
1 
!5 

HlllDlllllRIRlllftlDllMllllllllHllDIUHRll lllDll ID ınmıı illllll 

UNCU YIL No. 3540== ............ 
Perşembe 

8 BİRİNCİ KANUN 938 1 
1 TELEFÖN····3503 1 FİATİ (100) PARA 
Mbone bedeli: Seneliği (7) lira
l.mı ıınım mm nı ıınu 11111 ı ıı ı ıı ı ı -

esi 
·HAKKIN SESİDiR 

• 

, 1 1 11111111il 1 111111 HtllD 1111111 1 

= Sahih, Neşriyat Amiri ve 
Başmuharriri 

SIRRI ~ANLI 

İda re1ıane: İz mirde 8 ."rinci = 
= 

Beyler Sokağında 
········ ~··. 

(Halkın Sesi) Matbaasında E! 

Basılmıştır 
geri verilmez~ 

1 1 1 ili 1 1 il = 

CUMHU~RRE~ISIM~ll iSMET INÖNUN~UN~EY~AH~AT_LE~RI~ 
• • kısa ve Açık 

uııın ııııııııı11111unı11ınıı 1111 ııı 1111111 1111111 ı DOKUZUNCU ARTIRMA VE YERLi 
BASLIYOR , O, Bize Bir Cumhuriyet ve 

bir Reisi Cumhur'armağan etti 
MALI HAFTASI 
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Yüce Şefimiz Atatürkün fani ömrü dünyaya gözlerini yu
lllarak tarihteki ebedi hayatına kavuştuktan ve Türk mil
letinin gönlünde kurduğu sevgi ve şükran tahtına ebedi bir 
Şekilde oturduktan sonra aramızdan ayrılmasına yalnız Tü
rk milletinin değil, bütün dünyaya yaptığı tesir ve 
acıyı anlatmanın kolay bir şey olmadığını hemen bir aydan 
beri bütün yurt ve cihan matbuatının yazdığı yazılar da is
Pat edebilir. El'an gazetelerimiz ve dünya gazeteleri bunu 
Yazmakla bitiremiyorJar ve bitiremiyeceklerdir de... Onun 
Yaptıklarını nasıl unuta bilirizki bize, kurtarılmış ve her ba
kımdan yükseltilmiş bir yurt, Türk ulusunun benliğine ve 
Şerefine en çok uygun cumhuriyet idaresini bahşettikten 
sonra yine Türk milletinin en çok itimat ve muhabbetini 
kazanmış bir Reisi cumhur, dahilde ve hariçte daima sevgi 
Ve saygı ile anılan bir İsmet lnönü armağan etmiştir. Ha
Yatında yeis ve ümitsizlikten hoşlanmıyan Atatürk, bunun 
İçindir ki, bize ondan sonra ancak İsmet İnönü nün bir te
selli ve enerji kaynağı olabileceğini sağlığında Kamutayın 
tarihi bir toplantısında ona reini vermek suretiyle lazım 
gelen işareti yapmıştır. 
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Başvekilimizin 

Cumhu ·r~isi 1 iz ısın t In3nü 

Ankara 8 ( A.A) - Baş
vekil Celal Bayar dokuzuncu 
artırma ve yerli malı hafta-... ................................................ 
Berline 
Gitmiyecek 

(? 

mühim bir nutku ile pazartesi açılacaktır' 

smı ayın 12 inci P.ızan !Sİ 
günü sa"'t on yedide Halke
vinde söj liyeceği bir nutukla 
açacaktır. Ayni günü akşa
mı saat 19,10 da Ankara 
radyosunda Maarif Vekaleti 
talim ve terbiye heyeti reisi 
İhsan Sungur bir nutuk söy
liyecektir. 13 Salı günü sa
.. t 18,30 da Zıraat Vekili 
Faik Kurdoğlu, 14 Çarşam
ba günü saat 18,30 da Mil
li Müdafaa Vekili ve ulusal 

K2zı~ Özalp 

ekenorn i ve a . · ırma kurumu 
başkanı general Kazım 

Özalp 15 Pazartesi günü 

1 

Şakir - Kes~bir- -

r~~ .... ~ ...... ~ ................ ~ ..... t-a; 
t Polotlka ı,ıeri + 
t Dünyanın rahat yüzü gö- t 
+ receği yok. Diplomatlar t 
: dikenli bir mes,eleyi hal- : 
+ letmeğe çalışırken ortaya + 
+ yeni ve daha çapraşık bir t 

yirmi iki de Türkiye Ziraat 
bankası müdür muavmı 
Cezmi Ercin, 16 Cuma günü 
saat 21,30 da Hariciye Vekili 
Şükrü Saracoğlu, 17 Cumar
tesi günü saat 18,30 da Sü
merbank genel müdürii Nu
rullah Sümer, 18 Pazar günü 
saat 19,30 da Ekonomi ba
kanı Şakir Kesebir Ankara 
radyosunda milli ekonomi ve 
arttırma hakkında bir kon
ferans vereceklerdir. 

Kastamonu 8 (Hususi) -
Büyük Cumhurreisimiz İnö
nü vilayet dahilinde de tet
kiklerine devam etti. Kas
tamonu, geceyi büyük sevinç 
içinde geçirdi. Civardan ge
len atlı yüzlerce eski muh
rib köylünün tezahürleri ke
limenin hakiki manasiyle 
azametli oldu. Milli Şefin 

Kalplerde Gömüliisün 
-----------[!]----~ 

Kimin ağzı varıyor desin ki bir ölüsün, 
Hayır s~n ölü değil, kalplerde gömülüsün 
Kimi diyor mezarın Etnoğrafya müzesi 
Hayır, hayır o değil nurlarının gölgesi 
Binbir tören yapılsa azdır yüceliğine 
Türke hayat sen verdin kızına erkeğine 
Acı, kızgın yaşlarla bütün gözleri yaktın 
Gene mutlu Türke ki ona yeni şef braktın 
O yokluğu doldurdu, onu sen biliyoruz 
Seni andıkça ona ömürler dileyoruz. 

A. 
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İran:tŞehinşahı 

•Paris, (Radyo)l-eİran'.:" se-'=
farethanesi; bugün resmi birf 
tebliğ neşretmiş ve Şehinşa
hın, yakında Berlini ziyaret 
edeceği hakkındaki bazı ga
zetelerin verdiği haberleri 
tekzip etmiştir. 

Kırşehirde 
Zelzele 
........ o •••••••• 

Kırşehir 8 ( Hususi ) -
Dün tekrar ve 3 saniye de
vam eden ik! zelze olmuştur. 
hasarat yoktur. 

