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dinci milii bp koogre•i b~-:
giio saat 11 d"! halkevi s ,_ 
lonunda top1anmışbr. Başv ~· 

kiJ yerine vekaleten Sıhhat 
ve içtimai muavenet vekiJi 
Dr. 8. Hulüsi Alataş kon

greyi aç mı~ ve reis profesör 
_Dr. Rcfık Saydam - nutkunu· 
_!Öylemiş ve İntihabat yapıl· ~ 
lmıştır. · 

· Konre açılış celsesine ıon 
verilirken başta Ulu Şefe, 
8. Abdülhalik Rendeye Baş. 
vekil B c~Jil Bayar ve-Ma: 
reşal ~akmağa l<arşı ıçli say 
gı ve bağlıhklarını bildirme
sini karar altına almışlardır. 

Birinci Teblii 
Riyseticümhur urnuıni 
Katıpliğinden: 

1 - Reisicümhur Atatür· 
küa ~ıhhi ,vaziv,.tf,..i .'-•1,J.:
da muaavı ve muşavır tabıp-
leri taraf1ndan bugü:ı veri · 
len rapor ikinci maddededir. 

---------------...... 00 ...... ---------- ---

llayra m Programını Sabiha Gökçen Hazırlıyor 

Tü:kiye gö~)eri perisi baş öğıelmen Sabih.ı Gökçen Cumhuriyet bayramı törenine işti· 
~•k programını hazarlı.maktadır. Türk Kuşu on beşinci yıl döııümüaü hareretle kutlulamak~ 
tçin gec ~ güııdüı uğraşnakta:lır. Şimdiden hazırlanın prograı:na göre törene elliden fazla! 
'Dotörtü ve motörsüz tayyare iştir.ık edecek ve bir çok paraşüt ~atlayışları olacaktır. 

iSTER GÜL iSTER AGLA 
Ayı Kemandan Ne Anlar ? ! 

Avrupada hayvanat bahçelerinin birinde ayni cins hayvanlar1a ayrı, ayrı bulundukları 

Yerleri dolaşan ve elinde güzel ve kıymettar bir keman tutan artist, ayıların bulunduğu 
l>trmaklığın önüne geHr ve onları tetkike başlar . Artist ayılarında terbiye neticesi olarak 
'-'d çaldığını, oynadığını ve daha birçok marifetler yaphğıaı bildiği iç in bakahm ne yapa· 

~·k diye kıymette" kemanı kendisine uzatır ! Ayı kemanı artistin elinden alır almaz, bir 
•lti. tellerine ~okunu~,. tabii kopar1r, ~ııdan sonra ~~ koşarak \lraraki havuza dalar ve gü· 
~elım kemanı suler ıçınde berbad hır hale getırır. Ondan sonra artist düşünmeğe ve 
kemanına yanmağa başlar. 

Sende ey okuyucum, bu artistin bir ayı eline kemanını teılim etmuine ve eşeğin hoşaf· 
tan anlamaması gibi ayınında bir kemaadaa name çıkaramıyacağını düşünemiyen bu uf 

2- Reisicümbu r Atatür

kü" düç21 oldukları karaci· 
ğer hastalığı normal seyrini 
takp ederken 16 birinci teş· 
rin 1938 tarihine tesadüf 
eden pazar günü birden bire 

• I o A --· nfütf"rmistir• 
A - Saat 14,:;udan 1.1.ye 

kadar gittikçe artarak devam 
eden umumi zaaf ile birlikte 
hazcni ve asabi araz bu sa· 
ate kadat nabız dakikada 
116, teneffüs 22, hararet de
recesi 36,S idi. 

B - Saat 22 den bu sa
bah 10 a kadar yukarıda 

ismi geçeo a raz kısmen ha
fiflemiş, nabız dakkikada 
104, hoeffüs 20 ve hararet 
derecesi 37 olmuştur. 

C - Y apılao muayene 
ve tııü~avere netİc\.sİı. de tes· 
bit ve tatbik edilen n. üda · 
va . tan mora umumi . hv .. lde 
baf ı f bir ~alah gö ı ülu.ıtkle 
beraber vaıiyc:t cıddiyt ı ioi ... 
Henlayn 'ın 

Nutku 

mubafttza etmektedir. 
3 - Müteakip sıhhi va:ıi · 

yet raporları .neşredilecektir. 

İs:inci Tebliğ 
İstanbu\ 17 ( A.A)--Reisi· 

cümhu~ umumi --katfptiıin· 
:den: 
- 1 - Reisicümhur Atatür· 
küo s •hbi vaziyetleri bakkın-

;da müdcıvİ ve müşavir tabip· 
leri tarafından bu akşam 
saat 20de verilen rapor ikinci 

madde dedir: 
-2 ··- Bugün dün akşamki· 

tine nisbetle ~ daha iyi geç· .. 
miştir. Asabi arazlarda bir 
de~işiklik yoktur. 

Nabız muntazam 116, te-
neffüs 20, hararet derecesi 

37 dir. 
MÜDAVİ DOKTORLAR: 

p , of es ör doktor Neşet 

Ömer Ü delk, p rofesör M. 
Kemal Öke,~ doktor Nıhat 
Reşat Ser cer, 
MÜŞAVİR DOKTORLAR: 
Pı ofesör doktor Akil Muh

tar Özen, profesör doktor 
··Hayrullah Diker, profesör 
doktor Süreyya Hidayet Ser
ter, doktor Abravaya Mar
maralı, doktor Mehmet Ka
mil Berk, 

Loid Corç Ve 
Gizli Vesikalar 

LOİD CORÇ 
"' Londra, 17 { A .A) - Bu 

gün Loid Corç'un "sulh mu · 
"i°hedelerioe ait hakikatler,, 
!isimli eserinin birinci eseri 
neşredilmiştir. Muharrir bu 
eselİnde ilk defa olarak sulh 
konferansına dair bir çok 
gizli vesikaları dercetmek · 
tedir. 

KIR L KAKOL 
Bükreş 17 (A.A) - Kra· 

lın doğumunun 45 - inci yılı 
tes'it edilmiştir. 

Hükümdar C.arafından sa
rayın matemi dolayısiylc şen
liklere a\t proğramın soo de· 
rece mahdut yap1lmas1 su· 
retiode izhar edilmiş olan 
arzuya rağmen yıl~önümü ha 
kiki bir milli bayram gibi 
tes'ıt olunmuştur. -·-
İtalyan 
Gönüllüleri 

FRANK O 
Kadiks 18 (Rıdyo)- 1 al

yao ma fı l ve bashlannı ba· 
mil bir vapur bugün N.ıpo 
&iye bart~ket t:Uı ~önüllül...r 

vapurlara dola uş ve bugün 
öğleden sonra ou ıar da Na· 
poliye müteveccıhan_yola çı 
kacaklardır gönüllüler bizıat 
Fıanko tarafından uğurlan

maktadır. 

