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HRAMAN MİLLETİMİZİN VARLIGI İNSANLIK ICIN ÖLCÜLMEZ 
· .;::~:t De:ek Millet BİR KIJMEJ YE BULUNMAZ BiR NiMETTiR 

Demektir. Mı.Ilı~ Şeıı·m,·z nı·yor kı· . 
Partisinin b~şinci kurultayında hüküm süren ruhun, • 
ve dımağlarda yanan ideal alevinin bu yazımıza 

• )tptığımız ezeli ve ebedi hakikatin milli bir parola 
ttldiğioi görmek, bizim gibi gazeteciliğe başladığı 
I eri "cılız ve zaif bir milletten kudretli ve sağlam 
tt, fakir düşmüş bir halktan her şeyi yapmağa ka-
iş zengin bir hükümet yaratılamıyacağını ve bunu 
istiyenlerin ihtilal ve inkilap umdelerinden bihaber 

boğaz.: 

kendi-
,Bütün temennilerimize ra2"men insanlık yeni bir 
laşma afetine uğrarsa Türk milleti bu mücadelede 

1ne düşen medeniyet ve insaniyet vazifesini kahramanca 
hiç tereddüt etmeden ve iç bir de ,1şetten ürkmeden 

klarını,, bağıran gazeteciler için, ne büyük bir bah
t. Kuvvetini, askerini, bütün varidat · kaynaklarını 
fedali arhğmdan, kahramanlığından, çalışmasından, 
tından, vergilerinden, ucuz pahalı demiyerek bütün 

• "ı tış müesseselerinden aldığı mallardan tedarik eden 
tt, ona her şeyi ile beraber canını da her zaman 

hakkiyle' ve tanıa'Dile y11 acaktır 
hazır bulunan bir millete nasıl lazımgelen kıymet 
hıiyeti vermek istemez. Bunu söy'iyecek veya böyle 
k bir hükümetin, "devlet demek ben derneğim,, 

lbüstebit hükümdarlardan ne farkı olabilir? 
lbilletin sinesinden doğan ve bütün kuvvet ve kud
ltailletimizio sevgi ve itimadından alan Cümhuriyet 

~ ~trtisi bu beşinci kurultayında devletin milletten, 
devletten ayrı gayri bir şeyi olmadığını ve ikisinin 

~tdunda tek birşey ifade ettiğini milletimize ve bü
ha gösterdi. Bu birlik ve beraberliği Milli Şefimiz
ığı feyizli ilhamlarla, her gün yeni bir delil, canlı 
l ile isbat eden milli hükümetimize, halkın partisine 
gönülden yüz binlerce teşekkürler ... 

SIRRI SANLI 

Ankara, 29 (Hu ı;;usi) -
Büyük kurultay bu sabah 
saat 10 da Büyük Millet 
Meclisi binasında Cumhurre
isimiz Milli Şef ismet İnö 
nü'nün sık sık alkış 'anan, 

bravo.. seslerile karşılanan 
çok mühim bir nutuk ile 
açıldı. Nutuk, yirmi beş da-
kika sürdü. 

Müteakiben dilek, hesap 
ve diğer encümenlerin se
çimi yapıldı. 

1 

HAPiSHANESiNDE 
BiR SAAT •• 

· ~iye Cumhuriyeti Adliyesi Milyonda Bir 
Kere Bile Yanılmamıştır 

Ni İKİÇEŞMELİKTE BİRİSİNİ VURMUŞ
DI YA, İŞTE ONU BEN VURMUŞTUM •• " 
ancı Ali: (Nasıl mı buray~ eeldim ?. Fa
hiç birimiz buraya tıpış, tıpış, güle oy-

' gelmiş değiliz. Va ktile bizim de bir sı
yuvamız vardı •• ) Diyor. Balçovalı Hüse

'n Kavacıklı Bekir Eşrefpaşalı Fuat. 
•• 
Omer de neler anlatıyor_la_r_._. __ _ 

'•hane direktörü söyllyor: "Burada m.;hkOmları çahştırma pren-
1 genlf mikyasta tatbik etmekteyiz.. BugUn onlar, sadece müs-

lk ve atıl vaziyette kalmaktan çıkarak müstahsil birer unsur hall-
• lleımı,ıerdlr. Böylelikle mahkQmlar ceza mlldt'etlerlnln hitamında 

lyeie daha zararsız ve çoM defa faydah birer unsur olarak avdet 
orıar.,, Diyor. 

Cezaevinin değerli 
direktörü 

lbrahim] Hekimoğlu Z 
İt müdürüm bana: 

liapishaneye gidip mah 
»'la görüşecek ve inti-
lıı gazeteye yazacaksm. 

-
---

İği zaman ne yalan " 
tyi

111 
bir tereddüd anı Hemcinalerinin canına kıym<ık ic;in silahla oynayan elleri 

~iııs .. Çünkü bazen önü- cemiyete fayda getiren bir alet yapmak, bugünkü ceza 
a, ·ı ı · · b · ·d· Çı lllez bir alın yazısı- 1 ev erının ır gayesı ır .. 
~l> l k b d" ı-··················································ı·•l met hislerile yavaş yavaş L_ .. ı o ara uraya u- ı K O N U Ş A N : v .. •• 

~ talihsizlerin karşıla- i i ı kabuklaşmaga yuz tutan yu-
teÇerek, onların neda- l !.. .... ~.~!!~ ... ~~.~.~~~.~.~ .... ..! - Devamı 2 nci sahifede -

Valimiz geldi 
-~ .. ~--

Yeni valimiz ve Parti baş
kanımız B. Ethem Aykut, 
dün hiç habersiz ve sürpriz 
olarak Bahkesirden otomo
bille lzmire gelmiş ve saat 
sekizde vilayet makamında 
vazifesine başlamıştır. 

Yeni valimiz hükümet ko
nağında muhteHf daireler 
reis ve müdürlerinin tebrik
lerini kabul etmiştir. 
Öğleden sonra mevki müs

tahkem komutanı tümgene
ral Rasim Aktoğu, beled iye 
reis vekili vilayete gelerek 
tebriklerde bulunmuşlar ve 
bir müddd sonra valimiz bu 
ziyaretleri iade etmiştir. 

Yeni Valimiz ve Parti 
Başkanımız gazetecilere şu 
beyanatta bulunmuş ur: 

"- İzmire 338 senesinin 
24 Mayısında esir olarak 
gelmiştim, 9 Temmuz 338 de 
de Abbasiye vapuriyle beni 
-nevmid bir halde- buradan 
Istanbula sevkettiler. Iımiri 
eski görüşüm ve tanıyışım 

bundan ibarettir. Bu defa 
gelirken Burnova sırtlarından 
güzel lzmiri bütün ihtişamiy-

Niza n.ı.:::ı:_ c. de yr pılacak 
tadilat projeleri ve di!cl 1 r 
Kurultaya arzedildi. 
EBEDİ ŞEF AT ATÜRK'ün 

muvakkat kabrin in K uı ultay 
namına divanı riyasdçc se
çilecek bir heyet tanfınc! an 

ziyare.t edilmesi ve bir çe
lenk konması hakkındaki 
takrirler kahul edilerek Çar
şamba günü toplanmak üze
re toplantıya nihayet verildi 

Ankara 29 (A.A) - C. H . 
Rartisi değişmez g enel baş
kanı Milli Şefimiz İsmet 
İnönü Parti b -.inci kurulta
yıni aşağı daki rı utku ile aç
mışlardır: 

Büyük Kurultayın sayın 

üyeleri: 
C. H. Partisinin beşinci 

kurultayını açıyorum. Yüce 
şahsiyetlerinizi muhabbetle 
selamlarım . Sizin temiz his-

lerinize de tercüman olarak 
bir ferdi olmakla gurur duy
duğumuz Türk milletini say
ğılarla anarım. 

