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' V ALİMiZİN TAMİMİ 
MÜNASEBETİYLE 

Yeni Valimiz Bay Ethem Aykut, İlçelere ve kamunlara 
dığı bir tamimde halkın en mühim ihtiyaçlarının neler
ibaret olduğunu sormakta ve acele cevap istemektedir. 

- tamim bize sayın valimizin proğram ve plana verdiği 
illi gösteriyor. Zaten Cümhuriyet hükGmetinin idare 
' lerinin en bariz hususiyetlerinden biri de işleri proğ
landırmak meselesidir. Yapılacak işleri çizmek. sıraya 

ak ve tez elden başarmak için önceden hazar lanmış 
Proğrama ihtiyaç vardır. Çünkü neresinden başlanacağı, 
gi zamanda yapılacağı daha evvel belli olmıyan işlerin 

bir muvaffakıyetle erişmesine imkan yoktur. Tesadüf
'ıı eline terkedilen faaliyetlerin daima matlup neticeyi 

edikleri görülmüştür. 
beğerli valimiz Bay Ethem Aykut'un, lzmir vilayeti ihti
larını en kısa bir zamanda proğramlandırmak istemesi, 
iaıizi sevindirmiştir. Bu sevinçte, muvaffakıyetlerin müj
ri bulunmaktadır. llbayım • za sonsuz başarılar dileriz. 

SIRRI SANLI 
................................... ~····························· ... , ...... 
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kişi öldü ve yirmi dört 

kişi yaralandı11 

,. 
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rlin, 5 (A.A) - Vulfsen istasyonu civarında bir ge
bir trenle bir otobüs arasında vukubulan bir çarpışma 

Ctsinde on kişi ölmüş, 24 kişi yaralanmıştı·. Bunlardan 
tunun yaraları ağırdır. 

ten otobüsü 15 metrr den fazla bir mesafeye kadar 
~lemiştir. 

İST ANBUL - EDİRNE 
'rasındakl bisiklet koşusunu kazanana 

bir 1Potoslklet verlldl 

- . 

MiLLİ SEFiMiZ ., Dahiliye ve iiktisad vekil
leri Istanbulda Refik Saydam ve Fikri Tüzeri 

intihap buyurdular 
,. 

Ankara 5 (A.A) - C.H.P. 
Genel başkan vekaletine 
parti nizamnamesinin 27 inci 
maddesi mucibince değişmez 

Adliye vekili 
Londraya mı gidiyor? 

Adliye Vekili Fethi Okyar 
Londra 6 (Radyo) - Tür

kiyenin sabıl< Londra elçisi 
ve şimdi Adliye vekili Fethi 
Okyar birkaç güne kadar 
Londraya geleceği haber 
alınmıştır. 

Mıntaka Li
man reisliği 

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

Mıntaka liman reislikleri 
tesisine aid emirname lktı

sad vekaletinden vilayete 
tebliğ olunmuştur. Buna gö
re Türkiye kara suları altı 
mıntakaya ayrılmış ve her 
mıntakada birer liman reis
liği teşkil edilmiştir. 

.Bunlar lstanbul, lzmir, 
Trabzon, Mersin, Zonguldak 
ve Samsundur. 

lzmir mıntaka liman reis-
liğine Edremid, Ayvalık, Kül 

genel başkan ve Milli Şef 
İnönü tarafından Başvekil 
lstanbul mebusu Dr. Refik 
S:ıydam takrar intihap bu-
yurulmuş ve Jreyfiyet bütün 
parti teşkilatına tamim edil-
miştir. 

Ankara 5 (A.A) - C.H.P. 
Genel sekreterliğine parti 
nizamnamesinin 28 inci ır.a<l
desi mucibince değişm z 

:enel başkan ve Milli Şef Iı önü 
tarafından Erzurum mebusu 1 

Dr. Ahmet Fikri Tüzer i ti· 
hap buyurulmuştur. 

Yeni barem projeleri 
Ankara 6 (Hususi) - Ba 

rem kanunu projelerir.in 
Çarşam'1a veya Cuma gü:ıli 
Büyük Millet Meclisinde n.ü 
zakeresine başlanacağı an· 
!aşılıyor. Müzakerelerin n.ü
nakaşalı olacağı da tahmin 
olunmaktadır. 

lktısad Vekilimiz 

Hüsnü Çakır 

lstanbul 5 (Hususi) - lk
tısad vekili B. Hüsnü Çakır 
ve Dahiliye vekili B. Faik 

Dahiliye Vekilimiz 

Faik Öztrak 

Öz.trak şehrimize geldiler. 
Burada tetkiklerde bulu

nacaklardır. Dahiliye vekili 

Istanbulda iki gün kalacak
! tır. 

HiTLER YENi NUTKUNDA:~\! 
,,Buırün Alman milletinin başında artık bir 
Bethmann Hollvegde2"ilbirasker:vardır'' diyor 

Cassel, ·4 (A.A) B. Hitler, 
Alman eski muhariplerinin 
kongresinde hazır bulunmak 
üzere tayyare ile buraya gel
miştir. 

Führer, söylediği nutukta 
tekrar Versailles muahede
sinden bahsederek 1914 ten 
evvel de lngilterenin Alman
yaya karşı çenberleme siya
seti tatbik etmi' olduğunu 
bildirmiş ve 1914 t !ki vazi
yete işaret ederek demiş· 
tir ki : 

1 

Alman propağanda nazırı Göbels Hitlerle berab~r bir meras~ 
Hollveg değil, .bir asker-var- \ me .s!yaset~ :.ar~sında~i .be.~ 
dır. Bugünkü çenberleme [zerlıg!__E!~lletın _ dıkkatını ı 
siyasetile evvelki,.. çemberle· çekmek vazifemizdir. 

., lük, Bodrum, lmroz, Bozca
da, Burhaniye, Dikili, Kuş-

"O zamanki Alman hüku
metinin harp hedefleri yok
tu. Fıı kat Versailles muahe· 
desi müttc:fiklerin harp ga· 
yelerinin neler olduğunu gös· 
terdi. Alman müstemlekele
rinin fetih ve Alman dış si· 
yasetinin mahvedilmesi. İşte 
1914 ten önceki lngiliz çem· 
berleme siyasetinin hedefleri 
bu idi ., 

Hitler o zamanki Alman 
hükumetini tenkit etmiş ve 
bu hükumetin milletin aske
ri talim ve terbiyesini ihmal 
ederek lngiltere karşısında 
lüzumlu ihtiyat tedbirleri 
alınmadığını söylemiş ve de
miştir ki : 

•saldıray'a sancak çekildi 

llbul, 5 (Hususi) - Geçenlerde yazdığımız Istanbul • 
'~ arasındaki 500 kilometrelik gidip gelme bisiklet 
''''"~a birinciliği alan Eskişehirii Osman 'a iki gün evel 
lldığı bu müoııahakanın mükafatı olan motosikleti fede
~ .. başlu. nı L. _f.ndan verilmiştir. Bu resimde genç 
t\aya hediyesinin verildiği görülmektedir. 

adası, Çeşme ve Urla liman 
ları bağlanmış bulunmakta-
dır. Buralarda birer tali li
man reislikleri tesis olun· 
muştur. 

