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Fransız gazeteleri istikbali emın görmüyorlar 
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KISA VE AÇIK 

Şimdi de Çene Ve Kalem 
Muharebesi 

50 nci Yıl Dönümünü Kutlayacak Olan Erkek iBaşvekil Ve 
Lisesinin, Sayın Direktörü Bay Hilmi Vekillerimiz 

Münibte dörtler konferan11nın önüne geçildiği korkunç ve 
kanlı harpten ıonra ortada yeni görültüler işidilmeğe baş
landı. Yeni ciban harbı teblikuini atlattıkları için birçok 
lbemleketlerden ve milletlerden bayır dua alan Çemberlayn 
Yavıı, yavaı kendi milletinden birçok insan ve diplomatla
tııı tenkid ve tarizlerine uğra:lı. Franuz gueteleri arasında 
et. dörtler konferansının yaptığı işi beyenmiyenler var. 

Erdim'le Yaptığımız Röportaj Ankarada 

Hele Muıolini'ain "daha Avrnpada yapılacak adilane pek 
çok iıler kalmııtır" mealindeki sözleri meydana top' ve tü · 
feksiz yeni bir kalem ve çene muharebesi çıkarmıştır. 

logiliz aDJiralinin istifa etmek için gösterdiği sebepler de 
lngili1.: umumi efkarında tesir ve akisler bırakmaktan hali 
kılmadı ve kalmıyor. 

Çemberlayinin yapbğı hizmeti unutuveren muhalifleri de
ınek istiyorlar ki: "yapılan iş Hitlere, istediğini silahsız, 
askersiz ve masrafsız vermekten ibarettir. Bundan sonra 
bıkalaın, gerek Hitlerin ve gerek Musoliaiain ne gibi yeni 
talepleri karı111nda bulunacağız?., 

Biz de bu dedikodulara bakarak soruyoıuz: "bakalım bu 
Çene ve kalem barbınıa sonu ne olacaktır.?,, 

Fransa Ve 
İtalya 

Pariı, (Radyo) - Fransa 
ile ltalya arasındaki diplo-

ınatik müaHebetler yoluna 
ıiriyor. 

SIRRI SANLI 

Nekadar İzci 
Gidecek 

lstanbul, (Hususi) - Cum- lımir Erken Lisesi, 9 Bi-
buriyet bayramında Vilayet- rincit~ş,in Pazar günü kuru. 
terden Ankaraya 1854 izci luşun 50 inci yıl dönümünü 
gideceği haber alınmıştır. kutlulayacaktır. 

Bu önemli kuHulama günü 
üzerinde, okuyucularımıza 
malumat vermek için, "lzmir 
Lisesinde yetişenler kurumu,, 

-----------------------------------.. ~· .. ----~--------~-------------------
Macarları kim kışkırtıyor? .. 

--------------------------------00 ...... 00--------------------------------
Musolini Macar işinin 3 ay beklemeie tahammülü yok diyor .... --~------------------------~--
3 üncü Südet mıntakası boşaltıldı 
istifa eden İngiliz bahriye na';rı beyanatında " kabine fena 

• • 
yola eidiyor. istikbal karanlık lneiltere inkıraza uğrıyacak 

koslovakyadaki Macar akal · 
liyet içinin Münib konfera
sıdda üç ay sonraya atılması 
hakkında Mussolini demiştir 
ki Macar işinde Leh işi gibi 
derhal halledilmesi icabeder. 
Macar itini ihmal etmek teh
like doğurabilir. 

~ 

Londra 4 (Radyo) - istifa 
ettiğini bildirdiğimiz bahriye 
nazırı istif adan evvel şu 
ı&zleri ıöylemiıtir. Bu gidişle 
lariltere hem prestejini hem 
impiratorluğunu hemde hü
riyet ve istiklalini kaybede-

ccktir. Çemberlayn Münihte : 
sulhu kurtarmamış ancak bir 
mütareke akdetmiştir. istik
bal karanlıktır. Demiş ve şu 
sözlerile sözlerini nihayet 
vermiştir. Hitlerin hüsnüni:. 
yetine inanmıyorum nazırlık
tan istifa ettim şimdi artık 
alnım açık yürüyebilirim. 

Roma 4 (Radyo) - Çe-
Paris 4 (Radyo) - Bura 

gazeteleri dün Musolininin 1 
P' 

I~TER GUL iSTER AGLA 
•• 

Fen Olümden Başka Her Şeye Çare 
Bulacaktır 

Hayal çok geniı ıeydir. Fakat bazan hakikıtta oluveriyor. Bundan yirmi otuz yıl önce 
Amerikada ıarkı okuyan bir kızın ıesi denizler, dağlar ülkeler aşrı yerden işidilecekmiş 
dedikleri zaman belki o vakıtlar güler veya ne1akete tebessüm ediverir geçerdik. Bugün 

tahakkuk etti, Şimdi de aya üç saat 39 dakikada varılacakmıı deniliyor ! Buda bize garip - . 

Çekos'ovakyadaki Macar 
ekalliyetinin bir an evvel 
ana vatana kavuşması doğru 
olacağını ve bu işin üç ay 
beklemeğe tahammülü olmı· 
yacacağıhakkındakibeyanah 

doJayisile Musolini Macarları 
kışkırtıyor bu iıleri karıştı
ran Muıoliaidir demektedir
ler. 

Prağ, 3 (Radyo) - Bo· 
- Sonu 4üncüde ~ 

Berat Gecesi 
Berat gecesin önümüz

deki Pazar giinü akşamı 
yani Pazartesi gecesi ola· 
cağını sayın ulusa bildiririm. 

lzmir Müftüsü 
R. Çelebioğlu 

başkanı direktörü Bay Hilmi 
Erdim ile yaptığımız konuş
mayı neşretmekle: yiz : 

Drğerli başkana, ilk soru · 
muz şu olmuştur : 

- Dönüm yılını kutlula
yacağmız Liilenizin, tarihçe· 
sioi lütf~n aolahr mısınız ? 

Memlekete saymz deman · 
lar yetiştiren Er kek Lisesinin 
kıymetli direktörü, yarım 
asırlık geniş bir faaliyet ba
yatımn, size, ancak ana hat
larını çizebileceğim .. 

Dedi. Ve şöylece devam 
ettı: 

- Lisemiz, 1887de kurul
muş ve idadi adı altında 

bugünkü adliye dairesi için
de tedrisata başlamıştır. 

ikinci Meşrutıyetten sonra 
Sultani ve Cumhuriyet dev· 
rinde lise unvanını alan bu 
müessese, fasılasız bir şekil
de çalışmalarına devam et
miştir .. Şunu memnuniyetle 
haber verelim ki, erkek lisesi 
bugün memleketi idare eden
ler arasında yüksek mevkiler 
tutan birçok değerli şahsi

yetler yetiştirmiştir. 
Yarının büyüklerini ideal 

şekilde yetiştirmeyi vazife 
edinen biz öğretmenler; ta
lebelerimizin hayattaki mu
vaffakiyetlerini görüp alkış· 
ladığımız nisbette kendimiz 
mes'ut ve bıbtiyar addet
mekteyiz. 

işte lzmir erkek lisesi, 
bayat karşısında çetın im
tihanını vermiş ve bu yük
sek mazharın• ermiştir ... 

