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H abeşlerin ümidi Ras Na-
sibu ordusunda kaldı -----lfl::!ı'" ---

TABANCAYI 
CEKTI Habeşler Adis-Ababa yolunu kapamak için 

cenupta çok kuvvetli mevziler tutmuştur 
.... + 

Kızın babasını 
ve kardeşini 

yere serdi 

Londra 25 (A.A) - Odan • kı sıkı tutunara \[ her İtafyan : na mukabil iki cenahlarda 
Oagaden cephesinde Hab - taarruzuna bir mukabil taar- j şiddetli tayyare bombar?ı· 
şistanın son ümidi olan Ne· ruzla cevab vermektedirler. manmdan ve topçu ateşın-

sibu ordusu adım adım mu- muteaddit kanlı süngü hü- den sonra Italyanlar mahsus 
kavemet göstermekte ve her cumları olmuş ve Italyanlar bir terekki göstermişlerdir. 
karış toprağı çetin bir :tarz- silahça çok faik olduklarına it .!yan kuvvetleri Sasabenc-
da müdafaa etmektedir. Fa- rağmen merkezde ancak pek hi muhasara ve hücum 

Bulgaristanın Samakof kö
yünde cinayetle neticelenen 
müthiş bir aşk macerası ol· 
muştur. Hadise şöyledir: kat İtalyanların iki cenahtan cüz'i ilerleyebifmişl rdir. bu- - Sonu 4 üncüde -

Sasabeneh ve Dagahmeden OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC>Qoooooooooooooooooooooooooo Bir müddet evvel İbrahim 
oğlu İsmail Samakof köyün· 
de Rukiye isminde bir genç 
kız sevmiş ve kızla nişanlan· 
mış1ır. İsmail bir müddet ni
şanlı kaldıktan sonra nigih
larıda kıyılmış, uzun zaman
dan beri sevğilisini bekliyen 
delikanlı nigab günü sevğilisi 
Rukiyeyi evine götürmek 
istemiştir. Kız ve kızın ailesi, 
bunun adet hilafma bir tek
lif olduğunu, kızı ancak on
günden sonra götürebilece
ğini söylemişler. 

merkezin gerısme doğru Kuduste de karışıklıklar 
sarkmıya başladıkları zenne-

diliyor. Şimal cephesine Ha- baş)amıştır 
beş takviye kıtaatı gönderil-
mesine devam ediyor. İstanbul 27 (Özel) 

İtalyanlara Adis - Ababa - Hayfada ~sraren· 
yolunu kapamak için Habeş- giz ve siyasi eller 
ler Varrahailumun cenubun- tarafından yaptırıldığı 

Bu sabah 7 buçukta hare- da kuvvetli mevziler tutmuş· söylenen ihtilal ve 
ket eden ve şoför Adilin )ardır. Bütün takviye kıtaatı yanğınlardan sonra 
idaresinde bulunan (152) nu- bu mevzilere göndarilmekte Kudüse iltica etmeğe 
maralı Bornova otobüsü dir. Tasana gölü ınıntakası- mecbur olan Yahu-
Darağacında İplik fabrikası- na geline; burada İtalayan- diler bir çok ikamet-
nın önüne geldiği zaman larm Sakardan mevkiini ele gah ve sair müşkila-
karşıdan geln yüklü bir çift geçirdikleri söyleniyor. tından sonra gene 
yük arabasiyle şiddetli bir Mavi Nil meekiinde Tasa- onları endişeye dü· 
müsademeye uğramış ve na gölü den çıkarak akmağa şürecek kanlı vek'a-
ön taraftaki camlar karni- başlar. Gaja mıntakasında lar ve dedikodularla 
len param parça olduğundan İtalyanlar hemen hemen hiç karşılaşmışlardır. 
ön sırada oturan Bornuva bir mukavemet görmeksizin Alınan tedbirlere 
şarbayı bay Fehmi Yiyin an- ilerlemektedirler. rağmen her taraftan 
nından, bahriya kaptanların- Londra 25 (A.A) - So- kıyam ve karğaşalık 

Bunun üzerine sevgiden 
ve aşktan gözü kararan, ve 
sabırsızlıkla beklediği güne 
kavuşamıyan İsmail kızmış, 
bağırmış çağırmış ve Ruki
yenin üzerine hücum ederek 
kızı zorla götürmek istemiş· 

- Sonu 4 üncüde -dan bay Hakkı yuzunun maliden gelen haberlere haberleri gelmektedir. 
muhtelif yerlerinden ve Yeni göre Ras Nasibunu asker- • m!~~:::.::~r:.-::~~-
Asır muhabirlerinden bay leri büyük bir kahramnlıkla AKOVA. - GÜNEŞ MAçı• 
Muammer Balcıoğlunun el, ha!~~mekte, meAzilerine sı· Istanbul - Fener takımım 
dirsek ve yüzünden ince ve sademeden büyük bir korku 5-1 yenen Akovalılar (Güneş) 
hafifce yaralanmalarını intaç ve heyecan geçirmişlerdir. takımımızla yaptıkları bir 
etmiştir. Kazaya uğrayan arkadeşlert maçta 2·2 ye berabere kal-

Yolcular bu dehşetJi mü- geçmiş olsun deriz. mışlardır. 
OOOOOOOOOOOooooooocooOC>OOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOCX>OOO!>OOOOOOOOOOOOOCOoooo 

Fransız - Alman Otomobil Yarışları 
Avrupada at 

yarışları kadar 
otomobil yarış· 
ları da halkı 
çok büyük he
yecan ve alaka 
içinde bırak
maktadır. Bu 
yarışlardan en 
mühimi geçen

lerde yapılmış
tır. Büyük Fran
sız otomobil 
yarışında Kara-, 
kiyolav adın-

daki Alman 
koşucusu yarışı 

kazanmıştır. 

Yukarıdaki 

resim Karakiyo
la vı koşuyu ka
zanmak üzere 

olduğu bir es
nada alınmıştır. 
Aşağıda, koşu

cu yarışı ka
zandığı Benz 
arabası üzerin· 
de göstermek
tedir. 

HA.LKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
-----------------0000-------------------
Bina ve irad vergileri · 

~~m fyon saylavı Berçtürker'in Kamulaya ver~iği t.a~-
~1 rir münasebetile, bina ve gayri menkul fıatlerının 

yüzde y~tmiş beş nisbetinde düşmesi üzerine hükumet tara
fından tedbir alınıp alınmıyacağı büyük bir alaka ile bek
lenmektedir. 

