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Parti Kurultayı Ve Ziraat 
Kongresi 

--~~--[!]--~~~ 
Mllİetl, hakkı olan refah ve rahata 

kavuşturmak lkçln ••• 
Ankaradan aldığımız haberler, bizi, halkın refahı, köylü

nün rahat nefes alması ve nihayet savaş zamanlarında 
malını, canını! evladını, herşeyini millet ve devletin yoluna 
seve seve, sevine sevine, vermeği en mukaddes lir ödev 
sayan ve barış zamauında da sıkıntısız, üzüntüsüz yaşamağa 
hak kazanan milletimizin refah ve saadeti namina pek çok 
sevindirmiştir, 

Parti kurultayı ile ziraat kongresinde görüşülecek mese-
lelerin, alıaacak tedbirlerin, bulunmağa şimdiden karar ve
vilmiş çare ve ilaçlarm ehemmiyet ve ciddiyeti, konuşulacak 
işlerin hemen filiyat sahasına geçmesi için Milli Şefimiz ve 
millet babası İsmet İnönünün gösterdiği çelik irade ile sarf 
ettiği sonsuz enerji, halkın hakkı, halkın hakimiyeti için 
yazı yazmağı meslek edinen gazetecileri kelimelerle anlatı-
lamıyan hududsuz bir sevinç ve iftihar içinde bırakmakta
dır. · 

Zamanlar müsaade ettikçe vergi işlerinde de büyük ko
laylıklar yapabilecği hakkındaki müjdeler halkımızı hakkile 
müteselli ve minnettar etmiştir. 

Milli Şefimizin bu sarsılmaz iradesiyle her gün biraz daha 
artan enerjisine uygun düşecek bir ses ve faaliyet iye ça
lışan Başvekilmiz Celal Bayarm da millete vadedilen işleri 
başarmak için geceyi gündüze katarak hummalı bir faaliyet 
ile çalıştığı ve Dahiliye Vekilimiz Bay Refik Saydamın iç 
ve parti işlerimizi bir katdaha düzene koymak için sarfet
tiği şuurlu mesai hakkında yine Ankaradan aldığınız mev
suk haberler bizi, içimizden dogan samimi ve riyasız şu 
dua ile bu satırlan bitirmeğe sevketmiştir: 
Yl?şasın, milleti refah ve saadet içinde yaşatmağa ahdetmiş 
büyüklerimiz ... 

SIRRI SANLI ................................................ ., •............................. 
Sevin, •• •• ovun köylü kardeş 

Övün ey köylü kardeş, övün ki bahtiyarsın; 
Anladık ki nihayet her zaman bize yarsın. 
Takdir olmaz zannetme yurda verdiğin emek 
Köylü demek, biz demek, biz demek, köylü demek .. 
Bunu bize öğreten bugün başbuğumuzdur, 
Köylü başta taşınan bir altın tuğumuzdur. 
f ste bu sonsuz akın istikbale akındır, 
Övün ey köylü kardeş başbuğ size yakındır. 
Başbuğumuz İsmettir, büyük şerefimiz O, 
Köylümüzü pek seven babamız, Şefimiz O .. 
Köylüyü sevindirmek onca en lazım iştir, 

Bu gidiş halka doğru hayırlı bir gidiştir. 
Yükselişe atılan bu adım çok . metindir, 
Seni yükseltmek için çalışan "iSMET,, indir. 

A. F. TUGSEVEN · 

\ 
Kurultayda Görülen 
İşler V ~ Başveki mi

zin Nutukları 
• 

Ankara radyosundan evvelce bildirildiği 
veçhile bugün saat tam 10 da Büyük Millet 
Meclisi salonunda toplanan Cnmhuriyet Halk 
Partisinin Kurultayına ait haberleri hüla
satan aşağıya naklediyoruz: 

Kurultaya iştirak edecek delegeler dün 
akşam tamamen gelmişlerdir. Kamuta) ı 1 

hitab:!t kürsÜ3Ü arkasına Partinİ!l şanlı 

b1yı"ağı talik edilmiştir. ' 

- o~vamı dördüncü sayfada -

Son zamanlarda takip ettiği politikanın gevşekliğinden 
şikayet edilm !ğe başlanan İngiliz Başvekili bay Çemberlayn. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

----K---o--nt Ciano, ]Amiral Horti mülakatından sonra 

• 
KONT CİANO AMİRAL HORTİ 

Paris (Radyo) - Gazeteler Kont Ciano ile Macar hüku
meti Naibi Amiral Horti arasında yapılan mülakattan bir 
çok siyasi hadiseler ve n~ticeler beklemek lazım, geldiğini 
yazmakta devam edip duruyorlar. Berlin matbuatı da bu 
görüşmelerin ehemmiyetini gizlememektedir. 

Tütün s:- t ş işk. · · · ... sa im bir 
yola ko"')n:ao;ı :ç·n \ ~ liri~ r. 
F l G. . 1 1 az 1 u r .. emas aııra ( c-
vam etmektedir. Mfü·ncac..t 
ettiği makamlar tütün işine 
büyük alaka göstermişlerdir. 

BELEDİYE REİSİMİZİN 
--------1111111111 il 

Dün Ankara radyosunda 1939 

1

izmir enternasyonal fuarı için 
yaptığı güzel hitabe 

Dün Ankara radyosunda 
öğleden sonra saat 14 de 
Belediye reisimiz B. doktor 
Behçet Uz İzmir Enternas
yonal Fnarı hakkında çok 
canlı ve alaka uyandırıcı bir 
nutk söylemiştir. 

Belediye reisimi7. bu fua
rın ötedenberi Cumhurreisi-
miz İs et İnönünün himmeti 
ve Başvekilimiz Bay Celal 
Bayarın yardımlariyle Kema
list Türkiyede her yıl cazi
be ve güzelliğini srttırmakta 
olduğunu ve A kdenizin en 
değerli ve latif bir şehri olan 
İzmirde kurulmasının ticari, 
zirai ve tarihi hususiyet ve 
ehemmiyetini tebarüz ettik
ten sonra ötedenberi bir çok 
komşu ve Şark devletlere 
transit, merkez ve depo
luk hizmetini gören İzmir 
limanının tarihçesini yap
mış ve İzmirimizin serin 
ve tatlı rüzgarı, parlak gü
neşi ve incir, üzüm, pamuk 
ve tütün gibi zengin mah-
süllerle her gün biraz daha 
inkişaf ettiğini makamlara 
istinat ederek isbat etmiştir. 
Doktor Behçet Uz İzmir en-

ternasyonal fuarının hususi
yetleri arasında, onun }- er biiİı 
yeni bir hızla ilerliyen gi.i
zelleşen ve viranelikten göğ-
sümüzü kabartacak bir ma
mureye dönen Kültürparkda 
kurulmuş olmasını çok haklı 
ve yerinde olarak göster
mektedir. 

