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NEDEN BU KADAR 
SİNİRLENİYORLAR ? 

MÜSTAKİL GRUP KİMLERDEN TEŞEKKÜL ED~CEK 

kaç gün önce "ltalyanlara ne oluyor?,, başlığı altında 
iunız bir makalede Roma'nın, Türk - Fransız anlaş-
ı çekemediğini, hazmedemediğini gösteren tavur ve 
etinin, Suriyelileri azdırmağa çalışan ltalyan gazeteleri 

.ndan yapılan neşriyatın mantıksızlığını ve münasebet
. ni isbat etmiştik. Şımdi gene ltalyan radyo ve gaze-

ayni şarkıyı, bu defa biraz makamını değiştirerek 
l'ınağa başyladılar : 

nsa ile Türkiye anlaştı, Fransa bu anlaşma neticesinde 
derunu Türkiye'ye veriyor. Fransa malum olduğu üze
.. veya bu muahedelerle Suriyenin istiklalini muhafaza 
e mecburdur.,, 

b~ülüyor ya, şarkı yine ayni yalnız makam daha yumu
ır perdeden intihap edilmiş : 
defa Fransa ne hakla bu şehri Türkiye'ye veriyor? 

Sorulmuyor da Fransanın Suriye'ye yaptığı taahhütler 
hhyor ! 

Ankara, 31 ( Husu~i) -
Kurultayca müstakil ~ruba 
seçilecek mebuslar arasında 
aşağıdaki zevatın isiml!rİ 
zikrolunmaktadır. 

B. Hüseyin C ahit Yalçın, 

Rana Tarhan, Refik I ce, 
Halil Menteş, Ziya Cevher 
Kemaleddin Kami, Hüsr. ü 
Kitapçı, Bn. Nakiye Elgün, 
B. Ridvan Nafiz, Ali R'za 
Türel, Fazlı Güleç, Emin 

· bu işi yapanlar taahhütlere, palctlara1 verilen sözle
~alanan muahedenamelere hürmet ve riayet etmeği 
•nsanlar olsa... Suriyede senelerden beri Fransız hi-

i aleyhinde, faşistlik lehinde Arapca ve her lisanla 
n propagandalar her kesin malumu olmasa, belki bu 

atı gülümsemeden okuyabilecek. dinliyebilecek birkaç 
cu ve dinleyici bulunabilecek ... 

Memleket Hastanesi başhe
kimi istifa etti 

kerre bu yerler Türkiyeye verilmiyor, eskiden ve yeni
>'apılan anlaşmalar neticesinde iade olunuyor. ltalyan 

:ri bu "iade" meselesi ile başkalarının yurdunu "gasb 
.krna etmek,, arasında bir fark olduğunu anlamak 

Yor mı? Sonra kendilerini alakadar etmiyen bu işe 
bu kadar sinirleniyorlar ? 

sa her yer için olduğu gibi bu yerler için de onların 
ltıil vardı? Biz huna da bir cevab veriyoruz: Her yerde 
~lanlarm gözleri çok defa kendi yurdlarını tehdid 

~eblikeleri göremiyecek bir hıle g~lirhr. Bunu da hatır· 
Çıkarmamak lazımdır. 

SIRRI SANLI B. Hasan Bafkam 

Musoliniye Suikast 

Şehrimiz Memleket hasta
nesi başhekimi doktor üstad 
Hasan Yusuf Başkamın baş 
hekimlikten istifa etmiştir. 
Fakat hastanenin nisaiye 
şefliği vazifesinde çalışmak
ta devam ~decektir. 

istifaname sıhhat müdür
lüğünce Sıhhat ve içtimai 
Muavenet Vekaletine gön 
derilmiştir. Bu istifanın se
bebi, vilayet umumi meclisi
nin vermiş olduğu karara 
göre hastanenin idare ve 
polikılinik işlerinin ayrılması 
hususunda alınmış olan ka
rardır. Yalnız idare ve kon
trol işleriyle alakadar olmak 
üzere lzmir Memleket has
tanesine vekaletçe bir baş 
hekim tayin edilecektir. 

_, ....... , ....... ""' ....... """'"""""'""'""-.......... "-........ ~'~ 

kastçı İtalyan milletini ezen müstebitten Bone elçimizle 
lyayı kurtarmak için hayatımı feda -' Ugörüştü 

etmeği göze almıştım diyor 
Paris 27 - "Paris Suvar,, 

gdzetesinin Nisten aldığı bir 
habere göre, ltalyan dikta
törü Mussolini aleyhinde biri 
27 Nisanda diğeri Mayıs baş-
langıcında Piyemonteyi 
ziyaretinde iki suikasd yapıl· 
mıştı. 

Birinci suikasdin faili 28 
Nisanda ikinci suikadin faili 
ise teşebbüsünün akim kal
dığı günün akşamı idam 
ec il niştir. 
Söylendiğine göre suil<astçı 

isticvabında şu şözleri söy
lemiştir: 

"- Öleceğimi biliyordum. 
Fakat ltalyan milletini ezen 
müstebitden Italyayı kurtar
mak için hayatımı feda et· 
meği göze al 't ıştım. Bu 
maksala yemin etmiş yüzler· 
ce kişiyiz. Bizim muvaffak 
olamadığımız işte diğerleri 

elbette muvaffak olacaklar· 
dır.,, 

Suçlu yapılan bütün taz
yiklere rağmen bu suikasd 
şebekesine . dahil olanların 

J isimlerini vermemiştir. 

Paris, 31 (Radyo) - Ha
riciye nazırı Jorj Bone, bu
gün Türkiye elçisi Suad 
Davaı'ı kabul etmiş ve uzun 
müddet konuşmuştur. __ ........ __ ......... 

Alman 
Elçllerl arasında iebed

dUlat yapılacak 
1 Paris 31 (Radyo) - Ali manyanın, Paris, Londra ve 
Varşova sefirlerini yakında 

1 değiştirileceği ve Balkan dev
letleri nezdindeki elçilerini 
de becayiş ettirdiği söyleni
yor. 

Sazak, Emin Ars!ar, Rasih 

Kaplan, Sadri Ertem, Naci 
Demirağ ve Br. Şehin: e 
Yunus. 

Müslakll Grupun 

Vazifelerinden 

Müstakil Grup İcra Ve-

:killerinden sualJer soracak 
ve isfrzahlar yapabilecek, ic-
ra vekilkri için Mecliste iti
mad reyi tahrik ve hükü· 
metten herhangi bir mese· 
lenin Mecliste alenen müza• 

kereye konulmasını taleb 
edebilecektir. 

PRENS POL BERLINDE 
Berlln 1 (Radyo) - Yuğoslavya kral naibi prenslPol 

ve refikası Olga ve hariciye nazırı Markoviç bug~n Ber· 
line geldiler. lstasyonda bizzat Hitler ve erkanı hukiimet 
hrafından karş hndılar. 

