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!ı. --· . ı· "411yan gazeteleri, ltalyan - Alman askeri ittifakının hiç 
Mecliste Mühim Beyanatı 

i· laınan Romayı Berlinin vesayet ve himayesi altına sok
r 1i'ını ve sokmıyacağıoı haykırmak mecburiyetini hisset

eıı sonra Roma - Bertin mihverinin de yine hiçbir za-

Ankara 25 (Hususi) - B. 
M. Meclisi bugün toplanarak 
yeni büdçe müzakerelerine 
devam etmiştir. Sözü evvela 
Dahiliye Vekili B. Faik Öz
trak almıştır. Ve ezcümle 
demiştir ki: 

bir harb vasıta ve aleti olmadığını ilan etmek lüzu-
tt it da görmüşlerdir. 
~lYan gazetelerinin yazdıklarına karışmakta - bize ça
bir noktası bulunmadıkça - hakkımız yoktur. Ne on-
" şöyle yazacaksınız ,, diye ihbar etmeğe ve ne de 

• lt bizi 11 her yazdığımıza inanacaksınız ,, diye bir cebir 
trınekte hakları vardır. Yalnız ltalyan matbuatına şu
hatır)atmak isteriz ki harbi istemiyenlerin, sülhun dos-

.. ~ltnların lisanları da, tavır ve hareketinizi de başka bir 

Muhterem arkadaşlar, Da 
hil ıye vekaletine aid bütçe
ler hakkında sayın arkadaş
ların mütalealarına cevap 
vermek için huzurunuza çık 
mış bulunuyorum. t ve tarzda olmaları lazımgelir. Artık herkes öğrendi 

lrb yapmak kadar kolay birşey yoktur. Bu iş için bu
orta çağlarda riayet edilen bazı usul ve kaideleride 
tı dikkate almak mecburiyeti kalmamıştır. Yalnız bu

. bir harbi yapmak ne kadar kolay ise büyük ve kuv
devletleri birbiri ile çarpıştıracak müthiş ve kanlı bir 
tebenin içinden çıkmak o kadar zor olacaktır. Hele 

Malumunuzdur ki dahili
ye vekaletine tevdi buyur
ğunuz yazifeler emniyet ve 
asayiş , nüfus, vilayetler ida
resi, matbuat, idarei husu
siyeler, belediyeler ve köy 
idareleridir. 

Muhterem arkadaşlarımın 

mütalealarını bu esaslara 

~Otluk altın içinde yüzmiyen devletler için daha çok 
e ijk ve yorucu olacaktır. 
it 

e 

SIRRI SANLI 
~ ................................................................. , .... .. 

M. MECLiSiNDE 
KABUl .. ~ARiF BUT'ÇEsi 

EDİLDİ 
~kara, '.L6 (A.A) - Bü

Millet Meclisi bugün 
tıcırak Maarif bütçe.sini 
~ere etmiş ve bütçe 
de bir çok hatı plerin 
laaları ve bu mütalaa

~arşılık olarak Maarif 
1tıin verdiği izahatı dir.

,~en sonra bütçe kabul 

'' ve yarın toplanmak 
t~ celseye nihayet veril
it, 

.. 
Maarif Vekilimiz Hasan 

Ali Yücel 

~ 11ıidiye~ .. ffaziranda geliyor~ 

göre tasnif ederek toplu 
cevaplarını vermek istedim. 
Maruzatım arasında unutul
muş kısımlar olursa lütfen 
hatırlatırsanız emirlerinizi 
tekrar ifa ederim. Emniyet 
ve asayiş meselesi üzerinde 
arkadaşlarım lütfen ve müt
tefiKan bızi taltif edecek 
sözler söylediler. Memlekette 
asayiş ve emniyetin mem
nuniyeti mucip olacak şe
kilde devam etmekte oldu
ğunu ifade etmekle gerek 
beni ve gerek kenditerile 
çalışmaktan zevk duyduğum 
arkadaşlarımı taltif buyur
dular. Elimize verdiğiniz 
kanunların ahkamı dairesin
de kurduğunuz cümhuriyet 
idaresine yakışacak surette 
memlekette emniyet ve asa
yişi daima mütekamil bir 

~ . . 
4 --· l lngiliz 

1 
harbiye 

~iye mektep gemis.!_ ı 
>-.tt rayında limanımıza ... 

Gemide bir (imtihanlhe
yeti ve müteaddid doktor 
bulunacak talebelerin imti
han ve muayenelerini yapa
caklardır. 

t -.Cak ve Izmirden de- ı 
t:b~ ! ~kul'!~ gir~ 
~!ebeleri alacaktır. 

-rER GUL İSTER AGLA 

nazırı 
Moskovaya gidiyor 
Londra, 25 (Radyo) - ln-

giltere harbiye nazıra maiyeti 
erkaniyle yakında Moskova
ya gidecektir. Nazır Sovyet 
Rusya ordularında tetkikat 
yapacaktır. 

-;::::ac:--

Yu2oslavya 
Kral naibi Be rllne 

gidiyor 
Berlin 25 (Radyo) - Yu

goslavya kral naibi bir Ha
ziranda resmen Berlini zi · 
yaret edecektir. Prc?ns Ber
linde iki gün kalacaktır. 

Bu da bir istatistikçi! •• 111111-------
adamın birisi günlerce düşünmüş, taşınmış, hesaplamış ve bu hesaba 

\r 
'.ttı, en çok; terzi, tatlıcı, şapkacı, berber, avukat ve muharrire malikmiş.. Londrada 

~. ~bacı, mühendis, matbaacı ve aşçı çokmuş, Amsterdamda kolleksiyonör ve eskici 
~, tpolide hammal, Münihde bira içen,;Floransada çiçekçi, Lizbonda da kapıcı, Istan· 
) ~ :ınıirde kahveci diğer şehirlerdeki rekoru kıracak derecede fazla imiş ..• 

lri, aklı kafasından bir karış yüksekte duran bu istatistikçiye: 

iSTER GUL İSTER AÖLA 

surette temin ve idaml!ye 
çalışacağımızı vadetmek be-

1 nim için bir borçtur. 
Dahiliye Vekilimiz bilahe

re jandarma polis binalarile 
jandarma telefonundan, nü
fus defterlerinin ıslahından, 

f evlenme işlerinden, zabıta 
teşkilatı üzerinde tadi liit 
meselesinden, kırtasiyecili 
ğin çokluğundan, hava t h 
likesine karşı korunma tcd· 
birleri ve yol mükellef! •. 
hakkında uzun uzadıya iz.
hat vermiş ve hararet le .ı.'
kışlanmıştır. Ve son olar.ı ·, 
Cümhuriyet devrinde bJş ... 
rılan işler için de şun l... .. 
söylemiştir: 

12.805.000 lira sarfederd. 
1108 ilk mektep, 9 mil)o .. 
283.611 lira sarfederek 5 ~3~ 
kilometre şose yapılmıştır. 
İki milyon 326.000 lira sar
fiyle 48 hastane binası yap 
mışlardır. 131.000 lira sa. -
fiyle üç tane doğum ev 
yapmışlardır .. 

Ve bu suretle hepsini sa
rarak sizleri meşgul ve ra
hatsız etmiyeyim. Bu idare
lerin bu güne kadar fayda
lı müesseselere sarfettikleri 
para 90 milyon liradır. 