Doktor Behçet Uz bugün 
Kültürparkı süsliyen paraşut 
kulesinden, çifte havuzlar
dan, sün'i göl ve adadan 
ve muhteşem pavyonlardan 
başka 939 yılı için yapılacak 
-Devamı 4 üncü sayfada-

Halkın Sesi Hakkın 

Odun Kömürü 
Bir zamanlar evlerde odun kömürü yerine maden kömürü 

kullanılması için bir ceryan başlamıştı. Hakikaten mebzul 
olan maden kömürümüz dururken ağaçlandırmak istediği
miz memleketimizde evvela odun kömürüne tercih etmeği 
tavsiye eden cereyanı hep terviç edici yazılar yazmıştık. 
Fakat tecrübeler neticesinde öğrendik ki hazan piyasada 
azalan maden kömürü, bu kömürün yakılması için yapılan 
tesisat masrafım beyhude ve faydasız bir israf haline soku
yor. Bundan başka bu tesisatı yapmak ve bu kömürü kul-
lanmak küçük şehirler ve bilhassa köyler için o kadar ko
lay olamamıştır. 

Bundan dolayı memleketi ağaçlatma meselesini de ihmal 
etmiyerek odun kömürü istihsali için laz:mgelen tedbirlerin 
alınması bilhassa fakir halkımız namına yapılması istenecek 
bir işdir. 

Halkın Sesi Hakkın Sesidir 
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Batı Anadoluyu nasıl gördüm 
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"GEZi NOTLARI,, 

Sayın Bay İbrahim Necmi Dilmene 
'V'V'..''"'' '°"'· " .--..--..--..~ Saygılarımla 
~Murtaza Gürkaynak~ ------=--ıiııii--------

-8-
Büyük İsmet İnönü, İnönü 

mevkiinde Büyük Atanın de
dikleri gibi (Milletin maküs 
taliini) burada yenmişti... 

Vilayet merkezinde bir orta 
okul ve iki ilk okul vardır. 
Orta okulun leyli talebesi 
gündüzlü talebeden daha 
fazladır. Okulun başında 6 
yıldanberi büyük bir feda
karlıkla çalışan ve cidden 
mesleğinin kıymetli bir ada
mı olan bay "Halid Gürol,, 
un yüksek ve devamlı çalış
maları sayesinde okul mem-
leketin en kıymetli orta okul
lardan biri olmuştur. Kıy
metli bir direktörün ve onun 
idaresinde çalışan değerli 
meslek arkadaşlarının müş-

terek çalışmalarından ne bü
yük neticeler doğdudunu 
görmek için Bilecik orta 
okulunu gezmek kafidir ... 
Bilecikten istasyona inen 
beş kilometrelik bir yol var-
dır. Otomobille istasyona 
iniyor. Tren saat üçte lstan
bula hareket ediyor ... 

*** 
Kompartımanda gözlerimi 

açt!ğım zaman İzmitten ge
çiyorduk şirin ve yemyeşil 
bir şehir tren az durduğu 

için enip şehri gezemedim ... 
Artık gözümde İstanbul 
tütüyor. Bir bnçuk aylık bir 
hasretle İstanbula bakıyo
rum. Tren Pendikten geçi

yor.. artık İstanbuldayız ... 
bütün yol yorğunluğunu 

unuttum ... Biraz sonra Hay
darpaşa garında trenden 
iniyorum... Ne güzel bir İs
tanbul sabahı ... 

NETİCE: 
Birbuçuk aylık bu kısa 

seyahatten aldığım en büyük 
intibaı iki üç kelime ile hü
lasa edeceğim: 

Saltanat devrinin harap 
bıraktığı Türkiye arazisini 
ve şehirlerini yeni Türk 
Cumhuriyeti hükumeti imar 
etmiş, güzelleştirmiş ve zen-
ginleştirmiş. Bütün vatan
daşlar memnun ve müsterih 
yaşıyorlar ve çalışıyorlar. 

Ne mutlu bir netice : 
( S O N ) 

mm ınıımııınınuıınıınuıınuımnııınınımııı:nınnımıınıilllllDmıımınınıımnm nı ınmınn uıınoınınmmnmınnııııımnıuımm nnmnınıııınnnın nıııın 

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

( Bugünkü Pr<.1ğramı ) 

Türkiye Radyodifüzyon Dalga uzunluğu 

Postaları 
Türkiye radyosu 
Ankara radyosu 

1639 m. 183 Kcs./120KW. 
T.A.Q. 19,74 m.15195 Kes./ 20Kw. 
T.A.P. 31,70 m. 9465 Kes./ 20KW. 

12.30 Müzik - (Pi) 
13.00 Saat , ajans haberleri ve meteor Ankara 
13.10 Müzik (Bir solist - Pi) 
13.30-14 Türk müzigi - (Pi) 

18.30 
19.00 
19.15 
19,30 
19.45 

20.15 

21.15 

21.25 

22.10 
22.25 

Müzik (dans saati) 
Konuşma (doktorun saati) 
Müzik - (Dans saati devam) 
Saat, ajans, Meteoroloji ve ziraat borsası haberleri. 
Türk müzigi (İnce saz faslı - Beste Nigar - Seba 

faslı) 
Müzik (Radyo orkestrası-Şef : Praetorius) 

Saat, Esham, tahvilat, ve Kambiyo-nukut borsası 

fiatları) 
Türk müzigi (Saz eserleri ve şarkılar) 

Konuşma 
Müzik (küçük orkestra) 

23.25 Müzik (cazband ) 
23.45-24 Son haberler ve yarınki proğram 

ENHOSKremi .,, 
-5!!!i!!55= 
~-~ 

ayanlar için cilt doktorudur 
Merkez deposu Arasta No.338 Enhoş parfömleri mağazası. -------·' - ---------ELHAMRA ldaresİ!1de Milli Kütüp-

hiıne sıneması 

Senenin en· güzel ve eğlenceli filml 

T;~:.ıe3 Ahbap çavuşlar T~~:.ıe 
HAYDUTLAR -ARASINDA-

Kahkaha tufanı [lomedi şaheseri 

"' 
S e anslar; 3-5-7-9 

CUMARTESİ 1 d ! Talebe 15 kuruş 
PAZAR Saat 11 de Aile Matinesi 

Salon 20 de Koltuk 30 Kuruştur. 

