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E HEDEN NUTKU 
Milli 

• 

DEMOKRASİ ALEMİNDE MİLLLİ ŞEFİN NUTKU 
YEPYENİ BİR İNKILAP YARATACAKTIR 

isteği. 
~~~~-I!J~--~--

M illi Şefimiz ve millet babası İsmet İnönü'nün dün rad
yoda dinlediğimiz, bugün gazetelerde okuduğumuz tarihi 
ve "halkcılık, halkın kalkın • ası, devletin kuvvetini milletin 
kudretinde arıyan en samimi demokrasi,, aleminde yepyeni 
bir inkilap yaratacak kadar mühim olan nutkunda "Cum
huriyeti, gönül1eri yalçacak bir aşk ateşi yapmak,, idealini 
besliyenler için ne sonsuz ve tükenmez ilham kaynağı ola
cak hakikatler vardır. 

Şimdiye kadar dinlediğimiz ve okuduğumuz nutuklar 
arasında halkın hakkını bukadar tanıyan ve tanıttıran mil
let ile devleti birbirinin kucağına atan, ve hükümetin şev-
ketini halkın refahrnda bulan bir hitabe ile daha karşılaş
~ığımı~ı hatırlamıyoruz. Unutulmıyacak zaferlerin kahramanı 
ismet Inönü bu samimi ve bütürı vatandaşlann kalplerini 
feteden hitabesi ile anlatmıştır ki : 

Halkın dileğini dinlemek, ona çare aramak ve 
bulmak Millf Şefimizin ve Milli hükOmetimizin 
en başta bulunan bir isteğidir. 

SIRRI SANLI 
................................................... , •..•..••••••...•..........•... 

-MERİC .... TASTI .. ------111111111111------
EDİRNEYE HÜCUM EDEN SULAR İKİ MAHALLEYİ 

SULAR AL TINDA BIRAKTI 
Edirne, 26 (Hususi) - Yağan yağmur!ar ve balkanlarda 

eriyen karlardan Meriç nehrinin suları taştı. Gazimihal ma
hallesi kamilen Tabakhane ve Göl mahalleleri~kısmen sular 
altında kaldr. Tuğyan felaketine uğrayan mahalleler halkı 
büyük telaş ve korku içinde kalmışlardır. Zabıtanın büyük 
gayreti sayesinde suların hücumuna uğrıyarak büyük tehli
ke arzeden (75) ev halkı kayıklarla kurtarıldı. 

--------(!]--------• • 
iKi TREN 

•••• 
Çarpışarak parçalandı, too ölü 300 yarah var 

Bükreş, 26 (Radyo) - Evvelki akşam Romanyada Estur
ya civarında çok feci bir tren kazası olmuştur. Aksi isti-
kametlerden gelen iki tren müthiş bir şiddetle çarpışmıştır. 
Estüryaya en yakın istasyonla telgraf ve telefon hatları buz 
ve rüzgarlar tarafından koparılmış olduğu cihetle kaza vak
tinde haber alınamamıştır. 

Son haberlere göre felaket blançosu 100 ölü ve büyük 
bir kısmı ağır olmak üzere, 300 den fazla yaralı olarak 
tesbit edilmiştir. Yaralılar arasında memleketlerine izinli 
olarak gitmekte olan birçok zabit ve neferler vardır. 

İSTER GÜL İSTER AGLA 
~~~~=~.ı~ ... ~~ ...... ~~;~~··~~1:+-.._..~~~=~~ır.:---.11.~=~ :::~~ 

Ankara, 26 (A.A) - Mil
li Şefimiz Reisicumhur h:
met İnönü C. H. Partisi 
büyük kurultayının bugün 
öğleden sonra aktettiği top
lantıda parti tüzüğünün ge-
nel başkanlığına ait madde-
lerinin kabulünü müteakip 
riyaset mevkiine gelerek 
aşağıdaki mühim nutku irat 
buyarmuşlardır. 

Büyük kurultayın sayın 
üyeleri! 

Büyük Partimizin esas 
bünyesinde bugün aldığını 
kalbi ve nizami kararla be-
ni değişmez başkan seçtiniz. 
Yüksek teveccühünüzün ve 
samimi itimadınızın ifadesi 
olarak aldığınız bu karar-
dan dolayı sizlere teşekkür 
ederim, Bu anda omuzlarım
da bulunan genel başkanlık 
vazifesini Partinin büyük 
milletimizin hayrinden ve 
hizmetinden başka gayesi 
olmıyan maksadına uygun 
bir surette ifa etmek ıçın 

bütün varlığımı sarfedece
ğim. Sizlerden ve partinin 
bütün azasından birlik, be
raberlik, yardım beklerim. 

Aziz arkadaşlarım!. 
Büyük kurultay kurtuluş 

mücadelesinin en evvel işle
meğe başlıyan içeriden ve 
dışarıdan her türlü insafsız 

hücumlara milletimizin maruz 
kaldığı günlerde onun irade
sini ilan etmek üzere mey
dana atılan en eski teşkila
tımızdır .. Bence ebedi şefi
miz Atatürk'ün kendisine 
kadar ve kendisinden sonra 
burada ve diğer memleketlerde 
yapılan milli mücadelelerden 
en kıymetli farikasını bu 
kurultay ve onun manası 

teşkil etmektedir. Atatürk 
kurtuluş mücadelesini siyasi 
ve askeri sahalarda evvela 
kurultayda sonra Büyük Mil-

•• 
Bundan Sosra Olümden Korkmamak mı 

Lazım Gelecek ? •.. 
s• 

İngilterede ameliyat edilen bir kadının birdenbire kalbi durvermiş. Doktorlar, maşaz 
yaparak ve birçok tedbirlere baş vurarak beş dakika sonra ahireti boylıyan kadıncağızı 

tekrar hayata kavuşturmuşlardır ... 
Gözlerini hayata yeniden açan bu hatuncağıza doktorlar: 
- Neler hissettiniz ? 
Diye sormuşlar .. ve şu cevabı almışlar : 
- Kendime gelirken çok ızdırap duydum. Halbuki 

hafiflik hiss~diyordum .. bütün arzularımda serbesttim .. 
liyebiliyordum. 

biraz evvel kendimde büyük bir 
yani onları istediğim tarafa sürük-

Kulağıma da ahenkli ahenkli sesler geliyordu. uyandmldığıma müteessir oldum ... ,, 
Kadının ifadesini aşağı yokarı yazdık .. 
Ölümden dirilenler ölümü medhededursunlar, sen ey kari, insanı bu meçhul uçuruma 

sürükliyen ölümden kendini korumağa ve tam bir sıhhat içinde yaşamağa bak. 
Ölümüm medhiyesini yapanların aklına: 

İSTER GÜL İSTER AÖLA 

' 

let Meclisi içinde idare etti. 
Sulh ve harbin siyasetini 

inkıtasız bir millet meclisiyle 
idare edebilmek zihniyetini 
ve kudretini bugün dahi çok 
memleketlerde ğöremiyoruz. 