İzmir bina fiatları yüzde yetmiş nisbetinde düşmüştür. 
Fakat bina vergileri bu sükuta muvazi olarak henüz inme
miştir. Bina vergiJerinin inip inmemesi meselesi diğer vergi· 
lerle de alakadan olduğu için biitün yurddaşları alakadar 
etmektedir. Malum olduğu üzere bina vergileri kazanç, mu
vazene, veraset vergileri belediyenin muhtelif virgilerine de 
matrah ve esas olmaktadır. Bina fiatlarının bu müthiş sü· 
kiituna rağman bazı tenzilat yavılmakla beraber vergiler 
bugünkü ihtiyaca cevap veremiyecP-k vaziyettedir. 

Bundan başka mesela eskiden 6 bin lira kıymetinde olan 
bir dükkandan bine vergisi ve yukarıda saydığımız diğer 
bir çok vergiler de bu 6 bin lira üzerinded alınmakta idi. 
Halbuki dir kaç sene evvel 6 bin lira eden bir dükkan bu 
gün ancak 2 bin lira etmektedir. Böyle olduğuna göre di
ğer vergilere matrah olan bina vergisi inmelidir ki mal 
sahipleri de sıkıntılı vaziyete düşmesinler. 

Ayni dükkanın senelik icarı eskiden 2000 lira iken bugiln 
500 e inmiştir. Bu vaziyete göre kiracı bulmak kolaylaşmıı 
zannedilir. Fakat kiracı eski kira üzerinden alınan vergi ve 
rt simlere tabi olduğu için kirası ucuz olmakla beraber bu 
dükkanı tutamamakta ve bu suretle hayatımız rahnedar 
olmaktadır. 

Hükumetimiz ve Maliye Vekaletimiı bu işlere yakından 
alaka göstermekte ve bu derde çare aramaktadır. Halkımız : 
bu işin en yakın bir zamanda halledilmesini istemektedir. 

-HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
l .. ıe' ' . ·....... .. . . - -
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'ED.EBIYR 
Osmanlı imparatorluğunun 
K lb• Ah d Yazan: A. FRANCIS a ıga ın a - 41 -

Yavuz Zırhlısına 
Büyük 

suikasd 
müşkilata 

işi bir anda iki 
uğradı 

suikastcılardan birisini tutGalatadan geçerken benim 
maliim mağazalardan birisine 
uğrıyarak lngiliz casusu ile 
temas ettim. 

İngiliz casusu: 
- Dinamitler hakkında 

bana kafi bir malumat ver
mediniz? Dedi. Ben de: 

- Dinamitleri Osmanlı 
zabıtasına mensub iki memu· 
rum nazareti ve himayesi 
altında Guzguncuktan aldır· 
dım. Şimdi en sağlam ve 
emin bir yerde bulumakta
dır cevabını verdim. 

Olur olmaz şeye hayret 
etmemek adetinde olan In
giJiz casusu, bu sözlerimden 
bir şey anlamamış veyahnt 
pek çok hayrete düşmüş gibi 
tekrar sordu: 

Ne gibi? 
Gelibolu askeri ve si· 

vil amirliklerinde mühim 
tebeddülat yapılmış. 

- Ya? .. 

tular. Jfakat ne olduğundan 
henüz haberim yok. 

- Öteki adam ne oldu ? 
- Henüz ondan da habe-

- Yavuz suikasdı şu anda lİm yok. Fakat korkuyorum 
akim kaldı dimektir. Çünkü ki şu anda oda yakayı ele 
Boğazların açılması temin vermiş olmasın l 
edilmedikçe Yavuza suiasd Bu ikinci haber üzerine 
Istanbuldaki Hiristiyan un- Yayuza suikast meselesinin 
surlarının katliamını mucib artık tam bir şekilde akame· 
olacaktır. te mahkum olduğunu anla-

- lngiliz donanmasından dı~~ haber beni bir taraf· 
bir haber yok mu? 

tan çok müteessir fakat bir - Bir iki gündür telsiz 
taraften da memnun etti. 

telgrafı kullanamıyorum. Bu 
Vakıa Yavuzun tahribi çok 

günlerde şüphe vermek hiç mühim ve faydalı bir iş idi; 
doğru olmıyacaktır. fakat Boğazların açılmasın-

Bu haber, benim için ol- dan evvel yapılacak bir ha-
duğca fena bir haberdi. reket çok fena olacaktı. 

İngliliz casusundan ayrıl- Suikasdcılara bu tehlikeyi 
- Osmanlı zabıtası hi- dim. Doğruca Yunan sefaret anlatmak ve kabul ettirmek 

maye ve nezareti altında ne hanesine gittim. mümkün değildi. Esasen on-
demektir? Pek az sonra casusum g~I- )ar için İstanbulda çıkacak 

Ben de bunun fü:erine di, bedi buldu. Bu defa bir katliam bir tehlikeden ziya-
Hakkı ile olan Balık avı bakkal çırağı olmuştu. Bir de bir menfaat olabilirdi. 
gecesini anlattım. Bu suretle sepet dolusu peynir, sucuk Casusuma, muayyen tü· 
hareket, İngiliz casus ;efinin ve saire getirmişti. Fakat tüncü dükkanmda yarın saat 
çok hoşuna gitti. asıl getirdiği haber mühimdi, onda beklemesini söyledim. 

- Fakat, dedi. Leyli ha· bana: Casusum gitti. 
na fena bir haber getirdi. - Yavuza girib çikan ( Arkası var ) 

-----------------------..00 .. -----------------------
0 L UR şEv oEGıLı Bulıraristanda Loçnesgölünde 
Bir kız öldü 

15 dakika son
ra dirildi 

Ölürken gayet tatlı 
nıusiki sesleri 
duyormuş 

İngilterede Oksfordda üç 
gün evvel gayet garip bir 
ölüm ve basü badelmevt vak· 
ası olmuştur. 

Daisy AIJen adını taşışan 
çamaşırcı kızın öğle üzeri 
saat on biri kırk beşten on 
ikiye kadar kalbi durmuş ve 
fakat yapılan enjeksiyonlar 
sayesinde tekrar işJemiştir. 
On beş dakika kadar filen 
ölü bir halde yatan kızın im· 
dadına yetişen doktor Bailey 
kendisine nisbeten yendi bir 
ilac olan koramine şiringa 
etmiş ve sun'ı teneffüs tat· 
bik etmiştir. On beş dakika 
sonra kalbi tekrar atmıya 
başlıyan esmer güzrli Daisy
nin hayatı harikulade dene· 
cek şekilde çabuk yerine 
gelmiş ve kendisiJe görüşen
lere on beş dakikalık ölüm 
ihtisasatını şu suretle anlat· 
mıştır: 

''- Uzaktan bir musiki 
duyordum. Her, şey sakin ve 
ıssızlık içinde gibiydi. Şim
diye kadar hiç hissetmedi
ğim hır şekilde sanki muvak
katen bu alemden başka ve 1 
-daha sessiz bir aleme intikal 

İşsizler işe başladı 
-Sofya 26 - İşsizlere hü· 

kiimet tarafından icat edil· 
miş iş hazırlanmıştır. Bugün 
bütün işsizler iş başına çağ
rılmıştır. Bu maksat için hü
kümet on milyon dinhr tah
sis etmiştir. İşsizler nafia ve
kaletine gelmeğe ve tabur 
tabur iş başına gönderilmek
tedirler. 