..,._ 'tf iM MM it - · ·= ;:: * :wc ' ş r *' ' ı • .. * 

(HALKIN SESi) 

Dünyada 
eler Oluyor 
~~~-[!:'~~~-

Yandım allah 
kumpanyası 

Kovboy ve gangster filim
lerinin tesiri, gittikçe ken
dini g5steıiyor . Urfa'da yaş
ları 12 ile 18 arasında bir 
sürü haylaz çocuk, bir "yan
dım allah kumpanyası 11 kur
muşlar ve Amerikalı gangs
terler gibi sağa sola sarkın
tılık etmeğe koyulmuşlardır. 

Kumpanya efradının ya
kalanıp adliyeye verildiğini 

gazeteler yazıyor. 
Her halde daha çekirdek

ten haydut olmağa karar 
veren bu kumpanyaya ger
çekten, 

- Yandım allah ! 
dedirtecek ceza verilirse fe
na olmıyacaktır. 

········()········ 
13 Rakamının Şeameti 
İngilterede 13 rakamının 
şeametine ziyadesile inanır

lar. Hatta bazı kasabaların 

ev numaralarından 13 raka
mı hıfzedilmiştir. Londranın 
mesela başlıca caddelari o
lan Sen Ceymis ile Flitsitrit 
ve Strand 'da 13 rakamına 

tesadüf edemezsiniz. 
........ o •••••••• 

Dünyanın En Garib 
Gemisi 

Bu gemi 1873 de İngilte
rede yapılmıştır. Üç parça
dan mürekkepdir. Her par
çası başlı başına bir gemi-
dir ve yekdiğerine mente
şelerle bağlıdır. 

Bu gemi dalgalara daha 
kolaylıkla göğüs gerebilmek 
ıçın inşa edilmişse de, işe 
yaramamıştır .. 

•••••••• o ....... . 
Posta fıçısı 

Evet, postane, posta gişesi, 
posta kutasu, posta çantası, 
hatta posta vapuru vardır. 
Fakat posta kelimesi le yan
yana gelik yakışık alabilecek 
bu kelimelerin arasına bir 
de " fıçı 11 kelimeşinin soku
lacağı akla gelır mi? Gelmez 
amma sokulmuş işte ! 
Macellan boğazından geçen 

vapurlar, denize bir filika 
indirip. orada bir kaya fıze-
rine tesbit edilmiş bulunan 
fıçıdan , memleketlere gön
derilmek üzere atılmış 

mektupları aldırır, o havaliye 
ait mektupları fıçiya boşal
tır ve yoluna devam eder. 

Posta kutusu vazifesini 
gören bu fıçı bütün devlet
lerin himayesi altındadır. 
Niçin kutu değil de fıçı? 
Yerinden kopup denize dü
şerse batmasın diye mi ? 
Belki ! 

,Jıınnınıınıınııınnnnnmnnıınnmnınınmııınııııınıııııııııımııı:' 

-~ DOKTOR !] 

~ 
'9 ııuııı ımıunmmııııuıııımuıuuııuıırııırııınnH'ıııınımuınııı ıın# 
Nidedeki hazımsızhk 
Mide ekşiliğinden müta

hassıl hazımsızlıkları anlat
tık. Bugün bilakis mide u
saresinin layıkile akmasından 
mütehassıl, yani usarenin ek
sikliğinden mütehassıl hazım
sızlıklardan bahsedeceğiz. 

Mide usarı layıkiJe ve mik
tarı kifayede akmazsa o za
man yediğimiz yemeklerin 
hazmı \:ok guçleşir. Yemek
ler hali tabiide iki, nihayet 
iki buçuk saatte fmideden 
barsaaklara geçmesi lazım 

gelen bu müddet uzar, üç 
dört saat, hazan beş saate 
kadar midede kalır. Bu es
nada hastada sıkıntı, şişkin
lik mide ağrısı, geğirme, gaz 
sıkıntısı gibi haller görü
lürNefesi kokar ve çıkan 
gazlerde taaffün vardır. Bu 
gibilerin mideleri hazım yap
mak için fazla faaliyet ifa
sına mecbur olduğu gibi ni
hayet tevessüü mide husule 
gelir. Ve bu aylarca ve yıl
larca devam ederek hastayı 
iz'aç eder. 
~~·ıııuıı~~~ 

Amerika da . .................. . 
Tesadüfen yaralananlar 

Son günlerde Amerikade 
neşredilen bir istatistikten 
anşıldığına göre yalnız 1938 
senesinin 9 ayı içinde tesa-
düfen yaralananların sayısı 
488.000 dir. On sene zarfın-
da yaralananlar ise 10,730,000 
kişidir. 

Bunlardan 378,000 i oto
mobil kazasından yaralan
mıştır. Yaralanan on milyon 
küsür insandan 400,000 kişi 
iş gürmiyecek halde sakattır; 
Amerika milli s ervetine bu 
kazalardan gelen zaraz üç 
milyar 700 milyon doları 
bulur. 

Kazalarm üç te ikisi şo
förlerin sarhoşluğu yüzünden 
dir, 1937 senesinde haydut
ların öldürdüğü insanlar 11 
bin kişi olup bunlardan ek
serisini polis, jandarma ve 
asker teşkil eder. 

Barem 
Kanununun 
Kamutay bütçe encümenin

de bulunan devlet harami 
kanun projesi encümen reisi 
B. Mükerrem Ünsal, reis 
vekili Faik Baysal ve aza 
Hüsnü Çaca tetkik edilmek
te idi, Tali komisyon proje 
üzerindeki tetkiklerini bitir
miş ve pre jeyi bütçe encü
menine vermiş ve tetkikata 
başlanmıştır. 

.• - ...... - ..... - ..... ! -~-............ .. 
Bugünden itibaren 

. Tayyare Sinemasında ~ 

:!_ __ 

DANİELLE DARRİEUKS' ' 
UN EN SON ŞAHESERİ 

KATIA 
Şahane ve emsalsiz fi

liminde takdim ediyor. 

AYRICA ZENGİN İLAVELER 
T E L E F O N: 3646 

* 

26 B/RiNCI KANUN 
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İZ MİR 
~ 1 MEYHANE
LERİNDE 

NELER . GÖRDÜM, 
NLER DiNLEDiM? ••• 

5-

üç kadehten Taş çatlasa 
fazla • 

ıçmem ••• 
... ,uuunu11ut1tunuııuı · ::::::J11t1111111111111uıı11 1 111111ıııuı 

Şöyle birkaç tek atıp ku- birşey değil mi? Fakat fazla 
lak misafirliği yapmak için su içersen mideni bozarsın 
meyhanelerden birine girdim. nerede kaldıki rakı.. hani 

Garson, bir masa gösterdi. mabarek de malumunuz, hu-
- Hayır oturmıyacağım! yu serttir .. çarptı mı çarpar •.. 
Dedim ve tezgahtara bir Sözlerini şöyle bitirdi: 

kadeh doldurmasını söyle- - Ben her gün şöyle bir 
dim. "defi gam eylemek,, ve "dün 

Gözüm tezgahın başındaki yayı hayal içre seyredip 
bir sandalyaya oturmuş olan neşeyap olmak11 dediğim gi-
yaşlıca bir adama çarptı. bi günde üç kadeh anzorot 
Gözlerimiz birbirine değer ıçerım ... 
değmez adam, ayağa kalktı Hani eş dost sağ olsun ... 
ve elini göğsüne bastırarak : Üstadın son sözünden, 

- Hoş geldiniz beyim ! kendisine bir kadeh ısmar-
Dedi ben de meyhanelerin lamamı telmih ettiğini anla-

verdiği kalenderliğe kırk dım.. Öyle ya... Bna da laf 
yıllık ahbab gibi: arasında "dostum!11 dediğine 

- Eyvallah dostum! göre bir kadeh ısmarlamak-
Diye mukabele ettim. hğım lazım gelıyordu. 

Adamcağız gene iskemlesine Garsona: 
oturdu. Önünde yarım bir _ Üstada benden bir 
rakı kadehi duruyordu. duble getir ! 
Adamcağız: 

- Eskiden buralara uğ-
rar mıydınız ? 

Dedi .. güldüm; 
- Eh,. ara sıra ... 
- Hani gözüm ısırıyor da 

acaba nere de görmüşüm bu 
beyi diyorum ... 
Konuşmağa başladık ... 
Bir aralık bana: 
- Dostum, dedi, ağabe

yin yerinde sayılırım.i sana 
nasihatım elsun .. rakıyı fazla 
ıçme ... 

Hayret ettim... Meyhane
de rakı bir adam , 
anzorotun aleyhinde bulunu
yordu ... 
Adamcağız devam etti: 
- Bunu söylemekle rakiyı 

kötüliyorum sanma... Az içi
lirse imam suyu tatlı şeydir ... 
Fakat biraz kaçırdın mı hapı 
yuttuk.. Çünkü mubarek şi
şede durduğu gibi midede 
durmıyor. Bak sana söyliye
yim.. ben taş çatlasa üç ka
dehten fazla içmem .. 

Sebebine gelince, mide bu 
aa .. iki gözüm kaynana ke
sesi değil ki ... 

Suyu düşün iyi ve lüzümlu 

Lağvedilen 
Gümrük Memurlukları 

İstanbul (Hususi) - Güm
rük ve İnhisarlar Vekaleti 
Geyikli ve Silivri gümrük 
memurluklarının yılbaşından 
itibaren lağvedilmesine karar 
verilmiş ve keyfiyeti alaka-
darlara bildirilmiştir. 

Dedim... Adamcağız gü
lümsedi ve tekrar ayağa 

kalkıp elini göksüne bastı
rarak teşekkür etti. 
- Dostum; dedim, kaçıncı 

oldu bu? 
Kadehini yudumladıktan . 

sonra: 
.. ld 1 >f - Tamam uç o u. 

D d
. • .. J ~?. 

e ı. 

- Aldırmayın canım.. Be
nim için her halde bir / tane 
daha içersiniz, dedim. Bir
den ciddileşti ve elini kal
dırarak: 

- Yök iki gözüm .. Yok .. 
Dedi.. Hatırınız başım gö
züm üstüneamma, "nizamımı11 
bozamam... Dedik a.. Her 
gün üç kadeh, .. 

- Fakat dördüncü kade
hin size dokunacağını umma
yorurm ... 

Güldü: 
- Dokunmasını dokunmaz 

amma, dediğim gibi bizim 
"nizam,, bozulur ... 

Bugün dört, yarın beş 
öbürgün derken yedi sekize 
çıkar kı işime gelmez benim. 

Arkası var 

1

802-a Büyütme 
Çiftliği 

Edirne (Hususi) - Çorlu 
boğa büyütme çiftliği dör
düncü devre olmak üzere 
100 mevcudlu kadro ile açıl
mıştır. 

-- _____________ ._ ................. .. 
Sıhhat Balıkyağı 

Norveçya bahkyağlarının en hallsidlr 

IKI DEFA SÜZÜLMÜŞTÜR 
ŞERBET GİBİ İÇİLEBİLİR 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat eczahanesi 



.. 

SAHiFE 3 

