
Ve mediler 
KISA VE AÇIK 

Yeni bir hamle yeni hır inkilab 
OY lstan l Bor~.~.s~ Kap _nıvor 

----- .... -
Bu kararla, sermayesi az, kred den nıahrun1 
oldukları için iki yakaJarını bir türlü bir ara
ya getirenıiyen küçük esnaf, küçük tacir ve 

r ş dı 
bilhassa fakir rencberlerimize nefes aldır

m ak münıkün olacaktır 

Gazetelerde sevinçle okuduk: Borç verme faizleri, komis· 
Yon da dahil olduğu halde yüzde sekiz indi.dlecek, halka 
kredi kolaylıklan göstermek üzere halk bankası ve halk 

sandıkları açılacaktır. Celal Bayar hükumetinin bu kararı 
hılkımıza, az sermayeli tüccar ve esnafımıza derin 
bir nefes aldıracak ve onlara bir iş çevirmek, bir ciro yap· 
ı:nak fırsat ve kolaylığıoı vermiş olacaktır. Celal Bayar hü· 
lıtum~tioin bu, bir kararı deği l, parasızlık, krcdisiılik, yük 
sek faizle para bulmak mecburiyetinde kalmak yü t ünden 
iki yakasını bir araya getiremiyen esnafımıza, tüccarımıza 

Ye bilhassa rencberlerimize sağlam bir destek olacak ve 
memleketin kilçük ticari hareketler sahasında dn iktisadi 
yeni bir inkilabı olacaktır. 

Çünki bu gün adı sözde yüzde dokuz olan faizlerin ko-

misyonlar ve daha bazı masraflarla kaça vardığını ve aded· Şanghay 17 (Radyo) 
::- lerioin aıhğıodan dolayı da tüccar ve esnafımıza daha ne 

Chantongun garbındaki mu-
, gibi zorluklar çıkardığını hep biliyoruz. Kanunun memnui • hare be Çinlilerin lehine d.e· 

yetine rağmen bin türlü kanun hiylelerine müracaat ederek vam etmektedir. Çin ordusu 
bazı tUccar ve reoçberin yüzde kaç faiz He beş on lira bul· Covvisie'i tekrar işgal etmiş-
mağa çalıştıkları da malumdur. . lerdir. Hangcho'ya doğru 

Bu, büyük iokılab bir an evvel yapılmalıdır, çünki küçük ilerlemektedirler. On bin Ja· 
iş sahibleri ticaretin en büyük esaslarından biri olan kredi· pon askeri derhal Manchu· 
den mahrum olduklarından büyük zorluklar içinde kıvran· kuadan ve Şangaydan Çağ· 
maktadırlar. itiraf etmeliyiz ki sermayesi az olan ticaret 

tung ceblıesine güuderiimiş 
erbabının hali, parası çok, kredisi çok ticaret ve iş sahib· ve Çinlilerin ansızın yaptık· 
)erinin karşılarında Karadeniz fırtınalarına yakalanan küçük ları bu taarruzdan Japon 

ve çürük teknelerin halinden aşağı değildir. Bunun aksini askerleri şaşırmış ve ricale 
iddia edenler, ömürlerinde doğru söylemeği, sa~imi olmağı başlamışlard1r. 
bilmiyen menfeatperest insanlardır. Şanghay ı 7 - Japon ha-
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SiNEMA KÖŞESi 

Tayyare Sinemasında 

Bu hafta tayyare 11 Ebedi Senfoni,, ve "Çin Çin,, fi. 
limleri ile bütün İzmir halkını zarif sinema salonuna celb 

ve cezbetmeğe muvaffak o'muştur. Pazar günü hücum 
eden halktan yer bulamayanlara hafta arası bu iki ~a
heseri görmeğe şitab etmelerini tavsiye ederiz. 

iSTER GÜL iSTER AGLA 
Anneler Okusun 

Kocasının harpte şebid düşmesile dul kalan genç bir bayan, iki kız çocuğunu itina ile 
büyütüyor, kızların biri 14, öteki de 15 yaşına gelir. Bu sırada bayanın evine kardeşinin 
oğlunu, tahsile devam etmek üzere gönderiyorlar. Tecrübesiz anne, kızın ~n yedi yaşında 
olan kız kardeşinin oğlunu, büyük teyzenizin oğlu Macid diye tanıtıyor. Uç genç bir evin 
içinde birkaç sene bayat sürüyorler. Macid üniversite tahsilini bitiriyor, ken disini uzak bir 
vilayete memur gönderiyorlar. Bu haber, evde yayılınce orası adeta bir matehaneye dönü-
yor. Üçüde dehşetli müteessir. Anne, senelerden sonra gözünü açabiliyor! Ortada bir fela· 
ketin döndüğünü anlıyor, büyük kızına, Macidimi seviyorsun kızım, diyor. Evet cevabını 
alıyor, küçüğüne soruyor, oda ayni cevabı veriyor. Macidden tahkik ediyor, ikisini de 1 ! 
Diyor. Hayıette kalan anne güya bu işi kesib atmak için bir çare buluyor : Eline bir ni· 
kel para alacak, bir tarafı bir kızm. öbür tarafı öteki kızın olacaktır. Kararını söyliyor, 
razı oluyorlar. Küçük kıza piyango düşüyor. Büyük kız her ikisini de tebrik ettikten sonra 
odasına çekiliyor. Ertesi günü nikah kıyılacakmış, fakat büyük kızın ortadan kayboldu· 
ğunu görüyorlar. 

Simdi ey okuyucu böyle düşüncesiz annelerin şu haline : 

iSTER GÜLISTEH AGLA 

Nankio mmtakasında -~ 
ettiği seyahatin gayesi ma • 
halli memurları imparatorluk 
konferansının mukarreratını 
tabika hazırlamak olduğu 
söylenmektedir. 

Har·cive 
v_k. · • 

ız 
lstanbul 17 ( Hususi ) 

Milletler konseyinin içtimaı 
26 kanunusaniye tehiri dola· 
yısile Hariciye VekiJi Tevfik 
Rüştü Aras hareketini tehi! 
etmiştir. 

Kanlı Bir 
'Cinav t 

Kürd Nuri Yaşa ı ı 
Öldürdü 

Dün gece Kemerde sar· 
hoşluk yüzünden kanlı bir 
boğuşmadrn sonra Kürd Nuri 
kundura boyacısı Çingene 
Yaşarı tabanca kurşunile 

öldiirmüştü '· 
Cinayeti haber alan zabı· 

lamız de. bal K-Jrd Nuriyi 
yakalamıştır. Tahbikata Müd-
deium Jmi muavinlerinden B. 
Şevki vaziyet etmiştir. Kur
şun Yaşar n ağzından gire· 
rek ensesinden çık mıştır. 

• e ıy 

lu 

Istanbul (Hususi)- Ata
türk ta.rafından Mısır kralı 
Faruka gönderilen hediyeler 
Mısırda büyük ho§nudluklar 

andırmı tır. 