Bu mevzua temas eden 
ikinci sorumuzu da sorduk: 

- Mezualarınızın D~vlet 
ve Avrupa imtihanlarında 
en çok muvaffak olduklarını 
işitmekteyiz. Bunlar üzerinde 
bize izahat lütfedeımisiniz? 
Bay Hilmi Erdim bu suali · 
mize de şu cevabı verdi: 

-Evet.. çocuklarım ı z -bil
diğiniz gibi- Devlet ve Av
rupa imtihanlarında büyük 

- Sonu 4 üncüde -
• -

Ankara, 4 ( Hasusi ) -
Başvekil Celal Sayar refaka-

~rinde Harıciye Vekili Tevfik 
Rüştü A ras, Dahiliye V t kili 
Şükrü Kaya, Nafia Vekili 
Ah Çetin Kaya, Zıraat Ve· 
kili Faik IKurdoğlu, olduğu 
halde şehrimize gelmiı ve 
istasyonda hararetle lkarıı
lanmışlardır. _ .... -....... -
Fransız Kabi
nesinin Fevka
lade Toplantısı 

Paris, 4 (Radyo) - Kabi
ne bugün BaşvekiliD riyase
tinde top•anmı,tır. Öğleden 
sonra kabine Eliza sarayında 
Reisi Cumhur Lebrunun riva· 
setinde toplanacaktır. Ve 
bilahare parlamentodan h&· 
kfünet itimad reyi istiyecek
tir. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR ------------- .... -----------
belediye heyetini Yeni 

candan kutlularız 
Yeni seçilen belediye heyetimizi candaa kutlularız. Ôn· 

ceden kendilerine gayet samimi ve açık olarak ıunu söy· 
lemek isteriz: sayın lzmir halkı müttefikan parti namzetle· 
rine reyini verdi. Çünkü ona pek büyük inan ve güveni 
vardı herhalde bu devrede seçilen üyelerimiz şimdiden iyi 
hazırlansınlar, sabık heyet gibi memleket i~lerinde ha11u 
ve ilgili ~davransınlar. 

Onlar da görmüşlerdir ki şehrin ilerlemesi, canlanması ve 
bu şehirde yaşıyan balkın sevgi ve saygısını kazanacak iş
ler görenler sonunda gene bir memur veya vatandaıın yer 
yüzünde tasarhyacağı saadetlerin en büyüğü olan milletJiti· 
madını elde etmiş olurlar ve her zaman milletin bııına bir 
şeref ve iftihar taci olurlar. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
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1 Herhalde sizin de dinlenecek 
D 

)4 birçok hatıralarınız var 
r Herifler, istemeye isteme
m ye beni yüz geri hapishane-

~ 
ye götürdüler. Zavallı arka
daşlarım benim için ağlaşı
yorlar mış ... 

,. Beni karşılarıoda dipdiri 
t. gorunce şaşırmışlardı şaş

,. kınhklarından gözlerine inan-
mıyorlarmış gibi gözlerini 

1 uğuşturuyor, boynuma sarı

' larak şapur şupur öpüyor-
lardı.! 

) Ben, "acaba bir yanlışlık 
S olmasın!,, diye yeniden ta
t aalanmağa başladığım bir 

1 sırada, kendisine para verip~ 
telğraf çektirttiğim gardiyan 
içeri girdi. Ve beni ölümden 
kurtaran kağıdın miJJi kuv
vetler kumandanından gel
diğini söyledi. tSu haber 
beni çok sevindirdi, artık 
kurtuldum demekti, 

Sordum: 
-Sonra ne oldu? 
Cevap verdi: 
- Ertesi gün beni güya 

mahkemeye çıkardılar. 
Ve tabii beraetime karar 

•erdiler .. Bu suretle lstanbul 
hiikümetinin başına daha 
büyük belalar yağdırmak 
üzere mensup olduğum çete 
müf rezeıine iltihak ettim .. 

Kerim Atasoyun macerası 
burada bitmişti. Bir aralık 
havadan, sudan: konuştuk 
biçimine getirip:l 

- Çalışkan belediyemiz· 
den, yeni açılacak caddenin 
bir an önce yapılmasını bi · 
zim namımıza rica ederseniz 
çok memnun kalacağız. De· 
di. Ve ilave etti: 

- Bu suretle basmahane 
anbarından, gaziler cıddesi· 
ae kadar imtidat eden tozlu 
yoldan belediyemizin him
meti. sayesinde kurtulmuş 
olacağız .. 

Bunları da not ettikten 
ıonra kağıtlarımı topladım 

ve terbiyeli bir adam olan 
bay Kerim Atasoydaa ay
rıldım.1 

* * • 
Tilkilik kahvelerinden bi

rindeyim ... 
Sağımda güler yüzlü ihti

yar bir adım oturuyordu. 
Bir yandan nargilesini içiyor, 
bir yandan da masanın üze · 

1 
rindeki gazeteye göz atıyor
du. Bir aralık gazeteyi bı· 
rakınca ~ordum: 

- Babalık, "Halkın Sesi,. 
gazetesinde çıkan .. lzmir 
kahvelerini dolaşıyorum,, ya
zılarını okurmusunuz? 

Güldü ve: 
-- Evet!.. okuyorum, de

di.. Aruıra: hoşuma giden 
güzel hikayeler çıkıyor. Sı
rasını getirmişken: 

- Her halde sızın de 
dinlenecek birçok hatırala· 
rınız vardır.. Bunları anlat· 
mak istiyorsanız gazeteye 
bir mektup yazın .. Muharri· 
ri gelip sizinle görüşür .. , 

Dedim. Gene güldü ve: 

- Evet, dedi. söyledikle
rinizi gazetede yazıyor am
ma, bir dengine getirip ya
pamıyorum bu işi .. 

Sonra aklına gelmiş gibi 
ıordu: 

- Yoksa sizin " Halkın 
Sesi,, ile bir alakanız mı 
var? .. 

Umuzlarımı silkerek cevap 
verdim: 

- Yook .. 
Konuşmalarından okumuş 

bir adamal benziyordu. Bir 
aralık dedim ki: 

- Babalık siz ne iş 
pıyordunuz ? 

