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NURE BERG GECID RE 1 
Hitler nutkunda: 40 bin · işçiye sizin kazma kürekle-

KISA VE AÇIK 

Fransa hazırlanıyor ! riniz yeni topralar yaratıyor dedi 
----------------••no .. ~~~~~~~~ 

D•ba geçenlerde P.riste çık•n ve dü:1ya hadiselerini bü 
yük ve çeşitli reeimlerle canlandır•n Ekselsıgor gazetesi 
bağırıyordu: "Etrafımızı saran ve hergün biraz daha çenbe
rini darlaıtıran tehlikeler karşısında tam manası ile ~azır
l•nmıyacak, haz11fanamıyacak isek mabv ve perişan olma· 
ınız mukarrer ve muhakkaktır.,, 

Milislerin reisi d 
işçi ve icabın 

büyük Almanyaya yaşadıiımız müddetce 
a muharib olar ~ k hizmet edece2"iz d~di 

Bu feryadı başka sözlerle basan b.:tşka Fransız gazeteleri 
de olmadı değil, yalaıı tehlikenin yakınlastığını anlamayan 
veya anlamaz gibi görilaen birçok fırka pehlivanları. poli
tika harisleri dab1 vardır ki el'an "filan fırkanın başkam 
tunu yapmasaydi, bugüo bu akibet karşısında kafauyacak
tık,, mtalinde nutuklar söylemekt~, makaleler yazmakta 
devam edip duruyorlar. 

Muhakkak birşey varsa o da: bugünkü Fransız hüldı neti 
ile Fransızlarıa çoğunun bugünkü teblıkeli vaziyeti anlamış 
olmasıdır. 

lıte bugün bütüa siyasi meh ıfiilerde ve bilhassa Alman
yada bir hiddet fırtınnası kaldıran F ransı~ hazırlıkları bu 
anlayış ve takdirin bir neticesidir. lngilterenin bu hazırlık
ları haklı bulması Berliade ese.a havayı bir kat dıha sert 
leıtirecektir. 

SIRRI SANLI 

Çeteler Yafa Belediye 
res;ni Soydula.-

Dai- Nuremberg 8 (Rıdyo)J =
Zeppelınfeld meydanınd~ dünf 1 
sabah iş !lervisine mensup 
A:J\ '. .,. • ,..... • .... 

de büyük bir geçit resmi 
yıpmıştar. Buıılann bini Avu•· 

~ 

Nafia Vekili
miz gelecek 

HAYFA ÇARŞISINDA ÖLEN VE y ARALANANLAR' ~ 
d b. A ap çete Sayın Nafia Vekilimiz bay 

Kudüs, 7 (Radyo) - A· ı hücum e en ır r -
ht t si, kasada bulduğu otuz bin Ali Çetiokayanın bugürıler-

raplar buıriln bir zır 1 0 0 
• de iz mire geleceği Hal kabı· 

mob.ıle dinamit koymu,lar lirayı alıp kaçwıştır. 
k 1 t nar suyunun satın alınması 

Ve Otomobl'lı' uçurmuıludır. Rım'lle kara o una aar- A . 
t · d işini tetkik edeceği ve zı· 

Bu bidisedt, iki logiHz za . ruz eden bir arap çe eaı ~· ziyeye giderek yapılmakta 
bl'tı' ölmü• ve oo nefer ya- as'!lerlerin mukabelesi neh · •. 

Y '- ı k olan yeni töneli gezecegı cesiode iki aıaııtü verere 
ralaamııtır · öğrenilmiştir. 

yafa belediye dairesine kaçmıtbr. ~ -·~~~~'!!!!!!!~~~~~~~~~~~!'!'!!!!!!!!~ 

İSTER GOL iSTER AGLA 
D ""·ı Y d'ka· r Olaıı Vazonun Kocasına e21 ' a 1 

de bulunuyor bu tarihi anda 
bütün Almanlar arasında saı 
salmaz birlik yemini yapn o 
ruz büyük Almanyaya y8şa
dığım· z müddetçe işçi ve 
icabında mu'ıarip olarak hiz-

met edeceğiz 
Nuremberg 7 (Radyo) -

Jkiyüz otuıdö t hususi trenle 
200 bine yakın kışi gelmiştir. 

Kong P açılmazdan evvel 
400 000 kişi gelmiştir. 

9Eylül Atatürk Bay Abdüssela

tu yal dır. Ve ilk defa ola
rak böyle bir geçit resmine 
iştirak etmektedir. Milisler 

tek~arlamış
0

la
1

r ·ve mÜt~akİ: 
ben Hitler de bir nutuk !Öy· 
lem iş ve dt miştir ki: 

Siıin kaıma ve kürtginiz 
Almanyanın müdafaasını ve 

istiklalini temin ediyor bu 
kazma ve kü ekler yeni top-

raklar yaratıyor ve bizim 
eski arazimizi teminat altına 

alıyor her tarafta şimali şar· 
kide cenupta ve hatta garpta 
Alm~nyaoın emniyetini temin 
ediyor Hitler bu södeı i tak 
dirkar bir lisanla söylemiştir. 

Misilerin reısı general 
Hierl söylediği nutkunda de· 
miş•ir ki Almanyay • ilhak 

dtiğioiz Avu\tury.ıya teıjkil 
edilen iş servili hey. tleri ilk 
defa ol . nık bu şenliklerimiz __ __,_ ..... ___ _ 

. 
General Kazım 

Dirik 

•• •• gunu 
Dokuz eylül bayramı yarın 

lzmirde şimdiye kadar em
sali göıülmemiş büyük şenlik 
ve tezahürat içiode kutlu· 
Janacaktır. 

Dol<uz eylül, lzmirin hem 
kurtuluş bayramı, hem de 
"Atatürk günü,, dür. Ata
türk bu tarihte lzmiri kur
tarmış bu şehre şeref ver
miştir. 

Donanmamız bugün akşam 
limanımıza dönecek ve lzmiıi 

unl·1~ür&tiye 
Selanik ve Helegrad 

sergilerine iştirak 
ediyor 

Selaoik ve Beltgradda 

mın hamiyeti 

1oıy•gıcrawı.c. 

ı;;y-Abdüuelim 9 eylül gü
nü gönderilecek idrar tah
lillerinden para almıyacakhr. 
Hundan başka gene o gün 
lıdçeşmelikteki ecı.abaneain· 
de f ~kirlere ait reçeteleri 
parasız kabul edecek ve baş 
vuran hastaları bay lsmail 
Edene bedava muayene et
tirecektir. Varolsun bu ha
miyeti; vatandaşa. 

açılacak sergilere Türkiye
de iştirak edecektir. Bu ser· 
gilerde gösterilecek örnek
ler konya vapurule Selioiğe 
gönderilmiştir. 