Galatasarayın an'anevi pilavı 
. Eski ve yeni Galatasarayhlar çok zevkli v e 

neş'ell birgUn daha geçirdiler 

Pilav ziyafetinden dönen eski ve yeni Galataaaraylılar 
bir arada 

· ~ Istanbul 31 ( Hususi ) - Her yıl olduğu gibi bu yılda 
Galatasaraylılar cemiyeti eski ve yeni mezunlarının iştira· 
kile tertip ettiği an'anevi pilav ve hoşaf ziyafeti dün Ga-
latasaray mektebinin salonlarında verilmiştir. 

Senelerdir tadı unutulmıyan kuzulu pilav ve hoşaf, ta· 
mamen talebe hayatının samimiyet havası içinde yenilmiş 
eski ve yeni mezunlar hep beraber unutulmaz hatıralarla 
dolu 7.evkli ve neş'eli birgün geçirmişlerdir. 

t Lehistan Danzig'e bir 
nota verdi 

~j 

1 . -~ 

- .. 

~r Varşova,11 (Radyo) -· Hükümet Danzig meclisine bir
.:not~erere~ so~ badiseleT'dolay.9iylederhal müzakereye · 
_ giriŞilmesinC istemiştir. 



SAHİFE 2 

Spor Şuunu 

İstanbulda yapılan 
müsabakaları çok 

geçmiştir 

atletizm 
neşeli 

·----· 

lstanbulda yapılan atletizm müsabakalarında derece alan 
atletler sıra ile Kamil, Adnan, Nuri, Cemal, Muzaffer 

Hayri, Mustafa, Muhittin · 

;;141.~-·--==-~ --n:rmıır 

'Istanbul, 31 (Hususi) - Bu hafta içinde~ Istanbulda ya-
pılan futbol, güreş, ve atletizm bayramı ile] milli küme 

~maçları senenin en hararetlil ve zengin bir spor günü ola- · 
- rak geçm!şti!:.:_ ES-• ı 

• 

-

Be1ikta1 - Vefa maçından bir enatantane 
/ 

Kızlar arasındaki manlah koşular ; 

Kız okulları arasında yapılan bayrak ve manialı koşular 
da çok parlak ve zevkli olmuştur. 

Genç mektepli kızlarımız müsabakalardan evvel bir 
geçit resminde 

Bu müsabakalarda kız muallim mektebi birinciliği, Eren-
köy kız lisesi de ikinciliği almışlardır. . 

Bundan başka kulüpler arasında da hararetli ve al~kalı 
futbol maçları yapılmıştır. 

f ELHAMRA SİNEMASINDA 
Bugün matinelerden itibaren Fransızca sözlü 

f ki büyük filim birden 

1- GENÇ KIZLAR 
Baş 1'ollerde: Luise Rainer-Robert Young- Melvyn Duglas 

2- TATLI GÜNAH 
Baş rollerde: Robert Taylor • Jean Harloy 

Proğramına ilave olarak 
Iran Veliahdının evlenme merasimi ve Nevyork ser

gisinin açılma töreni V. S. 
t:anslar: Tatlı Günah: 3.15-7.lSte. Genç Kızlar: 5ve9da, 

(HALKIN SESi) 1 Hazirao 

':, t••o1·rruii--'11 

iZMiR HAPiSHANESiNDE 
.. !l!ııınamınuımnmımı1111111nınmoıınıımıını10oıııoıwllllr j BİR SAAT 
Tansiyon YUksekllğl • • 

ınsanın damarlarının vaz1- B .• I • d yu·· ru·· tu··"" . 
yeti ile sıhhC\ti ölçülebilir. ugun; cezaev erın e muntazaman 
Eskidenberi söylenen bir söz! 1 • h • h h " t 1 b• k •" 
vardır. Çok duğrudur. Da-: en ış, apıS 8De ay? ınID DOrma ır 81 
mar sertliği gerginliği muci~'t desi haline girmiştir ,. ~ nı·zamı ·b d hac' 
oluyor. Bunda azayı • ~ Un an -., 
tenasüliy~nin .ve diğer bazı ka disiplini muhafazaya en müessir bir 
guddelerın ıfrazından da 

dahli ve tesiri vardır. vasıta olarak tecelli etmi~tir 
Fakat bazı kadınlarda 45- --------- ..._-~----------~ 

50 yaş arasında gene ifrazatı 
dahiliye guddelerinin faali
yetinin ihtilata uğraması ne
ticesi bünlarda da birden bir 
tansiyon fazlalığı müşahede 
olunur. Fakat bu hakiki bir 
tenasülü şerayin değildir. 

·~Bunu tefrik etmek icab 
eder. 

Bu gibi kimselerde tatbik 
edilen tedavı biluzuv (yani 
opotrapi) sayesinde tansiyon
ları çabuk düşer, o kadar 
sıkı perhize ihtiyaçları yok
tur. 
\ Ta~iyon yüksekliğine kan
. da(üre faramayı- ihmal et 
;memelidir: Ayni zamanda 
idrarda tam bir tahlil yap
tırmak albomin ve şeker ara

"mak lazımdır. 

--lili!!WIE--

Partili 
Gazeteciler 

Parti mensuplarından ga
zete ve mecmua çıkaran ve
ya bunlarda sermaye~i olan-

larla Partili muharrirlerin 
·neşriyatlarında Parti pren
-Siplerini gözöniinde tutmala
rı 11izamnamenin eski bir 

tmad~~si hü \< mÜdür. 
~:s=-Buyük.ı Kurultaya verilen 
tııdil tekliflerinden biri de 
işte bu hükmü ihtiva ede ı 
maddeye taalluk ediyorsa da 
tadil maddenin esasına ait 
değildir. 

Eski madde bu yolda neş
riyat yapanlarla görüş birliği 
husulü için temas ve toplantı 
yapılması bunların kendi is-

lteklerine talik olunmuş idi. 
işte yeni tadil, bu ihtiyariliği 
ve bir taraflığı pek yerinde 
olarak kaldırıyo( ve bunu 
Partiye de, Partiliye de va
zife olarak veriyor. 
- Yalnız maddenin yeni şek
(linde (matbaalar) .kelimesin-
de yazılış yanlışlığı olacaktır. 

Bu kelime eski şeklinde 

( matbua = basmalar ) idi. 
Yine de öyle olacaktır; çün
kü matbaa sahiplerinin bas· 
tıklarının münderecatını kon
trol edebilmelerine imkan 
yoktur. 
81!!:3!!!~~~E3!!1 8ıe: ~ 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoğlu 

Cilt Tenasül hastalıkları 
elektirk tedavisi 

ıımir - Birinci beyler So 
No.: 55 Telefon : 3U9 

Bugün, gerek serbest ha
yatta ve gerek mahbusiyet 
halinde de eşi bulunmaz bir 
ıslah ve terbiye vasıtası ol
duğunu gözönünde tutan Ad 
liye vek21 ti, mahkumları 
çalıştırma prensibini geniş 

mikyasta tatbik etmektedir. 
Türk ceza kanununda ka
bul edilen infaz sisteminin 
tatbiki için lmralı · adası ile 
Edirnede her türlü tesisatı 
haiz birer zirai cezaevi, Zon 
guldakta ·kömür ocaklarında 
iki cezaevi kurulmuş, lspar
tada hal c ı lıkla ve Ankarada 
matbaacılıkla iştigal eden 
birer cezaevi açılmıştır. Kas 
tamonide marangozluk ve 
urgancılık işlerine devam 
edilmekte ve iyi neticeler 
alınmaktadır. 

