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TELEFON 3503 

FlATI ( ıoo ) Para 
-Abone bedeli: Senelili (T) lira 

yarım dal:ıikasüren bir zelzele oldu 
••• .:\.1P". • • • • 

Tir} este Mes'elesi Başvekilimiz "ıkarada ıDün Musolini nutuk sövledi 

DR a ima ~iya~t bir çiban o.larak mı kalaca kur? 
oma· Berlıo mıh · · H' 1 • ıoora bi verı~ıo, ıt erın son Ro na .ziyaretinden 

ııod kr kat ~aba ugJamJaştığına, İtalya iJe Almanya ara . 
• 'o samımt •e be b •- d · · f . . b• r a~ım an ıkı tara ıçıo el . r 

rı~d anlaşma hasıl olduğuna dair Roma ve B~rJir. Lcay:=~~!~ 
baza; ~f.urulan bab~rlere, yapılan propağaodaya rağmen 
~ :ı• ıı gaıetelera, bunuo aksioi iddia etmektedi lerl 

A ut osusta .e~ '.feri 2iden (DeyH Meyi) "Tirye.stede: eski 

b.vnı _urya srıbı ıstıfa etmej-i düşünen ve iıtiyen Al 
ır srun m h kk k manya 

L· u a a surette l talya ile pek dostça ol k 
Qlr menfa t cnıyaca 

"" a ~upışması karşısında kalacaktır. 
Avusturyay - t ·ı ı. I '- k . a gos erı en KOiayiık veriJ n imtiyaz 6000 t -

"" te bar va 1 • on 
lind . f f d purun~o ıryesteden serbest bir liman şek -
L e ıs ı a e etmesınden ibaretti. Fakat Al b 
oakarak . r mabya una 

' 
k 

aynı ımandan ayni şekilde istifade t:tmeg· e kalkı· 
ıraa ocaman ti t ı · ı ·ı 

eJç Büyük erkinıharbiye 
ve i müdafaa vekaleti ile 
diğrekiletler erkanı, An
k arali ve ~elediye reisi 
Ne-1 Tandoğan, Emniye t 
direrü, mevki ve merkez 
komaları daireler umum 
müceri, Başvekil ile ha 
rİ , İJVekilimizi k.ırşılamak 
üzeubtsyooa gelmiş bu 
/unırla rdı . 
Tı durur dvrmaz baı

ve kCelil Bayar yan n-ia 
Haıv~ vekili olduğu halde 
buın vagondan inuek kar· 
şılarya gelmiş olan zevatın 
aynyrı el'e , ·ni sıkm ı ş ve b• care ı osu ı e ltafyan vapu rlarına müthic 

ır~ ıurette rekabet edebiHr. " ,,. 

.. u ıazete,. ~İ~yeslenin Almanya . lta lya aiyast ve ticari 
~uo~s~lbetlen ı~ın cabucak tehlikeli bir ç~ban halitıi alacak 

A le başı muıi~ a olduğu halde 
n ara ' l S ( A. A) - Baş · ihtim resmini ifa eylemek· 

ve:-kil Celil Bayar ile bari· 

• ırdsıvı ce oldugunu söyledikten ıonra ·nTiryesteyi b • 
ın a kıym tJ' b' . . ' oga· 

te ~luna n piyade ve j r. · 
ciye be kıli Dr. Teıvfik Röş · c!arı:ı kıtalarile po is müf · 
tü Arııs ref .tkat ve maiyet- rezei ni teftiş etmi ştir. 

d e ı ır ıncı gerdanlığı asılt bulunan o··ı·· b' k 
ına b t le d . u ı r a -

Pü - "ı ~nze ;~ t~ ır. (DeyJi Ekspres) gaz~te!İ de bu gibi 
k.~:z. er e~ . olayı Romanın daimi .surette Berlio ile dost 
t,... .bıtJ~f edıınınd çokk kolay olmadıiını ve Hitlerin her fusat-

lerindekj zevat iJe bidikte 
b ln~yon içinde ve dışın -

ugün Ş hrimizc dönmüş· 
lerdir. da tplanmış olan kalabalık 

bir lılk kütlesi içten teza · 
... ıı ı a e e ere her 'hf J k lbekl ... t ... 1 ıma e artı huırlıklannı bitir-

e uıra~ 18'1Dl yaımaktadır. 

Başt• B. M. M ı· · · · ec ısı reısı hürltle başvekilimizi selam-
Abdülhalik R d J k 

... Bkazı lng~liı ı•zetelerinin bağırmaia baıladıkJarı bu • 
en a oma Jamıtır. 

üzere dahiliye vekili, parti Alkara, 16 ( Hususi ) -
..,, amdakı •arlnla b'Jb R yena 
ı.. ,,. rın ı a111a omada yapacaaı t . ı· • 
,..erak edilec k h d" 1 o csar erı 

genel sekreteri Şükrü Kaya Başvc.\dhmiz Celil Bayar 

lıeJki de bu ;edik:d ı~e e~ . ara~ında ~aymak nıümküodür. iJe vekiller, riyaseti cum"ıur Çankaraya giderak Reiıicum-
başyaveri Celal, mebuslar, burumıız Atatürk'e arzı tazi-u ar erın bır aü .. uUe karşılanacaktır ... 

SIRRI SANLI balkan antantı devleti elçi- matta bu1uomuş ve seyahati 
leriyle diğer bü; ük ve orta j hakk1nda iıabat vermiştir. 

Dünkü ihtifal 
. .---. __ .......... _____ ----

liaıa tasara y -ra..~&a •• "'-~- _._ 

Dün Yatan fedaf ileri hava birinci top atıldı Şebi ı de 
Yenildi ••• 

~thidlerinin mezarları önün- bulunan bütüa dai , e ve mü-
e : lzmir halkı, aı ~ eri ve essc•e erde ve vapurlardaki 
~eami daireler erkanı, bütün bayraklarda yarıya kada·r ın · 

1
.ttekküller mümessilleri, po- 1 dirildi, fabrikalar ve vapur-

Milli küme maçlarını oy· 
nımak üzere şehrimize gelen 
lstanbulun Galatasaray ekibi 
dün Alsancak stadında Al-
sancak takımımızla ikinci ıı, jandarma Ye askeri müf- Jar düdüklerile ve bütün na-

keıeleri. belediye mtmurları, bil vasıtalan ve ulus bulun- maçıoı yapuuşbr. 
•ı ve erkek lise ve orta dukJarı yerJcrde birer daki · Garip bir tesadüf olarak 

01cuUarı izcileri, matbuat mü . ka durarak aziz ve yüce şe Ü ttı Galatasaray çoka karşı aldığa 

b 
tısUleri, ticaret, borsa ve hitlerimızi selamladı . l~incı 2 3 · tik mağJubiyeti Alsaocak 
~nka heyetleri, baro heyeti, topla bayrak g l!oe yerine çe-

'
ı '- k'ld' H f k karşısanda da tekrarlamıştır. 

