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Amerika hükt1metinin hazırlığı Avrupayı şaşırttı 
KISA VE AÇIK (Mı l 6 • l • il • 1 

lfain, gözle görülmez düşman! uso ını a eyıne numayışı 
Beşinci 
Yıldöııümü 

Tenkide değer her şeyi işaret etmeği bir borç bildiğimiz 1 ••••••00••~•.. 1 

!ibi takdire .!~rı~w~er_guz~ı. ~eyi yazmak _?ted;nberi tutt~· Italvanların tekziblerine rağmen Habeş milli 
ıuaıuz ve yurudugumuz bırıcık yoldur. Dun hır şeye şahit 

olduk. Sıhhiye vekaleti v~rdiği bir kararla ötedenberi de· kuvvet)erİ f aalİyette. Jta}yan)ardan 6500 te)e-
vaaı edegelmekte olan sıtma mücadeleıine 1 O ikinci kin un- • 
dan itibaren tekrar başlamıştır. Bu birinci devreye ait olan fat vardır. R as Kassa da Habeşistana gittı 
mücadelede btıtün evler dezenfekte edildikten sonra ikinci 
devreye marttan sonra başlanacak ve bütün evler her hafta 
birer defa dezenfekte yapılacaktır. 

Bu mücadele yalnız sıtma mücadelesi değil, ayni zamanda 
bütün diğer hastalıkların mikropları mahvedileceği gibi, 
sivrisineklerin kökü kuruyuncıya kadar icabederse seneler
ce bu savaşa devam edilecektir. Karşıyaka Soğukkuyu da· 
İre memuru bay Ziya Özekten öğrendiğimiz bu haberler 
bizi pek çok ıevindirmiştir. Şefkatli hükfımetimiıin ve Sıh
hiye Vekaleti ile onun lzmir mümessiJi olan çok değerli 
ıığlık ve içtimai muavenet direklörlüğümü"zün bu pek ye· 
rinde olan hareketlerini bütüıı yurddaşlar namına minnetle 
karşılar ve öz yürekten teşekkürlerimizi sunmayı bir ödev 
biliriz. t 

işte sıtma ve diğer bulaşıcı hastalıklarla böl le ciddi ve 
cezri bir savaııa girilirse o zaman o hain ve göze görünmez 
düşmandan bu )Urd evladlarını tamamen kurtarmış ve nefes 
aldırmış olacağız. 

SIRRI SANLI 

Milletler Cemiyetinde Yapı
lacak Ola.n Islahat 

Paris 30 - lngiliz kabinesi, 
yakında harici ıiyaset saha· 
ıında mühim kararlar vermiş 
olalacaktır. 

Bu kararlar araıında baş· 
lıcaları şunlara dairdir: 

1 - Milletler Cemiyetinin 
iatikbali. 

2 - ltalya ile lngiltere 
münasebatı. 

3 - Umumi Avrupa vazi
yeti ki buna AJmınya ile 
milaasebet de dahildir. 

SiNEMA KÖŞESi 

4) Dünya iktısadi vaziyeti. 
Milletler Cemiyeti hakkın

da lngiJtere hükumetinin dü· 
şündüğü ıslahatın şu yolda 
olduğu anlaşılıyor. 

1) Milletler Cemiyeti mi· 
sakın n Versay muahedesİQ
den ayrılması, 

2 - Zec i tedbirlerin alın· 
matı, 

3) MıHetl !r Ce.niyeli ı in 
faaliyetini yalnız hakem va· 

- Sonu 4 üncüde -

Londra 31 ( Radyo ) -
ltalyanların tekziplerine rağ· 
men Habeşistanda milli kuv
\" etlerin faaliyt tte olduğu ve 
ı ki ay zarfında 6500 ltalyan 
askeri öldürüldüğü tesbit 

••••••••wı n•••••••• 

Bulv,ar da 
Faşist Olu) or 

Paris 31 Bulgaristan· 
da, Faşistlik cereyanların 
kuvve\lenmişÜr. ltalya ile 
Bulgaristan arasında sıkı ve 
gizli bir lnlaşma da olmuş· 
tur. Bulgaristan kat'i .olarak 
Faşistliği kabul etmiştir. lnti· 
habattan sonra Kral Boris 
kabineyi istifaya davet ede
cektir. 

Bu hafta tayyare, sinema meftunlarına ( ÇALI KUŞU ) ve ( GÖNÜL YOLU ) gibi iki 
müstesna eser sunarak onlara unutulmaz sanat ve bedii heyecanlarla dolu üç dört saat 
yaıatmağa karar vermiıtir. 

18TER GUL iSTER AGLA 
Kadın Kurnazlı2ı ! 

Bir zat yazıyor : 
11 Kadınlar ne tuhaf oluyor? Geçen sene lstanbula gitmiştik. Bir giin de Floryaya gidelim 

mi diye sordum, evet cevabı aldım. Floryaya geldik. Öğle yaklaşıyordu, karnımız acıkmıştı, 
hemen- oradaki gazinolardan birine oturduk, bir porsiyon balık ısmarladık, ıskara yapılı
yordu. Etrafımızda mavi, kırmızı mayolu periler eksik değildi. Karıma baktım, lonlara dik, 
dik bakıyor. Eyvah dedim, şimdi birşey ç kacak ! Birdenbire karım telaşla sandalyaların 
altını aramağa baıladı, ne olduğunu sordum: 

- Pırlanta küpemin biri yok, ya burada düşürdüm veyahud otelde konsolon üzerinde 
unuttum. 

- Aman karıcığım iyi düşün. 
- Evet, evet hatırıma geldi, otelde unuttum. 

Hemen palas pandıras kalktık. o sıra .a mis gibi iskara edilmiş lüfer de gelmişti. Gar
sona sorduk, şımdi tren var mı? Üç dakika sonra, yiyemediğimiz ve gö2ümde kalan balığın 
parasını vererek koştuk. Otele ğeldiğiz sırada karım gülerek: 
-:Nasıl dedi, oradaki balık etlerinden hasret çektin ya ! Haydı şimdi lokantaya gidelim 

de karıı karşıya ve bizbize balığıu daha iliııaı yeriz. ,, 
Ey okuyucu aen de bu hale: 

edılmiştir. Sudan hududunda 
kurulan istiklal komitesi teş
kilatını büyütmüş ve şimal 
mıntakasında dört kasaba 
ve elli köy ltalyaa kuvvetle
rinden kurtarılmıştır. 

Londra 31 (Radyş) - Haber 
alındığına göre, Habeş impa· 
ratoru da bu milli mücade· 
leye davat edilmiştir. Kudüs
de imparatoriçenin yanında 
bulunan Ras kassanın Habe
ı~etana gittiği de söyleniyor. 

Londra 21 (Radyo)- Ruı 
gazetelerinin yazdığına göre 

---··---
Barselon 
Bombalandı 

Barselon 31 (Radyo)-Asi 
tayyareleri dün şehri üç de
fa bombardıman etmişler ve 
şehrin birçok yerleri harap 
olmuştur. 37 kişi ölmüştür. 
Yaralılar çoktur. 

••••••••mıım•••••••• 

8. Muhteliti 
A. Muhteliti

ni Yendi · 

Muhtelitimizle Atina muh· 
telitinin kurban bayramında 
yapacağı maça hazırlık ol· 
mak üzere dün Alsancak 
spor alanında bir eksersiz 
ya pılmııtır. 