Bu, şu çok kısa devreye 
en zaif zamanlarına tesadüf 
etmesine rağmen istihfaf 
edilecek kadar küçük ol
masa gerektir. 

Italya kralı ile 
Mussolini 

Arasında ihtilaf varmış! 

Londra, 25 ( Radyo ) -
ltalya kralı Viktor En;ıanuelle 
Mussolini arasında derin bir 
ihtilaf başgösterdiği ve kra
lın oğlu veliahd prens Um
berto lehine saltanattan fe
ragat etmek niyetinde bu
lunduğu hakkında bazı Av
rupa gazetelerinin verdikleri 
haberleri tekzip maksadiyle 
dün akşam ltalyanın bura 
sefarethanesinde bir nümayiş 
yapılmıştır. 

·······•·························· . . 
~ AMERiKA i . . . . 
i MEKTUPLARI f 
: : . . 
:t•••••••H••tt•t•t••••••••••••H: 

Nevyork Sergisinde 
Türk Pavyonu 

Yazan: ismet S. Sanlı 
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Büyük bir millet mümessille 
rinin büyük bir millet lehinde 

söylediği güzel sözler 
-------- ıı n ı 

Amerikalılar süratle yap ı lan terakki/ere alışık oldukları 
Türklerin p ek az zaman la vücude getirdikleri terakki ve 
medeniyet cs:!r !eri kar'ı sın da derin hayretlere düfmüşlerdir 

