
19 Mayıs Türk inkilap 
Tarihinin Başlanğıcıdır 

f etin kaldırılması. edilmeıi. • •• d • 1 • 1-ız evrıw er ... 
1 - Cumhuriyetin illnı, 
8 - Eski mektep Ye ıer' 

iye mahkemelerinin kapatıl
ması, yerine modernlerinin 
kurulması. 

11 - Anıulusal tatil ıll· Bunların hepsini saymak, 
nü olan Pazar tatilinin tat· Wyle bir yazının değil, bü· 
biki. J,lk bir kitabın mevzuudur. 

12 - Arsıulusal takvimin YDce ATA TÜRK 'ün Olkn 
kabülii. parolHı tudur: 

9 - Kıyafet inkılibı. 13 - Soy adı kanunu. Türk medeniyetini dünya 
Ve bunlarla beraber ıa· medeniyetinin fe-.kine çıkar· 10 - Yeni harflerin lıabul 

------
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BVIS 1919 , Titk Genci: 
Oabeı Mayısta dOımau: gilzel lzmire akh 19 Mayıs 1919 da baıla· Tlrk inkilip tarihi 19 Ma· 

111 1919 da batlar. Bu mut· 
111 160, Atatürk'iln Samıun'a 
çıktıtı ıllndnr. 

GÜ 1 k 1 1 k yan bGyllk inkdibımı ATA· n ere~ an anmız, coşan se gibi a tı. O 
Dört gün sonra bir ilnlü, ayak bastı Samsuna T RK sana emanet etmit· 

lnkillbımızın ıöylece kııa 
lair ıemaıını çiımek mDm· 
lı&ndOr. 

Bu haber göallllerde, l>iiylik sevinç bıraktı. tir. Bugün senin hem bay• 
• ramın hem de vazifeye çat· 

1 - Samıuna çıkıt· 
2 - Erzurum kongreıi. 
3 - Si~aı " 

. 4 - 23 Ni,an Bllyük Mil· 
let Mecliıinin açılması. 

5 - Birinci, ikinci loönü, 
Sakarya ve Dumlupınar za· 
ferleri. 

6 - Saltanabn ve Hili-

Türkü kurtarmak için yine Türklerdi coıın, 
Çünkü Türkün nabzında, vardı tutuıan bir kan. 
Türkün iıil duyğusu, yurduna baihbktır. 

ÇOnkü Türk hilrııyctle yaıamııtır her zamaiı 

Bu günlin şerefioe, geoçlik bayramı oldu 
Bu güniln ıerefine, kalbimiz sevinç doldu 
Biltün Türk gençlerinin, gençlik bayramı bugün 
Bu günlere bizleri. Atatiirk kavuıturdu. 

Üikü ilk okulu öğrenciıi 
IHSAN ERDEN 95 

iSTER GUL iSTER AGLA 
Fransada Bir . Mahkemede Geçmiştir 

Boıanma davalarının birinde altmıı beı yaılarında bir koca, •arısının motorlu çeneye 
.. alik olduiundan her akş;ım kafasını dağıtbğıaı, huzurunu ıelbettiğiai 1 • rahat yüzil gör• 
llaedij'ini, ber vakit para yilziladen kavga, gilrilltü çıkardığını ıöylllyor, reis kadına ıoruyor: 

- Buna ne dersin ? · 
- Do.rudqr derim. 
- Demek geçimsizliği itiraf ediyoraunuı ? 
- Evet. 
-· vyle ise mes'ele tevazüh etmiıtir. 
- Hangi mesele bay reis ? 
- Canım kocanıza rahat vermediğiniz meıeleıi. 
- Acaba naden ber akşam kıvğa ettiiimi biliyor musunuz ? 
- Para yllzBnde değil mi ? 
- Hayar karı ytlzilnden. 
- Ne demek istiyorsunuz ? Anlayamadım. 
-Şunu demek iıtiyorum ki [eliyle kocasını göstererek] bu, çapkınlık yapıyor, kızları a 

lradınlarla eğleniyor. 
- Mahkemede bulunan dinleyiciler arasında bir kahkaha kopuyor, bakim de gtllmemek 

için ditini sıkıyor. Sonra kadına ıu sözleri ı6yliyor: · • 
- Kocanızın yaıı kaçtır madam? 
- Ne bileyim ben bay ·reis, doğarken ebeliğini yapmadım. 
- Pekey canım ne kadar tahmin edersin.? 
- Atmıı mı de1em, yetmiı mi de.em, yetmiı iki mi desem, hakim sabredemez: 
- Hepıinden daha kolayı, daha kestirmesi, ıuna ihtiyar, pinpon deyiver ritıin. 
- Pekey öyle olıan. · 
Hakim de - O hılde ıen meı'ulıun kocana iftira ettiğin için cezaya bak kazandın. 
- lftiramı ettim dedinis. Ah bay reis onu ıiz bir defa ı~nç kızların karıııında görseniz 

,lrmi yaıında bir clelikaah oluveriyor 
Sen ele ey okapcam ıa -•bia : . 

rddığın gundilr. Çünkil gil· 
vendiğin AATAN, senin 
yüksek ve yaratıcı ener jioe 
güveniyor. 

Biıe, bu mutlu gilnleri 
yaratan Ulu Önderimize 
binlerce sevgi .•. 

Göntıl Emre 
--~·....- .. 

İstanbul 
Elektrik şirketi satın 

alındı 

-
lıtanbul 19 ( Huıuıi ) -

Nafia vekileti 20 senede 
ödemek ıuretile ve ıenede 
800 bin lira vermek ıuretile 
lstınbul elektrik ıirketini 
11 milyon liraya satın al· 
mıtbr. -
Düzeltir ve 
özür dileriz 
(19 Mayıı) atlı iki tablo· 

luk eserimizde ı&yle bir yan· 
lıılık olmuıtur: 

(6) ci 11yfının ıonunda 
ba111nm111 IAıım relen: (Evet 
paıım bir ıeyler yapacatıml) 

