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Tiyatro Hareketleri: 

Bir Adam Yaratmak 
~ .. no .. ~~~~~~~~ 

Hatayda Karışıklıklar Yunan Kralı 

Dstadıd, müstesna kutreti ile bir sanat muci- ~--~-----------------~--~00••~00---------------~-------------

zesi, hakiki bir sahne zaferi oldu y eni Gün gazetesi kapatıldı ve yerine ( Hatay 
. Yolu ) gazetesi çıkarıldı muharririni ve sonlara doğru 

o piyesten doğan ve akıl 
muvazenesi bozuk ikinci şa
hıs mükemmelen yaşattı ve 

--~--------~----~-0000~----------------~-

İKi TÜRK JANDARMASI öLDÜRÜLDÜ 

"Bir adam yaratmak" pi
Yeai Pazar ve düıı akşam 

lımirlilere gösterildi, lımire 
gele, gele daıülbedeyi idare· 
cilui nihayet lza, irlilerin 
IDİzacıoı öğrendiler. 

l:ımirliler hakiki san'atı 
ve san'atkin daima takdir 
etıneaini bilir ve onları yerin 

de alkışlar. Nitekim iki ak· 

gösterdiği san'at mucizesi 
ile lzmirlilerin en hararetli 
alkışlarına hak kazandı. 

Talat ( Mansur ) rolünün 
icabettirdiği şefkatli ve haki
ki dostu yaratmağa muvaf
fak oldu. 

Neyyire hadiselerin yıprat
tığı bir anneyi, bütün ince
likleri ve derinlikleri ile ya-
şatmağı başardı. 1. Galip her 
rolü de olduğu gibi ruhiyat
çı doktoru da her jestine 
tam m nası ile bakim olarak 
canlandıra bildi. 

Velhasıl bütün kıymetli 
san' atkirlarımız vazifelerini 
çok kudretli bir surette ba
şardılar. 

Mahmut ta menfaatperest 
ve şantajcı gazeteciyi gene 
güzel yaıattı. 

tam nıt üste oynanan bir Piyes ıahıi menfaah için 
adam y.raimak piyesi alkıı bayatta her ıeyi mübah gö-
toplamak rekorunu kırdı. ren bazı doktorlarla bazı ga· 

Hüsrev rolllnde üstat Er· ı zetecileri hırpaladı, kırdı, ge-
tuğrul Muhsin evveli piyes çirdi. 
----~~~~---------.. --~~~~~--~~~-
1 s tan bul macları , 

----------------->000----------~--~-

Galatasarav muhtelite yenildi 
Güneş Beşiktaş 0-0 berabere 

Iıtanbul 9 (Husuıi) - Dün 
Öğleden ıonra taksim ıtad· 
Yomunda on binlerce seyir
cinin huzurunda Galatasa
rayla muhtelit ve güneşle 
Beıiktaş takımları karşılaş· 

SiNEMA KÖŞESi 

tılar. 
Galatasaray 1 · Muhtdıt iki 

gol yaparak • Galatasarayı 
mağlup etti. Bu maçı hakem 
Adem idare etti ikinci maçı 
Güneş - Beşiktaş oynadı ve 

lskenderun, 8 (Hususi) -
lttihad vatanilerle Türkler 
n ısınc'a . telcrar bir çarpııma 
olmuştur. Bir Türk daha öl
dürülmüştur. Halk korku 
içindedir. Tlirkler geceleri 
dııarıya çıkamamaktadırlar. 

Antakya 9 (Hususi) - Ak 
tepe mevkiinde öldürülen iki 
jandarmanın Türk olduğu 
anlaşılmıştır. 

Türk aleyhtarları kimilen 
si ihlanUJışlardır. Zabıta ıilih 
taşımağı menetmiıtir. Şehir 
ve köylerde halkın üstleri 
aranmaktadır. 

Antakya, 8 Anadolu 
Ajansının hususi muhabiri 
bildiriyor. 

l-\ntakyada çıkan yeni giin 
gazetesinin dünkü Arapca 

her iki takım çok muvaffak 
oldular neticede sıfır sıfıra 
berabere kaldılar. Bu maçıda 
hakem Adnan idare etmiştir. 

Tayyare ıinemasında ( lagiltere Krallığının incileri ) ve küçük sanatkar Şirleyin yarattığı 
(Nazar Boncuğu) filimleri büyük bir muvaffakiyetle dovam etmektedir. 

iSTER GUL iSTER AGLA 
Yetiş Hızır lmdadaJ ! 

Dlin yazdığımız veçbile çaylar ve deniıler vasıtaaile Hızırilyaz Peyğambere sunulan di· 
lekçelerden birini aıağıya aynen yazıyoruz : 

"Benim derdim bilyüktür, her gece kocam kafayı çekerek gece yansından sonra eve 
gelir, ilıtilne bir de bana sopa çeker, artık bıktım usandım canımdan, kocamın iki gözü· 
alin kar olmasını istiyorum, yetiı imdadıma benim ey Hızır. ,, 

Diğer bir istidada de şu dilek yazılıdır : 
" Bana bir koca ver, hem genç olsun, hem güzel olsun, hem de zengin olıun ,, 
Bir başka bayan da şunu istiyor : 
"Kocam ellisinden ıonra azdı, şu koca papazı, ya islih et, ya teneıire gönder.,, 
Bir diğerinin de istediğine bakınız : 
"Arkamdan koıan iki genç vardır. Biri esmer, öteki sarışın, sana çok yalvarırım bana 

ruy.ımda bildir hangisine yüz vereyim.,, 
Ey okuyucum şu saf kadın ve kızların bu tulıaf isteklerine : 

• 

nu ıbası ile isken !erunda çı
kan Vahdet gctzetesioin bir 
ilavesinde delege Garo ile 
baş konsolosumuzuıı Anka· 
radan dönmelerile alakadar 
olarak idare memurları ara
sında mühim değişiklikler 
yapılacağı bildirilmekte idi 
ve Arapca Elurube gazetesi 
hemen bir ilave çıkararak 
bu haberi tekzip etmiştir. 

Yeni Gün bu sabah çıkan 
Türkçe nushaıında umumi 
af ilin edileceği bat konıo· 
losun beyanatına atfen ve 
Hasan Cebbare ile kaymaka
man değiıeceği ve nahiye 
müdürlerinin kimilen azledi
leceği de istihbaratına atfen 
bildirilmesi üzerine Yeni Gün 
gazetesi delege Garo tara· 
fandan kapatılmıştır. Delege 
Arapça Elurube gazetesinide 
kapatmaktadır. 

Yeni Gün gazetesi kapa
tılmakla beraber verdiği ha
berlerin tekzip edilmemesi 
dikkate liyıktır. 

Yeni Günün yerine yarın· 
dan itibaren imtiyazı evelden 
alanmış olan (Hatay yolu) ga· 
zeteıi çıkacaktır. 

Antakya 9 (Hususi)- Ha· 
tay seçimi esnasında işlene.· 
cek cürümlerinin bakacağı 
mahkemeyi bitaraf mahke
me müddei umumisi tayin 
edecektir. 