Beşinci büyük kurultayda 
partimizin kahraman mües
sisi sevgili Atatürk'ün ara
mızda bulunmamasını düşü-

nerek derin bir elem için
deyiz. Atatürk büyük milli 
davayı millet içinde vücut
landırırken kurultayı ana 
temel ittihaz etmjşti. Kurul
taya derin itimadı ve itibarı 
vardı. Bize büyük siyasi par
tiyi, sağlam ve sarsılmaz re-
jimi, vatanın umranını ve 
iyi istikbalini temin etmiş 
olan ebedi şefimizin· hatıra
sına tazim için kuraltayı beş 
dakika sükuta davet ede-
rim. 

Beşinci kurultayı bütün 
vatanı gönülden kaplıyan 
müsbet şartlar içinde açıyo· 
ruz. Partimiz vatanın kıy
metli evlatlarını bağrında 
toplamış, her vatandaşa mü· 
savi ve şamil emniyet ve 
hizmet şartlarını fiilen te
m in etmiştir. Geçirdiğimiz 
tecrübeler Türk milletini if· 
tihar olunacak bir siyasi ol
gunlukta milletler ailesinin 
temiz ideali, sağlam karek
terli bir uzvu olarak teba· 
rüz ettirmiştir. 

Aziz arkadaşlarım, 
Siyaset hakkında tecrübe 

geçirmiş adamlar olarak 
memleketimizin ihtiyacına ve 
bünyesine en uygun olan 
halk idaresi usulünn kemale 
getirmek idealindeyiz. Bu 
yolda temiz yürekle çalışı
yoruz. Bizden sonra gel eceli 
vatandaşlara milletimizin ıi
yasi h"' yatında ik rlcmiı bir 
seviye terketmek başlıca 
em elimizdir. 

Eyi bir halk idaresinin ıi
yasi idarede ana prensipleri 
her nevi seçimlere halkın 
samimi olarak iştirak etme-

siyle hükümeti ve B.M. Mec
lisinin faaliyetinde hakiki 
bir milli murakabenin şüphe 
götürmez bir tarzda bulun
ması ile hülisa edebiliriz. 

Mebus seçiminde olduğu gi
bi parti intihaplarında ve 
belediye intihaplarında yer 
yer ansızın yeni intihaplar 

yaparak teşkilatımız ilzerin
de halkın muhabbet ve iti
madını daima yoklamak ve 
kuvvetlendirmek kararında-
yız. 

- Devamı 4 üncüde -Sayın arkadaşlar, 
:EB ~~ _..,-.;,.._ -.~B!:;ll!!!!EEEEE~::ae:Eml!!•ii81<1-•-

Halkın Sesi Hakkın Sesidir 

Radyoların Ucuzlamasını 
Beklerken ••• 

----------E:;----------
Bu mesele hakkında yazdığımız yazılarla belki okuyucu-le gördüm. 

işittiğim gibi, Cumhuriye.t \ 
devrinin en hücra yerlerde bıle 

larımızı da bıktırdık. Fakat ne çare ki bu bahsı tazetemeğe 
sebep olan yine bir okuyucumuzun bir dileğidir. 

neler başardığını ne kadar 
büyük eserler meydana ge
tirdiğini müşahede ederken 
İzmirde çok çalışılmış oldu
ğuna kanacd getirdim. İzmi
rin muhtelif noktalardan 
olan önemi göz önüne alın
mış ve çalışmalar hızını al-
mıştır.,, 

Bu arkadaş diyor ki: 
- Radyoların şimdilik ucuzlamasından vaz geçtik, rad-

yoların aboneman ücretlerinin azaltılmasından ümidimizi · 
kestik. Bari bu ücretin iki taksitle verilmesi kolaylığı gös
terilsin. Çünkü bunun için de rivayetler muhteliftir. Bugün• 
lük bu lütfe de eyvallah derneğe razı ve hazırız. 

Halkın .._ esi Hakkın Sesidir 



~· ' SA!-HJU::~ (HALKJN SESi) 30 ~ 
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,~~-..,.,,,,~~1a ,Çankırı'da bir.~AKDENiZDE VUCU·ııiZMiR HAPiSHA~1, y 

'ti~=~~ö1ı~yorl kud~~ .köpek 
1
DE G_!:!!_~!:_Ei! SED SiNDE BiR SA'1 J 

&Sesll vesi etna: 1 4 kışıyı ısırdı I lngiltere ile _Türkiye ara- rine yardımda bulunmuş olan - Baştarafı ı inci sahifede 

A d y. b' -:::::.:-- · sında mesut hır anlaşma ya- devletlerden ziyade öteki rek yaralarını yeniden, bir rakın arasında çalışıyor · j 
vrupa a yenı ır cere- ( ) K'" 1 'h d 1 1 • . A il } rıO" N . d . 1 • d Çankırı Hususi - oy- pı ması mı ver ev et erının vrupa mi etleriyle işbirliği sürü suallerle bir bıçak gibi dum. Saçlarının ara~ !!.Jd 

yan var. otcr aıre erın e den şehire inen bir kuduz h 't · e T'' k' yapmak oldugw undan, her k t k k ·· l t h t k '"k b 1 oru birer sinema makinesi bulun- oşuna gı memış ':, ur ı- ana ma pe oy e a. am- e tu , eyaz ar g 1 
d 1 • t · Hem de çoban köpeği sağa sola sal- ye'nin saldırganlıga karşı halde, bir badire patlak ver- mülü kolay bir manzara de- orta boylu, ciddi v• uru ması ıs enıyor. d h . . . ·ı 

1• · · d B'ılhassa va dırmak sure. tiyle şehir e e- duran cepheye gırmesı, mıh- diği takdirde onların ideal ğildir... kelimenin tam manası e l ses ı cınsıo en. • . tlfl 
· t · l · d kullanı yecan ve korku uyandırmış- vercilerin ispanya ıle askeri olarak istiyecekleri bir bita- * direktöre layık evsafı ' l(, 

sıye name ış erıo e - . . . . • • bl K 
lacak olan bu sinema maki- tır. bır ıttıfak yapabılmek husu- raflığın muhafazası olacaktır. Vakit öğle üzeri .. tepem· yan, değerli muhat• , ı 

• • 1 rasında da Bu kuduz ~öpek dört ki- sundaki teşebbüs ve gayret- Türkiye'yi ele geçirmek- de güneşin yakıcı şüaları " Halkın Sesi oku rka 
nesı, mırasçı ar a · b k k" -k 1 . . 'dd 1 d' . . H b '!. k · •tl 1 · dan bırak şiyi ısırmış ve ir ço uçu 1 erını şı et en ırmıştır. ar- ten aciz kalmış olan mihver eni bir projöktör gibi ta- ları namına konuşma •. L vaya, nızaa mey - d q ft 

· k Ô l ya Note büyük köpeklere de sal ır- hın davam ettiği müddet devletlerinin şimdi Akdeniz- kip ediyor.. Bundan kurtul- aığimi söyledim, iste. ' a mıyaca mış. y e , - b . . . tı l 
Tın uzurun a, ya d · h d hud 0-Ju"m mıştır. Peşine düşen za ıta zarfında mıhver devletlennın de tutunabilmek için gayret- mak için biraz hızlı yürü- memnuniyetle kabul et~ tsad 
. ..ı- w · d · t' ı' so'"yliyen müteaddit kurşun atmak su- kontrolü altında bulunan ıs- !erini arttırmaları hayret edi- yorum... birlikte hapishaneyi o. -
'OOŞegın c vasıye ın d b 1 , \h 
M · · · sesı' filme retiyle bu köpeği öl üre i • paoya nın Cebelüttank bo- lecek bir şey olmasa gerek- Hapishane önündeyim .. et mak lütüfkarlıgw ını es L re urısın resmı ve w . . . 4 q 