~~~]· 
Öyle 

- Şarkı söylerken sesim 
bütün salonu dolduruyordu. 

- Hakikaten öyle, sesini
ze fazla yer verebilmek için 
salondakilerin bir kısmı da 
dışarı çıkmışlardı. ........ ()········ 

Ç()k Yazık 
Bu adamı görüyor mu

sun, gazetelere yazı yazar. 
- Zavallı.. desene kırk 

para verip mektub kağıdı 

alamıyor da gazetelere yazı 
yazıyor ha! 

........ 0 ........ 

inanıyorsun 
Yağmur yağıyordu. Ahmet 

Mehmede: 
- Yağmur yağacağını 

gazeteler yazmışlardı. 

- Sen de gazetelerin 
yazdıklarına İnanırsın. 

........ o ........ 
Zorla 

Kızlarını zorla, zengin di
ye, kaba ve çirkin bir ada
ma verdiler. 

Nikah memuru sordu : 

- Falan bayı kocalığa 
kabul ediyor musunuz? 

Kız içini çekti : 

- Ne yazık, ki yalnız siz 
bu hususta fikrimi sor uor
sunuz. 

........ o ........ 
Daha Evvel Olaydı 
Kapı çalındı. Kapıyı evin 

bayanı açtı. 

Kapı önündeki yapancı 
selim verdi : 

- Bayan, bulaşık yıkama 
makineleri fabrikasının mü
messiliyim. Makineden bir 
tane getirdim. Bakınız be
ğeneceksiniz. Eliniz kirlen
mez, kokmaz. 

- Geç kaldınız. 
- Demek daha evvel 

makine aldınız. 
- Hayır, fakat kocama 

bulaşık yıkatmayı öğrettim. 
ıı;tanıı:o:t:ıJ~ııııuıı~ ~ 

DOKTOR 
Tevfik Lütem 

MERKEZ HASTANESİ 
Kulak, Burun, Boğaz 

Mütehassısı "' muayenhane 2 nci 
Beyler Numanzade sokak No. 5 

Her gün öğleden sonra. 

Dr. Fahri Işık 
lzmir Memleket Hastanesi 

Rontken Mütehassısı 

Rontken Ve 
Elektrik tedaviai yapılır 
ıkinci Beyler So. No. 29 

TELEFON 2542 

KADIN 
=======~==:o:==== ~ 

Tutumlu Olmak İçin 

1 - Bir odadan çıkıldığ.ı 
zaman ışığı söndürmeği unut
mamalı. 

2 - Evinizde yalnız iken 
birkaç lamba birden yak-
~aymız. 

3 - Bir alışverişten sonra 
bozdurduğunuz paranın üs
tünü saymadan cebinize at
mayınız. 