Cezaevlerinde, mahkumlar 
yalnız müstehlik ve atıl va
ziyetten çıkarak ayni zaman
da faydalı birer müstahsil 
haline getirilmiştir. 

Yukarıda söylenildiği gibi 
bu yeni cezaevlerine, bir kıs 
mını eski hapishanelerde 
geçirınlş olanlar, meslek, 
san'at, · beden: kabiliyeli ve 
iyi halleri ~üsaid olan mah-

ıi;;;;;;d;-~K;: 
zaya 
Giden 

Kurban 
Çocuk 

Bundan bir iki ay evvel 
lsviçrenin Zürih şehri civa
rında bir çocuk talebe pan
siyonu heyelan eden bir dağ 
altında kalmış ve parçalan
mıştı. 

Pansiyonda bulunan ve 
kazaya kurban gidenler ara
sında Doğan Taşkent ismin
de bir Türk yavrusu da 
vardı. 

Kazayı öğr~nir öğrenmez 
İsviçreye giden çocuğun ba
bası şeker şirketi umumi 
müdürü Kazım Tctşkent bü
tün araştırmalara rağmen 

yavrusunun cesedini dahi bu
lamamıştır. Yalnız Doğan 

Taşkend'in her zaman elin
den eksik etmediği bir Türk 
bayrağı tQpraklar altından 
çıkarılmıştır. Yavrunun ba
bası bunu bir hatıra olarak 
yanma almıştır. 

Bu kazada ölen yavruların 
aileleri lsviçre hükumetinin 

müzaheretiyle hadise yerin
de bir abide dikmeğe karar 
vermişlerdir. 

------------11111!----~--~] 20 Vantilator - 5 büyükYENJ• 'd Bugünden 
~ Aspiratörle serinletilen e itibaren 

4 Şahane Türkçe film birden 
C~r::imK~py~~'iY~•. Jii::t:il~~ Jr;;:;.t::l:~~J;;:.t:I~ ~ 

1 - Leblebici Horhor 
2- 3 Ahbap Çavuşlar 

eğleniyor 
3- Bursa Senfonisi 

1 .................... : ... ~ ... -:: ••••••••••••••••••• l 
i KONUŞAN: : 

I Lütfü AKSUNGUR ~ 1 : ...................................................... . 
kumlar arasından seçilerek j 
gönderilmektedir. 

tedir. İş nizamı bundan bat 
ka disiplini muhafazaya hadiıll 
ve en n. üessir bir vasıta 

olarak tecelli etmiştir. 
Ha pishan '" den ayrılacağıııı 

sırada Bay Direktör, şimdiye 
kadar yaptığı tecrübelere 
istinaden şunu iftiharla sÖY'' 
lüyor : " Cezaevlerinde ~ 
çalışan ve disiı:line tabi cıhO 
mahkumlar ceza müddetle" 

Edirne ve Imralı adasında 
y.: ni binalar ve türlü tesi
sat yapılarak modern bir 
ziraat kolonisi haline geti
rilmiştir. lmralıda takip edi
len metod mahkumlara aid 
bütün ihtiyaçlarını kendile- rinin hitamında cemiyete 

daha zararsız ve çok def• rinin temini ve ziraat mah-
sullerinin bir kısmını da sa- faydalı birer u~sur olarak 
tışa çıkarılmasıdır. avdet etm'ş oluyorlar.,, 

Halen Zonguldakta kuru- Burada gördüğüm iutizaııı 
lan maaden cezaevlerinden ve faaliyetten dolayı kıy" 
de iyi neticeler alınmaktadır. metli Direktör Bay lbrahiJll 
Mahkumlardan teşkil edilen Hekimoğluna teşekkür ede" ı 

' amele ekipleri kömür istih- rek r yrıldım. Kapudan çı" 
salinde muvaffakiyetle ça- karken takdir ile geriye 
lışmaktadırlar. Ve bu suret- bakmaktan kendimi alama" 
le Türkiye cezaevlerinde dım .. Bay Direktör tekrarı 
muntazaman yürütülen iş; bitmiyen evrakın tedkikine 
hapishane hayatının normal koyulmuştu ... 
bir kaidesi haline girmek- Lüt. Ak. 
.c-..c=--=a:-::::..e:::-:;..;"--=-:·-~ .. ~ ~·~ ~ ...... ...,,...... .... ~ ... ~ ~ ~-.-.... ~ .. ~"*':' ...... ~~~ - ~ ~ ~ ........... ~ 

Bir Anket 
Fransız efkarıumumiyesinia 
seçtiği onbeş meşhur sima 
Bir Fransız mecmuası o- ı re, Ta~ yareci Mermo!l ,Po" 

kuyucuları arasında şöyle incare, Guynemer, doktot 
bir anket açıyor : Jean Chareot, doktor EmiJle 

Fransada son bir asır zar- RoukJ, Mareşal Gallieniı 
fında gelmiş ve geçmiş bü- (meşhur kutup kaşifi), Galll" 
yük ve tanınmış adamların betta ve meşhur istihkamla" . 
on beşini seçeceksiniz ve rı yapan Andre Maginot 
bunları, liyakatleri derece- (Majino). 
sine bir sıraya koyacaksınız. Bu on beş simadan 
Bu suretle, son bir asırdaki gelenler şunlardır ! 

müteveffa Fransız büyükleri Pierre Loti, Anatole Frao" 
tasnif edilmiş ve büyük ölü- ce, Maurice Barres, Braıı•• 
le!'ın konulduğu Pantheon Thias. Berthelot, Briand ve•· 

• için bir liste elde edilmiş o- --::m:::--
lacak. 

Ankete, şimdiye kadar bu 
gibi anketlerde görülmemiş 
derecede cevap gelmiş, ce
vaplar üç bin altı yüz sek
sen üçü bulmuştur. 

Tasnif ceticesinde en baş
ta 3552 reyle (Pasteur) (Pas
tör) geliyor. 

Ondan sonra 3501 reyle 
Mareşal Foch (Foş); üçüncü 
3437 reyle Mareşal Lyautay, 
dördüncü 3424 reyle (Küri) 
Pierre Curie, beşinci 3189 
reyle {Klemanso) Cleman
cean. 