l t.,otfer, özel kurumlar, ve 1 ı. er tua ta bir da ika 
:~!k~vleri kurulları sayğıy)e duranlar harekte geçti. Dün saha çok kalabalıktı 
~i'ddaler yurd ve ulus feda · Hava kurumu namına bir seyirciler 8000 olarak tah · 
ilerini takdis ettiler. su '.1ay ımız ve cumhuriyet halk min edılebılir. Hakem Üçok· 
. Tören saat tam oobirde partisi ve şehir Damına va - tan Mush fanın idaresinde 
1~tikl41 marşile başladı . Ve- Jimiz bay Fazla Güleç taraf· Alsanc~k oyuna başladı . Da-
~len ( dikkat;) kumandası lanndao birer nutuk söylen· ha ilk dakikalarda Alsancak-

k
teriae halk • şapkalarmı çı· di, muıika matem havasını 

terennüm ett' b' hlar müessir hücumlar yap· 
lrdı, askeri kıtalar selAaı 11 ır manga 

l · • · asker taraftndan da havaya tılar. İkinci dakikada Ce-
aııyetı aldı. Bu suretle bir üç defa ateş edildi ve tören ..ı milden güze) bir pas alan 

d•ldka kadar ılik6t devam 'h B k t nı ayet verildi. Dönüşte şe · asrı · ısa bir sürüşten son· 
k ti. tanh bayrağımız yaraya bitler selamlandı, ve alay ge· ra Alsancağın iJk golunu 
lldar indirildi bu esnada ,,·ye do .. ndu-. · b ı· b 

~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!•~!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!l"!'~ı~s~!'!'!!!!!e~t~ıll!'l"!!!~ir'l!!llvaueruPş~l~a~y~a~p~t~ı.!!!!!!!'!!!!!' 

18TER GUL iSTER AGLA 

GaJatasaray beklenmediği 
bir sırera yediği golün ver· 
diği acı ile hücuma teşebbüs 
dmiş isede Alsaacak mü
dafaası buna meydan ver· 
medi . Alsancak şimdi kat'i 
değilsede ııisbi bri hakimi· 
yet tesis etmi~ buluuuyordu. 
8 inci dakikada Alsancak 
Cemilm ayağile ikinci bi r 
go! kazandı. 

Daha oyuoa başhyalı 8 

- Sonu 4 üncüde --

•• 
Surive 
Haberleri 

Paris, ( Radyo ) - Dün 
ltalyan Başvekili . ~enes'de 
bir nutuk söylemıştır. Ital-
yan Başv"kilinin ıözü Fra.n· 
sı z - ltalyan görüşmelenle 
baştamışbr. 

Miı ltalyanlar ispanya hl· 
diselerinde Fransanın takın
dığı vaziyet karşısmda Fran· 

fı ·- ..a-.. lat .~.amlarından hak· 
ı olarak şffpoeyı: uui~ .. , ... 

Demiştir. logiliz · ltalyan an
laşmasından ıitayişle bahte· 
den B. Mussolioi Çember· 
)ayn hükumetini hararetle 
tebrik etmiştir. 

Ve en n ihayet son Hitler 

SiNEMA KÖŞESi 

Bu hafta Tayyare siı.ıemasmda birbirinden gilzel iki film 
birden: Milşkil itiraf ve Tamara gösterilmektedir. 

ıcıı~""~:!'llll!ml!llll!!SEm• 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR _________ .... --------

Aile Dırıltısı Cehennem Azabıdır . Halkımız iyiliei eörür ve tak
Aldığımız bir mektup : 

h "Diia ~üzelyahya kadar uzand~m, hanoı.~ biraz serinliğinden istifade ederek Gü.zelya· 
~an daga tırmandım, Kız Amerıkan KoleJı okulunun üstündeki yolu takiben göprüye in

dun, bir dağ ve kar gezintisi yapa·rak temiz bava aldım. Akşam üzeri tramvay caddesinden 
!~vaş, yavaş ilerliyordum, bir evdan cadde üzerine şaogar şüngür bir su bardağının düştü· 
~Unü ve param parça olduğunu gördüın . Arkasından iri, iri kadın ve erkek sesleri geli· 
~~rdu, aayri ihtiyari biraz durakladım ve dinledim : 11 Attığın bardak ya kafama gelseydi ? " 
8ır bayan sesi : "iyi ya ben de zaten onun için attım!,. "D~mek bir rop içia yarala oma
llııo senin için hiç ehemmiyeti yok . ., "Artık canıma tak dedi. 11Sen Jaf anlamıyor musun? 
'fok yahu, bugünlerde kazancım pek fena" ondan sonra daha çirkin sözler taşmağa bat· 
l•dı, bu bidiıeye çok üzüldüğüm için hemen yoluma devam attim, aileler aras oda bu tat· 
•ıılık nedir? Neden bu kavgalar yapılıyor ? Herkes bütçesine göre ayak uzatsa ve böy1e 
dırıltılar yaparok ağızlarının tatları k ı. çırmasalar oJmez mı ? Karı koca demek bir vücüd 
~t~ektir. Böyle meseleler gilıellikle ballolunftbiHr. Hergün yüz yüze bakan çiftlerin birşeye 
8•nırlendik_leri zaman böyle münasebetsiz hallere kalkıımaları ve yuvalarını yıkmal&rı doğ· 
rıısu tee190fe f&yandır. 

Sen do ey okuyucum, bu çirkin kavraları duy duy da : 

dir eder 
Aldığımız bir mektup: 
"Karşıyakada hakikaten sinek azalmıştır. Geçenlerde ga-

zetenizde yazdığınız gibi fen dairesinde yapılan mücadele 
çok faydalı olmuştur. Uyle umuyoıuz ki bu ıene ıivriıinek· 
)erin kökü tarnamile kesilecek ve Karşıyakamızda bu müziç 

Şau ( Hususi ) - Suriye başeratın şeninde ... ve ezasıodan k,utulmuş olacaktır. Sağlık 
başvekili bay Cemil Mürdümj bakanlığımıza ve Manisa mıntakası mücadele heyeti erki· 
ile birlikte Suriye komiseri nına ne kadar teşekkür etsek azdır. Varolaunlar." 
kont Martel'in Parise gide- Halkıo Sesi: 
cekleri haberi henüz teyid Mücadele cemiye ti başkanı bay Şevket matbaamıza ka-
etmemektedir. dar gelerek bize lütfettikleri izahatı dinlediğimiz zaman 

Suriye başvekilinin Parise 11eticenin müspet çıkacağını o vakit takdir etmiıtik. çüa-
gelmesi Fransa hariciye ne· kü bay başkanan gayet samimi ve vazife aııkı olduğuna 
zaretinden aorulmuısa da da- sözlerinden ve tavırlarından anlamııtık. 

Sıhhiye ve içtimai muavenet bakanhğımıza ve halkımızı 
ha cevap verilmemiştir. Pa-
risten izin gelirıe başvekil 

sevindiren kıymetli ve çalııkan doktorlarımıza bizde içli tı· 
ıekkilrlerimi.zi suaara:ı . 

kendisine yardımcı olmak 
--------------------..LJLIIu..ıı:JJ:ı--LJLI.;LL........1r.ııı:n~n..-.._.tı.:l'_~~-------------J--.:TI' • T n:Tllt .nnn r n ı U:TT.T'll1 n nnTn Tn ___ ____. 
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' ftalkıı , 

~~mm~-~~asmm:mmıımm~m•ı· ÜNY ADA 
jsiv ~s~:r VE ADALE. Tİ İLE; lnoktorun Nasihati~ NELER 
a Turk JJunyasının En Yüce Hakanı m 
!~~r.:-:rni=.li1Bi'I • • • - 8 Uyku OLUYOR~ ı~.r;:ıl.J.=ıl!.ıl~ı::I!Elli!J ıı Düokü beyin yorgunlu: 

et HA y A T v E K A H R A M 4 N L 1 K LA R 1 ti yaz~mızda,. ç~lışa.ra~. yor.o~, v ndsor Dükünün 
il m beym ve sınırlerımızın ıçı şof orü işsiz 
C;]ITarilıi Tefrika '7"" . k k ~ 1 de bir nevi zehir hasıl c 

8
. 

