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"KiM DEN TALİN, 
, ............. ______ m?!!!_ıı:m:sıı ______ .,O!_ 
il ve Açık 
llını: ıııııınıınıııı mııın 

lltııhuriyetçi Halkımız Cum-
~llriyet Halk Partimiz İçin 
~ '.-J~------------~ 
d_e;Yerde olduğu gibi İzmir ve civarında da bütün va-
i bŞ ... a.~ gönlünü yalnız bir ülküye kaptırmış tek bir insan · 
ii.~un . r~ylerini, bütün sevgi ve bağlıhklarile birlikte 
def artınııze vermeğe and içmişlerdir. Türk milletinin 

t ~can ve gönülden gösterdiği siyasi birlik ve mefkfı-

Stalin diyor ki: 
--~~---

Ha kslz.hk yapanların 
dü,man•yız 

KD KMIYO UZ,, DİYOR 
MA RİTTE ŞiMDiYE KADAR TARiHiN 
KA YDETMEDIÖI KARDAŞ BOÖUŞMALA-

Ri ACIKLI BiR ŞEKiL ALDI 

Düıı gece sokaklarda 
yatlarından 

kadın ve çocuk fer
durulmadı 

s ıkaklar ihtiyar, kadın ve çocuk cesetlerinden geçllmlyor 
, ~ erliği, en çok mutahassıs görünen milletlerin bile 

tk ek kıskanarak görecekleri tarihi bir örnek teşkil 
t

11 
atlar samimi ve yüksektir. 

b~tllıhuriyetçi halkımızın C. H. Partimize beslediği mu
•e \'e itimadı gö.;termek için yaptığı bu ulvi tezahür

•i~tl asil hareketleri gördükten sonra ona bu hususta 
1 .. erde bulunmağı gazetemiz namına lüzumsuz buluyo-

_. Paris 13~(Radyo) - Mad-§ 
lritten, .... bildi:_!liy!>!_l Cumhuri-:
~yet-Çilerle :_frankist~ ~r~~ 

da dün çok kanlı sokak:mu
~harebeleri ~ olmuştur. _ Dün 
~öğleyinJ başlı yan ,. çarpışma

lar gece) yarıs"i"na kadar de-

gibi, dış işlerimizi idare e· 1 

denlerle görüşülecek mesele- 1 
_lerde mevcut değildir. 

~ Binaenaleyh iki meml J..et 
arasındaki dostluğun, bunla- , ı 
rın temasını intaç etmesi 
pek tabii bulunduğundan 

bu ziyaret de dostane bir 
tt:mastan ibarettir. Mamafi 
iki memleket arasındaki 
bağların sağlamlığını bir de
fa daha ispat eden bu zi
yaret, çok iyi neticeler ver
miştir. IQtı~t~ milleti başında İsmet İnönüsü bulunan bu partiye 

• ~ ?Yle vermiş ki ona tekrar öğüt vermeğe kalkış· 
birş ltzıfesini yap311 bir adama "Vazifeni yap,, demek gi

ey olacaktır. 

. t" ~- ~~~-==..e::~.:~~=...,.-:~-...~JllOll ....... : .... :~=:....::;:....:==s?~~-:8-~-Si:::l!l!N-• vam etmış ır.;, _ 

~ .. 
••••• SIRRI SANLI 

Budapeşte 13 (Radyo) -
Moskovadan bildiriliyor: Ko-" 
monist partisinin 18 inci yıl 
dönümü münasebetile Stalin 
harici siyasete temas ederek 
söylediği bir nutukta ezcüm
le demiştir ki: 

Havanın karlı Vt: çok so
ğuk olmasına rağmen gece 

·sokaklarda sabaha kadar 

Slovaklar muhtariyet ist iyor
lar dünkü nümayişe sekiz ............... ... , .................................. ~ ........... ~·· 

H. partisinin 
1 ~beyannamesi 
ı lt llrtuıuşa kavuşturan, hakimiyetimizin lfa
ı,, \ldretll ellerlne tevdi edeceğimiz bUyUk 
tıtl:-'ecnsı seçimi şu gUnlerde tazeleniyor 
~~itı t\ bayannamaal yülc Millet Mccliainclot.i m• 

~i ~ttandaşlar: buslarile ifa ettiğini hepiniz 
-~ kll)1Yeti bizzat eline a- bilirsiniz. 

' diaj ~tıdi mekadderatına 
'I . ll a '-h.ip olmağa başla- Bizi kurtuluşa kavuşturan 

ı kıı~llradırki milletin ha- hakimiyetimizin ifasını kud-
'ıtıi llluşunu idrak ve bu retli ellerine tevdi edeceği-

>'~ti kendi ıeçtiii Bü- - Devamı 4 üncü sahifede -

"İyi komşularımıza karşı 
daima sadık bir dostuz, hak
sızlık yapanların düşmanıyız 

hiç bir mütecavüzün tehdit
ten korkumuz yoktur. Her 
an milyonlarca Rus süngüsü 
.düşman sesi beklemektedir. 

Japonya Çinin mühim bir 
k .... LA .... , IL ... !J... 1 I ... L. !-.&.--· · 

Almanya Çekoslovakyayı 
yuttu ve bu devle:tler müte
madiyen etrafa saldırmakta
dırlar yalnız Almanya 30 
milyonluk Polonyayı yuta
mıyacaktır demiştir. 

Tayyare Piyangosu 
~iiyük ikramiyelerin Hepsini Yazıyoruz 
,:~:ul, ~3 ( Hususi ) _ 397 126 7 ı 1000 Lira 
~. pıyangosunun Cu- 13955 24479 34255 37267 

:~Pazar günleri çeki- 4573 No.lara r4~f LJ;;4 k~~:;an~:ı~ 
'}'' llla.ralarm tamamıaı 3000 Lira 2536 3239 4355 6812 

Yazıyorum. 23268 20313 No.lar - Devamı 4 üncüde -

& Bin lira ·~Hi"TL'ER"lrV"iJSTUii· 
, l 682 No.ya y Ay A GiDECEK MI? 

SOOO lira Paris (Radyo) - Avustur- göre Hitler pek yakında Vi-
S3 yanın Almanya'ya iltihakının yanaya gelecektir. Hitlerin 

l } No.ya ikinci yıldönümü münasebe- bu seyyahatı esnasında Avus 

3 ~000 1• tile gerek Almanyada gerek- turyadaki idareye yeni bir 
·~~ ıra · se Avusturyada büyük teza-
( vecihe vereceği ve eski Avus 

32 No.ya hürat yapılmasına sebep ol- h 

l 
muştur. turya şanseliyesi Şuşn~gi ~: 

Q 000 1• Henüz ne teyid ve ne de pishaneden tahliye ettırecegı 
~ -,v ıra tekzip edilmeyen haberlere söylenmektedir. 
r"'~ --------·ıınııııumın l'~......_R_G_Ü-. L-İ-S-TE_R_A_G-LA--