Bir kelime ile cevak 
di: 

ya-

ver-

- Tiyatroculuk !.. 
Aradığımı bulmuşdum, Ya· 

nına biraz daha yaklaşuak: 
- Ya .. dedim, öyle mi?. 
Ve ilave ettim: 

- Zaten konuşmalarınız
dan da belli oluyordu? ihti
yar tiyatrocu, bu söıümü 

anlamadı mı, yoksa ters ma· 
namı verdi, bilmiyorum kız

mış bir şekilde: 
- Ne gibi belli oluyor

du? .. 
Dedi. işi şakaya vurdum: 
- Canım nasıl belli ola

cak? .. Yani demek istiyo
rum ki, sözünüz sohbetiniz 
y erind !' .. Güzel güzel konu
şuy'>rsunuz. Bu cevap ihti
yar tiyatrocunun keyfini · ye· 
ı ine geti rmiş olacak~ l i : 

-- Teveccühün evlat! 

( Arkası var) 
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Sovyet Rusya 
ma hakkında 

bu son anlaş
ne diyor? 

Pravda gazetesinin 20eylül 
1938 tarihli nüshasında (Çe
koslovakyayı parçalama plan 
ve "noktai nazar,, farı başlı· 

ğı altında intişar eden ma · 
kalede ezcümle şöyle denil
mektedir: 

• etmek suretiyle, her zaman-
• kinden çok daha ileri gitmiş· 

tir. 
" Çekoslovakya üzerinde 

yapılan bir lngiliz - Alman 
pazarlığı Fransanıa muvafa
kati olmaksızın kabil değil
dir. işte bunun içindir ki 
dünya lngiliz ve Fransız na
zırlarının Londradaki görüş
melerini büyük bir heyecanla 
talıı.ib etmiştir. Lakin bu gö-
rüşmelerin neticesi Avrupa 
sulbunun perspektifi için pek 
o kadar tatmin edici çık· 
mamıştır. 

"Çemberlayn ile Hitlerin 
Berbtesgaden'de yaptıkları 

müzakerelere dair ecnebi 
matbuatınl neşrettikleri ha
beri erden bu müzakerelerin 
mfhumu hakkında tam bir 
malumat edinmek mümkün 
olmuştur. Her iki tarafın da 
Çekoslovakyayı parçalama 
ve onu devlet istiklalinden 
mahrum bırakma meselelerini 120 yaşından 
mevı:uubahs ettikleri tama- s o· ç 
miyle aşikardır. Çemberlayn onra iŞ ı-
Hitleri ancak askeri bir ta- karıyor 
arruza başvurmamak husu· 
su da ikna edebilmiş ve Al· Yugoslavyada Kameniyon 
mao taleplerini, Çekoslovak Köyünde 120 yaşındaki bir 
cumhuriyetine yapılacak in- adamın yeninden dişleri çık-
giliz - Fransız tazyiki netice- mağa başlamıştır. Plen Mus· 
sinde, muslihane yollarla tat· leyeviç ismindeki bu yüz 
min etmeği teahhüd etmiş- yirmilik ihtiyar son derece 
tir. dinçtir ve köyden kasabada-

Zaten "Çekoslovak mese- ki işine her gün yaya olarak 
lesinin böyle bir bal,, şekli gidip gelmektedir. lbtiyar 
Hitlerin esas arzularına ta- fakir bir köy!üdür ve bütün 
mamiyle tetabuk etmektedir. hayatı böyle geçmiştir. Fakat 

"Çekoslovakka hakkındaki çok neşelidir. Bu yaşta bile 
lngiliz _ Alman anlaşması gözleri gayet iyi görmekte-
esu itibarile şu neticelere dir ve iıtihası yerindedir. 

120 lik ihtiyarın yeniden 
varmıştır : Südet havaliıinin 

dişleri çakmağa başlaması 
Almanya ya verilmesi; Çokos· daha pek çok ye ş yacağına 
lovakyanın Fransa ve ~ov- delil sanılıyor. 
yetler birliği ile aktemiş ol-
duğu muahedeıerin fesh:; Hararetimi.zin 
Çekoslovakyanın devlet tak -
simatının Alman metalibahna Artması Ne 
uyğun olarak değiştirilmesi Demektı·r ? 
Çekoslovak iktisadiyatının 
Alman ekonomisine tabi ol- Bir vücude her hangi bir 
muı, Bu şeraitten her h:ıngi hastalığın mikrobe gmnce 
birinin icrası Çekoslovakya- vücudde müthiş bir müca-
mn Alman hakemliği altına dele başlar. Bu mücftdeleyi 
girmese ve Çekoslovak istik· yapau lianımızdaki beyaz 
lalinin boş lafa müokakip küreyvelerdir. Yaralarımız-
olması ile tetevvüş etmiş dan akan cerahat ise, bu 

Anlaşıldığına göre, Çem· mücadelede mahvolan beyaz 
berlayn bu sefer, Alman mü- küreyvelerdir. Bu mücadele-
tearrızla uzlaşma yolunda nin şiddeti artan veya eksi-
Çekoslovak istiklalini Hitler len hararetimizin derecesile 
ile "dostluğu,, uğrunda feda ölç11ür. 

- ·----- - ------..----- ~-=-

İzmir ithalat Gümrüğü Mü
dürlüğünden : 

T. N. Eşya kıymeti Kilo Gm. G .T.No Ciusi eşya 
Lira K. 

58 202 83 750 90 00 

66 50 00 

96 000 

26'\ 000 

853 Müstabzerab 
tıbbiye 

552 B Boyalı te · 
neke kutu 

Yukarıda yazılı iki kalem eşya 6 10-938 güoü açık artır
ma suretile satılığa çıkarılacağından dahile alıcısı çıkmadı
ğı takdirde 15 1 O 938 günü ecnebi memleketlerine götül 
mek üzere satılacağı isteklilerin o gün lzmir ithalat güm· 
rüğünde müteşekkil satış komisyonuna gemeleri ilin 
olunur. 3489 

---------------------.. --------------
Öğrencilerime öğütlerim ·- 1 H. Türkekul 

Hayatta en güç şey 
fak olmaktır 

muvaf-

Hüsnü ahlakın, herşeyin üstünde olduğunu 
unutn1ayınız 

Yaşamak dünyası geniı 
bir savaş alanıdır. Geçinmek 
ve uyuşmak kavgasında za
ferefi elde edebilmek • için 
çok önemli ve büyük bir 
başarıştır. insanlar, kendile· 
rine iyi yolları seçer ve fazi
leti öncü yaparsa herşeye 

muvaffak olur, her saadeti 
elde eder. Tekümül her ferd 
için bir zaruret ve ihtiyaçtır. 
Akliksız, terbiyesi noksan 
insanları biç kimse sevmez. 
Ahlak ve terbiyeye aykrırı 
hareket etmek daima mağ· 
liibiyet ve muvaffakiyetsizlik 
doğurur. Hayatını güzel ida
re edenler ve kullananlar 
her herde sayğı ve sevgi 
görmüşlerdir. Sayılmak ve 
sevilmek ise saadet ve bab· 
tiyarlığın, yaşama zaferinin 
e:ı büyük dü5turudur. Bu da 
kendi şahsını ve menfaatini 
umumun menfaatine feda ile 
elde edilir. Zenginliğin, çok 
okumuş olmak, fende en ileri 
gitmiş bir insan bulunmak, 
büyük memuriyet ve rütbe 
sahibi olmak insanlara mes· 
udiyet vadetmez, ancak gü-

zel buy sa':ıibi olmak ve fa
zilet yollarında yürümek icap 
eder, bu yolun varacağı ka
pı refah ve bahtiyarlık kapı
sıdır. Her türlü saat iıte bu· 
radadır. 