•• 
Cevdet Ozyar 

Eşrefpaşa h ıstaaesi bat 
hekimi ve Kızılay kurumunun 
kıymetli başkanı B. Cevdet 
Özyar tap kongresine iştirak 
etmek üzere Ankaraya git· 
miştir. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
Hakikaten Bınarbaşı köyü 
İzmirin en eğlenceli yer

lerinden biridir 
Aldığımız üç imzalı bir mektubu aynen yazıyoruz: 

B. HENLAN "Dünkü gazetenizin "vilayet havadisleri 0 kısmında "Bi · 

ftOssig 17 (A.A)- B.:Hen· narbaşı .. yazısanı okuduk. HalklD her vakıt derdile alakadar 
laya dün 160 bin kişi huzu- bulunan ve bizleri içten düşünen gazeteniz, yollar hakkında 
runda bir nutuk söyliyerek dikkat nazarını celbedici bazı sözler yazıyor. :.Buna çok se-

•rtistia şu hareketine : 

n r.Südet lmeml~ketinin yakında viodik. Bınarbaşı lzmirimizin eskidenberi hava alacak ve iSTER G L iSTER A.GLA. ka--;uşac~ğına kani hÜlundu~ eğlenecek bir mahallidir . Fakat yollar· yazdığınız gibi -
-------~----------------------:~~..:!::!!!.:!..!-~.!:!..:!::!......:!:..!~~~.!_.,..!:!:,!:ı!.::!::!f!L_..L::::::::::::=:.:::.::.:.... ...... '"------J___:_ _____ ~ 4 - ~üd@ ~ 



Sabief 2 - ' •-ı.~ • 
lzmir Alma basını 

--------------~~ıo~------------------~ 

Kahvelerini Benes'e hücılarında devam 
, DOLAŞIYORUM • ... erorlar 
: Yazan: 

Son günlerde Alman ı onuo arkasından bayır dua 
Gönül 6mre buatı, neşriyatıDın bir kı okuyacağı şüphelidir. Bu mil-

- 23 -

Darülfünu;d;- dinlediklerim 
" Dar.ülfünun Heykelin karşı
sındaki Asım Amacın hahvesi" 

Muhterem hocamız çifçi 
Necati bana: 

- Y abu, kahve ilah ve 
dolaşırsın da şu bizim dı-
rulfununa niçin gelmezsin? 

Dedi. Sordum: 
- Neresi bu darulfunun? 
Amma da cahilsin ha, der 

gibi yüzüme baktı ve izah 
etti: 

- O halde bu akşam ge
liyorum . .. 

- Amma, geçende olduğu 
gibi bekletme beni.. Gerçe 
darülfunun geceleri kapan
maz, amma, mühim profe
sörlerimiz, saat 8den sonra 
tatiJi faaliyet ederler .. • 

*** 
" Yeni Bahar ., kahvesine 

gittim. 

nı Çekoslovakya cümhuı let mazisinin hatalarını tamir 
isi doktor Beneşin isti ederek yen! bir atiyi sağlam 
hadisesine ayırmıştır. Gı bir esas üzerine kuracak de
telerin hemen hepsi bu recede milli faziletlere ve ta· 
nada şu nokta üzerinde c ze kuvvetlere maliktir. Bu 
maktadırlar : Beneş bü: yeni ati tarihin, coğrafyanın 
garp demokrasileri parlio ve iktisadın kanunlarına ri · 
mentoları vasıtasiyle yeoi ayet etmelidir. Diğer zaru· 
siyaset mektebinin ilk müı retlerden biride Almanların 
bitlerini hararetle tasvip 

ve Çeklerin ister istemez yan 
tikleri bir sırada istifade , 
miştir. Bunun çok büyük I yana ~yaşayacaklarıdır. Şim-
sembolik ehemmiyet vem diye kadar birbirlerine kin 

zincirleriyle bağlı bulunuyor· nası vardır. Beneş bu sı 
ti k d lardı. Bundan sonra ise bu re e en isinin eski bir pc 

Jitika sistemine mensup oı zincirlerin yerine iş birliği 
duğudu ve bu sistemindear- bağlarının getirilmesi lazım
tık iflas ettiğini bilfiil g)s- dır. Biz Alman milletinin bu
termiştir. na hazır olduğund ilan ede-

BerJiner Börsen zeitung li· biliriz. Şu halde iki memle· 
yor ki : ket münasebetioin atisi Çek 

• -

18 Birinci T eırin -
Ahlak ve 

muaşeret adabı 
Öğrencilerime öğütlerim 16 -

Sokakta Tanışma Ve Tanış· 
tırma Bir Sosyete Ve Baloda 
Tatıştığın Kadınla Sokakta 

Karşılaşma 
konuşmağa hatlar ve sizi 
takdim etmezse bundan do
layı kmlmağa lüt:um yoktur. 
Siz bir tarafa çekilir bekler 
veyahud yavaş, yapaş yürür-

Kadınlar, bir zat takdim 
ediliyorken oturuyorlarsa, 
ayağa kalkmazlar ve el de 
vermezler. Eğer takdim edi
len zat 0 hanenin sahibi ise 
kadının el uzatması ve her 
halde takdim edilen zatın 

elini sıkması laıımdır. 

Bu takdim kendi evinde 
olursa kadının el sıkması 
ve ihtiyarları yüksek bir z tı 
yerinden kalkarak karşıla · 
ması nezaket ve terbiye ikti· 
zasıdır. 

sünüz. Sizi bekleten zat bir 
kaç kelime ile özür dilemesi 
lazımdır. 

Eğer yanınızda kadın var 
da beraber gidiyorsanız, 
bayanı yalnız bırakarak baı
kalarile konuşmak nezakete 
uyğun düşmez. 

Meıela: Bir baloda veya 

Bizim darülfunun, hey
kelin karşısındaki Arif Am~
cın kahvesidir .. Bu yeni üni
versitenin bir sürü profesörü 
vardır, fakat şunu söyliye
yim ki, bütün bu profesörler, 
hayattan yetişmişlerdir. iç~ 
lerinde okumasını yazmasını 
bilmeyenler de var amma 

' tatlı sohbet etmesini bilme· 

Çifçi Necati henüz gelme
miş.. Kahveciye sordum, 
"vakti geçirmez .. N errdeyse 
geJiı !,, Dedi. Hakikaten kah . 
ve gelmeden, üstat çifçi Ne
cati çıka geldi. 

Gülerek: 

- Aferin , dedi, darülfu
nunumuz erkenden gelen 
talebelerini bir çay ısmarla 
yarak ağırlar. 