Tenekesinde Bir Servet! ~ Çöplük 
'ti 1 --- - --------------
.~~i~ bi~ kadın pek çok kıymeili elmas ve müce~h~rlerini hı~.sız_ k.orku~~~.dan .sakhy:~ 
ti ~ bır yer bulamamış, kimsenin nazarı dikkatını çekmez umudıle buyuk hır s~rv .. 
ttt~en rnücevheratını bir süprüntü tenekesinde saklamağa karar vererek her gunku 

't ~lerini de başka bir tenekede toplıyarak çopçüye vermeğe başlamış. . . 
l~ g'ln eve gelen yeni bir hizmetçi kadının başka bir işle meşğul olduğu bir anda ıkı 

~ ı~.it~esini de çöpçünün kamyonuna boşaltmış ve bu suretle bayanının canını yak-
'dı 'kı gün sonra işin farkına varan kadıncağız feryad ve fiğanı basmış isede bu acıklı 
~ ;t'lndan bir fayda eld ! edememiştir. Servetini süprüntü tenekesinden başka saklı

tr bularnıyan bu ka l.nm aklına : 

İSTER GÜL İSTER AÖLA 

kadın ve çocuk fer.yatları 
devam etmiştir.1 

Sabahleyin sokakta_yüz
lerce kadın ve çocuk cesed
leri bulunmuştur. 

936 sP.Jlesinden beri de
vam eden boğuşma dünkü 
vaziyet hepsinin üstünde idi 
kıyılan canların yekunu iki 
bin kişidir bunların kısmı 
azami sivil ihtiyarlarla kadın 
ve cocuktur. 

Paris (RadyoJ - J.Jun mıı-
li müdafaa konseyine karşı 
ayaklanan komünistler büyük 
arbedclere sebebiyet vermiş
lerdir. 

Müdafaaya konseyinin al
dığı şiddetli tedbirler saye
sinde komünistlerin harekat
larına mani olunmuştur. Bu 
dakikada hükumet kuvvet 
leri Madritte sükutu iade 
etmeğe muvaffak olmuştur. 

Paris (Radyo) - Burgös 
hükumeti Franko kuvvetle
rinin Madridi harple işgal 
edeceği hakkında dolaşan 
haberleri kat'iyen tekzip et
mektedir. 

bin kişi iştirak et t i 

Varşova 13 _ Slovakyada karışıklı~lar devam etmekte 

h ık "M ht · t isteriz diye bagrışmaktadırlar. Din ve a e arıye ,, w b. 
pazar olması münasebetile sekiz bin Slov~kı~ . y~p~ıgı ır 
nümayişte bazı yerlerdeki Çek bayrakları ındıhrılmb.ı~tıbr:ld' . 

Berlin 13 (Radyo) - Havas ajansının mu a ıtı ı ır~
yor: yeni Slovak kabinesi tekrar azledilen eski başvekıl 
Tisv tarafından kurulacaktır. 

Halkevinde bir konferans 
Resmen yapılan bu tekzip 

Italyan mahfellerioi sinirlen
dirmiştir. Messagero gazete
si bu münasebetle yazdığı 
bir makalede Frankonun 
Madridi işgal için fazla bek-

"Halkevleri birer karargah ve her Türk bu ka
rargahlarda vazife almu~ bir nöbetçidir ! .. ,, 

lemesine sinirlenmekte ve 
bundan bir mana çıkarılabi
leceğini yazmaktadır. . 

Paris gazeteleri için Ispan-
yol kanını artık dökmekten 
usanan Franko anlaşma ne
ticesi olarak Madridi alması . 
pek yakındır: demektedir
e:-..;.-~.~~=~uıııın~ ,...,.ş:;-.::~~~ 

Saadet Kisesi 
Bu Defada Bir Sporcu

muzu Zengin Ve 
Mes'ud Etti 

Memnuniyetle haber aldı
ğımıza göre spor takımı ile 
şehrimize gelen lzmirin çok 
iyi tanıdığı sporcu Fikret 
uğurunu herkesten işittiğ 
Saadet Kişesinden bir piyan
go bileti almış ve hemen 
akşamı (50000) lirayı kazan-
mıştır. Bay Fikreti ve sırası 
n ~ b:r çok vatandaşları zen-
&in ve bahtiyar eden (Sa
adet ~-: :şesi) sahibi Bay Ha
san Tahsin Önderi tebrik 
ederiz. 

Değerli şair~ Behçet Ke.:~Çağlar, cuma gü~ü akşamı 
halkevi salonunda kalabalık bir münevver kütlesı huzurun-
da (Halkevlerinin gençlerden beklediği) mevzuu üzerinde 
güzel bir konferans vermiştir. 

Şair sözlerine: "Türk çocukları, Atatürk çocukları" hita
bile başlamış ve ebedi Şefin ruhlı~rda v~ gönüllerde sonsuz 
teessürler yaratan büyük kaybını Ismet lnönü gibi bir Şefe 
kavuşmakla teselli ettiğimizi çok canlı bir şekilde tebarüz 
ettirmiştir, hatip, Türklerin Şefle~ine karşı duydukları can
dan bağlılığı "Atatürkten sonra Inönü" cümlesi ile ve gu
rurla tekrarlamıştır. 

Bundan sonra Halkevlerinin birer karargah olduklarını 
ve her Türkün bu karargahta bir nöbet vazifesi aldığım 
söyliyerek " daima beraber, şuurlu ve toplu " bulunmanın 
Türk milletine kazandırdığı zaferlerden bahsetmiş ve sık 
sık alkışlanmıştır. 

olduğu gibi 
gördüğünü 

Şair B~hçet Kemal Çağlar, bütün Türkiyede 
İzmir gençliğinde de ayni heyecan ve enerjiyi 
sevinçle söylemiştir. 

Hatip sözlerine son derken, bütün gençliğe muvaffaki
yetler dilemiştir. Konferanstan sonra bir Lise talebesi Beh~ 
çet Kemalden şiirlerinden bir kaçını okumasını rica etmiştir. 

Bu t eklifi memnuniyet ve heyecanla kabul eden şai~, 
"l

0

zinde "İleri ve halk şairleri tarzında yazdığı güzel hır 
" ' " destanını okumuş ve sürekli bir şekilde alkış!anmıştır. 

Bu vesile ile şairin Ankara radyosunda (Aşık Mehmet) 
adı ile okunan şiirlerin sahibi olduğu da öğrenmiş o!duk. 

Heyecanlı genç şairi tebrik etmek borcumuzdur. 
' SIRRI S 



SA'"f'FE 2 
(HALKIN SESi) 

fTir;();;ıda--;=-Sö;iu;;;l~ t?~ny~a ? 
~ Canavar! • • ~ e er ~uyor · 
~~s;.t:;a~~YAZAN: GÜNÜL EMRE~ -~-.:.-

Kan Verenler ('l] 

·-

Ben Affı Umuıninin Rüyasını 
Gördüm 

Varşovada (Kan vericiler} 
kurumu vardır. Bu kurum gü
nün ve gecenin her anında 
gerek resmi ger k hususi 
hastahanelerin emrinde kan 
vericiler bulundurur. 