Atatürk kurultayları yalnız 
Millet hayatiyetinin lüzumlu 
bir makanizması olarak tak
dir etmekle kalmazdı. Onu 
samımı ve derin bir sevgi 
ile de severdi. Büyük ku-
rultayın duygusunu söyledi
ğime emin olarak bütün ge
lecek kurultaylar adına da 
Atatürke karşı hiç bir zaman 
solmıyacak olan sevgi ve ta
zim hislerimizi ifade etmek
le şeref duyarım. 

Arkadaşlar! 
Kurultayımızın bu usno

mal toplantısı senelik parti 
toplantılarından sonra vuku
balduğuna dikkati celbetmek 
isterim. Her biriniz köyler
den başlıyarak vilayetlere 
kadar milletimizin şikayet
lerini ve dileklerini dinlemiş 
bulunuyorsunuz. Büyük Mec
lisin ve Cumhuriyet hükü
metinin faaliyetine başlıca 

temel halkımızın şikayetle

rine vefa etmek olduğu dü
şünülürse parti teşkila

tımızın senelik çalışmalarının 
milletin idaresinde ne kadar 
verimli bir kolaylık olduğu 

göze çarpar. 
Şikayet ve dileğin bir de

fa da ve bir lahzada tatmin 
edilmesi Şimdiye kadar hiç 
bir millete nasip olamazdı 
ve nasib olmıyacaktı:r. 

Ancak şikayet ve dilek
le hülasa olunan milletin a
meli arzusu hiçbir teşkilat ........ ,. ..................... , ...... , , ............. . 
Genel sekreter 
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Ankara 26 (Hususi)-Bu
günkü Parti kongresinin çok 
iyi karşılanan neticelerinden 
biri de şudur: 

Parti genel sekreterliğine, 
gene şimdiki Dahiliye Vekili-

1 
miz Dr. B. Refik Saydam 
seçilmiştir, 

ta bizim partimizin sinesin
de olduğu kadar esas tutul
mamıştır. Hepimizin en kıy
metli alakamız milletin e~ 
pahalı ve e n gt" : sayılacak 
dileklerin e kadar te:lbir bul
mağa çalı.şınaki:ır. Kanunlar
la ve büyü'.< Millet ~ıTl!clisi .. 
nin emanetleriyle vazı:e al
mış memurlar, Veki 1Lr, he .. 
pimiz millet hiz:netinde şe

ref bulan vatandaş iar olarak 
onun ihtiyaçların3. yetişmek 

hisleriyle meşLuuz. Büyük 
küçük bütün vazifelerin iyi 
ve temiz ifa olunması emel
lerimizin başındadır. Parti 
toplantılarının temiz ve pü
rüzsüz çalışmasının sonunda 
bu sözlerimde arzu ettiğiniz 

manayı bularak muhitlerini
ze döneceğinizi ümid ediyo
rum . 

Aziz arkadaş]ar ! 
Partimizin karşısında bu

lunduğu vazifeler vardır . 
Vazifelerin bundan sonra 
ehemmiyetleri azalmış değil 
daha ziyade artmıştır. Sağ
lam bünyeli, yüksek isti
datlı asil bir milletin siyasi 
hayatına istikamet vermek 
iddiasındayız. Geçmiş tari
hin fırtına!arı içinde geç ve 
eksik kalmış taraflarımızı 
sür'atle tamamlamak ve iler
letmek vazifesindeyiz, Millet
lerin geçimsiz ve birbirine 
emniyetsiz bulundukları bir 
zamandayız. Milletlerin bir 
aile efradı gibi birtirlrıia c' e -t
lerini anlıyarak bu küçük 
kürrenin kucağı:ı!Cla kardeşçe 
yaşayabilmeleri aziz emelinıiz
dir. 

Fakat arkadaşlar milletk
rin birbirlerile iyi geçinme
lerini yalnız bizim arzumuz 
temin edemez. Hatta bizim 
milletler arasında kopacak 
muhtemel bir fırtınada uzak
ta bulunmamız bile yalnız 

bizim tedbirimiz ve kat'i ar
zularımızla temin edilmiyebi
lir. Demek ki kaybedilmiş 
zamanlar telafi etmeği, mil
letimizi sür'atle ilerletip yük
seltmeği türlü sekteler ve 
manialara maruz kalmak ih-
timalleri içinde başarmağa 

meburuz. 
Partinin bütün azası çalış

kan bir vatanperver olduğu 
kadar milletin beraberliğini 
-Devamı 4 üncü sayfada-

Halkın Sesi Hakkın Sesidir 
~ ...;:: 

==p==--:;== 

FENERLER 
Havaların yağmurlu olduğu geceler bazı mahallelerdeki 

fenerlerin yanmadığı söylenmektedir. 
Bu yüzden o mahallerde oturan halk şehrin birçok semt

lerini görüp imrenmektedirler. Havagazı fenerlerinin yan
madığı mahallelerde gece evlerine geç dönmesi icabeden 
halk, evlerine gidip gelmekte müşkilat çektiklerinden bu 
müşkilatın hallini sayın belediyemizden rica ediyor. 

Halkın Sesi Hakkın Sesidir 



SAHiFE 2 

GÜZEL YALIDA 
Çalınan Otobüsün Lastikleri 1 

Bulundu... l 
~~ 1 

Yatakhk yapan Ha~ lba~ahlm yakalandı 
On gün evvel Güzelyalıda 

Şeref sokağında Mehmede 
ait 454 numaralı otobüsün 
arka tekerleğinin cantı ile 

ları saklıyalım dediler ve 1 
beraberce helanın çukuruna 
gömdük ve üç gün evvel j 
lastikleri Kemalpaşaya gö-
türdük demiştir. 1 beraber iki lastiğini çalan 

Halil lbrahimin karısı Ul- 1 
viye de hakikatı itiraf et
miştir. Lastiklerin bulunma 1 

AlyonkaMrhisarlı otobüs bilet
cisi Halit jbta)ıim yakalan- 1 
mış ve lastikler Kemalpaşa
dan getirilerek sahibine iade 
edilmiştir. 

işinde şoför Pilot İsmailde ı 
büyük yararlık göstermiştir. 

Halil lbrahim ifadesinde : Halil İbrahimin şeriki cürmü 
olduğu anlaşılmış ve tahki
kat devam etmektedir. 

Lhlikleri Arapderesindeki 
evime iki kişi getirdi bun---------------
Yunanlılar 
balık aldı 

Noter 
Muavinleri teminat 

Yatıracaklar 
lstaabulda son hafta içinde 

tutulmuş olan balıklardan 
Yunan gemilerine bin çift 
kadar satılmıştır. Yunan ge
mileri Yunanistana hareket 
etmişlerdir. 

Noter vekili namile vazife 
gören müstakil noter muavin
lerile bu vazifeyi ilaveten 
memuriyet olarak gören ad
liye memurlarının teminat 
yatırmaya mecbur oldukları
nı Adliye Vekaleti alaka
darlara tamim etti. 