A. ve B. muhteliti namile 
karşıla~an iki takım çok 
zevkli bir oyun çıkarmışlar
dır. Neticede B. muhteliti 
3.4 ile A. muhtelitini yen-

ltaiyanın b!rçok şehirlerinde 
Mussolini idaresi aleyhine 
nümayişler yapılmıı ve yüz· 
}erce kadın, kocalarının ha· 
beşistandan dönmediğinden 
acı acı tikiyet etmişlerdir. 

Nümayişçiler dağılmış, 30 
kadar kadın tevkif edilmiş 
tir. 

Feci Bir Kaza 
Çanakkale 30 (Hususi) -

Yenice kasabadan Hamza ile 
Rüstem dağa avlanmak üze· 
gitmişler ve dört beş saat 
avlandıktan sonra büyük bir 
ağacın altına sığınarak ateş 
yakmışlardır biraz ıonra ateş 
ağacın kökünil yaktığından 
devrilmiş ve uyumakta olan 
Hamza ve Rüstem ağacın 
altında kalarak ezilmişlerdir. 
Hamza derhal ölmüş ve Rüs· 
temde ağır surette yaralan
mıştır. 

• 
Büvük imtihan 

Bulgar Hükumetinin organ· 
lığını yapan Onca gat.etesi 
118üyük imtihan" başlıklı 
başyazısını mart iptidaların· 
da yapılması kararlaştırılmış
bulunan mepus seçimine tah· 
ıis etmiştir. Gazeteye göre 
ortalıkta önemli ve ateşli bir 
bat.trhk C> vardır. Bilhusa es· 
ki parti tide le ri ar as oda 
göze çarpan faaliyet çok bil· 
yüktür. Ga . etelerin ilin et
tikleri namzet listelerinde 
bunların da isimleri vardı. 

Bunda tenkit e :lilecek bir 
cih~l yoktur. Bu, her Bulgar 
vatandaşın hakkıdır. Ancak 
yeni seçim kanununun göz 
önünde tutulması gereken 
bir maddesi va rdır ki, bu, 
müstakbel parlauıentoya iş· 
tirak etmek niyetinde olanlar 
hakkında bazı kayıtları istil· 
zam etmektedir. 

+w A*# 

Berlin 31 (Radyo)-Jlitle· 
rin iktidarn gelişinin betinci 
yıldönümü bütün Alman mil· 
Jeti tarafından kutlulanmııtır. 

Bilyük bir resmi geçid ya· 
pılmış ve Hitler Alman si· 
yaseti hakkında da bir nu
tuk söylemiştir. ---.... ···---
Prens Nikola 

Atina 31 (Radyo) - Yu• 
nan Kralının amucası ve İn· 
riltere Kralının kardeıi Kent 
Dükünün kayın pedere pronı 
Nikolanın ahvali sığıyeai fe
nalaşmış ve doktorlar &midi 
kesmiştir. --·-.. ·-·----
Balkan anlaş· 
ması hakkında 

Saikan antantının konıe· 
yi, Ankarada bir toplanb 
yapmıya hazırlanmaktadır. 
Antant, 2 ikinci dört yıllık 
devresine girmektedir. Dün
ya siyasal durumunun bu 
günkü ıeyyalliği karş11ıada, 
Balkan Antantı gıpte edile
cek bir sağlamlık anetmek
tedir. Bu ııokta da Balkan 
ittifakının kuvvetini göıter•' 

mektedir. 

Saatı çalııı ışlar 
DuaJubınar vııpuru yolcu· 

larıı dan Nıkola Mariyanın 
1 l O lira kıymetindeki bir sa
at çalınmış ve derhal tab· 
kikata başlanmıştır. 

ttMtllP 

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

Bir ihtiyaç, Bir Dilek ! 
Örnekköyü okuyucularımızdan aldiğımız mektubtur : 
"Biz Örnekköyü yurddaşlarınız sizden aşağıdaki dileii· 

mizin yazılmasını yalvarıyoruz : 
Köyümüı, günden güne ilerlemekte ve asri bir ıekile gir• 

mektedir. Yalnız bir noksanımız Tar, buda Karşıyakaaın 
Soğukkuyu semtine kadar gelen tramvayın köyümüze kadar 
uzatılması ve medeni vasıtasıtadan bizim de istifade etme• 
mekliğimizin teminidir. 

Ötedenberi böyle bir fikir vardı, hatta Kordon tramY&J• 
lan ıöküldüğü zaman oranın traaıvaylarından bir kaçınm 
buraya tab.sis olunacağını sevinçle öğrenmiıtik. Mühendiıler 
bile geldi ve zaten batır olan ancak bir buçuk kilemetre• 
lik yolu bile ölçmüşlerdi. Sonradan bu it böyle yliz l\ıtl 
kaldı, gitti. Acaba neden vazgeçildi ? Varidatın korumıya• 
cağını düşünüldü ise biç olmazsa günde sabah, öğle ve ak• 
ıam olmak üzere üç sefer yaptırılsa gene kirdır. Bu ipa 
Vilayet makamınca düşiinlllerek bir karara bağlaama11u 

rica ediyoruz . ., 

HALKIN SESi HAKKI~ SESiDiR 



Sahife 2 ( Halkua Seal ) 31 lklacf KlaÜll 

41zasea11a~mm11:maaaa am• ır, 1 DUNY ADA lzmir IIbaylığınden: 1 oonuanıı En BügOk Harb Dahi~ l ıDoktorun Nasihatleri NELER Türk Parası Kıymetini ltoruma 

R Tı l .. Kararname No: 8030 • 2 - Neıri tarihi 18/1/1938 ! ı·mur enk 1. ÇocuAknlaJ.rt'ndlaergörülen OLUYOR ? 23/11/1937 tarih ve 217695 sayılı kararnameye ektir: 
..-.. ~ Altın fiatlarında bir istikrar temini ve altın ticaretinİll 
• ~ Mevsim hastalıkları ararsın· Dünvanın en zeki nizam altına ahnmasını temin maksadile hazırlanarak Maliye 
11 Tarihi Tefrika Yazan: H. Türkekul@j da ıık sık tuadüf ediJen an· "f "' 'd vekilliğinin 14/1/1938 tarihli tezkeresile tevdi olunan ilişik 
BRmaBmı. - 114 - GE~riED ! L' a ynlUOU Ö~ Ü Türk parası kıymetini koruma hakkındaki 12 numaralı ka· 

8 • .d 
' 

jinler yani boğaz ağrılarınin İngı'lı'zler, hemcı'nsı'nı'n en ze· 1 
B •• •• d k f'lh k'k b' b' k rarnameye ek kararnamenin mer'iyete konulma1ı; cra ve· BYJZJ Ursa OnUD e as e- 1 a 1 a mü ım ır ısmı kisi sayJlan Mok ismindeki - k 1 ı " d .. b · killeri heyetinin 14/111938 tarihli toplantısında onanmııtır. • • toplıyor ıogu a gın ıgın an mun aıs gorilin ölümünden dolayı his- t rlDI vak'alardır. Fakat hepsini bu settikleri teessürden hila 14/1/1938 REİS CUMHUR 

