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Erkek Lisesinin 50 nci Yılı Çok Parlak ve Heyecanlı Oldu 

8. HALiL MENTEŞE 

Din Erkek Liıuinde kut
lanan SO ioci döaüm yıfı tö
reaı çok parlak ve h eyrcanlı 
oldu. Eski, yeni güzide me · 
ıaal.,ıaı kucağında toplayan 
Liae, cıdden çok mü •tesna 
bir 6ÜD yaıadı. 

14 
Er kak Lisesinde Y etiıen · 

ı,,., kurumun bazu)adıiı bu 
heyecanlı olduğu kadar isti· 
fadeli ve her bakımdan yük· 
•ek manalı gün, hepimizi 
ÇOfturdu ve bo cihetle Lise 
Kurumunu ve onun çok de· 

LfSENfN KIYMETLi DiREKTÖRÜ B. H.LMİ ERDİM 

ierli baıkaaı direktör Bay 
Hilmi Erdim'i öz yürekten 
lr:atJamayı zevkli bir vezife 
addediyoruz. 

Dün ıaet 10,30 dan itiba
ren davetliler Lise1e gelme· 
ie bııladılar. Az sonra bü · 
y&k Hlon do1mu' vaziyette 
idi. Sayın Valimiz ve bu irfan 
Çahunda yetitmiı pek çok 

saylav, doktor, avukat, mu· 
allim ve lzmir idıdisinin en 
değerli muallimlerinden Bay 
Hımanz Haki erkenden 
geldiler. 

Her yılın mezunları gıup 
grup toplanarak eski günleri 
anıyor, gelen her davetli, 
ocağının emektar hocaların· 
dan Hamzaz Hakinin ellerine 
sarılıp öpüyordü. 

Biraz sonra, eski yeni bii · 
tiln mezunlar talebelik baya· 
tanda oldugu gibi bir dersha· 
neye girip 11ralara oturdular. 
Eıki ve değerli öğretmen 

Misafirim iz Istanbula 

bay Hamzaz Haki, içui gi
rince, hep ayağa kalktılar, 

ve candan alkış'adılar. Tek· 
rar yerlerine oturan saygılı 

genç • ihtiyar talebeler, sa
yın öğretmenin anlattığı mtş· 
hur Fisagor davasını derin 
bir alaka ve dikkat içinde 
dinlediler. 

Ara 11ra sempatik bir şah· 
siyet olan Himazaz Haki 
" NHıl doğrumu çocuklar ? ,, 
diye soruyor ve coşkun bir 
neş' e ile alkışlanıyordu. 

Trampet sesi davetlileri 
yemeğe çığırdı. Sıra halin· 

Döndü 

' 

B. REFiK İNCE 
de tıpkı talebelik bsyatıııda 

olduğu gibi yeme.l<haneye gi 
rildi. 

Yemekler istenilen şekil

d~ idi: Pilav, ttli f,H•ulya, Ü· 

ıüru bo{afı, ne~'c: içinde ye· 
rıilen ye mektt·n !Oora biraz 
istaıabat edildi ve saat 1,30 
da töröne istiklal marşı ile 
başlandı. 

Kürsüye çıkan sayın direk· 
tör Hilmi Erdim, törene işti· 
rak edemiyen mezun arka· 
daşların gönderdikleri telg· 
raf ve mektupların okunaca
ğını söyledi. 

Okunan mektup ve telg· 
ra!hı:- içinde, Adliye V cki1i 
bay Şükrü Saracoğlu Sıb· 
biye vekili Hulfui Alataşın 

meşhur romancımız Halit Zi
ya Uşakla gilio ve daha bir 
çok tanınmış bü) ük şahsi· 
yellerin tebrikleri ve izhar 

ettikleri samimi hissiyat vardı. 
Bundan sonra kurum bı ş· 

- Sonu 4 üncüde --
Frankonun Mu 

Alman n~zı~~!lın be.yanatı 1:.~~~~~y~c:~~ı 
Türkiyenin yapıcısı, dahi koruyucusu Kamil 
Atatürk'e Alman devlet ve hükômet reisinin 
selim ve hayranlıiını iblağ etmekle bahtiyarım 

Ankara 10 (Hususi)- Al- Jet ve hükumet reisinin se· 1 

IDan iktisat nazıra doktor lamlarını ve hayranlığını ib- 1 

Funk dün saat 13de gazete· Jağ etmekle bahtiyarım yeni 

1 cileri kabul ederek aıağıda- Türkiyenİ:l her tarafında 
ki- beyanatta l::ıu!unmuştur. yapıcı!ık iradesile büyük fa-
Tilr kiytyi ziyaret t'ylediğim · afiyet temposunu müşah'!de 
den dolayi fevkalade bahti· eyledim. 

yarım bu fmıattan bilistifade Türkiye Cumhur Başkanının· 
büyük devlet adı ve buyük idealin sembolü bulunan Türk 1 

asker olan Türkiye Cumhur devlet adamlarının büyük da· 
Bııkanı yeni 1 ürkiyenin ya- binin haye)erini tahakkuk et· 
p.cısı ve dahi kuruyucusu tirmek millet ve memleketi 

duklarını gördüm yaptığım 

müzakerat gayet dostane ve 
gayet müsait bir bava için· 
de ceryan etmiş ve fikirler
de tam bir mutabakat bul· 
duğunu göstermiştir. 

Her iki taraf yapılan mii 
zakerelerden memnundurlar. 
1 ürkiyenin bu yapılacak dev· 
rinde milli ekonomiye büyük 
bir rol isabet etmektedir. 
Milli ekonomi Türkiyenin kal· 

Sonu 4 üncüde Kemal Atatürke Alman dev· yeniden kurmakla meşgul ol· 
·~~~~-~-~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!'!' 

iSTER GUL iSTER AGLA 
Fare Derilerinden Zarif Eldivenler 

Vapılıyormuş ! 
J•poayMia t.r1alara hücum eden birçok fareler vardır. Bu:ılu menuata zararlar vermek· 

le ise de faydalara da yok degildir! Çünkü fare derilerinden ea iyi eldiven yapıl makta 
•e hiç eskimemektedir. Şimdi eldiven imalithıneleri bunu öğrenir öğ'renwnez tarlalarda ıe· 
ferberlik ilin etmiıler ve fareleri yakalamak için her türlü t ~rtibat almışlardır. 

Sen de ey okuyucum buadan sonra farelere bor gözle bak na! Onların da nihayet bir işe 
Jlradaklarilla fÖrenk onua derisinden eldiven yaptırıp g:yenl ere bak bak da: 

iSTER GULISTER AGL! 