---~~~~~~~~~oo~~~~--~~--~---

DÜD akşamki güre1lerde Fin-
landiyalılara yenildik 

Finlindiyanın güreş takı· : karşılaşmalarda 1 • 6 netice 
mı dün akşam Türk B. ta· alarak galip gelmişlerdir. 
kımı güreşçilerile serbest Bu akşam Türkiye birinci 
güreş müsabakaları yapmış· sınıf güreşçileri ile misafir 
tır. Genç güreşçilerjmi:ı.in güre.şçiler arasında Greko -
tecrübesizliğinden istifade Romeu müsabakalan yapıla· 

eden misafir güreşçil~e~r;., ml!b•u~ll!'!':;c::ııa•kr::t::11ir•. --------~ 

Kırılmasına Aelıyormuş ? ! . . . 
k eld ·ı Onu yolda bir arkadaşı çevirmiş çalğıh ve ıçkıh bir eğlen· 

8 y eve o a şam geç g . ' . . r 
a .. " t.. H lbuki sabahleyin evdeo çıkarken karısı ona ısrar etmış ı : 

ceye gotiirmuı u. a . . 
B erken gel de fuara gıdehm. - o gece eve 

- Peki •karıcıgım. . b · ti t amma bu 
N

• ı · bununla beşinci olc'u, söz verıyorsu11, enı a a ıyorsu11, 
_ ıye ge mezsıa, d .. · • · 

1 k ırn kat'idir, sonra k61libları egıımı. , 
ıefer ne olursa o sun arar . . t i• fakat gene· hatırından çıkıvermişlı. saat ya-s . koca namuıu 6zerıne yemın e m ' .. k d' . f 

erser! • • k dan i,.eri girdi. KarHıaı kapı ardında gran tuvaletle en ıne ın ı· 
nma dogru evının apııın T d d' . . t . ti 
1
., ettiğini g&rlince vadi hatırına geldi. "Ey•ab,, e ı amma ıt ıf en geçmıı · 

- Nerede kaldın ? 
_ ya ... Unutmuşum karıcığım. .. • 

Ôyl • ka •n akhnı yerine getirmek lizım. Al oyle ıse... . 
- e ıse d ç h ü erinde duran vazoyu kocasının kafasına fırlatmıf, vazoda koca· 
Bayan yanın a se pa ' 1 k ere dOt:nüttll fakat karısını haklı bulduiundan ıes 

