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lzmir DÜNY~~tEfl Barbaros Ve Preveze 
Muharebesi Kahvelerini 

DOLAŞIYORUM: ... 
Yazan: Gönü/ Km re 
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Şu saz yok mu? Beni öyle he
yecanlandırıyor, coşturuyor ki 

Bakhm ki cıogar çıkacak ı 
•oouod 1, kahveciyi çağır· 

•-dım, p•r.uıoı verdım. 

Güler yüdu kahveci: 
- Afı:dersiaiz bey, dedi, 

- Ben daha çok yüksek 
ınkılibımınn halk ve köylü 
kalkınma cümlelerini bildi
ren ya21ları takip ediyor ve 
milıi bir: heyecaa(a okuyo· 

yabancı olmaıuıoız... Çüo-! L J .l&lm kabvemizde sızi ı , yeni ru;~·ve etti: 
1 gijr6yorum. 

' .. 
•' • 

la .. llab bu civarlarda - Bana bir "Hılk ada-
oturuyorsunuz. Anlaşılan kah mı,, adını verirseniz, beni 
veci, yeni bir müşteri ka- istediğim şekilde ifade et · 
zanmının yolunu yapıyordu. miş olursunuz. Bunun için· 
Keyfini bozmak istemediğim dir ki balkın yaşadığı mu· 
için: bitleri dolaşmak ve onlar Ja 

- Evet yabancıyım, de· beraber yaşamak bana de-
dim. rin bir zevk veriyor. 
Oturduğum yerden buraya fl4eseli bazı yerlerde efe· 

pek uza ki deiil... lerin harmanda ta veya zey. 
Gazetemi cebime yerleş- bek oynadıklarını gördüğüm 

tirdim. Kabvecini: zaman benim de ef~liğim 
- GtUe güle bayım, gene 

buyurun ... 
Teıbiile otobüs durak ye

rine doğru ylrüdüm ... 
Mumcu kahvesindeyim. 
Ba kahvenin bu hususiye· 

tide ıairane oluıudur. Çün
k& lzmirin en glizel yerlerini 
ve denizi kartınızda görür
ı&aliz .. 

Manzaranın caıibeai, insa
•• brmaodığı yokuıun yor· 
pnluiunu unutturuyor. Ge· 
Dİi hoparlörlü radyo, bura· 
da da çeıiı li pliklar çal· 
maktadır. 

Bemütat konuıacak bir 
adam, arıyorken, tesadüf 
bana istediğimi çok beklet
medi verdi. 

30 35 Y aılarında temizce 
geyiamit gözlüklü ve kibar 
tavırlı bir ) urddaı, yanıma 
geldi ve] kendini takdim 
etti: 
Hakkı Emre .. 
Adımın bir pa ç111nı tııı· 

tutar ve içimden: 
"Ben de di:ı vu. masıDı 

bilseydim bu delikanlılar1n 
arasına karııırdım ,, . 

Der ve onları ellerim kı · 
zarıncaya kadar alkışlarım .. 

Sonra ıu saz yok mu? 
beni öyle heyecanlandırıyor 
öyle rcoşturuyor ki biç sor. 
ma .. 

Bay Hakkı Emre bir si
ğara çıkarıp yaktı ve söıle· 
rine şöyle devam etti: 

- ~az çok tatla şeydir 
beyim... Ben lzmirde birçok 
saz çalanları dinledi o, Fakat 
bunları içinde beoim en çok 
hoşuma giden ve adeta sazı 
söyleten bir adam vardır .. 
Bu adam, Mecidiye hanı al· 
tındaki kahveci Haydar 
Üçer dir ... 

Fakat... 
Bay Hakkı Emre unutmuş 

gibi ili ve etti: 
(Arkaıı var) 

yan bu arkıdaıa kendimi Hamı~: 

tanıttam: Muharririmiz Gönül Emre, 
- B~n de G6nül Emre .. 

hmir kahvelerini dolaşmakta 
Biz, iki '"Emre" ler lkarıı ve bir çok yurddaşlarla gö-

karııya konuımağa baıla- rüşmektedir. Sayın vatan· 
dık. daşlarımızdan heyecanlı ve 

Şair yaradılıtlı bu arkadaş, ibret verici hatıraları .bulu-
'"Halkın Sesi,, nde yaular1 nanlar varsa ve hu batırala· 
mı okuduğunu ve alaka ile rın gazetemizde neşrini arzu 
takip ettiğini söyledi. ediyorlarsa, bize bir mek-

Bu iltifatına teıekkür el· tupla hangi kahvede hangi 
,._ tikten ıoara sordum: saatte bulunduklarını lütfen 

' - Siı, gazetelerde en bıiJ;u:nl.:r. 
çok hangi yazıları okumak· Mubarririmiz, yurddaşları 
tan hoılanusınız? gidip bulacak ve h tı a';ı· ırı 

Biraz düşündü. Alnıııu ka· memnuniyetle "Halkın Sesi 11 

ııyarak cevap verdı: ne yazacaktır. 

-************~:~***~~******~ I· Elhamra T2~J3° İ 
: ldaresinee Mılli Kütüpane Sineması ,. 

