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lspanyol ayyareleri Fransız hududlarını aşarak 
Fransız topraklarını bombarduman ettiler 

:Hat ayda Köy Bayramı 
--•----+-+---

( Ancak köylün1üzün yüzü güldüğü gün, bü-

( 

l tihabat tekrar başladı 
tün millet de refah ve saadete kavuşmuş 

sayılahilecektir .. » 

--------------- -- .. ~ .... _________________ _ 

Çatalkayanın ansızın indi· yüksek bir guru la kabartan 
-a ettiğini, ağ2ından lavlar köy öğretmen okuludur. 
>üskürdüğünü ve bu lavların Bayramın birinci eğlencesi 
uzıl bir nehir halinde önüne okcht ge2mekti. Demirci, 

Hat 
H 

yın · d re ve a yişini mevki kumandanı ~· idare ediyor 
t ay iç iş ru mü oerlü2-ü e tayi e i en doktor Abdurrahman 

iv z· e ine b, adı. " Llurube" 2azetesinin hezeyanları y 
elen her şeyi yakıp kavur- marangoz, yapı cı, fotoğraf, 

duğunu tasavvur ediniz. İşte biçki ve dikiş atelyclerile, 
Kızılçulludaki köy öğretmen kültür derslerine ait dersha· 
okulunda, dünkü peı:ıar gü- ae ve laburatuvarlarla techiz 
nil kutladığımız köylü bayra· edilmiş olan o1~ulun faaliyeti, 
mı bizi Çatalkayanın indifai şimdiye kadar duymadığımız 
karşısında duyabileceğimiz bir heyecanı, tatmadığımız 
hayret ve heyecana boğdu. bir zevki yarattı. 

Zengin bir proğramla kut- Köy delikanh5ının, köy 
lulanan bu bayramın neş'e çocuğunun birkaç ay içeri· 
ve sevinç kaynağı, eJleri na· sinde elde ettiği maharet 
ıırlı, yaj'ız çehreli egitmen· karşısında duyduğumuz gurur 
lerle henüz bu yıl okula de. ve sev nç bu davanın da ar· 
vama başlıyan zeki ve cev· AHSEN GÜRTİN 
val köy çocukları göğsümürü - Sonu 4 üncüde -

Girid'e Gitti 

lstanbul, 6 (Hususi) Ha· 
tayda seçim bugün sabableyn 

saat sekizden itibaren baş 
lamıştır. Vaziyet ş ımdilik iyi 

gidiyor. i dare ve asayiş mcv· 
ki kumandanlığınca idare 
edilmektedir. 

lstanbul 6 (Hususi) - Ha· 
tayın eski Fransız mümessili 
Garo Beyrutta. n Paris'e ha
reket etmiştir, 

Anh k ya, 5 (A.A) - A · 

nadolu Ajansının hu9usi mu· 
babiri bildiriyor : 

Antakva Jandarma kuman
danı Mibranla lskenderun 
jandarma kumandanı Cemi
lin y~ rleri değiştirilmiş ve 

lskenderun ser komiseri Lüt · 
fi de Antakyaya nakledil · 
miştir. 

Antak} a 5 (A.A) -- A· 
nadolu Ajan!lnın hrsu i mu· 
babiri bildiriyor : 

Köy Bayramı Çok Neşeli Ve 
Çok Parlak Geçti 

Ham idi yemiz 
,.. 

\ 
.... , .. . --~ 

Davetliler Türk köylü ço· 
cukların, Kızılçullu egitim 
okulunun her san'at ve bilgi 
bölümünde gösterdikleri ka· 
biliyet, ihtidar ve zeka kar· 
şısında derin bir hayret, çoş .1 
kun bir hayranlık içinde ulu
aal bir gurur duyelular. K.afa 

1 
f 

lstanbul. 6 (Hususi) - Hamidiye"'~mekteb gemisi Girid'e 
hareket etmiştir. 

Gemimiz dönüşte lskenderiye, Kıbrıs, Payu, Mersin, An· 
talva, Fethiye, ~orlo!I, Kuşadası ve lzmire uğrıyacaHar. 

Bu seyahat bır buçuk ay devam edecektir. 

İzmir'de Ordu Malüller· 'Bir-. 
li2i Kuruldu 

Askeri bir vazife ile va -
lııı müdafaasında çahşıtken 
Yaralanarak malğl kalan ve 

1. ı:nirde bulunan zabitler yü
ce valimiz ve parti başkanı
hıız Fazlı Güleç'in daveti 
üzerine 30 mayıs pazartesi 
günü halkekinde toplanarak 
~nkarada yeniden kurulan 

" Türkiye Cümburiyati Ordu 
Malüller Birliğinin ,, lımir 
şubesini teşkil etmişlerdir. 

Şubenin idare heyeti reis · 
liğine malül sübaylardan Ra
sih, azalıklara Ali Riza Nuri 
Hıvzı ve Emin seçilerek par· 
ti binasında tahsis edilen da· 
irede işe başlamışlardır. 

Sonu 2 incide 

18TER GÜL iSTER AGLA 
Kadın Ve Moda 

biiğilerinde olduğu kadar 
spor hareketlerinde pek bü
yük muvaffakiyetler gösteıen 
Türk köylüleri hakkına vali· 
mizin söyleyip bütün Turk 
milletinin duyğularına tercü· 

man olan güzel ve beliğ nut· 
kunu iftiharla aşağıya alı· 
yoruz. 

Sayın bayanlar, 

Kadınlığında cidden acınacak bazı halleri vardır. Mesela : Modaya tabi olmak. Şapka
!•~ın üstüne tüy dikildi, çeşidli çiçekler konuldu, hatta bazıları şapkanın üstüne kafes ve 
ıç~ne de kuş bile oturttu. Yakalara, boyunlara yılan takıldı, tilki, porsuk, tavşan, yabani 
kopeklerin postları geçirildi. Ayaklardan çoraplar atıldı, bacaklar& resimler yapıldı. Hülasa 
•~la. ve .hay~le ne ;sdise moda diye tatbik olundu. Şimdi de sinema yıldızlarından Marlcn 
Dıtrıh bır gun ayagına pantolon taktı sokağa çıktı. Hemen mukallidler pantolonlar1 bacak· 
larına g~çirdiler. Sokağa fırladılar ! Bu seoeninde kadın modası bu oldu. Amerikadan Pa· 
rise kadar b~ ~oda ~eldi, Is!a.nbuld~ ~a. ~örünm~ğe başladı. Yarın ister misiniz ? Bayan· 
l~rımız kendımıze elbıse kestır_ırken ıkımızın de bır kumaştan o!sun diye onlarda bir kos· 
tım ısmarlamağa gitmesinler. Ôyleya saçlar kesildikten, bütün memuruyetlere girdikten 
•onra buda neden yapılmasın ? J Madem ki kadın bayatta müşterektir. Elbisede de neden 
olmasın. Bahuıus bu kisvede de daha kolayılık ve daha az zahmet olduğunu söyliycnlerde 
Yardır. 

