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Gafenko Ankara'da 

Dostumuz Romanyanın hariciye işlerini sevk ve idareye 
~ladığı gündenberi Bükreş politika makanizmasmın bü
\k bir kudret ve enerji ile işlemeğe koyulduğunu bütün 
ilıao diplomatlarının itiraf ettiği, bay Gafenko gerek Is
~bulda ve gerek Ankarada Türk hükumetinden ve bütün 
Qrk milletinden gördüğü can ve gönülden hüsnükabul ve 
tıç ve değerli Romen diplomatının gerek Romanyada ve 
tek Türkiyede Türkiye hakkında söyledigi sözzler bir 

tre daha göstermiştir ki birbiri ile çok iyi anlaşmış olan 
kre~ ve Ankara bu seyabattan sonra daha sıcak bir 

~gi, daha sağlam bir bağ ile birbirinin kucağına atıl-
-..tır. 
Romanya krah Sa Majeste Karol Hazretleri ile Ebedi 
fimiz tarafından dikilen bu feyizli dostluk ve anlaşma 

~danı, Milli Şefimiz ismet lnönünün büyük kiyaset ve ih
:'llıamları ile hergün biraz daha büyümekte, dal budak 
lınakta ve hayırh meyvalar vermektedir. 
Türkiye - Romanya dostluğunun Balkanlarda ve bütün 
"rupada oynadığı ve oynıyacağı rolün kıymetini takdir 
lllek için bugün bütün devletlerin bu iki dinç ve kuv
ttJi devlete verdikleri kıymet ve ehemmiyeti ve onların 
tluklarını kazanmak için sarfettikleri büyük gayretleri 
kere göz önünden geçirmek kafidir. 

SIRRI SANLI 
.............................................................................. 

UYUK BiR FACiA 
OLUYORDU 

adıkbey virajında 11 nu
aralı tramvay hattan çıka

rak karşı duvarı yıktı 
~velki gece saat } irmi 't Tramvayda bulunan halk 

Konaktan Güzelyalıya bilhassa kadın ve çocuklar 
tnekte olan Hasanın ida- büyük bir korku ve heyecan 
İndeki 11 numaralı tram- geçirmişlerdfr. Çok şükür 

>' Sadıkbey virajında her bir talih eseri olarak nüfus-
dense hattan çıkmış ve ça hiç bir zayiat olmamıştır. 
ınvay deniz kenarındaki Hadiseye derhal zabıta ve 
numaralı evin bahçe dı- alakadar makam vaziyet et-

tını barab ederek saplan- miş ve bu yüzden tramvay-
~ır. lar iki saat işlememiştir. ------------
TLER VİY ANADAN BER

LİNE DÖNDÜ 

Prens Pol Berlin seyahatinde Hitler'le yanyana 

~aria (Radyo) - Meşhur Alman musikişinası ve beste· 
~ı Strauss'un 75 nci yıl dönümü münasebetiy'e Viyana 
~rasında büyük bir resmi kabul yapılmıştır. Alman devlet 
1
1
•i ve maiyyeti merasimde hazır bulunmak üzere Viyanaya 
~ lttiştir. Oynanan operayı gördükten sonra Hitler balkona 
ilrak halkı ~P.1amlamıştır. 
t>.ün ak_am g ... (Ç \·akit Alman devlet reisi Berline avdet 
~ıttir. 

Dost Romanya Hariciye 
Ankatada Nazırı 

DÜN GEC ANKARAPALASTA ŞEREF• 
VERiLDi LERiNE ZiYAFET 

Vekilimiz Gafenko'ya ''Hoş Hariciye 
aramızda 

geldiniz 
dedi 

• • 
sızı 

görmekle baht.yarız" 

Başvekilimiz Doktor Refik Saydam 
Ankara, 12 ( Hususi ) - / dolu ekspresine ilave edileni 

Dün sabah saat onda Ana- hususi vagonla Romanya ha e 
Anıerikan Kız Kollejinde 

------~~:-==~~~~ 

Geçen Cumartesi günü fakiyetten dolayı tebrik et-
s~at onyedi buçukta Ame- meği bir borç biliyoruz. Me-
r~kan Kız. Kollejinin çok la- zunlar namına çok manalı 
tıf bahçesınde mezkur mek- ve çok derin hakikatleri ih-
tebin 1939 mezunları için tiva eden ve hayatta mu-
yapılan diploma tevzii tö- vaffak olmanın sırlarmı an-
reni çok parlak olmuştur. lat b ş f'- t p kd" ,. . . an ayan e .Ka e ınç m 

Bu vesıle ıle yapılan ve çok selis bir ifade ile söy-
başt:ın başa .~ürk milletinin lediği nutuk pek çok alkış-
mezıy~t, kabılıye.~ ve ka~ra- landı. 
manlıgını tebaruz ettıren Törende valimiz Bay Et-
müsamerede Türk kızlarının h A k t d h b l 

t ~ d 1 t ·· em y u a azır u un-va anı uygu arı erennum 
ederken gösterdikleri coş- muştur. . 
kun hassasiyet dinleyicilere Bu sen~ _dıpl~ma alan kız 
heyecan ve gurur yaşları larımızın ı~ımlcrı : .. 
döktürmüştür. Kollej müdü- .. Ahtwer Fıdan, Kamer Us-
rü bayan Parsins'i ve Türk tundag, Leman Gürsoy, Ner-
kızlarına Türklüğün yüceliği min Birgi, Nezihe Yontuk, 
ni, fedakarlığını ve kahra- Seniha Altınknleır , Şefkat 
manlığını en güzel ve duy- Pe~dinç, Şehbal Erdeniz ve 
gulu yazılar ve piyeslerle Vedia KapanCiO~lu. 
aşılıyan mektebin edebiyat Can ve gönülden tebrik 
ve Türkçe öğretmenlerini . ettiğimiz bu Türk kızlarına 
her türlü takdirin fevkinde hayatta da mektepte gös-
gösterdikleri büyük muvaf- -Devamı 4üncü sahifede-
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i BiR INGILIZ ÇA VUSUNUN ~ 
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& Bir Türk neferinin mertli~i g 
1 ve kahramanlığı hakkın- 1 
g daki hatıraları.. g 
o o g Yakında ( Halkın Sesi ) nde g 
g Göğsünüzü milli gurur ve iftiharla kabartacak bu g 
g kadar güzel ve duygulu bir eser daha okumadınız. g 
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riciye nazırı bay Gafenko ' 
ve refikalaıı , Romanyanın 
Ankara büyük elçisi, Ham
dullah Suphi ve Romen ga
zetecileri şehrimize gelmiş
lerdir. istasyonda Şükrü Sa
raçoğlu, Numan Menemenci
oğJu, Romanya sefaret erka
nı tarafından hararetle kar
şılanmışlardır. 