Nevyork sergisinde pavyonumuzu süaliyen Milli 
Şefimizin büstü 

[ Nevyork'da açılan bey- ~ şeref ve bahtiyarlık sayıyo-
nelmilel büyük sergideki ruz : J 
Türk pavyonunda bir vazife Edvard Flynln nutku 
alan Bayan İsmet S. Sanlı Türk komisyon reisi, ba-
pavyonumuzun açılış resmin- yanlar, baylar : Burada tem· 
de çok güzel, çok doğru ve sil edilen birçok milletlerin 
her Türkün göğsünü iftihar arasında bilhassa Türkiye'yi 
ve gururla kabartacak nu- • memnuniyetle karşılıyoru?., 
tukları da bize yetiştirmiştir. çünkü Türkiyenio sergisinde 
Büyük bir milletin mümes- Nevyork sergisinin "Yarının 
sillerinln büyük Türk milleti dünyası,, şiarının elle tutu-
için söylediği bu çok mühim lur şekilde tahakkukunu gö-
ve Türk inkılap ve terakki rüyoruz. 
tarihinde kıymetli birer ve- Mazide Türkiyeyi büyük 
sika hizmetini görebilecek Osmanlı ve Şarki Roma im-
bu nutukların en mühim kı" paratorlarının yurdu ve uzak 
sımlarını iktibas etmeği bir [ Devamı 4 uncu sayfada ] 
~~~~s:~~· ......... :~..:.....:: :..-. ·.~~~E;:F""~~~~ .... 

Halkın Sesi Hakkın Sesidir 

Ucuz kitap, ucuz gazete 
ne zaman? 

Neşriyat kongresinin güzel kararlarını okuyarak büyük 
b"r sevinç ve teselli duyan bir okuyucumuz bizden sordu: 

- Neşriyat kongresinde yaptığınız müzakereler hepimi
zin yüreğine su serpmişti. Bundan sonra ucuz kitap ve 
gazete okuyacağımızı zannetmiştik. Fakat henüz ortada bir 
şeyler yok, acaba bu da tahakkuk etmeyecek tatlı rüyalar· 
dan biri mi? 

- Başka bir münasebetle söylediğimiz gibi her makam 
bu r. eşr!.r:ıt ve kültür işlerini maarif vekilimiz gibi düşünür 
ve onun diled iUe ı i b:r gün bir kanun olursa bu tatlı rüya

- D ... vamı 4 üncü sahifede -
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Büyük Kurultayda konu-m 

şulacak mühim işler 

TARİHTEN BiR YAPRAK: 
Tarihte büyük 

iztırap çeken 
haksızlıklara uğrıyan ve 

millet: kahraman bir 
----------~+= ---------- P O L o N y A (Dünkü nüshadan devam) 

4 - Maliye vekaletine ait 
dilekler : 

1 - Alelumum vergilerin 
tevhidi ve bir elden tahsili, 
hayvan vergisinin biraz da
ha indirilmesi ve çift hay
vanlarından vergi alınma
ması .. 

2 - Fındıkhk vesaire gibi 
yeni yapılan bağ ve bahçe
lerden on sene vergi alın
maması, buğday koruma 
vergisinde tahfif yapılması.. 

3 - Köy tapu senetlerinin 
harçtan ve köy binalarının 
vergiden muafiyeti, kadastro 
işlerinia tesrii, kasaba ve 
köylere teşmili. 

4 - Muhtaç ve arazısız 
köylüye ewveaıı m..:truk ..- , hÜ
küıuet ve: evkaf arazıJerının 
h:vzıı ve buulan ıı uzu vade 
ve ucuz fıatlt:rlc: satılma:u. 

5 - Eski mütekait maaşla
t'ının attırılması .. 

5 - Maarif vekaletini ala
kadar eden dilekler : 

1 · MuhteJif yerlerde ma
halli ihtiyaçların karşılığı 
olarak lise, orta, ilı, ve sa
nat okulları, kız enstitüleri, 
ticaret lisesi, milli kütüpha
ne ve müzeler açılması .. 

2 - Mektep kitaplarının 
ucuzlatılması ve vaktinde 
dağıtılması ve tedris senesi 
içinde değiştirilmemesi .. 

3 • İlk tedrisat ışının 
umumi bütçeye alınması, ola
mazsa umumi bütçeden vila
yetlere yardım yapılması .. 

4 • İlk mektep muallimle· 
rının maaşlarının umumi 
müvazeneden verilmesi.. 

6 - Nafıa, münakalat ve 
muhaberat, ticaret ve iktısat 
vekaletlerine ait dilekler : 

1 - Adapazarı • Bolu hat
tı inşaatı başta olmak üzere 
esas demiryollarından bazt 
şehir ve kasabalar içerisine 
tili hatlar yapılması. 

2 • Hat boyunda nüfus 
kesafeti ve iktısadi faaliyet 
dolayısiyle ihtiyaç görünen 
yerlerde ara istasyonları ya-
pılması, ambarlar tesis ve 
mevcutlarının tevsii. 

4 - Şehirleri birbirine bağ
lıyan esaslı istikametlerdeki 
yol ve köprülerin ıslahı, yol 
vergilerinin yalnız yol işleri
ne sarfı .. 

5 - Samsun, Trabzon ve 
Mersin limanlarının inşası ve 
bazı iskelelerde mendrek, 
iskeleleri olmıyan sahil şe· 
hirlerinde de iskeleler yapıl
ması. 

6 - İhtiyaç görülen küçük 
kasaba ve nahiye merkezle
rinde de posta ve telgraf 
merkezleri açılması .. 

7 - Halka ucuz radyo te
mini, köylerin radyolanması 

için köy idarelerinin mecbur 
tutulması. 

9 - Çimento, şeker, gaz, 
benzin, mazot, fiatlerinin da
ha çok ucuzlatılması. 

1 O - Pamuklu mensucatın 
ucuzlatılması, kömür fiatleri
nin halkın iştira edebileceği 
hadde düşürülmesi ve alelu
mum ev mahrukatının ucuz· 
)atılması. 

11 - f'\ fyon müstahsilleri
nin toprak ofisi ile mevcut 
vazıyetlerinin ıslahı ve alel
umum afyon istihsal ve satış 
işinin düzene konulması .. 

12 - Muhtelif yerlerde Ş l.!
ker, mensucat, meyan kökü, 
iplik, pamuk yağı, sabun, 
kusp ... , kendir, meyva kurut
ma, pırinç, çay, çuval, şayak 
fabrikaları açılması . 

13 - Pancar fıatleri n in 

arttırılması .. 
14 - İht · yaç görülen bazı 

sahil şc:birlc:rimize vapur uğ· 

ratılması ve navlunlarının 

tenzili ve sefer tarifelerinin 
ihtiyaca uygun şekilde tan
zimi.. 

15 - İstihsal ve istihlak 
kooperatif işlerinde hariçte 
kalan ve muayyen mevzu
larla iştigal eden iş zümre
lerinin de kooperatifleştiril
mesinin temini .. 

16 - Yerli fabrika mamul
lerinin satışlarında mutavas· 
sıt ellerin kaldırılması .. 

17 - Bahkçılığın ıslah ve 
himayesi. 

18 - Lüzum görülen yer· 
lerde ticaret odası, toprak 
ofis ajanlığı ve bankalar şu
belerinin açılması .. 

19 - Alelumum ticaret iş
lerini kolaylaştıracak ve 
mahsullerimizi kıymetiendi
recek bazı müteferrik dilek· 
ler. 

7 - Sıhhat ve içtimai 
muavenet vekaletine ait di
lekler : 

1 - Doktor ve sıhhat me· 
muru, ebe eksiğinin her 
yerde tamamlanması .. 

2 • Olmıyan yerlerde has· 
tane, dispanser, eczane açıl
ması. 

3 • Sanatoryumların art
tırılması, sıtma, trahom, ve· 
rem, frengi mücadele teş

kilatının arttırılması ve mın
takalannın tevsii. 

4 - Kinin ve alelumum 