Diğer on kişi de sıra ile 
şunlardır: 

Victor Hugo, Mareşal Jof-

Bitlere '.suikast ~ 
--:;:::~:--

Dört eski Çek mebu•" 
tevkif edlldl 

• Sandey Kronikl gazeteti 
Alman gizli polisinin Hitlet 
aleyhinde bir suikast pli";. 
meydana çıkardığını yazı:D• 
tadır. Bu plan, Hitler ç~· 
koslovakyaya yeniden gitt1" 
ği takdirde tatbik edilecek" 
miş. 

Dört sabık Çek mebusaı: 
nun Hitlere suikast tertibi 
suçundan halk mahkemesi~: ~ 
de muhakeme edil< ceği b• 
dirilmektedir. 

TAYYARE Sineması Telefon 
3646 

Bugün 2 Büyük Flim Birden 

1- Kızlar Pansiyonu 
(Le Mioche) 

Meşhur Fransız komiği Lucıen Baroks'nün 
ve kahkaha filmi 

Senfonisi 

neşe 

2- Aşk 
Charles Boyer ve Catherine Hepburn gibi iki dahi ıs· 
natkarın ibda ettiği büyük aşk ve musiki filmi. 
İ lave olarak: Metro Jurnal (dünya haberleri) ~ 

k f i••= Seanslar: Kızlar Pansiyonu: 2.30-5.30-9 Aş en on 1,, 

4- Türkçe F oks Jurnal 
................ iiiiiim ........ IE:::Sld::ia ............. ... 

4.15-7.45 cumartesi ve pazar:lde(Aşk Senfonisi)ile bÔ:rt 
Fiyatlar: hususi 30, balkon: 25, salon: 20ve talebeye 1 .,,_ 



(HALKIN S::Sl) 

NYADANfi:EROiü'YO·ru ~:·imıVI'im;;ı.ınnw~~=~=~; • 
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k .,,, Uj•• • 
. ler mi, Kadınlar GOiünüz : "karekterlnizi iseEE==-= n. oşesı . 1 
kendllerlni daha j söyllyeyimf,, §§s§Es~~= ı ıı rruı ınııu ııJın ııı ı ı ~ 
la begenlrler? •• Amerikalı bir ruhiyatçı, Yazmam 

liz mebuslarından Lady insanların karekterini gülü§ 

i- r Mart ayı içinde Nev- tarzlardan anlamak kabildir Yoktur 
a gitmiş. Orada şer1:fine diyor. Meseli : 

.,, tllef bir ziyafet tertip "Ha! Ha!., diye "a,, yı 
r iş. Yemekte söz kendini uzatarak gülerseniz muvaze-

ııenlere intikal eylemiş. nesi yerinde, aklı başında, 
~tada ziyafette bulunan-
ekserisi kadınların er-

trden fazla kendilerini 
~ lltııekte olduklarinı iddia 

1
111 ltıişlerse de Lady Astor 

r 
lllütaleada :bulunmuş ve 
~tir ki: 

En kibar ve en zarif 
klerin kravatlarını iyi 
adıklarını görmek cid
büyük bir ayıbdır ! 
Yd'nin bu ihtarı üzerine 
ette bulunan erkekler 
tiyar hepsi elleri kra
l'ına götürmüşler ve der
ravatfarını düzetmişler-

hüsnüniyet sahibi bir insan 
olduğunuz anlaşılır. "A,,kı
sa ve sert, tiz çıkarsa, kötü 

soyluluğa delidir. Tok, kaba 
"A,, sayhası budalaların gü
lüşüdür. 

Zayıf ahlaklı kadınlar "Hi! 
Hi!,, diye gülerler. "He! He!,, 1 

diye gülenler müstehzidir. ı 

"Hay! Hay!,, sahte memnu-
. t 11H"I H"I k b' nıye . o. o.,, coş un ır 

zevk alametidir. 

"Hol Ho!,, diye can ve 
gönülden gülenler, hayatta 1 

can ve gönülden eğlenenler, 

hayatlarından memnun olan
lar, hayattan zevk alanlardır. 

1 

ımuııanıııınnu~ -

Reis dedi ki : 
- Bu cinayeti işlerken, 

idam kararını elinlt imzala· 
dığmı bilmiyor mıydın? 

Maznun ayağa kalktı : 
- Hayır bay reis, hiç bir 

şey imzalamadım, esasen 
yazmam yoktur. 

mıı ımımmmı uı 

Yüz lira 
Bir köşeye çekilmiş arpa· 

ci kumrusu gibi düşünü

yordu: 
- Ne düşünüyorsun ? 
Dediler, cevap verdi : 

ANKARA RADYOSU 
- - ·· .... -

(Bugünkü program} 

1üıkiye Radyodi!ü ı) on Postaları 

)ALGA UZUNLUGU 

1639m. 183Kcs. 120K W 
TA.Q. 19,74m.15195Kcs. 20KW. 
T .. \.P. 31,70m. 9465Kca. 20KW. 

H.30 Program 

11.35 Türk müziği Pi. 

U.00 Memleket saat ayarı, 

ajans ve meteoroloji haber
le·i. 
13.15-14 Müzik (cazband-pl) 
19.ro Program 
19.05 Müzik (dans müziği-pi.) 
19.30 Konuşma (ziraat saatı) 

19.45 Türk müziği (Fasıl 
heyeti) • 

20.30 Memleket saat ayaıı, 

ajans ve meteoroloji haber
leıi. 

20.45 Türk müziği 
1-se: li;nin hicaz peşrezi 
2-. ifatın hicaz şarkı: sislendi 
hava 
3 -şevkinin hicaz şarkı: sen 
bu yerden gideli 

1 Haziran 
., .... 

.. l\ 
gını te-

minetme-

kle 

her 

bera

ber 

türlü yün

lü, ipekli 

kumaşla

rın aslını 
• • ve rengını 

bozmada
n temizler 
dve elleri kat' iy
yen bozmaz, ha
lis zeytlnyağın
dan yapılmış en 
f emlz sabundur. 

hareket karşısında Lady 
gülerek şu mukabelede 
ltıuştnr: 

liükmü verin bakalım, 
l(r mi, y ks t karıdı-
1 kendilerini daha fazla 
llirler? 

Akılh balıklar 

Bir lngiliz balıkçılık mü

tehassısı, kutub denizlerinde 
yaptığı tetkiklerin neticesini, 

- Ben düşünmiyeyim de 
kimler düşünsün, kumar oy
nadım yüz lira kayb ttirn bu 
bir, karımdan korktum; ) üz 
lira kaybettin; diyemedim; 
yüz lira kazandım d edim bu 
iki; kallm kazandığım ) üz 
lirayı kendisine vermemi ıs
tiyor, bu üç! 

uıımı uıouıııııııu ı 11111 

4-faikin hicaz şarkı: ateş i 

zam firkat 
5-tanbur taksimi 
6-koşma: ebruların zahnıi 
7-rahminin kürdi hicazk aı: 

. 

