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''F n ız • v"l!yahut 
i'azimdır. Her zlımand fazla 

dra 

Açınız, ulakla-
rınızı Tıkayınız! 

~ ··~~~~~ 
I~' ı:•zifesini müdrik vatandaşların son casusluk, sey
'ııtt' lar akını, işgal edilecek yerlerde müsafirlik ve •I, b facialuından sonra birbirlerine tekrar edecekleri 
~ ıı Yazımıza başlık yaptığımız bu iki etimle olmalı
. tt,f ''il- ~~ızda bir şey öğrenmek, bir şey karıştırmak, sizi 
'ti kın bir Uirlü sual ve istintak yağmuruna tutmak, 

lal Uvvetlerimiz ve mevkilerimiz hakkrnda her zaıııan 
ı~ 't lll'llak m _raktnda bulunanl.ar.ı dikk:ıth bir gözle 

a.ç"t tet"ik etmek, bu gtbıler kar-ı r;ıod a g özlerım zi 
~) lllak ve bize menfi propagandalarda, dü~m n'a ın 

L~,ı_~~l zaferleri hakkında sevine sevine hab . le u cış-
{ 1( •ır 'Qı-~ ıyeıı saygısız ve boşboğaz a rn kar~ı kulakluı nızı 
Yıı!) tQ esaslı vaz\fel~rim1zden bin ol oalıdırı 
ıJ ~011a · B k k " llııy~ vradan uzaklaştırılan zıyaretçı)e~, Ü r .. şt~ a l: u ı 

d )rtt'll Q tıcaret komisyoncuları, Bulgarıstanda bır maç 
j"' d,d, d~· arzusunu gösteren 30,000 ~p->r meraklısı, Ho.-
6 Ptı~1 llŞrnan akın yaparken orada yer!eşrniş yabancıların 

:a.I\ br~ dabilden bücu:nlar, Belçika :la tide edilea b 1z1 
' ı,llt •ıcıterinin oynawak istedikleri me1'um ve m . nfu r 
llla,1

11 ~ıtıı seven her vatandaşın bir an aklınd m çıkar-
~~ll a ltıaı gelen ibret verici levhalar gibi daima gözü
.Gl&,,ıınııde bulunmahdır. 

l/ihta k Ş\ipheli bareketleı e karşı gözlerimizi açma)•, m l 
'Q:ı•lı" 1'1llnk i tiycn bulanık haberlere ku'abldıın. ıı 

"•ı. 
SIRRI SANLl 

~~ . . 
'7e Gençlik Bayramı ile 

Cinınastik Şenliklerine 
Ait Proğram 

l ....... Bay -----.. ------
t~ ~ıl tanı, bu yıl da sırasını göstererek törenin 
1940 Olduğu gibi 19 Ma· başlama saatioden evvel tri

ta 'b• ~~tali tı ıne düşen Pa- bün karşısındaki yerlerini 28 
~1lıda ~tıılçulludaki kaşu er kişilik derinlik teşkil e-
l;-,, Utlanacaktır. decek surette almıt bulu-

lıı lllın t" •la oren kısmına nacaklardır. 
~h-tla:ındıı ıaat tam 15,30 4 - Spor kulüpleri ile 

' o'caktır. Türkkuşu teşkilatı mensup· 
th 1 rta d . il ~ Ctı d erecelı okul ları da okulların bittiği 
.11tlıı ctha önce tebliğ naktada kendi yerlerini al· 
ı "'' Yol) d "'•t \t ar an ve tesbit mış olacaklardır. 
t t>ı.:ı ''•tala l t" 
3 ' 1Qtctkl r a oren ye· 5 - Tören sırası şöyle 

"'- ..., erdir. k ~ l\. olaca tır. 
t k,t11°fU alanındaki tö 
~t..ı ile .. L A) - Talebe ve sporcu· 

~ttı d" .. " talebe daha 
ç •nı ların toplantı yerinde • ya-

t ~Ilı lllall ennıiş bulundu- nında askeri komutan C.H.P. 
lıstai 1tıdan kalkarken 

lllıı • 1( Ö ve halkevi başkanları, Bele-
ıı. ' Ctı ..... h •ı. ğretmen 11.ıı. ~ .. diye reisi, Kültür direktörü 
ı "• il' . '4rıyct Kız Ens· 
~ ı· 1111lc' oldug-u halde· Vali tarafın-

