
RUS MANCURI HUDUDUND KANLI CARP MALAR OLDU ... 
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oma-Berlin mihveri askeri bir 
tif ak haline 2'İrdikten sonra •• 
. ltalya ile Almanya arasındaki askeri ittifakı imzalamak t" bay Mussolininin damadı ve hariciye nazırı kont Ciano 

~ do tline gitmeden çok önce ve bu haber daha gazetelerde 
. laşmağa başlar başlamaz yazdığımız bir makalede bu 

I' ~ın bu kadar geciktiğine bilt: hayret ettiğimizi söylemek
~ n kendimizi alamamıştık. 
~ q fiakikaten bütün dünyaya meydan okuyan Roma - Ber

~b mihverinin her bakımdan, gerek sözle ve gerek resmen 
~ ve müttefik olmaması ve bunu bu kadar gecikdirme!eri 

I' '-:ar gayri tabii ve garib bir vaziyet daha olamazdı. Bu 
tri ittifakın metni muhakkak ki Roma için siyasi bir 

1' ~fer olmaktan çok uzaktır. Bunu istikbal gösterecektir. 
• trkesce malum olan bu ittifakın resmi bir mahiyet alı-
~ın bir tesiri olacaktır ki bir adım atmak için beş defa 

I' ~ ~efini gözliyen, bir sözü söylemek için on defa düşünen 
i•liz hükumet ve ricalini Sovyet Rusya ile anlaşmak hu
~•unda biraz daha çabuk ve tereddüdsüz harekete geç-• tğ~ sevkedecektir. Biz temenni ediyoruz ki gerek Roma

. . tlın mihveri ve gerek demokrasiler cephesi böyle resmi 
1
' anlaşma vaziyetine girdikten sonra ltalyan ve Alman 

L ~~teleri karşılarında bu defa bir Çekoslovakya, bir Ha
;:t•atan veya bir Arnavudluk bulunmadığım takdir ede
~~ yazacakları yazıların manalarını ölçmek için biraz daha 
~la fikirlerini yormak lüzumunu hissedeceklerdir. 

SIRRI SANLI 

~ilistinde Şiddetli Müsade
meler oldu 

·~--~··~-

~iiliz polisi Telavivde yapılan bir nümayişi dağıtırken 
,C)ndra, 23 (Radyo) - Fi- f malar yapmıştır. 
ilde bugün şiddetli mü- Kahire, 23 (Radyo) -
.tıneler olmuş ve iki in- Elbelağ gozetesi; Filistin ah-

zabiti ile yedi arab öl- valinin, bütün Arap alemi 
, . lınüştür. Tayyareler, asi- tarafından büyük bir dikkat-
• 'il bulunduğu mıntakalar- le takip edilmekte olduğunu 

~eç vakte kadar tara- yazmaktadır. 
-~"'""""""'""'"""'-~"'-~ ....... ......, .,,....,....~~ ...... ,,~ 

: ltus Mançuri hududunda 
- kanlı çarpışmalar 
,, lo 

'lldra 23 (Radyo) - Son gelen haberlere göre, Rus 
, Çuri hududlaranda yeni çarpışlar başlamıştır. Bu hadi· 

• M. M CLiSiNDE 
- - --

Başvekilimiz Karabek irln tahslsatl mesture 
sualine cevap vermiş ve eski mUtekaltlerln 
maaşlariyle askeri malullere yapılan yardımlar 

ve Ataiilrk'Jn an ıdı hak u nda izahat vermişlerdir 
.... izahatı vermişlerdir: 

An kara 24 ( Husu i ) -
Dün b üyü k Millet V "cfüinde 
ve Başve~ alet bütçesinin 
miizakere~ i esnasın da Eaşve· 

kil Dr. Refik Saydam Baş
vekalcti alakadar eden mes
eleler üzerinde sorulan bazı 1 
suallere cevaben aşağıdaki 1 

Bere Türker ve Refik İnce 
ka.rnnların elyevm mevkii 
meriyette bulunan ve bulun
mayanları ayırarak bunla
rın bir mecmua halinde 
neşredilmesini istediler bu 
evvele de burada mevzuu 
buhs olmuştur ve bu ya pı 1 a 

ca ld ı r. 
Ar knd ~ şım Kara B ~ i· 

t. h :. isa tı mestureden b:.h~ t 
tiler. Malumu a liniz tah:.:_ut 
mesture eskiden alakau ... ı 
ve kaletlerde idi bilahart. 
er.c elisi alice kabul edilen 
kanun üzerine doğrudnn 
doğruya Başvekal ~ tte tcp1.1-

nıldı elyevm devletin harici 
ve dahili emniyet noh tasın 
dan istimali lflzımgelen t ah-

- Devamı 4 üncüde -
----~~--~-------------

MI L LE TL ER CEMiYETiNDE 
------s- ...,.~--------

Lord Halif ıks ve Bone 
nutuk söylediler 

Danzig'de Alman 
Cenevre, 24 (Radyo) -

Üluslar Sosyetesi konseyi 
dün öğledensonra iki toplan
tı yapmış ve toplantılardan 
birisi gizli olmuştur. 

Lord Halifaks söz atmış 
ve uzun bir nutuk söyliyerek 
lngilterenin uluslar sosyete
sine olan itimadını tebarüz 
ettirdikten sonra, son zaman
larda Avrupada vuku bulan 
tecavüzlerden bahsetmiş ve 

hücum kıt'aları 

lngilterenin, Uluslar sosye
t esi nizamnamesinin tayin 
ettiğ i çeı çeve haricine çık
madan bazı tedbirler almak 
mecburiyetinde kaldığını söy
lemiştir. 

. K._ ahim bir şekil almasında endişe edilmektedir. 