Halkın Sesi -Bulgaristan 
belki bu suretle memlekette 
hüküm süren ihtililcılığın 
önünü alır. 

Berlinde 
Heyecan 
Berlin 26 (Radyo) - Ang

rif gazetesinie, Habsburglar 
lehine Mayııta Avusturyada 
bir inkılap yapmak için bir 
plan mevcud olduğuna da~r 
yardığı makale heyecan uyan
dırmıştır. Prens Otu Habs
burg Avusturyaya tayyare 
ile gidecekmiş. Galir gelmez 
eski monarşist gönülülerin· 
den mürekkep bir alay pran
sin emrine verilecektir. Prens 
Avusturyada krallık ilan 
edecektir. 

... ... .... -
etmiştim. Bütün bu zaman 
zarfında ve kalbimin durmuş 
olmasına rağmen musikinin 
sesi kulağımdan gitmiyordu. 
Ne korku, ne de acı hisset
medim. Sadece bir yorgun· 
1 k "kA ' u ve su un.,, 

Zahire Türk anonim şirketi 
idare meclisinden: 

20 Ninan 936 tarihinde fevkalade toplantıya cağrıJan şir
ketimiz hey'eti umumiyesinin müzkiir günde ictimai kabil 
olmadığından ruznamede yazılı hususun müzakere ve karara 
raptı için hissedarların 20 Mayıs 936 tarihine müsadif Çar· 
şamba günü saat 10 da İzmirde General Kazım caddesinde 
23 numaradaki merkezıne gelmeleri ilan olunur. 

Ruzname: 
Ekonomi bakanlığından gelen emir üzerine tasfiye husu-

sunde llzım gelen mukarreratın ittihazı. 1078 

Tinısahlcr Görüldü 
Londra 26 - Havas ajan

sından: 
Glazgovdcı iiniversiteli üç 

talebe geçen Cumartesi ak
şamı Loçnes gölünde timsah 
lar gördüklerini sölemişler
dir. Lort Agustodan üç kilo 
metro ötede din'lenmeğe otur 
duğumuz zaman pek acı sa· 
dalar işittik ve bu vahşilerin 
kenara doğru uzandıklarını 
gördük diyerek bu gördük
lerini şu yolda tuif etmiş
dir: 

- 40 metro kadarJ y.ak
laştıkları zaman tehlikeyi 
anlıyarak gölün ortasına doğ
ru dönmüşlerdir. Boyları 9 
metro kadar uzun, başları 

yılan başı gibi, gözleri ufal
mış, pek kurnaz oldukları 
anlaşılan bu canavarlar, va
pur bacası gibi ses çıkarmak 
suretile nefes alıyorlardı, yı· 
lan gibi süzülüyorlardı. 

İnıriliz 
Bahriye nezareti ~lal-., 

taya ehemnıiyet . 
verıyor 

Londra 26 (Radyo)- Dey
li Telgraf gazetesi, İngiliz 
Bahriye nezaretinin Maltanın 
müdafaasına büyük ehemmi
yet verdiğini yazıyor. Zira 
bu üssü bahri coğrafya nok
tai nazarından İngiltere için 
en büyük değeri haizdir. 

Sermayemi 
İşletmek 
İstiyorum •• 
Ortak olmak veya karlı 

bir iş devir almak suretiyle 
sermayemi işletmek istiyo
rum. Efvirişli teklifi olanlar 
Tilkilik caddesi İzmir ecza
hanesi karşısında (180) nu
maraya milracaat etsinler. 

KISA ANKETiMiZ: 

İlk yazınızı 
Ne zaınan ve nerede 
Neşrettiniz? O andaki 

Heyecanınız? 
CevabJar: 
Erol Tekin : İlk yazımı 

7-9-933 senesinde MektebJi 
gazetesinde çıktı. Yazımı 
idarehaneye götürdükten son
ra neşrini sabırsızlıkla bek
ledim. Günler haftaları, haf
talar ayları kovaladı. Niha
yet .. 

Artık ümidimi kesmiştim. 
Mecmuaya bakımyordum bile 
Bundan dolayı yazım çıkmış, 
haberim bile olmamışdı. He
yecan meselesine gelince 
niçin yalan söyliyeyim hiç 
birşey hissetmedim. Daha 
doğrusu yazımın neşredil-
mesi nedense bana pek 
tabii geldi. 

Bir İlkokulun 
Muvaffakiyeti 

23 Nisan Çocuk bayramı 
münasebetile (Necati Bey 
İlkokulu) nda zengin ve par
lak bir müsamere verilmiş
tir. Çocuk ruhunu yakından 
alakadar eden bu müsame
reye f stiklal marşile başlan· 
mış, ve bnnu Öz adlı bir 
yavrunun gür sesile okudu
ğu 23 Nisan manzumesi ta· 
kib etmiştir. Müziğe man
dolinle iştirak eden 8-10 
yaşlarındaki küçükler çaldık
ları bir l'ok parçalarda, fev
kalade muvaffak olmuşlar
dır. 

Gene ayni yavruların çe
virdikleri rondJarda hiç falso 
vermemeleri, önceden yapı
lan ekzersizlerde ne kadar 
çalışıldığını apaçık gösteri· 
yordu. Aslından haşarı ol
duğu anlaşılan bir yarama
zın monoloğundan sonra sıra: 
"Çiçekler,, şarkılı temsiline 
gelmiş'.i. Zengin dekorlar 
içinde oynanan bu çocuk 
opereti, "Edebiyat,, sayfa
mızda çalışan değerli arka· 
daşlardan "Adnan Önelçin,, 
tarafından yazılmış, ve man
zum parçalar da: Kemil 
Önelçin tarafından bestelen
miştir. Müşamere, yukarıda 

söylediğimiz gibi çok parlak 
olmuş, ve temsiller yüzlerce 
kişi tarafından şiddetle al
kışlanmıştır. Okulun gayretli 
Başöğretmeni Ali Rizayı öğ
retmenlerden Kemal Önel
çin ve Teşrikay1 tebrik 
ederiz. 