Şu cihanın cilvesine bak ! 
Oksford Üniversitesinde kız talebelerle, erkek talebeler arasında bir saç modası çık
llır. Burada erkekler kadın gibi saçlarını uzatıyorlar, kızlar ise, düz bir erkek tuvaleti 
Pılacak kadar saç bulunduruyorlar. Bunun sebebi kızlar fazla tuvaletle uğraşıp, dersle
den kalmamaları, erkeklerin ise kendilerini kızlardan ayırt etmeleri içinmiş ! 
Vaktiyle kadınlardan bahsederken ,, saçı uzun aklı kısa" derlerdi, şimdi de bu gidişe 
re "saçı kısa aklı uzun,, diyecek galiba .. 
Zamanın şu cilvesine bakınız ki, kadınların beyaz ve narin enselerinden aldığı saçları 
eklerin başlarına katarak onları eski zamanlar zihniyetine göre - bir az kadınlaştıra
tı 

- Devamı 4 üncü sahif .!de-········ ............................................ . 
Asım 
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Tuncay 
~Bn. Zübeyde-~ 
~nin Makberesi~ t muamma çıkıyor! Fransa t 

t ile İtalya arasında baş- t 
gösteren anlaşamamazlık ! 
gittikçe kötü bir safhaya • 
gırıyor. + 
Munakaşalar gazete sü- t 

tunlarından sokak nüma- t 
yişlerine inkilap etti. Rad- : 
yo neşriyatı da bu gibi + 
ihtilafları körüklemek için t 
dehşetli bir rol oynuyor. t 

Birçok millet ve devlet- t 
lerin birbirlerine karşı olan+ 
atıp tutmaları ve yekdi- : 
ğerlerinden bir şeyler ko- t 
parmak için giriştikleri t 
gizli. aşikar savaşlar devam t 
edip dururken Fransızla- t 
rın kendi aralarında fırka t 
ve politika ihtiraslarına t 
atılmaları şu nazik zaman- : 
da hiç akilane bir hare- + I 
ket sayılamıyor. t 
Gerek dahilde ve gerek + 

hariçte kuvvetli olmak, t 
kuvvetli görünmek için ! 
milli birlik her zamandan t 
fazla lazım olduğu bir t 
anda Fransız politikacıla- + 
rının bu önü arkası kesil- t 
miyen yaygaralardan yine t 

Fransızların zararlı çıka- : 
cağını söylemeğe bile lü- t 
zum görmiyoruz. İhtiras + 
ve post kavgası kasırga- t 
sına kapılanların sonu her 

t halde selamet olmasa ge-

Büyük Şef Atatürk'ii 
dünyaya getiren aziz ölü 
Bn. Ziibeydenin Soğuk-

ll kuyu'daki yeni makbere- ~ 
~ sinin inşaatına pek yakın- ~ 
~ da başlanacaktır. Belediye ~ 
~ fen heyeti, makberenin U 
1 etrafındaki parkın ve bah

çe kısmının planlarını ha
zırlanmıştır. 

11 Vilayet makamı damak- ~ ı 
U berenin istimlakini ikmal ~ 
fi etmek üzeredir. Oradaki 

İzmir Müddeiumumisi Asım 
Tuncay terfian mahkemei 
temyiz azalığına terfi etmiş
tir. 

U camiin istimlak muamele-
~ sine başlanmıştır. ~ 
~Jii::t:1Jii::t:l1'ı mmJii::t:I~~ 

B. Asım Tuncay dün ma-
halli memuriyetine hareket 
etmiştir. 

Halkın Sesi Hakkın Sesidir 
----------[!]~~~~ 

•• 
Şeyden Once Her Ucuzluk 

Sevinçle öğrendik :İstanbulun imar ve ihyası için büyük 
fedakarlıklar göze alınacakmış. H~kikaten seyyah celbi için 
en uygun ve cazip bir şehir olan lstanbul'un ihmal edilmesi 
bizde turizm için yapıfan hareket ve propagandaları tama
men neticesiz ve semeresiz bırakabilir. Bu meyanda en çok 
sevindiğimiz noktada İstanbulda ihtikar ve pahallılıkla da 
daha tesirli bir savaş açılacağıdır. Çünkü Umumi harpten 
sonra turister yalnız ucuz buldukları memleketlerden tatlı 
hatıralarla ayrılmışlardır. 

Bunun için hatırımızdan çıkarmamalıyız ki yapacağımız 
her işte her şeyden önce hayatta ucuzluğu temin etmek 
gerektir. 

Ucuzluk, ucuzluk, ucuzluk. İşte herkese, hepimize ne
fes aldıracak budur ... 
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..,_ALLAHTN KAMÇıSı ! 

:::::::::.-::Q:::::::::::: 
11 ~ "DUnyayı ben, islah edeceğim.,, Diyen bir 

~ 
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U deli doktorun maceraları ! 
-----1111111111111111-----