Sen da ey okuyucum, şu pantolonlu " kız mıdır, oğlan mıdır ? ,, Diye çarşıda pazarda 
dolaşanlare bak bakta : 

iSTER GULISTEH AGLA 

Sayğı değer baylar! 
Bugün burada köylümüzü 

hep bir araya toplıyarak on· 
larla birlikte bayram yapmak· 
tayız. Bu bayramı bilhassa 
şereflendirdiğinizden dolayı 
teşekkür ederim. 
Bayramı bu mektepte kut

lulamanın bir manası vardı. 
Köy egitmenleri yetiştirecek 
ve köyliiye hayat verecek 
olan bu mektep bizi çok 
ümidlerle kuvvetlendiren ve 
bize pek çok şeyler vadeden 
biricik müessesemizdir. 

Köylü, saltanan devrinde 
hemen hiçbir zaman halini 
islah bakımından bir mevzu 
olarak ele alınmamıştır. Bazı 
kereler köylülere yardım 
yapmak teşebbüsleri yapıl· 
mış ise de bu teşebbüzler 
köylüyü hazineye daha elve· 
rişli bir duruma koymak su· 
re tile istismar edilmiştir. 

Köylüden doğrudan doğ· 

- Arkası 4 ün ü 

~ 

Vazifesine nihayet veıil 

miş olan eski delege Garo 
Halaydan aynlmış ve Beruta 
bitmiştir. 

Hatay iç işleri müdürlü-
ğüne tayin edilen Dr. Ab
du rrahmanın bu !&bab va· 
zifeııine başlıyacağı anlaşıl· 
maktadır. Kaymakamlığa da 
Süreyya Kalaf tayin edil· 
miştir. 

• 

j Antakya, 5 (A.A) - A· 
oadolu Ajansıuıo hususi mu· 
babiri bildiriyor : 

Bugün çıkan Elurube ga· 
zetesi kumandan Kolenin 
gazetecilere yaptığı tebliga• 
ta rağmen tahrikabna de· 
vam ediyor. Ve bütün ncş· 
riyalı gayritürklcri vaziyette 
biç bir değişiklik olmadığı· 

- Sonu 4üncüde -

ispanya Harbı Şiddetlendi 
--- ••no••--------

Fransanın ıspanya hududu iki saat meçhul 
tayyareler tarafından bombardun1an edildi 

Paris (Radyo) -~ispanya~ 
dahili harbı dün en şiddetli 
günlerinden birini daha ya· 
şadi Cerucl cephesinin muh
telif yerlerinde çok şiddetli 
harpta kaydedilmiştir. Caao 

de la Guardya da hükiimet
çiler yaptıkları bir hücumda 
Frankoculardan 500 esir ve 
birçok silah almağa muvaf
fak olmuşlardır. 

Paris (Radyo) - ispanya 
hududuna yakın ve Fransız 
arazisi olan bir yer dün ıa-

bah meçhul tayyareler tara• 
fından iki saat mütemadi 
bir surette bombardıman 
edilmiştir. 

Bu hususta Havas ajansı 
şu tafsilatı vermektedir • 

Dün sabah lspanyol nas· 
yonalistlcrine ait olduğu zan 
edilen ve 9 tayyareden mil· 
rckkep bir filo saat 8,30 da 
Orger yi 1000 metre irtifa· 
dan bombardıman etmiştir. 

Mezkur şehir lspanyol budu· 
- Sonu 4 üncüde -

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
----~--------~·· .. ----------------

Doğrudur 
(8. E.) imzasile alınan mektup: 
"Dün Pasaport iskelesinde Karşıya kaya gitmek üzere 

vapur bekliyordum. Yanımda oturan bir zat beni dürttli Ye 
ayakta telaşlı, telaşlı dolaşan bir zatı gösterdi ve dedi: 

- Şu adamcağızı göruyormusun? Kendisine koylu ve 
rüzgarsız bir köşe arıyor. Halbuki her taraf fora açılmıı, 
şim;ılden esen rüzgar bir taraftan giriyor, öbir taraftan çı· 
kıyor, bu ccryan yalnız terlilcre değil, hcrkeae dokunur, 
bari söyleselcrde veyahut Halkın Sesine yazılsa da bu pen• 
çerelerin bir tarafı kapalı tutulsa, çünkü ben de her vakit 
böyle şeylerle karşılaşıyordum. 

İşten dönüyoruz ve terliyoruz, sonra burada zehiri alı· 
yor uz. 

Kendisine hak verdim. Söylediklerine ben de bir kaç de· 
fa maruz kaldım. Lütfen bu yazımın "Halkın Sesi ve Hak .. 
kın Seıi" sütününüza yazınız, sıhhi olan bu teklifimizi lüt· 
fen yerine g~tirsinler.,, 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
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C Ralkm Sul » 6 HAMllAN 

Ammmmaaa~-aıama tlBA ı ı ı i . 'd o d M ı··ıı e· nu··NYADA 
İSIYASET VE ADALETİ İLE; Doktorun laslhatleri zmır e .... r u a u er ır-
liil Türk Dünyasının En Yüce Hakanı 1 lı21 Kuruldu NELER 
! " n::rnronıınnııı"'qıP'11f':',jDl"frf1if't"1111"lr.im...,,1a Kızamık - Baştarafı 1 inci sahifede - OLUYOR ? 

~ ... .=tL':L Ullllll Hl.M.lt!ım.JW.Jlrı.'!.~l.~.ılJllt.::~LbJ 8 Kızamık vak'aları büyük idare heyeti Parti binasın- şekküre borçludur. Her va· 

HA YAT VE KAH R 1 M AN L 1KlAR1 E hir salgın vaziyetetini göster- da değerli valimiz bay Fazla tandaş size hürmet edecek Köpeği)e Birlikte Sine-= fi ~ memekle beraber sık sık gö· Güleç'i ziyaretle cumhuriyet ve gördüğü yerda şapkasını maya Girn1ek İsti yen 
CflTarilıi Tefrika Ya.zan: H. Türkekul~ riiJüyor. işte bu yüzden nez· devrinin ordu malüllerine te· çıkarıp selamlayacaktır. ıi· Bir Kadın 
•mm&tlD - 40 ERBBa. leli çocukları mutlaka muha· min ettiği hayat şartlarından ı ziole hiç alakası olmıyan 

U
•• •• • • d ~ K faza etmek lizırudır. Bu mutehassıs ve müteşekkir bazı kimseler şerefli isminizi Nevyorkda yaşlıca bir ka· 

Ç gUD IÇID e 8Ddehar Ve muhafaza kelimesi hem has· olduklarını baş•nda aziz Ata· şehsi menfaatlarıua alet et· dın biletini almış, Jefferson 

K A b•ıı·ı • d• td• t a olan çocukların sıhhatleri tllrk bulunan yurdumuzdaki mek için iane toplamaya sinemasına girecekti. Kolun· a 1 1 er perışan e 1 ı ve hem de başka çocuklara vatansever ve inkılapçı yurd takvim satmaya ve daha da da mini-mini bir pöpek 