'd dd t k h t r K. ATA TÜRK Bir evin damından Timur ya toplanacak. nevı en a e me a a 0 ur. kurtulamamışlardır. Hastalı-
üzerine kiremit ve tuğla Baş vezir Ali Paşa~ faali- Bazı hafif seyreden difteri ~ın seyri hergün Löndra hay· Başvekil Adliye vekili Milli Müdafaa V. Dahiliye vekili 

k 1 k ' ı d k' t L b · "d'' I'" ·.. C. Bayar Ş. Saraçog" lu K. Uzalp Ş. Kaya .. atıldı, rekapta giden iç ça· yete geçti, zaten daimi silah uşpa azı va a arı var 1r ı vana ua çesı mu ur ugu va- . l 
D · h t ·ı 1 1 h lk b'l Hariciye vekili Maliye vekili Maarif vekili Nıtfıa v. ekı 1 

vuclardan biriuin tepesine altında bulunan Yeniçeriler, insanı şaşırtır. erecesı a- sı ası e rapor ar a a a ı • ç k ... d J d Öl Dr. T. R. Aras F. Ağralı S. Arıkan A. etın •Y raıt aeldi, çavuş derhal sı'pahı'ler Bursa dışında ka· raret 38-38 1-2 üzerinde gi· iri iyor u. ümü de ayni k 1· 
• k0 Jd ·ı· d'I · t' M k iktisat Vekili Sıhhat ve içtimai muavenet ve i ı 

ildü. rargih kurdular. şehzadeler der. Difterinin bildiğimiz gi- şe ı e ı an e ı mış ar. o on Ş. Kesebir Dr. H. Alataı 
Bunun üzerine Timurlenk merkeze celp olundu, SUley· bi ag" ır arazını göstermez. Bu cer edine yapılan otopside 1 k l · V ·ı· b"b k h t ı v d Gümrük ve nhisarlar vekili Ziraat ve i etı · 

fena halde kızdı, demek bi· ı b' · t' · sebeble bütün çoc:uk anJ·inle· gorı 10 0 re as a ıgın an K b' man çe e ının maye ıne sıva· öldüğü anlaşılmıştır. R. Tarhan Ş. ese ır 
rinci terbiye onlara kafi gel· ri taburları verildi, üç gün rinde, boğazdan netha alıp Bu zeki gor1lin dimağı da Türk parası kıymetini koruma hakkındaki (12) numarala 
medi, akıtılan kanlardan kal · içinde Ankara semtlerine bakteriyoloji muayenesi yap· tedkik için Oksfort Ünüver· Kararnameye ek kararname 
bine mütenebbih olmadılar, doğru sevk olundu, bir ta· tırmahdır. Gelen cevap men· sitesine gönderilmiştir. Madde 1 - Memleket dahilinde altın ticareti yalnız Ma· 
ıimdi de benim canıma kast raftan Anadolunun her tara· fi ise mesele yok. Müspet İngiliz gazeteleri Mokun ve· liye Vekaletince mezun kılınacak bankalar tarafından yapılar. 
ediyorlar.,, Dedi. fından kıt'a, kıt'a, askerler ise çocuğun hayatını kazan· fatıoı intaç eden hastalık Madde 2 · - Kuyumcular, anti kacılar gibi san•at ve tica· 

Tekrar katlıam için emir geliyor, orduya iltihak edi- mak imkanı hasıl olmuştur hakkında "pek yakında" ret erbabı ile, dişçiler, meslek ve san'atları icabı olarak, it· 
verdi. yalınız alimlerin ko- yordu. demektir. Bu movaffakiyet mufassel raporlar neşredile· lenecek, işlenmiş veya masnu altın alım ve satımını yapabi· 
runmHını tenbih etti, bu Sırp kıralı Lazarus pet· de sırf ihtiyat olmak üzere ceğini yazıyorlar. lirler. 
seferki katliamda çocuk, ih- ro yirmi bin sivari ile Bur- boğazdan alınan maddenin Silah fabrikalarının Madde 3 _ Hurda halinde veya masnu olan altının alım 
tiyar. genç, kadın tanınmadı, saya geldiği haber verildi, tahHli ile mümkün olmuştur. ve satımı tamami)e serbesttir. 
ortalık salataya döndü, a-ene büyük bir alayla, nakareler Böyle vak'alarda idi anjiu karları gitgide artıyor Madde 4 _ Birinci ve ikinci madde hükümlerine göre 
kan selleri gövdeyi götürdü. ve davullarla karşılandı. Ba· tedavisine başlamakla bera· Essen'deki Krupp silah altın ticareti vey. a . altından mamul eşya alışverişi ve üçüncü 

S k b t h f 'f d fabrikasının senelik raporla· Bu ikinci katliam çok acıklı yizit, ırp ıralına ve gene· er or 8 veya a 1 seyre en madde de yazılı muameleleri san'atı mutade halinde icra 
k b k ·1 ·f b' d'ft · · d · d"" .. rıoa göre bu sene gayrisafi olmu•tu. Timurlengin yanın- rallerine arşı üyü ı tı at- ır ı erıyı aıma uşun· eden bakı'k·ı veya hu-km~ı şahıslar aldıkları altınların nevi ve ... k ı d kir, yüzde 11 nisbetinde 

d.a bulunan büyük ilimlerden lar gö5lerdi, gelen askerlere me azım ır a tar ak 26 milyon üç yüz miktarile alış ve satış tarihlerini ve fiatlerioi ve müşterile· 
Ebubekir razi. şu sözleri kuıu ve helva ziyafetleri ., • • • elli bin lngil z lirasıne balig rin isim ve hüviyetlerini makallin kambiyo murakabe mer-
söylemişti~: verildi, arkadan Ulahlar, Ta yİD olmuştur. Safi kar da bir ciioce musaddak bir deftere kaydetmığe mecburdurlar. Buo 

- Birinci kıtalde Cüzzam· Rumlar da 00 bin kadar pi- Izmir muamele vergisi he· milyon 400 bin lngiliz lira- lar bu kararnamenin neşri tarihindeki mevcudlarını da bu 
Jılar büyük bir suç işlediler, yade ile geldiler. bunlar hak· sah mutahassısı Mehmed Ali sdır. deftere geçirirler. 
onlara lazım gelen terbiyele- kında da istikballer ve ziya· Adolaf, lzmir muavin heyeti Hisseler de yüzde 4 ten Kambiyo murakaba mercileri altın ticaretine ve altın alım 
rini verdirdin, ikinci de bir fetler yapıldı. hesab mutahassıslığına : beşe çıkmıştır. ve satımına aid muamelata müteallik hususatın tetkiki için 
serseri yüzünden yaptırdığın (Arkası var) ~·~ bankaların ve alelumum eıhas ve müeesseaatın evrak ve 

katliam çok çirkin oldu. Örümcek agv 1 Çayla2"ın yap- defterlerini tedkika selahiyettardırlar. 
Timurlenk, hocasına kızdı, Atatürk b k Bankalar, şahıs ve müesseseler kambiyo murakabe mer· 

ıu cevabı verdi: Büstleri depoziteri olan 40,000 İnce telden tığına 8 cilerine istenilen yalnız altına müteallik ve her türlü mal6· 
- Sizin dünya işlerine o UÇAK GiŞESiNDEN her mürekkebdir Haber aldığımıza göre es· matı bunlarca tayin edilen müddet içinde itaya evrak ve 

kadar aklınız ermez. boydaki büst heykelleri top· Örümcek ağı deyip geçme-. ki Süleyman Çaylağm bu vesaiki teslime mecburdurlar. 
Onlar bu cezaya yıllardan tan ve perakende ucuz fiatla yınız. Bu yapıtkan incecik günkü lzmir lokantası yakın· Madde 5 - ltbu lıararnama neşri tarihinden muteberdir. 