ilaç fiatlarının ucuzlatılması, 
doktor vijite ücretlerinin bir 
nizam ve disiplin altına alın· 
ması. 

5 - Çok çoçuklu ailelere 
yardım işine hükumetin faz
la ehemmiyet vermesi, kim
sesiz çocukla r için devlet 
yurdları açılması. 

6 - Muayyen mıntakalar
da rontken merkezlerinin 
açılması, hükumet tabibleri
oin muayyen zamanlarda 

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

büyük vals 
~ Harikalar şaherinin Fransızca Veniyonu bugün 1 

matinelerd:n itiba,.n ı 

ELHAMRA SiNEMASINDA 
j_,"' .•• :c:ınş/ar: 2-4:6.30 •::da 6,a,lar m _ij 

köyleri dolaşıp sıhhat kon· 
trölü yapması. 

7 • İskan işlerinin süratle 
tanzimi ve mıntakalarında 

sıhhatı bozan bataklıkların 
kurutulması. 

8 - Gümrük ve inhisarlar 
vekaletine ait dilekler: 

1 - ispirtonun, tuzun, ha· 1 

rut ve saçmanın ucuzlatılması. 

2 • Ziraat işlerinde kulla
nılan ve gümrük muafiyeti 
dışında kalan diğer ziraat 
alat ve edevatının da güm
rük muafiyeti. 

3 • Istanbulda tuz satışı
nın temini ve tuz anbarları
nın çoğaltılması. 

4 - Şarapçılığın ıslahı ve 
himayesi. 

5 - lnhisarların alacağı yaş 

meyvaları vaktinde ve değer 
fi atinde alması ve mevcut 
güçlüklerin bertaraf edilmesi. 

6 • Gümrük muhafaza teş
kilatının genişletilmesi. 

7 • Köylü ve halk sigara
larının ucuzlatılması, köylü 
için sigara kağıtlı tütün pa
ketlerinin de satılması, Türk 
sigara ve tüt~nlerinin 
setinin arttırılması. 

nefa-

. , 

Artık Lehistanda mal 'le 

d "'I· can emniyeti mevcud egt 
di. Moskof çarlığının bo· 
yunduruğu bütün ağırlığile. 
Lehistanın boynuna geçmittl• 

Sessiz sedasız 
mücadele 

O tarihten itibaren Le• 
histan tarihi kalın bir esrar 
perdesine bürünür. O ıa• 

mana kadar Lehlinin ıztı

rabı meydanda iken o ta· 
rihten itibaren bu ıztırab 'it 

elem madenlerin karanlık 
dehlizlerine, mahpeslerİJI 
rütubt:tli koğuşlarına gömül· 
dü. Artık Leh milleti tek 
bir gaye için yaşıyor 'le 

mücadele ediyordu: Hürri· 
yet ve istiklale yeniden sa· 
hib olmak. Artık ıztırap u· 
nutuluyor, ondan bahis bile 
olunmuyordu. Her Lehli içio: 
"sezsiz, sedasız mücadele 
etmek, ıztırab çekmek "e 
nihayet ölmek,, bir şiar ha: 
Iine geçmişti. Artık şahsı 

düşünce ve edişeye yer kal· 
mamıştı. 1793 harbini gör• 

müş olanlar bu boğuşmanıll 

heyecanlı fedakarlık safha· 

}arını görmiyenlere anlatı· 

yorlar, onlara cesaret "" 
fedakarlık aşılıyorlardı . 

8 - Müsait yerlerde tütün 
ve tömbeki ekilmesine izin 
verilmesi, tütün mıntakala

rında müstahsil malının iyi 
muhafazası için ambarlar 
yapılması ve imalathaneler 
tesisi, tütün zürraının maruz 
bulunduğu müşkilatın kaldı

rılması içiıı tedbirler ahn-

Polonyanın, Avusturya ve Prusya taratından üçüncü defa 
taksimini tasvir~ eden bir resim 

1930 da keyfi tevkifler, 
müsadereler art\k ümurıJ 
adiye halini almışlardı. Gece 

ması. 

9 - Ziraat vekaletine ait 
dilekler: 

1 - Orman kanununun 
tatbikktını kolaylaştırıcı ve 
bu hususta halkın müşkila
tını izale edici tedbirlerin 
alınması nizamname ve tali
mainamelerin basitleştirilme-. 

. sı .. 
2 • Köylünün ziraat işle

rinde kullanmak için ihtiya· 
çı olan ağaç ve kerestenin 
daha kolay temini. 

3 • Kereste ve mahrukat 
ruhsatiyelerinin vaktinde ve 
kolaylıkla verilmesinin te
mini. 

-2-
Fakat bu kahramanca mu-

kavemete rağmen Rusya 
yeniden 3 milyon nüfuslu 
geniş bir mıntakayı, Prusya 
da 1,000.000 nüfusu ilhak 
ettiler. 
Vakıa hür ve müstakil bir 

kaç arazi parçası kalmıştı 

amma bunlar da uzun müd
det hürriyet ve istiklallerini 
muhafaza · edemiyeceklerdi. 
Filvaki 1795 de Polo .. ya 
krallığı üçüncü ve son bir 
taksime uğradı: Avusturya 
küçük Polonyayı, Rusya 
4,5t 0.000 nüfusu, Prusya da 
2.500.000 nüfusu kendi nü
fuslarına katıyorlardı. 

9 • Müzir hayvanlarla ve 
zirai hastalıklarla mücadele 

4 - Devlet ormanlarındaki işinin genişletilmesi ve vası-
yabancı fidanların halka mec- talarının ve bilhassa kükür-
canen verilmesi. tün ucuzlatılması . 

5 • Her cins damızlıkların 10 • Alellımum tohumla-
ve haraların çoğaltılması. 

6 • Baytar ihtiyacının te-. . 
mını. 

7 - Fidanlıkların çoğaltıl • 
ması ve her iklime göre 
meccanen fidan dağıtılması. 
ipek böcekciliğin ve koza
cıhğın ıslahı ve genişletil
mesi, tohum dağıtılması ve 
para yardımı yapılması. 
8 - Ziraat alatının kolay ve 
ucuz taksitle tedarikinin le
mini. 

rın ıslahı işi, toprak mah
sullerinin standardizasyonu 
işi ve zirai kombinaların , da
hil de ziraat fabrikaları ve 
ameli ziraat mektepleri açıl
ması. 

11 • Ziraat memurlarının 
ihtiyaçlarının izahalesi. 

12 • Zir at bankasının a
çacağı kredi ve alelumum 
kredi kooperatifleri hakkın· 
da mıntakaların hususiyet· 
lerine gön bazı teklifler. 

~~---------------~ Bugünden itibaren 
• d Ucuz Yeni Sınema a vazhk 

2 inci Zengin ve şaheser hafta Yeni Kopya - Türkçe 

KARA KORSAN 
İzmirde ilk defa - Çinli hafiye Çarliçan 

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

Nis sey
denizaltı 

TÜRKÇE EN SON Foks JURNAL 
....................... IEie;;;a.ti& ............. I. 

~ ................................................... . 
YAZAN: ! 

• Maurlce Level : 
.................................. _ ..... .......... t * 

Artık Lehistan krallığı 
tarihe karışmıştı ve bu ta
lihsiz millet için, hiçbir mil
letin tatmadığı alemli, acı 
bir hayat başlamıştı. Lehis
tan ismi haritadan silinmiş
ti amma galibin istibdadın
dan kaçan binlerce Polon
yalı da Fransaya sığındılar 

ve Fransız ordusuna gönül
lü yazıldılar . 

" Leh Lejiyonu ., ismi 
altında bir cüzütam teşkil 
eden 150000 Lehli gönüllü 
ltalyada ve Ren muharebe
lerinde yaralıklar gösterdi
ler, şan ve şeref kazandılar. 
1807 yılında Napolyon Bo
napart sabık Lehistanı zap· 
tetti ve "Varşova büyük dü