girdikten sonra, vasiyetname miştir. gaz~nı ve Marsıly~ ıle şımalı tir. rafı kalın ve yüksek duvar- medi.. IJ, ö 
metnini inkara kimde cesa- Isırılanlar tedavi olunmak Afrıka arasındakı muvasale- ispanya, komünizm aley- , larla çevrilmiş bu kal'a gibi ,,.* • ~~;rnı 
et k 1 ı Bir rivayete göre üzere memleket hastenesine yi tehlikeye sokmak suretile hindeki pakta girmiş, Al- binanın demir parmaklıklı Buz gibi, tertemiz bi.r cı düY 

r a ır. ' k k k 1 F ' hd' ayni usulü, nikah işlerine de yatırılmış diğer so a ö- ngi.ltere v~ .ranAsa yı. te ıt manya ile l< ültürel bir mua- kapısı önünde agır adımlarla ridordan geçerek, deınır ,J. 
tatbik edeceklermiş. Bunda peklerinin imhası için takip- etmış oldugu ınkar edılemez. hede ya pnııştır. Yakında dolaşan başgardiyan bay Is- kapıdan bahçeye çıkıyo ,_ 
isabet ederler. Boşanmaya lere başlanmıştır. Bu sebepledir ki mihver gene Almanya ile bir ticaret mail Hakkı'ya soruyorum: Burada, bakkal, aşçı, k 
lkalkışan çiftlere nikah günü --::::::::-- devletleri Balear adalarına rr ukavelesi yapması da bek- - Bay Direktör burada- duracı, terzi, elbiseci, ısı 
.reknen filmleri;i beyaz per- Frengı· nı·sbetı· büyük bir ehemmiyet ver- lenir. mı?. goz, berber, çorapçı, d 
·~ · l d' F k t b 1 O, temiz bir uslüpla: · ·b· t"ly dede şöyle bir seyrettirmek, mış er ,ır. a a u, genera Fakat l:ütün bunlara ragw - macı, vesaıre gı ı a o 

Ankara, (A.A) - Sıhhat F k b' A h - Evet içeridedir. d ' k- bkfı talik salgınının önüne geçe- ran ° nun ır vrupa . a~- men ispa nya, mihver devlet- Cevabını veriyor. e, san at ar ma 
k .. t db' le d b' . ve İçtimai muavenet Veka- hında kendi memleketının büyük bir faaliyet ve ci 

ce en ıyı e ır r en ırı letı' bu-tçesı·nı'n Mı'llet Meclı'- . ı· . . hl' leri için çantada keklık ol- Direktörle kar•ı kar•ıya " 
l ? emnıyet ve se ametını te ı- Y Y yet ı'çı'nde çalışıyorlar ı 

o maz mı maktan çok uzaktır. Onun Biraz sonra onu, muame- · 
mmrum aıııııı- sinde müzakeresi vesilesile keye koyacağına delalet et- tıklan şeyler de hep 

Sovyet Rusyanm lfadın Sıhhat ve içtimai muavenet mez. lspanyollar, lüzumu ka- düşüneceği kendi menfaat- lesi görülecek bir yığın ev- f . 1 1 . d d h'I• 1 ıııııınıııııııı•ııımmımııımm mmn:mım ııımnıımıınruumm ve antazı şey er.. J 
komiseri Vekili Dr. Hulusi Alataş dar harbetmiş, harp çile9İ ıi en var ır ve a 11 yara a- .1 ıııı::memııı :ıııııuıı:ıı m ıımnmınr. Biz böyle atölyeleri geS" 

Sovyet Susyada hariciye tarafından yapılan ve tam doldurmuş olduklarından şim- rını iyi etmek için bu mem- il O O K T O R fi ken, Direktörüa başka J 
komiserliğine getirilen Mo- metnini dün neşrettiğimiz di yeniden kalkınabilmek leket, şiddetle, sulha muh- .. l!!lrrr:ımmnnıııııırrumımllllllıımnaıımuımnıııııııııınr şeyle meşgul olmasındaıı I 
lotofun karısı da kabine a- beyanatta frengi musap nis- için sulh ve sükuna muhtaç- taçtır. GöğUsteu Gelen Kan tifade eden bir mahkuııı 
2asındandır. beti yüzre 0,9 yani yüzde dırlar. Onların ihtiyacı, mü· Great Britain and - 3 - ğerine, guya yavaş sesle: 

1 
~ 

Balık sanayii komiseridir. birden aşağı kaydedilmek cadeleleri sırasında kendile- the East Göğüsten gelen kana sebep _ Al bayımı da kafes~. tr 

1 - lazım gelirken yanlışlıkla 11111111 verem hast<!!ığı olduğu vakit Diyor. Ve yanıma yak ~k nglltere kraliçesinin 
yüzde 9 olarak kaydedilmiş- Af 1 A bazılarında kan hastalığın şarak usulcacık: _,,. ~ 

ziyafeti tir. Tashih ederiz. YOllCU ara VaDS ilk alameti olur. O vakte _ Agwabey, diyor. p,.~ 
1
.tt 

l.agiltere kraliçesi Kanada- k d · .,. 'ıtt 
daya hareketinden evvel, --:::::m-- ZİRAAT BANKASI TED(- d:v:: ;:t~;~ h~~~:: n~u:~=ş~ fş~şl~endi=~ çarptın, adaııı •:\in~ 
Amerika sefaretinde şerefi- Ene . Gazetesı· k b d aer ... 

~ VELERE BAŞLA Df ne ö sürüğü ulunma ığı, - Hayır diyorum. ~.c• le ne verilen bir ziyafette ha· · ç d h' fi d h ld \lf "t Denizlide Pazartesı, ar- ne e ıç zayı ama ığı a e gazeteciyim, sizlerle koO ıJ.r 
zır bulunmuştur. k b' b d b "' şamba günleri intişar etme ır gün ir en ire göğsün- mağa geldim. ~·· 

Kraliçe ziyafete pembe ve üzere Ege adlı bir gazete 3491 numaralı kanunla ah-ren bir program tesbit den kan gelir. Muayeneden .* • 
6
,, L' 

çok şık bir tuvaletle gitmiş- neşredilmeğe başlanmıştır. toprak mahsulleri ofisine ve gazetelerle ilan etmiştir. sonra bunun veremden gel- Bu sırada Bay Direkt , '•ı 
tir. Arkadaşımızı tebrik eder, intikal etmiş olan uyuşturucu Şu kadar ki dış satışı da diği anlaşılsa bile gene eski hapishaneler ile bugn-~ 

DUnya s:YU:h~t~na çıkan uzun ömürlü olmasını dile- maddeler inhisarı her sene bir çok şartlara tabi olan - memnun olmalı diyeceğim kü modern hapishaneler b' ~ . 
iki dellkanh riz yetişen yeni mahsul afyonu bu afyonların, ofis kanaliyle ama - telaş etmemelidir. d . h · ,. '\tı · kın a şu ıza atı verıyo · 1() 

Londrada bir müessesede e:::.: müstahsilden T. C. Ziraat tasfiyesinin ne zman ve ne Çünkü onun hastalığı ha- 11 Osmanlı imparato~O' r 
.ralışan iki delikanlı katip 1 Dakı•kada bankası vasıtasiyle aldırmak- şekilde temin olunacağı şim- ber vermesi de bir faydadır. w d .. h . t d •• ,ı~e 
T gun an cum urıye e-. ..ld ~1 .senelerdir ayni işi yapmak- tadır. diden malum olmadığı için Hastalığın hemen tedavisine 

1 
J'' 

tan, ayni müsvettcleri hazır- neler oluyor? Uyuşturucu maddeler inhi- ofis brüt satış hasıl~tının başlanılır ve iyi olan verem- intikal eden hapishane erci' ... 
ı k b k k sarının her sene tesbit ettiği yüzde yirmisini bu işe tahsis lerin çogw u da böyle _ başka vaziyetleri ilk zamanla . ~i~ 
rma şan ı ara memuri- Yeni icad edilen bir atom · d · B 1 bt\ 

yctJerinden istifa etmişler, mübayaa edilemiyerek sahip- ıstırarında kalmıştır. hiç bir alamet yo~. k n _ gö- pek elim ı ı. un ar.ı:. tı' 'ıe~ 
iki pisiklet satın alarak beş parçalayıcı aletin cereyanı, leri elinde kalan 938 ve Bu şeklin afyon sahipleri- ğüsten .relen kanla başlı yan birisi hava ve ziya gı ı. :M 

altmış milyon defa istika- daha evvelki seneler mah- · ı ki t h 'lAt l d' b" ti Dlr yıl sürecek bir dünya seya- nın a aca arının a sı a ını verem er ır. ıı yaşama şar arını el' 
hatine çıkmışlardır. met değiştirmiştir. sulü afyonların ofis tarafın- geciktirmemesi için de T. C. Zaten kimisinde, göğüsten haiz değildi. Bu suretle ,; 