Antakya 8 (A.A) - Arap 
gazeteleri tahrikitlarına de· 
vam etmektedir. Bu meyan· 
da Antakyada çıkan Elurube 
gazetesinde necip alevi mil· 
letine baıhğı altında ve san
cak Arap teşkilatı ali komiı· 
yonu imzasile neşredilen be· 

•• 
6 kuruşla 

1000 kuruşluk hediye 
Bu hediyelere bak kazan· 

mak istiyenler üç dört güne 
kadar satııa çıkarılacak 

(Fransızca konuşalım) 
adla konuıma kitabıbİ altı 
kuruı mukabilinde alırlar ve 
bu kitabın kabındaki "hedi· 
yelere iıtirak koponu ,, nu 
kesip (Halkın Seıi) idareha
nesine gönderirler. Bu hedi
yelerin tertibi münaaebetile 

yannamede Türklere şiddetli 
hücum edildikten sonra ey 
alevi Türkh:ri kuranikerim de 

Eböylt! buyuruyor aranızda 
fitne olmamak için onları 
öldü rün çünki fitne kitalden 
daha fenad,r. 

Deniliyor ve Eti Türkleri 
açıktan açığa kıte: le teşvık 

- Sonu 4 iincüde -

Atina 4 (Radyo) - Kral 
Jor mcmletek dahilaM bir 
tetkik seyahatine çı~anştır. 

------------- - ------------
Başvekilimizin Bevanatı 

lstanbul, 8 (AA) - Baş ı la tekrim tımızı arzedeceti· 
vekil Celil Bayar Avala a· mizdeo ve krallığın niyabet 
jansının muhabirini kabul e· meclisinin ekselans azalara 
derek kendisine şu beyanat- ile tanııacağımııdan dolayı 
ta bulunmuştur : daha şimdiden mabıuziyet 

Müttefik memleketin müm· duymaktayım ıefim Atatürk 
taz devlet adamı başvekil b. ile olan biraderane dostluiu 
Stoyadinovicin çok m6came· balkan antantamızın bir te· 
lekarane olan ziyaretini iade mel taıını teıkil edea dost· 
etmek maksadile arkadaşım luiumuzun ve ittifakımızın 
Dr. Aras ile Yugoslavyaya esası olan k•hraman kr•lıaıa 
gitmekle bilhassa bahtiyarım. liyakatlı varisi kral Piyerin 
memleketinize bntiin dost ve memleketine gitmekle ne de· 
müttefik millete şefim Ata- rece meıud olduğuma ıize 
türk:ün ve bütün Türk mil· ı&ylememe hacet yoktur. Si· 
Jetinin dostane ve muhlisane zin vesatetinizle blitlln uil 
ıelimını götürmeğe gidiyo· Yugoslav milletine en mub· 
ram. Doktor Araı ile bera Jiıane selimlarımı gaaderi· 
ber naib biikümet prens Po· yorum. 

~-----------~~---··---~---------------

Mioi mini sevimli yıldı210 Tayyarede" i parlak zaferi de· 
vam edip gitme~tedir. Şirley, büyük küçük herkesi bu de· 
fa da sanatına meftun ve meclüb etti. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
Pek mükemmel ve pek 

verinde bir karar 
Dün gazetelerde görüldüğü üzere bu yıl ıpor ıenlikieriJe 

birleşen hareket bayramının blltiia halkımızın iıtirik edebil· 
meıi için Buca alanında yapılmaıına karar verildiğini ıeviaç· 
le öğrendik. 

Bu karar çok yerindedir. Zira ıimdiye kadar yapılan ıpor 
şenlikleri nisbeten dar bir saba olan Alsancak stadyomanda 
oluyordu. 

Her yıl pek haklı olarak yavrularını görmek illere hlicam 
eden halkımız hem birbiri üzerine yıkılıyor ve hem de kala· 
balıktan, sıkıntı ve sıcaktan rahatsız olan halkımızın pek 
çoğu bu dar yere sıkışıp kalmamak için gitmekten vazı•· 
çiyordu. Bir çokları da bilet alamıyordu. Bu yıl bu çifte 
bayramın Buca alanında yapılması, inbisaraız ve duhuliyeıiz 
olması pek yerinde bir hareket olmuştur. Sayın valimiz ve 
parti başkanımız bay Fazlı Gnleçe binlerce teşekkilr ve 
minnetlerimizi sunarız. ,, 

LKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
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t1am~a·artESa:maa~ma- • ., DUNYADA ,, ,, " 
lslv ASET VE ADALETi İ E! Doktorun Naslbatlerı NELER - K~~~:!~~~! 
1 Türk Dünyasının En Yüce Haka~ 1 Gençlerde izah OLUYOR? ?;MI .. ~ ]j/ıvrt rn 
~~~~,,.lfmT1i"1~~in~~ EdiJe~iyen 1 1·p.. 1 ft,L.tK 
ill~U• -•J.LM.11.:J~E Baş Agrtları Bir İngiliz Kadın Sii.------------ııİiİllıİ------
B ffj J A J V ( KAHRAMAN L 1KLAR1 ~ Böyle vak'aJarda mutlaka 'fayyarecisinin cür'eti - 23 - YAZAN: Gönül Emre 
E . ~ göz muayenesi yapılmak icap Iogilizlerin meşhur kadın 
&!Tarihi Telrilıa Ya.zan: H. TurkekuıE eder. Bilhassa mekteb tale- tayyarecilerinden Betti Grin 
•R~D - 17 - GBtlc;JED besinde Bu mesele son de· erkek tayyarecisi Skot ile 

H• dı·ı k erican olmus rece haizi ehemmiyettir. Ço- birlikte şimdiye kadar hiçbir 
ID 1 er pe p '-" cuk başının ön tarafının ağ· Ingiliz tayyarecisinin cesaret 

1 • ı . 1 rdi rılarından mütemadiyen şi- edemediği bir uçuşa hazır· yer ere seri mlŞ e kayet eder. Bu, kansızlığa landıklarını; bu uçuşun gün· 
Parola tekbirdi. Önce Ca· ğıra binbir ıdıraplar içinde inkibaza, asabililiğe, atfolu· de 20 saat seyirden ve beş 

yez ayağa kalktı, kuvvetle can veriyorlardı. nur. Ona göre tedaviye ça- günlük bir tecrübeden iba-
haykırdı: "allabu ekber,, dört Ne acıklı levha, insanlar lışılır. Fakat esaslı bir neti· ret olacağıni söylemiştir. 
taraftan yüzlerce askerin bir ne hunhar oluyorlar. ce elde edilemez. Böyle vak' 
ağızdan bağırmaları boğuk Dünya kurulduğundan, be· alarda talebenin behemehal *** 

filim kumpanyalarında 
sonaryo buhranı 

bir inilti halinde gecenin şer gün gördüğündenberi ve bir göz doktoruna gönderil: 
zifiri karanlığı içine ufuklara yaşadığından beri her vakit me5i lazımdır. (lperwetropı, 

yayıldı, Hintliler önce bunun birbirlerinin kanlarını dök· astigmatizm) denilen ~e gö· 
ıeytan veya cinler tarafından müşler ve birbirlerini lboğa- zün kuvvei inkisariyesın~ a-

Amerikan fHim kumpan· 
yaları, çevirecekleri J filimler 
için mevzu bulmakta güçlük 
çekmektedir. Ellerinde 20 
bine yakın senoryo bulunma· 

bir hadise olduğuna hamle· gelmişlerdir.; i~. bozuklukl~r ~lur ki bö{l~ 
derek çadırlarının içinde tit- Ertesi gücü öğleye kadar gozler kendılerıne teva u 

v b · · d'l · t' F k t eden gözlük numaralarına reımege aşladılar, sonra asayış temın e ı mış ı. a a . 
kumandanlarının seslerini Mehmet Kasım bir beyanna- malık olmazlarsa bu ızdırap 
duydular: Düıman bastı, kö- me çıkardı, Dival kalesinde d~vam eder, .. durur. F~kat 

sına rağmen, içlerinden işle· 

rine yarıyacak 50 tanesini 
seçememektedirler. pek gibi ölmeyin, hücum olduğu gibi gene halkı dine b~ .~efahk goz muayen~sı v.e 

edin ondan sonra keı.dile- davet etti ve~ sünnet teklif gozune konulacak basıt bır 
rini \ophyabilenler çadırla- etti. gö~lü~ ile hem rüyet tatbib 
rından fırladılar, fakat göz Arap kumandanının bu ha- e~ılmış ol~r .. hem de muan-

*** 
fırtına yüzünden '\1ukua 
gekn rnüdhi5 bir kaza - - .. · d b. b. ı · re keti cidden münasebet· nıd baş agrılarından kurtul· ıozu gormıyor u, ır u en- _ _ .. 

nin boğazlarına sarıldılar, sizdi. Koca adamların sunnet mak mumkun olur. Seylonda saatte 100 kilo· 
metre sür'atle giden bir tren 
fırtına yüzünden büyük bir 
kakao ağaçına çarpmış ve 
hemen ikiye bölünmüştür. 
Trenin 300 yolcusuna birş(y 

kan sel gibi akıyordu, kim- ediJmesine ne lüzüm vardı. -·~ 
kimi vuruyordu, anbşılmı- Hemen müslimanlığı teklif Falcılık 
yordu, tan yeri tsökünceye, eder etmez, arkasından ıün-
ortalığa biraz ışık yayılıncaya net ortaya sür~lmesi ~ana-
kadar bu hal devam etti, sız olsa gerekhr. Evlennde, 
zaten teşkilattan ve terbiye· damlarında, tavan aralarında 
den mahrum olan bu ordu saklanan Hintlileıden pek ço·11 

birbirine ne zal>ıt ve ne de ğu korkularından dışarıya 
rapt kalmıştı, "vur, kar,, yan- çıkamıyorlardı.J 
dım, mel'un sözlerinden ve Gene pek çoğu isyan et-
gayet aiır küfürlerden, kılıç, ti, günlerce bu isyanın bas· 
topaz kırttlarından başka bir tırılması ile uğraşıldı, bir çok• 
ıey doyulmıyordu. Doğu ta· kurbanlar verildi,C:Hintliler , 
rafından yayılan ışık kuvvet- den pek çoğu kılıçtan geçi-
lenince Araplar pilin muci· rildi. 
bince hemen acele çekildiler Katan kısmı İslamiyeti ka-
ve ölülerinden yaralılarından bul ettiklerinden canlarını 
raıtlıyabildiklerini topladılar, kurtara bildiler. 
Haydarabada doğru yollan- (Arkası var) 
dılar. 

Hintliler pek perişan ol
muı, tferlere :serilmişlerdi. 

Ortada kafa, kol, bacak 
yıjıaları meydana gelmişti, 
kalan1aıdan da haber yoktu. 
Sankia göğün bir tarafı çök
mOı, bunları pestile çevir
miıti. 

Kimtenin kimseye bakacak 
hali yoktu. 

Ne olduklarını, neye uğra
dıklarını, kendilerinin kimin 
tarafından basıldıklarını ve 
bu hale getirildiklerini bile 
düşünemiyorlardı. 

Ôtedenberi cahil papazlar 
tarafından daima kafaları 
Viıno korkusu ile, ıeytan ve 
cin masallarile doldurulduğu 
için bunan bir allah azabı, 
Vişoonun hiddeti suretinde 
tefsir edilmcğe başlandı. Za
vallıların iniltisini sahraları 
ve ormanları çınlatıyordu. O 
vakıtlarda hastahace ve sair 

Hisarönünde 
Kiralık Kah

vehaneler 
lzmirin Hisarcamii önünde 

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

Sıhhiye ve belediye niza· 
mahna göre ayrıca temiz su 
getirilerek nezafet ve sağ· 
lığa elverişli tesisat vücuda 
getirilmiştir. 

Yol geçmesi ve gelip ge
çenlerin gürültüsü ve müş· 
teri! re sürünmesi gibi ıa· 
hatsızlıklardan da beridir. 

Hisarcnünün şerefli ve 
mevsim itibarile en serin ve 
sakin olduğu görülebilir. 
Anlaşmak için kolancılar 

da 44 numarada B. Celil 

} 

1 

1 
gibi teşkilat da olmadığı için ve Mehmet Susmuşa müra· 1 
bu insan sürüleri bağıra, ça- caat olunabilir. 1 - 8 1 
"*~~'* ~****:k*1':.*1!:1clt:t:1c **~="*" 
4C ISTANBUL BELEDİYESİ = ı 

ŞEHiR TiY A TR OSU ~ J 

Elhamra Sinemasındil ~ ; 
