
Çarşamba 
31 MAYIS 939 ın ............ 

.,. 

esi 
~-------- --,;) 1 Salıib, Ne,riyat Amin ve 
1 Başmuharriri Co 
1 SIRRI SANLI 1 1 ............ 
1 idarehane: Jıımi1'd• Birinci 
ı Beyler__~flnda 

TELEFOff 3503 

FIATI (100) PARA 

~ 
1 
1 

HAKKIN SESiDİR 
1 (Halkın Sesi) Matbauıacla 
1 Buılmıfbr 

IGeçmiyen yaııı pri oerilm 

-----------· 
__ , __________ _ 

iNGiLiZ • FRANSIZ ANL~ MASI MİHVERİ YILDIRDI 
r-------------1-----------------------------------..:.------------------------------------

• 

RK • 

!!•a ve Açık 
~-----uıımı-M illi Şefimizin hitabeleri •• Büyü Mil:et Meclisinde 1 

Vekiller 
Kurultayı 
Encümende .

1 
C. H. Partisinin 5 n~i kurultayında MilJi Şefimizin Türk 

• letine pa f · "' hh 1 • G}ı· 1 ! ının aza, mura as ve davet ilerıne ve çok 
> • ım ve agır çeken metni dolayısıile de bütün cihan si-
~ !Dah~fil .. ve ~mumi efkarına hitab eden her bakımdan 
~·h~yetlı sozlerı yurd dahilinde olduğu kadar memleket 
~ ıcıkde de lizımgel~n tesirleri hasıl etmiştir. Bilhassa 
e llıo rat memleketl.erın rad~olarında büyük bir zevk ve 
~e~nla tekrar edılen bu sıyasi ve tarihi hitabe, demok-
ılerın yaptıkl8:rını beğenmemeğe zoraki bir gayret ile 
tes eden muhıtlerde de istenen akisleri yapacağına şüp
etmemek laz.ımgelir. 
Milli Şefimiz Türk milletinin bütün meziyet ve kahra

er nlıklarını, yeni Türkiyenin gerek vatan müdafaası ve 
i ek. sulh, ~ede~iyet ve insanlık davalarına verdiği ehem 
:eh tebaru~ ettıren ~eyanatı ile Türk milleti kadar bü-

h
sulh, hakıkt medenıyet ve insanlık aşıkları da gurur 

Nar duyaca~lardır'. • . 
e mdtlu! boyle mıllı bır şefin idaresi ve rehberliği ile 

&'fil n yen~. wv~. bütün dünya tarafından takdir edilen siyasi 
er erle gogsu kabaran f üı k milletine .. 

SIRRI SANLI 

riciye Vekilimizin Moskova 
eyahati hakkında haberler 

Ankara 30 ( Radyo ) -
Havas ajansı Moskovadan 
bildiriyor! 

: Türkiye Hariciye vekili 
-ŞÜkrü Sarac;ğlu ~ yakında 
Moskovayı ziyaret edecektir. 

Paris 30 (Radyo) - Tür
~iyc l larlclye vekıll ts. :;>ükrü 
Saracoğlunun bugünlerde 
Moskovaya gideceği hakkın
da bir haber çıkmışsa da 
bunun dogru olmadığı ve 
B. Şükrü Saracoğlunun Parti 
büyük kurultayının toplantı 
halinde bulunmanndan do
layı 1 Ankaradan ayrılmıya
cağı bildirilmiştir. 

ilakl; lnglhz - Sovyet mUzakerelerlnl göru,ıu 
1 Londra, 30 (Radyo) -

Bugün Cenevreden Londra-

ya avdet eden Sovyet Rus
ya sefiri B. Maiski hariciye 

nez.ar~tinde, Lord Halifaks 

Londrada olmad'ığı cihetle 

hariciye müsteşarı tarafından 
dan kabul . edilmiştir. 

Londra, 30 (Radyo) -
Sovyet sefiri B. Maiski bu 
sabah Forayn ofise giderek ~ 
lngiliz - Sovyet müzakere

leri hakkında görüşmüştür. 
lngiliz mahfelleri görüşmele-

t 

BAY MAlSKİ 

rin neticesi hakkında nik
binliklerini muhafaza etmek

,11 tedir. 

---·----

t ... 6a1Ja yapılan kız mektepleri :tleti:ı:m müaabakaİarı \ 
il bir alaka uyandırmııtır. Bayrak ve manialı ko,ularda 

' muoallakiyetler g6ateren kı~larımı~Jan bir arup 
1 

MUV AZENEİ UMJMİYE KANUNUNUN 
KABULÜ DOLA 'İSİLE BAŞVEXİLİMİZ 

BEYANATrA BULUNDU 
.. ;o 

T 

1 
1 

Ankara, 30 (A.A) - B. 
tvf. Meclisi bugün Mazhar 
Germenin başkanlığı altında 
} aptığı topl.ı :ıLda 1939 yılı 
bütçesi üzerindt. ki müzake
releri bitirerek muvazcnt i 
umu :ı iy.! La un la1 .hasını 
364 rt yl.! ve ittifal"la kabul 
eylemiştir. 

Bu münasebl tlc b~şvchil 
Dr. Refik Saydam aH. ışlar 
arasında kürsiiye gel1.:ı ek şu 
beyanatta bulunmuştu : 

Arkadaşlar, 
Yeni senenin lütçcsini 

kabul etmiş bulunuyorrnnuz. 
Hükümetiniz bunu kendisi 
için bir itimad ve ayni za
manda çalışması için bir 
teşvik telakki eder. Bütçe 
arzu buyurduğunuz gibi uzun, 
her cepheden tt:tkikata tabi 
tutuldu. Bu bizim de arzu 

tttiQ-imiz bir seyc\i. ldiyn
ruz ki, heyeti r.elileniz Tür
kiye bütçesini her cepheden 
mütalaa etsin. En ince tefer
ıüata kadar burada, burada 
demekle Türk milletini~ 
önünde görüşülsün ve hesabı 

Adliye vekili B. Fethi Okyar 
Ankara, 30 ( Husuıt) -

Milli Şef kurultay enc&paea
lerinde yapılmakta olan tet• 
kiklerin neticelerini g&ı en 
geçirdiler. Encilmenlerdeld 
müzakerelere vekiller de İf• 
tirak ettiler. Böylece dilek· 
ler üzerinde çok .eıaıb tet
kikler yapılmıştır. 

Adliye vekili 8. Fethi 
Okyar mahkemeaiz kazalar
da mahkemeler açılmuı İÇİD 
tetkikler yapılmakta oldutu
nu söyledi. Boıanmayı ko· 
la} le ştırma meselesinde B. 
Fdhi Okyar 'içtimai bakım
dan bunun mahzurlanaa na
z.arı dikkati celbetti. ·-----

Harbe 

verilsin. Görüşüldü ve hesap 
esnasında lütfen kabul bu
yurdunuı. Biz yeni seoe ça
lışması için sizin bütçe üze
rinde lütfen dermiyan etti
ğiniz mütaJaa ve teşviki, 

atideki icraatımız için rehber 
ittihaz edecegi7, teşekltürler 
ederiı. Başvekil RefiklSaydam Meclis1 .. kürsüsüncle 

~__:_~...-.--~~~~~~-:-~ 
Mukavemet proJ ... 

görUtUldU 

VALİMİZ MUHTEJ...İF DAİRE~E~i: GEZE
REK! TEFTIS ETTIL'ER _-, a, ~ 

Moskova 30 ( Hmuai ) -
Halk komiserleri meclisi reİIİ 
B. Molotof lngiliz sefirini 
ve Fransa maılabatgti~ 
kabul ederek harbe muka
vemet projesi üzerinde gl• 
rüş ülm üş tür. 