Bana kesin olarak cevap 1 yük hediyelerle Süvek Tekin sirayet meselesi şiddeti~ evlatlarının eseri olan istik· birçok uyğunsuz hareketlere vardı. Talimatname sarih ol· 
veriniz tab ve matbudan söz hanın teveccühüne ve iltifa.. alakadardır. lal ve inkılabımıza derin teşebbüs ettiler. Biz ooları duğu için jsinemanın müfet· 

Elan bazı analar çocukları b ı k t k. tt•k f J ki açmayınız, Türk göreneğin- 1 boa mazhar oldular. 977Sint ağ ılı larını, vatan ve inkı· 8 ıp e 1 • ena ı arına tişi kadının köpegv ile birlik· 
kızamık olan dostlarının evi· · Jd k B 'b' h de yurddaşların birbirinden nehrinin bu yakasında rast libın müdafaası için her an manı 0 u • u gı ı are· te sinemaya girmesine mani 

f k k · ne v:levki çocuksuz, yalnız k ti · f" · · k v ar t yo tur. gelinen tek tük saller mü· pervasız hazır bulundukla· e erın şere ıoızı ıracagıoı oldu. 
U · ziyaretler yapmaktadırlar. .. ·· M d t t ı d 

mumi işlerde söz hepi · sade.re edildi. rını, yüce partimize bağlı goz onun e u ma 1 11• 

nizindir. Mesuliyetler müş- Daha b' k Bilvasıta sirayet gerçi ka 'i ola rdk çalışmak azminde ol· Ordu malülleri kimseye el 
Kadın sokağa çıktı. On 

terek tir. rr ço saller yap· ka t 'i olarak mevzuu bahso· açmamalı, kimseden ,.. en fa . 
tırıldı, nehir salimen ıe- lamazsa da bu hareket doD-- duldarmı ve yasaya göre bir· at d ilenmemelidir. Hükume· 

dakika sonra köpeksiz ola· 

rak geri geldi. Ayni müf et
tiş sinema kapısında duru· 
yordu. Kadının mantosunun 
sol tarafını biraz kabarık 
görünce şüphelendi ve elile 
yokladı. Mantonun içinde 

Alimlerde.n bir çoğu ba· ')d' • ı · -· k t t · çı 1 ru degy iJdir. Her işi oldug· u ıgıo ma sa tarını ar.ze mrş · timiz onları terfi ve ikdar et-
,
y 11ddar. l d" 

Askerler de büyük bir g ibi bilhassa sıhhat mesele- er ır. 
- . 1,Yüce başkanımız, de· ' d k . . B F ı GMI d diler:'· azm ve ı are uvvetı görü- sine taalluk eden işlerde ay azı u eç or uma-

lüyordu, günlerce ve hafta- cok ciddi, çok müteossıp lüllerine karşı aşağıdaki hi-
Biz sizi müttefikan seçti· 

iimiz ilk günü reyimizi ver
dik. 

larca yol yüründüğü halde olmak gerektir. tabede bulunmuştur: 

Siı ne yaparsanız kabul 
edeceğimize dair ant içtik. 
İtiraz etmek kimsenin haddi 
değildir, çünkü kaıarlarınız 

ve fikirleriniz hep musip ve 
milletimizin nefinedir, buy
ruk veriniz hepimiz :canımı
zı ve başımızı yolunda feda 
feda edelim. 

hiç kimse yorgunluktan şi- Kızamık deyip de geçme· ı• "Gayemiz bilhassa ordu 
ki.yet etmiyordu. meli. Had deurinde yapabi · malüllerini küçük düşürecek 

Herkesin, her neferin gö· leceği ağır ihtıJatlardan mada hasis meofaatlara alet ol-
zünde, yüreğinde bir tek hastalık g eçtikten sonra bazı maktan kurtarmak, sizlere 
emel vardı, zafer neticeden çocukla da verem hastalığı- layık olduğunuz yüksek şeref 
emin olmiyan kimse yoktu. mn inkişafma sebebiyet verir. · ı ve hürmeti temin etmektir. 
Sindin cenubunda ilerliyen Kızamıkla çocukları hastalık 1 Siz bu memleket için çalış. 
Sevük Tekın hanın orduıu esnasında olduğu kadar has· tınız, vatanı müdafaa ettiniz, 
Kandhar ve Kabile yak· tahktan sonra da çok büyük bu oğurda kan akıttınız ve 
laştı. bir ihtimam ile beslemei'e malul kaldınız. Bütuün va-

takviye etmeğe çalı . malıdu- tandaşlar sizin hizmetinize 
Sevük tekin han teşeklı..ür 

etti, arkasındarı ask~, i bir 1 

harp meclis· durc!u aı pi· 

Karşılarına bir ordu çıktı, 
askere iki gün istirahat ve· 
rildi, üçüncü gün Kandhar
lılar taarruza geçtiler. Sevük 

lar. ve fedakarlığmıza karşı te· 
····-... Wllll·•••• .... 

linlar çızaldı, har ü 1 Pıısu Kurdular Deve ide Feci 
tesbif edildi, her ıı 1 

olundu, kıtalar , 
Tekin han tedafüi vaziyet 
alınmasını ve kuvvetlerin is· 
raf edilmemesini emretti. 

Bir Genci Bir Cinayet 
alaylar teşkil etti 

Bütün ulus bü 

•• 
Oldürdüler 

ve şadı içf .1Je 

şıoa koşu 

başları üzer ıı 
görüyordu. 

L f 

Gelen alaylar ve taburlar 
s r t kayalara çarpıp dağılan Sivas, (Hususi) - Şarkış· 
d .. n z dalgalan gibi para• lanın Deli İlyas nahiye mü· ş 

u ç gu 
dürü 8. Şevgi Atalayın y!r .. 

ı... yordu. 
mi bir yaşlakındaki oğlu Ne· 

• 
Recep ayının ilk cuması 

Üç gün içinde Kandhar dim Atalay, Avni adında bir 
ve Kabilliler perişan edildi. adam tarafından kusu kuru· 

uğur sayaldı, o gün hareket 
emri verildi, davullar çalındı, 
minarelerden selit ve selim 
verildi, hatimler indirildi. 
Türklerde eskidenberi adet 
olduğu üzere sokaklara ka
zanlar vuruldu helvalar pi· 

(Arkası var) larak tabanca ile öldüı ülmüş· 
........................... tür, Zavalh genç kalbinden i O O KIJ O H J yaralandıktan sonra 300 met- , 

şirildi. 

HalKa dağltıldı. Ordunun 
hareket günü de hırbalarla 
ayranlar içildj, kurbanlar ke· 

ı re kadar koşmuş, jandarma· J Salih Sonad : 1 ya vurulduğunu haber ver
ı Cild, Saç ve zührevi hasta· : 

1 miş, ve derhal orada öJmüş· 
ı Jıklar müt~hassısı : tür. Katil yakalanmış, tahki
ı ikinci Beyler sokak No. 81 : kata başlanmıştır.~ 
ı Her gün~ öğleden sonra : En Dog" ru Saat 
: Telefon: 3315 ı 
.......... •••• ............ Yer yüzünün en doğru sa• 

Mani.Sa ote)ı• a!ı Gren~~içteki rasadhane· 
nın elektırık saatıdır. 