Yazan: Sırrı Sanlı 
~~~11111111 (1) 11111ııı~~mmm 
"Ben evvela Amerikalıları sonrada dünyadaki bütün in

sanları islô:h etmeğe karar vermiş bir Al/ahım, daha 
do#rusu Al/ahın bir kamçısıyım ! ,, 

Iki hafta önce evimdeki bir tefrika hazırlamış olu-
küçük odamın yazı masası- rum. 
na yığdığını birçok kitap ve - Fakat epey uzun sü
mccmuaları karıştırarak "Hal- recek bu maceraların nakli 
kın Sesi,, için meraklı bir ile sizi rahatsız etmez mi-
roman veya sürükleyici bir yim? • 
hikaye tercüme etmeği dü
şünüyordum. Gözüm birden 
bire tam 120 Amerikan ga
zete ve mecmuasına ayni 
günde intişar etmiş büyücek 
bir hikayeye ilişti ! Acaba 
bu nasıl şey ? Diye düşünür
ken birdenbire kapı çalındı 
ve bana Amerikadan gelen 
ve bize bir mektup getiren 
bir zatın ismini bildirdiler. 

(Doktor Reşad Sağol) se
vimli ve güzide misafirimizle 
kabul salonunda kahveleri 
içtikten sonra onun israrı 
üzerine benim çalışma odama 
geçtik. 
Doktor yazı masamdaki ki

tab ve mecmuaları görür 
görmez, 

- Buraya geçtiğimiz çok 
iyi oldu, dedi, çünkü sizi 
işinizden de alıkoymıyarak 
konuşabiliriz. 

- Benim yapılacak hiç bir 
işim yok. 

- Bu kitap ve mecmna 
yığını ne oluyor ? 

- Bir roman tercüme et
meyi düşünüyordum. 120 
Amerikan mecmua ve gaze
tesinde yazıldığı iddia olu
nan şu büyük hikaye nazarı 
dikkatimi celbetti. Bu nasıl 
oluyor? 

- Orada malum olduğu 

üzere bir çok makale, hika
ye ve tenkit gibi yazılar 
neşriyat sindikaları tarafın

dan satın almır ve bunlar 
tarafından ayni günde sayı
sız gazetelere bastırılır. 

Misafirim gösterdiğim hi
kayeye hır göz attıktan son
ra dedi ki: 

Beni rahatsız edecek, 
en hazık doktorlarm bile 
ıyı edemiyeceği derecede 
hasta edecek yalnız bir şey 
vardır. 

- O şey ne imiş bakalım? 
- O şey de, beni daha 

şimdiden büyük bir mera
ğa sokan o fevkalade ma-
ceraları nakletmeden önce 
evimizden giderseniz uğrı
yacağım hayal inkisarıdır 

- Hakikaten yaptırdığı 
çok garip bir balonla gün
lerce bulutların üzerinde 
kalan bu doktorun Amerika 
halkına yağdırdığı bu beyan
namelerden sonra zuhur eden 
hazan korkunç, hazan acaip 
ve hazanda komik hadiseler 
yazmağa değer ... 

- Bu beyannamelerde ne
ler yazılıydı ? 

- Hatırımda yalnız meali 
kalan bu beyannamelerin 
birinde deniyordu ki : 

" Ey birbirinize fenalık et
mek, birbirinizi yok etmek 

için geceli gündüzlü çalışan 
gafil ve haris insanlar; söz
lerim size belki daha fazla 
tesir eder hülyası ile onları 
bu beyannameler şeklinde 

bulutların üstünden göklerin 
yanından atıyorum. Ben ev-
vela Amerikalıları ve son
rada bütün dünyadaki insan
ları islah etmeğe karar ver-

miş bir yeni Allahım. Daha 
doğrusu Allahın bir kamçı-

sıyım ! Mademki birçok in
sanların tasavvur ettikleri 
Allah, birçok insanların her 

Hakikaten bu eser Ame- gün yaptıkları bin türlü gü-
rikada çok gürültü yapb. nah ve kepazeliklere karşı, 
Fakat Bostonda tecrübe ve karşıdan seyirci kalıyor ve-
tetkiklerimi bitirdiğim bir yahut onları yarattığına piş-
hastahanenin yanıbaşında man olmuş gibi onlarla meş-

doktor Kanson'un hususi ğul olmağa tenezzül etmiyor, 
kliniğinde yapılan müthiş sizin hakkınızdan gelecek, 
harıkaları, geçen korkunç sizi doğru yola sokacak yal.-
ve hakiki vak'aları öğrer_ - nız ben olacağım! ,. 
dikten, daha doğrusu bir Devam edecek -

(HALKIN SES/) 

Yeni Cumhurreisimiz 
Yunan Gazeteleri 

ve 

"EUinikon Melon,, dan : 
"Yeni Başkan,, başlığı al

tında yazdığı başmakalesinde 
şöyle diyor: " Ankarada Bü
yük Millet Meclisinin Cum
hurreisliğine intihap ettiği İs
met İnönü, Kemal Atatürkün 
bugünkü Türkiyeyi vücuda 
getirmek için sarfettiği sayı 

gayretlerde başlıca ve en 
sadık mesai arkadaşı idi. Tü
rkiyenin büyük inkilapçısı ile 
aynı taassupla çalışmış ilk 
dakikadan itibaren onunla 
beraber bulunmuş ve milli 
yaratılış işinin kuvveden fiile 
çıkması için mücadele et
miştir. 

Büyük inkilapçının açtığı 

çığırdan yürümek azminde 
bulunan Türk milleti, Ke
malin başladığı işin fasılasız 
devam etmesi için taliini İs
met İnönüne emanet etmiştir 

Ankara Büyük Millet Mec
lisinin İsmet İnönüne verdiği 
mutlak ekseriyet reyi, mu
maileyhin Türk milletine yap
tığı büyük hizmetlerin debde
beyle tasdiki ve Kemal Ata
türkün muazzam işini tam
amlayacağına emin · olduğu
nun keza debdebeyle izharı 

manasındadır. 
İsmet İnönünün intihabı 

Yunanlılar için mes 'ud bir 
hadisedir. Paytahtımızın mü
kerreren misafir ettiği İsmet 
İnönü Yunanistanın samimi 
ve hararetli dostu olduğunu 
her fırsatta ispat etmiştir. 

Yunan - Türk dostluğu
nu tesis ve tarsininde yeni 
Cumhurreisinin yardımı bü
yüktür. 

"İsmet İnönünün intihabı,, 
başlığı altında yazdığı baş
makalesinde diyor ki : 

"Ankaradan gelen telgraf
lar İsmet İnönünün mutlak 
bir ekseriyetle Cumhur re
isliğine seçildiğini bildirmek
tedir. Dost ve müttefik Tür
kiyenin gidişini takib ede
rek bilenlerce bunun başka 
türlü olmasına imkan yoktu. 

Yeni Türkiyenin yaratıcısı 
öldükten sonra meratip sil-

:+; isliğine intihabım derin bir 
memnuniyet ve samimi bir 
sevinçle selamlarız. Esasen 
memleketimize yaptığı ziya
retlerden sonra yani Reisle 
Yunan milleti arasında hu
susi rabıtalar husule gelmiş
tir. 

Atina halkı İsmet İnönü'nü 
riyasız bir coşkunlukla mü
kerreren alkışlamıştır. Yu
nan - Türk dostluk ve itti