' iSTER GUL İSTER A_G_L_A __ _ 

Lord Halifaks'dan sonra 
Fransa Hariciye ııazın Jorj 
Bone söz almış ve Fransa
nın, Başvekil Daladiyenin 
son zamanlarda irad ettiği 
nutuklardan birinde beyan 
ettiği veçhile Uluslar sosye-
tesine dayandığım bu mües
seseyi bir sulh, emniyet ve 
adalet mesnedi olarak tanı
dığını söylemiştir. 

~~~ ... ~ ..... ~~~~~·~~':;."'~~~~ 

ÇiN iŞl!I -JAPON -şi ... 
y 111111-------
~ 'lnız Japon radyo ve ajanslarından gelen haberlerde değil dünyanın her tarafından 

' '~ 11 haberlerde; Çinlilerin herpte, verdiği tayyare zayiatı Japonlardan üç misli fazla imiş. 
~-t, bu nasıl olur? diyeceksiniz. Aslını size anlatahm. Bu sürü sürü Çin tayyaresi tah
\ı'11 nıamuldur, hava üslerine konulunca yukarıdan tıpkı ha'ciki harp tayyarelerine ben
~~t. Japonlar oralarını bombardıman edince Çin tayyarelerini tehrip ettiklerini zannederler. 
I~~ işi, Japon işi muharebede bile kendini gösteriyor. Şimdi sen ey okuyucu bu kurnaz 
1 
trio, Japonları aldatmak için buldukları çareye : 

İSTER GUL İSTER AÖLA 

Cenevre, 23 (Radyo) -
Danzig mes'elesini tetkik 
eden üçler komitesi bugün 
toplanmış ve Danzig statu
kosunun df'ğişmemesine ka
rar vermiştir. Bu karar üze
rine Uluslar sosyetesi Dan
zig komiserinin, derhal Oan
zig' e giderek tahkikat yap
ması ve raporunu gönder
mesi tebliğ edilmiştir. 

~• r~·~··~··~·;··~··~···ı Nevyork Sergisinde 
~ MEKTUPLARı j Türk Pavyonu 
1 ................................ : Yazan: ismet S. Sanlı 

-2-

G üneşin çizdi~i hilal! •• 

o (} 

1 

N1:vyork s u gisinde Türk pavyonunun hariçten görüniıfÜ 
Türk vatandaşlarımızı se- güneşin yaptığı bu hayret 

vince l: oğan bir mes'ud ha- ve takdire layik ressamlı-
dise daha oldu. Tabiatın ğından uzun uzuadıya bah-
bu güzel ve latif cilvesi, onu settiler. 
görenler ta rafından Türklü- Merasim yerinde alınan 
ğün terakki ve inkişafı için resimlerin bazılarında bu 
bir '' L !i hayır ,, telakki tabii hilal tama-nile görün· 
olundu. Tabiatın bu hoş cil- mckt-..<l ir. Bir Am: rih.ah ga-
ve ve cemilesi şöyle oldu: zeteci bana bu hoş manzara 

Güneş ı,ığının, serginin karşısında şu satırları söy-
büyük küresine yaptığı a- ledi: 
hisler bu muazzam küre 
üstünde gayet qçık ve par 
lak bir surette tatlı bir hi 
/al resmetmişti ki tam açıl 
ma merasiminin yapıldığı 
yerin önüne düşen bu gü-

- Güneşin size çizdiği 
hu hilal tablosu, milyonlarca 
dolar sarfile yapılacak her 

hangi bir reklamdan daha 
çok nefis ve manalı oldu. 

•*• z.el hilali sergide toplanan 
Tabiatın bu lütufkarlığına 

sayısız halk büyük bir hay 
ret ile seyretmişti!. uğrayan Türk pavyonu öyle 

Garaib ve acaib meraklısı zannediyorum ki son siyasi 
birçok Amerikan gazeteleri [ Devamı 4 uncu sayfada ] 
e: rt,~~if!!ll'i' dif ...._ ~ t:-: ~ .. ....-............. ~i.ts.i!:. ~iE:.aESEE!Bllm .._. 

Halkın Sesi Hakkın Sesidir 

İkisi de beraber yürümelidir •• 
" Akşam ,, refikimiz " devletçilikle teşebbüs sahasının 

arasındaki müvazenesizlik,, başlığı altu. da yazdığı bir fıkra
da diyor ki: 

"- Devletçilik! Evet, bu sahada ileri adımlar atıldı ... Fa
kat serbest me~lek!erin de ayni tempo ile inkişafını istiyo-
ruz... Ancak ondan sonra memleket geniş bir terakkiye 
nail olacaktır ... Ne yazık ki devletçiliğin dışındaki işler 
pek yavaş ilerliyor ... 

- Bunun sebebi, Maarif şeklimizdir. Mektepler devlet
çilik cihazı için münevver insan yetiştirdiği halde türlü 
türlü serbest meslekler için yetiştirmiyor. Pratik bayatın bin 

bir ihtiyacı vardır ki , bunlar, ihtirasları cihetinden ümmi 
olarak hayata atılanlar tarafından dolduruluyor. Devletçilik
le teşebbüs sahasının arasmdaki müvazenesizlikte bilhassa 
amil budur.,, 

Hakikaten "Akşam,, bu fıkrayı yazan arkadaşın yerden 
göğe kadar hakkı vard11 : 

Devletçilik bizde az zamanda pek büyük hamleler yap
mış , pek büyük eserler meydana getirmiş ve takdir ve 
hayrete layik bir surette muvaffak olmuştur. Fakat devle

- D .. vamı 4 üncü sahifede -
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AGAOGLU 
--~~--

T h · f ı·t•k t) 1. 1 TUrlU tUrlU öksUrUk u a ı a ı nsan ar - 3 -
Yazan: 

Sabiha Zekeriya Sertel 

Şu gördüğünüz insanlar 
Şimali Avusturalyada kain 
Arnhem mıntakasında yaşı· 

yan yarı vahşi kişilerdir. 
Bunlar Totemlere taparlar. 

Gıdaları hayvan eti ve ot
lardan ibarettir. Hayatları 

garib, kendileri cengaver, 
garip itikatları vardır. Uzun 
bir mazisi olan bu kabile 
şimdiye kadar kendi hususi 
adetlerinden hiç birini de
ğiştirmiyerek bütün anane
lerine sadık kalmış insan
lardır. Kabile erkanından 

dedeye intikal eden birçok 
hürafelerin sembolüdür. Bu 
elbiseler dini merasimlerde 
giyilir ve bilahare büyük bir 
itina ile saklanır. Bu elbise-
ler adeta o ailenin bir rem
zi olarak sayılır. Ve daima 
ailenin en muteber kimsele
ri tarafından giyilir. 

Ayrıca dini merasimlerde 
kabile erkanının vücutlerine 
yukarıda gördüğünüz şekil
de garip çizgi ve şekillerden 
ibaret resimler yapılır. Bun
ları vücudünde iftiharla ta-

bir kısmının Üzerlerine giy-• şıyanlar kendilerine sırra 
dikleri elbiseler babadan ermiş addederler. 

Göz açıp kapayıncıya (+, Şapka çıkarma adeti 
Kadar Evvel zamanda ancak ke-

11Göz açıp kapayıncıya 
kadar ... ,, tabiri sürati ifade 
eder. Göz ne kadar zaman· 
da kapanır? Bunu hesapla
dılar. Göz kapağı, saniyenin 
91 de biri geçmeden kapa
