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Sulh kurtarıldı, fakat harba hazırlanalım 
bir mukabele Pravdanın hücumlarına şiddetli 

~ ....................................................... .-ıs .................................................................... . 

;;;r~eA:IKmemDUDt herkes : Çek hükfımeli yeni bir şekil aldı 
memnun değil! -----~-~----~--~------~~oo ...... oo~~~--~~~~~~~----~--~ 

işte, bütün dünyada Müoih konferansının hasıl ettiği tesir 
bu bışlık iJe ifade oluaabiHr. Sulhu kurtaran bu konferan· 
•ın imzalandığı ilk gün, denebilir ki bütün dücyaya nefes 

1
8enes istifanamesinde" ben fırtınada gemisini terkeden kap-

lldırdı. Fakat günler geçtikçe • Almanya müstesna • bunu 
;•taran başta lngiltere de ve onu bir gölge gibi takip eden 

tan değilim. Yu domda bir vatandaş gibi çalışace1:2"ım '' diyor 
--------~-------- ....... _________________ _ 

Gen ral Sirovi yeni kabine _-. i (,urdu ve cumhur reisliğini der-uhde etti 
ransa da memnuniyet ve sevinç kadar teessür ve hoşnut· f.a etmiştir. ı bur reisi Edvar Benes isti · den ç ekilmek m-z cburiyetini 

•uzluk duyguları doğurmağa başlamışhr. Bu neticeden fazla 
bıemnun kalmadığını ve daha Avrupada yapılacak birçok 
•diline işler bulunduğunu ilk defa bağıran Musolioi olmuş
tar. Şimdi Londra ile Pariste bu muammanın yalnız Berlini 
.,_emaun edecek şekilde halledilmiş olduğunu bağıranların 

B ağ 6 (Radyo) - Çekos- fa91n1 müteakip radyoda bir hissettiğini, devlet gemİ!İni 
ı lovakya Cumburreisliğioe ~öylev vermiş ve hadisat büsbütün terk etmediğini, 

muvakkaten Başvekil general münastbetile devlet reisliğin· SonıJ 4üocüde -

•dedi güoler değil saatlar geçtikçe çoğalmakta:iır. 
Bununla beraber öyle müşkül bir zam oda başka türlü 

hareket etmenin de imkanı bulunmadığını söyliyen, yazan, 
haykıran insaflı adamlar da yok değil.. Bu işte dünkü radyo 
haberlerimizde okun oluğu veç\ılle en ziyade küplere biner, 1 
ateşler. püsküren Sovyet Rusya matbuatı olmuştur. 

Muhakkak olan bir şey varsa dünyayı korkunoç bir fe
lilretteo kurtaran bu konferans pek çok insanlara memnun 
'le pek çoklar1nı da gayri memnun ettiği içia temin ettiği 
barııın uzun ömürlü olup o~miyacağı düşünülmeğe değer 
yeni bir muamma halini a]mıştar. 

SIRRI SANLI 

Prağ 6 (Radyo) - Çekos· 

loyakya Cumhurreisi Edvar 

Benes dün saat onbeşte isti· 

F ilistinde boğuşma 
Arablar Bir Proje Hazırladılar 

~Filistinde Arab"' Çete]erinin~Berbava ettikleri~Bir Katar ~ 

Kudüs, 5 (Radyo) - Şi- ı Araplar, Filistio hadiselc:- ı 2 - Bundan sonra, hariç-
mali Filistinde çok kanlı bi · tiae son verilmesi için bit ten Filistine iltica edecek 
dise]er o]muş, nakil vasıta- uzlaşma projl!sİ hazırlamış- olan Yahudileri iskanına 

ları tamamen durmuştur. Ö· lard1r. Bu projede atideki mani olmak. 
len ve yaralananların adedi metalibat dermeyan edilmiş· 3 - Mahalli bir asamble 
çok faz'a~ır. tir: kurmak, 

