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ATATURKüN BIR SOYL EVI 
Büyük Sovyet Sanatkarlar1 

• 
lzmir Halkevinde 

'Yeni Sovvet Rusvasu= veni sanat v1khzlar1 
„ "' „ .,; 

dün ak~an1 Halkevinde izrnirlileri yüksek 
sanat ve kabilivetleri ilc n1cftun, 

n1ec1tib ve"' n1est ettilcr 
. Dün aktam fzmirde izmir- millet i~in gunir veren ar-
Ulere hi~ unutulm1yacak müs tistlerin §ah1slarma mahsus 
teana bir heyecan ve san'at k1ymet ve iktidarlanm birer 
lecesi ya,atan Soyyet artist birer tetkik ve tahlile mü-
ltrinin ~ok yüksek ve her said d t>g·ildir. 
21

1Dan i§idilmes; mümkün <;ünkü bunlarm her biri 
0lanuyan konserinde bulun- i~in sütunlarla degil, sahife-
llldk saadetini clde etmi§ JerJe dolusu methiyeler, tak-
bahtiyarlar arasmda idim. clirlcr, afe rinler yazmak ]ä-
~11 sabrlar1 karalarkcn bile z1m gelecektir. Bu yüksek 
ulaklar1mda dün geceki ve gen~ sanatlan yeti§tiren 

konserisn ruhlara kanad, gö gen~ Sovyet Rusyay1
1 

elde 
llilllere co-1a11, ta~an bir he- ettiklcri büyük zaferden do-
Yecan veren ilähi nagmeleri lay1 ~ok degerli artistleri 
•kaedib duruyor. · kutlularken bize bu müstesna 
b Ne yaz1k ki, sütunlar1m1z sanat ve heyecan gecesini 
Ugünkü Sovyet Rusya'ya ya§atmaga sebeb olanlara 

htiyük bir §Cref ve §an ka- özyürckten t e§ekkür etmegi 
2'nd1ran ve ~ogu san'at ödenmesi gerekli bir bor~ 
dthas1 zirvesine merdiven bildik. 
~OYan bu müstesna, bu bir SIRRI SANLI 
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\lQzel bir oyundan sonraFener 
1 - 3 Olimpiyakosu yendi 
Istanbul 4 (Hususi) - Yu- lebine bitti. ikinci devrede 

~•nistan ikincisi olimpiya oruna ba,lan~1g~ zaman Oli?1-
"-oa tak1m1 bugün ilk ma~1m p1yokos ser1 b1r akmla dk 
Fenrbah~e alanmda Fener- dakikada yegäne golünü yap-
bah~e ile yapb. Mutat mera- b. Bu devrede tamamile Fe-
•inide b l ncrbah~enin hakimiyeti albn-n sonra oyuna a§ an- . 
di Fe t k d b 1 h da ge~b. F enerden Esad bir-. ner a 1m1 er a a - d 1 k O ki-· t' . d k e pena b a~1rd1. yunun 

-•ye 1 tes1s e enre oyu- b' . 'k' d k'k d 
llUJi b · . d k'k d E 1tmesme 1 i a 1 a var 1 

etmc1 a i asm a §- h k F'k h f l'efin w b' . . ava ararmtfb. 1 ret a 
ti ayagile . iri?c1 gol. yap- hattmdan ald1g1 bir pas1 bü-
~· Buw gol 15 ~nc1. ~a~ikada tün müdafii ge~erek §ahsi 
t. ~1g1n yapbg1 ikmc1 gol bir akmla ü~üncü golü de 

kab etti. yapb. Ma~ ta 3 - 1 F enerbah-
-._Birinci devre 2 - 0 Fener ~enin lehine bitti. 

-~'.t..-~~~ ... f·~~rnra • ~· 

[Y avuzun kahramanbg1] -29-

l111 Clftna ~1karacaklar. Hey gidi <;anakkale 
hey. Daha b!rka~ ay evvel burada kaya~an 
diitnian kuvvetleri nerede?. Birka~ ay evvel 
h'1raa1 böyle mi idi?. Bütün bu sahiller ls
banbula kadar gitmege karar veren ve Türk 
•Ungülerinin §iddeti önünde denize dökülen 
:~tnianlarla ~dolu idi. ~imdi buralar1 büyük 
•r sükun i~icde, hertarafta büyük bir ses

lillik var. 
Donanmamn ge~tigi bu snhillerde sanki 

~1n1n1 kaldiran yüzbinlerce tehid " bizim 
111tika1111m1z1 ahmz, bizim intikam1m1z1 ahmz „ 
diy~ baf1r1yorlard1. Y avuz koca gövdesile 
lbain tarlalann1 seyirtib ge~mi§ti. ~imdi itte 
lad büyük tehlike önüne gelmi§tik. Büyük 
~hlike lngilh main tarlalarm1 ge~mekte idi. 
U llibnüzde hi~ main yokmu§ gibi tam yolla 
er~oruz. 

1- trafta ses sada yok. Acaba ingiliz dost-
l'l1D1z nerelerde ?!. 

l lierhalde Türk donanmas1mn <;anakka
tden ~1k1b hücüm edecegi kimsenin akhna 
ttlniiyor. 

kü~ük torpitolar 
heklemege ba1l1yor 
Bogazdan ~1kmca amiral kü~ük torpitola

~.boiazJD d111nda ve önünde beklemek em
·qq •erdi Y aln11 Yavuz ile Midill ilerliyordu. 

Atatürk Türk ku1u kurumunun a~1lma 1enliklerinde bir söy 
levle Türk gen~l~ginin havac1l1kta tutacag1 yolu gösterdi 

Ankara, 3 (A.A) - Türk Bayanlar, Baylar! unukmuftur. Hayatmda esas sikiigi, yalmz eksikligi degil 
Ku§u kurumunun a~1b~1 bu Bizim dünyam1z, bilirsiniz, unsurlar1 bunlar degilmidir? sadece bozuklugu hayab im· 
gün U~ak alanmda Reisicum- topraktan, sudan ve havadan Bu unsurlardan birinin ek- käns1zhklar hayab hele ulsa 
hur Atatürkün bulunmak su- seven, onu korumak istiyen, 
retile ,eref ~verdikleri büyük yurdunun ·topraklarma, de-
merasimle yap1lm1fbr. Ba,ba- nizlerine oldugu gibi havas1-
kan f smet inönü ile Bakan- nada ilginligini hergün biraz 
larm Sovyet aRusya büyük duha ~ogaltmabdir. Bu ilgin-
el{:isi Karahan, Kamutay üye- lik sayd1g1m hayat ögrenle-
lerinin, genel Kurmay ve rine egemenlikle olur. 
Milli Müdafaa BakanhklariyJe - Natur~insanlari türetti, on-
diger Bakanhklar ve Sovyet lan kendine tapbrd1, da an- • 
büyük Elt;iligi ileri gelenle- cak insanlarm dünyada ya-
rinin bulunduklari bu toplan- sayabilmeleri i~in onlarm ta-
ttda, havanm müsaid bulun- biata egemcnliginde fart kal-
masmdan ve gidib gclmek d1. Tabiat <l1llar1 kendi un-
i~in temin edilen kolayhklar surlar1 i~in<le ezmekten, bog 
ve bu meyanda Devlet De- ma.ktan, yob.tmekten ve et· 
miryollari idaresinin tertip tirmekten cuda ~ekinmemi1-
ettigy i katarlardan geni~ bir t ' 

Ir. 

surette istifade ederek ve Türk, bu büyük hakikab 
alam ~evreyen binlerce halk üzelden tammak kapasitesini 
bulunuyordu. göstererek kopsal bir Dölen-

