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GOZE ALDILAR 
...!ıaa ve Açık 
~ llllıl!'ıııııınıııır nnıırıınııtmııın 

Londra, Fransız Cumhurreisini Büyük Bir 
Qerginlik eksilmiyor, artıyor •• iştiyakla _Kabule~ _Hazırlanıyor 

- ~ T"' t.-; ... -.}~{rçok diplomat ve gazet:-;ii~~ zannediyorlardı ki; Fransa 
~ ng~ltere silahlanma işini tamamladıkça Roma - Berlin 
Lh;ve~ınd,en yükselen meydan okuyucu seslerin perdesi 
~h ınecektir. Doğru sözü söylemek lazımgelirse Almanya; 
hııa lanma ve hazırlanma faaliyetini azaltmakla beraber bu 

Ustaki sesini biraz ktsmak yolunu tutmuş bulunuyor. 
~ ~u halin ne kadar devam edeceğini şimdiden söylemek, 
.? ay birşey değildir. Fakat Romadan Fransızları sinirlen-
l~ecek söz, yazı ve hareketlerin arkası kesilmiyor. Hele 
t ~Yanların birçok Roma sokaklarının isimlerini değiştire
~ .onlara Korsikaya ait semtlrrin ve gene Korsikada ye
~ llıış ve nam kazanmış büyük adamların adlarını koyma-

tı Paris matbuatını alevlendirmeğe kafi gelmiştir. 
~ 'fier gün, her esile ile Roma ile Parisin arasını .biraz 
'r ha açacak baz' neşriyat ve hareketler Fransa ile Italya 
~~ındaki gerginliği artırmakta ve iki Latin milletin arasını 
~ !Uak için ortaya atılmak istiyenlerin sayügayretini neti-

•ız bırakmaktadır. 
h 8u zamanda yeni bir Avrupa harbinin ne demek oldu
Ct~.'1 taktlir eclt!nlcr pek çak olmasa, gün geçtikçe eksile-
~ flne daha biraz artan bu gerginliğe bakarak ltalyanlarla 
i:'"sı ·ların kapışmalarının birkaç hafta meselesi olduğuna 
•~ananlar da pek ço,k olacaktır. 

,.,Halbuki. bu iş, her zaman iddia ettiğimiz veçhile, o ka
"r to b. · k. r ır ış ı ...... 
.... SIRRI SANLI 
~ ....................... I .................................. ~ ••••••• 

Bu ayın sonuna doğru B. 
Löbrön Londraya. gidecek. 
Bu münasebetle büyük bir 
temsil hazırlanıyor. Hariciye 
Vekalatinin avlusu tiyatro 
haline sokuluyor. Bu tiyat
roda yarı Fransızca, yarı 

kıbns, Malta, Kudüs kuvetleri takviye 
ediliyor 

Roma 10 \i:{adyo)
lngiltere hükümeti gör
düğü lüzüm üzerine 
Malta ve Kıbr~s ve Fi
listindeki kuvvetlerini 
takviye etmeğe karar 
vermiştir. Buralardaki 
kuvvetler üç misline 
çıkarılacaktır. Ve ilk 
defa olarak Kıbrıs 
adasına 30 bin kişilik 
yeni bir ihtiyat kuv
vet sevkedilmistir. 

Hindistan Yolunun Emniyeti namına 

) 

-lihıdiat . 
andan bır manzara ve HindtilPrin açlık grevleri ile bir kemik yığını haline 

"•rup girenreisleri Gandi 
'e- 'le~d?va.zcteleri lngilterc. io Süveyiş kanahna müvazi diğer bir kanal daha açmağa 

)eti . ı~ı haberini uzun boylu tefsir ederek bütün bu tedbirlerin Hindistan yolunun 

Bay M. Öz 
Yüksek hükumetimizin 

Bay LöbrönU Kabule Hazırlanan Londradan 
Bir Manzara 

verdiği önem hepimizin ma
lümudur. Memleket gençli
ğinin medeni ve fikri ioki
şafile çok yakından ilgilenen 
Cumhuriyet hükumeti, bu 
yönde her fedakarlığı göze 
aldığım değerli Başkanımı
zın çok yerinde ve selihi
yetli yüksek beyanatlarında 
okuyarak gurur duyd11k. 

lngilizce bir eser oy~an~cak. Eseri meşhur_ lngiliz sB hne 
sanatkarı Seymur Hıks ıle Fransız sanatkarı Saşa Gitri 

Gerek her hafta halkevi 
hoparlöründe bütüıJ halkımı
zın çok i&tifade ettiği de
ğerli konferanslarile ve ge
rekse bu mevzu üzerindeki 
devamlı yazılarile lzmir spo
runun iukifafı için durmadan 
çalışan lzmir Erkek Lisesi 
yardirektörü B. M. Öze bir 
roportaj yapmağa karar ver
dik. 

hazırlamaktadır. 
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Irak hükômeti.ni devirmek 
isti yenler 

.:.:-a.• -L• _;•a.-ı1,..-a..._.ııL:..-.-a.:.=' • • • ' Londra 9 ( A. A) -
Royterin Bağdattan 
öğrendiğine göre bir 
hükümet darbesi ha
zırlamakla suçlu ola
rak sabık başvekil 
Hikmet Süleyman ile 
elli kadar yüksek rüt
bede zabit tevkif olun
muştur. 