Ceplerinde 500 lira para- Vaşington nüfus dairesinin dan satın alınması için vaki Ziraat bankası gene Ticaret kan gelmesi hastalığın tek ki devirlerde mühmel lı 
d 1 h b olan müracaatları nazarı dik- ı d · be' lan bulunan delikanlılar, ser· yeni oğum arı a er veren Vekaletinin direktifleriyle, a imeti olarak kalır. Kan an mış olan cezaevlerinin ., "-

1 · t .. k · t b d f ı t kate alan hükumet bu afyon- f' t k' ı ki t l'k' d 1 · fi maye erı u enınce gaye çanı eş e a ça ınmış ır. o ıs e ı a aca arının em ı ı sonra a ateş ge mez, ınsan men hepsi bugünkü preo!.., 
-k J ld ki v A 'k d d" t .. Jarın ofisçe mübayaasıuı mu- k b·ı· d ı·k d ı .. fi k d v mu emme ça ı arı agız merı a a on or nus-• mu a ı ın e a a a ar ar yuz- zayı amaz, ö sürmez e. ve telakkilere göre ceza 

armonikleri. sayesinde hayat- ha incil satılmıştır. vafık görmüş ve toprak de seksene kadar b r avans Verem hastalıgv 1 kandan titr • 
7 h il · f' · d b · · fazına müsaid olmıyan ,-larını kazanacaklannı, ve Dünyanın ikinci derecede ma su en ° ısı e unun ıçın hesabı açmağı kabul etmiş- önce olduğu gibi sonradan 

1 
d' 

bu suretle seyahatlerini b~- asid sülfürik amili olan Ja- E J • tir. da gene gizli kalır. er ı. h k t'llli'ı 
tirer.e'ılerini ummaktadırlar. b 'dd b t vlenme erı Bu suretle toprak mahsül- Verem hastalıgwı başka alaA- Cümhuriyet Ü ume •._:. 

mnıa-nııaıı- pony:t u ası en eş on t . 1 h sisteaııP"" 
Amerikanın "Zavalh imal etmiştir. Kolayla,llran danışma leri ofisine afyonlarını tes- metleriyle meydana çıkıp da eczıye ve ısa t r 

Zengin Kız,, ı Sahil şehirlerinin bazı ook· servisi lim eden zevatı bu mahsule devam ettiği zamanda da bugünkü icaplarına göre t 
Amerikada "zavallı zengin talarında yer otuzüç sarsın- Hukuk mezunu llyas Öz- bağlı varlıklarının mühim bir göğüsten kan gelmesi mut- tip ve te1bit ettiği pli01' 

kız,, diye anılan Snzan Van- tı kaydetmiştir. onaran'ın idaresi altinda kısmına kavuşmak ve bun- laka tehlike işareti değildir. dairesinde yeni hapisb•"~ 
d b·ı 15 b Konak karşısında Güzel d k d · çır er ı t yaşına asmıştır. Bütün dünyada iki bin İzmir han No. 17 dan olayı işlerini se te ar Verem hastalarının bazıla- lerde hava ve ziyaya fit• 
Şimdi büyükler gibi giyin- altı yüz altmış franklık el- Evlenmek tabii bir ihtiyaç etmemek imkanlarını elde rında havanın değişmesi, ehemmiyet verilmi,, re 
mekte, göz alan harikulade mas çıkarılmıştır. ve· ayni za r.. anda içtimai bir etmiş olacaklardır. fırtına çıkması göğsünden mutbah, çamaşırlık, tene~ 
kı'7.ı} ruJ'ile muhitinde büyük f · T k b il · f. · k ı · b l ldv 
sökseler yaratmaktadır. Genç Çin ikibin ikiyüz seksen vazi edir. işlerde mahremi- opra ma su en o ısı an ge mesıne se ep o ur. yerleri, muhafaza terli':,~ 

f kik k .. k · Al t · t' yet esastır. afyonları 31 Mayıs akşamına Fırtına geçince kan kesilir ..,.. 
gızın zati serveti 12 milyon ran 1 ur ıma e mış ır. t kTt düşünülm6Ş" 

d k f b 1 - Emval idaresi, yazı kadar Istanbulda tesellüm ve hastalık gene eski halin- ve eş ı a ı ' .,_ ıı'ra tahmin olunmaktadır. Bütün ünya şe er a - t .. · J • k f hk • kadıO ve ercume ış erı edecegv i için T. C. Ziraat de devam eder. u ve ma um, Al Gu-zellı'gW ı'ne ve servetı'ne hay- rikaları otuz bir bin kilo 2 İ b'. - J t k'I 'çin •r 
- ş urosuna mutea - bankası umumi müdürlügw ünce Gögw üsten kan gelmesi çok genç yaş a ı er 1 ~ ran olanlar genç kızın ali- şeker kamışı imal etmiştir. l'k lel . . . l h . 1 ..,.,. 

ı yazı ve muame erı ıçın de lstanbul şub•sı'ne su" r'atle .. .. t ld w k·t t h ayrı yer er ta sıs 0 un kasını çekmek için müthiş Amerikalılar bizim para- dahi müracaat edilebilir. "' ve ustus e 0 ugu va 1 e -
k b 'k' .. l' 1 k f 2848 h w ı talimat verilmiş bulunmakta- likelidir. tur. ,, Diyor .. bir fedakarlık yarııile etra- mızla i i in ı ı yuz ıra ı Tele on yazı ane ög e , 

fında dolaşmaktadırlar. kozmatik sarfetmişlerdir. vakti de açıktır. 1 dır. 

t • -=- -----~--il! ELHAMRA SiNEMASINDA 1 Bugünden itibaren 

Bugün mat!nelerden itibaren Fransızca sözlü Yeni Sinemada Ucuz 
Yazhk 

lki büyük filim birden 

1- GENÇ . KIZLAR , 
Baş rollerde: Luise Rainer-Robert Young- Melvyn Duglas r; 

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

Proğramına ilave olarak 
İran Veliah:hnın evlenme merasimi ve Nevyork ser

gisinin •ç•lma töreni V. S. 
j~nılar: Tatlı Günah: 3.15-7.lSte. Genç Kızlar: 5ve9da, 

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 
ı ........................... llAEBl!~~s•rr ................ . 

(Son) 

TAYYARE Sineması 
Bugün 2 Büyük Flim Birden 

1- Kızlar Pansiyonu 

Lüt. ~--· 
TelefoO 

3646 

(Le Mioche) 
Meşhur Fransız komiği Lucıen Baroks'nün neşe 

ve kahkaha filmi 

. 2- Aşk Senf oHnibsi .b. 'k' dahi,.. 
Charles Boyer ve Catherine ep urn gı ı ı ı 

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

Seanslar: Kızlar Pansiyonu: 2.30-5.30-9 Aşk . ~e.nft:tl~ 
4.15-7.45 cumartesi ve pazar:lde(Aşk Senfonısı)ıle 10 Fiyatlar: hususi 30, balkon: 25, salon: 20ve talebe e 



Dersler 

Bekarlık neye 
benzer? 
----------:~~----------

( ' ) 
Kemal Yılmaskurd'a -
Kırk sene evvel mekteb 
lradaşımdı. Yirmi sene ev 
l &mire gelmişti. Geçen 
fta birdenbire gazinoda 
ıdüf ettim: 

- Vay! nereden çıktın? 
L etten mi geliyorsun? ya
~· öldGn mü kaldın mı bil 
gll'nıezsin. Biz de burada 
ldük mB kaldık mı bir 

.... e .. ormazsın. Ne vefasız 
'a\adaşmışsın, dedim. 