kalığı., nı kurdu. 

1815 yılında Napolyon 
mağlup olup da Rusya İm· 
paratoru birinci Aleksandr 
Lehistan krallığını yeniden 
tesis ettiği zaman Lehliler 
artık felaketlerinin sona er
miş olduğu zehabına düş

tüler. Halbuki hakikatte Leh 
liler için asıl zulüm ve iti
saf devri o zaman başlamış 

oluyordu. Büyük aile reisleri 
Sibiryaya nefyedildiler. Rus
ça memleketin resmi dili 
olarak zorla kabul ettirildi. 

yarısı jandarmalar kapıları 

kırıyorlar, şüpheli saydıkları 

kimseleri .yakalıyorlardı. Mu· 
kavemet faydasızdı ve bit 

tabanca namlusunun tehdidi 
altında ister istemez itaat 
göstermek lazımdı. Bu suret· 
le alınıp götürülenler artılı 
bir daha dönmüyorlardı· 
Bunlar ya Moskova hapish•" 
nelerinde yahut da Sibiry• 
madenlerinde ölüyorlardı. 

Bu hale Lehliler o derece 
çalışmışlardı ki bir şüphe 
altında tevkif edilenler evle• 
rinden: 

- Elveda! diyerek çıkı· 
yorlardı. Zira, bir daha döll" 
miyeceklerinden yüzde yUI 
emindiler. 

Çarlık zabıtası ne kadıJJ' 
Jj acıyordu, ne çocuğa. Mese 

(1830) yılında yirmi mektep· 
li şüpheli diy<! Sibirya çöl• 
l · ·· "l - l dı' Fakat erme suru muş er . 

b O" yapılan bu hareket u Ç 

cukların kahraman olara1' 
.. ·ı . A ·ı o1-ut gosterı mesıne amı ..... 

ve Sibirya çöllerine giderkeaı 
bunların: - Bizi alın! Pololl" 
ya henüz ölmemiştir. di1e 

ut" bağırmalarını Lehler un 
mamışlardır. 

-Devamı var_.. 

ı:w"&mn:11 .. l."9 ... ıımm.,.~T~e~le~f o~n 

TAYYARE Sineması 3646 
Bugün 2 Büyük Flim Birden 

1- Kızlar Pansiyonu 
(Le Mioche) 

Meşhur Fransız komiği Lucıen Baroks'nün neşe 
ve kahkaha filmi 

. 2- Aşk Senfonisi 
Charles Boyer ve Catherine Hepburn gibi iki dahi 53• 

natkarın ibda ettiği büyük aşk ve musiki filmi. 
İlave olarak: Metro Jurnal (dünya haberleri) ~ 

() 9 A k fonisı: Seanslar: Kızlar Pansiyonu: 2.30-5.3 - ş . ~e.o başlat 
4.15-7.45 cumartesi ve pazar:lde(Aşk Senfonısı)ıle 10~~ Fiyatlar: hususi 30, balkon: 25, salon: 20ve talebeye .....-

&nen .-:. 



(HALKIN SESi) 
26 MAYIS 

te-~RAŞAR NAHiYESİNDE 1 AHARA_. ~~!!!JSU ~rı\ii';;"h""'~~~~.~ 
-- >-41 - { _ ~Bugünkü. ~rograrr) i_===== Köşesi ~ 

"' gını 

minetme-ev yandı ve 13 ev yıkıldı T~~~~:aSi~~~\l~~o~ Postaları ~~~-====ııı·ıııuııııruıumııııuıınınııtıııınıuııı 1111111 

ra (Hususi)- Beypa- Yapılan tahkikatta yangı-1 t639m. t83Kcs. 120Kw. .K Ur naz 
Karaşar nahiyesi nın Akoğlu Hasan Alinin T.A.Q. 19,74m . 15195Kcı. 20KW · Ahmedle Mehmed aynı kı-
~akkında yeni gelen evinden çıktığı anlaşılmıştır. T.A.P. 3ı,7om. 9465Kcs. ıoKW. zı seviyorlardı. Bir gün Ah-

lbı~ habere göre: Akoğlu Hasan Ali, evının 12·30 Prağr~m med Mehmede dedi ki : 
nufus.lu ve .525 ha- çatı arasında bulunan tavuk- l2.35 Türk müziği Pi. Sakın o kızla evleneyim 

.. l_Yilk hır nabıye mer- 13.00 Memleh.et saat ayarı, 
llQlunan Karaşarda bu ların altından yumurta al- ajans ve meteoroloji haber- deme, sana layik bir kız de-

neticesinde 255 ev mak için elinde çıra ile ta- leri. ğil. iki erkekle öpüştüğünü 
. 13 ev de yangının vana çıkmıştır. Çıradan sıç- IJ.l

5
_
14 

Müzik {Senfonik gördüm. 
~barak söndürülebil- rıyan kıvılcımlar çatı arasın- Kızdan vazgeçti, Ahmed 
için tabrib edilmiştir. müzik - Pi.) kızla evlendı'. Bunu duyan daki kuru ot ve saireyi tu- 18 30 p 
"ttle 268 ev harap ol- · rogram M h d k t ,57 tuşturmuş oradan da eve 1 ı ) I e me pe şaş ı : ev kurtarılabil- ' 18.35 Müzik (operet er - P · . 

"------ - --------------s~~a!:~ -~t_~i~~i~~ -----"'-------. 19.00 Konuşma (haftalık spor ( - iki kişi ile öpüştüğünü 
""'-----~---------------------- ·-------- -~--- gördükten sonra onunia na-

fes!l•.•r Hı·lmı·'• ı"nmnnunı•o ·0·1·1111Uı•oııııı111111R111111'amu1.li311!; . servisi) sıl evlendin ? 
ıı: 19.15 Türk müziği (Fasıl 1 

ı 
- Öpüştüğü bahasile kar-

!lı Ulken'ı•n "lll!llllıııımıumı:uımıanlD'ııır.ır~.nııı~mnmıımııoınuP I heyeti) deşiydi. 
q Doktorun oğudlerl 20.00 Memlekd saat ayarı, 

-- h b ımıınıınıınımıaıuıııııı 

onferansı jl ~ - Has~aların ~ü~!~.sı ajans ve meteoroloji a er- K 
saglamlarınkınden busbutun leri. avgasız 

· --.- .;;-__ başka bir dünyadır. 20.15 Türk müz"ği Evlendiklerinin yetmiş be-
trli profesör Hilmi 2 _ Uzun zaman hasta 1-0sman beyin hüzzl\m P Ş· şirıci yılını kutladılar. Bir a 
~iken havahiş)e bekle- yatanların ruhu gitgide s~ğ- revi. ralık eş dost ihtiyar kocay:: 
1
l (Tabiat kanunu fikri) lamınkinden uı.akJaşır. •2-MusulluOsman beyin hüzam sordu : 
hı konferansını kala- 3 _ Hipokondriye (Me- , - şarkı : Neşeyabi tutun .. ) _ Bu yetmiş beş yıl için-
te münevver bir küt- raklilik) sıhhatin verdiği gu- 3-Etem efendinin hüzzam de karınla hiç kayga etme-
bitap ederek Halkevin- rur denilse gerektir. Fakat 1 şarkı : (Eşki çeşmiın) din mi? 
ttdi k ) d 4-İsak Varanın hüzzam şar _ Ayda yüz elli lira ' a-. gururdan gebe a anın oğu-

ll profesör (Tabiat ka- racağı şey ancak yalan ve 'ı kı : (Bilmem ben de_nasıl) zançla on da çocuk büyüt-
~kri) nin nasıl doğdu- 5-Ahmet Rasim beyin seğah tün üz deg~ il mi? yanlıştır. 
Şarkta ve garpta ne 4 _ Göbeğin üst tarafın- I farkı: (Benim sen nemsin) _ Aman susunuz. Yavaş 

lb,rhaleler geçirdiğini, daki büyük saııcılarda mut- I 6 Ayaş türküsü : (Ayva çi- söyleyiniz karım duymas: ;-
~t felsefe sahasında laka karaciğer ve safra ke- çek açmış) çünkü ona daima yüz kı:-'.. 
İtıkişaf ettiğini ve hu sesini düşünmek lazımdır. 7-Sadettin Kaynağın muhay- beş lira dedim. 
~il pratik ve fikri sa- yer şarkı : (Seni ey dil) 1111111- 1111111 aımıı 

ki verimlerini pek beliğ 8 t t 8-Sadettin Kaynağın muhay- · Nutuk 
trle izah etmiş ve bu &rll 58 l~ID • ı kı · Adına and ı'çe- d 1 Y yer şar · Büro arkadaşlarının üğün 