Hayat ve saadet sana gül
memiş ve senden yuzunu 
çevirmiş ise mutlaka kusur 
ve kabahat başkalarında de
ğil, sendedir. iyi ararsanız 

ve düşünürseniz ve düşünür
seniz bunu keşfetmekte çe
kinmezsiniz. Kusurlar ve ih· 
mailer toklana, toplana fe· 
liketle ve ızdıraplar meyda
na ge:tirır. Biz, çok yazık ki 
buuıarı şansa yükletiriz. Hal
buki iyi hesap edilecek olur· 
sa bunlar kendimizın likay
disinden ve yolıuıluğumuz
dan doğmuştur. Yaşamak en 
büyük fen ve san'attır. Mes· 
ud olmak ve hayatın her 
türlü zev ve r ğlencesinden 

istifade mi etmek istiyorsu· 
nuz? O halde muaşeret ada· 
bını, sırlarını ve faziletini 
öğreniniz. 

(Arkaıı var) 
- ------------ ------~ ------------
Güneş Neden :Sıhhi Bir Evin 
Terekküp Eder Şartları 

Küremizi ısıtan güneşin 
otuz kadar maddeden terek-
küp ettiğini bugünkü fen 
iddia ediyor. Bu maddelerin 
arasınd'l bilhaua kalsiyom 
demir, idrojen, nikel, mığ· 

nezyom vesaire vardır. Kür· 
rei arzda pek az miktarda 
elde edilebilen heJyom gazı· 
nın ise, dünya yüzünde keş· 
f edilmeden otuz sene evvel 
güneşte mevud olduğu sabit 
olmuştur. 

Belç!ka 
Kraliçesi 
için Abide 

Birkaç sene evvel, bir oto
mobil kazası sonunda ölen 
Belçika kraliçesi Astridin 
hatırasını taziz etmek üzere 
Alostta muazzam bir heykel 
dikilmiştir. Heykel, kraliçeyi 
tuvalet ve elinde bir demet 
çiçek bulunduğu halde göı· 
termek~edir. 

Nelerdir? 
Bir eve sıhhi denebilmek 

İçin cephesiain cenup ve 
cenubu garbiye müteveccih 
olması, temellerinin sağlam 

bir toprak 1athına iıtinad. 
etmesi, altında behemehal 
bodrumu bulunması, havayı 
bozan ve duman neıreden 

febrika bacalarından uzakta 
olması, ıiddetli rüzgarlara 
bulunmaması lazımdır. 

Bu şartları haiz olmıyan 

evlere sıhhi denemez. 

Bir deniz hay-
•• 

vanının gu-
~zelliği 

Paristeki Noterdam kili
sesinin renkli cami d n 
biri küçük bir deniz hayva
nının büyültülmüş resmıaı 

gösterir. Bu hayvanın vücu
dü yuvarlaktır ve merkez· 
den vücudünlln kenarlarına 

Ku··çu··k ev doğru her milimetrede dört 

Pazaryeri Hatunine civa- bin ince şua ay11lmaktadır. 
rın 1a iki üç odalı kiralık iddiaya göre biç bir ressam 
bir ev aranıyor. Odun paza. muhayyelesi bu tabiat güzel· 
nada (2) numarada manifa· liğinin üstünde bir yeni gü-
turacı M. Salibe müracıat. zellik daha tasavvur edeme-

3-2 miştir. 

·*~~~~*~~~~:*~~~~~~~~~*~~~~ 
Devlet demir yollarından: U Kültür Park Sineması ~ 
Kapalı zarf usulü ile Uzunköprüde bir makine deposu u 

"' Kibar b;alkın sineması olacıktır. inşası münakasaya koDmuştur . . Münakasa 17-10-938 pazar- tc 
te!'li günü saat 15de Sirkecide 9 işletme binasında yapı · t( Ailevi ve içtimai f.limler gösterecektir. 
lacaktır. tc Pt0ğramlarının mükemmcliyetile temayüz edecektir. 
Keşif be4'.ie!i 35000 ve muvakkat teminat 2625 liradır . t( htirahat için araoılan tekmil evsafı haiz olacaktır. 
İsteklilerin , teklif ve teminat mektuplariyle kanuni ve9 j . lıC Sizin için bir gezinti ve eğlence kaynağı olacakbr. )t 

kalarını ihtiva edecek olan kı palı zarflarını ayni gün saat ~ Güzellik v~ zarafet abidesi olacaktır. » 
14de kadar komisyona vermeleri iazımdır Şartnameler 175 DiKKAT: Resmi küşada simdide hazırlanınız~ _ _ !!: 

-~-~_::_~-~~~~__...--~~-~-~~~~ 
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Barbaros Ve Preveze 

Muharebesi -5 

1 
' ] 

' ' 

Halbuki düşman ma tlemki 
Preveıeyi alamadık bari 
lnebatı üzerine gidelim diye 
müzaeere ederek ceruba 

doğru seyretmişler, Ayamav· 
ra civarında incir limanı ö • 
nünde demirlemişlerdi. Türk 

donanması hilal vaziyetinde 
bulunuyor, sağ cenahta Tur
gut reis, Sol cenahta Salih 

reis kumanda ediyor Hay· 
rettin paşa ise merkezde 
bulunuyordu. 

Hayrettin paşa Bahşiler 
civarında düşmanı bulama· 
yınca cenuba doğru döndü. 
Ayamavroya yaklaşuken düş
man dooanmasm n direkleri 

uzaktan göründü. Bu esna; 
da cenup larafından kuvyet
Ji rüzgar esiyor. Müttefikle-

rin u AmiraJ Kondolmiyeri,, 
komutasındaki dağ gibi yel
kenli gemileri Türk donan-

masının üzerine süratle ge · 
liyorlardı. Eğer rüzgar böyle 
devam ederse bu yüksek 
bordalı gemiler, alçak bor

dalı Türk kadırgalarını çiğ

niyerek parçalıyacaklardı. Bu 

vaziyetin vehametini gören 
Türk mürettebatın kuvvei 

Güzel Gözler 
11 Müsabakası 

IKopon 1 No 50 

maneviyesinin bozulrnağa b2ş· 
ladığını anJıyan Barbaros 
Hayrettin paşa hemen iki 
kağıt üzerine kurandan a· 
yeller yazdmuak kendi ge
misinin sancak ve iskele ta· 
raflarına astırdı. Zevale doğ· 
• u rüzgarın kesildiği görül· 
dü. IBu bal müretteb ılın 
Barborssa karşı tam bir em
niyet ve itimat göstermeıine 
sebeb oldu. 