Yeni Borsa Ankarada Açılacak 
Ankara (A.A) - Ulus ga- ı bazı matbuat haberlerinde 

zetesinin istihbaratına göre, sırf bura mahafili ile temaı 
hükumet, . devletin umumi etmek ve yahud vaziyeti ye-
meali itibarı üzerinde ne ka- rinde mütalea eylemek kaı· 
dar tesirJi rolü olduğu şüphe dile bazı ecnebi resmi de· 
olmiyan borsanın Ankarada vairden veya bususi ıirket 
kurulmasına karar vermişt ir. ve ticaret evlerinden ıöndı· 

lstanbul borsası bir Nisan· rilen zevabn bu ziyaretlerine 
dan itibaren üç sene müd · 
detle ve mu\ akkaten kapana· 

cak ve ayni tarihte yenis i An · 
karada açılacaktır. Krar Bal-
kanlar heyeti tarafıodan 

mali müzakere mahiyeti ve· 
rildiği veya intaç olunmak 
ÜZ !re bulunan iş ' ertehemmi· 

yeti atfedilmektedir. Bu hu· 
susta resmi mebafilden aldı-knbul edilmiş ve nJakadar 

finans ve ekonomi mnhfelle· ğıı malü nata atfen bu ziya· 
ri tarafmdan şevk ıle karşı· retlerden hiç birinin resmi 
lanmıştır. bir mahiyeti olmadığını ve 

UJus gerek bu mesele bak- suf bir vaziyet mütaleasından 
-: kında ve gerek altın ticareti veyabud ticaret müesseseleri 

-;e- döviz ~ meselesini kolay· için mutad veçhile tic ri tek-
Ja tıran yeni kararlar hakkın- liflerde bulunmak imkanlarını 
da tafsilat vermektedir. tedkikten ibaret olduğunu 

Ankara sou zamanlarda sırabatla 
1
biJdiririz. 

~-----~------------~C;:;J-----------------------

Dünkü ma c lar 
' -----------------0000-----------------

teş ve Als ncak rakiblerini 
•• 

yendiler. Uçok mağlôb oldu 

ÜÇOK TAK1MI 

Dün Alsancak stadmda lik 
maçların a devam edildi. 

Ateş Demirsporu 4-1 yen· 
dikten sonra sıra gün'erden· 

beri merakla beklenen Al
sn ncak - Yamanlar maçına 

gelmişti. 

Yamanlar bütün oyunun 
devamı müddetince müdafaa 
oyunu tatbik ettiler. Fakat 
oyunnn son dakikalarında üç 
gol yiyerek sahadan mağlub 
ayrıldılar. 

Saat 15 de hakem isadın 
idaresinde Üçok, Doğaoıpor 
takı.:nları karşılaştı. Doğan· 
spor birinci devrede çok gü· 
zel bir oyun oymyarak dev· 
reyi O 3 gibi kati bir neti· 
ce ile bitirdi. 

ikinci devre biri penaltı· 
dan olmak üzere Doğanıpor 
kuvvetli rakibini 3- 2 mağ· 
lüb etmeğe muvaffak oldu. 

Dünkü maçlardan sonra 
Alsancak ve Üçok takımları 
başta bulunmaktadırlar. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
~------------------····----------------

Bir aydınlatma 
Gazetemiz bütün halkın malı olduğundan a~ağıdaki~mek· 

tubu da neşretmeği bir borç ve vazife. bildik. 

HaLkın Sesi gazetesi n1iidiirlüğüne 
Kıymetli bayım. 
Gazeteniz, değil Ege mıntakasının bütün Türkiyenin • 

sevdiği ve en doğru yazı?yazan:bir gazetesidir. Ve hakika 
ten Halkın Sesi. 

13 - 2 inci kanun 938 tarihli nüshanızın (Halkın Sesi Hak 
kın sesidir) sütün unda kömür ihtikarın dan ve dolayisile zım 
nen çok haksız olarak şahsımdan bir şahıs tarafından edi 
len ihbar üzerine bahsedilmi~Ur. Bu beni müteessir etmiıti 
Seoelerdenberi lzmir halkına bir kilo ekmek bahasına çı 

- Soau 4 Uncüde -
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Dünuanın En Bügük Harb Dahisi 1 Doktorun Nasihatıeril Radyonun kıy- DüNY~~tER 

Timurlenk İ Gençlerde dimağ 
yorgunJuğu 

t h · t • OLUYOR? me ve e emıye l Birkadın en fazlahang • 
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Senin ha ban cahildi, onun için 
fermanlara daima yumru

ğunu basardı fakat .•• 
Sonra imam Bubariye dön·ı 

dü, şu sözleri söyledi: 

(Radyo, siyaset ileti ve 
barb silahı) başlığı altında 
Echo de Paris gazetesi yaz
dığı bir başmakalede diyor 
ki: 

"Bir sene evvel o zaman 

telgraflar bu işe başlandığını yaşta nıes'üd olur? 
bildirmektedir. lngiltere böy-

Paris kadın mecmuaların· 
lece Sovyet Rusya, Almanya dan biri okuyucuları arasında 
ve ltalyanın misalini taklid "bir kadının en iyi yaşı han· 
etmekte ve dünyanın beş gisidir?,, diye bir anket aç· 
kıtasını propagandalarile dol- mışh. Aldığı 117 cevabdan 
durmaktadırlar. Bunlar idea· yalnız 19 uuda bir kadın için 
lojilerini medh ve harekeee- en iyi yaşın ilk dans ettiği, 
rini izahla iktifa etmezler, ilk aşk hissettiği, düğününün 
fakat hasımlarının desisele- gunu olduğu bildirilmiştir. - Bunu benim için söy· 

Jediğinin farkında olmadım 
ıanmayınız. O ka~ar çok 
içmiyorum üstadı ll,hem bun
dan sonra namaza da başlı· 

ya cağım. 

bari izin alarak evine gitti, 
Beyazid, hususi odasında 

dolaşıyor, hali kulaklarında 
şeyhin acı ve fakat doğru 

sözleri çınlıyordu. 

Dimağ yorgunluğu liseler
de, kolejlerde ve üniversite · 
lerde azami derecesini bulur. 
Bilhassa bu çocukların sınıf 
imtihanlarında ve bakalorya 
esnasında fazla tesadüf olu
nur. Doktor Matyouun dedi· 
ği gibi taabı dimağı, cümlei 
asabiye üzerinde menfi tesir
ler yapar. Çocuklarda baş 
ağrısı, nevrasteni ne nadiren 
de menenjite benziyen arlı 
görülür. Bu vaziyetler uzvi 
neşvünemayı dordurur. Fizyo
lojik vezaif üzerinde fenalık
lar yapar, iştihasızlık, kan· 
sızhk, hazımsızlık ve nihayet 
verem... Buodad başka ahlak 
ve karakter üzerinde de bü· 
yük. değışiklikler meydana 
gelir. Bu sebeple talebe ara· 
sında taabı dimağiye, yani 
beyin yorgunluğu ıa mümkün 
olduğu kadar meydan ver
memek lazımdır. 

Maliye Nazırı olan Sir John 
Simon muhtar bir teşekkül 
olan ve fakat devlete sıkı 
surette bağlı bulunan Britiıh 
Broadcasting Company'nın, 
yani radyo idaresinin ecnebi rini ifşa, beyanatını tashih 
dillerde ve hassaten Arab, ve fikirlerini cerh ederler. 