~ o a " BUG N yeni sinem:l mevsiminin yeni ve ilk büyük ,. 
tc fılmi ve muhteşem program )t u 1 Peter Lorre ( Mr. Moto ) ve Victor Mac. Lıglen a 
tC tarafından emsalsiz bir surette oynanmıf ~ 

tı Vicdan Azabı ~ 
fC Fran11zca sözlil büyük hissi ve içtimai film U 2 - lngiliz Kral ve Kraliçesinin Parisi ziyareti 
tc 1 - lzmir 9 Eylül bayra 'Dl ve fuar filmi 

4 - Ankara 19 May11 gençlik bayramı 
S - Tilrkçe izabh foks jurnal 

Seanılu: 2 - 5 - 8 de 

fiatlaı: 25-30-40-50 Cummrteıi talebe 1 de 15 ~. 

OLUYOR? 
40 Senede yazılan kitap 

Yedi sene evvel ölen ln
giliz muharriri Sir Hali Ca
ine 'nin yazmıı olduğu (lsanın 
hayatı) · isimli 3 milyon keli
melik eseri yeni baıtan tet
kik edilip, kısaltılarak, başlı 
başına bir kitab vücude ge· 
tirilmiştir. Muharririn oğlu, 
gazetecilere şöyle demiştir: 

- Bu kitabla asrımızın 

en harikülide ede tıi eseri 
vücude gelmiştir. Babam bu 
eseri yazmak için tam 40 
yıl çalışmıştır. 

Bunun ıon şaheseri olma
sını istiyordu. 38 yaşında ha· 
zırlamaya başladığı (lsanın 
bayatı) nı 78 inde de fama· 
mile bitirememiştir. Eser , 
edebiyat aleminde müthiş bir 

ıaıkınhk uyandıracaktır. Ba· 
bam bu eserinde İsanm yeni 
bir tahlilini yapmış, ne ka· 

tolik, ne protestan, ne de 
Yahudi temayül ve düşün
zelerioi nazarı itibara alma· 
mıştır. 

* * • 
r>OO S neden beri Kız 
Çocuğu Olmı)1an Aile 

İogilterede Kinnersly aile· 
)erinden e!ki bir ailenin son 
günlerde bir kız çocuğu düo-

yaya gelmif, bu münasebetle 
büyük şenlik yıpılmııtır. 
Zira, ailenin beı yüz sene
denberi hiçbir kıı çocuğu 
olmamııtı. 

••• 
i o Sene bekar durduk

tan sonra 
Amerikah bir bekar genç· 

liğinde asla evlenmemeğe 

aht ve bu yemininde de 70 
yaşına kadar sebat etmiş .. 
Fakat, mütemadiyen kendi 
yemegını kendisi pitirmek 
o kadar cınına tak demiı ki 

nihayet dayanamamış, 67 
yaşlarında bir dul ile evlen· 
miştir. 

Katilin Merakı 
Londrynın kalabalık cad

delerinden birinde, geç va
kit bir kadını takatla bayılt
tıktan sonra, otomobil aoab · 
tariJe başına vura vura öl· 
düren bir şoför, cinayeti 
müteakip kaçmlş. sekiz gün 
saklandığı bir mığrada, pek 
sevdıği (Adı aşıkları) isimli 
bir Romanı sekiz defa üst
üste okumuştur. 

Katil yakalanmış. muha· 
keme edilmiş ve idama mah · 
lı.u'll olmuştur. 

Ege Kitap Evi 
Hisaröoü No. 6 

Bilumum okul kitaplar1 gel
miş ve satışa başlanmıştır. 

Her aradığınız okul kitapla· 
rını bulacıksınız. 

Onaltıncı asrın ortalarına 
doğru dünyada iki büyük 
imparatorluk vardı : Osmanlı 
imparatorluğu, Alman impa· 
ratorluğu. 

Anadolu Türklerini kuman· 
daları altına toplamıya mu
vaffak olan Osmanh - impa· 
ratorları Rumeliye geçtikten~ 
sonra sınırlarını sür'atle ge· 
nişleterek Tunaya kadar uza 

nan bütün .. Balkan yerıma • 
dasını zaptetmiş, Şarki Ro.ua 
imparatorluğunun paytahtı 

olan Kostantinopoliı; Türk 
hükümdarlarının idere mer
kezi olmuştu . Fakat Türk 
istilası bukadarla :kalmamış, 
Tunayı geçerek Macaristana 
doğ'u ileı lemiş; Buda peşte 
de bir Türk şehri olmuştur. 

Tü,kleria gayretile islim 
alemi Avrupan ın cenubi şar· 
ki tarafını elde ederken, 
mukabil tarafta, Avrupanın 

cenubi garbisinde yani lberik 
yar1m adaS1nda bulunan is
lim hükumetleri istiklallerini 
kaybediyorlardı. EodüJös dev
letinin inkirazı üzerine teşek· 

"Halkı 

kül eden Tavaifi mülfı" bir· 
birleri ile uğ raşarak :uyıf 
düşmüş, bundan istifade eden 
Aragon, ı<astilya. Portek'z 
gibi Hırıstiyan hükumetleri 
arazilerini!"genişlenmiy• mu- ' 
vaffak olmuşlardı. islim hü· 
kumetlerinden r,n yalnız bir 
tanesi Beiahmer bliküıueti 
iki asır kadar istiklAlini mu· 
hafazaya muvaffak olmuıtu. 
Aragon hükümetinhı veliahh 
Eerdinad, Kastiln Krallı· 
ğının varisi olan • fzabelli ile 
evlendiktan sonra bu iki Hı· 
ristiyan hükumeti birleşerek 
ispanya ismini alınıfh. Fer· 
dinand ile K'81içe lıabelli'aın 
en büyük arıııları, Hiristi· 
yanlığın neşri ve lberik ya
rım adasrndaki Beniabmer 
hük fıınetinill ortadan kaldı· 
rılması idi. 