Bedeş bu müflüs politilt .
1 

milletinin devlet reisliğine se-

l ~;:e:dt:~ ;;::~~;:;;;:~::~"Ga- 1 
ı zetesi Ne!er Yazıyor ? 

Oturan bir erkeğe kadın 
takdim ediliyorsa hemen ye· 
riaden kalkması lazımdır. 
Müsamerelerde, balolarda 
tanıdığı çok olan bayanların 
kabul günlerinde gençl~r. 
hane sahibinin önüne düşme · 

sosyetede bir takdim neticesi 
beraber dans ettiğiniz bayan 
sokakta karşılaşır ve sizi ta -
nımamazlığa gelirse kırılmak 
doğru değildir. 
Akşam yemeğine davet 

eden hane sah;bi kadın, ba • 
yanlara kendilerini sofr•ya 
götürecek davetlilerle tanış· 
tırır. Büyük bir ziyaf"tte iae 
davetlilerin en ileri gelen• 
terini yemekten evvel ve 

yen yoktur.I 
Güldü ve:I 

- Eb .. Dedim .. Biz de za
ten ezeldenberi tatlı sohbe-
te aşıh adamJa11z .. 

Sayın çifçi Necati: 
- O belde mesele yok .. 

Hem canım bu darulfununu 
ziyaret etmek faydayı da 
muciptir .. Dedi. 

Şakacı muhatabım tekrar 
güldü: 

Yanı senin anlıya cağın 
"ahval alemden ahi, şiir ve 
edebiyattan demgib"I olmak 
ve bu zevkleri tatmak az 
istifade midir iki gözüm ... 
hem seİı ki, "Gönül Emre,, 

Kahveden sonra da ben
den de çay var ... 

Üstat, oturduğum yeri be
ğenmedi ve: 

- Yerin dersleri takibe 
müsait değil evlat .. 

Şöyle binz öne otursak ... 
Tabii üstadımızın emrini 

Biraz sonra kahveci geldi. 
çifçi Necatiyi takdim etti: 

- Darulfununumuzun baş
kanı Arif Amaç ... 

Eski kulağı kesiklerden
dir. 

Ve adını taşıyan adamsın... kahveciye dönerek: 

1 ( Günün buhran ve karg. 

1 

ketl~rini güçleştirmemek gi-

1 

şalıkları arasında bir mı . bi yüksek bir siyasi olgun-
zara ) başlıklı başmakalesiı· luk ve terbiye göstermekte 

l 
Çekoslovakyanın Alman tel· bulunmu§ olduklarını kayd 
didi ve sulhu korumak mal- ile diyorki: 

· sadiyle inzimam eden İngilz " Böyle bir vaziyet kaı· 
J tazyiki karşısında gösterdiji şasında bizim gibi bir mille· 
sabır ve metanete işaretle, tin ( Yani Ermenilerin ) ne 

ı bir taraftan Çekoslovakya· yolda hareket edeceğini tet-

nın hami ve müdafileri olaı kik etmiyeceğiz. Anc•k bu 
Sovyet Rusya ile Fıansanıa bayati "nlarda ümitsizliğe, 

' ___ b ___ -o------ ·-···-· .. -
bulunduklarını bildirmelerine 
rağmen Çek milletinin bu 
elim anlarda bile hislerine 
ve galeyana kapılmayıp mu · 
kadderatını kendi dir jania · 
rının takdir ve basiretine tev· 
di etmek ve onların haı e · 

ikiliğe düşmesi çok mümkün 
iken itidal ve metaneti el• 
den bırakmayan, muknddera
tına inanan, disiplin ve nef
sine itimadını muhafaza eden 
şu milletlerden örnek almak 
bizim için kafidir. ..... ~ 

Dr.rhal kabul et_tim_=_~ (Arkası var) 'Hava seferleri Hususi Okulla-
Halk sandığı Güzelyalı Ho- başlıyor rın Bütçesi 

Kredi temin etmek ve yar· ı•• f • Ankara ile lzmir arasında Türk hususi okullarile ec· 
dımda bulunmak üzere lzmir· par or stıyor hava seferlerine bir teşrini- nebi okullarının yeui yıl büt-
de bir halk sandığı kurul- Her semtt hoparlörler ko- saniden İtibaren başlanacak- çelerinin tetkik iıine yakın-
muş ve faaliyete geçmek nulduğu halde Güzelyalı bu 

1 
tır. Bunun için bütün lazım· da başlanacaktır. Bütçelere 

üzeredir. Vilayet makamı bu medeni vasıtadan mahrum gelen tertibatlar alınmıştır. 
tecebbüıü d J 1 ög· retmenler için kıdem tah-

Y 
0 

mey ana ge me· edildig· i ve Güzelyah parkına · Seferlere baş'andığı gün Cu· 
sine son derece çalışmak- 1 d k sisatıda konacaktır. 

bir hoparlör konmasını halk maovasın a i hava istasyo-tadır. 1 Ekaliiyet okullarının büt· 
kıymetli valimizden sayg· c ile 1 nunda bir tören yapılacaktır. 

G • •• b çel eri bı kanlık tarafından tas ayrlmu a • rica etmektedirler. •.•.• 
dik edilerek bütün okullara 

dillerin İşi İkramiyeli Er- İV :'pur Ucr~t!e- bildirilmiş~-
Gayrimübabillerin bir çoğu gani Tahvilleri rınde Tenzılat 8. Hakkı Suha 

dosyalarını tamamlamıştır. Cümhuriyet bayramında 3 
Bunların muamelesi görüle- I•tanbul 17 ( Hu· u•i ) --

., " gün devam etmek suretiyle 
cek ve bundan sonraki mu· Bu ı ad.ı beş F •y: zlı ı k ı ami · Denizbank idaresinin Karşı. teplerde riyaziye öğretmen. 
r•caatlar lstanbuldaki tasfiye ergaoi tahvilleri keşidesı bu yaka vapur ücretlerinde yüz- liği yapan değerli riyaziyeci· 

Uzun seneler askeri mek· 

komisyonuna yapılması tebliğ gün Cümhuriyet Merkez ban- de elli tenzilat yapmağa ka- lerimizden öğrenmen Bay 
edilmiştir. kasında İcra edilmiştir. rar vermiştir. Hakkı Suba Taşkıramn Til-

~***:I: **~**:Jt:**~·ı~*=*:l:*~*****)f >f Tu•• tün kilik orta okulu riyaziye öğ-
fC >t retmenliğine tayin edildiğini 

i Elhamra T~~~3° ! '!':~~~~!!5!übim =~~;!~!··b;i~: •. ·': = ldareıinee Milli Kütüpane Sineması ~ j mıktarda tütün almak üzere 
fC » ı Alman tüccarlarından mürek-

tC
fC ~1üjde ... Müj:lc ... ~1üjde li_ , p ı: k bir heyet bu hafta fçin-

tc Geçen sene şeker bayramında büLÜD lzmiri kahkahadan ~ de şehriwize gelc.cc:ktir. 
tC kmp geçiren bizim mahut üç kahramanlar A RŞAK ,. 1 ········-········ 
•• PALABIYIKYAN ve kumpanyası tarafından ~ 1 Tebrik ederiz = 3 Ahbab çavuşlar eğleniyor= 1 U Türkçe sözlü kahkaha tufanı komedi şaheseri )t 

~ Seanslar: 3 - 5 - 7 - 9 da = 
1 41( Fiatlar: 25-30·-40-50 Cumartesi talebe 1 de 15 K. ,. 
1 ~ ~ 

~-~~~-y: ... ~:,:~:ı:-~:o!J:_~~~;s.;o:~;t;:~~;J'.~. 

