1l gazctesi ~un
lari yazmaktadir: 

Almanyanm gclccek iki 
sene zarfmda 7,000 tayyarc 
yapmak niyctinde bulundu-
gunu söylemer gülün~tür. 

Bunu söyliyenler bir hava 
andla~masma ait konu§ma
larm yakm bir günde ba§h
yacag1m unutmaktad1rlar. Bu 
konu§malar kolayhkla yap1l
m1yacakbr. Fakat ba§ar1ld1g1 
takdirde hava silählanmas1-
nm ilerlemesine kar§t büyü 
tesirleri olacaktir. 

Alanya böyle bir andla§
mamn ~er~ivesi i~inde emni
yetini muhafaza etmek ister 
se herhalde tayyare yapmak 
lüzumunda 1srar etmiyecek
tir. Hava andla~masmm, Al-

Kovno 8 (A.A) - Ü\' balltk dcvlcti eh~ halcanlarinm 
konfcrans1 bugiin öglcclcn sonra bitmi:;;tir. Eslonya vc Lc
tonya dilgclcri bu ak~am Kovnodan ayrilacaklardar. Harc-
ketlerindsn evvcl bas1m kurumu tarafmdan §Crcflcrinc bir 
kabul resmi yap1lm1~tir. 

U§akta kurultay i~in haz1rl1k 
U§ak 8 (A.A) - C. H. Partisinin clördüncü kurultay1 i~in 

~enlik haz1rhklar1 yap1Jm1§hr. ~ehir §imdidcn donanm•§hr. 
Bir~ok yerlerde büyük önderin söylevini dinlemck i~in rad-
yolar konmu§tur. 

Atl1 Spor 
kuruluyor 

kulübü 

U§ak 8 (A.A) - ~ehrimizde bir ath spor kuliibii kurul
mu§lqr. Kulübc 120 bay vc bayan üyc yaz1l1m§hr. Yannki 
kurultay bayrammda kulübün aplma töreni (merasimi) ya-
p1lacakhr. 

rr,;;q 
l1ull 

Türk gazetecileri Sofyada bir 
saat kald1lar _____ ....,..._...,.._ ...... ~ 

( Halk1n Sesi) 1 Prof esör Pika-
okurlar1na 

Cumartcsi paras1z olarak 
dag1tacag1m1z ilk formay1 sab
c1larim1zdan araym1z. (Bay1l
tan gözler, Öldüren han~er!) 
nammdaki bu a§k, macera, 
cinayet ve casusluk romam, 
sekiz - on formada tamamla-
nacakbr. 

Müzayede 
ile fevkah\dc sa ti~ 
Acele yolculuk dolay1sile 

önümüzdeki Cuma günü yani 
Mayisin 10 ncü günü ögle
den evvel saat 10 da Gözte
pe vapur iskelesini ge~ince 
986 No.h hanenin tarn kar,1 
smdaki sokakta ( 419) No.h 
hanede bir ecnebiye ait bir 
~ok nadidc;mobelyalar bilmü 
zayede sahlacakbr. 

r1n bir söylevi 
Var~ova 8 (A.A) Profesör 

Piker ~imdiya kadar yapt1g1 
stratosfer ve yapmag1 tasar· 
lad1g1 30 bin metrelik yeni 
u~u~ projesini teknik bak1-
mm1dan anlatan bir konfe
rens vermi§tir. Konferanst• 
reisicumhur da haz1r bulun· 
mu§tur. 

•• 
Hilmi U~ 
sene yidi 

Uumumhaneci Emineyi us· 
tura ile yaralamaktan su~lu 
Hamit oglu Hilminin Ag1rce· 
zada devam etmekte ola11 
duru§mas1 .neticelenmi§tit· 
Muhakeme heyeti, bir kad•· 
nm yanagmda ebediyen ge~
miyecek bir iz ve daimi de" 

Büyük Türk Hekim~ H1z1r Baba 
andac1 bugün a~1l1yor 

]~ul.~·a r n1a tbua t di rektörlügü ta ra r1nd=t n 
~creflcrinc Yerilcn ziyafette ~ri'1rk - l~ulg·ar 

dost)uguna kadeh kald1nhlar 
Sofya, 8 (A.A) Bulgar l lerinc söyledigi söylcvde iki 

Dikkat: 
Y anh§hga mahal kalma-

mak i~in sokak ba~mda mü
zayedcyi gösteren bir adam1-
m1z bulunacakbr. 

gi§iklik b1rakan bir cerih• 
a~hgmdan dolay1 su~luyu 3 
y1l agir hapse ve SO Jira 
tazminat vermege mahkuflJ 
etmi§tir. 

Bundan 500 y1l önce M1-
s1rda (Maristas1 M1s1r) adile 
anilan $ifa yurdunun Ba§ 
hekimi Ödemi§in Birgi köy
lüsünden ünlü Türk hckimi 
H1z1r Babanin ad1na altl ay
dan beri haz1rlanan mermer 
andancm önünde at;1lma §cn
ligi yap1lacakbr. 