- Yaşadığını, çah§tığını 
tti bazı temaşa münek-

• lerinin iftirasma rağmen 
'1amadığını gazetelerde, 

~ cmual•rda çalıştığını ha-
1..a.r alıyorum. Bu bence kafi 
'ili, Fakat sen bir kerecik 
~yıp ıordun mu? asıl ve
"llz ıensin, dedi .. 

Sözllnil taıdik ettim.· Son
kırk s;nelik maziyi .icmal 
ik, konuştuk. Nihayet 
dum: 

.,_ ...._ Y abu ıen hala bekar-
yaşıyorsun? 

b ....... Rica ederim bana ev
~kten, bekarlıktan bahset-
~. 

..._ Altmış yaşına yaklaş

~ birader, hastalık sağlılt 
\'n içindir. Bir f yatacak 

•n sana kim bakar? 
'..._ Hasta bakıcılar.. hem 

Yaştan sonra bana kim 
~r. kendi başıma uygun 

kadın alsam benim ona 
ltınam lizımgelir. 
...._ Paran var, genç bir 
dın alabilirsin? 
...._ O da başıma uygun 
~az. Halden anlamaz. 8a
ı..· _Yorucu işler gördilrmek 
~r. Bu yaştan ıonra biz 
ı;:r•te muhtacız. Durup du
\j~en haydi sinemaya gi
\ •nı der. Yorgunum yata-
i'anı dedin mi, bir karış 

,__~t. Bırak kendi kendine 
\ ın desen de başka bir 
,'-. Sinemaya mı gidiyor, 
\eye gidiyor, acaba sine 

mezsin ki.. Hatırını hoş ede 
mediğin için L hergün sitem
ler,kinayeler - dinlemeğe mec 
bur kalırsın. • Ben ne sağ
lığımda, E ne hastalığımda 
kendimi böyle genç bir zev
ceye emniyet ederim. Göz
lerimin kapanmasını ·dört 
gözle bekler, sen ne zanne
diyorsun, ihtiyar zenginlere 
varan genç kadınlar onların 

kara gözü, kara kaşı için mi 
varmıştır? hatta emektar, 
yıllanmış bazı kadınların bi
le kocasının L malında gözü 
vardır. Bizden artık evlen· 
n:e1c geçmiş ola.. vakıa ar· 

kadaşlarımı, ahbablarımı çolu
ğile çocuğile'-mes'ud bir aile 
teşkil etmiş görüyorda ken
dimin kimsesiz kaldığıma 
esef ediyorum. 

- Peki vaktile niçin ev
lenmedin de böyle kimsesiz 
kaldın? 

- Evlenmekten gozum 
yıldığı içi . _Bak sana anla·· 
tayım. Mektep~en çıkar çık
mak hayat gailesi bana aile 
teşk 1 ni düşündürmed;. Bir 
iş bulduktan sonra evlen
meğe karar vermiştim. Fa
kat validem, teyzem beni 
evlendirmek için acele edi
yor, üzerime düşüyorlardı. 
Ben bugün yarın diye sav
sakladım. Onlar ise hemen 
hergün bana kız bulmak 
için görücü gezerlerdi. Ma
h'.'ım a o zaman görmeziye 
evlenmek, yani bahta kara, 
beyaz ne çıkarsa almak şer'i
yeti vardı. Validem görüp 
tarif ettiği kızların hiçbirini 
beğendiremedi. Fakat tey
zem mutlak beni evlendir-
meğe azmetmişti. Birgün 
konuşuyorduk. Bana dedi-

[ ki: " oğluml nasıl bir kız 
istiyorsun? esmer mi, kum
ral mı, beyaz mı, zayif mi, 
şişman mı? ona göre arıya
lım. ,, Teyze ben sana açık 
ça birşey söyliyeyim mi, 

(Sonu yarın) ;• uslu oturuyor mu. Bil-

1 Bugünden itibaren iki .. büyük ve eşsiz filim 

Kültüroark Sinemasında 
iki Aşk Arasında 

FRANCHOT TONE 
MAUREEN O'SULLİV AN - VIRGNIA BRUCE 

I>tınyanıu en büyük hastanesi Nevyork belediye hasta
lleıinin akıllara durgunluk veren faaliyetini ve iki aşk 
lraıında bocalıyan bir doktorun aşk macerasını göste

ren müessir ve büyük bir filim 
ÇiN ÇiN Şlrley Temple 

Hepimizin sevgilisi küçük sanatkarın yüzlerce defa 
bile görülıe doyulmayacak şaheser 

Seanslar: hergün İki Aşk arasında 3 - 6 - 9.15 
.Şia Çin 4.20-7.30 cumartesi ve pazar 1.15 te başlar 

30 MAYIS 

ANKARA RADYOSU 1 11ıınımmıııııııımııanımmıımıı 111111 il'!!!!!§:~~~[+] 

1 Mizah a - == --=ı&~ 
- ·· --- - ı!l! ~ 

..., 
gını te-

(Bugünkü program) 1 K•• • =• 
Tüıldye Radyodif~2yon Posbh• ı ~5~§§~;;::~ .oşesı § minetme-
DALGA UZUNLUGU ==========-1111 ıı ıııııummnıımıuınıuınınıı 11 u 11:: 

t639m. ıs3Kcı. 120Kw.I Kolayını 
T.A.Q. 19,74m.15195Kcı. 20KW. 
T.A.P. 31,70m. 9465Kcı. 20KW. 8 1 
12.30 Program U an 
12.35 Türk müziği Ev sahibi, bir gece evin-
13.00 Memk ket saat ayarı, de kalan misafire : 
ajans ve meteoroloji haber- - Dün gece belki rahat 
leri. - etmediniz, dedi, yatak biraz 

sertçedir de. 
13.15 Müzik (Karışık prog- Mw.ftr Omuzlarını silkti : 
ram - Pi.) - Evet, gerçi öyle amma 
13.45-14 Konuşma (kadın ben kolayını bulmuştum. Ya-
saati - Ev hayatına dair) takta fazJa rahatsız olunca 
18.30 Program kalkıyor, oturuyor; dinlen-
18.35 Müzik (Operetler Pi.) dikten sonra yatıyordum. 
19.00 Konuşma .. 11111 ıımnn•ınmıı 

19.15 Türk müziği (Fasıl On senede 
heyeti) Meşhur ressamın atelye-
20.00 Memlekd ~aat ayarı, sindeydik. Ressam bize eser-
ajans ve meteoroloji haber- !erini gösterdi. 
leri. Arkadaşımla beraber, gü-
21.15 Türk müziği zel, genç. bir kadın potre•i· 
1-Udi Eşrefin Hüzzam peş- nin karşısında durduk. 

revi. 1 

2- Ahmet fı SO) un hr zz: m şar
kı : (Hatırında kahı r ) 

3-Fa k kapaı cının hi'z am 
şa kı : (Seni gördü o şafak ... ) 

Cidden güzel kadındı.,.. 
Ve Resim çok gözel ra· 

pılm ştı. 
Res~am dedi : 
- Bu resmi tam on s : .!· 

de yaptım. 

kle 

her 

türlü yün

lü, ipekli 

kumaşla· 

rın aslını 
• • ve rengını 

bozmada
n temizler 
dve elleri ka\'jr
yen bozmaz, ha
lis zeytinyalın
dan yapılmı, en 
t emlz sabunuur. 

• )d • :'\ } (Li!~s Markasına Dikkat) Ami· 
cı n ve s - c a - li u nit fa brik ası ticarethanesi 4 Santur taksimi 1 

5·Şükrü Şeno22n• n n ahar 
şarkı : Bu sevda ne tatlı) 

Arkadaşım güldü : 
- On sene zarfında l r-. 

dın ihtiyarlamadı mı? 