beri hık kazanmışlardı. Bu· tedarik edilebilir. hatlar mikroskop aletinde • da geceleri de açık ola· Madde 6 - işbu kararnamenin icrasına Maliye Vekili 
rada katliam edilenler Er· ADRES : A-Iezarlık- tedkik edildiği zaman haru- rak her nevi meşrubat bu· memurdur. 
men il er ve ara da baza n da k • i 1- d a l .. t · 1 undur a c a km ş · ..._. _ ._ - • .---ıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıi:Ziiliiiiiiiiiiiiiiıi-r..-·•==i5iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiliiiiiiliiiiiiiiil-iiiiLi=;;;ıiiiiiiiii 

bası \T akıflar hanı U- u a e m nzara ar gos erır, •• .. •••• .. ••••••• .. •••••••• 
Türkler olmuştur. Bura hal· .. Haddi zatında sizin bir tel • o Q K J Q R ı J • d f J "' d 
kı ve hatta osmanh Türkle· çak gişesi. gibi gördüğüoöı o ince tel, f ı zmır e ter lglD BD: 
ranın memen hemen hepsi tam 40,000 incecik ıamklı ı S ı•h S d ı Satış no ' Lira k. 
eski Türklük göreneklerini Sıhhatini, telden ibarettir. ı a ı ona ı 1185 Turan Menemen c. 196 taj no.lu 612,50 m. m. 
bırakmışlar, dillerini, dinle- ~·--- ı Cild, Saç ve zührevi has· ı arsa 183 75 

rini unutmu.Jar, Rumlaşmış- Zevkini seven lngiliz vapuru- ı . t~lıklar mütehassısı : 1195 Şehitler mezarlıkla •. 23 taj n.lu 56,25 m. m. 39 38 
lar. • • ı lkıncı Beyler sokak No. 81 ı 1203 Güzelyah metres tepe s. 4 taj 110. lu 141.25 

Biraz yola gelsinler. Ben lzmır Halkına .. na ceza . ı Her gün öğleden sonra ı m. m. arsa 70 75 
tanrının buyruğunu yerine Meıarlıkba•ı "Cni halde •••• .. •••••••• ............ 1205 Suvari m. keremitbane s. 8 19 taj no.lu 49,50 
retirıyorum. ... ' Ayrıca. askeri nizamlara lzmir Sicilli Ticaret Mah· 21 32 399 °0 · da yeni açılan 

11 

An· aykırı olarak Tokyo müstah- kemeıioden: m. m. arsa 
Yıldırım Bayizit, 14(\2 se- k O an Çı'ftlı'gw'ı bı'ra 1206 Suvarı' m. keremithane s. 8-14 ta1' no.lu 77,50 

ara ım " · kuna demirliyen Matlon Mol- Emil Mısır Ticaret unvanile 
nesi yaz mevsiminde Kosva- h · d t · A k b' m m arsa 27 12 aneıın e emız 0 ara ı · ler adlı Ingiliz vapuru da iz mirde birinci kordun da 230 · · 
nın ve NikboJinin fatihleri 1 B d 1 1207 Suvari m. Bardakrı s. 8 6 ta1· no.lu 28 m. m. ra arı, ozcaa • şarap arı, 1500 yen para cezasına mah- nu=narada Avrupa komisyon· T 

olan kumandanlarını huzuru· f' t 't b 1 ne ıs aze çeşı meze u a· kum edilmiştir. Fırtınadan culuğu ve itlihat işlerile uğ· 
na çığırdı, onlara şu emri caksınız. Almanvari kübik • 1208 

eolayı_8 sonkiouuda bu koya raşan Emil Mmrın iıbu tica· 
verdi: bu neş'e yuvasında radyo ve 

T 1 f d 
demirldmek mecburiyetinde ret unvana Ticaret kanunu 

1210 - iz o un, etra a a am· plak neşriyat yle bol müzik kalan bu vapurun Japon hükümlerine göre Sicilin 2173 
lar salın, ordu toplamım, içinde zevk ve neş'eyle iç- k 

mı amlarınca zabtedilmesi numarasına kayıd ve tescil 
Sırp beyine. Ulahlara Rum- mek idiyenler her kes gibi h 6 1216 mu temeldir. edildiği ilin olunur. (30 ) 
lara da elçiler gönderin, bize koşarlar. Bilhassa fiatlarda 1217 
yardım için asker ve para ucuzluk her keseye ve her 1 1220 
göndersinler, Anadoluda ye- yorgunluğu dinlendirmeğe ASRİ SİNEMADA 
ni zapt olunan memleketle· vesiledir. Düble bira on iki 

rin ebalisinden de asker ha· buçuk, düble şarap yedi bu· 26 ikinci Kin un Çarşambadan itibaren iki film birden 
zırlatın bu işlerin arkası bir çuktur. Dünyanın en K•t } ) k 
hafta içinde alınacak, Bursa- Müstecir İ. Kost"k meşhur tenörü l &re er . Ç8 ar eft 
•****tC~******ı*****~***:ıt::A:ri Ve GECE BASKINI 

1226 
1227 
1?29 

1230 

1251 

arsa 
Birinci Karantina Tevfikiye S. 1-3·29 taj no.lu 
1022 m. m. arsa 
Suvari m. kiremithane s. 8-18 taj no.lu 85,50 
m.m. arsa 

9 80 

408 80 

29 92 
Suvari m. kiremithane s.8·17taj no.lu43m.m. arsa15 05 

" " " s. 8 3 " " 77 " " 26 85 
Karşıyaka donanmacı sezai s. 33 taj no.lu 93 
m. m. arsa 
Altındağ köprü dahilinde 213, 75 m. m. arsa 
Salhane selamet s. 5 no.lu 95 m.m. arsa 

,, islalıane s. 107 kapu 126 m. m. arsanın 
3·4 hissesi 
Güzelyah akgöz s. 753,226 kapu no.lu 6890 

93 00 
15 00 
19 00 

25 20 

m. m. tarla ve içinde zeytin ağacı 150 00 
linci tepecik altay s. 19 taj no.lu 71,53 m. m. ! Elhamra is13 a Ayrıca: Paramun jurn•~-e -Mi-ki ___ • arsa 

~ ıdaresı·nde Mı·11 1• Ku- ıu-phane ~ EBtl~Em~ESEtiJt;f~~Ut!lt+l?!liJtiJri~mc;l~ 1252 Bornova güreş s. 20 kapu no.lu 69,56m.m. arsa 34 79 
"J1 sınemaıı u.. r" TAYYARE • 1·ELEFON 9 O "" iT t\.41 a 1253 Köprü mısırlı c. 299· 1 taj no.lu 300 ,, ,, 75 O 

51 08 

..., BUGÜN İki muazzam film birden )t ti SIDE!m8Sl 3151 et 1254 1 574 50 574 50 
'ft )f E m " rahmet s.5·7-9-llyeni DO. u 1 " " 

j! 1 ÇİNGENE PRENSES )t E BUGÜN Sinema dünyasmm en büyük harikası E 1255 linci Karataş yeni Türkiye ve terekki s. dan 
'ft >t &l Ç A L K U Ş U E 3-30-32-34 taj no. alan Rum kilisesi ye = ANNA BELLA ve sevimli artist HENRY FONDA .. ~ 12 B müştemilatı 1500 00 
tetarafından yaratılan şaheser film FRANSIZÇA SuZLU >t 8 Baş rollerde: HUGETTE DUFLOS • JEAN PIERRE S 1256 Karataş altın taş s. 17taj no.lu215 m.m. aua 53 75 