- -::t::..~--

Doktor Adnan 
Istaıt bul da 

Istanbul, 6 (Hususi) - 14 
senedenberi Avrupada bulu
nan Meclis eski reis vekili 
doktor Adnan şehrimize dön 
müş ve arkadaşları tarafın

dan karşılanmıştır. Doktor 
Adnan memlekete döndü
ğünden çok memnun ve mü
teheyyiç olduğunu söyledi ve 
bugünlerde Ankara'ya git
mesi muhtemeldir. 

"Çemberleme manevrala· 
rına karşı Alman politikası 

baştan aşağıya değişmiştir. 
Bugün Alman milletinin ba
şında artık bir Bethmann 

,t...; ~~~;.-:: •.-.--:-...:;~~ .. @-=' 
;1 Dikkat! f~ ~ . 
+ı "Halkın Sesi Hakkın ~· . . 1!~ S 'd" "l t G··1 ı t t •lstanbu1 5 (Hu>u~i) - S1ldıray denizaltı gemımıze bu· 
'ı esı ır s er u , s er ; v ' k'I · · ld A · ı '+' w " d k" ~ gün ögleden sonra sancak çe ı me merasımı yapı ı. mıra 
t~ Agla,, başhkl~rı .~ltı~ a 1 ı+: Şükrii Ol<an bir nutuk söyledi. Merasimde vali B. Lütfü 
~ y~zıla~ımızı dorduncu sa.- (t~ Kırdar, kumandan, askeri mülki erkan hazır bulunuyo.rl~rdı. 
~ hıfemızde okuyacaksınız. [~ Saldt"Cif sancak merasimini müteakip donanmamıza ıltıhak 
.,.i5:11i!ElllE:ıiiii aaa -... ,_ - etti, 



Paris 5 (Radyo) - Sabık Arnavut Kralı Zogo ile zev· 
cesi ve maiyetleri yazı geçirmek için Versailles'a gidecek
lerdir. Kral Maye şatosunu kiralamıştır. 

lzmir Askerlik subes,nden: 

Yedek Subaylar yoklamaya 
çağırılı yor 

1 - lzmir Askerlik şubesinde kayıtlı 
subayların mutat senelik yoklamaları 1 • 
niinden itibaren başlamıştır. 

bil'umum yedek 
Haziran -939 gü-

2 - Her han~i meşru bir sebeb dolayısile haziran ayı 
zarfında şubeye müracaat etmiyenler yeni adreslerile defter 
sıra numarasını sicil ve kayıt numaralarını bu müddet için 
de şubeye taahhütlemek tüp yazmak suretile bildirerek 
behemehal yaptırmaları icabc?der. 

. 3 - Muayyen müddet zarfında } oklamalarını yaptırma
yıp lakayt kalanların bilibara vaki olacak herhangi bir iti-
razları nazarı itibara alınmıyarak haklarında cezai muame· 
le yapılacaktır. 

4 - Yoklamalar yapılırhrken izdihama meydan veril-
memek üzere aşağıda yazılı günler hizasında gösterilen 
sınıflara mensup yedek subayların bu günler içinde behe-
mehal şubeye müracaatları lazımdır. 
· A • Piyade: 1-6-939 günü akşamına kadar. 

B - Topçu ve ölçme: 6-6-939 gününden 8-6-939 akşa-
mına kadar. 

C - Muhabere ve istihkam: 9-6-939 gününden 10-6·939 
günü öğleye kadar. 
_ D - Nakliye ve demiryolu: 12-6-939 gününden 14-6-939 
günü akşamına kadar. 

E • Levazım deniz ve hava; 15-6-939 gününden 17-6-939 
günü öğleye kadar. 

F - Suvari; 19-6-939 gününden 20-6-939 akşamına kadar. 
G - Hekim, eczacı, veteriner, kimyaker ve diş hekimi: 

21-6-939 gününden 23-6-939 günü akşamına kadar. 
H - Jandarma askeri hekim ve harp sanayi: 26-6-939 

günü akşamına kadar. 
1 - San'atkar h sap ve muamele memurları : 27-6-939 
gününden 28-6·939 günü akşamına kada~ 

rELHAMRA SİNEMASINDA 
Bugün matinelerden itibaren 

Senenin büyük bir FPANSIZCA filmini takdim eder. 

4 NAMUS BEKÇİSİ 
Başrollerde : LORETTA YOUNG 

ve ROBERT TA YLOR un yem ve en kuvvetli rakibi 
RICHARD GREEN 

Proğrama ilave olarak 
19 MI. 1 IS GENÇLİK BAYRAMI bütün teferruatile. 

, _ Seanslar : 3 - 5 - 7 ve akşamları 9 da başlar. 

6 Haıi~ 

_Aley .inde mücadele ettiği
mevsimin belası • 

mız, 
--~----~-~-:;...~~,----------

S .. VRiSINEK 

---·--
Yaraladı 

lstanbulrla Yeşilköy ve 
Bakırköy taraflarında fazla 
mikdarda sivrisinek ürediği 

için buralarda sıtma müca
delesi arttırılacakmış. 

* ,,. ,,. 
Eski devirlerde beşeriyet 

sıtma hastalığından şimdiki

ne nisbetle daha çok muz:
taripti. Dedelerimiz bu yüz
den bir çok kıtalara sokula
mazlardı. Hatta medeniyet
ler - harplerden ziyade - sıt-ıil 
madan sönmüş• ür. Yunan ve 
Roma medeniyetlerinin bile 
en büyük katili sıtma oldu
ğunu iddia edenler vardır. 

Eskiden bu hastalık veba 
gibi, kolera gibi insandan 
insana sari zannedilir, karan
tina yapılırdı. Bundan ölenin 
eşyası yakılır, yahut denize 
atılırdı. Derken sivrisineğin 
nakil olduğu şüpheleri uyan
dı. 