8. FRANKO 
lstanbul (Radyo) - Lon· 

dradan ahnan bir habere 
Londra hükümeti lngiliz, 
ltalyan görüımelerinio biran 
evvel bitirilmesine gayret 
sarf etmektedir. 

lngiliı hükumeti Italyan 
gönüllüle1i bütün levazımat

larile birlikte ispanya top· 
raldarını terk ve tahliye et· 
tikleri takdirde Franko'nun 
muhariplik hakkını taaımağa 
hazır olduğunu Roma bükü· 
metine resmen bildirdiğini 
siyasal mahfillerde ıöylea· 
melde · 

Samsunda Hazırlanan ~Kitap] 

SAMSUNDA HEYKELİ 
htanbul ( Hu!lusi ) - Samsun vilayeti ~o" on bet yalda 

yapılan işlere dair re ıimlerile birlikte bir kitap hazırlamıı· 
tır. 29 ilk teşrin günü kitap dağıtılacaktır. 

Hitlerin sözleri 
.... 

Almanların Y egine Dostu 
• 

Musolini imiş 

Paris (Radyo) - Berlin · 
deki Havas Ajansı muhabiri 
bildiriyor : 

Dün Hitler, Münib anlaş· 
masandan sonra ilk defa ola· 
rak söz almıştır. Saat tam 
14, 15 de Hitler 200,000 Al· 
mana bitap ederek dedi ki : 

Almanyayı s1>n hadiseleri 
ihdasa ıebeb olaa üç nokta 
var dar. Birincisi şimdiye ka · 
kar hiç bir kimse taratından 
başarılamıyan ve nazi hüku
meti tarafından bukere ba~a
rılan bütün dünya Almanla· 
rını ihtiva eden büyük bir 
Almanya kurmak ikincisi çok 
kuvvetli bir silahlanma ve 
en nihayet Reich 'in emniye· 
tini temin etmek idi. Buoa 
muvaffak oldum. 

Roma berlin mihverindrn 
bahseden bitler dediki: 

- Almanyanın bir tek dos 
tu vard1r, Oda ltalyan impa· 
ratorluğunun başvekili Beni
to Mussolinidir. Bu büyük ar· 

kadap n~ler lborçlu olduğu· 
muzu l i 1 ) o ruz. Fransız •• 
logiliz başvekillerinden bah· 
sederken iki vicdanlı zat de· 
miştir. 

Son· günlerde lngilizlparla· 
mentosuodaki m6nakap,arı ' 
mevzuubabs eden Hitler 4e· 
di ki: Bu memleketin dahlH 
münakaşalarana karışmak iı· 
temndim. Fakat şunu bil· 
meliyiz ki günün birinde le• 
giliz iktidar mevkiine bir 
Eden veya bir Wiıtoa Cbu· 
rebill geçtiği gin lnaıiltere 
Almanya ile harp edecektir. 
Fakat ıu efendilere hatırla• 
tırım ki Alman hudutların· 
daki iıtibkimlarını geçmek 
değil görmek bile nasip ol· 
miyacaktar. Kuvvetimize gl· 
venimiz vardır. 

Hitler dünya Yahudilerin· 
den bahsederken dedi ki: 

Bu milletin enternaayanali 
ne kadar kuvvetli olduğu ve 
Almanyanın ne ıekiJde taz· 

- Sonu 4ftnc6de -

HALKIN SESt HAKKIN SESiDiR 
Çok çirkin ve çok ayıp 

hareketler ! ! 
Gençliğin öğrenciliğin de iğreneceği ve kat'iyyen razı 

olamayacağı çok çirkin haberler alayoruz ve buna oir okal 
talebeıinin yapmıyacağını sanıyoruz. Bize bu haberi verealer 
esefle ıöyliyelim ki teyid ve taaclik ediyorlar. 

Hakikaten bu ulutlar Yaki ise eıaletle, batta 
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lzmir 1 Alman 
Kahveleriöi lsükôn ve 

Basını 1 A·hlak ve 
adabı 

00 

DOLAŞIYOIİUM~: · Hatay 
meharetle yeni __ ~ir muaşeret 
devleti kuruldu 1 

Öğrencilerime öğütlerim 6- H. Türkekul 
Gönu/ Emre 

- 19 -

Tiyatrocu~eülerek :şunları söy
ledi: "29 kuruşun neler~ yaptı
iını dinlemek istermisiniz?" 

ihtiyar tiyatrocuyu iki gün ı Jardı. 

sonra ayni kahvede gene 
g6rd0m, bana geçende an
latmak istediği, fakat bir 
itten dolayi geriye kaJan hi
kiyesin~ hatnlatarak de
.elim ki: 

- Siz, bir ıişe rakı ile 
duyduiunuzu (!) söylemişdi
niı, ben, bu alıleri yazıma 

batlık yap.nak istiyorum. Ba
na koca bir kumpanyayı kü
çücük bir rakı ıişesinin na
sıl doyurduğunu anlatın .. 

Gülerek ıunları söyledi: 

- Öyleyse 29 kuruşun 
neler yaptığını dinle! 

Ve ağır ağır anlatmaga 
baıladı: 

- Gene bizim mahut 
kumpanya ilt ıehir şehir do
laııyorduk. Naadsa tali bize 
biraz güler yüz göstermiı 
ve o günlerde aç kalmamıı· 
tık •. Çünkü bu ıekilde para 
kazanmanın imkanı yoktu .. 
Ancak Arabın dediği gibi: 
rizkiin cedid yevmün cedid 
geçinebiliyorduk. 

Bir aralsk, Konyanın bil
mem haagı kazaaına gitti
ğimiı, takdirde hayli para 
ksracağımııı söylediler. Tah· 
makir bu... Belki bu sıkın
tılardan kurtulur, beı on 
para sahibi oluruz diye, ço· 
cakları topladım, m üıavere 
ettik.. Bizim meıht1r komik 
kör Salih bu ite taraftar 
değildi •. 

Çtiakü kendisi gibi surat 
ıüitird& bir karaya göaün 
kaphrmıth .. Teklifimi yap
bğım zaman "ae olacak ca
nım .. Şunun turasında evel· 
lallah geçinip gidiyoruz .. Dü-

zenimizi bozmıyahm 1 " De
miıdi de biz, kör SaJib sev· 
gilisinden ayr1lmak istemedi
ii için böyle ıöyliyor san· 
mıtdık, keşki herifi dinlemiş 
olaydık! ... 

Neyse, kerarımızı verdik
ten ıonra trene atladık ver 
elini bilmem n !resi... 

O zamanla: trenler timdi
ki gibi ucuı değildi, binaen
aleyh mevcudumuzu aşağı 
yukarı tren paralarına yatar· 
mıt. gene flıkiıi gibi mete
likıiz kalmıştık, sepette tor
bada ne varsa temizlendik
ten sonra kaldık mı cascav
lak ortada?. 

Tabii bu işe bir takmak 
lizımdı. 

Çünkü bizim kumpanya 
efradı ıöylenmeğe baılamış · 

Hele komik kör Salibi 
görmeliydin ... .. Ben dime
dim mi perişan olacağız .. 
Sakalım yok ki lafımı dinl~
teyim!,, Deyip] duruyordu ... 

