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KıSA VE AÇIK 

Fransaya yeni 
metotlar 

adamlar, 
lazımmış! 

• yen. 

Radyo haberlerimiz arasında düa geceki Fransız radyo 

Belediye Seçimi Dolayisile 
Yüce Şefimizle Başvekilimiz 
arasında teati Edilen telgrafjar 

Lik macları , 
Üçok - Doğanspor berabere 

kaldılar. Ateş Alsancaiı yendi istasyonlarında politikacı hatiplerin son hadiseler hakkında 
ıöyledikleri ateşli nutuklara haluhrsa orta Avrupa ve bil
hasa ispanya işlerinde Roma - Berlio mihverinin oynadığı 
mühim ve hakim rolü hazmed t! miytn Fran•uz diploma t ve 
ricaJinin adedi gün geçtikçe artmaktadır. . 

Sosyalist mebuslardan bir zatın gene dün · akşam söyle
diği şu nutuk kafi derecede dikkat nazıırını celbedebilir. 

Hatip diyordu ki: 
"Arhk çekinmeden her hakikati söylemeliyiz. Bugü~ Çek 

ler, Macarlar, Lehliler ve sair milletler gibi lspa ya da Beı
lin ve Romanın bir oyuncağı o' muştur. Fransızlar birçok 
hatıralar ve menfaatlarJa bağlı bulundukları hpaoyol 
lan Alman ve ltalyan boyunduruğundan kurtarmak için bir· 
leımek mecbudyetindedirJer. Bunun için bize yeni adamlar, 
yeni metotlar ve yeni bir parlamento la ımdır. ,, 

Bu meb'us ateşin nutku arasında Fransız parlamontosu · 
nutı feshedilerek yeni intihabat yap.iması lüzumunu bilhassa 
tebarüz ettirmektedir. 

8iiti11 bu feryadJar gösteriyor ki Münibte imzalanan sof· 

·nası çok çüıük temeller üstüne ku· ulmak istenmiştir. 

SIRRI SANLI 

Genel sekreterlii·in telv.rafları 
Valimiz ve lzmir Partileri takdir edildi 

Dabiliye:vekili ve C. H. P. 
genel sekreteri Şükrü Kaya 
halkımızı ve valimiz~ Fazh 
Güleç'i ve partileri hbrik 
ve takdir etti. Gelen telg
raflara aynen! neşrediyoruz. 

Fazh Güleç Vali ve parti 
başkanı lzmir 

Yuıtseverlerin memleket 
işlerine ilgisinin ve partiye 
bağlılığının en kuvvetli deli · 
li olan belediye intibapların· 
da rey verme sür'at ve ek
serıyetini gerek geçen dev
rede Bursa da gerek bu def• 
lımirde temin ve tevsik et· 
mek suretiyle Atatürk ün em· 
rinde yürümenin ve parti 
disiplinine riayelia güıel bir 

tezahürünü gösteren size teb · 
rik ve teşekkürlerimi sunar
ken parti arkadaşlarıma da 
teşekkür ve takdirlerimin 
bildirilmesini rica ederim. 

Dahiliye vekili ve C. H. P. 
genel sekreteri 

Şükrü Kaya 
C H P. Başllanlığına 

İzmir 
Belediye intihabının ne

ticelerini almış bulunuyorum. 
Bu dtfaki intihabın her ta· 
rafta gerek halkımızın inti
haba iştiraktaki büyük ala · 
ka ve oisbeti ve gerek nam-
zetlerimize k&ırşı göster dik· 
leri itimada ve iı:ıtihabın yük· 
sek bir intizam ve disiplin 
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Belediye seçimin:n balkı 
m ı zın partiye gösterdjği inın 
ve bağlıhktan büyük şefimiz · 

de çok memnun olmuşlardır. 
Yüce şefle Başvekilimizin 

bu hususta teati ettikleri tel
gırafları aynen naklediyoruz. 

B. Celil Bayar 
Cümhuriyet Halk partisi 

umumi reis vekili ve baş· 
vekil Ankara 

Bt: lediye intihaplarının bit
tiğine dair olan telgrafları· 
nızı aldım . Rey sahibi va hm · 
daşlarımızın büyük tehalük 
ve sevk ile intihaba iştirak 
ettiklerine ve reylerini Cüm · 

dairesinde cereyan eden tar · 
zını mü' a1ea ve İL tibabalarım· 
la parti umumi reis vekilli
ne arz ve keyfiyetin umumi 
reisimiz büyük şef Atatür
ke sunulmasını kendilerinden 
istirham ettim. Filhakika yük 
sek Türk milletinin her za· 
man ve her yerde ulu şef 
Atatürke ve onun rejimine 
Cümhüriyet Halk Partisine 
ve hükumetin~ gösterdiği iti
mat ve bağJ.lığın bu en ye
ni misali milletimizin mede
ni ve siyası olgunluğunun ve 
parti disiplinine dikkat ve 
riayetinin genel sekreteri ol
mak haysiyetiyle kendi ese
ri olan bu parlak ve manalı 
neticeyi milletimize ve şehir
li kasabah vatandaşlaramıza 

şükranla arzetmeyi ve parti 
üyeleri nede bu milli muvaf • 
fakıyetten dolayı teşekkür 

ve tebriklerimi sunmağı şe · 
refJi b r vazife bilirim. 

Haklı Değil mi? 
Evde karısının çenesinden bir türlü rahat yüzü görmiyen ve her akşam bin çeşit sorğu 

nğanakları altında hırpalanan bir Bay, hiç olmazsa üç beş gün kafasını dinlendirmek üzere 
bir köye gider ve kendisine nekadar para istenirse vereceğini ileri sürerek köy muhtarından 
bir ev bulmasını rica eder. Muhtar evi bulur, Bayı g ötürür. Ev Hhibi onu güler yüz ve 
tatla dille karıılar : 

- Burada kendinizi kendi evinizde sanabillrsiniz. Öyle ki evinizden hiç çıkmamış gibi 
olacaksınız, çünkü son derece rahat edeceksiniz. 

Evinden kaçan Bay, gözlerini açarak "Bu evde kıdın var mı ? Diye sorunca, zavallı 
köylü misafirini memnun edeceğiai düşüoerek, "evet,, der. Şimdilik karım var amma, yarın 
öbür gün buraya birkaç bayan da gelecek. 

Bay hemen evin içine attığı adımını geri çekerek 0 ben evden onun için kaçhm, öyle ise 
böşca kalın,, der. Ve ters yüzüne adeta koşarcasına oradan uzaklaş1r. 

Sen de ey okuyucum kocalarının yorgun uğın eve geldiklerini düşünmiyen böyle çenesi 
düşük bayanların kocalarını bıktmncaya ve evden kaçmncaya kadar çeneba:ıhk etmeleriae: 

huriyet Halk partisi na .ı zet· 
lerine verdiklerine büyük · 

bir memnuoiyetle muttali o! · 
dum. 