Kurumun kadrosu dikka
te şayandır. Yüz elli erkek, 
dörtyüz. kadı~, iki yüzde ihti
yat. Bütün bu kan vericiler 
muayeneye tutulmuşlardır ve 
her hafta muntazaman mua
yene edilirler. Yaşları yirmi 
bir ile kırk beştir. Kadınla
rın çoğu üniversite talebesi 
ve izcileridir.~ 

Kırk beş ~yaşından sonra 
kan vericilerden kan almaz
lar ve· onlara "Fahri kan ve-

Dedi ve bana dönerek an
latmağa başladı : ı 

gayrı.. Lakin birşey 

çok ağrıma gidiyor ... 

varki rici,, derler. Bu zevat Tıp 

- Beyim, ben affı umu
mının rüyasını çoktan gör
düm. Ertesi gün sevinçle 
uyanıp önüme gelene söyle
dim. Hiç biri bana inanma
dı. Üstelik alay edenlerde 
oldu. 

Bazıları: "Ulan bırak mar
tavalı .. Sende rüyası çıkacak 
adam suratımı var ? .. Bizi 
ümülendiridp durma herif ... ,, 

Diyorlardı... Nasıl dedik
lerim çıktımı ? 

Bekirin kovuşuna doğru 

yürümeğe başla<lım. Sağ ta
rafda birinci gelişimde gör
düğüm ihtiyar, gene ayni 
ta,ın üzerinde oturmuş, tes
bihini çekiyordu. 
Yaklaşım ve : 
- Merhaba babalık, de

dim, nasılsın, iyimisin ? 
İhtiyar, ağır ağır başını 

kaldıri\"ı}fm revrad ! .,,._..J: . 

- Sigara içer misin ? 
- Verirsen yok demem !.. 
Paketimi çıkarıp bir siga

ra uzattım. Aldı ve cebine 
koydu . . 

- Seni, dedim, çok dü
şünceli görüyorum... Nedir 
bu dalğınhk ? .. 
Acı acı güldü : 
- Hiç evladl .. Bu Q"iinler

de bitaz cfaarlıyı :IJ '? 
- Neden? 

- Nedir bu? 

- Karım!.. 

Ve devam etti : 

- Evet karım... İlk ay
larda her hafta beni sorma
ğa geliyordu. Bir yıl geçince 
ayda bir gelmeğe başladı .. 
Şimdide hiç uğramaz oldu .. 

~ Belki hastadır kadın-
cağız ... 

- Yok evlad .. Hiç birşeyi 
yok.. Yalnız beni unuttu .. 

- Eee.. Dünya bu ... 

- Öyle amma.. Bukadar 
çabuk olur mu ? Neyse bu 
sırada müdür yanımıza gel
di ve: 

- Merhaba Murad dayı .. 

Dedi. İhtiyar cevap yerine 
1• • ··- .. .. ••• .J:~ 'T-•-P.: 1n1 nnnetnno __ ..... -

rar tesbihini çekmeğe baş · 
tadı. 

Hapishane 
di ki : 

müdürü de-

- Murad dayının şairliği 
de var .. Aşka geldiği zaman
larda bir hayli şiirler yazmış .. 
Keyfi üzerinde ise okusun 
bize ... 

İhtiyar güldü : 

- Biz de kef olurmu ev-
lad !.. Şairliğe gelince, o 
dahi geçti bizden ... 

- Söylesene canım ? Müdür cevap verdi : 
- Başını ağrıtmak iste- _ Haydi nazlanmayı bı-

miyorum hani.. Ne sen sor, 
rak ... Şu (Sana varamadım} 

ne de ben anlatayım ... 

kongrelerine hastahaneler
deki merasimlere davet edi
lirler. 

Varşovada ayda yüz ka
dar hastaya kan verilir. Fa
kir hastalar içinde bir gram 
kadar kan meccanen verilir. 

Bir kişiden altı yüz gram
dan fazla kan alınmaz. 

Fransada, İngilterede de 
hastahanelere kan verenler 
muayyen ve muayeneye tabi 
kimselerdir. Bizde de bunun 
böyle olma!>ını isteriz. 

lngilterede neşriyat 
İngilterede dokuz yüz otuz 

yedi senesinde bin yedi yüz 
otuz yedi kitap neşredilmi~
ken dokuz yüz otuz sekiz se
nesinde onaltı bin ikiyüz on
dokuz kitap neşrolundu. Te
nezzül bilhassa romandadır. 
947 de 569 iken 1938 de 
529 dur. 

uuna muKabıl .. hatırat ,, 
sayısı fazlalaşmıştır. Ancak 
on sene evvele nisbetle ro
man sayısı çok fazladır. Do

kuzyüz yirmi sekizde 3,503 ro
man neşredilmişti. 

Şemsiye 

B. Çemberlayn şemsiyesiz 

gezmez, elinde her zaman 
şemsiye ile dolaşır. Fransayı 
ziyaretinden sonra Pariste 
Çemberlaynın şemşiyesi meş
hur oldu. 

Geçenlerde tramvaydan in
mek üzere kalkan bir bay ge
ri döndü: 

- Çemberlaynimi unuta
caktım dedi. 

Ve şemsiyesini alıp indi. 

Ankara Radyosu ~ı 
(Bugünkü program) 
Türkiye Rady~~difüzy_on Postaları 1 

DALGA UZUNLUGUJ 
1639m. 183Kcs. 120"--. 

T.A.Q. 19,74m. 15195Kcs. 20.K.w. 
T.A.P. 31,70m. 9465Kcs. 20KW. 

12.30 Proğram, 12.35 Türk 
müziği-pi, 13 Memleket saat 
ayarı, ajans, meteoroloji ha-
berleri, 13.14.14Müzik (Ka
rışık proğram - pi. ) 18.30 
proğraı;,-18.35 Müzik- (DaM"· 
müziği - pi. ) 19 Konuşma 
(doktorun saati} 19.15 Türk 
müziği ( halk.musikisinden 
seçilmiş melodiler} 
Sadi Yaver Ataman, 19.35 
Türk-~üziği ~ saz > eserleri, 
taksim ve oyun. havaları -
Hakkı Derman. Eşref Kadri, 
Hasan Gür, Hamdi Tokay, 
Basri·-Üfler, 20 ajans, mete
oroloji haberleri, ziraat boı
sası (fiyat) 20.15 Türk müzi
gi-:-bestekar Leminin- 70incl 
duğum yılı münasebeti ile 
eserlerinden mürekkep prog-

·ram. Çalanlar: Vecihe Dar
yal, Reşat Erer, Refik ve 
Fahire Fersan, Ruşen Kam, 
Cevdet Kozan, Cevdet Çağ
la, Kemal Niyazi Seyhun. 
Okuyanlar: Ankara radyosu 
küme okuyucuları ( Koro } 
idare eden: _Mes'ud Cemil 
1-Karcığar şarkı · Hününe 
etvarına. 2-uşak şarkı siyah 
ebrülerin. 3 - bayatiaraban 
-şarkı- Bakasız hüsnü. 4-ka-
raciğer şarkı - Çeşmanı o 
mehveşin "',,.eladır. 5 hicaz 
şarkı - Sorulmasın bana 
ye'sim. 6 - Ferahfeza şarkı 