Artık duracak zaman ~de· 
ğildi, gene ilk istasyonda 
biybeli, sepetli bir adam 
aramak icabediyordu. Neyse 
bermütat ilk {istasyona yere 
indim. ~-

Gözler:m dört oynıyor .. 
~Hiybel~r adam. bulacağım1 
diyedört yana sıyırtup du
ruyordum .. 

Ha iştel tam aradığım ... 
Hiybeli birisi trene doğru 

geliyor.. Hemen yaklaşarak: 
- Yardım edeyim! .•. 
Dedim. Fakat asıkflsuratlı 

adam çok sert bir sesle beni 
reddetti:} 

- istemez .• 
Baktım olacak gibi değil, 

takaldım peıine .. Trene atlar 
atlamaz önledim ve bizim 
kompartimaada yer göster
dim. 

Batka kompartimanda yer 
bulunmadığı için ister iste
mez kabul etti. Tabii herife 
bir izzet, bir ikram .. Kendi
si de ne olduğunu şaşardı ... 

Adamcağız, biybesiai ba· 
tının üstüne, sepetini de 
önüne koymak hiç hamı· 
yordu. 

( Arkası var) 

156 lık İhtiyar! 
içimizde pek çok kimse 

vardır ki, söz ömürden açıl
dığı zaman : 

- Ben uzun yaşamak is· 
temem, der. 

Bu sözü söyliyenlerin bir 
çoğu da gençlerdir. Fakat 
yaş ilerledikçe hayatınız ne 
şekilde oluru olsun, biç te 
f eaa olmadığı göze çarpar. 

Şimdi söyleyin bana 100 
veya 150 yaşına kadar ya· 
şamak ister misiniz? Çok 
kolay. Bir miktar "Asya 
hadrokotil,, i tedarik ediniz. 
Bu Asyada biten bir ottur. 
1 ı5ana U?'.Un ö nür v ... ·ı İr. Bu 
otu bir Çinli keşfetti. Bu a · 
dam eczacı idi ve Faust gi· 
bi ömrü uzatacak bir mad· 
de arıyordu. 

Buldu. Tam yirmi üç ka
dınla evlendi. .. Ve günlerden 
bir gün nihayet ölmeğe ka · 
rar verdi ... 

156 yaşında öldü. Yirmi 
üçüncü karısı 64 yaşında 
du1 kcl:iı. _._ _____________ ~ - -....--- ~~-...:.-

• 
il daimi encümeninder,: 

Okumak Dimağı Parlatır, 
Zekayı Çoğaltır 

Berliner TageblahD lstan· dır. 

bul muhabiri P. Holzioger Yeni devletin ilk reisi Tay 
tarafınd : fur Spkmeo, ulan Hataylı 

Avrupada Çekoslovakya ve bir Türkmen aşiretine 
meselesi yüzünden bin bir > mensuptur. Kendisi, Sıacak 
karışıklık koparken, Akde· Fransız mandasına girdiği 
nizia timali şarki köşesinde zaman, Türk yeye geçmiş, 
gıpta edilecek bir süküntt orada Sancağın istiklali için 
içinde yeni bir devlet kurul- çalışan bir cemiyet kurmuş, 
muştur. Bu yeni Türk mille- 1935 Senesind~ de Türk 
tiniıı merkezi·Antakya, lima- parlamentosuna meb'uıı in-
aı da lskenderuadur. tihap olunmuştur. Hatay mil· 

Bu suretle uzu11 çekişme· 
let meclisinin reisliğine se-

lerc mevzu teşkil eden San- ~ilen Abdü!gani Türkmen de 
cağın yerine, bizzat kendi· 

Tayfur Sökmen g;bi, Hata· sinin de ilin ettiği veçhile 
.. Türk anavataaıuıa bölün· yın istiklali için yorulmadan 

çahşmış ve bu mühim mevmez ve:mukadd~s bir par· 
çası olan,, Hatay devleti ki<: geçmezden evvel Antak-
kurulmuştur. Hatayın bayra- ya halk partisi reisliğini ifa 
ğı, Türk bayrağı, milli marşı, etmiştir. Keza Başvekil Dr. 
Türk milli marşı, 'program Abdurrahman Melek ve di-
ve esası da Kemalizmdir ğer vekıllerin hemen hepsi, 

!asanlar gendi kendilerine 
de bilğilcriui artırabilirler. 

Yalnız her şeyi ôıremie fnce
Jemek 'ie biç bir zorlukta':l 
yılmamak gerektir. Çünkü 
insanın etinden her şey ge · 
lir. Çalışkanlık bizi ı şııa 

doğı u götürür, ten bellik ise 
karanlığa. Teabel ve miskin 
olanlar saadet sarayında 

oturamazlar. Çalışkanlar ise 
çöplükten kendilerini cennete 
götürebilirler. Mademki yaşı
yenun ~ve yaşaDak için .dün
yaya geldin, iyi yaşa, varlıkla 
yaşa, hayatın tadını anla. 
Bu da durmadan çalışmakla 
mümkün olur. 

Kitaplar ve ıkütüphaneler 
birer hazinedir. Herşey uyur 
fakat kitaplar uyanıktır. O.ı· 
lar da her istenilen şey bu· 
luaur. Dünyada kitaplar 
varken başka rğlence • arı
yaaları aklına; şaşarım. ..Ca -
aım sıkılıyor,, şikiy!ti çok 
boştur. Can "' sıkıntısına en 
büyük deva kitaplardır. Ken
dini okumaya ver, bak sıkı
lacak zaman bulabilir misin ? 

Hazan insanlar eğleneme· 
diklerinden söz açarlar, bir 
kütüphaaeye~girde bak ora
da ne eğlencelerle karşıla· 

1 

şırsın. O vakit çok kuvvetle 
umarım ki dakika ve saat· 
lar sana çok kısa körüne
cektir. Eski ~insanlar j belki 
bunu ıôylemeğe bakla idiler, 
Çünkü kitaplaır el ile yazıl

dığı için hem çok pahal ve 
hem de azdı. Şimdi ise hem 
ucuz ve hem de çoktur. Fa· 
kirJik okumaya enlel değil· 
dir. Zira umumi kütüphan,
ler bedavadır. Orada her J 
istenilen şey .vardır. Kitap· 
Jar eğlencelerin en geniıidir. 
Okumayı Levkedinenıer bab· 
tiyar olurlar. Birçok büyük 
bilginlerin babalara ve aile· 
leri fakirdi. Onlar J okuma 
aşkile yüksek mertebeleri 
elde ettiler ve tarihe geçti
ler. Bunlar hep senin elinde
dir oğlum O, her yerde ve 
her zaman oku .• Seni saade
te götürecek bu vasıtayı el· 
den bırakmı .. :bir defa oku· 
manın zevkiai tattın mt]bir 
daha ayrılamazsın. 'Okumak 
dimağı parlatır. Zekayı ço· 
ğaJtır. Buna · ~ ahşanlar dün· 
yada başka eğlence :istemez· 
)er ve bir daha ondan ayrıl· 
mazlar. Gönülleri her zaman 
ferahhdsr. 