Beniabıııer bükü :netini:» 
paytahb olan Gırnata uzun \ 
bir mub-saradan sonra teslim 
oldu. 1942 soo hükümdarı 
olan Abdullahuuağir Afrika 
kıtasn,a hicrete mecbur edil
di. Boııdan sonra ispanya 
hükuıneti Akdeaizdeki ada· 

Sesi'' 
Cumhuriyette hak, önemli temel, 
Onunla yükselir yurdun şerefi. 
Halka güvenerek beslentn emel, 
Hıç zo ,luk çekmeden bulur hedefi. 

Altıok'tao biri: "H ılkç ıyız!,, diyor. 
H ılk, kuvvet demektir; İm'1o de:nektir. 
Yüce cumhuriyet onll sevıyo", 

Bu sevgi gönülden, candan demektir. 

Atatürk, herzamao üalii Şefimi>; 
Atatürk, yurdumun sonsuz neşesi. 
"Her gün ilerleyen izlerindeyiz!,. 
Oiyere.c övünür bu "Halkın Sc:si" 

Gönül Emre 

.**~~~~~*~:~~~~~~~~~~*~~*~~ 

i Fuar kapandı aı 
~ M 

.-:-- .;_~- =Fakat yeni sinema do2uyor: 
Sa tıJık tÜtÜDCÜ = Kültürp1rkın en güzel yerinde gazinonun karşısında ~ 

Dükkanı = Kültürpark Sin~ması : 
Basmahane istasyonu kar· tC A Ç 1 L 1 Y O R = 
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lan ele geçirmeğe ba,ladı. 
Aragon Krallığına aid olan 
Balear adalarından baıka 
Sicilya adası ile merkesi 
Napoli olan encebi ltalya, 
İspanyanın eline geçti. Bu 
esnada Amerika kıtaıı keı· 
fedilerek yeni fdlinyanın bil· 
tün serveti ispanya yağma
gerleri tarafından gasbedil· 
mf.:ğe baılanmııtı. Bu tarih
lerde ltalya müttehit dt:i'ildi. 
Venedik, Cenova gibi deniı 
ticareti yepan şehirler, Flo· 
ransa, Milin gibi Dllkalıklar. 
Papa hükumeti ciımaniyeıi, 
iki Şicilya Kralhğı gibi küçül.: 
küçü" hiikummetlere ayni· 
mıştı. Bu aebebten ltalyaaın 

kuvvetli komşusu olan Fan
sa Kralları bu l~ilçük biikô· 
metlerin arazilerini elde et
mek istiyorlardı. 

F ran111 Krallarından Şarl 
Vlll, ıimali ltalyayı aldıktan 
sonran N apoh'ye kadar gitti. 
Fakat buraları terk ile çekil
miye mecbur oldu. Bunun 
halefi Lui Xll ıamanda ltal • 
ya mulınebeleri tekrar baş
ladı. Fakat Fransızların kar· 
şuanda başka bir rak p vaoi 

hpanyahfar varttı. Xll ncı 

Lui i~e F eridinn:d 1 ~t'ya yı 
aralarında taksim etmek hu
sus:..:nda anlatılar. F .. k.ı.t soa· 
ra lspanyollar sözlerini tuta· 
mı yarak Fı anı1zlan cenubi 
ltalyadan serdettiler. 

lza belli ile F erdinand va· 
risi olarak bir ltız çocukları 
D.vane Jaodı1n başka kimse 
yoktu Bu kır, Avusturya 
Arşidukası ve Alman impa· 
ratoru MıaksimiJyanıa oğlu 
güzel Filip ile evlenmiş ve 
bu teebhülden Şarl ve Fer· 
dinan 1 iki erkek çocukları 
olmuştu. işte bu çocuklardan 
Şarl, anuının babası olan 
Ferdinand'ın yerine ispanya 
Krallığına sahip oldu. Beıin · 
ci Ş ul manasına olarak Şarl• 
ken naroı ile şöhret bulmuı· 
tu. Şulkenin arazisi gayet 
ge ~ işti. ispanya, cenubi ltal· 
ya, orta ve cenubi Ameri
kadan başka F ransanıo ıark 
tareflarındaki Burgoadiya 
Kralhğı araıisi olaa Flander, 
B~lçikı, Lüksemburg, Franı şısında 6 No lu tütnncü dük = Mükemmel koltuk - en son sistem makine - rahat ve Mı 

kanı devren satılık. Taliplerin 

1 

t( geniş salon - dünyanın c n büyük filimlc:ri · büyük )+ 1 
içindekine mGracaatları. t( ıilrpirizller... Göı ülmedik dekorasyon.. . )t 

1 

konte eyaletleri de Şarikea'e 
miras olarak kalmıfh. 

( Arka11 ••r) 
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Altmış yedi kişinin hakikat ol- S. Ferid 
r 
duğunu imzalarile tasdik 
ettiği inanılmaz bir vaha Ç-.;şitli tuyalet sa bun

la rı, en nıarur ~raş 

B• •• •• • .... b çak ve sabunları , 
ır vapurda gorulen hır hayal, vap"run yolunu değiştirtiyor., r.ıasa j için süngerler 

Vapur ·bildirilen istikamette eidince küçük bir adada,-batmış )A~= --::·""Bb~~iiiilB:;-,M·=~a·~';k~ 
b• . k t .. b K d şçı aşı 

ECZACIBAŞI 

Kuvvet Şurubu 

Sıllhat 
Zindelik 
Gençlik 

Bahşeder 

Merkez depo: 
Şifa Eczanesi ır vapurun ap an ve murette atını buluyor. azaze e M k 1 .ı ' k t d .. ··ı h ı· . .d. a arna ar ~~-·~::.!!::---ap an vapur a 2'0ru en. aya ın aynı ı ı 
Peşin ve 

Taksit 
Aşağıda bah!ledeceğimiz 

hadise ha~ ikatttn ·o kadar 
Uıak g&ıüoüyor ki okuyu · 
cular bunun uydurma bir 
bıasaldan ibar c: t olduğunu 

1annedectklerdir. Fakat ha· 
diseoin şab • dleri itimada şa · 
yan kimselerdir. Bir Avu::.tu · 
ralya .va pu ı uuda olup biten 
bu pek garib vakaom baki 
kat olduğunu 67 k i şi imza
lari!e tasdik etmiştir. 