Bayan Gafenkoya harici
ye vekilimizin refikaları ta
raf mdan bir buket verilmiş
tir. Gar ve Ulus caddeleri 
baştan başa Türk ve Romen 
bayraklariyle süslenmiştir. 

Muzika evvela Romen marşı
nı bilahare istiklal marşını 
çalmıştır. Ve Gafenko aske
ri kıtayı teftiş etmişlerdir. 
Birinci otomobilde Gafenko 

ile Hariciye vekilimiz Şükrü 
Saraçoğlu, ikinci otomobilde 
Bn. Gafenko ile Bn. Şükrü 
Saraçoğlu bulunmakta idi 
ve doğruca ikametlerine tah
sis edilen Ankarapalasa git
mişlerdir. 

Ankara ( Radyo ) - Ro-
manya hariciye nazırı B. 
Gafeııko saat 16 da maiyeti 
ile birlikte Rumen matbua
tının mümessileri o'duğu halde 
Etnografya müzesine giderek 
Atatürkün mezarlarına mera
simle bir çelenk koymuştur. 

Ankara 12 ( Hususi ) -
Öğleden evvel Ankarapalasta 
Başvekil Refik Saydam ve 
Meclis reisi Abdülhalik Renda 
B. Gafenkoyu ziyaret etmiş
ler ve Gafenko da bu ziya· 
retleri iade etmiştir. 

Sayın Hariciye nazırı öğle 
yemeğini Hollanda elçiliğinde 
yimişlerdir. 

Ankara 12 ( Hususi ) -
B. Gafenko beraberlerinde 
Başvekil Refik Saydam, 
Hariciye vekili Şükrü Sarç-

·-

B. Gafenko 
oğlu ve Ziraat vekili olduğu 
halde at koşularını seyret· 
mişlerdir. 

Ankara, 12 ( Hususi ) -
Hariciye vekilimiz Şükrü Sa
raçoğlu ve refikaları dün 
gece Ankarapalasta bay 
Gafenko ve eşi şerefine 
mükellef bir ziyafet verilmiş 
ve ziyafette Balkan diploma· 
tik mahfelleri hazır bulun
muş ve bir de kapul resmi 
yapılmıştır. 

Ziyafet esnasında eveli 
Şükrü Saraçoğlu bir nutuk 
söylemiş ve bilahare Bay 
Gafenko cevap vermiş ve 
çok alkışlanmıştır. 

Ist:nbul, ( Telefonla ) - Dün ve bugün çekilen tayyare 
piyangosunda kazanan numaraları aşağıya bildiriyorum: 

26178 
Numaraya 
45000 Lira 

17836 No.ya 
151000 Lira 

20689 No.ya 
12000 Lira 

27103 No.ya 
36303 No.ya 
10000 Lira 

[ Devamı 4 unc sayfada ] 
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SAHiFE 2 

Kadın moda köşesi: 

Bayanlar için son moda 
elbise ve şap a odelleri •• 

Kadın elbiselerinde bu sene, her senekinden daha fazla 
sadelik, fakat buna mukabil her yıldan fazla zevk istiyen 
bir itina var.. İşte resimde gördüğünüz şu dürüst yeni ve 
zarif elbise modelleri bu sözümüzün bir delili değilmi? .. '---------11111111,---------
Şapka 

Modeli 

ı Yaz için 
bereler 

Bu senenin en çok beğe
nilen şapka modelleri bayan·· 
lar arasında iyi rağbet bul-
muştur. 

1 
işte şu gödüğünüz ince 

beyaz ve yandan yu!ı arı doğru 

uzayan top püsküllü yazlık ı' 
şapka modeli ne kadar güzel 
ve şık birşey değil mi ? 

- -
Yine yazlık şapka ve be

reler içinde şunun da pek 
fazla beğenildiği muhak
kaktır .. 

Ucuz yaz Elh s· d 
fiatleriyle amra ınemasın a 

Bugün matinelerden itibaren 
Fransızca sözlü iki büyük film birden 

1- Otomobilli Aşıklar 
Baş röllerde: Colette Darfeuil-Claude May 

2- Kontes Valevska 
Baş rollerde: Greta Garbo-Charles Boyer - Ayrıca: Be
şinci Büyük Kurultayın açdış töreni ve Milli Şef, Ebedi 
Şefin manevi huzurlarında ve Ankarada yapılan büyük 
at yarışlarında .. - Fiatler: salon 20-Birinci25-Balkon 30 

Hususi 40 - Cumartesi talebelerlve3 seanslarında lOk. 
Seanslar: O. Aşıklar: 5ve9da - Valevska: 3ve7 de. 

IE ................. ı:m::Z::ill!!!!!c:.tlllC:.ı;;~;a.~;c;c:;. 

ftjİşçi mümessil
leri yeniden 

seçilecek 

1 

ı Velfalet seçi,., mazbata
larına pul yapıştırtlma

sını blldlrdl 
15 Haziranda tatbik mev

kiine girecek iş ihtilafları 
nizamnamesi hazırlıkların
dan olarak bütün işyerlerin
de yapılmakta olan işçi mü· 
messilleri seçimi garip bir 
ihtilafın meydana çıkmasına 
sebep olmuştur. Maliye ve
kaleti dün mıntaka sanayi 
müdürlüğü haline gelen iş 

bürosu bölge amirliğine bir 
tezkere göndermiş, mümessil 
seçim heyetlerine ait mazba
taların üzerine onar kuruş

luk pul yapıştırılmasını bil
dirilmiştir. 

Bu güne kadar iş yerleri-
nin ekserisinde seçim yapıl
dığı ve bu mazbatalar pul 
yapıştırılmadan alakadarlara 
gönderildiği için şimdi yeni 
bir vaziyet hasıl olmuştur. 
Yeniden seçim yapılması ve 
mazbatalar hazırlanması icab
etmektedir. 

Bu yüzden hem nizamna
menin tatbiki geçikecek, 
hem de memleketin her ta
rafındaki binlerce işyerine 
yeniden müfettişler gönde
rilmesi lazım gelecektir. 

Halbuki alakadarlar iş ka-
nununda bu gibi muamelata 
ait her nevi f vrakın puldan 
muaf olduğunu söylemek· 
tedir. 

--::::::::--

Adana 
Ticaret ve Sanayi odası 

idare heyeti 
Adana, (Hususi) - Ada

na Ticaret ve sanayi odası 
yeni idare heyeti seçimi ya
pılmıştır. Yapılan intihapta 
azalıklara, lbrahim Burdur
oğlu, Abidin Ramazanoğlu, 
Osman Altıkulaç, Hasan 
Atıl, izzet Koçak, Salih Er
oğlu, Ziya Kurttepeli, Ne
dim Kozacıoğlu, Hakkı Sa
lih, Arif, Cemal Akıncı, Ga
ni Girici ve Raşid Ener se
çilmiştir. 

Divanı riyaset intihabında 
da reisliğe izzet Koçak, ikin
ci reisliğe Hasan Atıl ayrıl
mıştır. 