--..-: ... ·-
Döviz Bedelleri 

Maliye Vekaletince yeni- dö .. ;i;ı;;d;ü;;;:··;~·;i·;;;·;d·;;; 
den alınan bir karara göre, itibaren ödenmesine başla-
Amerikadan gelen malların nacaktır. 
--•••--•--•mııııımmınn •ımnnnnımmuınııı ımnmnıanunnaımnmınmınu•• 

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

( BugUnkU Pr •Dramı) 

Türkiye Radyodifüzyon Dalga uzunluğu 

Postaları 1639 m. 183 Kcs./120KW. 
Türkiye radyosu T.A.Q. 19,74 m.15195 Kes./ 20Kw. 
Ankara radyosu T.A.P. 31,70 m. 9465 Kes./ 20KW. 
12.30 . Müzik (Büyük bir virtüozun plakları) 
13.00 Saat , ajans haberleri ve meteor Ankara 
13.10 Müzik (valslar-Pl) 
13.25-14 Türk Müziği ( şarkılar Pi) 

18.30 
18.55 
19.10 
19.25 
20.00 

21.30 
21.45 

21.55 
22.20 

Müzik (Çigan ve saire) 
Konuşma (hukuk ilmi yayma kurumu) 
Saat, ajans, Meteoroloji ve ziraat borsası haberleri. 
Türk müzigi. (Muhayyer faslı - incesaz) 
Temsil - Boş beşik ve ak kuş - (Milli piyes) 
Yazan (Ekrem Reşit) İstanbul konservatuvar mü
dürii (Yusuf Ziya Demirci)nin eserinden alınmıştır. 
Temsil esnasında halk Türküleri ve yurd havaları 
çalınacaktır. 

Konuşma (Türkiye postası) 
Saat, Esham, tahvilat, ve Kambiyo-nukut borsası 

fiatları) 
Türk müzigi (Muhtelif şarkılar) 
Müzik (küçük orkestra) 

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

KremE N HOŞ ...... 
Müstesna bir gUzelllk yarahr her yerden arayınız 

Merkez deposu Arasta No.338 Enhoş parfömleri mağazası. -

1 

ELHAMRA idaresinde Mlllt KUtUp-
hane sineması 

Senenin en gUzel ve eAlencell fllml 

TUrkçe3 Ahb 1 Türkçe 
sözlU ap ÇaVUŞ ar sözlü 

HAYDUTLAR -ARASINDA-

Kahkaha tufanı komedi faheserl 

Seanslar: 3-5-7 - 9 
CUMARTESİ 1 d .! Talebe 15 kuruş 
PAZAR Saat 11 d~ Aile Matinesi 

Salon 20 de Koltuk 30 Kuruştur. 

WJW· r n 

(HALKIN SESi) 
. 

fıı m ı ıı ı ı ı 1. 
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Kemer cevizli sokağında 

İbrahım oğlu 321 doğumlu 
Recep, Recep oğlu Ganinin 
evine taarruz ve karısı Mü
rüveti döğdüğünden yaka
lanmıştır. 

§ İkiçeşmelik caddesinde 
Cemal oğlu 30 yaşlarında 
Mustafa, bir alacak mesele
sinden Hasan oğlu Ahmede 
korkutmak maksadile bir el 
silah atıp kaçtığından yaka
lanmıştır. 

§ Karşıyaka Sümer sine
masında, Ali oğlu Mustafaya 
Şakir oğldu Ali ve Mehmet 
oğlu Tahir yer verme mese
lesinde Elmas oğlu Mustafa 
ve kardeşi Sadıkı dövdük
lerinden yakalanmışlardır. 

§ Alsancak Buğday depo
sunda Halit oğlu Sefer, Hü
seyin oğlu Aptullah ve Fa
riz oğlu Halik bir iş yüzün
den birbirlerini dövdükle
rinden yakalanmışlardır. 
~ Alsancak Küpeci soka

ğında Kadri oğlu Mehmed 
Mahmut kızı Redife kardeşi 
Subhiye, Abdurrahman oğlu 
Ahmed ve Hasan kızı Seni
ye ev meselesinden biri bir
lerini döğdüklerinden yaka
lanmışlardır. 

§ Keçeciler caddesinde 
Mehmed oğlu Recep Rama
zan kızı 17 yaşlarında Ha
limenin yanına yaklaşarak 
benimle konuşacaksın yoksa 
memleketi terk et seni öl
dürürüm diye tehdid ve bı

çak çektiği şikayet edilmiş 
ve suçlu yakalanmıştır. 

§Karantina Enveriye soka
ğında Nuri oğlu Kemal ça
kı ile Haticenin elinden Ha
tice de Kemalin çay kupası 
ile sol kaşından hafif suret
te yaraladığından yakalan
mışlardır. 

§ Keçeciler eski Bitpaza
nnda İsmail oğlu Cafer, İs
mail oğlu Sadık ve Haşim 
oğlu Riza eşya alım mese
lesinden birbirlerine hakaret 
ve bıçak ta teşhir ettiklerin
den yakalanmışlardır. 

§ Kemer Pazarında Meh
met oğlu Beytüllah para me
selesinden Mustafa oğulu 
Kazımı satırla başından hafif 
surette yaraladığından ya
kalanmıştır. 

§ Karantina tramvay cad
desinde Araphasan mıntaka
sında Hasan oğlu Kemal ya
nında çalışdığı Mehmet 
oğlu Abdülmecidin ceketini 
çaldığından yakalanmıştır. 

§ Kemer Kahramanlar 
mevkiinde Yusuf oğlu Meh
met Ali sarhoş ol uğu hal
de bir kahve meselesinden 
Kasım oğlu Aliyi biçakla 
kalçasından hafif surette 
yaraladığından yakalanmıştır. 
§ Keçeciler yeni sinemada 

Fen memuru Mehmet oğlu 
Ah.net elektriklerin söndüğü 

sırada yanında oturan 13 yaş
larında Saniyeye sarkıntılıkta 
bulunduğu şikayet edilmiş 

ve suçlu yakalanmışt.r. 