4C 2 - Şen Yumurcak . )f a AUMONT tarafından temsil edilmiştir it) 1259 . Gaziler çolak s. 28 taj no.Iu 32 " " 48 00 
.. H E AYRICA: iki dahi sanatkar Clark Cable • Joan Carv· ~ 126 O Bornova kurtuluş s. 4 ,, ,, 140 " ,, 49 00 = Şirley Temple F~;:~~~i~Aen ;önz~Osil edilen film = ~ ford tarafından t~msil edilen m 1266 Güıelyalı tramvay c. 570 m. m. 1180taj no.lu 

4C 3 - Yunan veliahdinin evlenme merasimi )4 8 Gönül yolu B arsa 342 00 

1 4 - Çin sularında Amerikan Panay zırhlısının Japon MM BS RE 1274 linci Karataı dokuz eylül s. 421 m. m. 72 taj 
ilaveten: Paramont ı'urnal 105 25 tayyareleri tarafından batırılması Türkçe sözlü no lu arsa 

4C 5 - T~rkçe. wizahlı ~OK J urn~ld~ e~ s?n ha beri er ~ = Senaslar: Çalı Kuşu 2,~0-5,35 - 9 da.. G~nül Yolu ~ Yukarıda ya zıh emvalin mülkiyetleri 15 gün müddetle 
6 - Bılmedıgız hakıkatler kultur fıfmı ! E 4.10- 7,35 de Cumartesı Pazar l de Gönül ıle başlar ~ açık arttırmaya konulmuştur. İhalesi 10·2·938 tarihinde 

Seanslar: Çingene prenses 5-9 da Şen yumurcak 3-7de B FIATLAR: 30 - 40 - 50 11 perıembe günü saat 15tedir. Taliplerin milli emllk müdlir· 
ı~:f:~~~~~~~~ BBBB- BBllllllB ~l~üwl!!ü!!.!ae~m~ü~ıa!!!:c:.!..!ıa!.!.!tl!.!!.!ar[!:.ı. __ ~--~-~--"-=-.a...--



Anadolu oprağında 

Senelerce sana hasret taşıyan 
Bir gönülle kollarına atılsam. 
Ben de bir gün kucağında 
Bahtiyarlar arasına katılsam. 

yaşı yan 

En bakımsız, en kuytu bir bucağın 
Bence "Erem Bağı,, gibi güzeldir. 
Bir yıkılmış evin, harab ocağın 
Şu heybetli saraylara bedeldir. 

Kardir mtt;vlam, senden uzaktan 
Bana takdir edilmişse ölümü· 
Rahat etmem bu yabancı t~prakta, 
Cennette de avutamam gönlümü. 

Anladım ki : Sevda, gençlik, ş e rt f 1 

Asılsızmış şu yalancı dünyada. 
Hasretle yad illerde dolaşan 
Hızın Bulsa gene ermez murada. 

Yalnız senin tatlı esen havanda 
Kendi milli kururumu sezerim. 
Yalnız senin dağında, ya ovanda 
Başım gökte, Alnım a,.ık gezerim. 

Hürüm, derim, eskisinden daha hür 
z.enc!ri~le bağlansada ayağım. , 
Şımdılundeo daha ferah görünür 
Zindanda olsa bile durağım. 

Birgün olub kucağına ulaşsam, 
Gözlerimden döksem sevinç yaşını. 
~ancağın gölgesinde dolaşsam, 
Opsem, öpsem toprağını, taşını 1 

şan .. 

o. s. 

• 

f
~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!92!!!!!!!!!~ 

Zmir ili daimi encümeninden 
11 

Ağame!lln.u':' .ılıcalarında yapılacak modern tesisat ve bi
li ala~ proJesı ıçı.n açılan müsabakaya iştirak eden 9 proje 
p ıe!ınde ~e.rek~ı tetkik yaptırılarak. Neticede 1881 rumuzlu 
;oje sahıbı mımar Celal ve Reşat sanın birinci derecede 

11 
r 1?~6 ~umaralı proje sahibi mimar Asın kömürcü oğlu

'8un. ıkıncı derecede ve 13333 rumuzlu proje sahibi mimar 
l ekır Ihsan ve Muh!Uin gürelininde 3 üncü derecede mu· 
•ffak olbukları anlaşılmakla keyfiyet ilan olunur. 31 (267) 1 

9 Evlül Baharat Deposu 
Babarabn döğülmüş v(döğül· 

ltıemiş tam çeşitleri, V AL UV A
~n taze mahsul Ihlamur, ı S-

ART A'nın me§hur Salebi 

~•rif kutular-A t• marka ku· 
a, garantili r 1 maş ve 

~ara.nğoz bo)·aları, her cins asit 
arpıt, gomlak ve diğer maran- 1 

ii~ç~:;· ;:;; d;;ı~ 
~unun her cies kolonya, losyon
•rı ve çok zengin tuvalet eşya

h•ı ile gazoz özleri~ve özlü unları 
~•d l' K · D k· ~0• ın, ozmın, atnos ve Kohinor diş macunl arı, devlet 

•nını, beyaz yünlü ve ipekli kumaşları yıkamak ve temizle
mek. için FEVA markalı Alman sabun tozu ve emsali 

Dıkkat: Müşterilerinin zararına olan pazarlik usulü kaldı-

C HaPr»ı _Seıl ) 

Aslan 
Mehmedcik 

Bir zat şu aşağıdaki vak· 
ayı bize yazmıştır : 

0 Çanakkale 'harbında bir 
' hafta dakar ileri siperlerde 

hareket görülmemiş. Tıblu 
bu hadise siperler kuman· 
danının dikkat nazarını çek
tiğinden bölük kumandanla· 
rile bir toplantı yapmış ve 
düşmanlardan bir esir alın
ması kararlaştırılmış , ileri 
siperlerden Karahisa r lı Meh
meh adında çelimsiz ve fa. 
kat Aslan yürükli bir nefer 
bu işi yapacağrnı, kendisine 
bir biçak ve iki el bombesı 
verilmesini söylemiş, gt ce 
yarısı zifiri karanlıkta sipe· 
rinden çıkmış, su ı une, 
sürüne elli metre ötedeki 
düşman siperine g: tmiş, lom
balarıo patlamuı duyulmuş, 

biraz sonra kahraman Meh
med omuzunda bir askerle 
salimen sipere dönmüş. ge
tirdiği neferebaygınmış, der
hal kumandanhk mevkine 
gönderilmiş. Erkanı har biye 
heyeti toplanmış, baygın 
n eferin ceblerindeki kağitlar1 
boşaltlmışlar, ertesi akşam 

umumi bir tearuz planı bul· 
muşlar 

Nefer gözlerini açınca ilk 
- Sonu 4üncüde -

• 
ın 

Sazınd 
Söz··nde 

Efenin sö.zü efece olur 

' 

Fra sa ile an a 
şıvormuş z 
Yine parlak görüşmeler 

oldu, yine daha parlak sözler 

söylendi. Bu görüşmelere ve 
1 

bu sözlere göre Fransa ile 

anlaşmak yolunu tntmuş bu

lunuyoruz. Bazı gazete le rin 

bazı haberlerine bakılırsa bu 
anlaşma ve uzlaşma oldu, 

bitti, demektir. Biz şimd ili k 

yaz ılan ve çizilenlere bıyık 

altından gülüyoruz, fazla se · 

vincimizi gö ıtermeğe heves 

edemiyoruz, çünkü kulağımız 

şimdiye kadar bu mesele 

hakkında çok davul, zurna 
dinledi. 