nır, saniyenin yüzde onalbsı 
müddetince kapalı kalır ve 
aynı mGddet zarfında açılır. 

Bu hesaba göre göz, sa
niyenin onda dördü müdde
tince açılıp kapanıyor. Bu 
müddet zarfında da ancak 
göz açıp kapanabilir. 

- dl!UH ıııım umııı 

Brezilyaıun nüfusu 
Güney Amerikanın en bü

yük devleti Brezilyadır. Son 
yarım asır içinde o diyarın 
nüfusu arttıkça arttı. Brezil
ya Hollanda ve Belçika gibi 
memleketlerden üç yüz kere 
büyüktür. Son sayımda nü
fusunun 44 milyon olduğu 
tesbit edildi. 

yiflerine buyruk olan insan

lar başlarına serpuş giyerler
di. Esir ve bendeler baş 

açık gezerlerdi. Başı serpuş
lular da, ancak kendilerin

den büyüklerini gördükleri 

zaman serpuşlarını çıkarır
lardı. 

Büyüklerin önünde baş 

açık durmak, evvel zaman

danberi sürüp giden bir 
ananedir. 

ıımmıınıııııuıııurınıın 

Nevyorkun nUf usu 

Nevyorkun eski adi Nevv
Amsterdamdı. Şehir 45 ki

lometre uzunluğundadır, ba

zı noktaların genişliği 40 ki

lometredir. Şehrin nüfusu 

7 milyondur. Mülhakatında

da 10 milyon nüfusu vardır
ki, tutarı 17milyon kişi eder. 

Ege Tiyatrosu 
TEMSiLLERi 

lsmetpaşa Bulvarında Tayyıb Şen Şakrak 
ve Arkadaşları 

Rejisör: AHMET YEKTA BiR 
Türkiyenin tanınmış sanatkarları topluluğu 

Her gece müntazam temsillerine devam ediyor. 
Herhalde bir defa uğrayınız. 

[ Her sınıf halkın istirahatı temin edilmiştir. ] 
Temsilden önce zengin variyete ve caz 

Bütün sabırsızlıkla bekliyenler..... Nihayet büyük 
filim müsabakamızda tam bir ittifakla birinciliği 
kazanarak en yüksek takdirleri kazanan 

Büyük vals 
Harika!ar ,aherinin Fransızca Ver~iyonu bugün 

matinelerden itibaıen 

ELHAMRA SİNEMASINDA 
Sc cnslar: 2-4-6.30 ve 9da başlar 

jcs::~:::::ı::::i:::::=::ım:cmm:::m::;•~· •E;~:~·zı~t~!111~:::-.1a:=zz~;~aı.;;ö1•~·::Jl*=a~ma 

Boğmaca öksürüğünün se
sini bilirsiniz. Çocuk öksü
rük arasında nefes alırken 
horoz ötmesi gibi ses çıkar
dığı için ona ~eskide~ horoz 
öksürüğü derlerdi. Oksürü
ğün bu türlüsü işitenlere 
yürek acısı verir, fakat işi 
pek te büyütmemelisiniz. 
Çünkü boğmaca öksürüğü 
pek çok defa iyi olur. Zaten 
göğüslerinin içerisindeki_ bez
leri şişmiş çocuklarda da 
buna yakın bir öksürük 
olur. 

Öksürük hem boğuk, hem 
sessiz çıkarsa o vakit merak 
etmelidir. Çocuklarda_ olunca 
difteri hastalığına, çocuk 
olmıyanlarda boğaz veremine 
delalet eder. 

Bir de sinirli denilen kim
selerin • en çok bayanların • 
öksürmesi vardır. Kesik ke
sik ve kuru kuru bir öksü
rüktür. Bazılarında d~ nö
betle ve gürültü ile gelir. 
Uykuda geçtiği için buna 
sinirden geliyor, derler. Fa
kat sinirlerden geliyor diye
rek öksüreni kendi haline 
bırakmak doğru değildir. 
Göğsünü muayene ettir

meli, hatta göğsünün içeri
sinden röntgen ısıklarile fo
toğraf çıkarttmah... Birçok 
defa sinirlilik de, ökşürük de 
verem başlangıcından ge1ir. 

Öksürük hafif olunca in
san onu tutabilir. Şiddetli 
olunca, rahatJ1zhk, yorgun-

luk verince kestirmek zaru
ridir. Nereden gelirse gelsin 
öksürüğü kesecek ilaçlar 
vardır. 

Fakat onların çok sayıda 
olması tesislerinin muhakkak 
olmadığını gösterir. Tabiat 
insanlardan daha akıllı oldu
için bassalık devam ettikçe 

öksürüğün geçmeaine razı 
olmaz. Onun için en doğrusu 

öksürüğe sebep olan hasta
lığı tedavi etmektir. Hastalık 
geçince öksürmeğe lüzum 
kalmaz. 

Para 
Meselesinden 

Kemer Kahramanlar mev
kiinde Veli oğlu Mehmet Se·· 
rin para meselesinden ka
rısı 30 yaşında Asiyeyi ek
mek bıçağıle üzerine hücum 
etmiş ve Asiye de bıçağı 
almak üzere sarılmış ve bu 
esnada sol elinden yaralan
mış ve suçlu yakalanmıştır. 

--~~--

Celali dövdü 
Karantina İnönü caddesin

de Rüştü oğlu Kemal bir 
çocuk meselesinden Riza 
oğlu 15 yaşında Celali döv
düğünden yakalanmıştır. 

Merhum B. Ahmet Ağaoğlu 

Ağaoğlu-Ahmedi tek bir 
kelime il>! ifade: etmek ica
bederse "insan" onun üzeri
ne biçilmiş bir kalıptır. 
Ağaoğlunun, yetmiş seneyi 
dolduran hayatı içinde, var
lığını yapan fikirleri, hisleri, 
kanaatleri kendi içine sığ-

mayan enerjisi gibi, bu kü
çük sütuna da sığmaz. Fakat 
bence onun en mümeyyiz 
vasfı insanlığı, hür insana, 
yüksek bir insanlığa olan 
aşkı ve hasretidir. 

En büyük zevk duyduğu 
entellektüel hayatta, ve mü
cadelede, bir kanaat olarak , 
bir ideal olarak benimsediği 
demokrasiyi, hayatının son 
dakikasına kadar sarsılma
dan müdafaa ederken, ka
naatine zıt fikirlere~ karşı 

gösterdiği ~müsamaha ·da 
onun elinden bırakmadığı 
bir ölçüdür. 

Ağaoğlu, insanlar ıçın 
ütopik bir cennet, birbirine 
fenalık etmeyen, birbiri için 
yaşayan, yer yüzündeki in-
sanları birbirine fazilet bağ
lariyle bağlayan bir alem 
tasavvur ederdi. Bütün ha-

yatı bu alemin hasretiyle 
geçmiş, yer yüzünü kaplayan 
ihtirasların, didişmelerin ki-

nini içinde taşımış, son da
kikasına kadar kalemini ve 
dilini, bütün .., heyecanı ve ""-enerjisiyle bunun müdafaa-
sına hasretmiştir. 

Ağaoğlunun dediği gibi, 
yetmiş senelik perde indiği 
zaman, arkasında bir saniye 
fikirlerinden fedakarlık et
meyen, bir saniye kanaatle

rini maddi ma faatlere feda 
etmeyen, boyun eğmeden 

ölen bir insan bırakmıştır. · 
Yüksek karakter ve mo · 

ralin müdafii Ağaoğlu, iğrenç 
ır. enfaatlerin karşısında ide
alini sapa sağlam gönlünde 
taşımış bir fert gibi vicdan 
huzuru ile ölmüş bahtiyar 
bir ölüdür. 

Bi:t: kıymetli bir entellek
