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"'uıuıınıınnuıııınnunnıııın 

i~a§\rekili'!1izin Sözlerinden 
ilhamlar 

8Aş .. .,_...__ 
e"'D VEKiLİMİZİN NUTKUNDAN : 
rflna~le~ bütçesinden verilen maaş ve ücretlerle devlet 
I tnd esıle kurulmuş müesseselerdeki maaş ve ücretler 
lnıiz \.ahenk tesisi üzerinde ehemmiye~le tevakkuf et
'1ub ır mevzudur.,, 
~lisitere~ Başvekilimiz Doktor Refik Saydam'ın Millet 

ttte tde ırad buyurdukları son mühim nutuk, hu memle-
• tef anı ~e hakiki bir musavat, bütün Millet için umumi 

t ~.h' fıkir ve kalemler için garazsız ve şuurlu bir hür
"alis~U~eşinin doğmasını istiyen, onun hasretini çeken 
~lltıırı ınsanları ne kadar sevindirmiş, onlara, tatlı bir 
~Yi b· ne güzel bir şekilde hakikat olduğunu göstermiştir. 

u h ır meslek, şerefli bir memuriyet, vatanın müdafaası 
~ ş:Yrtını her zaman fedaya hazır askeri ve binaenaleyh 

rJ· .. ~ 1 Ve şerefli bir vazife edinmek için çocuklugv unu, 
rıı l' 1gı . 
~!çok :;ı yıllarce ve yıllarca tahsil ve tetebbua hasredilen 
iatı evlet memurlarının, kahraman subayların ve bütün 

8 ~ nı~tın! okumak ve okutmakla geçirmeye mecbur feda
ttirıdallırnlerin o, yıllarca süren çalışma ve didinme dev
~ği b:n sonra pek zengin o1mayan Dev1etimizin yapabi
• illa utçel~r karşısında ancak karınlarını doyurabilecek 
tllJnı~Şa n~ıl ~lduk~arı halde yine . devlet ser.mayesi ile 
"e ş nıuessıselerınde çok defa hır kaç senehk bir tah-

ffak tecrübe neticesinde pek büyük ücretler almağa mu
~e t <>lnıuş tahli1erin geçinme ve yaşama kudretleri bir 
bai e.tkik edilirse o zaman yapılmak istenen yeni ve iç-
lla ınkilabın ne kadar hakiki bir demokrasinin ru-

Çok ~Yg~~ dü~ec~~ini . takdir etmek v kolaylaşıverir. 
b' hn h nkılap ve ıhtılallerın ruhundan dogan demokratik 
d ÇlJd erşeyden önce her vatandaşın evını aydınlatan, 
ilıı Urııı ısıtan bir güneşten başka birşey değil ve ola-... 
'~Qa SIRRI SANLI 

ıı lltt'"ekilirnizin nutkundan mühim diğer bazı büyük ha
\l :rı sırası ile tahlil ve teşrih edeceğiz.] 
J' ~~ •••••••••• 
o ~~ ······· -·····································~············· 

ilnbul Ve Ankara Maçları 
a ~il 

·r. er Galatasarayı 3-2 Yendi 

ti 
dl {) .. 
ı Arık un Fenere Mağlup olan Galatasaray Takımı 
~lrlldaar~, (Radyo) - Dün dılar. Oyunun sonlarına doğ-
11lildi. lık maçlarına devam ru Necdet penaltıdan Gala-

Getı l tasarayın ikinci golünü yap-
ç er B· ı · v . D . 

ı:lçı 1-ı ır ıgı - emırspor tı. Oyunun bundan soraki 
tı't buld beraberlikle niha- kısmı netice vermiyen hü-

e Ilı tı, Ankaragücü Har- cumlarla geçiyor. Oyunda 
1')'~tıu ~1 

çok sert oynandı. 3-2 Fener bahçenin galibiye-
rı ıtllllbuld aı biye 2-1 kazandı. tile nihayet buldu. 

ltlly _ F' a oynanan Galata-
e) b" enerhahçe maçı gü

l, ır hav · · 
·Yite· .. a ıçınde ve 8000 

ı on·· d tıda un e Kadıköy sta-
G 0Ynandı. 

• alatas 

Bulgar Bütçesi 
kabul edildi 

ıJ 
11 

aray ilk golü Ce-
'" asıtası"le t l 12 ----~ı dak·k yap ı ar. 
ltaberl:k ada Yaşar Fenerin Sof ya, 29 - Dünkü Me-
'"re b sayısını yaptı. busan meclisinde bütçe ay-

(1 ikinci~ netice ile bitti. nen kabul edilmiş ve bu ve-
olt b· evre Esat ve Ya- sile ile başvekil Köse İvanof 

trer gol d 
ttl'lerin 

1 
aha yaparak tarafından mühim bir nutuk 

. sayı arın .. k 
ı " ~ ı u~e çı ar- söylenmiştir. 

i~ t ~ ==---~;;;;~ .... ~~~~~ .. 
s!er Gül İster Ağla 

DördUncu sahlfemlzdedir -

Ateşin Değerli Galebesi 
•• ııı mıııı ı 

Uçok da Milli Küme Hari-
cinde Kaldı 

~il c 

Milli küme haricind~ kalan Üçok oyuncuları geçen 
sene Beşiktaşla cynadıkları maçtan bir görünüş 

Dün Alsancak stadında kafi bir sebep olmuştur. 
oynanan maçlardan sonra Ateşe karşı yerden paslarla 
939 yılı İzmir lik maçları oynanmış olsaydı, netice her 
nihayet bulmuştur. halde bu olmazdı. 

Saat tam 13 de oynanma- Dünkü oyundan ·sonra İz-
ğa başlıyan Yamanlar_ Demir miri Milli küme maçlarında 
spor maçı beklenildigv i gibi temsil hakkı evvela Doğan-
Demirsporun galibiyetiyle 
nihayet bulmuştur. Demir
sporlular güzel . bir oyunla 
Y amanlıları O - 5 mağlup et
mişlerdir. 

Saat 15 te Ateş ve Üçok 
takımları mevsimin son res
mi maçını oynamak üzere 
sahaya çıktılar. Hakem Ya
manlardan Esad Merter idi. 

Bu maçı kazanan takım 

Milli kümeye gireceğinden 
müsabakanın heyecanlı ol
masına kafi bir sebeptir. 

Burada maçın tarzı cere
yanını uzun uzadiye yazacak 

değiliz. Çünkü bu değmez 
bir keyfiyettir. Maçı Ateş

liler 0-1 kazandılar. 

Nasıl oynadılar: 

Ateş daha oyunun bidaye
yetinden Üçoka oyununu 
kabul ettirmesi yüzünden 
maçı kazanmıştır denilebilir. 
Her hattı muvafık olmuştur, 
dersek bir hakikatı söyle
mekten başka bir şey yapıl
mış olmaz. 

Üçoka gelince; havadan 
oyuna uyması mağlubiyetine 

- Devamı 4 üncü sahifede -

Tek.rar Düzel-
•• 

tir Ve Ozür 
Dileriz 

Cumartesi nushamı::ın 
bir kısmı çıktıktan son
ra bir başlığın yanlış dizil
diği farkına varıldığından 
mütebaki gazetelerin altı
na bir tashih yapılmıştı. 
Bu düzeltilmiş nushaları 
bazı okurlarımızın görme
mesi ihtimaline binaen 
tashihimizi ve özürlerimizi 
tekrar etmeği bir borç 
bildik. 