1 
•ıd• (L~)<s Markasına Dikkat) Ami· 

cı ve ~ ... - li u nit fa brik ası ticar-:~hanesi 
ı · kJ Telefon: 3047 Tel. Umidun 

llll1llillllWIQlllDUIWIJ 

llkU takvimin ıslahı 
~Ün 52 hafta ve 12 ay
~iirekkep olarak kul
i'ınuz takvimin ıslahı 
~Vrupada son zaman
bir cereyan hasıl ol
r, Bu cereyanın taraf-

iİttikçe artmaktadır. 
l iara/tarları bir ha/-

gene yedi günden, bir 
dört haftadan, yani 
ilden ve bir senenin 

üç aydan ibaret ol-
ı istiyorlar. Bu suretle 
~e 28 gün 364 gün yap 

~acaktır. f\ alan birgün 
1 aydan evvel gelmek 
•ene başı günü sayı-
365 güne iblağ edile-

. Senei kebire olduğu 
llda altıncı ayın sonu-
Q'Un ilave olunarak se 

llsı günü sayılmak su-
366 gün doldurulacak 

il yeni takvim kabul 

llğu takdirde bazı ay-
31, bazılarının 30 ve 
tı da 28 veya 29 gün 

birbirinden farklı ol-

t, 
11 önüne geçilmiş ola-

-mı uınmıımın 

11~ tiyatrosu fena 
vaziyette 

~etelerde Avrupadakl 
buhranına dair bir 

Ilı okudunuz, dünyanın 
ış romancı ve piyes 

trirlerinden Priestly, 
İrin doğum gilnü şe-
Yerilen bir ziyafette, 

ku İngiliz tiyatrosunun 

~ena bir durumda bu
~llndan şikayet etmiş, 

üç yüz sahifelik bir raporla, 
mensup olduğu cemiyete bil-

dirmiş, rapora bakılırsa, ku
tub suları, senenin on ayı 

parmak dokundurulamıyacak 

kadar soğuk olmasına rağ

men, dünyanın hiçbir yerin
de görillmemiş derecede de-

niz hayvanile dolu imiş, hem 
de ne garip mahluklar. 

Mesela bir nevi kurbağa 
varmış ki bütün hayatını 

buzların altında geçirir, su
yun yüzüne kırk yılda bir 

çıkarmış. Balık nevilerini 

tam 1600 diye söyliyen bu 
balıkçılık mütehass ·sı, bur.· 
lardan 60~nev'inin, alimlerce 
dahi meçhul olduğunu söy
lüyor. 

Kutubun en şayanı dikkat 

balığı da, en aklı başında 

balıktır. Bu hayvancık, sene

nin altı ayını tuzlu suda ge
çirir; sonra göllere, ırmakla

ra nakli mekan eder, altı 
ay da böylece tatlı suda 
yaşarmış. 

Kutubda yaşamakla, ağzı

nın tadını bilmemek İcab 

etmez ya! 
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birçok sebebleri arasında 
tiyatronun alelade içki ve
ya sigara gibi miikeyyifat-

tan telakki edildiğini söy
lemiş ve ona göre vergi a-

lındığını tebarüz ettirmiştir. 

lngiliz tiyatrosunun bu 
hali pürmelali karşısında 

kendisine çalışmak kudreti 

göremiyen Priestly, işler böy 

le devam ettiği takdirde ti
yatrodan tamamile çekile
ceğini b ldirmiştir. 

ıcilitü;;:;k iki s;:~~~~;:da 
iki Aşk Arasında 

FRANCHOT TONE 
~AUREEN O'SULLİVAN - VIRGNIA BRUCE 
~Yanıu en büyük hastanesi Nevyork belediye hasta

'1nin akıllara durgunluk veren faaliyetini ve iki aşk 
\aında bocalıyan bir doktorun aşk macerasını göste-

ren müessir ve büyük bir filim 

ÇiN ÇiN Şlrley Temple 

1-fepimizin sevgilisi küçük sanatkarın yüzlerce defa 
bile görülse doyulmıyacak şaheser 

Seanslaı. :. ~. ün İki Aşk arasında 3 - 6 - 9.15 
' Çin 4.? .. -..ı. l cumartesi ve pazar 1.15 te başlar ~ -------u 

Doğru olmaz 
Kayınvalidl! damadına bir 

kitap ısmarlıyacaktı: 

- Damadım, bana; "Yüz 
sene yaşamanın sırları,, i~imli 

kitapta'n bir tane alıp geti
rir misin? 

Damad tereddüd etti: 
- Almam kayınvalideci

ğim, böyle muzır kitapları 
senin okuman doğru olmaz. 

1111111111111ınımım~11111 

Düşüncesiz 
- Ben bütün düşündük

lerimi söyledim. 

- Belli, hiç geveze değil
sın .. 

- ?????? 
- Pek fazla düşünmezsin 

de .. 

1 Dakikada 
neler oluyor? 
Şu dakikada Amerikada 

on dört katil tevkif ediliyor. 
Dünya kAğıd merkezi Ka

nadada 6.000 kilo kağıd is
tihsal ediliyor. 

Hindistanda dakikada se
kiz kişi hummadan ölüyor. 

sen ey canimın canı 
8 osman nihadın kürdi} hicaz
kar şarkı: akşam güneşi 
9-selaheddin pinar'ın hicaz
kar şarkı: ne zaman gö s~m 
onu 
21.30 Konuşma 
21 .45 Esham1 tahvilat, kan:
biyo-nukut ve ziraat borsası 
(fiyat) 
21.45 Neşeli plaklar 

22.00 Müzik {küçük orkes

trası - Şef : Necip Aşkın) 

23.00 Son ajans haberleri 
ve yarınki program. 
23.15-24 Müzik (Cazband-pl.) 

.Aclet olmamış 
Birçok güzel kitapları o

lan kitap meraklısının bu 
kitapları koyacak bir kütüp
hanesi yoktu. Bir arkadaşı : 

- Bir de kütüphane al
san? 

Dedi. Öteki cevap verdi : 
- İmkan yok; okuyayım, 

iade ederim diye bir tanı
dıktan kütüphane istemek 
adet olmamış. 
................... 551 

Evlenmeleri 
Bir dakikada Londrada Kolaylaşttran danışma 

900.000 litre su harcanıyor; ser.vlsl 
bu mikdar su tam on sene Hukuk mezunu flya::; Öz-
yüzlerce kişiye kifayet eder. onaran'ın idaresi altında 

Konak karşısında Güzel 
Her dakika Almanya lzmir han No. 17 

Siegfried istihkamlarının tak- Evlenmek tabii bir ihtiyaç 
viyesi için altı yük cephane ve ayni za anda içtimai bir 
gönderiyor. vazifedir. İşlerde mahremi-

Londradaki, Londra köpı; yet esastır. 
rüsü günün her hangi bir · 1 - Emval idaresi , yazı 
dakikasında yıkılacak olsa ve tercüme işler1 
yüz kişi kazaya uğrar. 2 - İş bürosuna müteal-

B lik yazı ve muameleleri için 
u satırları okumağa baş- dahi müracaat edilebilir. 

ladığınızdan beri Japonlar Telefon 2848 yazıha.ne öğle 
15.000 kilo balık tuttular. vakti de açıktır. 