4 - Cebinizde yetecek 
kadar para varken lira boz
durmamah. 

it ,,. ,,. 
Her kadın bilmelidir 

Ağzı dar şişeleri temizle
mek için içine su ile bera-
ber biraz da patates kabu
ğu atarak iyice çalkalayınız. 

it ,,. ,,. 
Kıymetli dantelleri boz

madan yıkamak için büyük 
bir şişeye sarıp sabunlu ılık 
suya daldırımz ve şişenin 

üstünden ayırmadan suda 

çalkalayınız. Sonra aynı de
recede ılık duru suda çal
kalayıp kurutunuz. .................................................... 
Kız kaçırma 

vak' ası 
Gümüşhacıköy (Hususi) -

Kazamızın muhtelif nahiye 
ve köylerinde bir ay zarfın
da üç kız kaçırma vak'asına 
adliye vaz'iyed etmiştir. Her 
üç vak'anın da izdivaçla ni
hayetlenmesi için yapılan te
şebbüsler müsbet netice 
vermektedir. 

~----.. ~ ..-..-:ıp :s C!UCV::Ut;~ 
1500 KİŞİLİK TÜRKİYENİN lEN BÜYÜK SİNEMASI 
1':ı':!~~r~~ta YENİ SİNEMA'da 
TELEFON: 4055 TELEFON: 4055 

Bugün matinelerden itibaren 4 filim birden 
Büyük f edakarhğa katlanarak lzmirde ilk defa olarak 

iki yeni filim birden takdim .. eder . -
1 -Tarzan intikamı 

TÜRKÇE SÖZLÜ HARİKA ŞAHESERİ 

2 - Radyo kraliçesi 
Amerikanın meşhur küçük yıldızı Şirley temple tara

fından yaratılan senenin en güzel filmi 

3 _ TUrkçe foks jurnal Ebedi Şefimizin 
cenaze merasimi 

SEANSLAR: Cumartesi ve pazar günleri 10-2-5-8de 
diğer günler 2-5-8de başlar ........ " ............................ .. 

(HALKIN SES/) 

• • 
FAYDALI 

00
BILGILER ı 

Çay Nasll Hazırlanır ? ispanya Ne Alemde? 
Dünyada mevcut hemen İshanyanın sathi mesaha-

bemen bütün tnsanlar çay sının yüzde 60 mı Franko 
içer. Fakat, Latinlerin Thea kuvvetleri işgal etmektedir. 
Sinensis namı verdikleri ça- Nüfusun yüzde 57 si Fran-
yın ekilip yetiştirilmesi uzun· ko taraftarıdır. 
zahmetlere bağlıdır. Barselon hükumeti, İspan-

Kauçuk gibi tropik yer- yanın sathi mesahasının yüz-
lerde yetişen çay, iklimlere de 40 mı işgal ediyor. Nü-
göre iyi veya kötü nevilere fusun yüzde 43 ü hükumet-
ayrılır. çidir. .................... 6-7 metre uzunluğunda 
büyüyen çay fidanları sıçak Mayasıla Karşı Kolay 
ve rütubetli yerleri sever. Bir llac 

Geniş manasiyle en çok Kış mevsiminde mayasıl-
çay istihsal edilen yerler dan şikayet edenler pek çok-
Hindistan, Seylan, Çin, Ja- tur. Başlangıcında tarif ede-
ponya, Hollanda, Şarki Hin- ceğimiz ilaç yapılırsa maya-
distan ve Afrikanın bazı sıldan eser kalmaz. 
muhitleridir. Bol su içerisinde kereviz 

İlk iki sene zarfında yapraklarını kaynatıp haş-
yere lamalı. Suyu süzmeli ve da-

gömülen çay fidanlarına kat-
iyyen dokunulmaz. Üçüncü yanabilindiği kadar sıcak 

iken ayak yahut elleri bansene içinde yapraklar buda-
nır. Bu suretle boylanıp 

köklerin zayıflamasının önü-
ne geçilir. Ondan sonra ol
gunlaşan çayların toplanma
sına başlanır. 

. ................. .. 
ÇAYIN TOPLANMA VE 

KURUMASI 
Bir kilo çay için 6500 fi

danın tepelerinden ikişer 
yaprak koparmak icabeder. 
Yeşil yapraklar ilk evvel bir. 
imalathaneye götürülür. Bu
rada dört elden geçen yap
raklar evvela kurutulur. Son
ra temizlenip havalandırılır; 
nihayet sıcakta pişirilir, 

Japonya ve Çinde yetişen 
yeşil çaylara hava aldırıl
maz. Çünkü oraların iklimi 
bunu icabettirir. Şimali Hin
distan çayları hususi tahta-
lar üzerinde 18 ila 24 saat 
kurutulur. 

Dört türlü ameliyeden ge
çirilip ihraç edilmek üzere 
bütün hazırlığı yapılan çay
lar ambalaj edilmezden ev
vel son defa olarak bir de
fa daha kurutulur. Ondan 
sonra nevine ve nefasetine 
göre hafif tahta sandıklar 
içine yerleştirilerek harice 
gönderilir. 
mmm-mmm 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoğlu 

Cilt Tenasül hastalıkları 

elektirk tedavisi 
İzmir - Birinci beyler So. 

No. : 55 Telefon : 3479 

yapmah. Fevkalade.J. faydası 
vardır. 

. ... ·-············· 
SERVANTES KİMDİR? 
Servuntes meşhur Don 

Kışot romanının mnharriri
dır. İspanyolların 16 ncı 
asırda yaşıyan tanınmış ro
mancılarındandır. Ayrıca bir 
çok komedileri vardır. Ser
vantes, romancı olarak şoh
ret bnlmadan evvel kahra
manlığı ile tanınmıştı. ~Le
pante harbinde yaralanmış, 

beş sene de esir olmuştu. 

İspanyaya dönünce kendisini 
edebiyata vapfetti. .................... 
YENİ BİR KANSER TEDA

VİSİ USULÜ 
İngilterede yeni bir kan-

ser tedavi :sulü tatbik o-
lunmuştur. 

60 yaşlarında bulunan ve 
ameliyat; yakılması imkansız 
olan dil kanserli bir İngilize, 
(ağır su) şırıngaları yapıl

mıştır. Bu hastalıktan dola
yı konuşamıyan, bir lokma 
yemek yiyemiyen hasta, gün
lerce devam eden bu teda
viden sonra konuşmıya ve 
:~tiha ile yemek yemeğe 
başlamıştır.~ 

Ağır su ile iedavi usulünü 
bulan üç Amerikalı fen a
damıdır. 

(Ağır su) maddesi bildiği-
miz alelade suda bulunur, ve 
bunun 6000 de bir parçası
nı teşkil eder; ve uzun dev
relerle sudan elektrik geçi- , 
rilerek elde edilir ki, gayet 
pahallıya malolur. 