Saat tam 15 te Ba,bakan Ie toprag1 veJ r onun türlü 
ismet inünü kürsüye ~ikarak ürünlerini insanhga verimli 
bir söylevle Türk Ku~u ku- „k1Jm11, okan denizlerde gö-
rumunu a~m1§br. güs1emedik dalgalar b1rakm1-

Ba,bakandan sonra, alan- yarak insanhga genlik veren 
da bulunanlarm sürekli ve kültür yollar1 a~mtfbr. Läkin 
,iddetli alk111lar1 ve yafa sa- ya~ad1g1m1z bu ~agda arbk 
daJar1 arasmda kürsüye ~1- _ Sonu 4 üncüde _ 
kan Atatürk bir söylevlc 11'!:'11 ~ 1,,„q1 ~'"''' ~ l''"'q 1, •• 111 P'„"!11 fl!!:.'ll• "•~ ~ „..,., .:;, „ • • ,,~ „ 1 ill 1 1111 " ill „~ „ ... „ 
:i~~~ g:.~~:ni g~~;a~~v:;~ HALKEVi "·~BÜYüK SPÖR ·~ENLiKLERI 
kendisini bekliyen yüksek ve 
degerli yerini almaga ~ag1r
m1§br. Büyük tefin bu söy
levini Türk Tayyare Cemi
yeti Ba§kam Fuad Bulcaym 
Türk ku§U kurumuna kar§l 
büyük teflerin göstermit ol
duklan ilgiye kart• her iki 
kurumun derin duygular1m 
ve §Ükranlanm ifade eden 
v~ Türk kufU kurumuna ho
cabk edecek olan planörist
ler ve kuruma yaz1lm111 olan 
gen~lerimizi takdim eden 
söylevi takib etmittir. 

Bundan sonra u~u,Iar ya
palmifbr. IIk u~ufu Sovyet 
u~aklarmdan Anohin ile bir
likte Türk ku§u kurumu 
gen~lerinden F erid i§tirak 
etmit ve ~ok güzel akroba
tik hareketler yap1lan ve 
alanda bulunan her kesin 
büyük bir zevkle seyrettikleri 
bu u~UfU bir digeri takib 
eylemi§tir. 

Planörlerden sonra bir tay
yare filomuz muhtelif u~u,
lar yapbg1 gibi Sovyet u~uk
larile Y e1ilköy makinist mek· 
tebi ilk mezunlarmdan Ne
cib te paranüt tecrübeleri 
yapm11lard1r. 

Ankara, 3 (A.A) - Rei
sicumbur Atatürk Türk kutu 
kurumunun bugün yapalan 
a~il1t1 merasiminde fU söy
levi söylemittir : 

- - ---- -------- ..0000 --- - --

Dün Alsancak Spor Alan1nda Halkevei Spor 
1ubesinin tertip ettigi senlikler parlak oldu 
Dün Alsancak alam tarihinde kaydetme

digi bir spor günü yasad1. Halkevi spor 
§Ubesi tarafmdan tertip edilen mektebliler 
arasmdaki atletizm bayram1 yap1ld„ 

~imdiye kadar izmirde hi~ bir spor ha
reketi bu kadar ragbet görmami§tir. Bayan I 
ve baylar arasmda icra edilecek numaralar1 
görmek i~in halk sabahleyin saat 9 dan i 
itibaren .alana ak1n etmege ba§lamt§b. Mu] 
sabaka zamam geldiginde tribünlerde ve 
alanda duracak yer kalmamtfb. 

Müsabakalara ba,Jamrken Vali General 
Käzim Dirik Rus misafirlerle birlikte sa
hayi §ereflendirdiler. Misafirler seyircilerin 
candan alk1§larile kar§1land1lar. Bhaz sonra 
da bayrami himayelerine alan f1rkam1zm 
batkam Bay Ayni Dogan da alana gele
rek müsabakalarm sonuna kadar bütün nu
maralar1 yakinen takib ettiler. 

Mekteblerimizin atletizme gösterdikleri 
alika tebrike deger. lzmirde mevcud se
kiz erkek, ü~ k1z mektebinden dört yüze 
yakm atletin ittirik ettigi bütün numarala
nn neticelerini yaz1yoruz: 

50 metre; birinci ( K. L. ) Muattar 9 sa
niye, ikinc! (K. M.) Semahat, ü~ünü Enstü 
tüten Bedriye. 

Tek ad1m; birinci Turgud Lise 5,68, ikin 
ci Saim 9.50, ü~üncü Ha§im Buca. 

800 metre; birinci Muzaffer (K. 0.) 2,16, 
ikinci Mustafa Buca. · 

100 metre sür'at erkekler; birinci Hasan 
Buca 11,4,5 ikinci Bilit Ticarct. 

- Sonu 4 üncüde -

Bedeli Nakdi Efrad1na: Askeri Elbisenizi Herhalde Ahmet As1m Uz'a 
• • . ~ifte dikif Serput ve T ozlukla birlikte alb liradan 

Yaptir1n1z. En saglam Yerh Mahndan <;If te provah sekiz liraya kadar 1smarlama elbise yap1br. 
ESKI BITPAZARINDA NO. 15-17 TELEFON NO. 2042 
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Karaya ayak basild1.~1ndanhcri iledcnen 
n1esafe topu topu + - 5 kilon1etro idi! 

Herkes bunlan ~igniyor, ( geriye baktim. <;uvallar §O
üzerlerine bas1yor, i~i toprak sesi bembeyazd1; sanki koca 
dolu ~uvallardan yaptlm1§ bir 1 man kuru fasulyeler yanyana 
köprüden ge~iyorum. Bu köp dizilmi§ gibi uzamyor; gayet 
rünün mesnedi Frans1z kar- berrak bir mavi bir zemin 
de§lerimin cesedleridir. On- üstünde yükselen kollar, ba 
larm ~ignene ~ignene ezilmi§ caklar manzaray1 baltahyor-
yüzlerine basarak yürüyorum. du. Bir ölüm istihzasile "Mil 
Bu ~uval kald1r1mmm öte- li Cadde„ ismi verilen bu 
sinde berisinde havaya dikil me§'um yolcia en korkun~ 
mi§ bacaklar var. Onlara §ey oraya häkim olan süküt 
tak1lmamaga dikkat ediyo- tu. 
rum. Uzanm1§ kollar var ki, SükUtu bir mezarm bir de 
ben ge~tikten sonra arkam- rin feryadidir, müthi§! 
dan i§aret verir gihi eski diyen §air ne dogru söyle-
vaziyetlerini ahyorlar. mi§ti. 

.ßaz1 yerlerde kum torba-
Sanki bu ~irkin ve feci 

Jari käfi gelmemi§ cesedler 
yolu yapanlar utanclarmdan 

a~1kta kalm1§, buralarda, bir 
susuyor, gibidiler. Buras1 bir 

birinin üstüne y1g1lm1§ cesed röl gibi 1ss1zd1 ve bu ro""lde 
tabakalari görülüyor. Bu ce- "' T 

sedlerin kafataslarmm bir ta- sessizlik hükümrand1. Et, ke
mik, cerahat ve kumac:: y1-

raf1 iskelet, öte taraf1 mum y 
gm)ari tahammür ve tefessiih 

ya halinde. Karanm~ yüzle„ 
ediyor, daha derin tabaka

riode uzam1§ tra§lanm bile 
larda birbirine kari§1yordu. 

göaüyerum, 
Sanki herkes bu cesdler- Dün yüzlerce canh insan-

den korktugu ve igrendigi dan bugün kuma gömülmü§ 
i~in onlari burada yapyalmz ve gecenin karanhgma kar§I 
b1rakm1§lar„. Bazi baz1, bu isyan edea yegäne sakit §i-
mezarhk caddesi, bu ölü yet, öteden beriden f1rlam1§ 
bulvan, insanm ayaklon al- olon asi azalarm, i~aret ve-
tmda ~öküyor. <;öken yerler, rir gibi, duru~lar1 idi. 
ölülerin §i~mi§ karmlarma Kumlarm i~ine gömiilmü§ 
tesadüf eden k1§1mlard1r. ölmü§ isnanlardan ni~ane 

MiLLi CADDE DEGiL olarak th§ar1 f1rliyan bu kol-
ÖLÜLER BUL VARI !.„ lar ve bacaklar, batm1§ ge-
Bas1ca, i~indeki gazlar bir milerin suyun yüzünde kal-

tarafa ka~1yor. Buras1 müthi~ mI§ ldireklerine benziyordu. 
bir mezaristan yolu, insan 0 azalar bu cenazeler yulu-
ölülerinden yap1lm1~ har~la nun, kendi vücutlerinden ya-
dö~eli bir cadde, zemini ce- p1lm1s oldugunu sanki, sessiz 
setlerle tesviye edilmi§ bir feryatlarla bagmp ilän etmek 
bir mecra idi. istiyorlard1. 