Diğer cevaplarda kadının en 
ziyade mes'ud olduğu zama· 

Epice vakıt geçmiştı, Be· 
yazid nihayet imamı Buhari · 
ye hak vermişti. Ondan son
ra eğlencelerini biraz azalttı. 
Zaten Timurlenk hadisesi de 

İspanyol ve Portekiz lisanla- Bu nazikane cidal, hudud 
nın yaş tahdidine giremiye· 
ceği ıikredilmektedir. 

rında neşriyata tevessül ede- istasyonları vasıtasile harpten Dünyanın En Çok Et 
'\ iyen l\lilleti İngilizler Buhari güldü, şu mukabe

lede bulundu: 

ceğiDi haber veriyordu.Gelen sonra başlamıştı~.,, 
~--~--------------00-------------------

- Bunlar çok güzel ka
rarlar. Bir de şiddetinizi 
azaltınız, biraz da zevk ilem · 
lerini bırakarak devlet işle· 
rile uğraşınız. Siz bu milletin 
reisisiaiz, onlar senden me· 
suldür. 

onu oldukça intibaha davet 
etmişti. Akşam başvezir Ali 
paşayı sarayına davet etti, 
onunla konuşmağa başladı: 

- Tim ur, öyle sanıyorum 
ki gönderd•ğimiz mektub 

Bir Suriye gaze
tesinin makalesi 

Avrupanın büyük milletleri 
arasında en ziyade et yiyen 
İngilizlerdir. Son resmi bir 
istatistiğe iÖre lngilterede 
adam başına senede, 66 libre 
sığır, 30 libre kuzu, 45 libre 
de domuz eti veya jambon 
düşmeb tedir. Avustralyalılar 
ile Yeni Zelindahlar lngilte· 
reden daha fazla et yemek· 

- Doğru. 
Beyaıid kendini pek güç 

zabtediyor ve muttasıl du· 
daklarını ısırıyordu. 

Şeyh Buhari saraya doğru 
Yıldırım Beyazidle at üstün
de giderlerken gene sözüne 
ve nasihatlerine devam etti: 

üzerine bize saldıracaktır. 
- Ben de öyle umuyorum 

sultanım. 

- Sen bu meseleyi nasıl 
görüyorsun? 

- Doğrusunu söylemek 
icai ederse şevketlim biraz 
düşünmek ve hazırlanmak 
gerek. Çünki karşımıza çı -
kacak ordu haçlılara hiç 
benzemez. Ülkeler zaptetmiş, 
kaleler yıkmış ve dünyaca 
ün kazanmış bir adamın 

karşısındayız. 
- Demek senin de içine 

korku düşmüş ihtiyar. 

(Arkası var) 

---oo---
Bir adayı 

Fagdall Bilgiler : 
Et ~tak\nesindeki Yağ

lar Nasıl Ç karılır t 
Eti kıyma yapmak içiıı 

bazan evdekı et makinesin
den geçirmek icab eder. 
Makinenin içine, bıçaklarına 

ve ince deliklerine yağlı kıy· 
ma sıvaşır, makine yıkanır
ken temizlemekte güçlük çe
kilir. 

" El Şebab " gazetesinin 
başmuharriri Eşref el Katib 
Türkiyede yaptığı seyahatin 
intibalarını 7-1- 938 tari· 
hinden itibuen gazetesinde 
başlamıştır. 

Muharrir ilk makalesinde 
şunlardı!n bahsetmiştir. 

"Dahiliye Vekaletine ge • 
lince, Matbuat Umum Mü· 
dürlüğü namına Server lskit 
tarafından sevimli bir tarzda 
kı rşılandım. Server Is kit, 
vezir Sadullah el Cabirinin 
askerlik arkadaşı olduğunu 
işaret eyledikten sonra de· 
miştir ki: Sadullah el Cabi
ri kıymetli, aklı başında, ka· 
rakter sahibi bir adamdır. 
Ben onu iyi tanırım. Arka-

daşımla tekrar görüşebilmeyi 
pek çok arzu ediyorum. Gö
rüşebilsek askerlik hayatı

mızdan, gençlik günlerimiz
den bahsederdik. Keşki o 
günler a,,det edebilse .. ,, 

Eşref el Katib şu suretle 
makalesine devam ediyor: 

"Matbuat umum müdürlü· 
gü Başvekil ve hariciye ge· 
nel sakreteri ile görüşmek· 
liğim müsaadesini istihsal 
etti. Sonra, umum müdürlük 
işyarlarından biriyle resmi 
daireleri, milli baııkaları, 
mektepleri, enstitüleri ve se
faretleri gezmeye çıkmıştık. 
Bu binaların hepsi Kemalist 
istiklal harbi nihayet bul
duktan sonra inşa edilmiştir. 

tedirler. Oralarda adam ba· 
şına istihlak edi en et mik· 
tarı lngiltere kinin iki mislini 
bulmaktadır. 1937 senesinde 
lngiJtereye ithal edilen etin 
kıymeti 88 milyonu bulmuş· 

tur. lngiliz!eı in istihlak ett~~
leri etin yekunu senede '".; 
milyon tondur. 

Atatürk 
Büstleri depoziteri olan 

UÇAK GiŞESiNDEN her 

boydaki büst heykelleri top· 
tan ve perakende ucuz fiatla 
tedarik edilebilir. 

ADRES : l\1ezarlık-

- Senin baban cahildi, 
kalem tutmasını bile bilmi
yordu, onun için fermanlara 
yumruğunu basardı, fakat 
çok iyi kalpli, merhametli ve 
idildi, kimseye fenalığı do
kunmamıştı. lbadetile ve 
halkın işile uğ!'aşırdı, nefsine 
düşkün değildi, içki kullan
mazdı, yabancı milletlerin 
kadınlarını sarayının içine 
sokmazdı, sen sarayının içini 
dışını Macar, Sırp,Bulgar ve 
Yunan kızlarile,delikanhlarile 

Yabani gül ağaçJarı 
istih\ etti 

Makineyi kolaca temizli
yebilmek için eti çeker çek
mez arkasından kalınca bir 
dilim bayat ekmek geçirmeli 
Ekmek makinenin içindeki 
yağlara toplayıp çıkarır, ma
kine yıkanırken zahmet çe
kilmez. 

~~--~--~~~~~-••~~--~~~--~~---

Soyadı başı Vakıflar hanı U
çak gişesi. 