Düzeltme şu suretle ya
pılmıştı : 

Düzeltme : Muhterem 
Başvekilimizin nutkundan 
aldığımız ibarenin başlı
ğında (Devletin ve Devlet 
sermayesi ile teessüs etmiş 
mües se) dizilecek yerde 

fı sehvl :. devlet ile dost ser
ii may w.>i dizilmiştir. Düzel
i tirve özür dileriz. 

BAYRAMll\~ 
KUTLU OLSUN •• ! 

Çalkandık çalkanırız Türklük sularında biz, 
İsmet demek biz demek, biz de bugün İsmetiz! 
Selam söyleyin dağlar İzmirden Başkanıma, 
Kalbimden bir saz çalın o zaman Vatanıma •. 

İsterim ki nur dolsun sazımın içi o an, 
İnönünün göziinü seyredeyim o nurdan .. 

Resmini al bayra~n üzerine takayım, 
Sonra taşıp İzmi . d en Ankara ya akayım. 

Ey büyük ı ş nurlu b_ş göğümüzde gezersin, 
Tanrıdan cl.ı-cıyız uzu 1 ömürler versin! 

Ruhum sePi:1 ruhundan, 1 anından benim kanım! 
Bayramını l' ut1uyor İzmi. 1i!er Başkanım! 

Burhan ettin 
Şarbalkan 

İNGİL TERE SULH İÇİN 
------:11111111111------

60 gemi denize indir~cek 

Paris (Radyo) - Londra

dan Havas ajansı muhabiri 
bildiriyor: 

Dün akşam Buckingham 

sarayında dış siyaset hak

kında bir nutuk söyliyen 
Başvekil Sir Çamberlayn, 

Munich anlaşmasından ve 

anlaşmanın dünya sulhu için 
temin ettiği muvaffakiyetten 

bahsettikten sonra dedi ki: 

İngiltere silahlanmahdır. Bu-

nu sulh ıçın yapacaktır. 

Şimdiden hu ay içinde 60 
} eni gemi denize indirecek
tir. 

-----
Bayram 

Münasebetiyle 
Bayram münasebetiyle 

"Halkın Sesi,, üç gün çık
mıyacaktır. 

Kazaya meydan verilme-
• • • . mesı ıçın 

Eş~efpaşadan Ikiçeşmeliğe inen iki mezer arasındaki kırk 
merdıvenler denilen yerin önünde yol tamiratı yapı
lıyor. Gece geçenler sakatlığa meydan vermemek için oraya 
bir fener asılıyor. Lakin bu fener sabaha karşı sönüyor. 
Tam fabrikalara giden sabahçı amelenin geçeceği anda 
oraları zifiri karanlık oluyor. Bu yüzden oradan zorca ve 
korkular içinde geçiliyor. 

Okuyucularımız bu yerde bir kazaya meydan verilmemek 
için bu fenerin yolların tamamen görülebileceği bir zamana, 
yani saat yediye kadar ışıklandırmalarını istiyorlar. Halkın 
bu dediğinin is'afını sayın belediye reisimizden dileriz . . 
Zira: 

Halkın Sesi Hakkın Sesidir 
::;~;~~-~~-=-



SAHiFE 2 

TARiHi TEFRiKA -19- . Y zan: Yaşar Ada tepe 

Dıvardakl ezik ba,hAa baktı aAzından "Zavalh 
dellkanh,, sözleri dökUlmu,tu 

---~~~~[!]~--------

Y arahnın bu halini seyre
den prenses derin bir ah 
çekti, unun yatağına doğru 
yaklaştı, başucuna sokuldu, 
yastığının dibine diz çöktü, 
titriyen ellerini başına duğru 
uzattı ve büyük bir ihtimamla 
başını tuttu kendiiıe doğru 
getirdi dizine koydu. Narin 
elleri ve ince parmaklariyle 
onun saçlarını düzeltmiye ve 
okşamaya başladı. 
Ayrılmak istemiyen göz

lerini onun sevimli yüzüne 
dikti, bir kaç gün evvel 
ounun canlı ve l<ahraman 
hayali gözünün önüne geldi, 
onu bu hallere sevkeden 
kendi aşkı olduğunu düşün
dü, içini çekti, gözleri doldu, 
kendini zaptedemedi, şimdi 
ağlıyordu. 

Gözlerinden döktüğü yaş
ları onun yüzüne düşürme
mek için sol elile yaralının 
başını tutuyor ve sağ elilede 
cebindeki mendilini çıkar
mak istiyordu. 

Bu sırada gözünden akan 
iki damla yaş Mustafanın 
yüzüne düşmüştü. Düşen bu 
göz yaşının derhal tesiri gö
rüldü. 

Mustafa; uykudan uyanan
lar gibi derin bir nefes aldı 
ve bunu müteakip gözlerini 
açtı. Bayğın ve fersiz göz
lerini etrafa çevirdi hiçte 
tanımadığı zengin ve muh
teşem bir yerde olduğunu 

gördü. Gözlerini yukarıya 
çevirdi, dizlerinde yattığı 
Bizans dilberini tanıdı ! 

Yastığa 
Ayaklarınızımı 
Korsunuz? 

- ... ..:....~-
Vaktile Avrupanın bazı 

memleketlerinde köylüler, 
gece yatarken yastığa başla
rını değil ayaklarını korlar
mış. Bu garip adetin sebe-
bini mi soruyorsunuz; pek te 
manasız değil bakın köylü
ler nasıl düşünürlermiş : 

Yastık, vücudün bir kıs
mının rahat etmesi içindir. 
Biz köylüler sabahtan akşa
ma kadar tarlada dolaşıyo
ruz, yol yürüyoruz, en fazla 
ayaklarımız yoruluyor. Bunun 
için başımızdan ziyade ayak
larımızın dinlenmeğe ihtiyacı 
var. Haklı d ;ğiller mi ya! 

- Ben neredeyim ? 
Prenses ona göstermek 

istemediği göz yaşlarını si
lerek : 

- Yabancı yerde değil; 
Bizans sarayındasın Mustafa. 

[Doğrulmak istiyen 
Mustafa] Of yaralarım pek 
yaman: 

- Seni saran bu ellerim 
yaralarının acılarını unuttu
rur. 

- Sol kolumda gürzile iz 
bırakan maskeliyi tanımak 
isterim. 

- [Prenses mahzun bir 
vaziyetle] Heyhat ... Hopodrom 
meydanda şereflerini size 
kaptıran delikanlıyı mı so
ruyorsun? 

Bu zavallı Komnen dün
yasını çoktan terketti (divar
daki başlığı göstererek] on
dan size yalnız hatıra olarak 
şu ezik başlık kaldı. 

Mustafa; yatağında otur
muştu, Prenses Mariyanın 
sözlerini dinledikten sonra 
duvardaki gösterilen ezik 
başlığa baktı. Gümüşten ya-
pılmış hafif bir başlık oldu
ğunu görünce; onu hayretle 
bir müddet süzdü, düşündü, 
düşündü ... 