Preveze Deniz 
~1uharebesi 

(27 Eylfıl 1538 3 Cemazi· 
yelevvel 954) 

Rüzgar kesildikten sonra 
düşmanın yelkenli büyük ge
mileri hareket edemiyerek: 
oldukları yerde kalmışlardı. 

'iürk donanması ise kürek 
çekerek iler Hmeye başladı 
Airaz sonra bu yelkenli ge
milere yaklaşarak onlara top 
ateşi aştı Turgut reisin ko
mutasındaki Türk fırkasının 
karşısına tesadüf eden "Ve· 
nis" kalyonu uzak mes1fe
den topla dövülerek ıyıce 

bu palandı. Bu hareket icra 
ediliı ken Amiral And. ea 
Doryanın komutasında bulu· 
nan ve asıl muharebe filoıu

nu teşkil eden 162 kıta çek· 
tiri; yelkenli gemilerin geri· 
sine çekilmişler, Türk filo· 
sunun kendi yelkenli gc!mİ • 
lerile yapılan muharebede 
iyice hır pal anmasına intizar 
ediyorlardı. Müttcfik!erio 2594 
ve Türk donanmasının 360 
topun atışlarından çıkan ba
rut dumanları ortalığı kap· 
lamlştı. 

Barboros Hayrettin paşa

nın muharebe planı, düşma · 
nıo kürekle hareket eden 
çektiri filosunu mağlup et
tik ten sonra yelkenli gemi
lere hücum t.tmekti. Bunun 
için büyük gemilere ehem
miyet vermiyerek sancağa 
dkodü ve düşman :çektirlle
rini arkadan vurmak istedi. 
Fak at Andrea Dorya geri 
dönerek Ayamovra sahiJine 
doğru kaçtı. Bunun üzerine 
Barbaros Hayrettin. iskeleye 
dönerek Ayamavro sahiline 
doğru dümen doğrultu, fa· 
kat biraz ilerleyince Dörya

ksederek h 

defa engine doğru açıldığını 
gördü. Barbo·os ile Doıya 
arasında bu manevra bir 

kaç defa tekrar edildi. Dor
ya her defasında yelkenli 
gemileri s:per ederek muha · 

rebeden kaçıyordu. Barba
ras akşamın yaklaşmakta ol
duğua u ve bu hareketle 
Doryayı muharebeye mecbur 

edemiyeceğini anlayınca düş
manın yelkenli gemileri ara
sından geçerek Doryanın 
çektirilerine cepheden hücu-

ma karar verdi. Ve bu ka· 
rarım ;süratJe tatbik etti. 
Şimdi Türk Çektirileri, Bar· 
barosun emri üzerine düş· 

man ydkenlileri arasından 
süratle geçerek baş topları 
onları ateş altıoa ahyor ve 
doğrudan doğruya Doryanın 

kadırgaları üzerine ahlıyor
lardı. Dorya bu vaziyet kar
şısında kararından vazgeç· 
medi. Kendisinden dört beş 
defa daha küçük olan Türk 
filosu karşHında durmayı 
doğru bulmadı. 

Şimdi bütün düşman Çek-
tirileri yelken ve kürekle 
denize açılarak muharebe 
sahasından uzaklaşırken gü · 
neş de batıyordu. Hayrettin 
paşa; karanlık basıncaya ka· 
dar düşmanı kovaladı. Yatsı 
namazı vakti havanın bozu
larak fntına çıkmak üzere 
olduğunu görerek geri dö
nülmesini emretti. Yağmur 
ve şimşekle karışık fırtına 
esnasında Ayamavro kıyıla
rına gelerek demirlediler. 
Direk ve s~renleri parçalan
mış olduğu cihetle hareket
ten sakıt kalmış olan birkaç 
düşman yelkenlisine ateş ve· 
rerek şenJik yaptılar. 

Barbaros tarafından zap
tedilen biri Venedik, diğeri 
Papa filosune ait iki Kadır
ga ile 30 lspaoyol yelkenli 
si bu manevra gününün ne
ticesi oldu. Müttefiklerin 5 
bin kişi kaybetmesine mu
kabil Türklerin zıyaı 5G ki· 
şiydi. Müttefik devletlerin 
denize çıkardıkları 302 harp 
gemisi ve 60,000 muharıb· 
ten müteşekkil muazzam do
nooması ciddi bir bir mu· 

Ayosofya 
Mozayıkları 

Ayasofya mozayıklarinın 

açılması için sa fedilen me
sainin bu seneki devresi de 
nibayet bulmak üzeredir. 
Mozayıkları açmakla meşğul 

bulunan Amerikalı Pr. Vit
mor, bir iki aya kadar me
saisini muvakkaten tatil ede-

rek Amerikaya gidecek, bu 
seneki• çalışmanın raporunu 

neşredecek ve yeni keşifler 
hakkında konferanslar vere
cektir. 

Malüın oldugu üzere Pr. 
Vatmor bir taraftan moza
yıkları açmfkla uğraşırken 
diğer taraftan beynelmilel 
ölçüde tarihi bir kıymeti 

haiz buluaan bu sanat eser· 
ferinin iAÇılış ceryaoıoı ve 
meydana çıkarılan mozayık 
farın evsafını kaydetmekte 

ve sonra bunun bir kitabına 
yazmaktadır. Hiç şüphesiz 

tarihi bir ehemmiyeti olacak 
bu kihp, Ayasofya moza-

yıklarmın açılcııas na başlan· 
dığı yıldan itibaren birkaç 
cildi bulunmuştur. 

Bu d fa açılan mo ayıklar, 
Ayasofyanın öa kısmının 

üstün~ düş ~o yarım kubbe
deki Meryem ve lsa tasviri · 
dir. Oraya erişebilmek için 

kurulan yüksek ve muhkem 
iskele, büyük masraffarJa 
vücuda gelmiş olduğu için, 
mezkür mozayıkın layık ol · 
duğu ehemmiyet ile ve ta
mamen açılarak ikinci bir 
tetkike lüzum göstermiyecek 
bir itina iJe bu işin bitiril
mesine çalışılmaktadır. 