Baden1li Hilftl 

AnlBşma Oldu 
Bundan yirmi sene evvel 

doldurdun. Gece gündüz on· lngiltereden Avustralyada, 
ların arasında işu nuş ile Tasmanya adasında bir çiçek 
ile meşgulsün. Dünyayı gör- meraklısına bir gül fidanı 125 gram iç badem, 250 
düğün yok. Senin gibi pa- gönderilmiş. Çiçek meraklısı gram un, 200 gram tereyağ, 

iki idare arasındaki ihtilaf 
halledildiğinden şimdiye ka· 
dar Milli Emlakdan mülk 
alanların tapuları verilmeğe 
başlanmıştır. 

zusu kuvveth, kararları şid· bir müddet sonra ölmüş, 100 gram ince şeker almah. 
detli bir kahramanın yapt.ğı bahçesi metruk kalmış. Gül Bademlerin iç ince kabukla- ) k 
bu hareketJer hem halk ifa- fidanı yabanileşmiş, ve etrafa rını çıkardıktan sonra havan. Acele Satı 1 
hnda ve hem de Tanrı ya· öyle dal budak salmış ki, da dövmeli, içerisine unu, E 
nında hiç de uygun göıül · şimdi Tasmanya kırlarını hep sonra beyazlatılmış tereya- V 
miyor, kendini topla,Doğanlı yabani gül ağaçları istila ğını ve şekeri ilave ederek On odalı ve üç halası, gü· 
camisinin kubbesindeki kuş etmiş. Ve Tasmanya çiftçile- hamur oluncıya kadar karış· zel bir b2hçesi ·ve çok hoş 
rahmetli ve temiz babanın b 1 tırmalı. bı'r manzarası olan bir ev rinin baş. e ası olmuştur. 
büyüklüğünü haykırıp dutu- Şimdi, bu ağaçlara karşı Hamur tahtasına un serp- çok ucuz fiatle satılıktır. 
yor. Bu öğüdlerimle ikil ol- milyonlar sarfedilerek müca- tikten sonra hamuru açmalı Karataşta Aras ve Tokay· 
maısan yakın bir zamanda dele açılmıştır. iki parmak eninde parçalara dın sokaklarına nazır (2) 
başına dehşetli felaketlerin ---••--- kesmeli, (yağlanmış kağıd numaralı olan bu evi görmek 
geleceğine inan. z· . . üzerinde) hilal şekli verrek istiyenler içinde oturan sahi-

Beyazid at üstünde hidde- lr8l as&ylŞ birbirinden uzakça dizmeli. bine müracaat edebilirler. 
tiuden titriyordu, şimdiye h kk d Ayrıca 100 gram iç bade· 1-2 
kadar biç kimseden böyle a ın a min kabuklarını ayıklamalı, ......................... .. 
cüretkirane bir söz işitmediği Dahiliye vekaleti zirai asa· küçük ve ince parç~lara tak- ıı O O K T O R J 
için adeta beyni yerinden yiş kanun projesi hakkında sim etmeli. Hilallerin üzerini • 
fırlıyacakmış gibi zonklıyor- vilayetlerden mütalealarını badem parşalarıoı saplayarak i Salih Sonad ! 
du Nihayet dayanamadı ve sormuştu. Vilayetlerin proje örtmeli. Gayet hafif fırında h · h • 

ı Cild, Saç ve ~ü revı as· • 
şu sözleri söyledi: hakkındaki mütaleaları göz hilaller kızarıncsya kadar b • 

ı talıklar müte assısı • 
- Kısa kes şeyh. ör.üne alınmak suretile yeni pişirmeli. Fırından çıkar çık- k k N 81 • 

ı ikinci Beyler so a o. • 
Sarc:yın önüne varmışlardı baştan tetkik edilerek son maz ince toz •eker serpmeli d • 

y : Her gün öğle en sonra • 
atlarından indiler, imam Bu- şeklini almıştır. ve soğumağa bırakmalı. ••••••••H•• ............. . 
·*~*tc***:at=***~:**********~** !!!!E e!'!!!!!~~~ ~~~- ~uı~- ;e~-S!!l:.l=>'R">~-S~a~~~~r..L~~w 
~ \ ~ 

! Elhamra is13 İ 
~ idaresinde Milli Kiitüphane sineması )t 
~ O . M 
t(BUG N Güzel ve sevimli yıldız DANIELLE DARIEUX)t 
fC ( Paris sergisinde birinci:mükafatı kazanan ) )+ 

U Suiistimal Davası ~ 1 Şahane bir güzeHikde temsil ettiği senenin en mükem- ~ 

-1<
~ mel ve büyük Fransız filminde sanat hayatının en a 
tC şaşaalı zirvesine yükseldi 

4C AYRICA : Foks Dünya Havadisleri )t 

Seanslar: 3-5-7-9 

Pek iyi tanıdığınız baharatçı B. Fazıl Dokuz Eylül Balcılar 
içinde 155 numarada {Güleryüz Baharat deposu) nu açmıştır. 
Çeşidler bol fiatler he(keseye uyğundur. Müşterilerini daima 
Güleryüz ve tatlı dil ile karşılıyan bu arkadaşımıza biz de . 

Adliyede de aranacak ----~~""""""'~"""""""'"""""" 
Bundan sonra, ilam, za· suretle adı geçenlerin soy 

bıtname, muhavere evrakı adlarının yazılması adliy 
ile adli evrakta her türlü vekaletince alakadarlara bil 
suçlu, müşteki şahit vesair dirilmiştir. 

-~iiiıiii~1 iiiiiiiii~,~liiiii ............ iiiiİİİİ------Hiiliiiiiiiiii•---iiiiiii~ w.;~.._ G "" ; * 

lzmir defterdarlığından: 
Satış no. Lira 

1164 Reşadiye üç kuyular Urla şosesi üzerinde 
430 , 431 no.lu 331,50 metre murabbaı arsa 248 2 

1165 Reşadiye üç kuyular Urla şosesi üzerinde 428 
no.lu 73,80 M. M. arsa 55 3 

1166 Reşadiye üç kuyular mevkiinde 30taj bo.lu ev 40 O 
1167 ,, ,, ,, şosesi üzerinde 426 no. lu 

194,75 M. M. arsa 146 O 
1168 Reşadiye üç kuyular mevkiinde 28 taj No. lu 

288 M. M. arsa 58 O 
1173 Kahramanlar sepetçi s. 63-1 taj no.lu 67,20 

M. M. arsa 16 
1174 Kahramanlar sepetçi s. 63 taj no.lu 79,10 

M. M. arsa 
1175 Kahramanlar sepetçi s. 63·2 taj no.lu 144,20 

M. M. arsa 
1183 Karşıyaka bahariye yeni s. 5-1 taj no.lu 253,80 

M. M. arsa 
1184 Karşıyaka Alaybey şimendifer c. 81 taj no.lu 

82 M. M. arsa 
1187 3üncü Karataş Adalet s. 17 No. lu 217,50 

M. M. Arsa 
1189 Salhane yeni Turana. 16 kapı no. lu 84 M. M. 

19 

36 

63 

65 

65 

arsanın 5 te 2 hissesi 6 
1244 Tepecik kiğıthane c. 178 taj no.lu dükkan 215 
1245 Güze1yah ferah s. 24 taj no.lu ev 200 
1246 Buca yukarı m. zafer c. 7 no.lu dükkan 125 
1247 Göztepe şahin s. 27 taj no.lu 86,25 M.M. arsa 45 
1248 Buca yukarım. zafer c. 5 no.lu dükkan 125 
1249 Tepecik kızıl çullu Buca c. hamam s. 21 no.lu 

113,25 M. M. arsa 
1237 2inci süleymaniye Mısırlı s. 131 taj no.lu ev 

ve arsa 
1241 2 inci Karantina yeni turan sokak 71 taj 

136 

125 

no.Ju ev 50 
Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri 15 gün müdde 

açık arttırmaya konulmuştur. ihalesi 27-1-938 tarihinde p 
şembe günü ıaat 15 tedir. Taliplerin milli emlik midir 
v .. 122) 
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genin aözü efece olur 

Gene Kağıd Derdi ··----Dünva açık 
gözlerin 

vesselam! 
Bizde, gazetecileri muh· 

tekirlerin elinden kurtaracak 
kanun çıksın, biraz ucuz 
kiğıt buJalım, "Efe,, yi bu 
defa dört başı mamur çıka
ralım deye bekliyor ve bunun 
İçin de için için seviniyorduk. 
F~kat ne yazık ki büyük 
lbılJet meclisinin gaıet ecilere 
hir kanunla yaptığı bir ko· 
laylığı, verdiği bir hakkı 
kıskanır gibi davranarak bazı 
garip zihniyetlerle, "ne sa· 
çak ne bacak hepsi im ımın 
olacak,, egotistliği ile hare· 
kete geçen bazı IstanbulJu 
aıesJekdaşlar lzmir gazetele
rine devede kulak olsun bir 
pay bırakmağa razı olma
mışlardır. 