--:::::::~--

Lisan Tedrisatı 
Maarif vekaleti liselerdeki 

lisan tedrisatmı takviye et
mek ve mevcut tetdrisat 
şekilleri üzerinde bazı değiş
meler yapmak üzere yaz 
mevsiminde Ankarada bu 
işle bir komisyon meşgul 
olacaktır. 

Komisyon müfredat pro
gramı, tedris metodları, ders 
saatleri üzerinde esaslı ve 
yeni bir program hazırlaya-

PARA HAABi 
.....::-==-====~'=======---

1939 DA SİLAHLANMA ----====s---
Almanya : 2 günde bir milyar frank 
lngiltere : 3 11 ,, 11 11 

Japonya : 4 ,, " ,, 11 

Sovyetle;r : 5 günde 3 ila 4 milyar frank 
Franşa : Haftada bir milyar 
Para harbı artık başlamış- 1939 un tohum halindeki 

tır. Almanya 1939 da ordu- harbı için yatırılan sermaye-
ları için, 1915 dekinden, ya- ler umumi harpteki usullerle 
ni umumi harp içindekinden toplanmaktadır : Biraz vergi 
fazla para harcamaktadır. (çok değil), bir çok istikraz 

Almanya askeri masrafla- ye muhtelif ölçüde bir enf-
rının rakamını gizli tutar. lasyon. 
Bununla beraber Foreiga 1914 de iktisad alimleri-
Policy - Association bunların nin 2 ile iki 4 eder gibi 
yekununu geçen sene 4.400 harbın üç aydan fazla de-
milyar olarak tahmin edi· vam etmiyeceğini ispat et-
yordu. Bu sene Avusturya miş olduğu hatırlarda mı-
Moravya ve Bohemyanın il- dır ? 
bakından sonra bu beş mil- Bu harp, halbuki, dört 
yar geniş ölçüde aşılmış ola- sene ve dört ay devam et-
caktır. miştir. 

Yani takriben 200 milyar Niçin mi? Çünkü iktisad-
frank. cılar herşeyi düşünmüşlerdi, 

,r-•111111·---~ 
'-~-!L!l .. L!!~ 
Beyin amellyatl ile ruh 
hastahkların tedavisi 

kabil mi? 
-2-

Geçirdiği -asabi bir buh" 
randan dolayı yatağa düşen 
ve .. sekiz aydanberi korku 
buhranına tutulan 59 yaşında 
bir muhasebeci de gece 'le 
gündüz bastabakılarının ne" 
zareti altında bulunmakta 
iken, beyninde yapılan aıne· 
liyatı •müteakip derhal iyi· 
leşti, düşmanlarının kendi
lerini zehirliyecekleri hak" 
kındaki endişeleri, arasıra 
geçirdiği ağlamak buhran· 
ları hep zail oldu. 

İş adamı olarak hiçbir İŞ 
beceremiyen ve daima mu" 
vaffakıyetsizlik gösteren bi
risi, bir beyin ameliyatını 

müteakip büyük bir ticaret
hanenin müdürü olacak ka" 
c.'ar mesleğinde ilerledi. 

lngiltere asgari olarak 112 yalnız birşey müstesna ı Sah-
milyar sarfedecektir. Bu ge- te para. Ve yalnız yapılıp da 1 

çen nisanda sir John Simon- ödenmiyen istikrazları. f 

Karısının ifadesine naza• 
ran ameliyattan sonra daha 
iyi bir koca oldu, ufak tefek 
noksanlardan dolayı evde 
daima kavga çıkarmağa ni· 
yet verdi ve ev idaresinin 
derdleıile kafasını artık yor" 
mamağa başladı. O adaın 
ameliyattan sonra artık ken· 
disini de düşünmüyor red 
cevadları aldıkça veya bir 
hata işledikçe şaşkın vaziyet
ler l takınmiyardu. 

un avam kamarasında bildir- B. Hitlerin idaresi altında 
miş olduğu ve bu kadarla üçüncü Rayh yakında büyük 
iktifa olunmıyacağını hemen harbin sonundakine benzer 
ardından ilave ettiği rakam- bir vaziyete düşecektir. Ger-
d çe iflas etmek sanatı şu ır. 

Fransa henüz senede 55 son senelerde hayli terakki 
milyar sarfeder. etmiştir ve Almalna içinde 

Sovyetler birliğine gelince yaşadığı yarı iflas vaziyetini 
o 40 milyar rublelik bir türlü tasanularla örtebilir. 
harp bütçesi ilan etmiştir ki Fakat kambiyo muharebesi 
bu 300 milyar franga teka- bu ölümü halktan gizlemek 
bül eder. imkanını veriyor. 

Italya'nın, Japonya'nın, Hariçten aldığı şeyleri ö-
Amerika'nın askeri mükelle- demek müşkülatı Almanyayı 
fiyetlerini bunlara ekleyin, ithalatına asgari haddi tah-
dünyanın silahlarına bu 1939 did etmeğe sevkediyor. Al-
senesinde günde 2 milyar- manya kendi kendini otar· 
dan fazla sarfettiği neticesi- şiye mahkum ediyor. Tabi 
ne varırsınız. ltalya da ayni yolu takib e-

Silahlara sarfettiği parayla diyor. Kömürle kauçuk veya 
dünya, her gün, boş oturan benzin imal ediliyor. Ağaç 
200 milyon adamı besliyebi- kütüklerinden şeker istihsal 
lirdi. ediliyor. Ve meşe ağacının 

Fransa bu sene müdafaa- meyvesi kahvenin yerini tu
sına tahsis edeceği para ile 
iki üç milyon aileyi barındı-

rabilecek bir milyon bahçeli 
ev inşa edebilirdi. 

tuyor. Bu suretle bazı şeyle
ri hariçten getirmek mecbu
riyetinden kurtuluyorlar, fa
kat memleketin dahili açığı 
bu yüzden 04: tıyor. 

Milletleri kesif bir surette 
borçlanmağa ve imkanlarının 

Kendisinin fikri hadiseleri 
tetkik edildiği zaman ise, 
bu hadiselerin mütemadiyen 
daha açık bir mertebede 
cereyan etmekte ve tefrik 
kabiliyetinin gittikçe azal· 
makta olduğu anlaşıldı. 

Amerikan Tıb cemiyetinirı 
son toplantısında yapılan bu 
gibi 21 beyin ameliyatı hak
kında izahat verildi. Bu 
ameliyatın büyük bir kıs

mında hasıl olan ini netice, 
mübalağalı korku, endişeler, 
rğlama buhranları, asabiyet
ten doğan hazımsızlıklar gibi 
alametlerin tamamen veya 
kısmen ortadan kalkmasıydı. 

[Devamı var] 
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vetleı i artmış ve silahlanın• 

Yahut da, doğduğu gün 
her Fransız yavrusuna 90.000 
frank ödiyebilirdi. 