Yap1lacak yeni hücumun Cescdierm bu isyam, da-
bu mecranm bir yerinden marlanmdaki kam dondurdu. 
ge~mesi Iäz1md1. Buras1. ha- 0 inadc1 serkc~Ieri yola geti-
yaletler ~ölü' deh§etler h1ya- mek, emre itaat ettirmek i~in 
bam idi. Cesetler bu korku daha pek irok kum torbusma 
h1yabammn, bu na~ler bulu- ihtiya~ vard1. 
vanmn feci aga\:lara idi. TOR<;U MÜLAZiMi ALAY 
Onlara basmamek i~in ~u- GE<;iYOR · 
valdan ~uvala athyarak ko- Bir hamlede kendimi bir 
§Uyorum. Patlam1§ ~uvallarm ~1kmaza atbm. Burada bir 
a~1k yaralarmdan kumlar f1§- top~u müläzimi hir telefona 
kmyor. <;ignedigim bunca egilmi§, bir§eyler söylüyordu: 
hareketsiz mahlüklar arasm- - Siz top~u ras1d1 m1sm1z? 
da tek lba~1ma, ya§amaktan Arkasm1 dönmeden homur-
korkuyorum. Soguk bir ter dand1 : 
bütün vücudumu kaphyor, - Evet, ne var? 
bu soguk ter, belkemigimden - lngiliz kumanclam beni 
a~ag1ya dogrn ak1yordu. acele size gönderdi. Kirte 

Nihayet ölüm caddesi da- mmtakasma ate~ eden 75 lik 

~ 
0 a 
tD 
Q.. .... ..... 
tD „ .... = ~lucizc isten1e1n 
Bizim Salamon öldü. T abii 

iyi adam olugu i~in dogru 
Cenncte gitti. Orada dog
rusunu söyliyeyim, kimseleri 
bulamad1. F ena halde cant 
s1k1hyordu. Nihayet kar§isma 
Musa. Peyga!Jlber ~1kb: 

- Biraz ne§'elen Salamon. 
Haydi, ly1 vakit ge~irmek 
i~in seninle iskambil oyniya- 1 

Jim. 

-- Emredersiniz, yalmz bir 
§artla, mucize istemem, mu
c1ze yapm1yacag1mza söz 
veriniz. 

Lokantada 
Garson bu tavuk bir deri, 

bir kemik. 

- Tüylerini mi 
yordunuz? 

'ferzi 

de isti-

- Bir terzi kadmla evlen
mi§tim, 3 sene beraber ya
§ad1k. 

- 3 sendir kimbilir 
neler dikmi~tir? 

- Bir tek~ey dikti, 
g1ma incir! 

Sevda' 

s1ze 

oca-

Nermin Cavideye anlab
yordu: 

- Benimle evlenmek ic;in 
Ali bütün servetini terketti. 

- Evlendiniz mi? 

- Hay1r, o servetini terk 
edince bende onu terkettim. 

l(cski 
~ 

Kocas1, gece yar1smdan 
sonra geldi karis1, \:1k1~b: 

- Herif ne oldun? öldün 
··? mu. 
- i§te göriiyorsun ya öl

medim. 
-Ke1lke öleydin ba~i gice

Jeri bulundugun yeri bilirdim. 

'

7

ann1ak 
Kadm - hen ne kadar 

güne~te dursam nafile yan
m1yorum. 

Erkek - Siz yanmak ic;in 
degil yakmak i~in yarahl-
m1§s1mz. 

l)crni~lerki 
Avc1ya demi§lerki: 
- Her gün av eti yerini

sin? 

- K1rk gün taban eti, bir 
gün av eti yerim demi§. 

rald1 ve mestur yol ba§lad1. bataryalanmmiz atic::lanm en · · · 
c:=.· d k "" lzmir lkinci lcra memurlu-
'J'1m e arb bir demir ve az 500 metro daha uzatma- gundan: 
h1rdavat y1g1m arasmday1m. rica ediyor. ingiliz k1t'alari-
H t ft k kl k 

Bir bor~dan dolay1 tahh 
er ara a, „ az1 ar1 sö ül- nm ilerlemesine "ragmen, bu 
·· ) l l k hacze ahmp paraya revril-mu§, pas 1 te örgü er mk, bataryalar, hücum ba§lama- " 

k k 
mesi mukarrer muhtelifüicms 

1Vr1 süngüle, küflenmi~ dan evvelki mesafelcre ate§ 
f. k k l h ev e!iyasmm ar1k arthrma l§e ovan ar1, mermi ar- ediyorlar. Ben gelmeden cv- l' 

tu§lan dolu... 0 ~irkin s1rat vel iki ingilizi öldürdüler. suretile fzmirde Göztepede 
köprüsü bitmi~ti. Arbk ne Mermilsr, ikinci hattm tarn tramvay caddesinde 889 nu-
h l tI t k II A • marah evde 14 - 5 - 35 Sah aya e er, ne e a us etmt§ ortasma dü§üyor ve bu hal 
azalar, nc de ölüler jimnas- devam ediyor. günü saat 14 raddelerinde 
tikhanesi kalm1~h ! . . Olabilir! birnci arbrmas1 icra k1lma-

Son bir defa daha dönüp r Arkas1 var ) cakhr. Mal b1rinci arbrmada 
11;qr+j•i.;t•P•'ll•1•"'11;111·+"'1r;t1~11•"' 11•"11111•"•1111•·~11m„1111" 1pl'."l111•••1u11"•11111•q1t•1•"•1r ·/. 75 §ini bulamad1g1 tak-
111..c11a..::b„„ttllhd!llli.dlll!h.dlhi.iitlbu, llbUi!ll!Ji1al 1i~1r 1-::"tt1b~t1::d1 =II .dll~ll 1~11~1! 1!;11 

t!4 E M L AA K V E E y T A '·•;_~ 1 dirde ikinci arhrma olarak 
• .._~ E,! ~ tayin edilen 20-5-35 Pazar-
[+J r+~ ' v.~ ß A N KA S 1 t- ,:i 1 te~i günü ayni saat ve ma-
i.·+· F. •• _~-=-~--r,: ~: halde ikinci arbrmas1 icra 
ll'!'ll M••t k •d• 1 k1lmarak en cok arbranJn 

E
11~ U e 81 ID maa§ arIDI t!~ l üzerinde b1rak1lacakd1r. Ta-

•:ts e k t::.E }" } • h ~ t d [ t ! tp erm yevm ve ma alli 

i•l IS OD 0 e er [•~ mezkürde haz1r bulunmalan 
t]'!:" 1;'ßl~JJ1.;ttlt;'Jlll.:'I' ~JJ+il~~11;,q11;,tt0P,;tlll. qr•·.,.~~Jl""·IP'"'llf '"'11 l~ l 1•q ,,.. lfT"•l!ll~l!"'•qliJi 1 J 

4 11M1111~~11i.iilll1111dll~.idlllb1dlll•1iaWl!h 11111o„1ilOh11t1111J1;;.iJJJ:i111iUi1111~rh~a111:;1J 011~11 + b~dr1=rm~111h,d11 ilän o unur. 