• ıseaj "' 1 'Ve ikinci er-
.,, ~ ' ı e · dan selamlanması, 
,, ' C\.illttı cı';D Jisesi, Ege 
, ~ oJctıı r lısesi, Bölge B) - Bütün öğrenci ve 

'li 0 ut, 'Buca ortaoku . sporcular tarafından muzika 
C)M ta k t " ,~l'okuı 0 ulu; Kara- ile birlikte stiklal marşı soy-
'-hı l'luk, l<arııyaka or- lenmesi ve bu sırada alana ı 

' ı il''-.. , orta okulu [ Devamı 2 inci sayfada ] 

muz fi r olmakl 

mr·ni imzalamıştır. 

da w • b h b Şimdiye kadar ~iç bı.r y~r~c~ ver gı u a er tcyid veya tekııp edılmemıştır. 

Garp cepheainde bir Franaı% hava dôfi topu 
Paris - Bu sabah Gene· Paris - Möı cephesind~ 

ral Gamlen orduya şu res· müthiş bir harp devam et-
mi tebliği yollomıştır : mektedir. Almanlar en bü-

"Askerler! yük gayretlerini garba kar
şı yapmaktadırlar. Sambr 
nehri ile Sedan arasındaki 
sahada ilerliyememektedirler. 
Harp sabası bir karıtıklık 
manzarası arzediyor. 

"İlerleyemezseniz yerinizde 
ölmelisiniz. Bugün hergün
den fazla ya muzaffer el· 
mak ya ölmek lazımdır. 

"Vatanın hiç bir tarafını 
bedava vcrmiyeceğizl,, 

Bu harbin çok mühim ol
duğunu Fransız umumi ef-

Sof yaya 
Seyi 

30000 Alman 
c· Gidiyor! 

---~---M~---------
8e l g ra d - Haziranın ilk haftasında Alman ve Bulgar 

fut.bol milli takıml rı arasında Sofyada yapılacak olan maç 
manalı görülmektedir. Güya bu maçı seyretmek için 30,910 
Alman geltceği bildirilmektedir. Bu vaziyet tahşidata bir 
işaret olduğu gibi Ba kanlarda da heyecan uyandırmıştır. 

Belgrad - Bulgaristanda yapılacak olan Bulgar - Alman 
milli maçlarmda seyirci sıfotiyle bulun cak Alman ğençle
rinin Yugoslavyadan geçıneleri husuıunda sehulet taleb 
olunmuş ise d Yuıoslavya hökômeti bunların miktarını 
tabdid edilmesini istemiş ve bazı şartlar dermeyan etmiıtir • 

karınca kabul edilmiştir ve 
askerler vatanlarinı büyük 
bir heyecanla müdafaaya 
koşmaktadırlar. 

Paris - Majino hattının 
delindiğine dair Alman ha
berleri ta namen asılsızdır. 

Paris - Almanlar saçma 
ve uydurma haberleri da
ğıtmağa devaoı etmektedirler. 

Alman resmi tebliğine gö· 
re 12 bin Müttefik askeri 
iki generalleri lle beraber 

esir edilmiılerdi. 
Böyle asılsız haberleri tek

zip etmek lüzumunu bile 
hissetmiyoruz. 

Londra - Alaıanlar bu 
son hafta esnasında bio ka
dar ta} yare kaybetmişlerdir. 
Almanlara göre ise 1475 mit· 
tefik tayyare düşürmütlerdir. 

Her halde bir yanlıılık e
seri olarak kaybettikleri tay· 
yarelerin adedini bildirmit· 
lerdi. 

----· ...................................................... 
AYATTA MUVAFFAK OLMAHIM SIRLARI i i 

• • 
ı 
ı 
ı 

agatta, Herkes Muvaffak Olabilir mi?-Evettl 
ı::::-::..9-=:--ı:ıiı YAZAN : S 1 R R 1 SAN L 1 ııııı 

Benim gibi muallimlik mesleğinin pek çok acılarını 
tatmı~ bir eski muallim hiç bir .zaman hakaı.z 

yere meslekdafınt çekiftiremez; ... 