B. Hitler bu seneki aske
ri masraflarını kaldırmakla 
her Alman ailesine bir oto
mobil hediye edebilirdi. 

tempolan hazırlanmıştır. 
eiı zenginlerini silahlanmıya Tank, tayyare ve topların 
banetmeğe sevkeden bu pa- miktarı itibariyle totaliter 

Yahut her gün halka 30 
milyon kilo tereyağı dağıta
bilirdi. 

Yahut da her Alman iş· 
çisine alrı ay ür.retli mezu
nivet verebilirdı. 

lngiltere, yeni hizmete a
lacağı askerler için ısmar-

ladığı haki kumaşlarla 4.800 
kilometre, yani Londradan 
Nevyork'a kadar olan me
safeyi örtebilirdi. 

ra harbinin sonu ne olacak-
• devletler önceden mağlup 

tır? 
görünmektedirler, çünkü de· 

Bu harbi a~mış olan dik- mokratik devletler yarışa 
tatörlerdir. Bu sayede birçok . 

girmeğe kati karar vermış· 
şey kazanmışlardır. B. Hit.. lerdir. 
ler tayyareleri ve topları Berlin ve Roma yarın bu 
sayesindedir ki ve demok- bedaheti anhyacaklar mıdır? 
rasiler henüz hazır bulunma- ve o zaman silah yarışı de• 
d'kları içindir ki geçen Ey- n·en ölüm yarışına bir niha· 

Yet vermeğe razı ol"caklar illide muvaffak olmuştur. Ge-
mıdır? 

ne harp vasıtalarının saye- Avrupa ancak böylece tor 
sindedir ki geçen martta nistan etmek suretiyledir ki 
silah atmadan Moravya ve günün birinde şimdi ateşle 
Bohemyayı işgal etmiştir. oynar gibi oynadığı iki teh" 

!~~~-----------~. 
Burada gördüğünüz pen-

Böylece ölüm işine tahsis 
olunan hu ' paralar nereden 
geliyor? Bunları nereden a
lıyorlar? Bu daha ne kadar 
zaman böyle devam edebilir? 
Ve nasıl nihayet bulabilir ? 

Fakat tehdidle fetihler yo- likeden kendini koruyabi" 
lu artlk kapanmış görünmek- lecektir : 
tedir. Her şantajı karlı bir Harp denen intihar tebli" 
iş olmaktan çıkmışhr. Çün- kesi, ve ihtilali doğuracak be bej kadifeden bir here-

dir. Eşarpı da aynı kumaş
dan .. nasıl şık durmuyor mu?. 

----~!19 .............. Jı::+:t ... ... 
7 ~:i~~~::an YENİ' de 3 büyük film 
pmmmmm~mmm .. 
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Türkçe 
T rzanın i tikamı 
Teksas Fedaileri 
Hudutta bir macera 
Türkçe F oks Jurnal 

.......... lllİİİİllll:l:lli .......... ~~ ............ .. 

kü demokrasiler artık gürül- olan iflas tehlikesi. . 
tüye aldırış etmiyorlar. Kuv- A. L. Jeune - Paris-Soır 
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: Ege 1 iyatrosu 1 
; İsmetpaşa Bulvarında yazhk bahçede d 

Türkiyenin tanınmış sanatkarları topluluğu ! 
Tayyıb Şen Şakrak ve Arkadaşları ğ 

Rejisör: AHMET YEKTA BiR I 
1 Her akşam yeni eser ve ı 

komediler takdim eder 1 
Fiatlar: J 
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\ nde Şeytanca bir gülümseme bulutu geçtiğini gördüm .. 
110nra polise seslendi: [+J ğinizi iddia ediyorsunuz. 

Otel müdürünü çağı- Öteki ağlar gibi: 

' 
k genç bir iki dakikada 

önümüze dikilmiştiı 
deiumumi sakin bir ses 

- Hayır, hayır diye hay
kırdı. Ben öldürmedim, ben 
kimseyi öldürmedim. 

Ali Çetin ciddi ve sinirli 
devam etti. 

Şimdi katili buraya - Niye öldürdünüz? biz 
ebilirsiniz. Elinde ta- sorduk, sizin ona borcunuz 
sı var. Diyordunuz , o

da getirtin ve işlerinize 
1 olmazsa siz de burada 
un. 

i polis arasında içeri 
adamda katilden zi-

, hücuma uğramış so
tış birisi hali vardı. Or
ylu, ve ak saçlıydı. 50 
nda kadar olmalıydı. 

ri muhakkak ki ağla

n kıpkızıl olmuş, şiş-

Saçı başı dağınıktı. 

iaioe bakılmasını göz
. kimsenin görmesini 
iyormuş gibi başını ö-
iğiyordu. Fakat arada 

ttatlanan bu göz1erde 
~ahşet ışığı vardı. Ba-

ıertti, sanki bu göz
bu adamın değil, bu vü-
ll içinde yaşıyan bir 

n gözleriydi, içimdeı:: 
Haline bakan aldanı· 

· Çetin, herifi karşısın
~ir iskemleye oturttuk
'onra polislere dışarıda 
llıelerini emretti ve bir 
ire sordu: 
Alpoilunu niye öldtlr
?, 

tiki suıtu. Hep birden 
edi. Fakat sonra yut-

öldürmedim. de
kimseyi öldürme-

Elinizde namlusundan 
il tüten bir tabanca, 
'ııden kurşun geçip ö
bir adamın karşısında 
~dada görülüyorsunuz. 

o adamı öldürmedi-

varmış. Odada yüksek sesle 
bunnn münakaşasını yapmış 
sınız. Siz buraya •bir taban
ca ile gelmişsiniz. demek ki 
onu öldürmeği evvelden ta
sarlıyordunuz. 

Katil adeta tepiniyor. 
- Hayır, hayır diyordu. 

Benim tabancam filin yok. 
boyuna bir tabancadan bah
sedip duruyorlar. Neredey
o tabanca, buraya öyle bir 
şey getirmedim. 

Müddeiumumi polislerden 
birini çağırttı. Tabanca ge
tirildi. Bu iri bir polis ta
bancasıydı. Ali Çetin taban 
cayı eline aldı. Gözlerinin 
birdenbire değiştiğini, yü
zünden şeytanca bir gülüm 
seme bulutu geçtiğini gör-
düm. Sonra birdenbire: 

- Görün bu adamı.. de
di. 

Artık orada yapacak bir 
işimiz kalmamıştı. Otelden 
çıkmağa hazırlandık. Ali 
Çetin, otel müdürünü yanı· 
na çağırdı: 

- Bu adam burada bir 
iki gün daha kalacak. dedi. 
Ben otelin etrafına nöbet
çiler koyacağım emniyetli 
diye. 

Otel müdürü: 
- Muhakkak burada kal 

ması lazım mı? dedi. 
- Evet. 
Ve Çıktık. 