1 
v· d dü· •m99a~ 22 Yazan: H. ıur e u/i& j dug"'unu v b h' ar zaman ar, m sor 

-~lo:'4·~-----~- =---____ ~t+l~t!lı. d' 1 ke uk ze 11 a~ckıı künün şoförlüğünü yapmış 
K 1 • • ı • 1 m enme , uy u, ve su ı h k il kt 8 evı ÇeVJre im OD)ar İster net ile vücuddan defi , ol~~I ve d~~k ~ala d ra 

1 
•• an 

l•St t )I J tardetmek mümkün olduğl çe 1 me ~.gı ~uo er e, mu~· emez es .m O acakJardır nu söylemiştik. takbel duşesı, Fra.nsa~a •go· 
1. "'1-ı · d B . • • türen Ladbruk, şımdı Lon-
nsan o u enn en yığınlar • ralı radularını her gu .. n eyın ve sıotr yorgenh d d t l k l d oto d 1 • Y ya- w • • ra a o e apı arın a -

k
peyr 

8 0 
uyor, geçecek yer nındaki kadınlarla dolaşarak ~u?u gıde~ecek en mühu mobil kapılarım açmakla ha· 

a mıyor, bu kargaşahkta hastaları ziyaret edı'yo .. amıl bakıkaten uykuduı t k kt d 
M'h T · r, go· U k k ya mı azanma a ır. ı race aerın bu çadınoa nüllerioi alıyor, kendisine y u ara~lı~~a olmalıdu Şoför, dükün yanında 18 
kadar gelen büyük bir taş " yeşil Melek un va . _ Gerek kendınızı ve gereks l 1 ış du·· kten ayrılın• .. 1.. .. " Dl ven 1 ki k yı ça ışm , 
parçası o umune sebek olu- Jiyor. 1 çoçu arınızı araolıkta u ça da, talibinin garip cilYe· 
yor. M I K yumağa alıştırıuız . Elektril • h" b' . b 1 t p d. hl . . e ımet asım da bergün . h d .. . sıle ıç ır ış u amamış ır. 

a ışa arının ıpeklı aa· ordusu t 1. b' 2ıyası veya u guneş1n Ve *** 
d d k k nun a ım ve ter ıye , J k' .. k' J ırının orta an al ması . ev ı musta ım o mıyaıı şu • I J • • t 
Hintlileri daha fazla korku ısın~ .~we,zaretkeddiyor, gündü?:- atı olsun göz üzerinde mü·Mıl et er cemıyetı avu~ 

t ı~ d.. .. .. v.. . . erı og eye a ar bütün or- 'd b" . h k sa tın alıyor 
Yet e ahşa udş.urdu~u. ıçın du kıhç talimi yapıyor at 

1 

sb~'ı 
1 

ır ktes1ır . asıl etmez vE M' Ull şu1 ı· ·• b b 
1 za en arp ne ır bılmıyen k l . . . ' oy e uy u ar 1nsanı kan. ı et er mec ısı. a çe e• 

b d 1 . oşu ara tertıp edllıyor bu d . ı d 1 d" 
U a am ar hıç yoktur fena ti k' . . . 'ö- i ırmaz. Bun-ieo başka uyku rınde nazlı nazı o aşan ı· 

h Jd b sure e va ıt geçırıhyor g · ı "t·· ·· - - d n a e ozuluyorlar. 1 d · · rüyuız olcnalıdır. Rüya uy- şı tavus arın o umu yuzun e 
Yalnız Racanın oglu kaç- e ~~ sonra umumi istirahat esnasında dimağına bazı erkek tausların da kederden 

mağua mvaffak oluyor, ordu verılıyor, akşama kadar ya· kuvvetlerinin otomatikman 6lmelerini önlemek için on 
yu kendi başına barakıyor tıhyor, akşam olunca ateşler, faaliye geçmesind~u ileri jı?'e- tane dişi tavus kuşu satın 
Arap kılıcından kendilerini meşaleler yakılıyor, gece ya- len bir hali . hususidir. Rü- almıya ka ar Yermiştir. 
kurtarabileı:ler arkalarına rısından sonraya kadar eğ· yı uykular da insanı kandır- **" 
bile bakma.ğa cesaret ede- lenc~lu devam ediyor. maz. Bilakis, böyle uykud an İngiliz taa~SU bunun 
miyerek kaçarlarken ncanın Hükumet idaresini eline uyananlar daha yorgun uya· hir 

1 
ÜmUilt'Sİ 

ce.sur karı!ı at üzerine ahlı- alan Mihrace Taerin karısı nırJ ar. Uyku eskıleri o derli-
yor, onları geri çeviriyor, şehrin ile ri gelenlerinden mü· ğ i gibi taaı mana!oli!e delik-
A1ori kaleaine sokuluyor, rekkt: p olmak üzere bir k u- s iz olmal ı dır. Uyku mü.:fddi 
şehrin etr_dındaki tt.p eleri ru ltay yaptırıyor ve kendisi- yaşı gö . e değildir. Fak at 
tutuyor, oldukça müke mmel ~e buna riyaset ediyor. Şeb sekiz saat uyku uınumiyetJe 
bir müdafaa hattı teşkil edi- rın uzun müddet nıudafa- kabul edilmiştir. 
yor, etraftan da bir çok kuv- aya muktedir olamıyacağı K..üçüklerde bu müddet 
Yeller celbediyor, bu suretJe ileri sürülüyor. Bu mecHste J on iki saat olur. Daha 
iki ay kadar mukavemet Brahmanlar da yer almış ol· j büyük çocuklarda oo saat 
'!diyor. • doğundan onlar1D fikiıleri nihayet kabillerde sekiz saat 

Mehmet Kasım kutDandan- soruluyor. ı kafidir. ihtiyarlarda uyku 
latile görüştüğü bir mecliste Baı papas şu cevabı ve- müddeti çak azahr. Bu da 
ıu .sözleri söylivor: rıyor: bir dereceye kadar fiziyolo-

- Burada ne kadar ka- - Vişnoya ka.r~a "~.+. .. ~: i ;kf r " kt ı - le ı .. t 
Jabifiriz, aceba cuab.11.&.u• IJf.l.e ıen ıa.ıcaydı hbareketJerin kaç em~ en a: ,8 uç saa 
kaç ay ~afi gelebilir. defadır cezasım çektik Onu geçmeyınce uy u ar umumi· 

Beytülmal emini cevap ve- daha ziyade kızdırmak için yelle kabuslu olur. 
riyor: 
- o~ ay bol, bol. Çünkü 

bozulan ordunun erzakı ta
mamile elimizdedir. 

- Buna çok sevindim, o 
halde biz hem din lenmiş 
olalım ve hem de yarahJar1· 
mızı eyi etmekle. meşgul ola· 
hm ve fazla zayiata meydan 
vermiyelim, bana kahrsa ah
van din, kaleyi çevirelim, 
onlar ister istemez bize 
teslim olacaklardır. 

Bu teklif bütün kuman· 
danlar tarafından kabul edi
liyor, kale sarsılıyor, yaralı· 
lar1n tedavisine çalışılıyor, 
Zehra Bint Zehip, l>izzat ya-

h ••• ergün bütün halk mabede 
uğrasın, ayaklarını ögsüc, 
yalvarsın, başka türlü kur· 
tuluş yoktur. 