(Arka11 var) 
, Yeni devlet ~ili< iş olarak, Türk asılhdır. Malum olduğu 00----------------------

İstanbulda 
kurunu vustai itar vergisini üzere, Sancaktaki seçimler 
kaldumış, milli serpuş olarak neticesinde Türk unsurları Kömür Derdi 
şapkayıJkabul etmiştir. De- kat'i bir ekseriyet kazanmış· 
aile bilir ki, bunlar, yeni Ha - lar ve bu suretle milli bir 
tay hükumetinin Kf!malızm Hatay hükumetinin tesis 
sahaımda attığı ilk adımlar· imkanını hazırlamışlardır. 
---------------:::::J - ---· -------------

Sakvim 
Cilveleri 

Hiç bir assr çarşamba, 
cuma, pnar günü başhyaz. 

Teşrinievvel ayı kiaunu · 
saai ayının başladığı gü ') 
başlar~Nisan hangi gün baş· 
}arsa temmuz ayı ayı ayni 
gün başlar Kacunuevvel ile 
eylul ayni günlerde başlar. 

Tayyarelerle 
Yiyecek 
Nakli 

Hdrp yahut feyezan sa
halarında tecrid edilmiş o· 
lan yerlere tayyare ile. yiye· 
cek nakli zımınımızda alel· 
ide bir iş olmuştur. Likia 
havadan yiyecek nakli büs
bütün yeni birşey değildir. 

Bir lstanbul · gazetesinde 
okunmuştur : 

Arkadaşlarımızdan biı i ev· 

velki gün, Kadıköy gazhaae

sine gitmiş, kokk ömürü al· 

mak istemiş. Satış memuru 
tarafından : 

- Kömür yok! 

Denilmiş. Arkadaşımız gaz

hanenin geniş meydanında 

yığılı duran kömürleri gös· 
terioce -,, bu defa : 

- 0.ılar başkalarına ait ! 
Cevabı verilmiş. Mutlaka 

kemür almak istenildiği tak
dirde müşterinin adı bir sıra 

defterine kaydediliyor muş. 
Ve bir ton kömür r almak 

için, bu sıra defterine 
en az biray beklemek 
geliyormuş ... 

Biz daha sonbah 
giaiyoıuz. Heniiş kış 

göre, 
lizım 

mıf bile değiliz. Buauola 

beraber Gaza nelerden kok· 
kömürü almak için buglia 
sıraya: girmek)e en az biray 

beklemek lizım ge!irae, aca· 
ba yarın ~ kış geldiği zaman 
ne olacak? Bugün ancak 
biray bekliyerek tedarik edi· 
len kömür ve vallit aaaıl 
a'anacık? 

Sene hangi günü başladıy · 
sa ogün biter. Meseli 1938 
senesi Cvmartesi günü bite
cektir. 

Tam bin sene evvel Ka
bire~eki Fatimilerin bu şeh
rin civarında yetişmiyen ta
rafında meyvaları hariçten 
bava yolu ile celbettikleri 
şimdi anlaşılmıştır. 

.... 
Bir takvim her yirmi se-

kiz senede bir kere kullaaı · 
labilir. 1938 takvimini 1956 • 
da kullanabilirsiniz. 

Eski İngiltere
de Müflis 
Kıyafeti 

17 nci asırda lngilterede 
iflas ad enler, kanun mucibin
ce yarısı kahve rengi yarısı 

sarı kumaştan. yapılma bir 
elbise giymek mecburiyetin· 
de idiler. Ve bu elbise ile 
de borc!aranıa son kuruşunu 
ödeyinceye kadar dolaştr
lardı. 

:t:ge Kitap Evi 
Hisarönü No. H 

Bilumum okul kitapları gel
miş ve ıabta başlanmıştır. 
Her aradığınız okul kitapla· 
rını bulacaksınız. 

Bunlardan biri 700 kilo· 
metre uzakta~ i bahçelerden 
her gün ki ·az ve çilek ge

Ecel 
Gelmeyince 
Buşir'de şayanı hıyret bir 

hadise olmuştur. Fatma is
minde bir kadın kocasile 
vapura binmişler, güvertede 

tirtirmiştir. 600 kadar mek· , 
yatmışlar, geceleyin uykusun- I 

tup götüren üvercialerin a-
yaklarını bağlan torbacıkla· da denin vuvarlaaau kadın I 
ra konulan ikişer üçer kiraz kendisini denizde bulmuş, 
ve çileği bu uzun mt;safe- iki gün iki gece vüzme bil-
dea hava yoluile nakleder· mediği halde çırpındıktan 
lermiş. Bu suretle Kahire sonra baıka bir gemi tara-
saray balkı bergüo taze fıadan kurtarılmış, hayatın· 
meyva yemeğe lmuvaffak o- dan ümidini kesen kocası 
lurlarınış. onu sağ salim karşısında 

A B 
görünce, deli gibi olmuş, 

vrupanın uğ sevincinden şakır şakır oy-

ld 'Ol y H "iZİneleri namıştır. • • • 

Vaktile Avrupacın buğday Esaretın ilk 11- j 
~ninesi Sicilya idi. Herb.d~nn. ası Teşebbüsü 1 
ouce de Ukranyaya bu ısım 2' 
varilmişti. Zira Uğranya Av Kral Viiyamın Krallığı es-
rupanın bütün memleketle- nasında 1833 de verilen bir 
ketlerine en fazla buğday parlamento kararile bütün 

40 Sene Sonra: 
100 Milyon 

Mit'BS 
Amerikanın büyük tücca;. 

larından biri Martal Fild 
kırk sene evet ölen dedesin-

den yüz milyon frank mira· 
sa konmuştur. 