.. Martı" ismini taş yan on 
bir bin tonluk mubteşeın bir 
yolcu vapuru A ttu s turaly a 
ile Hindistan arasında mun· 
taum seferler yapar. Vapu- kası içeriye gi•enlere dönük 
run ICaptanı olan Harold olan yabancı adam kaptan· 
Bruce eski, tecrübeli ve A- la arkadaşları görür görmez 
vustralya sularanıo bütünl bemen yerinden fırladı ve 
i" celiklerini bilen bir rgemi· geniş sakallı } üzüoü onlara 
cidir. Kaptağhk hayatında çevirdi. 
başından geçen mühim vak· Bir saniye kadar gözlerini 
alarda it Clalioi kaybettiği kaptan Bruckeye dikti. On· 
biç bir zaman görülmemiş- dan sonra kaptan dışarıya 
tir. Bunun içindir ki .. Mar- fırladı. Tayfalardan ve yol · 
b,,nın geç~nlerde yaptığı culardan bazıları yabancı a-
son sefer esnasında geçen damlarla güvertede yürüdüğü 
esrarengiz hadise bir kat gördü!er. 
daha n:!uammah daha garib K&ptanla beraber birçok 
görünüyor. kimseler yakalamak için ar · 

Vapur cenup arzından 28 kasıodan ~oştular. Fakat 
inci ' dereceyi geçerek Avu!I- yabancı Edam birdenbi re 
balya sahillerine ya klaş\• kayboldu. Sanki gözle göri -
yordb, Kaptan Bruce kap- na:ıiyen bir el onu güverte· 
tan köprüsünden biıan bile den alıp götürmüştü. Takip 
ayrılmı) o rdu. edenler oldukları yerde do 

Çünkü 0 mıntaka çok nup kaldalar ... . Bütün vapur 
tehlikelidir. Ve Mercao ada· ayaklandı. Köşe bucak aran · 
Jarile de ludur. Vapur mutad dı beyhude! Esrarengiz ya-
seyrini takiben yal almakta hancıyı bulmak kabil olma-
olduğu haJde kaptan sebe· dı ... 
bini anlıyamadığı garib bir Kaptan Burce bir müddet 
endişe hissediyordu. sonra kabioesiae tekrar av 

Hatta bir aralık bu tcc · det etti. Orada yeni bir 
rübeli deniz kurdu kumanda sürprizle karşılaştı. MasaDıD 
köprüsünde duramıyarak 2 üzerinde duran bir kiğıdda, 
inci ve üçüncü kaptan! da logilız lisanında şu kelımeler 
yanına aldı ve o:ılarla kahi· yazılıydı : 
nesine girdi. "Şimali şarki istikametini 

Kaptan Bruce arkadaşla- tutunuz!,, 
riyle beraber kapioeden içe · Kapta11Jar hayret içinde 
ri girdiği zaman birdenbire birbir .erina bakıştılar. Sert 
olduğu yerde du• du ka Hı çizgilerden ibaret olaa bu 
ÇüDb ü kabinevt- girm· ş olan karakteristik yazı yabaacı 
bir vaban<1 adam kaptanın bir yazıydı. Gemide yapılan 
koltuğunda oturuyordu. Ar· tetkikler neticesinde o ke· 

aaaaaaaoooooaDDOODGOCXJGOOD aooaaa DOOOOoOa aoooooaooo ;)<. oo 

Güzel Gözler Müsabakasi\ ~~ 
~ .... «'~ ' (. ı 

! hayatının en büyük sür prizi · 

le karşılaştı . Çünkü batan 
küçük vapuruo kapt . [it di 

ye ken isioi takdim eden 
adam bir il- i saat t!vv ~ l ka-

bin !si d ~ gö r düğü tS a r n · 

giz y a bancı ydı , luı pt;ın o cı: 

" S i ı bugii l bel! im va pu. um 

da bulundunuz mu? ,, d ı y e 

~ o unca za va Il ı kazaıe d e 
kaptan Torr ı v sualden şa · 

ile 
En ş ı k , ve 'n ucu 'Z elbise

lerinizi K a vaf.ar 'td Şl!llOda 

(35) N , da 

T 1 ~ 1~ Z J 

A 

MLazı 1 

Şa güder'e 
cırdı ve iki güodeoberi o 
adacıkta ölümle ça pışmak · 

ta olduğunu ve hiç bir yere 
.ayı ıl m adığıoı söyledi . Bunun 

ı Selanik sergisinden birincilik yapt ruıı z . 
1 

1 
madalyasını kazanmıştır ... 