ıildi. 
ilk parti olarak oabeş bin 

kişilik bir kuvvet yola çıktı. İzmirimizin en sıhhi kon· 
Sevük Tekin ban da o gün förünü haiz olan Manisa 
beyaz bir ata binmişti. Şa- oteli sahibi 8. salih müşte· 
hane tavrı, gürbüz bedeni rilerini memnun etmek için 
binlerce Türk kahramanları büyük fedakarlıklar yapmış 

içinde sabah yıldızı gibi otele yazhk dui ve otel bah· 
parhyordu. çesini de yeşil ağaç ve çi-

Sint nehrine gelinceye ka· çeklerle bir cennet haline 
dar hiç bir anzaya uğra· getirmiştir. B. Salih otele 
nalmadı. gelen müşterilerinin tahta 

Yollarda rast ıelinen bü- kurusu ve pireden kurtul· 
tün kabileler ve küçük dev- mak ve rahat yatmak için 
Jetler derhal arzı inkıyat et- otelin taraçasına karyolalar 
tiler ve mukavemet göster· koymuştur. 
medikten başka erzak hu- Adres: Keçiciler Lale si-
susunda at tedarikinde büyük neması karşısı 70 numara 
yardımlar1 dokundu ve bü· Manisa oteli sahibi Salih. ! 
"'X***:lc*~*~*;l::t :~*~lt**s ~ :ıt:Jt Jf 

tc Elh Telefon ~ B amra 2573 = 
« idaresince Milli Kütüpane Sineması )t 

~ tt ~ BUGÜN Gayd nefis 2 film birden w 

~ Tehlikeli Aşk ~ ı 
~ Fransızca sözlü: LORATTA YONG - DON AMECHE »l 
~ Leylaklar Açarken ~ : = Fransızca sözlü: JEANETTE Makdonald · Nelson Eddy M 

~Seanslar: _2,15 - 6-9,30 Tehlikeli aşk 3,45-7,30 leylaklar)t 
1 

Bu saat 5 senedenberi iş
lemektedir. Sinci sene sonun· 
da yapılan inceleme neticesi 
saatın ancak bi: dakikanın 
onda bir nisbetinde geri kal· 
dığı anlaşılmıştır. __ .. ___ , __ _ 
Hisarönünde 
Kiralık Kah

vehan ler 
lzmirin Hisarcamii önünde 

58. 60 numaralı birbirine 
muttasıl kahvehaneler Hazi· 
randa kiraya verilecek ve 
hemen kontratı yapılabilecek
tir. 

Sıhhiye ve belediye niza-
ınahna göre ayrıca temiz su 
getirilerek nezafet ve sağ· 
lığa elverişli tesisat .;ı. vücuda 
getirilmiştir. 

Yol geçmesi ve gelip ge-
çenlerin gürültüsü ve müş· 
terilere sürünmesi g ibi ra • 
hatsızlıklardan da beridir. 

Hisarcnünün şerefli ve 
mevsim itibarile en serin ve 
sakin olduğu görülebilir. 

Anlaşmak için kolancılar 

da 44 numarada 8 . Celil 

Develi, (Hususi) - Deve· 
li ve Saimbeyli sınırları üze-

rinde çok feci bir cinayet 
işlenmiştir. Lütfullah efe a· 
ôında kırk yaşlarında bir a-

dam yolda yaya giderken 
meçhul şahısla ·ın hücumuna 
uğramıştır Zavallı adam en-

sesinden boğazlanmış ve vü· 
cudunun muhtelif yerlerin· 
den biçaklanmıştır. 

Lütfullah· efenin büyük iş· 
kenceler altında öldürüldüğü 

anlaşılmaktadır. Müddeiumu
milik hadisenin tab).(ikine 

başlamıştır. Faciada bir ka· 
dın parmağı bulunduğu sa· 
nılmaktadar. 

Feci Bir 
Cinayet 

Sivas, (Hususi)- Kangal· 
da tüyler ürpertici bir cina· 
yet olmuş, Baha Darende 

adlı bir adamın karısı taban· 
ca ile beyninden vurularak 
öldürülmüş, ve boğazından bı 
çakla kesilmiştir. 

Cesed köy civarında bu· 
bulunmuştur. Tahkikata baş· 
lanmıştır. 

Müjde 
Ege sahne Ti ya trosn 

İsmetpaşa bulvarındaki 
güldürücü bay Hakkının ida· 
resindeki Ege tiyatrosu önü
müzdeki cumartesi gününden 
itibaren açıktır. Sahne he· 
ydine İstanbuldan 4 yeni ar 
tist ve muganniye gelmiştir. 

Direktorluk tiyatro seven 
baynn ve baylardan gördü
ğü rağbet ve teveccüh üze· 
riı e y z lık ege tıyatrosu 
yeni b ir ha)e ge tir miştir ve 
batkrn her hirlü istiratı te· 
min editml tir. 

miştir. Partimizde himaye ve 
müdafaa edecek şereflerini 
yükseltecektir. içtimai, idari, 
sıhhi ve iktisadi sah~da bir· 
liğınize yardım edeceğiz. Ça
lışabilecek arkadaşlarınıza iş 
bulacağız . 

İdar2 heyeti bütün malül· 
ler namına derin ve kalbi te· 
şekkürlerini arzetmişlerdir. 

Ankarada 10 haziranda top 
}anacak Ordu Malü ler ku· 
rultayına İzmir namına şube 
idare heyeti reisi Rasih Tu
na ile Bürhanettin iştirak 

edecektir. 

Canavar 
kadın 

Bir 

Viyana ağırceza mahke
mesi iki haftadanberi Marta 
Marek adında bir kadını mu · 

hakeme etmekte idi. bun· 
dan bir kaç gün evvel mu· 
hakeme bıtmiş ve müddeiu· 
mumi iddianaımesini okuya· 
rak bu kadmın idamanı is
temiştir. 

Marta Marek Viyananın 
en güzel ve en haris kadın· 
ları:ıdan biri idi. Lüks ha· 
yata karşı yüreği çok yufka 

olan bu kadın, bu hayatı 
temin ve devam ettirmek 

için, evvela kocasinı, ondan 
sonra halasını, evlidhğını ve 
daha bir zavallı kadını ze· 
hirliyerek öldürmüştür. 

Her hirini sıra Ue hayat 
sigortasına kaydettiren Mar
ta, prim eri almak için bu 
zavallıları birer birer zehir· 
)emiştir. _ ... ..,_ ..... ... 
Yunan Veliah
tı Baba ·oıacak 

bulunan köpek hafifce bav· 
Jad ı . Bu hareket kadını o 

kadar kızdırmışdı ki sol ta· 
rafını yoklayan eli tuttuğu 

gibi asırdı. Fakat kadının 
di şleri takmaydı. kmldı. Şim-

di. Şimdi kadın ve müfettiş 
mahkemededirler ve kadın 
rarar ziyan istemektedir. ........-
Yükseklerde 
Yaşayan 

Hayvancıklar 
Birçok alimler tarafından 

yapaJan müşahedelere göre 
kürrenin yüzünde beş bin 
metre yükseklerde ve hava 

içinde gözle görülemiyecek 
kadar küçük hayvancıklar 
mevcut bulunmaktadır. -·-
Piyasa 
Vaziyt.ti 
Son on gün içinde Paris 

ve Lonra 
endişelerin 
mıştır. 

piyasaları siyasi 
tesiri altında kal· 

Daladiye kabinesi iktidar 
mevkiine geleli beri Fransa
ya geri dönmekte olan ser· 

mayelerin hareketi gene ha
fif bir tevekkuf devri ge-
çirmiştir. 