B. M. K. ____ .. ,, .. ___ _ 
Cenevrede 
Sükunet 

Belgrad 26 - Cenevreden 
telefonlandığtna göre, Cenev· 
re sizasal çevenleri 13 lcr ve 
18 ler hazırlamakta oldukları 
işleri bekliyorlar ve görü· 
nüşte ortalıkta bir sükunet 
ve bir durgunluk var gibi ise 
de hakikatta burad&ki dip
lomatlar durmıyor, için için, 
kolis arkalarında işleyip du
ruyorlar. 

Hususi münakaşalar, dedi 
kodular, ltalya ile Fransanın 
arasını düzmek, Fransa Ue 
İngilterenin arasında son gün 
)erde kapanan boşluğu yine 
açmak propagandaları devam İ 
ediyor. 

Hocam bay Esat Çınara Saygılarımla ..• 

Melal 
"Melali anlamayan Nesle aşina de ... ~ 

Ne yazık üstat Haşim sa
na aşina olamıyoruz; isterdik 
ki can sıkıntısından bunal
dığımız zamanlarda şöyle 

birkaç mısranı söyliyelim ... 
İsterdik ki işsiz vakitlerimizde 
gurup seyrederken : "Akşam, 
yine akşam, yine akşam,, 
diye mırıldanalım; "havzı ha· 
yalin sularında,, seyrettiğin 
"Eşkali hayatı,, didiumekten 
yorulup dinlenme ihtiyacı 
duyduğumuz yahud da içi
mizden söyle esip geçen hır 
fantazi rüzgarına uyduğu-

muzda biz de seyretmek is· 
terdik halbuki sen kesdirip 
atmışsın "Melali anlamıyan 

Nesle aşina değiliz diye!,, 
Ne yazık üstat!. 

Melal!.. Hecim devesine 
binib Türk atlılarını kovalı
yan melal. .. 

Orta Asyada ozan kopuz
larından şakrak akıncı • tür-
küleri dinlemeğe alışanların 
başına hacı yağı kokulu bir 
dinin doladığı sarıkla beraber 
dolan melal! .. 

• •• 
Uyuşdurucu Mistisizm Za-

fer ve neş'e naraları atmağa 
alışanları günün yalanJığına 
inandırırken atamı yakalayan 
Melalin eli gittikçe daha 
kuvvetlendi... İstanbul ve sa 

AHMET HAŞI ... • 
: ray "Cetveli Sim" de M 

1 

boğmağa çalışırken b 
bir yurdun kanını canını ç 

~ 

kiyor, "kara sabanındall 
ekmeğinı çıkaranlara,, M 
lin çeşidini tattırıyordu. 

Bilgisiz, Düş'dncesiı iri .. 
ferin dünyanın dört buc•d 1 
da harcadığı yavuz An• 0 

delikanlıları Melali e11 ço 
anlı yanlardı: 

"Bu askerlik nasıl bükiİ 
belimi; 

Evde bıraktım tas kırpıo' 
lı gelini! Melal yıllarca rul 
palanan yurdun, uyuşdu , 
kafaların üzerinde koyu 
sis gibi dolandı durdu. 

Nihayet şimdi biz oıel 
anlamıyoruz üstat ... 

Yanan bir kalkıuoı• .. 
başında en önde yürüllle 

l 1yor 
and içenler melali an adl. d 
onu inanışımızın pençeı~ll d 
boğduk, dışımız gibi içioı•' 
sağlam... or 

Soyumuza yılların unutt fct 
duğu gür ve coşkun ı• 

0 
t .. k"'I . .. l' k koıuY ur u erı soy ıyere 

ruz... oe•le 
"Melali anlamıyan 

aşina değiliz! .. " .... 
Ne yazık sana işin• 0 

mıyoruz üstat Haşim. ••I 
LEBİT FiH"' 

Diyorlar ki: 
A. Öuelçin: Haykırışım İlk adım mecmuasını yıktı; 
E. Tekin: - 240 Sdyfalık koca kitabım çıktı.. • 
A. Faruk: - Kara gözlü sevgilim, ömrümü sana verıedh 
M. Kızı)su: - Kabahatmı, felsefe uyku getirir derseoı! 
M. Ülgenalp: - Yalnız Halkın Sesi'dir şiirlerimin ye'! 
A. Turgut: - Bir tek makalem alt-üst etti yahudiler•· 
Riza Uy: - Para kazanmak için yazıcılık isterim; . 
B. Hikmet: - Ben de sana arkadaş avcunu yala der~dl· 
N. Kürşad: - Bir kavgada kendime iki kedi seçmişl~~
E. Tarcan: - Besim 'in anketiyle ben de dalga geçoııf . 
Şefik U: - Şairlik mesleğinden pasaport aldım dostuıll• 
A. Okçu: - Kübizimin altında artık bunaldım, dostulll· 
S. Kocagöz: - Hikaye vadisinde önde gidenJerdenioı; 
Dertli: - Palavra köşesinde savaşan er de benim. f~ 
İ.Ş. ~evin: - Monşer tek sözüm vardır; ben tapıyor~dl: f~' 
S.N.Özerdim:-Benim tuttuğum yol da bundan büsbütun ' 
M. Ali: - Hiç mantık aramadan boyuna yazıyorlar; 
C. UJucenk: - Y avaşgel arayerde bizim yazılarda vat··,-, 
M. Delen: - Ne yaparsanız yapın, ben bunlara karıf1118_. 
Kara Kedi:-Ben de mahut Dertliyle imkanı yok, ba1 ışOlll ı 

NOKTALI ViRG 

~ 
•• •• 
Olüme gidenlerin türküstı 

Önlerinde uzayıp, bitmiek bilmiyen yollar, 
Aardda yo) başJ"rında hep açık kalan :koHar. 
Bir kelimeye uyup, gidiyorlar: ileri 
Gözler onları anmak için, dönmüyor geri .. 

Kor gözlet", çelik kollar, yorulmıyan bacaklar 
Hepsinde kırılmıyan, yılmıyan bir imau var .. 
Korkusuz kalplerinde birer arslan yaşıyor. 
Gidenler adım, adım ölüme yaklaşıyor .. 
Lakin yine, ürkmeden, durmadan gidiyorlar 
"Ölümü öldürmiye gidiyoruz!.,. diyorlar .. 

Rüzgarları deliyor, yırtıyor nefesled 
Bir · türkü haykırıyor inletici sesler; 
rlakırıp geçiyorlar, dağdan-taştan yamaçtan 
Gidenleri hangi güç alabilir amaçtan .. 