Çocuklarının tahsil ve ter
biyesi ile uğraşan muallim· 
leri başlamaktan sıı<ılmıyan 
o çok yaşlı ve çok çaça on 
kadınla ar .. mızda geçen o 
bazio vak'adao sonra tam 
beş sene geçmişti. 

Mekteb1miz için bir müsa
mere vermt k üzere hazırla-
nırken müdürlük odasına,•orta 

yaşlı, gözleri teessür ve ne
damet yaşları ile sulanmış 
bir kadıncağız girdi ve tit
rek bir sesle şunları söyle
di: 

__ Sizden af dilemeğe 

geldim. Başımızdan geçen 
felaketlerin, sizin kalbinizi 
kırdığımızdan, bed duaları
nızı aldığımızdan ileri gel
diğini zannediyoruz. 

Kalbi kırık bu kadına 
estağfurullah diyeyerek yer 
gösterdim ve ondan merak 
ve telaşla sordum: 

- Hayrola, size ne oldu? 
- Bundan beş sene evvel 

benim annem ve ( .... ) ın 
büyük annesi mektebe gele
rek onu temizliğe ve me-k
tebin nizamlarına riayet et
mediğinden evimize iade 
ettiğiniz için gerek muallimi 
ve gerek sizin hak ınızda 
çok fena sözler söyliyerek 
çoçuğu buradan lmış başka 

mektebe vermişti. 
O zamaddan beri bizim 

çocuk ne dersine bakmış, 
ne mektebine muntazam 

devam etmiş, bayağı bir hay-

dud kesilmişti. Sokaklarda 
dolaşan bir külhanbeyi olan 
bu çocuk geçen akşam bü
yük annesine müthiş bir 
da ıak attıktan sonra onu 
bir tekm e ile de merdiven-

lerden atarak bir kolunu kırdı. 
Onu tekdir eden babasına 
da el kaldırmaktanlutanma
dığı için evimiz bir felaket 
yovasına döndü. Şimdi yarı 
can çekişen annem beni 
size gönderdi. Kalbinizi kır
dığı için enu ve bu yara
mu: ve haylaz çocuğu af 
etmenizi ve onlara bed dua 
ettinizsc bu bedduanızı geri 
almanızı yalvarıyor. 

Şımarık ve itaatsız çocuk
lara fazla yüz vermenin, ce· 
zasını çokiyoruz. 

Kadın bundan sonra bir 
çocuk gibi hüngür hlingür 
ağlıyarak ellerime sarıldı ve 
bütün ailenin kusur ve güna· 

blarını afetmekliğimi rica etti. 
Tabi'i bedbaht kadını teıelli 
etmek için ağzıma gelen gü
zel ve ginül alıcı sözleri 
sarf ettim .• 

Arkadaşım bunları hiki· 
ye ettikten sonra dedi ki : 

- Bunları anlatmaktan 
maksadım benim gibi mual
limlik mesleiinin pek çok a
cılıkJarmı tatan bir eski mu
allimin haksız yere hiç bir 
mualimi çekiştirmeği aklanın 
ucuna getirmiyeceiidir, 

(Devamı var) 
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Baştarafı linci ıahifede -ı 

Tilrk bayrağı çekilmesi, (Bi
rinci Lise Batyardirektörü 
Nuri Tozkoparanın idaresi 
altında) 

• 
ı 

Sofyada çıkan (Wtro) yazıyor : "Garpte biytik harp tam minasile başladı. Hitlerio de
diği gibi bu laarp Almanyanm yüz enelik mukadderatıaı tayin edecektir. Almanyannı 
1'14 yılı tecrübesini tekrarladığı aşikardır. Bu hareketle ya ayni hatayı tekrarlayacak 
yahad o yılın intikamını almıf olacaktır. 

iki tarafında kuvvetleri müthiştir. Onlar tarihte misli ıörttlmemiı bir saYaşa başladılar. 
C) - Onar dakikayı geç

memek üzere önce Vali ar
kasından Vasfiye Aykun, en 
sonra da M. Ôz tarafmdan 
birer slyie• verilmesi. 