........ unun• ... •••• 

Çekoslovakya 
---.. ---

Sun't yün imalatını 
genişletiyor 

Sun'i yün ıstihsalini geniş· 
Yunan Veliahtı prens Po· 1 ~tmek üzere teşebbüsata 

lün eşi prenses Polün ilkteş· girişilmiştir. Şimdiye kadar 
rin aylarının başlangıcında günde 600 kg tutan sun'i 
ana olacağı haber verilmek- yün istihsalitı günde 12.000 
tedir. Prenses yirmi yaşında· kg a çıkarılacaktır. Hah ima~ 
dar. Sabık Kayserin torunu· labnda da edilmiş olan yeni 
dur. Prens Pol ile 9 kanun- sun'i yün iyi neticeler ver· 
sanide evlenmiş idi. miştir. 

* X*~*~***~***~:~**~~*~*~ = TAY YA R E sineması TE\~~f N ~ = BUGON iki müstesna film birden = 
B Simone Simon~~?!'~ •• ~~!~~dan temsil edi- a 

len hissi ve içtimai aşk filmi >+ 
Gizi V sika ~ 

Murat ·Vera Koren'in casusluk, aşk ve heyecan filmi~ 
4lıC Ayrıca: Paramunt jurnal ~ 
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Elenin aö.zü efece olar 

Şu Dönek Fransızlara Ne 
Demeli Bilmem ? 

Bu gün çok gamlıyım. O 
dereceki insanlıktan bile tik
ıinmiye başladım. 

Bütuo dünya Türkleri ve 
hele yeni rejimin dürüstlü
ğünü, temizliğini ve Türk 
hükümetinin kabadayıca efe
ce hareketlerini görüyor da 
" Aşkoltıun şu asil ulusa, ha· 
zı işlere bizden soara baş
ladılar, bizden ileriye gitti
ler " diye saygı ve sevgi ile 
bizi andıktan başka UJu Ata
mızı can ve gönülden alkış· 
hyorJarda, tatlı su frenkleri 
demeğe çok hak kazanan 
Fransızlar hala kahpe kaıı · 
lar gibi bin bir türlü entiri· 
kalar çe\İ · iyorlar. 

Baıan göz kırpıyorlar ha · 
zı defada diş e İni gıcırdata. - ... 
Yeni Cild Evi 

iki ÇeşmeJik caddesı istik.la) 
okulu karşısında her çeşid 
cıld işleri, harita bezleme 
bezli zarf, para zarfları, noter 
dosyaları yapılır. 

Resmi ve hususi müesse· 
ıeler ile bankalara aid zarif 
cild işlerini temiz ve seri 
olarak deruhtt- etf,.riz 

Çolııma kudttt.ııııı ozolıyor, 
elımızden hi<bir temiz i1 <•lınuyor ve 
he·~ey bızde ho"•ı~~. o~" doğuruyor 

lıte burada 

VALi DOL imd~dımııc yetişir• 
Onu bır Stere tecrütı. adınız. "-r.u nızde ye 
tı.r çolıımo ıevk•nin U)'..-.d bırıı g6rccchınız 

• ,'{·fb 

VALIDOL do~la, ıcble: ve h p 

halındı her 9Czoncde l...I. r 

D 

yorlar, Suriyede ve Cebeli 
Lübnanda bulunan küflü ka· 
falı Fransız papaslarının çe· 
virdikleri dolaplara körü kö
rüne alet oluyorlar. 

Bu g-ün Hatayda yükselen 
mukavemet ye caniyane ha
failleri bilhassa oradaki fe· 
sat ocaldarun körükleyen 
bunlardır. 

Çok yazık ki Fransanın 
büyük adamları ve politika
cıları bu adamların eline sa· 
kallarıaı vermiş bulunuyorlar. 
Fakat onla ı a Ffece birşey 
söyliyelim mi ? : Mö,yölar 
bu gittiğiniz yol çıkar yol 
d"ğildir. Sonunda yanıldığı· 
n•zı ve çok kötü bir yoldan 
gittiğinizi göreceksiniz. Ateş · 

le oynamak hatalı ve tehli· 
!telidir. Bir defa başınızı çe 
viriniz. Her tarafıoızdı.- ya
nar dağlar var, onları sön· 
dürmek ve kendinizi kurtar· 
mak içia uğraşacağını1a size 
hiç bir faydası 1.."Jmıyacak ve 
belkide zararı dokunacak 
işlerle boş yere vaktinizi 
kaybediyorsunuz. 

Türk milleti ağzından bir 
söz çıkardımı bebeme hal o · 
nu yapar. Aht .. y Türktür. 
Bunu bütün cihanda böyle 
biliyor. Sizde aktile Millt:t· 
)er M~clisinde bunu kabul 
f:ttİniz, heyetler gönderilme
sine muvakkat ettiniz, şimdi 
neye geri dönüyor ve tükür · 
düğünüz tükrcğü yalıyarnk 
şunu, bunu bahaneye kalkı · 

şıyor~unuz.? alewi k~ndiniz· 
den soğutmakele' inize ne ge· 
çecek? bu günkü politika 
muvazene siyasetidir. 

Siz zorl~ denginizi kaybet · 
mek ve macernya atılmak 

için adeta kuduruyorsunuz. 
Size efece bir kere daha 
öğüt verelim: Bu işin sonu 
sizin için eyi çıkmıyacaktır. 

Efe -· 
Balçuva Ağamemnun 

Kaplıcaları 
1 - Haziran - 938 tarihinden itibaren Balçova Ağamem· 

nuo kaplıcaları muhterem müşterilerine açıktır. Tabiatın 
bahşettiği bu şifa yurdunun emsaline faik bir su henüz 
Türkiyenin hiç bir tarafında keşfolunamamıştar. AsnJardan 
beri beşeriyete hizmeti hazık doktorlarımız tarafından tak
dir olunmuş, Siyatik, Romatizma, böbrek hastalıklardan 
muzdarip hastalarına bu ıih yurdunu tavsiye etmişlerdir. 
Kimyagerlerimiz tarafından tahlil olunan bu emsalsiz suyun 

Ucuzluk rekoru 
VE 

Bir fen harikası 
En şık, en zarif ve son mo· 

daya uygun Panama ve kadın 
şapkalarını (150) kuruşa sat
makla ucuzluk rekorunu"kıran 
Üoiversal şapka fabrikatörü 
bay Abbas Azer piyasaya çı
kardığı Krem Temizler sabu
ile de bir fen harikası yarat
mıştır. Tebrik ederiz. 