1 ~~ aıe~..,... ~ 4C:1ılr!o l Birinci Smıf Mutahuım 

lir.nelerin vapurda bu'unao· 
hr tarafından yazı1madığı 

1 Dr. Demir Ali Fırıncılar 
Hancılar Sucular 

Okusun anlaşıldı O halde kağıdı 

yazan şahıs birdenbire orta· 

dan kaybolan yabancıydı. 
Zaten vapurun istikametini 

değiştirmekte de hiç bir 
mana yoktu . Çüokü göste-

rilen istikamet aksi bir isti
kametti. Şimali şarkiye doğ-

ru gidiJdiği takdirde "Mar
tı,. nın önüne bir takım Meı• 

can adaları ç1kacakr1. Bun
lar teblikeliydı, bir de vu-

pur yüz miJ daba fazla bir 

mesafe katetmiş olacakta. 

Buna rağmen ve kaptan 
Bruce yaptığı hareketin bir 

akılsızlık olduğunu bilerek 
''Martı,, nın istikametini de · 

giştirdi ve şimali şarkiye 

doğru yürümeğe başladı. Te· 
sirioe mukavemet edemedi
ği bir kuvvet onu o tarafa 

sevkedıyordu. Diğer kaptan· 
lar da amirlerinin bu hare-

ketioi anlıyamıyorlar ve bir
birlerine bakarak başlarını 

sallıyorlardı. 

-radan bir iki saat geç
tikten sonra '"Martı,, ilk a· 

dacıklara yaklaştı . Bu esna
da gemi mürettebatı deniz· 

den ancak bir kaç metre 

yükselen bir odacıkta bir 

insan grubunun toplanmış 

olduğunu gördüler. Bu in,.an· 

lar işaretler vererek ve boığ· 
rışarak "Maı tı., nın kendile

rioe doğıu yakhşmalannı 

istiyorlardı . Vapur oraya 

yaklaşınca o insanların ka
zazede olduklara anlaşılc:iı. 

Derhal indirılen sandallarla 
hepsi "Mart~,, ya ahndı 

Bunlar bir fırtına esnasında 

Mercan adalarından birine 

çarparak batan küçük bir 
vapurdan kurtulan insan
lardı. 

Bu aralık kaptan Burce 

üz .. riue kaptan Bruce ona 
bir ~ ağ . d ~ a l m uzatarak 

"Şia:a '. i şarki isHkametioi 
tutunuı.I,, kelimele ·ini yaz· 

masını emretti. Kaptan To· 
run yazısı esrarengiz ada
mın yazısının ayniydi. 

Kaptan Bruce bu vaziyet 
karşmnda ne yapacağını şa· 

şırdı. Acaba kazaüede kap
tanın .. eşi gibi görünen şa-

hıs bir telepatik hayaUmiy
di, yok sa o r un ölümle nev-

midane ça p· şmll cismi bir 
şekil alarak uzaklarda bu-

lunan insanları yardıma mı 
çağ1rmıştı? .. . 67 kişi esra-

rengiz adamı gördüklerini 
tasdik ettıler. Bunların hep· 

si bir tesir altında kalmış 
olmaları ihtimalini şiddetle 

reddetti. Ya o kiğıd üzerin· 

de yaııh olan kelimeler ... 
Kim bilir yerle gök aras1nda 

bizim bilmediğimiz daha ne 
gibi hadiseler cereyan edi 

yor. --------
Sanat 
•• 
Oğrenmek 
• 
Istiyenlere 
Mürettiplik , ma ~ i. istli c , 

mücellitlik öğrenmek istiyeo
ler Suh 1JI, t matb:ıurn ' mü
racaat etsinler. 

Manisa 
Oteli 

İzmirin Temiz L1cuz 
Oteli 

Duş banyo sıbbi konfor 
mevcut lzmir halkına 

tavsiye ederiz 
Keçeciler Lale sineması 

karşısı No 76 
12-9 SALiH 

il daimi encümeninden: 
UrJa merkez oku'u onarılmas . nın (1607) lira (42) kuruı 

açın tutarile ve 15 gün müddetle ıçık eksiltmeye konuldu
ğundan isteklilerin 2490 sayılı j·asa hükucnlerine göre ha
zırlayacakları leminatlarile birlikte 6 ilkteşrin 938 perşembe 
gOnü saat 11 de il daimi encümenine baı vurmaları (3466) 

KAMÇIO\::JLU 

\ :ih renasül hastalıkla . 
rı elektrik tedavisi 

lzmir - Birinci beyler So. 
No. : SS Telefon : 3479 
~ i:!!:;.~EElll5::-~amlm 

Dr. Fahri Işık 
lzmir Memleket Hastanesi 

Rontken Mfıtc: .. ~ · ı 

RONTKE.N VE 

Elktrik tedavisi yapılır 
ikinci Beyler So. No. 29 

ı ~LEFON: 2542 

--E!!!aEliS--~ Belediye nizamnamesine 
uyğun nakliye arabaları 
Ç ivici hamam ıakarya okulu 

karş ısında No. 36 
FAİK ŞİMŞEK 

........ ~~i·f ~~·· .. ··~ 
• • Salih Sonad i : 
ı Cild, Saç ve ıöhrevi hasta· : 
ı !ıklar mütehassısı ı 
ı ikinci Beyler sokak No. 81 ı 
: Her gün öğleden sonra : 
ı Telefon: 3315 : ........................... 

Damızlık 
- ~Tazen~akız baklası,S"ebıe 
çiçek, ağaç tohumları, yerli 

ve Avrupa : cinslerini arayanlar 
hisar öoünde Meram tohum 

"'is, ğa-;asımdatbulor. 