Londra 10 (Radyo) 
Bağdattan bildiriliyor: 
Dağlara ve harice ka
çan asilerin takibine 
devam edilmektedir, 
dıvanıharp dün ellibeş 

- suçlu ile yüze yakın 
şahidin ifadelerini al
mıştır. 

Bağdat 10 (Radyo) 

J - Memleketin lier 
tarafında vaziyet nor
mal bir şekil almıştır. 

Hükumeti devirmek 
için bazı ecnebilerin-

Ricamızı kabul eden 
değerli sporcu M. Öze 
bir arkadaşımızı yolladık. 
Yaptığı konuşmayı ay
nen neşrediyoruz : 

Lise yar direktörü B. Öz 
beni çok nazikane karşıladı. 
Kendisine sorduğum ilk sual 
şu oldu: 

- Siz, çok güzel bir ya
zınızla sporun ilk önce me
deniyet gibi Orta Asyadan 
bütün dünyaya yayıldığını 
ilan ettiniz. Bunun üzerinde 
bize malumat verir misiniz ! 

Enerjik muhatabım şu 

cevabı verdi : 

de parmağı olduğu anlaşılmıştır. 

- Evet spor, Türklerden 
bütün dünyaya yayılmıştır. 
Bunun ispatı kolaydır. Orta 
Devamı 4 ncü sahifede-Divanıharp tahkikatını ehemmiyetle devam etmektedir. 

Hariciye 
Vekilimizin 
Ve Efradı Ailesinin 

Teşekkürü 

Şükrü Saraçoğlu (ve Re
fikası Saadet Saraçoğlu ve 
çocukları, Rüştü Saraçoğ · 
lu ve refikası Ülfet Sara
çoğlu, Hamit Saraçoğlu 
ve refikası Neriman Sara
çoğlu ve çocukları, Ana· 
larının ölümünden doğan 
acılarına her şekilde işti-

rak edenlere teşekkürle- 1 
rini edaya gazetemizi tav
sit etmişlerdir. ı 

~-- ... em Kanunu 
1 Ank .. · a, 9 ( Hususi ) 

Halkın Sesi Hakkın Sesidir -
Kocaman Bir Ortamektebi · 
Tilkilik ortamektebi binasında sezilen bir sakatlıktan do

layı .~alebelerin bir ay kadar mektepsiz ve derssiz kalmak
la yukselen teessür ve şikayet seslerini işitmiyen kulak ve 
bundan elem ve esef duymıyan insan kalmamıştır. 
Ço~ şükür, alakadarların gösterdikleri gayret ve himmet 

sayesınde bu derde bir deva bulunmuş, bu boşluk doldu
rulmuş ve çocuklarımız mekteplerine ve derslerine kavuı
muştur. 

Her sene ortamekteplere devam edecek talebeleri alabi
lecek binaların bulunmamasından ne kadar sıkıntılı günler 
geçirildiği malumdur. Bunun için birkaç bin talebeyi istiap 
edecek büyük, kocaman bir ortamektebi inşası, ızmir için 
artık bir şeref, bir kültür ülküsü addedilerek ona göre dav
ranmak v bunu müstakbel projeli dosyesinden çıkararak 
hemen işe girişmek medeni ve mukaddes bir borç 
olmuştur. Bu işin başarılması kadar İzmir halkım memnun 
edecek bir şey daha tasavvur etmiyoruz. 

ıçın almdığmı iddia ediyorlar. 1 I3arer.· :_snunu, yeniden tet-

------ııınıııwıım I ilik edilmek üzere hükümet- Halkın Sesi Hakkın Sesidir 
Çoklujiundan Koyamadık çe geri a~ın mışhr. 1 E31~~•= • 
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Belediyeler bankası ödeme !:lriilıtö.;;ki;";.~~'Ciü;;: 
-
Dünyada nele·r 

oluyor? .. 
Afacanlar! 

Londra zabıtası biri do
kuz, diğeri onbir yaşında 
iki afacanı tevkif etti ve 
mahkemeye verdi. İngiltere 
Geza kanunu, yirmi bir ya
şından evvel suç, cürüm ve 
cinayet işliyenlerin adını 

ueşrettirmediği için hüviyet
leri gizli tutulan bu iki kar. 
deş on ğünde bakınız neler 
yapmışlar? 

1 - Bir gece büyük bir 
ticarethaneye girmişler, bü
tün koltuk, kanepe ve iskem 
lelere tutkal dçkmüşler. 

2 - Bir gece büyük bir 
sucuk fabrikasına girmişler, 
ellerin~ geçen sucukları lok
ma lokma kesip doğramışlar. 