I 

- v \ zini gezmiş, i;ieri • görıiil'Ş, 
ı öğleden sonra bazı makam 
1 sahiplerinin ziyaret~rini ia

- Devamı 4 üncüde -

Halkın Sesi Hakkın Sesidir 

Yeni ve eski kanunlarımız 
-kitap halinde çıkarılırken ---- --
Geçenlerde Kamutayda çok mühim bir meseleye temas 

olunmuştu: Buglln meriyet halinde bulunan yeni kanunJarla 
yapılan ıslahat ve tadilat dolayısiyle hüküm ve meriyetillİ 
kaybeden eski kanunların tefrik edilerek ona göre kitaplar 
halinde basılması istendi. Bu ihtiyaç bilha11a maliye kaa1111-
larımız için bütün şiddetiyle hissedilmektedir. Beş on klll'Uf 
kazanmak arzusiyle -bir dükkan açan, bir iş tutan birçok esnaf 
ve vatandaşlarımız bu kanunların geçirdikleri aafhalaıuu 
bilmedikleri ve müteaddit emirlerle sık sık tefsirlere .p.
yan bau kanun ictihatlan takip edemedikleri için pek çok 
defalar elim yanlıılakların kurbanı olmakta ve ne yapacak
larını bilemiyerek!pflnp kalmaktadırlar. Foto:Can 

DEGERLt VALİMİZ B. ETEM AYKUT 
Sayın valimiz B. Ethem t gezmiş ve kontrol etmiştir. 

Bundan dolayı bagOn mer'i olan maliye kanunlanmıza 
tedvin ederek kitap halinde neşretmekle halkımıza tarif 
edi1emiyecek kadar bOyük bir hizmet ifa edilmit olacakbr. 

kamlarma gelmiş ve saat dürlerinden (vilayet işleri, 
Halkın ~esi Hakkın Sesidir 

Aykut, dün sabahleyin ma- \ Bilahare valimiz, daire mü-

sekizden dokuza kadar hü- asayiş ve vukuat hakkında 
kümetteki muhtelif daireleri malumat almış, parti merke-



.SAHlf J:. il 

Hayattan Dersler 

bekarlık neye 
benzer? 

( 2) 
ben alacağım kadını görme- Ben - Bakışında bir a-
liyim, sevmeliyim de öyle al- caiplik var, acaba şaşımı? 
malıyım. Biraz da parası ol- Teyzem - Daha neler. Bu-
mah!" dedim. Üç gün sonra na şehla bakış derler, mak· 
teyzem soluk soluğa geldi. buldür. 
"Istediğinden ala bir kız Yanımıza daha çok yak-
buldum. Zengin mi zengin. laştılar. Yüzüne dikkalı bak 
gayet namuslu bir aile kızı, tım ve yavaşca teyzeme de-
Arastada dükkanlar; Mezar- dim ki: 
Jıkbaşında bir haman, Baştu- - Teyze galiba bu kız 
rakta bir ırın. Pep bunlar çiçek bozugu. 

Hem bu yaştan sonra bana kim varır, kendi yaşıma 
uygun bir kadını alsam benim ona bakmam lazım. 

babasından kalmış. Bir ana- Teyzem - Hafif çiçek 
aından başka kimsesi yok. b~zuğu.. bu da çehresine 
l~oca bir evin damadı de2il, yaraşmış de~il mi? hem sen 
adeti sahibi olacaksın, hiz- onun parasına bak, çiçek 
metçiler, otomobiller emrin bozukluğuna ne bakıyorsun? 
.altında. Bundan başka yaz- dedi. 
ları da Çeşme plajlarında. Düşündüm. kendi kendi-
Gel keyfim gel!,, diyerek o me: " bende ahım şahım 
derece ballandırdı ki, haki- birşey değilim a. Fazla ola-
katen benim de bu kelepire rak da züğürtlükte yekta-
ağzımın suyu aktı. "Kız na- ) ım. Bu kız biraz aksayor-
sıl, güzelmi? dedim. "Kalk muş, şehla bakıyormuş, ha-
şimdi Bucaya gideceğiz. Kızı fjf çiçek bozuğu imi~. Var-
oraya getirecekler görürsün!,, sın olsun. Zenginliği onu 
dedi. Bucaya gittik. Ondan kusursuz gösterir. ,, dedim, 
sonra tey7.emle aramızda evlendim. Lakin güvey gir-
şöyle b r muhavere cereyan diğim gece biraz sukutu ha 
etti: yale uğradım. 

Teyzem - İşte bak gö- - Zenginliğinde mi bir 
rüyor musun ? Şu havuzun kusuru varmış? 
etrafına toplanmış kadınların - Hayır zenginliği mü-
arasındaki havai mai man- kemmel. dinle, gelin odasın-
to)u kızı. işte o. dan bir bahane ile dışarı 

Ben - Arkası dönük.. bir çıktım. " teyze bu kız sağır!,, 
şey gördüğüm yok. dedim. " Ha bak, bunu sa-

Teyzem - Şimdi döner na söylemeğe unutmuştum. 
görürsün. Boy bos nasıl? Biraz ağır işitiyor ,, dedi. 

Ben - Endamı fena de- " sen onun sağırlığına ne 
ğil, tahsili var mı? Bakıyorsun zenginliğine bak 

Teyzem - Tahsilini ne d d' e ı.,, 

yapacaks n? parası var pa- - Bu söz üzerine hoşa-
rası.. dikkat et bu tarafa fın yağı yine kesildi. 
geliyorlar. - Evet ah! şu para yok-

Ben - Fakat teyze bu mu azizim, şu para. 
biraz topallıyor gibi. - insanı herşeye katlan-

Teyzem - Belki ayağını dırıyor değil mi? 
sıkıyor, yahud nasırı var da - Fakat bunun de bir 
onun için .. işte döndü. Alıcı haddi var. Uzatmıyalım, gü-
gözile bak. vez gidiğimin ikinci gecesi 

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

Proğramına ilave olarak 
~ İran Veliah:h:un evlenme merasimi ve Nevyork ser

gisinin açılma töreni V. S. 

1 
Seanslar: Tatlı Günah: 3.15-7.lSte. Genç Kızlar: 5ve9da, --

fALKlN !.ESJJ 

f!! Kasap ,ıçaiı 
ile sallırdı 

--:::::::-
Karantina lnöncaddesin· 

de Kemalpaşalı asan oğlt 
Ahmet Özgen, l,1anastırl 
yoğurtçu Bayram ~lu Aye: 
Önümü'ye çalıştı kasa? 
dükkanındaki bıç~ı alaral{ 
teşhir ettiği şikayı edildi
ğinden suçlu bıçalt birlikte 
yakalanmıştır. 