Londra, 5 (Radyo) - Ku- 1 - Yahudilere toprak 4 - Siyasi bir af ilan et· 
düsten haber veriliyor : vermemek. mek. 

~~~~~~'"'!'"""~~~!!!!!"!!!~~~~~~ 

iSTER GUL iSTER AGLA 
Güzelleşmek Ve Herdem Taze Kalmak ? 
Dünyada açık gözler ek!ik değildir. Herkes birşey düşünür ve geçinmenin yolunu bulur. 

Bir akıllı lspanyol bahçıvanı Amerikaya gider. Holivot denilen bir sinema ~ehri vardır. 
Buradaki artistler bol para kazandıkları gibi çok da harcarlar. Bahçıvan burada bir tarla 
edinir, güztl karbuz, sala.talık ve bazı meyvele t'iker, itina ile yetiştirir, giizel reklam ya
par, bostanın ve meyvenin her çeşidini yetiştirdikten sonra el ilanlariJe bütün artistlere : 

"Güzelleşmek, sağlığı korumak ve taze görünmek için her şeyden ziyade meyve ve bos-
tan yimelidir. Bunt1nla her gün barsaklar yıkanırsa insanın güzelliği ve cazibesi artar. kan 
temizlenir, insanın bedenine ve yüzüne bir şeffafiyet geli; , dıima genç kain 11 diye birçok 
reklamlar yapar. Artistler bu tavsiyeyi doğru bulurlar. Şimdi bu açık göz milyonlara sahip 
olmağa namzeddir. Bunun akıini iddia edenlere : 

Ey okuyucum sen de : 

iSTER GULISTER AGLA 
- - --- -- --

K •• 
~İrovi deruhte etmiştir. a· 

biDede bazı nazıılarda değiş· Barış Hakkında Teminat 
ı ıiştir. V •ı 

Prağ, 5 (Radyo) - Cum· erı emez -·-
Mareşalimiz 

• 
Istanbulda 

Londra 6 - (Radyo) -
Ame•ika Cumhurreisi Bay 
Ruzvelt gazetecilere beya 
natında demiştir ki : 

"- Avrupa hadiselerinin 
son .seyri barış, barış 3ever 
memleketler taraf odan iyi 
karşılanmışsa da bunun ileri 

korkulur. 

1 

için sui misal olmuından 

Bugün sulh büyük bir emek 
~ mukabilinde kurtulmuş olsa 

lstanbul 5 (Hususi) - Ma· 
reşal Fevzi Çakmak sabah· 
leyin hususi V Jgoıla Anka· 
radan geldı. htanbul valisi 
ve komutanı tarafından is· 
tikbal olundu . Say.n Mare· 
şal şehrimizde bir kaç güo 
kalacaktır. 

Mareşal Blüher 
gözden düşmüş 

• 
MAREŞAL BLÜHER 

Paris, 5 (Radyt>) - Uzak 
Şark Sovyet kuvvetlerinin 
başkumandanı mareşal Blü · 
herin gözden düştüğü rivaye· 
ti bir aydan beri ısrarla de· 
vam etmektedir. Bu haber 
şimdiye kadar resmen teyit 
edilmemişse de tekzibe de 
uğramaması dikkati celbet
mcktedir. 

dahi, henüz Avrupanın üze
rinde dolaşan bulutlar tama- " Harp bir zaturet ol-

men zail olmuş sayılamaz 11 % - Arkası 4 üncüde -

Daladiye'nin Nutku 
Paris 6 (Radyo) - Fran- : "}"'f'i- -

sız Ayan meclisi hükii~ete fD~' 
fevkalade seJahiyet veren 
kanunu 286 reyle. kabul etti. 
Başveıı;il B. Daladiye söyle · 
d ği bir nutukta : 

S ıl ab altına alınan bir mil
yon Fransız askerinin feraga· 
tını şükran ve minnetle andı. 
V c: sonra "Münib anlaşması 
Av. upa sulhunu kurtardı. 

tehlikeli bir burundan geç· 
mek imkanını verdi, fakat 
açık denizde değiliz 11 demiş· 

- Sonu 4 üncüde -
•••• 

Karşıyaka 
kalarak 

of~ 

treni altında ~ 

Dün gece Hilal istasyonu 
civarında müessif bir tren 
kazası olmuştur. Bu civarda 
dolaşan ve trene binmek 
istediği zannedilen hüviyeti 
meçhul bir şahıs karşıdan 

gele:a Karşıyaka treni altın · 
da kalmış, parçalanarak can 
vermiştir. 

Hadiseye derhal zabıta 

ve adliye el koymuştur. 
Müddeiumumi ;muavini B. 

llhami gece yarısından son· 
raya kadar hadise yerh•de 
tahkikatla meşgul olmuştur. 

Kazaya uğrıyan zahn üze· 
rinde B. Zeynel Abidin,, a· 
dıoa yazılı bir mektuİ> çık

mış, bir şahi• te bunun Bur
novada mukim B. Abidin 
olduğunu zannettiğini söyle-

öldü 

' 

miştir. 

Tahkikata devam 
maktadır. 

olun· 

.,..lm!l!~-=:m.-=-ı .... ._ ..... ,.. ... 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR --------.... ---------
Gençlerimi~ temiz büyümelidir 

Bazı öğrencilerin mahalle kahvelerine gittikleri ve oyun 
oynadıkları çok teessürle bize haber veriliyor. Bu ne kadar 

~ Sonu 4 üncüde ~ 
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Kahvelerini 

1 DOLAŞIYORUM Uı 

Gönül Etnre 

-16 -

Abdülhamid zamanında ve 
Cumhuriyet devrindeki Ma

liye memurları 
- Şaka, aşm gidince kö

tü şeydir evlat! 
Hoşça vakit geçirelim, di

ye birçokJ kalp kırdığımız 
ve işte böyle çıldırthğımız 
arkadaşlar oluyor ... 

Ne zaman şakalaşan iki 
arkadaş görsem baba Saffet 
gözümün önüne gelir ... 

Anlaşılan konuştuğum ti
yatrocunun birçok hatıraları 
vardı. 

Bunları yazmak iyi ola· 
cakb, bir aralık: 

- Sizin böyle hatıraları· 
nızı dinlemek isterim, dedim, 
anJatırmısınız? ... 

Güldü ve: 

- Bir kahve ısmarlarsan 
olur bu iş... Dedi.. Derhal 
garsonu f çağ1rdım: 

- r Babahğa okkalı bir 
kahve yap!. •• 

Eşrefpaşa lubvelerindeyim. 
Yanımda ki yetmişlik bir 

ıibtiyarla; konuşuyorum. Bir 
aralık dedim ki: 

1 

Bu adam, her gün telgraf 
başında bütün vilayetlerin 
defterdarlarile muhabereleşir 
ve ne yapup . yapup saraya 
para yetiştirmelerine emre
derdi. 

Tabii bütün bu paralar, 
Abdülhamidio sarayında, 

Abdülhamidin keyfi'.için har
caı>ırdı .. 

Düşün bir kerre defter
darların halini.. Çünkü izzet 
Holo, adamlara göz açtırml· 

yordu. Defte·darlar da halkı 
soyup soğana çevirip herifin 
ağzını kapamağa çalışır

lardı. 

Bir gün bir isim yani şlığı 
ile benden ikinci defa bir 
vergi almağa geldiler. Belki 
bu isim yanlışlığını da izzet 

Holoya para yetiş'irmek için 
uydurmuşlar ya.. Neyse ... 
Aman dedik, zaman, dedik 

dinlemediler. Ve evvelce ver· 
miş olduğum vergiyi tekrar 
benden cayır cayırl aldılar ... 

Arhk ~ canıma tak demişti. 
- Hayatınızdaki en se· Herşeyi gözbme alarak bu 

vinçli günlerinizden birisini işin haksız olduğunu, aranı· 
.anlabrmısın•z? lan ikınci adamın ben ol-

lbtiyar derhal cevap verdi: madığımı, ileri sürerek uğ-
- Hayatımın en sevinçli raşmağa başladım. Aylar 

günlerimden birisi de bu geçtikten sonra bir cevap 