tüel ve büyük bir insan 
kaybettik. 

00 ---------------~ (~ Bugünden itibaren 

Yeni Sinemada ~~~f.k 
2 inci Zengin ve şaheser hafta Yeni Kopya - Türkçe 

KARA KORSAN 
İzmirde ilk defa - Çinli hafiye Çarliçan 

KİM ÖLDÜRDÜ 
Milli Şefin çocukları kabulü - Süvarilerimizin Nis sey
yahatleri - Haliç tersanesinde yapılan Atılay denizaltı 
gemimizin denize indirilme merasimi. 

TÜRKÇE EN SON Foks JURNAL 
~ ............... . • 

Kadın köşesi: 

Bayanlar 
yorsanız 

• 
eüzel olmak istr 
şunları yapınız: 

Lüzumsuz yere hiddetlen
meyınız. Hiddetlendiğiniz 

vakitlerde hiddetinizi biran 
evel geçirmeğe çalışınız. Ken 
dinizi fazla güzel göstermek 
için çok acaip elbiseler, tu
haf süsler icad etmeyiniz. 

Hiçbir yerde, muhakkak 
diğerlerinden başka türlü 
hareket yaparak, söz söyli
yerek, fikir yürüterek nef
red etmeğe çalışmak sure
tile kendinizi hakir bir mev 
kie düşürmeyiniz biraz cid
di, oldukça şen az fakat 
yerinde ve kuvvetli söyler 
olunuz. Kimseyi tahkir et
meyiniz. Mümkün mertebe 
size edilen muamelenin daha 
alicenabhanesini gösteriniz. 
Mültefid olunuz. Çok dekol
te giyinmeyiniz.. çünkü bu 
suretle, sizin güzel olmadı
ğınızı ve nazarı dikkati an
cak dekolte giyinmek sure
tile celbedebildiğinizi söy
lerler. 

Çok okumayınız.. az da 
okumayınız.. çok yemeyiniz, 
az yemekten de korkunuz. 
Hiç kimseyi çekiştirmeyiniz 
ki kimse de sizi çekiştir

mesin. Lüzumlu lüzumsuz 
her işe karışıp, herşey hak
kında bir fikir beyan et
meyiniz, bilhassa kendinizi 
kat'iyen erkeklerden daha 
salahiyettar addetmeyiniz. 
Çok sıkı fıkı dostlardan kor 
kunuz. Düşman kazanma-
mak için her ne lazımsa 

yapınız.. Fazla müsrif ve 
zevcenızın yahudda aileni· 
zin iktidarından fazla sar
fiyatta bulunmayınız .. 

Kat'iyen Çocuk düşürme
yiniz.. kat'iyen her şeyi de 
ifrata varmayınız.. Kat'iyen 
zevcinizi hakir görmeyiniz. 
Hiçbir zaman çocuklarınıza 
pek sert davranmayınız. Çün 
kü bu suretle kaşlarınız ça
tışmağa alışır ve ister iste
mez her yerde kaşlarınızı 

çatarak güzelliğinizi halel
dar edersiniz. 

Hırçın olmayınız, saçları-

nızı pek acaip modalara 
uydurak kesmeyiniz. Müm
kün mertebe fazla vücud 

- . -....: 
harekatı I ve jimnastik ·yıP. btın 
mağa çalışınız. Umuıni ~·t () 
lumatınızın kuvvetlenınesıtl oruı 

• ç• 
ihtimam ediniz, iki nevı ~ 

gı öğreniniz. Birinin piY'
11
e Aı 

olması müreccahtır. Evtenııı,,ll 
hayatınız yirmi ile yirmi bt'. ~ııe 

d D . k ef . 
arası ır. aıma severe 'h' ı~ 

leniniz, para hayatın ıı>1 1 Qr 
veri degv ildir. Ve nibllYt ~ · ..8 l( 
bayanlar eğer hakikaten g· tu 
zel olmak isterseniz, çebf~ ?or 

o ' k H b tli ~ ' nızı ço , ve munase e . ()tü 
nasebetsiz her yerde bof ......., 

( 
mayınız... 7' lr 

----··----", iarı Profesör Hiı111 ~ft 
•• 'ttıı 

Ziya Ulkeıı . 11k 
Şeh . imize gelen çok )cı~ ......_ 

metli profes~rlerimizdeP no ~ ......_ 
Hilmi Ziya Ulken'in b~g Je t~d 
saat on yedide HalkevıO 

1 
Ilı 

çok entresan bir konfer•11
, ' 

vereceğini büyük bir JJJetll 
nuniyetle haber aldık. , 

D v l' f .. b~tı' eger ı pro esor ve ;• 
bimizin bu mühim ve sııl 

1 
hiyetle vereceği konfransd• 1 
istifade etmeğe koşmalıt•; 
bütün karilerim ize hararete 
tavsiye ederiz. 

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

Esrar satanist 
yakalandı ,. 

Keçeciler lsmetpaşa bul~ tı 
rında Osman oğlu sabı~' JI ,1\ .. 
Hakkı beş kuruş mukabihO ttte 

tıt· esrar satarken yakalanoıtŞ , ta. 
~ Keçeciler Alipaşa Dle~ı ~ıllt 

danında fıyas oğlu sabılc:, ......_ 
Salih esrar satarken yalc ... p 
lanmıştır. Jlıl ~ltı; 

§ Kemerde Ahmet og , ,it 

Mustafanın üzerinde 60 s10
, 

tıgram esrar bulunarak alı0 

mıştır. 

-!::a:so+t--

Tehdid etti 
B .. d t·W ornova çarşı ıçın e 11 

san oğlu Yusuf Ziya, f-laS~ıl 
oğlu Mehmet ve I~r.ahi~ 0ı;· 
konduracı Hüseyının du" bit 
nına giderek ustura teŞJcll" 
ve tehdid ettiğinden ya 
lanmıştır. ,,,,. 

TAYYARE Sineması 
Telefoll 

3646 
Bugün 2 Büyük Flim Birden 

1- ZEHİRLİ SEVDA 
(Ses loups entre eux) 5.. ~ 

Baştan başa heyecan ve hareketle dolu harp ve casıı 
luk filmi - Başröllerde: 

RENEE SAINT - CYR - JULES BERRY 

2- MADAM DÜ BARRl' .,; 
15nci Souis devrinin saray intrikalarını ve sefa~a.tlf'J~İ 
tekmil açıklığı ile gösteren, büyük aşk ve musıkı 1 

Başrölde: G 1 T T A A L P A R ---1 
ı-:sevda 2-5.15-9 Dü Bari: 4.45 ve 7.30da. Cuınarte 
ve Pazar: 12-lSde başlar. 
Fiyatlar: 20-25 ve 30, Talebe 10 kuruş. ,,,,1 
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l'Uyler Urperllcl vak'alardan: 
• ıtr 

Kara 

. ıf ....... imdat .. imdat diye ba
r.,,,, tırıışım. 

·ot Ondan sonrasını bilemies• 0 i ç•I tuın. 
,oo § 

~oıt -4ıklım başıma geldiği za
• ı,et il kendimi çıplak bir has 
1 er ile odasında beyaz ve te-

ib' İt bir yatakta buldum. 
ıııyel ~~üın gözüm sargılar için
a ga idi. Yanımda annem o
bre' ~tuyor, hüngür hüngür ağ-
• tP ~Ordu. Gözlerimi açtığımı 
'f'' tünce: 

0 
' Yaradana şükür.. dedi. 

~ 'radana şükür.. Hayatıni ~tı umudumuzu kesmiştik. 
'lt~alarca hummalar içinde 

ın. 

ilk sözüm şu oldu: 
' Arab ne oldu? 
' Hangi arab.. onu sen 

~ "dükten sonra bir daha 
o~e ~ılbediydi ki .. 
,o• l.' öı~ süııü bahçeye inci
e-· dibine fırlatmıştım. 

. .\nnem yaslı yaslı gülüm
.ır , l, uyanmama sevinmek 
it Yoksa, bu söylediklerime 

d-' \'l •ınak mı lazım geldiğini 
fi; ~ttıiyordu: 