-dinlendi · başım• dün gece. 
7-hicazkar şarkı - penbelikle 
imtizaç etmiş tenin. 8-niha
vend şarkı - bin gül çıkarır-
dım sana. 9-rast şarkı- yok
mn cana. 10-rast şarkı -Sa
zın gibi. 11- mahur saz se
maisi. 21 memleket saat aya
rı. 2 l konuşma tayyareci 
L-n.- .. ~•••ı .. - - 'l'1. --1-- ...... , 1,...,.)a" ı-

}at, kambiyo .. nukut borsası 
(fiyat) 21.30;:Müzik (küçük 
orkestra - şef: Necik Aşkın) 
22.30 müzik (opera aryaları 
pi.} 23 müzik (cazband-pl.) 
23.45.24 son ajans haberleri 
ve yarınki .. proğram. 
~ ~~=~_....:..:::~ ..... ..e:~: ..... z::_::....~....,111uın 
- Kral on dokuzuncu Şarlin 
de büyük şemsiyesi vardı. 
Kral bu şemsiyeyi almadan 
sokağa çıkmazdı. Lui Filip 
te şemsiye ile dolaşırdı. Fran 
sanın Londra sefiri Gizo da 
koltuğunun altında şemsiye 
taşırdı. 

1875 te Versayda meşru
tiyet kanunları münakaşa edi 
lirken meclis reisi Brogli dü
kası içtima salonuna sırsık
lam şemsiyesile girdi ve gö
züne ilişen ilk adama: 

.1aıumuuııuunnnoıınnıııı11D 1ımmıııruııııııımo1111D ıınımumın1. 

~ DOKTOR ~ 
"aıııroınnmuıınnmıımuıııınınmıımımıımııruımnııılllDnıımıP 
Böbrek hastahkları: 1 

Meşhur bir doktor bin in
sanı genç ve dinç bir halde 
muhafaza eden eni esaslı 

!aza :böbreklerdir, demiştir. 
Böbrekleri°;-sağlam olanlar 
iuzun:yaşamağarge~ç~kalma-., 
·ğar nıımzettirler. .. 

f81Böbrek hastalıkları ekse
riya had entanları müteakib 
vaki olur. Mesela hiç ehem
miyet verilmiyen anjinler bir 
çok defa böbreklerde ihtilat 
yapar. Küçüklerde böbrek 
hastalıkları tamamen şifayap 
olur. Çünkü onlar neşvüne
ma'' devrelerinde bedenen 
bir çok inkılaplar geçirirler. 
Fakat büyüklerde böbrek 
hastalığı bir defa yerleşti mi 
onun tamamen şifası artık 

güç bir meseledir. Derhal 
tansyonlar üzerine tesir eder. 
Tansyonlar yükselir ve;:.böb
reklerin nesci hası bozulun
ca kanda üre miktarı artar. 
Ve artık fena hadiseler bir
birini takib eder. Anjinler 
den maada bütün entani 
hastalıklar mesela başta kıl 

olmak üzere kızamık, tifo, 
zatürree, barsak iltihapları 

da böbreklerde ihtilat yapar. 
Dikkat etmelidir. 

-·-=-~-

Şehir • 
gazın o-

• sunun ınşası 
başladı 

Şehir oteline bağh olarak 
meydana getirilecek Şehır 

gazinosunun açık kısmının 

inşasına başlanmıştır. 

Gazınonun bahçe kısmı 
Viyanalı bahçecilik müteh~c
sısı Her Frudenin hazırladı-

ğı plana göre yapılacak ve 
bu yaz açılacaktır. 

8. Ali Riza 
Konya sulh hakimi ve es

ki birinci müstantiği B. Ali 
Riza terfian Balıkesir asliye 
hakimliğine tayin edilmiştir. 
Bu kıymetli hakimimiz ızmir 
adliyesinde senelerce büyük 
hizmetler yapmak suretile 
umumun teveccühünü kazan
mı ştı. Yeni vazifesinde de 
muvaffakiyetler dileriz. 

icra tayinleri 

13 MART 

KADIN 
--~· .... :-

Gözlerinizi dinlendirme 
için kaynatılıp soğutuhnU 
veya poriqueeli su ile gö 
banyoluğunuzu doldurup ka 
pakları kapalı iken gözünü 
ze kapatınız. Sonra gözünU"' 
zü içinde açınız, göz bebek
lerinize bir daire hareket 
yaptırınız. Sonra hamamelis 
mahlülüne batırılmış pamU"' 
ğu gözlerinizin üstüne koyu 
on beş dakika bekletiniz. 

' 1.; 
' 

:f. 

Vücudünüzün mütenasip 
ve endamınızın mütevazin 
vlwaın için sabahleyin yatak-
tan kalkar kalkmaz kendi
nizi büyük bir dairenin mer-
kezinde farzederek vücud 
ve kollarınızla dairenin mu" 
hitini çiziyormuş gibi hare
ketler yapınız. Evvela göv· 
denizin ağırlığını bükülmilŞ 
ayağınıza vererek vücudü· 
nüzü sağa yatırınız. Diğer 
bacağınızı uzatınız. Böylece 
vücud ve kollarınızla bir da
ire resmediniz. Ayni hareke
ti vücudünüzün ağırlığını sol 
ayağınıza vererek ayni usul 
ile ayni~hareketi tekrarlayı-

nız. 

şiirini okuda dinliyelim .. 
- Aldırma ... 
- Zaten aldırdığım da Arkadaşım hoşlanır bu gibi 

yok ... İnsan bütün bütün şeylerden ... 

Bu hal böyle devam ederse 
Fransada şemsiyenin ismi 
Çemberlayn kalacak. 

- Şunu alda kurut dedi. 
1 

Adam aldı ve mırıldandı: 

Tire icra memurluğuna 

Muğla mahkemesi zabıt ka
tibi Muhsin Alpdemir tayin 
edilmiştir. Torbalı icra me
muru Ata Akçaoğlu Kuşa
dası icra memuru Bahaed · 
d;n Günayın maaşları 16 li
raya çıkarılmıştır. 

Cam tıpalar ekseriya sıkı'" 
şıp açılmaz, zorlayınca da 
kırılırlar. Hunun önüne geç
mek için tıpanın şişenin ağ· 
zını tıkayan kısmını herhan
gi bir yağla yağlayınız. 

kahırlanınca alışıyor gibi.. Uzun bir isrardan sonra, 
Benim de içim nasırlandı ihtiyar aşağıdaki şiiri okudu: 

Günler değil, aylar geçti aradan, 
Seni benim için verdi yaradan, 
Bahtımız boyanmış koyu karadan 
Neyleyim kız seni, ben saramadım. 

Dağlar değil, zincir bırakmaz oldu, 
Cözümün yaşına bak, akmaz oldu 
Felek bile bize hiç bakmaz oldu 
Neyleyim kız sana, ben varamadım. 

Arkası var ------ -----:ıe•~w• -
Yeni Sinemanın Bu 

gUn 

f zmirde ilk defa zengin şaheser filimler haftası 

GANGESTER'İN KARISI 
Akim Tamll"'off - Anna Ma1 - Vong 

ÖLDÜREN GÖZLER 

- Acaba hademeye mi 
Adları tarihe geçen daha 

birçok büyük şahsiyetler şem
siyelerile de meşhurdur. 

benziyorum? 
Bu zat Uaz mebusu Paris 

noterler cemiyeti reisi idi. 