--ı.:-:·.....::---

KUtUphanelerirıflh ist 
ve kataloğu yaıhyor 

Maarif Vekilliğ bütün 
Türkiye'deki resmi ütüpha
nelerde bulunan dtapları 

tesbit ve kaydettird.ten son· 
ra bunların listeleriı neşret
mek kararını vermiıir. 

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

Noterlean 
tasdikine seUihtettar 
olmadıkları ba i se

nedler 
Cumhuriyet müd eiumu

miliklerine adliye ve.aletin
den gönderilen bir t.mimde 
noterlerin gayri meıkul sa
tışına ve satış' vaidin dair 
senedleri tasdik edemyecek
leri bildirilmiştir. Bu, temyiz 
mahkemesince kabul edilen 
bir ictihad kararıdır. 

yatakta kızın başındad tak
ma saç düşüvermez ni? 

- Vay!! 
- Vay ki vay.. al sana 

bir de kel kafa.. o anda 
yatak mı alabura olc!u, be-
nim mi başım döndü, ne 
oldu bil~em, kendimi yerde 
buldum. O yorganın altına 
büzüldü. Ben yavaşça yatak 
"",1.._ ••"',le.~ _.l•G • .,.. .:~ .... ;~ ı;ı;İm 

Yeni gelin güveyin yatak 
odasının kapusunun dışarı-
sında yenge falan içeride 
ne olup bitiyor diye merak 
edip dinlerler. Bu o zama
nın adeti idi. 

- işte bu mütecessisler 
arasında ıt~yze de vardı. 
Ona Öir söz söylemesine 
meydan bırakmadan ben a
tıldım: "Taliime mi küseyim, 
beni zorla evlendirdiğinize 
mi kızayım, körü-körüne ev 
lenmek usulüne mi küfre-
deyim? ,, diyerek ağzıma 
geleni söyledim. Bana "ne 
oldun?,, dediler. "Daha ne 
olacağım. topalhğma, şaşı
lığına, çiçek bozukluğuna, 
SE ğırlığına eyvallah dedik. 
Fakat kel kafaya benden 
paso! AlJahaısmarladık,, de · 
dim. Ondan sonra tamam 
yirmi sene bir yerde evlen
mek lakırdısı olsa kaçarım .. 

Şimdi dediğim gibi, bu 
yaştan sonra bize evlenmek 
geçmiş ola aıizim. Rahat 
edeceğiz diye başımıza dal
lı budaklı derd almayayım. 
Fakat şunu itiraf etmekten 
çekinmem ki bu yaş• a be
karlık kış mevsiminde ateş
siz kalmağa benzer ... 

İ. Ahmet Nuri 

iZMIR HAPISHANESiNDE 
BiR SAAT •• 

'''Benim halimneolacak?,, 
• 

-------------------:;,....=~--------------------
Kavacıklı Bekir diyor ki: " Bir ~gün biziJll 
bağda idim. yanıma Hüseyin geldi bana ka
badayılık yapmak istedi. Bıçak çekti •• Ben de 
mavzerimi üzerine çevirdim ve ateş ettim." 
Balçovalı Hüseyin de: "üç yaşında bir çocu1' 
ezdim, bugün buradaçiledolduruyorum." dedi· 

~ 

Ve sıra ile bütün atölye- - 2 - - Kilizm .mda bağda gezer• 
leri geziyoruz. Mahkum ol- r········k··cr.N··ü··ş·::r.i\;-;••<>• .. ····ı ken yanıma ayni köydeO 
malarına rağmen hepsi bu- : ı Hüseyin geldi ve bana çatt•· i LUtfU AKSUNGUR i b'r günkü hayatlarından mem- ...................................................... Zaten onunla aramızda ı 
nun. Fakat onları buraya yaşının düştüğünü gördüm. iş meselesi vardı. Ben ken" 
sürükleyen müessif hadise- Az ileride başka bir dertle sine rica yollu, haydi arka" 
lerden değil... dertli bir mahkümun yanına daşım başımt belaya sokoı• 

Atölye önünde duran bir sokuluyorum. Bana: çekil git, dedim. O kabada" 
- Balçovahyım. Bir gün, 

mahkuma soruyorum: köyde hayvana yüklediğim yılık yapmak istedi, biçağııı• 
- Adı ·ı ne ? çekerek üzerime yürüdü. 

Desta ncı Ali iki küfe erzak ile giderken 
su içmek için •Çeşmeye git- Bu vaziyet karşısında bed 

Sanatın var'.mı ? 
Dokumacılık 
Buraya nasıl geldin ? 

- Nasıl mı buraya gel
dim .. Fakat bu suali, siz yal
nız bana sormayın. Bakınız 

hepsi buradalar.. Bütün ar
kadaşlarım .. Çamur Ali, Peh
livan Hasan, Balçuvalı Hü
seyin, Kavacıkh Bekir, daha 
ötekiler hepsi buradalar .. 
Sorsanıza onlara da : Nasıl 
buraya düştünüz? diye. Çün
kü biz, hiç birimiz buraya 
tıpış tıpış, güle oynaya gel
miş değiliz. Buna isteyerek 
değil, kazaen düşüş derler 
ı.. ..... m R .. n ,lp vaktivle bir 
aile çocuğu idim. Benim de 
bir sıcak yuvam vardı . 
Fakat.. 

- Neden sustun ya?. 
Sanki uzun bir rüyadan 

uyanır gibi : 
- Hani Ikiçeşmelik cad

desinde birisini vurmuşlardı 

ya. işte onu ben vurmuştum. 
Vurduğum Tatar Hamdi ile 
bir kadın yüzünden ( görü
yorsun ya ağabey dedi. Hep 
kadın yüzünden, hep bekar
lıktan ) aramız eskidenberi 
açıkdı. Bir gün kör şeytan 
yine bizi, orada karşılaştırdı. 
Onun yanında iki arkadaşı 

daha vardı. Bana bu mesele 
yüzünde çattılar ve üzerime 
doğru yürüdüler. Ben de 
müdafaai nefs için cebim
deki sedef çakı ile bir iki 
defa karnına doğru sapla
dım. Ar~adaşları kaçtılar, 
beni de yakaladılar. Şimdi 
onun cezasını çekiyorum. 

Dedi. Yanından ayırılırken, 
yaptığına bin kerre pişman 
olan destancı Ali arkamdan: 
" Benim halim ne olacak ? ,, 
der gibi baktığını ve göz 
bebeklerinden yanakları üze
rine kayan iki damla göz-

tim. Ben suyumu içmekte de mavzeri üzerine çevirdioı 
iken hayvanın ayakları altında ve iki el ateş ettim. Ah ağa• 

iki üç yaşlarında · bir çocu- bey bugün okadar pişmanılll 
ğun ezildiğini gördüm. Kur- ki. Ne yapalım oldu bir ke" 
tarmak için derhal koştum 
amma iş işten geçmişti. ışte re.. Bereket versin çalışıyo• 
görünmez kaza. Ne yapacak- ruz da acılarımızı ve geçeo 

günlerimizi bu suretle unu· 
sın .. diyor. tuyoruz. Yoksa burada çile 

Yeni evk ndiğini söyliyen 
db h 1 doldurmak kolay değil... 

bu be a t delikanlı ya ınız Diyor. lkiçeşmelikli Fuat 
bu işin dikkatsizlik yüzün- ogw lu Ömer de buraya nasıl 
den olduğunu unutuyordu .. 