yaDbfhlda (8) ci UJ• 

: Halk Yavrularını Görmek 
•• 
Uzere Koşuvor 

Bugün Buca alanında koşu yerinde yapılacak gençlik 
bayramını ve beden bar~ketlerini görmek üzere halkımız 
daha sabahtan koşu yerine akın etmeğe batlamıı'ardır. Ba 
yıl davetiyesiz yepıtan bu ıenlildcr herkesin boınudiıini ma• 
cib olmuştur. 
~~~~--~~----~-oo~~~----~~------•• Türk, Oğün, Çalıs, Güven 
En büyük servetimiz ricadumuzdur. 
Sağlam vncut, ••ilam kafa rtızel İnHn. 
Şen ol, genç kalırsın. 
Sıbhı t en bilytık ıaadettir. 
Sıbhatıaı seveceksin, Yataaıaı ıe•ecekıin, itini ıeYe&ekll11t 

tabiata ıeveceksin. 
Vüccdu glzel tatmamak ayıp itlemektir. 
Genç bir bq ancak dinç omuzlu tlzeriade ba1aaaWUr. 
Ke.ndini koruyaa neslini korur. 
Sağlam vficatta ıağlam kafa. 
Gençliğinde tik daranın ihtiyarlıkta beli blkllmu. 
Güzelliğin temeli ıailıktır. 
Her yaıta hareket. 
Her yaıta ıpor yapanın batı vncuduna yik olmıa. 
Temiz yürek, doğru ı6z gtlzel ricut. 
YürD, kof, atla, gllreı pinekleme. 

Bergama Eğlenceleri Valimi· 
zin bir nutku ile açılacak 

Bu sene Bergamada yapı· 
'lacak olan Kermes eğlence· 
leri haftasının ilk g6n& olan 
Mayııın 22 inci Pazar g8a6 
valimiz bay F nlı Gtıleç bir 
nutuk ı&yliyecek ve eğlence 
hıft11ını açacakbr. Ba eğ· 
lencelere muhtelif yerlerden 

birçok zevat iıtirak etmekte 
ve Bergamaya akın yapmak· 
tadırlar. lıittiğimize g6re ..._ 
lediye ve diier Kermu lae· 
yeti gelealeri beıaıetle kar• 
ıılamakta ve otellere ,er1 ... 
tirmektedlr. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR ________ .... _______ _ 
Bir cevap 

Ona 1evgili okuyuculanmızdan S. M. imzala bir mektapta 
deniliyorki .. ıevgili (Halkın Seti) ıaıeteılniD daimi okurla• 
nndaa bulaauy9ruz. Çok ıevdiğimiz ve beieadijimb ba 
gazete de ıon beı alb aydaaberi bazı ıeylere plaitl olduk .. 
Anlatılım: "Halkın Seıi,, bol mtlnderecatile, mlteaeni ma· 
IGmatile, hakikaten kendini biıe ıevdirmit biricik laalk ı•· 
zetuidir.,, 

Bir r•rlade de .. ......,. Waimde llt:-... •ı• ... -



Sa~. t 'l t ftaJlna 5eıl J 

~~msbim~~ ~ammE:mmactmEama~~~ jl: . ·ı DUNYADA 
8
siv ~SE_T VE AD~L . Ti i Ei ıDoktorun Nasıhatıerı NELER 

• Turk Bunyasının En Yuce Haka~ E Sağırlık ve ağır · ı OLUYOR ? 
2~""ftı-::ımrııınn "f nilıi~"lifll'ıi::ılr."1Jf1 111"'1 ~ • • k • i «" •• !tl. •• Jl=ıl:::Llli maLM.~L."4.l:.ıll.~:'JlA.ı il Burada,1!~.::cağımız ba- 1 s 1 d . 1 
! HA y AT v E KAH R • M AN L 1KLAR1 i bi•, anadan sağır, dilsiz ola- ı e;;;,pi~~i ;:;:;~~~~~un 
a ~ rak doğanlara aid değildir. 
IJ Tarihi Tefrika Yazan: H. TürkekuJ~ Bir takım irsi sebeplerden, Bu haha içinde lsviçrede 
.WREBE - 25 - 41~eBW anadan ve geçen hastaJıklar Avrupanın en meşhur de· 

·Mı•h • k J h J•f • b neticesi çocuklar anormal miryolunun yirmi beşinci yıl· raceDJD iZ eri 8 1 eDID. U 8 dönümü kutlulanacaktar. Bu oJarak doğarlar. u anorma· 

z~runda tercimanla görüşüyor 
Dileye kadar umumi aaa· halifenin etekleıini öptü, el 

yiş iade edildi. Hakikaten pençe divan durdu. 
kımsenin burnu kanamadı. Halife gelen kadın); yüzü-

1,.'\ ne dikkatle bakarak sordu: 

Haydarabatta iken bir ge· 
ce Mihrace Taerin kızlarının 
halifeye armağan olarak iki· 

I yüz kişilik bir kuvvetle lraka 
gönderildiğini yazmıştık, oku· 
yucularımız hatırlamışlardır. 

Bu kafile fraka sağ ve 
salim vasıl oldular. Halife, 
kendisine armağan olarak 
gönderileceğini öğrendigi bu 

iki Hintli dilberin geç kal· 
dığıcı Irak umum valisi Haça 
caca bilditdiği için kafiJe ge-

lir gelmez beş altı saat is· 
tirahat verdirdikten sonra 
hemen yola çıkardı, Halıfe, 
Şama varan bu kafileyi ha· 
ber alınca karşılamak üzere 

, baş vezirini gönderd ı , kızları 

- Hint dilidi güzelce ko· 
nuşuyormusun? Gelen kadın 
Arapça şu cevabı verdi: 

- Ben de Hintli bir tüc-
carın kızıyım; babam altı ay 
Şamda, altı ay Hindistauda 

oturur. "Eliyle kızları işaret 

ederek., bu hanımların gel· 

diğini babam duyunca dü · 
şündü, belki dedi: "onlar dil 

bilmezler ve haJife hazretle· 
rioi üzerle:, çabuk saraya 

gid~Jim, sana ihtiyaç olursa 

bir hizmette bulunmuş olur:
sun,, dedi ve beni bir saat 

önce buraya getirdi. 

Halife, bu haberden mem

nun oldu ve giHerek dedi: 

lilerden biri de sağır ve dil- Demiryolu' Brenden başla· 
sizliktir.ı yıp Semplon tüneline gelen 

Yoksa dilsizlerin dilleri ve yoldur. Bu yol ltalyayı in- ı 
bazılarının zannettikleri gibi giltere, Fransa ve Balkanlar 
küçük dilleri yok değildir. ile raptetmesi dolayısile mü· 
Bu zavalMar o kadar sağır· nekalat noktai nazarından 
dırlar ki dahili kulakJan o büyük ehemmiyeti haizdir. 

kadar teşekkül etmemiştir ki *** 
yanlarında top patlasa işit· z~ngin Köpek 
mezler ve dünyada hiçb 1 Şikago mahkemelerinden 
şeyi de işitmedikleri için bit· biri bir Eskimo köpeğine 
tabi hiçllt şey de konuşa- senede 60,000 trank tahsisat 
mazlar .. ve sağar dilsiz olur· bağladı. 

lar. Bunlara karşı tıbben ya- Bu köpek bir milyonerin 
pıJacak maalesef hiçbir şey köpeğidir, vasiyet name ile 
yoktur. Bunların haricindeki bütün servetini köpeğine bı· 
sağırlıkJar ve ağır işitmeler rakmışhr. 
ya bızzat kulağın iltihabı ' Pek tab:i olarak aile ve 
müzmini, veyabud burnunun 
arkasındaki etlerin fazla bü· 
yümesi, burnun içinde kemik 
fazlalığı veyahut fazla eğri· 

liklerin; ahtapotların mevcu· 
diyeti bademciklerin fazla 
büyümesi gibi sebeplerden 

varisler bu vasiyetnameye 
itiraz etmemişler, mahkeme 
ölen milyonerin hususi kati
bini çağı!'mış, katıp de efen· 
disinio daima: "Tek dostum 
vardır, o da köpeğimdir,, 

elediğini söylemiştir. 

I sarayına aldı.! 

~ Gece yatsıdan sonra gelen 

- Senin baban akıllı biı 
adammış. 

ileri gelir. 
O zaman bittabi kulak 

sağırlığının ve ağırhiının te· 
davisi ıçin bu sebeplerin te
davisi ve ortadan ' kalkması 
şarttır. Bilhassa çocuklarda· 
bu çok mühimdir. Ağızları • 
daima açık duran, ağzı açık 
uyuyan, horlayan çocukların 
kulaklarında işitme kabiliye
ti dl! nz çok azalmıştır ve 
bakılmadığı takdirde müruru 
zamanla bu hal yerleşir ve 
çocuğun istikbali üzerinde 

Kahkeme servetin köpeğe 
kaldığına hüküm vermiştir. 

iki kızın hususi dairesine 

1 getirilmesini emretti. 

Küçük kızın gözlerinde 

"Elindeki zümrüt tespihi 
gelen kadına uzatarak al şu

nu babana benden çok selim 
söyle, tam yerınde bir hizmet • garip bir alev parladı ve 

söndü, kendilerine çeki dü- görmüştür, bundan sooro. 
• zen verdiler ve en ağır elbi- kendisini de Te seoi de sara· 
t 
J 

selerini geydiler, en ağır el
maslarını lakhlar, halifenin 
huzuruna girdiler. Bütün 
saray halkı bu kızların gü· 

zelliğine hayran olmuşlardı. 
Halife bu iki dJlber Hintliyi 
görünce oturduğu yerde tit
remeğe başladı. 

yıma ahyorum, size ayrı bir 
daire versinler. 

Kadın tekrar eğildi, hali· 
fenio entarisinin eteklerini 

yüzüne, göfaüne sürerek öptü 
ve kollarını çaprazvarı ka· 
vuştuı du. 

mühim bir rol oynar. ı. Ço• ı 

•• 
Bir Ağaç 
Bir Yılanı 
Boğabilir mi? 

J Kızlara yanındaki Sf' diri 
gösterdi, oturmalarını emir 

Halife gene büyük kızın 
saçlarına ellerini sürerek ter-

cüman kadına döndü: 

cuk!annızın burunlarını sık 
sık muayene ettıriniz. Bu
rundan açık ve serbest bir 
surette teneffüs etmelerinın 

Amerikada İllinoise eyale
•. ode, bir ağaç kütüğünün 
bir yılanı boğduğu hayretle 
görülmüştür. Büyük bir ağa· 
cı kesen bir oduncu toprak
tan 35 kadem derinliğinde 
ki kökü çıkarmış ve kena· 
rında, bir yılan ölüsü bulun· 
muştur. 

Kökte bir kuş bulunduğu 
yilanın kuşu yutarak vücudu· 
Dun şiştiği ve öldüğü tahmin 
oluamaktadır. 

~ ve yanında beraber gelenlere (Arkıu11 var) 
i n çıkmalarını işaret etti. 

1 

I 
Bir müddet hayran ve na· 

lan birbirinden güzel olan 
c a bu iki müstesna güzele bak· 

1aevre satılık 