Osmanl1cadan · ~r.::- ~<a~~~~~~~:~ ~~~~~~~r•J 
.. 11! • 

TURK<;EYE KAR~ILIK- 1 ·:„ V E N 1 z E L 0 s u N • 
LAR KILAVUZU rtJnn1 ' 

G ·~: MA R i F E TL ER i 1 
1,1 

Gafil Aymaz, dalgm, 1111~11 - „ 00•• "tir 
ho§ ~ YAZAN: RAZIL TOMSON Uf 

G f it•"'ll~ ~-= -B 33 ~~~fj~ a il avlamak - Dalgm- . b~,~~~~@Er - - ~~~~r...•.i 
hga getirmek \' akayii bu kadar degi~tirn1ek insanlann 

Tegafül etmek Anla- kuvvet i haricinde gibi görülür 
mamazhktan gelmek, anla- -Muhakkak olan bir~ey var : lundugunu ve Atina önüne 
maz görünmek sa o da, ag1k~a isyan eden bir donanma gelmesi elzem 

Gäh gähi, geh, gehi 
Arasira ve eski postuna kavu~mak oldugunu bildiriyordu. 

i~in müttefiklerin teveccühü- Yaoan sahilleri gibi k1y1-
Gäh, gähi, geh, gehi k v l b k 

Kimi nü azanmaga ~a 1~an sa 1 larm mayinlerle müdafaa et-

N 
Ba§vekilin vaziyeti kar§ism- megv e kalkt'1manm manas1zh-

agäh - Ans1zm, apan- ~ 
da Kral sonu mechul bir ma gv mdan sarfmazar Yuoanhla-

s1z 
Gaib etmek - Kaybet- cere!.a .?t~.lmak istem.i~~rda. rm elinde fazla mayin yok-

mek . Rokfoy~n ~annethg1, saf- tu. Fransanm verecegi ma;; 

Gaib olmak, tagayyüp et
d1l ve 1?uvev1~ ~a.raym da yinlere aid sipari~ geri ahn-
kolayca mand1g1 g1b1 mesele m1~b. Buna ragmen telgraf 

mek - Kaybolmak 
Gaile - Derd (T. 

ho~a gitmiyen hädiselerin b kl ·1 t" · d" A Kö ) . . . . . . e em en ne lceyi ver 1. -
· ' mah1yehm deg1~brmekten 1- At' h ·1 · ·· 

S1kmti 
Galä - Pahahhk 
Gali - Yüksek 
Galät - Y amlma, yanh§ 
Galebe - Yen, yenme, 
Galcbe etmek - Y emek 
Galib - Yenen 

• • • A • • • maya arp gem1 eri gon-
baretrm~ g1b1 telakk1 ed1h- d ·rd· B d b" "k • en 1. u s1ra a 1r pam 
yordu. Bunl.ra göre kral, za h""k ··f ld v .. . . .. . . u mu crma o ugunu soy-
hm bir musteb1dd1. Yunan l k d v 1 

·11 t' h b · k . . eme ogru o ur. m1 e 1, ar e girme l~m 

can abyor; fakat elinde gern 
leri ~ekiyordu. Kral, ve na 
z1rlar Almanya sarayile mü-

Galiba - Beiki, görünü~e nas~bette idiler. itiläf devle-

Saray, kendi hareketsizli
gine bir sebep ve mazeret 
bulmak i~i·1. Yunan ordusu· 
nun kendi ordusunun gerile
rini tehdit ettigini ileri sürü· 
yordu. Briand bile bu endi
§eye kap1lm1§h. Fransiz meB 
usan meclisinin gizli celsesin
de, Yunan donanmasmm tah 
ribi, Salamin ve Pirenin to· 
pa tutulmas1 ve icab ederse 
Atinamn da eski eserler mu 
hafaza edilmek §artile boDl'" 
bard1man edilmesi teklif edil 
digi vakit, Briand, Yunanh· 

lar, itiläf kuvvellarinin muh
ta~ olduklan araziyi verdik
lerine göre bu · gibi son de· 
rece §iddetli tedbirlere lüzuIIl 
olmad1g1h1 söyledi. 

göre tini tath süzlerle avutarak, 
Galeyan - Kaynama, kay- 1 Selänikteki itiläf ordusunu 

na~ma 

-Galeyan etmek - Kay-
namak, kayna§mak 

Galiz - Kaba 
G1lzet - Kabal1k 
Gam Tasa 
Magmum - Tasah, pusa-

r1k 

Gammaz - Kovcu, fit~i 
Gamze - Süzgün bak1~ 
Ganem - Koyun 
Gani - Bol, zengin, var

hkh 
Ganimet - Alg 
Garabet (Bak: Acay1plik, 

tuhafhk) - Yabans1hk 

istigrap etmek - Yaban-
s1mak 

Garazkar - Ö~men 
intikam - Ö~ 
intikam almak - Öcal

mak 

intikamcu - Ö~giider 
Gacb - Bah 

Yagma, talan, Garez 
~abul 

Carib Zavalh, kimsc-
~z • 

Garib (Gu,·betzede alam1-
na) Elgin 

Garketmek - Battrmak 
Garkolmak - Batmak 
Mustagrak, magruk -Bat 

m1~ batik 
istigrak - Dahm 
Garsetmek - Dikmek 
Gaseyan etmek - Kus-

mak 
Gasl - Yunu 
Gasletmek - Yumak 
Gasp Kapa~ 
Gas1p - Kapman 
Gaspetmek - Kapmak, 

üorla almak 
Magsup - Kap1k 
Ga~yolmak - Kendinden 

ge~mek 
Gay§ ic;inde - Kendinden 

ge~erek 
Gatsetmek - Dald1rmak 
Gevr - Dip 
G?vvas - Daig1~ 
Gaybubetinde - Yokken 
Gaye - Erek 
Matlbp - Alacak 
Matlup - istek 
Mcfkure - Ülkü. ideyel 
Temenni - Dilek 
Gayet - Pek, pek ~ok 
Gayret (Bak: Cehd, säy) 

<;;ah§ma, ~abalama 

(Arkas1 Var) 

i~ine yuvarhyacaklan §eytani 
bir u~urum haz1rlamakta idi
ler. Bunlar, gizlice Alman 
denizalh gcmilerine levaz1m 
ve mahrukat veriyorlard1. 

Venize]osa gelince, Onu 
da ate§li bir vatanperver gös 
termek läznnd1; ayaklar altm 
na ezilen bir milletin arzu 
ve emellerini temsil ep~n bir 
bir vatanperver. 

Vakaii bu kadar deji~'ir
mek insanlarm huvveti hari
cinde yibi gürünür; fakat et
raf1m hayallerle aldatmak 
i~in dogmu~ bir sahne väzit 
i~in bu, imkäns1z bir§ey de
gildi. i§te Rokföy, ~ m devi 
rici ba~1 Saraym ve her§eyi 
ho§ gören budala, Läkazm 
yard1mile bu i~i ba§armaga 
~ah~b ve ba§ard1. 

Yukanda sa d1gm1 masal
lardan biri, F rans1z sefirinin, 
Fransa hariciye Nezaretine 
~ektigi blr telgrafla ortaya 
abld1. Bu telgrafta el~i, Yu
nanhlarm baz1 limanlar1m ma 
yin dökerek kapatacaklarma 
dair elinde kat'i deliller bu-

Yunan hukümeti protesto 
etmek h2 kk1m muhafaza edi 
yor, biz de onun protesto'" 
larm1 i§itmemek hakkm1 mu· 
hafaza ediyoruz, dedi. 