Mihracenirı karısı oturdu
ğu yerden ayağa kalkıyor, 
yüzünden ateşler saçıldığı 
halde şu sözleri söyliyor: 

- Ben, başınıza geçtim, 
kadmlığıma bakmadım, ida
reyi elime aldım, iki aydan 
beri geceli, gündüzlü ça· 
hştım. 

(Arkası var) 
n.r •l';;!Ciır __ .... 

Yeni bir 
Katalok 

Müzelerimizdeki eski pa
ralar için kültür bakanlığı 
üç ciltlik bir kataJok hazır

latma ktad1r. 

Sun'i kauçuk 
yapmak işi 

Glaskovada açılan lngiliz 
se rgisinde teşhir edilen ve 
içi .. de çıplak kadın tablola· 
rı bulunan büyük resimler, 
halkın itirazına uğradığından 
serği heyeti bunları sergi· 

1 d~n kaldırmıştır. -·-Rahibeler 
Manastırında 

rizyen gazdesinin Ş~ nghay 

muha biriı. d cn öğrenıp ydZ
dığına göre Ct" phede Ça . g 
lo da ki f , ansız kadın ma
nuhrı şefı O Furo J •pon 
askerleri tarafından öldürül· 

16 MAYi& 
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Ne mutlu sana babalık •• Böyle 
kahraman evlid yetiştirmişsin 

ihtiyar : ı saz olsaydı daha iyi olurdu •• 

- Ne yapalım kader böy- dedi. 
le imiş.. kavuımadık. - Ad1rma canım.. böyle-

Dedi ve ilave etti : de hoşumuza gidiyor. Yeter 
- Tanrım kalanlan mes'ud ki gönlün istesin •• 

t • Delikanlı aüldü : e :ı.ıo.... • 
ihtiyarın gözlerinde incile- - Yani daha çağıracak 

nen göz yaşları derin bir mıyız ? 
sevincin ifadesiydi. Be bitti sanıyordum ... 

Kendisine dedim ki : Ben de gilldüm : 

- Ne mutlu sana baba- - Bitti olurmu delikanlı •• 
lık.. böyle kahraman bir e•· haydi başla bakalım, .. 
lad yetiştirmişsin.. düşiln ki Kurtuluş olamadığını anla· 
onlar ölmeselerdi, biz bugtne yınca, rüzgarın serin esişine 
kavuşabılir miydik ? Tanrı sesini kaptırarak haykırma{[a 
cümlesini rahmet eyleye ..• 

başladı: 
İhtiyar, ayni heyecanı duy . Uca dağ başında sığınlar 

duğuou ifade ederek : 
- Sen benim göz yaşla 

rıma bakma.. bunlar sevin
cimdir oğul.. sevincimdir •. 
sana bu mehtubu okurturken 
duyduğum beyecam anlata 
mam. Zati, biz çocuklarım zı 
bu vatan için büyütmedi mi? 
Onlar bizim değıl, bu yur
dundur oğul ... Bu yurdun ... 

İhtiyar, karşı ufku tarıyan 
gözlenna uzun bir müddet 
ayır ıadı •. 

Muhtarın kardeşi yanımı a 
geldi. Elemli havayı daiıt

mak istedim. Ve : 
- Dclikanh, sazın yok 

amma, bize bir iki türkü 
trGKU '"' Ut'!OIM 

- Nasıl o lur beyim, dedi, 
b en sazla tiltkü çağırmasım 
biliriw . böyle tadı çıkmaz ki... 

- Canım.. olur •. Gönül 
istediktan sonra .. olur. 

Dıye israr edınce Muhtar 
da şunları söyledi : 

- ÔyJeya canım.. beyi.. 
bayi çağar bırşeyJer •.. 

Delikanl. bir İki öksürdü. 
karşı ufuklardan iJbam al
mak ister gibi enginlere dal
dı ve şu türküyü çağırmağa 
başladı : 
Hasta oldum hey ağalar, 
Halim bilmez dağlar şimdi. 
Dost karşımda düşman gibi 
Saçların bağlar şimdi. 

gezer, 
Derindir göU~rin göuüUer 

yüzer. 

Dilin şeker olmuı şerbetler 
eıer 

Altın tas içinde bala dön-
müşsün 

Sarı çiçek savran kurmuş 
otudur. 

Türlü çiçeklere haber ye· 
tirir. 

Sünbüllü daiJardan koku 
ıetirir. 

llgıt, Ilgıt esen yele dön· 
müşsün .•• 

Bu sırada serin rüzgar, 
seçı arımızı okşı · arak estiği 

içın, ben de delikanl•aın 

ç.tğıı dığı türkünün ıu ıon 
mısraıoı tekrak ettim : 

1 g•d, llgıt esen yde döo

- Arbk karşıki 
çıkalım Muhtar t 

Dedim .. 

müıslln. 

tepeye 

- Peki.. baş iistftne ... 

Dedi ve ı, ... ,, berabf'f, ihti· 
ya. ı ve delık.n! yle bütüb 
oradakiler yokuşu inmeğe 

başladık. Tarlalardan türkü 
sesleri geJmiyord.J artak ... 
Rüzgar esiyordu ... 

( Arkası var) ---· ..... 

1 ---------=-----=-a.-a:m 

Müracaat 
Etsinler 

müştür. Hava!i ajan ımn ver
d ı ği malumata göre bu cina 
yet şdi maa,aastırdaki rabi 
belere hücum eden japon 
askerlerioio önüne geçmek 
suretile rcıhibeJ e ri korumağa 

çalışmasından ileri ~g_.lmiştir. 
Japon mubafili her ne kadar 
şef n Japon polisine karşı 
durduğur dan polis tarafın· 
dan öldürüldüğünu iddia edia 
ediyorsa da gazete me\osuk 
malumata dayanarak bu öl
dürmenin easker ta rafından 
yapıldığını ve hatta şef ile 
beraber iki de Çinli öldürill-

Deliyim bakman sözüme 
Yar ban cer vurdu özüne 
Dönüp bakmıyor yüzüme 
Y es çekerek çağlar şimdi 

Dünyanın 
Meşhur 
Kedileri , 

1 

Hisarönünde 
Kiralık Kah

vehaneler 

Bingazili Mustafa oğlu düğünü ve bu ölülerin ceset 
Mustafa, Ma hmud Farhu t, lerioio hemao yakıldığını Dünyanın en meşhur ke · 
Ö mer NaiJ, Hüseyin oğlu iddia etmektedir. Firkat odu yakh canım disi, İran kedisidir. Renkleri 
Niyazi, Hasan Hüseyin Fat- •• .. •••••••• .. •••••••••.... Feryatla geçer zamamm; türlü türlüdür. Beyaz, kül 
ma ve Sadiyenin Servihhan- ı ı Yaralıyım akar kanım renkli&i, sarımtırak olanlar1 

da (20) numaraya müracaat ıı O O K T o R .ı Deli gönül ağlar şimdi... vardır. Ekserisinin gözleri 
bmirin Hisarcamii önünde etmeleri rica olunur. Bu türkü çok hoşuma git- iki renktir. Biri liciverd, di· 

58, 60 numaralı biıbirine ı _ 5 J Salih Sonad J ti. Dedikanhya dedim ki: ğeri sandır. Bu kedilerin 
muttasıl kahvehaneler Hazi- Karanhkta gözleri görmi · - Sen de benim gözüme Asya steplerinden geldiği 
randa kiraya verilecek ve ı CiJd, Saç ve zührevi hasta- ı girdin şimdi.. söylenmekle beraber, bu id· yen insanların bu hassalar1nı • 1 ki ı 
hemen kontrah yapılabilecek- • 1 ar mütehassısı Kızardı ve: dia tam olarak kabul edile-artırmamak için alınacak en ı Ik B • 
tir. tesiı li tedbir bu gibi kim se - inci eyler sokak No. Sl • - Gene çağırmadık bey.. memektedir. 