Dünyada 
Neler Oluyor 
~~~-'i'~~~-

~ 

Meraalm Rekoru 
Nevyorkta bulunan gene

rallerden Amasa Parker, 
Ünyon kolejinin 76 diploma 
merasimine iştirak etmekle 
dünyanın merasime icabet 
rokorunu kırmıştır. 

........ o •••••••• 
Talihsiz Bir Asker Anası 

Bir Amerikklı kadının beş 
çocuğu da asker oldukları 
halde içlerinden bir teki bi
le muharebe maydanında 

can vermemişlerdir. 
Çocuklardan en büyüğü 

ile en küçüğü bir yürüyüş 
esnasında ölmüşlerdir. 

Ortancası esir düşmüş, 
daha küçüğü k ıçmış mem
leket hududları dışına çık
mıştır. En küçüklerden di
ğeri de düşman tarafına 
geçmek alçaklığını irtikab 
etmiştir. 

Böylece beş çocuk ta bu 
hadiselerden sonra ölmüş
lerdir. 

........ o •••••••• 
Ençok ilaç Kullanan 
. Şehir \ 
lngilterede Hull şehri, mem

leketin en çok ilaç kullanan 
yeridir. Burada 8 ay zarfın
da, eczanelere tutarı 93084 
lira olan 423,657 reçete ya
pılmıştır. 

........ o•••••• .. 
Köpo§lle Ölen Kız 

Arkanzasta ufak bir kızın 
pek sevdiği küçük bir kö
peği ölmüş, acısına dayana
mıyan kız da aradan birkaç 
saat geçmeden, hayata göz-
lerini yummuştur. Ailesi de 
her ikisini ayni mezara göm
müşlerdir. 
( nı ı n ı ı ıın ıı nn ı , ım' 

i DOKTOR ı 
' ınmı ıın ııınnıııı n ıınıııuımıı ıııııımı ıımınumıın ıııl 

Sarıhk hastahAı 

Sarılıkta hastanın ilk du
yacağı veyahud duyduğu a-

raz hazımsızlıktlr. Bulantı 

şişkinlik, karında gerginlik, 

inkıbaz ve iştahsızlık ve sı
kıntı bu arazın başlıcasıdır. 

İdrar birdenbire koyu renk 
alır. Maruf tabirile koyu çay 
rengini iktisab eder. Bilakis 

büyük aptesin rengi bembe
yazdır. Köpek pisliği gibi
dir. Büyük aptesin bu ren
ginin daha doğrusu bu renk
sizliğinin sebebi barsaklara 
safra akmasıdır. idrarın ko
yu rengi de safranın kana 
karışması ve kısmen idrar 
yolile harice çıkmasıdır. 

Binaenaleyh sarılığa tutu
lanlarda dikkat edilecek 
en büyük esas şudur. 

idrarın rengi a'jılmalı , bü
yük aptesin rengi koyulaş

malıdır. Ancak o zaman saf
ra yollarmın açıldığı ve il
tihabın geçtiği anlaşılır ve 
hasta şifaya doğru yol alır. 

Sıhhat Balıkyağı 

Norveçya bahkya: ·arının en hallsldlr 

1KI DEFA SÜZÜLMÜŞTÜR 
ŞERBET GİBİ iÇiLEBİLİR 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat eczahanesi 
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D NELER GÖRDÜM, 
NLER DiNLEDiM? ••• 

-6-

Ah birader aşık olmak 
kötü şey, •• 

...... , ,, , , ..... , ............. ., :ı::ı:"ıı 1 1111 1 1111 111ııuı111111111111• 

Ve: 
-Eyvallah dostum.. tanış-

tığıma çok memnun oldum 1 
Dedi. Çıktı, gitti... 
Meyhaneciye sordum: 
- Kimdir bu zat ? 
- Vallahi ben de tanımı-

yo1um amma, birkaç aydır, 
hemen her akşam gelir .. 
sağdaki, soldaki maslara 
iltifat ederek kendisine rakı 
ısmarlatır ... 

Amma, dediği gibi üç 
dadehten fazla içmez ... 

Ve ilave etti: 
- Zararsız terbiyeli ada

mın biridir. 
Bu sırada karşıki masa

daki konuşmalar beni ala
kadar etti. Bir iskemleye 
ilişerek kulak kabartmağa 

başladım . 
Masada üç kişi oturuyor

du içlerinden en genç olanı: 
- Ah birader, diyordu, 

aşık olmak kötü şey .. . 
Uzun boylu alay ediyordu: 
- Daha yeni mi anlıyor

sun ülen ... Aşık olanlar, acı 
soğan yimiş gibi göz yaşı 

dökerler... Gönülleri bizim 
meyhanecinin ızgarası gibi 
cız cız yanar, durur ... Ayaz
da kalmış gibi uyuyamazlar .. 
daha ne bileyim ben .. 

Üçüncü arkadaş: 
- Dostum, dedi, aşk de

nen nesnenin rüzkarı senin 
de başından esmiş olacak ki 
söylendin de söylendin ... 

Uzun .. boylu adam güldü: 
- Ha.. şunu bıleydin hö

dük. 
Bizim aşık bunlara aldır

mada devam etti: 
- Bir kaş, bir göz var .. 

eh.. Allah özenmiş özenmiş 

de yaratmış dersin .. 

Arka c aşı gene güldü : 
- Ulan, dedi, sade soya 

aşık olmaz.. cebinde man
giz yoksa böyle haltlar yi
yeyim, deme! Anladınmı? 

Aşık: 
- Fakat karıda beni se-

viyor: Be ! Dedi... 
- Hay aklına koca bir 

turup sıkayım senin ... Ulan, 
avrat sana daha asıl yüzünü 
göstermemiş öyleyse ... 

Baknana bir suratına .. Ço
bur bir yüzün,. Benimkinden 
beter turşuluk bir burnun 
ve han kapısı gibi ağzın var 
be.. Karı senin neyini seve
cek ... 

Delikanlı kızmış olacak ki: 
- Eeeh gönüldür ağam, 

güle de konar, dikene 
de,.. Dedi. Ötekisi: 

- Neyse yine kibarcasini 
söyledik aşik ... 

Diye kadehini kaldırdı ve 
dibine kadar içti. 

Bu sırada diğer arkadaş: 
- Şakayı !bırak ta konu

şalım, dedi... Bizim delikanlı 
abayı yakmış.. Ne halt ede
lim de şunu bu saçma işten 
yazgeçirelim .. , 

Şakacı adam, yine atıldi; 
- Bence çaresi gayet 

kolaydır, Bizim aşık yedi 
buçuk kuruşluk bir milshil 
alsın.. Bir kaç saatın içinde 
hiç bir şeyciği r kalmaz .. 

- Canım alayı bırak de
dik ya ... 

- Ne alayı be ... Gazetede 
okudum. Doktorun biri, aş
kın tedavisi müshildir, demiş. 
İşte ben de onu arkadaşıma 
tavsiye ediyorum. Fena mı? 

Baktım, sonunda belki bir 
çıngar çıkar, kartım ve baJka 
bir meyhanenin yolunu tut-
tum. 

- Aarkası var -

• 
il daimi encümeninden : 

Memleket hastanesi onarılmasının ( 2798 ) lira (10) 
knruş keşif bedelile ve 15 gün müddetle açık eksiltme
ye konulduğundan isteklilerin 4290 sayılı yasa hüküm
lerine göre hazırlayacakları teminatlarile birlikte 9- ikin ci 
kanun 939 pazartesi günü saat 11 de İl daimi encümenine 
baş vnrmaları. (4474) ____________ , _ ~------

Bugünden itibaren 

Tayyare Sinemasınlla 

DANİELLE DARRİEUKS' 

UN EN SON ŞAHESERli 

KATIA 
Şahane ve emsalsiz fi

liminde takdim ediyor. 

·AYRICA ZENGiN iLAVELER 
T E L E F O N: 3646 

* 

-
1 

K 
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KADIN 