1 - J Telefon: 3047 Tel. Ümidun 
flD yumuşa~ 1- (Kesstane Pazaıı lzmir) 

6-Hicaz türkü : (Pağa girdim 
üzüme) 

7-Halk türküsü: Şu dağları 
delmeli 

8-Ali efendinin hicaz şarkı : 
(Samur kaşlım) 

mml'rıırrıı rrımr111111 

üzülürsün 
- Oğlun hapiste diye kim 

bilir ne kadar üzülürsün . 
- Üzülmiyorum, hiç ol

mazsa nerde olduğunu bili-
yorum. 

i Ege 1 iyatrosu 
lsmetpaşa Bulvaranda Tayyıb Şen Şakrak 

v.} Arkadaşları 

Rejisör: AHMET YEKTA BiR 
Türkiyenin tanınmış sanatkarları topluluğu 

Said Kaya, Salaheddin Ersin, Ata Akandere, Hayri Kara· 9-Suzinak şarkı : Sensiz ge
celer 

10-Musa Süreyyanın Hüzam 
şarkı : (Sen sanki baharın 
21.00 Konuşma 

Elbet 
- Canım efendim, tren 

bu kadar gecikir mi? 

1 
bay, Süreyya Küçük, Yusuf Türkmen. Bn. Nadide, Ruhsar, 
Sevim. Nalan ve Caz heyeti. 

' 
- Gecikir ya, bekleme 

21.15 Esham, tahvilat, kam
biyo-nukut ve ziraat borsası 
(fiyat) 

salonlarını niye yapıyorlar? 
Bu akşam: 113no.Iu . Arabacı 

1 4 Perde Dram 
------.- Sayın lzmirlilerin Tiyatro ihtiyaçlarını temin makıadile 

Dekorasyon kurulan heyetimizin muntazam temsillerini görmelerini her 
21.25 Neşeli plaklar R. 
21.30 Müzik (·Radyo orkes· 

fstanbulda Beyoğlundaki vatandaşa samimiyetle tavsiye ederiz. Her sınıf halkın uer-
Dekorasyon mağazasında leri istirahatle takip edebilmeleri için icap eden tedbirler 

trası - Şef : H. Ferit Anlar) 

22.30 Müzik (opera aryalan) 
Pi. 

h k · b .. -k b' k ·ı alınmıştıştır. Fı·atlar.· a.· .. ,·ncı 20, ıkıncı ıs er esın uyu ır zev ı e 
temaşa ettiği döşemelik ku
maş, perdelik tül, duvar ka
ğıtları gibi dahili tefrişata 
ait eşyanın zengin bir nü
mune kolleksiyonu ile şirke
tin müdürü Ziya bey bir 
hafta kalmak üzere şehri

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

----21!!1::1111---- E!B9!:3E 

Dr. Demir Ali mize gelmiştir. 

Kamçıoaıu 
Cilt T cnasill hastalıkları 

elektirk tedaviıi 
•zmir - 8iriaci beyler So 

No.: 55 Telefon : 3479 

Evlerini tefriş ettirmek is
teyenlerin bu nümuneleri 
Alsancakta Kauki pansiyo· 
nunda görmeleri meofaatları 
icabıdır. 

Sayın MU,terllerlrru~ 

Mühim ilan 
Yeni mevsimin yaklaşması dolayıyi}l~ ı::.üc ssesemb kirnv~vi 

temizlem ı ve boyama işleriui bir btisna olmak ~ 
üzere fiatler~~ ı·c-! .. ; ·1 

Bu mevsiın için 
Rekabet kabul etmiyecek derec(de tenzilat 

İtinalı işleriyle şöhret kazanmış olan müessesem bu fevkB 1· 
ide iskontosu ile sayın müşteriloirc ;\\ teveccühünH 

kazanacağına emi11~i 

ŞARL PRIMÜS 
BUyUk Kardlçah Han No. 48 Telefon : 3449 

• 

~ Bugün Asri Sinemada 1213l4n ~ 
n 24 Mayıs 1939 Çarşambadan itibaren ~ 
~ Dünya sinemacılık tarihinin en azametli ve en muthiş ~ 
~ 3 büyük filmi 42 kısım birden ~ 
1 T •• k •• 1 •• Milyonlarca dolar yüz - ur çe soz u binlerce insanın yarat

tığı eşsiz bir şaheser 

2-
ı 3-

ATEŞ KRALİÇESİ 
İzmirde ilk defa.Adalet U"' nda 

BUK JONES - gru 
Amerika hava ordusunun iştirakile meydaea ge
len baştan sonuna kadar kahramanlıklarla dolu 
olan hakiki bir şaheser V ALASBERI 

Hava Kahramanları ' . DUnya Haberleri ................................ ~ ...... 

~ ~ V A Y-o""ft'":", O ı;n - ~ 
~ Salih Sonad ~ g ; ~ :f::;,_ f"" 
~ Cilt, Saç ve ~ührevi has- fı '! ~ ~ ~ (// {, J ~"\ 
~ talıklar mutehassısı 1 ~ ı:r- •• ~ \ ~ '. , ~\ 
8] 2 nci Beyler sokak No. 81 z ; e ~· ~.. ~' .. ~· 
[+} TELEFON 3315 ~ ~ .. Ci •• 1 ;,, ~=-ı) 
M i .... e PÇ"" ··ı''' '''' ıı 
~~:s: ~~~~ ~ ~ ~ B: ı 'rtrrı7ll~ı ~ 
Aşcıba~ıMarka ; D> ~ /lÇJ]~\

1 

~ 
y ~ ... c> ı ~' ~ 

Makarnalm r §: ~ ~ ~ ~ 
; r• ~ ~ - ~ ~ z -oDJ c ı ·~~ 
ı» (il B ~ 1 

.. ~· ~ lı 
~ D) 'i" 0, ~I 

:?ı .- °' § ~ ~\ '/. 
Q' e I» !::! // I 

.,..cı»PÇ"" ~ 

3 -= r ! \ r" \ ı. . ~~ ~~ .. a'B'<cı. .~ 
:ııs-rrc;ı» "'~ f.-
... I» ı::s l ....... c 1 

'Wf .................................................... 
Dr.·Fahri Işık 
lzmir Memleket Hastanesi 

Rontken Mütehassısı 
1937 - 1938 Selanik sergi- Rontken ve elektrik teclaoi• 

sinde birincilik madalyasını yapılır ıkinci 6eıler So 

•k•a•z•an•m•ı•şt.ır ................... Nmom.m2m9..iTmEmLmEmFmOiliİN•2m)mtİİlı 

zamk, 
jelatin, tutkal, 
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fŞEHIRDEN 
HABERLER~ 

~ 

Yıldırım düştü 
Dün yağmur ve fırtına 

• esnasında Karataşta lnönü 
tramvay caddesinde 268 inci 
sokakta 8. Gabayın kiracı 
bul ıoduğu 5 sayı ı eve yıldı·i 
rım düşmüştür. 

Karşiyaka Fahreddin paşa 
caddesinde de bir eve yıldı
rım düşerek elektrik tesisa
tını ve radyoyu tahrip et
miştir. 

--~-

Bıcak ve ta
banca bulundu . 

Keçeciler Ankara biraha-
nesinde, Hüseyin oğlu Sina; 
Bahtiyar oğlu Halit ve Ab-
dullah oğlu Ahmedin Üzer
lerinde birer bıçak buluna
rak alınmıştır. 

§ lkiçeşmelik caddesinde 
Ali Ahmet ve Murtaza oğ
lu Niyazinin Üzerlerinde bi
rer bıçak bulunarak ahnmış
tır. 

§ Keçeciler Zinet garajın
da Emin oğlu Nuri ve Ah
met oğlu Alinin Üzerlerinde 
birer tabanca bulunarak a-
lınmıştır. 