~ Bugün Asri Sinemada T2~~4d ~ 
~ 31 Mayıs 1939 Çarşambadan itibaren ~ 
n ~zametile dünya sinemacılığına boyun eidiren 3 muaz- ~ 

· ~ ~am filim 40 kısım birden U 

1 izmlrde ilk defa Ş t Ç t • 
-kovboylar krala ey an e esı 

Kan ölüm ateş ve dehşet s_açan harika 

2-T:~~ııeRus Japon muharebesi 
Baştan sonuna kadar bir kahramanlık destanı 

3-T:ö~ııeHalk Kahramanları 
Ölüm saçan gangsterler şehirleri tehdit eden cani
ler Amerika polisinin kanlı savaşı 

4 Dünya Haberleri ve~ Miki Berber 
, - 3 Büyük Filim ikisi Türkçe Sözlü ................................. ~ ........ 

fld VUMUŞ8 1- (Kesstane Pazarı lzmir) 
"' 

Ege 7 iyatrosu 
lsmetpaşa Bulvarmda Tayyıb Şen Şakrak 

ve Arkadaşları 

Rejisör: AHMET YEKTA BiR 
Türkiyenin tanınmış sanatkarları topluluğu 

Said Kaya, Salaheddin Ersin, Ata Akandere, Hayri Kara
bay, Süreyya Küçük, Yusuf Türkmen. Bn. Nadide, Ruhsar, 
Sevim, Nalan ve Caz heyeti. 

Bu akşam : Istanbul Sokakları 
6 Perde operet 

Sayın lzmirlilerin Tiyatro ihtiyaçlarını temin maksadile 
kurulan heyetimizin muntazam temsiJlerini görmelerini her 
vatandaşa samimiyetle tavsiye ederiz. Her sınıf halkın eser
leri istirahatle takip edebilmeleri için icap eden tedbirler 

alınmıştıştır. Fiatlar: Birinci 20, ikinci ts 
----------__..--.--...- ~- ,, .......,. ____ _ 
mr:ı;::: ~ ~· ~-~ıf!lIIIlm 

d uı n.TOR ~OCI> ... 
~. Salih Sonad rı g- g ~ 
.ff t•' "O e 1» 
~ Cilt, Saç ve Zührevi has- ~ e- CS- g" 
~ talıklar mütehassısı ' ~ er •• ğ: \ 
~ 2 nci Beyler sokak No. 81 z = !! s· 
't] TELEFON 3315 ~ o. :; - C: ,~~ 
t+l ij ..,. B p;- ··· :..-r-"7•· 
~~s ~~~~ l\> ~ ~ 3: 

AşçıbaşıMarka ~ e: i 
Makarnal 1» r 

1937 - 1938 Selanik sergi
sinde birincilik madalyasını 
kazanmıştır. 

Er "' c .... ,. p;"' 
~ ..... •r• 

- "" ~ 
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............................................ , ... 
Dr. Fahri Işık 
lzmir Memleket Hastanesi 

Rontken Mütehassısı 
Rontken ve elektrik tedavi• 

yapılır ıkinci Beıler So 
No. 29 TELEFON 2Si 2 

~ Arabi 

jelatin, 
zamk, 
tutkal, 
ARTİ meşhur 

markalı elbise 
-kumaş ve çi
çek boyaları 

Tel. 3882 
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'ŞEHiRDEN 
HABERLER-

Gelenler, 
Gidenler 

..... 

Muş valiliğine tayin edilen 
Aydın valisi Salim Özdemir 
Maraşa gitmiştir. 
Aydın müddeiumumi mua

Yinlerinden Razi Aydından, 
iş bankası umum m.üdür 
muavini Mecid Ankaradan, 
Ziraat bankası ikinci müdürü 
Hamid 1stanbuldan şehrimize 
gelmişlerdir. 

• 
Doğanspor An
karaya gitti 

Izmir şampiyonu Doğan
spor takımı bu sabah Afyon 
trenile Ankaraya hareket 
.etmiştir. 

Doğanspor, cumartesi, pa
:zar günleri Ankaranın De
mirspor ve Ankara Gücü 
takımlarile karşılaşacaktır. 

- .... ~-:--

Dün çarşının 
Sıhhi vaziyeti kontrol 

e'lldl 
Belediye hekimlerinden B. 

Cevdet Uyanık dün 
çarşıda umumi bir kontrolda 
lzmirin en büylik d.erdi olan 
memba sulariyle gazoz, süt, 
yoğurt ve yağ üzerinde 
ehemmiyetli tetkikat yaparak 
nümuneler almış ve bazı 

esnafların tecziyeleri cihetine 
gitmiştir. 

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

Zabıta 
Haberleri 

Keçeciler Küçük Tuhafi
yecilerde Said oğlu Ahmed 
Parlak, çocuk meselesinden 
Konyalı Emin oğlu Mustafa 
Akardereyi tokatla dövdü
ğünden yakalanm.ştır. 

§Alsancak Mesudiye cad-
desinde Osman oğlu 17 ya· 
şında Şiikrü Kaplancı Ab
dullah kızı 24 yaşında Ma
hidenin evde bulunmadığı 

•ırada içeri girerek eşyala
rı topladığı bir sırada ya
kalanmıştır. 

§ Kemer Değirmen soka
ğında, Hasan oğlu 15 ya
şında Salih, Naci oğlu 14 
yaıında Muzaffer, ve Yuda 
oğlu 12 yaşında Davi, Ha
san oğlu lbrahimin s.okak 
kapusuna anahtar uydurmak 
auretile girip bir fırça bir 
tarak iki şişe iki kadın ki
lolu çalarak bu eşyaları bit
pazarında 60 kuruşa satar
larken yakalanmışlardır. 

§ lkiçeşmelik Hacı Hamza 
sokağında lbrahim oğlu 14 
yaşında Haşan Erbesler, eniş
tesi Mehmet oğlu Hasan 
Nailin evine girerek komi
donunu anahtarla açmak su
retiyle 455 lira parasını çal
dığı şikayet edilmiş, akabı 
vak'ada suçlu yakalanarak 
paraUa meydana çıkarılmış 
ve sahbiine teslim edeilerek 
tahkikata baılanmıştır. 

Fransızca ders 
Fransızca dersten geri 

kalmıı talebeleri imtihana 
yetişmek için tecrübeli bir 
muallim hususi ders vermeğe 
baılamıştır. idaremize mlira-
caa~ 5 - 3 

mmmmmmmmmmmmmmmmmmı::::4:::::e:mmmmmmmmmm 1 

1 SON HABERLER j 
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MiLLİ ŞEF İngiltere 1918 - 1919 Doğumluları Silih 
Altına Çağırdı -~.:+:"-

Teşekkür 
ediyorlar 

Londra, 31 (Radyo) - Harliye nezaretinin neşrettiği resmi bir tebliğde, ıo ve 21 ya
şındaki gençlerin silah altına çağırıldıkları bildirilmiştir. Bunlar, yirmi aylık talimden son
ra orduda rütbe alacaklar ve ınuallim olacaklarclır. 