fakını en geniş manada an
layan bu asker - siyasiye 
Yunan halkı bütün takdir
lerini izhar etmişti. Bu itti
fak hakkında beslediği iman 
daha ilk saniyeden itibaren 
sarsılmazdı. Esasen iki mil
letin dostluğunun seri bir 
surette inkişafının amili de 
budur. 

Ekselans İnönü'nün Cum
hurreisliğine intihabı saye
sinde, ölen tarihi Önderin 
çizdiği siyasaya devam olu
nacak ve onun istediği ne
ticeye ulaşılacaktır.,, 

Akropolisden : 
Ankara Büyük Millet Mec

lisi, mutlak bir ekseriyetle 
İsmet İnönünü Cumhurreis
liğine seçmiştir. 

Kemal Atatürkün bırak
tığı boşluk öyle kolay dola
cak şeylerden olmamakla 
beraber, en münasip halefi 
İsmetten başksı olmazdı. 
Milletinin gösterdiği itimat 
tam yerindedir. 

Etnostan: 

İsmet İnönünün mutlak 
bir ekseriyetle Türkiye Cum-
lıurreisliğine seçilmesi bu 
mevkie layık olduğunu ve 
arkadaşının işine devam ede
ceğini ispat etmektedir. 

İsmet İnönünün şahsiyeti 
asker-diplomat ve siyasi ola-
rak oldukça malumdur. Ana
dolu seferi esnasında Kemal 
Atatürkün ilham ettiği şey
leri, dirayet, metod, bilgi ile 
ileriyi görerek tatbik ederdi. 

Lozanda da zekasının geniş
liğini ve diplomatik kabi
liyetini göstererek iki mille-

silesinin başında İsmet İnö- tin teşriki mesai etmeleri 
nü geliyordu. Onun seferde lüzumunu Yunan murahhas-
ve hazarda mesai arkaeaşı larına teklif edecek kadar 
Kurmay başkanı ve başba- ·1 
kanı olarak tabii halefi idi. 1 eri gitmiştir. 
Bu beklenilen netice dost ve 
müttefik Türkiyenin ne ka
dar yekvücut olduğunu da 
aleme ispatetmiştir. 

Ekselans İsmet İnönü 'nün 
Türkiye Cumhuriyetinin re-

:~:·~==~ .. ~ . .-.:r~.; ,._~·..-..·: ~.:::-~:':~:::~.:~ı 

DOKTOR 
İsmail Hakkı 

Bilgeer 
çoklarını işittikten, gözlerin:le • 
gördükten sonra btl"eserdeki 1. Büüyk fedakarlık - Görülmemiş bir program 

harikulade maceraları, bana Işt~ Kültürpark Sinemas'nın 
Dervişoğlu 

her günkü zabıta vak'alan, Izmir sayın halkına hazırladığı büyük sürpriz : 
alelade şehir hadiseleri ka-
dar basit ve tabii değildi. Bugün 2 film birden 

Doktor Reşad Sağol'un HERŞEY SEN 'N iÇiN ~ MALAKALI KADIN 
bu sözlerini işittikten sonra BiJlur sesli dilber artist ~ Büyük Fransız artistleri 
yazı masamdaki bütün kitap, GRACCE MOOR ~ PIERRE R. WıLM 

Dahili, sinir, çocuk hastalıkları 
saat 9-12 İkiçeşmelikte 

1-6 Karşıyaka Yalı 71 Na.da 
1 T. 3760 

DİKKAT! 

~OOuıııııı"ıııııııııııııııı"ııııııııııı11111"rıııııııııııııııll\11111111#1\ 1111111111111111#,1111 1111~00 

~ (_ . İZ_!İR ' 

( Kahvelerini ; 
ı Dolaşıgorum •• ; 

, -~~=- ~ 

' ~zan: ) 
g '/ Gönül Emre ~ 

00 .lJ ~ 
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Tüfeğin Tetiğini Tutmak istedim Fakat 
Bende O Me-cal Kalmış mıydı 

==;..........;== 
İhtiyar: "Bana kafasız der- ;•} Soğuk çoğaldıkca çoğaldı. 

lerdi amma, pek te değilmi- Kendimi kara gömmekten 
şim be!.. Baksana içindekiler başka bir •çare bulamadım. 
aka aka tükenmedi!..,, dedi. Tam bu sırada karşıdan bir 

Yalı kahvelerinden birin- karaltmın geldiğini gördüm. 
deyim. Bütün kuvvetimi toplıyarak 

Sağımda bir ihtiyar, mü- bağırdım: 
temadiyen öksürüüor ve bir - Kimdir o ? 
yandan burnunu siliyordu. Ses çıkmadı. Tüfegin teti-
Her öksürükte "hay anasını ğine dokunmak istedim. Fa-
be!,, diyor, fakat sözünü bi- kat bende o mecal kalmış 
tirmeden arkadan ikinci bir mıydı ? Çünkü soğuk, elimi 
öksürük geliyordu. adeta dondurmuştu. 

Bir müddet boğulur gibi Tekrar bağırdım. Fakat 
oldu. Gözleri yerinden fır- ' .. gölge olduğu yere devrildi. 
ladı. Ünündeki masaya ka-
pandı. Biraz sonra azıcık 

Ne olmuştu, anlıvamamıştıw. 
Gidip bakacak halim de 

nefes almış olacak ki beni yoktu. ~ 

hiç tanımadığı halde: Sabaha kadar bekledim. 
- Kaç kündür bu ökrn-

rükten kurtulamadım. Ök- Ha, az kaldı unutuyordum, 
donmamak için bir yandan 

süre öksüre kaynana zırıltı- da cebimdeki kuru üzümü 
sına döndüm.. bıktım artık atıştırıyordum .. Sabah olunca 
be ... 

Dedi. Ve burnune silerken nöbeti teslim ettim. Arka-
ilave etti : daşa biraz ötede devrilen 

- Bizim burun hazretleri 
de evkaf çeşmesi gibi habre 
akıyor .. Bana zamanında ka
fasız diyorlardı ama, pek de 
değilmişim anlaşılan. Baksa
na içindekiler aka aka ha
la tükenmedi ... 

İhtiyar şakacı bir adama 
benziyordu. Konuşmağa baş
ladık. 

Dedim ki: 
- Siz de çok 

nuz galiba! 
Güldü. Ve: 

üşüyorsu-

- Ne diyorsun evlad, de
di, ben Kafkasya soğuklarına 
dayanmış bir adamım. Bak
ma şimdi ihtiyarlık belimizi 
büktü. 

Ve anlatmağa devam etti: 
- Kafkasyanın demir gibi 

soğuğu bana "kık,, lhile de
dirtemedi. . bak anlatayım 
sana bir gün gece nöbetçi
siydim. Gucuğumu geymiş, 
o Allahın ayazı nda nöbet 
bekliyorduw. 

gölgeye gidip bakmasını 

söyledim. 
Gidip baktı. Meğer bir 

düman eferi imiş. Anlaşılan 

bize doğru geliyormuş, fakat 
donduğu ıçın kütük gibi 
yıkılıp kalmış .. 

Yani senin anlıyacağm 

ben, böyle bir adamdın. E 
tabii şimni ihtiyarladık. So
ğuklar da bizim zayıf günü
muzu gorunce bastırdıkca 
bastırıyor .. neyse ... 

- Babalık, dedim. Kaf
kasyayı, orayı burayı dolaş-

tığına göre senin bir çok 
hatıraların olmalı.. Bunları 
anlatır mısın? 

Cevap vermeğe kalmadı, 

yine öksürük başladı. Bir 

hayli öksürdükten ve bur
nunu sildikten sonra : 

- Görmüyor musun yahu .. 
ezrail neredeyse baş ucumda 
dolaşıyor. 

- Devam edecek -