Sıhhiye ve belediye niza · ı Her gün öğleden sonra ı • 
lery A vitamini vermektir. •••• .. ••H••••••• .. •••••••• Q!ie*;t:l:~:A::*:A::**~~~:A::W:ıtdt:j::*!t:t*:k**fl' 

:.;::7,:,:~re :::~~=ı 
1

::;:.i~ ~.:u::~·~:i ~.: 1·~~~.~~!~.~ Fransızca Ders = TA y y AH ( sineması TE~~~?N M 
lığa elverişli tesisat vücuda d • tC O b d ~ 

Her,~,. ~.z ıc uz, ı ,tır ~·y bı- ır. lstı•ven 1ııı1tC BUG N dünyanın tekdirini kazanae 2 film ir en )t getirilmiştir, • m m en et t or, foko ı en 'e~cısı •• '" 

Y 1 . ı· ~ cırc: . .ıııııcfobkr bu ;ok Lo•u 1 M .. k· ı •t• af 
o geçmesı ve ge ıp ge- ı .. ~ · .J , dcloı• bı:deo ıı·o~c,yorıa.. Satılık Mo- Her türlü yazı işleri ıçın, f( • UŞ J 1 lr )t 

çenledn gürültüsü ve müş- !:c..~rodcı 1 en zarlf elbise, nakış, çama· t( Alber Prejao, Jani Holt, Erick Von Ströhen )t 
terilere sürünmesi gibi ra· v J..!'1_9!. i , dad.mıza yefoir ' torlar şır, şapka , kundura, mobilya H 

2 
T )t 

hats ı zlıklardan da beridir. ~ ve inşaat modelleri irin, Ro· » • a mara )t 
- ' e ~ ~ , O"'ldun scfrııo Y "I\ U... 

Hisarcnünün şerefli ve z eö• t "h1nız . Elektrik istibsaliıı de ve sa ben Katan kütüphanesine mü 1j Zengin Revülü şarkıh, danslı büyük operet O:: 
'ı mev.sim itibarile en serin ve nayide her türlü makineleri racaatı. "" A p t • J w il' l sakin olduğu görülebilir. tahrike yarar iki tane Dizel Mektup adresi : Posta ku· .V yrıca: aranıun JUrna _____ )t 

I 'ı Anlaşmak için kotancılar siste mi motorlara sabi biz. Bun tosu 158 =Seanslar: Her &ün Müşkil itiraf 2,4~-5,40 9 da .• Tama•!t 
.. J da 44 numarada B. C elal Jar1 satın almak isteyenler Mağaza : Esnaf ve AhaJi t( ra 4,l 5 ve 7,35 de başlarl Ji 
,~llJL.:...ı ~ve-'""M__.eh_m__,e~t ~S~us_m_u_ş~a~m~ü-r_a---1~~...:::...::......::..:.::=-.:...::::!!:!:::::..:__::::!:.!=:......~G-~a_z~i -b_u_lv_a_r_ın_d_a~l8~n-u~m~a~r-a~h-L-B~a-n_k_a_s_ı ~k-a~rş_ı_sı_o_d~a--Ç~u-k_o_r_1 +c ____ ~-~- !'~~A!L~_!!_: _3o __ -~~'!:~-::~~----------1t 



!Iznıir şehirli ve köy Ü halkına 
muı e •••• 

1 
..• d ' 

• n l n '\~ l \ • dolayisile senenin en sağlam şık ve r.arif kaşe ti· 
a i çeşid yatlık yünlü kumaşla dan rekabet kabul 

.• .t :n ıyecek derecede yalnız ( Hasan Basri Şer.b
0

ç r ve şe iki 
S d Mehmed Gülaylar ) fabrikasından hazır ve ısmarlama toptan 

8ZJD 8Dt ve perakente sat.şiarını temin edebilirsiniz. Muh'erem mllş· 
Sözünden terilerimizin bu fırsRtı kaçırmamalarını tavsiye ederiz. Bol ve 

Eh;;;;~;;~;;-;~~;;;~=---------------------=========---------- zengin çeşidlerimizi bir kere görmek için müşterilerimizi Elenin •6.zü efece olur canoao bekleriz. • 
«Karacaoğlan» dan Parçalar 

Kömür gözlü yardan ayrı düşeli, 
Her dikili ağaç dar benim için .. 

Fiatler: Asım Riza biraderlerinin modern kumaşlarından 
2 puro11alı caket pantalon 24 lira, 3 purovıc. l.7 kaşe caket 
pantolon 1 purovalı 14 lira, krepsi caket pantolon envai 
desen 1 purovalı 12 liradır. 

Sabrın bir sonu vardır 
ffataydan alınan haberler • • yine can sılcmağa başladı. 

Oradaki fesatçılar durmadan 
Tlirk kardetlerimize ellerin· 
den gelebilen her fenalığı 
yapmaktan çekinmeyorlar. 
Biı TOrkler, çok ıabır:ı in
Hnlarıı. Attığımız ad1mlan 
beaaplarız, kimseye fenahk 
yapmayız, bele kahpelik ise 

hiç elimizd n gelmez, «'fece 
mertçe ve insanca yiiz yüze 
işlPrimizi hal edt>rİz. 

Onlar böyle tt>bditle öte· 
kinin, berikinin &nüne geç
melde bir iş yapıtcaklarını 
~anıyorlarsa aldanıyorlar. Hak 
daima bakhr. 

llR Orada Türk galibiyeti ve 
- Sonu 4 ilncüde -

Aş~am didim aşamadım başından, 
Yagıyor dağlara kar benim için .. 

Ücesine çıktım yayla yayladım; 
1 dim inginine seyr n eylcdım; 
Hey, ağ lar evvelcede söyledim 
Deeeyor yolları yar benim içird. 

-------

"~aracaoğlao,, derki yerim, içt:ıim; 
Agır saltanatla konar göç.erim; 
Ahdim olsun onu alır kaçanm 
Ferman çıkarsınlar var benim için!.. ------_ ........ ________________ _:__ 

t'· 

~~----------...... --·-------------------------
- Demek. bu yaz Ödemişin Gölcük yaylasında bir ay oturmağ• karar verdik!öyle mi? 
- Bu yerın bir cennet köşesi olduğur:u duydum, o kadar methedilir ki... 
- P~key aenio gibi lstanbulun yüksek sosyetesine meaıup bir kız, konforsuz yerlerde, danss1z ve radyosuz dağ başla-

nnda bır ay nasıl kalabilir ? 
.. - A lr~rdeıim, öyleyse duymamışsın GölcOklerde her türlü konforu havi öyle güzel bir otel yapılmış ki... Bizim Şişli 

eglenceleıınden. daha ~evkli ~ğlenceler otelin salonunda oluyormu;. 
B~ ıözlerın bayagı benı de ayaklandırıyor, eyi amma oratarı efeler dıyarı, böyle iki lstanbu1lu kızın talipleri çıkmaz· 

mı dersın, ıonra dağa kaldırırlarsa ne yııparız.? · 
- ~ok r~ca ederim, eski zamandan mı beb"ediyorauo, bugüıı efelerimizin yüzleri gibi kaf a'arı da aydınlal'mış ve kadın·L 

lara burmebn ne demek olduğunu pekala anlamışlardır. 