Adres: Balcılarda 191 No. 
Telefon; 3811 

• • 

-

1 

( Htlkın Sesi } 
%X 

• 
nın 

Sazından, 

Sözünden 

Varolsun ahramaP 
Süvar· e 

r 

' 

... • 

Son zaferleri ile gene yurdlarının yüzünü 
ağartan ve bütün dünyanın takdirlerini top
lıyan aslan ve kahraınan süvarilerimizin ka
zanmış olduklar bu çok parlak muvaff akiyet
lerini canlandıran birkaç resim .. 

raporları mubasebei hususiye dairesinde mahfuzdur. 
Evsafına dair f zia sözü zaid görür. Muhterem müşteri· 

lerimin teşriflerini bekler otobüsler muntazaman seferler 
yapacağını muhterem müşterilerime tebşiş eylerim. 

6 HA!IKAN 

1 TORNAKS 

' TORNAKS 

TORNAKS 

TORNAKS 

TORNKS 
TORl AI\.S 

TORNAKS 
Motorsikletleri geldi. Mutlaka görünüz • 

M. Alim Şenocak Kemaraltı cad: Emirler çarşısı karşHında 
Numara 61 Telefon No. 4079 

. 
Kırciceg"' i Kolonyası , , 

Adı ile Şifa Eczanesi 
wTemizlik, Tuvalet, Massaj ve 

Tuvalet Sabunlarına çok elverişli 
yüksek derecdi latif kokulu yeni bir kolonya yapmışhr. 

LiTRESi J50 Kuruştur 
Şifa eczanesi Kırçiçeği Kolonyası 
nı bu fiata satmakla büyük bir fedakarlık yaptığına emindir. 

Fevkalade 
Limon çiçeği, ~'lenekşe, Şipr, H. eli kolonya-

Ja rı 200 Ktıruş 
Büyük Jüks şi~el r ü5 kuruş 
Küçük >' >> 4:0 kuruştur 

J'avsiye ederiz. 
ı~~~~~ı~~~~~· 
~ lzmir Yün Mensucatı 1 
i Türk A. Şirketinin ' 

~ Halkapınar Kumaş Fabrikasının ~ 

~ s:ii·:.:1·zi~~ifi çv;·wuk~;~dur 1 
~ Satış yerleri il 
1 Birinci kordonda 186 numarada ŞARK HALI T. A. Ş. ~ ,.l Mimar Kemaleddin caddesinde Fahri Kandemir Oğlu [tJ 
t•~~~~~:~~~s 

Yaz gelcii çok su içmek 
zarardır. Susuzluğu gider· 
mek için ( Kalküte ) den ı 
su.eti mahsusada getirtti · 

ğimiz (Demirhindi) den az 
bir miktar almak kAfidir. 

Yemek!eri fazla kaçmrsa· 
nız korkmayınız derhal üze 
rine ( Hasan Meyve Özü ) 

nden bir kadeh içiniz. Her 
yemekten sonra kullanmak
tan çekinmeyinız. Çünkü 
hem ucuz hem de fayda
lıdır. 

Kışlık ve yünlü eşyayı 

kaldırıp saklarken herhalde 
taze ve hilesiz (Naftalin) ile muhafaza ediniz. Bu hususta 
tam emniyette bulur.manız için bu ihtiyacınızı mutlaka depo· 
muzdan temin ediniz. Geceleri sizi rahatsız edebilecek ha· 

şarat için en keskin ve öldürücü ilaçları depomuzda bula
caksınız. Bunaltıcı sıcaklarda eksir tesirini yapan ( Limon 

. çiçekleri, Filiz, 9 eylül çiçeği) ve daha muhtelif kokulu ko
lonyaları, bayanlar için her cins tuvalet eşyasını en ucuz fi-
atlerle depomuzdan tedarik ediniz. Telefon 3882 



okullarda barllaclea iti· 
........ ",cleraler kuilerek ak· 

lıeri tatil edilecektir. 
laaalara ıekiz Haziranda 

acak oa b•••• aiba· 
Yerilecektir. 

• 
enı 

ünler imiz 
aıamıza yeni batday 

laalda mabaalll gelmiıtir. 
tarafta ekinler biçilmete 

Uıman yapılmağa baı1a· 
• Ba yal mabıalBmBz 

ketlidir. 

dliye Terfi 
Listeleri 

elliye terfi liıtelerinden 
Ye 938 ıene•i liıteleri· 
ba •1•• ortalarına doğ· 

V eklletçe taıdik ediJme
kleamektedir. 

hallılıkla 
iicadele 

Jaka pazarında tuba· 
Haydarla elbiıeci Ze
'••• aygan fiatlarla 
yapbit ve pabıllıbkla 
dele ettiği haber veril· 

teclir. Bl7le uaafımw 
ederiz. 

Ederiz 
larimiıcle pek ukidea· 
tedria ba1atmcla laemll 

ftllml i bir ıekilcle çalı· 
tY...ı Riza okalaaaa 

bakuhtmca cleter· 
.... lllli. ltreaclik. Okala 

••terli r••çleri. 
• Ye JIU.k biltlnle· 

ea merbam Ymaf Ri
otla Ba7 Aclau'ı lı· 

mNlldı• tebrik ederiz. .. 
oy bayramı 
et'eli Geçti 
a.,tarafa 1 incide -
ele alu clewlet Cum

ıetltir. Ve ilk defa bana 
u de her iakıllbı dll

H Ye yapan AtatBrktBr. 
Camharl1et bllkhaeti kly· 

memleketin efeadiıi ve 
bi olarak ele almıttar 
lıariyet bllkiimeti tesis 
ce k6yllnlla ea bllyllk 
eriadn biri olan atar ••"•:I kaldırmak ıuretile 
refah ıe•iyeıiain iaki • 
amil olmuıtar. Cum· 

et hlkiimeti kly kaau· 
a temia etmek ıuretile 
içtimai mevzüai Yermiı 

klylll terekki yolanda ne 
atmıtıa oau camburi· 

lalk6metiae meclyaadar. 
ariyet klyltlallal cam· 

....,,.t lılkOmeti ylluelt-

• rll• hepimiz, yarın köy 
aklarinı 1eti1tirecek ve 

hayat bUfiıiai verecek 
efitmenleri ı&rdllk. 

ela ... 1etifenler k&ylnlere 
datatarak köylDaDa kal· 
aıaa uaıla bir ıarette 

-..11111 edeceklerdir. 
... Atatlrk'la hazaran • 
•• ona iıaretile k6yll· 

bazarunda efillr ve 
e ıon •eririm. 

Zelzeleler devam edivor 
lıtaabul, S (Husiisi) - DDa gene Kırtehir, Çankırıda iki defa yer sarsıntısı hissedilmit· 

tir. Haıarat yoktur. 
laeg61, S (A.A) - Diia gece saat 11 30 da ve bu sabah saat 10 30 da doğudan ba • 

taya birer ıaaiyelik hafif zelzele oldu. H11ar yoktur. 