. . . . . . . . . . 
iki gün sonra kahvaltı 

sırasında gazetemi okurken 
birdenbire polis haberlerin
de gözüme çarptı. Cumhu
riyet oteli mudürü polis ta-

l' A YY ARE Sineması T31&:6ne~ 
Bugün 2 Büyük Flim Birden 

- KADiFE MASKE 
~li aşk; ve eğlenceli varyete sahneleri, sefalete düşen 
~ asılzodenin romanı. Başrolde RUDOLF FORSTER 

-KADINv•SEYTAN 
an baıa heyecanlı hir mevzu, para ve kadın ihtirası 

lnden itlenilen cinayetler. Başrölde Victor Mc. Laglen 
~'---llive : metro jurnal ( enson dünya haberleri) 
·~'nslar : Kadın ve Şeytan : 3-6.10ve9.30 KadifeMaske 

f: ve8de C11:n:ırtesi ve Pazar günleri 1. 15 de başlar. 
latlar: 20, as, ao Talebe to :uruztur 

• 

(HALKIN SESi) 12Hulru 

lrM'i';";b 1=~~11 AllARA RADYOSU 
• 1 inhisarlar Köy tedrisat 
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' Hocanın sarığı 
Hocanın sarığını çalmış

lardı. Haca: 
- Ben ne olsa bu hırsızı 

bulurum! 
Diyerek evinden çıktı, ko

şa koşa meıarhğa gitti. Ora
da bir taşın üzerine oturdu. 
Görenler sordular: 

- Hoca burada ne otu
ruyorsun? 

- Sarığımı çalan hırsızı 
yakalıyacağım. Nereye gitse 
günün birinde gene buraya 
gelecektir. Ben de hemen 

ryakasına yapışırım. 

Çok Konuşu-
yorsun uz 

Para sarfetmekte ne ka
dar cimri iseler söz söyle
mekte de o derece hasis 
davranan üç İskoçyah bir 
meyhaneye gitmişlerdi, viski 
ısmarladılar. 

Meyheneci bir şişe viski 
ile üç bardak getirdi. Viski
yi bardaklara koydular ve 
üçü birden içtiler, içtikten 
on dakika sonra biri : 

- Bu viski çok iyi! 
Dedi, on dakika geçti, ö · 

teki: 
- Fena değili 
Cevabını verdi. On daki

ka daha geçti. Üçüncü aya
ğa kalktı : 

- Çok konuşuyorsunuz, 
kafam şişti, ben gidiyorum. 

Diyerek meyhaneden çıktı. 

Bebeği 
Unuttular 
Abdülhamıd vüzerasından 

Halim paşanın oğulları bü
yüyüp babalarından ayrı ev
lerde yaşamaya başladıkları 
zaman babalarının bebekte· 
ki yalısına hemen uğramaz 
olmuşlardı. 

Bir bayram günü Halim 
Paşa kendisini ziyarete ge
lenlerle birlikte otururken 
iki oğlu birden içeri girdiler 
ve babalarının ellerini öptü
ler. Orada bulunanlardan bi
ri paşaya : 

- Mahdum beyleri bura
larda pek seyrek görür ol
duk .. 

Deyince, Halim Paşa : 
- Evet, cevabını verdi, 

beyler büyüdüler de Bebeği 
unuttular. 

... ·---
(Bugünkü program) 

Türkiye Radyodifüzyon Postaları 
DALGA UZUNLUGU 

1648m. 182Kcı. 120KW • 
T.A.Q. 19,74m.15195Kca, 20KW. 
T.A.P. 31,70m. 9465Kcı. 20KW. 
12.30 Program 
12.35 Türk müziği pi 
13.00 Memleket saat ayarı, 
ajans ve meteoroloji haber· 
leri. 
13.15-14. Müzik (Karışık 
proğran pi.) 
19.00 Program 
19.05 müzik (bir üvertür-pl.) 
19.15 Türk müziği (fasıl he
yeti) 
20.00 Memleket saat ayarı, 
ajans ve meteoroloji haber
leri. 
20.15 Neşeli plaklar R. 
20.20 Türk müziği kadın kü
me oyuncuları. 
21 konuşma doktorun saati~ 
21.15 Milzik büyük bir vir
tüozun plakları 
21.45 müsiki konuşması milli 
musikilere dairj 14 konuşma 
-Halil Bedii Yönetgen 
22. Müzik (Küçük orkes
tra - Şef : Necip Aşkın( 
23 Son ajans haberleri, 
Esham 1 tahvilat, kam
biyo-nukut ve ziraat borsası 
(fiyat) 
23.20 Müzik (Cazband-pl.) 
23.55-24 yarınki program. 

....................... 
• •• 
iki ustad 

arasında 
Üstad Recaizade Ekrem 

bir gün yolda dalgın yürü-
yordu. Abdülhak Hamide 
rastgeldi. Şairi izam sordu: 

- Neyin var Ekrem, dal
gın gibisin? 

Üstad: , 
- Sorma dedi, zihnim o 

kadar perişan ki tarif ede-
mem. Mesela, Namık Kemal 
sana vaktile: 

"Hamid, sana hitap için 
isminden büyük kelime bu
lamıyorum,, demişti. İnanır 
mısın? Ben bugün sana hitap 
için senin adını bulamıyorum. 

au111ııwt1mınuııııa 

Çok 
Fazladır , 

Adamın biri at pazarın

dan at alacaktı. Bir at gör
dü, beğendi. Atın sahibi 
orada idi: 

- Bu atı kaça verirsin? 
Atın sahibi kekeme idi: 

;~f.~·da:····~;kif ...... ~.i;jj;~~L·· - Yüü, yüz, yüz, yüz, 

Şık genç birdenbire gözü- yüz ... 
mün önüne geldi. Kendi Diyor' lafın bir türlü ar
kendime, acaba ne oldu? kasını getiremiyordu. Atı 
diye sordum. Haberi daha almak isteyen yüzleri say
ziyade okuyunca, hayretim mıştı. Kekemenin sözünü 
arttı. Çünkü müdürün, tile- kesti: 
car Alpoğlunu öldürmek su - Tam beş tane yüz de
çile yakalandığını öğrendim. din.. beş yüz etti. Her hal
Bu ne demekti? katil belli de kuruş değil, lira olacak. 
olmuştu ya.. Beş yüz lira da bu ata çok 

1 Sonu yarın J fazladır ... deyip yürüdü gitti. 

~ f ekmil lzmir Halkı Bu Hafta ; 
t•JGene Asri Sinemayakoşuyor;.ı 

7 H~ziran Çarş~m~a~an itibar~n Telefon 23941 
3 Eşsız şaheser fılmı bırden lzmırde ilk defa 

1- HUDUT HAYDUTLARI 
Şimşek gibi yumruk savuran bütün haydutlara kan 

kusturan kahraman Buk Jones 
a 2 Asilerin ölüm savaşı kahramanların büyük zaferi 

- MIŞEL STROGOF 
f 3 Türkçe sözlüç••ıd b• T•• k • 
\ - ve şarkılı o e ır ur gencı 
• 4 Mlkl eğlence evinde ekler Jurnal 
, - son hadisat 

Veznedarı Umum mUdUrlUIU 
Maarif Vekaleti teşkilibna 

Para kaçırdı yeniden bir köy tedrisat 

Mardin 11 (Hususi) _ Şeh- umum müdürlüğü teşkilitı 
rimiz inhisarlar veznedarı ilave edileceğini yazmıştık. 
Hayri Öncel zimmetine 2700 Yakında projenin hazırlan· 
lira kadar bir para geçire- masına başlanacaktır. 
rerek Mardinden firar etmiş- Köy tedrisat umum müdür-
t lügv üne şimdiki ·_ilk tedrisat ır. 