Cum_hurivet Kişesi .Ucu-ıluk rekoru 
E~ki Mahkeme O. AJipaşa C. No. 96 berber R("ceb VE 

Her defasında va· 
ta11daılar1nı bOyük 
ikramiyelere kavuş· 

turan bu uğurlu kişe 
ıene ıon kcşidede 

ufuranu Jıbat etti. 
40,000 liralık bllyük 

ikramiye isabet eden 
14178 numaralı bilet 
kiıemizden peynir 
tOccsrı bay Envere 
ıatılmııt•r. Bundan 
bat1

{ 1500, 1000 ve 

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

daya uygun Panama ve kadın 
şapkalarını (150) kuruşa sat· 
m .kla ucuzluk rekorunu kıran 
Ünive sal 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 

ADRESE DİKKAT: lzmır satış 911besi Alip .. ~a caddesi sar 
raflar karşııı yalnız: 31 numar.adı . B ~ ük le\ hava dikkat 
alameti farık. Harn Basri Şenbiçer fabrikası. .. 

Temiz, 1aze 

ilde , 
Korsa, Gözh k 
Barometre, l)eretc 
Lastik eşya 
Tuvalet çeşitleri 

Sıhhi lev .. zın1 
Daima bulunur. Her yerden 
ucuzdur. 

S. Ferid 

Şifa 
Eczanesi 

Hükümet Sırası 
' 

~~~~.~~~~:~~~~~~~~~~~~~· w...:;;a.;;;ıııt;iil..r~~..,....., """'.._-.;;;;ııı.:: ~~~~~.....,..,. • 
~ ~ ...... ~ 

f!} Elbise ve Manto f! 
;:~ Meraklılarına MOJda t 
~~Zabitan, B yla1 V\: B, vanla ı• 
~J - J 1 
•]En müşkülpesent müşterileri memnun 1 

t•~eden bu firma vı unutn1a' ınn [t 
r!1 Tüccar terzi (Türkpazarı lbr~him : 
{+1 Karakaş) bukere yeni mağazada zen gin çeşıdler. Terzi- 1 
(+' hanemizde bay ve bayanlar için son moda zarif ve tık ı 
(+] manto, rob, tayyor, etek, büluz ve tovakar Zabitan ve 1 
M sivil elbis,· ve kaputları imal edilir. 1 
[+] Muamelem peşin ve taksitledir. 
(+,Bu sözlnin doğruluğunu anlamak için bir tecrübe kafidir. 

~~'Dil<KAl~: Yeni ı\lağaza Odunpazarı No. 12 ı 
~ ~ 
f+l l~ELEFON: 3276 s 
•~~~~~Q~~~~~~.~~~~~~,~~~ ..-.~~.... ~~....- ......... ~ı:.-.. ..... ıı.;c.1~...-...lila 

Yaz geldi çok su içmek 
zarardır. Susuzluğu gider
mek için ( Kalküte ) den 
su. eti mahsusada ge irtti· 

ğimiz (Demirhindi) den az 
bir miktar almak kAfHir. 

Yemekleri fazla kaçırırsa· 
nız korkmayınız derhal üze 
rine ( Hassn Meyve Özü ) 

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

Kışlık ve yünlü eşyayı 

kaldmp saklarken herhalde 

500 .ı.ralık ı"kramı'ye r ... 1,~~.•~~~~,~~·~ .. ~~,...~-=-~~r ... 1•~•:"E \T~lliOiiıl ...... ~~tıiiiiııll...-ıııl..._..,_tıiiiiııll..,.ıı...6~ .... llıı':;,,.lıi'öiit~ ..... llWll..,_...,~ .. T.flıiiiil. j 

mllkifat kazaadırmıı ~ 23 .'4İsan mün:ısebetile fevka!~de ucuzluk 11'!.!'ı~~ 
uğur ile ıöhret ka • " t "'" 

taze ve hilesiz (Naftalin) ile muhafaza ediniz. Bu hususta 
tam emniyette bulu ... manız için bu'ibtiyacınızı mutlaka depo· 
muzdan temin ediniz. G~celeri 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, beyanlar için her cins tuvalet eşyasını en ucuz fi-
atlerle depomuzdan tedarik ediniz. Telefon 3882 

zanmıı olan kiıemiz· ~!~ TTRZİ M. St..L M · OZER ~:: 
den bu aaadete ka- (+] 23 Nisan ?38 "den 31 Mayıs 938 e kadar [+1 
Yutmak iıtiyea bB- '•1 BUYUK UCUl.LUK f+' 
tüo v ıtandaılara ba tertibin devamlı biletlerini Ctımhuriyet ~ Mevsimin en münasip Kare, Rige ve sair kumaşlar- :~ 
kiteainden almalarını tavıiye ederiz. (+] dan, takımı 25 lira, Hereke, Yüniş ve emsali fantazi [+, 
- si:'clT.:O.'::h:------,ı r•l kuma,ıa.dan takımı 21 lir•, fevkalade lüks ve fantazi r+i D FA H R t I c;:. IK u.a,......tı=ta .. 

[+] kumaılardan takımı 29 lira., r+l pmE>t r. ~ IT'~a ....... 
Dr • Demir Ali 1 f+l Bu kumaşlardan mektepliler için yeleksiz üçer lira [+] ti lzmir Memleket Hastanesi Rontken MOtehauısa B 

KAMÇIO\:JLU Ct tenzilat yapılır. Çocuklar için kısa paotalonlu takım 15 {+.., a RONTKEN VE a 

1 t!~ ili 16 lira. !? a El kt• •k l d •ı • 1 la Cilt ve Tenasül hastalıkları ve , .... _. i•ı ~ 
elektrik tedavisi [+] Teminatlı iş. Bu tenzilattan istifade ediniz r+l a e ırı e BVI erı yapı ır 

~~~-~b~~~ir~-~~·~ı~~L~~~J~•~S~o~ka~ .. ~~o~.~:~S~SLT~~~~~o~nu:~3~4~7Z9~~'~'~~~ ADRES:Y9iKavaflar~r~ııNo.! ~ 8 &~ci Bey~r Sobk No.~ TELEFON:2~2 8 
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·. ffiı,m iı 1 ı :r~ 
lt·]~]jft:ıı 
!Talebe 
1 

; Kıvafetleri 
! İlk orta ve liıe talebeıt 
l çin yeknasak bir kıyafet 
~ :atbiki etrafında Kültür Ba· 
"\ ranlığı tetkikler yapmıştır. 
c ilk okul talebeleri (kız - er· 
t! c:ek umumi olarak göğüslük 
le riyeceklerdir. Göğüslüğün 
t ıengi {gri) olacaktır. 
<f Lise ve orta okul kız ta· 

1 ebeleri de ayni biçimde gö
rüslük yapacaklardır. Erkek 
i ı~ta tahsil talebesi için de 
' ıır kıyafet düşünülmektedir. 

.,hsan Tek'e in 
:, :esedi bulundu 
'a 20 Gün evvel ortadan kay
, olan Burnava Zıraat müca
lr ele i!tasyon muhasebecisi 
ı. 1san Tek'erin cesedi dün 

1 ~arşıyaka sahillerinde bulu
,' arak deoizden çıkarılmış 
., e tahkikata müddeiumumi 
t ıuavinlerinden Handan Da· . 
• ıy vaz vet etmiştir. Hasta-
1' aneye kaldırılan cesed 
l ugüo hüliümet doktoru Bay 
~ sat t~rafından otobsi yapı-
ıcaktır. 