Sıkagoda ilk büyük tica • 
retbanelerden birini kurmuş 

otan Fild öldiliü zaman bet 
yaşında bulunan torununa 

mirasının ancak kark aene 
ıonra yani Marşal kırk beı 

yaşına girdiği zama:ı veril· 
mesini VHiyet etmişti. Bu 

güa ayni ticarethanenin ıa· 
bibi bulunan Mkrşal Fild 
kırk beş!yaşına girerken de· 
desiaden kalan yüz milyon 
lirayı da almıştır. 

bulunanlara da bunlara itlik 
etmeleri için hükumet 20 
milyon 1nıiliz liraıı tazminat 

Nafia atelyesi için ıatın alınacak müfredat ve şartnamesi 

Nafia dairesinde mevcut torna tezgahı Elektro motor dina· 
mo ve tranımisyon yatak mil ve kayışı ve zımbalı makas 
ve saire alit ve edevat (1630) lira muhammen bedelle ve 15 
gün müddetle açık eksiltmeye konulduğundan isteklilerin 
2490 ıayıh yua hükümlerine tevfikan hazırlayacakları temi· 
aatlariyle birlikte 17 birinci teırin 1938 pazartesi günü saat 

--------"=--~~--------------~~~---------~ 
ihraç eden ülke haline ıe(- Iniiliz ıömürgelerinde esa-

- .. __ _ ...___~-!-'-' .. 
----··~~~-------
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aozü efece olur 

Herşey Efece Olmalıdır ? 
Gtçen hafta havalar bo· 

ıuktu. Gökte: kara bulutlar • 
"•rdı. Gene insanlar hırsla-
rına knpılıp bir birinin boğa

zuaa sanlacaklar mı?! Diye 
berkeıte derin bir düşünce 
"e endişe vardı. lngilterenio 
İı11anhğı seven sulh kahra
lllanı Çemberlıy ı ortaya 
•hldı, luhçlarını! kınlanndan 
ııyıran uluslara karşı: 

- Siz ne yapıyorsunuz, 
nereye gidi · yorsun uz, gene 
İnsan giimelerini sefalet ve 
öliime mi sürükliyorsunuz ? ! 
J?edi bu suretle kaynaşan 
kanları, tutufıD dımağları 
Y•bıtırdı, onlara bir kere 
dıba insaniyeti hatırlattı. Ne 
meli:zım bu con hakikaten 
efece ve mertçe davrandı. 
"H k baktır,, dedi. Bunalan 
rı illetlere genişlik verdi. Fa· 

kat bundan şimaran, yara 
maz çocuklar gibi "ben daha 
isterim!,, diyenler de var. 

Bu kadarı hakikaten ya· 
vanlıktar daha doğrusu neza
ket ve öz verenliği fena 

kullanmaktır . Etmeyin yı bu, 
biraz insafh davranın. Efeli

ğin şanı bu değildir. Yeniden 
ortalığı buland1rmatkan, ufuk· 
lan karartmaktan vazgeçin. 

logiliılerin dünyada mevcut 
her devlet ve milletten ziyade 

topl.ar1, tüfekleri, tanklarJ, 
tayyareleri, deniz altları, dev 

gibi zırhlıları, ağz1na kadar 
dolu kasalara varken gene 

ihtiyatı, soğuk~ kanhlığı ve 
insaniyeti elden bırakmıyor-

ler. işte böylesine tam efe 
denir. 

Ele 
----------------------·~~-------------------

Tarihten Bir Yaprak 
••no .. 

Okculuk , 

·~ . 
Bu-ıene bir Okspor ku· 

ruldu. Tamamile tarihe ka·
raımı, ıanılan okçuluğun 

gençier arastada uyandırdığı 
heves, cidden takdire değer. 
Duyduğumuza göre, çe>k iyi 
neticeler de elde edilmi,. 

Okçuluk Türklerin belli 
baıh ıporlarındand1r. Mer--
Gilzel Gözler 
Müsabakası 

f / 

IKopon 1 No ssJI 

( 

lium muallim M. Cevdet son 
okçular şeyhi Ahmedi efen
diyle görüşmüş, ondan nak· 

len verdiği izahata göre, 
Okmeydanındaki Okçular 
tekkesi her sene mayısın al-

tıncı Hızirilyu r günü açılır, 
altı ay talim yapılırdı. 

Tekkede umumi reis ma
kamındk olan okçular şeyhi 
ile şimdi hakem deoi'.en ha
vacılar l::u!unurdu. Bunlar id
m:ın yapanları imtihan eder· 
)erdi, yeni yetişecekleri teş · 
vik e.derlerdi. Kazananların 
adı tarihe geçilirdi. 

lstanbulda bir okçular tek-
kesi de Zeyrekte Voy< ok 
Şücaeddin camii yanında 
idi. Fakat burası 150 sene 
kadar evvel yıkılmış. 

Vilayet mektubçusu B. 
Osman Ergin, Istaobuluo ilk 
kadısı ve ilk belediye reisi 
Nasıetin !:locanın torunların· 

drn Hızır bey ile Türklerin 
ilk kitabiyat alimi Kitik çe
lebinin bu okçular tekkesi 
yanında göınülü olduklannı 

yazar. 

Çok zengin bir tarihi olan 
okçuluğun çanlanduılması 
için yapılan ve çok iyi ne· 
ticeler veren teşebbüııil al· 
kışıarkco, lstanbalun tarihi 
Okmeydaulırını da ihmal 

• 
nın 

Sazından, 
Sözünden 

Aydın Yaylalarında 

Ü Elhamra T;~~;0 f· 
~ ldaresinee Mılli Kütüpane Sineması » 
~ . 
t( BUGÜN herbiri başla başına harika ol~o Frausızca ,. 

t( sözlü iki flim birden takdim- ediyoruz: ,.. 

t< s· d • 
: İ ~o.~lerc1.e ?~.n~~~t -eM~·g~~manıer ve : .. Baş )f> 
f( Lucien Barroux .. 

= 2 -- Kadın Oyunları : 
Ateşh ndi yaoıyor l--oca çara yığını 
Görmeğe koyu!dular cümbüş buırlığını : 

t( Loretta You ·g - Varner Baxter ve Virgina Bruce )t t P•oğ,ama ili.ve olarak büyük Türk Amiralı Barboroı = 
, t( adına lstanbulda yapılan ihtifal tekmil teferruatile. )t 

~ Seaoslar : 3 --7 Kadın Oyunları. 5-9 Süt Kardetler. = 
+( Fıatlaı : 25-30·-40-50 Cumartesi talebe l de 15 ~~. )t 
~~ ~ ~~~~~~~~~~~~-~~~=~~~~~~~ 

K baplık kuzuları şişliyor bir kaç kişi, 

Güul p ırlasın di ; e yağlaamada k•malar, 
Defler uıtılıyo , akortta bağlamalar, 
Yosmalar ın üstünde sofrayı düzme işi ... 

Efe, bağdaş kurunca sırt day .. yıp bir çama 
Yer aldılar ıeybe~ler önüode hal~ alama. 
Ve güneş batıyorken süktita dalan yetyla 
Birdenbire ayandı üç beş uzun narayla. 
Halkanıe ortasında seçme 8eçme köçekler 
Y anyana dizildiler birer adım arayla. 
Bütüo hünerlaini bu gece dökecekler 
Oyuodan çıkabiLnek içi çokça parayla. 
Galiba, hem ga i 1la dostlarım, bir tanesi 
Ayrılacak efeain göynü gibi bir payla .. 
Bir geoç Zeybek çakmışça dileğini gözünden 
Havaya boşalttırdı Efc'nin türküsünden : 

Lağabı ÖJemişli, 
Gözleri maneviş l i, 

Kaplama altın dişli, 

Has payı yar mı saydın? 
Hey be saymaz olaydın ! 
Şaştı yı, Efem Aydın?! 