~ ................. -..:;•:~~- ~~o~:..--1111111 ........ ._ 

7 B irinci Çarşamba mat inelerinde lsmetpaşa 
bulvarında 

Tel : 4065 Yeni Sinemada Tel : 4065 

Görü lmemiş zengin program - 4 Saat 33 kısım birden 
Türkçe izahatlı Fox Jurnal 

1 - Kara korsan Türçe sözlü şaheser 

2 - Bir milletin istiklali 

gazete ve dergileri kaldıra- ve büyük san,atkar U VE 
rak bağırdım: GARY GARANT ~ EDWİG FEUILLER 

nefis, cazip bir şekilde temsil U Tarafından müstesna bir ~u-
- Allah sizden razı olsun edilmiş gen~lik, . ne~'e, ~ rette ~aradılmış ailevi - İç-

P . 1 

eşın ve 1 1 
Taksitle İ bay doktor, beni günlerce, dans muzık fılmı ~ tımai aşk faciası 

haftalarca meşğul edecek AY RiCA : Türkçe sözlü FOKS JOURNAL 
zahmetli bir işten kurtardı- Seanslar; hergün : (Herşey Senin İçin) 3,10 ve 7,20 de 
nız. Bana doktor Kanso 'nun (Malakalı Kadın) 5 ve 9 da 
bir kaç harika ve macerasını Cumartesi Pazar günleri saat 11 de (Herşey Senin İçin) 
bir kaç saat zarfında anlat- filmi ile başlar. 
mak lutfunda huulnursamz DİKKATı: Atatürkümüzün cenaze 'törenlerini halkımızın 
ben onları nota halinde tamamile görmesini temin için hergün saat 2 de ve 
kaydeder ve sonra da bir Cumartesi 11 de Pazar günleri 10 da ucuz (HALK 

_....__~--~-S;;;..E=:A:...:.:..:..NSLARI) terti edilmiştir. -------

En şık en ucuz elbisele
rinizi Kavaflar şarşısında 35 

No da 
TER Z I 

Kazım 

Şengüder'e (Kara Korsan) filminden bir sahne 
Kahramanlık rekoru - Dehşet verici Kovboy filimi 
~-- _ _. 
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..:l~::!l[J~_:!lll:_~~:,;ıııı ~' 

Şen Yazılar ~ 
-~~~ lllUJIJ;;;:;t;:l~ .. 

Biraz eğlenin 
Bir toplantıda bir kaç ar

kadaş konuşuyorlar eğleni
yorlar, ~hoş vakit geçiriyor
lardı. İçeri birden bire giren 
Hasan bağırdı. 

- Amanın ne yapayım? 
kaynanam kendini denize 
attı.. Hep birden. 
- Haydin, kurtaralım, di

ye kalktılar. 
Hasan 

- Biraz oturün, daha bo
ğulmamıştır dedi. 

••••••••()•••••• .. 
Yalanımı Meydana 

Vurdun 
- Bayım geçen gün sizi 

bir bayan sordu.' 
- İşi nasıl gidiyor ? Dedi 
Çok iyi, dedim. 
- İyi. 
- Para kazanıyor mu? 

Dedi. 
Haddinden fazla, de-

dim. 
Bu da iyi, fakat bu 

kadın kim olduğunu söyle
medi mi? 

- Karınız. 
- Tüh yalanımı meydana 

vurdun! 

•<••••••<> .. •••••• 
O Ve Kıs • 

Bay Suphi karısıyla ko-
nuşurken, karla örtülmüş 
dağlara bakarak. 

- Bak karıcığım, dedi, 
kışm da ayrı bir süsü var. 
Dağlar gene beyaz kürkünü 
gıymış. 

Karısı cevap verdi. 
- Ev~i: dağlar kürkünü 

kiydi süslendi, fakat ben 
bir manto giyemedim. 

........ «>········ 
Çapkın kadın 

80 lik bir ihtiyar bağırı
rıyordu 
- Haydı taze çipura canlı 

çıpura: 

Öteden bir güzel bayan 
müşteri sordu:: 

Doğrumu 
taze olduğunu. 

- · Baksana 

söylüyorsun 

bayan 
canlı, 
- Sen de canlısın, 

taze değilsin. 

········«>········ 
Her zaman 

canlı 

fakat 

- Ben bir yerde bir pat 
kırdım mı, kendimi tutamam 
gülerim. 

Onun ıçın mi her za
man daima gülüyorsunuz ? 

Beş llrası ağrımış 
- Dün o kadar dişim ağ

rıyordu ki, dişçiye gitmek 
mecburiyetinde kaldım. 

- Dişçi ne yaptı ? 
- Beş liramı çekti 

ıı:~=·~:::u::~::!!(~ ııı ıı~~ ıı:=-~ 

KADIN 
==~===~==~="'"""=-== 

Dudaklarda Güzellik 
Kadınlarda en fazla ara

nan güzelliği dudaklar ve
rir. Gülü~leri tam bir sevi
lecek mah\yd ~ :getiren gü
zel dudaklardır. 

Dudaklarınızın~ daima gü
zel kalması için : 

1 - Geceleri yatarken 
küçük bir ruj lekesi bile bı
rakmayınız. 

2 - Rüzgardan kuruyan 
dudaklarınıza,~bir kapta ka
rıştırdığı~ız yan lanolin, ya
rı mutfak zeytinyağım ak-
şam, sabah sürünüz. 

• 

(HALKIN SES/) 

• 
amiralı , ispanyada İspanyol ( Salina ) nın heykeli 

dikileceğini söyliyordu 

AKDOGANI BİRDENBİRE 
LER ARASINA 

ZİNCİRLİ KÜREKÇİ
A TMIŞLARDI ! 

--------o--------
Ze>rla eğilen baş, mağlup 

sayllmaz 
Akdoğanın sırtından kan 

sızıyordu.. Kamçı darbesi 
onu fena halde zedelemişti. 
boynunu dolayan ikinci kam
çının şakırtısı (Salina) nın 
neş' esini kaçırdı.. Elindeki 

medi. İspanyol amiralının 
ayni zamanda ne kadar inat
cı bir adam olduğunu da bi
liyordu. Alvaronun kadehini 
doldurdu: 

- Buyurunuz amiral!. 
Alvaro kadehi elir e aldı ... 

Akdoğanın · başını hala yer-! 

. BARBAROSUN RESİMLERİNDEN B'R MANZARA 
şarap kadehi yere düştü... den kaldırmıyorlardı. Al-

Amira\ A\varo hala Doğan varo: 
reisin alnını yere koymasın- - İspanyaya gider git-
da israr ediyordu. rr. e!, ilk işimiz (Salina) nın 
Doğan reis : heykelini yapmak olacaktır. 

- Türkün alnı ancak dedi. Salina (Ehlisalip) tari-
kendi ulularının önünde ye- hinde unntulmaz ve daima 

r.!gelir. 
Diye bağırdı. 
Doğanın cesaretini gören 

gemiciler hayretlerinden du
daklarını ısırıyorlardı. 

- Bak ne yılmaz bir Türk 
Diye söyleşirlerken, Salina 

kendini kaybetmişti. 

- Türklerin başı bükül
mez -diye mırıldandı- Türk
lerin boynu -emirden serttir. 
Ben onları Taş adasından 
tanırım. 

Amiral Alvaro bu sözleri 
işidince kaşlarını çatarak, 
uzandığı yerden kalktı.. E
linde kamçı tutan iri boylu 
gemicinin üzerine yürüdü : 

- Bir Türkten korkuyor 
musunuz? Haydi, onu kar
şımda diz çöktürün... Ve 
alnını yere getirin!. 

Gemiciler elbirliğile Ak
doğana sarıldılar .. · Boynuna 
bir ip takarak başını zorla 
yere indirdiler. 
Akdoğan bu halde bile 

İspanyol amiralı ile alay et