( Arkas1 var ) 

Kütahya 
Bir~ok para vermekle te'" 

min edilen Kütahyamn me~· 
hur~ini mamulab ~e§itleri 
" ~EMSi HAKiKA T 11 ucui· 
luk sergisine geldi. Her§eyirt 
oldugu gibi bunlarm da pe1' 
~<'k ucuz sablmaktadir. 

(Yavuzun kahramanhg1] -30-

Midilli önde gidiyordu. Sabaha daha epeyi 
vakit vard1. Amiral emir verdi. 

T am yolla ileri. 
lki gemi y1ldmm gibi ileriye ahld1. Gö't„ 

cüler her §eye dikkat ediyorlar. liemicilerde 
en kü~ük bir gürültü duyulm1yor, tarn bU 
s1rada uzaktan bir i§aret görülüyor. Acaba 
bu ne? 

Yüklü lngiliz muhribleri, direklerinin ucull 
daki elektrik konu~ma äleterlerile kono§uyor
ler. Acaba bizim donanma bizim donanroaY1 

gördüler mi ? Her halde görmemi~le§lerdir· 
<;ünkü bizimkilerin bütün ziyalari sönmil~· 
sonra, gayet yava§ i§aretler yap1yorlar. D0 ' 

nanmayI görmü~ olsalakd1, i~aretler acele 
acele yerilirdi. Telsiz telgraf muhaberesi de 
yok ... 

ingiliz muhriblerile bir miktar i§aretle§tik' 
ten sonra kayboluyorlar. Daha sabah epe'/ 
zaman var. 

Sabah olmaga ba§lad1gl zaman Türk d~' 
nanmas1 lngilizlerin deniz ve kara kuvvtJer•' 
nin merkezi olan imroz adasma yakla§1yor· 
Adanm körfzinde iki lngiliz monitörü tof 
larm1 havaya dikm1§ uyuklayor. Bunlarm Y'' 
nmda birka~ büyük nakliye gem1si göze ~at' • p1yor. 

iki geminin vazifesi §U idi: 
Midilli ilerliyerek dü~man gemilerini sul' 

... „ 



Zengin 
Olmak 
~terseniz 

Bakkallara Müjde 

t n <lereee hassas, saglan1, zarif ve damgah 
llrak terazilerin1iz geldi. Her terazinin 

s~ f evkin<l~dir .. 
Öt)l'I~ YERI: Suluhan civarmda (HUSEYIN HÜSNÜ 
~MI~) Ticarethanesidir. 

~ ilyonlar arkasmdan ko§anlar 
~ill'lgo biletle [M•J J k• ] sinden al 

l<e~ecilerde 1 yon ar l§e mahd1rlar 

~· En hüyük ikra1niye ( 200,000) lirad1r 
~tf 'llldiye kadar misli görülmemi§ olan ve bu 
?i a. 19 uncu yeni tertip edilen Tayyare bilet 
p~a.ngosunun gayet zengin bir surette yaptlan 
he lldan anla§1lm1§br. Bir~ok vatanda§larim1z1 y; ay1n « 11 » rinde zengin eden ugurlu (MiL
~ NLAR Ki~ESi) nden biletlerinizi tedarik et-
~iknii tnenfaabmz iktizasmdan oldugu biltecrübe meydana 

fas1d1r. 
·~t a~ralardan talep edilecek biletler derhal ve muntazam 
t!tihtte ve taahhütlü olarak posta vas1tasile sevkedilecegini 

terem mÜ§terilerime ilän ederim. 
Milyonlar Ki§esi Sahibi 

'-.........__ HAYRtDÖLEK 

~---------------------------------U c u z l u k Sergisinin 
VE 

.y e n i 
~e§itleri 

l Büyük Tenzilät1 
uhafiyeye ait bütün ihtiya~larm1z1, hediyeliklerinizi e§i 
görülmemi§ ucuz fiatlarlar izmir hükumet caddesinde 

~en1si Hakikat 

Ucuzluk Sergisi nden ahmz 

lt~ayg1deger mü§terilerimizden gördügümüz büyük ragbet 
~ . ald1g1m1z ceraretle U cuzluk Sergimize yeniden pek ~ok 
~~l~er getirdik. Fiatlarim1z ~ok ucuz olmakla beraber pa· 
he~! hk yorulmadan tuhafiyeye ait bütün iht ya~larm1z1 ve 

A.1Yeliklerinizi alabilirsiniz. 
lacag1mz mal her hangi bir beple i§inize yaram1yacak 
olursa yahut ba§ka yerde daha ucuz bulacak olursantz 

geri getirir paramz1 tamamen ahrsm1z 
Sat1~Iann11z her vak1t nu1havverdir ...... ~1:.2!1l~ml,~i!illlll!i~~ ~~ - - G „::t• , , ilwo. _....,-~:;'~~~ 

~ 
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~racak ve arkasma baglay1b getirecek. Ya
~\12 da sahi!deki ~telsiz istasyonunu ve cep
ctneliklerini topa tutacakti.„ 

Nihayet top ate§i 
ba§l1yor 

Midilli körfeze iyice yakla§ml§h. 
Dü§man gemilerile aralarmda ancak 1500 

t!lere kadar mesafe kalmi§b. Dü§mana bu 

1.k~dar sokulmak dogru degildi. Fakat Midil
~llin yapacag1 yalmü bu gemileri topa tutmak 
~e'"·1 t iI ayni zamanda onlari pesine tak1p ls-
anbuJa getirmekti. 

1 T op~ular büyük bir asabiyat i~inde top
"l'ln1!1 ba~mda bekliyorlard1. 
t.. Nibayet Midilli birdenbire saga döndil ve 
Q\lt'' 
~ Un toplarm1 k§rfeze ~evirdi. Top~u kap-
\l katanmm sesi duyuldu: 

- Mesafe 1600 metre, ate§f .. 
I> Gür r r! Midillinin bütün toplari birden 
iltlani1§h. 

h Bütün toplarm patlamasile häs1l olan ce
~~llnemi gürültü bir dakika i~inde bütün 

0rfezi birbirine katmi§h. 

( Haik1n Se1i ) 4 MAYIS 

.. 

B:~:;:~~zi i ... „„~~~._„„i 
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<;orakkan1 H:i4- l 1o. 

S1hhat, kuvvet, kudretin 
Yegäne iläc1 FE Ri T kuvvet ~urubudur 

FERiT kuvvet §Urubu 
Beyin, Mide Kemik ve 

Smirleri kuvvetlendirir 
. Romatizma, Ademi ik

tidart izale eder. 

Büyümesi ge~ kalm1~ 
gen~ k1z ve ~ocuklarm 

büyümesini temin 
eder 

Verem ve vereme isti
dad1 olanlarm kuJlana
cag1 yegäne kuvvet ve 
kudret iläc1d1r. 
BÜYÜK 

S
. . 