Bu sırada odayı gene bir 
sessizlik kaplamaştı. 

Mustafa; derin bir içini 
çektikten sonra başını önü
ne doğru indirirken, ağzın
dan "zavallı delikanlı,, söz
leri dökülmüştü. 

-Sonu yarın-

Vatikanın 
Siyaseti 

Londra (Radyo) - Havas 
ajansı bildiriyor: 

"Deyil Herald,, Vatikanın 
dünya politikasından bahse
derken diyor ki: "Vatikanın 
kurduğu Nazi partisidir. Ma
dem ki bu parti Yahudileri 
soydu soğana çevirdi şimdi 

de kiliselerin mallarına el 
sürerek Almanların muhtaç 
oldukları ecnebi dövizinin 
teminine feda etmesinler. 
Vatikan İspanya katolikleri-
nin de Yahudiler kadar me
tin ve sabırlı olmadıkları 
kanaatindedir. Bu yüzden
dir ki Vatikan Amerika ile 
İngiltereyi uzlaştırmağa çalı
şıyor. ·-----... ---=---:---·---·· ELHAMRA idaresinde Mlllt KUtUp-

hane sineması 

Gözleri kamaştıran bir lüks 
Yüzlerce dans yıldızı - Yüzlerce ses ilahesi görülmemiş 

derecede zengin sahneler içinde nefis 
bir aşk hikayesi 

Rosalıne· 
NELSON EDDY - ELEANOR POVVELL 

Dikkat yalnız Cumart .!Sİ Pazar ve Pazartesi 
günleri gö:>teriJecektir 

Seanslar: 2,15 - 4,30 - 6,45 - 9 da 
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(HALKIN SESi) 30 iKiNCi KANUN 

• ITALYA 
-::.:::..-.::-

Genişlemek 
istiyor 

12000 Mektup yazan aşı~ 
taş yürekli kız! ve ---Sofya (Radyo) - " Ulus

lar arası münasebetleri,, adlı 
İtalyan mecmuası "İtalya ge
nişlemek ister,, başlığı altın

da yazdığı tehdidamiz ma
kalede diyor ki : 

İngiliz Başvekili geldi gitti 
fakat İtalyan siyasetinde bir 
tesir bırakmadı. Bir değişik
lik yapmadı. İtalya Franko
nun zaferini bekliyor. Bu 
zafer İtalyaya tavizat temin 
edecektir. Bu suretle İtalya 
genişliyecektir. •Burada sözü 
Fransaya naklederek: İtal
yanların en büyük dllşmanı 
olduğunu İtalyanlar biliyorlar. 
Cümlesile makalesini bağlı
yor. 

-~~--
• 
insanlar 

•••• .. ••O•••••• .. 
Gittikçe beylnslzleşl

yormu' .................... 
İnsanların gittikçe daha 

zeki olduklar. zğnnediliyor

du. Halbuki tetkikat bunun 
aksini göstermektedir. 

Yapılan ilmi hesaplara 
göre, bugün bir erkeğin bey
ni 1,450 santimetre mikabı
c'ır, kadının ise 1,300 santi
metre mikabı. Halbuki, Av
rupada yaşıyan en eski insan 
sayılan bir Fossildeki beynin 
1,475 santimetre mikabı ol
duğu görülmüştür. 

Demek oluyor ki insanlar 
gittikçe beyinsizleşiyor ... 

-~-~-

Çok çocuklu 
HAklmlertn ikramiyesi 

Adliye Vekaleti hususi 
kanunu mucibince çok ço
cuklu hakim ve müddeiumu-
milere verilecek ikramiyeler 
için vilayetlerden gelen para 
miktarlarını tespite başla-

mıştır. Bir taraftan da ikra
miyeye müstahak olanların 

tesbitine devam olunmakta
dır. Nisan ayı içinde tevziat 
yapılacaktır. 

-.~ ..... -
Terfi ettirilen 

••••••••O•••••••• 
Müvezzi ve hat 

bakıcdar 

• ....... o •••••••• 
P! T. T. id~resi Cumhu

riyet bay::-amında 545 hat 
baş bab.ıc : , caş müvezzi, ba
kıcı ve müvezzi, terfi et
tirmişti. İdare bunlara ilave 
olarak yc rıi lc:ı 3j7 hat baş
bakıcı, baş müvezzi, bakıcı 
ve müvezzi terfi ettirmiştir. 

Bu mesele hakkında küçük 
bir fıkra yazmıştık. Bugün 
de bu garip maceranın me
raklı tafsilatını yazıyoruz: 

Son günlerde Litvonyanın 
merkezi olan Riga gazeteleri 
garip bir aşk macerası yaz
zıyorlar. Bu maceranın kah
ramanı olan " Taş yürekli 
kız,, unvanı veriyorlar. 

Erkeklerde olduğu gibi 
kadınlarda da prensiplerin
den ayrılmamak için büyük 
metanet veyahut demir gibi 
kavi bir inad besliyenler var
dır. Bu hususta en ileri 
gidenler sevdaya tutulanlar
dır. 

Bu iddianın şahidi olmak 
üzere genç İngiliz Con Bro
ter gösterilebilir. Bu adam 
dört senedenberi Litvonya
nın merkezi olan Riga şeh
rinde böyle bir maceranın 
arkasında koşmuştur. 

Bu adam sevdiği bir kızı 
elde etmek için inanılmıya
cak kadar metanet ve sabır 
göstermiştir. Kız da inadın
dan zerre kadar iskonto yap
mamıştır. 

Bay Broter 934 yılında 
Riganın güzel kızlarından 
Dorotev ile tanıştı.· Bu kızın 
arkasına düştü. Kız ise bu 
genç İngilizin aşkını dile ek 
bite istemedi. 
Delikanlı kızı takipte ısrar 

~e mümkün olan her şeyi 
vadetti. Ona pek çok zen
gin olduğunu, İngilteredeki 
büyük saraylarım ve çiftlik
lerini söyledi. Fakat bütün 
bunlar güzel kızın kulağına 
bile girmedi. 

Kız yıllardan beri Rigada 
bir bankada daktilo olarak 
çalışmaktadır. Evlenmek niye
tinde değildir. Aşıkı olan 
İngiliz ise ne yaptı yaptı, 
iki sene evvel bu bankaya 
evrak müdürü olmağa muaf
fak oldu, 

O zamandan beri güzel 
kıza her gün mektuplar yağ
dırmağa başladı. Hatta o 
kadar ki bu mektupların sa
yısını günde on beşe kadar 
çıkardı. 

Bu suretle bu yazmaktan 
bıkıp osanmıyan aşıkın kıza 
tam on iki bin mektup gön 
derdı. Kız on iki bininci 
mektbu aldığı zaman art!k 
sabrı tükendi, zabıtanın mua-
venetine ilticaya mecbur 
oldu. Kız bu mektuplar ara
sında en tehlikeli gördükle
rinden bir kaçını polis komi
serine gösterdi. 