mekten çekinmiyordu : 

"- Zorla eğilen baş mağ
lup sayılmaz!,, 

Diye haykırdı. 
Amiral Alvaro gösterişi 

çok seven, mübalağacı bir 
adamdı ... 

Sali.naya dönerek : 
- işte, dedi, korktuğun 

Türkün de anlını yere ge
tirdim. Haydi, bana bir ka
deh şarap doldur!... Onun 

hürmet.! layik bir ad olarak 
kalacaktır. Akdenizde Av
rupalılara meydan okuyan 
meşhur Türk kartalını ko
laylıkla ele geçiren bir ka
dın, büyük donanmamızın 
temin edemediği muvaffakt
yeti kazandı. (Salina)yı haş
metlu kral kazretleri namına 
selamlıyorum ... Ve bu şara
bı onun şerefine içiyorum!. 

,., t: ~·: 

- Omuzlarından kan aı -
tığını görmüyor musun? Ca
nın acımıyor mu? Kürekler 
bir sırada olacak.. Sen ne
den geri kalıyorsun?. 

Şırak... Şırak... Şırrrrak!! 
Akdoğanı esir kürekçiler 

arasına atmışlardı. 

Zavallı reis tek kol ile 
ötekilere yetişmiyor, daima 
geri kalıyor ve yarım saatte 
bir, kamçının telleri, nasır
laşan omuzlarını okşuyordu. 

Bir küreği üç kürekci çt:
kiyordu. 
Akdoğanı küreğin başına 

oturtmuşlardı. 

Kürekçilerin omuzları dai
ma çıplak bulunuyordu. De
nizde fırtına vardı ... 

Gemi yalpalıyordu. 
Akdoğan bir aralık gozu

niin ucu ile yanındaki kürek
ciye baktı: . 

- Esir misin ... Ücrctlemi 
çalışıyorsun? 

Nerelisin? 
Kefalonyalı. 

Rumca biliyorsun 
mck? .. 

de-

- Ana lisanımı bilmez 
miyim?! 

- Ne zamandanberi esir
sin? 

~- Bir buçuk senedir ... 
- · Gözlerin hiç güneş 

görmedi mi ?I 
- Hayır ... Bu kuyuya in-

diğim günde beri, bir de.fa 
bile güverteye çıkmadım. 
Ba~ kürekçi ortada yüL

sekce bir y~rde oturuyor, ve 
elindeki tokmağı: 

- Bir, iki, üç ... Bir, iki, 
üç ... 

Diye sallıyarak önündekil 
tahtaya vuruyordu. 

Ve başını mütemadiyen 
sağa sola çevirerek, munta-
zam kürek çekmiyenlerin 
sırtına birer kamçı indiri-
yordu. 

Kü '<!kcilerin bacaklarına 

ağır zincirler vurulmuş ve bu 
zincirler birbirine bağlanarak 
hepsi d~ yeı·indcn kalkmaz 
bir hale getirilmişti. Hatta 
bunlar arasında ücretle ç~ -
I.~an k:k ... kci1er bil.! b ... cak
larından zincirle bağlanmıştı. 

Kefalonyalı kiirekci bir a-
ralık ba?ını Akdoğana :çe
virdi : 

- Sen nerdisin ?. 
- İstanbullu ... 
- Taş adasında neişin vardı? 

- Türk donanmasile ora-
ya uğramıştık. 

Kefalonyalı kürekçi gü
lümsedi: 

- Taş adası limanında baş 

gündenberi biz yatıyorduk. 

Yalan söylüyorsun !.., 
Doğan reis düşünmeğe 

beşladı. ı 
Kefalonyah esir yavaşça 

mırıldandı: 

- Bir limanda Türk ve İs
panyol donanmalarının bir 
arada yatabilmesi için, iki 
devletin dost olması lazım. 
Haydi, doğrusunu söyle.. Bu 
h eriflerin eline nasıl düştün?. 
Akdoğanın beynine birer 

yıldırım gibi inen bu sözle~ 
ıTürk akıncısı cevap veremi
fyordu. 

Ne desindi? 
Doğrsunu kendi Cle bilmi

·•yordu. -A~i;alin ;;Özl~~f;d;;;:ı 
Salinanın tuzağına• düştüğü-! 
nü anlamıştı. ışte o kadar~ 

Limanda koskoca Türk~ 
donanması dururken, Akdo
ğan İspanyolların eline nasıl 
düşmüştü? 

Bunu hatırlıyamadığı için, 
Kefalonyalıya ne söylese gü
lünç geliyordu. 

Kafa lonyalı kürekçinin alay 
etmekte hakkı vardı. Çünkü 
(Taş adası) nın arka !imanın
da beş gün kalan lspanyol 
donanması, galip Türk do-
~~ile hiç bir yerde kar
şılaşmamıştı. Kürekçiler bunu 
bildikleri için, Akdoğanın 
bir donanma reisi olduğuna 
inanmalarının ihtimali yoktu:-

Kefalonyalı biraz sonra 
tekrar sordu: 

? . 

amiral gemısını yakan şu 
meşhur Akdoğan reısı mı 
kastediyorsun?. 

Evet... İşte, o gemıyı 
yakan ve (Andres Dorya)yı 
peşinden kovalıyan Akdo
ğan benim ... 

Kefalonyalı kürekçi hızlı 
gülrııemek için dudaklarını 
ısırıyordu : 
- Haydi, sesini kcc: ... Bu

dala! Sen korkudan aklırıı 
kaçırmı~sın! S rtıııa beş on 
kaı~ çı daha yersen, çabuk 
geberirsin! 

İsken :lcr F ahı eltin 

DOKTOR 
Fuat Se>yer 

Böbrek, mesane, prostat, 
idrar yolu hastalıklarını te

idavi ve ameliyatlarını yapar. 
,;;2 nci Beyler Nuınanzade No. 5 

Dr. Demir Ali 
Kamçıe>ğlu 

Cilt Tenasül hastalıkla· ı 
el .:! ktiı k kdavisi 

İzmir · Bir;nci b t!ylt r So. 
N" : 55 Telefon : 3179 

Aşçıbaşı IYlarka 
!Makarnalar 

Selanik sergisinden birincilik 
madalayasını kazanmıştır. 

~ talıklar mütehassısı TJ 

~ 2 nci Beyler sokak No. 81 ~ 
~ Her gün öğleden sonra ~ 
~ Telefon: 3315 ~ 
~Jii;;t;il~J;;:_~ ~ c;;.~ ~~ -4 

(Cumhuriyet) 
• • t ~ 

ışesı ~ 

Yılbaşı piyango biletleri

nizi pek çok vatandaşları 
servet, refah ve saadete ka-
vuşturan bay Receb'in Eski 

3 - U uklı an dudakları-_ _ _ _.... ___ _ _..._ _ _____ ....__.____~~.A ;_Llıo.,._.._";_...... ____ _ 

Kürekci önüne bakarak, 
kendi kendine konuşur gibi 

_ _____ ....ı_:_.~----------' ~hkem;-önünde (96 

8 BiRiNCi KANUN 

DOKTOR 

Kışın en fazla Ebizim ya
kamızı bırakmıyan nezledir. 
Nezle ilerleyip, şiddetlendiği 
zaman bunun ardından ya
rım bir baş ağrısı gelirse 
" Sinüzit ,, i hatırlamalıdır. 
Nezleye yakalananlar yuka
rıda gösterilen ihtilata ma
ruz kalmamaları için ihtiyat
lı hareket etmeleri lazımdır. 

1 - Akşam, sabah buru
na ,,gomünöllü,, yağlar, o 
olmazsa "Mitol,, damlatmak 
Geceleri ayak banyosu ya
pılırsa sıhhat noktai naza
rından ayrı bir faidesi var
dır. 

2 - Kendinizde "Sinüzit,, 
i sezer sec:;mcz yukarıda söy
lenenleri yapmakla be r ıbe1·, 
bir miktar kinin ve aspirin 
almab, g ec...leri vakıtlı va
kıts z sokağa çıkmamalıdır. 

Emel Kişesi 
Emelinize nail olmak is