1937 - 193& Senesi zaferini 
BUGÜN 

Kültürpark Sineması'nın 
Telefon 3151 

GÖSTERDİGİ İKİ FİLİMLE KAZANACAKTIR 

1 - Aşk kanatları 1 Anabella - Jean Murat P. Rıchard Vllm 

1 Gibi üç büyük Fransız artisti tarafından temsil edil
miş temiz ve çok müessir bir aşk hikayesini musavver 
senenin en güzel filmi vazife ile aşk arasındaki müca

dele ve tayyareciliğin en son terakkiyatı bu filimde 
heyecanla görülecektir 

2 - Paris eğleniyor 
FRANSANIN EN BÜYÜK ARTİSTİ 

LUSIEN BARUKS - Olta Parlo 
arafından temsil edilmiş eğlenceli -neşeli- şarkılı komedi 

A YRıCA : FOKS JURNAL 
Seanslar her gü M: Paris eğleniyor 3,10 ve 7,15 te Aşk 
kanatları 5 ve 9da... Cumartesi ve pazar saat 1 de 
Aşk kanatlarile başlar ... 

FİA TLER Kültürpark duhuliyesi dahil 20 - 30 k. 
...................................... 

26 BiRiNCi KANUN 

S. Ferit Eczacıba~n 

S E L ·A MET 
Nezle 

Grip 
Bronşit 

ve Bilumum boğaz ve burun 

hastalıklarına karşı: 

Depo: ]Şifa Eczanesi 

Aşçıbaşı Marka• 
Makarnaları 

Selanik sergisinden birincilik 
madalayasını kazanmıştır. 

DOKTOR 
İsmail Hakkı 

Bilgeer 
Dervişoğlu 

Dahili, sinir, çocuk hastalıkları 

DiKKAT! 

Peşini ive 
Taksitle 

En şık en ucuz elbisele
rinizi Kavaflar şarşısmda 35 

No da 
TER Z I 

Kazım 
Şengüder'e 
Yaptırınız. 

1 nci Sınıf M utahassıs. 
saat 9-12 İkiçeşmelikte 

1 6 K k Y l 71 N d ı ıınıunınınıı n ııııınıı nıo ın ıı m o ıııınıınıı ıı nnmımımııtUR - arşıya a a ı a. a 
T. 3760 

~~~ııuu~~~ 

ÜROLOG OPERATÖR 

DOKTOR 
Fuat Soyer 

Böbrek, mesane, prostat, 
idrar yolu hastalıklarım te
davi ve ameliyatlarını yapar. 
2 nci Beyler Numanzade No. 5 

m1iô1fôTm~ 
Salıh[Sonad ~ 

Cilt, Saç ve Zührevi has- i 
tahklar mütehassısı 

2 nci Beyler sokak No. 81 
Her gün öğleden sonra ~ 

Telefon: 3315 
~k;ts~~~ 

Zengin Olmak 
• 
isterseniz 

Yılbaşı biletlerini "Zengin 
Kişe,, den almağı unutma
sınlar. 
mumınmmııı nmuııı m 

Yün, İpek, Pamuk, Keten, 
Floş ve karışık her cins ku
maşı kolayca ve emniyetle 
boyar. Telefon: 3882 

9 EYLÜL BAHARAT 
DEPOSU 

Cumhuriyet 
Kişesi 

Yılbaşı piya!'go biletleri
nizi pek çok vatandaşlan 
servet, refah ve saadete ka
vuşturan bay Receb'in Eski 
mahkeme önünde (96) nu
marada (Cumhuriyet) kişe
sinden almağı unutmayınız • 
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Milli· Şefimiz ~TELGRAF· TELEFON 
~ ~ •. lm]~~~ts=:l~~~~tıı=:ıı~~ 

Radyo evini gezdiler 
Ankara, 26 ( Radyo ) -

Dün öğleden sonra saat 17 
de Reisicumhurumuz ismet 
İnönü radyo evini ziyaret 
buyurmuşlardır. 

lstanbuldaki 
Maçlar 

lstanbul, 26 (Hususi) -
lstanbulda yapılan maçlarda 
Beşiktaş-Galatasaray'la 2 - 2 
berabere, F enerbahçe - Hi
lil' e 1 re karşı 6 ile galip 
selmiştir. 

At Koşuları 

Ankara, (Radyo) - Dün 
Ankarada yapılan at koşu

lannda Sağnak, Karanfil, 
Firih, Özdemir iştirak ettik
leri koşularda birinci gel
mitlerdir. 

Birlik sulhu 
Temin ederJ# 

• 
al 

l 

.................................. ~~-----------------------
Fransız Sosyalistlerinin Fevkalade Toplantısı 

Paris (Radyo) - Fevkalade bir toplantıya çağrılan Sosyalistler iki içtimaını dün aktet
mişlerdir. 

Dahili siyaset hakkında cereyan eden müzakereler neticesinde Fransız milletinin daima 
birleşik bir vaziyette yaşamaları lüzumundan bahsedilmiş ve bu cihette tam bir mutaba
kat hasıl olmuştur. 

Yarın (bugün) harici siyaset hakkında eski başvekil Lion Blum'un izahati dinlendikten 
sonra kongrenin mesaisine nihayet verilecektir. 

Rum enliler Ankara muhtelitini yendi 
Ankara, (Hususi) - Dün 19 Mayıs stadında Rumen Milli takımı ile Ankara Muhteliti 

arasında temsili bir maç yaptı. Havanın yağmurlu olmasına rağmen saha çok kalabalıktı. 
Oyunun sonlarına doğru da Başvekilimiz Celal Bayar refakatlerinde Adliye vekili Şükrü 

Saracoğlu, Milli Müdafaa Vekili Kazım Özalp, Orgeneral Fahrettin Atalay olduğu halde 
Stadı şereflendirdiler. Misafir takım Ebedi Şefimiz Atatürk'ün hatırasına hürmeten bir daki-
ka hareketsiz kalmaları seyirciler üzerinde çok derin bir tesir yaptı. . 

Neticede Rumen takımı Ankara Muhtelitini bire karşı iki ile galip geldi. 

• 
Fransa Italyaya ne zaman cevab verecek 
Paris 26 (Radyo) - Dün pazar olmasına rağmen kabine gece geç vakit toplanmıştır. 

ltalyaya verilecek cevab salı ve çarşambaya kadar ancak hazırlanacaktır. 1 

İspanyada tekrar 120 şehir ve köy bombalandı 
Paris, (Radyo) - Noet yor- 3,5 Milyon Halk yurtsuz kaldı ( 

Ya.zan: Sırrı Sanlı 
l;J~~~~~~s-~•~::tıuıoıı (ts) nuım~g~~B~=:: 

Hakikaten insanlarda vicdan var ımıdır? 
Hakikaten vicdan, denlldljil kadar bUyUk 

bir kudretmdlr ? 

--~--
Mecmua muharriri - O t Katip - İlk günleri sa-

halde sizin kanaatinize göre bahleyin erkenden yatağın-
bu adam intihar etmiş değildir dan kalkar kalkmaz ticaret 

Katip - Bence öyle.. ve sanayi borsalanndaki 
Mecmua muharriri- Ha- acentelerine sert ve kat'i 

yatta daima muvaffak ve emirler vererek kendisinin 
muzaffer olmuş, rakiplerini, idare ettiği müesseselere 
düşmanları her zaman mah- rakip sanayi, ticaret ve ban-

ka evlerinin esham ve tahvederek yere sermiş Banker 
vilatını düşürmeğe çok defa 

Tot kimin tarafından böyle muvaffak olduğu halde ak-