Mesai, gelecek sene dahi 
devam edecektir. --- .... __ _ 
Ege Kitap Evi 

Hisarönü No. 6 
Bilumum okul kitapları gel

miş ve satışa başlanmıştır. 
Her aradığınız okul kitapla· 
rmı bulacaksınız. 
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DOKTOR 

Tevfik Lütem 
MERKEZ HASTANESi 

Kulak, Burur, Boğaz 
Mütehassısı muayenehane 2ri 

Beyler Numan zade 
sokak No 5 

Her gün öğleden sonra 
t?R•:ws 

Üro!og Operatör 

DOKTOR 
Fu:ıt Soyer 

Böbrek mesane prostat 
idrar yolu hastalıklarını te 
davi ve ameliyatlarını yapar. 
2 nci Beyler N1.1manzade Na 5 

meoen muharebe sahasıcıı 

Türklere bırakıp gitmişti. 
Bu mağlübiyet üzerine Ve

oedik, Türkiye ile sulha ta· 
talip oldu. T azminah harbiye 
olarak 300 000 altın verdi. 
"Malovizi, N apoli Di Roma· 
ni, Naviu, Orana,, kalalerile 
"Eskiros, Bonamos, Paros, 
Antipar\ls, Niyo, Ekitos, As· 
tropa!ya., adalarını Türkiye
ye bıraktı. ispanya ile harp 
uzun bir müddet daha de
vam etti. 

F. K. 

i~partanın Gül~uları, 
Hasan ma, ka çiçek su 
yu sakız, kına, salep 

uda ğac , anı b r kabuğu 
~iııılEall-·~~--
Aşçıbaşı Marka 

Makarnalar 

Selanik sergisinden birincilik 
madalyasını kazanmıştır ... 

,_::;as!~- ~ -~EEI!!!! 

Dr. Fahri Işık 
lzmir Memleket Hastanesi 

Rontken Mütc:.,i'I ,., ı 

RONTKEN VE 

Elktrik teda ''İsi yapılır 
ikinci Beyler So. No. 29 

T~LEFON: 2542 

--~a:l--BE&!I 
Dr. Demir Ali 

KAMÇIO\:iLU 

:Ht T enasü] hastalıkla · 
rı elektrik tedavisi 

lzmir • Birinci beyler So. 
No. : 55 Telefon : 3479 

-~-E!e~--

S. Ferid' 
ECZACIBAŞI 

Kuvvet Şurubu>· 

Sıhhat 
Zindelik 
Gençlik 

Bahşeder 

Merkez depo: 
Şifa Eczanesi 

Peşin ve 
Taksit ile 

En şık, ve en u uz elbise
leri niıi Kavaflar .;; rşısında 

(35) No da 

TEI~Zi 

Kazım 
Ş3ngüder'e 

yaptırınız. 

Birinci Sınıf Mutahassı• 

Fırıncılar 
Hancılar Sucular 

Okusun 

Belediye nizamnamesine 
uyğun nakliye arabaları 

Çivici hamam sakarya okulu 
karşısında No. 36 

FAİK ŞİMŞEK 
........................... 
i DOKTOR i 
! Salih Sonad i 
ı Cild, Saç ve zührevi hasta- ı 
ı laklar mütehassısı : 
: ikinci Beyler sokalc No. 81 : 
ı Her gün öğleden sonra ı 
ı Telefon: 3315 : .......................... 

Damızlık 
Taze Sakız baklası, sebze 

çiçek, ağaç tohumları, yerli 
ve Avrupa cinslerini arayanlar 

Ehisar önünde Meram tohum 
n ağazasında bulur. 

Cıfdtİ1izi bozmayacak en 

Süze/ tıraş bıçag·ı : flCJIJll-
LtJXl!S 

NüVA llJXllS 81ÇAl-<LARI TI RAŞ 

MERAUl ILARININ HEP5İNİ M[MNUN 

ETTi • BiR HERE ~ULLANINIZ ! .. 
)'ıemeroltı Horokol karşısında 

N'180 MAZHAJ1 VNGÖR 
VEPVSU 



Salaife 4 

Yeni kağıt pa
ralarımız 

Yeni bankanotlarımızdan 
iki buçuk liralıklar basılmak
tadır. Bin, beşyüzlük banka
aotlar da basılmağa başla

~ mııhr. Binlikler mavi renkli 
a heşyüzlükler zeytuni yeşil 
lı wenktedir. 

'feftiş 
Sıhhat ve içtimai Muave · 

eet Vekaleti baş müfettiş· 
lerinden Bay Adil Güven, 
yanında baytar direktörü B. 
Nazım Uğur olduğu halde 
Urla, Çeşme, Torbalı ve Me-
nemen kazalarına giderek 
söçmenlere dağıtılan arazi 
ve çift hayvanlarını gözden 
ıreçirmişler ve bazı sorğular· 
41a bulunmuşlardır. 

~ Kız lisesi 
Kız li:seıi birinci sınıfları 

içia Kes tellide Y emişçoğlu 
konağı kiralanmışhr. Burada 
birkaç güne kadar tedrisat 
baılıyacaktır. 

B. Cemil 
Dikili baytarı 8. Cemil 

Akbulut, Galata Gümrüğü 
haytar direktörlüğüne atan
mııtır. 

Topçuoğlu 
Aydın saylavı Bay Nazmi 

Topçaoğlu Is tan bula gitmiş· 
tir. 

ir Motör Battı 
Midilli acıklarında Galata 

•apara gecenin zifiri karan· 
lıfıada bir Yanan motörüne 
çarparak batırmıştır. 

Defterdarımız 
Bir buçuk aydanberi izinli 

llalaaan değerli maliyecile
rimizden defterdar bay Nafi 
Dtmirkaya dün işlerine baş· 
lamıılardır, muvaffalriyetler 
dileriz. 

Pazarlıksız 
Satış 

lzmirin Pazaı lakıız sabtı 
btlylk bir düzgünlük içinde 
gidiyor. Yalnız bazı esnafın 
fazla fiat koydukları dikkat 
Hzarını çekmiftir. Böyle 
Jlk1ek fiatla mal satanlar 
cezalaadmlacaklardır. Kon
trollere dalı ı sıkı bir şekil· 
de devam edilmeğe karar 
•erilmiıtir. 

Belediyemiz ber nevi ma· 
h• fiatile yakından ilgili bu· 
l•nacaktır. 

Bann içia lzmirde bir 
ikliıad direktörlüğü kurul· 
maıı dliıünülüyor. Bazı si· 
aemalaıda da kanuna göre 
ladiriler yapılmadığı görül· 
aıektedir. 

Yeniden birçok şeyler İn· 
celeaecek ve hayatin ~cuz· 
latılmHı halkımızın refahı 
temin edilecektir. 

Borsa 
Haberleri 

Cinsi Fiyat 
Üzüm 6,50-19 

C llalkm s..t t 

Anadolu da ô.lat 
lstanbul (Hususi) - Gümüş hacı köyün saraycık nahiyesinde şiddetli yaimurlar ve tolu 

büyük zararlar yapmıştır. 
130 lnek ve koyun mahvolmuştur. ÇamurJar ve seller kırk değirmeni ve beş köprüyü 

yıkmış ve harap etaııştir. Zarar çoktur. 