Çünkü mektuplardan bazı
larile, yanıp tutuşan aşık İn
giliz, kızı fena surette tehdid 
ediyor. "Seni bir yerde bir 

26 ikinci 
ismet Paşa 
Bulvarında 

TELEFON: 4065 

kanun perşembeden itibaren 

. ~ 

Yf Nİ- SİNEMA 
TELEFON: 4065 

Yalnız s gUn lçlnŞahane bir proğram 

1-Nevyorku titreten haydut 
2-Raspotin (Harry Baug'r) 

............ 0 .......... .. ............ .. ........ .. 
renkli mlkl - Türkçe foks jurnal 

··ı SEANSLAR: Cumartesi ve pazar günleri 10-2-5-8,30 da!• 

••----~::!~i~ günler 2 - 5 - 8,30da t 

1 
yabancı ile dans eder yahut 
konuşur görürsem o anda o 
adamı öldürürüm,, gibi söz
ler kullanmıştı. Hatta mek
tubun birinde kızı da kurban 
gibi boğazlamak suretile teh
did de bulunuyordu. 

Kız aşıkı aleyhinde ~va 
açtı. Bu usandırıcı ve teh
likeli aşıkın şerrinden muha-
fazası için mahkemenin bir 
karar ittihaz etmesini istedi. 

Çılğın aşık geçenlerde 
mahkemeye sevkedildi. O, 
orada göz yaşları dökerek 
bu tapındığı kızdan vazgeç
mek iktidarında olmadığını 
apaçık söyledi. Aşkından 

ferağat e<lemiyeceğini tek" 
rarlamak ile beraber kısı 
bundan böyle mektuplarile 
rahatsız etmiyeceği vadında 
bulundu ve serbet bırakıldı. 

Litvanya gazeteleri bu 
meseleyi uzun uzadıya yaz" 
dılar. Onlar bu işte kaba" 
hatlı olarak genç aşıkı değil 
güzel kızı görüyorlar. Çünkil 
bu böyle çıldırasıye hüküdl 
süren bir sevda karşısında, 
bahusus on iki bin dane aşı 
mektubuna mukabil kızın 

gösterdi ki duyğusuzluktan d 
layı onu "taş yürekli kız,, 

di ,· e ittiham ettiler. . .............................................................. . 
l""' ... D'"ii"rf"Dir"mn'; •' ilk gazete 
'lıuıımınııınıııııınıııııı uııııııınııınııuınıııı rıılllllııırıımnaıınııP ••••••••O•••••• .. 
01,ağrısı müthiş bir 

beladır! 
Avrupada ilk gaze bundan 

üç yüz sene kadar evvel 
neşredilmişti. Bizde de 100 Bu cihetle her şeyden önce 

dişlerinize ehemmiyet veri- 1 

. sene kadar evvel. Dünyada 
niz. Her dişin üstünde olan 

) 
ilk gazetenin Çinliler tara" 

(mina nın harap olmaması-
na dikkat edinız. Kökleri fından çıkarıldığı da söyle-
sağlam ise, delik dişlerinizi nır. 
doldurtunuz. Dişin özü çürü- Fakat işin aslı aranırsa ilk 
müş ise tedavi kabul etmez- gazete bundan iki bin sene 
se çıkartınız. Hiç unutmama- evvel eski Romalılar tarafın" 
lıyız ki ufak bir noktada dan çıkarılmıştır diyebiliriz. 
başlıyan hastalık bütün diş Filhakika, Sezar zamadında 
etlesini çabuk sarar. Bir di- Romada "Akta Diurna,, 
şin çürüklüğü bozukluğu (Güdelik iş) isminde yazıla 
diğer dişlere çabuk yayılır. kağıtlar çıkarılır ve abonele 

Senede bir defa olsun 25- dağıtılırdı. Ayrı ayrı olarak 
50 kuruş vererek (röntgen) elle yazılan bu k · ğıtlarda 
le dişlerinizin filmini çıkar- günün hadiseleri bildirilirdi. 
tınız. Diş doktorunuza müra-
caat ediniz. Takma dişlerin 
türlü türlü belalarından kur
tulmak isterseniz küçük yaş
tan itibaren dişlerinize hak
kile bakınız. 

-:;:.-::...-.::-

Kağıt 
Paralarımız 

........ o•••• .... 
Çeşit, çeşit hastalıklardan 

yakayı sıyırmak isterseniz Bin ve beş yüz liralıklar 
dişlerinizi gözetiniz. Bakınız. ile iki buçuk liralıklarımızın 
Parlak simaya gül gibi ya Londra'da basılması devam 
naklara (cinsi cazibe) ye sa- etmektedir. Bu paralarımız 
hip olmak isterseniz dişlere da ilkbahara kadar tedavüle 
bakınız. . çıkarılabilecektir. 

Devlet demir yolları 9 uncu işletme mUdUr
IUğUnden: 

Beherinin muhammen bedeli 380 kuruş olan 5 ili 6 bin 
meşe cari hat traversi kapalı usulüle 6-2-939 Pazartesi gü· 
nü saat 11 de Sirkecide 9 uncu işletme binasında satın 
alınacaktır. 

Taliplerin 1710 temınat ve diğer kanuni vesikalaıını ih
tiva edecek olan kapalı zarflarını ayni gün ve saat ona 
kadar komisyona vermeleri lazımdır. Şartnameler parasız 
olarak komisyondan verilecektir (414/255 

Bütün Avrupa ve Amerikayı çalkaodıran ve şimdiye ka
dar hiç bir filimin kazanmadığı bir muvaffakiyeti kazanan 

Pamuk prenses ve 
Yedi Cüce 

•• 
Bayramdan Once Ve 

Bayramdan Sonra 
Kabadayı, Yüksel ve Kordon rakıları içenlere daima bir 

bayram neş 'e ve sevinci verir. .. ,~*~ .................. .. 

1 T E L E F O N: 3646 

Tayyare Sinemasında 
Fernandel ve Elvlre Popesco nın 

OYNADIGI 

İKİ AÇIKGÖZ 
1 Bütün gün yorulan dimağını~ı dinlendirmek Gülmek 

ve neş'elenmek ihtiyacınızı bu güzel komedi temin 
edecektir. 
AYRICA: Ekler jurnal son havadisler 
Seanslar bugün 2,30 - 4,30 - 6,45 suvare 9 da 



Rakılar 
Girdinı bir .. d".kkA 
c~ gun u ana 
h Ot attım her bir yana· 
"ak 1 ' 

--
B k 1 ar çapkın çapkın 

• a 1Y0rlardı bana. 
1 

O büUür çayırlarda, 
Kabadayı yüksel iç ... 
Kordonu buldun mu yut, 
Başka rakıyı unut 

l<arn 
() asına el attı 

d ' 1( akka kabadayı. 
ff Otkr:nadan bana çattı 

ayroJa, ·dedi .. dayı? 

.. Ahı 
1 lie b a~ık kalmıştım, 
• Ön'Y_, etıne dalmıştım, 

y Unde aiz çökerek 
erden selam çalmıştım. 

Neş'e saçtık her yana, 
İç sende kana kana, 
Ne iyi rakıymış de 
Uğra her gün dükkana. 

Bütün rakılar coştu, 
Haykırdım kordon koştu, 
Nasılsın, dedim dostum? 
Fakat o da sarhoştu, 

'~ Oııa 
/\rd Cevap vermeden, Burhanettin 
lie~rıdan çıktı yüksel, Şa ~b J ikan 

o' )}ed·Şeri korkma benden 
-~llıaı ı: durma haydi gel. 