llDID batıada param parçı o ara y S b•f d 
- Sonu 4 Ondl ı ı e fi-

Eski Valimiz Trakya umum 
müfettişi General Kiıım Di· 
riğin bugünlerde lzmire gel
mek üzere bulunduğu ve 
burada bir mOddet kalarak 
bazı ka.zalaıamızı dolaşacağı 
haber ahnou9hr. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
~~~~~~--~···· 

Bir Sokağın Temizlenmesi 
Hakkında 

Sau kamıı mektebi ittisalinde Selimiye mahallesinde 
lbrahim ağa ıokağı sakinlerinden Abdülaziz adlı bir arka· 
daıtan aldığımız bir mektupta deniyor k~ : 

11 Sokağımızda lağım teşkilatı olmadıgınpan bir çok ev
- Soau 4 üacUde -



•-;,_~s:attij~·~2:.:~~~~~~~~~~~--~~~~~~z~~~~~~,~~···~··~·:·:··~,~· :;:;~~~~-=~~~~~~~~~~~~~~~==--==-:-:---:::::::~--
I Bitaraflığımıza binaen aynen yazıyoruz: !Harika sayılan DUNYADA. 
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30 Aiustostan 
Çakırcalı Münakaşası ın!i~.1 •• ~~r?:~~:1P OLUYOR? 

- 3 - planlarını gizli tuttukları tay· 9 eylüle • d yare saatte 500 kilometre ~iÇİD beDİ müsademe yerlD e sür'at temin etmektedir. Bu H{ıkimin Tavsivesi ., 

k b k t sür 'at daimdir. Ve bu tay· "-bmef çavuşla hıra ı 8Ç ınız yare, yakında Büyük Okya· 
Papur ormanlarında yaşı· 

yan bir kabilenin adaml9rın
dan ikisi düşman oldukları 

k abileden birisini hükumet 
yolunda öldürmüşler ve ya
kalanmı şlar, mahkeme huzu
runa çıkarılmışlar. Ha~ im, 

uzun süren bir muhakeme 
safbasından sonra şöyle de
miş : 

Arkadan patlıyan silih 
seslerini işitir, işitmez yanım
dı ki jandarmalar la birlikte 
usulca sürüne, sürüne baba
nızız bulunduğu köye firar 
eden ve beni Tireli Ahmet 
çavuşla yalnız bırakan siz 
dedi) mi idiniz ? Bunu yalnız 
ben değil, oradaki köy:üler 
de bildiği bigi kendiniz de 
yazılarınızın bir yerinde ken
di ifadenizle söyliyorsunuz, 
bütün kaçanlara hitaben : 
kahvede bağırdığınızı ve 
benimle beraber geliniz, bak 
hali ne söyliyor ? Biz bu 
ekeyi temizlemeliyiz, millete 
ve devlete karşı olan borcu

uzu ödemeliyiz. Diyorsunuz. 

fikir erin en ıs ı a e e ı ı d · t ' f d d'lecek nusu aşacaktır. Şimdiye ka 
bir nokte elime geçirebilir dar saatlarca zaman bir tay· 
miyim? Diye çavuşları baıan yarenin ayni sür'atle uçtuğu 
toplar, istişare ederdi~. F~- görülmediği için yeni logiliz 
kat biç bir yerde ve hıç bır tayyaresi fennin bir harikası 
işte bir çavuşun emrile ve sayılıyor. 

meiyetinde olarak çalışma- Çar mıha 
dım, okadar aciz ve meske-
nete düşmüş bir zabit değil· 
dim. Ben vazifelerimi bizzat Gerilen 
yapar, kumanda mevkiinde b k J 
isem emri vicdanımdan alır Sa ı a ı 
ve elimden gelebilecek feda S 

- Sizleri asmak lazımdı. 
Fakat kan gütme davanız 
var. Ooun için sizleri iki se· 
ne hapse mahkum ediyorum. 

karlıkları bhz ıt yapardın. 
Bunun için yaralandım, a~lar
ca, senelerce izdirap çcktım, 
sakat kaldım . Şimdi altmış 
yaşına girdim, bili sakat 
ayaklarıma bakarak bakarak 
onları vazife ve miJlet uğrun
da aldıgım için iftihar duy
maktayım, onlar benim ebe
di gurur nişanlarımdır. Gerek 
eski Yunan muharebesinde 
ve gerek sonradan gördüğfüo 

·vaz.ifeler dolayişile aldığım 

nişanları birkaç defadan ~aş· 
ka göğsüme takmaktan bıle 
sıkıldım . Zira ben vazifemi 
ifa eUim. Onları, koltuğunda 
otu ı up bulunduğu şebirden 
bir karış dışarıya çıkarma
dığ• halde babasının mevki· 

Amerikada sabıkalılardan ediyorum. Bu da hü~ ümet 
birini, vaktile Kaliforniya yolunda adam öldürmenizin 
hapishanesinde yatarken ta- ceusı. Bundan böyle düş-
nımış olduğu iki arkadaşı manhrıoızdao bir ini öldür· 
dağa kaldırmışlar, zorla açık mek istediniz mi, ouu hükii· 
havadaki kereste anbarların· met yolunda değil, çölde o-
dan bırinden iki kereste vada öldürünüz. 

çaldırmışlar, ve eline keser- İn o·ilteredc ~laarif 
le çivi vererek, bu kereste- ~ \ ! . . 
leri bir put şeklinde çivilet- azıye tı • 
mişler. Sonra. kendisini çırıl İogilterede senede 5 mil-
çıplak soyarak putun üstüne yon 495 bio çocuk mektebe 

l "I 'b' gider. Butların ya~ı 5 ile 14 uzatmış ar ve sıı,, gı ı çar- , 
mıya germişlerdir. arasındadır. 14 ile 17 ara

sında bulunan mektep tale· Katil eşek arısı besinin adedi 426 bindir. 
İngiliz polisleriadan biri İogilterede 619 hususi mek 

limonata içerken, nereden teplere devem eden talebe 
düştüğü billi olmıyan bir e· arasında 52 bin 411 kör, sa-
şek arasın! yutmuş, boğula- ğır ve kusurlu çocuklar var-
rak anide ölmüştür. dır. Bütün muallim miktarı 

İki Perdelık Vatani 
Piyes 

Yazan: Gönül Kmre 
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EMiNE KADIN 
- Bizlerden birkıç kişi, biter lherşey biter! 
Geriye kalanları çağırıyot cepheler .. 
Durmakmı lazım bize, titriyorsa elimi~, • 
Bizim ki gönlümüzde var büyük 'emehmız · 
Namazda tanrisine açılan titrek eller, 
Silah kullanmasını bilmezse yazık eder .. 

FATMA KADIN 
- Doğru söyledin bacı .. hep bir düşündeyiz, 
Hangi gün, haogi jşte sözüwn•ü tutmadık biz? .. 
Yarın sua bizlerin. gidecegı;,. koşar•k, 
Derin sulardao geçip, yüce dağlar aşarak ... 

İkinci meclis 
Evvelkiler - Akgül 

Akgül ceph'!ye gidece~lerin içindedir. Sağdan görfiniir. 
Kadınlara : 

- Her şey tamam .. Çıkacak şimdi yola kolumuz, 
Bizlere dua edin açık olsun yolumuz, . 
Düğüne gider sevinçli arkadaşlar, w 
Memlekete hizmetin bizde coşkuolugu var .. . 
Dönf.şte çok müjdeler getireceğiz siz.e,. 
Bin bir sevi" ç dolacak dertli kalplerınıze ... 
Gideyim gecikmeden vakit kalmadı artık, 
Allabısmarladık, aJJahısmar ladık 

KADINLAR 
- Gidenlerin hepsine bizden çok çok selim ıun, 
~olunuz açık yolunuz, yolunuz açık olsun .. 