bakkaliye 

ip 
'ı ı 1 
de 
cı 

iı 
pı 

taktan sonra büyüğünü ya· 
nına çağırdı, saçlarını okşa· Ailemin esbabı sıhhiyesi 
yarak: dolayisile diğer bir memle· 

- Nasıl, yollardn çok zah~ kete gitmek mecburiyetinde 
met çektiniz mi? Dedi. Kız- kaldığımdan Başturak Kes· 
)ar, Arapça bilmedikleri için telli caddesinde en işlek mev· 
ellerini dudaklarına götüre~ kii olan Salih efendi hanı 
rek bir takım işaretler ya- tam ka;şısında 36 numaralı 
parak anlamadıklarını bildir- bakkaliye dükkanında buJu-
diler. nan gerek bakkaliyeye ve 

Halife ellerini çarptı, içe· gerekse tü tün bayiliğine ga· 
riye giren hizmetçi kadına yet elverişli ve gösterişli 
şu emri verdi: olan mostra ile üzeri moza· 

- Git, haber ver, bana yıklı tezgah ve bakkaliyeye 
Hint dilind~n ~nlıyan bir ait variller, depolar ve saire 
tercüman bulsunlar ve hemen levazımı toptan devr suretile 
göndersinler. acele satılacağını bildirir im 

ı 
Beş on dakika sonra içe· talip olanlar dükkana müra· 

riye bir kadın girdi, eğildi, caat etsinler. 

j x*~*~ ~**~~~~*:**~* ~ ***~~~ 
i Ef hamra Telefon ~ u . 2573 = 
-4( ldaresinee MilJi Kütüpane Sineması )f 

4C BUGÜN Gayet nefis 2 film birden )t 

~ 1 - Aşk Modadır = 
:Fransızca sözlü LORETTA YOUNG -lTYRONE POVER~ 
~ 2 - Çıldırtan Dudaklar ~ 

--~-JJn.aı.11.MMıı.......aii7.lü..-1.JLU~HA YEY • O HN 80 LES 

çaresine bakınız. 

Çünkü bu dediğimiz gibi 
yalnız kulak gibi mevı:ii de· 
ğiJ, ayni zamanda umumi 
fiziyolojik geriliklere sebebi· 
yet verir. Neşviioemayı tev• 

1 Bir kulede üç 
i ton bal kif eder. 

Kulak ağrılarını husule 
getiren diğer bir sebep de 
mecrada kulak kiri denilen 
sara. maddenin fazla terakü
müdür. Bunun çaresi yıkat· 

maktır. Derhal pislikler çıkar 
ve kulak açılır. 

İ Almanyadaki bir şehirde 
1 bir kilisenin kulesi tamir edi· 
i lirken, herkesi hayrette bı· 
1 rakan birşey bulunuyor: 
1 Kilisenin kulesi bal ile do· 
f ludur .. 
1 Uzun müddet metruk ka· 

Bugünkü 
Radyo 
Öğle Neşriyatı : 
Saat 12,30 Plakla Türk 

musikisi, 12,50 Havadis. 13,05 
ı 

plakla Türk musikisi. 13,30 J 

muhtelif plak neşriyatı. 

Akşaın Neşriyatı: 
Saat: 18,30 spor ve genç· 

lik bayramı: Hamit Öngüosu 
)Üksek öğretmeo okulu direk 1 
törü 18,40 plakla dans mu· 
sikisi, 19,15 spor mugahabe· 
leri: Eşref Şefik. 19,55 Bor· 
sa haberleri. 22 Sadi Hoşses 
ve arkadaşları tarafından 

Tü.rk musikisi ve halk şarkı· 
ları. 20,45 hava raporu. 20,48 
Ömer Rıza tarafında Arapça j 

ve arka· 

lan kuleyi arılar kendilerine 
bir baJ kovanı olarak kullan· 
mışlar ve içini senelerce bal· 
la doldurmuşlardır. 

Kuleden çıkarılan ballar 
3000 kilodan fazladır!. 

Zürafe Ses 
Çıkarır mı? 
Bazı müşabidleı in iddia· 

sına göre, Zürafe asla ses 
çıkarmaz. Zira hanç~resi 
yoktur. Diğer mütehassıslar 
ise, aksini söylemekte, hay· 
vanın gayet zaif bia hançea 
reye malik olduğuuu, adeta 
pek yakında bulunmak şar· 
tile, melemeye benzer bir us 
duyulabileceği kanaatinde· 
dirler. 

ky: Alegro kongreçya. 3 Do· 
niçetti: La fi dö rejiman, 
22,15 Ajısns haberleri. 22ı30 

KÖYÜ Müıo~n 
DiNLEDi<iilYI 

IVfl~U 
- 31 - • YAZAN: Gönül Emre 

Bu yarayı bir kahbe karının 
yüzü ıden aldım 

- Artık birşeyler yisek § yor •. benim kimsem yok. Ne 
beyi.. § olur Ahmed ağam şu çocuğa 

Dedi. Ve çıkından ekmek birşey deyversin yalvarırım 
peynirini çıkararaık pınarın size .. ,, diye dıller dökmüş .• 
taşı üzerine bıraktı. 

Ben de heybedekilerimi 
buhl ... ra katbm, yemeğe baş· 
ladık ... Şunu, samimi olarak 
söyliyeyim ki, bu dağ baş· 

şındaki pınarda, yidiğimiz 

sade şeylerin lezzetini ba'a 
unutmuş değilim ... Yerin, su· 
yun ve tatlı tatlı konuşmanın 

tesiri olacak. Bunların insen 
rubu kadar, insan uzvunu 
üzerinde de ne gı.izel te. iri er 
yapıyormuş meğer .... 

ihtiyar köylü bir aralık 
içini çekti. Sebebini sordum; 
dedi ki : 

- Gençliğimi batıı ladım 
bey. sen beni böyle beli 
bükülmüş görüyorsun da .. 
Ben, bir zaman köyün en 
yakışıklı de!ikanlısıydım. Fea 
lek bizi bu hale koydu .. 

- Neyin ver dayı.. bu 
halinle gene birçok gençler
den r. inçsin ... 

- Vok evlad, yok •. geçti 
bizden ... 

Ve ilave etti : 

- Şımdi benim bir tek 

Akşam eve geJince, anam 
bunlara böyle böyle, deyip 

anlattı. Eoğrugu kı1dım bu 
işe.. ve 11 ben bir hal ederim 

bunu.. merak etmeyin .. ,, de
dim. Karı işine karışmanın 

doğru olmadığ ını biliyordum 
emme ne yaparsın gençlik 

beni kışkırttı. Sözü uzatmı· 

yalım ertesi gün. gidip Ah· 

medi yakaladım ve kendisine 
bu k:arıya sataş.ı amasını söy· 

ledim. Oelıkanlı önce birşey 
demedi emme, sonradan kız-

dı ve bana "iki aydır her 
gece beni içeri alıyordu da 

istediği entariyi alıvermedim, 
diyemi böyle yapıyor!,, Dedi 
ve çekti gitti. 

Eve geldım, anam , olanı 
anlattıın, ioanmadl. Karayı 

çağırdık, Abme, böyle, böyle 
diyor d.,dik. Aman beyim, 

iki gözü iki çeşme bir fer· 
yada Başladı ki şaştım, kal· 
dım 

( Arkası var) 
........................... 

arzum var bu ölümlü dünya - ı ı 

da.. torunumu yetiştirmek... ı O O K T O R t 
ihtiyarın yüzüne baktım, : • 

yü~ünüo sağ kena da derin ıı saıı·ıı Sonad ıı 
bir yara tesiri var ı. Dikkat .. ı 
ettim, bu yara boynunun or- ı Cild, Saç ve zührevi hasta· ı 
tasına kadar uzanıyordu. ı lıklar mühbassısı : 

Sordum : ı ikinci Beyler sokak No. 81 ı 

- Dall yüzündeki yarayı 
muharebede mi aldın ? 

Acı acı gülerek cevap 
verdi : 

- Keşke böyle birşey ola 
saydı evlad. 

- Peki bir kavğ1. yarası 
mı bn ? ... 

- Ne sen sor, ne ben 
söyliyelim .. 

- Anlat be dayı .. 
Bir cigara yaktı ve ağır 

ağır anlatmai"a başladı : 
- Bu yarayı bir kahpenin 

l)'Üzündeo aldım. Tanrı yardım 
etti, yoksa çoktan postu 
vermiştik. Neyse sözü uzat· 
mıyalım.. hib.aye şu : Köyü· 
müzde Hatice adında dul bir 
kadıo vardı. Hani boyu po· 
su, ağzı burnu yerinde bir 
avrattı. Sözde namuslu ge· 
çinirdi... Günün birinde bi • 
zim eve geJmiş ve anama : 
"Ne olur Ahmede söyleyver 
teyze, namusumu kurtarsın .. 
Güdüklerin Mehmed, birkaç 
gecedir kapıma gelip ilJe 
içeri gireceğim, diye zorlu· 

ı Her gün öğleden sonra ı ........................... 
Satılık Mo

torlar 
Elektrik istinsaiiııde ve sa 

nayide her türlü makineleri 
tahrıke yarar iki tane Dizel 
sistemi aıotorlara sahibiz. Bun 
ları satın almak isteyenler 
Gazi bulvarında 18 numaralı 
mazaya müracaatları. 1-6 

Fransızcayı 
Konuşmak 
İstİ)' enler 

6 Kuruş muliabilinde mat· 
baamız tarafından çıkarılan 
Parlons Français adlı kitabı 
(Mektepli), (Yavuz), {Dev· 
rim ), Gaziler caddesinde 
(Bay Suphi Çulcu), Tilkilikte 
(Emel), ve sair kitapcı dük· 
kantarından alıp hediye ko· 
ponunu matbaamıza gönde
riniz .. 

BUGÜN dünyanın tekdirini kazanae 2 film birden 

1 - Müşkil itiraf 
Alber Prejao, Jani Holt, Erick Von Ströhen 

2 -Tamara 



Saldfe S ( H•lkın Seıi ) 19 MAYIS 

Genelik Bay- IIznıir 
' 1 

Talimatname 
1 

19 Mayıs Spor ve şehirln ve köylü haJk,na 
müjde 1 ••• 

ramı Hakkında 
1 - BDyük Şef Atatürk· ı keri kamutan ile parti baş· 

ün Türk vatan ve istiklalini ı kanı, h lkevi başkanı, şar-
kurtarmak üzere Samsundan bay, kültür mümessili oldu-
Anadoluya ayak basmas~yle ğu halde toplantı yerine ge-
milli taribim'&in yeni ve mes Jecek hazır bulunan talebe 
ut devrini açan Türk mille· sporcuları selamladıktan son -
tinin kurtuluşuna Türkiye ra törerıdeki yerini alacak-
cümhuriyetinin kuruluşuna tır. 
kutsal bir başlangıç olan C) Bundan sonra bütüıı 
19 Mayıs g,ünü yurdun is· talebe ve sporcular birlikte 
tiklil ve istikbali kendisine muzika ile (olmıyan yerlerde 
~~~~et edilen Tilrk gençli· ağızdan) istiklal marşıoı söv· 
gı ıçıo spor ve K"ençlik bay· leyecekler. Bu esna de sahn -
~mı olarak kabul cdilmit· ya Türk bayrağı çekilecek. 
tır. tir. 