terseniz T. H. K. Piyango 
biletlerinizi Emel kişcsinden 
alınız. 

Tilkilik eczanesi karşısı No 561 
T. 3319 Necmi Atıl 

Temiz dövülmüş, itina ile 
hazırlanmış her cins b.ıharat 
5 ve 10 kuruşluk anbalaj
larda .... ~~~~ .......... ~ ....-~~ .... ~ 

DOKTOR 
Tevfik Lütem 
-MERKEZ HASTAN ESİ 

. Kulak, Burun,fı Boğaz 
Mütehassısı rnuayenhane 2 nci 

,Beyler Numanzade sokak No. 5 
Her gün öğleden sonra. 

~ ....... ~ ~ ................... ~---== ..... ~ 

r r. Fahri Işık 
İzmir Memleket Hastanesi 

Rontken Mütehassısı 
Re>ntken Ve 

Elektrik tedavisi yapılır 
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müdüriyetinde mutat toplan
tısını yapmış ve sıhhat işleri 
hakkında bazı kararlar itti
hat etmiştir. 

Tahsll muamelAll teftlf 
edlllyor 

Bütün şubelerdeki tahsil 
muamelatı Muhasebei husu
siye müdüriyetinin gördüğü 

lüzum üzerine müfettişler 
tarafından teftişe başlanmış
tır. 

........ o ....... . 
Emin Dizgin 

İzmir türistik yollar inşat 
şefliği vazifesini görmek 
üzere Nafıa vekaleti şosa ve 
köprüler dairesi reis muavini 
bay Emin Dizgin tayin edil
miş ve şehrimize gelerek 
vazifesine bşlamıştrı. ---Bucada pravatoryum 

Bucada yapılacak olan 
pratoryum için SarıgölJü Ha
sana ait köşk ve bahçeler 
İdarei hususiyece Hasanın 
varislerinden 18 bin liraya 
satın alınmıştır. ---to Numara usulü 

İlk mekteplerdeki talebe
ler ortaa okullarda olduğu 
10 'numara usulü yakında 
tatbik edilecektir. ---TUrlstlk yollar 

Yekunu tahminen 1 milyon 
iki yüz bin lira tutan İzmir 
e civarı türistik yolları ya
kında eksilmiye çıkarılacak
tır. ---Yeni MUddelumumlmlz 

İzmir müddeiumumiliğine 
İzmit Ceza hakimi Bay Ke
mal tayin edilmiştir. 

•••••• .. O•••••• 
Tel Yazıları 

Nafia vekaletinden alaka
darlara gönderilen bir ta
mimde, Devlet DemiryolJan 
idaresine ait telgraf hatla
rile keşide edilecek kaçak
çılık tertibat tel yazılarına 
alnız tehhürü caiz olmıyan 
akalara inisar edilmesini 
ildirmiştir. 

Balçovada Saffet Ergün 
ahvesindeki lüks lambasına 
azla hava verdiği esnada 
mba patlamış ve Saffet 
uhtelif yerlerinden yanmak 

uretile yaralanmıştır. .................... 
CUnbUf edenler 

Dün gece Narlıdere ile 
hca arasındaki bağ kulele
inden birisinde cünbüş ya
an üç erkekle üç kadın 
akalanmıştır. 
~rıımııı~~ ~~ı il~ 

Yılbaşı 

Hediyeleri 
Yılbaşı hediyelerini alır

en hediyelerin ve ckuncak
arın her çeşidini bulacağı
ız (Ucuzluk Sergisine) uğ
amayı unutmayınız. 

• 

(HALKIN SES/) 

Tunus Ve Korsikaya Kuvvet Gönderildi 
Roma 8 (Radyo} - Paristen bildiriliyor. Fransa müstemleke ordusunun mıktarını yüz 

yirmi bine iblağ etmiştir. 
Silah altına alınan iki kurra asker Tunus ve Korsikaya sevkedilmiştir. 

Genel kurmayın Toplantısı 
Atina; 8 (A.A) - Dün akşam aşağıdaki tebliğ neşredilmiştir. Balkan Antantı devletleri 

genel kurmay başkanlarının Atina konferansı 6 Kanunevvel saat 18 de nihayete ermiş ve 
mesai çok büyük bir kardeşlik havası içinde cereyan etmiştir. Tetkik edilen bütün mese
leler üzerinde tam bir ittifakla ve en mükemmel tesanüd ve antant zihniyeti ile karar 
alınmıştır. 

Nüfus Sayımı Gelecek Sene 
------ıııııııııııt------

Ankara, 8 (Hususi) - Hükumetçe 939 yılında Türkiyede 
umumi nüfus tahriri yapılması kararlaştırılmıştır. Tayin edi
lecek bir günde Türkiyenin her tarafında birden nüfus tah
riri yapılacaktır. Ayni zamanda eski nüfus defterleri yeni
lenecek ve nüfüs işlerimizde modern bir sistem ihdas edi
lecektir. 

Erzincan Demiryolu Açılıyor 
Ankara' 7 (Hususi) - Erzincan demiryolunun açılış me

rasimi bu ayın 11 inde yapılacaktır. Merasimde sayın baş-
vekil Celal Bayarla bir kısım vekillerimiz bulunacak ve bu 
münasebetle Erzincana mebuslarımızdan da elli· kişi kadar 
gidecektir. 

Mareşalımız 
Geliyor 

İstanbul, 8 (Hususi) Atina
da bulunan geuel kurmay 
başkanımız Fevzi Çakmak 
bugün İstanbula mütevecci
han hareket etmiştir. 

Mareşalimiz Cumartesi İs
tanbulda bulunacaktır. 

--1••-
Kudüste 

Vaziyet çok kötU 
Kudüs, 8 (Radyo) - Ara

plarla İngilizler arasında dün 
de kanlı çarpışmalar olmuş, 
gerek İngilizlerden ve ge
rekse Araplardan ölenler ve 
yaralananlar olmuştur. 

Yahuidiler, Türklere ait 
tütün sergilerine girmişler 
ve benzin döktükten sonra 
tütünlere ateş vermişlerdi~ ----= Umumi meclis azahk

ları seçimi bitti 
Ankara, 7 ~(Hususi) - Dö

rt senelik kanuni müddet
leri biten vilayet umumi me
clisi azalıkları seçimi bütün 
vilayetlerde ikmal edilmiştir. 

Sinema Köşesi : 
~~il il~)!!::"+-::!( 

• • • 
INGILIZ 
Donanması Harp 
Mıntakalarında __ ... __ _ 

Londra 7 (Radyo) - İn
giltere hükumeti harp mın
takalarına dooma - sevk 
~edip lngiliz menafiini Lkoru
~aga karar vermiştir. 

=--ilim-

Fordun 
Yahudileri lstemeal Ve 

Alman Matmuall 
Paris, 8 (Radyo) - Ford 

otomobil .fabrikaları sahibi 
-Hanri F ordun,aı Yahudilerin 

Amerika ya yerleştirilmesi 

lehindeki beyanatı Berlinde 
hoşnutsuzlukla karşılanmış, 

ve vak tile Yahudilere pek 
dost olmıyan bu adamın bir
denbire bu dönekliği hak
kında Alman gazeteleri ma
nalı ve alaylı yazılar yazma
ğa başlamışlardır. ............ ............................ ........... 

Tayin 
İzmir Defterdarlık varidat 

kontrol memurlarından Bay 
Mehmed Özer Amasya va
ridat müdürlüğüne · tayın 
edilmiştir. 

Milli Filimlerin Zaferi 

İsmet 
• 
lnönü 