Misak Mı lli ilk okulu öğ
retmeni bay şerif imtihan ve 
rerek Karşıyaka orta oku
luna riyaziye öğretmeni atan
mıştır. Bay Şerif Egeliyi mu
vaffakiyetinden dol•yı tebrik 
ederiz. 

Kiralık Otel 
KeçP.cilerde 76 Sa. Mani· 

sa ve An.hisar oteli kiraya 
verilecek ti r. İsteyenler içinde 
Bayan Dilbere müracaatları. 

6 15 __ .._ ___ __ 
Dikkat! 

Kavafiye tezgahtarına lü
zum var. lstiyeo . arastada 
299 sayılı dükkana gelsin. 

lzmirli Ahmet Nuri 

sine lüzum görmeden birbir
lerine yaklaşıp adlarını söy· 
lemek yolile tanışabilirler, bu 
hane sahibini fazla · zahmete 
sokmamak içindir. Hayır ce

miyetlerinde yeni girmiş ka
dınlar da bir parçada güzel 
güzel ise erkeklere karşı 
biraz mağrur ve kayıdsız 
davrandıkları görülmektedir, 
--6· - .. _6 ....... .. ~- .... ,-'---'-

olaa et keklere karşı nezaket 
göst-,rmeleri bayanların şe
ref ve terbiyesi mutezasıdır. 

Sokakta Taktim 
Birkaç bildik bildik bir 

arada sokakta giderlerken, 
yanınızda bulunan zatları ta· 
nımıyan bildiklere rastlandığı 
zaman bunları birbirlerine 
tanıtmakta bir mecburiyet 
y_oktur. Zira bu suretle tanı· 
şıklığın münuebatın deva
mına hiç bir faydası yoktur. 

Ancak her iki taraf birbirini 
tanımr:.k a zu ederse takdim
de beyis yoktur. Bir kadın
la birlikte gezen bir erkek, 
tanıdığı bir bayan• rastladığı 
zar.Jan bayanların birbirlerini 
tanıınak arzu ve isteklerine 
kanaat getirirse takdim me
rasimi yapıla bilir. 

Yanında misafir bu 1duğı.1-
nuz bir bayan ile birlikte 
iken bir yerde bildiğiniz zat · 
lara rastladığınız zaman o 
zatları takdim etmek lazım· 
dır. Bayan da kendi bildik 
lerile sizi tanıştırması icap 
eder. Evinizde misafir bulu
naD bir bayı ahbablarınıza 

tanıtmak nezaket icabıdır. 
Birkaç arkadaş birlikte 

kezerken bunlardan biri baş· 
ka bir bildiğine rastgelir 

diğerlerini de yemekt.en ıo'!· 
ra birbirlerine takdım edı· 
le bilir. 

Arkası var 

•• 
Bernar Shov
un Yeni Piyesi 

lngiliz edibi ve bicivciıi 
Bernar Shov, yeni bir piyes 
yazmıştır. Vak'a eski devir· 
)erde geçmekle berabeı, pi
yesin en mühim şahısları 

Mussolini, Hitler ve Franko-
dur. "" 

Dünyanın En 
Yüksek Kulesi 

Dünyanın başlıca en y6k · 
sek kule ve sütunları şunlar· 
dır : 

Eyfel kuleıi (300 M tre) 
Vaşingtondaki meı 

tun ( 169 metre), it lyaa , 
Torirohki Aotonelliyana 
sütunu (164 metre), Kolon-
ya katedrahoıo kulesi (156 
metre), Mısırdaki en yüksek 
ehram (142 metre) dir. Şu 
hale göre dünyanın en yük· 
sek kulesi Eyfel kulesidir. 

Garip Bir Tabi
at Hadisesi 

Iogilterede bir kasap kük
kinında garip bir tabiat ha
disesi meydana çıkanlmışhr. 
Kasabın çekmecelerinden 
birinde kalan bir parça etin 
içine küçük bir soğan düş
müş, bu soğan kısa bir za
manda yeşerip yetişmiştir. 

-~~*~~*~***:*****~***~***~*~ = Kültür Park. Sineması = 
tc Kibar halkın sineması olacıktır. = 
t( Ailevi ve içtimai fılimler gösterecektir. )t 
~ Pıoğramlarının mükemmeHyetile temayüz edecektir. )J 
u istirahat için aranılan t~kmil evsafı haiz olacaktır. )t 
N Sizin için bir gezinti ve eğlence kaynağı olacaktır. )t 
+c Güzellik v~ zarafet abidesi olacaktır. ~ 
~ DiKKAT: Resmi küşada şimdiden hazırlanınız. )t 

''~ Sii_';;~~~~ıc;~~~~fff~~ffff: 
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Mizah 

Sayfası· 

s 

Görememişim 
Ba)\o: yemeğe oturdu Hiz· 

lbetç\ çorbayı ıetirmiıti. Bay 
Çorb• içiyordu.. Çorbadan 
bir kıt çıktı. 

Bay hiddetlendi, biımetçi
h batırdı: 

- Bu ne?. G:ne çorba· 
dın bir tel Hçı. çıktı. Sea 
biç dikkat etmiyor muıu.;? 

Hizmetçi cenp v~rdi: 
- Dikk•t etmez olur mu· 

Y•un bay, HÇ kıllarını çor
badan teker teker ayıkla· 
•ııtım. 

Nasılıa bir tek teli gör
lllemiıim, kalmıf. 

Bunun için bu kadar ba· 
iumakta doğrusu haksızunıı. 
Bu kadar bağıracağıaııı bil
ıeydim, biç ayıklamadan ma
saya getirirdim. 

Sebebi 
Kırda yemek yiy, ceklerdi. 