1 

·Staja 
Gidecekler 

1 Adliye vekaleti muhtelif 
1 ~iye~erden on bakim ve 
c iiddeiumomiyi Fransa ltalya 

e lngiltereya staj yapmak 
in göndermeğe karar ver· 

ı iştir. 

A sarayda yer sarsıntısı 
Zelzele Yarım Dakika Devam Etti 

· Aksaray 15 (A.A) - Kırşehir yer sarsıntısandan beri hafif hafif ve muhtelif zamanlar
da tekerrür edip duran yer sarsıntılarından sonra bu ıabab Aksarayda şimdiye kadar 
olanlardan daha fazla şiddetle saat 6 40 da şarktan garbe yanm dakikaya yakın deYam 
eden orta şiddette, diğerleri 5-10 saniye devam eden hafif yer sarsınbları duyulmuştur. 

Nüfusca zayiat ve binaca hasar yoktur. 

Harbiye takımı Güneş ve Beşiktaşa yenildi 
Istanbul 16 (Hususi) - Cumartesi günü sıfıra karşı 3 le Güneşe yenilen Harbiye takımı 

dün Beşiktaşla yaphğı maçta tekrar 3 • 2 ile syunu kaybetmiştir. 

Halayda neler oluyor? 
İstanbul ( Hususi ) - Nahiye müdürleri tamamile değiştirilecek, Antakya kaymakamı· 

nın vazifesine Dibayet verilecek, Hasan Cebbare işinden çıkarılacak, umkmi af ilin olu
n acıktır. 

Diva bakırda Zelzele Devam Edivor 
Diyanbakar 16 (Hususi) - Oiio gene vilayetimizin muhtelif kasaba 

defa yer sarsıntısı h ssedilmiştir. Zayiat. yoktur. 

Bir Canavarlık 

ve köylerinde iki 

Gözü kör bacağı topal bir serseri 2 kızı kirletti 
Kula 14 ( Hususi) - Burada Resul oiulJarından 25 yaşlarında bir gözü kör ve bir aya

ğı topal olan Adem isminde bir canavar kız kardaşıoın beş yaşmda kızı ile diier üç ya 
şıoda bir kızcağızı canavarca kirleterek hastalık aşıladığmdan tevkif cdilmitti Bu ahlik 
düşkünü serserinin mahkemesi dün ağır ceza mahk~mesinde başlamıştır. Bu ablibsızhk 
kazamızda nefret ve heyecan uyandırmıştır. 

Parçalanan yavrular hastahaneye kaldmlarak tedavi altına alınmııtır. 

Belçika Kabinesini Spaah Kurdu 
Paris (Radyo) - BruXselles den haber veriliyor: 
Nıhayet eski kabfo .. de hariciye nazırı olan müsyo Spaak liberaller katolik partilerinın 

müzaberetile kabineyi teşkile muvaf,k olmuştur. 
Kabinede 4 sosyalist ve 12 parlemanter aza vardır. 
Genç Başvekil bir çok müşkilitlara uğ'rıyacağı tahmio edil mekle beraber muvafık olaca· 

Yurd U2runa Can Veren 
Uçmanlar 

Kim bilir dotunun hanği ıen 7uvaıındao 
Tüten ocaiını yalnıs bırakıp 
Kim bilır yurdun yeıil baih OYHındaa 
Bu illere uçkunla uçarak ıelmiıtin 

Kim birlir beJkide ıeYimli yurdumun 
Kuzey köylerinden birinde doiarak 
Albayrakla göz gıpmadan bu emelle 
Uçkunla ıarp daiları aııp ıeçmiıtin 

Belkide güney ıarının herhanzi birinde 
Kim bilir ne yüksek bir ilmidle büyüyüp 
Bu uğurda yıllarca ıitaj g6rerek 
Deierli uçmanlar ••ras1Da ermiştin 

Sonsuz bir kıYanç hele göğsün kabarık 
Bu alanda batının pırJantalı göklerinde 
Acuna korku salan sürekli uçuşlarınla 
Kendini bizlere tükenmez Sdvgiyle .evdirmittin 

Eyvah ne yazık bir günde yüzleree takla atarken 
Evet belkide motörün bir arıza yaparken 
Çıkan vida veya pathyan benzin depoıuyla 
Uçkun kırıhp, parçalanıp hurdahuş oldu 

Öyle ini bir kazaya kurban oldun ki 
Kurtarmıya açılan yüzbinlerce eller 
Hatta paraşotundaki o ipek tefler 
Ancak senin o temiz alkanınla doldu 

Yüce şehit.. O an gülümseyen yüzünde 
Bizlere kin ve gazdan seer görübmedi 
Pelteleıen vücudun başımızda ilerlerken 
Türk ulusu afakı hıçkırık.Jarla bo2do 

Bugün ayrısın bu muhakkak maddeten biadea 
Fakat ruhunuı her Türk kalbinde yaııu 
Öldünüz Elbet bayır enıelleri aıtınız uçmao 
Kalanlara pürüısüz uçku yolları açtınız 

Saygıyla anılırken ıerefJi yüksek adınıı 
Eğiıir önüode r nç, ihtiyar bütün hatlar 
Cennetin üıt katidir arkadaşlar yeriniz. 

1. RUHi sıv ASLI 
·- - - --- .. no .. --------

Ticar ~t Lise
ı sinin Tetkik ğı kanaati umumidir. 

----------- - -- 00\o .. OO 

Seyahati Alsancak Galatasarayı vendi 
~ Şehrimiz Ticaret lisesi öğ- -Baştarafı birincide- oldular. 

• • Kırşehir' ve 
·Sabrın hır sonu ı zedelerine 

vardır 

Y oz2ad ,felaket
y drdım listesi 

• • ncilerinden bir gurup, baş- dakika olduğn halde böyle bmire gelen lstanbul ta-
ı ı rında değerli direktörleri 2 ·O lik bir avantaj elde kımları içinde Güneşhn son- Baştarafı 3 üncüde 
J d · h b ı l k · t · b k G zaferi gün gibi meydanda· ·.ı : , öğretmenleri olduğu halde e en sıya eyaz ı ar gitti ce ra en eyı esır ıra an a-

k 1 b. 1 t 1 t F k t dır. Sonra bu adamların yüz-rvelki gün Ayasuluk yıkı- uvvet eşen ır oyun tuttur - a asar Y o muş ur. a a 
1 d 1 s· 1 k c ı b ı b' h 1 ler1 kara çıkacakhr. Dünya 1 

ı1
1

1 rına giderek akşama ka · u ar. ır ara a emı ve azı oyuncu arının asa ı a · 
k k B • b' ı f k J • 1 k · 1 k yüzünde Türke fenalık ya-[ ar tet i atta bulunmuşlar asrı arer go usah açtı· erı o mazsa ço eyı o aca . 