felsefi kainat görüşü- d b ) A • f _ · ) d · · a am a aJ ar j rım sofrasında daire mü üru şu "t olabileceg" ini buyük ' 9 L · · k k (Ru-- emının uşa şar 1 : nutku verdi : 
lhiyetle tebellür ettir- kı kaldırılıyor humda buldum) _ Aziz meslekdaşlarırn, 

Paket halinde satılan ha- lO· Leminin uşak şarkı (neler bürodaki arkadaşlar bir o-~tuun ağırlığı ve vak
'tlıtına rağmen kıymetli 

rlimlizün, bu lrnnfe-

rutlara ambalaj farkı da ila- çekdim neler) lup size düğün hediyesi ola-
ve edilmek suretiyle satış 2l.OO t\ onuşma rak bir elektrikli süpürge 

;cild' 
,ıın yumuşa 

ıre s~c 
..J 

kle 

her 

bera

ber 

türlü yün

Iü, ipekli 

kumaşla-

rın aslını 
• • ve rengını 

bozmada
n temizler 
dve elleri ka\'ly
yen bozmaz, ha
lis zeytinyağın
dan yapllmı, en 
temiz sabundur. 

(L~~s Markasına Dikkat) Ami
a - li u .nit fabrikası ticarethanesi 

1 ı Telefon: 3047 Tel. Ümidun 
ı- ı (Kesstane Pazarı İ!mir) 

Terzi Kazım 
Saneüder 

lzmir: Yeni Kavaflar çarşısı 
no. 35 

Avrupanın yüksek terzi mek
binden diplomalı 

Peşin ve 
Taksitle 

ı takdirkarı bulundu-
l yüksek fikirlerini ifa 
~Usunda da ilmi çer

tl çıkmamak şartile 

yapılıyordu. Meseli yüz kuruşa . 2l .lS Eshamı tahvilat, kam- aldık. Sabahları süprüntüleri 
olan bir kilo barutun, yarım biyo-nukut ve ziraat borsası süpürürken bizi hatırlarsın~!~ 

1 
k 1 l k k . 55 k (fiyat) :-·~--·~.-.. '+"' ~:::.~ - - - -

i o u pa etı ' çeyre 21.25 Neş~li pl~klar .R. 22.30 Müzik (Melodiler) ~me....-·- -=-~!:ımımmPl 

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

Diker. 

~e selis bir uslup kul
kudretine de şahid 

kiloluk paketi de 30 kuruşa 21.30 0Müzık (Rıyasetı cum- 23.00 Son ajans haberleri ~ O f(. l O R ~~O CI'> -

satılıyordu. \ bur Fıl. ürk. Şef : Praeto- ve yarınki program. 't Salı•h Sonad ~ ı:ı. g _.. 
Gümrük ve inhisarlar ve· · ) 5 24 M 'k (C b d ı ) •:ı '•' c W rıus . 23.1 - üzı az an -p . . ~ \'1 ::s B ... 

kaleti 1 haziran 1939 tari- ı;..w.;-"'---=-.._ • ..,~,.---~o;...-_,,.~~- -·'* -·~-...,...~unımı:-:-- ~ "tS 
0 

D> 
terli profesörümüze 
iir etmeği bir v~zife 

~e lzmirlileri her fır
)iiksek · fikirlerinden 

.~d kılmalarını temen
~tiz. 

hinden itibaren barut satış- E·~~~ 1·-=-; ~ Cilt, Saç ve Zührevi has- 1 ~ e- ::r9 ~ 
larında ambalaj farkının ge ıyatrosu ~ t~hklar mütehassısı ~~ ; er .... iz 
nazarı dikkate alınmıyarak M 2 ncı Beyler sokak No. 81 • 1 z ~ a g_ 
satış yapılmasını kararlaştır- M TELEFON 3315 ~ ~ :;

9 
~ 

TEMSiLLERi :(+} ~ ._ 
mıştır. I ~~~ ~~~~ ~ ~ ...-ı a: 

ımııııııııııııııııııı•- smetpa,a Bulvarında Tayyıb Şen Şakrak ; D; ~ 

Zelzele 01._.u ve Arkadaşları A~cıba~ı Marka - ... -o 
U Rejisör: AHMET YEKTA BiR Y y :.::.. I» 2"' 

c. s. 
..... w-

obüs çarptı 
lntina lnönü cadde
Aziz oğul şoför lsms il, 

~indeki otobüsü Avram 
SO yaşında Kaden'e 
~trak yaralanmasına 
1>'et verdiğinden yaka-
ttır. 

----

Dün sabahleyin saat 5,50 
de dipten gelen kuvvetli bir 
yer sarsıntısı hissedilmiştir. 

11nıı urumıııııınnııınıınııınınııınıımııı uıııııınıııınoıı111 ımııtllJUll1 ııımn 

Evlenmeleri 
Kolay1a,11ra11 danışma 

servisi 
Hukuk . mezunu llyas Öz

onaran'ın idaresi altında 
Konak karşısında Güzel ız-

' • mir han No. 17 
lrbirlerİnı Evlenmek tabii bir ihtiyaç 

ve ayni zamanda içtimi bir 
dövdüler vazifedir. işlerde mahremi-
~e .1 F · b 1 yet esastır. 

cı er evzıpaşa u - 1 _ Evmal idaresi, yazı 
da Ahmet kızı 40 ya- ve tercüme işleri 

Hayriye ve Börekçi 2 _ İş bürosuna müteal-
ll oğlu Süleyman, ara- lik yazı ve muameleleri için 
d, çıkan münazaa so- dahi müracaat edilebilir. Te 
\ birbirlerini dövdükle- lefon 2848 yazıhane öğle 
il yakalanmışlardır. vakti de açıktır. 

tiinden itibaren biri kahkaha, diğeri büyük şark filmi~ 

ltültürpark Sinemasında 
iki büyük ve eşsiz Fransız şaheseri 

, SAHRA BEKÇİLERi 
• 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 
1ti katılıncıya, gözlerinizden yaş getirinciye kadar gül

ita tcek, dans, müzik ve göz kamaştırıcı revüler dolu 
hicaba filmi .. 

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

Türkiyenin tanınmış sanatkarları topluluğu Makarnaları W p;-- :;: 
Her gece muntazam temsillerine devam ediyor. "tS D> ~" 

Herhalde bir defa uğrayınız. ~ fil B 
[ Her sınıf halkın istirahatı temin edilmiştir. ] g. D>.,. .;. 

Temsilden önce zengin variyete ve caz "' ~ 
'.!1 .- co e 

Sayın MUşterllerlnu• 

Mühim ilan 
Yeni mevsimin yaklaşması d.olay~ ~}le. n:.y-t ~sesem•ü Kımvt:vi 

temizleme ve boyama ışlermı hır ı:ıtısna olmak 
üzere fiatler~·~ l'd".ı 

fi. ;f • 

Bu mevsııt~ ı~ın 
Rekabet kabul etmiyecek dtre~c de tenzilat 

İtinalı işleriyle şöhret kazanmış olcu. miie~-;esem bu fevkB l
ade iskontosu ile sayın müşterilu irt :, teveccühünü 

kazanacağına emilır i 

ŞARL PRIIUÜS 
BUyUk Kardlçah Han No. 48 Telefon : 3449 

2-
3-

1937 - 1938 Selanik sergı
sinde birincilik madalyasını 
kazanmıştır. .................................................... 

s· e I» ... 
... c !!. pı;"" -

3 -= 2 ~ 
Q B~ı:ı. 
~~er~ 
ı:: 

a::::a1~31!311E!!!!!al.iillm 2--
Dr. Fahri Işık 
lzmir Memleket Hastanesi 

Rontken Mütehassısı 

Rontken ve elektrik t ~daui•ı 
yapılır ıkinci B eı1er So 
No. 29 TELEFON 2542 

elektirk tedavisi 
ız:nir • Birinci beyler .So 

N'l.: 55 Telefon : 3479 



Bu gece 
Moskova radyosunda 

konser 
Bu gece saat 21,15 de 

Moskova radyosu komitesi 
Türkiye için bir konser ve
recektir. Dalgası 1744, 1210 
ve 309 dır. 

-~-

Senelik iş 
raporları 

Bütün daireler, mali sene
nin sonu münasebetiyle se
nelik iş raporlarrnı hazırla
makla meşguldürler. Bu ra
porlar, st nelik icraatı ihtiva 
edecek ve alakadar Veka
letlere gönderilecektir. 

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

Tayin 
KızılçulJu Eeğitmen kursu 

musuki öğretmenliğine B. 
Mehmet Ali Kanter tayin 