Yiyeceklerini büyük bir se· 
Pete yerleıtirdiler, sepeti de 
iriyarı bir adama vermiıler 
taııtıyorlardı.I 

- Sepeti •taııyan adam 
kimdir? 

- Mahkômiyetini yeni bi
tirip çıkaa meıhur kasa bır
ııılarındıa biri...I 

- Oau ne diye getir-
din? 

- Sardalya kutularını aç-
d. ' aın ıye .... 

Müşkülpesend 
MiitkiUpeataıJ kad n ku· 

11ta1 alacakta. 
Mağazanın tczgihlJra bir 

kumaı çıkardı. 
Kadın; 
- istemem, dedi, bunu 

kimtenin arka1ında görme· 
elim 

Bir baıka kumaı çıkar· 
dı: 

- Bunu da istemem, de· 
di. berkesin arkuında gö· 
r6yorum. 

Ne Çabuk 
Kadın: 

- Kocacığım yarın benim 
doğduğum gün olduğunu el· 
bet bil yorsundur. 

- Eyi ama üç ay evvel 
doj'duğun gün diye sana bir 
yOzük almııtım. 

- Sahi.. Günler ne ça · 
bok geçiyor. 

Kavga 
Çıkarırmış! 

- Ya istediğim ı•pkayı 
alırsın, yabud da .. 

- Ne yaparsın? 

- Kıvga çıkarmm, baııı· 
mak için daha birçok ıey 
almak mecburiyetinde kalır· 
sın .• 

Su 
Bir kuyu yüzünden muha

kemeye düıen iki tarafın a · 
vukatlarıedan biri hararetli 
bir müdafaaya girişti itin u
zadığını gören blkim ihtar 
etti: 

- Bir kuyu için bu ka
dar külfete hacet yok! 

İkisi de enfes 
r-----------------·~,-----------------

------
- Azacık aynanın önünden çekil de ben de bakayım. 
- Ne lüzümü var cicim sen zaten ayna gibisio. 

...................................................... 
Yaş 

Bayın şöyle dikkatli ba· 
kıhrH kark yıılar1nda vardı, 

üstünkörü otuz gösteriyordu. 
Fakat yirmi dördünden yu
karı çıktığı yoktu. 

Bir gün: 

-~ Kan koca yaıımızı 
toplarsanız ellıyi bulmaz ! 
dedi. 

Biri atıldı: 

- Kundaktan yemi çık· 
m·ı bir çocuklamı evlendiniz! 

Acemi Balıkçı 
Acemi balıkçı balık tut· 

maya gideaken yanına bir 
kaç kemik almıştı: 

- Bu kemikler ne olacak 
Dediler cevap verdi: 

- Niyetim köpek balığı 
tuımak. Bunları yem olarak 
oltaya takacığım. 

Olmadı 
N e.-eden geliyorsun? 
- Alacakhya, borcumu 

ödemiye gitmiştim. 
- Bari ödedin mı? 

n.ı-,.---1-~:-
kabul etmedi. 

- Nasıl lolur? 
- Yüz lira borcum vardı, 

mahsuben on kuruş vereyim 
dedim. 

Razı olmadı. 

Otelde 
Evli adam otele inmişti. 

O tel müdürü karşıladı: 

- Burada kendiniıi ken
di evinizde farzedebilirsiniz' 
Evinizde ne kadar rahatsa· 
nız buradada o kadar rahat 
edeceksiniz. 

Adam gerisin geriye dön-
dü ve: 

- Ben evimde rahat de· 
ğildim buraya rahat ederim 
ümidile gelmiştim. 

- Bir kuyu diyorauauz -!Bayılırım.' 
_____ • ._,..__.....,."'-A,....unıL..ı11ı._~,,.._. .. _________ Nue_ ~iliç budlarnı a, erdanına, göğsüne 

. ··ı IK. . Cumhurıyet~i ışesı 
Eı.t1.• ,tık ne önünde 96 

numara.:! .. beı bt:r bay Recebin 
Cumhuriyet } · i şesi 25 nd ter· 
tihin ber k,.şidesinde bir çok 
vatandaşla71 ze"ginliğin saade· 
tine kavuşturduğu gibi 6 ncı 

)İyemi yor· 
musun? 

ıorçlu anlattı; 
- Alacaklılarım,· her gün 

knmın önüne gelir; "Biz 
b.gün buraya gelecek mi
yi~,, diye avaz :vaz bağı

rıa r . 

keşide de "30060,, numara ile 
25000 \irayı bay s~laheddio 
31436 numara ile 15000 lirayı 
bay Süleyman ve Mehmede 
ve birçok ufak ıkramiyeler 
vermekle müşterilerine karşı 
ugurlu kişe olduğunu İ!lp't et· 
mi' olduğundan bun~an böyle C _ 
saadetine kavu~mak istiyen vatandaşlara bu ugurlu u_m 
huriyet Kişesinden birer devamlı bilet almalarını tavsıye 
ederiz. ~ıeı - ... 

orm=~~ r-----· 
~orcu olmıyan, halden an· 

nıdı. 
- Sen de onlara: "Her 

{Ül geleceğinize haftada, 
ay.la bi 8 gelio,, diyemiyor· 

D•sun? 

Bab~sı 
Mektebin kapıı::ısı müdüre 

bıbu verdi: 
- S zi teleforıdan i tiyor· 

ar. ~ 

Telefonda· 

Lira Numara~ -s-~-
50000 24937 Üçüncü Bay Seyfi 

O 21043 Dördüncü Bay Veli 
1200 Bay Vthbi 
12000 15209 Beşi nci 
0000 29848 " Say Ah 

1 Bay Selaheddın 
25000 ~~~~~ Altıncı B. Süleyman ve•Me\ımet 
15000 " Berber Şevket 

1000 31447 " 
Bay manav Nuri 

1000 5060 " 
13436 ,, Ortaklar 

1000 Berber Hüseyin 
1000 16436 " 

Patikci Hasan 
1000 18436 " 
1000 21060 ,, Celal 
1000 11390 " Cako 

Kundracı Kadri 
1000 37606 " fi = Müdür l11Üsüoüı? 

- Evet. ...-......._..--. ...... _. &iii:IF 

\ Aşçıbaşı Marka 
Makarnalar 

- Bu&Üu oğlum Ali Ya-
!lı öğleden sonra mektebe 
tidemiyecek, biraz" rahat-

~ 

n! .. 

- Peki ... : Fakat~ kiminle 
k>nuşuyorum? 

Babamla ... 

Tecessüs 
Kütccessiı. kapı ki'.itlerin· 

den şikayet etti: 
- Bu kapı kilitlerini ya· 

panlar çok düşüncesiz insan
lar ... 