etle '- Sen hastasın oğlum. 

kedi .. 

dedi. Her ·halde arabı rü-
yanda görmüş olacaksın. 

- Hayır! diye isyan et· 
tim. Beni bu hale o koydu .. 
Ben onu öldürmüştüm o da 
beni öldürmük istedi. 

Fakat söylediklerime kim 
se inarımıyordu. Sonradan 
öğrendim ki o vakadan beri 
üç hafta geçmiş ve ben bu 
üç hafta da hiç uyumadan 
ağır hummalar içinde yat
mışım.. O gece saat ikide 
eve gelen 2nnem, taşlığın 

sokak kapısına isaJet eden 
kısmında kanlar görünce 
merak ve dehşet içinde o
dama gelmiş ve beni kanlar 
içinde kırık bir pencerenin 
dibinde yerde baygın bir 
halde bulmuştu. işte ondan 
sonra hastaneye düşmüştüm. 
Arabın ölüsünü, ne bahçe
de, ne de başka bir yerde 
bulamamışlardı. Birşeyi, hiç 
unutmıyacağım: 

Pencerenin dibinde, be
nim tam kanlar içinde yat
tığım yerde bir de kırık 

mavi boncuk bulunmuştu. 

c. c. c. 
Son 

Çeşit Çeşit Sarhoşlu2-a 
Şişeye ve İnsana Dair 

-===-=~=========-
Yazan: REFİK HALİD .. ,. 

T "cümlei asabiye,, mizde ve ,b - 1 -
·od' .~iıımda yuvarlamadan, tahrik hüceyrell!rimizde kar-
1tıt· llenıeden, çekinmeden, kı- gaşalık yapabilecek mevad-
eY' ~. açıkça söyleyip kurtu- dın sebep olduğu bir zehir-
,ıı ttı: lenme değil midir? Bunu 

1''' '- Ben içkiyi severim! yalnız alkol mü yapar? Her 
'"Pakat sarhoşluğu sev- alkol içen sarhoş mu olur? 

ğlıJ ltı; ayıp, iğrenç, zararlı Her ne sebepten dolayı ise 

10• ~il bu ikincisidir. Ama, şımarıklık da bir cins sar-
ıO' d~ içki sarhoşluğunu değil, hoşluk sayılmaz mı? 

~ bir şeyin sarhoşluğunu Görüyorsunuz ki mesele 
.._ ltıediğimi de ilave ede- bu bakıştan çok şümullü ve 
'~· İnsan yalnız içkinin mühimdir; Yeşilayın ve rakı 
~I, servetin, güzelliğin, gradosunun halledeceği iş-
\nın, bilhassa ikbal deni- lerden değildir. ( Hoş insan 
devlet kuşunun da sar- asıl sarhoş iken ayı yeşil 

'ı. ll olabilir, bunlardan da görür, o da ayrı mesele!) 
~1\nnıam. Sonuncusundan, Mesela kolay kazanmış bir 
lıhesjz hiç hazzetmem. yeni zengin para sarhoşudur. 
itli tarifile sarhoşluk si- Bütün hareketlerine dikkat 

t v b'l ~rkezlerine hücum edip ediniz, ne yapacagını ı e-

~ . b" "k k f'l ·~ llgünden itibaren biri kahkaha, diğerı uyu şar ı mı~ 

kültüroark Sinemasında 
iki büyük ve eşsiz Fransız şaheseri 

SAHRA BEKÇİLERİ 
'· O. S. SAHRA Jean Rierr Aumant-Charles Vanel 

Heyecan, aşk, ihtiras dolu büyük şark filmi 

SAHTE KONT 
B A R N A B 

En büyük Fransız komiği FERNANDEL 
~iı~ katılıncıya, gözlerinizden yaş getirinciye kadar gül
~ "~cek, dans, müzik ve göz kamaştırıcı revüler dolu 
'nkaha filmi.. 

Seanslar: Barnab 3.40-7.10 .. Sahra 5.'20- 9 da 
Cumartesi ve pazar saat 1.30da başlar 

.. 
~24 MAYIS 

(HALKIN SESi) --------- ---------------------.., 

te-~sllllDI!DllllTI mıuıınıın'll11llllllllllDOllm e ~~~~§~fü§~ 
1 AN il ARA R A o YOS u ~) 

~i Mizah ~---"'---ı 1
-· • - · ·- 1f 

v 
ıgnı 

~ K •• • § (Bugünkü program) 
~==.,,..==-=== OŞeSJ ~ Türkiye Radyodifüıy_oUn Postaları 
~;,.~g§~~Ei~mııliıımıı. umıııııııııımııırınııııtıı1ııııuırı1ıı DALGA UZUNLUG 

S•• 1 • t• 1 t639m. 183Kcs. 120KW. OY ememJŞ J T.A.Q.19,74m.15195Kcs. 20KW. 
- Sen bu zenci ile evlen- T.A.P. 31,70m. 9465Kcs. 20KW. 

din demek? / 12.30 P~ağrca~ .•. 
- Evet amma zenci ol- 12.35 Turk muzıgı . 

d • s'• I memişti. Ben 1-Kürdili hicazkar peşrevı 
ugunu uy c b · K" dT 

de öyle olduğunu ancak ni- 2-Suphi Ziza eyın u~ ı ı 
kahımızın kıyılacağı gün be· hicazkar şarlu : (Bahçenızde 
lediye dairesinde eski bir birgül olsa.m) , . 
tanıdığımdan duyup öğren- 3-Selahattın Pınarın hıca.z-
d . kar şarkı : (Nereden sevdım) 
ım. . b . . k ' 

ııunuınmnunımwııın 4 Rahmı eyın suzına şar. ı: 

Çekingen ... 
Çekingen aşık sevgılısı 

Neclaııın kapısını çaldı. 

Kapıyı açan hizmetçiye sor~u 

- Bayan Necla evde mi? 
- Evde! 
Çekingen aşık şaşırdı : 
- Bak gene talihim ) ok. 

Ben şimdi onunla karşılaşır
sam, ne söyliyebilirirr. 

ııııımmumı uır.ıhııııt 

İyi Olur 

(Bir sihri tara p) 
5-Faiz Kapancının nihavend 
şarkı : (Gel güzelım) 
6 Halk türküsü: (Dağları hep) 
7-Çarğah 

13.00 Memleket saat ayarı, 
ajans ve meteoroloji haber· 
leri. 
13.15-14 Müzik (Riyaseti 
cumhur bandosu 
san Künçer) 
18.30 Program 

- Şef : fh-

18.35 Müzik (Solistler - Pi.) 
19 00 Konuşma 
19.15 Türk müziği (F<. s ı l 
heyeti) 

minetme-

kle 

her 

bera

ber 

türlü yün

lü, ipekli 

kumaşla

rın aslını 
• • ve rengını 

bozmada
n temizler 
ve elleri kat'ly

yen bozmaz, ha
lis zeytinyağın
dan yaptlmı, en 
temiz sabundur. 

• • J _ (Lt!~s Markasma Dikkat) Ami: 
cıldı:~:. "'"Je S? Ç a li Unit fabrikası ticarethanesi 

Şişman kadın söylüyoı dı : . 
- Bu yaz şehit de kalrr.ı

ya biç niyetim yok, sayfiye
lerden birine gideceğim. 

- Çok iJ i olur bayan, 
şehir sokaklarında bir oto
büslük yer daha açılmış olur. 

20 00 Memleket saat a) .:: ı, 
1 

ajans ve meteoroloji ha' l r- . rın 
leri. 

ki Telefon: 3047· Tel. Ümidun 
yumuşa ı- (Kesstane Pazarı ı~mir) 

------------, miyen bir içki sarhoşundan 
farksızdır. Hazmedemediği 

para sıkleti altında sendele
diğini görürsünü2; atar, tu
tar, dünyaya meydan okur; 
yapmadığı münasebetsizlik, 

kabalık, tabiatsizlik kalmaz. 
Sesi fazla çıkar, çok yer 
doldurur, can sıkar, neşe 
kaçırır, iğrenç ve adidir. Bu 
Devini Umumi Harpte gör
mekten bıkmıştık, tiksinmiş-

· 20.15 Türk müziği 
21.00 Haftalık posta kutusu 