Fakat ey Fransız dostla

rımız, son defa olarak Efe· 

nin şu sözünü de siz dinle
yiniz: 

Türklerin kırılan gönülle
rini yapmak için ne yapacak 

iseniz bir an evvel yapınız, 
çünkü Türkler, başlarmda 

ATA TÜRK oldukça milli 
iılerini her vakıt yeptılar, 

yaptırdılar, yapacaklar, yap· 

tıracaklardır. işte size Efece 

bir söı ... 
Efe 

~------------~••no••~~~~----~-

Barış Perisini Kim K tar cak 

Barış mükafatını harbta mağlub olan Habeş imparatoru
na veriyorlarmış. Adamcağı z sullı mükafatını kazanmak 
için koceman bir harb kaybetti, fakat barış perisi gene ka
fe5te , gene kodeste, gene zindanda mahbus. Zavallı barış 
dostlarının onu kurtarmak için çenelerinden başka bir vası· 
t~ları yok .... Bu işlerde yalnız çene ile iş görmek istiyenle· 
rın vay halıne ... 

31 ikinci K nun 

Basri 
Şe o • 1 m 
Hazır ve ısmarlanıa elbise fabrikası 

Bay ve Bayanlar şık elbise diktir· 
mek ister eniz her halde ve mutlaka 
Hasan Basri Şenbiçer ve şeriki Meh· 
med G ülaylar tabrikasına koşunuz. 
Sor:ıski ve Alber Baroh kultlaşların -

dan iki provalı kumaş ve dikiş 22 
lira Asım Riz biraderlerinin Halka
pınar çulald bir provalı takım 13 lira 
Nezaket iki provalı 15 lira İskoç yün 
iş 21 lira iki provalı Sayın müşteri
lerimin bu fırsatı kcıçırmamalarını tavsiye ederiz. 