Vilayet merkezlerinde yeni hastaneler 
Ankara, :ıt (Hususi) - Sıhhat Vekaletince yeni hazırlanmakta olan bir kanun projesine 

göre 50 vilayetimizde yeniden hastaneler kurulacaktıı: Bunları:ı bazıları 500 yatakh ola
caktır. Ayrıca yurdun iki yerinde beş yüz yataklı iki verem hastanesi tesis edilecektir. 

Yumurta kadar 1 olu 
lstanbul (Hususi) - Ürküp ve civarına pek çok yağınurJar yağmış sergideki üzümler 

mahvolmuştur. 

iki gün evvel bu havalide Mustafa paşa ve lva!i köylerint. yumurta kadar tolu yağmış 
ve bütün meyvt>leri yere sermiştir. 

Fransız sıazeteleri istikbali emin görmüyorlar 
Paris 3 (A.A) - Paris matbuatının Münib anlaşmasını ve sulbun kurtarılmasını karşıla

makta gösterdiği hararet tavsamış bulunuyor. 
Bu 1abahki gazeteler gene sulhun kurtulmuş olmasından dolayi memnuniyet göstermekle 

beraber istikbal hakkında pek o kadar emin gözükmiyorlar. 

Nişan ve madalyaları iade ettiler 
Prağ, 3 (A.A) - Çekoslovakyanın siyaset ve güzel san'atlar alemine mensup mümtaz 

şahsiyetler Fransa ve lngiltercnin ihanetini protesto için bu memleketlerden almış olduk
lari nişan ve madalyaları iadeye karar vermişlerdir. 

Paris'te umumi hayat tabii hale girdi 
Paris, 3 (Radyo) - Umumi hayat, gittikçe tabii h~le girmekte ve, son zamanlarda ah

nan fevkalade tedbirler, tedricen kaldmlmaktadır. Oa giin evvel Parisi terkeden ahali de 
peyderpey dönmıktedir. 

Mektep Kitapları Satışa Çıkarıldı 
Ankara, 3 (A.A) - Kültür Bakanhğından : 
Türkçe terimleriyle yazıh devlet kıtapları bugün yurd ımuzun her bölgesiade sabşa su· 

nulmuştur. Orta ve lise snufları için asli kitap olarak yalnız bu kitaplar okutulacakhr. 
Bu kitapların hangi sınıflarda okutulacağı kitapla•ın üıerinde fiatları ile birlikte yazıhd•r. 

...... 00 ...... ~~~~~~~~~--~~ 

Macarları Kim Kışkırtıyor? 
-Baştarafı birincide- kfınet ve intizam altında yü- Lehistan arazisinde bir ka· 

hemyanın şimali garbisinde rümektedir. sabada toplanacaktır. Al-
bulunan ve Şeb çıkıntısını Berlin, 3 (Radyo) - Dör· manya iJe ~u~udun tesbiti-
teşkil eden 3 üçüncü mınta· düncü Alman Kolordusu; ne memur Çel<oslonk mü· 
kanın tabliyesi başlamıştır. Südetlerle mesküa mıataka- tahassısları Berline varmış· 
Bu tabliye 5 ilk teşrinde ta· ları işgal etmekte bu gün tardır. 
mam olacakhr. Bu tabliye- de devam eyleiştir. 
nia ilk merhalesi bu sabah Çekoslovakya kıtaah, bu 
Çekoslovak kıtaları tarafın- mıntakalardan çekilmiştir. 
dan ikmal edilmiştir. Alman-

Hitler, refakatinde gene· 
ral Von Breçib ile general 
Von Ketel oldak lan halde 

lar da bu mıntakanın tima· 
linde sabah ve Cflnubunda da 
saat 12 de hududu geçmiş· 
lerdir. bugün Südet mıntakalauna 

Londra 3 (Radyo)_ Dip- girmiş, evveli Aş şehrine 
lomatik mabfellerin bildir· gitmiş ve halk hrafından 
diğioe göre 30 lngiliz mü· cılgınca tezahüratla karşı · 
şahidi Pıaga vasıl olmuşlar- lanmışbr. 
dır. Bunların hepsi lagiliz Prağ. 3 (Radyo) - Çe-
ordu. donanma ve havacıhğı. koılovakya ve Lehistan ara-
na mensupturlar. .. 11ndaki yeni hududun tayi-

BerJio, 4 (Radyo) - U · nine memur naz1rlar arası 

• 1 •• 

İneiliz Kabine
sinde Buhran 

Londra 4 (Radyo) - htifa 
eden Bahriye Nazmnın ye
rine Lord Runsiman'ın geti
rileceği ve kabinede daha 
bazı nazırların istifa edecek
ı ~ri söylenmektedir. . .............. ... 
Burhan Belge 
Şehrimizde 

çü .. cü m.ntakanın tahliyesine komitesi teşkil edilecek Matbuat Genel Direktör· 
başlanmış ve yana bu ter· muhtelit Polonya - Çekos· lüğü baş müşaviri ve kıy· 
kedilea yerler Alman kıtaatı lovakya komisyonu için mü· metli yazıcılarımızdan B. Bur· 
tarafından istila edilecektir. tebassıs)ar tayin etmiştir. Bu ban Belge, Avrapadan d6n-
Tahliye ve işgal tam bir su· komisyon hudud civarında müş şehrimize gelmiştir. 
.. •••••• .. ••••••••••D•• .. •• .. •••• .... , , ................ •••••••••••••• ............. . 

İster Gül İster Ağla 
- Baş tarafı 1 inci Sabıf ede -

görünüyor değil mi ? Fakat yar1n tahakkuk etmiyeceği ne mılüm ? Simdi ay.ı gitmek için 
15 kişi hazırlanmıştır. Bunlar Assrobus adı verilen havai fiıenge binecekler bu fişengin 
saatta (40 bin) kilometre katederek 3 aaat 39 dakikada aya varacaktır. insanlar bununla
da kalmiyacaklarmış ? "42 milyon kilocnetre uzakta bulunan başka yıldızlan da bir görürüz, 
Merihe seyahat ediniz, çünkü gençleşeceksiniz Çünkü Merih ihtıyarlara abıhayat gibi tesir 
eder !,, tarzında ilanlara da rast gelinecekmiş! Ve ışıkla telgraflar temin edilecl!kmiş ! Me
rihden de başka yıldızlara yani gürrelere seyabat mümkün olacakmış!!!.. 