Bayram yurdun her tara· D) Bu merasimi mütPakip 
fanda bu yüksek değer ve töreee riyaset eden zat ile 
ehemmiyetine yaraşır şekil· vali ve par ti l:aşkaoı tara-
de kutlanacaktır. fından seçilmiş olan talebe· 

2 - Bayram aşağıdaki den biri ve sporcu bir genç 

ı gösterileri başlar. Bu göste
; riler bir saat bir çeyreği geç· 

memelidir. 

6 - Okullarıo Jimnastik 
gösterilerini sporcular tara· 

frndan bütün spor alırntında 
yapılacak spor hareketleri 
takip eder. 

7 - Bayram kutlama ko· 
misyonları aşağıdaki şekil

lerde kuru1ur : 

A) Vilayetlerde - Ba kan 
Vali ve parti bnşlcanı üye· 
Jer, Atkeri kamutan, kültür 

direktöri!, Ş rbay, H 1 evi 
başka11, · sp:>r müme'3si ı m. t 
buctt müm ssiil ri. 

B) Kazalarda - Başkan, 
üyeler, Kaym kam, askeri 

: heleri olan yctlerde bu bay· 
: rama hareketi bir surette 

olması Türk kuşu mümessı i 
de üye olarak g recektir. 

13 - Meydanlarda ve sa· 

llaJ.aı ..a.a opc:ıöıa rdao istifade 
ediiecektir. 