' 'ili( •ıııı 1111111 uuı ıı uuuı ıınuı ıuıııı uıı ııı ııuı ı ıırııııuıııuıı ımııı mııııı uıuıııuıııu ıııııı ıı uııuı uuıııııııııın ı ııırıııııı ıııı:ııır ııııımıı ıııııııııııııı ıırı 
'litkara Radyosunun ( BugUnkU Pr .. Jğramı ) 

1
Ye Radyodifüzyon Dalga uzunluğu 

ltk Postaları 1639 m. 183 Kcs./120KW 
~ 1Ye radyosu T.A.Q. 19,74 m.15195 Kes./ 20KW. 

t.3ô1'a radyosu T.A.P. 31,70 m. 9465 Kes./ 20KW. 
t,35 Proğram 

~ı ı.o0 Türk müzigi Pl 
l.10• Memleket saat ayarı ajans, meteoroloji haberleri 

.. ~·30 
.. l.35 

14.00 Müzik (karışık proğram pl) 

Proğram 
Müzik (dans saati pi) 
Konuşma (doktorun saati) 
Türk müzigi (şehnaz faslı) 

·Oo 
·Is 
Oo 

.. ·Is Ajans, meteoroloji haberleri ziraat borsası (fiyat) 
Türk müzigi (klasik poğram) . Oo 

·Oo 
·ls 

1 ·3o 

Memleket saat ayan 
Konuşma. 
Esham, tahvilat, kambiyo-nukut borsası (fiyat) 
Müzik ·Ss reı .. ıs Müzik (Opera aryalar - pi) 

l.15 
l.45·24 

........ 

Müzik (küçük orkestra-şef: Necip Aşkın) 
Müzik (Senfonik plaklar) 
Son ajans haberleri ve yarınki proğram. 

İL. AN 
~llıir Tramvay ve Elektrik 
~~k Anonim Şirketinden: 

tdu:ll1 elektrik tesisabnın emniyeti tammesini temin mak-
1 ~tı~ <iahili tesisatta Şirket tarafından müsaade ve mua

~rıe/~ilnıeksizin tadilat ve ilaveler yapılmasının abonman 
'Yııı 1111~ 17 inci maddesi mucibince memnu bulunduğunu 
~· abonelerimize hatırlatırız. 

- ~ ~~-aetıaleyh, bu muayenenin yapılması için, tesisatında 
Perı a-.,e veya tadilat yapmak mecburiyetinde kalacak olan 

eler· · k t' · · h 

lr 

1 

t~t\ b 1tnizin, her defasında, keyfiyetten şır e ımızı ta -
Şitk a?erdar etmeleri rica olunur. 
tcakıetınıiz, dahili tesisatının muayenesi için tahriren y~
lad <trı her müracaatlarında abonelerinin emrine tamamıle 

• huJunmaktadır. 27-30 ı 
....... 

Sıhhat Balıkyağı 
~orveçya bahkyağla rının en hallsldlr 

iKİ DEFA SÜZÜLMÜŞTÜR 
ŞERBET GİBİ İÇİLEBİLİR 

Hamdi Nüzhet Çançar 

~ıiıiıat eczahanesi 
~::C=====' =~ ... % ı G!*· G '"'iJllU j SAM; 

BAYRAMDA 
l<.iiJtürpark Sinemasında 

Telefon a1s1 

/(adınlar 
Saltanatı 

''lA.ltAKAN 
har1k OVA,, Fraı:sız sinemacılık aleminin bir 
~il;-o~ı" 
.., ·•ar sa~ı'le 

il' - ............ .r:ı~m:u:a;!zz~a~m:_~e:s:e:r;··;.· •••••----

(HALKIN SES/) 

İzmir Sicili Ticaret Me
murluğundan : 

( NURİ, HÜSEYİN ve 
AVNİ KARACASULU ) 
ticaret unvanile İzmirde 
Mimar Kemaleddin cadde
sinde 37 numaralı mağaza

her türlü manifatura ve 
bezzaziye emtiası üzerine 
ticaret yapmak üzere te-
şekkül eden işbu şirketin 

ticaret unvanı ve şirket mu
kavelenamesi ticaret kanu-
nu hükiimlerine göre si
cilin 2434 numarasına kayt 
ve tescil edildiği ilan o
lunur. 

İzmir Sicili Ticaret Me
murluğu resmi mührü 

(İmza okunamadı) 

Mukavele
name 

24 / 1 I 939. Bin dokuz 
yüz otuz dokuz yılı Ka
nunsani ayının yirmi dör
düncü Salı günü ı::aat on 
dört raddelerinde lımirde 
Saman iskelesinde Buldan
lı oğlu hanındaki hususi 
dairede iş gören İzmir 
İkinci Noteri Mehmet E
min Erener vekili Raif 
Giray, İzmirde işimin ba
şında iken yanıma gelen: 
İzmirde Karantinada İnö
nü caddesinde 423 nu-
maralı evde oturan NU
Rİ KARACASULU ve yi
ne Karantinada İnönü cad
desinde 550 numaralı ev-
de oturan HÜSEYİN KA
RACASULU ve İzmirde 
Vasıf Çınar caddesinde 
15 numaralı evde oturan 
AVNt KARACASULU ba
na müracaatla anlatacak
ları gibi bir şirket mu
kavelesinin tarafımdan ya
zılmas nı =stediler. Kendile-
rının kanunu ehliyetleri 
haiz olduklarını anladım. 
İzmir'de Memduhuye ma
hallesinde Kandiyeli sokak 
15 numarada mukim E-
tem oğlu Hamza Atalay 
ve Urlanın Yenice ma-
hallesinde Çilengir soka-
ğında 18 numaralı evde 
oturan Osman oğlu Mus
tafa Zeytin de şahit ve 
muarrif sıfatiyle hazır bu
lunuyorlardı. Bu şahitlerin 
şehadete mani bir halleri 
olmadığı sorularak anlaşıl
dı. Bunun üzerine muma
ileyhim müttefikan söz a
larak dediler ki : Aşağıda-
ki şartlar dairesinde bir ti
caret şirketi tesis ettik 
şöyle ki : 

M. 1 - Şirketin nev'i : 
kollektiftir. 

M. 2 - Şirketin merkezi: 
İzmir ve merkezi ticareti İz
mirde Mimar Kemalettin 
caddesinde 37 numaralı 
mağazadır. 

M. 3 - Şirketin unvanı : 
(NURİ, HÜSEYİN ve AV
Nİ KARACASULU ) şir
ketidir. 

M. 4 - Şirketin mevzuu: 
Her türlü manifatura ve 
bezzaziye emteasının dahili 
ticaretinden ibarettir. 

M. 5 - Şirketin temsili : 
Şirketi ilzam edecek ve 
teahhüt altına koyacak 
her nevi muamelat ve uku· 
datta her bir şerik un
vanı şirketi istimal şar
tiyle münferiden ifayı mu
amele ve imzaya selahiyet
tardırlar. 