„, l~CSI 

60 
Kuru~tur 

Her eczane ve ecza 
depolarmda bulunur 

Merkez 
Deposu S. Ferit ~iFA Eczanesidir 

YÜKSEL RAKISI 

~ 

Az zaman zarf1nda Kabaday1 
rak1s1 kadar yükselmi§tir 
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1 - Hasan Tahsin 
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1 FF:ti:ine~:::;1 
« Siinnet, (:i~ek A~1s1 
~ . PANSUMAN, ~IRINGA 
+( l~in müraat kabul eder. Her türlü teminat verilir. ~ 
~ ELHAMRA sinemas1 yanmda .$enhan No. 6 ~ 

~~++~+++.Jj:"+~~8~+++-++~+:AC'RC~ 

Poker Play 

VAL 1 

PO 

Her yerde satihr. ~larkaya dikkat 

Bu Pillerin En Tazesini 

izmirde umumi deposu Suluhan civannda 

0 
~ 

'-< 
3 
0 
0 

~ --Q.. -.., -3 
-0 -· --(D 
-t ·-

( Hüseyin Hüsnü Odemi§ ) 
Ticarethanesinde bulabilirsiniz = '"\:) (\f.J - ~ 
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- ff "~i~~ rTAYYARESiNEMAS~: 
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;t. :/'/ Q, ~ . B U G Ü N • 
~'/ . , ~ M1lyonJarca dolar sarfile yap1lan ve büyük artist 

~11!:~1·1lult.'11 nml!11l1!l11lnl11!lmJ11lln!J11l11l~IJ11i,11~11l11iQJl1Jli 1lm!I11l~1i~ .!l:!!alllili1~ ~ V ALLA CE BERRY ile FA Y VRA Y 
@ E L ff A M R A ldaresinde Milli ~ ~ ve yüzlerce sanatkärla hinlerce figüranm i§tirak 
~ Kütüphane Sinemasmda ~ ~ ettikleri büyük filim 

~ Sinema komiklerinin en ~ok güldüreni„ Bütün ~ ~ J•sti•kJaAJ i dünya ne§' e ve ~etaret ~a~an ~ =·= ~ grunda 
~ L1\UREl.„ ve HARDY ~ i•i ViVA VILLA 

m. 
~ 

~ tarafmdan yap1lan büyük komedi ~ ~ · 
~ ~ ~ Meksikahlarm müstevli lspanyollarm elinden istiklällerini ~· 
~ ~ ö 1 A r k a d a §I a r 1 ~ ~ almak i~in yapbklart büyük ihtiläli gösteren 
~ Tamamen FRASIZCA sözlü... Mütemadi kahkaha ~ :.~ senenin en hüyük filmi 

@ Bu haftanm zengin ilaveveleri : s ::~ ZULÜM - iiSTiPDAT - iHTiLÄL - iHTiRAS 
4 1 - PARAMOUNT JURNAL (cumartesi degi§ir ~ ~ Z A FE R ve A ~ K 
@ 2 - RUMBA (fspanyol orkestras1 ~ :•~ Ayrica : J. 3 - ~AMPIYON KADIN (ispor filmi = i•: ~1 j K j Periler Diyarmda 
..ß 4 - KUKLALAR (Türkre sözlü ve ~ark1h ~1. 1.·~ 
~ T T ;;. ; " [ gülün~lü karikatür komik ] 

~ SEANSLAR ~ SEANS SAATLARI 
- He.rgün :. 13, 17, 19 ve 21 de. Cuma günü: 13 te ba§lar. & ~ Hergün: 15, 17, 19 ve 21,15 

~ 1 T 1 Z 1\ R : ~ ~ Per§embe: 13, 15, (Mektepliler seans1) G ~- ~ ! kulzkiYAFdET SAAT 8 DE " filmi ses ~izgisindeki bo- &,= ~ Cuma: 1F31.tAeTiLläAveRDseAans1ZAvaMrd1ry. OKTUR 

Ne yaz1k ki, Hk mermiler yakma dü§rnÜ§ 
.;! zu u tan olay1 programdan ~1kar1lm1~br. ~f. ~ 

l!JJ'11·~··••iv „1'·• 1 ·1;ii,rn,1,rJ1U1r,ijfQ1JQIPf!J ~~~~~~~~~U~~~~:·~ • .. 
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Sahife 4 „ . . 4 ( Halkin Sesi ) 
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Hamiyetli yurdd~§lar1m1z1n · 

tayyare cemiyetine yard1iµtar1 
Bir iki gün ev.vel bayan 

Naciye nammdaki hamiyetli 
bir vatanda§1m1zm bütün 
servetini Tayyare cemiyetine 
verdigini yazm1§bk. 

Bugünde gine Mimar Ke
maleddin caddesinde dahili 
hububat ticarethaesi sahibi 
Hamdi Ali Mermeroluk'un 
Akseki ticaret bankasmda 
1000 lirahk aksiyonunu tay
yare cemiyetine teberru etti
gini büyük bir memnuniyet 
ve iftiharle habar ald1k. 

Yüksek hamiyeti ~ükran
larla kar§1lanan bu vutanda'm tayyare cemiyetinin vaki 
te~ekkürüne §U güzel cümle
lerle mukabelede bulunmu§
tur: 

- Ben, te~ekküre deger 
bir harekette bulunmad1m 
ve bu ufak teberrürimla da 
vatani vazifemi yapmt§ degil 
milli borcumun ancak bir 
zerresini ödemi§ bulunuyo
rum. 

<;ünkü ben vatani, milli 
vazifemin bu suretle degil, 
icabmda bütün varim1z1, yo
kumuzun verilmesile yapila-

~ ~ ~ ~ 

bilecegine kani olanlardamm. 
Ve bu kanaatla memleketi
mi kar§da§acag1 herhangi 
bir feläketlen, musibetten 
korumak i~in hükiimetimizin 
halkm hamiyetine lüzum gös
terdigi ända bütün mahm1, 
mülkümü, var1m1, yokumu 
vermege ämadeyim. Ve bü
tün vatanda~l:.tnmm da kalp
lerinde bu hissin kökle§me
sini temeni edenlerdenim. 

Zira bugünkü varhg1m1z1 
bizi esaretten kurtar1b refah 
ve saadete kavu§luran hü
kumetimize medyun bulun
dugumuzu unutanlardan de
gilim. 

Diger taraftan yine tüccar 
larimizdan hamiyetli bir va
tanda§m her sene oldugu 
gibi bu sene de Tayyare ce
miyetine 100 lira teberru 
ettigini ve ge~en seneler gibi 
isminin gizli tutulmasm1 rica 
ettigini haher aJd1k. 

Bu temiz yürekli ve yük
sek duygulu yurdda~lan mem 
leket müdafaas1 i~in yapbk
lar1 bu teberrülerden dolay1 
tebrik etmeyi bir bor~ biliriz. 

KARST A ZELZELEIER 
--------„00++ --- ---

l Mütemadiyen devam ede11 sar-
s1nt1larda yüzlece ölü ve yaral1 

Kars 3 (A.A) - Y er sar- Kars, 3 (A.A) - insan 
ambs1 merkezi olan Digor zayiatmm hakiki say1s1m tes 
nahiyesi ~evresinde yirmiye pit edebilmek i~in tcläkete 
yakm köyde evvelisi gece ve ugriyan köylerin tamamen 
dün gündüz ve gece ge~ görülmesi gerekmektedir. 
vakta kadar arahkh olmak Hayvan zayiah k l 
·· "dd 1· 1 pe ~o { uzere §1 et I sarsmb ar ol- olmuktur. Say1s1m kestirmek 
mu§tur · d'l"k k b"l d V 'ld' F B k"' 1 d k" l . b" §Im 1 1 a 1 eg1 1r. e-

v u oy eJ e 1 ev erm Ir laket mmtakasmda sarsmh-
~ogu tamamen \:Ükmü§, ka- d I k'ld"" ·b· t 
lanlar 'da otorulm1yacak bir anl sdu ard~e 1 igitgi 1 o~zi 
h · l · f yer er e e on me re gem§-

8D1e _ ge.k~I§ ~r·b. d h liginde ai;1lan catfaklardan 
un 1 mc1 ir yar 1m ey 

t. f l"k t h u· 1 . k1rnuz1 sular akmaktad1r. e 1 e a e ma a me ge m1§-
tir. Dün otomobillerle bin Toprakta bir \:Ok vard1r. Di-
kilo ekmek ve diger yiyecek gora giden §OSe üzerinde on 
gönderilmi§tir. <;öküntü altm menfezli bir köprü y1k1lm1§-
da kalanlar1 kurtarmak i~in br. Feläkete ugrayanlarm yi-
da amele postalar1 gitmi~tir. yecekleri tamamile tamamile 
Hädisenin verdigi korkudan temin edilmi~tir. ilk tedavi-
halk geceleri d1~arda ~ad1r • leri yapilan yarahlar hasta-
ve bah~elerde ge~irmektedir. neye getirilmektedir. 