· E 
l 
Lüise 

A M R A Sinemasında 
Senenin en büyük sinema hadisesi 

Rainel"' - Fel"'nad Gl"'avey - Mlllza Korjus 
Tarafından yaratılan 

BiiVüK 
t 
1 

1 ' VALS 
' Muvaffakiyetini yüksek kad..!mesini yükselerek sayın 
\ İzmirlileri hayran etmekte devam ediyor. 
Proğrama ilave olarak: Milli Şefimizin Ankarada~ İngi
liz sefirini kabulü - fstanbu!a teşrifleri, Dolmabahçe sa
rayında halkın dileklerini dinleyişi, Üniv'!rsiteyi ziya-

t retleri ve gençliğe hitaben irad buyurd•1kları tarihi nu-
tukları - Balkan antantı Hariciye nazırlarının Bükreşte 
toplantıları... TÜRKÇE İZAHLI.. 

Bay ÇE~iN - a Siljhşorlar - Kovboy 
Milli Şefin lstanbulu ziyareti - Halkla temasları 

ASRİ RUMBA - RENKLİ MIKİ 
TÜRKÇE FOKS JURNAL 1 

Seanslar: Her gün 1.30 - 4.00 - 6,30 ve akşamları 
9.00 da başlar... Cumartesi ve pazar 11 de. 

1 TELEFON: 2573 

~ -------~~~~ 

Protesto Etti 
Tokyo 10 ( Radyo ) Ame

rikanın bura sefiri, bugün 
Hariciye nazırı Aritayı ziya
ret etmiş ve ( Syatiğ ) şehri
ni bombardımanında bir A
merikan mektebine bomba
lar atıldığından, şiddetli su
rette protestoda bulunmuş-
tur. 
1 1 

* 
Ağaç mobilyaların çatlak

ları göze çok çirkin görü
nür. Bunları kolayca gider
mek mümkündür. Bezden 
bir tıkacı kt:ten yağına ba
tırıp mobilyanık elyafı isti 
kametinde sürerek çatlakları 
iyice doldutunuz. 

* 
Çocukların geceleyin ça"' 

lışmalari için kullanılacak eJl 
uygun abajur içi beyaz dışı 
yeşil renkte olmalıdır. 

TAYYARE Sinemasında 
T E L E F O N: 3646 

Umumi Harbı doğuran ilk kurşun Saraybosna'da atıl
mış ve Avusturya Veliahtı ile zevcesi öldürülmüştü. 

1914 SARAY BOSNA FACİASI 

ULTİMATOM 
Bütün dünyayı ateşe veren bu kanlı hadiseyi ve bu 
sırada cereyan eden bir a 1k faciasmı göreceksiniz 

MİLLİ ŞEFİMİZ'in İstanbula teşrifleri filmi proğramı
mıza değer vermektedir. 

-----------------------------------------S E A N~LAR : Hergün 3-5-7 ve 9 da. Cumartesi 1 de talebe 
seansı, pazar 1 de ilave seansı, 11 de Ucuz Halk matinesi. 

Hususi 30 , Heryer 20 kuruştur 
====================::.::==========-=··· ~z::2!J& 
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ZEYBEK 

İçi sığmaz engine zeybektir onun adı 
Yıldırımlar kırbacı, bulutlar kanadı. 
Yaslayarak sırtını Egenin dağlarına 
Türkü söyler bugüne, türkü söyler yarına. 

Acizlere mahcuptur, erliğe karşı ma~rur 
Kıskançtır vatanına ölüme ölüm olur. 
Bastığı topraklarda kanından izler vardır 
Kanıyla enginleşen coşkun denizler vardır. 

Belli etmez aşkını gecelerle sırnaştır 
Bilmez korkuyu nedir? ecel ile yoldaştır. 
Onunla boy ölçüşen şahıttir dileğine 
Vücudu bir topraktır ayyıldız direğine. 

Zeybektir onun adı bir yanardağ gibidir 
Vatan kıyılarında gerilmiş ağ demektir. 
Şimşekleşir ıslığı rüzgarın dudağında 
Çoğlar yurd sevgileri bağrının kaynağında. 

Zeybek, ey gönüllerden, gönüllere kayan er 
Gökte yıldızı bile yurdum diye sayan er. 

. 

EFEM 
Avrupayı sardı kara bir duman 
Fırtnada ölmüş h~ r günün efem 
Hır gür başlamıştır yakındır zaman 
Al sazı eline çal öğün efem. 

-ıi 

Barışa koşarız, hızla taşarız 

Dinç Mehmetçiklerle dağlar aşarız 
Savaştan korkmayız barışta varıı 
Vatan aşkı sende, sende ün efem. 

Arpa ekilince buğday çıkar mı? 
Koskoca dağları bir söz yıkar mı? 
Atıpta tutmaktan cihan bıkar mı? 
Vatan aşkı sende, sende ün efem. 

Korkudan değildir sevmek barışı 
Boş -lafların artık bitmez yarışı 

Yazamı benzettik bilmemki kışı 
Sana yol gösterdi İnönün efem. 

bGlfırsız 
141 ~·gece bizim evın 
t ır hırsız açmış . 
. ~ aonr 
~Gk.. a ... 

, ~ Ur ki karım, onu 
ı hi\ tınetaıemiş; zavallı 

stanede yaralı yatı-

s Hiç 
)q;rı. her vadettiğin 
'i "-ftt tnısın ? ' 
Ş. l>atıın 

•ııı . • 
litt :lye kadar neler 
.~iç e. Yaptın? 
Q l:iır şey vadetme-

Burhanettin Şarbalkan 

I t asıl 
Bulabildik 

Çocuk sordu": 
- Baba sen nerede doğ-

dun? 
- Konyada .. 
- Annem neredb doğdu? 
- Edirnede. 
- Ya ben? 
- Ankarada ... 
Çocuk düşüodü. Bu sefer 

babası sordu: 
- Ne düşünüyorsun? 
- Üçümüz birbirimizi na-

sıl bulabildik onu düşünü
yorum. 

~' "- -ıınıııı11111111aıum11ıım-ıııııııı:u1111•ımm1111111cnm111111ıımıınıım naıııııırı--

~~l' Nafia Müdürlüğünden : 
1~ı.ı1 ita keşif bedeli lzmir Kız enstitüsü birinci kısım 
~~tı l Mart 939 da yapılan kapalı eksiltmesinde tek
;ı.ıitı fiatler layık hadde görülmediğinden meskiir ek-
1letitı,l>aıarlıkla yapılmasına karar verilmiş olduğundan 
~ilf· 16 Mart 939 Perşembe günü saat 15 şe kadar 
G •a tnüdürlüğündeki komisyona baş vurmaları. (827) 

iliıtı . 
Ilı! a ıçtimai ve ahlaki mevzuları ihtiva eden 

:ti gösteren KÜL TÜRP ARK 
ltıehlilS1 Gene bu hafta ailevi bir mevzu-

S~ v GiLiD EN fGELENiyor. 
~'<ıı.ıc ... ~ Le Messager ) 

1 barones ve Uşa2ı 
:l~'n ~NN~ BEELA VİLİAM POVEL... 1 
1.1 /\ VtlEsıl edilmişıison derecede eğlenceli komedi 
'lllt: B N.: FOKSs jLRNAL. .. 

arones: 2-5,15-9 sevgiliden gelen 3,15ve7.15tel 

(HALKIN SESi) 

S~ğ Elimle 
- işte gördün mü, çok 

içmenin sonunu... Sol tara
fın felce uğradı ... 