Yazın bir kara yazı 
Yasın bir gönül yas•. 
Aldahr kör ola~n. 

Haspayı yar mı saydın? 
Hay be saymaz olaydın! 
Şaştı ya, Efe, Aydın?! 

Dudaiı değecekken şarap dolu bardağa 
Coştu bağırdı efe tekrarlayın bir daha!! 
Eller hep parçalarda, baılar az önce eğri 
Koıuyorlar çengiler bir ileri bir geri. 
Telaştan silemiyor çevreler •kan teri, 
Dizleri sert çöküşlerle döğcnede sık sık yeri, 
Baş dönmesi veriyor zil ve kaşık sesleri ... 

Kafalar tüssülendi artık eyiden eyi, 
Neredeyse açılac.ık bol püsküllü keseler. 

Ayıp mıdır yosmılar oyuııu süsleseler .. 

Oyunun art tarafı Efe'oin hır gerdeğ i , 
Gökte yıldızlar görsün .. Kapatayım perdeyi .. 

BASRİ GOCUL 

İl daimi encümeninden: 
vdemiş Zafer okulu helalarının onarılm~sı (1393) lira (81) 

kuruş açın tutariyle ve 15 gün müddetle açık eksiltmeye 

konulduğuudan isteklilerin 2490 sayılı yasa hükümlerine 
tevfikan bazırhyacakları teminatlariyle birlikte 17 birinci 
teşrin 938 pazartesi günü saat l l de il daimı t:llcümcnine 

baş vurmaları. (3617) 

etmemelidir. varmış . 
Okçuluk can cekişir bir Okçuluk himaye edilir, in · 

halde 50 sene evveline ka- kişaf ettirilirken, yanhz bir· 

Ü ro!og Opera tör 

DOKTOR 
Fuat Soyer 

Böbrek mesane prostat 
idrar yolu hastalıklarını te 
davi ve ameliyatlarını yapar. 

2 nci Beyler Nı.ımanıade No 5 
__ ,..,.,, ~ i!!!ll8m s ._a::as ... 

IHasan musta hza ra tı. 
gazoz ve nıeyve özleri 
her cins krem, kolan

ya podra ve saire 

1 Dr. Fahri Işık 
lımir Memleket Hastanesi 

Rontkeo Mütc:rı .. -• ı 

RONTKE.N VE 

Elktrik tedavisi ya pılı .. 
lkinct Bevler So. No. 29 

T ı F.FON: 2542 

Dr. Demir Ali 
KAMÇIO\:jLU 

:ı1t f ena:sül ha~talıkta -
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Peşin ve 

Taksit ile 
En şık, ve en ucuı elbiae
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dar rağbet iÖrüyormuş. Hat- kaç müsabaka yapıp bırak· 
ta okçuluk tekkesi umumi S. Ferid harbin sonuna kadar muha- mamalı, balkın rağbetini 
faza edilmiş, tekke mamur· celbetmek için tedbirler alın· 
ken Semahane denilen sa- malıdır. 
londa okun yayin yüzlercesi Niyazi Ahmed 

•:t:~:Jt:Jt:a::a::Jt:Jt:Jt:a ı~k***~**='=~ :Jt:I:~ *~ 
~ Kültür Park Sineması = 
tC Kibar bılkın sineması olacaktır. )f 
U Ailevi ve içtimai filimler gösterecektir. ~ 
tC Pıoğramlarının mükemmeliyetile temayüz edecektir. )t 
t( istirahat için aranılan tekmil evsafı haiz olacaktır. )t 
tC Sizin için bir gezinti ve eğlence kıynağı olacaktır. ,. 
tC Güzellik v~ zarafet abidesi olacaktır. )f 