gündür!.. çıkmıyordu. Bereket ki Av-

Ve anlatmağa başladı: rupadan yeni gelmiş bir ma · 
- Çünkü bugün geçen liye müfettişi komşumuz 

yıl fazlafi n ödediğim bir vardı. Kendisine baş vurdum 
vergıyı bana iade ettiler. yalvardım, 7yakardım. Niha-
Şöyle bır düşündüm da, is- yet birçok uğraşmalardan 
tıbdat devrinde Abdülhamit sonra ikinci defa alınan ver-
ğününde başımdan geçen bir ginin iadesi, lazımgeldiğine 
vakayı hatırladım. dair. bir karardı çıkarttı. 

- Bu vakayı anJatırmı- Amma gel gelelim memur· 
sınız?.. larmın uykusu kaçtı. 

Gü'dü ve; Çünkü istibdat maliyeci· 

- Haydı sırası gelmişken leri keseye girmiş bir parayı 
anlatay'm dedi.; Durdu, Ab- bir daha çıkarmazlardı ki.. 
dülhamit devri idi.. Tarihte Netekim heriflerin aklımda 
okumuşsunuz, o zaman IAb- kalan şöyle bir sözleri vardı: 
dülhamidin baş yardakçıla· (Devlet hazinesine giren pa· 
rından ve sadın bendelerin- ra iade edilemez) diye .. 

den bir (izzet Holo) vardı. ( Arkası var) 
00000000000ooooocooocoacaoooo:>.ooo:x>oo0000oaoooooooc 

Devlet demir yollarından: 
Kap ıh zarf usulü ile Uzunk öprüde bir makine deposu 

inşası münakasaya konmuştur. Münakasa 17-10-938 pazar
tesi günü saat 15de Sirkecide 9 işletme binasında yapı· 
lacaktır. 

Keşif be«SeH 35000 ve muvakkat teminat 2625 liradır. 
İsteklılerin. teklif ve lemin at mektuplariyle kar. uni vesi

kalarını ihtiva edecek olan kapılı zarflarını ayni gün saat 
14de kadar komisyona vermelui iazımdır . Şartnameler 175 
kuruş mukabilinde Ankara • Sirkeci ve lzmir veznelerinde 
satılmaktadır. 1-4 - 6-8 (6952) -
iki Kontrol Mimarı Veya 

Aranıyor Mühendisi 
T. H. K. Başkanlığından : 
T. H. K. için Ankara veya laönünde çalıştmlwak üzere 

bir sene müddetle iki kontrol müb~ndisi veya kontrol mi
marı aranmaktadır. 

Talip planlar, tercümeihallerile diploma ve bonservislerinin 
kopyalarını ve ücret tekliflerini l O - 1 O - 1938 tarihine ka
dar Türk Hıva Kurumu Başk•nlığ1na göndermelidir. 

4 6 8 (3644) 

•••• 

Sovyet basını 
-------- .. no .. --------

Çeklere Ne Yapıldi ki Çinli-
• 

lere de Yapılsın?! 
Akropolis gazetesinden : 

Istanbuldan yazılıyor : Or
taavrupada cereyan etmek 

te olan hadiselere rağmen 
Turkiye Hükumeti, bir ta· 

raftan da yaratıcılık işlerine 
de devam etmektedir. 

Bugünlerde burada bulun· 
makta olan Başbakan Celal 

Bayat diğer vekillerle bir 
kaç defa konuştuktan sonra 

yeni dört yıllık programı 

meydana koymuştur. Bu pro-

gramın tahakkuku için lazım 
olan para devlet büdcesince 
tahtı temine alnımıştır. 

Bu mua, zam işler başarı· 

hrke:ı yeniden vergi ihdas 

edilmediği gibi. bilakis u
mum vergiler yüzde lG - 30 
nis betinde azaltılmaktadır. 

ı Bu sebepten Türk mal· 
buab yeni proğramı haklı 
olarak, alkışlamaktadır. 

Bu dört yıhk proğramla 

memleketin maden kaynak· 
farından azami istifade edi
lecektir. Bu sayede memle
ket kendine kifayet edecek 
maddeleri temin edeceği gi
bi, harice de ihraç edebile· 
cektir. Bu gayenin temini 
için karadenizde büyük iki 
liman kurulacaktır. Gene bu 
proğr:ım mucibince Ankara
da iki tane memurlar ma
hallesi inşa olunacaktır. 

Bu muazzam program, 
hakkında fazla tafsilat ver
mek için sütünlar dolusu ya
zı yazmalıdır. Bu meyanda 
28 tane de ticaret vapuru 
ısmarla nacaktır. .... 

iJUNYADA 
NELER 

OLUYOR? 
Bir kadın sinema saye

sinde 20 sene sonra 
oğluna kavuştu 

65 yaşlarında bir Parisli 
kad1n ömı ünde ilk defa ola
r ak sesli sinemaya gitmiş, 
ve göııterilmekte olan dünya 
haberleri filminde hafızaları
nı kaybetmiş insanlann bu
lundukları hastanede, yirmi 
senedir bayat mematından 

hıber alamadığı oğlunu gö · 
remeyince heyecanından dü· 
şüp bayılmıştır. 

Hadise alakadarlara akse· 
dince, mevzuubahs olan has
taya annesi gösteri!miş. Has· 
ta, annesini görür görmez. 
hafızası yerine gelmiş ve : 

- Anneciğim, anneciğim 
f eryadile annesinin boynuna 
sarılmıştır. · 

* :,. :;. 

3 bin liralık banka 
Def teri taşıyan 

d ·ı . ' ı enet ... 
Şikagoda, dilencilik eder

ken yakalanan bir adamın 
üzeri aranlDca, bankada 3 
bin lira parası olduğunu gös · 

teren bir banka defteri bu· 
lunmuş, bunun üzerine ken
disi 200 lira para cezasına 

çarptırılmıştır. 
~~ 

Dünya ne za
man insanları 
beslemiyecek? 

Dünyanın ağzına kadar 
dolup mevcud toprakların 
artık tek bir insanı dahi 

besliyemiyecek .bale ne za
man geleceğini merak eden 
Amerikalı istatiştik müte

hassısı Mister Valter G. 
Brovvn yaptığt tedkikat ne
ticesinde şu neticeye varmış: 
Dünya 5,914,000,000 insanı 
besliyebilir. Bugünkü nüfus 
artmast hızıoa göre dünya 
nüfusu yüzde sekiz nisbe
tlnde fazlalaşmaktadır. Şu 
halde, 136 sene sonra dünya 
sekcmesi, yaşamak için bü
yuk bir buhran geçirecektir. 

1 Elektrek 
Süpüreesi.ni 
Kim icad etti? 

Elektrik süpiirğesini icad 
eden kimdir bilir misioi:ı? .. 
lcad etmek iiletine müptela 
olan ve bu yüzden kazandı
ğı paralan bu delil:ği uğrun
da harcıyan 18 lira hafta· 
hklı bir mağaza bekçisi : A· 
merikah Spangler. 

Hasta mizaçlı Spanglerin 
büyük mağazadaki vazifesi 
tozları almakh. Bu işten f e· 
na halde canı yanan, vira 
öksürükten başını alamıyan 
Amerikalı, elektrikli bir sü· 
pürge icad etti. Kimse yü
züne bile bakmadı. 

N ı hı yet şimdiki Aaıerik "! 
elektrik süpürgeler kralıoın 
i>abasına müracaat etti. S · 
paoglerin mektep arkadaşı 
olan bu zad zengin bi.r a· 

damdı. Spanglerin teklif et
tiği işe aklı yattı. Hemen 
bir atölye kurdurdu. l:iiri
sinin zekası, diğerinin iş ka
biliyeti ile, işler aldı yürüdü 
ve her ikisi de zengin ol
dular. 

Spangler, günün birinde 
kalb sektesinden ölünce, iş· 
ler tamamile şimdiki süpür· 
ge kralının eline kaldı. 

Budanın Dağ
daki Heykeli 

Çinliler cenubi Çinde ko
caman bir dağın yamacına 