Dumlupınar, Gazi, lsmetpa
şa, fstiklil, Misaki milli, 
Oltu, Sakarya, $. Fethi, 
0Jkü, Yıldırım Kemal ok11l
larınca yedinci maddedeki 
harekete Heykel dibinde 
iştirak şeklinde olacaktır. 
llütüa bu işler 11,31 da bit
miş ve çocuklar yerlerine 
iade .edilmiş bulunacaklar
dır. 

Almanya kendi marifetlerin~ güveniyor, mDttefiklerde arzularına. 

Almanlar Majinoya karşı gidecek yerde bu çelık seddi Belçikadan delaşmak usuliyle 
eski lıatadan korunmak istiyorlar, f kat ne olursa olsun bu 1tidiş blitün dünyanın şahidi 
olduğu 91• gidişini andırıyor. 

Birinci LiseJI 
Atletlzlm Bayrar11' ' 

Tehir Edlldl.. d ı 
O) - Söylevlevler biter 

bitmez bütün öğrenci ve 
ıporcularıo ayni sıra ile ve 
fakat en başta ol:ullann 
müşterek bayrak kıtası ve 
hemen arkasından müşterek 
flama kıtası olduğu halde 
i'eçit resmi yapılması, 

Geçıt resminde yürünür
ken askeri yürüyüş kolu ni
zamı gözetilecek ve derin
lildikJer yine 28 er kişi üze
rinden olacaktır. Bundan 
başka cimnastik öğretmen
leri sayılarina göre, okulla
rıua ait ilk telumJarın üç a
dım önünde bulunacakJar· 
dır. Bn, öğretmenler beyaz 
bluz, siyah eteklık giyinmiş 
olacaklardır. 

E) - Geçit hareketine 
başlamadan önce talebe ve 
sporcularm toptan ve tek 
kumanda iJe boşaltacakları 
jimnastik alanında geçitten 
dönen kızların yer alışları. 

F) - Geçidin arkası alı
nır alınmaz talimatnamesi 
dairesinde cimnastik hare· 
ketleri yapılması. 

G) - Kızların cimnastik 
hareketi biterbitmez erkek 
öğreocilerio cimnastik ala
nına gelerek yine talimatı 
dairesinde cimnastlk hare· 
keti yapmaları. 

' - Öğrencilerin okulla· 
rına ve evlerine dönüş ha
reketleri evvelce tcsbit edil
miş bulunan zamanlarda ve 
bildirilen vasıtaJarla ve bel· 
li edilmiş saatıarda olacak· 
tır. 

7 - 19 Mayıs sabahı iz
mir içindeki orta dereceli 
okulların bütüu izcilerile bü
tftn klüplü sporcular ve 
Tür kkuşu mensupları saat 
9 za kadar Kı~lada toplon
mış bulunacaklar ve tam 9 
da oku!Jarın yukarıda gös
terHen sırası daliilindc mü· 
zika ile Atatürk heykeline 
giderek çelenkJer koyacak· 
Jardır. 

Karşıyaka orta okulu ile kız 
öğretmen okulu izcileri ge
çen yıl olduğu gibi, tam sa· 
at 9 da vapur iskelesi önün; 
de toplanmış bulundukları 
halde boru ve trampetlerle 
Atatürkün annelerinin meza
rını ziyaret ederek çelenk
ler koyacaklardır. 

8 - 19 Mayıs resmi ve 
özel bütün okullar hükümet 
daireleri gibi tatil edilecek
lerdir. 

9 - İlk okulJar, bayramı 
bir gün önce okullarındıt 
yaş yacaklar ve kendilerine 
19 Mayısın m nası, kurtuluş 
hareketlerinin önemi üzerin
de söyJevlel' verilecektir. 
Bayram günü de soo sınıf 
öğrencile ı yorulmiyacak bir 
menzil dahilinde önlerinde 
flamaları oJduğu halde kü
çük yürüyüşler yapacaklar
dır. Bu yürüy&ı Alıa•cak, 

10 - 19 Mayıs gü11ti bü· 
tün resmi binalarla Parti ve 
Halkevi binaları, spor kulüp
leri ve özel okullarla Dikit 
yurdları, Türk ve Parti bay
raklarile donaltılacak, ayrıca 
umumi yerler geceleyin ışık
lanacaktır. 