Adliye işe el koymuş ve umum müdürü B. lsmail 
koymuş ve Hayriye araştır- Hakkı Tungçin getirilmesi 
mağa başlamıştı11r~------m•u•h•te•m-el•d•ir •. _____ _ 

Cildin ve 

saçlann 

yumuşak
lığını te

min etme

kle bera-

ber her 

türlü yün-

lü, ipekli 

kumaşla
rın aslını 
ve rengini ı boz
madan temizler. 
dve alları kat'ly
yen bozmaz, ha
lla zeytlnyalın
dan yapllmı, en 
temiz sabundur. 
(Lüks Markasına 
Dikkat) Amili Umit 
fabrikası ticaretha
nesi. Telefon: 3047 

' Telgraf Ümidun 
( Kesstane Pazan 
lzmir) 

~~J;rr:::;;ııt rlf ı 
Cilt, Saç ve Zührevi has- ~l .,, ~ D> , e talıklar mütehassısı • c. ... ~ 

t 2 nci Beyler sokak No. 81 ~ E l. =• 2 ' 
~] TELEFON 33t5 tt - r a 2'

8
1 

~~~ ~~~~ z !:! ,~~===" 
o.. -

Dr. Fahri Işık ~ e· - ~ 
lzmir Memleket Hastanesi S. · ~ != 

Rontken Mütehassısı !' ,. S. 
Rontken ve elektrik tedaoi• 6: D1 ~ 

yapılır ıkinci Beıfer So r;;· ..- J:; 

........ ~.?· . ..2?. •.•. :!:~~~~<?.~.?.~~: ~ ; ~ 
Dr. Demir Ali 

Kamçıoııu 
Cilt Tenasül hastalıkları 

elektirk tedavisi 
ızmir - Birinci beyler So 
No.: 55 Telefon : 3479 

• uı e a. ~.: : = .. '" :s ..... - 1:1 
..:1 "' -a· B 111 • !:! .... = _pı;o 
!!I • El B 
;;:ıı I» I» • 
Q El'<C. •tr-• .... I» 1:1 1:1 
a 

Bakkallar, kah 

veciler ve · hu
susi demlikler 

için ceşit~i ve 

nefisL _ caylar\ 

ıhlamur~ ve~kay 
nar nicin- ba
harat. 

Tel.~ 3882 
Bugünden itibaren 

Kültürpark Sinemasında 
Biri heyecanlı bir mevzu, diğeri de neşeli ve zevkli bir 

e:operet iki büyük filim 

1- SARATOGA 
Jean Harlov-Clark Gable-Lionel Barimore enfes aşk şaheseri 
2 ŞEN DULLaveuve Joyeeuse Jeanette Mac 

• Donald-Maurice Chevalier 
Franz Leharın bestelediği bu şahane operette şahane bir 
müzik güzel şarkılar bulacak kahkahalar ile güleceksiniz. 

• Seanslar: hergüo: Şen Dul3.30-7.15 SaratogaS.30- 9da 
Cumartesi ve Pazar günleri saat 1,30da Saratoga ile bqlar 

----ı:e-... ---·--------· 



fŞEuıanENır-mmSQNmFflmmEfEillE:llm-, mr~z~ı;;t;•m=~ 
HABERLER. L~~~-u-=ww=mrnu--=<ıı..=..-.-..__,._,_~_J n ...... !!!.~~~!~!! 

B. Rakım zfya Bohemya ve Moravyada isyan .. ~~f~~~lı~~:~~·~~;~~ 
Sıradağ k d k k l bim Şen Önalın üzerinde 

Istan.b~l ~efterda.rh~ı mu- Cl masın an or u uyor iki gbralm 30 santigram ~ 
amele ıstıhlak vergılerı mer- rar u unmuş ve bu esr 
kez şubesinden naklen Baş- ' Fuat adında birisinden 50 
turak Maliye şubesi tabak- eı•r ç k ı• • o··ıdu••ru••ıdu•• o••rf"ı ı•dare h kuruşa satın oldığını söylr 
ku~ şefli.ğine 35 lira aslı e po ısı ve sa ası genişledi miş suçlu yakalanmıştır. 
maaşla tayın edilen hukuk Paris, 12 (Radyo) - Pragdan bildiriliyor: Moravya ve Bohemyada karışıklık el'an devam ediyor. Hükümet tarafı KUçUk Hırsız 
mezunlarından ve Fransızca- idare sahası genişletilmiştir. Dün Alman ve Çek yolları arasında vukubulan bir çarpışmada bir Çek polisi ölmü tür. lkiçeşmelik Çukurçeşlll' 
ya bihakkin vakıf kvale~ er- Buralarda bir isyan çıkmasından korkuluyor. Alman hücum kıtaları celbedilmiş ve şehirler muhasara altına alınmıştır~ mevkiinde Musa kızı 12 yı-
ı~abı?lda.n ~edçok BdegeRrlı kma- [!] [!] [!] [!] [!] [!] [!] [!] [!] [!) şında ismet Mehmet oğlO 
iX;:ı5:;:J:ğ:nbu ;!ni :a~~ INGILl·z HU .• KUA MDARLARI AMERIKADA TU .. RKKUŞU Ali Erkeğin 325 kuruş kır 
fesinde de büyük başarılar metinde altınını çaldığıodaJI 
temenni ederiz. Fı•Jomuz yakalanmıştır. 
-~- Hükômdarlar Nevyorktan sonra Belçikaya Döğuşenıer 

Ortaokul Istanbuıda İkiçeşmelik caddesinde R 
gidecekler tü oğlu Hazım Alayyut Ptfeb 

Ögv retmenlig"' j Paris (Radyo) - Dün Nevyork ahalisi lngiliz Kral ve Kraliçesini alkışlamak fırsatını Filo . Yalova üzerinde met oğlu ismeti dövdüğilo- ' 
elde etmişlerdir. Öğleye doğru açık bir otomobil içinde şehri gezen hükumdarlar tam üç şiddetli bir fırtınaya den ve hakarette bulundu-

Ortaokul öğretmeni olmak milyon kişi tarafından alkışlanmıştır. tutuldu ğundan yakalanmıştır. 
istiyen ilkokul öğretmenleri- R l l h k d 1 B ı 'k K 1 L ld ı b §' Keçeciler Anafartalat oyter ajansının verdiği bir habere göre lngi i iz ü iim ar arı e çı a ra ı eopo stan ul 12 ( Hususi ) _ 
nin dilekçeleri Vekalet ta- l d y b caddesinde Riza ogw lu 329 

f d k k d l k tarafından Belçikayı ziyarete davet edilmişlerdir. Majeste er 24-28 Teşrinievvel e zıyaret ar ay Osman Nurinin ku-
ra ın an tet i e i ere im- d 1 dogv umlu Musa Eryaman bi-'h · 1 fık vadında bulunmuşlardır. man ası atındaki 11 tayya-
tı ana gırme eri muva gö- reden mürekkep Türkkuşu la sebep Mustafa oğlu Hii-