Öyle mıntakalar vardı ki, 
- bir seyyahın teşbihine na-
7.aran - Avrupalılar oralara 
yaklaşınca, sanki ceplerinde 
bomba varmış da patlıyor· 
muş gibi, derhal hastalanır-

Bornova Atatük caddesin-3 lar ve ijlürlerdi. 
de Manastırlı Fehim oğlu Charles Avran isimli bir 
Kazim Akcan, evvelce ara- Fransız askeri doktor, 1880 
ları açık bulunan Bornovalı · senesinde Cezairde çalışarak 
Fahri oğlu Hikmet Tuğunun malarya mikrobunu keşfetti. 
sc l dizinden hafif surette · Onu takiben lngiliz ve 
bıçakla yaraladığından ya· Italyan diğer doktorlar da 
kalanmıştır. bu hususta ciddi hatveler 

--:::::~::-- attılar. Nihay t bu asrın ba-
Hakemllk imtihanı şında Hindistanda binbaşı 
Bölge merkezinde açılan Ronald Ross, güneşin altın-

Hakemlik kursuna iki ay- da ve tehlikeli mıntakalarda 
dan beri devam etmekte o- tc hammül edilmez bir mesai 
lanlar, bugün bölge merke- sarfederek hastalığın sivrisi-
zi~de imtihan edileceklerdir. nek yumurtaları üzerinde 
Kursa devam edenler saat seyrini tesbit etti. Kendisine 
17 de böJge merkezinde Nobel mükafatı verilmiştir. 
bulunmağa davet edilmek- Bu alimin bilhassa tedki-
tedirler. katı, bizim memlekette de 

J - Yedek subay defterimizde kayıtlı bil'umum subay· 
ların senelik bu yoklamalarını vaktinde yapmaları lüzumu 
ehemmiyetle ilin olunur. 

Ş - Yoklamaya gelecek subayların birer vesikalık fotoğ
raflarile birlikte gelmeleri. ------=- •.---•m-~ [t] 20 Vantilator - 5 büyükYENJ'd Bugünden 

[+) Aspiratörle serinletilen e itibaren 

4 Şahane Türkçe film birden 
Pmmmmmmmmm .. 
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1- Leblebici Horhor 
2- 3 Ahbap Çavuşlar 

eğleniyor 
3- Bursa Senfonisi 
4- Türkçe F oks Jurnal 
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hala bir çok tahripleri görü
len "anopheles,. denilen sıt
ma sivrisineği üzerindedir. 

1 Bizde bir •de "culex deni-·' 

1 

" . fen cins-vard;;-kiSıtma ~a~ 
kili değildir. Zararı ısırma

sından ibarettir. iki cıusı 
birbirinden ayırmak için du· 
vara konuşlarındaki vaziye
te bakmalıdır. 

"Culex,, in vücudü duvar
la müvazi durduğu halde, 
"anopheles,, , otlayan bir at 
vaziyetinde başı duvara doğ
ru oturur. 

Sivrisineklerin dişileri sıt
mayı nakleder. Kanatlarının 
altındaki bir cihazdan vızıltı 
çıkaran da onlardır. Erkek-
lerin vızıltısı olsa • bile pek 
azdır. 

Sivrisinek hasta bir insanı 
ısırıp onun kanını kendi vü-
cudünde istihalelere maruz 
bırakır. Diğer 1 bir insanı 
soktuğu zaman hastalığı bu
laştırır. Sıtma mikrobu kan
daki kırmızı hücreleri tah
rip eder. Sivrisinek vasıtası 

~ 

ve Torik'in yaşını~ küçii~ 
olmasından on dokuz Y1 

hapsine karar verilmişti· 
Hükmün temyiz tarafınd•11 

tasdik edilmesi üzerine Bii' a 
yük Millet Meclisine sevke' 
dilmiş ve bu karar Büyii~ 
Millet Meclisi heyeti umuıı>1' 
yesinde de kabul edilmiştir· 

Suçlulara karar okuoıoııŞ 
ve Hampara son sözü sorul· 
duğu zaman: . 

- Çocuklarımı cümbutı' 
yete emanet ediyorum. Türle 
olarak ölmek istiyoruO" 
Bunun için de dini telkin•t 
papaz yapmasın; bu işi (hocıı) 
yapsın demiştir. 

Ohanis de Hamparın söt.' 
ferini tekrarlamış, ve hapis•' 
nede bulunan alacaklarıtı• 
verilmek üzere eşyalarıD111 

satılmasını söylemiş, kar•' 
şehrin en kalabalık yeri ol•0 

belediye meydanında jpfıat. 
~ olmazsa bir insandan öbürü

ne sıtma geçmez. Bizim 
Anadoludaki "Dere rüzga
rından hastalık.kaptım!,, iti
kadı yanlıştır. 

edilmiştir. ~~ h 
:::.-::::~ - _ ... ::-::..~ ::-=.-.-: - - -=-~ b 

. Bir de sari sıtma cinsi 
vardır. Bunun sivrisineğine 
"Stegomia fasciata,, derler. 
Medari nahiyeleri kasıp ka
vururdu. Bugün tahribatı ar
tık azalmıştır. Bedeni ve 
ayakları sarı halkalarla çev
rilidir. 

Sıtma ile mücadele ıçın: 
1 - Bataklıkları ve he. tür
lü durgun suları kurutmalı. 

talarını yer, petrol da onls 
mahveder. . oe 

Türkiye Cumhuriyetıo 
sıtma mücadele mıntakalsr• 
vardır. Bir sistem dahilin°e1, 8 

bu tedbirleri almakla ve b~, il 

ka kinin vermekle meşgll. 
dür. Fakat hala memleket•; 
mizde sıtma büyük tahrib• 

b'O' yapmakta, binlerce ve 11'' 
lerce nüfusumuzu kırıııa 

tadır. dıt 
Sivrisineklerin - yukarı 

1
, 

2 - Evlerde sivrisineklerin bahsettiğimiz cinsler e~as d• 
yumurtlayabileceği bütün ku- mak üzere _ Bugün cıbaP 
yuların, sarnıçların ve saire- bilinen 400 türlüsü vardır; 
nin Üzerlerini sıkı sıkı Tuzlu suda yumurtlayaııl~r 
örtmeli. b f bl ~,· akıntılarla ir tara tan , , 

3 - Göllerin, gölcüklerin tarafa göçerler. Fakat sıtıJl 
1 Üzerlerine petrol veya di- 1 • l d v duklaf 

aşı ayan cıns er og tre 
ğer kimyevi maddeler dök- yerden ancak 1-2 kilonıe 

1. v 'd b'l' 1 Bunl•'' me ı. uzaga ~ı e ı ır er. .. .. ııı' 
S - Göllerde ve gölcük- gemilerın yangın sondur 