M. 6 - Şirketin serma-
yesi : 140765.37 yüz kırk 
bin yedi yüz altmış beş 
Türk lirası ve otuz ye
di kuruştan ibaret olup 
bu paranın elli dokuz bin 
dokuz yüz yetmiş :dokuz 
lira ve yetmiş beş kuruşu 
HÜSEYİN KARACASULU 

30 iKiNCi KANUN 

ve elli dokuz bin clokuz g 
yüz yetmiş dokuz lira ve 
yetmiş beş kuruşu NURİ 
KARACASULU ve yir
mi bin sekiz yüz beş li-

Terzi Kazım Şengüder 
İzmir: Yeni Kavaflar çarşısı 

no. 35 
Avrupanın yüksek terzi mek· 

binden diplomalı ra ve seksen yedi ku
ruşu da AVNİ KARACA
SULU taraflarından nak
ten ve tamamen konul
muştur. 

M. 7 - Şeriklerin kar 
ve zarardaki iştirak his
şeleri : Şirketin muamelatı 
umumiyesinden elde edi
lecek safi hasılat veya 
melhuz zararlar şüreka 

beyninde şu suretle taksim 
edilecektir : .. 

O/O 40 ı yüzde kırkı Nu-
ri Karacasulu, 

O/O 40 ı yüzde kırkı Hü-
seyin Karacasulu, 

010 20 si yüzde yirmısı 
Avni Karacasulu 'ya ait ola
caktır. 

M. 8 - Bu mukavele ile 
teşkil edilen şirket 31 
Kanunevvel 1938 tarihin
de muamelatı tasfiye e
dilmiş olan "Buldanlı Ka
racasulu zade Hacı Hafız 
Nuri ve Hacı Hüseyin,, 
Ünvanlı şirketin alel'umum 
hukuk ve düyununu ka
bul ve t eahhüt etmiştir. 

M. 9 - Şirketin müddeti 
1 kanunsani 1939 tarihinden 
başl yarak 1 kanunsani 1944 
tarihine kadar devam etmek 
üzere beş sene olup bu müd
detin hitamından iki ay, 
evvel şeriklerden her han
gi biri tarafından fesih ih
bar edilmediği takdirde be
şer senelik her devre için 
kendiliğinden tecdid edil · 
miş addolunacaktır ... 

Akıtler başka bir di
yecekleri olmadığını söy
lediler ve sözlerini bitir
diler; verilen bu takriri 
ben yeminli Noter vekili 
bir nusha olarak tanzim 
ettim ve muhteviyatını ken
dilerine yüksek sesle o
kudum ve mealini anlattım. 
Arzularının tamamen iste-
dikleri gibi yazıldığını tas
dik etmeleri üzerine hu 
mukavelename aşağısını he
pimiz imza ettik ve mü
hürledik. Bin dokuz yüz 
otuz dokuz yılı Kanunsa-
ni ayının yirmi dördüncü 
Sah günu. 24/11939. 

Genel sayı. 17469. Özel 
savı. 12/132. 

İ ibu mukavele suretinin 
dairede sakıı 2411/1939 
tarih ve 17469 Genel 
sayılı aslına uygun old?
ğu tasdik kılındı. Bın 
dokuz yüz otuz dok~z 
yıh Kanunsani ayının yır-

mi dördüncü Salı günü. 
24/1/939. 

T. C. İzmir İkinci Noteri 
M. Emin Erener Resmi 

mührü ve Vekili 
Raif Giray 

İmzası 
~~~llllllll~lli;.~~ 

Kemeraltında Sakızpa
zarı karşısında 

ulmren" 
Lo ~rantasına 

Gidenler bütün arkadaşlarını 
da oraya sürüklemektedirler. 

~k;t:;;i(~~J;;;t;il ~ ~ 

ÜROLOG OPERATOR 

DOKTOR 
Fuat Soyer 

Böbrek, mesane. prostat, 
idrar yolu hastalıklarını te
davi ve ameliyatlarını yapar. 
2 nci Beyler Numanzade N o. 5 

Merkez hastanesi göz 
mütehassısı 

Dr. Halit Baran 
Her gün öğleden sonra 
hastalarını kabul eder. 
2inci beyler So. No. 79 

Tütün İnhisarı ka ·şısında 
'"-""'---·'~ ........................ ""-"'-........ ""-"-'""-"'-"'-"""'-'""-""--

DOKTOR 
Tevfik Lütem 

MERKEZ HASTANESİ 
Kulak, Burun, Boğaz 

M ütehassısı muayenhane 2 nd 
Beyler Numanzade sokak Na. 5 

Her gün öğleden sonra. 
ıııııııııııııııııııııın ıııımıııııııııııııııııııııııııoıııııııııııııııııııııınıııııııııııııııı ııııın 

DOKTOR 
İsmail Hakkı 

Bilgeer 
Dervişoğlu 

Dahili, sinir, çocuk hastalıkları 
saat 9-12 İkiçeşmelikte 

1-6 Karşıyaka Yalı 71 Na.da 
T. 3760 

~~~ ::;;..:::~~~ 

Dr. Demir Ali~ 
Kamçıoğlu 

Cilt Tenasül hastalıkları 
. elektirk tedavisi _. 
lzmir - Birinci beyler So. ••·• 

No. : 55 Telefon : 3479 .,.-.-re? 

Peşin ve 
Taksitle 

En müşkülpesent subayla
rın ve sivillerin mizaçlarına 
göre taksitle her türlü elbise 
Diker. 
~~ıııııın~~ 

Aşçıbaşı Marka 
Makarnaları 

1937 - 1933 ~elilik sergi
sinden birincilik madalyasını 
kazanmıştır . 

r=orrnıı~ 
l Cilt, ~a~, l~e ~~~r~~ has-~ talıklar müteh:ıssısı 

1
2 nci Beyler sokak No. 81 

Her gün öğleden sonra 
Telefon: 3'H5 

J;:.t=l:~~~~:'~J;:::.t;:::a' 

Dr. Fahri lsık 
lzmir Memleket !Hastanesi 

RontLen Mütehassısı 

Rontken Ve 
Elektrik tedavisi yapılır 
ıkinci Beyler So. No. 29 

TELEFON 2542 

Yün, ipek, Pamuk, K~ten, 1 
Floş ve karışık her cins ku- l 
maşı kolayca ve emniyeti!_ 
boyar. Telefon: 3882 

9 EYLuL BAHARAT 
DEPOSU - -. ıfJ 

lllllll ıııım llllJ11J1111nıammnııı ıı uııwı~ıııııınırımıunın ııııımmıııııııımııwıımmııuıııoııonımAınınnıumnnmnıımınııınmııımnıııwıı ııııarıııııııııınm 

S. F E R i T E!C::Z A C 1 B A Ş 1 

ALTIN DAMLASI 
Kolonya ve yağsız Kremi 

11 
li 

DEPO Ş i FA ECZANESİ 



SAHIFE4 

Bitlerin 
Söyliyeceği 
Nutuk 

(HAl..KJN SES/) 

• • 
.SON DAKiKA. 