edilmiştir. 

SaAır Dllslzlerln 
Konseri 

28 Mayıs Pazar günü Kar
şıyaka Sağır, Dilsiz ve Kör
ler müessesesinden mezun 
olacak talebeler tarafından 

bir konser ' erilecektir. 
--::::::s;--

Zeytin rekoltesı 
yUksellyor 

lzmir zeytincilik mütehas
sıslığı mıntakanın zeytincilik 
vaziyetini tetkik etmiştir. 
Bu tetkikata göre on sene
deoberi zeytin rekoltesi git
tikçe yükseliş göstermek
tedir. Şimdiye kadar ağaç 
miktarı l 7,077,557 yi bul
maktadır. 

•• 

• 
Odemişte 

Ilkkurşun günü 
-~.::::!--

Önümüzdehi Pazar günü 
Ödemişin ltkkurşun istasyo
nunda ilk kurşun atımı me
rasimi yapılacaktır. Bu törene 
büb.in Ödemişliler ve Tire
den kalabalık bir heyet işti
rak edecektir. 

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

Antep' de 
Fırtına oldu 

--~-...-.--

Antep, 25 (Hususi) - Bu
gün iki saat devam eden 
bir fırtına oldu. Bir çok 
ağaçlar yıkılmış ve bazı ev
lerin kiremidi uçmuştur. 

Sahte damgalı 
· kumaşlar 
Yerli kumaşlara lngiliz 

damgaları vurarak pahalı 
fiatla satanlar ve böylece 
balkı aldatanlar hakkında 
yapılan tetkikler bitirilmiş, 

Bitler Danzig ahalisine 
selam eönderdi 

Berlin, 25 (Ö.R) - Danzig Nazilerinin şefi dün Şansölye 
Hitler tarafından kabul edilmiş ve Führer Danzig ahalisine 
selamlarının bildirilme.une kendisini memur etmiştir. 

Danzig Nasyonal Sosyalist gazetesi muhavere hakkında 
tafsilat vermemekte sadece Anşulusun mevzuu bahis oldu
ğunu kaydetmektedir. ---·--iki Leh askeri Danzig 

arazisine girdi 
Varşova 25 (A.A} - Danzigteki bir Alman membaından 

bildirildiğine göre müsellah iki Leh askeri, Polonya budu· 
duna aşarak Danzig arazisine girmiştir. Danzig gümrük 
memurları bu askerleri geri dönmeğe mecbur et •. işlerdir. 
Danıig statüsü, Polonya makamlarına bir protesto notası 

vermiştir. 

---:=...-:-....:ı: ---

Ankara - Haydarpaşa arasında 
yeni bir tren daha işliyecek · 

Ankara, 26 (Hususi - Istanbul ile Ankara arasında di
ğer trenlere ilaveten hergün yeni bir yolcu treni daha tah 
rik edilecektir. Bu trenler yarın Ankaradan ve Cumartesi 
günü de Haydarpaşadan hareket edecektir. Bu trende ya
taklı yemek vaponları bulunacaktır. 

Denizaltı gemisi hakkında 
Nevyork 25 (Radyo) - Amerika sularında denize dalan 

tahtelbahir 75 metre derinlikte kuma batmış ve bir daha 
deniz üstüne çıkmamıştır. 

Gemi derhal imdad istemiş ve 24 saat gece gündüz ya-
pılan çalışma sayesinde mevcud 59 mürettebattan otuz üçü 
salimen kurtarılmış ve diğer 26 sı havasızlığa tahammül 
edemiyerek ölmüşlerdir. 

Son Dakika: 
Paris ( Radyo ) - Vaşingtondan alınan haberlere göre 

Amerika siyasi mahfiller Sovyet Rusyanında demokrasiler 
cephesine girdikten sonr Roma - Berlin mihverinin tam 
manasile sıkışacağı ve bundan sonra harbin kolay kolay 
ilan edilmiyeceği kanaatini alenen ilan etmektedirler. Ayni 
mahfiller Almanyanın bundan sonra iki cepheli muharebe 
sergüzeştine atılamıyacağını ve bu maceraya düşer düşmez 
başına umumi harpteki mağlubiyetten daha müdhiş bir fe
laket geleceğini iddia etmektedirler . 

Paris (Radyo) - Vaşington'da çıkan gazeteler son vazi-
yet üzerine lngiltere'nin Avrupadaki işinin hafifliyeceğini 
ve bundan böyle uzak şarktaki mesele için de Amerika 
ile birlikte çalışmak serbestisini elde edebileceğini yazmak
tadırlar. 

Askeri zat maaşları Hükumet dairesinde maliye vezne
sinden, 

Mülki zat maaşları Yeni Maliye şubesi binasında açılan 
vezneden tediye olunacaktır. 

Mütekait, Dul ve Yetimlerin 
Nazari Dikkatine 

1 - Askeri ve mülki zat maaşları erbabına iki Haziran 
939 tarihinden itibaren stşağıdaki fıkralarda yazılı mahal
lerde tediyat yapılacaktır. 

A - Askeri mütekaitlerle askeri dul ve yetimlere hüku-
met dairesi içindeki maliye veznesinden, 

B - Mülki mütekaitlerle mülki dul ve yetimlere Saman 
iskelesinde Yeni Maliye şubesinin bulunduğu binada açıla
cak vezneden tadiyat yapılacaktır. 

Alakadar zat maaşları erbabının 2 Haziran 939 Cuma 
günü mesai saatlarının başladığı zamandan itibaren kendi
lerine mahsus kişelere müracaat ederek sıra numarası üze
rinden istihkaklarını almaları. 

2 - Aylıklarını ötedenberi 
Emlak bankasına iskonto et
tirerek alanların yine bankadan iskonto 

hazırlanan rapor vekalete ettirerek alacakları Eylıil, Teşrinevvel, Teşrinsani 939 üç 
verilmiştir. 

Bu yolda hareket ederek 
hem yerli malları zarara uğ
ratan, hem de halkı alda
tanların şiddetli cezalara 
çarptırılması hakkında bir 
nızamname hazırlanacaktır. 
Nizamnamede ayrıca yerli 
kumaşlara lngiliz damgası 
vurulmaması için de kayıt
lar bulunacaktır. 

zengin Olmak 
ıeter•nlz 

aylıkları için maaş cündanlarında vize muamelesi yapılması 

usulü ilga edilmiş olduğundan bunların mezkur aylar maaş
larını almak üzere iki Haziran 939 tarihinden itibaren doğ
rudan doğruya Emlak Eytam bankasına müracaat etmeleri 
ve maaşlarını bundan sonra ilk defa iskonto ettirerek al
mak istiyecek olanların da Mayıs 939 nihayetinde defter
darlık muhasebesine maaş cüzdanlarile birlikte müracaatta 
bulunmaları, 

3 • Yoklama ilmühaberinin 30 ~ayıs 939 sonuna kadar 
Defterdarlık muhasebesine getirmeleri sayın alakadarlara 
arzolunur. (1790) 

Parti Kurultavına Mühim 
Teklifler Yapılacak .. 

lstanbul 25 ( Hususi ) -
29 Mayıs Pazartesi günü 
toplanacak olan:Parti kurul
tayına mühim teklifler yapı
lacağı anlaşılmaktadır. 

Ankaradan bildirildiğine 
göre, Parti nizamnamesinde 
yapılması teklif edilmekte 
olan ehemmiyetli değişiklik
arasında Parti genel sekre-
terinin kabineye devlet ve
kili olarak dahil olması asası 
da vardır. 

Büyük Millet Meclisindeki 
Parti grubu azaları arasın-
dan kurultayda seçilecek 21 
azanın mecliste bir müstakil 
grup teşkil etmeleri bu gru
bun bir de Lideri bnlunması 