1 
Cİidinizi bozmayacak en 
güzel tıraş bıç a g· ı : Jy~f)fl-

NCl'IA LUXtJS BIÇA~LARI 1 1.R~Ş 
ME RA~L ILAl~ININ HE PSiNi 

ET Tİ • Bİ R HERE 

LtJXlJS 

~fMNUN 

~ULLANIN/l ! .. 

Dl POSU Kemerolt ı lhırok ol ~ aqısın da 

MAZHAR ÖNGÖR 

I' 



l 

Bay Mahmud 
Esad Bozkurt 
Kıymetli saylavlarımızdan 

'8. Mahmud Esad Bozkurt• 
din Seferibisara giderek 
mfiatebiplerile görüşmüş ve 
avdet etmiştir. 

Gidenler 
Muğla saylavı bay Hüınü 

kitapçı, Aydın saylavı bay 
Mazhar German, Konya say
Javı bay Ali Riza Türel, iz. 
mir eski belediye reisi bay 
Sezai, toprak ofis müfettişi 
bay Hamit Ural, maliye ve-
kaleti nakit işleri direktörü 
bay Faik Turel dün lstan
bula gitmişlerdir. 

Bir yangın 
Evvelki gece Turan dağın

da çıkan yangın derhal ye
tiıen kahraman itfaiyemiz 
tarafından ıöndürülmüştür. 
Yangın bir çobanın kuru ot
ları yakmasından çıkmış üç
yüz dönüm boş araziyi yak
mııtır. 

Pazarlıksız 
Satış kanunu 

Dün ticaret odasında 
bir toplantı oldu 

Birinci teırinin birinci gü
ailaden itibaren tatbike baş
lanacak p•zarlakııı 1atış ka
aanaauo t.tbik edileceğine 
sara düo ticaret odaıında 
bir toplınh yapıldı, izabna
ae olnrnda. Alikadarlara 
..a.taJdı. Kanunu tatbik ede-

,... cek elan viliyet kontrol iıini 
lzerine alan belediye her 
tlall hazırlıkları bitirdi. Pa
zarlıkla sattı sureti katiyede 
kald1rıldı. Mallar üzerine ko
nacak etiketJeri herkes ser-

d lte.tçe tesbitl edebilir. Her 
d •••af bu fiyattan fazlaya 
h mal Htaua cezalandırıla-

caktır. 

: Belediye seçim 
i • 1 • 

ış erı 

• 

Bug6n saat onsekizde hal
kevinde partiler toplanarak 
lımir belediye meclisi için 
yapılacak yoklamaya cevap 
Yerec ~ kler ve namzetlerini 
f6stereceklerdir. Netice ya-
rın gazetelere tebJiğ oluna
caktır. 

·J Elektrik 
1 

ı Tarifesi İndi 
Elektrik tarife komisyonu· 

1 
•DD on p1ra tenziliyle tesbit ! ettiği ielektrik kilovat tari· 
fesi 14,75 kuruş üzerinden 

J Nafıa vekaletince tasdik o· 
L laamuıtur. 

•İ Adliyede Terfi 
e 
iy Müddeiumumi baş katibi 

B. Abdurrahman Ankaraya 
aakliai iıtemiş ve Ankara 

ı ceza ve tevkif evleri umum 
direktörlOğü katipliğine atan
mııtır. Yerine sulh ceza baş 
kltibi B. Sabri onun yerine -
tle ağar ceza katipliğinden 
8. Rauf geçirilmiıtir. Hep· 
ıbai tebrik ve muvaffakiyet -
lerini dileriz. 

na.k.a s .. ı 1 

İneilterede ihti at Ef rad Ve Donanmanın 
Seferberliği 

Londra, 29 (Radyo) - Kral Altlncı Jorj ihtiyat efradın davetile donanmanın seferber
liğine ait beyannameyi imza etmiştir. 

Londrada bulunan 
ta basına 

Almanlar lngiliz 
giriyorlar 

Londra 29 (Radyo) - Londrada bulunan birçok Almanlar dahiliye nezaretine müracaat 
ederek lngiliz tabasana girmek istediklerini bildirmişlerdir. 

Alman Gemileri İtalyan Limanlarına Gidiyor 
lstaa bul, 28 (Hususi) - Türkiye limrnlarındı bulunan Alman gemilerinin en yakın 

ltalyan limanlarına hareket et-neleri için vapur kaptanlarına emir verilmiştir. 

çatalcada leci bir cinayet 
Bir Baba Ve 

•• • •• 
Oğul, Uç Kişiyi Oldürdü Ve 

Üç Ki1iyi de A2'ır Surette Yaraladı 
lstanbuJ, (Hususi) - Çatalcanın Darçıaı. köyünde bir baba ve oğul, yer kavgası neticesi 

olarak üç kişi öldürdüler ve üç kişiyi de ağır surette yaraladılar. Katiller iki saat geçme
den jandarmamızın çelik kolJarile y1ı1kalandılar. 

İstanbulda Bir Yağ Fabrikası Yandı 
lstanbuJ, 28 (Telgraf) - Bu sabah Cibalıdc Alı Kemal şirketine ait büyük yağ fabrika

sında yangın çıktı. itfaiyenin gösterdiği gayrete rağmen fabıika tamamen yandı Tahkika· 
ta adliyece el koL uldu. 

Bulearistanda Askeri Manevralar Başladı 
Sofya, 29 {Radyo) - Bulgariıtanın ceoubuoda sınıfJauo iştirakile dün askeri manevra· 

lar baılamııtır. 