rülenlerin adları kendilerine fi ·· v 1 d seyı'n Dı'lsı'z, Mehmet kızı 112 
bildirilmiştir. f •ı• t• t h • ....) b• b b ti d 1 osu og e en sonra Eskişe- .;J 

Yazılı imtihanlar ayın 15 ı ıs ın pOS a 8DeSıDue ır OM 8 pa 8 ı hirde bir tevakkuftan sonra yaşında Feride, Bekir kıSI 
inde başlıyacaktır. Bu yıl Paris (Radyo) - Kudüs postahanesinde bir bomba bulunmuştur. Bombayı muyene etmek Yeşil köy istasyonuna salimen 35 yaşında Zehrayı dövdil-
ortaokul öğretmenliği imti- üzere davet edilen Eksper bombayı kurcalarken ateş almıştır. Mumaileyh derhal ölmüştür. inmişlerdir. ğü ve Hüseyinin de 450 kU-
hanına girmek istiyen ilko- Bu bomba ile postahane vaH tasiyle gönderilen bombalar üçe baliğ olmuştur. Bu yüzden Tayyarelerimiz Yalova üze· ruş parasını çaldığı şikayet 
kul öğretmenlerinin sayısı ölenler 13 dür. Bu işleri yapan müfrit Yahudiler olduğu söylenmektedir. rinde şiddetli bir fırtınaya edilmiş suçlu yakalanmıştır• 
850 kadardır. :-.. ..-:: tutulmuşlarsa da büyük bir -~--·--

-::::::::-- SPOR HABERLERi 1 ~Anlaşma Ge- cesaretle yollarına devam • 
.. etmiştir. Bi~ gecede ı 

Tahsil GALATASARAY DQGv AN •k • kt• 4000 kilometrelik bir hava 

V . .k 1 - çı mıyece ır gezmesi yapacak olan filo- yangın 
esı a arı SPORU DA YENDİ Londra, (Radyo) - lngi- muzda kadın tayyarecileri-
Yabancı dillerle yazılmış liz - Fransız - Rus müzake- lerimizden Muzaffer Seha-

tahsil vesikalarının tercüme· Şimdiye kadar lzmire gelen Ankara ve lstanbul takımla- relerinden bahseden "Times,, vet, Edibe de vazif~ almış-
--~-

İtf alyemlzln candan ç'' 
hşması göğUslerımııl 

kabarttı 
leriyle beraber asıllarının da rı arasında en kuvvetlisi olduğunu, şehrimizde yaptığı maç- gazetesi diyor ki : lardır. 
Maarif Vek~letine gönderil- larda isbat eden Galatasaray takımı dün Doğansporla yap- "lngiltere herkes tarafın· Filo buradan Edirne, Bursa, 
mesi alakalılara bildirilmiştir. tığı maçta da O - 4 gibi tem!z ve farklı bir netice ile ka- dan kabul edilecek bir for- lzmir, Çivril, Konya, Adana, 

--::::::::-- zanmıştır. Galatasaray takımı bütün hatlarında intizamı bu- mül aramaktadır. Baltık dev- Kayseri ve Merzifona gide-
Alsancakta Mesudiye cad: 

desinde bay Atıfın sahibi 
bulunduğu 3,5,7 numaralı "' 
üç katlı evin altında bulll' 
nan bay Macide ait müski
rat fabrikasından kazaen çJ' 
kan yangın itfaiyemizin göl' 
terdiği yüksek gayret saye' 
sinde söndürülmüştür. Fabrİ' 
kada yüzlerce kilo alkol "' 
rakı yanmıştır. Fabrika 9()00 
ve ev 7000 liraya sigortab" 
dır. 

Ege Tiyatrosu 
çalışıyor 

Her gece muntazam ve 
mütenevvi eserler oynıyan 
Ege Tiyatrosu halkın göster 
diği büyük alaka ve takdir 
karşısında kadrosunu geniş
lı.!terek temsillerden evvel 
varyete ve numaralar yap
mak suretile daha olgun ve 
dolgun bir şekilde Çlkmakta 
ve halka daha zengin ge
celer yaşatmaktadır. 

Her geçen gün biraz da
ha iyi bir iş birliği ile ça
lışan Ege Tiyatrosu memle
kette yalnız bir gayret ve 
enerji şebekesi olmakla kal
mamakta, ayni zamanda san· 
atkar artistlere de kadrosun
da yer vermiş bulunmaktadır. 

Polisin elinden 
kaçılmaz 

Mahmut namında cür'et
kir bir sabıkalı hükumet 
içinde polisimizin elinden 
kaçmak istemişsede kaçma
sına meydan verilmemiş ve 
yakalanmıştır. 

1 b ceklerdir. 
lunan tam futbol oynıyan bir ekiptir. etleri ahsinde lngiltere bir 

ııu1111ıırııı11JJJ111ımııır 

Bilhassa hücum hattını teşkil eden oyuncular başh başına çok noktaları aydınlattırmak ffusus"ı 
bir kuvvettir. ve iyi bir sonuca bağlamak 

için uğraşmaktadır. Ok IJ Sellabaddinin bilğili oyununa , istinad eden bu hat da- Anlaşmayı en çok zorlaş- U ara 
imi netice alabilir bir durumdadır. Dün ve Cumaertesi gü- taran şey, Baltık devletleri-
nü yaptıkları goller fevkalade güzeldi. nin her nev'i garantiyi ka-

Galatasarayın milli küme şampiyonluğu tahakkuk etmek bul etmemesidir. 
üzeredir. Esasen bu takımdan başka bir ekip şampiyon ola- Fakat bu zorluğun çabuk 
cağına ihtimal verenlerden değiliz. ortadan zail olacağını ve an-

(!] (!] !aşmanın imzalanacağını ilave 

İNGILIZLER FENERBAHÇE- edebilirsin!;::,,.~.,Q 
YI 2-0 MAGV LU" P ETTiLER Silifkede 

Bir ylldırım t aclası 
Istanbul, (Hususi) .Dün Fenerbahçenin Kadıköyündeki sta

dında Fenerbahçenin 31 inci yıl dönümü munasebetile ya-: 
pılan merasimden sonra saat 17 de lngiliz Vandres takı
mıle yaptığı maçta Fenerbahçe 0-2 mağlup olmuştur. 

Maç çok samimi ve heyecanlı oldu. Misafirler çok yüksek 
bir oyun göstermişlerdir. Önümüzdeki Cumartesi ve Pazar 