Başvekilimiz Zelzele Mıntakasını Dolaşıyor 
Çankırı, 5 (A.A) - Buglia ilk seferini y•paa Ankara tenezz&h trenine bağlı hususi 

vııoala muhterem batzekilimiz B. Ceiil Bayarla dabUiye, adliye, maarif vekilleri ve bızı 
mebuslar ve ıair zevat ıaat 12 yi 7 geçe tebrimize ıeraf verdiler. 

Saat 14 de zelzeleden ha11ra uğrayan k6yleri tetkik buyurmak üzere Ilgaz kazııına 
hareket etmiılerdir. 

Meri Vapuru Bombalandı 
Alikaat, S (A.A) - Aıi tayyareleri geceyleyia limanı ve cıvanaı bombardıman etmitler 

ve lnıiliz Mari Vapuruna bombalar isabet ettirmitlerdir. Geminin lngiliz olan bat maki· 
aiıti aımoı ve diğer bir çok lngiliz mürettebatı da yaralanmııtır. 

İngiltere Japonyayı Protesto Etti 
Tokyo, S (A.A) - Domei Ajansı bildiriyor : 
laglltere büyük elçisi hariciye nezaretine giderek blikümetiain· Kanton bombardımanla· 

rıaı protesto eden bir notasını vermiıtir. 

Çindesüngü muharebeleri 
Badapette 6 (Radyo) - Şangbaydan gelen haberlere göre dün Japonlar birkaç cephe

den amarni bir taarruza kalkmışlarsa da Çinliler ümidin fevkinde mukavemet göstermiı· 
lerdir. Kanlı süngü muharebeleri geceye kadar devaın etmiıtir. Her iki taraftan mtihim 
telefat vardlr. 

•• 
Şimdiye Kadar 750 Kişi Oldü 

Kanton, 5 (A.A) - Bir Çin menbaındaa bildirildiğine 16re ıimdiye kadar yapılan hava 
akınları aeticeıinde 750 kiti cSlmlt ve 1350 kiıi yaralaamııtar. 

Çin, Taze Kuvvetlerle Japon Karşısında 
Pariı (Radyo) - Mey Çin ajansı bildiriyor: 
En ıon ve moclern blltlia tec\ıizatı havi 200.000 kiıilik yeni bir Çin ordusu vücude 

ıetirilmittir. 
Çin amaml erklnı harbiye reisi bu huıaıta demiıtir ki : Japonlarla barba devam edilen 

yerlerde ordamaz çok iyi bir durumda bulaamaktadarlar. Şimdilik oalara biç bir suretle 
yardıma lilzam ıarmiyoraz. Hazırladıiımız bu kuvvetler ileride Japonlara kendimizi g8s· 
termek içindir • 

-----------------------.... ..00 ...... ~---------------------•• 
Uçüncü 
Geldik 

V artova, S (A.A) - Bey· 
aelmilel binicilik m111abaka • 
larıada Polonya birinciliği, 
Almanya ikinciliği, Tlirkiye 
liçlaclllllili ve Belçika dlr· 
d&aclliljil almıttır. Polonya· 
h Tejmea Sakaliç ferdi mil· 
klfab kazanmııtır. 

Dünya kupası 
maçları 

Paris (Radyo) - Dünya 
kupHı maçları müsabakala
rına Frantanıa bir çok te· 
birlerinde baılaadı. Pariste 
Colombes stadında Fransız 
Belçika milli takımını 3 • 1 
mağl1ip ederek taıfiyeye uğ· 
ratmıttır. 

Remes de Macarlar Hint 
milli ekibini 6 • O yenerek 
mllabakalardan uzaklaıtır· 
mittir. 

Marailyada ltalya Norveçi 
2· 1 matUip etmiştir. Polon
ya Brezilya arasında maç 
çok keyecanh olmuı ve tem· 
dide ratmen 4·4 beraberlik· 
le aeticeleamittir. Ba maç 
tekrarlanacaktır. 

Ha tayda 
intihabat 

-Baıtarafı birincide
•• inandırmaya matuf gö· 
rDnm19ktedir. 

Pariı, 5 (A.A)- Anado· 
lu Ajansının haıuıi muhabiri 
bildiriliyor : 

Gazateler Halayda 8rfi 
idarenin bidiseleri önlemek, 
türklerde heyecanı yatıtbr• 
mak için ilin edilmit oldu· 
ğunu Boaae ve Davaz ara· 
sandaki mllıakerelerin iyi ha
va içinde geçmekte olduğu· 
nu yazmakta ve Celil Ba • 
yarın lıtanbuldaki beyaaatı· 
nı Fraaaanıa hiisnü niyetine 
ve meselenin dostane hallo· 
lunacağıaa delil saymakta· 
dırlar. 

Oteller temiz 
tutulmalı 

Gerek vatandatlarıa ve 
gerek yabancı uluılarıa yur· 
dumuzun mubtelif yerlerini 
ziyaret ettiii dikkat nazarı· 
na alınarak bltiin timeadi" 
fer yollarında ve asari atika 
yerlerine yakın ve içte bulu· 
nan kasabaların han ve otel· ~ 

ispanya harbı 
- Baıtarah 1 incide -

duada 13 kilometre uzağında 
bulunmaktadır. 

Vak'a mabaliaa gelen ve 
o viliyetin meb'uıu olan 
Mösyö Y aaaet mahalli hil • 
ktlmet memurlarile hidise 
mahaliae giderek tetkikatta 
balunmuıtur. Akabinde Bat· 
vekile aıağıdaki telgrafı ke· 
tici• etmittir. 

lspaayol N aıyonalistlerine 
aid tayyareler bir Fransız 
t ehriai bombardıman etmit· 
tir. Liıım ıelea tedbirleri 
ıDr' atlı aliaız. 

Fraaıa bükümeti lıponyol 
tayyarelerinin Fransa arazi
sine vaki bombardıman ha· 
disesi üzerine} Pyrennet hu· 
duduadaki Fransız kuvvetle
rine verdiği bir emirde bu· 
dudun bava yoluyle miidafa
ası ve en ufak bir tecavli· 
zun tiddetle men'i cihetine 
gidilmesini tebliğ etmiıtir. 

Fransız hükümeti hadise· 
nin tevazzuhuau anında res· 
mi bir tebliğ neşredeceii 
habdr verilmektedir. 

... ........,.. ............................... .... 
)erinin temiz tutulmHı ve 
konforlarına riaye.t edilmesi 
dahiliyeden viliyedere tamim 
edilmittir. 

------------------------~aa..~oo~~~--------------------

MAKiNEYE VERiLiRLEN: 
Yalnız Para Düşünen Adamlar 

Pariı (Radyo) - Bura gazeteleri kamutayda Hal•y meselesi dolayısı ile Fransızlar aley· 
binde koparalan feryatlar hakkında matalea yiiriitmekten çekinerek yalnız lngiltered!n al
clıtımız krediyi fıranklara tebdil ederek hep bu para ile meıiul olmaktadırlar. 
Halkın Sesi - Para canlı Fransız matbuatının Türkle i candan alikadar eden Hatay 

itini unutarak bu vadide makaleler yazmasıda ona mabıas cilvelerdendir. 