0 
lerde tatlı su balıkları yetiş- kovalarile fa 1an, bir. yer0f,r 
tirmeli. diğer tarafa gene ~nsa:ur· 

Balıklar sivrisinek yumur- tarafından nakledllmışler 
ıııı nnıııııııı ıııuıııı ıırnı ' ı ı ınııuıınoıııııııııı ıınoııııııı ı 11111 ı un m uımeuıı ıııJıınnoııınıınııınunıı ıııııımuı nıIJıınıı nınmııınıı f 

: Ege 1 iyatro ıı ! 
; lsmetpaşa Bulvarında yazhk bahçede • i Türkiyenin tanınmış sanatkarları topluluğu ~ 

Tayyıb Şen Şakrak ve Arkadaşları • 
Rejisör: AHMET YEKTA BiR 1 

Bu akşam: 1 ~ 
"PALAVRA!." , 

-•[ Vodvil 3 Perde ]•- ı 

Fiatlar: 



~ ~AHIFE 3 (HALKIN SESi) 

ri TUylerl Urperten vak'alar 

Mavi Oda 
------~---

( 1 ) 

Yazan: C. C. Cem 

iizgar: camlara, hızla çarp'{ nün' birinde ansızın ' ölüver

angalın' ;başındakiler ir
iler. n i ihtiyar, karşı
tıdaki gencin yüzüne ba
k: 

miş olmasıydı. Köşkün Mavi 
oda denilen bir odası vardı. 
işte bay Necip daima bu 
odada oturur ve vaktini hep 
orada geçirirdi. Bir akşam 

"- Hava gene azdı, 
k r. 

de- gene geç~vakte kadar otur-

1 atriki gülümsedi: 
j. "- Tam anlattığınız haya-

hikayesine uyacak bir 
• • .. işte rüzgar inliyor. 

pencereleri dövüyor. 
lık ıssız.. Romanlarda 

• llğu gibi tam hayalet ve 
• ı,.. lak havası. 
'•dın: 

• "- Zamane gençleri.. de
lierşeyle alay eder, hiç-

• •öze inanmazsınız. Size 
bnadım mı oğlum? peki 

. tlim ki hayalet filan yok 
' O halde bay Necip na-
61dü? durup dururken 
İr hastalığı, hiçbir derdij 
'Yan turp gibi bir genç 
1 "l" ? o ur .. 

beli kanlı cevap vermedi. 
. rıda uğuldayan· rüzgarın 
Ltıi dinliyerek düşünmeğe 
'41lıştı. 

~llrip bir hikaye idi bu .. 
Necip zengin bir Ab

amit paşasının oğluydu. 
tıı ölmüş, anasını daha 
tiden kaybetmiş, hayatta 
ile, lalasının karısından 

ka kendisine yakın hiç 

1, •e kalmamıştı. Uzun za
il Hisar'ın sarp tepelerin-

birindeki büyük köşk
diinyadan kaçmış yapa
. •ı yaşamıştı. Belki de 
tleri bozulmuş, hasta bir 
, lbdı. Hayatta bir gencin 
'.~ebileceği herşeyi iste-

muştu. Sonra birdenbire dı
şarıya ftrlamıştı. · Kapıdan 
çıkınca merdivenin trabzon
larına varmış ve orada yı
kılarak kendinden geçmişti. 
Bir daha ayıltamamışlardı. 

Lalasile karısı aşağı kat
tan gürültüye koşmuşlar ve 
ortalıkta ne bir silah, ne de 
başka bir insan görememiş
lerdi. Mavi oda karanlıktı. 
Bütün mumları sönmüştü. 

Delikanlı kendisine anla
ttlan' bu hikayeyi bir film 
gibi, kısa bir zamanda göz
leri önünden · geçirdikten 
kadının sorduğu s'uali duy
mamışçasına birdenbire: 

- Bu mavi oda da elek
trik yok mu? dedi. 

Lala: 
- Hayır .. dedi. Bay Ne

cip mum ışıgında otururdu. 
Onun için mavi odada bir 
sürü şamdan vardır. 

Delikanlı gülümsiyerek 
düşündü. 

- Ben bu gece şu odada 

kalacağım. · 
- Sen bilirsin .. korkarım 

ki ondan sonra haya 'etlere 
inanacaksın. 

Genç adam eline bir mum 
alarak odadan dışarı fırladı. 
Merdivenlerden çıkarken, 

rüzgar gene uğulduyor, ken 

di gölgesi duvarda korkunç 
bir hortlak gibi sallanıyordu .. 

Üst katın sofasına varınca . 
duvarın dibine ayaklıklar 

m HlllDUI lln IDllRlllJfiil llDODOD'Jllllr§~j§~fil§i§§~~s 
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Dondurmacıda 
Neye titriyorsun ? 
On tane dondurma ye-

dim. 
Neye? 
Ne yapayım, mektubla 

randevu verdiğim kadın be
ni tanımıyor, ben de onu 
tammıyorum. Ben dondurma 
yiyerek seni b ~ kli) CC{' ğim, 
dedim .. gddiği zarr an beni 
tanıyabilmesi için n.üh madi
yen dondurma vi yorum. 

ııınııı un ı mı ııı uıııııı • 

yüzmek biliyor 
- Garsor, şu çoı l::a P ın 

üzerinde )ÜZln sic; eği gör
medin mi? 

- Gördüm bayıır , heı üz 
dalmasını öğrenme ni~, sade · 
ce yüzmek biliyor. 

ıı•nı uıııııııııııııııımııı 

Diyorlar ki:" 
Çiçeklerin de dilini 'ar

dır, dt ğil mi se,·gilir.ı? 
- Evet. 
_.:. Şimdi size verdiğim bu 

çiçekler ne diyorlar ? 
- Diyorlar ki : Senden 

evvel Neclaya verilecektik, 
Necla almadı. Jaleye veri
lecektik .. Jale evde yoktu. 
Süheylaya verilecektik. Sü
heylamıı babası evde idi. 
Nihayet ortada kaldık, bu
ümidimiz sende; bari sen 
bizi kabul et! 

Her halele 
Ev sahibi bayan, misafir

lerine : 
- Yeni bir fotoğraf çı

karttım, çok güzel olmuş! 
Dedi... fakat fotoğrafı gös

termedi. 
Misafirler aralarmda ko

nuştular: 

-- Acaba resmi nasıl çık
mıştır? 

- Bize göstermediğine 
bakılırsa, her halde kendine 
çok benziyordu.r. 