~ DiKKAT: Resmi küşada şimdiden baıarlanınız. = 
t( Sinemamızın hedefi: Güzel film ve ucuz fiyattır. · )f 
~~~~~~~~~~=*~~~~~~~~~~-

Selanik :sergisinden: birincilik 
1 ~-madalyasını kazanmıştır ... a.11!!--·-s--

DOKTOR 
Tevfik Lütem 

MERKEZ HASTANESİ 

Kulak, Burun, Boğaz 
Mütehassısı muayenehane 2ci 

Beyle.- Numan zade 
sokak No 5 

Her gün öğleden sonra 

ECZACIBAŞI 

Kuvvet Şurubu 
• 
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Gençlik 

Bahşeder 

Merkez depo: 
Şifa Eczanesi 
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Lik maçları 
Alsancak ve Üçok ga

lip geldiler 
Dün Alsancak stadında 

ı;k maçlarına baılandı. Sa
bahleyin evvera Üçok sonra 
Alsanc•k B. takımları rakip· 
lerine seromoni; yaptıhr. 
#Saat 13 de Üçok · Demir 
ıpor birinci takımları ara· 
sında yıpaJan maçı Üçoklu
lar l 6 kazandılar. Üçok bu 
maçta beş oyuncusundan 
mahrum bulunuyordu. 

Saat 15de günün en mü· 
bim müsabakası oynanmağa 
başlandı. Alsancak - Yaman
br takımlara en kuvvetli çı· 
karabilecekleri kadrolarile 
oyuna başladılar. 

Alsaocak takımında, Enver' 
Fuat yoklardı. Oyunu Al
sancak 4 ·2 kazandı. 

Bu sene lik maç1arana bü
yük aJakasızlıkla başlandı. 
Milli kümenin kaldırılması 
haberi gerek !!porcular ve 
gerekse kulüpler üzerinde 
membuaiyetsizlikle karşılan· 

dığı da buradan anlaşdmak
tad1r. Çünkü sahaya ancak 
yiizeHi kaaar seyirci gelmiş, 
her iki maçın da hakemleri 
gelmemiş ve takımlar müş · 
kilitla kadrolarını tamamlı· 
yabUmiılerdir. lzmirin spor 
seviyesini yükseltmek ıçıo 
alakadarların harekete geçe· 
rek kulOplere İClp eden teş· 
vik ve yardımJan yapmalara 
zamanının geldiğini zannedi
yoruz. 

Tramvay oto
büse çarptı 
Bugün sabahleyin saat ye

diyi Oj geçe Güzelyahdan 
Konağa gelmekta olan 429 
numarala otobüs cami sokağı 
ağzında bozulmuştur. Bu st· 

rada arkadan gelen 8 numa
ralı tramvay otobüse çarpa· 
rak arka kumını kamilen 
harap etmiş ve otobüs içinde 
bulunanlar tehlikeli bir kaza 
reçirmiılerdir. 

Limanımızın 
Faaliyeti 

1 Bir ay içinde lzmir lima
llJDa 229 vapur girip çık · 

lll.•tlır. 

Kız11lay haftası 
Kızılay haftası 25 birinci 

teırinde başlayacaktır. Kızı
Jaya Oye yazmak için hafta
nın birinci gününden itiba
ren işe başlanacak sonuncu 
günü Atatürk heykelinin Ö· 

nünde toplanarak tören ya
pılacaktır. Ve altına çelenk· 
ler konacaktır. 

Su Şirketi Pa
raları Geriye 

Veriyor 
Halkapınar su şirketi do· 

duz aylık fazla aldığı metre 
~ikabı başına 2 kuruşu ge · 
riye vermeğe karar vermiş· 
tir. Bu parayı aboamaların 
ıon üç ıyhk hesaplarından 

indirecektir. 

ı llalkı• »••• -

; Çekler tehdit ediliyor 
Paris (Radyo) - Romadan haber veriliyor: 
Macar hükumeti Çekoslovakyaya gönderdiği yeni bir notada Macar mutalebah nazara 

alınmadığı takdirde Ptag hükumetinin hiç beklenmediği hadiselerle karşılanabileceğini 
bildirilmiştir. 

Diğer taraftan Çek matbuata bu notayı mevzubahs ederek bunun Münib anlaşması ha
ricinde motalebah ihtiva ettiğini ve Ma~aristanın bu hareketi bir tehditten başka bir şey 
olmadığını kaydetmektedir. 

MusolİDİ 18 aydan beri ispanyada bulunan 
İtalyanları geri çağırdı 

Paris (Radyo) - Romadan alman bir habere göre Mu,olini 18 aydanberi lpanyada 
Franko ordusunda harp eden ltalyanlan geri çağırmağa karar vermiştir. Bu gibi kimıeıer 
bu ayıo 18inci günü ispanyadan ayrılacaklar ve ltalyaya döneceklerdir. 

Viyanada bir hadise 
Istanbul (Radyo) - Viyanadan haber veriliyor: 
Resmen henüz teyit olunmayan bir habere göre Naziler şehir kardinalinin oturduğu şa · 

toya hücum ederek her tarafı kmp geçirdikten !011ra Kardinalinin adamla11nı yaraladılar. 

BuDunla iktifa etmi ·en mütecasirler Kardioalide yaraladıktan sonra evi ateşe vermiş

lerdir. 

Çinlilerin işidilmedik kahramanlıkları 
Istaubul (Hususi) - Çinliler, s eçme efrattan mürekkep 13iincü Japon fukasını Şangşen 

ile Maşeo arasında Hopa eyaletine s;rirerken 3 gün 3 gece devam eden bir boğuşma ne· 
ticesiode etrafını çevirmi,ler yalnız bir tabur vaktinde kaçhğından bütün fırkayı imha 
etmişlerdir. 

Bu muharebede Çinlilerin eline 4 top, 70 tank, 176 zırhlı otomobil ve 212 mitralyöz 
geçmiştir. 

Bundan başka Çinliler on 6ç gün içinde otuz Japon tayyaresini de düşürmüşlerdir. 

An karada Sada had Paktı Yapılacak 
Mısır (Radyo) - Irek hül<ômetinin teklifi üzerine Sadabad paktı yakında Ankarada ya 4 

pılacaktır. Bu toplantıda pakta giren devletlerle H·caz Arabistanın da bir delegesi bulun
masını 1rak hükumeti ileri sürmüş ve kabul olunmuştur. 

Fenerbahça - Güneş berabere kaldılar 
fstanbul 10 (Hususi) - Dün yapılan Fenerbahçe - Güneş 

muş ve O·O beraberlikle neticelenmiştir. 
Galatasaray rakibini O 3 yenmiştir. 

müsabakasa çok hararetli ol· 

Muhafızgücü Demir~poru Yendi 
Ankara 10 (Hususi) - Dün yapılan müsabakalarda Mubefızgücü Demirsporu 1 ·O yen-

miştir. 

Güneş ve Galatasaray arasındaki maç da 2 2 beraberlik!e neticelenmiştir. 

İtalya ya Yahudi Sokulmıyacak 
Roma 10 (Radyo) - Büyük faşist meclisinin verdiği karar mucibince bir ikinci teşrin· 

den itibaren ItaJyaya yerleşmek suretile hiç bir Yahudi sokulmıyacakhr. 

Macar istekleri Bir Tehlike mi Doiuracak 
Budapeıte 10 (Radyo) - Almanların Çekos)ovakyadaki Macarlarla meskfıo şehir ve ara· 

ziyide işgal etmeleri burada umumi bir heyecan uyandırmıştır. AlmaDların işgal ettiği bu 
araıide bir milyona yakın Macar bufunmaktadır. 

Paris 10 (Radyo) - Çekoslovakyadaki Macarlarla meskfıo yerlerin Almanlar tarafından~ 
işkil dolayisile bu vaziyetin bir tehlike doğuracağından korkulmaktadır. 
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Misafirimiz Istanbula Döndü 
- Baştarafı 1 incide -

kınma hareketinde milletin 
r~f h1 rı a ve devletin em niye· 
tine badim bulunmaktadır. 

Türkiye ile Almanya ara· 
sında şimdi .il.Lediltcek olan 
kre<ii mukavetesinin büyük 1 

kıymet ve ehemmiyeti var
dır. Bu kredinin esasları 

hakkında Türkiye hükfımetile 
tam bir mutabakat elde edil
miştir. Almanyadan Türkiye· 