lt ı Haftalık Tenısil l>rogramı " ı 

Buakşam ( İntikam Maçı ) = 
10 Mayıs Salı TOKA ~ 

1 

11 ,. " Çarşanba AlEŞ BÖCEGt )t 
12 ,, ,, Perşenbe SuZÜN KISASI » l 
13 ,, ,, Cuma KRAL LİR )t ı 
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Dikkat: Yalnız Kral Ur temsillerine 20,30 da baılar )t 
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Eski İbraniler ve 
Kaideliler zamanında 
da vardı ... 

Falcılık dünyanın eski de
virlerinde bile mevcud olmuş 
bir [teselli kaynağıdır. ' ilk 
falcılık lbraniler, eski Kai
deliler Asuriler ve Mısırlılar 
zamanında başlar. Sonra 
Yunanlı ve Romalılara .. sira
yet etmiş bir meraktır. U · 
mumiyetle falcılar sı> l elin 
falına bakarlar. Çünkü, der
ler, sol el kalbin elidir. Ha
kikatte ekser insar.lar Bağ 
eli erile çalıştıkları için çiz · 
gileri silinmiştir. Bu sebeble 
sol el, bu nevi işlere daha 
elverişlidir. Yoksa ellerin 
ne sağının, ne de solunun 
kalb ile hiç bir alake1s1 yok· 
tur. 

olmamış ise de ağacın ha
vada şiddetle savrulan par
çaları 10 metre ilerde bulu· 
nan birkaç kişiye isabet e
derek ağırca yaralanmaları· 

na sebebiyet vermişti.r. -·-
Fransada 
800,000 yüksek tfl hsil 
görmüş adam var ... 

Fran5ada olgunluk imti · 
hanlaııııı mı:v.ıffakiyet!e ve
rip lise mezunu olan talebe· 
nin miktarı 124 senede (31) 
den (800,000) e yükselmiş
tir. Filvaki 1809 da bütün 
Fransız lisel erinin me:ıurı ta
lebesi (31) kişi idi.. (1933) 
de bu miktar (800,000) i 
bulmuştur. 

Bağcılar, rençberler, ve böcek
lerden zarar görenler, herhal
de okusunlar reklam değil 
uf ak bir tecrübe ile haki

kati görecekler 
Bağcılar, Bahçe sahipleri bu srne 11 BAMBUL " ve saire 

zararlı böceklere karşı müesnir olan AMERiKAN TAGLE
FOOT ku!Dpaoyasının BAG MACUNU (TREE TANGLE
FOOT) kullanmışlar ve çok faidesini görmüşlerdir.j 

Bundan maada ayni kumpanyanın, aşağıdaki iliçları tav· 
siye edilmektedir: 

Ağaçlara, fidanlara, çiçek ve bilumum sebzelere zararlı 
olan uçan böceklere karşı Tanglefoot PLANT SPRA Y Fİ· 
DAN IL.~CI. 

Yaz mevsiminde hayvan sineği ve sivri sineklere karşı 
Tanglefoot STOCK SPRA Y iLACI. 

Bu ilaç hayvanların tüy ve d ı! rilerine ve ineklere süde 
hiç bir zarar vermediği gibi bilakis yaralarma iyi şifadır. 

Evlerde karınca ve hamam böceklerinden kurtulmak için 
Tanglefoot "ROACH AND ANT ,, POWDER ILACI 
KULLANIL1R. 

Su ilaç ayni zamanda tarlalarda bulunan ve sebzelere za· 
ru veren "DANA BURNU" böceklerini itlaf eder. 

Amerikan TANGLEFOOT kumpanyasının son zamanlar· 
da hastane, Otel, Fabrika, ev ve saire yerlerde dezenfek· 
Sİ) on için istimal edilmek üzere " Tacglefoot DIFUSO ,, 
ilac nı keşfetmiştir. Bu ilaç gene Amerikan TANGLEFOOT 
kumpanyasının "Tanglefoot DIFUSOR,, tesmiye edilen MA· 
KINASI ile istimal edilir. 

Bütün mallar depolarımızda mevcuttu. 
AMERiKAN TANGLEFOOT kumpanyasının umum 

Türkiye acentalığı: A. LAFONT VE MAHDUMLARI Ll
MITET ŞiRKETİ... Depo : Halimağa çarıısı No. 25 IZMiR 
Telefoa No. 4093 7-9-11 

Bu civarın türküleri aşağı yukarı birdir. Co
şunca hep ayni şeyleri çağırır dururuz 

Benim bu dünyaya geçmi· lerimi dağıtırım .. 
yor nazım, Yakın tarlalarda çalışan· 

Felekten kalmadı gayri )arın çağırdıkları türkü ıea· 
niyazım . . leri esen rüzgarın peşine ta· 

Halimi sen anla hey iki kılarak bulunduğumuz yere 
gözüm kadar geliyardu. 

Derdimi dinliyecek dil bu- Yanımızdaki kençler.ien 
l d birine sordum : ama ım .•.• 

Muharrem "yetmez mi ? ,, 
der gibi yüzüme baktı. Yor· 
ğunluğu gene terini silmek 
suretile ifade etti. 

- Yaşa delikanlı, dedim, 
senide bir heylı yorduk. Baş· 
ka zaman dinleriz gene ... 
şimdilik kafi ... 
Açık pencereden dışarı 

baktım. Ta uzaktaki tarlalar 
köylüler orak biçiyorlardı. 
Güneş epeyce yükselmiş ve 
ortalık adamakıllı ısınmıştı. 

Muhtara : 

- Ş6 le bir pınar başına 
gidelim mi? 

Dedim. 

- Köyünüzün bir türkilıll 
yok mu? .. Yahud köyünüz 
de hangi tüı küleri çok çağı· 
rırlar ? ... 

Genç düşündü ve : 
- Cıvarın türküleri aıağı 

yukarı birdir. Coşunca hep 
ayni şeyleri çağır, dururuz. 
dedi. Muhtar gene giilerek 
konuşmaya karıştı : 

- Senin de bağrın yanık 
galiba, dedi, hep sazdan, 
sözden laf açıyon. 

Ben de güldüm : 
- Bağn yanık olmayan 

var mı muhtar ?.. El kızları, 
dilikanlıları rahat bırakır mı ? 

Merd bakışlı ve babacan 
- Tek canın sıkılmasın da muhtar,:samimi köylü şivesile: 

nasıl istersen bey, dedi. .. 
Hep beraber dışan çıktık. 

Kavaklardan eren sıcak bir 
ruzgar yüzümüzü okşadı. 
Muhtar parmağile bir sırtı 
göstererek : 

- Şuraya çıkalım bey, 
dedi, o;ası çok serin olur. 
Hem de bütün köy ayak 
altında .... 

- Besbelli, ded;, içerim 
bulanık ... Gülüştük .. muhtara 
anlattım ki, ben edebiyatı 

seviyor ve köy lilrküleri top· 
lamağa çalış•yorum. Bunun 
için de sazdan, zözden, kaş· 
tan, gözden konuşmak lazım .• 

Zeki köylü: 
Gayri konuşulacak Jif yok 

da •• seninle yarenlik ediyon., 
dedi. Güzendin mi yoku •. - Peki!... 

Dedim ve yokuş 
mağa başladık. 

tırman· - Öyle şey olurmu mnl:l-

Kavakların bulunduğu sır
ta çıktık. Ne güzel bir yer ... 
Uzun çam bir oluktan sular 
dökülüyor ve gölgelere serin· 
lik dağıtıyordu. 

Muhtarın dediği gibi, bü 
tün köy ayak altındaydı. Ta 
uzaklardaki tarlalar, her par
çası başka renkten işlenmiş 
bir örtüye benziyordu. 

Sarı, yeşil, çıplak toprak 
ren ki erinden .. 

Muhtara dedim ki : 
- Kavaklar çok şirin. 
Cevap verdi : 
- Öyledir beyim.. deli 

göuill dumanlandığı zaman 
hep buraya çıkar ... ta uzak
taki dağlara bakarak derd-
- - :ı:::::c:::::=~--.. • .....,_,,.,_....,_'-

tar, dedim, bani darılmak, 
kırılmak, kızmak sizin köye 
uğramazı? 

- Doğrudur bey, emme 
kimbilir ... diye gülerek omu· 
zuma vurdu ... ve tabakasın· 
bir cigera çıkarıp uzattı : 

- Al bakayım, bunun üze· 
riue bir cigaramı iç ... dedi .. 

( Arkası var) 
: ........................ ~ 
• i DOKTOR i 
i Salih Sonad i 
ı Cild, Saç ve zührevi hasta· : 