Bir diğerine yaklaştım. düştüğünü kısaca anlcttıktao 
isminin : Kavacıklı Bekir ol- sonra bir kere daha anladılll 
duğunu öğrendiğim bu zindf ki, CGmhuriyet adliyesi mil• 
ve çalışkan cf elikanlı başın- yooda bir kere bile yanıhıı•" 
dan geçen hadiseyi şöyle mıştır. 
anlatıyor: Lüt. A1'. _.., 

. . ...... . ·····-·· ...... ~ ......................................... .. 
t•nmmİİİİKammTİİRm•~'~ Çankırı tap11 
.. moımn~mnmınnıııınl1l!IllimıımmmnoımnmP dairesine hırsıı 

Cınt 1 Ter l1e 
Cinsi terbiye meselesindeki girdi 

prensip ve noktai nazar ~ • • 
t h l"fl · Çankırı (Hususı) - Ista• a a u erı. t • 
O 'k' d b 1. yon caddesinde bulunan • n ı ı yaş ve a a yu 'i arı . · · ı h f l w d · esi" yaşlara henüz gelmiş geçmiş pu sı~ı mu a ız .ıgı . aır as• 

olan çocukların cinsi terbiye ne hır hırsız gırmış m 
hakkında malumat vermek çekmecelerini, evrak dolap· 
lazım mı? değil mi? )arını karıştırmış kapalı bil" 

Çok eski zamandan beri lunan bir odanın da cadlıo~ 
ı. 1 

kabul edilen şekil bu hususta eliyle kırarken cam e ıo 
kat'i bir sükut muhafaza et- parçalamış ve pencere etrafı 
mektir. Muallim, mürebbi, kapı önJ kan içinde kaloı•f" 
ebeveyn bu sükutu mutlak tır. Kaybolan bir bir şef 
ile çocuğun zihnine cinsi ve yoktur. 
tenasüli fikirlerin girmesine 
orada yer etmemesine dikkat l4 saat içerininde hırsı• 
ederler. ele geçirilmiştir. Para çal" 

Yani her hangi bir düş- mak maksadiyle binalatl• 
mana düşmanın fenalıklarına damları aşmak suretiyle git" 
karşı o çocuğu mükemmel diklerini itiraf eden Tosy,JI 
cihazlar ile techiz etmekten Adil ve bir şoför mua.111 

ise mümkün mertebe düş- tevkif edilmişlerdir. 
mania çocuğu temas ettir- mıDDaımueınıın ıııımn11-----~ 

cağı akibetler hakkında b• 
mek, düşmanın fenalıkların- yat sahasında karşılaşac•I' 
dan çoçuğu muhafaza etmeği 1 
terih eden bir tez takip hakikatler ile tenvir etaıe1 
ederler. çalışmak ve böylece bir ııı0" 

Buna ( dolayısile cinsi ter
biye) ismi verilir. (Doğrudan 
doğruya cinsi terbiye) ise bu 
sistemde çocuğu düçar ola-

kavemet cephesi tesis et• 

mektir. Bu sistemlerin b•~· 
gisi doğru? Bunu başka b•' 
yazımızda izah edeceğiz. 

........... ~.,.. ......... m ..... 
'+] 20 Vantilator : 5 büyükYENI• 'd Bugünden Telefoll 

3646 f+l Aspiratörle serinletilen e itibaren 

4 Şahane Türkçe film birden 
• mmmmmmmmm. 

.. 
Y c n i K o p y a 1 a r 1 y 1 e.I 
~~lö:::t;:; ~~~~l\;;;.t:a~ 

1- Leblebici Horhor 
• 

2- 3 Ahbap Çavuşlar 
eğleniyor 

3- Bursa Senfonisi 
4- Türkçe F oks Jurnal 

......................... ~lldıı:iS: ............ ... 

TAYYARE Sineması 
Bugün 2 Büyük Flim Birden 

1- Kızlar Pansiyonu 
(Le Mioche) 

Meşhur Fransız komiği Lucıen Baroks'nün 
ve kahkaha filmi 

Senfonisi 2- Aşk 
Charles Boyer ve Catherine Hepburn gibi iki dahi ıs· 
natkarın ibda ettiği büyük aşk ve musiki filmi. 
İlave olarak: Metro Jurnal (dünya haberleri) ....---:"' 
" i••= Seanslar: Kızlar Pansiyonu: 2.30-5.30-9 Aşk senfon )~ 
4.15-7.45 cumartesi ve pazar:lde(Aşk Senfonisi)ile bÔf 

Fiyatlar: hususi 30, balkon: 25, salon: 20ve talebeye 1 
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Cumhuriyetçilik 

Ôzgenlik istiyenler her yerde beni arar 
Son devlet şekli benim, herkes kalbine sarar. 
Yüz yıllarca inledi zavallı Türk ulusu 
Her dakika işkence hergün ölüm korkusu. 
İçinde ağlıyarak saçlarını Türk yoldu 
Yemenin çöllerinde yandı sarardı soldu. 
Ne çocuğa güler yüz, ne de hastaya ilaç. 
Jnliyerek öldüler kendi evleri . de aç. 
Ne yollar yapılırdı ne fabrika ne okul. 
Başta cahil padişah bizlerse ona hep kul. 
En sonunda sultanlar yurdu düşmana sattı . 
Düşmanlarla bir olup Türke kurşunlar attı. 
Boğdu bütün bunları Samsunda gürliyen ses. 
Aldırmadı bu yurdda o hainlere nefes. 
Padişah da Saray da yıkılınca hepisi 
Geldi bu güzel yurda cumhuriyet perisi. 
Bindokuzyüz yirmi üç yirmi dokuz Teşrinde 
Cumhuriyetle olduk daha kuvvetli zinde. 
Cumhuriyet bir tutar milletin her ferdini 
Bu şekilde yönetir : Millet kendi kendini. 
Cumhuriyetle Türklük sevişerek kaynaştı. 
Onbeş yılın içinde yüz yılları Türk aştı. 

Atatürktür bu yurdda kuran cumhuriyeti 
Korumağa ant içti gençlik bu emaneti. 
Bütün Türkler can verir cumhuriyet adına 
Bu oktur erdirecek Türkleri muradına!. 

Şemseddin Kurşun 

~ AN.,ARI RADYOSU ı'lllllllınmnmımımınmmıııınıııııım~~~~~~~ı 
(+l " ~ Mizah ----=-==-- ~ar~ 

1 
~··-· m K.. • ~ 

(Bugünkü program) /!gfge~==== .oşesı ~ 

T~~i~:~:~~~~b~ Postalan ı "'Akı;;:ıma;idt 
1639m. 183Kcı. 120KW. 

, T.A.Q. 19,74m.1519SKcs. 20KW. 
T.A.P. 31,70m. 9465Kcs. 20KW. 