Ben de sizi takip etseydim, 
yaralanmaz ve o köye baba
nızın yanına ta butla getiril· 
mez ve babanızm verdiği 

sigaraları almak nasip olmaz· 
ıh, siz de orada idiniz ba
banızın elime sigara vardi
ğini ve .. oğlum merak etme 
askerlikte hepsi olur, bu da 
geçer,, diye öğüd verdiğini 
kuJaklarınızlıı işitmediniz mi? 
Bunlarıda inkar ederseniz 
ben birşey 'kaybetmiş olmam 
Fakat siı: vicdanınız önünde 
hacil mevkide kalmış olur
ıunuz. Sizde madem ki vasi 
ıelihiyet varmış, bir kısım 

inden veya efendisinin lü~ · 
fünden istifade ederek bır 

çok nişanlar alanlar taksınlar. 
Siz de vazifelerinizi ;yapmış, 
memleket ve millet uğrunda 
çalışmış iseniz bunu kendiniz 

h • 17 bin 908 dir. 
Fransız azıne- Sarhoşlar Çıplak Ayak 
sinin bisiklet lılar Trene Bin nıez 

" Akgün kaybolur. Kadınlaı da peşinden giderler. Uzak· 
lardaQ kağnı gıcırbları ve yolcular~.n tü~_kü~ü duyulur.,, 

YOLCTLARIN TURı<USU· 
Yollar uzun ne çıkar ? 
Kalbte ümidimiz var .. 

uvvetle niçin başka bir 
... u:.,eıcrauacn nucum eae· 
rek bizi takviye etmediniz ? 

ene cevabınızın bir yerinde 
üsademeyi lzmirden vali 

>aşanın idare ettiğini yazı
forsunuz, bu iddianız neka · 
ar boş ve mantıksız oldu
unu düşünmediniz mi ki 
ubterem okuyucularımızın 

nüne yaymaktan çekinme· 
iniz ? Doğrusu buna çok 
ayret ettim: Vali bu hare· 
ah takip eder, kumandan
rı sıkıştırır ve onlardan iza · 
at istiyebilir, lakin kuman-
• ışıne karışmaz, çünkü 

azifesi haricidir. O vakitki 
tipdad valıleri sazkalem 
ullarır ve maiyeti hıvalele
ni taklit etmesinler diye 
lemin ucunu kırar, yazısını 
rçekli çıkarırdı amma as· 
rin ve jandarmanın kuman· 
sını bizzat ele almamıştır, 
er siz de vali paşa tara· 
dan verilmiş böyle bir 
yle bir emir varsa ve saz -
lemle pürçüklü yazı ile 
zılmış ise meydana çıka-
' biz de bu sözlerinize 
nahm ve sizin de jandar
mesleğinden yetişmiş bir 
ıta memuru olduğunuzu 
ıyalım. Sonra bir çayuş 
besinde =olduğunuz halde 
ağı bizlere, yüzbaşılara 

uç>.;111 ua~a.•ıct.11 ıcaauır ıcıw~· 

lidir. Ben vaki olan israr 
üzerine hatırımda kalabilen· 
fenlerden bahs~ttim ve bunu
da . ilk makalelerimde yazdım 
cereyan hal ne ise onun üze-
rinden yürüdüm, yalnız is tip· 
dad devri adamlarından ba · 
zılarmın idaresizliğindeu de 
münasebet düştükçe söz aç
tım, bundan maksadım üc 
üç baldırı çıplak şakinin se-
nelerce yaşaması Türk aske
rinin ve jandarmasının aczin · 

1-.... -~.~ ... -
1937 yılında Fransız yol· 

Jarında seyrü sefer eden bi
sikletli kimselerin sayısı 8 
rı.ıilyon 94 bine baliğ olmuş· 
tur. Fransız hazinesinin muh
telif vergi namı altında bu
bisiklerden kazancı 97 mil
yon franktır. Türk parasile 
bunun kıymeti takriben iki 
milyon 880 liradır. 

dıen değil, istipdad devri 

adamlarİndan bazılarının ah- Birinci kordondaki Süley· 
laksızlığındaa ve bu şe•ire man lokantası namile maruf 

İzmir 
Lokantası 

fırsatlar yarattıklarırı ve bu lokantayı bundan bir sene 
yüzden ele geçirilemediğini evvel ismini değiştirerek iz-
tebarüz ettirmek istedim. Bu· mir lokantası tesmiye ettik. 
nunla beraber düşündükle· Bugün ayni lokanta lzmirin 
rim ve bu iddiam da pek ideli kahve namiyle anılan 
haklı ve pek doğru olduğu ve memu.in kooperatifinin . 
kanaatindeyim. tahliye ettiği binaya nakle-

Aziz ve eski meslektaşım, dilmiştir. Fiatler her kestye 
s ; ı '°'ö:·le işlere girişmeyiniz. uygun olmakla beraber ferab 
Çünkü ne kü!t:i. ünüz ve ne lı lokantamız muhterem müş· 
de nüşü 1ccle j,.jz ; ı u~ .. mü· terilerimize gece gündüz 
s:ı :dJ&ı. açıktır. 

Jandarma Yüzbaşıfığın· Merhum Lokantacı 
dan Mütekaid Süleyman Katibi 

MUSTAFA D.RİM M. ÇA YL .\K 

M***~**~******:***~*~****~~~ 

anda etmi~ ve planlar 
miş, harekatı idaı e etmiş 
i kendinizi göstermenize 
im gibi belki okuyanlarda 
mışhr. Siz d ıha emir ve 

H Elhamra T;~J~n i 
~ . ldaresinee Mılli Kütüpane Sineması ~ 
t( BUGÜN Senenin en çok beğenilmiş olan Fransızca )t 
t( sözlü fevkalade 2 film birden >+ 

U Herkesin Kadını U anda, selabiyet ve usul 
ir ? Biliyor musunuz. Ken 

izi bir kumandan mev-

,. 
f( Baş rollerde: VICTOR TRANCEN - VERA KOREN \fı 
te M ' G • .. U eşum emı ~ de gösteriyorsunuz. Bun

saflığınızı ddalet eder. 
a verdiğinizi yazdığınız 
rler ! Okadar gülünç ki. .. 

fC Baş rollerde: OSKAR HOMOLKA - RAY MILLAND )f 

= DİKKAT: Fiatlerimiz ucuzladı. Alt kat loca 200, Hu· ~ 
tc susi 50, balkon 40, birinci 30, ikinci 25 cumartesi )t gerçi askerlik hayatım 

ı biJhaHa takiplerde 
t( günü 1 de talebe seansında talebe 15 kuruş )t 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:~~~~~~~ 

Romanya şimendiferleri 
. - .... 

li~ ile vagonlara sarhoşların 
pijmürde elbiselilerin, çı plak 
ayaklıların girmesini yasak 
etmiştir. Ayni tebliğde her 
yolcunun üzerinde hüviyet 
varakası bu 'uoması ve hüvi-
yet varakası ibraz etmeyen
ler:n 5 bin lei nakdi cezaya 
çarpılacakları bildirilmekte· 
dir. 

- .::E~ --~"'-3 ---
Acele satılık 

Lokanta 
Başturak Kestelli caddesi 

8 6 No lokanta devren 
satılık. Talipler ayni cadde
de 43 noda meskürat bayii 
Envere müracaat 5--6 
--~- -eeıa~ 

Göc , 
DEVRİM Kitabe"i sayın 

müşterilerinden g ö r d ü ğ ü 
teveccühden dükal'ını Kemer 
altı caddesinde 44 No nakil 
etmiştir. Fiyatlar mutedildir. _, mm!- - -'---'-''-"-"!'---' • 

lzmir Buca 
Kültür Lisesi 

"-' -·--=- ,,:;.,._ ....1-ö••• ! 
Kolumuz yaklaşıyor .. 
Gü~eş arkadaşımız, 
Yıldızlar yoldaşımız, 
İlerle kol başımız 
İlerle gün batıyor .. 

" Kağnıların gıcırtıları duyulmaktadır. Kadınlar tekrar 