ı l, akıam üzeri Kuşadasında dılar. Hakem Mustafa son za- panlar her vakit cezalarını 
[ isafir kaldıktan sonra dün.. Oyun bu menval üzerine manlarda idare ettiği maçlar- görmüşlerdir. Bu tabrikatçı-
[ 1 Pazar g ünü akşamı Izı:ııi- cereyan ederken Galatasara- da her neden kendisini kay- lar eyi biJs:nler ki sabrında 

avdet etmişlerdir. yın bir hücümund:l. Ali pe· betmektedir. Dün de ulu orta bir sonu gelecektir, o zaman 
k 1 ki d Türkün önüne geçmek zor 

A v İ naltıya sebebiyet verdi. Ga· arar ar verme e oyun a 
ı .agım nşaatı latasarav ilk golünü bu şe- bir asabiyet havası yaratma• olur. 

b 1 B·ıh Mertçe ve insanca davran-
Ilerlı• VOr kilde yaph. ğa se ep o muştur. ı assa 

b · ı d f 'dl · sınlar, bu günün bir de ya-
1 Biraz sonra verilen frikik u vauyet er e o saı erı 

G- ) l d N · b k k d rrnı olduğunu unutmasınlar. 
1 uze ya 1 8 urı ey ve vuruşundan Galatasaray be- açu ma ta ır. 

f k ki d k. ı· G ı · J Al k iliz komşu haklarını bilenler· ı tre so a aran a ı azım raberligw i temine muvaffak a ıp ge en sanca ta-
b 1 deniz. Büyük Önderimiz ve r ıaatı e ediyece mütabid oldu. ilk devre 2 _ 2 beraber- kımımızı tebrik ederu:. ~ 

1 K .. ·ı · · Atamızı görmiyorlar mı? Bü-
azıma ver1 mış ve ınşa- Jik neticesile kapandı. ikinci A. Ozgür 

c: a derhal başlanmışhr. mü· ---·-·~ tüo dünyamil letlerile mertçe 
~ ~ bid arsalar içinden kaynı- devre başladığı vakit Gah· M -=-k• •• anlaşıyor ve sulhperverliğini 
~ l ırak arsa ve sokakları göl tasarayın mağlup olacağı usı ı her yerde isbat ediyoruz. 

bl~ ıline getiren bu sular yeni tahmin ediliyordu. Çünkü Bu hareket, zaafımızdan ve 

0ıf pılmakta olan lağımlar va- rüzgar bu devrede aleyble· Sevmİyeıı iktidarsıılığımızdan değil, bü-
_,, asile yakında denize akı- • rine esiyordu. wll • k. . tün düoyaca teslim edilmiş 

Alurca, Büyük Çiğli köyü ı 15 kuruı, Kız Liıesi &iret· 
halkı tarafandan teberrü edi- men ve öğrencileri 117 lira 
lip Karşıyaka Kızılay şubesi 50 kuruş. 
vasıtasile yatmlan 32 lira 
20 kuruş, Kocatepe okulu Bugün toplanan 157 L. 83K. 
öğrencileri 2 lira, Bölge Sa· Dünkü yelcOn 18898 ,. 75 .. 
nat okulu öğrençileri 6 lira Umumi yelü .. 19056 ,, 60 11 

İzmir Vilayeti 
iından: 

Def terdarlı-

Askeri zat maaşları hükumet dairesinde 
M 1liye vergisinden Mülki zat maaşları yeni 
Maliye binasında açılan vezneden tediye olu
nacaktır. 

1 - Askert ve mülki zat maaşları et babı
na 2 Hazi an 938 den iti haren aşağ da ki f ık
ralarda yazıh ınahallerde tediyat yaoılacaktır. 

A - Askeri mütekaitlerle askert dul ve ye
timlere, hükumet dairesi içindeki Maliye vez
nesinden. cı~ 1 

acaktar. Bu devreda her iki takım lllUSI IŞID8S kuvvetimizden doğuyor. Son 
1 ) f'S"•• • tam bir hakimiyet tesis ede- Biliyor musunuz ki meşhur defa olarak tekrar ediyoruz. B - Mülki müteka:tlerle mülki dul ve yetimlere Saman 

1.ÇI ma ~ OreDI medileı. Fakat Al$ancağın musiki üstadı Verdi, hatta Artık üç buçuk tahrikçi ve iskelesinde yeni Maliye Şubesinin bulunduğu binada açılan 
m • Cumhuriyet bayramında bilhassa sağdan inkişaf eden kendi eserlerini dahi dinle- fesatçı yerlerinde rahat dur- vezneden tediyat yapılacaktır . 
.l'ı ılimizio himmetlerile ilk akınlan çok tehlikeli oluyor· meye tahammül edemiyecek sunlar, çelik süngüleri hare- Alakadar zat maaşla11 erbabının 2 Ha1iran 938 Salı gll• 

•Ji •: rnel taşı atılan Uda ilk du. Nihayet oyunun 38 inci kadar musikiyi sevmiyeo bir kete getirmesinler. A•aJeti· nü mesai saabndan itibaren akşam saat 18 ze kadar bu 
·~ F1 •l ulunun yakında açılma dakikasında çekilen mütead- adamdı 1 mize çok yakışan ağu başh· talimata göre kendilerine mahsus kişelere müracaat edile• 

~
!'" •

1 
reni yapılacaktır. dit kornerlerden birisinde - - .... ,_____ hğımız karşısında yaptıktan rek sıra numarası üzerinden istihkaklar1Dı almaları. 

a'l"r., :.U"amanlar Galatasaray kalesinin önü Atavolu şımarıkhklardan vazgeçsinler 2 - Aylıklarını Emlak ve Eytam Banka-
• karıştı bu fırsattan topu ya- k d'l · b·ı · -

~ k b b b sonra en 1 erı 1 ır. sından k rdıran askeri ve mülki mütekait dul ~e ı •• ,·uyu alıyan İr siya eyaz göm- Ne o· ? Efe 
bl'! . lekli sıkı bir şutla Alsanc~- lVOr • ve yetimlerin maaş cüzdanlarile sirlikte muamelesi ya• 

bu i • Yamanlar suyunun beledi- ğın galibiyet golünü yaptı. Antakya, (Hususi) - Ka- tiren bazı döğmek hakaret pılmak üzere 27 Mayıs 938 Cuma gününden itibaren Del-
di ,· tarafından ve Şaşahn Mu· Oyunun bundan sonraki patılan Yenigüoün yerine bu vakaları ve bazı sarhoş as- terdarlık muhasebesine müracaat etmeJeri : 

tU'ı · ıebei hususiye tarafından kısmı neticeyi değiştirecek günden itibaren intişara baş - kerter tarafından atılan taş- 3 _ Yoklama ı lmihaberlerinin alınmas na 
a~ : ın alındıktan sonra hal- mahiyette olmadı. Ve Alsan- lıyan 14Atayolu,, gazetesi An- !ardan kasap Şaip ismiı.ıde 
e İ)aı 

1 
aızın ucuz fiatle bu sular- cak takımını Üçoklu kardeş· takyada işğal kıtasıan ı:neo- bir· Türkün 13 yaşJanoda 15 Mayıs 9.S8 tarihinde başlanacak ve 28 l\.r ayis r,f .1.j ıı istifade ettirileceği se· leri gibi Galatasarayı 3 - 2 sup efrat taratrndan silah kızıuuı yaralandığmı kay - 938 tarihine kadar devam edeceği sayın alikadarlara arzo· 

~ 'ı çle haber alınmıştır. mağlüp elmeğe m•u•va•f•faızkPmlma•ra•m•a .. v•e•s•ile•s•il•e-vu•k•u•a-•g•e•--•d•e•d•iy•o•r._ıım _____ •l*E'R'Jrz:ııııı~•un11u•. r··--------1•6•, -2•0•, -3•0_, ____ (1•6•1•8•) • 

• • • Corakkaou ı>olis merkezi karıısında No 354 