ınıı ııı ııııııu ıııııınıuııı ıı 

Konferans 
Bayanlar, baylar; bugünkü 

insanlar hür ve serbes do
ğarlar ... 

Dinliyenlerden· bir ses : 
- Evet, büyüdükten son· 

ra evlenirler!... 
ıaıııı11111111111 nıııııı11nm_a ___ 1111111 __ wmıı 

ve elde eh: ek imka
ınalik bulunan bu ada-

genç yaşında böyle in
. >'a çekilmesine ne mana 
,!ebilirdi? gençti, çirkin 

üstüne sıralanmış birkaç hey
kelle karşılaştı. Mum geç-

Yeğenin para 
cüzdanını 
çalmış 

Keçeciler Yeni bitpazaı ın
da Erzurumlu Yusuf oğlu 
Sarı Sabrı Kırmız, Demırcili 
Mehmet oğlu Salih Yeğenin 
cebinden para cüzdanını yan
kesicilik suretiyle almakta 
iken suç üstü yakalanmış ve 
meşhut suç muamelesi yapıl
mıştır. 

idi ve sonra zengindi . 
~İınbilir.. belki de ümitsiz • • ~ evgı .. 
er ne hal ise,. bilinen 

!:,; varsa bu •gencin g: 

tikçe heykellerin gölgesi ye
rinden oynıyor, duvarda iç 

ürpertici hayaletler çiziyor
du. Birdenbire aklına geldi. 

Sakın bu hayaletlerin arka
sında biri olmasıo. 

[ Devamı var ] 

ANKARA PADYOSU 
- - ·· ...... 

(Bugünkü prcıgrao) 
Ti"rkiye Rad) od if\;2) c n Postalar ı 

DALGA UZUNLUGU 
1648m. 1&2Kcs. 120KW 

T.A.Q. 19,74m.15195Kcs. 20KW . 
T.A.P. 31,70m. 9465Kcs. 20KW. 
12.30 Program 
12.35 Türk müziği 
1- ...... -Buselik peşrevi 
2-Şakir ağanın-Buselik şarkı · 
Sünbülüstan ttme etrafı 

1 3 -Ishakın-Buselik şarkı-Gönül 
verme bi vefaya 
4-lll Selimin-Puselik şarkı
bir pür cefa hoş dilberdir 
5-Saceltin Kaynağır-Euselik 

şarkı· s"çl;, rıffia ak düştü 
6· . . . . . .·Buselik saz se · 
matsı. 

13.00 Memleket saat ayan, 
ajans ve meteoroloji babt r
leri. 
13.15 Müzik (Karı~ık prog
ram) 
14.45-lo.t Konuşma (Kadın H.-

atı Ev hayatına dah) 
19.fO Program 
19.05 Müzik (Bir uvc rtür pl. 
19.15 Türk müziği (Fcı!= tl 
heyeti-karışık program) 
19.45 Türk müziği (halk tür
küleri ve oyun havaları- Sad i 
Yaver Ataman) 
20.00 Memleket saat aya rı , 
ajans ve meteoroloji haber
leri. 
20.15 Neşeli plaklar R. 
20.20 Türk müziği (klasik 
program) 
idare eden : Mesut Cemil 
1-Tanburi Cemil be}in-Ba
yati peşrevi. 

2-Tabi. efendi-bayati semai
çıkmaz derunü dilden. 
3-Aşık Mustafanın - Bayati 
peşrevi. 

4-lsmail dedenin-bayati şar
kı - sebeb ne bakmıyor. 
5- ...... - ~\ eman taksimi 
6-Doktor Suphi Ezki -Hicaz 
beste- Bakd.kça hüsnü anına. 
7-Şevki beyin hicaz şarkı
firakınla. 

8- III Selim-Şehnaz şarkı
bir nevcihana dil müptela
dır 

9-Rıza efendi · şehnaz şarkı-
10-Ismail dedenin-Hicaz yü

rük semaisi-yine neşe mu
habbet 
11-Nikolaki usta-Şehnaz saz 
semaisi 
21.00 Konuşma 
21.15 Müzik (Radyo or. Şef 
Hasan Ferit Alnar) 
21.15 Konuşma 
22.30 Müzik (opera aryaları 
Pi.) 

23 Son ajans haberleri, 
Esham 1 tahvilat, kam
biyc.-nukut ve ziraat borsası 
(fiyat) 
23.20 Müzik (Cazband-pl.) 
32.55-24 yarınki program . 
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Dr. Demir Ali 
kamçıoğlu 

Cilt T \!nasül hastalıkları 
elektirk tedavisi 

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

6 Haziran 

"' gını te-

min·etme-

ki~ 

her 

bera

ber 

türl~ yün

Iü, ipekli 

kumaşla· 

rın· aslını 
• • ve rengını 

bozmada
n temizler 
dve elleri kat'ly
yen bozmaz, ha
lis zeytlnyağın
dan yapılm1, en 
temiz sabundur. 

-•1d. } _ (LH}<s Markasına Dikkat) Ami-
CJ ll ve saç a li Ümit :fabrikası ticarethanesi 

k i Telefon: 3047 Tel. Ümiduo 
flll yumuşa 1- (Kesstane Pazarı lzmir) 

- -- ... ---
~~..... ::-~! ~ 

Vi\10R ~OC/l•-• 
Salih Sonad ~ t 3 ~ \ 

,l '+' e D2 ıf:f '{~ 
j Cilt, Saç ve ~ührevi has- " ] e. er' ~ ,~' ., -J)'~ 
d talıklar mutehassısı ~ ı:r •• =. ~ ~ ~~ 
j 2 nci Beyler sokak No. 81 z ~ e S ··-; , \:' ı~ 1ıl t] TELEFON 3315 ~ o. .. c; 11.~ 1,,,,,~~~~~ 
t] ~ .... a F iirlTTl[!lWf lll'Jı 
~ J;;;::t;.:ııl ~ ~~Jii;;;.t:;;;la:;;ta ti,) ~ ~ s: ~ l ~ 

~ I» ; 1 01 11 ~~ 
Evlenmeleri 

Kolaylaştlran danışma 
servisi 

Hukuk mezunu İlyas Öz
onaran'ın · idaresi altında 
Konak karşısında Güzel 
lzmir han No. 17 

Evlenmek tabii bir ihtiyaç 
ve ayni za anda içtimai bir 
vazifedir. İşlerde mahremi
yet esastır. 

1 - Emval idaresi, yazı 
ve tercüme işleri 

2 - iş bürosuna müteal
lik yazı ve muameleleri için 
dahi müracaat edilebilir. 

Telefon 2848 yazıhane öğle 
vakti de açıktır. 