dönerler .. Bir müddet sonra muhtar gelerek: 

MUHTAR 
- Yeşil durağa kadar uğurladım gittiler. 
Hepsinin selamı var sizlere birer birer .. 
Uzun bir şerit sarınca dağları kol, 

. Canlan iD IŞ yürüyordu sanki karşımdaki yol.. 
Bir yanda gıcırtılar, türküleri bir yanda, 
:Yüreğim çarpıyordu tatlı bir heyecanda. 

" Çeşmenin taşına oturur çubuğunu çıkarıp yıkar ve H· 

vinçten parlayan gözlerle:,, 
Bceni candan dinleyin yaslı bacılar, 
Sevinçli gönül açan uğurlu bir müjd~m var: 
Yakındaki köylerden bir haber geldi bana, 
Bizimkiler hiç aman vermiyormuş düşmana .. . 

" Heyecanlanarak ,, 
Bozgun vermı ş düşmanlar hayli geıill'y " rek, 
Zafer yakın diyorlar, hemde bir kaç ayadek. 
Sayende kurtulacak kaybedilen istiklal, 
Her gözünü sevdiğim yüce Mustafa Kemal. .. 
Bu gün cengte ölürken kızımız, kızanımız, 
Yarın bütün düoyayı tutacaktır şanımız ... 
Bacılar son müj Jemi yakında vereceğim, 
Ömrümde ilk olarak murada ereceğim ... 
Mademki başımızda var büyük bir kumandan, 
Kökünden kazınacak Asyanın bütün düşman ... 

EMİNE KADIN 
inandık muhtarımız. S;vindik sözlerine, 
imanın akıyor bak parlayan gözlerine ... 

L~yli - Nıbari kız erkek 
orta ve lise için talebe kayt 
edilmektedir. 

- Arkası var -
000000~00 ooooooaoooooooooooooooaooo 

ilk okul için leyli talebe 
dahi alınır. 7-15 

FUAR ı-·iyatrosunda 

iSTANBUL BELEDiYESi 
ŞEHİR TİYA l·ı~0.5U 

BU AKŞAM 
Saat 21 ,30 da 

DaJ~a 
Komrdi 3 Pet <le 

Yazan : Ekrem Reşid 

Satılık ev 
Karşıyaka Fadıl bey sok. 

bahçeli iki odalı no. 35 ev 
satılıktır Çangır çarşısı no.29 
kahveci Mustafaya müra-
caat. 5 6 

Satılıktır 
Kereste bıçkı fabrikası 

m~rabıt çarşısı numara 43 
Kordela, planya, rende, 

delik, makap daire ma te
. fcrrüat devren sahhktır. 

: Arastada 
Şen makas gömlek 

atelyesinde 
En ucuz, şık, nefis bay

raklar ve gömleklerin her 
çeşidi yağma ediliy9r. 2-3 

Damızlık 
Taze Sakız baklası, sebze 

çiçek, ağaç tohumlerı, ye-rli 
ve Avrupa cinslerini örctyanlar 
hisar önünde Meram tohum 
n· ığaıasında bulur . 



•••••• J -
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yapmak merakı 
00 ...... 00~~~~~~~~~~~--~--~--

g ar ip kolleksiyon-
ve kimlerdedir? 

--------~~~-=-----~~--~~-----....... ~----~~~~--------------~-----
Calınmı ş eşya, örümcek kolleksiyonu yapanlar olduğu eibi 

pire kolleksivonu yapanlara da rastlanıyor 
Herkes hayahnın bir dev· 

resinde muhakkak kolleksi
Yon yapmak merakına tutul· 
nıu~tur. KolJeksiyoo yapma 
IUerakı daha küçük yaşta 

zıpzıp toplamak, çikolatalar 
içinden çıkan resimleri, pos· 
ta pullarını biriktirmekle 
başlar. Birçok kimseler bu 
illeti çocukluk yaşlarında ~ t· 
l•ttık ları halde, bazılarında 
Ö:nürlerinin sonuna kadar, 
hemde gittikçe ar tan bir 
hararetle davam ettiği gö· 

ı siyelerini de ele geçirmeğe 1 şeylerin kolle'asiyonunu ya · j Fakat dünyanın en garib 1 
çalışırlar. Amiral NeJsonua pan iki kişini o biı birltti:ıi kolleksiyonuou baroıı Rothsc· 
çizme çekeceği, Lord Byor mü t b'ş surette kıskanmaları bild yapardı. O da pire bi · 

1 

•iilür. 

un köpeğinin tesması, şair dır. Kolleksi) onlarına büyük riktirmek merakında idi. 
Verianin'in piposu bu nevi bir aşkla, sonsul bir ibtir?.s 
kolleluiyon merakhlarm el · la bağlıdırlar ve daima blr 

lerindedir. birlerini geçmeğ<! çalışı lar. 
Fa kat garip kolh ksiyon Elde edemiy cek'eri p a ça-

merakhları yalnız bunlardan lara sah •p olmak iç in binbit 
ibare't değildir. Enfiye kutu ·. hile ve hud' .. ya başvurmak 
su, cam, ~aat, anahtar, düğ · tao çekinmezler ve muter a 
me, şişe ma~tara toplıyanlar bir paışa elde ettiklt'. ri za-
da vardır. Nestor isminde man d.a saadetlerine ve gu 
bir adamın bakır mangal rurh.rına p eyau yo ' tur . 
kolleksiyonu geçenlerde Pa· Maıquise de Gaoay ve 
riste müzayede ile satılmış · Vıtnd"rbitler yüksük ko llek· 
tır. Garip'iği bakımından in- siyon'arı il e meşhu ·du -ıa-. 

Leniograd'daki bir ensti· 
tüde 5000 kertenkele kafa
smdan mürekkep bir kollek· 
siyon vardır . Bunla l!l içinde 
en kıymet l isi Y2ni Z"laııda· 
da bulunan üç göz'ü lir 
kertenkele kafasıdır ki bu 
knlenkelenin üçüncü gözü 
e nlıoın ~crtannda imiş. 
Dü n yanın en kıymetli kt

lebek kolleksiyonu da Fran · 
s rnı:ı i< ö1lcrinden birinde 
bir pap?za aittir. 

Gerçi yetmiş yaşında saç· 
h sakallı bir adamın hali 
zıpzıp topladığnı a, çikolata· 
lar içinden çıkan resimleri 
biriktirmeğe devam ettiğine 
raıtlanmamakJa beraber, pul 
ko!Jeksiyoııu yaptığı, veıya · 
hut küçükken kazandığı bu 
lllerakıo, büyüklere mahsus 
kolleksiyon ilJetlerinden bi· 
rine tahavvül ettiği sık sık 

sana hayret veren kolleksi· Bunların kolleksiyonlarındaki 
yonlar aranada sap'ı göz1ük, yü'...sükler içinde fıl dişi den 

Geç n asrın sonunda bir 
1 

maı yak yer yüzüııd ! mevcut 

ınüşahede edilir. 

Bugün yeryüzünde aklaba • 
tında sayılan insanlar ara· 
sıaea akJa, hayale gelmiye· 
cek şeylerden kolleksiyon
lır yapanlar, batta yaşh 
başh adam için zıpzıp top• 
lamak gibi bize tuhaf gelen 
meraklardan bin defa daha 

fotoğraf makineleri, yelpaze, yeşim taşındaa, :ateşi (4'ıdeo 
meşhur bir şairin eserlerin· altından, giimiişten tel j~)e· 
eserlerfode ismi geçen çiçek· meli, resim i ve Üzerlerinde 
ler, şeker kutuları kolleksi· aşk vecizeleri y•ııh olanlar 
yanları da zikre şayandır. vardır. 

Kapı tokmağı, tari ı i devir- Kolleksiyonculardan biri 
terde tıp aletleri, boynuz, ~uliçe Elizebet'in hüksüğü-
tirbuşon, şamdun, kaşık, ça· ne malik olduğu için iftihar 