ı !ıklar müt,hasaısı ı 
ı ikinci Beyler sokak No. 81 ı 
ı Her gün öğleden sonra ı .............. ~ ......... .. 

C:'IO-:: - -;::;.--.. __ 

Bahri baba beledive sahil park 
gazinosu açıldı 

Başta lzmirimizin en muhteşem saz heyeti olduğu halde 
sahibinin sesi mugaunisi ve sesli filmlerde seve seve dinle· 
diğiniz meşhur hanende bay Mustafa Çağlar ve bayan Sü
zan, Remziye, Hayriye, Nazir~ ve bayan Meliha sahil park 
gazinosunda okudukları nefis şarkılarile lzmirimizin muıiki 
meftunlarıcı hayran bırakmaktadırlar ayrıca meşhur Tilrkiye 
şarlosu şarlo Sami ve eşi de gazinomuzdadır. Her akşam 
yeni numaralar yapmaktadırlar muhterem lzmir balkının bir 
defa gazinomuza teşriflerini bekleriz. 1-4 

~***~*x**~****~:~~********~ = T A Y Y A R E sineması rE~~~f N 1 
~ BUGÜN 1518 - 1937 Avrupa tarihini musavver ~ 
~ lngiltere Tacının incileri = 
tC 419 senelik bir maziyi ihya eden bu filmi sayın müda· : i N:;;;i··e;;~:iu . _ 1 
« Küçüklerin sevdiği, büyüklerin alakadar oldugu küçuk i 
+( artist ŞirJey Temple ve Victor Mac Laklea 

tC Ayrıca: Paramunt jurnal 
1 u FıATLAR: 30 - 40 - 50----,. • 

l 
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Sabile S 

Elenin sözü efece olur 

19 Mayıs çifte 
bayram 

Bizim koca önderimiz, bü
yük kurtarıcımız Atatürk 
babamızın Samsona ilk ayak 
basbkları mutlu günün şere· 
fine 19 mayisin bayram ola
rak tanınmast yüreklerimizi 
sevinç ve iftiharla kabarttı. 

Bugünkü bilyük işlerin te
mel taşı işte o gün atılmıştı. 

Bu koca başımız, Anado· 
lumuza gelmiye idi biz bu
günkü şerefli günleri rüya· 
mızda bile göremiyc cektik. 

Bütün dünyaya meydan 
okuyan varlığımız ve hele 
kahraman ve yılmaz Meh· 
metçiklerimizin önününJ ya
yılma ı dost düşman bütün 

milletleri şaşkınlığa düşüren 
ve devıiml~rimiz hep o oğurlu 
ayağın Samsona bastığı gün
den itibaren başlamıştır. 

MiJ.et o gün yurdun her 
tarafında şenlikler yapacak, 
eğlenceler tertip edecek ve 
tam babalarının şanına layık 
surette gülüp oynıyacak ve 
kutlulıyacakhr. 

• • 

UJu tanrım, bu YOce Ata
mızın gölğesini üzerimizJen 
ayırma, ona uzun sağlıklar 

ver, biz oğullarını her yıl 
böyle sevioç'i görerek kendi· 

sinde nekatlar bağlı olduğu· 
ğumuzu daha pek çok yıllar 

2-la dan Parça 

RILI 
Üce dağlar benim bir süalim var : 
Hani size konup göçen elimiz?. 
Arnp atn binip cida silkonler, 
Görünmeyor gözü kanlı delimiz. 

Öterse de bozğun öter bağlama; 
Hançer alıp dertli bağnm dağlama: 
Gider o!dum kömür gölüın ağlama; 
Hakkın emıi ayn düştü yolumu . 

Kahbe felek kıyma b ana yazıktır; 
Aynlık elinden bağ lill eziktir. 
Yıkılmış ~iyeçler bağlar bozuktur; 
Aynlık kazelin döktü gülümüz •• 

Üç beş kişi ka!cnış tü kü deyenler; 
Al Ü!ltüne yeşil kaftan geyenler. 
Şu kara çadırda geçiyor günler; 
Onun için bozğun öter telimiz .. 

( 

,,Karacaoğlao,, derki yazsam bir satır; 
Kadır mevlam işimizi sen bitir; 
Kısmet kanda ise çeker eletir; 
Kimse bilmez nerde kalır ölümüz. 

Ust Hırs z ••.•• 

ar: 

• 
l 1 

Sazı 
Sözü 

an, 
de 

9 MA.YIS 

• 
zmı hal ına 

••• mUJ ' • • • • Mevsim d e>layisile senenin en sağlam şık ve zarif kaşe ti
ıor ve envai çeşid yazlık yünlü kumaşlardan rekabet knbul 
etrniyecelt öerecede yalnız ( Hasan Bnsri Şenb'~er ve şeriki 
Mebmed Gülaylar ) fabrikasından hazır ve ısmarlama toptan 
ve perakente satışlarını temin edebilirsiniz. Muh~erem milş
terilerimizio bu fırsatı kaçırmamalaranı tavsiye ederiz. Bol ve 
zengin çeşidlerimizi bir kere görmek için müşterilerimizi 

candan bekleriz. 

• 
İ On ~!nde ~~ar ~evd~} 

FiatJer: Asım Riza biraderlerinin modern kumaşlarından 

2 purovah caket pantalon 24 lira, 3 purovah 27, kaşe caket 
pantolon 1 purovah 14 lira, krepsi caket pantolon envai 
desen 1 purovah 12 liradır. 
ADRESE DİKKAT: lzmir satış şubesi Alipaşa caddesi ıar 
raflar karşısı yalnı.r 31 numaradır. Büyük levhaya dikkat 
alameti farika Hasan Basri Şenbiçer fabrikası. 

Yeni eçmış güle benzer. 
On ikide şeker, şerbet 
Gllnde sızmış bal.1 benzer. 

On üçünde gözün süzeı; 
S çını geı dana düzer; 
Karğı kamış gi':>i uzar, 
Buyu şığva dala benzer 

On dördünde pek deı heder; 
Dostum ıkrarıaı güde ; 
Nere çeksen o ra gider. 
Boynu toklu kula benzer. 

Ç>o beşinde yrlşnr ynşm; 
Ö .ncls, örnek bağlar başıc; 
Gizli gizli arar e~io; 
Tez nlışkın tele benzer. 

On altıda kurt bilekli: 
Yüreği hakka dilekli; 
Sağrısı yeşil ör.?\di; 
Esen poyraz yele benze . 

On sekizde geçer göçü; 
Kız oğlana bulur suçu; 
Gelinin ebıişim şaçı; 
Kızın altın tele benzer. 

• 
emız, 

~ a 
' [\orsa, Gözluk 

Baronıetre, Derece 
lJastik eşya 
'f u valet ~eşitleri 
Sıhhi lev"zım 

Daima bulunur. Her yerden 
ucuzdur. 

Ecza • 
Hükumet Sırası 

On dokuzda dokur kilim; 
Ağlar gözüm; söyler dilim; 
Nerde anam, babam, elim? 
Göç eylemiş ele benzer. m22~~~~~~aı~~F~8~8SSNSM 

Naçar "Kaıacaoğlan" naçar, ~ 23 ~~isan münasebetile f evka1~de ucuzluk ~!J 
Aşkıo kitabını açar; [+] TTRZt Z [+) 
Yirmisinde vaktı geçer; [t] • [+] 
Geçmez akça pula benzer. r~l 23 Nisan 938 den 31 Mayıs 938 e kadar [+] 

- C+l BÜYÜK: UCUZl-JUl( •J 
S ~·~ Mevsimin en münasip Kare, Rige ve sair kumaşlar· [+] 

[:] dan, takımı 25 lira, Hercke, Yüniş ve emsali fantazi ~l 
r~l kumaşlardan takımı 27 lira, fevkalade lülu ve fantezi [tl 
[tl kumaşlardan takımı 29 lira: S 
ftl Bu kumaşlardan mektepliler içio yelelçsiz üçer lira (+l 
[•] tenzilat yapılır. Çocuklar için kısa paotalonlu takım 15 2 

sızca De 
• 
stive 

Her türlü yazı işleri ıçın, 
eo zarlf elbise, nakış, çama· 
ş ı r, şapka, kundura, mobilya 
ve inşaat modelleri için, Ro-
ben Katan kütüphanesine mü 
racaatı. 

Mektup adresi : Posta ku-
tusu 158 
Mağaza : Esnaf ve Ahali 

tl ila 16 lira. r+ı 
[•l T . 1 . B · ı " . . f d d · · r+l [+] enııcıa t 1 )~. ll tenzı attan ıstı a e e ınız r+ı 
(+] ADRES : Yeni Kavaflar çarşısı No. 8 t) 
"•'1f:.;'~~~Jl!;'l~~I~ "9' ~~ • • ~~~1':!11,&: ~~~~ ..... ,., M 
~~~~ ~ ~~~~~~~~ ~~ ~~~ww 