===~==== ~ 

Kışın kadınların güzel 
görünmesi için 

. 
1 Çehreniz uzun ve 

sarışınsanız giyeceğiniz man
to, kürk ve saireler kış mü
nasebetile muhakkak koyu 
renktir. 

2 - Sarışın çehreliler 
icabettiği yerde mantosunun, 
kürkünün yakasını kaldırır
larsa çok güzel bir poz al
mış olurlar .. 

3 - Esmer çehreliler bu 
hareketin aksini yaparlarsa 
güzel görünürler. 

4 - Fazla yuvarlak çeh
relilerin yakaları göğüsten 
yukarı müsellesi bir şekil ya
pılırsa bu çehreler normal 
bir çehre gibi görünür. 

5 - Uzun çehreliler sa
ğına, soluna bakmaları İcab 
ettiği zaman çenesinin uç 
kısmını yakasının arasına 
saklarsa ve biraz da başı 
öne doğru meyil etmiş bir 
şekilde olursa bu da ayrı 
bir güzellik pozudur. 

6 Esmerler aksini ya-
parlarsa ayni güzel pozu 
bulmuş olurlar. 

DOKTOR 
Tevfik Lütem 

MERKEZ HASTAN ESİ 
Kulak, Burun,=' Boğaz 

Mütehassısı muayenhane 2 nci 
Beyler Numanzade ıokak No. 5 

Her gün öğleden sonra. 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoğlu 

Cilt Tenasül hastalıkları 

elektirk tedavisi 
İzmir - Birinci beyler So. 

No. : 55 Telefon : 3479 

------

Tarihten bir yaprak mm-mmm 
Abdülazize 

Bir Tunuslu, Abdülazize + 
yaranmak için Yıldız ve Sa
finaz adında iki cariye he
diye etmişti. Bu harikulade 
güzel iki kız Aptülazizi o 
kadar memnun etmişti ki 
cariyeleri getiren haremağa
ları ile Giritli Ahmed Ağa
ya beşer yüz lira ihsan et
mişti. Mahmut paşaya çok 
kıy1netli işlemeli bir tütün 
tabakası vermişti. 

Aptülaziz, sarayda kızlara 
en güzel daireleri tahsis et
ti ve onlarla güzel geçinme
ğe başladı. Safinaz, padişa
hın o vakte kadar gördüğü 
kızların en güzeli idi. Onun
le evlenmeğe karar verdi ve 
bir gün : 

- Safinaz, dedi, seninle 
evleneceğim .. 

Abdülaziz böyle derken 
kızın ne derece sevineceğini 
t ıhmin ediyo .. , hatta ayakla
rı ".'l a kapanncağını umuyor
du. Falmt hiçte böyle olma
dı. Esir cariye : 

- Hayir, dedi, ben ev
lenmek iştemiyorum. 

- Sahimi söylüyorsun? 
- Doğru söylüyorum pa-

dişahım. 

Safinaz, kendisi için dl' n · 
yanın en büyük nimeti olan 
padişahla evlenmeyi nıçın 

reddetmişti? Aptülaziz bunu 
tahkik etmeğe bile lüzum 
görmedi. Merakta etmedi. 

- Peki öyle ise.. dedi ve 
eğlencelerine devam etti. 

Safinazın reddedişinde bir 
sebeb vardı. O, veliaht Ab
dülhamidi seviyordu. Hem 
çılgınca bir aşkla. Abtülha
hamit te Şafinaza aşıktı. 
Genç kızı sarayda görünce 
gönlünü kaptırmış, gizli giz
li takib ederek bir gün ila
nıaşketmiştii Safinaz da mu-
kabele etmiş, bu suretle 
Aptülazizin cariyesi gizli, 
heyecanlı bir maceraya sü
rüklenmeğe başlanmıştı. 

Fakat Abtülhamid düşü
nüyordu : Safinaz bir gün 
elinden gidecek, o vakit 
bütün ümidleri mahvolmuş 
bir halde kalacaktı. Çare 
aradı ve kendisini çok se
ven annesine büyük aşkını 
açtı : 

- Eğer, dedi, Safinazsız 
kalırsam ölürüm.. yaşıya-

mam, .. 

Dr. Fahri Işık 
lzmir Memleket Hastanesi 

Rontken Mütehassısı 

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

TELEFON 2542 

1500 KİŞİLİK TÜRKİYENİN EN BÜYÜK SİNEMASI 
1':ı'::?vti"Jr::ı~~a YENİ SİNEMA'da 
TELEFON: 4055 TELEFON: 4055 

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

iki yeni filim birden r takdim eder 

1 -Tarzan İntika~ı 
TÜRKÇE SÖZLÜ HARİKA ŞAHESERİ 

2 - Radyo kraliçesi 
Amerikanın meşhur küçük yıldızı Şirley temple tara

fından yaratılan senenin en güzel filmi 

3 Türkçe foks jurnal Ebedi Şefimizin 
- cenaze merasimi 

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

......... H ............................... . 

(HALKIN SES/) 

hediye edilen iki • 
carı ye 

Anne oğlunu teselli etti : 
- Sen merak etme, de

di, bir çaresini buluruz. 

Valde Sultan,, birgün Ap
tülazize : 

- Safinaz çok hasta, de
di, tebdilhavaya göndermek 
lazım .. 

- Tabii Aptülaziz kabul 
etti. O günden sonra V al de 
zaman zaman sayfiyedeki 
cariyenin sıhhatinden haber 
vermeğe başladı: Bir akşam 
da: . 

- Safinaz sizlere ömür, 
öldü. Haberini yaydı. 

Aptülaziz onu zaten unut
muş gibiydi. Elinde birçok 
cariye vardı. Onlarla eğle

nerek gün geçiriyordu. 
Fakat Safinazın ölüm ha

beri sarayda dolaşırken Ap
tülhamit, onunla daha rahat, 
daha korkusuz sevişiyordu. 

Abtülhamid tahta geçtiği 

vakit te Safinazı seviyordu. 
Onunla evlenmek kararın
dan dönmüyordu ve evlendi. 

"'** 
Safinaz Kadınefendi ol

duktan sonra rakipleri e' l !

rinden gelen fenalıkları yap-
tılar. Her gün bir iftiraya 
uğruyor; aleyhinde hcrşey 

söyleniyordu. Bir gün harem 
tarafına ateş verildi ve : 

- Bunu Safinaz yaptı .. 
dendi. Zavallı kız, yalnız 
güzelliği sayesinde talihin 
kendisini attığı bu sarayda 
saadetin en yüksek merte
besine ermiş, sevmiş, sevil
miş ve Kadıefendi de olu
vermişti. 

Safinaz artık tahammül 
edemiyordu. Aptülhamide 
yalvardı: 

- Beni buradan ayır .. 
dedi. 

Zalim hükümdar sevgili
sinin bu arzusunu yerine 
getirdi. Ona güzel bir ko
nak yaptırdı ve bütün isti

rahatini temin etti. Fakat 
artık onu sevmiyordu. Çün
kü daha genç ve daha gü
zel cariyeleri vardı. 

Safinaz, birdenbire uğra
dığı bu feci akibet karşısın
da hayata lanet ediyordu. 
Para, rahatlık ona huzur 

vermiyordu. Abdülhamit, gü
vendiği adamlarından birine 
bir gün: 

- Seni, dedi, evlendire
ceğim ... 

- Kime vereceğimi tah
min et bakayım.. Safinaza .. 

Evet, gençliğinde en bü
yük tehlikelere göğüs gere
rek malik olmadığı takdir
de yaşamıyacağmı söylediği 
Safinazı şimdi kendi elile 
bir başkasına teslim ediyor, 
evlendiriyordu. 

İşte saray mP.nsuplarının 
her şey gibi aşkları da böy
le idi... 
~~~~1111111~~~ 