Ankara, 31 (A.A) - Ri
yaseti Cumhur umumi katip
liğinden: 

Reisicumhur İsmet İnönü, 
C. H. Partisinin beşinci bü
yük kurultayı münasebetiyle 
temiz duyguları ve partiye 
bağlılığı havi olarak memle· 
ketin her tarafından aldık· · 

lan telgraflardan dolayı mem · 
nuniyet ve teşekkürlerinin 

iblağına Anadolu Ajansını 
memur etmiştir. 

Harbiye nezaretinin tebliğinde, umumi harpten evvel olduğu gibi şimdi de iki ordu mü
fettişliği ihdas edildiği ilave e:lilmiştir. Biri anavatandaki ordular ve diğeri de deniz aşırı 
kıtaat için olan bu müfettişliklerin birincisine Sir Mon Takhorn ve ikincisine de Cebelüt
tarık kumandanı Sir Edmon Ronsay tayin edilmişlerdir. 

Türk - Fransız Görüşmeleri Yunanistanda 
Londra, 31 (Radyo) - Türk · Fransız müzakereleri son 

safhaya girmiştir . 
Fransa, Türkiyenin Alidenizdeki mühim mevkiini nazarı 

dikkata alarak Hatay meselesiıde her surette uysal hare
ket etmeğe ve Türkiyenin dostluğunu kazan~ak için her 
fedakarlığı yapmağa karar vermiş bulunmaktadır. İki dev· 

Şlddetll zelzeleler oldu 
Atina, 31 (Radyo) - Bu

gün, Yunanistanın muhtelif 
şehirlerinde şiddetli zelze
leler olmuştur. insanca za
yiat yoktur. Zelzelenin mer
kezi henüz anlaşılmamıştır. 

let arasındaki Anlaşmanın, arbk gün meselesi olduğu tah
min ediliyor. 

Baltık Devletlerinin bitaraf- !Büyük Kurultay bugün öğle
sonra üçüncü toplantı

sını yapacak 
lıkları sulh cephesinde bir den 

gedik teşkil ediyor 
Londra, 1 (Radyo) - Sovyet Büyük elçisi Miaskinin 

dün hariciye nezaretine yaptığı ziyaret esnasında Fransız 
lngiliz projesinin bazı noktaları üzerine Lord Halifaks'ın 
nazarı dikkatini celbetmiştir. Mos covada lngiltere Büyük 
elçisi Molotof ve Potemkin ile müzakerelere devam et
mektedir. Molotof Fransız ve lngiliz tekliflerinin neyi ifade 
ettiğine dair Ingiliz sefirinden bazı şe ler sormuştur. 

lngiltere harit;iye nezareti bu suallere cevabını gönder
miş bulunuyor. Öyle anlaşılıyor ki Sovyet hükumeti Baltık 
devletlerinin bitaraflıkları yüzünden sulh cephesinde bir 
gedik mevcud kalacağı kanaatindedir. 

• 
lngiliz - Rus Müzakeratı · 

Başlamasaydı 
Paris, (Radyo) - "Le Populaire,, gazetesinde eski baş

vekil Leon Blum imzasile çıkan bir makalede deniliyor ki: 
"Eger lngiltere ile Rusya arasındaki anlaşma bozulsaydı, 

yahud daha bir çok müzakerelere yol açsaydı, şimdiye ka
dar Alman orduları Danzigi cebren almış ve işgal etmiş 
olacaklardı. Bugü..ı ayni şeyin olmıyacağını teyit etmem fa
kat şimdilik ilk tehlike atlatılmış olduğunu söyliyebilirim.,, 

Alman - Danimarka 
imzalandı 

misakı 

Berlin, 31 (Radyo) - Almanya - Danimarka ademi teca
vüz misakı bugün hariciye nazırı Fon Ribbentropla Dani
marka sefiri Veristahl tarafından imzalanmıştır. 

-------ııııııııuııım-------

Bitlerin programı bu yaz sulh 
içinde geçecek 

ıngilizce Niyuz Kronikl ltj vüşmüş oJ"n Alman asker-
gazetesinin yazdığına göre lerini Berlinde bir geçit res-
bu yazın "sulh içinde,, geçe· mi esnasında teftiş ve belki 
ceğine dair Avrupada dola- de onlara bir nutuk. 
şan haber, Hitlerin yaz prog- Bundan sonra Alman dev-
ramı ile de teyit edilmekte let reisi Hitler Berhteşgade-
gibidir. ne giderek Eylfılde topla-

Hitlerin programı söyle· nacak olan Nüremberg kon-
feransına kadar orada ka

dir : 
lacaktır. 

Bu itibarla Hitlerin 

Ankara 31 ( Hususi ) - dilatı projesine goruşmeğe 
Parti Büyük Kurultayı encü- devam edecektir. 
menleri dün öğleden önce Umumi heyet, Cuma gün-
ve sonra yaptıkları toplan- kü toplantısında dilekler en-
tılara kendilerine tevdi edil- cümeni mazbatasının müza-
miş olan meseleler üzerinde keresi yapılacaktır. Son top-
müzakerelerine devam etmiş- lantı bumartesi günü olacak, 
lerdir. ve o gün Parti merkezi yeni 

Bunlardan nizamname ve umumi idare heyeti azaları 
program encümeni mesaisini ile müstakil grup azalarının 
bitirmiş bulunmaktadır. seçimi yapılacaktır. 

Nizamname ve program Ankara 31 - Halk par-
tisi, yeni nizamnamenin tat-

encümeni bugünkü toplantı- bikatı icabı olarak yurd için· 
sında program projesini tet- deki parti teşkilatını yirmi 
kik ederken Nafıa vekili mıntakaya ayıracak ve bu 
general Ali Fuad Cebesoy, mıntakalara yirmi müfettiş 

Ziraat vekili Muhlis Erkmen, tayin edecektir. 
lktısad vekili Hüsnü Çakır, Jstanbul ve lzmire mer· 
Ticaret vekili Cezmi Erçin, kez4en mensup parti reisle-
Gümrük ve inhisarlar vekili ri gönderilecektir. 
Raif Karadeniz, Sıhhat ve -------
içtimai muavenet vekili 
doktor Huliisı Alataş, Mü
nakalat vekili Ali Çetinkaya, 
maliye vekili Fuad Ağrah 
ve maarif ve~ ili Hasan Ali 
Yücelin mütalea)arına işti
rak etmekte bulunan parti 
genel sekreteri ve Erzurum 
mebusu Dr. Fikri Tuzerle 
parti genyönkur azaları Si
nop mebusu Cevdet Kerim 
lncedayı ve Ankara mebusu 
Mümtaz Ökmenin izahatın
dan istifade olunmuştur. 