14 - Her şehirde kasıı

b1 ve köyde törene bizıat 

gdemiyecek ihtiyar sporcu· 

lara (okçu, ciritçi, peb'iva 1 
atıcı dahil) seçilmiş bir hey' 

et göoclerilerek sayga zi. a· 
retleri yapılacaktır. 

1 'i - ler türlü • por mü 

saoakaıarında kazanılac k 

miık5f tlarıo bu gün te:vzi 

edilmesi için tedbir olun -

caktar. Gelecek secelerd 

Mevsim dolayisile ıeneoio en sağ1 ~ m şık \'e zarif kaşe ti· 
,or ve envai çeşid yaz'ık yünlü kum2şla d n rekabet kabul 

t :ı • ~t '· derecede yalnız ( Hasan Bösri Şen b · ÇPr ve şe iki 
Mebmed Gülaylar ) fabrikasından hazır ve ısm rlama toptan 

1 ve perakente satışlarını temin edebilirsioız. Muh erem müş• 
terilerimizin bu fırsıth kaçırmamalatıoı tavsiye ederiz. Bol ve 
zengin çeşidlerimizi bir kere görmek için müşterilerimizi 

candan bekleriz. 
Fiatler: Asım Riza biraderlerinin modern kumaşlarından 

2 purovalı caket pantalon 24 lira, 3 P.Urova •. 1.7. kaşe caket 
pantolon 1 purovalı 14 lira, krepıi caket p ntolon envai 
desen 1 purovalı 12 liradır. 
ADRESE DİKKAT: bmir satış 9uhe!i Alipaşa caddesi su 
raflar k rşası yalnır 31 numarad . . Büyük levhaya dikkat 
slaUteti farika HBEan Basri Şenbiçer fabrikası. 

'femiz, 1,aze 

ilde 
' K orscı, Gözluk 

tertibe göre kutlanır. 19 Moyıs gününün tarihi 
A) Tören bayrak çekme, kıymetini ve sporun bir ulu 

nutuklar, geçat resmi. sun lbeden k~biliyetini ve 

kamuten, Pa ı ti başkanı, Ş r

bay Kü.tfır müme sili, Haı'· 
kevi başkam spor mümes::.i i 

ger mevzudaki spo r birinci- j 
Jikle ine bu gün verilmek Ü· 1 

1 

J 

Bar onıetre, J)cre\ <:.: 

IJc\stik esva 
8) Okulların ' jimnastik karökt~ı i .i .) ükst itmek bu. 

hareket ve gösterileri. susunda ve yurt sevgisinde 

C) Spor hareket ve gös oznıyac-ğı rolü teberüz et· 
terileri. tirecek birer sşy!ev verecek· 

3 - ikinci maddede ya· lerdir. Bu söylevler onar da· 
zılan kutlama şafbaları ve kik ayı g çıı.ıiyt: cektir. 

abo bulunmıyan yeı lerde E) Nutuklardan spora 
Cumburiyd meydanlarında başta okul talebeleri olmak 
yapılır. Anc:k işbu alanlar üzere bütün sporcular tören 
veya cumhuriyet meydanla· başkrnıoın Ye hslkın önün· 
rina gelmeden önce törene den geçit rıesmi yapacaklar· 
k .. tdacak sporculer ve okul dır. Geçit resmi her spor 
tafebeleri, varsa önlerinde kulübü veya okulun sporcu 
müzikalar olduğu halde ve ve talebe •ayısına ve muh· 
mrrşlar ıöyl'ye:ek şehrin telif spor şubelerindeki te• 
belli batlı caddelerinden gö- kimül edercesini gösterecek 

tertı fgezileri yaparak mu bir fırsat vermiş olacağından 
ayyen saatta Cumhuriyet bütün okulların v~ spor kü 
Antı civanna gelirler ve bu. lüplerinio tekmil mevcutla· 
raya çelenk koyarlar. Kafile rile ve en müntezam va~ait 
buradan doiruca bayram ve malzemelerile geçit res-
ve alorenin yapılacak olan mine katılm ları il<tiıa eder. 

ıpor alanına veya cumhuri · Geçit resimlerinde futbol -
yet meydanına gider. cüler, gürcşç;fer, eskirimci-

4 - Tören böyle ola- Jer, kayakçılar velhasıl hu 
caktır. yere göre mevcut spor şu· 

A) Çilenk koyma m<u· bddri temsili şe uller ve 
ıiminden dönen bütün okul halkın spora olan ilgisini 
talebeleri orta, yüksek res · artıracaktır. 
nıi, hususi bütün okullar ve intizam ve mükemmeliyet· 
6niveraite ve sporcular {köy te geçmek için bazı hazır· 

. lerüe ilk okul talebeleri) sa- lamalar tedbir almmalıdır. 
at '14,30 da mabalio en lbü· 5 - Geçit resmi bitince 
yük idare amiri yanında as· oku! talebelerinin jimnastık 

C) N hiyelerde - B şkan 
üyeler, Nahiye müdüıü par-

ti başkanı Şarbay (varsa) 
kültür mümess·li ı;por mü· 
mescili. 

D) Köylerde - Ba~ka,., 

üye!er, Muhtar, okul öğn t · 

meni P. ocak başkaoı, Şar· 

bay (varsa). 

8 - 19 Mayis güoü bü· 
tün şehirliler, kasabalılar ve 
köyler bayraklanacak (taJi· 

malına göre partı bayrağı da 
asılacaktır.) Resmi binalarla 
parti ve halkevi merkezleri, 

spor kulüpleri ve umum yer· 
ler geceyleyin de ışıkla do· 

nahlacaktır. 1 ören alanları
na ve şehrin münasip yer· 
lerıne vecicclar konacaktır. 

10 - Şehir ve kasab lar· 
daki dükkan, mağaza, vit· 
rinlerile nakıl vasıtalara bu 

günün manasına uygun ola· 
rak süslenecektir. 

11 - Olan yerlerde şe· 
bir ve kasabalar üzerine u

çaklarla vecizeler atmak üı· 
re tedbir ahnacaktar. Tay-

yare kıt' alan bu hususta 
bağlı oldukları makamdan 
emir alacaklaı dır. 

l 2 - Türk kuşunun şu· --------Cumhuriyet Kişesi IUcu~luk rekoru 
E-..ki l\tahkeme Ö. Alipaşa C. No. 9(j berber Rcccb VE 

Her defasında va· 
tandaşlarını büyük 
ikramiyelere k•vuş· 

turan bu uğurlu kişe 
gene son keşidede 
uğurunu ısbat etti. 
40,000 lirahk büyük 

Bir fen harikası 
En şık, e'l zarif ve son mo· 

daya uygun Panama ve kadın 
şapkalarını (150) kuruşa sat
ın kl:ı ucuzluk rekorunu karan 
Üoive sal şapka fabrikatörü 
bay Abbas Azer piyasaya çı· 

kardığı Krem Temizler sabu
ile de bir fen harikası yarat
mıştır. Tebrik ederiz. 

Adres: Baicılarda 191 No. 
Telefon: 3811 

zer~ bir Atatürk kupası ter· 

tibalı ile ş~mdiden meşgul 

olaııya başlanılmıştır. 