Sende ey okuyucum, bunlara martaval sanma, insan kudreti ergeç buna da muvaffak 
olacakhr. Yalnız bu insanlar aceba kaçmyor mu ? ! Gibi aklına sakın fena düşünceler ge· 
tirme .. Dünkü masalların bugü ı hakikat oldugunu görmedin mi ? Öyle ise böyle şey mi aval 

12776 
5449 

60t. 
328b. 

olurmuş diyenlere : 
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4 Birinci Tepİll 

1

Lise11in Sayın Direktörü Bay 
Hilmi Erdim'le Röportaj 

- Baştarafı 1 incide -

muvaffakiyetler kazanıyor
lar .. 

Meseli geçen yıl, bükô · 
metin açtığı Avrupa imtihan
larına lisemizden 8 namzet 
ittirik etmiş ve bunların 5 i 
muvaffak olmuştur. Gene 
geçen yıl yüksek mühendis 
okulu imtihanına Kiren 15 
çocuğumuzun 14 ü iyi dere
celerle imtihanı kazanmıılar· 
dar. . 

Erkek lisesinde yetişenler 
cemiyeti başkanına son ola· 
rak şunu sorduk: 

- Liıeoizin 50inci yıl dö· 
nümü kutlulama proğramın

dan ve yaptığınız haznhklar
dan babıedermiıiniz? 

Çok muhterem direktörün 
vermek lütfünde bulundu
ğu cevapları yazıyoruz : 

- Lisemizden yetiş.enlerin 

eski kültür ocaklarına kaı şı 
besledikleri derin muhabbet 
ve bağhhğı devam ettirmek 
ve bu an'aneyi yaşatmak 

emelile 928 yılındanberi, "lı· 
mir Lisesinde yc!lişenler ku · 
rumu,. adile bir cemiyet teş · 
kil edilmiştir. Bu cemiyetin 
lstanbulda da bir yurdu var· 
dır. Ynkıek tahsilini yapan 
birçok iz mir gençlerini kuca • 
ğında barınd1ran bu yurd 
gün geçtikce tekamül etmek
te ve bunun için güzel bir 
istikbal hazırlanmaktadır. 

Üç komite halinde çalışan 
kurumumuz, malum olduğu 
üzere lisemizin 50 inci dönüm 
törenini kutluyacaktır. Mak· 
sadımız, bu kutlula1Da günün· 
de ocağımızdan yetiıenleri 

bir araya toplamak, mektep 
bayahnın tatlı hahralarını 
tekrar yaşamak ve yaıatmak
tır. Bu sevinçli günümilzün 
mümkün olduğu kadar neş
eli geçmesi için bütün me
zunlarımıza davetiyeler gön· 
derilmiı ve üniversite de t•h· 
sillerini yapan gençlerimizin 
iştiraki temin edilmiştir. Li
semizde evvelce öğretmenlik 
) apmış ol•n arkadaılar da 
çağmlmışhr. 

Kurulutumuzun 50 inci yıl 
döoümüaau kutlama düşüncesi, 
mekteplerine karşı bili eski 
baj'hhğı muhafaza e·den bü· 
tün mezunlarımızın gösterdik· 
leri yakın alakadan döğmuı· 
tur. 

Kutlulama proğramımızı da 
kısaca şöyle hülisa edebi· 
lirim: 

9 Birinci teşrin pazar gü· 

canlandırmaya çahıacaldar
dır. Bu arada birçok oyunlar 
oynanacak, samimi ve neıeli 
anlar yaşatılacaktır. 

Merasime saat tam 13·30 
da okulumuzun kapalı teaef
füs salonunda iıtildil marıi
le başlanacak, eski v~ yeni 
mezunlarımızdan iki ark\d•t 
birer söylev vereceklerİlir. 
Salondaki tören bittikten 
ıonra Cumhuriyet al ~nıaa ri· 
dilecektir orada istiklal mar
şını müteakip Ula Önderimi
zin heykeline çelenk kona
caktır. 

Cumhuriyet alanındaki tö· 
ren biter bitmez hep birlikte 
müessesemizin ilk binaaı olan 
bugünkü Adliye daireıine 
gidilip ziyaret edilecek ve 
bu suretle SOinci yıl döallmll 
törenimiz sona ermiı ola
cakhr. 

Emin olunuz ki, daha ıim-
diden o güaüa tatlı heye-
canlarını duymaktayız ... 

Sayın direktöra teıekkilr 
ettik müsadelerini alıp ay· 
nldık. .. 
Cumhuriyet 
Bayramında 
Cumhuriyetin on beıinci 

yıl dönümü münHebetile ilk 
ve orta okullarda birinciteı
rinin 24 dünden itibaren 27 
sine kadar öğleden ıoara 
ders yapılmayacak bu ıaat
lerde ilk okullarda Cumha· 
riyet ve Atatürke orta okul
larda Türk inkilibı hakkında 
konferanslar verilecek, Ata· 
Uirkük bayatı, iıtiklili, ıa•aıı 
anlatılacak ve imparatorluk 
devrile, Cumhuriyet muka
yese edilecektir. Bu güaler 
de verilecek konf eranslarıa 
konuları Atatürklln nutka, 
Türk tarih kurnmunun yaz· 
dığı tarib kitaplarından 4 
üncü cilt, kurumua aeıriyata, 
birinci tarih kurultayının ha· 
tipleri, T&rk inkilibı ders· 
lerine aid olacaktır. 

Muallim okulları, ıan'at Ye 
ticaret okullarında müsame
reler tertip edilecek, konfe
ranslar veril~cek ve ptrti 
tarafından bazırlknan veci· 
z'!ler arıla~ılac:ıktır. Bundan 
bış'<a halk kürsilleriade de 
veril~cek l..onf ı:rans!aı da öğ· 
retmenlerden de istifade edi· 
lecektir. ........ _ ........ 
Marakaz 

nü saat 10 30daa itibaren V G ld• 
sayın mısafirlerimiz okulu· apuru e 1 
muzu şereflendirmeğe başlı· lstanbal, 3 (Huıuıi) -
yacaklardır. Denizbank'ın Almaayada yap· 

MerHim : başlayıncaya ka· tırdıiı Tran ıiıteminde Ma- ~ 
dar her yılın mezunları grup rakaz v•puru bu ıabah gel· 
grup toplanarak eski mektep di. Bu vapur, Marmara bat· 
ha· atını en ince teferrüatile tında iıliyecektir. J OOOOCJOOOOOOODOaoaoaaaaaaaaaaaaaaaaaoooaoooao 

iki Kontrol 
Mühendisi 

T. H. K. Baıkanhğından : 

Mimarı Veya 
Aranıyor 

T. H. K. için Ankara veya lnönünde çahıtmlmak üzere 
bir sen'e müddetle iki kontrol mübtındiıi veya kontrol mi· 
marı aranmaktadır. 

Talip planlar, tercümeiballerile diploma ve bonaerviılerinia 
kopyalarını ve ücret tekliflerini 1 O - 1 O - 1938 tarihine ka
dar Türk Hava Kuruma Başk,nhiına göndermelidir. 
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