1-Jtıklal 'avaşı ve Türk in 
kalabı . her hamlesinde ve her 

- Sonu 4 üncüde -

Mi.li küme maçlarıoın bu 

t.ene Dasıl yap ı lacağı hakkın· 
da ki haber deı h al tesiıid 
gösterdi. G eçen hcı fta yüz 
li işiyi aşmıyan seyirciler dün 
tiribünleri kamilen doldurduk 
ları gibi ayakta duran çok 
kişi vardı. 

Dün saat onüç te A. ta 

kıwlarıııarı iJk müsabakssı 

başlc n h. 
Ateş - A 'saucak karşı 

karşıya çıktıkları vakit Ate · 
şio Muzafferden Alsancağıo 

Enver ve Fuat gibi iki de· 
ğerli oyuncusundan mahrum 
bulunduğu görüldü. Oyna· 

- Sonu 4üncüde -

Macarlar heyecan içinde 
--------- - -----00'-••0D--

Silah altına alınan kuvvetler hududa sevkedi-
liyor. Esir edi en 500 Macar askerinin 

Çeklerden iadesi istendi 
Paris 17 (Radyo) -Buda- Jaş ve endişeye düştükleri Prag 17 (Radyo~ - M~car: 

peşteden bildiri1iyor Macar anlaşılmıştır. ların Çekl~rden ıstedıkle~ı 
hüki1meti dün pazar olması· Budapeşte ( Radyo ) - 1,300000 nufusluk 12940 kı-
na rağmen 25 yaşından 35 Karpat hududunda Çekler lometre murabbaı arazinin 
yaşma kadar olan ihtiyat tarafından esir edilen 500 verilmiyeceği ancak 150 bin 
kuvvetini celbetmiş ve bugün 

1 
Macarltnm iadesi için Çek nüfusun verilebileceği kıt'i 

Karpat hudutlarına sevkedil- hükumetine bir nota veril- surette macar hükumetine 
mişlerdir. miştir. tebliğ edilmiştir. 

Budapeşte, (Radyo)- Ma-
car deligasyon reisi rgazete . 
cilere beyanatında "Çeklerin 
ortaya athkları mukabil tek
liflerin kabul edilmiyecek 
mahiyette olduklara ve Pıağ 
hükumeti böyle kaçamaklı 

yollardan yürüdükçe, onunla 
tatlı tatla görüşüp anlaşma

nın mümkün olamıyacağını 1, 
söylemiştir. 

Paris 17 (Radyo) - ltal · 
yanların himayesini t emin 
etmiş gibi görünen Macar· 
ların son gün le r de Çekos· 
Jovakya~ ın mukadderatını Al 
manlann elilerine teslim et· 
mek için ve Pn.ğ hük ... me· 
tini koıum : k üzere yaptığı 

teş e bbü ;!erden bir hayli te· .... 
Bay Adil 

lzmir Muhasebei Hususiye 
müdürü Bay Adil bir hafta 
izinle Bahkesire gitmiştir. 
Vazifesini vekaleten müdür 

Suvari Binicilik 
Açıldı 

Mektebi 

1stanbul, 16 (Hususi) - Ayazaya Kur.na nakledilmit 
olan suvari ve bioicilik okulunun açalmuı münasebetile ev· 1 
velki gün mektepte büyük bir merasim yapılmış ve bu me· 1 
rasimde bizzat Mareşalımızda hazır bulunmuştu. Mareşahmız 
mektepteki gördüğü intizamdan dolayı mektep idaresini 

takdir etmiştir. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR ________ .... _______ _ 
Doğru ve haklı bir şikayet 
Aldığımız 0 f.,, imzala mektupta deniliyor ki: 
"Bu yıl bazı kitaplar değişti, çocuklarımız ilk teşrinin 

üçüor.ü gününden beri okullarına devam ediyor. Öğretmen
leri ve okul idaresi pek hakh olarak bazı kitapların hail 
neden alınmadığını soruyorlar ve bu suretle evlitlanmuı 
hakkındı ilgi gösteriyorlar, kendilerine teşekkür ederiz. Fa-



Sahief 2 

lzmir 
Kahvelerini 
DOLAŞIYORUM ... 

f Yazan: Gönül Emre 
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Başını aerıtmıyavım işte böy
lece kefeni yırttık 

( •••• leı;I J 

Tarihten Bir Yaprak : 

Dünyayı Kim Yarattı?. 

Avrupa devletleri birbir· 1 
ferine girecek oldular. Her 
kes harp korkusu içinde kal· 
dı. Bu · en teklikeli günlerile 
meşgul olan bir u k vardı .: 
İskandinavlar .•• 

Falıat, ne gariptir ki İs· 
kandinav efsadesi, dünyayı 

Yazan : Niyazi Ahmet 

gibi bakıyor .. ! 
Duler. Acaba bu küçük 

devJetJer Avrupa işlerine bu 
gözle mi bakıyorlar, yoksa 
Odin ile kardeşleri yeni bir 
dünya yaratmak için Imre· 
lerle mi mücadele ediyorlar. 

kendi ırklarının yarattığını Beş metre sıç-
söyler. Bakınız dünyayı nasıl 1 

yaratmışlar: rıyan kurbağa 
Çetin bir boğuşma · başla · Halik Alfaden ilk önce Mak Tven namına 1935 

dı, ve az: sonra kendimi Bu sefer malul gazi bana Nilfayn denen donmuş dünya yılında Amerikada yapılan 
bari .. 

kaybettim .. Gözlerimi açtığım sordu: ile Muspelıym denen ateş ihtifallere yirmi bin kiş iş-
zaman, ge~e bir hayli iler- - Si7. ne iş yaparsrnız dünyayı yaratmış. Bu iki tirik etmişti. O zaman bir 
)emişti. beyim? kıtanm çalışmasile lmer adlı Ame ikan terbiye ettiği kur-

Gökte ıüt beyaz bir ay Öp babanın elini.. işte ifrit ve Andumlıle adlı inek bağalara bazı marifetler gös· 
parlıyordu, epiy bir kan za· bu hatırıma gelmemişti, ma- peyda olmuş. Sonra İmreden termişti . Büyük caddelerde 
yi etmiş olacağım ki, yeı iın- mafi, hep ben, şuadan bun· devler doğarak büyümüşler. yapılan türlü türlü eğlence· 
den kıpırdanacak halim yok- dan soracak değildim yı.. Andumlıla buzları yalaya. )er arasında kurbağalar da 
tu.. Şöyle bir gayret edip Arasıra beni de .sorguya çe- rak yaşımış, Bor'u doğur- numaralar yapmış ve o za-
etrafıma bakınca ben:m bo- kcceklerdi. muş. mandanberi Ftoridı ile Ka-
ğuştuğum adamı sol yanımda Cevap verdim: Bor devin kızı BeJsta iJe liforniyada kurbağa müsa· 
boylu boyunca uzanmış gör· Ben de memurum dos· evlenerek üç evlat sahibi bakaları tertip etmik bir 
düm. Demek ölmü,tü.. Fa- tum! olmuş. moda haline gelmiştir. Za-
kat nasıl? bunu şimdi bile Ya, dedi, bugün işiniz Od man, zaman yapılan spor 