tal, kalem sabı, kibrit kutu· duyduğunu, diğeri Kraliçe 
su, çıngırak, tiyatro ilin ve Vıktoryaoın 14 yaşında iken 
proğramları, balo davetiyesi, kullaudığa yüsüğe sahip ol· 
kartvizid, kartpostal koılek· duğundan, dünyanın en bü-
siyonu yapanlarda olduğunu yük gururunu hissettiğini 
kaydedersek bu illetin insan-

söylemiştir. 
larda ne dereceye varabile-
ceği daba kolay anlaşılır. Muharrir VaJery Larbaud 

p ·ynir çeşidlerinded mürek· 
k p bir ko1leksiyon yapma· 
ğa kalkmışhr. Bi n başı Grant· 
hım isminde bi. aske· , dün
yanın en zengin şimendifer 

bileti kolleksiyonuna sahip
tir. Şimdiye kada 238 muh· 
telif kumpanyaya ait binler· 
c~ bilet toplam . ştır . 5 

Par tsmouth'ta J an et Mer · 
cebrok isminde bir kızcağız 
ö ümcek ağa yapmak mera· 
kındlldır, Öıümcek ağlanoı 

- Sonu 4 üncüde ----··---- 1 
1 

Fakat bu da bl'r şey de· çocukların oynadıkları kur· garip kolle ksiyoo illetilerine 
tutulanlar az dE>ğildir. Nite- ğiL deliJerle çocukların yap şuu askerlerdeo zengin bir 
kim son ıamerluda kolJek· tıklan resimlerden, ıencile· kolJeksiyona maJiktir Dok 

tor Andre Hugo'nun mum 

M-..rat dağı kok 
kömürü \ 

siyon merakı o kadar yayıl· rin sanat eserlerinden, çalın· 
dan eller kolleksıyoou var• 

ınıştır ki bu:ıları tasnif et· mış eşyadan, insan saçından 
dır. Ressam Andre Lhote 

inek ımkansızdır. tutun da kolleksiyon hasta· 

Bu Kuru, tozsuz, kömürü 
Aokarapalas . direktörlüğü 

ve S. Bonnici ve mahdumu Gi 
rit ban No. 48 den alınız. Pul kolleksiyonu yapanlar lığını meşhur adamların ban· 1900 senesine ait kartpos ı 

• talları toplar Tonu 22 liradır. ıstisna edilecek olursa, diğer yolarmdan aldıkları sulara ____ .....;; _________________________ _ 

l o ., ks . d 1 ı·=· .. ····u··u··ı-r· ·u··R········ .. ı ··s. Fer ı·d KO e iyooculardao mühim şişeler içerısin e, üzer erin· 
bir klsmını meşhur adamla- de etiketler olduğu halde 
rın el yazılannı toplıyanlar saklıyacak kadar ileri götü · : : 

teıkil eder. Bunlar için ister renlere de rastladcnaktadır. ı Salih Sonad ı E c z A c ı B A ş ı 
biiyük bir san'atkir islı r Saymagw a devam edecek ı C'ld S -b · b t • ı ' aç ve zu revı as a· • Kuvvet Surubu 
büyük bir katil lolsun, halk olursak bu liste daha çok • (ıklar mütl!bassısı ı 'ı 
tarafından tanmmlş bir ada· uzayabilir. insana kolleksi· i ikinci Beyler sokak No. 81 ı I Sıhhat 
ının el yazısını veya bir mek· yon aapmak ı.ııerakı arız ol· : Her gün öğleden sonra ı 
tubunu ele geçirmek en bü· duğu zaman, top1amak iste· ı Telefon: 3315 : l Zindelik 
Yük saadettir. Fakat bunlar· diği şeylerin tam bir serisini ......................... . 

dan bazıları el yazlsı He de eld~ etmek bir ihtiras haline A b M k Gençlik 
iktifa etmezler, tanınmış gelir. Her müşkilitlo müca· şçı aşı .ar a Bahşı·der 
kumandan, meşhur muharrir dele eder, ve bir çok feda- M k 1 
ve san'•tkarıarın kullandık~ karııkıardau da kaçınmaz. a arna ar Me kez depo: 
lan eşyayı, bastonlarını, el· kolleksiyoncularda görülen 
biselerini, eldiven veya şem· hususiyetlerden biri de . ayni Şifa Ecz·.l nesi 

Oooooooooooooooooocaoooooooocoooooooooooooooooooooooooo 

Güzel Gözler Müsabakası 

Seliuik sergisinden birincilik 
f l madalyasını kazanmıştır ... 

----8~--

Peşin ve 
Taksit ile 

En şık, ve en ucuz elbise· 
lerinizi 1Kavaflar çarşısıoda 

(35) No da 

TER Z i 
Kazım 

Şangüder'e 
yaptırınız. 

Birinci Sınıf MutahaHıı -------

1 
.................................. 1 ........ , 

KOP ON l ._N_o._·_3_ı_-.. 

Dr. Demir Ali 1 Dr. Fahri Işık 
KAMÇIOuLU 

Cilt T enasü] hastahkla
rı elektrik tedavisi 

lzmir - Birinci beyler So. 

No. : SS Telefon : 3479 

lzmir Memleket Hastınesi 
Rontken Müt~~a -~ ı t 

RONTKEN VE 

Elktrik teda' isi yapılır 
lkiİıci Beyler So. No. 29 

TELEFON: 2542 

.. / 
8 ETLÜI:. 

FU~.\R İÇİN UCUZLUK 

Bütün dünyaca tanınmış 

Wanderer 
Marka motosiklet ve bisikletleri sağlamhk cihetinden her 
markanın f~vkinde olduğu ve fiatları da ber mağazadan 

daha ucuz verdiğimizi ve bu markadan başka 

28 Liraya 
diğer marka bisikletJerimiz bulunduğuiiu ve h r çeşid bi
siklet ve teferruat l arı da peşin ve taksitle l cı p t ao ve pera· 
kende satışa başladığımızı sayın müşterilerirni:ıe müjdeleriz. 

Adres: Balcılurda Arap ha n ı ya ıı ır. da No. 18~ 

HALiT SEYFEDDıN ÖZKILIÇ 
-. ....._WAWZSQ~,-"'eıı_O ----· ----...-- -....... ~-

ARTI 
KutQaş Boyaları 

Pamuklu, Yünlü, İpekli, Ke 
tenli, Sun 'i ipek ve her cins 
karışık kumaşları kolaylıkla 

boyar. 
Solmaz ve iç çamaşırlau 

boya'DBZ. 

15 Kuruşla 

4ooeram 
ağırlığında her kumaşın em· 
niyetle rengini değiştirebilir· 
siniz. 

Toptancılara mühim iskonto 
yapılır. 

9 Eylôl Baharat Dekosu 
TELEFON: 3882 

Cı/dlniz) bozmayacak en 
Süze! tırcı ş bıça g· ı -= : lyOl//1-

LtJ X IJS 

Nl VA L LJXLJ~ BtÇAhl ARI f lliA~ .. 
Mfl-lAl{LILARJ NJN HEPSiNi 

ETT] • fJIR KERE 
MEMNU N 

~ULLA NI NIZ !. . 

DE PVSU Yıemım:ıltı 

,._ ~ 80 

Horakol kaqısındo 

MA1 HAR ÖNGClR 

'--- = 

Fırıncılar 
Hancılar Sucular 

Okusun 

Belediye nizamnamesine 
uyğun nakliye arabaları 
Çivici hamam sakarya okulu 
karşısında N o. 36 

FAİKŞİMŞEK 



r 

Sahife 4 

15 inci yıla 
hazırlık 

' Cumhuriyetin on beşinci 
yıld6nümü münasebetiyle zi
raat vekaletinin bütün teşki· 
lat ve müesseselerinde şim · 

1 diden tedbirler alınması vi· 
1 la yete bildirilmiştir. 

Her daire geçen cümbu
Tiyet bayramlarından daha 
üstün şekild ! bayraklarla do

c nalt lacak ve gec~ tenvirat 
; yapılacaktır. 

-Damızlık Boqa 
İımir vilayeti köyleri için 

c köy bütçelerinden ayrılan 