FAYDELİ 
BİLGİLE 

Madeni Paranın Tarihi 
Madeni para, bildiğimiz 

gibi hiç te eski bir tarihe 
malik değildir. Ancak 2700 
senelik bir icaddır. Akdeniz 
sahillerile Uzakşarkın ahali
si, madeni parayı ayni çağ
da kullanmaya başlamışlar

dır. Sıkke, değiştirme vası
tası olan eski usul müb:ıde
le tarzına nihayet vermiştir. 

········()········ 
Tabii Hararet 

Yeryüzündeki hayvanların 
tabii harareti en yüksek o-
lanları kuşlardır. Size bura
da bazı hayvanların normal 
sıcaklığını bildiriyoruz : 
İnsan: 36,5, At: 37,5, Kedi: 

38.5, Köpek : 39, Kurt : 40, 
Şahin : 41, Keklik: 42, Ta
vuk : 43, Güvercin : 44, Ser-
çe: 45 

Sienna St. C::atherine, Pa
pa tarafından 1376 senesin
de Floransa cumhuriyetine 
elçi olarak gönderilmiştir. 

Bu suretle 14 üncü asırda 
ı ilk defa bir kadın, elçilik 
yapmış bulunmaktadır. 

········«>········ 
Fersah nedir ? 

Farsah nedir bilirmisiniz? .. 
Hani : bir fersah yol git

ti deriz ... 
Fersah her memlekette 

başkadır. Fransada bir fer
sah 4 kilometredir. 

ıspanyada 1 fersah 7 ki-
lometre 066, Prusyada 7 ki
lometre 407, İngilterede 5 
kilometre 569, İsviçrede 6 
kilometre 179 dur ... 

~937 - 1938 Senesi zaferini 
BUGÜN 

Kültürpark Sineması'nın 
Telefon 3151 

GÖSTERDİGİ İKİ FİLİMLE KAZANACAKTIR 

1 - Aşk kanatları 
~ Anabella - Jean Murat P. Rıchard Vılm 

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 - Dita Parlo 

Tarafından temsil edilmiş eğlenceli -neşeli- şarkılı komedi 

A YRıCA : FOKS JURNAL 
Seanslar her gü : 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. ----------------mli· 
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5. Ferit Eczacıbaşı 

~ LAMET 

şit 

ve Bilumum boğaz ve burun., 

hastalıklarına karşı: 

Depo: ,Şifa Eczanesi 

ıuıınmııın ı•ımuıu nn ııaııum ıuı:m 

Aşçıbaşı Markar• ~ D 
Makarnaları 

Selanik sergisinde 'l birincilik 
madalayasını kazanmıştır. 

DOKTOR 
İsmail Hakkı 

Bilgeer 
Dervişoğlu 

Dahili, sinir, çocuk hastalıkları 
saat 9-12 İkiçcşmelikte 

Peşinı ·ve 
Taksitle .. 

En şık en ucuz elbisele
rinizi Kavaflar şarşısında 35 

No da 
TER Z 1 

Kazım 
Şengüder'e 
Yaptırınız. 

1 nci Sınıf Mutahassıs. 

1-6 Karşıyaka Yalı 71 Na.da ı il ı il ,ı o ıı ı 
T. 3760 

~Jii;..~J;;.t;;I il J;;..•...:ilJ;;..t;:IJ;;..t;:I 

ÜROLOG OPERA TÖR 

DOKTOR 
Fuat Soyer . 

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

~mDoi foT%:+~~ 

~ Cilt, ~!11~ ~~~~! has- ~~ 
~ talıklar mütehassısı 
~ 2 nci Beyler sokak No. 81 U 

~ 
Her gün öğleden sonra ~ 

Telefon: 3315 
~Jii;;.t;l~ ~~~..:il 

Zengin Olmak 
• 
isterseniz 

Yılbaşı biletlerini "Zengin 
Kişe,, den almağı unutma
sınlar. 

m :s:""•~~ ~ ı J!:'.'"+~ 

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

9 EYLÜL BAHARAT 
DEPOSU 

o C/) ..... 
~o " .. 

Cumhuriyet 
• • 

ı ışesı 

Yılbaşı piyango biletleri

nizi pek çok vatandaşları 

servet, refah ve saadete ka

vuşturan bay Receb'in. Eski 
mahkeme önünde (96) nu-

-marada (Cumhuriyet) kişe
sinden almağı unutmayınız 
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Grip Salğını 
-liEii!ll!!-

G ri p vak'aları iki günden-
beri tekrak şiddetlenmiş ve 
vak'alar çoğalmıştır. Grip 
hastalığın sirayetine mani 
olunmak üzere bir hafta 
müddetle kapatılan ilk ve 
orta okullarda dün derslere 
devam edilmiştir. Yapılan 
tetkiklerde hala hastalık 
yüzünden mekteplere devam 
etmiyenler büyük bir yekuna 
baliğ olmaktadır. 

__ •..-, ı ..,. .. __ 

Kısa haberler: 

Kahramanlar mahallesinde 
Eminbey sokağında on dört 
yaşlarında Şehriban adlnda 
bir kız sabah kahvaltısı bir 
yumurta içtikden biraz 
sonra ölmüştür. Tahkikat 
yapılmaktadır. 

§ Çeşmede Hasan Belkı
ran, ve Nail aralarında eski
denberi süren bir geçimsizlik 
nihayet büyümüş ve Nail, 
Alaçatı çarşısında, Hüdaver
dinin kahvanesi önünde Ha
san Belkırana saldırarak 
kendisini biçakla ağır suret
te yaralıyarak öldürmüştür. 

Katil yakalanmış ve adli
yeye verilmiştir. 

§ Nafıa vekaleti İstanbul -
Ankara arasındaki yolculuk 
müddetini asgari haadde in
dirmek maksadile Haydar
paşa - Ankara arasında oto
ray işlemeyi karar vermiştir. 
Yapılan tecrübelerden sonra 
İstanbul - Ankara yolculuk 
müddetinin 7,5 - 8 saate 
indirilebilecceği anlaşılmak

tadır. 

§ İkiçeşmelık Namazgah 
mevkiinde Fahri oğlu Vahit 
bilasebeb Ali Rıza oğlu Hi
dayete bıçakla taarruz etti
ğinden yakalanmıştır. 

§ Bucada Sarıgöllü Hasa
nın bahçesinde Mustafa oğlu 
328 doğumlu Şevket bir 
manto çalmak meselesinden 
Halil karısı Şefika ile ara
larında çıkan kavkada Şefi
ka taşla Şevketin başından 
hafif surette yaralamış Şev
kette sopa ile Şefikayı ağırca 
surette dövdüğünden yaka
lanmıştır. 

Suriye ile 
Filistin 
Birleşecek mi? 

Roma, 27 (Radyo)- Fran
sa Suriye muahedesini tas
dik etmemiştir. Buna sebep 
İngilterenin Suriye ile Filis
tini birleştirerek Fransız-İn
giliz himayesi ·altında bir 
arap hükumeti kurmak iste
mesidir. 

lstanbulda Grip 
Hastahğı 

İstanbul, (Hususi) - Son 
günlerde şehirde grip ve 
nezle hastahkları fazlalaş
mıştır. Sıhhat müdürlüğü, 
alakadarlara verdiği emirle 
umumi toplantı yerlerinin 
muntazam bir hava tebdiline 
tabi tutulmasını bildir-
miştir. 