İn, Vili, ve... müsabakalarına kurbı<Yalu-çıkaramıyorum.. yokmuydu~? l k b k & 

Bu üç ev at ötü ir u da iştirak ettirilmekte olup Çünkü bog-uşurken ken- Güldüm: 1 k 1 ı· ·ı d · 
o a mer nes ı ı e aıma bau kurbağalar iki defa 

dimi kaybttmiştim. - Vardı amma, biraz ha· harbederlermiş. Netic~de o sıçradıktan sonra üçüncü de 
Anlaşılan kendisi de ayni va alayım diye buraya gel- ifritleri mağlup etmeleri dün· 5 metre yükseğe kadar sıç-

akibete uğramıştı. dim. yanın doğmasını intaç etmiş. rayabilmektedir. 
- Sonra ne oldu?.. Üstünüze afiyet biraz ra-

Çünkü büyük ifritin et;n. p • 8 1 d • 
- Sabaha kadar bekle- hatsızım da... den kıtalar ve adalar, kanın 8115 e e tye-ı 

dim - Geçmij olsun.. Dedi. 
... dan denizıerıe gökler, kemik-

51
• ve Dr. Beneş 

Tabii beni gelip kurtara· Henüz gençsiniz tabii muha- lerinden dağlar, dişlerinden 
caklar diye değil, ölümü rebede bulunmadınız. taşler vücuda gelmiş, kafa. Paris belediye meclisi Be· 
bekledim. Allah canı alma- Anlaşılan ondan beni çok tası gök kubbeyi, saka) ile neşe bir telgraf çekerek is-
yınca almıyor . içecek su· alaka ile dinlec.'iniz.. tifas•ndan dolayı teusürleri · 

saçları ağaçlar ve nebatları 
yucr.uz varmış ki, öğleye _ Ev.et öyle.. Hem ben teşkil etmişler. ni bildirmiştir. ,_Meclis Paris 
doğru bizimkiler gelip bul- bu gibi hikayeleri çok se- sokaklarından birinin cüm-
dular. Ve geriye gönder- · Odin He kardeşleri dün bur reisi Beneş diye ısım· 

verım... b ti tt kt 
diler. yayı u sure e ~ara 1 an lendirilmesi hususunda veri· 

Derken, içimden de "ga- sonra Tanrı oluk 2öke hü- len bir takriri müzakere ade· 8 Ay hastanede kaldım. t - d da 
ze eye yazacagım a on o,, küm sürmeğe başlamışlar. cektir. 

Neğer yaram yalnız karnım· diyordum... Daha sonra biri erkek biri 9• 
daki değilmiı.. işim b :tmişti. Vedalaştım dişi loJmak üzere iki ağaç Demire ucum 

Kollarımda, bacaklarımda ve alakah mevzular, topla- yaratmışlar ve insanlık bu Bir asar içinde dünyanın 
da 5 yaram varmış .. Ve en mak üzere başka bir kah· ağaçlarda çoğalmış. . demire olan ihtiyacı akhn 
tehlikelisi de sağ böğrümde· venin yolunu tuttem. Vakıt Jskandinavlann hilkat ef· kabul edemiyeceği surette 

17 Birinci Teırln 

Ahlak ve 
muaşeret adabı 

Öğrencilerime öğütlerim 12 - "' 

Takdim Nasıl Olunmalıdır? 
Bir sosyetede madun un ı 

karasını gören mafevkin, onu 
tanımak arzusunu gösterme· 
si nezakete uygundur. Böy · 
le hallerde ev sah binin o za· 
ta kadının ayağın• götürmek
ten çekinerek bir bahane 
ile kadını o zatın bulunduğu 
yere yak'aştırması ve tak· 
dim merasimini sade bir şe
kilde yapması münasiptir. 

Takdim şöyle olur : Filin 
bayanı tanıyo ~musunuz ba
yım? diyerek o kadının ko· 
casının adını söylemiyerek 
ve kadını eliJe iıaret ederek 
erkeği takd m etmek sure· 
tiyle yapılmalıdar. Mesela bir 
valiye veya vekile kendi em· 
rinde ki bir memurun karısı· 

böyle takdim edilir. 

Bir erkeğin içtimai mevki· 
leri ayrı ayrı bulunan iki ka
dını b~ rbirine tanıtmak isti
yorsa içtimai mevkii yüksek 
olan kadana dığerini takdim 
etmelidir. mevkileri bir ise 
genci ihtiyan, evli olmayanı 
evliye tanıthr~ak lazımdar. 

Yalınız içtimai mevkii yük· 
sek olan bir kadını !evli de
ğilse bile ondan taşığı olan· 
lar evlide olsa gene evliler 
takdim edilmelidir. 

Mevkileri yüksek olan zat· 
lara sorulmadıkça hiçbir ka
dına takdim olunmazlar. Er
kf:klerde böyledir. 

Birbirine denk olan kadın
ları yekdi~erine takdim sı· 
rasında hangisinin adını öa
ce söylemekte beis yoktur. 

Ancak hane sahibi kendi 
hısımlarından bir kadım baş· 
kasına takdim ettiği takdir· 
de kendi hısımlarını önce 
takdim ve adınıda · önce ıöy · 
lemek lazımdar, Erkeklerde 
böyledir. 

Bir sosyetede bulunan 
genç~er kendilerini ihtiyar
lara takdim ettirmek husu
sunda ağır ve çekingen dav· 
ranarlar. Gençler gerek yas· 
h kadın gerek erkeklerle ko
nuşmalı ve biraz onlarla gö· 
rüştüktea sonra gençlerle gö 
rüşmeğe başlamahdırlar. 

Bir sosyetede ana ve ba· 
baya takdim edilmeden önce 

kızlarına takdim ettirmek doğ 
ru değildir. Eğer bir mecbu· 
riyet ~hasıl olmuşsa hemen 
vakit geçirmeden kendileri· 
ni onJaı ın ana ve: babalarına 
takdim etirmek lizımdar.IYa
hnız bundan o ailenin kızla· 
rına baş vurup ana ve ba· 
basına kendioi takdim et-

tirmek doğru değildir. Bu 
gibi hallerde samimi bir dos· 
tu veya kimin evinde bulu· 
nuyorsa o evin sahibi . tara· 
fından kendini takdim ettir· 
mek uygun olur. 

Bir yerde bir kadına tak· 
dim edildiğiniz zaman hemen 
elini sıkmak teşebbüsünde 
acele etmek nezakete uygun 
düşmez, baş başa eğilmeli· 
eğmelidir. Yalınız kadın eli· 
ni uzatnsa sadece hafifçe e
lini sıkmak çok yerinde olur. 