Bu haykırışla yer·gök, sarsılarak inliyor, 
Bu haykırışı yer-gök inliyerek dinliyor ... 
Dinliyor, ta yürekten koparak gelen sesi, 
Dinliyor gidenlerden hızla yükselen sesi; 
Hepsinin ayrı-ayrı amacıdır ülküsü 
Bu türkü de ölüme gidenlerin türküsü!.. ~ 

B. MEHTJ ~ 
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E:/ha::Z~**f I l~şra bakkadl v:kesknaflar!nın ~ 
-!:!!zrwinde Milli Kiitüphanc sin~m~s?3 a, 1 yazarı l atıneı 

(YOLCULARA KOLAYLIK) 
Güven, çabukluk, temizlik 

Ayvalık, Dikili, Altınova, Edremid, Tire, Kula, Konya, 

Salihli. Bu hatlara yolcu ve yük sevkiyatı BUGÜN >f.1 İzmir Şekerciler çarşısında 20 numardaki imalathanemi 
Duyd k d a İzmir Suluhan civarında 1 numaraya naklettiğimden sayın ~ı u uymadık demeyiniz " 11Jz2S kuruşla şaheserler şaheseri iki müşterilerimin sıparışlarını yeni adresime vermelerjni sayğı-

' 1\,, b k u. lanmla bildiririm. uiiny,111n üyü film birden ,.,. .. . . • _ . . . • • 
t.tL 1 . en büyük tenoru ve Karuzo'dan sonra en>+ Guzel lzn1ır bıskuvıt f abrıkası sahıbı 

ZİNET, 
garajından hergün muntazam ve emin bir surette otomobil, 
kamyon ve tenezzühlerle temin edilir. 

eaı Ben· . a . . 
U Jamıno Gigli ve Magda Schneider · lstanbullu ls111ail Hakkı 

2 NUTMA BENİ ":ıt:.tö::tö:.t:.t:.t*i:ıt:.tö:ıt:kl\::ıtö>t:U::b' 
~ .. k~N LEKESİ ~; DOKTOR ~ 

Emniyet, sür'at, temizlik bu garajın en euslı hassalandır. 

Sac Başta · 
'""'11ııı J•rnaı~ÜRKÇE .söZLU . ~ = A. Kemal T onay ' 

tar . Canlı resu~ler ve Berhn orkestrası it fC Bakteriyolog ve bulaşık, salğın 
s~ afından senfonık konserler ,.,. fC 

3 d ANstAR )f. 41e hastalıklar n1ütchassısı ilgilidir. Onun için onları 
7 t l\an lek ~ DIKKA T: )t~ fC Basmahane istasyonu karşısındaki Dibek sokak başın- u. korumak iki taraflı borçtur. 

Yalnız bir süs değildir. Daha 
önemli olarak sağlığımızlada 

" esı S de U ut b · M ,.,. t Cıı ,. " 9,15 n ma enı fC da 30 sayılı ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den )f. Ş T E 
11:ı,rt,1i p ,, ,, a 41< akşam saat 6 ya kadar hastalarını kahuı eder. )t. F • S S 