12.30 Program 
12.35 Türk müziği 

13.00 Memleket saat ayarı, 

ajans ve meteoroloji haber
leri. 
13.15-14 Müzik (Riyaseti 
Cumhur bandosu - Şef: Ih-
san Künçer) 
18.30 Program 
18.35 Müzik (Neşeli plaklar) . 
PJ. 
19.00 Konuşma 
19.15 Türk müziği (Fasıl 
heyeti) 
20.00 Memleket eaat ayan, 
ajans ve meteoroloji ho. ber
leri. 

Dalgın adam nişanlanıyor
du. Nişan yüzüğünü parma
ğına takacakları an : 

- Durun dedi , aklıma 
birşey geldi! 

Sordular : 
- Aklına gelen nedir ? 
- Ben galiba nişanlıydım .. 

-ıımmmummnın 

Yaş Bahsi 

Orta yaşlı kadın, bir iş 

için karakola gitmişti. 
- Karakolda yaşımı 

ınııırııııuııııııııuıınııo 

v 

gını te-

minetme-

kle 

her 

bera

ber 

türlü yün

Iü, ipekli 

kumaşla-

rın aslını 
• • 

ve rengını 

bozmada

n temizler 

21.15 Türk müziği 

o AATMı_LSl_ UDNADMA BiR I ' ~~::~;rin~~ı~:~;imahur şa rlcı: 
~ EDİLDi (Alamam doğrusu) 

Islık 
Eı kek, radyo dinler~ er , 

arada sırada ıslık çalıyo. d·. 
Karısı gördü. Sordu : Neye 
ikide bir ıslık ça lıyorsu ı ? 

dve elleri kat' •Y
yen bozmaz, ha
lis zeytinyağın
dan yapılma, en 
temiz sabuntıur. 

•ıd • ~ ] _ (Li?}<s Markasına Dikkat) Ami· 
cı ın ve S-Ç a li U.nit fabrikası ticarethanesi 1 

tif asılmazdan evvel son söz 
1 

tak "anam, babam olsaydı 
en bu işler başıma gelirmidi" 

1 
lllıun, (Hususi) - Ağır rulan suale hiç bir vasiyeti I 

IDahkemesinin kararı olmadığı cevabını verdi ve: 
k Millet Meclisince ge- - Anam babam olsaydı 
~afta tasdik edilmesi zaten bu işler başıma gelir 
ile LAtif adlı bir mah- miydi?.. demekle iktifa etti. 
bu hafta asılmak su- Karara tamamen inkiyat et-
i dam edilmiştir. miş bir vaziyetteydi. Saat 

lif Bafranın bir köyün- tam 2 de hükfım infaz edi-
ir. 929 tarihinde Dem- lirken mahkum: 
köyünden Hatip Ahmet - Hakkın •zı helal edin 
16 yatında gllzel Hav- Yaşasın Cümhuriyet. diye 
•eviyor. Yanına iki ar- haykırdı. 

alıyor. Kızın köyüne 
orlar. Havvaya rastlar 1 Dakikada 
IDaz hemen önünü ke-
•r. Arkasındaki küfe- neler oluyor? 
İpJerUe kızı sım sıkı bağ Güneşin sathındaki gazler 

r ve kaçırmağa teıeb- bin dokuz yüz otuz iki ki-
ediyorlar. Bu ara kızın lometre mesafe katetmiştir. 
yetişiyorJ mani olmak Yer yüzünde yüz dört bin 

0r, birşey yapamıyaca- kilo şeker pancarı yetiş-
tnlayınca koşarak işi miştir. 

'- babasına haber veri- logilterede bizim paramız-
. Adamcağız hemen ye- la beş liralık kumaş imal 
or, Latif ve arkadaşla- olunmuştur. 

hareketine mani ol- Almanyaya dört seyyah 
istiyor. Fakat bu ha- girmiştir. 
zayallı adamcağızın ve Kanadada on bin sigara 
iızın ölümile neticele- yapılmıştır. 

t, Bu kanlı hadisenin Rusya nehirlerındeki tica-
ıafhası da bu hafta ri münakalelerin intizamsız-
01Din idamı ile kapan- lığı yüzünden bizim paramız-

~ oldu. la yüz seksen lira zarar ol-
•hkum saathane meyda- muştur. 
, getirildiği vakit eşine Radyo elektrik mevceleri 
•r rastlanılabilecek bir - on sekiz milyon metro me-

gösteriyordu. Karar safe katetmişlerdir. 
ı kendisine Samsun Bütün dünyada, yalnız ga-

tceza mahkemesi azasın- zetelere mahsus olmak üzere 
Bayan Sabriye Turgay on altı bin kilo kağıd imal 

fından hülisa edildikten edilmiştir. 
ta katip kararı okudu. Şeria nehri, Lut denizine 
'~~um hiç kımıldanmaksı- yetmiş iki kilo klorür dö 
~nliyordu. Kendisine so- potasium dökmüştür. 

1 Bugünden itibaren iki_ büyük ve eşsiz filim 

Kültüruark 

iki Aşk 
Sinemasında 
Arasında 

FRANCHOT TONE 
MAUREEN O'SULLİVAN - VIRGNIA BRUCE 

l:>ünyanıu en büyük hastanesi Nevyork belediye hasta
lıesinin akıllara durgunluk veren faaliyetini ve iki aşk 
•rasında bocalıyan bir doktorun aşk macerasını göste-

ren müessir ve büyük bir filim 
ÇiN ÇiN Şlrley Temple 

Hepimizin sevgilisi küçük sanatkarın yüzlerce defa 
bile görülse doyulmıyacak şaheser 

Seanslar: hergün İki Aşk arasında 3 - 6 - 9.15 ~ 
sin Çin 4.20-7.30 cumartesi ve pazar 1.15 te başlar u 

3-Dedenin mahur şarkı: (Sa
na layık mı) 
4-Klarnct taksimi 
5-Kürdili hicazkar şarkı : 
(aşkınla dolu sineme) 
6-Kürdili hicazkar saz sema-. . 
ısı 

7-Artakinin Eviç şarkı : (Aş
kınla harap olduğumu) 
8-Yesari Asımın Eviç şarkı: 
(benim öksüz benliğimde) 

9-Halk türküsü : (ela gözle
rine knrban) 

10-Sarı kurdele 

- Beğenmediğim paı ç ,_ 
ları da alkışlayacak deği l ım 
ya. 

uuıuııumnıml'ı ın 

Dördüncü 
Apartıman kapıcısının oğ-

lu tarihe çalışıyordu : 
- Dördüncü Murad .. 
Kapıcı başını kaldırdı : 
- Yanlış, dördü ne ü kat-

ta oturanın adı Murad de• 
ğil, Hüsameddin! ---------E!.!!9 

21.00 Haftalık posta kutasu 
21.15 Esham, tahvilat, kam
biyo-nukut ve ziraat borsası 
(fiyat) Evlenmeleri 
21.25 Neşeli plaklar R. Kolayıa,tıran danı,ma 

21.30 Müzik (küçük orkes- servisi 
Hukuk mezunu İlyas Öz-

trası - Şef : Necip Aşkın) onaran'ın idaresi altında 

ı 

ki Telefon: 3047 Tel. Ümidun 
rID yum UŞ8 1- (Kesstane Pazarı lzmir) 