Arkası var 
ki imiş .. Çünkü oradan çok ikindi üzeri çoktan geçmiş, saneleri bu kadardar. artmışbr. 1820 demir sarfi-

k•:.~~:1be!;!:ıı::.;~yım işte ~~'~!=.,~~.~~mın kalabalığı ... ~:.~!:;:, ~ışordan göğsünü ~::; ~~~rçb;u !~~1.;k:~ı!:; Gelecek harplerde gramofon 
böylece kefeni yırthk.. (Arka11 var) - Dünyayı ben yarattım milyon tona yükselmiştir· plakla rJ De İşler gÖre~ek 
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Ortalığa bir süküt çöktü., -..~ ,a:-ii<ıiııi._i.iıiiııı_-aiiıioiiiımıı=ıii.ıiııoliiliiiio~..__ - ı ' Almanlar, müstakbel ha• p •. retle, karşı ta raftan müthiş Bu mert gazinin gözlerinde St ı• LAN 
eski günlerin heyecanı par- er ın lerda gramofon pliklanna bir hücum başladığını zan-

• ı·zını·r elektrı· k gördürülecek mühim işler nedecek olan düşman kor-lıy~!~ .. bir •Ö•• baı••mak Yükselıyor tramvay v~ hakkında "i' pıa. b••ırıa- kup şaşıracaktır. 
için: Paris ( Radyo ) - Bu y•• k • • k t• d o• mışhr. Plaklar, istirahate:çe- •• • 

_ Şimdi ne iş yapıyor· günkü para boraasında ster· ur anonım şır e ın e • kileu askere eğlenmeleri, Pariste 
sunuz? lin ve frank, biraz yüksel. 16 llkteşrin 1938 tarihinden 15 Nisan 1939 tarihine kadar hoş vakit gtçirmeleri için 

Dedim, güldü: miştir. Buna mukabil bütün TRA~1VA Y SERViSl gönderilmeyip, düşman saf- At Hırsızlatl 
- Sebzecihk! esham ve tahvilat tekrar düş Haftanın giinleri. larında dehşet saçmak mak· Ho!anda veliahdı p·cıues 
Ve ilave etti: müştür. Tramvay deposu: sadile: gönderilecektir. · Jü!iaeaoın g~çf!lnlerde 275 fn· 
- Allaha şllkür gül gibi K k ) Birinci ka.lkış Saat 6 da O derecede ki, gramofon liliz lirasına satın aldığa Mic. 

geçiniyorqm.. ayma &m 8r Müteakip kalkışlar: Saat 19,30 a kadar p'ikları cephane ve mitral- robcs ismindeki koşu atının 
Bir ço~uğum da var .. Oau Arasında her 4 ve 5 dakikada bir, saat 19,30 dan yözlerin yeni tutacakhr. Bu hırsızlık maJı olduğu anlaşıl· 

okutuyonı1D.. 23,30 a kadar her 7 ve 8 dakikada bir. maksatla, mitralyöz, şarap· mışhr. 
- Çocuğunuzu ne yap· Anlrara (Hususi) - Kaza Sonuncu Kalkış Saat. 23,30 da nel, bomba ve silah sesleri· Bu diğer dokuz bemcin· 

mak istiyorsunuz? kaymakamları arasınde bir Konak. Birinci Kalkış Saat 6,25cle le, tabur halinde hücum yü· siyle Paris civarında kiin 
Bir tek sözle cevap ver- çok nakiller yapılmuı Dahi- Müteakip Kalkışlar: Saat 20ye kadar her ruyuşu yapan askerlerden Maison Laffite ahır !s.a d n 

di: l.ye Vch.aletiı;ce kararl.ışta - 4 ve 5 dakikada bir, saat 20den 24 e ka- çıkan ayak sesleri gramofon HolJandaya kaçmlmı t 

- Zabit !... ralmıştır. Bu nakiller Cum· dar her 7 ve 8 dakikada bir. pliklarile tesbit edilmiştir. Yenı· ao·· ,.. 
Çünkü babası askerde ye· huriyet hayrımı günü ilin Sonuncu Kalkış Saat 24 te Harp ateşi başhyac.ağa za· ~ 

tişti.. Oğlu da zabit olsun edilecektir. HASİYE 1 ·- Pazar günleri depo ve Konaktan saat 6 man bu plaklar gramafonun KÖyÜ 
'M***=**********:~****:i:****=*>+>t ile 6,54 arasında oJao kalkışlar her 7 ve 8 dakikada bir, üzerine konubcak, ve çok men 
4C )f diğer kalkışlar haftanın sair günlerindeki sırayı t.tkip eder- ses alıp veren hoparlörler Sivuın Şarkışla kazasın• 
tC Elh Telefon >+ Jer. gramofonun çıkardığı mu· merbut Gemertkte 452 evli 
tC a m ra )t HAŞİYE il - Şirket işçilerini taşımaya tahsis edilen bir hare be gürültüsü, top ve bir göçmen köyünün bitmek !! 257 3 = araba, Depodan saat 5 te ve Koaaktaa saat S,30da hare- mitralyöz sesini düşman saf- üzere olduğu mahallinden 

tc~ u. ket eder. Ayni işe tahsis edilen diğer bir araba da depo larına duyuracakhr. Bu su- bildirilmiştir. idaresince MiJli Kütüpane Sineması n .., ..... ~ 
----·--------=--------->+ dan saat 24,30 da ve Konaktan saat 1 de hareket t!der. IJ:i:**~~****•ı::A:***~****~***""AMJ = Müjde ... Müjdr .. . l\lüjJc )f I Yolcular, boş yerleri• mevcudu nisbetinde lbu arabalara ~ Kültür Park Sineması = 

.: Geçen sene şeker bayramında büıün lzıoiıi kabkahadao ~ ~~I ~ , , ______ ~,- _ tC Kibar h•lkın sinemuı olacaktır. )t 
'-» karıp geçiren bizim mahut üç kahramanlar ARŞAK rv • d t( >t 
·~ PALABIYIKYAN ve kumpanyası tarafından it iz mir Def terdarlıg"' 111 an: t( Ailevi ve içtimai fıliınler gösterecektir. ! 
4( tT +c Pıoğramlarının mükemmeliyetile temayüz edecektir. rr ( 3 Ahba b çavuşlar eğleniyor a Cümhuriyet müddeiumumiliğinden müdevver BOO lira 1 +c htirahat için aranılan t ...: kmil evsafı haiz olacaktır. lt 

k d h . tT 1 kıymeti muhammeneli 934 modeli 21 beygir kuvvetinde Ku . tıC Sizin için bir gezinti ve eğlence kaynağı olacak tar. w 
Türkçe ıözlü kahkaha tufanı ome i şı eserı M pe tipi bir adet Fort otomobili 12 10 938 tarihinden beri +c Güzellik v~ zarafet abidesi olacakhr. )t 

tc s ı r· 3 - S - 7 - 9 da M onbeı gün müddetle , açık arttırma usulü ile müzayedeye ı ~ . . )t 
4C eanı 

1 

. . ~ l konulmuştur. ihalesi 27 -10·938 tarihinde perşembe günü DiKKAT: Resmi küşada şımdıdeu hazarlanınız. 
tC Fiatlar: 25-30,-40-50 Cumutesı talebe 1 de 15 K. 't i saat on beştedir. Taliplileri Milli E~Jak -~üd~Jü!~~-:_mü.:__ fe __ Sjne~amızan hedefi: Güzel film ve ucuz fiyattır. 
!S~~~~.WM~ . .._..~-~ ..... ~-----------'- - - ----- - -
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tıt trenin •elsi\ efece olur ı Dış Politikası 