~~~:işm::::r~:~:!~ ~:r~:: şama doğru olan faaliyetle-
rinde büsbütün başka bir 

kittiğini zan ve tahmin e e- zihniyet. başka bir usul ile 
bilirsiniz? Bu hususta şüp- sabahları başardığı işlerin 
helendiğiniz hiç bir kimse tamamen aksini. tamamen 
yok mudur ? bozulmasını mucib olacak 

Katip - Şimdilik şüphe direktifler vermeğe başla-
ettiğim kimse yoktur, fakat mıştı. 
beni kurcılıyan bir mesele Hele bu faciadan bir iki 
vardır. gün evvel bana sorduğu 

Muharrir - Nasıl mesele? sual beni büsbütün şaşırtmıştı! 
Katip - Patronumün son Muharrir - Ne gibi sual? 

zamanlarda doktor Kanso- Katib - Meseli bana söz 
arasında soruyordu: "Şimdi-

~n mü~as ... bet!~e dün Pa- Londra, 26 (Radyo) - Frangistlere ait bombardıman tayyareleri dün 120 şehir ve köyü 
nate büpyu~ bşenlıkler yaNpıl-1 bombardıman etmiştir. Şimdiye kadar bombardıman neticesinde cumhuriyetçilere ait yer- 1 
mıthr. arıs aşpapazı oe 1 d .. b k ·ı h lk d k 1 t d ş· d" k d · .. 1 l · ·1 .mGnuebetile Fransız milletine er e. u~ uçu .mı yon a yur suz a mış ar ır. ım ıye a ar o en erın sayısı mı yonu 

nun tedavisinden sonra ge
çirdiği bazı buhranlar nazarı 
dikkatimi celbetmiştir. 

ye kadar kaç bankayı iflasa 
mecbur ettin? Kaç fabrika 
bizim yüzümüzden faaliyet
lerini tatil etmeğe mecbur 
kaldı? Batırdığımız adamlar 
arasında ölenler çok mudur? 

rad d t w h·t b d d geçmıştır. Madrıd yarı yarıya harap olmuştur. 

eli 
yo a yap ıgı 1 a e e e- ıııııaııaıııaıuıııııınıımuıaınııı-1111111111111111mıaııaıııuuıuııı·-···--m1111-1111111 ı--·- mmu....:'·-- ıımmııııııu --- -· --~· - 1J111J1U1 ını nınn ımıı 11 ııın ı ıı ı :ıınııııını ıııuııın 

ki : "Geçen Eylül içinde Ankara 
milletime hitap ederken harp Alsancak yamanları Üçokta 
ayaklarımızın dibinde dolaşı-
prdu. Büyük dostumuz lngil- Radyosu Demirs.c.ı oru yendiler 
terenin sayesinde dünya kor- r 

:'L- Dün Alsancak stadında lik ilk golünü yaptı. 
ııaunç .bir ikibetten kurtuldu. Parla radyosunun tesl- ı d d d B Şimdi ise harp tehlikesi ta- maç arma evam e il i. u golden sonra Yaman-
•miyle ortadan kalkmamak- rlnden kurtarıhyor Üçok - Demirspor takımları- lılar muntazam akınlarla 

beraber sükün içinde hitap nın maçı oldukca heyecanlı Alsancak kalesini tehdide 
ediyorum. İstanbul radyosunun faa- oldu. başladılar. Yamanlılar Al-

Sulhun idamesi için millet- liyete geçeceği hakkındaki Üçok yediği üç gole karşı sancak müdafisinin bir hata-
lerin birleşmesi lazım. Bil- haberlerin doğru olmadığı tam 9 gol atarak oyunu ka- sından istifade ederek bera-
Uua biz Fransızların hep kat'i surette anlaşılmıŞtır. zand1 • berliği temin ettiler. İlk dev-
Wr arada birleşip anlaşma- Yalnız bu radyo, evvelce de Yamanlar - Alsancak ta- re bu netice ile bitti. 

Z zamanı çoktan gelmiştir. yazıldığı üzere, şehrimizde kımları günün son maçını İbinc· devre Alsanklılar ---BELEDİYE 
M/~--EISiMiZİN ---o ........ 

ON ANKARA RADYO
NDA 1939 IZMIR EN

TERNASYONAL EUARI 
iÇiN YAPTIGI GÜZEL 

HİTABE 
M~ta11tarah Birinci Sahifede-

kişilik büyük tiyatro 
ından, fuara iştirak 

ecek ziyaretçiler için 
tllrlll konforu haiz 

• ve ucuz şehir otelin-
ve lzmire geleceklerin 

İkhsat vekaletlerile 
iz banktan gördükleri 
yhk ve yardımlardan ve 

IP~,Ulan celbedecek Ser
ma, Efes ve Sart harabe

R.t8'*"•[D,e gitmeği kolaylaştıracak 
tik yollardan salahiyetli 
ikna edici bir lisanla 

ttikten sonra vatandaş
ızı ve yabancı dostla

zı 1939 Enternasyonal 
nı ziyarete davet ve 

Yik etmiştir. 

Yılbaşı hediyelerini alırken 
• elenn ve oyuncakların 

çeşidini bulacağınız 
euzluk Sergisine ) nğra

)'I unutmayınız. 

yapılacak bazı ihtifal gün- oynamak üzere sahaya çıktı- hakim oynadılar. Sonra doğ-
lerinde çalışacaktır. lar. Oyun başlar başlamaz ru Selahittin ve ilyas birer 

Aldığımız: malumata naza- Alsancakhlar sıkı hücumlar gol yaparak Alsancağm gol-J 
ran, Paris radyosunun tesiri yapmağa başladılar. Oyunun lerini üçe çıkardılar. Oyun 
altında kalan Ankara rad- ortalarına co~ru bir ceza biraz sonra bu şekilde niha· 
yosunun, bu tesirden kur- vuruşundan Enver Alsancağın yetlendi. 
tulmasına yarıyacak tedbir- -------=--------
ler alınmıştır. Bu maksatla BULGARISTANDA 
tulü mevcde kısa bir deği-
şiklik yapılacaktır. 