İspanya Harbı Ne Halde ? . 
Paris, 28 (Radyo) - Ebr cephesinde başhyan şiddetli mdharebeler, bugün de devam 

etmiştir, · 
Cumhuriyetçi lsp .aya hua kuvvetleri ıdea 45 tayyare, ltalyan hava filosuna hücum et· 

mittir. Frankistler. Cumhuriyetçi tayyarelerden ikisinin alevler içinde düştüğüoü ve onu· 
nun da, ağır surette hasara uğradığını iddia ediyorlar. 

.................... 0 ................ , ........................................... .. 

İster Gül İster Ağla 
- Baştarafı 1 inci Sahıfede -

taraftan aranmaktadır. Bundan istifade etmek yolunu bulmak ve zengin olmak istiyen her 
vatandaı mallarının nefasetini artırmağa ve çalışmasını ziyadelt!ftirerek hem memlekete ve 
hem de ulusuna yarar bir uzuv olmağa bak kazanması lizımdar. 

Ten bel ve miskin bir tevek kelle oturup da kısmetini ağaçtan düşeı ek ayağını gelir 
diyenlere : 

iSTER GULISTER AGLA 
Ruzveltin Hitabesi Dörtler Konferansının 

'foplanmasına Vesile Oldu 
- Baştarafı 1 incide -

deu'e tayyare ile gittim. O 
günkü seyahatim dünyayı 

muhakkak bır harpten kur· 
tarmış oldu. 

ikinci defaki Almanya se
yahatim esnasında Alman 
milletinden gördüğüm hüsnü 
kabül bu milJetin sulh arzusu 
bakiuod.t bana kanat verdi. 

ni istemiştir. 

Münib, :l9 ( Radyo ) -
Bugün öğleden sonra saat 
onbeşte burada toplanacak 
olan dörtler konferansı için 
şehir oteli hazırlanmıştır. 

Misafir Başvekill e r tayyare 
ile geleceklerinden tayyare 
meydanında Hitler tarafından 
büyük merasimle karşılana· 

caklardır. 
Göde.terhgde Hitler müd · 

deiyatrnı artı r dı Buııun ü ıe · 

rine malum muhtarayı Hitlere 
verdiğinden ve Londraya 
döndüğünd eıı b.ıbsetmiştir. 

Vaziyet vahim bir bal al· ı 
mışh. Londradaki ajanımız 

Lort Pertb vasıtasile{ Muso· 
liniye Hitler nezdinde bu 
hususta görüşmesini ve 5e
feroerJik kararının 24 saat 
tehir edilmesini !Öylemesioi 
bildirdim. Şimdi size bildiri
rim ki ve teşebbüııahm se
meresini verdi yaran Munib'te 
ltalya , Almanya, Fransa ve 
lngiltcre Başvekilleı inin işti
rakile dörtler konferansı 

toplanacaktır. 

Meclis pazartesı toplan -
mak üzere dağılDJıJ,hr. 

Berlin 29 (Radyo) - Umu 
mi seferberlik ve harekat 
dörtler konferansının hita
mına kadar yani 24 saat 
sonraya tehir edilmittir. Kon 

Hitler israrın Jüzumsuzlu· 
ğunu anlamış bulunuyordu. 
Buna rağmen karar1ndan 
vazgeçeceğini de 'anlatmışh . 

Nıhayet Hıtlerin soo Ma· 
sajime verdiği cevabı bu ib· 
tilifın müzakereJerle halline 
imkan görmediğini bildiri -
yordu . 

General Gamelui Londra
ya gelmesi bu hadiseler üze·~ 
rine olmuş tur. 

Nihayet dörtler konferan
sının toplantısına zemin ha
zırhyan vaziyetleri şöyle bü -~ f 
li~a ediyor: 

Paris, 29 (Radyo) - Bu· • 
gün Münihte Fransa 'başve-
kili B. Daladiy~. lngiltere 
Başvekili Çemberlayn, ltalya 
başvekili B. Munolini ve B. 
Hitler dört baftalı bir kon
ferans halinde bulusacak
lardır. 

Pıağ, 29 (Radyo) - A
merika hariciye nazırı Kor
del Hull, Amerikanın Prağ 

aefirine verdiği emirde, A
merika tebaalarının, IJk fır
satta harekete müheyya bu
lunmaları lüzumunun tebliği-

feranı akim kaldığı takdirde 
derhal faaliyete geçilecektir. 

Loiıdra, 28 (A.A) - Ber
linden Royter aja: sına bil· 
diriliyor : -

iyi haber alan Alman mah-
filleri vaziyeti büyük bir 
cidd.iyetle derpiş eylemek
tedirler. Zannedildiğine gö · 
re bugün saat ikiye kadar 
Almanya Çekoslovakya hü
kumetinden müsait bir ce · 
vap almadığı takdirde mem
lekette umumi seferberlik 
ilin edecektir. 

Paris, 28 (Radyo) - Son 

•: 

29 EYLOL 

Yen· Vapurumuz Çok Şık 
Ve Çok 

Dün saat onaltıda şehri
mize gelen Etrüsk vapurun
da ilk sefer münas~betile 
verilen ziyafet çok parlak 
olmuştur. Vapur kaptanı ve 
diğer Bay memurlar davetli· 

lere karşı ıon derece neza
ket göstermişlerdir. Servisi 
çok mükemmeldi. Misafirler 

pek çok memnun olmuşlar 
ve bu güzel vepuru gezmiş
lerdir. Salonlar ve yolcu ka-

maraları pek muntazam çok 
şık ve temiz olan bu yepyeni 
vapurumuz göğüslerimizi ifti
harla lcabartmışhr. 