Ankara 31 (A.A) - Par
ti beşinci büyük kurultayı
nın bugünkü ikinci umumi 

Türk ordusuna 
takdir ve 

selam 
Londra, 31 (Ö.R) - logi

liz gazett>leri Türk milli mü
dafaa bütçesinin kabulünü 
ve kara, deniz, hava tesli
hatı için 37 milyon lngiliz 
liralık tahsisatın milli müda
faa emrine verilmesini derin 
bir memnuniyetle selamlıyor 
ve bunun 6 milyon lirasının 
lngiltere tarafından Türki
yeye açılan kredilerden tef
rik edildiğini kaydederek 
Türk vatanının uyanık mü
dafii olan kahraman Türk 
ordusunu takdirle seJimlı
yor. 

Polis divanı 

Büyüklerimi" 
zin cevapları 

Ankara, (A.A) - Koogtc 
münasebetiyle haklarınd• 
gösterilen temiz duygular• 
reisicümhur ismet lnönü'oilll 
teşekkürlerini bildiririm. 

Umumi katip 
Emekli subaylar yardı~ 

cemiyetinin yıJlık kongre•• 
münasebetile büyüklerimize 
sundukları tazım telgrafla· 
rına gelen cevaplar: 

Hicrani Akaluocı, emekli 
subaylar yardım cemiyeti 
kongre reisi lzmir, 

Yıllık kongre miloasebe
tile gösterilen duygulara te· 
şekkür eden saygılarımı su· 
narım. 

B. M. M. Reisi 
Abdülhalik Rend• t 

Emekli subaylar yardıoı 
cemiyeti başkanı lzmir . 

Yıllık kongrenizin bitiıt1 

dolayisile ordu ve hakkımdı t 

gösterilen sevgilere teşek-
kürlerimi sunarım. 

Gene) Kurmay Başkanı 
Fevzi Çakmak 

Emekli subaylar yardıJIJ a 
cemiyeti riyasetine lzmir 

Yıllık kongreıJiz dolayısile 
hakkımda gösterilen samiıııt 
duygulara teşekkürler edet 
muvaffakiyetler dilerim. 

Milli Müdafaa Vekili 
Naci Tırıaz 

--~-"'"'"--

Mali ·sene 
Bugün mali yılın ilk gO

nüdbr. Geçen yıla aid bütilO 
mali hesaplar dün akşaoı• 
kadar intaç edilmiş ve ka~ 
patılmıştır. Bu sabah maliye
cilerden mürekkep miltead" 
did heyetler, şehrimizdeki 
resmi daireler ve bankalat 
veznelerindeki paraları te•" 
bit edecekler ve birer zabıt 
varakası tutacaklardır. 

Seferihisar 
Cezaevlnden kaçtı 
Hırsızlık suçundan 5"' 

ferihisarda cezaevinde ıne~ 
kuf bulunan lzmirin T epec~ 
mahallesinde 17 num.....
evda oturan lbrahim oj .. 
izzet Gezek firar etmiştir· 

--arr;--

Dü~ünlerde 
Fazla masraf manad~ 

Haziran 1 : - Berlini res
men bir ziyaret dolayısile 
Yugoslav Naibi Prens Pol 
ile bir mülakat. 

yaz 
tatili üç ay kadar sürecek 
demektir .. 

toplantısında kurultay prog
ram ve nizamname encü
meni raporunun okunmasını 
müteakip parti genel sekre
teri Dr. Fikri Tüzer kürsüye 
gelerek program ve nizam
namedeki tadillerin sebep 
ve zaruretlerini izah etmiştir. 

Ankara 31 (Hususi) - t 
hiliye vekaleti; meni israf• 
kanununun tatbikatına ~ 
çerek, düğünlerde fazla ~ i 
raf yapılmamasının teıoJ~. 
için vilayetlere emir veri 
miştir. Bundan sonra dOğ8,. 

Polis divanı dün öğleden d f l ·ı '4 
ler e ziya et er verı oıırd 

sonra Emniyet müdürlügw Ü b d l"l · · 1 

Haziran 3, 4, 5 : - Şar
ki Prusyaya Poneranya ve 
Meklenburga seyahati esna
~ında şark tahkimatını teftiş. 

Haziran 6 : ispanyada dö-

ispanyadaki Alman gönül
lülerinin Hamburga gelişi 
alaka ile karşılanmaktadır. 
Alman gazeteleri, ispanya 
harbinde ölen 800 Alman 
askerinden bahsetmiyorlar. 

iSTER GUL İSTER AGLA 

Ankara, 1 ( Hususi ) -
Büyük Parti kurultayı bugün 
öğleden sonra saat on beşte 
tekrar umumi heyet halinde 
toplanacak ve proğram ta-

Bir Nine dert yanıyor -----111111-----
Güzelyalıya gitmek üzere otobüse binmiş. Otobüsün hareketini bekliyordum. Benden ev· 

vel gelen 60yaşlarında bir nine bana dert yandı :"Yarım saattır bekliyorum bu hamam gi-
bi sıcak yerde patlıyacağım. Hem de yalnız bu değil serde tiryakilikte var, otombüsçüden bir 
sigara tellendirmek için izin istedim, olmaz, dedi. Belediye mıntakasının önünde imişiz 
ceza atarlarmış. Düşünüyorum acilba bu otobüsçünün hiç aklı yok mu, bari otobüs l Park 
kahveleri önüne kadar çeksede hem serinlikten istifade eder ve hem bir kahve ile bir sigaı a 
içeriz.,, 

Ey okuyucu bu zavallı ihtiyar ninenin bana yaptığı haklı şikayetine: 

iSTER GUL İSTER AÖLA 

ceği gi i, avc:t ı er ıçıD 
adli kısım reisi Bay Sırrı'nın bd" 
reisliğinde toplanmış ve bazı beş otomobilden fazla 
kararlar alınmıştır. lundurulmıyacaktır. -' 
~~~~ZE3E~~~~~~~sae-m ... •• • 

Halkın Sesi Hakkın Sesi~ 
Yaz gelince • • • eli. 

Biraz naz ve edadan sonra nihayet yaz kendini göst.er d• 
Malum ya, lzmirin daha doğrusu lzmir yu.ının bıÇ 
şakası yok .. Gelir iken naz eder, cilve eder, fakat geldi'!: 
de kadar verdi mi, gelmez, baskın yapar.. işte o ıadl 
hekes soluğu denizde alır. d•f' 

Bir yıl oluyor ki, halka kolaylık olsun, yakın oJsuD 
1
tt" 

Karşıyakada yeni bir plaj yapılacağından bahsoluooıı.~ 
Bütün kış bu tatlı hayal, bu güzel vaidlerler oyalaD 0~ 
lnşaallah bundan sonra halka daha az vaid, daha : ,J 
vaidini yerine getirmek prensibi sayesinde böyle nıe e 
ihtiyaçların tatmin edildiği görebileceğiz. 

Halkın Sesi Hakkın Ses~ 
:51e:ı;w...::=~~ ~..,,. .. ~ --~www:.._..-~~~ ~ 
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