görsün. İşte bunun içindir ki 
bütün ulusun -kutlulama'k isle· 
diği bu gençlik ' e hareket 
bayramını dört başı mamur 
yapmak için bu sene ko~u 
larıo yapıldığı Buca alanını 
seçmekle ~ok hayırlı bir ka
rar verilmiştir. Eütüa ıIİ l!t 
bu kutlu ve mutlu güne bu
günden ha11rJanıyor. Şoför - Şu sersem 

yolumdan aJıkoymasın! 
1!!:'3l~:::m 

Efe 
adama söyle, acele işim var, beni Bankası karşısında Çukur 

Han k11pısında D. 15 

Türkiyenin 
en iyi tebeşi
rı olan "Ah
med Ağdaş 

A 
H 
m 
15 
T 

Cu .. r·yet Kişesi l~~~tıı~ft•'!'ı!El~tll::ııı~ ııımıı • tlh,· 

Eski Mahkeme O. Alip:ışa C. No. 96 berber Receb (f D İ K K A T 

tebcşirlerinio11 
gc;nel satış 

yeri 

Her defasında va· 
1 LÜKS - Sabunların en pişkinidir. 

tandaşlannı büyük LÜKS - Ayvalık ve Reşadiye yağlarından yapılar. 9 8 ikramiyelere kavuş- LuKS - Her türlü hileden münezzehtir. 
•• LÜKŞ - Cildi, elleri, sarları koruy-.n yag· ane sabundur. o 

A 
turan bu uğurlu kişe T 
gene son keşidede Siz de kes~nizi, çamaşırınızı ve vücudunuzu korumak i Eylül 

isterseniz L O K S markalı çamaşar ve banyo sabun-
uğurunu ısbat etti. !arını kullanacaksınız. Çünkü L Ü K S Türkiyenin 
40,000 liralık büyük müstesna bir sabunudur. 

Baharat 
deposudur 

Ticarethanesi Kestanepazarı tf Fiyatlerde 

ş 
, ; 

ikramiye isabet eden Ümit Fabrikaaı 
14178 numaralı bilet a Telefon : 3047 Telgraf : Ümidun lWi' 

IZHIR 

kişemizden peynir V ı 
IPl!f ~,..., .... _, • . şimdi~e .. ka· 

• dar gorulme-
tüccarı bay Envere 
satıl mıştır. Bundan 
baş 1500, 1000 ve 
500 l.ralık ikramiye 
mükafat kazandırmış 
uğur ile şöhret ka
zanmış olan kişemiz· 

den bu saadete ka
vuşmak istiyen bü

tün v ıtandaşlara bu tertibin devamla biletlerini Cümhuriyet 
kişesinden almalarını tavsiye ederiz. 

l
lBBl&mES&:a~c:s ...... ~·_.,,-lliilll!!:mllmlEHl ... S::!r:E!E:ilCm~ıs 

Birinci Sınıf Mutahassıı 

1 Dr. Demir Ali 
ve 

KAMÇIO~LU 1 <:ilt ve Tenasül hastalıkları 
N elektrik tedavisi 
1 lzmit - Birinci beyler Sokaiı No. : 55 Telefon : 3479 
r~ :aılli!l&ES'1 

!~ Dr. F A.H.RI IŞIK )f. • 2ım~ miş ucuzluk vardır. Telefon 3882 

~ lzmir Memleket Hastan:si Root'"e::s Mütehassısı Ci -S~~· •::SaSıs:'lıl:Oii~EESS~E~SSA 
t1 RoNTKEN vE ~ ~~ Elbise ve to 
~ E~~kti ik tedavileri yapılır .ti 1!~ Meraklıları a M ld . 
il lkıncı Beyler Sokak No. 29 TELEFON: 2542 ~ '=Zabitan Baylar ve Bayanlar 
ES ~ St ~Ema z~ t• ' 

'~ En müşkülpesent müşterileri memnun 

Meşhur Asım S bunları ~eden bu firmayı unutmayınız /' t 
Birinci sın1f sabunlar arasında sıhhi nefasetile temayüz ı•ı Tüccar terzi (Türkpazarı lbrabim "' 6, 

ederek Müteaddit sergilerin birinci derece madalyalarını f Karakaş) bukere yeni mağaz~d.a zen gin çeşidle.r. Terzi- [f 
kaz nmış olmakla kadimi şöhrete haiz bulunan, ASIM sa- f hanemizde bay ve bayanlar ıçın on moda zarıf ve şık ,. 
bunları, hiç şüphesiz sabunların incisi ve birincisidir. • manto, rob, tayyor, etek, büluz ve tovakar Zabitan ve ~· 

Binaenaleyh bu sabunların haiz bulunduğu yüksek kabi- N ıivil elbise ve kaputları imal edilir. a• 
liyet ve kudretinden istifade etmenizi ve her yerden "Ma- [+] Muamelem peşin ve taksitledir. Y.t 
kas markalı A S ı M sabunlarını ısrarla istemenizi tavsiye l+]Bu. sözlerin doğruluğunu anlamak için bir tecrübe kifidir.[t 

ederiz. IDIKKAT: Yeni Mağaza Odunpazarı No. 12, 
Deposu: Hisarcami arka kapı sırasında 905 sokak 14 TELEFON: 3276 aı:, 

No. lu mağaza. Meşhur sabuncu A S 1 M SS~v.ek:l ~~~2~-=-ıSS:a:.2"~~~·3• 



-t:I =t CD il' J ?I 
:l•l!IJ:;t=Jiı~I 
•• 1 Valimiz 
B Valimiz bay Fazlı Güleç 
i dnn teftiş için Bergama ha
B valisine gitmiştir. 

1 Ertuğrul 
1 Muhsin-

) Stratsford şehrinde yapı-
lacak Şlupir ihtifalinde Tür· 
kiyeyi Iıtanbul şehir tiyatrosu 
rejisörü Ertuğrul Muhsin 

• temsil edecektir. 

~ ~·---
t Etler 
~ Ucuzlıvor 
2 Et fiyatlarimn ucuzlatılma
] •• günün meselesi haline gir
~ miştir. 

1 Bu itle mahallin en büyilk 
c mülkiye memurlan esaslı bir 
• •urette meşgul olmaktadır. 
Valimiz tarafından hazırla
nan rapor dahiliye vekaleti
ne sonulmuıtur. Yakında 
halkımız ve fakirlerin ucuz 
ete kavuıacakları şüphesiz
dir. 

Mezbeha fiyatı indirilir ve 
nakil vasıtaları ucuzlatılırsa 
ortada mesele kalmıyor de
mektir. 

Sıcaklar 
Başladı 
Artık yaz geldi. Dündan 

itibaren sıcaklar başladı. 
Halkımız kırlara ve bahçe
lere döklUmege başladı. 

Dlln tehrimizde denize gi· 
realer çok oldu. Dondurma· 
ıeılarıa yüzü güldü. 

Gizli Bir Cepha 
nelik Bulundu 

Kudüıten Belgrad gazete
lerine bildirildiğine göre hü
k6met Cenine kazasının Si· 
latil Ahar köyünde büyük 
bir cephanede pusu keşfet
miştir. 2000 kutulu cephıt · 
ae milsadere olunmuştur. Bu 
esnada muhalif taraftan di
DamitJer atılmış ve dört ev 
bavılanmışbr. ............... 
Hayat 
Ucuzlıığu 
Dahiliye vekaletinin bele-

diyelere gönderdiği bir tamim 
de belediyelere düşen vazi
eleri hatırlatarak, mesken, 
ina, '"yiyecek ve içecek gibi 
ayal ucuzluğunda esas olan 
lerin bir an evvel intizam 
ltına alınması ehemmiyetle 
ildirmiştir. 