~~~-:!'~-----
Ve Alman matbuatı 

............ ········ 
"Der Angriff,, yazıyor: 

Büyük bir adamın bıraktığı 
1 bir es~ri temadi ettirmek 

kolay değildir. Zira o büyiik 
adamın es~ri il~ a\elade bir 
insanın kabiliyeti arasında 

bir mukayese yapıldığı za
man, bu kar.şıla~i.ırına, eks_
riya ikincisinin aleyhine ne
ticelenir. 

Bunun için Türkiye, İsmet 
İnönünü devlet reisliğine in-

tiha pla, selefinin derecesine 
hakkiyle varabilecek ve onun 
yerini tamamen doldurabile-

mek bir insan bulmanın ver
diği emniyet ve zevki duy
muştur. 

---~---
Dokuzuncu artırma ve 

yerli mah haftası 
başhyor 

-~Baştarafı 1 inci sahifede

partiyi ziyareti esnasında 

bu noktayı arzederken vali 
B. Avni Doğan : "Kastamo
nular bu heyecon ve sürure 
şu noktadan da kendilerini 
haklı görürler, daima mai
yetinizde harp etmişlerdir,, 
dedi. 

.Şef, dün erken elen şehir
de bir gezinti yapmışlar, 
müteakiben maiyetleri ile 
birlikte Dadaya gitmişlerdir. 
Burada da aynı işten gelen 
coşkunlukla karşılanmıştır. 
Bugün Taşköprüyü şereflen-

direcekler, orada da tetkik
ler yaparak halkın dilekleri 
ile alakadar olacaklardır. 

Reisicümhur önümüzdeki 
Cuma günü (yarın) Kasta
monu da toplanacak olan 

parti vilayet kongresine şe
ref vereceklerdir. Milli Şe-

fin Kastamonuda mühim bir 
hitabede bulunmaları muh-
temeldir. fi 

İstanbul (8 ( Hususi ) -
Reisicumhurumuz İsmet İnönü 
Kastamonideki Parti kongre-

~isnde bulunduktan sonra se
~y~hatlerine devamla İnebo
luya gidecekler ve hava mü-! 
saitolduğu takdirde Cideı 
ile -diğer-JI. iskelelere -~ğraya-!' 
rak:;e her uğradıkları yerde 

lhalka' temaslar yaparak Zon
ıguldağ;ş~fl~°"ildirecek lerdir. t 

Sayın İsmet İnönünün Zon-~ 
Bir haftadan beri bütün İzmiri Elhamra sinemasına çe- ~guldakt;n doğrm Ankara-1 

ken ve onlara unudulmaz saatlar yaşatan (Aynaroz Kadıs0° .Jya dönüpdönmiye.ceği ve: 
filmi bu gün de son defa olarak gösterilecekdir. Bütünl jgidecekse nerelere-Şeref ve-~ 
hayatınızda pişman olmak, teessüf etmek istemiyorsanız bu:; receği henü·; beııf:-değildir. 
son fırsattan behemahal istifade ediniz. • .. ;ı ~lıiıııı1l .ı..e.._ liiirzWi 

---- - -

8 BiRiNCi KANUN 

• • B. M. MECLiSi ml 
""w - - . , - -· [!] ----------

Ankara, (A.A) Büyük Millet Meclisi bugün Fikret Sila-
yın başkanlığında toplanarak bazı üyelerin mezuniyetlerine 
dair riyaset divanı teskeresini tasvip eylemiş ve adliye ve
kaletine tayin edilen Hilmi Uran dan inhilal eden meclis 
ikinci reisliğine Faik Öztraki seçmiştir. Devlet Demiryoları 
ve limanları işletme idaresinin 1937 sonuna kadar olan mu
amelattan doğan borçlarının sureti terkiine dair kanun 
layihasiyle ordudan çıkarılan 12 yaşından yukarı hayvan
ların köylüye satılması ve gümrük tarifesinin (C) cetvelinin 
756 numarasına giren ambalajlarının resimden muaf ola
cakları hakkındaki tefsir mazbatası kabul edilmiştir. Meclis 
önümüzdeki Pazartesi günü içtimalarına devam edecektir. 

---~~--~~~---EEllllmllE-~·~~~-

A ta tür k - A f smet İnönü 
Arasında tarihi bir 
hatıradan bir parça --=-...... --= .............. 

Süleymaniye'de dar bir so- t Bu zat kimdir, bilirmisiniz: 
kağın içinde kafesli bir e': ' İsmet Bey. 
Mustafa Kemal kapıyı biraz - Vaktim vardır. Size bü-
vakitsiz ve teklifsiz çalmış- tün hikayeyi anlatayım. 

tir. Bitmediği iki kişinin, Mustafa Kemal'in Doku-
Paşa ile yaverinin evin ıçı- zuncu Ordu Müfettişi ola-
ne girdiğini gören hizmetçi r .tk bir iki güne kadar ha-
kız: r.!ket ed:!ceğhi işiten İsmet • 
- H _nü>: Bl!ycfc·1di hazır bey h~men: 

değildir, diyo: . - Ya ben ne yaracağım? 
- Sen bizi 13ey ... f~ndinin dedi. 

misafir oclacıma götür. K cr - - Şimdilik buracla kab-
diside bir :aıaftan haz ır caksın. Ya Harbiye müc;te-
olur. şnı olacaksın veya Erkanı-

Fakat, daha söz bitıneden harbiyede esaslı bir vazife 
ev sahibi sevimli gülüşü ile alacaksın. Bana yardım ede-
yanlarına gelmiştir: ceksiniz. 

Ne haber, bu ne baskın? Falih Rıfkı 
--~~~~~0000----------

Daladiye Dikili H ükômet 
ıııı::::m=a'1-=- ı K ..., SükOnet tavsiye ediyor Onagı 

Roma, 8 - Paristen bil- - •• -
Dikili kazasının mühim 

diriliyor : 
Daladiye neşrettiği bir ihtiyaçlarından birisi olan 

hükumet konağının yeniden 
beyannamede Korsika ve 

inşası hakkındaki tahsisat 
Tunus halkına sükunet tav- vekaletten gelmiştir. 
siye etmiştir. • ................... . 

········«>········ 
Atatürk hakkında 

yaz•lan yazılar 
Halkevi Ebedi Şefimizin 

ölümü münasebetiyle İzmirde 
yazılmış yazıları toplamakta
dır ve ayrıca Atatürkün İz
mirdeki hatıraları için de bir 
kitap neşredecektir . .................... 

Ekmek Ucuzluyor 
Buğday ve un fiatları be-

lediye tarafından kontrol 
edilmeğe başlanmıştır. 

Buğday geçen seneye na
zaran fiati daha düşük ol
duğundan ekmeğin ucuzlu
yacağı tahmin edilmektedir. 

Mükelleflere tebllQat 
yapıhyor 

Kazanç vergisinin ikinci 
taksit ödeme zamanı gelmiş-
tir. Maliye şubeleri, bu ay 
zarfında vergi borçlarını öde
meler için vergi mükellefle
rine tebliğat yapmağa baş
lamışlardır. .................... 

Alamanya farap istiyor 
İnhisarlar idaresi, Alman

yaya son defa olarak 32 bi~ 
litrdik beyaz şarap ihraç et
miştir. Alman kontrol dai
r.!si, son günlerde şarapları
mızı çok beğendiğinden 32 
bin beş yüz litrelik diğer 
bir parti için de müsaade 
vermiş bulunmaktadır. ............ ····~··············· ............................................................................ . 

Zengin ') 
Olan ~ 

Bir Vatandaf 

(Zengin) 
kişesi e 
koşunuz! 

Zengin kişeden 
aldığı bir bilet 
ile (15,000) lira 
kazanarak zen
ginliğe kavuşan 

yorganci B. Meh
met Aliyi satın 

aldığı kişenin 
önünde çıkardığı 
fotoğrafla görü
yoruz. Yılbaşı 
biletlerinizi vakıt 
kaybetmeden bu 
uğurlu kişeden 

almağı unutmayınız, diğer devamlı biletlerinizi de almağı 
.aihmal etmeyiniz. 