ye yapılan ithalat yüzde 40 
ili 50 nisbetiode bir mevki 
işgal etmektedir. Almanya 
dahi senelerdenberi Türkiye
nin fn büyük aJah:-cç'erinden 
biri bu'unm11ktndır. 

Bu seneki ticari mub:ıde· 

lenin rubu milyar m:nka bal ğ 
olacağı tahmin ediJmektedir. 

Refikamın geçirmiş ol· 
duğu kazadan dolayı yalnız 

resmi makamatm değil Tür
kiye milletinin bütün taba-

kaları tarafından gösterilen 
samimi ve kalbi alakadan 
dolayi derin şükranlarımı 
bildirmeğe bir borç addede
rim bize gösterilen bu derin 
sempatiyi hiç bir zaman 
unutmıyacağım ziyaretimi1in 
semeresiz kalmadığ1nı göre
ceksiniz demişlerdir. 

Ankara 10 (Hususi)- Mı
safirimiz Alman iktisat Na
zm bay Funk dün gece sa
at 22 de hususi trenile ls
tanbula barek~t etmiş ve İs· 

tasyonda hükumet erkanı ve 
çok kalabalık bir halk küt
lesi tarafından teşyi edil
mrştir. 

Ankara (Hususi)- Evv~lki 
gün bayan Celal B-y.ir, ba
yan Funk, bayan Şakir Ke
sebir ve bayan Kurdoğlu bir 
araba gezisi İçin Marmara 
köşkünden ay1ılmışlardır. 

Köşkten biraz uzaklaştsktan 

• • 
loeiliz Italyan 
Görüşmesi 

Roma ( lG ) - Radyo 1-
taJyan lng iliz anlaşması de-
vam etmektedir. İspanyada 
bulunan on bin İtalyan gö
nüllüsünün derhal ispanya· 
dan çekilmesine karar veril· 
miştlr. 

Ben es 
Rusyada mı? 

Roma (Padyo) - Prağdan 
al nan bir habere göre isti-
fa eden Reisi Cumhur Bay 
Benes Rusyada bir müddet 
ikamete karar vermiştir. 

Bu kararın verilmesinde 
Rus bükumetinio bu baptaki 
a ı ıuzurn rö! oynamıştır. 

sonra araba devrilmiş ve 
bayanlar mühim bir kaza 
geçirmişlerdir. Bu kazada 
yalnız bayan Funkun sol ko· 
lu incinmiştir. 

10 Birinci Te 

Erkek Lisesinin 50 nci yı 
parlak oldu 

- Baştarafı 1 incide - şatan Erkek Lisesi _t 
kanı 8. Hilmi Erdim küuü · tüa mezunlarını ve bu 
ye tekrH çıkarak vakur bir hazrr)amakta amil ol 
eda, heyecanlı bir :lisan ve yanında bulunan kuru 
çok sarih bir ifade ile, bütün karu bay Hilmi Erdim 
Liselilere teşekkürlerini !un- dan tebrik ederiz. Va 
du ve Lisenin güzel, toplu Liseliler ... 

bir tarihçesini yaptt. Çok 
alkışlanan ve yer yer alkış
larla kesilen direktörün canlı 
ve heyecanlı sözleri hepimizi 
çok mütebassH etti. Sayı n 
B. Hilmi Erdim' deo sonra 
eski mezunlardan değerli 
saylavımız B. Halil Menteşe 

kürsüye gelerek genç Liseli· 
lere çok istifadeli nasihatlar
da bulundu ve tath hahralar 
anlatarak müteaddid defalar 
alkışlandı. 

Proğram üzere kür3üye 
çakan genç bir Liseli, gür ve 
heyecanlı ses:Je coşkuo bir 
hitabe söyledi. Ve en yaşh 
mezunlardan avukat 8. Feyzi 
nio elini bütün genç Liseli 
arkadaşları namına öpeceğini 

söyiedi. 
Direktör Hilmi Efdimin 

bir evlat bürmetile ortaya 
getirdiği sayın avukatın elini 
öpen genç liseliyi nyın avu· 
kat da bir baba şevkile alom· 
den öptü ve bu manzara 
çok heyecanlı oldu. Dakika
larca alkışlandı. 

Tekrar kürsüye gelen kıy
metli direktö, ve başkan 
Hilmi Erdime, Cumhuriyet 
alanına gidileceğini söyliye
rek mısafirlerini tekrar se
lamladı. 

Cumhuriyet alanına yüz· 
leıce kişilik bir kafile halin
de gidilerek büyük Atamı
zın yüce heykeline çok güzel 
ve lisenin armasını . taşıyan 

* 'f.. 
İzmir idadi ve 
Yarınki (Halkın Ses 

bu başlıkla bat muhan 
tarafından yazılmış iki 
rayı okuyacaksıuız . --.... ·----; 
DersSaatla 
da Deii1ik 

Türkçe dersleri birin 
nıflarda 5 aaattan 6 
lise edebiyAt kolunun 
fe dersleri 6 saattan 
ate, Hse metematik de 
son sınıflarda sekiz 111• 

karılmıştır. 
Yine orta okulların ı 

nıfL.rında geçen yal t 
edilen fen bilgisi ve 
deuleride bu yıl fi~ik v 
ya olarak ikiye ayrılmı 
bir ders haftada 3 saat 
rak kabul edilmiştir. 

Kültür Bakanlığı lis 
orta o\cul müfredat pro v 

ve ders saatları üzeriod 
zı değişmeler vücuda 

• 
miştir, 

Maaş 
Şehrimiz Lise ve 

okulların havale ve isi 
kadroları geldiğinden m 
)arını almışlardır. Yalnız 
caret lisesi, Kız Eosti 
ve San'at okulları maa 
mamışlardır. 

Mitlerin sözl bir çelenk kondu. 
Heykelin önünde çok de· -Baştarafı birincide 

ğerli ve kudretli hatip sayın yik ettiklerini bilmiyor 
say lav bay Refik İnce çok lim. tlunlar sinsi harek 
alluşlanan çok beğenilen he- rile Almanyayı yok et 
yecaola ve coşkun bir nutuk çslışıyorlar. Kuvvetlerini 
söyledi. Bu kıymetli söylev· recesioide takdir ediyo 
de ( Ocağa, aileye ve mual- Fakat şunuda eyice bil 
lime ) derin saygı ve sevgi dirlerki Almanlarla oyun 
tavsiye eden yüksek nasihat- namak çok tehlıkeli bir 
laıda mevcuttu. Bu günkü dir. Seferberliği bırakayo 
neslin hk~p etmesi Jizımge· Fakat onu yenilemek çok 
len teı biye ve talim yolunu laydu. Beynelmilel matb 
gösteren bu ateşli nutukta tan bahseden Fübrer bu 
bittikten sonra Lisenin ilk yımlarıo iftiradan ibaret 
binası olan Adliye dairesine dt·ğucu tebarüz etti·mrş 
gidilip ziyaret edildi ve bu Hitlerin nutku şiddeti 
suretıle bu çok heyecanlı tö · kışLodığıı.ı ~öylemek !b. 
ren sona ermiş olundu. suz olduğunu Hava 

Bize müstesna bir gün ya· muhabiri söylemek& 
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Halkın Sesi hakkın sesidi 
- Baştarafı 1 incide -

katiyyen telif kabul etmez. Çünkü · çok müteessir ol 
Buna el birliğile bir çaı e bulmamız lazımdır. 

Yalnız jşleıi başlarından aşkın o!an okul idareleri 
karşı ne yapabilirler? Bize haber verildiğine inanmak la 
geliue bazı okul öğrencileri vapurlarda türlü yaramazla 
ve gürültüler yapıyorlar,içeride yemek yiy~rek kirletiyo 
bunlar ne kadar ayip ve çirkin harekethrdır. Ve gene 
öğrenciler, kontrol memurları geldikleri zaman yalan 
biletini nereye koyduğunu unutmuş gibi ötesini berisini 
rıştmyor ve dakikalarca memurları ayakta tutuyor, so 
giıya cebinin biıbirioe kısmış gibi göstererek biletini çık 
yor, memur öteki s1raya geçince arkasından güme hali 
bulu aanlar bir kahkaha sahveriyorlar mış! Bu ne ayip ve 
bayağı şeyler?! Eğer bu hareketler vaki ise hepimiz ana 

baba ve öğretmenler seferber haline geçerek bu müna 
behizliklikleri ortadan kaldırmalıyız. 

HALKIN SESi HAKKIN SES,IDIR 
C:!! kN 