bir Buda başı yapmışlardır. 
Bu dağın yüksekliği birkaç 
yüz metredir. ---
Mabkômiyet 

Menemende Halili öldür
mekten suçlu Kara Ali ve iki 
arkadaşı altışar sene ağır 
hapse ve Kara Alinin altı 

yıl dört ay hapsine karar 
verilmiştir. 

-~.:.----
Ege Kitap Evi 

Hisarönü No. 6 
Bilumum okul kitapları gel

miş ve satışa başlanmışbr. 
Her aradığımz okul kitapla-
rını bulacaksınız. 

7 - 15 

... 

' 
6 Birinci Teıria 

Ahlak ve 
muaşeret adabı 
----------~ .. -----------

Öğrencilerime öğütlerim 3- H. TürkekuL 

1 Aıla, baba· veya akrabalarımı 
karşı daima sayğı, sevgi gösteı 

Anan ve baban ve hısım
larından biri zaman icabı 
olarak okuyamamış veya fa
kir düşmüşse onlara kaı şı 
hiç bir vakit sayğıdan geri 
dürma, onlan nazarında kü
çültme, Tavus kuşu gibi ken
di ne bakıp, mevkiine ve 
zeoginline güvenip başını 

yukan kaldırma, sözlerine 
ehemmiyet vermemezlik yap-
ma. Hatırlarını kıracak ağ· 
zından bir söz kaç ,rma, öo· 
leriode büyük oldukları için 
kayıdsız hareket etme, ayak 
uzatma, sert söz söyleme, 
hal icabı bir söz söyledikleri 
zaman velev mantıksız ve 
yavan olsada katiyen ist ı hıa 
etme, her vakit güler yüzle 
cevap ver. Y aolışlarını, ek
siklerini yüzlerine vurma. 
Düşün ki sen hiç birşey bil 
mezken onlar seni büyütmüş 
tür. Ve iptidai şeyleri onlar 
öğretmiştir. 
Ayağında kuvvet yokken 

onlar seni tutarak yürütmüş
lerdır. Okuia göndermişler 

Yunan 

dir, her türlü fenahklardan 
seni koruyan onlard1r. Bes 
liyen, giydiren, büyüten on· 
lardır. Sana ilk sözleri ve 
bayah öğreten onlardır. 
Geceleri başucunda üzerine 
titriyen, her türlü bastabk • 
farına bakan onlardır. 

Onların temiz yüreği senin 
senin ıçın çarpmaktadır. 

Oo larm gözü sensin. Onlar 
senin varlığınla :mes'ud, on
lar senin yükselmenle mağ· 
rur ve müftehir. Oolar, se· 
nin için yaşadıkla,rını söyli
yorlar. Seni gürbüz sıhhatli 
ve mes'ud gördükce onhrın 
yürekleri yağ bağhyor. Seni 
acıklı görürlerse gözlerinden 
sel gibi yaşlar akıtıyorlar. 

Bu fedakarlıklara karşı seni 
onlar için vereceğin en bü · 

1 
yük şey sevgi ve saygıdır. 

Bun uda esiı ğer ve onların 
şimdiki hallerile alay ederseı 
buna vicdanın riza gösterir 
mi ? Sen de hayatta 2'aadet 
göıür müsün ? 

(Arkası var) 

basını 
-----~--------~0000----------------~ 

Yeni Türkiyede Yapılan Ye-
ni Hamleler 

lzvestia gazetesinden : 

"Japonya milletle:r cemiye
ti konseyinin telgrafına tah · 

min edilen cevabı ver~iştir. 

Japon hükümeti herhangi 

bir izahat vermekten ve boo

sey toplantısına kendi mu

rabhasını göndermekten im
tioa etmektedir. Bu suretle 
Çinin Japonyaya karşı 16 

ıncı maddenin tatbiki husu
sundaki talebine cevap ver
mek tamamiyl e konıeyf' düş-
mektedir. Henüz Ç ,.. 
vakyayı Avrupa nı ) 1 

na terk eden in~ · 
Fraosarııo Asya o.ı.Ü ıt. r ı.ı 
kurbanına yard m için her 
hangi bir müesşir tedbir al
mıyacaklarıoa şüphe edile
bilirdi. 

- -----------~--------------< 
C~ınhuriyet Bayramına 

• 
işti-

• 
rak Edec~k izciler 

Ankara, 5 ( Hususi ) -
Cumhuriyet bayramımn on 
beşinci yıJdönümü münase
betile hazuhklara devam o· 
lunmaktadar. 

Bu yıl geçit resmine işti
rak etmek üzera bütün lise 
ve erkek öğretmen okulla
rından kırk sekizer kişi ol· 
mak üzere 1824 kişi gele · 
cektir. 

Ayrıca ankaradan da 800 
kadar kız ve erkek izci iş
tirak edecek ve hariçten kız 

izci gelmiyecektir. 
Hususi liselerden iştirak 

etmek istiyenlerin yol para· 
ları kendilerine ait olacak, 
An karada ki iaşeleri ve ya -

• 

1 

tank yeıleri vr kalet tara· 
fından temin edilecektir. 

izcilerin h epsi ayni kıya· 

fette olacak ve her takım-
da bir milli ve bir mektep 
bayrağı, ikişer boru ve tram
pet bulunacaktır. 

YePİ Otobüs 
Hattı 

Belediye hrafından açılan 
yeni otobüs hath şöyledir : 

Konak, Gazi Bulvar1, Bas· 
mahaaeden geçerek Kültür 
parka girecek gazinonun 
önünden geçerek Mustabey 
caddesini takip ile Alıancağa 
varacaktu. Bu hatta üç oto· 
büs ayrılmıştır. 

inkisar 
Ömründe görme s:cak buse, sıcak kol, 
Göğsümde g ç : n günleri an da bahtma HÇ, yol, 

Yaprak dökümünden, daha ölgün sararıp sofi 
Bir hazan halini al da öyle harep 01! 

Gönlünae nedamet eriyip göz yaşın ol.sun: 
Gölgen gibi her yerde elem yoldasın olsun ! 

l. H. Emre 



f ........... , 6 Birinci Teırin 
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Kanlı bir aile facıası 
~* **~~-***~~*:~*~*****~~,.* « » 

ı ! ~!lıamra Telefon 1 

d 
Belgradda çıkan (Pravda) 1 

an : 
Bir yıl önceye k"dar Yuf 0s1avyanın Duşanova kasa· 
asında Brano •Soviç adlı 

ienç kunduracı nikahlı ka
tısı ile mu'ud bir hayal 
~eçiriyordu. Bu bahtiyar çif· 
:!n üç de evladı vardı. Mi. 
ıça adındaki karısı ciddi bir 

sırrı 

kim1 öldürdü ? 
• • • 

keşi edemiyor! . . 
~opladı, son defa olarak ço· 
cukJarını kucakladı, göz yaş· 
larıoı silerek senelerdenberi 
mes'ut yaşadığı yuvas .n ı bı

rakıp gitti. Ayni günde Ma · 
ronuıı yerine Soviçio sevd•ği 

kuyumcu kızı Merim geldi. 

Bu küçük kasabaya va· 
rınca umumi gzinoları dolaş
mış ve Merimi bir gazinoda 
yabancı bir erkek ile bul
muştu . 

Kurnaz kız aşıkı "a yanın· 
daki adamı erkek kard.- şl 
diye takdim etmek suret ı le 
vefasızlığının bu perdesini 

« 2573 ,. 
~ ldaresinee Mılli Kütüpane Sioemas1 !f: 
U BUGÜN Pek muhterem lımir halkına iftihar ve şe• ~ 

1 
+c refle sunduğumuz muazzam proğra )t 

'U 1 - Loral ve Hardi i41 arıyor = 
1 
~ TÜRKÇE SÖZLÜ ~ 

' t< 2 - Altın Y aimuru ;: = .. FRANSIZCA SÖZLÜ : 
3 - Ulu Ooder Atatürk'ün Doğu Anadolu şeyahatleri ,. 

ı ~ filmi ( Tü.kçe Sözlü ) ,. 

1 

t Seansı .. : 3 - 7 -Altın yajimurnS-9 da,,.tatü•k, Lo•al bar dil 
Fıatlar: 25-30--40-50 Cumartesi talebe 1 de 15 K. )t 

~ 
~~~~~xx~xss~~:x~~~~~ 