30 iKiNCi KANUh 

• 
iSPANYA PAY 

• • EDILIYORJ 
------00------

------
Londra (Radyo) - Bütün 

cihan matbuatı Hitlerin bu
gün söyliyeceği nutuk hak
kında tahminlerde bulun
makta ve Führerin irad e
deceği bu söylevle beynel
milel vaziyeti ya islah veya
hud büsbütün kötü bir hale 
sokacağı ve İtalyaya bir ce
mile olmak için Akde
nizde ona bir imtiyaz ko
parmak istiyeceği zan olun
maktadır. 

• 
--------------------- lhpanyahariclyenaz~~onun 

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

Urfa Sıhhat 
Müdürü 
-----

Ankara ( Hususi ) 
Urfa Sıhhat müdürü Fadıl 
Kokceören Diyarıbakır Sıh-
hhat müdürlüğüne tayin edil
miştir. 

--:~.:..~-

İspanyadaki 
-~ .. ~-

ltalyan Kumandanı 
Terfi Etti .................... 

Roma 29 ( Radyo ) - İs-
panyadaki İtalyan gönüllü
leri kumandam general 
G ambara tüm generallığa 
terfi etmiştir. 

Deniz 
Müsteşarı 

-ı-=..--

Ankara ( Hususi ) -
İktısat vekaleti deniz müste · 
şarlığına gümrük ve inhisar
lar vekaleti teftiş heyeti 
reisi Mustafa Nuri tayin edil
miştir. 

-:~=~-

Kubilay 
Töreni 
Mart ayı içinde Menemen

de Kubilay abidesi önünde 
yapılacak tören için hazırlı

ğa başlacmıştır. Abide yeni-

den ağaçlanacak ve mükem-
mel bir hale ifrağ edilecektir, 

--: ..... : ..... :-
Vesaiti nakliye hakkında 

• 

lspanya faciasının 
---------mııuı:ııumumıu ---------

EN KORKUNÇ BİR MANZARASI 
Paris, (Radyo) - Frankocuların • bakıcı ve yıkıcı orduları önünde İspanyol toprakla

rını bırakmağa mecbur kalan mültecilerin yürekler parçalayıcı ve perişan hali tarihte mis
line tesadüf olunmamış derecede feci tasvir edilmektedir. 

48 saat aç uykusuz kalmış çocukların nakil vasıtaları bulamadı~ları için yaya olarak 
yol almağa mecbur kalmış kadın ve ihtiyarların feryadı figanları lspanyol dıramının en 
korkunç tablolarından birini canlandırmaktadır. 

Filistin Konferansı 
Parıs, (Radyo) - Londradan haber veriliyor : 
Önümüzdeki ayın ilk günlerinde burada Filistinin mukadderatını tayin 

konferans toplanacaktır. 
edecek olan 

Yahudileri, İngilterin eski umumi valisi Lord Reading ile Lord Rogila ve 
ley temsil edecektir. 

Lord Barek-

Fransa hiç bir kimseden korkmuyor 
• 
lcabaderse bnnu ispata hazırmış! 

Paris (Radyo) - Bir ziyafet esnasında söz alan Fransız maliye nazırı bay Paul Reymat 
diyor ki : Fransız maliyesi son üç ay zarfında vaziyeti çok düzeltmıştir, yavaş yava~ Fran
sadan çıkan altınlar milli bankamızdaki yerlerini almakta devam etmektedirler. işte bu 
altunlardır ki icabında lazım gelen silahların satın alınmasına yardım eder. 

Fransa hiç bir kimseden korkmaz bunu icabında göstermek kolaydır. Sözlerile nutkunu 
bitirirken maliye vekili Amerikanın Fransaya ultura modern tayyarelerd-en 600 adet vere
ceğini bildirmiştir. Bu vaziyet:Amerikanın Avrupa demokrasilerine azami yardım edece
ğini göstermek itibarile ehemmiyetidir. 

---------mmoıınıııımnııı---------

Japonyanın Sulh Hazırlıkları 
Paris, (Radyo) - Japonların Çinliler karşısında bir kaç hezimete uğramaları Japonya

daki maneviyatı hayli sarsmış~ır. B1.1 maneviyatı tamir ve halkın hüsnü teveccühünü ka
zanmak maksadile Japonya hariciye nazırı Arita'nın nutku malumdur. 

Arita bu nutukta Japonyanın Çinlilerden harp masraflarını ve hiç bir toprak tevziatı 
aramıyacağını, Çini hür ve müstakil bir hükumet olarak tanıyacağını söylemişti. 

Bu sözlerden Çinde, beklenen sevinç hasıl olmadı, Japonyada ise sulh yaklaşıyor diye 
hayli ümitler uyandı. Lakin en büyük asabiyet Rusyada görüldü. Çünkü Moskova hüku
meti, Çinin silahla istila edemiyeceğini anlayan Japonyanın maksadına siyasetle vasıl ol
mak istediğini anladı. Rusyada bu kanaati uyandırmağa sebeb olan Aritanın bu beyana
tında "Uzak Şarktaki da sulhun tesisine Rusya mani oluyor,, demesidir. 

--------------- ... ~-·----------------
Okullarda Tayyarecilik Dersleri 

Ankara, (Hususi) - Bütün okullarda Hava kurumuna yardım teşkilatı yapılması 
Maarif Vekaleti tetkiklerde bulunmaktadır. 

ıçın 

Maarif Vekaleti talebeye tayyarecilik bilgisini aşılamak üzere haftada bir ders ilave et
meği de düşünmektedir. Bu suretle talebe okulu tamamladıktan sonra tayyarecilik ve bu
nun ehemmiyetini de öğrenmiş olacaktır. 

Y ARDIWCI ÖGRETMENLER HAKKINDA 
Ankara, 29 (Hususi) - Lise ve orta okullarda yardımcı öğretmen 

önümüzdeki ders yılı başından itibaren, vazifelerine nihayet verileceği 
men kullanılmıyacağı hakkında neşredilen yazılar asılsızdır. 

olarak çalışanların 
ve yardımcı öğret-

Öğretmen ihtiyacını karşılamak üzere alınan tedbirin çok iyi neticeler verdiği görül
müştür. Maarif vekaleti bu öğretmenlerden vazifesini muvaffakiyetle görmüş olanları tah
sil vaziyetleri müsait olduğu takdirde esas kadroya da alacaktır. Dahiliye vekaletinden ge

len bir tamimde kamyon o
tomobil ve araba gibi nakil 
vasıtalarının mensup olduk- ! İSTER GÜL İSTER AGLA 

1 ---~~--~~--------------~ ları belediyelerce kaydedil
mesi ve bu hususta beledi-
yelerin son derece hassasiyet 
göstermeleri bildirilmiştir. 

Kadın 
• • 
insanı ipe Kadar Sürükler 

Pariste karısı ve altı evladı ol~r :n:ıliye mtifettişlcrinden Belanıy tevkif edilmiştir. Pek 

Ateşin değerli 
galebesi 

namuslu, mevkii parlak olan bu adamın hapis edilmesi Pariste hayretle karşılanmıştır. 
1 

Sebebi kulaktan kulağa fısıldanıyor : r.ı .tliye nezaretinin müfettişi maliyenin fazla masraf
larını görmüşte nasıl oluyor da metresinin iuın ' i masraflarım görmemiş! Deniyor. 