(iT 1.KIN SES}) 

\ 

l 
.. 

....................................................................... 
LAMBANIN SÖNMESİ 

BİR AİLE 
Mehmet Ali, 

Sivas, (Hususi) - Sivasa 
bağlı Zaranın Kızıltepe kö
yünde oturan Cinoğlu Meh
met Ali henüz genç dene-
cek bir çağda iken köyden 
Mürüvet adında yakışıklı 
bir kadınla evlenmiştir. 

Mürüvete ayni köyden Ka
sım oğlu Zeynel de aşıktır. 

Onu gizliden gizliye sevmek
te ve köy yollarının kararan 
patikalarında kocasiyle ayrı 
olarak Mürüveti görüp ko
nuşmaktadır. 

Hadisenin vuku bulduğu 
ğünde Mehmet Ali evlerinin 
yanında bulunan:ahırda hay-

FACİASINI DOÖURDU 
karısını ve karısının dostunu öldürdü •• 

vanlarını timar etmeğe baş
lıyor. Bunu fırsat bilen ka
rısı dışarda dolaşan aşıkı 
Zeyneli evine alıyor; ·Mehmet 

Ali ahırda işe başlar başla

maz ahırın köşesinde yanan 
lamba birdenbire sönüyor; 
lambayı yakmak için evine 
giden Mehmet Ali yolda bazı 
sesler işitmeye başlıyor. 

Lambayı bir tarafa bıra

karak kulak verince karısı
nın yabancı bir erkekle ko
nuştuğunun farkına varıyor. 

Tekrar ahıra dönen Meh
met Ali orada sakladığı tü-

feğini alarak odadan içeri 
giriyor; ve çok sevdiği ka
rısının yabancı bir erkekle 
çirkin bir vaziyette · görerek 
tüfeği ile ateş ediyor. Zey
nel de toplanarak yanın da 
bulundurduğu tabancasını 
Mehmet Aliye uzatıyorsa da 
yalnız tabancade bnlunan 
kurşunlardan biri patlıyor. 

Mehmet Ali tekrar ikinci 
bir ateş ile Zeyneli ve müte
akip kurşunlar ilede karısını 
öldürüyor. Adliye tahkikata 
el koymuş, Mehmet Aliyi 
tevgif etmiştir. 

- --- -------·· • • 
CANAVARCA BiR CINA YET 

S~nat mektebi talebesinden Hasan Manisahyı sevgilisile giderken öldürdü 
lstanbul, 26 (Hususi) - Gece Fatihte sanat mektebi ihzari sınıfmdan Hasan Manisalı 

namında bir genç Makbule adındaki sevgilisi ile evlerine doğru giderlerken yolda meçhul 
üç kişinin taarruzlarına maruz kalmışlardır. 

Mütearrızlar Hasanı dokuz yerinden bıçaklıyarak öldürdükten sonra kaçmışlardır. 

Fransa İtalyay; Cevabını Verdi 
Notanın Meali Mahrem Tutuluyor 

Roma, 26 (Radyo) - Fransız sefiri Fransova Ponse, bugün hariciye nezaretine gelerek 
nazır Kont Ciyanoyu ziyaret etmiş ve 1935 senesinde Lavalla Mussolini arasında imzala
nan muahedenin hükümsüz kaldığı hakkında İtalyanın notasına cevap vermiştir. Bu ceva
bın neden ibaret olduğu anlaşılmamıştır. 

Bir Aile Halkı Yandı ! • • • 
Sındırgı (Hususi) - Kozlu köyünden Ethem ve üç çocuğu gece uyurlarken dikkatsız

lık yüzünden evle beraber yanarak kül olmuşlardır. 

Radyo · ve otomobil gümrüğü indiriliyor 
Ankara 26 (Hususi) - Amerika ile aktedilen ticaret anlaşması ile Türkiyeden Ameri

kaya gönderilen ve Amerikadan Türkiyeye getirilen bazı mühim maddelerin gümrük tari
f esinde tenzilat icap etmektedir. 

Bu meyanda Türkiye otomobil, radyo, buz dolabı, Amerika üzüm, incir, Tütün ve halı 
üzerinde alınan gümrük tarifelerini yüzde elli nisbetinde indirmeği kabul etmiştir. 
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Ticaret ge- ALMAN BASINI: 
mil erile 

Naklolunacak patlayıcı 
maddeler 

Ticaret gemilerinde pat
layıcı maddelerin nakillerinin 
tabi olacağı şartlar hakkında 
bir nizamname projesi hazır
lanması kararlaşmışbr. Proje 
Milli Müdafaa ve İktısad 
Vekaletleri delegelerinden 
müteşekkil komisyon tarafın
dan hazırlanacaktır. 

Japon 
-liiiii!!ii!!i51-

İmparatorunun nutku 
Tokyo, 26 (Radyo) - Ja

ponya imparatoru 74 üncü 
Diyet meclisini açarken yük
sek meclis huzurunda bir 
nutuk söylemiş ve demiştirki: 

,, Çinin mühim kısımlarını 
işgal ettik. Fakat Uzak şark
ta yeni bir nizam kurmak 
ve Asyanın istikrarını mu
hafaza etmek için milli r.ııhu 
seferber etmek ve milletin 
büyük kaynaklarına vaziyet 
etmek lazım gelmiştir." 

====== 
Bugünkü Türkiye ve ismet İnönü 

(Münhen Nahrihten) ga- +1 Atatürk vefat edince boş 
zetesinden : kalan cumhurreisliği maka-

Atatürkün uzun yıllardan- mına milletin ve Halk Par-
beri mücahade ve mesai ar- tisinin Dioskur'lardan (X ) 
kadaşı olan İsmet İnönü bir ikincisini seçmekle en doğ-
yıl evvel Başvekillikten çe- ru ve isabetli bir iş yaptı-
kilip yerini şimdiki Başvekil ğından hiç şüphe yoktur. 
Celal Bayara bıraktığı vakit, Bugünkii Türkiyenin varlı-
siyasi sahneden bu ayrılışın ğında amil olmak şerefinden 
daimi olmıyacağını , bilakis · · 
General İsmet İnönünün tec- ismet lnönüne düşen hisse 
rübe edilmiş kudret ve liya- az değildir. O bu günkü 
katiyle yüksek makamlarda Türkiyenin vücut buluşunda-
daha memleketin nef'ine ki mesai ve mücadelelerin 
hadim ve müessir olacağını ve istihsal olunan zaferlerin 
yazmıştık. hepsinde müşterek ve hisse-

Mü şarileyhin Atatürke ha· dardır. O, harp meydanla-
lef olacağını o vakit kimse rında olduğu gibi diplomat-
düşünmcmişti, çünkü 0 va- ların müzakere masasında 
kit böyle bir istihfaf mese- da kudret ve kabiliyetini 
lasi mevzuubahs değildi. isbat etmiştir. 