16 Okul talebesinin kıye 
fdleri kültür Lakanlıgının 

göndermiş olduğu t limatla 

yazılıdır. Sporculara taşıya

cağı kıyafet için Türli; spor 

kurumu tedbir alacak ve ta

limat gönderecektir. Halke· 
vi olan yerlerde balkevleri 

diğer şubeleri tarafmdan, 

olmıyan yerlerde ise spor 

kulüpleri tarafından istifa

deli ve eğlenceli toplantılar· 

la geceyleyin daha gençli· 

ğio istifadelendirilmesi te· 
min o!unacakllr. -·--

Amerikad-a 
Y ıldırJin ça pn1ası ile 

ölen insanlar 
Son on sene içinde, Ame

rikada yıldınm çarpması ne· 

ticesi ölen insanların nisbeti 

milyonda üçtür. Fakat Ame· 

rikanıo yeni Meksika, Arizo· 

na, Jor Jiya, Misisipi mınta· 

kalarıoda bu ni bet milyon· 
ela ona yükselmektedir. 

.. ., 
1,ıı va let ~eşitle: ri 

Sıhhi }eve zırn 
Daima bulunur. Her yerden 
ucuzdur. 

S. Ferid 

Şifa 
Eczanesi 

Hükumet Sırası 

~~~~~·~~~~ı~~~~~~~~~ss~ 
1-aw.~~ ....... ~-~ ...... ~ ;;;Jıw.e:o.ıı~ıı.-...--- m9" 
~ p Elbise ve Manto ı 
~~ Meraklılarına Milde : 
~~(Zabitan, Ba)11ar ve Ba van]ar ı 

, ,.) J 1 
1 [+]En müşkülpesent müşterileri memnun ı 

[~Jeden bu firm yı unutmayınız 

i
t!] Tüccar terzi~ (Türkpazarı lbrabim 
•] Karakaş) bukere yeni mağazada zen gio çeşidler. Terzi
•] hanemızde bay ve bayanlar için son moda zarif ve tık 
t] manto, rob, tayyor, etek, büluz ve tovakar Zabitan ve 1 
6] sivil elbise ve kaputları imal edilir. i 
[t] Muamelem peşin ve taksitledir. 
[tJBu sözlerin. doğruluğunu anlam•k için bir tecrübe klfidir. 

I
DİRKAT : Yeni ~1ağaza Odunpazarı No. 12 

TELEFON: 3276 "tJ 
........~~ ~~AA!lll'!..'lt~ll'!."l~~~mıi ~~.~~:e.·~.e..~~~~~ .. ~~~ .. 

Yaz geleli çok su içmek 
zarardır. Su"'uzluğu gider· 
mek için ( Kalküte ) den 
su. eti mahsusa da ge' irtti-

ğimiz (Demirhindi) d o az 
bir miktar almak kafidir. 

Yemekleri fazla kaçınrsa
nız korkmayınız derhal üze 
rine (Hasan Meyve Özü) 

nden bir kadeh içiniz. Her 
yemekten sonra kullanmak· 
tan çekinmeyinız. Çünkü 
hem ucuz hem de fayda
lıdar. 
Kışlık ve yünlü eşyayı 

kaldmp saklarken herhalde 

ikramiye isabet eden 
14178 numaralı bilet 
kiıemizden peynir 
tüccara bay Envere 
1at ılmııt r. Bundan 
batk ,. 1500,11000 ve 
500 liralık ikramiye [+]S~2SESSSSS88tS"U 88~22:\ı'SSS[+]S[+! taze ve hilesiz (Naftalin) ile muhafaza ediniz. Bu hususta 
mtlkifat kazandırmış ~ 23 :~isan münasebet ile fevkalade ucuzluk ftl hm emniyette bulul"!manız için bu:ibtiyacınızı mutlaka depo· 

uğur ile ıöhret ka· ~1 TTRZİ M. s ~ LIM o·· ZER ~ muzdan temin ediniz. Geceleri sizi rahatsız edebilecek ha· 
zanmıı olan kişemiz- ,+, a.... ( • .., ıarat için en keskin ve öldürücü ilaçları depomuzda bula· 
den bu saadete ka- [+] 23 Nisan ~38 .~en 31 Mayıs 938 e kadar [+] caksıoız. Bunaltıcı sıcaklarda eksir tesirini yapan ( Limon 
vuımak istiyen bü- S!l BUYUK UCUZLUK f•! çiçekleri, Filiz, 9 eylül çiçeği) ve daha muhtelif kokulu ko· 

tün v ıtandatlara bu tertibin devamla biletlerini Cümhuriyet •:C Mevsimin en münasip Kare, Rige ve sair kumaşlar· r+ lonyaları, bayanlar için her cins tuvalet eşyasını en ucuz fi· 
._. · d 1 l t.•J r+" atlerle depomuzdan tedarik ediniz. Telefon 3882 
sııesın en a ma arını tavsiye ederiz. r+1 dan, takımı 25 lira, Hereke, Yüniı ve emsali fantazi (~j 
.. -·-----8:~aıf Mutah=s ______ ,

1 
(+]kumaşlardan takımı 27 lira, fevkalade lüks ve fantazi (tl D FAHRİ J~IK u.aaaa" r•l kumaşlardan takımı 29 lira.. (+] RfXfR)t r. ~ ,,..a .. 

Dr. Demir Ali 1 r•l Bu kumaşlardan mektepliler için yeleksiz üçer lira [+J ; lzmir Memleket Haıtaneai Rontken Mütebasaııı • 
KAMÇI0\:5LU tl tenzilat yapılır. Çocuklar için kısa paotalonlu takım 15 r•1 1J RONTKEN VE fi 

Cilt ve Tenasül hastalıkları ve 1 c!1 ili 
16 

lira. . t1 
• El kti .k t d ·ı . l 1 

elektrik tedavisi [+l Teminatlı iş. Bu tenzilattan istifade ediniz gi ti e rı e BVI en yapı ır 



Sah' c. 4 

plaj ve 
• 

gazın o 
lnciraltı ile Aliığa çiftli· 
nde yapılması kabul edilen 
j Ye gazinoların yui satın 
nmııtır. lnııata hemen baı· 
acak Ye onbeş ağustosa 

ıdar bitirilerek plij ve ra· 
olar halkımıza açılacaktır. 

'eni aşhaneler 
Kııılay cemiyeti lzmirdeld 

ltflo fabrikalara şbane 
armağa tcşebbü etmiştir. 

imdiye kadat yapılmış olan 
tbanelerde işçilerımize ga
et ucuz fiyatla yemek ye· 
lrilmektedir. 

[arara itiraz 
Ediyor 

Geçenlerde lnebolu vapuru 
aciaaı hakkında mahkemece 
lküm ıadır oJan kaptan 8. 
lehmet Ali aleyhinde veıi · 
sn kararı kabul etmediğin
en ve bu batma hAdisesin· 
le hiç bir kusuru oJmadıgını 
'e kazaen vukua geldiğini 
ıldia ettiğinden verilen ka
arın adalete uyğun olması 

çin temyiz mahkemesin~ baı 
rurmuıtur. 

! Halkevimizin 
seyahatı 

1 22 'Mayıı pazar i"ÜnU hal
• &evimi• Beri•maya kadar 
1 iair rezinti yapmıya karar 
c rermiıtir. Bu geziye iştirik 
ı edecek olanların 20 mayıs 

1 cuma akıamına kadar bal-

t 

1 
• 

lıevine baı vurm•ları lazım
dır. 

Vahşice bir 
saldırış 

Bitpazarında biz mağaza-

) 
da içki içirmek suretile H. 
adında bir kıza tecavüz eden 
iki adam yakalanmış ve ha

n piıbaneye atılmııtır. Müdde· 
s iamamilik bu çirkin işe el 

koymuıtur. 

Yeni poligon 
KIUtürparkta yapılacak 

olan atıı poligonu dün 17 
bin liraya kısaltmıya kon
muştur. 