21.15 Esham, tahvilat, kam-

; biyo-nukut ve ziraat borsası 
(fiyat) 
21.25 Neşeli plaklar 
21.30 Mfr7.ik (Vıyolonselist 
Edip Sezen'in konseri) 
21.50 Müzik (melodiler - Pi.) 
22.00 Müzik (Küçük orkes
tra - Şef : Necip Aşkın) 
23.00 Son ajans haberleri 
ve yarınki program. 
23.15-24 Müzik (Cazband-pl.) 

Terzi Kazım 
Sanırüder 

lznıir: Yeni Kavaflar çarşısı 
no. 35 

Avrupanın yüksek terzi mek· 
binden diplomalı 

Peşin ve 
Taksitle 

En müşkülpesent subayla
rın ve sivillerin mizaçlarına 
göre taksitle her türlü elbise 

Diker. k ~----~------------~--------~-------------ti . ~ 
Güzelliğine mağrur bazı Otomobil m~""':!rS.-::=.'='~~Eı:ıımım~ I J 

kadınlar da böyledir, hüs- S 
1
• Ohf( SO R d ~ O g' ~ '1r •~ 

nün sarhoşudur. Tıpkı bir Çarptı ~ a ı ODa fff § " ... /~,y-
sarhoş gibi ister ki dünya Tilkilik caddesinde Ah- h h ~t, -e ~ D) .... /;J[:i (~ !r~--. 
· · · b k k d'sile eş ~ Cilt, Saç ve Zü revi as- ı ~ 2-' _.. o:" fi \ı.\ , ·\ıı \\ \ ışını ıra sın, en ı m - met oğlu şoför Hasan ida- ~ t l ki "tehass sı 'f su ,.., ..., - \'' tf"' ..._ 
gul olsun, kendi güzelliğinin resindeki otomobili ani ola- 2 ~ IB a~ mu k k ~ 81 ;.ı :::! re ..... ai \ """.... ~ l ...... :·-~\ 
Yüz çeşit hoş mezeli sofra- ~ ncı ey er so a 0 • 1 z N 9 • " - • . • • ;ıl 
sının etrafına dizilip "evet d Ah d 1+] U ~ 9 ~ ,, ...... '~~ti"~ rak önüne çıkan Hüseyin '+] TELEFON 3315 ~ o ::; 2'i \)!~- '.t"· ;;~~:JY 
efendim, sepet efendim, bu- oğlu 12 yaşın a l me e ~~~ ~k~:::ınıo;.t2~ 1\) su ..- ~ · 1~;J~lı 11 ·1f\ çarptırarak yara anmasına -~ C ~ [_;JJ~ 1 ~!.\ 
gün dünden güzelsiniz efen- sebebiyet verdiğinden ya- Aşcıbaşı Marka ~ C

0 

S. Y/, ~ ~ \ 
dim .. 11 diye dalkavukluk et· kalanmıştır. :.:.. ~ - ~ ~ 
sin. Şunu yaksın, bunu yık- ----------- Makarnaları 2'-: • ·~ ~ 1 '1 
sın, "uğrunda ölen, öldürü- bulutlu... Kah iltifat, kah ; Pr ~ 1 ',rlj 
len var,, şarkısını hakikat itap! sükuneti, karar ve in- "e = c r~ ·~, 

k Y k l Sil ,.. 8 '/ ~ şekline so sun. ürüyüşü tizamı sevmez, va a oması- a_ v~ .e! t ~,~ 
yalpalıdır, bakırı süzük, ta- nı bekler ve elalemin raha- ~ D> = ~\ ~ 
biati mart havasına benzer. tını kaçırır. ~ °' e r. 

1 b. (Devamı var) ::::· 9 _ ı» !::! ı, Şimdi güneş i, uaz __ s_on_r_a_____ ~ c ::.. ~ 
- :!llfn ee Sayın MUşterilerinua s B ~ ~ 

Mühim ilan i r = = 
Yeni mevsimin yaklaşması d.olay~ ... ~}ic. t.'!~<.~sesemb ~ımyevi 

temizlem ~ ve boyama ışlcr: nı hır ıstısna olmak 
üzere fiatler ~~" y~l~; ı 

" .. c Bu mevsıu ıçın 
Rekabet kabul etmiyecek ch:r~ tc-de tenzilat 

İtinalı işleriyle şöhret kazanmış olaı.. miiessesem bu ft::v kCJl
ade iskontosu ile sayın müşteriloin:!n teveccühünü 

kazanacağına emi11di 
•• 

BUyUkşK~dl~l~an !:}~l !}! ~ 3449 

~ Bugün Asri Sinemada T2'3~4° ~ 
n 24 Mayıs 1939 Çarşambadan itibaren n 
~ Dünya sinemacılık tarihinin en azametli ve en muthiş ~ 
n 3 büyük filmi 42 kısım birden u 
~1 T•• k •• ı•• Milyonlarca dolar yüz - ur çe SOZ U binlerce insanın yarat-

ı ATEŞ KRAi]ÇEsr··· 
· 2- i8tr~e J~N1eiafAdalet Uğrunda 
• 3 Amerika hava ordusunun iştirakile meydaea ge-
• • len baştan sonuna kadar kahramanlıklarla dolu 

1 
olan hakiki bir şaheser V ALASBERI 

Hava Kahramanları 
4 DUnya Haberleri ~---

1937 - 1938 Selanik sergi
sinde birincilik madalyasını 
kazanmıştır. 

··n;:···n~;;ı;··Aıf · 
KamçıoAlu 

Cilt Tenasül hastalıkları 

Dr. Fahri Işık 
ızmir Memleket Hastanesi 

Rontken Mütehassısı 

Rontken ve elektrik ı ~davi•ı 
yapılır ıkinci Beı1er So 
No. 29 TELEFON 2542 

elektirk tedavisi 
ız:ni r - Birioci beyler So 

'.'h.: 55 Telefon : 3179 ----1111111-------...................... . 
Arabi zamk, 
jelatin, tutkal, 
meşhur ARTİ 
markalı elbise 
-kumaş ve çi
çek boyaları 

Tel. 8832 
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H~Eı::~~:N rmm=SONmHAmBE'RLER=mı /~::;:;~·:; 
j __. .. _..,...,.__...,...,.....,.~~====,,.========~==~ . d T"'r~ 

~-----T;hdid~. C. H. P. Beşinci büyük kurultayı sı;a;yo:u 
Mektubu - - Baştarafı 1 ncide r 

--::~:::::-- Ankara, 24 (Hususi) - Beşinci Kurultay 29 Mayıs Pa- B - Değ 'şmez genel başkanın söylevi veya okuttura- hadiselerin cereyan şe;' 
Zabıtamız iz Uzerlnde zartesi günü saat onda açılacak ve bir hafta devam ede- cakları bildirik. den de pek çok istif• e 

Bayraklı ile Salhane ara- edecektı'r. C O b .. l' temin edecektir. Me5 

- n eş uye ı program, tüzük, hesap ve 25 üyeli di- ·ı 
sında Bn. Müyesser adında Kurultay, Milli Şef ismet inönü'nün bir beyannamesi ile lek komisyonlarının seçimi. Türkiyenin in riltere ı e. 
bir kadın Bn. Atiye ile bir- mesaisine başlıyacak ve yine değişmez başkanın bir nutku !aşmasının Amerikan 51 

ıı'kte gı'derken ı'kı' kı'şı'nı'n . Ç - Program, tüzük projeleri ve hesap hülasaları ile mahf'll · d uoıi ile kapanacaktır. d l ki h kk d ı erın e ve um . ı e er a ın a genel sekreterliğinden gönderilen tezke- karında yeni T feb 
taarruzuna uğramış ve Mü- Kurultaya 417 parti mebusu 211 i vilayetlerden gelecek relerin okunması ve komisyonlara havalesi. ürkiye 
yesserin bağırması üzerine delege ve üçü partiye bağlılık muamelesi bitirilmiş olan hük- de esdirdiği sempati b• 
etraftan yetişenler suçluları mü şahsiyet sahibi Zonguldak maden mühendisliği birliği, 3 - Büyük kurultay komisyonlarınca İncelenip umumi sı da az birşey değildir· 