... ..... ~~ ~~~~ ....... ~~ ~ ...... ~I 

Devlet demiryolları 9 ncu iş
letme müdürlüğünden: 
Beherinin muhammen bedeli 380 kuruş olan 5-6 bin meşe 

ca:i hat traversi kapalı zarf usulile 10-1-939 salı günü saat 
21 de Sirkecide 9 işletme binasında satın alınacaktır. 

Taliplerin 1710 lıralık t en-inat ve diğer nizamı vesikala
rım ihtiva edecek olan zarfları aynı gün saat 10 na kadar 
komsiyona vermeleri lazımdır. 
Ş:ırtnameler parasız olarak l.omisyondan verilmektedir.9364 
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demokrasi •Milli Sefin nutku 
aleminde yepyeni bir 
inkılap ya~atacaktır 

==~== 
-Baştarafı 1 nci sahifede- ]erine ve en küçük ihtiyaç-
candan seven ve millet kuv- larına kadar sokulup çareler 
vetlerinin hiçbir sebeple da- bulmağa çalışmak önümüz-
ğılmamasına dikkat eden bir deki senelerin çalısmalarında 
vatanperver gibi davranmağa yeni bir farika olacaktır. 
mecburdur. C. H. Partisinin Halk çocuğu vatandaşlar ta-
bütün vatandaşları kendisinin rafından halk içinde geçiri-
muhabbet ve hizmet muhitin- len bu çalışma hayatının 
de toplamağa çahşan zihni- devlet otoritesinin en sağlam 
yetini ifade etmiş oluyorum. bir surette koruyacak halk 

Şimdi size bu zihniyetin idaresinin feyizlerini en ge-
milletin bünyesinde kök sal- niş bir surette temin edece-
mış oldugunu da göstere- ğine inanıyoruz. Hiçbir ko-
ceğim. ruyucu tedbir insan vücudu-

Atatürk gibi her tarihin nu hasta olmaktan kurtara-
ve her devrin büyük bir madığı gibi hiçbir milletin 
kudreti siyaset sahasından bünyesi de en iyi tedbirler 
çekildikten sonra da bütün içinde marazi arızalar gös-
dünyanın hayret ve takdirle termekten kurtarılamaz. 
karşısında sabit oldu ki bu Fakat vatandaşlarım emin 
aziz memleketin hiçbir kö- olsunlar ki uyanık, dikkatli 
şesinde, ve bu büyük mille- ve vazife hissini beşeri her 
tin hiçbir ocağında Cumhu- duygunun üstünde tutan va-
riyet aşkında başka bir hava zife sahipleri olarak millet 
esmemiştir. On beş senelik idaresinde lüzumlu görüle-
türlü müşkilat içinde bir cek tedbirleri zamanında ka-
hayattan sonra Cumhuriyet rarını almakta asla tereddüt 
rejiminin verdiği bu imtihan etmiyeceğiz. Vatandaşlarımızın 
onun zannedildiğinden çok Büyük Millet Meclisi etra-
daha sağlam ve derin kökte fında ve sade bir vatandaş 
sarsılmaz bünyede olduğunu olmakla hayatının bütün 
bütün dünyaya isbat etmiş- gururunu dolduran Reisicum-
tir. Size hepimiz büyük acı hur etrafında tesanüdü o 
içinde bu bahtiyar müşahe- derecededir ki icabederse bü-
deyi yapabildiğimizden dola- tün Türk miletini varile ve 
yı yürekler dnlusu iftihar canile bir hudud üzerinde 
edebiliriz. şimdiye kadar bu millet tari-

Sayın arkadaşlar! hinde görülmemiş sür'at ve 
Partimiz millet menfaatin- hevesile toplıyabileceğimiz-

de küçük hislerin üstüne çı- den asla şüphe etmiyorum. 
kabilen bütün vatandaşları Aziz arkadaşlarım t 
tatmin edecek en sağlam Vatandaşlarda ve teşkilatı 
prensipleri en az teferrüatla esasiyenin tarif ettiği vatan-
tesbit edebilmiştir. daşlarda bu vatanın daimi 

Türkiyenin yenileşmesi ve sahip ve sakinleri sıfatile 
yükselmesi gibi hiç olmassa emniyet içinde yaşamak hu-
iki yüz senedenberi devam zuru kalpli Türkiye Büyük 
eden mücadele bizim reji- Millet Meclisinin ve Cumhu-
mimizde ve prensiplerimizde riyet hükumetinin samimi 
en sade ve ameli ifadesini hedefidir. 
bulmuştur. Mutlak olarak Hiçbir milletin kendisine 
zikredilen hiçbir siyasi pe- uygun gördüğü bir tedbir 
rensip ifratı ve tefriti ve bizim memleketimizde tak-
türlü şekilde yanlış tatbiki lit olunamaz. Hiçbir vatan-
öne surülerek tenkid edil- daş kanunların kendisine 
mektcn kurtulamaz. Partimi- temin ettiği nimetlerden 
zin hüvüyetini tarif eden al- mahrum edilemez. 
tı prensibimizde fena eller- Huzur içinde müşterek 
de ve yanlış tatbikat· ile ek- vatanın yükselmesine çalış-
sik gösterilebilir. Fakat bu mak sahası bütün vatandaş-
gayetler yersis ve beyhude- lar için açıktır. Bu memle-
dir. Tam ölçüsü verHmediği 
halde faydasını muhafaza e
debilecek hiç bir ilaç yoktur. 

Şimdiye kadar isbat ettik 
ki prensiplerimizi esas ola
rak daima iyi ellerde bulun
durmağa ve tedbirleri za
manı geldiği vakit cesaretle 
fakat daima tedbir ve ba
siretle tatbik etmeğe çalış
tık. Geçmiş zamanın muha
sebesi son zamanlarda hiç 
bir milletin siyasi partisine 
nasib olmamış kadar müsbet 
ve verimlidir. Gelecekte de 
cesaretle basiretin bize ayni 
müsbet neticeleri vadetmek
te olduğuna kat'i olarak ka
niiz. Anlayışımızda ve icra
atı nızdaki ana hatlarda za
af göstermek şöyle dursun 
mil etia daima ilerleyen ve 
yükselen taze ve canlı an
layı : ı ile vatanımıza daha 
ge iş feyizler temin edece
ğimize katiyyen güveniyort7. 

Aziz arkadaşlarım! 
Milletimizin en dar muhit-

kette bütün kuvvetleri özün
de toplanmış olan tek kud-
retli varlık Türkiye Büyük 
Millet Meclisidir. Onun ted-
birlerile teşkilatı esasiyesi 
ve kanunlarile hepimiz üze
rine teveccüh eden mükel
lefiyetler ve vazifeler diğer 
bütün vazife ve mükellefi-
yetlerimizin üstünü ve nazı
mıdır. 

Aziz arkadaşlarım ! 
Sizi muhabbetle selamla-

rım. Sizi gönderen teşkilat 
arkadaşlarımıza, içinde ya
şadığımız millet ve memle
ket yuvalarına genel başka-
nımızın sevgi ve saygılarını 

beraber götürmenizi isterim. 
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Yazımızın fazla olması mü
nasebetile "Allab'ın kamçısı,, 
adlı romanımız bugün kon
mamıştır. Okuyucularımızdan 
özür dileriz. 
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