Ankara radyosu, son gün
lerde, Münir Nureddin kon
seri ve onu takip edecek 
alaturka diğer musiki kon
serleri vasıtasile takviye e
dilmektedir. Bu konserlerin 
çoğalması halkı memnun et
mektedir. 

Bunlardan maada Ankara 
radyosu, Finlandiya Türkle
ri ve diğer memleketlerdeki 
Türklere mahsus geceler ter
tip edecektir. Halk, bilhas
sa alaturka neşriyatın altı 
ile sekiz arasında yapılma
sından memnuniyet izhar 
etmektedir. 

-->~--
[ski Partizanlık Polotikası 

, Altı mebusun parlamento- t 
dan ihracı hakkında karar 
ittihaz etmek üzere müzake
relerde bulunulduğu sıralar
da Mecliste bazı mebuslar 
polotik cinayetlere de temas 
etmiş ve bu hususta şiddet-
li münakaşalar olmuştur. Bu
nu bahse mevzu eden yarı 

~ " D t • resmı n e s ,, gaze esı, 
151121938 tarihli sayısında 
polotik cinayetlerin' Bulgar 
polotik tarihinde ebediyen 
kara bir leke halinde kala
cak olan müessif birer ha
dise olduklarını ve bunların 

partizanlık denilen kötü has
talıktan mütevellid bulun
duklarını yazarak : "Bunla
rın geçmiş zamanların par
tizanlığa ait re jimlegin en 
tipik bir karekteridir.,, de-
dikten sonra bu kara leke
nin ehemmiyetini anlamak 
ve dünkü idare sistemleriy
le bugünkü rejim arasında 
esaslı bir mukayese yapabil
mek için o feci hatıralan 
tahlil ve tetkik etmek la
zımgeleceğini ilave etmek
tedir, 

. İSTER GÜL İSTER AGLA 
Farelerle mücadele 

Son zamanda gazetelerin yazdığına göre Boston beledi) c reisi şehir dahilindeki fareleri 
saydırarak, mevcudunu öğrenmek istemiş! Yapılan arama Ja altmış bin fare rakama alın
dığını görerek, şehri bu farelerde11 kurtarana mükafat vad _' miş! 

Boston belediye reisi bu iş için :edilere müracaat ederek ncuz knrtulacağını düşünürsek 
Mart ayını gözönüne getirmemiz ı.~ zım gelir. Mart ayında Jr _dilerin konferansı, farelerin 
orkestrasile Bostonun alacağı ala :ığı manzarayı gözlerinin önünde canladırda : 

İS TER GÜL İSTER AÖLA 
-

Muharrir - Nasıl buhran
lar? Halbuki milyarder pro
fesör tarafından tedavi edil
dikten sonra uykusuzluğun 

verdiği azap ve ızdırap buh-
ranlarından kurtulduğunu 
bütün aleme bildirmiş ve 
bütün Amerıkan gazete 
ve mecmualarınna doktora 
açık teşekkürler neşrettirmiş
tir. 

Katip - Bu dediğiniz çok 
doğrudur, doktor onun uy
kusuzluğuma bir çare bt 1 nak 
fakat ayni zamanda onun 
kafasında, kalbinde, vicda
nında, hulasa bütün varlığın
da müthiş bir tahavvül hasıl 
etmişti. Kanson onu tedavi 
ettikten sonra milyarder 
Bankerin hayatında iki şah
siyet görmeğe başladım ! 
Muharrir- Nasıl iki şahsiyet? 

Muharrir - Siz onun bu 
suallerine cevab verdiniz mi? 

Katib - Ben ne cevab 
vereceğimi bilmiyorum, çün
kü onun ötedenberi bir mü
essese batırdığı zaman duy
duğu anlaşılmaz zevk ve 
neş'eyi kimsede görmediğim 
için bu yeni melankolik va
ziyetini nasıl tefsir ve telakki 
etmek lazım geleceğini bir 
türlü kestiremiyorum.. Hele 
gece yarı ağlar bir vaziyette 
bana " hakikaten insanlarda 
vicdan var mıdır? Vicdan, 
denildiği kadar büyük bir 
kudret midir ? Diye bir sual 
soruşu vardır kilo manzarayı 
bir türlü aklımdan silemiyo-
rum. -Devam edecek-

1U111111U111 n11111uı11Maııııu mııı ımuwıuııuıııuıuıı ıııın nwıu u ınuııuuııwıuuıuıu 111uııııımı aımu1111111ıuııııı._ __ _ 

Kurultayda görülen işler ve 
Başvekilimizin nutuklan 

--~--
- Baştarafı birinci sahifede -

Kurultayda müzakere edile- milletinin en büyük ide-
cek işler izah edıldikten ati olacağını izah buyur-
sonra Başvekilmiz Halk par- duktan sonra "Onun yüksek 
tisinin bu fevkalade toplan- huzurunda sizleri beş dakika 
tısında parti nizamnamesinde tazim ile ayakta durmağa 
yapılacak tatilatı bildirmiş ve davet ediyorum.,, 
heyecanlı bir sesle Atatürkün Diyerek ruznameye geçil-
en karanlık günlerinde en bü- diğini bildirmişlerdir. Ruzna

yük müşkilita bir kaya gibi nasıl 
medeki program mucibince 

göğüs gerdiğini Türk mille- Millet Meclisi Reisi Mustafa 
tini canlandırmak, vatanı 
kurtarmak için gösterdiği Abdülhalik Renda Asbq-
kudret ve kabiliyetle Türk kanlığa seçilmiştir. 
milletinin ' de herşeyi yap- Bundan sonra ikinci AIJ-
mağa kadir bir kuvvet ve başkan ve altı sekreter inti-
kudreti bulunduğunu ve hap edilmiş ve seçilecek 15 
Atatürkün manevi hayatının kişilik encümen yerine hartJ 
Türk milleti gibi daima genel sekreterinin takriri 
baki kalacağını ve hepimizin üzerine bu dafaya mahsus 
tek bir kalp tek bir insan olmak üzere kor'a ile delege 
gibi her zaman ona !tabi intihap olunmuştur. 
bulunduğumuzu ve onun Bunlar arasında lmıirden 
kurduğu partinin Türk mil- Bay Mehmet Aldemir de 
letinin partisi olduğunu, vardır. Kurultay mesaisine 
eserlerini nesilden nesile bugün saat 15 de tekrar 
ulaştıracağımızı ve Büyük başlamak üzere tadil edi-
Kurtarıcının idealinin Türk miştir. 
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