- Haydi sen de, ben so
lak değildim, kadehimi sağ 
elimle alırdım!.. · 

İki züğürt 
Oturdular, bira içtiler. 

Hesap sırası gelince biri 
ceplerini yokladı: 

- Eyvah dedi, param 
yok ... 

Öteki fena halde kızdı : 
- Ulur şey değil bu ! .. 

Bir gecede iki nikah 
Zagrebden bildirildiğine Hollanda 

Radyosunda Türkçe 
Neşriyat 

göre, o civardaki Brcko 
isimli bir Hırvat köyünde 
geçen gece tuhaf bir hadise 
cereyan etmiştir. Hırvat is-

1 

lamlarından Ago Vasyiç, bir 
günde iki nikah kıydırmak 
gibi hergün işitilmiyen bir 
vakanın kahramanı olmuştur. 
O gün Agonun bir İslam 
kızile imam huzurunda in
kahı kıyılıyor. Ago yeni ka-

Ankara 11 (Radyo) - 14 
mart salı günü akşamı saat 
21,30 Hollanda radyosu saat 
22 ye kadar Türkçe neşri-

1 yat yapacaktır. 

rısını alıp eve getiriyor. Fa
kat karısı ne kocasından, ne 
de evindeki muhitten hoş 
)anmadığı için eve. girdikten 
bir saat sonra gizlice sokak 
kapısını açıp kaçıyor. Ago 

Bir vapur battı 
1 Londra, 10 ( Radyo ) -

(Manil) adında bir İngiliz 
vapuru makine dairesinde 
vuku bulan infilaktan bugün 
Singapur ile Bankok arasın· 
da batmıştır. 

Vapurun makine daire
sinde bulunanlar parçalan
mış ve altmış kişiden ibaret 
olan sair mürettebatı kurta
rılmıştır. 

13 MART 

1 Yü11:sek memu-
1 rivet istiyenle

rin imtihanı 
Ankara, (Hususi)- Maarif 

vekaleti barem kanunu mu
cibince bir garp lisanına a
şina olduğunu söyliyerek 
yüksek memuriyetlere tayin
lerini istiyen 20 ve 30 lira 
maaşlı memurların imtihan 
şartları hakkında bir nizam
name hazırlamıştır. Bu ni
zamname esaslarına göre ba 
remin 11 ve 14 ünc:ü dere
celerinden bir derece daha 
yüksek memuriyetlere alın

malarını istiyerek garp dil
lerinden birini bildiğini im-

Ne diye paran yokken bira 
içiyorsun, şimdi ben içtikle
rimin parasını nasıl verece
ğim?. 

buna fena halde kızıyor, ka
rısının arkasından boş kağı
dını göndermeğe vakit bu
lamadan gidip hemen o ge-
ce ikinci bir kız buluyor, 
imamı çağırıyor, yeni bir ni
kah kıydırıyor ve ikinci ka
rısını eve getiriyor. Fakat 

d~y?r. "irnhrı:ı AJ d ~;n 1 
nıçın korktukları ve ne için 
kaçıp gittikleri anlaşılama
mıştır. Mesele mahkemeye 
intikal ettiği için muhakeme 
esnasında vaziyetin aydınla
tılması beklenilmektedir. 

tihanla isbat edenlerin imti
hanları Ankara dil, tarih, 
coğrafya fakültesinde ve İs
tanbul üniversitesinde her 
mart, mayıs ve ikinciteşrin 

aylarında yapılacaktır. İlk 
imtihan bu ayın 31 inde ya
pılacaktır. 

Tutum 
Saçsız adama, oğlu sordu: 
- Baba, senin başında 

niçin saç yok? 
- Düşüncesizlikten çocu

ğum? 

- ? ? ? ? 
- Çok olduğu zaman bir 

kısmını ayırıp bir kenara 
koymadım ki !.. 

Ne diye 
Ona at yarışlarında rasla

dım. Meşhur kumarbazlar
dandır. Her çeşid iskambil 
oynar ve hiç kaybetmez. 

- Nasıl oluyor da dedim 
müşterek bahse iştirak et
miyorsun? 

Güldü: 
- Ne diye dedi, atları 

elime ah p karıştıramam ki. 

Agonun sevinci uzun sürmü
yor, çünkü ikinci -~~ı_da 
bira"'i soora evden kaçıp gi-

Hayır İspanya faciasının son 

• 
lzmir vilayeti daimi 
ninden: 

ŞEYHİNOGLU 

·Vahşi Ornıa.nl ... r HUkumdarı 

.......................................... ~ 

' 
perdesi de kapanmak üzeredir 

•• encume-
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Bir kız bir deli-
kanlıyı kaçırdı! 

s~ydiköyün ~ay mahalle
;inde oturan 20 yaşlarında 
Kezban ayni mahallede otu
ran Ömer isminde bir de
li kanlıyı kaçırmıştır. 

Philips Radyo 
istasyonunun 
Türk Gecesi 
Hollanda da Filips radyo

ları P JC istasyonu yarın ak
şam saat 21 otuzdan 22 ye 
kadar kısa dalgalarda 31,28 
metre üzerinde bir Türk ge
cesi tertip edilmiştir. 

Filips radyo istasyonunun 
tertip ettiği Türk gecesi bu
nunla beraber üçe baliğ olu
yor. Filipsin bu hareketi Tür 
kiyenin her tarafında mem
unniyetle karşılanmıştır. 

--·~-~-

Pazarlıkla Sa
tış Yapmışlar 

Bugün belediyenin hususi 
memurları tarafrndan pazar
lıkla satış hakkında yapılan 
kontrolda Balcılarda iki Ke
meraltında bir mağaza ka-
nuna aykırı olarak pazarlık
la satış yapt·klarından hak
larında kanuni takibat ya
pılmıştır. Bunlardan 25 şer 
lira ceza alınacaktır. 

Denize Yuvarlandı 
Evvelki gece Kar~ıyaka

dan İzmire gelmekte olan şo
för Hasan ' ın idaresinde ki 
473 numaralı otobüs dikkat· 
sizlik yüzünden mezbaha ile 
Mersinli arasında şoseden de 
nize yuvarlanmıştır. Otobüs
te bulunan yolcular çok kork 
muşlar yalnız bir kadı 1 kor
kudan bayılmıştır. 