~v kadınt ve çokuk ana 41 

ıdi. Nitekim Soviç doslarına 
çok defa: • 

Kunduracı Soviç 1e güzt:I, 
güz.:! olduğu kadar şeytan 

olan Kuyumcu kız araqnda 
ki bu aşk çok sürmed•. Ç ti
kü M-: rimin a~k pe desi al-

ö tmeğe ça 1•şm ış . kundracı 
bu dolmayı utmamı fakat 
yııtar gibi gö Üomüştü o.a 1 

da, bu cıüzme kardaşı' da 
yardımı ile. yeniden bır pa
zarlık yapılara'< M C• İm k und 
racı ile beraber dön • ü~tii. 

·s. Ferid 
- Ben dünyanın en talıhli 

•damıyım, zira dünyanın en 
k~vvetli kadının kocasıyım. 
Dıye övüoürdü ne yazık ki 
bu saat uzun sürmedi. Bir 
tesadüf kundarıcı Sovi kızı 
bir Belgradda T ppçudere 
ormanındaki kaıioolarıo bi· 
rindet Merim adlı fettan bir 
kızla tanıştırdı. Soviç kı; ı 
göıünce yıldıı ım ile vurulmuş 
bir serseme döndü. Lakin 
e tesi günü kunduracı kasa· 
basına döndüğü için kızı bir 
daha göremedi, birkaç gün 
onu onu hayalinde yaşıttı, 

yavaş, yavaı unutmağa baş· 
ladı. 

Günün birinde Soviç gene 
Belegrada geldi, tali bu kın 
onun karşnına gene çıkardı. 
ilk aşinalık icabı olarak sa· 
mimi bir el sıkmasından 
sonra beraber yürüdüler, 
kale meydanı parkının gizli 
köşelerinde sabahladı!ar, top· 
çu derenin sık ormanları 
arasında 11zdılar, hu suretle 
birkaç gün ve birkaç gece 
yaşadılar. 

Bundan sonra randevüler 
sıldaıtı. ilk önce Soviç bunu 
gizlemek iıtedi,; fakat son· 
radın saklıyamadı, zira vak· 

• 
tile ona gelip görünen güzel 
karısı artık zebani görün· 
meğe başladı. Günün birinde 
işi aleniyete döktü. Karısın-

dan ancak çocuklann hatırı 
için ayrılmıyordu. Lakin bir 
giin geldi ki bu kararını da 
muhafaza edemedi. Nihayet 
karısına l< arşı resmen isyan 
etti. Ona: 

Güzel Gözler 
Müsabakası 

IKopon 1 No 521 

"" •. ., 

Maro, biz ayr.I nağa 

t n a sakladığı para k-tyğusu 
siyuası az vakit içınde mey 
dana çıktı. Kunduracı aşıkına 

para yt tişti reruedikce kadın 

İsyan bayrağ ını 11çto, Bıı kaç 
kere kaçtı . Zavallı kund ,ı racı 

borca, harca girerek pua 

buldu Kaçak aşık1.1ı getirtti. 
Soviç metresini her kaçışıo
da yeni bir sevda bücresia
dea yeni bir aşı\un kolları 

arasındao çıkarmak için çok 
zakmet çeker, hayli masraf· 
lar ihtiyar ederdi. 

mecburuı. Ben başka birini 
seviyorum onsuz yaşıyamı· 

yacağım. Çocuklar bana ka
lacak sen de çıkup gıdecek
sin, yahut seni sokağa ata
rak kovacağım. Dıye bir ol· 
timatom verdi. 

Merim kundracı iflas yo
luna girdiğini r;örünce bir 
daha görünmemek üzere al
tıncı defa olauk kaçmıştı. 

Bu kere Osyek şehrine ka
dar uzaklaşmışb. Soviç sev· 
digini çok aramış fakat bu
lamamıştı . Çıldıracak bir ha· 
le gelmişti. Nihayet Osyek 
de olduiunu öğreomiı ve 
soluğu orada almıştı. 

Gece ortalık tam ,men ka 
rardıkfdl'', d ayak kt's ld k 
tcn, her\< es uykuy ı daldık 
tan sonra kuoduracıoın kü
çük evieıd~o acı bir çığlık 
işidildi Buna ilk ö ıce koşan 
komşu"u marangoz oldu. 
Marangoz yatc1k odu na gir· 
diği zaman ka ı şı'aştığı man
ııradan ko ktu, geri döadü. 
Ko:.nşulan topladı, puli1e 
haber verildi, ikinci defa 
olarak bu korkunç manzara
nı karşısına bir cemmi ga · 
firle ç1ktı. 