- Neye? 
- Dh " ~ \. --- L~~- ~.);Öİ 

yapıyorlar. )nsanın iki gözü 
olduğuna göre iki anahtar 
deliğı yapmaları lazım gel· 
mez mi? Tek gözle odaların 

içini rahat rahat gözetlemi· 
yoruz ki? 

İdareli 
Komşu, komşusuna yeni 

hizmetçisinden bahsetti: 
- Çok iyi, dedi, bele 

idareli olmasına diyecek 
yok! . 

- Yağı filan az mı kul 
lanıyor? 

- Oilları bırakm, tek ka
ğıd ziyan olmasın diye, bak- i 
kaldan, sebzeciden, kasap
tan aldığının parasını kalem· 
le mutfağın duvapına yazıp 

hesapla yor. 

Hepsinden 
Birer tabak 
Lokantar.uı adı " Binbir 

cins yemek,, ti. Öbür müş · 
teri garsonu çağırdudı. 

- Burada binbir cins ye
mek bulunur. öyle mi? 

- Evet bay! 
ubür müşteri ağıJDı oy· 

o attı: 
- Hepsinden birer tabak 

getir. 

İyi ya 
Otelde kalan, otelin salon 

kapısına geldi. Kapıcı yolunu 
kesti: 

- Affedersiniz. 
- Ne var..? 
- Pijama ile girilemez. 

Suvare elbisesi lazım. 
- Suvare ne: demek? 
- Yani akşam. 
- lyı ya, pijama da gün-

Ürolog Operatör 

DOKTOR 
Fuat Soyer 

Böbrek mesane prostat 
idrar yolu hastalıklarını te 
davi ve ameliyatlarını yapar. 
2 nci Beyler N'1manıade No 5 
___ .......... ~~~iEIE 

Peşin ve 
Taksit ile 

En şık, ve en ucuı elbise· 
IHinizi Kavaflar çarşısında 

(35) No da 

TERZİ 

Kazım 
Şangüder'e 

yaptırınız. 

Birinci Sınıf Mutaba1111 

J 

Selinik sergisinden birincilik 
madalyasını kazanmııtır ••• .. ....................... .. 

ı o o ı T o:a ı 
i Salih Sonad i 
ı Cild, Saç ve ıührevi hasta· ı 

hLdar mütoebaHlll ı 
ikinci Beyler sokalt No. 81 ı 

: Her gün öğleden sonra ı 
• Telefon: 3315 ı :. ...................... .. 

DOKTOR 
Tevfik Lütem 

MERKE1. HASTANESi 

Kulak, Burun, Boğaz 
Mütehassısı muayenehane 2ci 

Beylef Numan zade 
sokak No 5 

Her gün öğleden sonra -..-.-----Her cins çocuk gıdala- O 
rı, çamaşır tozları, c. g> .., 
madenleri par la tan ~ ~ ~ 

tozlar "t &. m ;ı\ ___ Eiil!? ___ ~ 111 =- o 

-· ta- 1\ 

Dr. Demir Ali ~ ~ 9 ~ 
KAl\1ÇIO\jLU "' ~ 

CiJ.tTenasül hastalıkla - Z ~ ~ 3: 
O er M • 

n elektrik tcda visi . ö .., a 
- ... !:.. lı.mir - Birinci beyler So. l.; ~ DJ ~ 

No. : 55 Telefon : 347~ ;· ~ ;ı\ 
Sll!l3J llli1!3!i!:-~ -mi:IBE!E'3m " "' c 

1 
"ti .. 8 

Dr. Fahri şık ~ ~: i-
tzmir Memleket Hastanesi ;ı;. ~ı ; 

Rontkeo Mö.ite'>~ "'' ı ...., ~ 02 i:i 
~ -· -RONTKE.N VE ~ c B ~ 

_.. t(jl • 8 
Elktrik tedavisi yapılır ~ a 6 ~ 

.,.,.. o- • 
ikinci Beyler So. No. 29 ...., • " 

--~·-------~~......_......_.~ ~~~~~ . ON· ~"t.c--~J~--~-~~~~-!!~--~..LI 
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ıem~ıttıı . ... 
rın 

man İçin 
lzmirin imari için belediye 

fea t.eyeti h•zırlanaa Hpor· 
••ra Ye projeleri incelemek 
ibere fzmir umumi imar 
komisyonu diin •kı•m Hat 
oayedi de belediyede vali 8. 
F•alı GtUeç 'ia reisliğinde bir 
toplantı y•pılmııhr. 

Kızılay Haftası 
Kızıliy h•ftHı önümüzdeki 

Perıembe g&nü saat 14 de 
mekteplilerin ve balkın itti
ralrile Cumhuriyet meyd•nın 
da Atatürküa heykeli önün
de yapala~•ktır. 

Güzel yalı 
ilk Mektebi 

Viliyet tar•fınd•n inıa et· 
tiriJen Güzelyalı ilk okulu 
perıembe gün& öğleden ıon· 
ra Hat onbeıte merHimle 
açılacaktır. 

- ···-·--
Diplomasız 
Doktorlar 
lziaaiz ili~ 'y•pu•k 1atan 

Gaziler caddeaiede Upklı 
Mehmet ve anası hakkında 
takibat yapdmaktadır. 

Bir Sınav 
Gazi Eerbiye Tnstitllsü be

den tllbrsiae bu yıl yatılı kız 
6jreaci ahamak &zere ikinci 

tepiaia birinci sah g&nü sınav 
yapılacakbr. Sıaav lzmir kül. 
tir direktortlDtln riy-eti al 

tmda lzm1r okullar müzesind<: 
yapalacakhr. .................. 

Bay Avni 
Sakman 

Şelar1miz TiirkOfiı direk· 
tlrJBjiine atanan bay Avni 

Sakman dila ıabab lımir egelmiı 
Tlrksfiı memurları tHafından 
lraıplaamıtbr. Berlinde iken 
Tlrk ve Alman ticaretinin 
inkitafına çalıtmıı olan bay 
Avni lktuat vekiletiace tak· 
dir edilmiıtir. Bızde kendi· 
leriae bot geldin der lzmir· 
dede faaliyetlerini bekliyo· 
naz. 

Bir Kadın 
Boiuldu 

Ôdemiıte Yayla caddesin 
de oturan kırk beşlik bayan 
Fatma yıkanmak üzere göle 
sirmit ve bir çukura aapla · 
aarak boğulmuıtur. 

BayHulôsi 
Viliyet J•adarma komu· 

taaımız Bay Hu fısi T~rede 
Jlpbğı teftitinden dün geri 
dönmüılerdir. 

. '. 