--;....=::~--

Gelecek ders 
yıjıiç:n hazı~lık 

Maaı if ve kak ti önümüz
deki ders yılının o~ui ihti
yacını karşılamak üzere şim
diden tedbirlel' almaktadır. 
Maarif vekaleti ilk olarak, 
muhtelif tahsil çağındaki ta
lebeleri ve bu talebelerin 
her yıl arttığı miktarı tes· 
bit işini ele almıştır. Yapı
lan tetkiklere göre tahsil 
hayatına her yıl 35 bin ta
lebe daha katılmaktadır. Bu 
vaziyet karşısında okul ihti
yacının bu miktara göre tes
bit edilmesi lazımdır. 

Varolsun 
• 
ltf aiyeı-niz 

Dün saat 17,45 de Alsan
cakta Şerafeddin bey cad
desinde Cevdet onbaşı oğ
lunun sahibi Erkek ve Kız 
Lisesi edebiyat öğretmeni 
Esat Çınarın kiracısı bulun
duğu 6 numaralı evde yar.-
gın çıkmış tavan ve taban 
derhal ateş almışsa da feda
kar itfaiyemizin üç dakika 
gibi kısa bir müddet zar· 
fında yangına yetişmiş ve 
derhal söndürülmiiştür. 

Bina beş bin liraya .sigor
talı idi. Zarar tahminen 20 
liradır. 

...................... ~ .............. ı .................... ... 

Almanya Ve İtalya Askerlik Daireleri 
İhtiyat Kuvvetlerini Kontrol Etti 

Paris 13 (Radyo) - Berlinden bildirili
yor: 

Alman ve ltalyan askerlik daireleri geçen 
hafta ihtiyat kuvvetlerini umumi bir kont
rol yapmışlar ve netice de harb vukuunda 
Almanyanın 48 saat zarfında 12 mil on ve 
Italyanın bir hafta zarfında 8 milyon asker 
çıkaracakmlş. 

Londra 13 (Radyo) - ltalyanın askeri 
hazırlığını tamamladıktan sonra bir nota 
ile Fransadan Korsika, Tunus, Savoya ve 
Cibutiyi istiycceği tahmin edilmektedir. 

Paris 13 (Radyo) - Romadan alınan bir 
malumata göre Alman ve ltalyan ihtiyat 
kuvvetlerinden 40 bin kişilik iki kolordu
nun şimali Afrikada (Tunus ve Mısır hu
dudlarında manevra yapacakları bildiril
mektedir. 

Gene bir habere göre ltalyan mareşalı 
bu iş için Trablusa gittiği söyleniyor. 

L-----~-----~--·~-
F il istin Hududundaki Da21arda Tarama 

• 
Yapıldı Asilerden 35 Olü 90 Yaralı Var 
Londra, 13 (Radyo) - Ummandan bildiriliyor: 
Şarki Erdünün şimali mıntakasında yani Filistin kısmındaki dağlık araziye iltica eden 

asiler:ile askeri kuvvetler arasında dün · dört saat süren bir tarama hareketinde asiler 35 
ölü ve 90 yaralı bırakarak kaçmışlardır. Taramaya tayyarelerde iştirak etmiştir. 

Tunusta Italya aleyhine tahrikat 
Roma 13 (Radyo)-Tunustan bildiriliyor : Tunusta ltalyanlar aleyhine tahrikat devam 

~tmektedir. Bazı cür'etkarlar dün Italyan konsoloshanesinin camlarını kırmışlardır. Ve on 
ltalyanın evine de taaruz edilmiştir. 

Almanya Çek hududuna bir kolordu gönderdi 
Londra 13 (Radyo) - Almanya ve ltalyada mütemadiyen harp hazırlığmıo devamı teh

likeli bir şekil almıştır. 
Almanyanın yeniden şarka doğru genişlemesinden korkuluyor Almanya Çek hududuna 

bir süvari ve bir motorlaştırılmış bir avcı fırkası ile yüz harp tayyaresi göndermiştir. 

Yunan Bas1nı: 

Hariciye Vekilinıiz Ve Yu
nan Gazeteleri 

Etnosdan: 
-Güzide misafirimizin;;şere·; 
fine verilen ziyafette başba-
lkanımızın sözleri pek sami
mi idi. Ona " Yunanistanın 
mücerrep dostu ,, diye hitab 
etmiştir. B. S~racoğluda ver
diği cevapta her hadisenin 
iki dost milletin birleşmiş 

bulunacağını hatırlatmıştır. 
Atina halkı için Türk Yu-

nan dostluğu bir ideal ha
lini almış olduğundan son te
zahürleriyle sevincini izhar 
etmiştir. 

Akropolis'ten: 

Proiadan: 
-~ 

: B. Saracoğlulbugün mem-
leketin\! dönmektedir. ' Muh-~ 
telit mubadele ·komisvonun·;;. . . . 
da Türk mü:nescıili iken- Ati-
nada altı ay kalmıştı. Bina
enaleyh ~" hrimizi ve bizi 
iy: la.. ır ve arada geçen c;e
neler zarfında ne muazzam 
işler baş:u !mı! olduğunu ge
rebilecek mevkiJedir. 

Bu ziyaret iki memleket 
arasındaki dostluğa kıymetli 
yardımlar yapmıştır. B. Sa· 
racoğlu Yunan milletinin sa
mımı hislerini gözleriyle 
görmüştir. 

*** 
Vimadaa : 
Türkiye Hariciye Vekilı 

bu sabah memleketimizden 

Faturasız mal
lardan alınan 
ceza kaldırıldı 

Gümrük ve İnhisarlar ve
kaletinin yeni bir kararile 
hariçten memlekete gelen 
malların faturaları dolayisiy-
1.: alınan bazı cezalar kaldı
rılmıştır. 

Faturası bulunmıyan mal
lardan gümrük resminin yüz· 
de onu nisbetinde alınan ce· 
za ile tasdiksiz faturalardan 
alınan 100 kuruşluk cezada 
bu arada lağvediİmiştir. 

Maarif vekale-
tinin mühim 
bir tamimi 
Ankara, 13 ( Hususi ) -

Maarif · vekaleti maarif mü
esseselerimize bütün okul ve 
kültür direktörlük erine bir 
tamim göndererek bu mü · 
essese müdürlerinin teftiş 

ve mürakabe vazifelerini da
imi bir surette ifa etmeleri
ni ehemmiyetle istemiştir. 

Ankara Gücü 
Ankara 13 ( HQsusi ) -

Dün 19 Mayıs stadyomunda 
ve 12 bin seyircinin buzu· 
runda Peralılarla Ankara 
Gücü karşılaşmış ve bu maç 
çok heyecanlı geçmişrir. 

Neticede Ankara Gücü 
2 ye karşı 6 ile Pera takı

C. H. P. Beyannamesi 
- Baştarafı 1 ncide - ve geriliği ezerek vatand• 

miz Büyük Millet Meclisi se- inkişaf ve yenilik yollarıDct-
çimi şu günlerde tazeleniyor. muvaffakiyetle yürümiiftl"· 
Vatanın her tarafında seçim Vazifemiz dünyaşümul önde" 
hazırlıklarına başlandığından rin bergüzarı olan hayıslı 
şüphesiz haberdarsınız. inkılapları daha ziyade k5k" 

İntihabı Mebusan kanunu- leştirmektir. Bunun için bO• 
na göre önce 22 yaşını ik· gün, bütün milletçe mukad" 
mal etmiş vatandaşlar ikinci des vtnife; ta ilk günlerdell 
seçicileri (Müntehipsani) se- beri büyük önderin yanıbr 
çecek onlarda asıl mebusları şında yer alıp kurtuluşta "' 
ayıracaktır. büyük inkılap hareketlerİll" 

Seçimin memlekete en zi- de onun baş yardımcısı ol .. 
yade hayırlı olabilmesini te- Milli Şefimiz ve Milli Kab" 
min etmek her vatandaşın ramanımız lnönünün etrafıO" 
hakkı ve hatta vazifesidir. da toplamaktan ibarettir. 