İki aşık bir karyolada bo · 
gazlarının ayni yerhrinden 
boğazlaomışlar, ortalığı kan 
derya!l1 kaplamış, bu iki bet
babt da kanların içinde can· 

Her cins çocuk gıdala
rı, çanıaşır tozları, 

madenleri parlatan 
tozlar 

ae::e-=-:ı-• s--
Zavallı kadının çocukla

rından olsun ayrılmaması 
için yaptığı ricalara kulak 
a11n olmadı. Kendi eşyasını Sonu 4 üncüde 

Aşçıbaşı Mark~ 
Makarnalar 

.Annam • 
ımparatoru 

Kaplanların 
Annam, Hindiçinide bir 

imparatorluktur. y arımilda· 
nın şark kıyılarında bulunan 
bu memleket 1883 senesin
deuberi Fransanın himaye· 

sindedir. Merkezi Hüe şeh
ridir. ve altı milyona yakın 
nüfusu vardır. 

Bu memlekette sayısız dağ 
silsileleri, baştan başa yük-

sek ormanlarla kaphdır. Bu 
ormanlar vahşi hayvanlarla 
doludar. Son zamanlarda bu 

memlekette, bazı ilerleme 
işaretleri belirmiştir. Bir ta· 
raftan buraların başına bela 

Hücumuna Maruz Kaldı 

kesilen sıtma ile mücadele 
edilmiy : , ehli hayvanlar ço · 
ğaldılmayı, bilhassa Hindi- İmparator bu balta girme· Hatta, bir pa . s, imparatorun 
çinin belkemiği ad~edilen dik ormanlardan, şehre ka· arabasınl hücum etmiştir . 
bir ticaret yolu yapılmıya dar uzanan yolda araba ile Yırtıcı hayvan arabaya atıl· 
başlao1llıştar. Bu yola büyük gelirken ormanlardan, ne ka- mış , fakat çıkamayınca ara . 
bir ehemmiyet verilmektedir. dar vahşi hayvan varsa, a· banın tekerleklerinin arasın-

' Geçenlerde, Aonam impa · raba sesini duyunca yola dan öbür tarafa geçmiştir. 
ratorluğll, Bıodai, Anoam hücum etmişlerdir. Arslan imparator ve yanındakiler 
umumi valisi ve Fransız fev· kaplan gibi vahşi hayvanlar ço'< korkmuşlar, hayvanın 
kalade komiseri olduğu bal- kükreye kiikreye yolun ke- arkasından si!ab bile atama. 
de yeni yolun geçeceği yer - narına kadar gelmişlerdir. aıışlardır. 
lerde bir seyahat yapmıştır. 1 :l~*~*~~*~*:ıtı~*=t~:Jt,%jtjt:;jt;St~jt:a;~:A:~ 

Bu seyahat esnasında, bir +< K .. ıt•• p k s· ,. 
çok garip maceralarla kar- tc u ur ar ıneması >' 
şılışılmış, bekleomiyen ha. ~ Kibar halkın sineması olac ıktır. )t 
diseler olmuştur. İmparato- t( Ailevi ve içtimai fılimler gösterecektir. ~ 
run orta hraflarına ilk git- t( Pıoğramlarının mükemmeliyetile temayüz edecektir. )f 
tiği için, bu seyahat Mois H htirahat için aranılan tekoıil evsafı haiz olacaktır. )f 
aşiretleri arasında çok bü- tC Sizin için bir gezinti ve eğlence kaynağı olacaktır. )t 

yük bir hadise olmuştur. im· U Güzellik •~ zarafet abidesi olacaktır. )t 

parator günlerce bekleumiş, tC DiKKAT: Resmi küşadı şimdıden hazırlanınız. = 
davul, zurnalar çalarak kar· +c Sinemamızın hedefi: Güzel film ve ucuz fiyattır. )1 
ıılanıııııhr. ı·~~:f=:W::W::W::W::W:~~:*:w;~~:W:l'~~:w;:w;~~~:f:~ :1 

Selanik sergisinden birincilik 
madalyasını kazanmıştır ... --E!E?2!1 m!-man IE&r 

Dr. Demir Ali 
KAMÇIO-.:iLU 

:ih Tenasül hastalıkla -
ra elektrik tedavisi 

lzmir - Birinci beyler So. 

No. : 55 Telefon : 3479 

ECZAClBAŞI 

Kuvvet Şurubu 

ıhhat 

Zindelik 
Gençlik 

Bahş~der 

Merkez depo: 
Şifa Eczanesi 

Peşin ve 
Taksit ile 

En şık 1 ve en ucuz elbiae
lerinizi Kavaflar çarşııındt 

(35) No da 

TER Z i 

Kazım 

Şangüder'e 
yaptırınız. 

Birinci Sınıf MutahaHıı 
........................... 
i DOKTOR i 
i Salih Sonad i 
: Cild, Saç ve zührevi hasta- ı 
: hklar mühba11ısı ı 
: ikinci Beyler sokak No. 81 ı 
: Her gün öğleden sonra ı 
ı Telefon: 3315 ı .......................... 

DOKTOR 
Tevfik Lütem 

MERKEZ HAST ANESI 

Kulak, Burun, Boğaz 
Mütehassısı muayenehane 2ci 

Beylet Numan zade 
sokak No 5 

Her gün öğleden sonra 

Ürolog Operatör 

OK TOR 
uat Soyer 

Böbrek mesane prostat 
idrar yolu hastalıklarını te 
davi ve ameliyatlarını yapar. 
2 nci Beyler N.ımanzade No S 
~&:ıaE-8-~ .... 