ADRESE DİKKAT: lzmir sataş şubesi A li paşa ca ddesi sar 
raflar karşısı yalnız 31 numaradır. Büyük levhaya dikkat 
alameti farika Hasan Basri Şenbiçer fabrika~•· 

~~~·~~ ~ 1 ~'-'--AL'~"""~"l#!U.Jtiı~ i 
z u atı ~ 

Türk A. Sirketinin i 
Halkapın,n· Kunıaş Fabrikasının ~ ~ aiv; dolayısiyle yeni çıkardığı kuma;r: 1 

Satış yerleri ~ 
Birinci kordonda 186 numarada ŞARK HALI T. A. Ş ... 

Kemaleddin caddesinde Fahri Kandemir Oğlu i 
~ ~ :~ ~~~ w ~ 

Mezlenin, Bronşitin biricik ilacı 

a; Her eczanede bulunur. Hem ucuz hem çok tesirlidir. 

M. e o • ezacı başı 

s· Eczanesidir 
t1 ~ - .. :-~~~.;;; 1 E•• .. ••••••o•••••••••• .. ~ 
~ KORDON, YUKSEL ve : Hükumet!!Karşısında l 
fJ KABADAYI ~ : TERZi : 
~ ışte bütün ızmir in kapıştığı {t] i h ed Zekii 
~ nefis Rakılar bunlardır tJ 

1 
• e • - - . -.~ı .......................... . 

tE.::ıE§::f&:c~~e::r::G::-S • 
Birinci Sınıf M:tahassıs ı 

• KAM~lo!LU 1 
Cilt ve Tenasül hastalıkları ve 1 

elektrik tedavisi 1 
lıınir - Birinci No. : 55 Telefon : 347' 

~Gr:2:!:7r:::::;:::ES::3:!E~ ~:;;cıoı;~"!!l"i~~ ~ ~· • 

D. ~amm .. 
lımir Memleket2 Hastanesi Rontken Mütehassısı 

RONT KEN VE 
a 
E 

• 
vı 

ikinci Beyler Sok k No. 29 

y pılır it 
TELEFON: 2542 ti 

et 
~il~ 



!alıife 4 

le:tt:ııiı D 
l•l {lj =I :) i ~±mı 
Karşıyakada ki 

konser 
Dün Karşıyakanın kulüp 

salonunda müzik severler 
ı6syetesi tarafından verilen 
konser lzmirin, lzmirlilerin 
röğsilnü gurur ve iftiharla 
kabartacak büyük bir san'at 
varhğ'ı göstermiştir. 

Muzik severler sosyetesinin 
dün kazandığı o çok parlak 
zaferi gördükten sonra anla· 
dık ki güzel san'atlar .. sükse" 
nin kapılarını yalnız ve yal
nız onlara can ve gönülden 
işık ve meftun olanlara 
açar. 
işte dün de piyanonun ba

tında harikalar yaratan ba
yan, ölmez besetekirların en 
yüksek parçalarını terennüm 
eden bay, hakim oldukları 
yaylarla dioleyicilerin gönül
lerine de hükmeden keman, 
viyolonsel, filöt ve-sair mu· 
zik aletleri sanatkarları 
dinleyicilere unutulmayacak 
sanat ve heyecan saatleri 
yaşatmışbr. 

Fazla rağbetten, fazla hü
cumdan oturacak bir sandal
yt, ayakta duracak bir yer 
bulamıyarak dönmek mecbu· 
riyetinde kalanlara hakikaten 
acıdık. Bu büyük rağbet ve 
muvaffakiyet üzerine verile
cek konserlerin daha büyük 
ve geniş bir yerde verilmeıi 
çok temenniye layık bir te
ıebbüs olacaktır. 

iz mirin 
Sıhhi vaziveti 

. lzmirde bulaşık hastalık 
nilfusa nazaran çok azdı~ 
Memnuniyetle öğrendiğimize 
göre şehrimizin !ıhhi vazi
yeti diğer senelere nazaran 
çok iyidir. 

Hükômet 
Doktorları 
Ankarada dört Şubatta 

hükumet doktorları için ikin· 
ci bir kurs açılacaktır. Kur· 
ıa münavebe suretile bütün 
hükumet ve belediye bekim· 
leri gideceklerdir. Doktor· 
lara kanalizasyon ve şehir
lerin su meselesi ha kında 
esaslı malümat verilecektir. 

Baroda 
Konferans 

Bugün öğlt'\den sonra saat 
on altıda baroda hukuk fa
kültesi medeni hukuk döçenti 
Hıfzı Veldet tarafından bir 
konferans verilecektir. 

Merkez Mü 
Değişti 

•• u 

lzmir Posta Telgıaf ve 
Telefon merkez müdürü bay 
Naim Kayseri merkez mü
dürlüğüne ve lzmir müdür
lüğüne Ankaradan muamelat 
müdürü · bay Tevfik Na
fıa müfettişlerinden bay Ziya 
da muamelat müdürlüğüne 

tayin edilmişlerdir. 
Bay Naim senelerce lzmir 

baş müdürlüğünü hüsnü su· 
retle idare etmiş ve kendini 
herkese sevdirmiştir. Bu kıy
metli arkadaşımızın lzmirden 
ayrılması bir zayidir. 

( Halkın Sen ) 

.. ,:;v .. >t ı ,)1 v ·a,:. __ N· o s ·· 
. . . . ' 

' •a • ' • 

A~erikanın Hazırlığı Avrupavı Şaşırttı 
Londra (Radyo) - Vaşingtondan alınan son haberlere Amerika hükii :netiuio gerek de

niz kuvvetlerini ve gerek hava filoların1 kuvvetlendirmek için fabrikalara verdiği akıllara 
hayret verici yeni siparişler Avrupanın askeri ve siyasi mahafilini şaşırtmıştır. Amerikanın 
bu tedbirleri almasına sebep, Japonyanın terfiyeden mada her türlü tazminat vermeğe ha-
zır olduğu hakkında yaptığı teminata rağmen Japon tayyarlerinin batırdıkları Amerikan 
zırhhsının Amerika umumi efkarında hasıl olup bir türlü yahşmıyan galeyan gösteril· 
mektedir. 

Konsey yarın kapanıyor 
Cenevre 31 (Radyo) - Milletler cemiyetinde uzak şark ihtilafı hakkında derpiş edilmiş 

otan kararın sureti bugün Çin murahhasına tebliğ edilecektir. 
Eğer bu metin Çin tarafından red edilecek olorsa konseyin her türlü karar sureti pro

jesi tanzimden vazgeçmesi muhtemeldir. Delegelerin hükumetlerinin vaziyetlerini tarif et· 
melerine medar olacak olan umumi müzakerelerden sonra komitenin yarın içtimalarını bili 
müddet tehir edecektir. 

Bütün Paris Matbuatı Bununla Meşeôl 
Paris (Radyo) - Türkiye hükümelinin Hatay meselesinde takındığı enerjik tavur ve 

hareketi Fransız siyayi mabafilini çok yakandan alakadar ettiği gibi bu meseleye, şimdiye 
kadar pek az emmiyet veren bütüd Paris matbuatı da Hatay işinin doğurabileceği ihtilaf
larla meşğiil olmağa başlamıştır. 

Halkın Sesi - Bu işin biraz geç olmakla beraber pekte güç olmaması memnuniyeti mu
cibtir. Türk gazetecilerinin bugüne kadar Hatay işlerine verdiği ehemmiyet Parise daha 
önce aksetmiş olsaydı, belki bu !Desele etrafında bukadar gürültü olmıyacaktı. 

lngiltere ile Fransa elele 
Paris (Radyo) - Paris g z t .: lerinin Romadan aldıkları haberlere göre lngiltere ile 

Fransanın hava kuvvetlerini müşterek bir pilanla takviye ve tezyide karar vermesi ltalyan 
umumi efkarında derin akisler ve Roma matbuatında uzun dedikodular yapmıştır. 

Ders'saati az 
Öğretmenler 
Kültür bakanlığı ilk ve or

ta okul öğretmenlerinin teıfi 
ve tezciyelerine ait 2517 nu· 
maralı kanunun birinci mad
desinin (A) fıkrasına yeni bir 
kısım daba ilave etmiştir. 

Bu ilaveye göre, orta öğ
retim müesseselerinde resim. 
beden terbiyesi, muzik, dikiş, 
biçki dersi vermekte olan 
öğretmenlerin Üzerlerindeki 
ders müzakere saatlerinin 
sayısı tesbit edilen miktarın· 
dan azsa kültür bakanlığı bu 
öğretmenlerin, mütebaki den 
saatlerini münasip görec~ği 

yerlerde ihtisasları dahilin
deki derslere tahsise mec· 
bur tutabilecektir. ---oo---
livanın Avağı 

Kırıldı 
Kahramanlar Halk spor 

sahasında Kahramanla spor 
kulübü ile loönü spor kulübü 
maçında spor<:ularımızdan Ziya 
Dinlerin sağ ayağı kırılmış 
ve derhal hastaneye kaldırıl· 
mıştır. 

Çetin alp 
Hasta 

lzmir iç ilçe Jandarma ku
mandanı ön yüzbaşı Hüsnü 
Çetinalp gribten muzdarib 
olduğunu teessürle hab~r 
aldık şifayı acil temenni 
ederiz. 

Yedi Katil 
Nakledildi 

lznıir ceza evinin gördüğü 
lüzum üzerine katil mahkum· 
tarından Şamlı Ali ve altı 
arkadaşı dün Denizli hapıs· 

hanesine sürgün olarak gön
derilmiştir. 

Gazetelerde 
sayfa sayısı 
Uzun bir Amerika seyaha· 

tına çıkan Akşam muharriri 
orada Kolombiya üniversite· 
sinin gazetecilik mektebine 
yaptığı ziyareti anlatırken 

diyor ki : 
"Önüme iki sayfalak bir 

gazete koydular : 
- Bu, dediler, 44 sayfa 

çıkan bir gazetedeki bütün 
yazıların küçültülmüş bir şek
lidir. Bu iki sayfalık gazete-
de 44 sayfalık gazetede çı
kan yazıların hepsi vardır ; 
hiç biri eksik değildir. 

Demek oluyor ki birçok 
yazılar, istenilirse 44 sayfada 
yazılabilir, iki sayfa da ... ,, 

Istanbulun tanınmış gaze
tecilerinden birisi bu haberi 
okuyunca bıyık altından gül
müş: 

- Bu da iş mi? Demiş, 
onlar gelsinler de ben, onla
ra iki sayfalık yazının on 
altı sayfaya nasıl çıkarılabi
leceğini göstereyim!. 

Liman 
İşletmesi 

lzmir liman işletme miidür
lüğü müstekil olarak Deniz.
banka bağlanmıştır. 

Milletler 
Cemiveti 
- Baştarafı 1 incide -

zifesi görmeğe ve ekonomik 
meselelere hasretmek. 

Hükümetin ümid ettiğine 
göre, bu ıslahat bütün büyük 
devletlerin Milletler Cemiye
tine girmesini intaç edecek 
ve böylece Milletler Cemi· 
yetinin manevi otoritesi sağ
lamlaşacaktır. 

Geçen hafta Londradaki 
ltalyan, elçisi Kont Grandi
nin logiltere Hariciye Nazırı 
Edeni görerek, İngiltere ile 
ltalyanıa münasebahr.ı iler
letmek için müzakerelere 
hazır olduğunu söylediği an· 
)aşılmaktadır. Kont Gran· 
diye denilmiştir ki : 

- Bilhassa şarkta logiliz 
aleyhtarı propağandaları din· 
diği takdirde müzakerelere 
hemen başlıyabiliriz. 

lngiltere hariciya nazırının 
baş diplomatik müşavir\ Sir 

ı Robertin Musoliai ile görüş
mek üzere Romaya gitmesi 
muhtemeldir. 

Diğer meseleler üzerinde 
bir anlaşmaya varıldığı tak· 
dirde, lngiltere belki Habe
şiştanın ltalyaya ilhakını da 
tanıyaca;ktır. 

---------------------00~------------~----

Son Telgrafların Hulasası: 
•••• 

Romanyanın, boğazlar mukavelesinin tadilini istiyeceği 

hakkında çıkan şayialar uydurmadır. Bunların bir maksadı 
mahsusla çıkarılmış olması ihtimali vardır. 

§ Romadaki KoJefer mühimmat fabrikası yanarak harab 
olmuş ve dokuz amele ölmüş, iki yüz amele yaralanmıştır. 

§ Türk parasını koruma hakkındaki kararnameye göre 
maliye vekaletince altın ticaretine mezun bankalar şunlar
dır: 

Ziraat Bankası, iş bankası, Emlak bankası, Türk Ticaret 
bankası ve Osmanlı bankası. 

§Japon ordusunda görülen anarşi Tokyoyu telaşa düşü
recek bir mahiyet almıştır. 

§ Şeker, kömür ve daha bazı zaruri ihtiyaçları ucuz fi. 
atla tedarik etmek için milli koruma komisyonunun verdiği 
karar bütün vatandaşları sevindirmiştir. 

31 ikinci KAau• rtt' 

BiR ÖÖRETMENIN 
ÇEKTiKLERi 

~~-----------------··------------~-----~ 
- INKILAB ROMANI -

Yazan : StRRI ŞANLI -Asım ismet KUltOr't 
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Bazı Zeki Çoculdarın Okullarda, . Sınıflardl 
Olub Bitenler Hakkında Yaptıkları lncelenıdr 
rin Derinliğine Hayret Etmemek Elden Gelme 

Zeki ve ıeytan çocuk biraz Bütün çocuklar öğretme•· 
düşündükten ve bir hayli lerini sabırsızlıkla sınıfJarııı· 
de yutkunduktan sonra ilave da beklediklerini tekrar tek• 
etti: rar söyledikten sonra Ulu•• 

- Biz bazı öğretmenleri· tan müsade istiyerek ayrıl· 
mizi çok, pek çok severiz. dılar. 
Çünki onlar bize ders verir
lerken, bize nasihat ederler· 
keo kendi dertlerini onutur
lar. Çok defa hutalık dö
şeğinden kalkarak, sınıfa 
girmeden 6nce ilaçlarını yu· 
tarak bize gene güler yüz 
ve tatlı sözle yeni yeni şey

ler öğretmeğe çalışırlar. Ba
zan onları bir saat evvel 
yaptığımızı yaramazlıkla üz· 

düğümüz, sıktığımız halde 
bir saat sonra yüzümü~e ba
karlarken bu şefkatli bakış· 
larda zerre kadar bir kin 
ve garez eseri göremeyiz .. 

Jju zeki ve filezof çocuk 
bazı öğretmenlerine neden 
pek kuvv.etli bir sevgi bağı 
ile bağlı olduklarına dair 
öyle hayret edilecek misaller, 
deliller ğösterdi ki Ulusu da, 
Çiçek te çocukların ne kadar 
ince ve derin şeylere dikkat 
etmelerine şaşıp kaldılar .. 

Diğer arkadaşları da bun· 
dan cesaret alarak öğretmen 
Ulusu neden o kadar çok 
sevdiklerini kendilerine mah
sus masum ve samimi bir 
dille anlattılar. 

* . " ' 
Çocuklar gider gitmez, çı· 

çek atıldı: 
- Çocuktaki zekanın, soll' 

ra diğer arkadaşlarının saat• 
karşı besledikleri sevgi '' 
bağlılığın derinliğine dikk•t 
ettin mi? 

Ulus cevap verdi: 
- Hakikaten Kemalin ıe· 

kası bir harikadır. 
Bazan sınıfta da orl•1' 

öyle sualler atarki, huıu•1 

tetkik ve tetebbülerde bu· 
lunm1k üzere beş on kit•f 
ka11ştırmıyan, küçük bir ki' 
tüphaneden mahrum ol•' 
bir öğretmen·n, işin içindell 
çıkması mümkün olamaz. 

Büyüklerin okumak bus\I' 
sunda gösterdikleri tenbel· 
lik, kayıdsızlık aksine olar•~ 
çocuklarımııın okumak, dai• 
ma okumak için gösterdik' 
leri arzu ve hevesi bizi ge• 
lecek hakkında büyük ümid' 
le re düşiirebilir. 

1
: 

- Hiç şüphe yoktur .,ı 
bu heves ve bu merakı uy•' 
dıran yeni Türk harflerini• 
yarattıgı mucizedir. 

( Arkası var) 
~~~--~~~~~~~~~--~~~----~-----~ 