E~~~ ~~~~ 

Frans1zp· Sovyet misak1 herta-
rafta memnuniyetle kar§1land1 

Istanbul, 4 [ Hususi ] - 1 

Sovyet Rusya ile Fransa a- 1 
ras1nda yap1lan anla§m~ her 
iki taraf matbuab tarafmdan 
büyük bir zevin~le kar§tlan
mt§br. 

Bükre§, 3 (A.A) - Dimi- , 
neata gazetesi "Tar'hli ehem 
miyetli bir siyasal hädise,1 

ba§hkh yaz1smda F rans1z -

Bay Antuan 
Missi~ 

Lolovan refikimizin muhar
rirlerinden ve gazetemize 
tercümeler yaparak yard1m
da bulunan gazeteci arka
da§lardan Bay Antuan Mis
si~ bugün italyan band1rah 
Filipo Grimani vapurile yer
le§mek üzere ailesile birlikte 
ltalyaya hareket etmi§tir. 

Aram1zdan ayrilan gaze
teci arkada§a hayirh seya
hatler temenni eder, gide
cegi yerde muvaffak olma-
1m1 özyürekten dileriz. 

Sovyet anla§mas1 i~in diyor
ki : 

ilk defad1r ki Avrupanm 
iki büyük devleti ingiltere
nin ve italyanm tasvibi ile 
sm1rlarm1 bir andla§ma im-
zahyorlar. Ve biri birinin s1-
01rlanm temin ve tecacüz 
takdirinde kar§thkh yard1m
da bulunmay1 taahbüd edi
yorlar. 

Uluslar kurumu pahna da 
uygun dü§en bu andla~ma 

Cenevre kurumunun arasira 
gösterdigi zaaflarmda önüne 
ge~mektedir. Alman tahrika
tmm Roma Londra ve Stre-
zada takbihinden sonra Fran
s1z - Soyyet Andla§mas1 ilk 
müspet bir hareket olmakta 
ve Kü~ük anla§ma ile Bal
kan anla~masmm tevi~ ettik 
leri §ekilde bari§m müdafa
as1 prensibine tamamile te
vafuk etmektedir. 

Diger bütün gazeteler de 
paktm imzasmdan dolay1 
memnuniyet göstermekte it
tifak ediyorlar. 

Türkce 
Kelimeler 
Ankara, (Hususi) - rnrr .„„ _ _ ~e kar§thklar kararla§bnl~ 

tan sonra, Türk~e keliJllV 

Cumhuriyet Halk partisi büyük kurultayinda rin umumi ne§riyat müe,,, 
selerinde, devlet dairele~~ 

te§kilati esasiye degi§iklikleri yap1lacak mecburi olarak kuliantllP"" 
dü~ünülüyor. Dil ink1li~ 

Ankara 4 (Hususi) - 9 Mayista Ankarada Cumhnriye Halk Partisi Büyük Kurultaymda kökle§tirmek i~in bir kauo„ 
tek dereceli intihab gibi te§kiläb esasiye degi~iklikleri yap1lacag1 söyleniyor. da ~1kar1lacakb. 

"_;11 1';'1 1!;11 l!;lt 11;'1 P;i1 1';11 l';'I 11_;11 ll;lfl 1';11 II;" 11;11 1';,11 I~ 
lbo.id liMd lu111ll l~„1 1 h1u11l h1111ll h1.11d lr1o.rll b1u11f huodl liiuid ~.Kill 1111,,~ btudl tii:lll I 

Kars'ta §iddetli bir Sam yeli Halkevi büyük spor §enlikletl 
OValarl kaVUrUyOr - Ba§taraf1 1 incide - atlama: Muahtar (K. L) 4,1~ 

100 metro k1zlar: Birinci birin, (K. M) Mesud ikioP 
Kars, 3 [A.A] - Ü~gündür kazam1zda samyeli ~iddetle Süsan (K. S.) 115,1,5 ikinci Süheyylä ü~üncü. , 

esmektedir. Dün ögle vakti hararet 34 idi. Dün f1rtma (K. M.) Mes'aude 3 üncü Ü\: adim: Süreyya birio" 
durmu§ ve hararet 30 a inmi~tir. Sam f1rhnasmdan ekinler Bucadan Bedriye. 12,50 Saim lise ikinci. 
ve zeytinler mütessir olmu~tvr. Y agmur olmad1g1 takdir de Kulle birinci Taruk Lise 400 Metre kizlar ara•~ f 
köylü zarar görecektir. 9 93 k T f k d k" 9 k · ti" k ettl' , i inci Ahmet ev i a 1 yart§a iz 1~ ra . 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Lise 9,77 Birinci (K. L) Süzan, Eo•tr 

4 darb 100 bayrak: Kü- tüden Nuriye ikinci, lisede' 
ükle birin~i (B. 0.) Cihat, Perihan ü~üncü. • 
Ali, Sedat, Mehmed ikinci Mini miniler arasmda y• 

Ziaat bankas1 köylüden bug- 1 

day sat1n al1y r 1 
(K. 0.) p1lan bayrak yar1~m1 lil' 

lsparta 3 (A.A) - lspartaya 20 kilometrc uzakh ·ta ve 
Aydm demiryolu üzerindc bulunan Balad1z is~syonunda 

Ziraat bankas1 bugday ahm merkezi köyliiyü scvindiren bir 
~ekilde ahm i~lerine, Bilhassa son ilkbahar yagmurlarmm 
ürün üzerin<l~ yaphg1 iyi tesh lerdcn do!ay1 merl„ez bugday 
alim1m arbrm1~ ve ~u günlerde de köylüden mükim miktar
bugday almt§hr. Bu merkezin a<;1lma~1 ger1..k lspsrta ve ge
rekse Burdur ~ev ·esi köylülerini ~ok sevindirmi~ti1·. 1 

1 

4 darb 100 kizlar: Birinci 
(K. L.) Amel, Nezahet, Sü
zan, Muahtar, ikinci (K. M.) 
Reyan, Sabiha, ~ükrilye, Sa
biha, ü~üncü k1z enüstitüsü 
Bdkis, Muzaffer, l\'luzaffer, 
Niha1 

kazand1. 
Balkan bayrak yar1~1: 1' 

Oartamektebi tak1m1 kaza.; 
ikinci Karata~. 
Müsabakalarm ~hitarn1nP 

derece alan atletlere ve t„ 
lmulara madalyalari ve tilt' 

4 darb 100 Erkekler: Bi- leri verildi. 
Halkeyi futbol ~amiyoolf' ~ 1 

~~ 1 

Denizlide 
bi 

har be·ere. 
§O .... e ya 1 1 

en 1 

1 
1 

rinci Buca Hasan, Mehmed, 
$evki, Hüseyin 51 s miye 
ikinci Lisc. 

400 metre: Birinci Cemil 

gunu kazanan muallim rne": 
tebi futbol tak1mmm tildi 
kaptanlar1 Hakk1ya veril~ 

N eticeyc göre puan taJ 
edilirseLise Lise 56 pua~ 
birinci, Bucn 21 puanla ikiocJ; t 

Karata~ 11 puanla ü~UOil \' 
gclir. 