azar g~nleri saat birde Unutma Beni +c Müracaat eden hastalara yapılması lazımgelen sair +c erıt aç UYU 
~~~~~ıle başl.ar ____ _ 41( tahlilat ve mikroskopik muayeneleri ile veremli hasta- 11 . b k l t . d 

:\C~r:~+++~~m,,:~~~ +c lara yapılmasına cevaz görülen Pnomotoraks muayene- )f> sıze unu_ 0 ayca emın e er 

en • k • • -K sinde muntazaman yapıhr. Telefon: 4115 )+ KEPEGI YOK EDER 

gın lŞeSl «~1C:ıı::1A=:ıı::ıpıcPıt~~:ıı:::ın:ıp~:ıı:>t Ddökülmenin önüne 
Alman Doktor Aoostelin · Geçer Türk Hava Kurunuı 

~a;, •lına . ~· Na On 
h .. Si) ind k . ıstıyorsamz hiç durmadan ( ZENGiN 
"'~ d en bı b'I 1 ~lı~ e kendi ~ 1 ~t a mız. B~ suretle hem y~rdu?uza 

t b'J 01rnıll, .. nıze hızmet etmış olursunuz. Muşterılere 
'i ı tt labf uzere günde on ve haftada elli kuruş tak-
!\ td karilr ır. Zengin kişesi birçok vatandaşlari zengin 

re,. Lı Yermiştir . 
· nük· · 

Urnet caddesi Kemeralh karakol ittisalinde 
_ ZENGiN KIŞESI 

-ıın;8!!' B~ri ~Jbise fabrikası 
caat fabrika şubesi Arasta karşısı Alia Paşa 

' caddesi No. 31 Tele. 00000 

FoTo -E'GE · 1:1 · l 
Re; !<LA NCI • 

H·f 

~~ ~d ı· N • -~ '~ eıbis ~. ı akdı Efradına 
VSAN ~ınizi sağlam temiz ve ucuı olmak üzere 

~lt •on d ASRt elbise fabrikasına diktirebilirsiniz, 
İ~t~Yt "ira erece ucuzdur her halde ve mutlaka hiçbir 

•t-sında 111d adan birkerre fabrikamızı ziyaret menfa-
h ır · ............. . 

Atelyemizde: 

~~ı~~~~~ 
lrıır Yüıı Mensucatı ~ 

ff;ılka Türk A. Sirkctinin 1 
~ '1et•irn ~ına1· Kumaş Fabrikasının ~ 
'tı-...;layısiylc yeni çıkardığı kumaşlar: 1 

Zarif 1 
~ Ve Ucuzdur 1 
~~"do d Satış yerleri ~ 

~ 11 
• l86 numarada ŞARK HALI T. A. Ş. i l 

caddesinde Fahri Kandemir Oilu S 
-~~ 

Son icadı olan Sıhhi J\ğızhkla 
Sigaranın nikotinini kamilen çe

ken Alman doktorlarından Profe
sör Doktor Apostelin sıhhi Ağız-
lıkları umum Avrupada sigara 
içenleri memnun etmış ve rağbet 
kazanmıştır. 

~ ... ~} .... -~ . . ' . . 

Ağızlık üzerinde Doktor Apostetin imzası 
olmasına dikkat etmelidir. Toptan ve pera 

kende satış yeri NECıP SADIK 
Balcılar caddesi No. 156 lzmir 

NECİP SADIK 
~1ağazasında binhir çeşit eşya var 

Petro, Maks, fener, masa ve tavan lam
balan motosiklet bisiklet gramafon ve plak 
hediyelik eşyalar divar saatları Necip Sa
dık mağazasında bulabilirsiniz. 

c 

~lüşterilerine gösterdiği kolaylık ve yaptığı 

'/18. •ı l tatlı nnıamele ile 
lYll rvon ar herkesin sevgisini 

'J' kazanan 

kişesinden 21 inci 
tertib Tayyare pi
yango biletlerini 
almağı unutmaymız 
ğünkü: 

Milyonlar 
Kişesi 

bir çok yurddaşla
rımızı fakrü zaru
retten kurtararak 
refah ve saadete 
kavuşturmuştur. 

ADRES: 
Keçeciler caddesi 134 numaralı milyonlar kjtesi sahibi 

HAYRI AKDÔL!K 

SAÇLARI UZA TIR ---oo---
M. Depo 

S. F E~R 1 T 

Şifa 
Ecza nesidir ____________ ,,__.__.,v ______________________ __ 

t!l~~~rir&ESUB~ li- --- ·- - ------- TELEFON 
fi TAYYARE: 31sı 
B rBU GUN 
~ Herkesin sevdiği, herkesın alkışladığı iki yüksek, iki 
a sevgili yıldızın iki güzel filmi 

~ 1 u·· F·ı ~ - ucum ı osu 

1 Jack Holt tarafından büyük bir kudretle temsil edilen il 
bava tehlikesini ve tayyarecilerin kahramanlıklarını 

gösteren büyük film 

ti 2 - Bir Aşk Hihayesi 
~ Güzel Macar rıldızı Magda Schneider'in içten gelen bir 
E ilgi ile oynadığı şaheser m Ayrıca: F oks dünya hadiseleri - Türkçe sözlü • 1 
E Bu Haftanın Seansları il 
~ Hücum filosu 15-18,15-21,30 Bir aşk hikayesi 16,45-20 B m Cumartesi Pazar 13.30 da bir aşk hiki> esile baılar 
• DiKKAT: Çocuk haftası münasebetile bu hafta hergün 

1 her seansta duhuliye çocuklar için 1 5 kuruıtur 

···Bria· 111111 



Sahife 4 ( Halkın Semı ı 

~ -----------------------------------------------·----.... --------------------------------------------------------------------------------------~ 

Eşref paşa . •' cınayetr 
Eşrefpaşada kahveci Kad

riyi ve Remziyi öldürmekle 
maznnn İnce Mehmed ve bö
lük enmini Ali ile arkadaş
larının muhakemelerine eve
lisi gün Ağırcezada devam 

Bulgarlar Almanlara 
benziyecekler mi? 

Paris 25 (A.A)- Bu akşam diplomatik mahafilde söy
lendiğine göre Bulgaristanın sayın germayin muahedesinin 
tadilini istiyeceğine dair Sofyadan gelen haberlerin teeyyüd 
etmekte olduğu intibaı mevcuddur. 

edilecekti. 
Müddeiumumi iddiasını 

henüz hazırlamamış olduğu

nµ söyliyerek mehil istemiş, 
muhakemesi başka bir güne 
bırakılmıştır. 

Yunanistan Hazır Olmalıyız, 
Diyor 

Bir cinayat 
Ön1er 1\1uradı öldürdü 

İstanbul 27 - Atina gazeteleri Bulgaristanın Akdenize 
çıkmak için hazırlıklarda bulunduğundan bahsederken ateş
'ler püskürüyorlar. Binaenaleyh Yunanistanın gafil bulun
mıyarak her halde hazır bulunmasını hükumete tavsiye 
ediyorlar. 

HALKIN SESi - Bulgar - Yunan dostluğu cemiyetinin 
hükmü kalınıyor demektir. 

Menemenin Ulucak köyün
de Ahmed oğlu Murad sar
hoş olmuş ve ayni köyden 
Hasan oğlu Mehmede bir 
tokat • vurmuştur. Bundan 
müteessir ve muğber olan 
Mehmedin büyük kardeşi Ö
mer tadanca ile Muradın 
üzerine hücum etmiş ve 
dört el boşaltmıştır. Kur
şunlardan birisi başının sağ 
tarafına isabetle Murad! öl
dürmüştür. Katil Ömer tu
tulmuş ve adliyeye verilm~
tir. 

Fransada büyük telaş 
İstanbul 27 · (Özel) - Almanların Fransız istihkamları kar-

şısında ve Fransız istihkamlarına hakim olacak kudrette 
istihkam inşaatine başlamış olduklarından bu teşebbüs Fran
sada Ren vadisinin işgali hiddet endişeli telaşı mucip ol