(Efe) de hiç olmazsa "Hal· 
kın Sesi,, nin kağıdından bir 
parça aymb gene Efeler di
yarında sazını, sözünü dinlet
meğe heves edib dururken 
(Hslkın Sesi) nr yapılan oyun 
dan oda payını almış ve 
(Efe) ye de gene ağzını ha
vaya açmak kısmeti isabet 
etmiştir. Gazete kağıdı diye 
kiğıd tüccarları bunu geti· 
remiyor. Avrupadan bir ve· 
ya yarım vagondan aşağı 

kiğıd getirmek imkanı olma· 
dığına göre bazı mecmua ve 
gazetelere layık görülen bir 
kaç kilo kağıdı kağıd tüccar 
ları satmadığına ve onu Av
rupadan getirtmek imkanı 

olmadığına göre bu mecmuaya 
ve gazetelerin ne yazacak· 
ları hakikaten düşünülecelt 
bir mesele olmuştur. Bize 
dünya açık gözlerin elinde 
kalmıştır, demekten başka 
ıöyliyecek birşey kalmıyor. 
Yalnız son söz olarak ve 
Efece şunu bağıralım ki : 
Büyük Millet Meclisinin onu 
seçen millet efradına layık 
gördüğü yardımı kıskanan 
zihniyet hakiki bir demekra· 
ıinin ruhuna uyğun olmak· 
tan çok uzaktır. 

Kimse kırılmasın. 

Efenin Sözü Efece 
Olur. 

Efe 

( 

• 
nın 

Sazınd n, 
Sözü den 

1 Biraz da para kazan~anın yolunu gösterelim! 

1 l 

Konferanscı - N_eden sözlerimi dinlemeden kaçıyorsunuz ? 
Bir dinleyici - Tasarruf baft sı geçti, elan bize tasarrafuo, para saklalllanın para bi· 1 

riktirmenin faidelerinden bahsediyorsunuz. Bunu tasarruf ve artırma haftasınd~ söylenen 
çok güzel sözlerden öğrendik, siz de bize ( Para nuıl kazanılır, para kazanmak için ne 
i?ler. kaJ~ı~tır ? ~ J?iye biraz akıl ö~relin, yol gösterin ki biz de sizi can ve gönülden din
lıyelım . B zım elım1ze para geçse, ısraftan canımız yandığı için, parayı nasıl saklıyacağı· 
mızı şimdi pek.ili biliyoruz. 

~~--~~~------~-------••••••oo••••••------------------------
NE OLUR SANKi Kua11dan hiue 

20 Liraya 
rad1yo! 

Istanbul gazeteleri yazdı, 

, _____ _ 
l"W mtı 

Bazı kadınların konferans 
dinlemeleri hakkında 

Birkaç bayan meşhur pro· : Üç bayan böyle konuşur· (Hallun Sesi) nde tefsirini 
okuduk, şimdi de biraz (efe) fesörlerden bir zatın vere· ken birdenbire bir alkış kop-
de babsetmek istiyoruz. Bul- ceği " Karı koca arasındaki tu. Hemen kendilerini top 
garistanda radyo neşriyatın- karşılıklı sevgi ve saygı ,, lıyorlar, onlarda alkışa iştirak 

Hasan Basri Şenbiçer 

Ş ri Mehmed Gülaylar 
Hazır ve ısmarlama elbise fabrikası 

Bay ve Bayanlar şık elbise diktir· 
mek isterseniz her halde ve mutlaka 
Hasan Basri Şenbiçer ve şeriki Meh· 
med Gülaylar tabrikasına koşunuz. 
So,~ski ve Alber Baroh kumaşların· 
dan iki provalı kumaş ve dıkiş 22 
lira Asım Riza biraderlerinin Halka
pınar çula ki bir provalı takım 13 lira 
Nezaket iki pı ovalı 15 lira fskoç yün 
iş 21 lira iki provalı Sayın mü teri· 

lerimin bu fırsatı kaçırmamalarını tavsiye ederiz. 

ADRESE DlKKA T: lzmir satış 4ubesi Alipaşa caddesi sar 
raflar karşısı yalnu 31 numaradır. Büyük levhaya dikkat 
alameti farika Hasan Basri Şenbiçer fobrikası 

ı~~~~ı 

ensucatı ~ 
T"'rk A. Sirketinin 1 

Halkaoınar Kun1aş Fabrikasının ~ iv imı:;layısiylc t çık•:•ğü~;~dur 1 
Satış yerleri ~ 

Birinci kordonda 186 numar da ŞARK HALI T. A. Ş. .. 
~ Mimar Kemaleddin caddesinde Fahri Kandemir Oğlu ~ 
~ ~ ~ ~ .. ~~\~~ 

öksürüğün 
Mezlenio, Bronşitin biricik ilacı 

dan bütün Bulgar milletinin mevzuuna aid bir konferanıa ediyorlar. Herkes dağılıyor. 
'd' ı p f Her eczanede bulunur. r,Hem ucuz hem çok tesirlidir. istifade etmesini temin etmek gı ıyor ar. ro esörün bir Bayanlarda yerlerinden kal· 

için yerli radyo yapmağı ve saat on dakika süren kon· kıyorıar, fakat koı feransın M. De 0 s. Ferid Eczacı bacı 
millete }'irmi yirmi beş lira feransında bulunuyorlar. O mevzuuna dair bir kelime -·- y 
ya bir radyoyu maı etmeğe gece sinemaya gidemedikıe- bile bilmiyorıar, biri soruyor = Şifa Eczanesidir 
karar verilmiş. rine müteessirdirler. Bir kö· 

Öyle dilerizki bizdede yer· - Baban soracak olursa 
Şede başbaşa verip kulaktan ne d' k · ? li mcıl'ar yapması, satması ıyece sın 
kulağa fısıldaşıyorlar, biri S · b d 

işi ve propağandası ile uğ- - ayı unu üşünmedim. 
raşanlar diğer yerli malları· soruyor: - Ye sen· kocana ne di-
mızda gösterdikleri ve kom- - Kuzum ben programa yeceksin ? 
şularımızın ağızlarını sulan- bakmadım, menu ne idi? _ Profesör "Karı koca 

dıran parla'< muvaffakiyetle- ·- Aaaa ... Nasıl olur,, Aş· ara1ında herşeyin süt Hman 

'f.?~&E'lE - - ~ ------~ 1 m••••••••HO••••••••····· 
~ KORDON, YUKSEL ve 1: Hükumet Karıısında t 