Fuar işi 
llerlivor 
Bu yıl fuarda pek çok eğ· 

nceler olacaktır, komite 
aliyetini. artırmıştır. Açık 

ava tiyatrosunuu yapılması 
k_eyi düşünülmüştür. Ya

nız ucuz olması da halkıını • 
D en başlıca isteklerinden-

Tiyatro her halde halk 
rbiyesi ve istifadesi yüzün
n çok lüzümlü ve önem
ir. 
Bundan başka bir· çok 
ktrik enstilisyonu yapıl
ktadır. 

( ftalkıa Sem , 

Seçim Büroları Faalivetini Bir Kat Daha 
Arttırmış Bulunuvor 

Antakya - Milletler Cemiyeti kontrol Heyeti ve seçim komisyonu meraısıne hararetle 
devam ediyor, Teşkilatın ikmali hususunda devamlı surette çalışılmaktadır. 

Komisyon, Iskenderun şehri ile havalisiııde ve Kırıkhan, Aktepe, Beylin, ve Orhaniye
de kayıt muamelesine devam etmektedir. Kayıt muamelesine Antakyada henüz başlanma
mıştır. Kayıt büroları hergün saat yediden on dokuza kadar açık bulundurulmaktadır. 

Fransız donanması limanlarımızı ,ezecek 
Atina 9 (Radyo) - Fransanın Akdeniz donanması yakında Pireye gelecek ve oradanda 

Türk limanlarını ziyaret edecektir. 

Macar A man Ekonomi Mukavelesi 
BerJin, 9 (Radyo) - Avusturyanın Almanya ile birleşmesi üzerine Macaristan ile Almanya 

arasında yeni bir ekonomi mukavelesi imzalanmıştır. 

20 Tavvare Tevkif Edildi 
Vaşington 9 (Radyo) - Hariciye Nazm Hul gazetecilere beyanatında Fransaya gande· 

ıilmek üzere bulunan 20 t yyarenio tevkif edildiğini çünki bu tayyar~lerin ispanya hesa
bına olduğunun anlaşıldığını söylemiştir. 

Hut Amerikanın Alman silahlanmasına yardım ettiğine dair bazı mebafilden çıkarılan 
haberleri kat'i olarak tekzip etmiş ve Almanyanın kendine lazım olan harp levazımını faz
lasile yapabilecek vaziyette bulunduğunu ilave eylemiştir. 

Ankarada Alsa cak Harbivevi Yendi 
Ankara, 8 (Hususi) - Dün şehir sitadıoda lzmirli Alsancak takımı harbiyeyi güzel bir 

oyunla 2 - 1 mağlup etmeğe muvaffak olmuştur. 
------------ ••••••oe>••~· .. ------------

Frangın 
Vaziyeti 
Paris 9 ( Radyo ) - 179 

Frank bir logiliz lirası olarak 
tesbit edilmiştir. Dolar ve 
lngiliz lirası düşmemiştir. 

Berlin - Roma 
Mihverinin 
inkişafları 

Giornale d'İtalia ıöyle ya· 
zıyor: 

Ber1in • Roma mihveri 
Avrupa hadiselerine göre in· 
kişaf göstermektedir. 

Avusturya Almanya ile 
birleşmiş, ltalya da lngiltere 
ile bir anlaşma yapmışlar. 
Fakat gerek Almanyanın 
gerek ltalyanın bir birlerine 
tanıdıklara menfaatleri ka~i
yen sarihtir. 

Berlinde biliniyor ki, ltal· 
ya bütün mühim Avrupa 
mesef eleriyle alakadardır ve 
harici siyaseti Akdenize, Tu
na havzasına ve Balkanlara 
istinad eder. 

Romada biliniyor ki, Al· 
manyanın şarki Avrupada 
Tuna havzasında ve Balkan
larda alakası vardır. 

Midve Ve Isti
ridvelerde Dik
kat Edilec~k 

Nokta 
Başka yerlerde, bu gibi 

hayvanların ihtiyari zarar ve
rebilir. Bundan ötürüdür ki 
ya~larının bilinmesi faydah
dır. Midye ve istridyelerin 
yaşı, iki) kabuğu birbirine 
bağlayan iplik şeklindeki de-

Denizde avlanan kebuklu 
hayvanattan midye ile istirid-
yeler, ancak üç veya dört 
seneye [kadar yenebilirler. 
Müstesna olarak Belçikanın 
Osnad mıntakasında bu nevi 
deniz hayvanlara on yaşına 
kadar yenebiliyorlar. 
rinin kenarına sedef parçala
rı birikir. Her sene biriken 
sedef bir tabaka yapar. Bu 
tabakalar sayıhnca hayvanın 
yaşı da belli olur." 

Musolini Bitlere Italvanın -se 
keri kudretini seyrettirdi 

Paris (Radyo) - Romada ı rak etmiştir. 
bulunan Alman de~let reisi Bir saat içinde hava kuv-
Hitler ve maiyeti erkanına vetleri hazırlanan hizmetlere 
Mussolini filmini göstermek- tam 1500 bomba atmışlardır. 
te devam etmektedir. Ro!Dadan gelen haberlere 

Dün Romanın 50 kilometro göre bu uçakların en son 
uzaklığında kain bir mevki· tekamülü haiz bulundukları 

de Duğe ltalyaoın hava, de- anlaşmaktır. 
niz ve kara kuvvetlerinin Führer resmi geçid saha· 
kudrytini motorize orduları· sına geldiği vakit orada ken· 
nın tekamülünü göstermek- disini Düçe, Kont Ciano ve 
tedir. birçok yüksek devlet adam-

Dünkü hava gösterişine lan tarafından karı lanmıştır. 
tam 300 uçak iştirak etmiş· iki milletin milli marşları 
tir. Bu uçaklaran mecmuu çalındıktan sonra askeri res· 
kuvveti 800.000 beygirliktir. mi geçid başlamış .Ae ender 
Bu uçaklar saatte 400 kilo· görülen bir intizamla nihayet 
metre süratle harekata işti- bulmuştur. 

0000000000000000000000000000000000000000000000000 

Bir Vapur Go~a'nın Sıh-
İkiye bölündü hati Tehlikede 

İngiliz gazetelerinin ver· Bükreş 9 (Radyo) - Eski 
dikleri haberlere göre Salis· Başvekil Gogaya gelen umu· 
burg ısmindeki vapur Bos- mi felç tehlikeli bir şekil 
ton limanı ağzında ikiye bö· almışlar. Goganın sıhhati 
lünerek bir parçası batmış- tehlike içindedir. 

tır. Keza dakikasından iti· M k t ) G 
baren vapurun tayfası bat- . u a aa 1 av 
mı~an parça~ ndaki hamu- rimenkuller 
leyı boş ltmaga çalışmakta -

dır. Vapurda muhtelif Ame
rikan müzeleri için getiril· 
mekte olan yılanlar, may
munlar, kuşlar ve saire can· 
Jı hayvanlar bulunuyordu. 