• 
nın 

Sazından, 
Sözünden 

.... ~-~-

biraz insaf Edelim, Hepimiz 
Bir Milletin Kızanıyız 

Yaşamak İçin Çalışmak Kuv
vetlenmek 1. azım 

k Hiikümetimiz, medeni ül- vatandaşlar ıyı kalplidir. 
elerde olduğu gibi, hiçbir Hele başımızdaki hükfıemt 

\rltabdaş zahmet ve külfet gece, gündüz çalışmakta, he· 
Çekmeden Efece alışverişini pim'z rahat ve mes'ud yaşa· 
Y~psın, alacağırıı vereceğini mam zla uğraşmakta, dış 
halsin ortalıkta dırıltı gürültü uluslarla günden güne tica· 
ola:ıasın diye pazarlıksız alış retimizi artırmak için her 
•hıverişi kabul etti. türlü çareye baş vurmakta· 

dır. Hele siz sabredin, üzüm 
Bu ne güzel bir karardır lerimizde yoluna konacak ve 

Fakat duyulduğuna ve söy- gelecek yıl daha pıha'ı sata 
lendiğine bakılırsa malların cağız Yalnız merdce hare· 
\'e yiceceklerin üzerine ko- ket etmek ve her işimizde 
Dulan fiatler, hiçte birbirine hakikah gözeterek kaşkar· 
Uyğun dütmüyor, batta bazı- y•ka-yollarına sapm mık, 
lırı eski fiatlerdeo bile artık doğruluğu ve Efeliği elden 
olduğu göıiiliiyormuı .. bu ne bırakmamak gerektir. Zira 
ayıptır yahu? ı Eğer deııil- Tüı klilğüo şanı, Efeliniu şiarı 
diij gibi bazı mallar fırsattan budur. Az kazan, temiz yr-, 
İatifade edilerek pab 2 lıla•. kimsenin gözü verdiği para. 

.. da kalmasın çünkü kanaat 
hnlmıı•a bu hareket mert· bitmez ve tükenmı.z bir 
lilde taban tabana ııddır. hazinedir. 

Hepimiz bir memleket çocu· 
ioyuı, hepimiz bir a:illetin 
lcıxauıyız yahu, iyi düşünelim 
Yurddaılar, biz her vakit 
birbirimize lizımıı. Üç beı 
kuruı fazla alacağım diyn 
•rlc ve kan kardeşlerimizin 
gönlünü kırmak doğru değil· 
dir. Birbirimizle güzel, güzel 
karde~ gibi geçinelim. Allah 
De verirse ıükredelim Tan· 
rıya ve büyüklerimize dua 
edelim. Aza kanaat edelim 
her iıimiz yolunda gider. 
Zaten yurdumuz ceıu~ettir. 
Yiyece~ lerimi.ı boldur bütün 

Efe --iiiiii•-s--
KiraJık Otel 
Keçecilerde 76 Sa. Mani· 

sa ve Allhisar oteli kiraya 
verilecektir. İsteyenler içinde 
Bayan DHbere müracaatlara. 

5 15 -------Kiralık 
Han Ve Otel 

E,ki Mahkeme önünde 
Ömer ağa hanı ve oteli ica· 
ra verilecektir. içinde ki ka b · 
veciye müracaat. 5 - 5 

Yurddaşlar " Düşenin dos 
tu o'maz ,. derler ne kadar 
doğru ve ölçiilü bir ~öz ol 
dugunu Çek meselelinde an· 
ladık. Taon korusun bidnio 
ay•ğı kaydımı üzerine çul· 
laoanlar çok olur. Çeklerin 
de durumu böyledir. Fcakat 
bu leş üzer ine üşüşen l<ar · 
taalar vaziyctidir. Efelik efe
lik ve tf~ce davrananlar böy 
le küçüklüklere t n zıül t t · 
mezler. 

Son günlerde Çek u1usu 
felaketten fclağete su ükle· 
niyor. o~rdia biri kap .. nına. 
dan öteki çıkıyor. Jş'e 1 u 
hallerden ö ı nek alınmalıdır. 

Milli işlerde ve devlet mes · 
elclerinde her vakit öz ve-
renlık göstermeli ve hiç bir 
fedakarlıktan çekiıımemeli

dir. insanlar, biraz başkası· 
na yapacı ğı fenalığın kendi 
başına gelirse ne kadu zor
luk çekeceğini düşünerek e
fece, mertçe insanca dav
ranmalıdır. Bu hallerden şu 
sonuncu çıkarıyorum: 

Vatandaşlar, el ele vere· 
lim, demir çemberler örelim 
her türlü fedakar laktan çe
kin mi yelim. Bir birimize sa· 
rılarak betondan ve tunçtan 
kaleler halinde yaşıyahm. 

Başımızdaki ~oca eftlere ve 
yüce tanrıya çok güvenelim. 
Birimiz hepimiz hepimiz bi· - s• ı •-

• 
lzmirin 

s. 
Tür ki yeye Hediyesi 

FERiD 

EczacıbaSı 

ALTIN 
DAMLASJ 

Kolonyası 

1 rimiz için ve bu cennet kö · 
şesi olan güzel topraklarımız 
için hiç durmadan dioleome· 
den he: yönde çalışalım, o · 
nu yükseltelim, nüfuzumuzu 
çoğaltalım, ticaretimizi geniş 
le!elim, gözümüzü dört aça 
hm ve bu olanlardan ö nek 
alalım. EFE . _.. ___ 

Olur mu? 
Hırsızı yakaladılar, sorguya 

çektiler, mahkemeye veıdiler. 
M.thkemede reis sordu : 
- Seni h ı rsız ' ı edeı ken 

yakalamışlar. 
- Haşa, ben birşey çal· 

madım . 

- Çılmadığ na dair şaid 
gö ,terebilir m sin? 

- Amma ettiniz bay reis, 
insan hırsızlığa giderL e ı 
yanında şabid götüıür mü? .. 

Ne!. 
Trenin kalkmasına .bir kaç 

dakika vardı. Fakot ne yap
sısn ki paltosunu otelde unut 
muştu Koşa koşa ot de gel· 
di, garsona : 

- Çık 62 numaralı odaya 
bak paltop orada mı dedi. 

Çocuk koşarak gitti, geldi: 
- Evet dedi, kapının ar

kasında asılı duruyor! 

İstifade 
Yolda birine rastladılar. 

Biri dedıki: 
- Geı çi akşam iktisad 

hakkında verdiğiniz konf e· 
ransta vardım . 

- Dinledin mi? 
- Tabii dinledim, 
- istifade ettin mi bari? 
- Buda sözaıü?.. Çıkar· 

bir müessestye iane toplu· 
yorlardı vermedim. 

Sormaz 
Ne güzel bir kızdı ... Her 

h :ı lde beni tanıyordu, çüobü 
elinde gacete vardı, gezete 
de benim romanımı okuyor· 
du. Yaklaştım : 

- Benim romanımı mı 
okuyorsunuz ? 

- Sizin romanınızı! 
- Öyleya, okuduğunuz 

roman nedir ? 
- Roman. 
- işte b~nim roruanım. 

- Sizin olduğunu bifmi· 
yordum .. 
-! .. 
- Öyle ya, ben çüstçüden 

taze yumurta alırken yumuı t· 
lıyan tavuğun adını sormam! 