KABADAYI ! TERZi i 
~ işte ?ütün Izmirin kapıştığı + iMehmed Zekiı 

nefıs Rakılar bunlardır ~ • ı 
~- ~ ........................ .. 
9 Evlül Baharat Deposu ri andıran bir beceriklilik ile km içyüzü,, . 't · · · k h · 

gı mesı ıçın arınız er ıste· B h d ı d • v "l bu radyoyu yerH mallar sıra- _ uyle ise çok entresa!l. a aratın öğü müş ve bgu • 
k O • f diğini alınız,, dedi diyeceğim. · · ı · YALUV sına so sunlar. zaman ~z- _ Felakete bak ki bu ge· memış tam çeşıt erı, A· 

la gazete okumağa, faıla - Ya sen nişanlına ne nın taze mahsul Ihlamur, ıS-
ce filimin son gecesidir. d' k · ? 

kitapları gözden geçirmeğe, ıyece ~m PART ~'om meşhur Salebi 
fazla konferans dinlemeğe - Öyle ise hakikaten çok - B n, profesörün sözle- zarif kutular·A t marka ku· 
hevesi olmıyan halkımızı her zararhyıı. riaden çıkardığım manaya da, garantili maş ve 
işte aydınlatacak, gozunu - Konferans bitince yeti· göre 11 kendisini nişanlısına maranğoz boya! rı, her cins asit 
açacak, kulağını delecek bir şemez miyiz? l:eğendiremiyen, nişanlısının karpit, gomlak ve diğer mnran-
radyo sahibi yapmış oluruz. _ Tabi. bütün heveslerini yerine ge· gaz çeşitleri, dünyaca tanınmış 
Ne olur sanki; radyoda, lüks S b ı H d 

- en ne münase et e tiremiyen bir genç erkek asan ecza epo 
otomobil ve şampanya gibi b ld ? • 1 d uraya ge ın evlenmeğe, yuva kurmağa 
yalnız zengın eri eğlen İren sunun her cies kolonya, 1o yon· 

k - Kocamın ısrarı üzerine. layik olmıyanmış11 deyip ge· 
bir şey olma tan başka işe ları ve çok zengin tuvalet eşya· 

d - b' d d J ) - Benide babam azarladı. Çt ceğinı. yara ıgı ız e e an aşı sa sı ile gazoz özleri ve~özlü unları 
ve anlaştıktan sonra da ona - Ya senin ne işin var? Bunun üzerine hepsi kah· d 

1 göre davranılıa: _ Nişanlım teklif etti. Sonu 4 üncüde _ Radyolio, Kozmin, Datnos ve Kohinor diş macun) arı, ev et 
kinini, beyaz yünlü ve ipekli kumaşları yıkamak ve temizle· 

BBB BS!iSBBEr!lZEEmE ıılıB~SSBSeBa~SC!: ..... SSSı~ mek için FEVA markalı Alman sabun tozu ve emsali. 
B E ,[+l +, 
~ TAYYARE • TELEFON m [•ı Eıb· M t • Dikkat: Müşterilerinin zararına olan pazarlik usulü kaldı· 
a SlDem&Sl 3151 11 [+ lSe Ve 80 0 •l rılmıştır. Her sorğuya derhal cevab verilir. Telefon 3882 = BUGÜN 2 filim birden m i!1 Meraklılarına MOldB •. r- -a:::s;..,f M'::i...... -

i 1 - Ebedi Senfoni ~ mZabitan, Baylar ve Bayanlar (!~ 1 Dr. Demir Ali 1 Büyük Fransız sanatkarı FERNAND GRAVEY tarH- tt &~En müşkülpesent müşterileri memnun [•; KAMÇIOüLU 
a fından temsil edilen aşk ve musiki fil.mi ~ r+ıeden bu firmayı unutn1ayınız m 1 Cilt ve rf ena~ül hasta.lı~ları ve 

1 2 Çin Çin ~ [+] Tüccar terzi (Türkpazarı lbrahim I; 1 elektrık tedavısı 
" .. • •v• .. .. • d • Ik ~ 1 Karakaş) bukere yeni mağazada:zen gin çeşidler. Terzi· " İzmir - Birinci beyler Sokağı No.: 55 Telefon: 3479 

Kuçuklerın sevdıgı buyuklerın caa an 8 ışladı Z hanemizde bay ve bayanlar iç.in son moda zarif ve şık ~ MEEsı=E EE!E wwwwEE &ii."da---111 

1 Şirley Te~~.n. ~ !1 o:'a.nto, ~ob, tayyor, ete~, büluz. ~e tovakar Zabitan ve •' rlıimt'!l>t Dr • FA ff R İ 1 Ş J K >+8 
il ~ m •l sıvıl elbıs~ ve kaputları ımal edıhr. [•( .. . . " 
il tarafından yepyeni bir tarzda temsil edilen baştan başa m +' Muamelem peşin ve taksitledir. [+J ~ lzmır Memleketl Hastanesı Rontken Mutehassısı 
8 neşe ve heyecan veren en güzel filmi R t Bu sözlerin doğruluğunu anlamak için bir tecrübe kafidir. :tl t!2 RONTKEN VE 1 ilaveten: Paramont jurnal ~ : BİKKAT: Yeni ~lağaza Odunpazarı No. 12f:~ m Elektirik tedavileri yapılır 
il FIATLAR: 30 - 40 - 50 E • TELEFON: 3276 [•l m ikinci Beyler Sokak No. 29 TELEFON: 2542 
B ~• [t)S 
.... BBtlllBBllllB&I ~2 e~sa BBB~BBBBıBt:tlErtEEBEBl2 
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Denizde bir 
cesed bulundu 

On beş gün evvel bir ar
kadaşiJe ile gece yarısından 
sonra bir araba ile evine 
gitmekte iken ortadan kayb
olan gencin cesedi dün den· 
izde bulunarak çıkarılmıştır. 
Cesedin kolları ve ayakları 
kopmuş ve başında da büyük 
bir yara görülmüş tür. 

Cesed derhal Memleket 
hastahanesine kaldırılarak 

otopsi yapılmıştır. gencin ne 
ıuretle öldüğü anlaşılmadığı
ndan tahkikat zabıta ve Mü
ddeiumumilık çe ehemmiyetle 
tahkik edilmektedir. 
Ayni zamanda genci o gece 
i'ötüren arabacı da bulunma· 
mıştır. 

1938 Fuarı 
Birçok ecnebi memleket

lerinden 1938 Fuarı hakkın
da izahat istenmiş ve lazım 
ırelen cevab derhal verilmiş· 
tir. Fuar için çalışmalara 
ehemmiyetle devam edilmek
tedir. Birçok firmalar şimdi· 
den Fuar komitesine müra· 
caat ederek yer istemek· 
tedirler. 1938 Fuarı geçen 
senelere nazaran daha iyi 
bir surette hazırlanmakta ve 
Kültürparkda da canlı bir 
çalışma memnuniyetle görül· 
mektedir. 

Maliyede terfi 
Manisa defterdarhk muha

ıebe müdürü Ha!il, Muğla 
tahsilat kontrolu Oguz, Söke 
Malmüdürü Süleyman birer 
derece terfi etmişlerdir. 