1111111 .. I '/. ~j 
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.... .......... ....... .... ,. .. .............. .. 
Dr. Fahri Işık 
lzmir Memleket Hastanesi 

Rontken Mütehassısı 
Rontken ve elektrik tedaoiı 

yapılır ıkinci Se , ler So 
No. 29 TELEFON 2542 

............ --............ Iİllll ........ . 

'Bakkallar, kah 
veciler ve hu
susi demlili:ler 
için çeşitli ve 
nefis çaylar' 
ıhlamur ve kay 

' ha-• • nar ıcın 

harat. 
Tel. 3882 ......................................... 

TAYYARE Sineması T316:6n 
Bugün 2 Büyük Flim Birden 

1-Montekarlo Geceleri 
~ Bugün Asri Sinemada T~3~4° ~ ~ 
~ 31 Mayıs 1939 Çarşambadan itibaren ~ 
~Azametile dünya sinemacılığına boyun eğdiren 3 muaz- ~ 

Bugünden itibaren iki .. büyük ve eşsiz filim ! 
Kültürpark Sinemasında 

~ (Reve de Monte - Garlo) 
f·enginlik, sefahat, aşk, entrika romanı; dans ve müzik 
•lıni, başröllerde resimli yıldız: LILIAN HARVEY 

2- Volga ateşler içinde ••• 
(j (Volga en flammes) 

Ç büyük sanatkarın temsil ettiği, Çulık Rusyasında 
teçen bir aşk ve ihtil;\I hikayesi. 

Danıelle Darrıeux - Inkıjındff - Albert Prejean 
........_ ilave: metro jurnal no. 18 (Dünya haberleri) 

ntekarlo: 3-6 ve 9,20 V olga: 4.40 ve 8 de 
r :-:r 1,30da başlar. 

.5 ve 20 talebe salon 10 kuruştur. ~ 

----~--i 

~-zam filim 40 kısım birden ~ 

1 lzmlrde ilk defa Ş t Ç · l • 
·kovboylar krall ey an e esı 

Kan ölüm ateş ve dehşet saçan harika 

2-T:ö:.~eRus Japon muharebesi 
Baştan sonuna kadar bir kahramanlık destanı 

3-T:ö~ı~8Halk Kahramanları 
Ölüm saçan gangsterler şehirleri tehdit 
ler Amerika polisinin kanlı savaşı 

4 Dünya Haberleri ve~ Miki Berber 
• 3 Büyük Filim ikisi Türkçe Sözlü 

eden cani-

KADIM KALBi 
BARBARA 
STANVICK 

JOZEF 
MACCREA 

Yavrusu çalınan bir annenin hırsızlığı göze alması ve Nev
york şehrini yıldıran bir gangster çetesinin maceraları 

Deniz Kahramanları 
CARY COOPER 

insan ticareti yn pan bir korsanın aşk ve sergüzeşt anla
tan eşsiz büyük filmi. 

Sc::nslar: hergün: Kadın kalbi 9,30 - 6.20 - 3 
D eniz kahramanları 8 - 4,45 

Cumartes i ' e Pazar günleri saat l,30da başlar 
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"~~Eı:~~:r L_Ş,Q,~tl_A~gB='=~-B===J · 
w.o • • * ._ Amerikanın A vrupaya Yardım Meselesi r+:Fransa - Suriye 

Mustafa ikİ 
kızı dövdii 

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

G~lenler, Almanyayı Derin Derin Düşündürüyor muahedesi 
Gıdenler ~-----

Çorakkapı Servili çıkoı" 
zında lsmail oğlu 35 yaşıo 
amele Mustafa Dilşen, çor~ 
meselesinden Hamdi kııı 
yaşında Resmiye T aşkıo 
ve Hasan kızı 18 yaşıo 

Kıymeti dövdüğünden yak 
lanmıştır. 

İzmir mebusu 8. Mustafa 
Bengisu, Maliye vekaleti mü
fettiıi B. Cemal, Maarif Ve
kaleti müfettişlerinden B. 
Osman Pazarlı ve 8. Cemil 
Baron ile B. Arif Üyüt An
karadan şehrimize gelmiş
ierdir.' 

Gümrük müfettişlerinden 
B. Basri Ankaraya, Alaşe
hir hakimi B. Ziya Ataç Ala

.şehire gitmişlerdir. 

--;s..e.;~·-

Hakem heyeti 
teşkil edildi 
Beden terbiyesi genel di

rektörlüğü, Ankara, lstanbul 
ve lzmirde birer hakem ko
mitesi teşkil edilmiştir. 

bmir hakem komitesi B. 
Hüseyin Hulki Cura, Mus
tafa Balöz ve Hüseyin Ağa
beyden müteşekkiJdir. 

Komite, hakem tayinleri, 
müsabakaların mürakabesi ve 
ihtilaflı mevzularla meşgul 
olacaktır. 

-----
Sarhoşluğun 

sonu 
Çorakkapı Abdullah efen

di mahallesinde Istanbullu 
Abdi oğlu 35 yaşlarında 
Niyazi, son derece sarhoş 
olarak mahalle arasında ba
ğırmak suretile rc.zalet çı
kardığmdan yakalanmıştır. 

- -::::::::-

Tehdid 
Çorakkapı Kapılarda Vanlı 

Ali oğlu Bekir Acartürk, 
Ustrurumcal Rüstem oğlu 
Emin Basar, lzmirli Hasan 
oğlu Niyazi Erkuşun önüne 
sarhoşluk saikasiyle çıkarak 
hakaret ve bıçak teşhir ettik· 
leri şikayet edildiğind~n 
suçlular yakalanmıştır. 

--::.=:= ..... ---

9aya mahkum 
oldu 

Keçeciler Yeni bitpazarın
Manasırh Mustafa oğlu Emin 
Cız, Afyonlu Mustafa oğlu 
Mehmet Yıldızm 175 kuruş 
parasını muhtevi çantasırı 

yankesicilik suretiyle çaldı
ğından yakalanmış ve para 
istirdat edilerek mahkemeye 
sevk ve 9 ay hapse mahkum 
olmuştur. 