12 - Törenden evvt!l ve 
sonra spor alanlarında, ku· 
lüplerde her nevi spor hare
ketleri ve eğlenceler yapıla· 

caktır. 

13 - Talimatında yazılı 

olan saygı ziyaretleri yapı
lacaktır. 

14 - Halkevlerinde, isti
fadeli, eğlenceli toplatılara 

geceleyin dahi devam oluna· 
caktır. 

Bayram kutlulama kom
siyon başkanı 

Vali 

DiKKAT: 
1 - Saat 12.15 ll.30, 

12.50, 13.10 da Alsancaktan, 
17.30, 17.45, 18.10, 18,25, 
18.50 de Koşu alanından 

hareket edecek trenler hal
ka tahsis edilmiştir. Talebe· 
nin gidiş ve dönüşü okul
lara bildirilen tranlerle te
min edil.acektir. 

2 - Koşu alanı yanındaki 
büyük çamlık yalnız şenliğe 
katılacak okul talebesiue 
tabsiı edilmiştir. Ka gaşahğa 
meydan vermemek için bu 
cihetin ututulmaması lazım
dır. 

•• uze me .. 
Dün nihayet bulan (As

ri Afrodit) adlı tefrikamı
zın son üç satırında 

"kaçmak istedim, fakat be
ni polisler bu (hapishaneye) 
getirdiler,. denecek yerde 
bir tertip sehvi ve tashih 
dalgınlığı neticesinde (bu 
meyhaneye) getirdiler diye 
çıkmıftır. Düzeltir ve özür 
dileriz. 

--o--

F ansada 
iLK GAZETE NASIL ÇIKTI 

Fransada ilk gazete 1494 
senesinde yedinci Şarlın 

Italya seferini halka biltlir· 
mek için neşredilmiştir. 

Bu arada düşüntılecek bir nokta kalıyor: Harbın garpte ceryan cttiiine göre dünyanın 
kalan aksamında ne olacak? Bilaas a bu hapise karşısında yakın ve uzak şarkta neler 
baş gösterecektir? Çünkü · orada da silahı eli o de Rusya, ita) ya ve Japonya gibi kuvvetler 
var. Bunların dilekleri v.ıır. Bu dileklerini garp savaşının neticesinde ortaya koymıyacak
Jarı ne malfım? Bunların ne zaman, nasıf, Derede harekete gelecekleri de yarının mesele
sini teşkil etmektedir. 

FR NSIZLA iN IR H RP HiLESi 
Paris - Dün akşam bir fırkamız mevzilerinden çıktı. Orada birkaç müfreze bırakıldı 

Almanlar bu müfrezelere saldırdılar. Müfrezeler aldıkları talimat d1tiresinde büyük bir 
telaş ile yerlerinden kaçtılar. Bu yeri almağa gelen düşman kuvvetleri üstüne atıJan pu
sudaki fırka kanlı bir muhareb! neticesinde düşmanı perişan etti. 

PA S GÖRÜŞMEL 
GiZLi TUTULDU 

RI 

Londra - Dün Paristen dönen Başvekil Bay Çörçil kral 
tarafından kabul edılmiştir. Son Paris görüşmeleri gizli tu
tulmaktadır. 

------··------
Kısa Tel2raf Haberleri 

Budapeşte - Düa r~ce Alman bombırdıman tayyareleri 
Mant civarını bombalamışlsrdırr. 

Bcrlin - Dün Al.nan kuvvetleri şimal cephesine kadar 
yaklaştı. Belçika v~ kanali gaçm ek teş bbüsünde bulundu. 
Burada Belçika askerleriJe kanlı bir muharebe oldu. Düş
mana hayli t elefat verdiı ildi. 

Londra-Havs bombardımanlarından uzak olmak için 
Belçika hükumet merkezi gene Belçika toprn darında meç
hul bir yere nakledildi. 