Melekler 
Bu çok e!ki bir fıkradır. 

Daha doğ'rusu zamanla fıkra 
oldu. Kızkardeşlerim de ben· 
de çocuktuk. Büyük resimli 
bir kitap getirmişlerdi. Ki
tapta resimler, resimler ara
sında gök yüzünde uçuşan 
me'.ekler vardı . I Amma çok 
güzel resimle :di. Hayran 
hayran seyrediyorduk. 

Bir araiık kardeşim sordu: 
- Melekler erkek midir 

kadın mı? 
En küçük karde~im cevap 

verdi: 
- Giyinik değiller ki an-

' 
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C mhuriyet; Kişesi 
E s'·i n3hkt :le önünde 96 

numara.Ja b~rhe r bay Recebin 
Cumhuriyet Ki şesi 25 nci ter · 
t:Jb h .r :, şi desinde bir çok 
vatandaşlan zef'ginliğio saade
tine kavuşturduğu gibi 6 ocı 
keşide de "30060., numara ile 
25000 lirayı bay Selaheddio 
31436 numara ile 15000 lirayı 
bay Süleyman ve Mehınede 
ve bi·çok ufak ikramiyf' ler 
vermekle müşterilerine karşı 
ugurlu kişe olduğunu isp t et 
miş olduğ undan buntian böyle 
saadetine kavuşmak istiyen vatandaşlara bu ugurlu Cum· 
huri yet Kişesinden birer devamlı bilet almala · ını tavsiye 

ederiz. 
Lira 

50000 
12000 
12000 
10000 
25000 
15000 

Numara 
24937 
21043 
15209 
29848 
30060 
31436 
31447 

Üçüncü 
Dördüncü 

Bay Seyfi 
Bay Veli 
Bay V. h l:> i 
Bay Alı 

" 
Altıncı Bay S elahedd n 

1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 

5060 
13436 
16436 
1843) 
21060 
11390 
37606 · 

.. 
.. 
,, 
,, 

" .. 
" 
" 
" 

8. S jJeymarı ve Mehmet 
Berber Ş ~ vkt:t 
Bay manav Nuri 
O . taklar 
Berber Hüsc yio 
Patil<ci Hasan 
Ctlal 
Cako 
Kuadracı Kadri 

----- -------- .... ı-...ı:w---~-- 1 ..... . ~ 

Ürolog Opera tör 

DOKTOR 
Fuat Soyer 

I AşçıbaşıMarka 
1 Makarnalar 

Böbrek mesane prostat 
idrar yolu hastalıklarını te 
davi ve ameliyatlarını yarar. 
2 nci Beyler N"'manzade No 5 
....... .-~ ............................. &E'aE 

Peşin ve 
Taksit ile 

En şık, ve en ucuı elbi!e
lerinizi Kavaflar çarşısında 

(35) No da 

TER Z i 
Kazım 

Şangüder'e 
yaptırınız. 

Birinci Sınıf Mutabassıs 

Selanik sergisinden birincilik 
madalyasını kazanmııtır ... 

........................... 
i o o ı T o:a i 
i Salih Sonad i 

-;.. ı Cild, Saç ve ıü\ırevi hasta· ı 
ı laklar mütehassısı ı 
ı ikinci Beyler ıokal< No. 81 ı 
ı Her gün öğleden sonra ı 
ı Telefon: 3315 ı .......................... 

Kloridrik( Tii; rulW-f 
Sülf ürik ( Zaçyağı ) 
Nitrik ( Kezzap) asit
ler. l{aynak mumu. 

-~-- -
Dr. Demir Ali 

KAMÇIO\:iLU 

Cilt Tenasül hastalıkla· 
rı elektrik tedavisi 
lımir • Birinci beyler So. 

No. : SS Telefon : 3479 
es3JIEE- -llE:'5!-

DOKTOR 
Tevfik Lütem 

MERKEl HASTANESi 

Kulak, Burun, Boğaz 
Mütehassısı muayenehane 2ci 

Beyle' Numan zade 
sokak No 5 

Her gün öğleden sonra _1!9 ... -• ----
"" o 
~ \ 
cı 

B 
Ci 
pı:-

z ~~~ 
o = '" • . ô .,,, s. 
- ... 2.. 
l~ ~ D> ~ 

:r ~ "" 
-o D> 8 

Dr. Fahri Işık 'Tl = (12 • 

l M ık H 
~~g> ~ ... 

ımir em e et astaneai , 1ı1 _ 
........J ı:ı a 

Rontken Mtitell • .ııı cı ı ----::ı !::19 )> tc j; 
1:11 ...... • ... 

RONTKE.N VE S: c 9 ııı:-

El k trik tedavisi yapılır ~ i ] l 
~er • 

ikinci Beyler So. No. 29 -3 • a ___ .__ 
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Birkaç Hatıra 

İzmir idadisi Ve Lisesi 
------------------0000 
6 - Yazan: Sırrı Sanlı 

Kahramanlar 'C',. Y ki w d İzmir idadisi ve Lisesi hakkındaki 

Ocak ~~~gresi r ransa gözünü acmazsa .. y.:~::.:~·:.~~nau:~:k:~. Özür:.i_Ie_ri_z_. ______ _ 
CumarteS1 gunu akşamı 1 · · · 

saat 20,30 da C. H. partisi Paris 17 (Radyo) - Dün akşam bütün Fransız parti başkanları son siyasi hadiseleri Pazar Gezıntılerı : 
Kahramanlar ocağı yıllık kon tefsir eden şiddetli nutuklar söylemişlerdir. D p b M h o·· d •• 
gresi Vali ve parti başkanı Radikal sosyalist partisi reisi söylediği bir nutukta kuvvetin Çekoslovakyaya ve onların 1 Ün ınar 8ŞI 8 şere On U 
B. Fazılı Güleç adına İlyön- dostlarına oynadığı oyundan sonra akhmıu başımıza alıp elbirliği ile bizimde ne kadar l Dün Pınarb•şı mi!li görül· ı çiler bağırıyor: 
kurul azasından bay Reşı: t kuvvetli olduğumuzu göstermezsek hürriyet aşkı Fraosanın da bir esaret tehlikesine maruz medik derecede kalaliahktı. - Yer yok bayanlar bay-
(Leblebiciain) riyaseti altın· kalması mümkün sayılabilecektir. Halkımız bahçelerde ve kıh· lar, belediye ceza yazacak 
da toplanarak yerii idare he· S Ih • • k k t ) " d velerde eğlendiler, güldüler, üç kuruş kazanacağız, bet 
yeti seçildi. Kongre çok sa- ll IÇID ÇO UVVe azım lr oynadılar, yidiler içtiler. bap· kuruş ceza vereceğiz. 
mimi bir bava içinde ceıyan Paris (Radyo) - Radikal soıyalist partisinin nüfuzlu azalarından bir hatip, gafJet uyku· side varolsun. Kim dinler. Herkes bir aa 
ettikten sonra intihabata ge- sundan uyanarak orta Avrupada olup bitenlerin hazırlanmıyan millet ve devletlere getire- p b 