muştur. Binaennaleyh sulh sulh diye bağran Almanyanın 
sözlerine itimad lazım olmadığını gazeteler büyük barflarla 
tavfsiye ediyorlar. 
ooooooooooooooooaoooooooo~ooooooooooooooc 

Bay Kuht 
Moskovada 
Moskova 26 - ~Havas ajan

sından: Tas ajansının bildir
diğine göre Norveç hükume
ti dış bakanı bay Kuht Mos
kovaya gitmiştir. Bu gidişe 
siyasi çevenlerde ehemmiyet 
veriliyor. 

Aşk 
neler 

adama 
yaptırır 

Vay Silahsız 
Milletlere ! 

Sofya 27 ( Özel) - Utro 
gazetesinin Atinadan aldığı 
bir telefon haberine göre, 
Uluslar sosyetesinin İtalalya
Aabeş meselesindeki muvaf
fakiyetsizliği Yunan siyasal 
mahfeUerinde bü.yük endişe 
uyandırmıştır. 

Venizelistlerin organı olan 
"Elefteron Vima., gazatesi: 

"Vay o milletlere ki, silahlı 
millerin harıslı iştibasını 

uyandıracak durumdadırlar.,, 

İtalyanlar 
))aha iki tayyare 

kaybettiler 
- Baş tarafı 1 incide - Belgrad 26 _ Asmara 

tir. İsmailin bütün ısrarlarına radyosunnun verdiği habere 
rağmen kız ononla gitmek göre son bir harbte ltalyan-
istememiş, lsmail tabancası- lar büyük zayaate katlanmış-
nı çekerek tebdid etmeğe )ardır. iki ltalyan uçağı düş-
başlamış, bu da fayda ver- müştür. Uçaklardaki pilotlar 
memiş, darılıp ayrılmışlardır. ve askerler telef olmuşlardır. 

Aradan iki sene geçmiş.. Piyade muharebesinde ltal-
Bu iki sene içinde birbirle- yanlar 15 zabit ile yüz elli 
rini hiç görmemişler. Bu ay- kadar beyaz asker kaybet-
rıhk fsmailin aşkını ve sev- mişlerdir. 

gisini daha ziyade kamçıla- Yahudı· aJ·ansı 
mış daha ziyade şiddetlen-
dirmiştir. I re diyor? 
Aşık delikanlı bir gün Ru- Londra 26 _ Havas ajan-

kiye köyün çeşmesinde desti sından : 
doldururken kızın üstüne Uluslar cemiyeti nezdinde 
atılmış ve: Filistinin teşkilatı işlerile 

- Daha hala evlenmiye- uğraşan Yahudi ajansı şun-
cekmiyi1, benden niye kaşı- farı bildiriyor: 
yorsun ? Demiştir. 11 

- Filistin hadiseleri Ya-
Rukiye İsmaile kendisini fada kalmıştır. Memleketin 

sevmediğini ve gelmiyeceğini diğer taraflarında vak'a ol-
sö_>ledikten SC'nra delikanlı muştur. Bu vak'alar baiı 
elini tabancasına atmış, ta- Arab çevenlerinde yapılan 
bancayı çekmiş ve genç kı- Yahudi alehtarhğı propağan-
zın kafasın iki el ateş etmiş- dası neticesidir. 
tir. Çıkan kurşunlardan ikisi + ~•.....,_ 

genç _kı~ın saçlarını sıyırar~k 1 ögv ölmek degv er 
geçmıştır. Bu esnade koy 
halkı buraya toplanmış, kızın] - Baştarafı 1 incide -
babası Süleyman İsmaili tes- eğlenceli bir gece yaşadık· 
kin etmek istemiş fakat İs- larlnı birlerine anlatıyorlar; 
mail bir kurşunda ihtiyarı okulda gördükleri düzğünlüğu 
yere sermiştir. Güzleri kara- ve öğretmen bayan ve hay-
ran delikanlı bir kurşunlada ların gösterdikleri nezaket 
kızın kardesi Ahmedi yara- ve gönül alma hareketlerini 
lamış ve hırsını alamıyarak içten takdir ediyorlardı. 
hançerini çekmiş Ahmekin Biz de okulun değerli öğ-
karnına saplamıştır. Köylü- retmeni bay Hilmi ile öteki 
)er İsmaili güç hal ile yaka- bayan ve bay öğretmenleri 
lamışlar ve Jandarmaya tes- ve yavrularımızı yürekten 
lim etmişlerdir. değerlemeyi bir ödev biliriz. 

Habeşlerin 
•• 
Umidi 

-Baştarafı 1 inci sayfada
ederken motörlü diğer bir 
kol F ofan nehri üzerinde ve 
Sasabencbin elli kilometre 
şimali garbisinde kain Gagalı 
Medoye vasıl oluyorlardı. 

Ogaden cephesinde İtal
yan hattı şimdi bir hilil şek
lindedit. Ve mustahkem Ha
beş mevzileri çevrilmek teh
likesine maruz bulunmaktadır. 
Eğer bu hilalin iki uçları 
kapanırsa N asibu ordusuda 
ihata edilmiş olacaktır. Bi
naenaleyh Nasibunun böyle 
ihataya uğramamak için geri 
çekilmesi mekleniyor. 

Muharebenin başladığı 
24 Nisan sabahındanberi her 
iki (tarafla daha şimdiden 
binlerce ölü ve yaralı vermiş 
bulunmaktedır. Muharebeye 
40 İtalyan bomberdıman tay
yaresi iştirak etmekte ve 
Habeş kuvvetlerini bomba 
ve metralyöz ateşine tutmak-
tadır. Bu tayyarelerden bir 
çoğuna esabetler olmuş ve 
tayyarecilerden bir ~kısmı da 
yaralanmıştır. Fakat hiç bir 
tayyare Habeş hatları geri
sine düşmemiştir. 

Arsıulusal 
Şinıendif er 1\ii.izakeresi 

Bükreş 26 - Şark Avru
pasında ve garb şimalinde 
seyriseferi ucuzlaşbrmak mak 
sadıyla burada bir konferans 
aktedilmiştir. 

Bu konferansn şimendifer 
ücretleri tarifesileri birieştir
mek içiıı koçuşuyor. Bu kon 
feransta İngiltere, Alman, 
Belçika, Hollanda, Yugoslav
ya, Romanya, Çekoslavakya, 
Avusturya, Macaristan ve 
Bulgaristan murahhaslarl var 
dır. 

~·---
Bornova Gençler 

Birliği 
Dün sabah Bornova Genç

ler Birliği Akhirsara giderek 
orada dostca bir maç yap
mışlar ve bire karşı üç golle 
Bornovalılar maçı kazanmış
lardır. 

1 Fransız 
Gazetelcride kızn11şlar 

Paris 26 ( Radyo ) Bura 
gazeteleri Polonya başveki
linin Macaristan seyahatın-: 
dan heyecandadırlar. Fran
sızlarında Lehistanın Macar
larla ittifakına muhalif olduk
ları hakkında gazetelar ateş
li makaleler yazıyorlar. 

İspanyadan 
Yüzlere ~tuhacir 

Geliyor 
Londra 26 - Royter bil

diriyor: Son günlerde yine 
cenubi İspanyadan yüzlerce 
muhacir Cebelüttarik civarı
na gelmektedirler. Bunların 
son hadiselerden kaçtıkları 
anlaşılıyor. 

Bul~arların 
Akdenize çıkn1ası n1e

seJesi yoktur 
Atina 26 - Atina telgraf 

ajansından: Başbakan Bay 
Metaksas ecnebi gazeteci
lerini kabul ederek demiştir 
ki: 

- Boğazların yeni tahki
matı hakkındaki Yunan na
zar noktası lehdaranedir. 
Yunanistanın Türk notasına 
cevabı muvafıktır. Balkan 
antantı arasında ihtilaf ol