Kuş pavyonu 
Kültürparkta bir kuı pav· 

yonu yapılacak ve burada 
her çeıit kuş bulundurula· 
caktır. __ ..,.,..., .. ___ _ 
YENi ESERLER 

19 Mayıs 
Yazan: Gönül Emre 

19 Mayıs bayramının öne· 
mini teba, üz ettirmek ve bu 
kudsal günün heyecanını ya
ptmak için çıkardığınız ( 19 
Mayıs ) adlı mini mini kitabı 
derin bir zavkle okudum. 
Bize inkilibımızın yüksekli· 
jini kısacd anlatan bu kita
bı, neşretmekle, halka ve 
gençliğe büyük bir hizmet 
etmiş oluyorsunuz. (19 Mayu) 
kitabını bütün halkımıza tav
ıiye etmeyi bir vazife bilirir 
Ye gazetenizi bu güzel esri 
yaratan kudretli mubarririniz 
Gön ili Emereyi can ve gönül· 
den tebrik ederim. 

ÜGRETMEN 
M. ÖZ 

-------- ~ 

Gazbebeğimiz Atatürk hakkında alçakca ov
durma haberler her verde nefret uyandırdı 

Ankara, 18 (A.A) - Beyruttan bütün Avrupa Ye Amerikaya göoderilen bir telgrafta 
Cumhnrreisimi:ı Atatürk'ün yeniden vahim ıurctte hastalandıiı ve devlet işlerine bakamı
yacak halde bulunduğu bildirilmiştir. 

Baştan başa yalandan ibaret olan bu haberi beyruttan mühim par• ~arfederek dünyaya 
tamim etmekle ne gibi bir maksad takip edildiği anlaşılamamıştır. Bu gibi adi hareke ti r r 
Hatay iotıhabı hedefinden inhiraf ettirilirken yaolız calibi '1 ikkat olmakla kalmaz, her oku· 
yanın nefretini de mucıp o ur. 

H vda 
OOv .. o:> ---

Türkler aleyhine 
devam edivor 

•••• zuum 

lskenderun 18 (Hususi - lntibabatta Türkler aleyhine fesadhk devam ediyor. Bir çok 
köylerden Türkler tehdit edildığindeu kasaba'ara gelerek reylerini vermemişlerdir. Vatani· 
ler, intihap sandıklarında her türlü dalavera yapmakta ve Türklere intihabı kazanmamaları 
için rezalet ve işkencelerine devam etmektedirler. 

Ko larile s~lam verecekler 
Berlin 19 (Radyo) - Alman devlet reisi Hitlere badema zabit ve. askerler selamlarını 

kollarile verecekJerdir. 

Rusya mill tle r cemivetinden çekiliyor 
Budapeşte 19 (Radyo) - Rusya hükumeti, ulu slar so.,yetesi konseyinin ispanya ve Habeş 

hakkında verdiği kararlardan dolayı uluslar sosyetesiadcn çckilmeğe karar vermiştir. 

Zabıta teşkilatı iki kısma avrılacak ve onbeş 
sene hizmet mecburi olacaktır 

Ankara, - Emniyet teıkilit kanununun liyiha eıaslarına göre, zabıta teşkilatı umumi 
Ye hususi olarak iki kısma ayrılmaktadır. Umumi zabıta ıilihlı kuvvet olan polis, Jandar· 
ma, husust zabıta ise bunlar haricinde kalan Ye husust kanunlara ııöre teıekkül edip mu· 
ayyen vazifeler gören zabıta kuvvetleridir. 

Bundan haşka poliı kollarına orta mektep mezunları alınacak Ye koJJeji ikmalden sonra 
on beş sene bıl fiil hizmet etmedikçe istifa edemiyecelderdir. 

Bundan evvsl iıtif a edenler biç bir bak taleb etmiyerek deYlete tahıiUeri için yapılan 
masrafı ödeyeceklerdir. 

Bir tavvare 
vandı 

Nevyork 18 (Radyo)-Ne · 
daha havalisinde yeni bir 
yolcu tayyaresi, tecrübeler 

Acıklı Bir 
Yangın 

Bolu, 19 (Husust) - Sığır 
kuyruğu köyünde çıkan yan· 
gından 17 ev ve bir çocukla 
7 hayyan yanmıştır. Yanğın 

on saat deYam etmiştir. ___ .. __ _ 

Çin parlamen
to reisi 

Moskova 19 (Radyo)-Çin 
parlamento reisi dün tayyare 
ile Moskovaya geldi ziyare· 
tinın sebebi meçhuldür. 

Konser 
esnasında yanarak düşmüş
tür. Tayyarede bulunan9 ki· 
ti kömür olmuştur. · 

Sıhhat vekile- Sol, sai tabiri 
tinde tavinler nereden çıktı? 

25 Mayıs çarşamba gunu 
akşamı Kızılay menfaatına 
tayyare sinemasında saat8.30 
da bir konser verileceği ha· 
ber alınmıştır. Ankara 19 ( Hususi ) -

Sıbiye vekaleti hıfzısıhha iş

leri umum müdürlüğüne mez-

kur daire reis muavini dok
tor Şerafeddin Atamanoğlu, 

sicil ve memurlar şubesi mü· 
dürJüğüne içtimai muavenet 

dairesi mütehassıslarından 
doktor Salih Tezcan tayin 
edilmişlerdir. 

Donaıımamız 
Varnada 

Varna 19 (Radyo) -Türk 
donanması Jim ınımıza geldi 
ve hararetle karşılanmıştır. 

•• 
Bavındır oarti 

temel • • 
evının 

atma töreni 
Geçen gün Bayındır ve 

Tireye teırif eden valimiz 
Bayındırda yeniden yapıla-

cak balkevi ve parti binası
nın temel atma merasiminde 
bulunmuş ve bilihara Çal 
yolu teftiş edildikten sonra 
Tireye geçilmiş ve Tire orta 
okul binası gezilmiştir. 

Siyasada (sol) luk, mevcud 
olan nizamlarda cezri deği 
şiklikler istiyen bir inanış 
mefhumudur. (Sağ) lar ise 
dahrt ziyade · (muhafazakar) 
zihniyeti ifade eder. Muhalif 
partilere verilen türlü türlü 
isimler, ilk defa olarak 1791 
de Fransa konvaoaiyonunda 
meydana çıkmıştır. O zaman
lar meşrutiyet partisi reisinin 
sağ tarafında, demokratlar 
da sol taraftnda otururlardı. 

Becayiş 
Kız enistitüsü tarih öğret

meni bayan Maide ile kız 
lisesi Türkçe öğretmeni bay 
Vehbinin becayişleri yapıl
mıştır. 

Bir at nalı ıeklinde bulunan 
parlamento binalarında bu 
şekil claka bili mabafaza 
edilmektedir. 

Asri Sinemava Gelen 'rivatro 
Büvük Muvaff akivet Kazandı 

Asri Sinemaya yeni bir tiyatronun geldiiioi haber alan 
t iyatro severler dün akşam Asri Sinemayı hanca hınç dol· 
durdu. Hayriye Tok sesin idaresindeki tiyatro ilk temsilini 
verdi. Sinema lzmirimizin münevver bedii prestanı ile dolu 
idi. Temiz bir orkestranın çaldığı parçalarla balet heyeti 
numaralarına başladı ve çok alkılandı. Muğanoiye Bayan 
Semiha ve Bayan Sunanın okuduğu tarkılar bilhassa Ko