Tütüncüleri 
Himaye için 
ETNIKI : den 

Yunanistan, Türkiye ve 
Bulgaristan yani üç tütüncü 

memleket, lstanbulda bir top
lantı yapmışlard1r. 

ru üç ded .. tin mak9ar'ı 

rekabetin ö üne geçerek çif· 
çi)erinin menfaatlerini koru
maktır. 

Balkanlılarıu anşamaması, 
iktisadi bakımdan da zararla 

oluyordu. Üç tütüncü devlet 
müşterek bir cephe kuracak 

olurlarsa, mühim istifadeler 

temia edeceklerdir. Halkuki 
şimdiye kadar masraf'aıını 

bile zor çıkarıyorlar. 

Yunanistan tütün ekimini 
tahdit et .nek sure1iyle, bu 

işte iyi niyet sahibi olduğu· 
nu bil fiil ispat etmiştir. 
=naııı:~ ·===== 

Aslan 
Mehmedcik 

- Baştarafı 3 üncüde -
sözü şu olmuştur: 

- Zehirli gaz kullanıyor' 
sunuz, protesto ederm. 

O vakıt zehirli gazın yal• 
nız admı duyan erkinıharbl' 
mız bu isnadı reddetmişletı 
f,'.iat bir dl fa da Mchmed· 
den bu işi anlamaya karat 
vermişler. Mehmed: "GittiO'! 
ellerimdeki bombanın birİP1 

ı ağa, birini sola attım, ortl 
yerden bu adamı omuzladıı:O• 
sürüne, sürüne gelirken, yarı 
yolda debelenmeğe, bai·'' 
mağa başladı, ben de ayı• 
ğımdaki çorapları çıkardııll•, 
ağzına tıkadım,, demiş . Hepfl 
gülmeğe başlamışlar. . 

1
• 

Düşman neferinin zehır 1 

gaz dediği aylarca Mehme' 
din ayağında kalan çorab•' 
kokusu olduğunu anlam•'!!' 

The Smyrna Fig Pakers 
Limitet Şirketinden : 

Şirketin hiısedarlar senelik umumi toplanttsı 17 şubat 9,38 
Perşembe güııü saat on birde lzmir Atatürk caddesi 88 N°· 
lu binada bulunan yazıhanelerinde yapılacaktır. Mezkür toP' 
lantıda müzakere edilecek maddeler : 
1 - idare heyeti ve murakip raporlarile 31 1 inci kia111 

937 tarihinde kapadılan planço ve kir zarar hesaplarıo•' 
tasdiki • 
2 - Müddetleri biten idare heyeti azalarının intihabı • 
3 ~- Hesap murakiplerinin tayini . 
işbu toplantıda bulunup reylerini kullanmak iıtiyen bi••' 

senetleri sahipleri toplantıdan iki gün evveline kadar aşai'' 
da yazılı yerlerin her hangi birine hisse senetlerini kayt et' 
tirip duhuliye varakası almaları lazımdır. 

ızmir veya Londra da şirket yaz hıneleri lzmir TUrkif: 
iş bankası lzmir Banka Komerçiyale ltaliyana Oım•• 
Bankası ve Şübeler! Lloyd Bank ve şübeleri. (318) 
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