Denizbank lzmir ıubeıi 
direktörü bay Haşmet Dülge 
vesair birçok zevat ve halk 
vapuru gezcuişler ve çok be
ğenmişlerdir. Etrüsk vapuru 

Başvekilimiz 
Atatürke Arz·tazimat 

Ettil r 
lstanbul, 28 (Hüsusi) -

Yalovada istirahat etmelcte 
olan Başvekil B. Celil Ba· 
yar, buğüo lstanbuJa gelmiş, 
Cumurreisimiı. Ata türkü zi · 
yaret ederek tazimlerini arz 
etmiştir. 

Bergamada 
Tolu Zarar 
Verdi 

Bergama, 28 (Hususi) -
Bergamanın Kozak yaylasın
da Göbeller köyüne yağ· 

murla beraber fındık büyük
lüğünde tolu düı.müştür. 

Zarar büyüktür. Tolu, di
ğer köylere yağmamııtır. 

Şanlı 
Donanmamız 
Şanlı donanmamız Ege de

nizindeki son talimlerini bi
tirmiı ve Jimanımııa dön
müştür. 

Dil bayramı 
Bu yıl dil bayramı yurdun 

her tarafında parlak bir ıu
rette kutlanmış ve dil hak· 
kında ko feranslar verilmiş· 
tir ve ulu Şefe şükranlar 

arzedilmiştir. 
... ... .... ... .. 

dakikada alınan haberlere 
göre; logiltere; F ıansa, ltal • 
ya ve Almanya, Macaristan· 
la Polonyaya birer muhtıra 

göndermişler ve Südetler 
meselesinden sonra, Macar 
ve Leh azlıkları ihtilafının 
da halledileceğine dair her 
iki devlete teminat vermiş· 

lerdir. 
Paris, 29 (Radya) - Baş· 

vekil Daladiye bu sabah 8, 
30 da Münibe hareket et· 
miştir. 

Londra, 29 {Radyo) 
Çemberlayn refaketin~ Sir 
Oras Vilson olduğu halde 
9 da Münibe hareket etmiş · 
tir. Tayyare meydanına ka· 
dar refikasiyle gelen başve· 
kil şiddetle alkıılanmıştır 

Münib 29 (Radyo) - ltal· 
yan Başvekil Mussolini refa· 
katinde bulunan zevatla be· 
raber şimdi Münibe gelmiş 
ve istasyonda büyük mera
simle karşılanmıştır. 

Diğer Başvekillerin tayya· 
re He gelmesi bekleniyor. 

Rahattır 
ikibin beyfir kuvvetinde ve 
üçbin bety6z gayri ıafi toD• 
luktur. 

~ür'ati 13,5 mildir. 37 ya• 
taktı 20 birinci, 44 yatakla 
16 ikioci mevki kamara11 
mevcuttur. Her iki mevki
de de birer siğara muzik ve 

yemek salonları vardtr. Ka
maralarda sıcak ve soğuk 
su akıtan çefmeleri r6rün• 
mektedir. Salonlarda da ıı
cak ve soğuk hava tertibata 
vard11. Güvertesi 304 yolcu 
ferah ferah alır. 

Vapur bugün Hat onda 
hareket edecek Rodoı, Mer· 
sin, F eti ye, Antalya ve 
lskenderuna gidecek ve 
oralarda da birer ıölen ve· 
rilecektir. 

Okullar 
Açılıyor 

ilk ve orta biUiln okaJlar 
3 teşrin pazartesi gllnü açı

lacak ve tedri1ata batlana
caktır. 

Orta okullarda kayt ve 
kabul kapanmıı. ilk:okullar
da da yarın bıtecektir. --
Hamdi Yörük 

Mahalli idareler miifettiı· 
Jiğine tayin edilen bay Ham· 
di Yörük 8"gamadan ı,t h· 
rimize gelerek Y"ni ı ?. ..... 

ıine başlamııtır H • oı Y 6 
rüğe mavaffakiyct dıleriz. 

-·~ 
Kız Kaçırma 
Urlanın Bademler köyli 

yakınındaki Bakırlar çiftli
ğinde otu. en 16 yaılarınd5 
Bn. Elması, akrab111 Şllkrll 
ile dört arkadaıı tarafından 
zorla kaçırmıılardır. Saçla· 
)ar aranm .. ktadır. ........ _ ........ 
Acemi Şoförün 

Marifeti 
Tire çarıııında ehliyeti oJ· 

madığı halde 31 11ydı kam· 
yonu süren şoför muavini 
Şükrü Bozar, Ali Yorulmaza 
çarphrmıt ve ağırca .ıyanlan
masına scbeb olmuıtur. Ş6k· 
rü yakalana:ış, yaralı h-:sta· 
neye kaldmlmıştır. 

·····•••llUlm• ....... 

Süveyş kanalı· 
nın ehem

miyeti 
Akdenizle Şıp deaiziai 

birbirine birleştiren SOveJ.t 
kanalı gemilerin muazzam 
bir yol tasarrufu yapmaları
nı temin etmi,tir. Manilya· 
dan kalka) bir gemi Bomba
ya kadar (22600) kilometre 
katederdi. Bu me11fe timdi 
9500 kilometreye inmiıtir. .. 
Borsa 
Haberleri 

Çuval Cinsi Fiyat 

1615 Üıüm 7. -ıs. 

5317 incir 7 -16. 
120 Buğday 5 -

12500 Arpa 3,SO-
11828. Pamuk 34,50-40,25 
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