Parıs, (Radyo) - Son siyasi vaziyet ve konuşmalardan bahseden "Le Jour,, gazetesi 
Amerika Btrleşik devletlerini' alacağı vaziyet hakkında yazdığı bir yazıda demiştir ki : Paris, 5 (Radyo) Resmi 

--~~~--

,,Avrupadan çok uzak olması sebebile Birleşik devleti-erin Avrupa ile bir askeri pakta . mahfeUere göre Fransız-Suri-
girmeyişi pek tabii görünür. Ancak lazım gelen şey bilinmiyen bir ateşe yalnız insan gön· 1 ye muahedesi feshedilmiye

cektir. dermek değildir, başka bir sabada da yardımlar yapmak kabildir. 
Amerika vuku bulacak bir harbe mali ve iktisadi yönden yardımda bulunursa Almanya Fransa ile Suriye arasın-

d · k b da yctkında askeri bir itti-harbi kazanamıyacağını bilmekte ve bunun için ken isinı yıprataca öyle bir işe gırme-
mek için evvelden bütün tertibatı almağa uğraşmaktadır... fak muahedesi imza edile-

Bir harbı kazanmak büyük bir şerefse, sülhu korumak ve müdafaa etmek daha kıymet· cektir. • 
li bir şereftir." --..... =-~--

RUS MÜZAKERELERİ HAKKINDA 
KETUMİYET DEVAM EDİYOR 

Sovyet 
--~~---==--

GörUşmelerl hakkında 
Paris, 6 (Radyo) - Diplomatik mehafillerde Rus müzakereleri hakkında bir ketumiyet 

muhafaza etmekle beraber verilen cevapta Ruslar bazı tadilatla beraber Baltık garantisin
den bahsetmektedirler. Esas itibariyle Sovyetlerin muhtırası prensibe ait değil şekle aittir. 

Londra 6 (Radyo) - Rus 
müzakereleri hakkında dün 
öğleden sonra avam kama-

Londra 5 (Radyo) - Son dakikada anlaşıldığına göre, Rus - lngiliz - Fransız müza·· 
kereleri bitmek üzeredir. Tarafeyn arasında bir pren~ip paktı aktolunmuş ve yalnız bazı 
teferruatın halli kalmışbr. Rusyanın Türkiye, Romanya, Polonya· ve Yu:ıanistana vermek 
istediği garanti meselesi de bu meyanda halledilecekt-r. 

rasında başvekil Çemberlayrıa 
birçok sualler sorulmuştur. 

Çemberlayn da şu cebavı 
vermiştir: "lngiliz - Fransız 

tekliflerine Sovyet hükume
tinin cevabı cumartesi günü 

Tunustaki Italyanlar faşizm aleyhıne 
hareliet edecekler alınmıştır. Şimdi tedkik e

dilmektedir. T etki kattan son 
ra mufassal beyanatta bu
lunacağım, ,, 

Tunus, 5 (Radyo) - Tunustaki muhtelif Antifaşist kulüp ve cemiyetleri ltalyan azası 
bir takrir kabul ve imza etmişlerdir. Bu takrirde Avrupayı barbarlar elinden kurtarmak 
için faşizm aleyhine bir harekete derhal iştirake hazır oldukları bildirilmiştir. 

Italyan erkanı harbiyei umu
miye reisi Trablusgarbda 
Roma 5 (Hususi) - Trablustan bildiriliyor: Bu sabah 

Romadan askeri bir tayyare ile hareket eden ltalyan or
dusu erkanıharbiye reisi mareşal Badogliyo Trablusa gel· 
miş ve mareşal Balbo tarafından karşılanmıştır. Mareşal 
Badogliyonun Trablusa bu seyahati ne sebeble yaptığı ma
lum değildir. 

-------aııımınıım-------

Mısır Saadabat paktına 
• • 

gırıyor 
Roma 5 (Radyo) - Kahireden haber veriliyor: 
Mısır hariciye nazırı, bugünlerde Anka: aya gidecek ve 

Türkiye hariciye nazırı B. Şükrü Saraçoğlu ile mühim mü
zakerelerde bulunacaktır. Alakadar mahfillerde söylendi
ğine göre, Mısır hükumeti, Saadabat paktına girmek iste
diğini Türkiye hükumetine bildirecektir. 

--------ıııııın--------

Son Dakika: 
Paris 6 - Fransız maarif nazırı Amerikaya m~tevecci

hen hareket etmiştir. il dö Frans vapurunda kendisine mü 
laki olan Fransız ve Amerikan gazetecilerine şu beyanatta 
bulunmuştur: Amerikan üniversite talebelerine Fransız üni
versitelılerinin ve .rençliğinin selam ve hürmetlerini ve sulh 
ile hürriyete olan aşk ve bağhlık duygularını götürüyorum. 

§ Londra 6 (Radyo) - Düşes Dö Kent sinemaya gider
ken meçhul bir şahıs tarafından bir el silah atılmış ve silahı 
atan adam derhal yakalanarak polis karakoluna sevkedil
miştir. 

§ lngil!z kral ve kraliçesinin maden işçisi kıyafetinde 
maden ocaklarına ellerinde birer fener 2500 metre derinli
ğine kadar inmeleri Amerika ve işçiler aleminde büyük bir 
heyecan uyandırmıştır. 

§ Londra 6 (Radyo) - Mütehassıs ve salahiyetli zat
lardan müteşekkil komisyon son Rus notasını madde mad
de tetkik ettikten sonra neticeyi lord Halifaksa bir rapor 
suretinde vermişlerdir. Siyasi mahfiller lngilterenin Türki-
yeye, Polonyaya, Romanyaya, Belçikaya ve Yunanistana 

-~m-

Bıçak bulund 
Çorakkapıda Kapular oıe 

kiinde Salih oğlu 39 yaşıo 
Mehmet Kabasakalın, Sor' 
nova Çarşı içinde Ali ojl~ Yuı 
Ismail Gülenin, Kemer sor ~h~ 
meli sokağında Hasan kısı inı 
25 yaşında Huriyenin üıer ~k 
]erinde bıçak bulunarak a1ıo- taa 
mıştır. Bu 

__ -:;;ı.:_...;: __ 

Ankaradan 
Döndü .. ~ 

Ankarada borsaya ait ıŞ t 
ler üzerinde ticaret vekile" birn 
tiyle tema 1 eden borsa k~· ı,t 
miseri Şevki Ertuğrul şebt•- k 
mize dönmüştür. 

--SIEa!--

Otobüs bir 
Çocu2a çarptı 
Saat 19 da Alsancak At•• 

türk caddesinde Simon oğlu 
Jak Pepo idaresindeki oto• 
büsü Memiş oğlu 5 yaşıod• 
Mustafaya çarpbrarak hafif 
surette sol ayağından yar•· 
lanmas1na sebebiyet verdi• 
ğinden yakalanmıştır. 

Frank o 
Paris 5 (Radyo) - Geot" 

ral Frankonun, bu ayın 23-
ünde Berline gidere~ 
Hitlerle konuşacağı ve Italy• 
kralının da o günlerde Bet• 

lini ziyaret edeceği söyleni
yor. 