teklif edilmekte olan deği
şiklikler arasındadır. 

Müstakil grup azaları muh
telif meselelerin müzakere 
ve münakaşalarında Parti 
disiplinine riayet mecburiye
tinde olmıyacaklardır. '--------T. R. ARAS 

A van1 Kamarasında verilen 
ziyafette bir nutuk söyledi 

Londra , 26 (Radyo) - Türkiye Büyük Elçisi Tevfik 
Rüştü Aras Avam kamarasında verilen ziyafette söylediği 
bir nutu\..ta Türk - lngiliz anlaşmasının ehemmiyetini teba
rüz ettirni~tir. 

Fransanın Hatay mümessili 
Ankara' da 

Ankara, 25 (Hususi) - Fransanın Hatay mümessili Al
bay Kole bu sabah Toros ekspresile Halepten Ankara'ya 
gelmiş ve istasyonda sefaret erkanı tarafından karşılaı:
mışhr. 

Albay Kolen'in bu ziyareti Fransa ile aramızda devam 
etmekte olan görüşmelerle alakadar bulunduğu tahmin 
ediliyor. 

Kole Ankara'da beş gün kalacaktır. Halepten geçerken 
Suriye ali komiseri ile görüşerek kendisinden son talimatı 
aldığı söylenmektedir. 

---------~=-~-~-~- ~------
MÜKELLEFLERE CÜZDAN 

Ankara, 25 (Hususi) - Maliye Vekaleti , mükelleflere 
vergi borçları miktariyle maliye şubelerine yatıracakları ve 
yatırdıkları vergiyi gösteren cüzdanlar ihdas etmiştir. Bu 
cüzdanlar, makbuz ilmühaberi usulünü kaldırmakta, halka 
kolaylık temin etmektedir. Bez cüzdanlar 25, meşin kaplı 

cüzdanlar 50 kuruşa bütün maliye şubelerinde bulunmak
tadır. Mükellef bunlarla vergisini ödediğini - muhtelif yıl
lara da ait olsa - ispat edebilir. 
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Macar 1 Bir Slovak müfrezesi 
topraklarına e-irdi ve 

çarpışmalar oldu 
Budapeşte 15 (Radyo) - Macar - Slovak hududunda 

Sonortof civarında yeni bir hadise olduğu resmen bildiril-
mektedir. Macar arazisine giren bir Slovak müfrezesi Ma
car devriyelerile karşılaşınca ateş açarak firar etmiştir. Her 
iki tar, fta da yaralılar var. 

Sa~lam bir blo : teşkil ediliyor 
Londra, ?.6 (Radyo) - lngiliz gazeteleri Rus anlaşması 

hakkında uzun uzadıya yazı yazarak şu cümlelerle bitir
ınektedirler. " lngiltere, Türkiye, Fransa, Rusya, Polonya, 
Baltık devletleri, Romanya ve Yunanistandan mürekkep 
sağlam bir blok teşkil edilmek suretiyle sulh garantiye 
alınacaktır. 

Ingiliz, Rus ve Fransız mua
önümüzdeki hafta 

imza edilecek 
hede si 

londra, 26 (Radyo) - lngiltere, Rusya ve Fransa ara-
sında anlaşma bitmiş gibidir. Önümüzdeki hafta içinde 
muahede imza edilmiş olacaktır. 

Ucuz kitap, ucuz gazete 
ne zaman? 

- Baştarafı 1 inci sahifede -
da parlak ve ruhlara neş'e saçan bir hakikat halini alır, 
buna merak etme. Mektepsiz ve muallimsiz maarif işlerini 
halledebileceğini söyliyen bir istipdad maarif nazırı gibi 
neşriyat, okuyup yazma meselelerinin kağıtsız hallolunaca
ğını da zannedenler artık kalmadığı için bir gün gazeteye, 
mecmuaya, kitaba ve her türlü neşriyata sarfedilecek ka-
ğıtların imal ve idhalinde maddi kazanmağı ve varidat te
mini zihniyeti de ortadan knlkacak ve ruhları, kafaları 
aydınlatacak irfan güneşi de doğmakta gecikmiyecektir. 

Halkın Sesi'nin bu karii, öyle ise biraz daha bekleyece
ğiz, diyerek bizden ayrıldı. 

Halkın Sesi Hakkın Sesidir 

Nevyork se 
sinde Türk 

pavyonu 
- Baştarafı 1 ncide -" 

Şarka bir kapı olarak d 
şünmeğe alışmıştık. Avto 
daha olgunlaşmazdan 
larca önce sizin mille 
kemale gelmiş bulunuYo 
Fakat bugün bizi alik••,..,....__. 
eden modern Türkiyecli'. ~•a 
çünkii sinai ve siyasi te~ • 
kinin bize hayret verici bit R 
misalini hazırlamıştır. 

Son on beş yıl içinde -
h C- h . . . "' mer um um urreısınız ~ 

mal Atatürk'ün ilha111kf 
önderliği altında Türki~ 
ulusal hayatının mahiyeti .. 
baştanbaşa modernleştirJllİf 
tir. Eski şark esrar ve to' 
mantism örtüsünü kaldırJlllfr 
ve Birleşik Amerika de\'lel-
1er; halkının taptığı ıuJlsı 
terakki ve demokrası pre~ 
siplerine kendini hasretdtit 
yeni ve aydın bir millet çı' 
karmıştır. Bu terakkiler k•'; 
şısında Cümhurreisi lsJll~ 
İnönü'nün kudretli önderli' 
ğiniu işaret ettiği müstakı,.J 
yükselişi karşısında hüküıı>': 
tinizin bu sergiye iştirakİ11 
memnuniyetle selamlıyoru~., 

Şehirler bilhassa büyP 
hükumet merkezi Ankır't 
modernize edilmiş, de111ir 
yolları yapılmış, ziraat us~ 
lerine birçok mihaniki ye~ 
likler getirilmiştir. Bütün ~ 
büyük başarılar için Türkl" h 
ye pek haklı olarak A111'* 'I( 
rika milletinin hayrantı;ıoı 
kazanmış ve iki milletin te" 
rakkisine eskisinden çok d•"' 
ha sıkı ve tam bir anlatOl" 
ğa götüreceğini ümid etıPC
mizi mümkün kılmıştır. 

Bu anlaşmanın daha Jidl"' 
diden bizi Türkiyeye bağla" 
yan ticaret münasebetleri.-'. 
de misalini görmekteyİI' 
Amerika müstehlikleri içilt 
tütün, halı, Ankara tiftijlt 
incir ve baharat üzeriod• 
Türk etiketi daima yükse~ 
kalitenin alameti olmuştu~ 
Ve komşumuz Sovyet birla»· 
ile beraber, ithalatımızın 1118"' 
him bir kısmını bizden t"' 
min etmektesiniz. 

Milletler holündeki bio•"' 
mızda bulunan heykel Ttlt" 
kiyenin Asya ve AvruP' 
arasında kültürel ve cogrıfİ 
bir bağ olarak haiz oldui" 
eşsiz rolü güzel bir şekild' 
temsil etmektedir. 

Paviyonumuzun mimariıiD'" 
de de Türk mimarisinde etki 
ve modern cereyadarı taki~ 
etmek suretile ayni motifi 
devam ettirmiş oluyorsun°" 

Serginizin mükemmeliye: •••• tinden dolayı heyet reıı• 
tebrik ederim. Türkiyeoill 
Neyyork dünya sergiıinİ11 

terbiyevi hedeflerine ol•11 

bu hizmetinin, Birleşik def"' 
letler halkını büyük deıııo1''" 
ratik Türk milletine kırf 
daha sıkı dostluk hisleri ~-

bağlıyacağına ve bu suretle bl 
b·r 

burada sulh meydanında 1 

araya getiren uluslar ar••• 
sulh ve hüsnüniyet davasın• 
hizmet edeceğim· iıııaoııP 
vardır. 

Birleşik Amerika devlet" 
leri hükumeti namın• r~-
kiyeyi en samimi ıekil e 
selamlarım. ) 
(Yarın sergi reisinin nutk~ 