........ lllltm•••••••• 

Prof esvoneller 
Türk Spor kurumu güreş 

federasyanundan : 
Profesyonel güreşçilere li

sans verilecektir. 
Lisans almıyanlar Türkiye 

profesyonel güreş şampiyon
luğuna ve Türkiye de Jyapı· 
lacak profesyonel müsabaka
larına iştirak edemiyecek • 
lerdir. 

Lisans almak için Anka
ra'da Türk spor kurumu gil
reş federasyonuna üç aded 
vesika fotoğrafı ile adı, soy· 
adını ve doğum yeri ve ta
rihini bildiren bir mektupla 
müracaat etmek kafidir. 
Mektupda adres sarih olma· 

Ankara, 8 (Hususi) - Ma· 
liye Encümeni devlete ait 
icariteynli ve mukataalı gay
ri menkullerin kıymetlendi
rilmesi hakkındaki liyıhayı 
kabul etmiştir. 

Arnavutluk 
Kıraliçesinin 
Mücevheratı 
Pravda gazetesinde okun· 

duğuna göre bir kaç gün 
evvel Mırofiyor tayyare mer · 
kezine bir Fransız tayyaresi 
gelmiştir. Bu tayyare yirmi 
milyon ltalyan lireti luyme
tinde mücevheı atı hamil idi. 
Bu mücevherat Arnavutluk 
kıraliçesi Aboniye aittir. Bu 
kıymetli şeyleri diğer bir 
tayyare alarak Tirana gö
türmüıtür. 

lıdır. Lisanslar adrese gön· 
derilecektir. 
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Kırşehir ve Y oz2ad f eliket
zedelerine yardım listesi 

Üdemiş Kaymaklı ilk oku· 
lu öğrencileri - Y eniAsır
elile 9,30, Baytar müdüriye-
ti memur ve müstahdemini 
13,17, Ticaret odası memur 
ve müstahdemini 15,50, Ha
san Basri 2, Mehmet Saf· 
gül 5, Erkek lisesi sınıf 4M. 
öğrencileri 1,25, Dr. Mem· 
duh Say 10, Dr. Memduh 
Say Laboratuvarı Müstah-

demleri 3. J. Bencuya ve 
oğlu Jak 10, Nefi Akyazılı 
ve J. C. Remsi 15, Urla iı· 
keleıi Gümrük muhafaza ta· 
lim bölüğe ıubay ve erleri 
21,56, Müdafaai Hukuk ve 
Güzel yalı okulları öğrenci· 
leri 33,62, Emlak ve Eytam 
Bankası memur ve müstah· 
demini 18,55, Oltu Okulu 
öğrencileri. 25, 15. 

Eddifa Ga~etasi Ne Diyor? 
l\1azide yaptıklarımizdan nadim olduk 

Şamda çıkan Eddifa ga- list Türkiyede öyle etmiıtir. 
zetesi, 26 Nisan sayısında Eğer Arap ıehitleri bugü· 
başmakalesine iri harflerle ne kadar ysşasalardı Türkle-
şu cümleleri başlık yapmış· re müveddetie bağlı en ya-
tar : kın kimseler olurlardı. 

Mazide yaptıklarımızdan Gehniz, mazinin sayfasır.ı 
nadim olduk, bunu bir da- kapatalım, çünkü o sayfa 

ha tekrar etmeyiz. 

Atatürk Türkiyesi, Os · 
maolı Türkiyesinden başka· 
dır. · 

Araplar Osmanlılarla na· 
sıl mücadele ettilerse ~ema · 

kendi nefsimize vatanımıza 
kendi elimizle yazdığımız 
idam kararıdır. 

Bu neşriyat, Hataydaki 
inlibap s rasında alaka uyan· 
dıran bir mahiyet göster· 
mektedir. ····------

Şehrimiz Erkek Lisesinin Soor 
Bavramı Çok Parlak Oldu 

Dün Alsancak sitadyomun
dcı şehrimiz Erke Lisesinin 
spor bayramı çok parJık 
olmuştur. 

muvaffakiyetli idmanları bir 
çok alkış topladı. Sanlar 
ekibi morların 68 puana 
karşı 69 puanla galip lgeldi. 

Değerli gençlerimizin hepsi Biz de değerli öğrencileri-
birbirinden üstün olarak va- mizi candan ve yürekten tak· 
zifelerioi yaptılar. dir eder, direktör B. Hilmi 

Yavıuları:ı sahadaki mun: ile yardirektör B. Nuriyi ve 
tazam hareketlerini gören beden terbiyeıi öğretmeoleri 
ana ve babaların iftihar ve yurd için yetiştirdikleri bu 
sevinçle göğüsleri kabardı. kıymetli gençleri can ve gö-
Yarının kahraman koıuyu- nülden takdir ve tebrik 
cusu olan gençlerimizin bu ederiz. 

Londradaki 
Mali Müza

kereler 
Londra - (Fransızca Boy· 

oğlu) yakında Türkiyeye 10 
milyon isterJinlik ikraz ya
pılacağı havadisi burada te
yid olunur. ·---.. ı-.... --
Ha tavda· 
Karışıklıklar 
- Baştarafı 1 incide -

ediyor. fskenderunda çıkan 
Alevi gazetczine Halayın 

cezası başlığı altındaki yazı
sında Türk denen Alevilerin 

son hadiselerde nasıl boğul· 
dukları yaralandıkları tecziye 

edildikleri Eti Türklerine 
ibret olmalıdır diyorlar. 

Antakya 8 (A.A) - Faik 
Türkmen tarafından bu sa-

bah Ampir sinemasında Türk 
dili inkılabı hakkında veril-

mesi mukarrer ve hükumet

ten izinli kooferensı sinema 

civarında zabıta kuvvetleri 
ikamesi suretile yasak edil
miştir. 

Antakya 8 (Hususi)-An· 
takya seylip felaketi dolayi-

sile felaketzedelere yardım 

için halk partisinde bir ko

misyon teşkil edilmiştir. Sey· 
laptan bir kadın ve bir çocuk 
ölmüş maddi zarar çoktur. 

Iskenderun 8 (A.A)-Inti
habatlara reylerini kullan· 
mak üzere Tür ki yede Hatay-

Soor 
Teşkilatları 

Memleketimi~in spor iıle· 
rile meşgul olmak üzere An· 
karada Başbakanlığa bağlı 
büyük bir spor teşkilatı vl· 
cuda getirihnektedir. Bu 
spor teşkilatına ait kanun 
projesi Kamulaya verilmiı· 
tir. Kamutay Haziran dev• 
resine kadar bunu oaaybya· 
rak alakadarlara bildirecek· 
tir. Kanun tatbik mevkiine 
konulduktan rsonra derhal 
faaliyete geçilecektir. ---.4••.,_ __ 
Dostluk Tevid 
Olunacak 

Timpul gazetesi şöyle ya
zıyor : 

'
1Sinaia Konferanıı, Avru· 

pada hasıl olan değişiklikleri 
göz önünde tutacak ve bil· 
tün meseleleri tetkik eyliye· 
cektir. 

Konferansın neticesi üç 
devlet arasındaki dostluğu 
parlak bir tarzda yeniden 
teyid eyliyecek ve müıterek 
hedef ile muahedelere ve 
enternasyonal teabhtıdlere 
riayet esası dahilinde mil· 
him sulh için teşriki mesai 
azmini tebarüz ettirecektir." 

laların gelmesi devam ediyor 
d üo gece gelen 300 Türk 
istasyonda coşkun teze bll
ratla karşılanmıştır. 

Bu suretle bu hafta içinde 
gelenlerin sayısı yediylizli 
bulmaktadır. 