Memlekete gi
recek ölçüler 

Ölçü ve ayar nizamname· 
sinin değişen otuzuncu mad· 
desine göre, memlekete ge· 
tirilecek ölçü, tarh ve alet· 
ler yalnız Ankara, lstanbul, 
lzmir 1 Mersin, Samsun, Tra b· 
zon ve Zonguldak gümrük
lerinden geçirilebilecektir. 
Nizamnamenin tatbiki 15 
kanunusanide başlamıştır. 

Karakolları · 
·r ef tiş etti 

Polis müdürümüz B. Selci· 
heddin Aslankorkud dün ge· 
ce geç vakıt bızı karakolları 
teftiş etmiştir. 

Ayni zamanda zabıtamız 
da şehrin umumi yerlerinde 
silah araştırması yapmıştır. 

Bir at sahibini 
öldürdü 

Seydiköy nahiyesine bağlı 
Bulgurca köyünde Hasan oğ
lu Mehmet düo ahırde atını 
timar ederken at örkmüş ve 
sahibine bir tekme vurmuş
tur. Mehmet tekmenin şid

detile derhal ölmüştür. 

Çocuk boğuldu 
Altındağı köyünde kırbek· 

cisi Dayı Tevfik karısiyle 
kavga ettikleri esnada Tev· 
fikin karısı yatakta bulunan 
45 günlük çocuğunu evde 
bırakarak kaçmış ve bilahara 
çocok yatakta boğulmuş ola-1 
rak bulunmuştur. 

( Halkın Seıl ) 

BiR 

··-t> . ..,.., ......... 
..,ı ' .. ."'~!. - • - ~-

17 ikinci Kinuii 

öGRETMENIM 
ÇEKTiKLERi 

- lNKILAB ROMANI -
Ya.zan : SıRRI SANLI -Asım ismet Kültür'• 

Amerika al ey hine miting, -H-a-ya-tt_a_n -ye-d-iğ-i:-iz-,
3 

ş-~m_a_r_la-r,-b-iz-e _h_a_y~. 
Roma 17 (Radyo) - Almanya ve Hitler aleyhine Amerikada söylenen nutuk Almanya· 

da büyük bir heyecan uyandırmış ve Amerikalılar aleyhine Berlinde dün büyük bir miting 
yapılmıştır. 

iki lngiliz Vapuru Tevkif Edildi 
Paris (Radyo) - Yanatse nehrinde Japonlar taraftndau tevkif edilen iki lngiliz vapuru 

için Londra siyasi mahfellerinde şiddetli münakaşalar ve dedikodular uyanmıştır. Bu Hu
susta lngiliz gazeteleri ateş püskürerek bu nehrin Japonlar tarafından kapatılmasını pro· 
testo etmektedirler. 

Gizli manevralar var 
Vaşington 17 (Radyo) - 12 kadar harp gemisi antil denizinde icra edilecek gizli ma

navralara iştirak etmek üzere Vierges adalarındaki üssü bahriye hareket etmiştir. 

Çinliler Sulh Teklifine Cevab Vermediler 
Tokyo 17 (Radyo) - Japoa hükfıınetinin Çin hükümetine sulh teklifi hakkındaki müddet 

bitmiştir. Çin generalinin cevap vermemesi Japonları düşündürmektedir. Yeniden kanlı 
muharebeler olacağı tahmin edilmektedir. 

Denizbank 1idare meclisiı 
l~tanbul (Hususi) - Denizbank umum heyeti cuma günü saat 14 te toplanmış ve idare 

meclisi azalarile bir mürakip seçi]miş ve işe başlamışlardır. 

Romanva Yahudilerinin Son VazİJeti 
Sofya 17 (Radyo) - Re manyada Yahudiler aleyhine tahrikat devam etmektedir. Ro· 

man Yahudi1eri bütüıı mallarına altına tahvil ettikleri hükumetçe haber altndığınden bunun 
men'i için tertibat alınmıştır. Yahudiler evdeki eşyalarını toplamışlar ve bir kısmınıda satı· 
lığa çıkarmışlarsa da kimse müşteri çıkmamaktadır. 

On Casus Yakalandı 
Kudüs 17 (Radyo) - Filistin de lngilizler aleyhine ve ltalyan hesabına çalışan on casus 

yakalanmıştır. Bu casusların arasında güzel bir kadın da vardır. 

Japonyanın beyannamesi 
Paris (Radyo) - Tokyo hükumetinin; Çindeki ecnebi devletler menafiinin zarara uğra· 

mıyacağı ve Çinin mülki temamiyetinin muhafaza olunacağı hakkında neşrettiği yeni be
yanname münderecatını tefsir eden Paris matbuatı "ortada maddi deliller var iken bu 
nazarı teminata nasıl inanılır?,, yolunda mülaleatta bulunmaktadır. 

~----~-------------------~~-------------oo••oı.>~-----------------------------------------

hakkında bin bir kitab ve hocanın öğretemı 
yeceği dersleri vermiş, bilgileri öğretmiştir .. 

- Hakkınız vardır, baba· 1 - işte senin ayağına gel 
cığım, bizim kadar bu acı di, kapını çaldı. 
hakikahn zehirini tatmış pek - Bana, annemin söyl 
az insan vardır. Fakat ne diği gibi Cemal Artanın o~ 
yapahm servetimiz kaybol- lu Sedad ArtancJ..an bahse 
muştur diye yaşamak istemi· mek istiyorsunuz, değil mi? 
yecek değiliz. Sonra başka· - Evet. 
larının parası ile de çene- ' - Bu gencin benim içi 
mi2i yormaktan bir fayda bayırlı bir kısmet olduğunda 
çıkmaz. Bunun içindir ki in· emin misiniz? 
kılibcı yeni Türkiye gerek - Öyle zannediyorum. 
erkeklere ve gerek kadınlara _ Böyle bir meseled 
çahşmak, kazanmak, zengin zannetmek kafi midir? 
olmak bak ve hürriyetiııi - Her halde s'!nin beğe 
vermiştir. Bir aile şefi çok diğin meteliksiz ilkokul ö 
defa, yıllarca ve gittikçe ar- retmeni Uius'dan daha pe 
tan çoluk çocuğunun hep çok hayarh bir kısmettir. 
ayni refah ve bolluk içinde _ Bunu nered ~n biliyo 
yaşatmanın imkanını bulamı
yor. Dört bet kızı olan bir 
babanın onları büyütmek, 
okutmak, cihazlandırmak ve 
evlenditmek için ne büyük 
fedakarlıklara katlanması ve 
ne kadar çok paralar kazan· 
ması lazımgeleceğini hep bi
liyoruz. 

- Hakikaten hayattan 
yediğimiz şamarlar hepimize 
bayat hakkında bin bir ki· 
tab ve muallimin öğretemi· 
yeceği dersleri vermiş, bilgi
leri öğretmiştir. 

- Bu, böyle olunca, he
pimiz de, kadın, erkek onun 
şamarının yüzümüze yetişe· 
miyeceği bir surette yüksel
memiz lazımgelmez mi? 

- Doğrusunu istersen kı
ztm, ben hayırlı bir kısmet 
çıkınca kızlarımızın hemen 
evlenmelerini, başlarını örtüb 

sun uz? 
- Bir kere çok zengin b 

tüccarın oğludur. 