..... -:ı::::::--

Motosiklet 

oğlu 
Şevki, idare sindeki motosik
leti Tahir oğlu Nihata çarp
tırarak hafif surette yaralan
masına sebebiyet verdiğin
den yakalanmıştır. . 

rmmmSONHABEmRLERmml 
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Rusva, lngiltere ve 1 ürkiye 
"Mançester Gardiyan,, gazetesi: "Rusya, Türkiye ve biz,, hangi bir Alman ileri hareketine karşı Türkiyenin korunması. 

başlı altında yazdığı bir makalede diyor ki: Herkes, bizim Büyük harpte Çanakkale'yi geçebilmek 
" .... Türklerle yaptığımız anlaşmanın manası, Türkiye- için göze aldığımız fedakarlıkları bilir. 

nin limanları sayesinde bizim şarki Akdenizde büyük bir Dost ve boğazı deniz münak~latımıza açık bir Türkiye'nin 
hareket serbestisine nail olacağımızdır. Gene bunun manası, Rusya'ya ve bize ne kadar faydalı olacağını her halde hü-
bizim deniz kuvvetlerimiz ~ayesinde şimalden inecek her kümetimiz de takdir etse gerektir.,, -------Evdeki Pazarın Çerşıya Uy· 1 Fransız gazeteleri Milli Şefin 

mıyacağı Anlaşılıyor ı nutuklarını hararetle yazdılar 
Paris, 30 (Radyo) - Burada intişar eden "Petit jurnal,, 

gazetesi diyor ki : 
"Almanya Hariciye Nazırı B. Ribentropp bir nutukta, 

Roma - Berlin mihveri Hitler ve Mussolininin emirlerini 
bekliyen 300 milyon n&fustan müteşekkil bir bloktur, de-
mişti. Ancak bu hesabı Japonya, ispanya, Yogoslavya, Ma
caristan ve Bulgari.stanın da kabul edeceği pek şüpheli gö· 
rünmektedir.,, 

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

Bir Oyun İki Defa Oynanmaz 
Londra, (Radya) - lngiliz matbuatı Roma - Berlin mih

verinin imzaladığı askeri paJct aleyhinde şiddetli hücumla
ra devam ediyor. Bu gazeteler arasında en dikkate şayan 
makaleyi yazan "Daily Ekspress,, olmuştur. Bu gazete : 

"Yirmi beş sene evvel ltalya, Almanyaya mulialifti. Bunu 
B. Hitler de biliyordu. B. Hitlerin bizden istediği, bizi kor
kutmak ve bundan istifade ederek bir kaç somurgemızı 
elimizden almaktır .. Fakat bunda muvaffak olamıyacaktır 
zira, bu oyun bir defa oynandı, bir daha oynanamaz.,, de
mektedir . 

İtalyan Gazetelerinin Yazdı-
Göre 

.., 
~ına 

Roma, 29 (Radyo) - ltalyan gazeteleri, Moskova ile an
laşma akdine muvaffak olduktan sonra, B. Çemberlaynın 
sulhu temin maksadiyle büyük bir beynelmilel konferans 
toplamak fikrinde olduğuna dair Londrada dolaşan şayı
aları yazmaktadırlar. 

-----------,...~=----~-----

Paris 29 (Radyo) - Akşam gazeteleri, Türkiye cümhur 
reisi ismet lnönünün büyük kurultayda irad ettiği nutuk
tan bahisle uzun makaleler yazmakta ve bu nutkun fev-
kalade ehemmiyetini tebarüz ettirmektedirler. 

Gazeteler, ismet lnönünün nutku ile şarki Akdenizde 
sulh ve emniyetin müemmen olduğu kanaatini bir kere da
ha teyid ettiğini ilave etmektedirler. 

Bir Otobüs Irmağa Düşerek 
Parçalandı 

Gümüş'.u.ı e, 29 (Hususi) - Erzuruma gitmekte olan dev
let yolcu otobüsü bir virajda bir otomobil ile çarpışmış ve 
otobüs Harfit ırmağına yuvarlanarak parçalanmış ve yol
culardan bir kadın boğulmuş, diğer on kişi yaralanmıştır. 

MiLLİ SEFiMiZ ... 
DiYOR Ki: 
- Baş tarafı birinci sayfada -

Büyük kurultaya takdim daha artmıştır. 
ettiğimiz · r nizamname proje- Benliğine ve şuuruna sa-
sinde B. M. Meclisinde C. hip olan her milletin doku-
H. Partisinin bir de müsta- nulmaz mü.:;takil bir devlet 
kil grubunu ~düşündük. Bü- olarak yaşaması hakkı in-
yük kurultaydan vazife alan sanlağın sarsılmaz müşterek 
ve parti genel başkanının bir akidesi olarak tesbit 

Askeri 
Heyetimiz 

- -::;:::::-
Londraya gidiyor 
Ankara, 29 (Hususi) -

Orgeneral Kazım Orbayııı 
riyasetindeki askeri heyet, 
bugünlerde Londraya hare
ket edecektir. Heyet, orada 
bir müddet kalacak ve tet· 
kikatla meşgul olacaktır. __ -;:.,..._....._.., __ 

Vekiller heyeti 
Tolandı 

Ankara 29 ( Hususi ) -
İcra vekilJeri heyeti bu ak
şam geç vakıt meclis bina· 
sında bir içtima aktetmiştir. 

Mussolini 
lnglllz sefirlle konuftu· 

Roma 29 (Radyo) - ln
giliz sefiri (Sir Persi Loren) 
bugün ilk defa olarak Mus
solini ile iki saat kadar ko-
nuşmuştur. Alakadar meha
fil bu konuşmalara büyük 
ehemmiyet atfediyorlar. 

iki memleket ve milletin 
menfaatlerini o kadar müş-
terek görüyor uz. 

Aziz arkadaşlar, 
Milletler arası vaziyetinin 

bugünkü buhranında mem· 
leketın müdafaa vasıtaları 
başlıca göz önünde tuttuğu
muz bir mesele olduğunu 
söylersem bunu tabii bulur· 
sunuz. Cumhuriyet hükfıme· 
ti temiz idealleri meriyette 
ve itibarda tutabilmek için 
Türkiyenin müdafaa kuvve· 
tinin yüksek bir derecede 
bulunmasının hakiki mahi
yet ini müdriktir. 

Eve--~-- Mogollarla Japonlar arasında 
taarruz 

çarpışmalar oldu 

farksız başkanlığında çalı- olunmak lazımdır. Beynelmi-
şacak olan intizam ve inzi- lel münasebetlerimize bizim 
bat içinde şuurlu ve çalış- zihinlerimizde bulunan dev-

Türkiye şuurlu ve kuv
vetli varhğiyle yalnız ken• 
dini korumakla kalmıyor, 

Gazi Bulvarında Selim oğ
lu Yusuf sarhoş olduğu hal
de Abbas oğlu Celalin evine 
taarruz ettiğinden yakalan· 
mıştır. 

------

Paris, 29 (Radyo) - Mogolistan kıtaatı ile Japon kuv
vetleri arasında kanlı muharebeler olmuştur. 

---· :-~:~: ---

kan bir müstakil grubun ic
ra mevkiinde ola~ millet ve 
killeri ekseriyetine ve hü-

insanlık ailesine ve sulh 
mefkuresine ciddi bir hiz-
met ettiğine de kani bulu· 
nuyor. 

Tokyodan gelen haberlere göre Japon kıtaatı Mogolları 'i 
püskürtmüştür. 