• • • 

SON DA<IKA 

Budıpeşte, 17 (Radyo) -
Macar resmi mıbıfılinde 

bugün ıu beyanat yapılmış· 
hr : Eğer Çeklerin Macaris· 

tanla hududun kat'i olarak 
tahdidi meselesi için yapa· 

ukları yeni tekliflerde Ma
car hükiimdi tarafından ki · 

fa ye biz telakki ediline, Ma · 
caristan bütün meseleyi 

CXh. .. 00 

Berlin ıüfera koaferansıa : " Budapeıte bükümeti ta· 
arz ve havale etmekte~ \ rafından alınan Hkeri ted· 
lnkiltere, Fransa, ltalya ~ birler Roma meıul mabfel· 
Almanya hükumetlerinin di· 
rudan doğruya acilen hakeı 
suretile meseleyi balletm• 
lerini talep edecektir. 

Roma 17 (Radyo) - Dip 
lomatik gazetesi Macar Çe 
koılovak meselesi hıklunda 
şu noktayı neşretmiştir: 

!erinin kanaatine göre tama· 

miyle muhiktir. Bu tedbir · 
ler ihtiyati ve kısmi bir se

ferberliktir ve Çekoslovak· 
yanın henüz seferberliğini ter 
ketmemiş olması bunu zaruri 
kılmıştır. 

Bazı mebusların tevkifi istendi 
Paris 18 (Radyo) - Berlinden bildiriliyor: 
Führer, Almanyaya gelmek istemiyen ve son h•diselerde ;ekoslovak tarafını iltizam 

etmiş bulunan bazı Südet mebuslarının tevkifini P ıag bükuaıtinden istemiıtir. 

ftalya ile de ticaretimiz i11kişafta 
lstanbul (Hususi) - ltalya ile hükumetimiz arasında imzaınan ticaret anlaşması piyasa· 

mızda çok iyi karıılanmııtır. 
Italy• bizden çok mikdarda tütün ve arpa saha almağa kırar vermiştir. 

Gördes posta şefi tevkif edildi 
ManiH 18 (Huıuıi) - Gördes poıta ve telğraf tefi B. ftecatinia 1600 lira açığı görül

dilğünden tevkif edilmiştir. 

Arap Çeteleri Konsolosumuz• Tevkif Ettiler 
Kudü., 17 (Radyo) - Türkiye Cumhuriyeti bura konsoloıu, Maverayı şeria Emiri Seyid 

Abdullahıa ziyaretine gitmiı ve dönerken Ar•p çeteleri taufından yolda tevkif edilmiştir. 

• 
ispanyada Asilerin taaruz Hareketini Cüm-

hüriyetçiler Durdurdu 
Barselon, 17 f A A ) um . ~•-· ........ ıyıcu tar atından gönüllülerin geri alınma1ını kont· 

role memur komisyon Hat onbeşte Barselona gelmiştir. 

M•drit, 17 ( ÖR ) - Cümhuriyet kuvvetlerİn!n Kordu istikametinde son ileri hare· 
ketlerinden beri Andaluzya cephesinde ıükfınet büküm sürmüıtür. 

Hükt met ; aleyhtarları, bir hazirandan beri cümhuriyetçilerin işgali altında olan Ga jon 
Kordu yolunun garbinde bir ba1kına teıebbils etmiılerdir. Top ve tayyare himayesi 
altında y•pılan bu hareket hükiimetçiler tarafından durdurulmuı ve asiler hiçbir terekki 
kaydedemitlerdir. · 

----------0000----------
Ahlaksızlık 
Dofaphkuyu mahalle.inde 

Konyalı macuncu Mehmet, 
Ö•ey kızı 13 yaıında Paki· 
zeyi iğfal ederek belıoğuk
luğu aşıladığı zabıtıya şiki· 

yet edilmiı, suçlu yakalan· 
mııtır. Mu•yeaesiade kızın 

bekaretinin bozulmadığı an 
laıılmıştır. 

Araba kazası 
Keçtcilerde Çakmakçılar 

ç1rş1sında lımirli Hüseyin, 
idaresindeki arabayı, ansı~ın 
yol üzerine çıkan Manisalı 

Hüseyin oğlu talebe Ahmt:· 
de çarptırarak yaralanmasına 
sebebiyet verdiğinden zabı· 

taca yakalanmıştır. 

Kız Kaçırma 

Ziraat Memur-j 
ları Arasında 

Terfi Eden 
Valiler 

Karaburun zira eı t fen me· 
muru B. Cemal Akıoy Çeı· 
me ziraat fen memurluğuna 

Ödemiş zi11at fen memuru 
ru B. lbıan Güngör Dikiliye 
Dikili ziraat memuru B. E · 
min Can Ödemiıe nakl ve 
tayin edilmişlerdir. ........ _ ...... .. 

Geçmiş Olsun 
Aıri mezarlık önünde kar

ııdan gelen Armutlu 11 sa · 
yılı k•myon, Viliyet meclisi 
azasından B Zeki Tufanın 

hayvanına çarpmış ve hay· 
vanın ayağını kırdıktan baı · 
ka kendisini de yaralamıştır. 

Suçlu toför Ali Kahveci 
yakalan mışhr. 

Borsa 
Haberleri 

Ankara, 18 ( Hususi ) -
Dördüncü müfettiıhk mOıa· 
viri Fuat, üçilacü müfettiı· 
lik baı müşaviri Nizam cttin 
Tokat valııi Faik, birin .. ı ıı· 
nıf valiliğin~ . lımir nliıi Faz· 
h GüJeç, Kara ve Zongul · 

ı dak valileri iki o ci sınıf •a· 
liliğine, Niğde: Tekirda, Kır· 
ıehir, edirne valileri üçüacil 
sınıf valiliğine terfi etmiı· 
)erdir. 

-~ 

Faşist Meclisi 
Bu Gece Top

lanacak 
Ödemişte Yenice köyünde 

Mustafa kızı 26 y•ıında Fir· 
denin geceleyin evine giren 
ayni köyden Hasan oğlu 
Hüseyin, kır.ı zorla kaçırmak 
ve kirletmek t eşcbbüsü J de 

·Emel Kişesi buluanıu~. zab:hca yıtkaıan • 

mışhr. lzmı·r 

Çuval Cinsi Fiyat 
11477 Üzüm 7. -18,75 

566 incir 6 50 16,50 

Roma, 18 (Radyo) - Bü · 
yük Faşist mecliıi bu gece 
Hat 22 de Vene dik sarayın · 
da ltalyan baıvekili Musso· 
lininin riyaıetinde mühim bir 
toplantı yapılacaktır. 