Dr. Fahri Işık 
lzmir Memleket Hastanesi 

Rontken Müteba ·~• ı 
RONTKEN VE 

Elktrik tedavisi yapılır 
ikinci Beyler S o. No. 29 

TELEFON: 2542 
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SON .DAKİKA 
Okullarda 1 

Yeni Tayinler Pravda Gazetesinin Hücumlarına Mukabele 
Ertik Öğretmen okulun- Roma 6 (Radyo) - Rigadan alınan haberlere göre Pıavda gazetesinin yedi eylülde 

-dan çıkaıı Bn. Mualla Diner "Çeklere tecavüz etmeğe cesaret edenleri kocaman bir çiğ gibi ezecek ve gömecegız.,, 
Manisa Kız Eaistitüsü moda Mealindeki makalesinin hadiselerle nasıl gülünç bir şekilde tekzibe uğradığı vı: dünyayı 
'Stajerliğine, Gazi terbiye o· ezeceği iddia olunan bu çiğ daha yuvarlanırken parça parça olarak dağıldığını ve teca-
kuluadan çıkan bn. Tevhide vüzler Çekoslovakyaya girdikleri halde Sovyet Rusyada şaşkınhk ala1Detlerindea başka 
Buca orta okulu tabiiye öğ- bir şey görülmediği gayet alaylı ve hicivli bir lisanla tasvir olunmaktadır. 

retmenliğine, B. Cahid Tan- s lh t • d•ıd• f k t h b hazır 0la)ım 
yol Karataş orta okulu Türk- U emtD e 1 I 8 8 ar e 
çe iğretmenJiğine atanmış- Pariı 6 (Radyo) - Londradan alınan haberlere göre lagiliz matbuatı ilk günlerin sevinç 
lardır. ve tesiri geçtikten sonra lngilterenin Çekoslovakyadan mada birçok memleketlerde çok 

Bir infilak 
Oldiı İki Kişi 
Yaralandı 
lımetpaşa bulvarında 30 

sayılı dükkanda boyacı Mu
rad oğlu lsmail Gökşen boş 
bir benzin bidonuna kaynak 
yaparken hararetten inbi· 
ıat eden bidon ansızın pat
lamış, içinden etrafa 11çrıyan 
ıüprüntüler kaynakçı lsmail 
ile orada bulunan Nuri Se· 
)almazı yaralamıştır. Is mailin 
yaraıı ağudır. 

Ruhsatname
ler geri alındı 

Beı firmanın ruhsatname· 
lerile ihracat ticareti yapan 
firmaların r ruhsatnamelerinin 
geri alındığı iktisat bakanh
iıadan bildirilmiıtir. Bu fir· 
malar bundan sonra ihracat 
ticaretile uğraşmıyacaklardır· 

Bir Kaza 
iki gün önce Tarenin Mah· 

mudlar köyünde telefon oda
ıında ölümle ıoaa eren bir 
kaza olmuıtur. Ramazan 
Suna kayün telefon odasında 
elinde bulunan eski bir ta· 
bancayı kurcalarken ateş 
alclarmıt çıkın kurşun orada 
balaaaa 17. yaılarıada Muı· 
tafa Tuacere isabet ederek 
hemen iSlmOıtür. Suçlu ya
kalaamıı ve takibata başlaa
mııtar. 

Çok feci bir 
'fren Kazası 
Dün sabah saat 10 da Kı· 

zılçuUu ve Gaziemir iıtaa · 
yoaları arasında feci bir tren 
kazaıı olmuştur: 

1350 Sayıla kahrın loko· 
motifi altında bir kamyon, 
vaıati yüz metre kadar sü
r&ldenerek parçalanmıştır. 
ZaYallı kamyon şoförü içinde 
buluadujundaa oda feci bir 
ıurette ölmDştür. Bu hadise 
üzerine lokomotif ve iki va· 
gonda yoldan çıkarak hat 
bozulmuştur. Y •pılan tahki
kata göre bu acıklı kazada 
Makinistin ıuçu yoktur. 
Acemilik ve suç kamyon 
şoförDadedir. Kendisinin .bu 
akibete sebeb olduğu söyle-

fena bir surette harici nufuzuoun sarsıldığını ve bundan sonra Ingiltere varhğını muhafaza 
etmek iıtiyorsa bu anlaşma devresinden istifade ederek karada, denizde ve havada kuv
vetli, pek çok kuvvetli olmak için hemen kolları sıvayarak hazırlanmağa koyulmalıdır.,, 
Mealinde çok şiddetli makaleler yazmağa başlamıştır. 

Alman İktisat Nazırı Ankarada 
Ankara 6 (Hususi) - Alman iktisat Nazın M. Junk bugün lttanbuldan şehrimize gel· 

miştir. Ankara istHyoau Türk ve Alman bayraklarile donanmıştı mısafirler istasyonda 
erkanı bük.ümet tarafından büyük bir merasimle karşılanmışlar. 

Allaha ısmarladık Fransa bundan sonrasını 
artık · sen düşün 

Paris, (Radyo) -
şuaları yazıyor : 

Liden Novini., gazetesi "Allahaısmarladık Fransa!,, başlığı altında 

"Yarın ne o1acağını bilmeyiz. Ya alız şunu biliyoruz ki yanı başımızda büyük bir askeri 
devlet inkişaf etmiştir. D~vletimİz artık onunla ihtilafa giremez. Şimdiye kadar uzun za· 
man orta Avrupada jandarma vazifesini gördük. Fakat karar sırası gelince bizi yalnız bı-
raktılar, gördük ki bakim olan bak değil, kuvvettir. Bu sebeble biz de en kuvvetli olan 
tarafa katılıyoruz ., 

ispanya meselesi sulhen halledilecek 
Roma 6 (Radyo) - ispanya meselesinin Çekoslovakya meselesi gibi sulhan halledilmesi 

tekarrür etaıiştir. 
ltalya hariciye nazıra Kont Ciyano ile logiliz sefiri arasında ispanya için yeni konuşma· 

lara başlanmıshr. 
ispanyada Cumhuriyetçilerle Frangistler kendi başlarına bırakılacaktır. Ve hiç bir devlet 

lspınyollara yardım etmiyecektir. 

Vekiller Heyeti Mühim Bir Toplantı Yaptı 
Ankara, (Hususi) - Vekiller heyeti, bugüa başvekil Celal Bıyarın başkaalığmda top

lanmış, uzun süren müzakerelerde bulunmuştur. Bu toplantıdan sonra başvekilimiz hariciye 
vekili B. Rüıtü Aras ile bir müddet göıüşmüştür. 

Faşist Meclisi Bugün Toplanacak 
Roma, 6 (Radyo) - Faşist meclisi bugün Venedik sarayında saat 22 de Mussolininin 

riyasetinde toplanacaktır. Mecliı, harici siyasetle korporasyonlar kamarası projesini tetkik 
edecek ve Irk meseleaiai de ko uıacaktır. 

------------...... 00 ...... ·------------

Vergilerin 
Tevhidi 

Ankara, 5 ( Huıuıi ) -
Muhtelif vergilerin tevhidi 
hakkında Maliye Vekaletince 
hazırlanan proje Vekiller 
heyetince sevkedilmiştir. 