Ege 1 iyatrosu 
lsmetpasa Bu1vannda Tayyıb Şen Şakrak 

' ve Arkadaşları 
Rejisör: AHMET YEKTA BiR 

Türkiyenin tanınmış sanatkarları topluluğu 
Said Kaya, Salaheddin Ersin, Ata Akandere, Hayri Kara

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

Bu akşam : Himmetin Oğlu 
1 3 Perde operet 

Sayın Izmirlilerin Tiyatro ihtiyaçlarını temin maksadile 
kurulan heyetimizin muntazam temsillerini görmelerini her 
vatandaşa samimiyet le tavsiye ederiz. Her sınıf halkın eser
leri istirahatle t akip edebilmeleri için icap eden tedbirler 

alınmıştıştır. Fiatlar: Birinci 20, ikinci '15 

22.30 Müzik (melodiler - Pl) Konak karşısında Güzel m~o~· 'eô"-R!~m~ o P#o - ev~; 1 
İzmir han No. 17 >#• - - ~ 23.00 Son ajans haberleri S ı•h S d 0 ,... • ~~ Evlenmek tabii bir ihtiyaç ~J a l ODa u el- ı:s w ~ :;,,-

ve yarınki program. ve ayni za .ı.1 anda içtimai bir ',M l~ ~ a
0 
~ 1~"-1: )~ 23.15-24 Müzik (Cazband-pl.) f d ''' "" ,.. 

---B!!:llll11!!3!1iiimm B!:EE&e vazi edir. şler e mahremi- ~ Cilt, Saç ve Zührevi has- ı= ~ :r ~ \.il , - ·~ 
yet esastır· 1 ~ talıklar mütehassısı ' ~ ~ • • ~ \ .,_ 't \ ~ · . \ Dr. Demı·r Alı· 1 - Emval idaresi, yazı ~ 2 . B l k k N 81 • e cı f1, ~.r~'°I ncı ey er so a o. ~ ... a ..... ı "" '\~ıl 

KamçıoAlu ve tercüme işleri ~I ~ TELEFON 33'15 ~ ~:; S ~~;.~ ;,, ·7-ı'jv 
11 2 - iş bürosuna müteal- +l u .... e ;:il;"' , •• ı •' r:rrr. 

Cilt Tenasül hastalıkları lik yazı ve muameleleri için 
1 

b:.Jlö:..tôlls Jlö:..tôll~~;.;11nı;:;3.:;;a~ .,_, ~ ~ ~ / ~~ıııtı~ 

"mi:ı~k:;~ı~.;t:~;,:;:;s. dT~\.fo:284~ y::~:~~·Öğıe IAşcıbaşıMarka ~ = ~ P~\ ~ 
No.: 55 Telefon : 3479 vakti de açıktır. 1 Makarnal I» r §: D) ~ ~ ~ 1

0 Sayın Mu,ıerllerl111P. ----- ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
,,D) r:: ı .~ W; 

Mühim lla"'" n I» vı e ~ '1 tı ~ ~.;. ~ f, r.:ı 
Yeni mevsimin yaklaşması dolayıı:; lyle mfü ssesemb kimy1:vi 

temizlem ' ve boyama işlerini bir istisna olmak 
üzere fiatler<l c y""! .. n 

Bu mevsiın için 
Rekabet kabul etmiyecek derec~de tenzilat 

İtinalı işleriyle şöhret kazanmış olan müessesem bu fevk&l
ide iskontosu ile sayın müşterilcr ird" teveccühünii 

kazanacağına emi11c\ i 

ŞARL PRIMÜS 
BUyUk Kardlçah Han No. 48 Telefon : 3449 

~ Bugün Asri Sinemada T2~!4n ~ 
n 24 Mayıs 1939 Çarşambadan itibaren ~ 
~ Dünya sinemacılık tarihinin en azametli ve en muthiş ~ 
~ 3 büyük filmi 42 kısım birden ~ 

1 ·T·• k •• ı•• Milyonlarca dolar yüz i 
- ur çe soz u binlerce insanın yarat-

tığı eşsiz bir şaheser 

ATEŞ KRALİÇESİ 
2 İzmirde ilk defa"Adalet U"' nd 

- BUK JONES . gru 

3 Amerika hava ordusunun iştirakile meydaea ge
' • len baştan sonuna kadar kahramanlıklarla dolu 

' 

olan hakiki bir şaheser V ALASBERI 

Hava Kahramanları 
j 4 DUnya Haberleri 
........................................ a:.t;I ....... 

... D) = l/;0.ı '/ 1 ı - , ~ z 
~ ca:J" 0, 't.I • 5• B 111 e ;!/, 1, I I 

9•·· \~~ C9'<Cl- .. ~ 
., er ... • c '"• 
.... I» ı:s ı:s J r= ~ 
ı:: -h -..,;. 
..................... ) ....................... , ... 

Dr. Fahri Işık 
lzmir Memleket Hastanesi 

Rontken Mütehassısı 
1937 - 1938 Selanik sergi- Rontken ve elelıtrilı tetlaoiı 

sinde birincilik madalyasını yapılır ıkinci BeıJer So 

•k•a•za•n•m•ımşt.•r ..... ımım ........ _.Nmom. m2m9....ITmEmLmEmFmOilİııİN•?.m~5mıiii~ 

Arabi 

jelatin, 

zamk, 

tutkal, 

ARTI meşhur 

markalı elbise 

-kumaş ve çi

çek boyaları 

Tel. 3882 



~ 

'ŞEHiRDEN 
HABERLERa 

~ 

Vali muavini 
şerefine veda 

ziyafeti 
Gaziantep valiliğine tayin 

edilen lzmir vali muavini B. 
Cavit Ünver'in şerefine bu 
akşam Konak deniz gazi
nosunda bir veda ziyafeti 
verilecektir. 

Gelenler, 
Gidenler 

Ziraat bankası müfettişi 
B. Halil Emre Istanbuldan 
şehrimize gelmiş. Kuşadası 

kaymakamı B. Nail lstan
buldan gelerek Kuşadasına 
gitmiştir. lktısad vekaleti iş 
dairesi müfettişlerinden B. 
Necdet Meri Ankaraya, şeb 
rimizde bulunan Türkofis 
neşriyat müşaviri B. Sadi 
Karasu Aydına gitmiştir. 

--#~:~--

Istanbul- lzmir 
postası 

lstanbul - lzmir sürat pos
tası seferlerini bundan sonra 
"Ege,, vapuru yapacaktır. 

--~-

Dolandırıcılık 
Tepecikte Istanbullu Beh

çet oğlu Ismail Hakkı Eryıl
mazlar, Ispartalı Emin kızı 
20 yaşında Zebranın 350 
kuruş kıymetindeki paketini 
postaya yatıracağından ba
hisle dolandırıldığınden ya
kalanmıştır. 
§Kızlarağası hanında lstan-

bullu Behçet oğlu lsmail 
Hakkı Eryılmazlar, Bayındırlı 

Pa. tüccarı Şükrü Başarın1501ira 
değerindeki Dinamoyu hile 
ve desise istimal etmek su
retile dolandırdığından yaka
lanmıştır. 