-::---_ ..... __ 
-Baştarafı 1 nci sahifede
spora sonra Ateşe düşmek

tedir. Fakat hu sonuncusu
nun vaziyeti henuz belli ol
muş sayılamaz. Buna sebep 
de Alsaklıların Ateşle oyna
dıkları maça itiraz etmiş 

bulunmalarıdır. Alsancak 
itirazında haklı çıkarsa İz
mir şampiyonu Siyah beyaz
lılar olacaklardır. Yakında 1 
vaziyet tevazzuh edecektir. 

A Özgür 

Belanıy'nın bir arkadaşı bir gün kendisine bir güzel kadın takdim ediyor. Bu kadın 
daktilo idi. Müfettiş bu güzel yüzük, ateşli gözlerin, şirin sözlerin tesirine dayanamadı. 
Daktiloya aşık oldu. ona derhal bir iş verdi bir de apartman tuttu. Bu tanışmanın ikinci 
yıl dönümü gelmişti. Kadın aşıkından bu yıl dönümü için iki lüks manto istedi. Çılgın 
aşığın parası yoktu, fakat metresi vardı. Bu iki mantoyu ellibin franga veresiye olarak 
temin etti. Tanışma yıl dönümünü şahane yaşadı. Fakat matoların faturaları geldiği zaman 
müfettiş ne diyeceğini şaşırdı. Öteye baş vurdu olmadı, beriye vurdu olmadı. Bu anda 
meseleden asıl karısıda haberdar olunca kocasının hareketini maliye nezareti nezdinde 
protesto etti, derken maliye nezareti sefahata dalan bu selahiyettar memurun vazifesinden 
şüpelenerek işten el çektirdi.· Öte taraftanda kürkçü paranın hapsen tahsilini mahkeme
den talep etti. Tam memuriyetten azlolunduğu gün tevkif müzekkereside geldi. Adam 
niye uğradığını şaşırdı ki bu hale oda ağlıyacağını mı, deli deli güleceğini mi bilmiyordu. 

Sen de ey okuyucum bu hale : 

İSTER GÜL İSTER AGLA 

kadar harbedeceğiz diyor 
--~---~[!]------~ 

Sofya, (Radyo) - Roma- naatine göre bu konfera 
dan alınan haberlere göre ispanyanın taksimi için k 
ltalyan mehafilinde ispanya rulacaktır. 
topraklarının bir kısmının Paris (Radyo) - Dün I 
Frankoya terki ile diğer bir • panyol hükumeti hariciy 
kısmının da bu zaferi temin nazırı Mösyo Alvarez D 
için gönüllülere mühimmat Vayo Fransız hududunu ~e 
ve vesaiti harbiye gönderen çerek Perpignan'a gelmişti 
ıtalya ve Alriıanyaya bırakı- Orada gazetecileri kah 
lacağı anlaşılıyor. eden mumaileyh ded?ki : 

Sofya, (Radyo) - Barse- Bugünkü vaziyetin pe 
lonun sukutu üzerine ltalya nazik ve tehlii{eli olduğun 
Cumhuriyetçi ispanyanın ar- kabul ediyorum. Barselonu 
tık mevcut olmadığını farze- hainlerin eline düşmesi şüp 
derek bu hükumetin mukad- hesiz ki bizim için acıdır 
deratım tayin için Almanya, Fakat ordumuzun ricatı ga 
lngiltere ve Fransadan mü- yet muntazam olmuştur. Or 
rekkep dört devletin topla- domuz bozulmadı sonun 
nıp bir konferans yapmala- kadar harba devam edece 
rını teklif etmiştir. Jtalya taki hainleri tepeleyin 
bu teklifte israr etmektedir. ceye kadar. 
Dünya sulhunnn idamesi lspanyol hariciye nazırını 
matlup ise bu konferansa biraz sonra hükumetinin ya-
icabet gerektir diyor. lngiliz pacağı bir toplatıda bulun-
ve Fransız mahfcllerfoin ka- mak üzere hududu geçmiştir. 

----------------[!]----------------
Frankocular yıldırım 

ilerliyorlar 
süratile 

-------[!]-------
Paris, 30 (Radyo) - Frankocular ileri hareketlerine şe

hir ve kasaba zabtına müthiş bir süratle devam ediyorlar. 
Son muharebede 5000 esir almaları Fırene mıntakasında 
ilerlemeleri bura gazeteletinde çok heyecan verici neşri
yata sebeb olmuştur. 

Doktorların Çalışma Vaziyet 
leri Hakkında Tetkikat 

Yapılıyor 
-->~--

S,hhat işleri Vekaleti gör- nedeki ücretten pek fazla 
düğü lüzum üzerine doktor- ücret istemektedir. Sıhhat 

ların çalışma vaziyetleri et- işleri Vekaleti bu vaziyeti 
rafında bazı tetkikler yap- derhal dikkate almağa karar 
maö~~ başl~y~ış~ır. vermiştir. Doktorların evler-

grendıgımıze göre bir . h l . 
kısım doktorlar muayeneha- dekı asta arı tedavı husu-
neye gelemiyecek derecede sunda alacakları ücret etra-
ağır hastaların evlerine git- fında yeni bir formül bulu
tikleri takdirde, muayeneha- nacaktır. 

Çin tehlikesinin büyüklüğünii 
bir Japon nazırının 
ağzından dinliyelim 

-------l!J----~~~ 
Paris, 30 (Radyo) Japon

ya hariciye nazırının bütün 
Japon milletini, Çin tehlikesi 
karşısında, birliğe ve feda- 1 

karlığa davet eden beyanatı 
dünya siyasi mahfillerinde 
derin tesirler ve akisler bı-
rakmıştır. Japon nazırının 

"bir milyon,, muntazam Çin 

• 
lngiliz - Fransız· 

Hariciye Nazırları 
Görüşecek 

askeri karşısında bnlunul
duğu ve büyük bir fedakar
lık ve kahramanlıkla bu teh
like bertaraf edilmezse Çın 
- Japon Harbının daha yir
mi sene devam edebileceği,, 
mealindeki itirafları Çin ta
arruz ve tehlikesinin gittik
çe büyüdüğünü gösteren 
bir vesika ad edilmektedir. 

Okul Sesi 

Sofya (Radyo) - Fransa 
hariciye nazırı Bonnenin bu
günlerde Londraya gideceği 
söyleniyor. Bu gid'ş ltalyanın 
dörtler konferansının toplan
ması hakkındaki teklifinin 
tetkikinden sonra İtalyaya 
verilecek cevabı tesbit için 
olduğu zannediliyor. 

Matbaamız tarafından çı
karılmakta olan "Okul Sesi,, 
bayram münasebetile bu 
hafta çıkmıyacaktır. 

l lt;:t'::;JJii;:::t:llt;:t'::;JlfiillD ~~~ 
Askerlik şubesinden: 

~ İzmir baş oturakta kestelli 
caddesi Salih efendi hanın'" 
da boşta Nevşehirli 318 do
ğumlu Abdullah oğlu Meh
met ·Selim Giray'ın şubeye 

gelmesi ilan olunur. 

zengin Olmak Pı·yango 
isterseniz Biletlerinizi Mutlaka SAADET Kişesinden Alınız 

Çorakkapu . Polis Merkezi karşısı No 354 
H. TAHSiN ÖNDER T 3497 