duğu haberi doğru değildir. 
Bulgarların Akdenize çık

ması sualine gelince Yuna
nistan için böyle bir mesele 
mevcud değildir. 

Aydında 
T'icaret odası İzınir 
ı~ana yırın hazırlan

n1ağa başladı 
Aydın (Özel) Şarımız te· 

cim ve endüstri odası yö
netim kurulu mutat toplan· 
tısını Eyub Şahinin başkan

lığı altında yaplı, Gündeli-

lskeletl 
·Kuyus 

Yazan: MARSEL ALLEN 

Hanri tabancasını çıkardı ve güzelce bİ 
muayeneden geçirdi 

Etrafa bakınırken, birden- *** 
bir donmuş gibi olduğu yer- Hanri, kararı 
de kaldı. bayılacak bir hale karyolasına uzandı d 
gelmişti . Gözlerini bir nok· uyur gibi bir bal al 1

' 

taya dikmiş bakıyordu. Bir kat tam bu sırada 'bİ 
az sonra, elini uzattı ve lokmasından fırlar gı lı• 
kendi kendisine: Yastığının altında, 

- 8 numara bir Brovning mış bir gazete eline g ,ı 
kurşunu ! .. Dedi. Ben böyle idi. Bu gazete "Pari 5o 
bir silah hiç kullanmadım. son tab'ı idi. 
Ha... M. Lüsyen tabancası- - Bu gazetevi bur•~ 
nıo kurşunlarını değiştirmiş halde Lüsyen koYo' 
olacak. Bu, bir av peşine Ben! beklerken canı 1 el 
çıktığına delildir. Bu kurşun- ve kapı önünden ge~ 
ları da göreceğim bir yere müvezziden son tabı 
bıraktı. Ayni zamanda bana zete almış, okumuştur· 
bir ihtardır; tabancamda ve yarak mühim bir babe'.,. 
yanımda fazla mermi bulun- ve gazeteyi yastık .altlşo 
durmakhğımı ihtar ediyor 1 yarak~ çıkıp ğitmiştır· . 

Fakat .. Tabancamı doldu- de, gazeteyi ben de dı 
rarak nereye gideceğim? gözden geçirmeliyıDl· 
Şu halde, bana her ihtimale Hanri, gazeteye g&:ç 
hazır bulunmakhğımı ihtar dirmeğe başladı; ve d8: 
ediyor! Ala. Yalnız tehlike- sahifede şu babe~i g&t iJ ' 
niıı ne olduğana nereden ge- "Tıp akademesıne 
leceğini bilsem. Muhakkak temin eden M. po .,-
olan şudur: hazır bulunma- T rusenin iskilet depo• lı• 
Jıyırn. Hanri haberi sonun;

0
,: 

Hanri tabancasını çıkardı, okumadı. Kendi den 1 

güzelce muayene etti taban- - Hay aksi şeyt~O t 
ca iyi bir halde idi, kurşun- dedi. Hulbuki e111n1Ye 
ları yerinde idi. dürlügüne okuduğuı:P ~ 

Muhtelif ceblerine birer da bundan fazla dl 
Jarjur daha koydu. Ve: var. Anladim. . eli 

- Hanri, dostum, gözleri- Mösyö Lüsyen şıoı t 
ni gört aç .. Diye mırıldandı. yö Dömonikin iskele 
Vakıa tehlikeden haberdar ğazasında olacaktır. )ıt 
edildik. Fakat habersiz gibi orada beni bekledle t 
davranmalısın. Şimdi, tabii Fakat ihtiyar RuduO 
bir halde ne yapacaktık ? yübü ile bu iskelet ~ 
Uyuyacaktır, değil mi? Şu hidinin veya ~iskeleti~ 
halde .. Hiç durma .. Yat uyur alakası olabilir ? N• ~ 
gidi görün ve bekle, haydi benim için emniyeti udl;il 
Hanri dostum.. Birinci sınıf müdürlüğüne koşaıak 
bir zabıta memuru namzedi ı kuk etti. ıt) 
olduğunu göster. ( Arkas• .! .............................................. 

ğinde bulunanları konuşub s p o R 
karara bağladıktan sonra 
Arsıulusal İzmir fuvarı (Pa- f::S~~~/-7,c.._ 
nayırı) meselesini ele aldı. [:=:§! D 
Bu yıl iştirakimizin geçen 

yıllardakinden tdaha güzel E. sikişehir sahadan kaçtı 
olabilmesi için il adına işti-

rak edilmesi onay görüldü. Altay 2- 1 galib ~ 
Sayın ilbayımızın gösterdiği k•'':.J' 
çok yüksek ilgiden kuvvet Eskişehir Demisporu takı- : ise de misafirlerin ,e r':.ı 
1 d mı üçüncü ve son maçını mış sertlikleri bakelll fly 

a an o a yonetim hurulu ~ 
A d . dün Alsancak alanında Altay sait idare kır111aga ,. y ın pavıyonunun yerını o' .. ,J 
belli etmek ve kapatmak takimile yaptı. Birinci Altı- bırakmadı ve bir oy':,~ .. 
üzere başsekreter Mazhar nordu maçında olduğu gibi çıkmasına razı oııııa 
Edgiieri İzmire göndermeği bu maçtada misafir oyuncu- dan sahadan kaçtılat· j /İ 
onayladı. Bu zat bu işle lar lüzumundan fazla kırıcı l l ' ' J 
beraber ayni zamanda te- bir oyun sistemi takib ede- Oyun bu sure~ e. ti'"'"• tayın lehine bıtt1• d o 1 
şekkülü mevzuubahis olan rek mazın ahengini bozma- ·ıı e 

f magv a ugv raştılar. Es adı dürüst idaresı 
esaa cemiyetleri meselesini . ~I 
de İzmirde ilgililerle görü- Ve Nihayet ikinci devre- layı tebrik ederıı· ~~ 
Şecek, edindigvi malumat ile nin neticesine 15 kala saha- ISMAIL ti 't f/ 

k. eb1 1' 
burada bütün esnaf için ay- dan ayrıldılar. Hiç yoktan Hamiş: - Es ıŞ ·tal''· 
rı, ayrı birlikler kurmağa 2-1 mağlub vaziyette bulu- mirsporun takviye edı ~ 
çalışacaktır. nan Eskişehir bu hareketini çıktığına dair yaııl~~-· 

Bundan sonra yıllardan maça çı1<mamakla da göster~ yarın cevab verecell. ti· 
beri yapılanuyan odanın brö- mişti. Said ve Hakkının 
şür işine gelindi. Bu broşür Altay takımında oynamasına oo___,/ ~ 
çok ıazımdı, bilhassa arsıu· razı olmamışlardı. Al tayın ~ t,fe 
lusal İzmir panayırı için el- centilmen kaptanı bu iki Doktor pJto 
zemdi. Başsekreter ve üye- güzide elemanı takımdan H ri ~ 
de Hilmi Tükelin bu arzusu ayırarak ihtiyat oyuncularla ay . ,t i 
oda yönetim kurulu tarafın- maça çıkmağa razı oldu. Mühim bir aıııelaf ~~ 
dan iAi karşılandı ve broşür Ve Eskişehirliler de bu İstanbula gitmiş ol•0 ,i ~I 
işi başsekretere bırakıldı, suretle oyun oynamak mec- J-l•f d 
yardımcı olmak üzere ilgili buriyetinde lbırakacaktı. Bi- doktor Ekrem J;.ıil ti 
üye Hilmi Tükel ile beraber rinci devreyi 2·0 galip biti- oıize dönmüştür.. 011"' 
üye Rüştü ayrıldı. ren Altay ikinci devrede torumuza geçoııf 

Hilmi Tükel düzgün bir oyun gösterdi hoşgeldin deriı. jd 
ZENGiN OLMAK iSTERSENiZ PIYANKO 
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