t.hsisatla Karacabey hara
ıundan 19 boğa tefrik edil· 
miştir. Bunlar yakında lzmi· 

~ re getirilecektir. 

' 
t 

Otomobil 
Kazası 

lnöoü caddesinde şoför 
bmirli Ömer oğlu Ali Öz· 

1 bora, idare ettiği otomobili 
! Mail kızı lzmirli 12 yaşında 
1 Coyaya çarptırarak sağ aya· 
ı ğından yaralanmasına sebe· 

biyet vermiştir. 
: Şoför tutulmuştur. 

' Defineler 
1 
1 Aranacak 
: Yunanistandan define bul-

mak üzere gelen avukat B. 
1 Kostantin lzmir, Manisa ve 
1 Küllhyada bazı definelerin 

1 1 mevcud bulunduğunu ileri 
1 ıürerek Maliye Vekaletine 
' baş vurarak müsaade iste
; miştir. Gelen cevapta bu üç 
ı vilayette hafriyat yapılmesına 
P izin verilmiştir. 

Burnava'da 
Bir Vak'a 

1 ı Buroava'da Aktaş sokağın· 
i da Bayan Şerif enin evine 
1 giren ve saklanan arabacı 
lbrabim, çeşmeden su alıp 
dönen Şerifenin üzerine atıl· 
mış ve biçakla kadının sol 
elini yaraladığından yakalan· 
mıştır. 

Umum varidat 
direktörü 

Maliye vekaletinin umum 
varidat direktörü bay lsma
il Hakkının yakında lzmiıe 
geJcceği ve lzmirde mua 
mele vergisi tatbikatı etra· 
fında tetkilderde bulunacağı 
ıhaber alınmıştır. 

. B~.gün 
~Jk Oku] Oğretmenle-
rine ~laaş \ 1 eriliyor 
Öğrendiğimize göre degarl 

'Valimiz B. Fazlı Güleç, şim· 
lliye kadar ilk tedrisat öğ· 
retmenlerinin maaşının veril· 
ınedığini haber almış ve 

' pemen dün hususi hesaplar 
1 ~irektörlüğüoe maaşların bul zün verilmesini emretmiştir. 
1 Valimizin öğretmenlere karşı 
ı tösterdiği şu lütüf kirhk min · 
1 ıaet ~e şükranla karşılanmış
! ır. 

: Bay Adnan 
: Saygın 
1 lımirin kıymetli evlatların-
ı lan lstanbul konservatoru 
1 armoni üstadı bay Adnan 

1 ;aygın şehrimize gdmivtir. 

• 
C atkı• Seıl ) 

Devlet Anayasa ı 
Hatay Meclisinde Bayrak Ve Masraf · 

Kanunları Kabul Edildi 
Antakya, 7 - Anadulu Ajansının hususi muhabiri bildiriyor : 
Hatay millet meclisinin dünkü toplantısında Hatay devleti anayasasının kabulü ve hükii · 

met beyannamesinin okunmasıaı müteakip rneclis bayrak ka lUDU ile icra makamlarının 
teşkilitile ve vazifelerine ve masraf kanunluını ittifakla kabul etmiş ve hükü netin meclise 
bir umumi af kanunu sıtma menbaı olan Akgölüo kurtulmuı için hazırlanacak projenin 
biran evvel mtclise tevdi etmesini istiyen takrirleri tasvip eylemiştir. 

Masraf kanununa bağlı cetvele göre millet meclisi r~ı sine 400, iki reis muavinine üçer 
yüz, geri kalan meb'uslara yüıer, Hatay devlet reisine maaş olarak 1000, riyaset masrafı 
olarak 500, riyaset hususi kalem müd jrü ıçin 150, Başvekil için 400, 4 vekil için üçer 
yüz, müsteşarlar içinde iki yüz lira maaş tahsis edilmiştir. 

Sudet mıntakasından Çeklerin çekil
mesi istendi 

8udapeşte 8 (Radyo) - Perağdan bildiriliyor Sii1et Almanlar ı Südet mıntakasına 1918 
secesinden sonra yerleşen çekleria derbıl çekilmelerini ve bu yerin Almanyaya bırakıl· 
masıoı istemektedirler. 

Istanbulda feci iki otomobil kazası 
htanbul 8 (l·fosusi) - Dün şehrimizde iki otomabil kazası olmuştur . Bir otomobil birinin 

arabasına çarparak arabanın atlarını parçalamış ve arabacı da derhal ö lmüştür. 

D .ğeride Edirne yolunda olmuı ve dört defa timarhaneye girip çıkan şoför Şükrü kul · 
)andığı otomobili çukura yuvarlamış ve kendisi de dahil olmak üzere beş kişi ağır ya· 
ralanmışhr. • 

'fimes gazetesi ne yazıyor 
Londra 7 (A.A) - Havas ajansı bildiriyor ıelahiyettar logiliz mehaf ı linde beyan olun

duğuna göre Südet Almanları mıotalcasının AJmanyaya ilhakı hakkında times gazetesinin 
baş makalesinde ileri sürülen fikir resmi logiliz noktai nazarına tevafık etmemek
tedir. 

Harp vukuunda 
yardım 

Romanya 
edecek 

Çeklere 

Londra 8 (Radyo) - Çeklerle Almanlar arasındaki son vaziyet Fransa kadar Romanya· 
yı da düşündürmeğe başlamıştır. Ve bir harp vukuunda Romanya Çek tarafına iltizam 
edecektir. 

Almanlar Çek topraklarına girmek için Macarlar Alman askerinin topraklarından geç· 
melerine müsade edeceklermiş. 

AlmanyadaF abrikalar 
Gece Gündüz Harp Malzemesi Yapıyorlar 

Berfin, 7 (Radyo) - Almanyadaki bütüıı silah ve diğer fabrikalarla pansuman lelazımı 
yapan imalathaneler geceli gündüzlü ç•hşmaktadır. Ve mütemadiyen, silah ve cevhane 
yıpılmaktacfır. 

Alman yadaki Hasta bakıcı Kızlar 
Berlin, 7 (Radyo) - Almanya erkanı harbiyesi hasta bakıcılık yapabilecek Alman kı zla· 

rının adedini tesbit etmiş ve ke .. dilerine hazır bulunmalarını tebliğ etmiştir. 

--------------------------------------~ ...... oo •• •• .. -------------------------------------~ 

Kültürparkta- Bir kadın dos-: 
ki ~tış poligonu tunun boynu

Yeni iskan 
Müfettişimiz 
Eıki valilerden bay Adil 

Güden iskan müfettişliğine nu kesti Kültürparktaki poligon üç 
dört güne kadar açılmak Ankara, (Hususi) _ Ci· atanmış olduğundan dün teh· 
üzHedir. Tesisat mükemmel han lokantası önünde Hüs· rimize gelmiş ve vazifesine 
olmuı ve atış ücreti de çok- başlamışhr. Muvaffakiyetler 

niye adında bir kadın, Koç· dileriz. 
ucuz Y'Pılmışhr. 1 biSJrlar liisarh Hasanı yaralamıştır. ~ ~ ........... ~--.-.............-
vc:b.i.di barut ı.uocı.i wut~ · niyenin k11kançlık hissi ka· 

'ti Huan yanında bir kadın · b k b h J d 
hassısı ve Istanbul avcılar arara u a e ayanama-

la yemek yedikten sonra lo· mış Hasonı boynundan elin· 
birliği başkanı bay Ali Kont kantadan ~çıkmış yolda gi- deki su stalı ile ağır suretle 
gelmiş ve avcılarımızla kıy- derken karşısına birdenbire, yaralamıştır. Yar ah hastane· 
metli ve faydalı görüşmeler bilibaıa dostu olduğu anla· ye kaldırılmış, Hüsnüye ya· 