Hakaret etmiş (Ere Nouvelle )gazetesine 2'Öre 
.. Karşıyaka. Soğ~kkuyu ~ev- Italya Almaııyanın elinde bir1 

kıınde Osman oglu Ibrahım t 

kfımetine esaslı bir yardım 

temin ederken büyük mil
letimize de kendi işleri için 
yeni bir teminat hazırlıya

cağını ümit ediyoruz . 
Önümüzdeki senelerde nü

fusumuzun çoğunu teşkil 

eden köylümüzün gerek ge
çim hususunda seviyesını 
yükseltmeyi başlıca hedef 
tutacağız. Bu hususta elde 
edeceğimiz neticelere çok 
ehemmiyet ve kıymet veri
yoruz. 

letlerle müşterek prensip ve 
emniyet davası bizi müşte
rek cepheye sevketmiştir. 
Siyasi anlaşmalarımızı ve it
tifaklarımızı bu zaviyeden 
görmelidir. Balkan paktını 

ve Saadabad paktını bu 
~samimi arzularla kura lar-

Bütün temennilerimize rağ 
men insanlık yeni bir boğaı· 
laşma arifesine uğrarsa Türk 
milleti bu mücadelede ken· 
dine düşen medeniyet ve 

danız. k h insaniyet vazifesini a ra-
Bütün Avrupayı kaplıyan manca hiç tereddüt etme-

ve Ali oğlu Ali Can, ibra· 
him oğlu Mehmede hakaret 
ettiklerinden yakalanmışlar-
dır. --
Başına su des

tisini vurdu 
Keçeciler Piyaloğlu hanında 

Ahmet oğlu Halil, bir para 
meselesinden Mustafa oğlu 
Eşrefin başına su destisiyle 
vurmak suretiyle yaraladığın
dan yakalanmıştır. 

Beraber yaşa
dığı kadını 
yaraladı 

Çukurçeşmede Giritli ba
lıkçı Mustafa oğ. 50 yaşın
da Ahmet Yeşildeniz, gayri 
meşru yaşadığı giritli Hüse-
yin kızı 36 yaşında Azireyi 
hafif surette çakı bıçağı ile 
arka sol omuzu üzerinden 
yaraladığından yakalanmış-

tır. 

oyuncaktan başka birşey 
değildir 

Paris (Radyo) - Italyanın şimdiki vaziyetinden bahse
den " Ere Nouvelle ,, gazetesi diyor ki: 

" Italyada artık ne müstakil bir ordu ve ne de başlı ha: 
şıoa bir politika gütmek fikri kalmamıştır. ltalya kendı 
kendini idare eden bir krallıktan bile çıkmıştır. 

Çünkü Alman orduları Brenneri geçtiler. ltalyada bulun
maktadırlar. Bu ordular ne B. Mussoliniye ve ne de 8. 
Cianoya st rbestçe düşünmelerine müsaade etmiyecektir. 
Bundan sonra onlar için Almanları takip ve onlara itaat 
etmelerinden başka hiç birşey kalmamıştır. ,, ---Eiii5:i5----
Suriye Krallık mi O.luyor ? 

Paris, 30 (Radyo) - Bağdaddan gelen bır habere gore 
kral Faysalın kardeşi Zeyidin Suriye kralı ilan edileceği 

bildirilmektedir. 
Emir Zeyid tayyare ile buraya gelmiş ve hariciye nazırı 

Bone ile görüşmüştür. 

Kat'i olarak inanıyoruz ki 
köylümüzün tahsilini ve ma
işetini daha yüksek bir dc.-

receye vardırdığımız gün mil
letimizin her sahada kudreti 
bugün güç tasavvur olunacak 
kadar yüksek ve heybetli 
olacaktır. 

Aziz arkadaşlarım, 
Memleketimizin müdafaa 

kudretine ötedenberi verdi
ğimiz ehemmiyet milletler 
arası vaziyetlerdeki son inki
şaflari dolayısyle bir kat 

son emniyet buhranı içinde den ve hiçbir dehşetten ürk· 
Türk - lngiliz ittifakı hiçbir meden hakkile ve tamamile 
tecavüz fikri beslemiyen fa- yapacaktır,.. Tür~ milleti yük" 
kat • kendi emniyetlerini ve sek ideali ve hayati menfaa-
müşterek sulh ve insanlık ti kendisile beraber olan 
ideali için alınmış bir taah- milletlerle beraber göz ka· 
hüttür. maştıracak yeni kahram.a~-

Bu müşterek sulh ve em- lık menkıbeleri yazmak ıçıo 
niyet idealini takviye ede- tamamile hazır ve kat'i ola· 
cek diğer taahhütlerden de rak karar vermiş bir halde· 
çekinmiyeceğiz. Biz komşu- dir. 
)arımızla her türlü ihtilafı Sevgili arkadaşlarım, 
hallettik. Şimdi samimi ola- Yurdu içinde masumane 
rak onların emniyet içinde çalışan ve hakları için mec-
bulunmalarile alakadarız. bur olursa son bir kütle gi· 
Komşularımıza gelecek teh- bi şahlanmağa hazır olan 
likeleri bir adım sonra bize büyük Türk milletinin mil· 
gelecek tehlikeler gibi ön- messillerisiniz. Temsil etmek-
lemek için iktidarımızda o· le iftihar ettiğimiz büytik 

b millet insanlık ailesinin asil lan ted irleri alacağız. 
Size memnuniyetle söyli- ve kudretli bir mesnedidir· 

yeyim ki Sovyetlerle müna- Kahraman milletimizin var-

ISTER GUL I• STER AGLA ' sebetimiz her zamandan zi- lığı insanlık için ölçülm~ı 
bir kıymet ve bulunmaz bır 

ez~~~~-..""'=---=......,~:e;;~,:;;::ı-::..-~:;;-o.z-:: yade sıcaktır. Ve karşılıklı nimettir. Bu varlık milletle-

Kedİ (eriD Verdikleri Ders ! . . itimada müstenittir. tki mem- rin farksız oıarak birbirıe: 
leketin birbirinin emniyetine riyle insanca geçinmeleri i~ıll 

Avrupa gazetelerinden birinin yazdığına göre, hayvan m~raklısı b~r ~dam~n ço~ ~ev~.iği ve saadetine yakın ve ciddi tesiri ihmal kabul etmez bıt 
kedisi bundan bir iki ay evvel doğurmuş. Bu zat bunları hır çocuk ıhtımamıyle buyutmuş.. bir alaka ile merbut oldu teminattır. 
Görüyorsunuz ya vak:a bur~ya ~ada~ gay~t ta~ii cerey~n ~~i!.or. . . g~ unu zikretmek benim için Arkadaşlarım, 

İşte bu kediler, ihtıyaç hıssettıklerı vakıt dogruca evın ~uçuklerının lazımlıklarını arar, hakiki bir :zevktir. Sade vatandaşlıkta en b~-
bulur ve onun içine girerek rahat ederlermiş, şayet lazımlıgı bualamazlarsa acı a.cı ferya~a b 

1
• 

Fransızca defS başlarlar ve tabii ihtiyaçlarını bu yerde gidermeden ne yemek yerler, ne de su ıçerlermış! Fransa ile aramızdaki ya- yük şerefi duyan cum ~~ 
Bunu biz okuduk, siz de okuduktan sonra bu mini mini yavrucukların ~ayvan oldukları kınlığı bitmek üzere olan yetçiler olarak milletimızıll 

Fransızca dersten geri halde, ihtiyaçlarını dd etmek için her dıvar dibini, her bo~ ars~yı. b~ ış~ uygu!l bulan tek meselenin yani prensip- hizmetlerini eyi ifa etmek 
kalmış talebderi imtihana bazı saygısızlar gibi davranmamaları ve onlara bu hareketlerıyle ıçtımaı bır terbıye ders !erinde tamamen n.utabık aşkı bütün varlığımıza hi· 
yetişmek için tecrübeli bir vermelerine: kaldığımız Hatay meselesi- kimdir. Partimizin aziz a~-
muallim hususi ders vermeğe 1• STER GUL İSTER A GL A nin hallinden sonra hiç bir dı vazife icabını en asil bır 
başlamıştır. idaremize müra- kuvvet bozamıyacaktır. borç tanımaktır. ~ 

c;;_,~~:.:k sp~yan2o Biletlerinizii:;ı;;;sAADET:eKi;d~nden Alınız ÇoH~kkTrH~ı~· ~N1ötRk··~· :~s 