Londra - Almanlar Norvo?çte Dia rdi ve Rumbada bir 
taarruz hareketine geçti. Yapılan mukabil taarruz n etice· 
sinde düşman püskürtüldü ve lsveç hududuna doğru ric'ata 
devam ediyor. 

Londra - Akşam hava fılolarıınız Bulirı Üitünde uçtu. 
Oradaki mühimmat ve petrol dopularınrn bir çoğunu tahrip 
etti. Bu tayyarelerimiz noksaosız üslerine dödü. 

Loodra -Alm,ml rın Ho!Lındaya sa'dı ·dık 'arı gün bu sa-
hillere giden logiliz filorn Hollanda sarayındaki hazineyi 

GI. Ali İhs~ 
Diyor ki: 

Eski Birioc\ ve Altıncı or
dular kumandanı Ali İbsaıı 
Sibis ve "Tasfiri Efkar,, re· 
fikimizde (HoHacda ve Bel
çika taarruzu) başlıklı as
keri bir yazısında diyor ki : 

"~imdi artık general Gam
lenin Alman sol cenahına 1 
mukabil taarruzur•u ve Ma · 
reşıllhğı nı bekliyoru 1.

11 
1 

--o-

Muvazzaf askerlik hizme
tini yaptıktan sonra 1076 

1 sayılı kanununa göre kısa 
hizmet hakkını kazaacak 
de.recede tahsil görenlerin 
acele şuheyc müracaatları 
lü~umu ehemmiyetle ilan 

ve elmas stoklarım Lo ıd a ya g tirmiş dduğu için Alınan
lar.o bu .. ada bir ç'k kıymetli eşya buldukları haberi doğru 

değildir. ••••••••••• j • 1 ••••••••••••••••••••••••••••• ~···· ...... e<."aJı 
ı Bugün matinalard n ıtibar ea : Roma _ Bay Ruzveltin 1 

ı ..... ıııı.-ı1..uııLar 1 d? : Bay Mussolioiye göndeıdigi i SENİN S ı\ YILI ŞAHESERLERİNDEN 2 MUAZZAM i mesaj tetkik edilmektedir. l 
· 1 ·· ·· ·· • Bu mesajın muhtaviyatı bak-

ı FiLM B RDEN TURKÇE SOZLU • kında izahat itasından imti-

i F OK O U i na edilmektedir 

ı OLIVER HARDİ'oin yalnız olarak ili ve son çevirdiği ı ---o--
ı kahkaha şaheseri FRANSIZCA SÖZLÜ i Altın düşüyor 
i SON UZ AŞK ı 

Istanbul - 22 lira 20 ku-
ruşa kadar yükselen Altın 

dün birden bire 21 lira 60 

ı (BÜYÜK VALS) filmini y şahın LOUIS RAİNER ile ı 
ı Paulette Goddard'ın yarattıkları şahane dram ı 
: Ayrıca: Metro jornaldn en yeni Harp ve dünya haberleri ı 
: SEANSLAR bergüo : F. Doktoru 1 - 4.30 - 8 d 4

• ı kuruşn düşmüştür. 
ı Sonsuz Aşk : 2,30 - 6 - 9.30 da : 

1 ---o---
: Cumartesi ve pazar 1 l de, her gün 1 de % 
: UCUZ HALK SEANSLARI vardır ı . ..................................................... , 

-o-............................................ 4~···· · .. , 
ı T s· T e 1 e f o D ı t 1° ı ayyare ı rıem sı 36 _ 46 ı 

0 e 1 ı Bugün iki büyiik filmi birden : 

GARlP BiR SERGi 
lngilterede Chelesada açı

laçak olan bir sergide, ka· 
dın per e,,tişkarlarının logiliz 
şairi Lord Bavrona ~öader
dikleri saç bukleleri, lngil
terede ilk ve son cüm_huri
yeti kuren Cromvvell'in çiz
melui, A nn Boleyn'in tuva
let sandığı ve kraliçe Vik
toryanın 40 tane kadar şap
kası teşbir edilecektir. 