yapmıştır. şılan Hün.üye çıkmıştır. Hüs· kalanmıştır. 

.................... 0 •••••••••••••••• , ........................................... .. 

İster Gül İster Ağla 
- Başta rafı l inci Sabıf ede -

çıkarmadı : 
Bayan oturmakta olduğu sandalyaya kapanarak hüağüre, hünğüre ağlamağa başladı. 

Koca bir taraftan başından sız.an kanları mendilile silerken, diğer taraftan da karıs ı nan 
gönlünü almak için : 

- Ağlama benim nonoş karıcığım, görüyorsun ki yaptığına sen de pişman oldun, bir 
iştir oldu. 
Kadın morarmış y JZÜnü çevirdi, göılerinden akan yaşlarla şu cevabı verdi : 
Elbette .... O vazo halamdan yadikar kal:nıştı, parça parça yerde y tarken nasıl ağlamam. 
Ey okuyucum, kababat isler kadında, isterse kocada olsun böyle hayat arkadaşlığı 

edenlere: 

iSTER GULISTER AGLA 
•V•• 

8 EYLÜL 

Ege Çevresi Likleri 
A ·dın, Denizli, ~tuğla, Manisa şampıyonları 

geliyorlar 
Milli küme haricinde ol· yacaklardır. Merasime aıker 

mak üzere büyük bir isabetle bandonun çalacağı iı!iklll 
tertip edilen Ege çevresi marşile başlanacaktır. 
Jiklerinin son müıabakaları Ayni gün saat 14,15 de 
önümüzdeki Cumartesi veya başlarında askeri bando ol· 
Pazar günlerinde Alsancak duğu halde mısafir takımlar 
stadyomunda yapılacaktır. sabada resmigeçit ıeklinde 

Maçlardan evvel büyük geçecekler ve bayrak çekme 
bir merasim yapılacağını hı· meruimi yapılacaktır. 
ber ıld k Merasim eınaıında genç• 

lerden biri Ege Jikleriain te· 
min ettiği faydalardan bab· 
sile kısa bir söylev ıöyliye
cek buna bölge başkanımız 

Dün spor muharririmizi 
kabul eden Ege likleri baş· 
kanı ve bölgemiz asbaşkanı 
B. Reşad Leblebicioğlu bu 
hususta şu izahatı vermiştir. 

Mısafir şampiyon takımlar 
Cumartesi günü lzmire ge · 
leceklerdir. Ayni gün Alsan· 
cak stadında 16,30 da Muğla 
Manisa , şampiyooluı karşıla· 
şacıldardır 

11 Eylül pazar günü saat 
10,30 bütün sporcular spor 
kıyafetlerile cumhuriyet mey· 
danına giderek Atatürk hey· 
keline merasimle çelenk ko-

Valimiz Fazlı Güleç muka· 
bele edecektir. 

Ve en nihayet bu güzel 
spor bayramı saat 15, 15 de 
yapılacak Denizli Maniıa 
maçı ve saat 17 de oynana· 
cak Aydın • lzmir şampiyon· 
larının maçı ile nihayet ve· 
rilecektir. 

Bu güzel teşebbüste öna-
yak olan 8. Reşad Leblebi· 
cioğlunu tebrik edeı iz. 

A . ÖZGÜR 

Emniyet Müdürlüğünde Terfi 
Ve Tayinler 

lzmir emniyet müdürlüğü 
zabıta im' r ve memurları 

ara11nda birçok terfi ve na· 
killer yapılmıştır. Adli kısım 
reisliği vazifesini yapan baş· 
llomiser B. Sırrı Erkan bir 
derece terfi ettirilerek iz
mir emniyet amirliğine, ida
ri kısım reisliği vazifesini 
yapan başkomiser B. lbra
bim ÜJgen emniyet amirliği
ne, komiserlerden 8. Ihsan 
Savgat ve B. Ahmed Nuı i 
Uzkan lımir başkomserlik
lerioe, 8. Ihsan Çetinkaya 
Maniu başkomiserliğine, B. 
Tevfik Söyle ve 8. Fikri 
Demirkol Ankara koTDİser · 
Hklerine. 

Komiser 8. Hidayet Dinç 
Diyar ı'3akır başkomiser' iğine, 
komiser muavinlerinden 8. 
Raşit Üaaldı Gireson komi· 
serliğine terfi ve tayin edil· 
mişlerdir. 

Polislikten komiser mua • 
vinli!line teı fi ettirilenler : 

43 numaralı 8 . Remzi soysal 
lzmire, 193 numaralı B Ali 
Yalındağ Oiyarbakıra, 162 
B. Yusuf Kenan Erkan Ma· 
nisaya, 187 Ferid Sili Balı
kesiıe, 179 B. Ali Rıza Ca · 
nevli Gaziantebe, 33 Süley · 
man Deneri Malatyayı, 211 
Talat Yeşildağ Niğdeye, 140 
Ziya Çetin Mardine ta;, in 
edilmişlerdir. 

Polis ikinci sınıf muame
lat memuru 8. Şükrü Var· 
du birinci sınıfa terfi et· 
mirtir. 

Diğer vilayetlerden lzPıir 
emniyst müdürlüğü kad: oıu · 
na tayin edilenler şunlardır. 

Trabzon komiserlerinden 
8. Şevket Gürkan, N ğde 
komiserlerinden B. Emin 

ı Sünter lzmir baıkomserlikle· 
riae. To <at komiser mua· 
violerioden B. Rasih Paksoy, 
lstanbul komiser muavinle· 
rinden 8. Hiki Gürdal, A· 
sım Özlercan, Vehbi Gözen, 
Çankırı Komiser muavinle· 
rinden 8 Hamdi Güney, 
Çanakkale komiser muavini 
B. Mustafa Kayaalp. Tekir· 
dağ komiser muavini B. Ak:f 
Er, lstanbul komiser mua· 
violerinden 8. Necati Eginç, 
Bursa komiser muavinlerin· 
den 8. Vahit Günalp lzmır 
polis komiaerliklerine tayin 
edilmişlerdir. 

Kolleksiyon 
Yapmak 
Merakı 
- Başta. afı 3 üncüde 

gerili oldukları yerden doi· 
ruya iki cam araaıoa almak 
suretile toplar Şimdiye ka· 
dar 700 parça örümcek a;ı 
biriktirmiştir. 

Garip kollekıiyoncularan 
ve kollekıiyonlana en fazla 
bulunduğu Şt'hir olan Lon· 
drada bu ç'şit kollekıiyon• 
lardacı bi inin s_tıl!ğ ı çıka· 
rılması mühim bir hadise 
teşb. H eder ve kısa bir z.1· 
manda bütün düyada akiıler 
uyandırır. Müzayedeler çok 
l<ıllabalık olur. Bu 1atıılar· 
da hazır bulunmak ve kol· 
Jekıiyonu görmek üzere u· 
zak memleketlerden kalkıp 
t.oodraya gelenler, satın al· 
mak için muazzam bir ser• 
veli gözden çıkaranlar, bat• 
ta bu yüzden mahvolanlar 
gö. ülmektedir. 

Ş. H. R. 
.............................. ...................... .. 
Halkın Sesi hakkın sesidir 

- Baştarafı 1 incide -

lerde çukurlar yapılmıştır. Zamanla bu çukurlar dolduğun
dan on beş gündenberi sız1ntılar bütün sokağı kaplamış ve 
burası pek çok zamandanberi yok edilen sivri sineklere ye· 
oid en bir yuva ve çoğalma tarlası halini almışhr. 

Gerek şehrin t ~m izliğine ve gerek sivri sinekle müca· 
deleye verilen ehemmiyeti b'. ldiğimizden alakadar makam
bu sokağa dikkat nazarlarının celbine vesile olur ümidile 
işbu mektubun Halkın Sesi olan gazetenizde netrini rica 
ederim. 

HALKIN SESj HAKKI~ SESiDiR 