Çeke ti 
Çalmışlar 
Karııyaka Salihpaşa cad

desinde lzmirli terzi Musta
fa oğlu Kemal Bilgi ve lz
mirh berber Nazif oğlu Ce
vahir Midillili genel kadın
lardan Hasan kızı 35 yaıın
da F eruzenin bindikleri tak
si içinde ç.eketinin çalındığı 
şikayet edi iş suçlular ya
kalanmıJ ve çeket sahibine 
teslim cdılmiştir. 

---:n:::::--

akaret 
Keçeciler An af ar talar cad

desinde manav Hüseyin oğlu 
Tevfik Kontcr ile Belediye 
mıntaka imiriri Hilmi Öz
turp ve Belediye memuru 
Necati Gürpınar, caddeyi 
işgal eden Tevfiğe namussuz 
demek ve Tevfikte mukabe
lede bulunduğu iddia edil
diğinden her üçü hakkında 
meşhut suç zabıt varal<ası 
yapılmıştır. 

Fransızca ders 
Fransızca dersten geri 

kaim ş taleb.:leri imtihana 
yetişmek için tecrübeli bir 
muallim husual ders vermeğe 
başlamıştır. idaremize müra-
caat. 5 - l 

rmmmSOl\l~ABE:~AmLEAmml M~::~.:~.· 
iNGiLIZPAALAMENTC.r·"liZA-~. M&t';kTı:;;"p l rek Teftiş Ettll•r 

~ - Baştarafı l ncide .,,-

S l M DAN BEKER NOEL DEDiKi:' Bugün de eylemiştir. 
B. Etem Aykut, milli 

Bir gün gelecek ne şekilde olursa olsun iıer taar
ruzun· karşısında dikilmeğe mecbur kalaca~ız 

Seçilecek cadeıe günlerinde cepb 
yaralı olarak Yunanlılar . 
rafından esir edilerek lı 
getirildiği vakit Kemeraltı 

1 

Londra 30 (Radyo) - Harici siyaset hakkındaki müzakerede, parlamento azasından B. 
Noel Beker demiştir ki: 

An kara, 31 (Hususi) 
Beşinci kurultay bugün ikin
ci toplantısını yapacak ve 
müstakil grubu seçecektir. 

da Rağıppaşa otelindeb ...... _. 
odada kalmış ve bir 

" - Beynelmilel işler o noktaya gelmiştir ki zorbalık müsellah kuvveti 'ri daha ileri 
atacakları bir adımın harpla karşılaşacağını anlamağa mecburdurlar. Biz, Almanyanın 
komşularını himayeye çalışmakla Almanyayı çember içine almağa uğraşmıyoruz. Çember 
içine almak istediğimiz taarruzdur. Bir {ÜD gelecek, ne şekilde olursa olsun, her taarruzun 
karşısına dikilmeğe mecbur olacağız,,, 

Müstakil gruba eski inhi · 
sarlar vekili B. R:tna Tarha-
nın riyaset edeceği söylen
mişti. Bu husustaki tahminin 
sıhhat derecesi ancak bu-

F r a DSIZ Hariciye nezaretindeki görüşmelere !~~~~. toplantıda anlaşıla-

büyük ehemmiyet veriliyor ! ~ -::::~:::---
Paris 30 (Kadyo) - Hariciye nezaretinde bugün hararetli bir faaliyet hükum sürmüştür. · 

Hariciye azırı Jorj Bone, Rus sefiri Suriç ile uzun müddet konuştuktan sonra Romanya 
ve Amerika sefirlerini kabul etmiş ve uzun süren bir mülakatta bulunmuştur. 

Kaçakçı Muiz 
lstanbula getiriliyor 

Istanbul (Hususi) - !s-
Siyasi mahafil, bu mülakata büyük ehemmiyet atfetmektedir. 
"Taymis,, gazetesj, Rus • lngiliz - Fransız anlaşmasının, artık emri vaki halini aldığını tanbul asliye beşinci ceza 

yazmaktadır. 

Bir Ermeni kızı 
Gayri me,ru çocuğunu 

boğdu 
Istanbul 30 (Hususi) -

Serkis isminde bir Ermeni-
nin on yedi yaşındaki kızı 

Matos, gayri meşru olarak 
doğurduğu erkek oğlunu bo 
ğup öldürmekten adliyeye 

verilmiştir. iddiaya göre, Ma 
tos, babasının tazyiki ile 
oğlunu beraber boğup -öl
dürmüşlerdir. 

Doymak Bilmiyen ideler 

mahkemesinde bir kaçakçı
lık suçundan dolayı mahkum 
olan ve mahkumiyeti aka
binde kaçan Muiz Triyesle 

"Oeuvre,, gazetesi "Onları doyurmak 
başlıklı yazısında diyor ki : 

kolay değildir,, cie yakalanmıştır. Italya hü

"Hitler (Sar) meselesini sulhen hallettikten Renan'ı bir 
kuvvet darbesile işgal ettikten, Münihte Alman Südetlerini 
kurtardıktan sonra "biz artık bir şey i temiyeceğiz,, mea-

linde beyanatta bulunmuştu, Fekat bu sözlerden sonra Çe
koslovakyanın nasıl parçalanarak yutulduğu malumdur. Jtal
ya da Habeşistanı ele geçirdikten sonra "memnun devlet
ler,, sırasına geçtiğini söylediğı halde Mussolininin figüran
ları bize "Tunus da, Korsika da, Nis te lazımdır,, diye ba
ğırmağa başladılar. Görülüyor ili onları ne memnun etmek 
ne de doyurmak ko'ay birşey değildir.,, 

kumeti, ltalya ile hükumeti
miz arasında mutekabil ia
dei mücrim mukavelesi mu
cibince mahkümu iadeye a
made bulunduğunu hükfı
metimize bildirmiştir. 

Muizi alın k üzere emni
yet müdürlüğü ikinci şube 
müdürü ile bir komiser, bu
iÜD Triyesteye hareket et
mişlerdir. 

Amele Parti Kongresi Mecburi 
Askerliğe Mukavemet Tek· 

lif ini Reddetti 

Japonlar R~~'at Ediyorlar 
Şangay, 31 (Radyo) - Uç Japon fırkasının Çin ·ıere 

karşı dünden beri yapmakta olduğu taarruz nihayet Çinli· 
ler tarafından kırılmış ve Japon kıtaları dün akşam İ-lan
kova doğru ricate başlamışlardır. Çinliler bir şehir daha 
zaptetmişler ve bir çok mühimmat ele geçirmişlerdir, 

kadar tedavi edilmişti. 
eski ve acı hatıra ınno• .. •--' 
betiyle vali, dün Rağıp. 
otelini de ziyaret etmiıtı'· 

Tayinler 
Torbalı kazası malın 

rü B. Sadi Özbek, B 
kazası malmüdürlüğüne, 
sa tahsilat kontrol meı:D 

' B. Remzi lzmir tahsilat k 
rol memurluğuna tayin ı mişlerdir. 

l -- --

Vilayet bütç 
Vilayetin 939 yılı biltf 

Ve killer heyetince tas 
edilerek iade edilmiştir. 