İyi ve hayırlı işlerin temiz Başka milletleri sınıf kat"' 
vicdan ve bilgili başlarla ha- gaları birçok ihtilaflara dtl-
şarılacağıda hepimizce ma- şürmekte iken bizim oıilli 
lumdur. birliğimiz, vatan işlerind• 

Bunun içindir ki reyini feragatli ve vatansever bal" 
kullanmak için sandık başı- sasiyetimiz bütün dünyad• 
na gelen her vatandaş bu, gıpta hisleri uyandırmakta .. 
büyük hakkı kullanırken çok dır. 
büyük bir mesuliyetle karşı Her vakit olduğu gibi b1I 
karşıya geldiğini içi titriye- seçimde de göstereceği111İI 
rek duyar ve reyini kulla- topluluk ve birlik manzar ... 
nırken vicdanen müsterih ol- bütün cihana Türk eıalet 
mak ister. Bunun için en iyi ve vatanseverliğinin emaalıi• 
yol ve çare en hassas miyar- bir örneğini verecektir. 
larla namzedlerin tesbitinde Aziz vatandaşlar; 
hata payını pek ziyade a- Reyleriuizi kullanırken bb 
zaltmış ve hatta hiçe indir- topluluk ve birlik manzara~ 
miş olan C. H. Partisine sının en bahtiyarı siz ol•"' 
mensup olmak, tabii veya cağınız muhakkaktır. Reyle .. 
fili azası bulunduğumuz kur- rinizi tereddütsüz C. H. pat' 
tarıcı ve temiz teşekkülün . tisi namzedlerine veriniz. Ne 
izlerin yürümektedir. mutlu Türküm diyene. 

Vatandaşlar; C. H. P. 
Amme hizmetlerini ifa için DUnkU Toplantı 

ortaya atılan şahısların haki- Dün lSğleden sonra Hal• 
ki hüviyetlerinde kat'i miyar kevi salonunda Vali ve Parti 
tecrübedir. Yoksa ilk an, Başkanımız B. Fazlı Güleç'iO 
vadelimiş veya umulmuş ide- riyasetinde bir toplantı dab• 
allerdir. Bunların tahakkuku yapılmış ve bu toolantıY' 
ne kadar kat'i delillerle he- 400 e yakın mün t"SSİI iızti~ 
sap edilirse edilsin daima rak etmiştir. 
bir şüphe payı saklar tecrü- Bu toplantıda Valimiz aıe"' 
belerden .sonradır ki bir bus seçimi hakkında i:ıaııa' 
şahıs hakiıında son hüküm vermiştir. Önümüzdeki Çat" 
verilmiş olur. Temiz sinesin- şamba günü tekrar toplatl 
de topladığı tabii şahısların yapılacaktır. 
yüksek değerlerile beraber 
C. H. P. sizlerin tecrübe et-

........ ., ...... .. 
tiğiniz, aklı selimi rehber it- 23 Nisan 
tihaz etmek'e ün almış inki- I 
lap partimiz sizi kendi isrine çocuk ba yra . 
uymağa davet ediyor. Çocuklara karşı olan ngı· 

Ebedi Şef tarafından tesis . mizi bütün cihana anlatabil• 
edilmiş olan bu parti mem- mck için bu yıl bayraıoı' 
leketi kurtardıktan sonra daha üstün ve şen olmasıo' 
kuvvetli hamlelerle eskiliği çalışalım. 
~ ~ ~ ~ ~....;: ~ceo:: ~~~~- ...., ;;:. ~ ... ..-~ ... fl//////1' 

Tayyare piyangosu 
- Baştarafı 1 ncide - 35332 36064 38882 

2508 
10629 
12766 
16327 
17691 
21472 
24322 
26192 
29749 
33831 

8861 9720 
10230 11054 
13414 14242 
16212 16428 
18341 19083 
21224 22122 
24574 26990 
26767 27064 
30834 30972 
34563 35467 

9749 
11614 
16024 
16085 
21576 
23281 
26631 
28149 
32627 
35756 ________ _._ 

18920 14622 6751 
19297 18925 3122 
2026 31685 38406 

18900 

Amortiler 
Sonu (31) (82) ile nihayet 

bulan No. lar 20 şer I' 
1/10 biletler 2 şer lira alll 

ti alacaklardır. / 

12bin Yahudiltalyayı terke 
Yahudiler Niste Italyanlar 

Aleyhine K~mite Kurmuşla! 
Roma 13 (Radyo) - ltal- yadan gic1en Yahudiler Nil. 

yadaki ecnebi Yahudilere ve te bir komite kurmuşlar~~ 
rilen altı aylık müddet dün Bu k~mite _Italya . aleyh;~ 
hitam bulmuştur. Bugüne ka- propagandu ıle tahrıkat Y 
dar oniki bin Yahudi İtalya- maktadırlar. 
yı terk etmiş ve ayrılacak 6 A • .... 1-· ... --E"' 
bin Yahudi vardır. Yahudi· Cız er 

Evvelki gün verilen ziya· 
fette söylenen sözler, Balkan 
antantı çerçe\·esi dahilinde 
Türk - Yuııau dostluğunun 
kuvvetini meydana koymuş
lardır. Her iki tarafın hissi· 
yatı bu kadar muvaffakıyetli 
cümlelerle izhar edilemezdi. 

ayı ılmıştır. Bu mücerrep Yu
nan dostu, Başbakanımızın 

ziyafette de söylediği gibi 
iki millet ve dirijanlarının 
daha sıkı 'temas edebilme-

lerin birçokları gizlice Fran- M .. ,.u••dÜr)u••gv Ü ., 
---------- .. .._ sız hududuna geçmektedir. • 
lerine yardım etmiştir. İtalyadan çıkan Yahudiler Belediye acizler evi Ol ti 

nı mağlup etmiştir. 

Yunan milleti bunları can· 
dan tasdik etmekle müfte
hird-ir. 

Türk vekilinin bu zıya- Fransa, Amerika ve İngilte- dürlüğüne birinci sınıf ıabl. 
retinin hiçbir hususi ve siya- re somalisine gitmişlerdir. ı belediye memurlarınd•0• 
sal bir gayesi bulunmadığı Londra 13 (Radyo) -- İtal- Salahiddin tayin edihn~ 

Zengin Olmak 
laleraenlz Piyango Biletlerinizi Mutlaka SAADET Kitesinden- Alınız ~~,T~1H~~N Poı~N~E~czi kar'"T N349~s. 