günleri misafir lngiliz takımı Ankarada iki maç yapacaktır. 

(!] (!] 

Ankara At Koşuları 
Ankara, 12 (Hususi) - Dün at koşuları çok heyecanlı 

geçti 4200 liralık birinciliği Y ılmazkaya, ikinciliği Yatagan, 
üçüncülüğü Batıray kazandı. 

Dr. Adnanı Kabul Buyurdular 
Yalova, 11 (Hususi) - ı rumuz huzurlarına kabul bu-

Doktor Adnan'ı Reisicumhu· yurmuşlardır. 

Silifke 11 ( Hususi ) -
Silifkenin Bucaklı mahal

lesinde oturan Hacı Mahmud 
oğlu Mu~tafa ve karısı Sıdı-
ka Cumartesi günü üç yav
rularını evde bırakarak ve 
merkeplerine binerek kasa
baya yakın olan eski Yaka-
daki tarlalarına giderler ve 
ektikleri fıstıkların otunu te
mizlemeğe başlarlar. 

Öğleye doğru, hafif hafif 
yağmur yağar ve gök gürül-
tüleri artar. Kendilerini yağ
murdan muhafaza için ya-

Hususi Türk mek-
teplerine alınacak doktor, 
muhasebeci, kütüphane me
muru: ders aletleri muhafızı 
gibi m 0murların işe başlatıl
madan evvel imtihanlarının 
yapılarak tayininin tasdiki 
istenmesi Maarif Vekaletin- *** 
ce kararlaştırılmıştır. Güzelyalı Üçkuyular cad" 

-~-~ 14 Kemalpaşada bir desinde birinci sokakda 5 . 
cinayet numaralı Hüseyinin kahve•• 

Dün gece saat yirmi iki· ittisalindeki arabacı Mebı11e-
de Kemalpaşanın gşağı ma- de ait dükkandan yaogıJI 
hallesinden fırıncı Nazıf oğ. çıkmışsada biraz evel büyO" 
Vahid kaptan, yukarı ma- bir yangını söndüren fed•-
halleden kahveci Beyci oğlu kar itfaiyemiz derhal buraY' 
Rifat Palabıyık'ı bir meçhul da yetişmiş ve yangını oldo-
sebepten dolayı öldürmüştür. 
Katil yakalanmış ve Adliye· ğu yerde söndürmüştür. Z•-
ye verilmiştir. rar cüz'idir. 
5:.?:~E:? ~-~ ..-..::;.....~~==~:,...-~~:EESE:~~&--E""7'S!eS!?~-"" 

_H_al_k_ın __ Sesi Hakkın Sesic!!! 

Çifte tedrisat meselesi ••• 

1ayyare Piyangosu 

kınlarında bulunan bir zey
tin ağacının altına iltica e
derler. Aradan biraz zaman 
geçtikten sonra dehşetli bir 
gök gürültüsü ve müthiş bir 
taraka ile titrerler ve yerle
re serilirler. 

Son günlerde, birkaç yıldanberi talebe çokluğu ve öğret" 
men noksanlığı dolayisile orta okullarda tatbik edilen çifte 
tedrisat usulünün kaldırılması lehinde bir cereyan başl•' 
mıştır, malum olduğu üzere çifte tedrisat, mühim bir ihtiY'~ 
cı önlemek ve mektepsiz talebe bırakmamak için ka~~. 
edilmiştir. Ortadaki gayri tabii şartlar bertaraf edild1i 1 

takdirde hiç şüphe yok ki, çifte tedrisat da kendiliğiııdell 
kalkacaktır. •f 

- Baştarafı 1 ncide -

3000 Ura kazananlar 
508 14841 

1000 lira kazananlar 

2256 23994 38149 36916 

soo Lira ka,anan 
numaralar 

112 11838 
18830 38095 
4897 23089 
6489 32045 
7578 35279 

36075 851 
2545 19156 
4531 32199 
7578 33978 

Zengin Olmak 
l•ter•enlz 

soo Ura mUkAfat kaza 
nan numaralar 

Bu keşidede (Saadet Ki
şesinden) ikramiye kazanan 
numaraları da yarınki nus
hamızda neşredeceğiz. 

423 10428 21620 27011 
635 10668 21318 27947 

1983 118ll 22427 28009 
1114 n5o8 22590 28160 Amerikan 
1551 11567 23601 28778 
28os 16636 23401 2a911 kız kollej;nde 
3347 17519 24799 28632 - Baştarafı 1 inci sahifede -
4213 18372 25026 29254 terdikleri muvaffakiyetlere 
5056 19199 25498 29343 mazhar olmalarını ve vatau 
7125 20652 26948 30546 ve millete faydalı uzuvlar ol-

30745 31337 31593 32052 malarını temenni ederiz. 
34273 35022 35608 37855 Törene aid resimler ya-
38981 39517 rınki nushamızdadır. 

Zavallı kadın bir müddet 
baygın kaldıktan sonra göz
lerini açar. Uzun seneler be
raber yaşadığı kocasının öl
müş olduğunu görür, ayağa 
kalkmak ister fakat buna 
imkan bulamaz. 

Feryad eder, bağırır. Et
raftan bu acı sese yetişenler 
kendilctini feci bir tablo 
karşısında bulurlar. Mustafa 
ölü, kadırı yıldırım tesirin-
den arkasından ta ayağına 
kadar yanmış yanlarındaki 
mektebin bir ayağı felc ol-
muş. 

Sayın Kültür Bakanımız, bay Hasan Ali Yücel, maar; 
bütçesi münasebetiyle kamutaydaki beyanatında bu mese e 
üzerinde ehemmiyetle durmuş ve tahsilsiz talebe bırakılıı:ı1: .. ·.,ı 
yacağını söylerken, çifte redrisattan da istifade edilece~ı 
işaret buyurmuştur. Bu da gösteriyor ki, öğretmen ve b•0' 

meselelerinin halledilmedikçe bugünkü şerait içinde çifte 
tedrisata devam etmek, bizim için zaruri bulunmakt~dır. lı" 

Gönül isterdi ki, zenginlerimiz han ve apartman dızece., 
lerine bir az da memleketin kültür işlerini düşünerek dol' 
dukları yere küçük de olsa bir mektep binası yapsalar··· 

Halkın Sesi Hakkın Sesid~ 
~~----~ .. ~~~~~~:...~ ~~~~~~~ ..... ~ ~~ 