Denizli 3 (A.A) - Pamukkale ad1 ile eski Niycrapolis 
harabeleiine giden yol araba ve otomobil gidecck gibi ya
p1lm1§br. Denizliden harabelerin oldugu yert: kadar araba
dan iumeden gidilmektedir. 

Bugün valinin ba§kanhgmda Lise ve ilk rnek~eb muallim
lerinden mürekkeb elli ki~1IY< bir grub arasbrmalar yapmak 
üzere Pamukk&leye gitmi§lerdir. 

1 'IQ 
lt~d 

II"~ 
1"'r·· 

Eski§ehirde yoks llar men
f aatine güzel bir konser 

Eski~ehir 3 (A.A) - Yoksullar1 kay1rma kurumu tarafm
dan ~agnlan istanbul konservatuarmdan bir heyet bu ak
§am zapitler yurdunda bir konser vermi~tir. 

Bu kouser münasibetile Faruk Yersel tarafmdan söylenen 
bir söyleve arsmlusal müzik ve kurum hakkmda izahat ver
mi§tir. Bu konser i;ok begenilmi§tir. 

Atatürkün Sö;rlevi 
~~~--~~-oo+•:x>~~---~~~ 

- ·Ba~taraf1 l incide 
insanlar yalmz karada vc de
nizde kalmad1lar. Tabiabn 
hava varhgmda i(:ine dald1-
lar. Hayat, i~in havay1 yalmz 
nefeslenmenin yeter olmad1-
g1 anla§1ld1. Gerek: ve ger
~ek olan hava egemenligi ol
dugu y1lm olarak ortaya 
pkb. 

1 ütün uluslarm büyük dö
lenle üzerinde ~ah§hklan bu 
yönede Türk ulusuda süphe
siz yerini almahyd1. Türkiye, 
Cumhuriyeti hükumeti kara 
ordumuzun yanmda donan 
mam1ÜI kurarken hava filola-

nm1z1da en son hava arai;Ia
r1yle düzenlemekten geri kal 
mad1. ~ah1slariyle onur duy
dugumuz hava subaylommz 

ve komutanlarim1zda yeti~
mi§ bulunuyorlar. U~manlar1 
m1z her zaman ve her halde 
ulusun yüzünü ag1rtacak yük 
sek degerdedirler. 

Läkin arkada§lar, bu ka
dar1m yeter görmek dogru 
olmazd1. Hava i§ine onun bü 
tün dünyada ald1g1 önem de
recesine göre geniflik ver
mek läz1md1r. Bunu göz önün 
de tutan cumhuriyet hüku
meti havec1hg1 bütün ulusun 
islevi yapmak kararmda idi. _ 

Türk, yurdun clalgalarmda, 
ormanlarmda, ov;ilarmda, de
nizlerinde her bucagmda na
s1l bir bilgi ve kendine gü
vcniliyor, do!a§ihyorsa yur
dnn asugmanmda da ayni 
ssretle dola§a biln1ektedir. 

Bu ise Türki.i ~ocuklugun
dan vatan ku:Jlariyle, :vatan 
havas1 i~inde yan~a ahljhr
makla ba§lar. i§te bugün bu
rada bizi topliyan sebeb o 
kutsal is~ ba~lama aynidir. 

Havac1hk kmavma ciddi 
sanlmalarmdan dolay1 hükii
mete, genel kurmay ba~kam 
saym Marera1a ve Türkiye 
hava kuruma ba~kam, de
gerli arkada~1m1z Fuad'a bu
rada öüel minnetlerimi suna
nm. Bu ödevimizi burada 
bizden degerli Y"rd1mlarm1 
esirgemiyen dostumuz Rus 
Sovyet Cdmhuriyetine ve 
onun saym büyük reisi B. 
Larahan'a önünüzde apk~a 
te§ekkür etmeklen k1van~ 
duyarim. 

Türk ~ocugu, her i§de ol
clugu gibi havac1hkda da en 
yüksek diizeydc gökte seni 
bekliyen yerini az zamanda 
dolduracaksm. Bundan ger
~ek dostlar1m1z sevinecek, 
Türk ulusu mutlu olacakbr. 

lisc 57 ,3,5, ikinci ~evki Buca. 
1 110 mänieh: Birinci Hasan 
1 Buca 21 saniy, ikinci Saim 
1 lise. 
1 Disk: Birinci Tär1k, 27128, K1zlar arasmda: Lise 2

0
1 

Naci. 1 nuanla birinci MuaJJirn, 
1 

i ikinci Cihad, ü~üncü 
1 Ü~ü de lisedendir. 

1 1500 metre: 26 atletin 1§
ti rä 'c: ettigi bu yan~ta ~cv

ket (M.M) birinci 4,55, Tica
retten Ekrem ikinci. 

Bu musabakamn hitamm
dan sonra bütün atletlerin 
ve hakem heyetinin i§tirakile 
ge~id rcsmi yap1ld1. 

200 Metre: Birinci Turgud 
lis 26, 1,2 ikinci ~evket. 

Cirid atma: Birinci Cahid 
lise 38,35 ikinci Tevfik lise, 
Ü\:Üncü Sahir (M. M). 

Yüksek atlama: Süreyya 
birinci 1,60 Saim ikinci lise 
1,55 ü~üncü sahir Hse. 

K1zlar arasmdaki uzun 

puanla ikinci Enstütü, 4 p\I' • 
anla ü~üncü gelir. Puanlardl 
bayraklara puan yoktur. d • e 

Halkevi spor §ubes1P fe „ 
ge~en sene ile ikinci de 
ya pbg1 bu gözel hareket t~ t 

bir muvaffakiyetle neticeleJS , 
mi§tir. gMüte§ebbüslerini 1' k 
Halkevi spor komitesini, b• , 
kem heyetini tebrik ederi• 

Futbol Antrenörünün „~ 0 
zareti altmda, Halk sahas•~ 
da yap1lan ü~üncü haz1rl S • 
ma~mda ( A ) muhteliti 2•. 2 
halib geldi. ( B ) tak1asl• 1 te' rmdan Altay 1 - 4 Cözl 

•• peyi, Altmordu 2 - 3 
mirsporu yend1i~ 
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zabitinin sefi ve hedefi bulamam1§b. Top~u 
tekrar i§idildi: 

- Mesafe 1800 metre, ate~: 
Gür r r! Bu sefer de mermiler uzai'' 

dü§mÜ§tü. Top~u zabiti ve efrad fena balde 
sinirlenmi§lerdi. 

ilk salvoda nihayet ikinci salvoda bed~f 
bulmak laz1md1 Fakat hava sisli oldugu i~ 
mesafeyi birdenbire tahmin etmek kolay ol• 
mam1~h. 

Mid1llinin ikinci salvosu giddigi zadlal' 

ingiliz gemilerinin gövertesintle bir ~ok t-1' 
bit ve neferlerin dolasd1g1 görülüyordu, 

i§te i§in as1l fena taraf1 burada idi. Ege' 
ingilizler ~abuk davramb Midilliye ätef ede: 
lerse ingilizlerin 30 santimetrelik toplar1 r.4•' 
dilliyi delik dir§ik ederlerdi. 

Y eniden top~u zabitinin sesi i§idiliyor: 

- Mesafe 1700 metre ate§ ! 
Gürrr, 1 Ü~üncü solvo tarn dü§mantn OI: 

tüne dü~mü~tü. Dördüncü, befinci, altmc1 ,,J 
volar hep gemileri isabet ediyordu. 

ingilizler de M1dilliya mukabele etdleye 
ba§lam1§lard1. Läkin arbk ~ok ge~ kalm1§lard1; 
Dü§man gemilerinden ·alev ve duman sütU:, 
lari yükseliyordu. Bundan sonra körfezde 
diger nakliye gemilerine de atef a~1ld1. B~ 
sonra yükler de ~ira gibi yanmaga ba1lani, 