lombiya plak şirketi muğanniyesi Hayriye Toksesin okuduğu 
eserlerinden birkaç tanesini dioliyen sinemakı halk artistleri 
bir alkış kasırğasına boğdu. 

Bay Ahmed Güldürüre gelince lstanbulun yegane san'at
kirı hakkında fazla ıöv söylemeği zaid görür bütün Türki
yede söylenen bu san'atkirı takdir ederiz. Heyet bu akşam 
süt kardeşler namındaki 3 perdelik vodvilini temsil edecek· 
tir. Hararetle tavsiye ederiz. 

M. A. 

Bir Arkadaşımızın Hastanede 
Gördükleri •• 

Geçenlerde arkadaşları-
mızdan bir zat ıiddetli ihti
yacına binaen hastahanemi· 
zin dahiliye kısmına başvur· 
muş ve yatmıştır. Kendisi 

, uzun tedaviye muhtaç oldu
ğu halde iki gece yattıktan 
sonra kendisini evine dar 
atmıştır, 

A ı kadaşımız şu sözleri 
ıöyliyor: 

"Ha.stahanf' çok temizdir, 
doktoı hnımız bastalarile il
gili i . Hele d ahiliye dokto 
ru bay CtlaJ Yargın b kkın 
da hasta lar ı n ağzındsn pek 
çok takdı rkar cümJeler işit

tun. "Bir ana ve baba ş f 
katile hıze bakmaktadar, tan· 
ri kendİ!Iİnden hoşnut o un,, 
diyorlar. Ben de iki güol'1k 
mısafiretim zamanında bu 
aziz dokto rdan çok okşayıcı 

muımele gö ı düm , iht ımamla 

bakıldım. 
Başta hemşire olmakla 

beraber gerek baş hemşire · 
nin ve g erek yardımcı ve 
bakıcı hemşirelerio neuket 
ve insanlıldarına ve hademe
lerin çalışkanlıklarına diye · 
cek yok. Hastahanenin işli
yen makinesi çok yerindedir, 
baş toktoru bay Hasan Yu
sufun himmetleri varofsun. 

Fakat dahiliye koğuşu it
tihaz olunan yer, açıkca söy· 
lemek Jizım gelirse bir şifa 
yurdu dciil bir makteldir. 
Buraya sağlam &"İren halta 
çıkar. Çünkü hem rahat, dir
lik ve ıükün yoktur. 

Ve hem de havasız, rütü-
bet ve biç iÜDef iÖrmiyen 
bir yerdir. 

Bundan baıka da alt ka· 
tındaki budrum " delilerin 
yeri ,, olduğundan sabahtan 
akşamı, akıamdan iece ya
rılarından sonraya kadar 2ü-

1 
rültü, patırdı eksik deiildir. 
iç hastalıklarına, kalp. böb
rek ve mide rahatsızlıklarına 
tutulanların pek ziyade muh
taç oldukları ıükiio ve rahat
lık burada yoktur. Ben iki 
gece kaldım, adeta çıldıra
caktım, Bir hutahane içinde 
ve böyle istirabat ve st1k0· 
nete çok lü:ıüınlü olan bir 
yerin altında deli bulundu 
ıuimak bilmem ne dereceye 
k.sdar doğrudur. 

Bu zavathlar ıçın açık ha· 
vah ve bol güneşlı bir J t r 
b lunmalı hem bu muzdarip 
vataodaşlar ızbe yerden kur· 
tarı lm h ve hem de diğı r 
basta yurdd d şlar aükünc:te 
kavuşm.dıdır. Bundan başka 
dahiliye koğuşunda biobir 
çesid bastahkh insanların 

buluodurulmi\sada mahzuıdan . 
salim dt·ğildir. 

Mesela : Bu koğuşlarda, 
idi ve zehirli sıtmalı, tifolu, 
veremli hastalar bulunduğu 

gibi, ka lp, ciğer, bağırsak, 

böbrek hastalıklarına müb
te la olanlarda bir arada ve 
bir çatı altında yatılımakta
dır. 

Bundan başka hususi ya-
tanlar, yalnız midesinden ra
hatsız olanlar, fakrüddem 
hastalığına uğrı} anlar hep 
paçal halinde bu odalarda 
yatmaktadırlar. Sıhhiye ba· 
kanhğı bunun bir çaresine 
bakmalı ve ilk 6oce delilere 
ayrı bir yer bularak o zaval
lıları bu budrumdan ve ril· 
tubetten kurtarmaJıdır.,. 

Maalesef bu bir hakikat· 
tır. Şimdiye kadar böyle bir 
çok ıikiyetler dinledik. Yu
kardaki sözleri ıöyliyen ya• 
kın arkadaılarımızdan bulun
duğu için sizlerine itimadı· 
mız kuvvetlidir. 

-----------c::::::J -------·---.;.. 
Kırşehir ve Y oz2ad felaketze

deleri yardım listesi 
Borsa Komiser ve memur· 

ları : 
Şevki Ertuğrul 5, Ihsan 

Ayyıldız 4,40, Mustafa Şer# 

leri '· Bulgurca köyü balkı 
tarafından 34,65, (Ç· krıkçı 

Rifat l, Alsancak Sen Jozef 

kollecji öirenci ve öğret

menleri 40 lira, Gürece k6· betçi 1,60, lsmail Erten 270, 
Bahri Seber, 170 Sadık Ar· 
kar, 160, Hüsamettin Alaç yü o"ulu öğrencileri 1,90, 

2, Salih ôııişman 180, İs· Gürece köyü okulu öğret• 
mail Saradan 240, Münir meni M, Rifat Oktay 1,10. 

Türkebağlı 160, Güzin Kaı- Bugün toplanan 110.25 
lıoğlu 80 krş. İtalyan kız o· Dünkü yekun 19999.51 
kulu öğrenci ve öğretmen · Umum yeldin 20109. 76 
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Halkın Sesi hakkın sesidir 
- Baştarafı 1 incide -

da ekserya [aldığımız bir mektup] ibaresini görüyoruz. 
Aceba bu serlevha arasıra değiştirilemez mi? Bunu gör• 

düğümüz gün ıevin duyacağız adeta... Saygı ve sevgiler." 
Aziz okuyucumuz, sizin gönderdiği oiz mektup içinlde gene 
" aldığımız bu mektupta deniliyor ki . " sözünü kullanmağa 
mecbur oluyoruz. Ve böyle yazmayı kendimizce hedise ve 
hakikatlere daha uygun buluyoruz, çüukü bir çok karileri· 
miz sarih adreslerini ve isimlerini koydukları halde ve ad 
ve sanlarının ortaya atılmamasını ve icabederse o ıaman 
meydana çıkarılmasını istiyorlar. 

Bununla beraber gazetemize karşı gösterdiğiniz alika 
ve sevgiden dolayi pek mütehassıs kaldık ve teşekkürü biri 
borç bildik. 

Biz muhayyel ve fantezi şeyler yazmak istesek daha çok 
cazip ve daha pek çok çeşitli ve yaldızlı başlıklı uydurabi· 
liriz, fakat bu sütün karilerimi:ıin bizzat bize yazdıkları derd• 
)erine ait bir köşe olduğu için bunda kalem uynatmağa 
kendimizi haklı bulmıyoruz. 

Bizden de size derin s eYgi ve saygılar. 

HALKIN SESi HAKKI~ SESiDiR 
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