Yakalamıştı. f k k bı'rer heyetin müzakere ve tasvibine arzolunan işlerı' , Alt M t ı a harp malulleri cemiyeti ve Ankara ti ti urumunun ı ayıs a açı oı 

B H 4 - Gönyönkurul üyelerint.n seçimı' , · · · v 1 u tecavüzü yapan asan mümessili olmak üzere 631 delege iştirak edecektir. rasımını yaptıgımız 
Bam ve Osman Özer tevkif Kongrenin ruznamesi şudur : 5 - Büyük kurultayca Partiye verilen yeni istikamet pavyonunun, gerek Tür 
edilmişti. Bunlar halen mev- 1 _ Değişmez genel başkan veya vekili tarafından bü- hakkında değişmez genel başkanın söylevi. gerek Türk dostları ve 
kufturlar. yük kurultayın açılışı. Bu söylev yerine değişmez genel başkan büyük kurultay rek alelumum ziyaret 

Bn. Müyesser evvelki ge- 2 A - İki başkan vekili ve altı sekreter seçimi. kapandıktan sonra bir beyanname neşredebilir. üzerinde yabbğl gjzel 
ce Menmen caddesindeki • sirler, bıraktığı tatlı h• 
evine geldiği zaman kapının İngiliz İtalyan Anlaşması 'Rus lngiliz Müzakerelerı·nı·n ve intibalar ile hepiı:Pİ' 
anahtar deliğinde bir mek- tihar edebiliriz. 

tuk bulmuştur. Mektup, iki Fesh mi Ediliyor Neticesi Bu pavyonu, pek az ot, 
mevkufun ifadesiyle yazıl- ~ -=.. det zarfında bu hale ge 

mıştı. Mektupta şu cümleler Londra, (A.A)-Times gazetesi Roma muhabirinden aldığı Cenevre, 23 (Radyo) Rus murahhası Mayiski, Fransa mek için çalışanlar, bir 
vardır: aşağıdaki haberi neşrediyor : "Alman-Italyan ittifak muahe- Hariciye ~azırı Jorj Bonne ve lngiltere Hariciye nazırı rete hak kazanmak içiıı 

- "Evini yokladık bulcs- desinin imzası münasebetile Italyan hükumetinin geçen se- Lord .Hahfaks arasında bugün muhim müzakereler olmuştur. mek sarfeden insanlar t 
madık .. Sen bu kafadan vaz ne aktedilen Ingiliz - Italyan anlaşmasını feshetmek mec- Joq Bone, konuşmaları müteakip gazetecileri kabul ede- değil, sevgili yurdlarııı• 
geç .. Sonu fena olacak .. iki- buriyetinae bulunacağı hakkında gerek Romada gerek diğer rek beyanatta bulunmuş ve Rus _ lngiliz müzakerelerinin büyük inkılaplarının gilS 
miz hapishanede isek beşi- bazı yerlerde şayialar çıkmıştı. Fakat büyük bir selahiyetle neticesinden ümidvar bulunduğunu söylemiştir. liğin ve azametini ca111.~i b 
miz dışarıdayız,. Aklını ba- söylenebilir ki halen Italyan hükumetinin böyle bir niyeti ııuımunım dırmak ve göstermek 1 

şina topla .. Olmazsa bir gece hakkında hiç bir emare mevcut değildir. 'ilk tedrisat Muallı·mıerı· umu- aşk ve heyecanla ' uğraŞOJ 
evde bastırıp öldürecegv iz. bilen ve seven vatanper 

• " A ee 
Zavallı kadın ~bu mektubu DENiZ F ACIASI mı muvazeneye alınıyor idealistler gibi çalışmışl11r 

alınca derhal karakola müra- __ ,,_ _ _ --

caat etmiştir. Zabıta, tehdid Denize Dalan Bir Tahtelbahir Ankara, 23 (Hususi) - Vilaye tlerde ilk tedrisat öğret-
mektubunu gönderenleri ehem menlerinin umumi müvazeneye alınmaları için M:tarif Ve-
miyetle aramaktadır. Bir Daha Çıkmadı kaletince tetkikata başlanmıştır. 

--~.:::::-- Nevyork, 23 (Radyo) - Amerikan tahtelbahirlerinden 

Erik Çaldı biri, bugün denize dalmış ve 73 metre derinliğine kadar 
inmiş ise de bir daha çıkmamıştır. Üç vapur ve dalgıçlar 

Bayraklı Bornova cadde· 
tahtdbahiri çekmek üzere hareket etmişlerdir. Tahtelbahi 

sinde Mehmet oğlu Hasan 
Yahya kızı Medihanın bah- rin mürettebatı yetmiş iki kişiden mürekkeptir. 

çesine girerek erik çaldığı 
sırade görülerek yakalan
mıştır. 

Ask re Davet 
1-lzmir şubesinde mu

kayyet yerli erattan henüz 
şimdiye kadar hizmeti filiye
sini yapmamış ve şimdiye 
kadar şubeye gelmemiş ve 
yahut gelmiş te müretteba
tın kapanması dolayısile ser 
best bırakılmış 316 dahil 
doğumludan 1333 dahil do
ğuma kadar topçu ve mu
habere sınıflarına mensup 
olanların sevk edilmek üze-
re hemen şubeye müracaat
ları. 

2- Gene lzmir şubesine 
mukayyet yerli erlerden he
nüz askerliğini yapmamış 
ve şimdiye kadar sevk edil-
memiş olan 316 dahil doğu
mundan 1335 dahil doğuma 
kadar piyade sınıfına men
sup erlerin sevk edilmek 
üzere hemen şubeye müra
caatları. 

3- Yukarıdaki madde
lerde çağırılan topçu, mu-
habere ve piyade sınıflarına 
mensup erlerden hava teb
dili ve müddetlerinin bit
mesi üzerine şube emrinde 
olan erlerin de hemen mü
racaatları. 

4- Bedel vermek istiyen 
lerin dilekçeleri ile 26 ma
yıs 939 akşamına kadar şu
beye müracaatları. 

5- Bu sınıflara mensup 
erlerden gelmiyenler hakkın 
da bekaya addile askerlik 
kanununun buna müteallik 
maddei mahsusasının dera- ı 
kap tatbik edileceği ehem
miyetle ilan olunur. 

B. M. MECLiSiNDE 
Baş tarafı birinci sayfada -

sisatı m~sture 
emrindedir. 

Başvekalet [t~ sarfedileceğini ve eski mü
tekaidler meselesini hallet-

Bunun haricinde Dahiliye 
vekaletinin emniyet tahsisa
tı vardır. Bu da Başvekil, 
Dahiliye ve Maliye vekille
rinin müşterek bir kararna
me alınan senede bir kere 
bunun evrakı müsbitesi Baş 
vekaletçe görülür. Sayın 
başvekilimiz bundan sonra 
Dahiliye vekaleti için veri
len mestur tahsisatın ne su-
retle sarfedildigi ve yeni 
Türkiyenin medeni devlet
ler gibi teşkilat ve t nsika
ta tabi bulunduğunu ve bu 
teşkilatın merkezden köy
lere ve köylerden merkeze 
zincirleme suretile birbirine 
bağlana:cağı ve bu uğurda 

elden gelen her gayretin 

mek için çalışı ldığını izah 
etmiş ve " bu mest!leye esa 
sen muhalif deği liz ,, tem· -
nah bravo nidalarile ka r