-········--- .......... . Dail Telgraf Diyor ki : 
"Hitler Nutkunda Çember Siyasetindan Bah

SPderek Meyt'an okuyor,, 

yaptığı garantinin baltık hükumetlerine de teşmil etmek 
için bir formül bulmak üzere bulunduğunu ve bunu bul- Sağır, dilsiz ve körlef 
mak için geçmiyeceği kanaatindedir. müessesesi 

Londra, 6 (A.A) - Gaz -:. teler dün Hitlerin nutkunu he
men hemen tam metin olarak neşretmekte ve fakat hiçbir 
mütalea yürütmemektedir. 

Dail Telgraf; Hitlerin ve Daladiye'nin nutukları arasında 
bir mukayese yapıyor ve diyor ki : 

"Daladiye, memleketini bir taarruza karşı müdafaaya da
vet etmiştir. Hitler, Cenevre siyasetinden bahsetmiş ve 

meydan okumuştur. Şunu söyliyelim ki logiliz milleti Alman 
ticaretini mahvetmek istemiyor. Çünkü dünyada her iki ' 

1 

;:~;:~~:: ;:~~ı::~~rı yendi l 
Belgrad 5 (Radyo) - Yugoslav ve ltalya takımları ara

sında yapılan maçta ltalyanlar bire karşı iki ile Yugoslav- 1 
ları mağlup etmişlerdir. 

11111111 ---------

B 
Karşıyaka sağır, dilsiz ve 

• M. MECLİSİNDE körler müessesesi Al~anca1'-. -----s ta Sent Aotuvan hastahaoe51 
t 

Ankara, 5 (Hususi) - Bü- sene zarfında müstct.hsil va- a11 binasına nakledilecektir. v 
yük Millet Meclisi bugün ziyete girebilmeleri için icap · 
n is vekili B. Refet Canıtez- eden tedbirlerin alındığını bina esasen kızılay cemiyet• 
in başkanlığında toplandı. ve yardımların yapıldığım tarafından satın alınmıştı· 

M izah etmiştir. Sağır ve dilsiz ve köriet 
üstakil gruba ayrılmış Ruznameye dahil digv er b b' y• 

1 b 1 1. J müessesesi u ına o an me us ar mec ıs sa onu- bazı maddelerin müzakere-
nun ortasında kendilerine sinden sonra meclis çarşam- nakledildikten sonra taleb: 
ayrılmış olan hususi mevki- ha günü toplanmak üzere kadrosu 120 den 150 1 
de toplu olarak yerlerini al- dağıldı çıkarılacaktır. ~ 
mı ş bulunuyorlardı. ~ ~:Si!::~z... ,..,,r-·-"' ~T"---_....zas: ~~""' ,.:;:aı:;:a:;.aıs::!!!!::!e SE:!i:BSlll"""" 

Celse açılınca, Edirne me- Halkın Sesi Hakkın Sesid}~ 
busu B. Şerefin ölümü hak- ~ 
kındaki başvekalet tezkeresi 

Bu··yu··k Mı.ilet Mecıı·sı·nı·n okundu, meclis hürmeten bir 

da;~knad:~krı:o:;:· muhtelif Güzel Bir Kararı 
iSTER GUL İSTER AGLA 
~~-~~:+:.~=:~.:-~~-.e-:.-=-~z-::~~~~~~~~~~~~=..;: 

GARiP BiR HESAP ••. 
Alman alimlerinden birisi insan ömrünün ne kadarını nerede geçirdiği hakkında şöyle 1 

bir hesap yapmış, bu ilim : 
(Zaman bir kumaştır ki ondan hayat denilen elbise yapılır) diyor. Hiç kendi kendinize 

bu hayat elbisesini nasıl kullandığınızı sordunuz mu? Ne münasebet!.. 
Biz yaşadığımız zaman içinde birçok işler görürüz. Bunlar, daima, hergün yaptığımız 

şeylerdir. Mesela yemek, içmek, yıkanmak v. s. gibi.· Acaba mesela yemek için ömrümü
zün nekadar zamanını sarfederiz? işte bu acaib suali kendisine soran bir Alman alimi 
uzun boylu bir hesap yapmış .. Bu liesaba öre 70 yıl yaşıyan bir insan ömrünün : 6 yılı 
okumakla, 2 yılı temizlikle, 2 yılı öğrenmekle, 4 yılı Iafetmekle, 24 yılı uyumakla, 5 yılı 
yürümekle, 11 yılı çalışmakla, 6 yılı yemek içmekle ve nihayet geriye kalan 8 yılı da de
ğişik ve muhtelif şeylerle geçermiş. 

Biz bu istatistikçinin yaptığı şu garip ve enteresaa buluşuna güldük.. Sen de ey kari 
bunu oku da: 

İSTER GUL İSTER AGLA 

devletlerle hükümetimiz ara- Büyük Millet Meclisi, Ziraat bankasının çiftçi borçlarııı• 
sında yapılmış olan ticaret borçlarına aid kanunu müzakere ve kabul etmiştir. 
anlaşmasının birinci müzake- Bu kanuna nazaran, köylü Ziraat bankasına olan borçları-
releri yapıldı ve göçmenler nın ilk taksitini 1940 da vermek üzere bu borçlarını otlJı 
hakkındaki kanunun müza- yılda ödeyecektir. 
keresine geçildi. Cumhuriyet hfıkfımetimizin köylüye karşı gösterdiği blJ 

Bu kanunun müzakeresin kolaylık, Türk demokrasisinin halkçılığmı çok güzel teb•-
de, göçmenlere hükümetçe rüz ettirmektedir. Halk hükumeti, halk için çalışan h~kiı~ 
yapılan yardım hakkında mettir. Köylüyü kalkındırmak, onu en kısa zamanda layı 
hatipler tarafından Sıhhiye olduğu refaha kavuşturmak için hükumetimiz, elindell 
vekiline bir çok sualler so- geleni yapmakta ve hiç bir fedakarlığı esirgememektedir· 
ruldu. Büyük Millet Meclisinin, bütün köylülerimizi sevindireıl 

Sıhhiye vekili B. Hulusi bu gözel kararını alkışlamak önemli bir ödevimizdir. 
Alataş bu suallere cevap ve-
rerek, bütçenin imkanları Halkın Sesi Hakkın Sesidi~ 

Zengin Olmak 
l•ter•enlz 

dahilinde göçmenlerin bir :ı::;::c:-=:.-.~~~~ -:-..z-::::..,.._ -4?.: _ - - - - -__, 
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