Büyük Hekim Aydm ogul
larmaan fsa beyin zemanm
da M1s1rdan ~agralm1~ vc öz 
yurduna gelerek son ömrünü 
bilim ve fen ile orada ge~ir
mi§tir. Bu büyük adamm he
kimlip ve §if a bak1mmdan 
o ~aglarda yazd1g1 be§, alb 
izer Lätinceye ve Avrupa 
dillerine ge~irilmi§tir. Birgi
de gomülü olan ve Türk he
kimligi tarihine büyük onur 
veren büyük hekimin Cum
huriyet ~ag1nda izini aramak 
balmak ve onun ad1na an-

özenli bir zevkidir. 
Etibba odas1 namma izmir 

den bayan doktor Handan 
Kutlu, bayan doktor Sabiha 

Saym, bayan doktor F erhun 
de, bay doklor Nccdct Ota
man, bay doktor Cevat Zeki 
Bi!, bay dokor Necm~ltin 

Üstüntiirk a~ilma §cnliginde 
1 bulunmak iizerc giizcl bir 

~clenkle bugünkii trenle Öde 
mi~e gitmi~lerdir. 

Manisa hastancsinden bay 
doktor Necdet dahi ilbay 

• general Dirki'in davetile bir-
likte bulunacakhr. 

ilbay General Dirik s1h
hat vc i~timai muavcnct 

bakam Saym doktor Refik 
Saydam adma yiiksek bir 
buket götürecek vc biiyük 
günün izerleri arasmda buda 

Ajans1 bildiriyot : 1 kom§u ve dost mcmleket 
Almanyadaki tctkik scya- matbuah arasmdaki el bir-

hatinden dönt"'n Tiirk gaze- Jigi ve dostluk baglarmdan 
tccilcri bugün saal 16 da bahsclmi§ vc kadehini Tiirk-
tayyarc ilc sofyaya gelmi§- Bulgar miinascbetl1..•rinin da-
lerdir. Gazetccilcr Bojuri~i ha ziyadc kuvvellendirilmcsi 
tayyare mcydamnda Bulgar lemcnnisi ile. kald1rm1~br. 
matbual dircktörii bay Nari- Tiirk gazetccilcri namma 
mof, Bulgar basm kurumu ccvab vcrcn saylav bay Mch-
ba§kam bay Band vc digcr 

mcd Asnn Us göstcrilcn 
Bulgar gazelc miimcssillcri 

kardc~~c iyi kabuldcn ve 
tarafmdan kar~1lan1111~lard1r. 

Bulgar rnatbual dircktöriinün 
Bulgar arkada§larmm da-

izhar ettigi hararetli duygu
veti iizerine Türk gazelecilc-

lardan dolay1 te§ekkür ctmi~ 
ri Sofyada bir saat kalmay1 
kabul etmi§lerdir. Serefleri- vc Türk - Bulgar dostluk 
ne Bulg!lr matbuat diraktör- baglarmm saglamhgm1 bclirt-
lügü tarafmdan bir §arap zi- mi§tir. 
yaf eti verilmi§ ve bu ziyafel- Türk gazclccileri gurubu 
le Türkiye els:.isi bay Scvki saal 17 de ekspreslc Ist an-
Bcrker ile el~ilik crkäm vc bula harckct ctmi~lcr ve 
gazctelcri dircktörlcri hazar istasyonda Bulgar matbuat 
bulunmu§lard1r. dircklörii Tiirkiye cl~isi ve 

Bulgar matbuat bir~ok Bulgar gazetecileri 
m1 lard1r. 

Sahlacak e§yalar meyanm-
da gayet luks maundan say
bur, anahtar1h gare masa, 
§em~iyelik, 10 par~a avrupa 
mamulah hezeran koltuk 
takum, etcjer, J. per ycfer 
markah Alman piyanosu ve 
taburas1 paravano iki adet 
bronz kcsme karyola ma 
somy, lavaman tovalei-ilc, du
var saati \'.iftc kanath 
aynah clolap, ~üfün ycrli ay-
nah dolap, ccvizden mamul 
karyola maa somya §ezlonk, 
Edison marka salon gramo-
fonu maa pläk, 3 aynah ka
dm tuvaleti markiz, kadife 
koltuü tak1m11 hezaran san-
daliye, ~ocuk karyolas1, pide 
vc yagh boya levhalar ve bir 
~ok hah ve kilim ve secca
ddler ve sair bir ~ok mobil
yalar bil müzaye sablacakbr. 

F1rsab kaprtmaym. 
F irsat artbrma solunu 

Tel. AZIZ INIK 2026 

Esrarlte§ler 
T oplanarak esrar i~mektel1 

su~lu lzmirli Hakk1 bir ar· 
danberi hal firarda idi. Za" 
b1ta Hakk1y1 yakahya

0

ra~ 
ihtisas muhakemesine tevd• 

Resmi ilan 
Tarifemiz 
ihin n1ü~terilerin1izc 
ON KURU~ YERINE'. 

DÖRT KURU$1 
. k~flJI lcra, tapu, tescil, ah a „ 

§ahsiye ilänlarmm beher sa 
tmm dört kuru§a ne§retmek" 
teyiz. ilän sahipleri gazete; 
miz idarehanesine müraca:" 
edebilecekleri gibi kü~ 
Kardi~ah hanmda (13) „„„ 
marada ilän §irketinede niii' 
racaat edebilirler. Tenzilitt,O 
iatifade ec:liniz. 