Proje, yakında tetkik oluna· 
caktır. ...__. ...... _,...,__ 

200 Vagon 
Buğday 

hviç~f' ve Yugoslavya a
rasında önemli bir buğday 

anlaşması y;ıp larak Yugos-
1.tvy.ıı ilk boh.ua kadar hviç
reye 200 vagon bnğday ve· 
recektir, 

Müşahedeye 
Alındı 

Araphasan deresinde ka
dayıfçı Alinin köpeği 6 ya
şındaki lbrahimı ısırdığından 

müşahedeye tabi tutulmuş

tur. 

Gelenle" 
Gidenler 

Hayvan 
Hırsızlığı 
Burnava nahiyesinin Nal· 

döken köyünde Ali oğlu 

Mustafa ile Hasanın iki mer
kebi çalınmıştır. Hırsız ara
nıyor. 

Hakaret 
Çeımede Hamdi oğlu Yu· 

suf adında biri sarhoş olarak 
Alaçatı inhisar memuru Bay 
Aliya hakaret ettiğinden ya· 
kalanmıştır: 

Bir Toplantı 
Dün borsa idare heyeti 

B. Mashar lzmiroğlunun baş· 
kanlığı altında toplanmış ve 
Bazı Kararlar vermiştir. _ .... _. .... _,._ 

• Daladi 
Nutku 

enın 

.. 

6 Birinci Teırl 

Memuru Kem Varidat 
Tevkif Edildi 

Defterdarımız hadise ile bizzat alakadı 
olmaktadır 

Dofterdar Bay Nafi De· olduğunu, zahire tüccaı ı 
mirkaya, hadise ile bizzat Hüseyinden yirmi lira r 
alakadar olmuştur. Haksızlığa alan şube kaıanç vai 
maruz kalanlar deftudarhğa memuru 8. Kemalin zab 
müracaat ed.ecek olursa, iş · suç üstü yakalandığını 
leri sür'atle ve kolaylıkla 
görülecektir. Ayrıca neyi mışlık. 
tedbirler de alınmışlar. B. Kemal, mevkuf b~ 

Bışturak Maliye tahsil şu· maktadır. Düa müddeiq 
besinde bir rüşvet hadisesi milikte isticvap edilmiıtl 
------- ----c:::::ı-----------. 
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acıası 
IS8 IZmet 1 er - Baştarafı 3 üncüde 
lzmir askerlik şubesinden : 

K1ıa hizmtt i 1333 doğum
lularla daha büyük doğum
lulardan her ne sebeb ile 
olursa olsun askere gönde
rilmemiş olan - Deniz sınıfı 
müstesna • yerli ve yabancı 
yüksek ebliyetnameyi haiz 
olanların 1 • 2. T eş. - 938 

tarihinde mektepte bulunacak 
veçhile sevk edileceklerinden 
bu gibilerio 25 - 2 Tcş. - 938 
tarihine kadar şubeye mü· 
racaatları gelmiyeuler hak-
kında askerlik ka:nunuaun 
89 uncu maddesinin tatbik 
edileceği ilan olunur. 

Barış hakkında 
- Baştarafı 1 incide -

duğu sırada gayri kabili iza
le bir bal alır. Henüz böyle 

bir şey olmadığını zannede
rim. Fakat barışı garanti et· 
mek te bir bayii müşküldür.,, 

----·----
Define 

Atioadan gelen avukat 
8. Kostaatinin gösterdiği 
yerlerde define aramalarına 

başlanmıştır. ......... _ ........ 
Alman Gazete

cisi Geldi 
Bir Alman gazc:tecisi bazı 

tetkiklerde bulunmak üzere 

lstanbc ·.: a :1 

miştir. 

tehıimize gel· 

---&B~.--
Borsa 
Haberleri 

ıız olarak uzanıp kalmı 
Bu cinayetin esbabı 

kında söz söyliyen çok o 
F akıat iç yüzünü bilen o 
dı. intihara bamledenle 
fikirlerinde sebat edem 
ler, çünkü bu :ıekil de 
bar imkanı yok idi. Cin 
tin failin olarak üçDac 
çok kıskanç bir aşık old 
kanaatinde duruldu, f~ 
bu kıskanç açık kimdir? 

Yugoslavya polisini bu 
işgal eden bu kıskanç a 
tar. Bununla beraber bu 
gın aşık ile fındıkcı ka 
kana boyayarak yok 
katilin, kunduracının d 
kuvveti ile iftihar ettiği 
karısı olması ihtimali j 
geçHkce kuvvet bulmakt 

Çeviren : H. Z. O 

Çek hükôm~ 
- Baştarafı 1 incide 

lüzumu halinde iyi bir va 
daş gibi gene memle 
için çıhşıcoğını beyan 
lemiştir. 

Prag 6 (Radyo) -
general Sirvoi geç vakı~ 
yo ile ıunları söylemi 
Yeni kabineyi kurdum c 
hurreisliğiai vekileten ba 
cağım Müoib anlaımasın 
sonra Çekoslovakya Fed 
bir devlet olmuıtur. Son 
olarak da halka sük 
içinde işlerile meııul ol 
larını tavsiye etmiştir. ........ _ ........ 

Zavi 
961 Numarala ehliyetra 

ile kazanç karnemi zayi 
tim yenisini çıkarı c :- ~ m 

eskisinin hOkmü yo 
Çuval Cinıi Fiyta Konyanın Beyşehir 
9685 Üzüm 7,50-17,50 Karadiken karyesinde t 

700 lccir 7, -16, yük araba ıürücüsii 
24v. Buğday 5, -5,375 Abdullah oilu 
SOb. Pamuk -40,75 Durmuı Ali Balak 

aoooooooooooaoooooaoooo ooooooaooooooooDOOGO 

Halkın Sesi hakkın sesidi 
- Baştarafı 1 incide -

ayip ve çirkin şeydir. Buna karıı okul idareleri ne ya~ 
bilir? - Eskiden olduğu gibi - böylel gençlerin gece v 
akşam Üzerleri kahveye çıktığını gören her vatandaş, b 
)ara mani olmalı ve hamiyetli kahveciler de böyle okul 
rencilerini kahvelerine kabııl etmemelıdir. Onlardan alac 
öç beş kuruşa haves gösterip süküt edenlere biz ah 
düşmanı diyeceğiz .. 

Memleketin genç çocuklarını temiz büyütmek hepim · 
üzerine milli bir borçtur. Böylelerine meram anlatamıyor! 
sa gizlice ebeveynine veya okul idaresine haber ver 
lidir. 

Bundan sonra böyle kahvecileri teşhir edeceğiz. Zira: 

HALKIN SESi HAKKI~ SESiDiR 