Emelinize nail olmak ister- Eve Taarruz 
ıe•iı T. H. K. Piyango s• v 

Wletleriaizi Emel kiteaiaden Torbalıda, Tepeköyde ber· ıgar&SI 

55 Darı 8 -
325b. Pamuk 38,50 43,50 

alijjıı. berlik eden Muıa oğlu Ali zin geceleyin evine taarruz~ lst•nbul 17 (Hususi) 
Tilkllik ecıaaeıi karşııı No 651 Sabaacı, Ertugrul makalle- ettiğinden zabıtaca yakalan· inhisarlar lzmir adında yeni 

Birkaç Hatıra 

İzmir idadisi Ve Lisesi 
---------0000 yazan: SıTrr Sanlı -6-

Türkün büyüğünü de, küçüğünü d~ ıa~m~t
sizce idare edebiln1ek için ona hakıkatı soy

lemeli, hakkın . vermelidir 
İzmir ve mülhaktı gençle· 

ri imiş bir hürriyet ve inkı· 
lap beıiii olan lzmir idadi· 
si hakkında bir kaç ıütun 
yazdıktan sonra onun müte· 
kamil bir istihalesinden do· 
ğan İzmir lisesi içinde beşoa 
satırlık bir batıra nakletmek· 
ten kendimizi alamadık : 

lzmir idadisi ilk defa b
mir sultanisi ıeklinde büyük 
bir teşkilat ile kurulduğu za· 
man lzmirliler bu mes'ut ba
dis,den dolayı bayığı bıy · 
ram yapmışlardı. Talim ve 
terbiye kadrosu içinde mem · 
leketimizin en büyük ilim, 
fen ve edebiyat şahsiyetle· 

lerini toplıyan ve bu günkü 
lisenin hk temel taıı sayılan 
o irfan çatısına bizde o za· 
ma~ yeni ihdas edilen ser· 
muitlik vazifesi ile sokul · 
muıtuk. 

Buraya girdiğimiz zaman 
bir vakıt müdürsüz kalan ve 
bunun mirası olarak zuhur 
eden bazı hadiseler mektep· 
te küçük bir anarşı bavuı 

estirmeğe başlamıştı. Bir 
akıam gene böyle fırt.nala 
bir atmosfer 'in içinde bulun· 
duğumu bi11ettirea bazı ufak, 
tefek vakıların şahidi ol· 
muştum. Bu küçük vakaların 
yanında bir kasırga doğur

mak istidadında bulunan bazı 
dl!ıtilcn~nl•r d. ltnl•i•-• el. 
ıelmiıti. 

Talebelerin en büyük ve 
en ileri gelenlerini büyDk 
bir sınıfa doldurmuş ve on· 
)arla bir basbub l lde bulun· 
mak istediğimı bıldirmiştim. 

ilk 11ralarda par lak, zeki gö1.· 
leri •e ateıin ıözleri İlt! ta 
o zamından beri bir inkılap 
ve ıhtilil adamı olacağını 

vadt!den merhum Vasıf Çınar 
ile bugün yurdumuzda pek 
bDyük ve ıerdli mevkiler io· 
gel eden bazı arkada,ları 

ı yer almıılardı. 
Herşeyden önce haklarını 

istemeği ve almağı öfrea· 
mesi lazım gelen o ca11b genç 
lere o zaman şoyle bir haı· 
bıhalde bylunmuttum: 
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teren bazı gürültülü har~ket· 
)erde bulunduğunuzu bana 
imzasız tezkere ile haber ve· 
ren vardır! 

Abdülhamit zamanında jıır 
nalcılık nedir bilmiyen ba 
mektebin müdürü baata ol· 
duğundan beı on gün için· 
de idare iıinide bına bır•k· 
mı:,tır. Bir tene sonra dip· 
lomHını alacaiınız bu mek· 
teba bir isy•n ocağı adının 
verilmesine belki benden ıi· 
yade ıizler razi olamıyaca • 
ğınızı tahmin ettiğim için 
ancak ıizdea soruyorum: 

Bu boşnutsuzlu" sızaltıları· 
nın, manasız ve yeraiz o1ma· 
ma11aı çok temenni ettiğim 
ıikiyetlerinizin seb,bleri ae· 
dir ? Bu. u bana açıkt•n aa· 
)atınız. Eğer ~nlar yerinde 
ve haklı iteler ıiıin öala&ıe 
geçerek bak ve hakikati 
meydana çıkaralım. Ç8ak6 
ıizin gibi büyük talebelerin 
mektep sıralarında hakkını 
aramığı bilmemeleri öğren
memeleri kadar o mektebe 
kötü reklam yapan birıey 
daha yoktur. Yeter ki talebe 
lllt:dlilDID b-.kla O rt 

takdiı- edecek kad 
ve bilgili yetiııin. " 

Bu mealde _baıhyan hH· 
bıhalim o ateşın gençlere 
okadar iyi bir teair basıl et· 
mişti ki ondan sonra tuttuk
ları battı hareket bına ıu 
hakikati öğretmitti :7 

Türkün büyüğilaO de kll
çüğ6aü de zahmetaizce ida· 
re edebılmek için oaa haki· 
kati ıöylemel , hakkını ver
melidir. 

SON -
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Bir talebe 
yarHlandı 

laönü caddesinde Sın'•t 
okulu önünde Çtımeli ıofö : 

Ağaç altınd;ı 

k&laı·ak ö!dü 
Ö !em iş i n Z ytinl k l.öyü ı· 

den Bebol Mustafa oi'I• 
Mehmet adında biri keıtane 

Mülk Dığerli, idaresind eki 
kamyonu, fite talebesinden 
Dursun kızı 14yaşlarında Bn. ağacı keserken devrilen •i•· 
Aziyeye çarptıra;ak yüzün· cın altında kalmıt ve a;ır 
den ve kolundan yaralanma surette yaralanmııhr. Etraf· 

sına sebebiyet vermiş, zabı· tan yetiıiliaceye kadar ma· 
t•ca yak~lanmıştır. alesef ölmilşt8r. 
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Halkın Sesi hakkın sesidir 
- B•ıtar•fı 1 incide -

pek tozludur. 
H~r vakit buraya gidip dönerken burnumuzdan . ıelir. 

Evlerimize dönünce baıtan tırnağımıza kadar temizleniriz. 
Orada aldığımız temiz bava yoldaki tozlarla hiçe gider. 
Buraya kadar asfalt bir yol yıphrmaaın imkinı yok mu 
acaba? Değerli ve sayın valimiz, bizleri sevindirmek ve bu 
şehir halkına da büyük bir yadikir bırakmak arzu buyuru· 
)ursa lütfen bu dileğimizi dikkat nazarına alsınlar bu bim· 
meli esirgemezlerse bütün lzmirliler kendileride ebediyen 
minnettar kalacaklardır . " 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
-.......::ı...._.......;. _____ ~~Jecmi Atıl sinden Muharrem Yürüme· mııtır. siğaralar çıkaracaktır. 
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