- Sonra da babasınm h 
zır paralarını barlarda y 
meği büyük bir marifet s 
yan müsrif bir g~nçlir. 

- Bunu bilmiyordum. 

- Küçük bir tabkik 
yaparsanız bu dediğ 
mi çabucak öğrenirsini 

- Fakat ne olursa olsu 
beı on lira maaş alan b 
öjretmenden daha iyidir. 

- Lakin siz bir zamanı 
ağabeyimin de ilkokul öğre 
meni bayan Yıldızla evle 
mesini zerre kadar istem 
miştiniz. Fakat bu gün b 
öğretmen gelininizle iftih 
ve gurur duyduğunuzu sö 
leyip duruyorsunuz. 

Et U CUZ l ı yaca k Banka müdür- bir ocak sahibi olmaları ta· 
raftarıyım. 

- Öğıetmen Yıldız 
bütün başka, çok yükse 
çok temiz ve çok ince b 
k:dın, adeta bir melektir. 

Ekonomi bakanı bay Şakir 
Kesebir'in başkanlığı altında 
teftiş heyeti reisi bay Hüsnü 
içbakanlık mahalli idareler 
genel direktörü Faik, ticaret 
genel direktürü bay Mümtaz, 
Ziraat vekaleti baytar genel 
direktör vekili bay Naki, 
lstanbul belediye iktisad 
direktörü bay Asım, Ankara 
belediyesi iktisad direktörü 
bay Şevket Süreyya ve lstan· 
bul kasaplar:(cemiyeli reisi 
b ıy Ahmed Karanın iştira
kile toplanan komisyon ön
ceden bazarlanmış bulunan 

f 

............................ 
Bir Vaouru
muz Denize 

İndirildi 
Berlin (A.A) - Türk de

niz işletme hesabına Grub 
Jermanye fabrikalarında inşa 
edilmekte olan üç vapurdan 
ikisi bugün merasimle denize 
indirilmiştir. Kurdelayı Tür-

kiyenin Berlin büyük elçisi 8. 
Hamdi Arpağın refikası kes· 
miş ve gemiye Teak adı ve
rilmiştir. Merasimde Türkiye 
ekonomi bakanlığı deniz 
müsteşarı bay Saduliah Gü 
ney ile Türkiy enin Berlin de
niz ateşesi ve diğer Türk 
memurları hazır bulunmuş 
tur (450] yoku istiap edebi· 
lecek oJan bu vapur Mar-
n' rada işliyecektir. 

• • 

raporları tedkik etmişler ve 
ihzari bir rapor kaleme al .. 
mı şiardır. 

Bu rapora göre iskele ve 
rıhtım resimlerinin kaldırıl

ması, navlon ücretlerinin in
dirilmesi Erzurum ve Kars 

vilayetlerinde teşkilat yapıl
ması, hayvan borsaları için 

yeoi tedbirler alınması, mez
bahalarda ahnan resimlerin 

tenzili sure tile et f iyatlarıoda 
on kuruş kadar bir tenzila-

tın yapılacağı haber alın
mıştır. .......................... 

Kolu çıktı 
Dünkü maçta futbolcu 

Ruhi yaralanmıştır. 

8. İhsan 
Menemen kazası jandarma 

kumandaolığana tf'gmen B. 

İhsan Ağra soy tayin edil
miştir. 

•• -
Buz üstünde 

Hokey sporunu kim 
icad etti? 

Bugün bütün dünyada mo
da olan ve ş " ddetli kış olan 
hemen her yerde yapılan 
buz üstünde hokey oyunu 
ilk defa 1860 da Kanada da 
bir topçu alayı neferi tara-
fından icad edilmiştir. 

lerinin Londra 
sevaba ti 

Ankara (A.A)- Bazı mü· 
him baokalarımı:ı umum mü-
dürlerinin şubat içinde Lon· 
draya gideceklerine dair ga· 
zetelerde intişar eden haber 
üzerine yaphğtmız tahkikat 
buaun da ayni veçbile bir 
temas tesisinden fazla bir 
şey istihdaf etmiyen bir se· 
yahatten ibaret olduğunu 
göstermiştir. 

Kıssadan hisse 
- Baştarafı 3 üncüde -

kaha ile gülerek genç kıza 
da babasına söyliyecek bir 
söz bulurlar. Buldukları söz 
de şu olmuş: 

- Eğer bana gördüğüm 
bir sinema fiJiminin mevzuu
nu sorarsanız, size başından 
sonuna kadar bir cümle, bir 
kelime unutmadan hepsini 
anlatmm, babacığım, fakat 
profesörün sözlerinde tuva· 
lete, dansa, derin bir aşk 
ve sevdaya, ateşli buselere 
dair birşey olmadığından 
aklımda birşey kalmadı ! 

HfSSEDEN KISSA: 
Tabii her kadın böyle de

ğildir. Fakat her konferansçı 
kadınlara konferans verirken 
uyutucu ve fazla derin mes-
elelerden bahsetmek isterse 
onlara güftesiz ve bestesiz 
bir ninni söylemiş olacağını 

unutmamalıdır ... 
Seyirci 

- Fakat bu hayulı kıs· 
( Arkası var) met neı·ede? 

Milletler Cemiveti toplantısı 
tehir etti 

Cenevre 17 (Radyo) - Fransa hükumetinin talebi üzerin 
Milletler Cemiyetinin toplantısı 26 kanunusaniye bırakılmışt 
~OÔOoooooooooooo~ooooooo~~oooooooooooooooo~~« 

Halkın Sesi hakkın sesidir 
- Baştarafı 1 incide - , 

hakkımda zımni olarak yazılan bu yazıda lıştığım halde 
kalbim sızladı. 

Bioaenaleyh allaha kadar uzanan ve halka dayanan b 
balkın sesine de ben müdafaaten cevap veriyorum. 

A - Ben hiç bir zaman ve hiç bir şekil tahtm~a 
meşru kazançlar temini suretile şahsi menfaat temın 
bir adam değilim. Her namuslu tüccar gib~ kaz~~~ım.~ sa 
yimle ölçer ve meşru bir hakla iktifa ederım. Durustum v 

temizim. . d'- · 
B - Aldığtm resimler: Belediyece aslını sıze ver ıgı 

liste üzerinedir. Bunu belediye tensip etmiş ve ben de be 
de müktesep bir hak olarak almaktayım.. .. 

C - Bunlardan maada .(istitraden arzedıyorum) tuccarla 
lafa bile değmeyen bir ardiye resmi almaktayım. Bu ~ 
tüccarın kayıklardan çıkardığı kömürlerin mubafazeten IS' 

tihdam ettiğim bekçilerimin aylık ü~ret~ni temin A ediyor. 
Sizi ve çok sevgili lzmir halkını tıcarı ve şahsı namusuıı 

ile temin ederim ki bu işden dolayı her ay vasati olaral 

(yirmi) lira zarardayım. . 
Bununla beraber halkı tenvir etmek ve hakıkatı ayneı 

anlatmak · için çok kıymetli gazetenizin ayni sütununda neş 
rini rica ederim. 

Karataı Kömür iskelesi Müsteciri 

fi İL.Mi 

HALKIN SESl HAKKIN SESIDIR 