1 
• 

1
• d önce evine k&pağı atmak 

"ld" N . d d k b k ınar aşılı ar, lzmır ı yur · . H k b f b "k çı ı. ehce e i are beye- cegw i felaketleri tasvir ettikten sonra Fransızların pek çok sevdikleri sulhu ay etmeme . f istıyor ıl a ınar a rı ası 
daşlarına pek çok mısa .r· · l d' 

tine Bayram, Riza, Rama· irin harbe hazırlanmaktan daha fazla fedakarlık, daha çok masraflar göze alarak kuvvetli önünde de be e ıye memur-
" perver lik gösterdiler, yüzlerce 

zan ve Şükrü seçildiler. olmalarını ve harp kadar sulh için de bu kuvvetin lazım olduğu11u söylemiştir. f .1 1 1 k k b h ları otobüsçülerin yakasına 
S 

" 

amı ya arı ço t.ı , çocu a · 
eçimi mütea ip Azadan çı·nde Kol~ra Fela" ketı• Devam Ed. sarılıyor . . 

bay Nazmi Halkevi hopar· - 1yor çelerine kabul dtiler, nar· Yollar bembeyaz toz ve 
lörlerinden birisinin Kahra- Şınghay 17 (Radyo) - Cenubi Çinde kolera feli teli devam etmektedır. Şimdiye kadar Jar ikı am ettiler. iyi kalpli daman. Yüzlerce yük arabası 
manJar mahallesine konma- koleraya üçyü:ı bin kişi tutulmuş ve bunlardan onbeş bini ölmüştür. köylüler, temiz bir yürükle karoça, otomobil, kaptı kaç· 

b il d 1 konuplarıuı gülerek kar~ılıyor- 1 k"I t 1 ·ı 
s Dl ve ma a e e mevcut Almany~ - ltalya arasında rekabet mi başlıyor h, at 1 yaya na 1 vası a arı e 
çeşmenin su ihtiyacını temin .,. l . 1 lar. dolu. lzmirin hemen, heme:ı 
edemediğinden ikinci 1 çeş· Paris (Radyo) - Prag hükumetinin Polonya ile olan işleri tesviye için gösterdik erı j Bizde birkaç arkadaş Bay eğlence ve bava alacak yer-
menin konması dileğinde bu- müşkulittan şikayet eden V arşova gazeteleri bu meselelerin yeni bir pürüz çıkarmadan Süleymanın bahçesine otur· )erinde.o birincisini teıkil 
lundu, hallini temin edecek Almanya ile ltalyanın el birliğile Çekoslovakyayı tazyik etmelerini duk, bize narlar getirdi. Bu eden ve bahusus bu mev· 

........ H........ tavsiye etmekte ve Pragın Rom• ile Berlin arasında tebayyül ettikleri muhayyel bir reka- feyiz narı, bu çekirdeksiz simde - nar kesimi zamanı • 
Afyon betten istifade etmek sevdasıoa düştüklerini iddia etmektedir. nar diye önümüze birçok bu köşeye cidden çok hücum 

Kaçakçılıiı LJataya Soku/mıyacak ~:~ky~~~··ye~ahç:cakıi!!
0

~=~~ ~~r:!~n g:i: ö;~:e~~a:ut~:~~~ n 1 mışlar, yemek ve şiş yapı. malı ve bu yollar bir intiza-
Denizliden Kemere gelen yorlar, fırınlardan tepı1i, ttpsi mına konulmalı, halk •-

HüseyiQ oğlu Jbrahimin beğ· Antakya, 17 (Husu~i) - Halayda bulunan Tüık ask :ri kuvvetitıin çekildiği hakkında çeşidli yemekler yağıyor, bir istirahatı temin olu d 
besinden açık göz ve uyanık Suriye gazetelerinin uydurdukları bıberl~r baştan başa asılsız ve yalandır Bu gazetelerin köşede gıramofonlar, man· Bilmem amma d Bmarba-
olan Poll·s· 'z 29 k"lo Af on Hataya sokulması mennedilmiştir. 1 k d fi _. ımı ı Y dolin er, dünbele ve e er şına gelip gidenlerin vü?.ne 

yakalamışlar. Afyoalar tahlil Roma - Franko Münasebetleri odlar çalınıyor. doksanbeşi evlerin 
ettirilecek ve arkası arana· y 1 d b' k d- h 

k b l d a nız önüş araz sı 10- oame:ı emen caktır. Roma, (Radyo) - ltalyan gönüllülerinin ispanyadan çe ilmeleri münase etiy e uy uru· 

Yeni bir su 
bulundu 

Şaşal suyuna yakın bir 
yerde bulunan yeni au lıak
lnnda tetkiklere başlanmak 
üzeredir. Bu sudan birkaç 
ıiıe alınarak tahlil edilecek
tir. Söylendiğine göre keı
fedilen bu su da ı•şahn ayni 
imiı. 

•• 
Akın Piyesi 
Dün akıam Halkevi salo· 

nuada "Akın" piyesi büyük 
bir kalabalık önünde oynan· 
mıı ve çok alkışlanmıştır. 
Gösteril kolunu tebrik ede· 
riz. 

Pazarların Sıh
hi Durumu 

Belediye baş hekimi Saip 
Kaııkcı oğlu dün sabahleyin 
ıebir dahilinde kurulmakta 
olan pazarları gezmiş ve sıb· 
bi vaziyetleri tetkik ve tef· 
tif etmiştir. 

R. Çelikel 
lzmir birinci mustantiki ve 

elyevm Konya sulh bakimi 
kıymetli adliyecilerimizden B. 
Ali Riza Çelikel mezunen 
ıebrimize gelmiştir. 

•• 
Batan Gemiler 

Çıkarılıyor 
Çeıme açıklarında eskiden 

batan gemilerin yerleri tes· 
bit edilmiştir. Bu gemileri 
çıkaracak olan şirket dün işe 
başlamış ve ilk dalğıcı deni
ze indirmiştir. Çıkarılacak 

kemilerin arasında 1870 se· 
nesinde Rusların batırdığı 
Türk donanmasının bir kıs· 
mıda mevcuddur. 

lan hızı rivayetlerin doğru olmadığı ve bu ayrılmanın Fraeko bükumetile Roma arasında tılı, biraz değil çok zahmetli banyolarına attıkl ,. n 
mevcut münasebetleri hiçbir suretle sarsmıyacağını yazmaktadırlar. olda. Otobüsler gtlir gelmez yonJz. 

nı 

-------------...... 00 ...... ------------- ağzına kadar doluyor, bilet· H. T. 

Dünkü 
~ik Maçları 
-Baştarafı birincide

nan Ateş - Alsancak ma
çı iki birinci takımın oyu· 
nunda görmeğe alıştığımız 

canlılıktan eser yoktu. Bu 
oyunu 2 - O Ateş takımı 

kazandı. 