1 Kiracının 
Eşyalarını sokağa ati• 

Kemer kahramanlar ı:11 
kiinde Osman karısı 35 
şında Zümrüt ve kızı 19 . 
şında Şöhret Beyce, evlet 
de kiracı olarak oturm•~ 
olan Nazif karısı 25 yaşıo 
Neriman Günahsız ve Ô 
bğlu Mustafa ÖztopuzuO 
dalarını açmak suretile 
yalarını sokağa atarak ~ 
kakı hakka kıyam ettik 
rinden yakalanmışl rdır. ---Ustura ile 

yaraladı Londra, 30 (Radyo) Amele partisi kongresi 286 bin reye 
karşı 2.670.000 reyle mecburi askerliğe mukavemet teklifini 
reddetmiştir. Bundan daha kuvvetli bir ekseriyetle kabul 
edilen bir takrirde. lngiltere ve Fransa ile Sovyet Rusya 
arasında karşılıklı müdafaa paktının gecikmesinden müte
vellit endişeler izhar edilmekte ve hakiki bir milletler ce
miyetinin yeniden kurulması sayesinde dünyada kanun ve 
şuurun hükümran olmasının temini talep olunmaktadır. 

!ARNAVUTLU - KUVET'LERI 
1 Tiran 30 (A.A) - Resmen bildirildiğine göre Arnavut- ' 

luk yeni idaresinin nazırlar meclisi Arnavutluk kuvvetleri-

Alsancak Şark Sao. 
fabrikasında Mustafa of 
Süleyman Işık ve Raın• 0 

oğlu Yunus Kavlayış, ış ·~ 
selesinden lbrahim "İJ 
Mehmet Ali Kızıltaşı lier ~ 

Batan Tahtelbahir Çıkarıldı 
Nevyork, 30 (Radyo) - Boston cıvarında batan "Squ

alus,, tahtelbahiri bu gDn içinde26ölii ile deniz yüzüne çıka
rılmıştır. Ölüleri bütün Amerika donanması 21 pare top 
atmakla selamlamıs!ır. Bundan başka tayyarelerden de de· 
nize çelenkler atılmıştır. Bu merasime l<ıOO den fazla bah
riye zabiti iştirak etmiştir. 

Telgraf ve Radyo Hülasaları 
§ Londraya giden Türk gazetecileri Londrada büyük 

bir alaka ile karşılanmışlardır. 
§ Balkan antantı konseyine iştirak eden heyetimiz Bük

reşten dönmüşlerdir. 
§ Hindistanın şimal taraflarındaki dağlara tahassun et

miş olan fakir lbi hükumet kuvvetleri tarafından takip e
dilmeğe başlanmıştır. Müslüman ahali lbiye yardım etmi
yecektir. 

iSTER GUL İSTER AGLA 

nin bundan böyle ltalyan ordusunun bir cüzünü teşkil et- 1 
mesine karar vermiştir. . 

ALM, NLARİN--N---ÜMAYIŞI 1 
Belgrad, 3G (Radya) - Yugoslavyada bulunan beş bin 

Alman tebası nümayişlerde bulunarak Rayşh hükumetine 
olan bağJılıklarını göstermişlerdir. 

--------~ ........ ~----------

Prens Pol Berline gitti 
Belgrad, 30 (Radyo) - Kral naibi Prens Pol ile refikası 

Prenses Olga ve Hariciye nazırı Marko' iç ile maiyetleri 
bu akşam Berline hareket etmişlerdir. 

Mali sene 
münasebetile 

Yarın 1939 mali senenin 
başlangıcıdır. Kanun muci
bince bütün resmi daire vez-
nelerile, bankalarda mevcut 
para sabahleyin erkenden 

tesbit edilecektir. 

BAREME 
Bir. cetvel ilave edlldl 

Ankara, 30 ( Hususi ) -
Biitçe encümeni barem kanu
nu projelerine devlet kadro
larındaki ihtisas mevkilerini 
gösteren bir cetvel ilave 
etmeği kararlaştırmış, cetveli 
h~ zırlamağa başlamıştır. 

__ ı;.... • .....,. __ 

Beş yaşında ana ! Beşizlerdeıı fazla 
şöhret kazandı 

Memurların 
Maaşı 

Daireler kadroları henüz 
vilayete gelm miş olduğun
dan memurların Haziran 

Lima'da beş yaşında bir kız çocuğu, hamili vazetmiş. Yani doğurmuş, ve ana olmuş .. 
Bu küçük ananın yavrusile olan resmini ve vak'anın mahiyetini gazeteler harıl harıl yazı
yorlar. Bu beş yaşındaki ana, Kanada'daki beşizlerden fazla nam ve şöhret aldı gitti. peşin maaşlarının ne zaman 

verileceği henuz belli değil-
dir. 

--~--

suçlu ustura ve çakı ile tı' 
ve sağ kollarından hafif ' , 
rette yaraladıklarından 'f' 
kalanmıslardır. 

Alacak 
yüzünden 

Keçeciler eski KasaP~ 
içinde Hasan oğlu Mao•~ 
Usman Dargın, bir alac' 
yüzünden Naim oğlu Itısı:o~ 
Osman Akeri bıçakla 
kolu altından hafif surt 
yaraladığından yakalanııı•f 

1 Q ll!llllllllllllllİI 

Mavzer taba 
cası bulundıl 
Keçeciler Rasturan barıO 

Ahmet oğlu inşaat müte• 
hidi Mehmet Güçen"n O el 
rinde bir mavzer tab•O 
bulunarak alinmıştır. 

Hakaret , 
Karantina Terakki so~1 

R-ında Sefer oğlu Huse df 
Y. .trol, sarhoş olduğu b•1 fi 
Omer oğlu berber Wust~ 
Tanışın kapısına gide f' 
hakarette bulunduğundall 
kalanmıştır. 

Bund,n bir ay evvel bu küçük ana, bir metreye bile varmayan boyu ile, fazla ·şeyler 
yemiş kurbağa gibi şiş karnı, yüzünde hamileliğin verdiği bazı lekelerle sokaklardcl dola
şıyorken, bugün de karyolasına uzanmış, çocuğunu emzirmekle meşgul.. İnsanın aklı kabul 
edemiyor doğrusu .. 

Ey kari, beş yaşında bir ananın çocuğunu nasıl emıireceğini, ona ne gibi ninniler söy- Tekaüd Maaş- Esrar içmif,, 
1 •ı• Kemerde Turanın kah~ 
arı Verı ı yor sinde Veysel oğlu sabık if 

liyeceğini, altını üstünü nasıl temizliyeceğini, arabasında nasıl taşıyacağını düşün de, on
dan sonra bu tabiahn fevkindeki hadiseye : 

Tekaüd, eytam ve eramil }ardan Sadullah Akdere:,, 
maaşları 2 Haziranda tevzi sigara ile esrar içtiği gCS İSTER GUL İSTER AÖLA 

ae:aıı!E~a::~~~EEEE!::~:ae:~~B!! 5!!5:-.=..""""" - -=-Sili!! edilmeğe başlanacaktır. lerek yakalanmıştır. 
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