Çekoslovakyada Hadiseler 
İki Polis Yaralandı 

Paris ( Radyo ) - Slidet 
Almanların yaptıkları bir iç
timadan çıkarlarken atlmayiı 
yapmak istemeleri llzeriae 
polis mlidabeleye mecbur 
kalmııtır. 

Polisle vaki çarpıımalar 
neticesinde Sndetlerdea bir 
çok yaralılar mlıabede edil· 
mit polislerden de ikisi ya· 
ralanarak hastahaneye kal· 
dırılmıılardır. 

Diğer taraftan Perağda60 
ıncı yıl dönllmlerini teıit 
eden sosyalist demokratik 
part' si büyük bir nlimayit 

tertip etmitlerdir. 
Kafile 600,000 kiti tallmia 

edilmektedir. Ba maauebetle 
s6z .ıaa parti reiıi MW 
ff••• cle.U. ld: 

Biz Shmar bize aid olaa-
daa biç birıeyi kimıe lehine 
f.,da edemeyiz. Bana ılyler· 
ken biitila Çek milletbıia 
terciimaaı oldupmuza bili· 
yoruz demiıtir. 

Bugiin Batvekil M&sJI 
Hotza Almrn hududuna ya· 
kın bulunan Brataıla•• teb· 
rinde bilyük bir siyHi nutak 
irad edecektir. 

------~~--------~··~~~~------------

Köybaramı 
- Battarafı 1 incide - 1 

tık batarılmıt olduiunu, k6y· 
IOlerin çok k11a bir zaman· 
da bin bir itina ve feragati• 
yetiıtirilea bu egitmenler 
elile refaha kavuıacağıaa 
dair umur ve inanımızı blis· 
biltln artırdı. 

Bund•n sonra g·ördüğümüz 
spor miisabakalannı çok 
güzel çok muvaffakiyetli keli· 

melerile vazılandırdıktan sonra 
asıl ruhlarımızda kafalarımız· 
da silinmez izler ve gönllle· 
rimizde sonsuz ve derin he
yecanlar bırakan miisamere
lere geçiyorum. 

Köy öğretmen okulu öğ· 
rencilerinia temsil ettikleri 
Ankara yolcuları opereti cid· 
den glizel, beniz iJk okulun 
dördtıncli ve betinci ııaıfla· 
rında muadil sınıflarda oku· 
yan küçük kay çocukları bil· 
yllk Türk ırkına has olan 
zeki ve kabiliyetlerile ga· 
yeleriai Cumbariyetaeverlik· 
leriai, ulusal duygularının 

heyecanlı durumlarını çok 
baıarılı bir tekilde ak.ettir· 
diler. 

Egitmealeria temsili ise 
devrim tarihinde yepyeni bir 
hidise olarak telekki etmek 
lizım geldiği kanaatindeyim. 

Önce, oynanan eser oyna· 
yanlar tarafından yaı ılmıt 
tar. Bu mütehayyil bir tiyatro 
eseri değil, bakika!ın, haya· 
tın ta kendisidir. 

Yliz yıllardanberi Türk 
köylliıllnDa duebeyleriaden, 
ıeriatçı ıoftalardaa, zapti-

yedan gördüğll zll!ilmler, çek· 
tiii iıkenceler ve duyduğu 
ıztıraplarla; . yüksek bir ada· 
let prensibile hareket eden 
cumhuriyet idaresinin Türk 
köylüsüne ve onan kalkınma· 
ııaa karıı gösterdiii hassa· 
siyet ve fedakirlığın doğur· 
duiu saadet ancak bu kadar 
açık anlatılabilir .. 

Kötüye ve kötülüğe hiç 
bir zaman tahammBI etmiyen, 
iyiye ve giizele tapınmasını 
pek iyi bilen Asil köylil genç 
leri, yarının llmidi olan egit
mealer, sabnede, duruı ve 
ylirüyq bakımından kırk yıl· 
hk ıebir tiyatrosu artiıleria· 
den aıaiı kalmadılar. 

Osmanlı impiratorlutunua 
köylüsü, litilrciiaiia muraba· 
hasından, zıptiyeain zlllmlla· 
den, softanın afuruzundea 
yit kasıaı kurtarmayınca se
limeti ıiliha ıanlıp data 
çıkmakta bulurdu. 

Silihla dağa çıkanın adı 
o zamanki hükümet naza· 
randa eıkiya idi ve zabıta 

kuvvetinin iıi gllcli bu azalı 
ıakileri tedip etmekti. 

Cumhuriyet kiiylilsl iae 
bir elinde kendi yazdıtı eıeri, 
öbir elinde sazı ve maacloli· 
ai ile ıebre inip ıahaeJ• 
çıkarak dinleyicilere, ıllr 
bir sesle Tllrk iakıllbıaın 
büyüklüğünil, kendisinin bu 
inkıliptan aldığı payı ve bun· 
dan sonra da ne yapacatını 
derin bir iıpatle haykırıyor. 
Siliba saralıp dağa çıkan 
köylünün o gazapla çıkı ı 
imparatorluk Cidarasiaia kir· 
lllk ve kötüllljilaü; ıahaeye 
kendi eseri ve mandoJini ile 
inen köf lil iıe cumhuriyetin 
bOy&k Tnrk clevrimiaia ıaa· 
det veren baıarıııaı iıpat 
ediyor. 

Eğitmenleri bu baıanya 
ulaıtıraaları blltla varlıia· 
mızla tebrik etmeyi bir bor~ 
biliriz. 

Abaen Gtiıtia 

Damızlık 

inek 
Ziraat Veklleti Tllrldye• 

de hayvan aeıliaia Walıı 
için Macariıtandaa 1eaiclea 
SO bat damızlık inek getir• 
mittir. 

Zayi 
T. C. Zıraat bankasının 

5140 numaralı vacleıiai ta• 
ıarruf heaabı için iıtimal et· 
mekte olduium mllhrllmll 
kaybettim, yenisini alacatam· 
dan eskisinin hiikmll olmadı· 
ğını ılia ederim. 

lımir KaymakkaJU 
mevkiinde Ahmet otla 

Hasan lıiaibilir. 

Karşıyaka ban 
yosu ve sahil 

• 
gazınosu 

Banyolarımıza teırif ede· 
cek zevatın memnaai olmuı 
için her tirli ııblıt konfor, 
dut plij ve saire baayocla 
bira için mBıade alıamııbr, 
sahil gaziaoıaaa lstaabaldan 
celbettitimiz baaeade Artakl 
kemançe Paraıko, kana 
T allt, moaoloğ MazlOm Ye 
saire gaziaomazdadır mlf• 
rubat ıon derece acazdar 
kabve (10) kuruıtar cumar
tesi pazar (15) karuıtar ga• 
ziaomaza ye baayomaza teı· 
rif edeceklerin memnun ka· 
lacaklarıaı vadederiz. 

Karııyaka iskele dibi 
ıabil gazinosu •• deniz 
banyoıu direkt6rllil 
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