Saat tam 15 de hakem 
esadın idaresinde Doğauspor 
Üçok takımları Karşı karşıya 
dizildiler. Üçok takımı en 
kuvvetli kadrosile Doğanspor 

da keza. Ba maç evvelinden 
beye canlı olacağı kestirildiği 

için güzel bir oyun 1tyret· 
mek fırsatını kazandık. Bu 
oyun iki tarafın yaptığı birer 

go!le ve beraberlikle netice· 

lenmiştir. Üçok golünü pe
naltıdan yaptı. Doğanspor 

beraberlik gölünü ancak oyu· 
cun bitmesine 7 dikaka kala 
yapabildi. Fuad çok sıkı bir 
şutla n~fis bir gol yaptı . 

Bu ıki kıymetli takımıt'uz 

milli kümeye en fazla nam
zed görülen t::kımımızdır. 

Doğan sporun müdafaası 

mükemmel denecek bir va· 
ziyettedir. Bilhassa orta ve 

sağ haflar çok ve canlı ço· 
cuklardlr. Şağ açık nazarı 
dikkatı celp edecek kadar 
güzel oynamıştır. 

Üçoka gelince gelince bu 
kuvvetli takımrm•zı, müdafa· 
ası çok canlı oynamakla be
raraber Doğan spo." n.ı.za
ran zayıfıtr. Sait dün çok 
yorgun olduğundan oyunun 
son dakikalarında iki golün 
fırsatını kaçird ı. 

A. ÖZGÜR 

Madevradan Dönen Kıtaatımız 
Dün Urlada Cüyük Bir 

Resmigeçit Yaptılar 
Mevkii müstahkem birlik· 

lerinin Urla civarında yap· 
takları büyük manevralar ev
velki gün akşam muvaff akı
yetle neticelenmiştir. 

Kahraman kıt'atımız dün 
Urlada büyük bir resmige· 
çit yapmışlar ve bu çok par· 

lak geçit resminde Vali Fa
zılı Güleç, Müstahkem mev · 

ki komutanı general Rasim 

Aktuğ, belediye reisi Beb · 

çet Uz civar kaza kayma· 
kamlarile onbinlerce halk 
hazır bulunmuştur. 

-----------~""-----------

İkinci Karan
Ocak ti na 

Kongresi 

Keler köyünde 
feci bir cinayet 

Dün Cumaovasına bığh 
Keler köyünde namus me-

15 10 938 Cuma. tesi günü selesinden feci bir cinayet 
akşamı saat 21 de Ocak bi · işlenmiştir. 
nasında Vali ve Başkanımız Keler köyünden Ismail 
Bay Fazlı Güleç'in huzurla· Hakkı avcı isminde birisi 
rile yapılan kongrede eski Hatice namında birinin evine 
heyetin müttefıkan ipkasını geceleyin girerek eğlenirler· 
müteakip sayın Başkanım ı zın ken Haticenin kardaşları 
üç saat süren beliğ hitabe- Yusuf, Halil, Hüseyin, Ali 
lerile bı:1lkın coşkun alkışları kapıyı kırarak içeriye gir-
ve sevinç göz yaşları arasın· mişler ve Ismail Hakkıyı 
da kongreye nihayet veril· saklandığı dolabın içinde 15 
miştir. yerinden ağır surette yara-

Yeni idare heyetine mat· lamışlardır. Yaralanın bayatı 

1 

baacı Ömer Dinler, Avni Ti. tehlikededir. ..... UA _ 

yanşan, Ha~.di Ncbol, Ali seçllmişlerdir. Muvaffakiyet 
I Sürtndel ve Omer Kızılgök dileriz. 
000000000000000000000000ooooooooooooooooooooooooooo0Qoo 

Halkın 

kitaplar gelecek 
görmek lazımdı. 

Sesi hakkın sesidir 
- Baştarafı 1 incide -

diye oyahyorlar. Tabii onları da mazur 

Çünkü uaıarladıklarını alamıyorlar. insan malını satma
!.aı h ~r h•lde ar1u eder. Bu tc"eyyüp ve ihmalkarlık kim
de ise bir çaresine bakmalı ve sızıltıya meydan vermeme· 
lidir değil mi ? ,, 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 

•••• 
Yüce Şefimizle Başvekilimiz 
arasında teati edilen telgraflar 

- Baştarafı 1 incide -

safbasında milletimizin yük
sek siyasi ve medeni karak
teri ile memleket iılerindeki 

şuurlu birliğine dayanarak 
muvaffak olmuştur. 

Cümhuriytl Halk partisi-
nin ideali ve proğramı ve 
cümhuriyet hükuınetinin ic· 
raatı da ancak milletimizin 
bu yüksek ablak ve hasletin
de mesnet bularak her gün 
feyizli bir eserini gösterebil· 
maktedir 

Düo ve bu gün olduğu gi· 
bi yaran dahi memleket ve 
millet için yegane kudret, 
ikbal ve refah kaynağı olan 
inkılap prensiplerinin ve cüm 
buriyet rejiminin tatbikatı 
üzerinde fikir ve elbirHğioin 
bu yeni t'!zabürüaden az'z 
vatandaşlarımıza ve başta siz 
olduğunuz halde parti ve hü · 
kümet teşkilatına tebrik, te · 
şekkür ve mubabbetlerimin 
iblağını rica ederim. 

K. ATAlÜRK 
Cümhuriyet Halk Partisi 

Umucn reisi Reisicumhur 
AT ATÜRK'ün huzuru 

maneviyelerine 
İstanbul 

"Dahiliye vekili ve cümbu· 
riyet halk partisi genel sek· 
reterinden aldığım 14 birinci 
teşrin 938 tarihli yazıda, 
umumi sebeplere müsteııid 
bir kaç belediyenin bir hafta 
içi ı tehir olunan intihapları 
müstesna olmak üzere, bütün 
1 ürkiye belelerinin intihap· 
larınıa bittiğini ve her yerde 
rey sahibi vatandaşların bü
yük tehalük ve şevkle inli· 

baba iştirak ederek reylerini 
cümhuriyet halk partiıi nam· 
zetlerine verdikleri bildirili-

yor ve Türkiye halkının is· 
tisnasız Ulu Şefimiz Atatür· 

küa emrinde ve izinde ne 
kadar derin bir imanla yü· 

rüdüklerinin ve Atatürk in· 
kılap ve rejimine bığlalıkla· 
rının ve cümburiyet halk 

partisine ve hükiimetimize 
sağlam itimatlarının bu yeni 
tezahürünü ilave ediyor: 

Yüksek Türk milletinin 
her zaman ve her yerde U'u 
ş .. fimize ve O!lUD yarathğı 

rt j me so_ıuz bağl.lıklarının 

bu en yeni ve kıym~tli te· 
zabürünü sonsuz saygılarımla 
arzetmeme müsaadelerinizi 
istirham ederim. 
Başvekil ve cumhuriyet halk 

partisi umum reis vekili 
B. CELAL BAYAR ........ _ ........ 

İstanbul Ve 
Ankara Maçı 

lstanbul, (Radyo) - Dün 
oynanan Fener - Vefa maçı 
O· 1 Fen erin g alibiyetile ne
ticelenm işt;r. Ankarada Har
biye • Güneş takımları 3 3 
berabere kalmışlardır. _ ..... 
Emel Kişesi 
Emelinize nail olmak ister· 

seniz T. H. K. Piyango 
bıletlerinizi Emel kişesinden 
alınız. 
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