Keçecile~~~le ~i~eması kar- i 1 -8 Mes t Kim var? i 
şısında. ı Tiio Schıpao'nun ölmez bir eseri ı 

Kuşadası otelı i 2-T hli i d , i 
Keçeciler Salil• ustanın gazo• ı Oymyanlu: Tala Bireell-Cesor Romero : 

fabrikası karşısında. . _ . 
Bu oteller İJmirin en temiz ı Ayrıca: Ekler jurnal No. 13 Son dunya harp hadısatı ı 

ve ucuz otelleridir. ı Oyun saatları: B.M. K. Var 3-6-9, T . Kadın 4,30-7,30-10,30 l 
Müsteciri: S•lih Zerer ı Pazar günü 1,30 da Tehlikeli kadınla başJar ı 

...................... ..ııımı .......................... .. 

19 MAYIS Mili Piyanv,o • e eriniz· ( ;T) KışAeı~:ı~~·n 
Çorakkapu Poli merkezi k r.1111 No. 864 Huan Tahsin Ô deıTelofon8497 

Havamn bugün ya5'111 
1 olmasından ötürü berke 

büyük bir merak ve •!~ 
ile beklediği bu atletf' 
bayramı 28 Mayıs 9'0 
zartesi günü saat 15,30dı 8 

b
. e ıı 

yepılmak üzere te ır l 
. t• t 

ınış ır. ~ 

"''ta 

Liseli Bir 1' :~~. 
Zehirlendi d 

Mektep eczanesinden 'f' lit' 
hşlıkla aldığı bir Hiçi~ 1 t .,~ 
hirlenen lzmir Kız Lisetl ~ '•tt, 
sınıf talebesinden Bn· e ~İ~ij 
min'ın tedavisine devaın ı 

'tt' 
mektedir. 

11 

Nermin, fizik dersiO 
kırık numara alan talebe 
arasında bulun_.aktad•''0 

Bu sabah laastahaoe 
telefonla öğrendiğimiıe 
Nerminin sıhhatı ço1' 
dir görüşmeğe başlaıP1 f 

Canlı 
a vanlar" 

lzmirde kurulacak el 
hayvanlar birliği için bil 
alaknlı tüccarlar dün ;, 
cat kootrolörlüiüode ~ 
bir ihs ui toplantı yaF 
lardır. 

' Çiçek Ser~~ 
Halkevinde ikincı .. 6 

hazırlanan çiçek sergııı• 
öğleden sonra açılınıştıf· 

zabıtl-ohaborıs~ 
•ı9 

Karşıyaka Şen sokııB 
k •• Mehmet ve Mehmet 

1 ~' 
yaşında Bülten kira 111~· ç 
sinden aralartoda kavı;_~tt 
mış ve Mehmet ?0 O 
edasına hücum etınıŞ . ı • 1 
ten de Mehmedia ehP 
naklamışhr. • 

Suçlular zabıtaca ya1' 
mıştır. c 

§ Alsaocak Atarürl< 

desinde belediyesin~ ~:! ~~ 
422 no.lu otobüs şoforü j ~ 

tafa oğlu Cafer Çıkı~çı '' 
resindeki otöbü Şebır 

b'' nosu önünde durınuŞ ı 
ziyette yolcu iodirınekt~1 
Ademin arabasına çarJ' 11~1 
§Karşıyaka Zafer so1''~ t~ 

da B. Şürü Öner ve bl1~ 
ötedenberi araları aÇ~ı' 
luoan karısı bu. Be f 0 
kız kardeşi Eda tara 1'

1

1, 
eline sopa ile vurdll 
dan her ikisi de yakafııl> 

ıııııın ıınnnııuııınııı:ıımıı ımnııının mıı ın t 

Z • ' 
ayı e~ 

Seydihisar nufus ııJ ~ t ~ 
luğuudan aldığım puf"te~ 
kerem ile askerlik "{e9 
vesikamı kaybettiıP· ı.l 
ni alacağımdan es e6t 
hükmü olmadığı ila" ,~J 

Seydişehir çavuş .. ~ofJ 
K racaviran k0~~ 
1323 doğumlu J-1 11

,, 

lu Mehmet ~ftçY' 