şılanmıştır. Başvekilimiz as
keri maluller hakkında ya
pılan ve zapılacak olan yar 
dımlar hakkında da rakam
lara müstenid izahat ver
mişlerdir. Doktor Refik Say· 
dam B. Refik İncenin Ata- ı 
türkün anıtı hakkında sor
duğu bir suale de cevap 
vererek bunun parti grubun-
da halledildiğini ve kendisi
nin bu mühim mesele ile 
yakından alakadar olduğunu 
anıtın yapılacağı arazinin 
tesbit ve hudutlarının tayin 
edildiğini beyan etmişlerdir. 

İkisi de beraber yürümelidir 
---------~--~-~-~. ~~----
Baştarafı 1 inci sahifede -

tin vücude getirdiği muazzam mali, sınai ve iktısadi mües
seselerden milletin icabettiği ve muhtaç olduğu derecede 
istifade edebilmesi için şahsi teşebbüs meydanının da boş 

ve verimsiz bırakılmaması lazı mgelir. 
Aksi takdirde daima gözönünde bulundurulan hedefe 

istenen bir mükemmeliyette ulaşmak bir hayli güç olur. 
"Akşam,, arkadaşımızla mutabık olmadiğimız bir nokta 

o da: Bu muvazenesizlikte maarifimizin mekteplerimizin 
oynadığı rol, iddiasıdır. 

Bizce bu işde yalmz Maarif vekaletini mes'ul veya mü
sebbib addetmek hiç doğru olamaz. Eğer devletçilik ile 
şahsi teşebbüs ve kalkınmanın bir ve müvazi bir surette 
yürümesini temin edecek bir devlet proğramı yapılmaz da 
bunu yalnız mektep proğramlarından bekliyecek olursak 
o zaman yetişen gençlf rin devletçilik ihtiyaçları ve talep
leri karşısında muvaffak olamamaları ihtimali çoğalır .. 

Telgraf ve Radyo Hülasaları 
lngiliz - ltalyan muah~desinin fesh i için Hitler Mussoli

niyi tazyik ett ği söyleniyor. 
§ Nazi hücum kıt'alarına mensup 25 bin kişi şark mın

takalar spor şampi)onluk müsabakalarını yapmak üzere 9 
H aziranda Danzige ge lecek tir. 

§ Londra 'da Validt! kra liçe Mc.ri bir otomobil kazası 
atlatmıştır. • 

§ Ankara' da toplanacak olan maarif şürası Tem muzun 
ilk haftasında açılacaktır. 

~ J a ponya, Aınt:ri ka ile lng iltereyi gücendirmemek için 
Avrupa işlerine karışmamağa karar vermişti r. 

Bi baba katili 
Karde! i taralln ~an 

öldürüldü 
.. Söğüd (Hususi) Söğü-

dun Atalan köyünde bir 
genç nef!!ini müdafaa eder
ken kardeşini öldürmüştür. 
Hadise şöyle olmuştur: Köy
de baba katili diye taı ınan 
Mehmed ile kardeşi Akif 
uzun müddettenberi kavgalı 
bir halde bulunmaktadır. 
Bunlardan Akif annesi ve 
bir takım kimselerle beraber 
Eskişehre giderken Mehmed 
yolda kendisini pusuya dü
şürüyor. Kamasını çekerek 
Akifi öldürmek istiyor. Akif 
değnekle mukabeleye çalışı
yor, fakat değneği de. kap
tırıyor. Mehmed kardeşinin 
elbiselerini parça parça et-
tiği sırada Akif yerden bir 
taş kapıyor ve Mehmedin 
üzerine fırlatıyor. Başına 
isabet eden taşla Mehmed 
derhal yere düşüyor ve ölü
yor. 

Katil köye gidip muhtara 
teslim olmuştur. 

--:.:ı:::::--

TahaKkuk etmiş orman 
resim ve hasıUitı 

tahsilAtı 
Mülga arman nizamname

sine tevfikan tahakkuk et
tirilmiş orman rüsum ve ha
silatından orman idarelerince 
tahsil edilmemiş olanlarına 
ait vesika ve dosyaların 
maliye idarelerince orman 
idarelerine devri kararlaş-

1 

l i ~il e e ve 
Fransa 

Hariciye nazırları mem· 
leketlerine c öndUler 
Cenevre, 23 (Radyo) -

l ngilt ı::re hariciye nazırı lord 
Halifaks Londraya ve Fran
sa hariciye nazırı ·Jorj Bone 
Parise hareket etmişlerdir. 

--········ ........ --
Veterinerler 
arasında 

İzmir merkez veterineri B. 
f lhami Ansel Tire veteriner-

liğine, Kuşadası veterineri 
B. İbrahim Özler Torbalıya, 
Tire hayvan sağlık memuru 
B. Faik Ürüm İzmir merkez 

memurluğuna, Torbalı me· 
muru B. Mustafa Baydar 

Bayındır memurluğuna, mer
kez hayvan sağlık memurla

rından B. Hazım Okay Ur

laya, B. Mustafa Baştopçu 

Tireye, B. Halil Aykut Ke
malpaşaya, B. Ali Riza Acun 

Stferihisara nakil ve tayin 
edilmişlerdir. 

--::::!:::--

Bıçak bulundu 
lkiçeşmelik caddesinde Mu

harrem oğlu Eyübun üzerin
de bir bıçak bulunarak 

Toprak veril 
köylülerin 
taksitleri . 

" Borçlanma kanynu ı:P~fl' 
hince toprak verilecek çı ( 
çilerin borçlarının 9?.8 st~,. 
sinden itibaren 20 sene 0 1 
rak taksitlendirilmesi ve 9İ 
senesinden sonra geçen b J 
senenin yirmi seneden tetl 
edilmesi suretile Maliye te~ 
kilatınca muamele yaJ'1 

yordu. 
Maliye V kaleli bu buS~ 

• tıf• 
ta yeni bir karar veroııf f 
Bu kararda toprağa mubt•, 
çifçilere borçlandırma sııreıı 
tile toprak verilmesinde.

1 
maksat bu gibileri kolaY b'~ 
şekilde toprak sahibi etOle, 

·ıı 
olduğu halde 928 senesı 
den sonra toprak verileol~ 
rin yirmi senelik tecilde 

0 
istifade edilmeleri kanuııll ,ru ruhuna tevafuk etmekte 1 a· ~ 
demekte ve bu kanuna g . ., 
re toprak alan köylüler• 
borçlarının kendilerine to~ 
rak verildiği tarihten itib;;. 
ran 20 senede tahsil cibe , 
ne gidilmesini teşkilil111 

bildirmektedir. -il-----
Elektrik ki)O' 
vat tarif esi_ı-
Nafıa Vekaleti, önütılu ... 

'Çl"' 
deki altı aylık devre ~ jJJ 

elektrik kilovat tarife~'~ir· 
tesbitini vilayete bildiroı 1~ ., 

Tarife komisyonu oda ~.,i 
hayat endeksi cetvelle't•' 
istemiştir.. Bunlar baıır •' 
nınca toplantılara başh•" 
caktır. __ . ...,._ ..... __ _ 
Meryem kaJll" 

Taşıdı f>.b' 
Kemeraltı caddesinde d' 

met kızı a . ele ·40 ~aşı~,· 
Meryemin üzerinde bır .

1 
,_. 

ma bulunduğundan yak• • 
l alınmıştır. 

Piyan20 Biletlerinizi Mutlaka SAADET Kişesinden Alınız 
m1ştır. mıştır. 4 
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