-Sedeften~ yapılan ev 
Kaliforoiyada oturan bir 

Çinli, bir ev yaptırdı. Bu ev 
tamamile sedeften yapılmış
tır. Mütahassısların söyledi, 
ğine göre evi meydana ge
tirmek için yüzbin parça se
def harcanmıştır. En küçük 
sedef parçası bir iki lira de
ğerindedir. Kapının üstün
deki 45 santimetre kutrun
daki sedef parçası yüz lira
dır. 

Bu eve güneş vurduğu za
man ev de güneş gibi pırıl
dıyormuş. 

Yalnız bu evi görmek için 
senede birkaç bin seyyah 
Kaliforniyaya gidiyor. 
.Mükemmel bir reklam 

3- Bir gece büyük bir usulü 
mağazanın kapısını zorlamış- p 

arisin en büyük sinema
lar, açamayınca bir teneke 

farından biri olan Cesar önü 
kırmızı ve yeşil beya alıp ca müzdeki martın dördüncü 
mekanları sıvamışlar. günü Fort Dolores adında-

Afacanların babası 74 bin ki filmin ilk iraesi şerefine 
frank zarar ve ziyan ödedi. muhteşem bir gala müsame-
General Franko amiral resi tertip eyl C' miştir. 

kıyafetinde Sinema müdüriyeti ve fi. 
General F ranko T arrago- 1. 

ım kumpanyası müdürlüg~ ü 
na filosunu amiral üniforma- herkesin nazarı dikkatini 
sı giymiş olduğu halde tef- celbedecek bir tedbir ara-
tiş etmiştir. 

F 
mağa koyulmuşlar, nihayet 

ranko amiral elbisesini · d.kl . . b · ı ıste ı erını ulmuşlar. Ilk 
ıhtilali çıkardıgv ı günden beri · · f ıraesı şere ine yapılack ga-
ilk defa giymektedir. Bu da 13: müsameresine hiçbir veç-

1 

nasyonalistlerin artık İspan- hıle erkeğin girmesi temin 
yaya tam ve mutlak surette edilmiştir. Daha şimdiden 
hakimiyetlerini göstermekte- bu mesele hakkındaki dedi-
dir. kodular almış yürümüş bu-
Bir kros müsabakası- lunmaktadır. 

na 1200 atlet girdi 1939 Senesinde ne-

müddetini 15 seneye çıkarıyor · ~ Canavar! •• 
Belediyeler Bankası, esas azalan belediyelere nizamna- J;;:.t;:;;1J;;:.t;:;;1~J;;:.t;:;;1~YAZAN : GÜNÜL EMRE._..~~ 

nizamnamesının c! l:ı C:üncü menin müsaade ettiği en 
maddesini değiştirmiye ka- sen ~lik azami müddetle borç • [s) • • • . 
rar vermiştir. Banka dördün- vermekte ise de bilhassa bü- Mahpuslar' bırbırlerının boy 
cü maddenin değiştirilmesi- yük ikrazlarda bu müddetin J •• •• •• 1 d f 
ne amil olan lüzum ve za- dahi kifayet etmediği ve nuna sarı ıp opuşuyor ar ı •••• 
rureti şöyle izah etmektedir. belediyelerin diğer işleri için Bu havadisi veren gazete Neşe iç.inde beni kap•Y 

"Yurdumuzun bayındırlığı ödünç talebinde bulunama- -ki biz orada iken gelmişdi- kadar uğurlıyan arkadaşıOI 
yolunda belediyelerimize ve- dıkları anlaşılmasına binaen elden ele dolaşıyordu. dan ayrılırken, ben de ayD 
rilen ödevin devrimize layık baeka esas nizamnamesinin Hapishane müdürü ile ben, haleti ruhiyeyi taşıyordudl .. 
bir surette başarılmasını te- 4üncü maddesinde tesbit bu dokunaklı manzara kar- Caddede, serin akş 
min edeceek sbabın başında edilen on senelik müddetin şısmda çok mütehassıs ol- rüzgarının okşayışlarını yO 
varidat meselesi ve para te- on beş seneye çıkarılması duk. rümde hissediyor ve hürrİ 
mini zaruretinin geldiğine belediyelerin teşebbüslerini Müdür bütün mahkumları : yetin engin zevkini dab 
şüphe yoktur. Ayni önemi genişleteceğinden~ mezkur - Bu müjdenin hakikat candan tatarak yürüyordulll 
haiz muhtelif imar işlerinin maddenin ilişik proje da- olacağını inşaallah yakında - Devam edceek -
varidatsızlık ve parasızlık iresinde tadiline zaruret ha- göreceğiz .. Gözünüz aydın!.. -•• 111m mnmıı •ıamıııııııııaa __ _ 

yüzünden takdim ve tehiri sıl olmuştur.,, Diye tebrik etti. 
ile Cumhuriyetimizin takip Belediyeler bankasının Hep bir ağızdan : 
ettiği sürate halel vermemek umumi heyetine teklif ede- - Yaşasın Cumhuriyet!.. 
için belediyelere daha uzun ceği yeni dördüncü madde Varolsun Büyük Hükumeti. 
vade ile ikrazlar yapabilmek şudur: miz diye haykırdılar ... 
başta gelen tedbirlerden sa- "İkraz müddeti bir sene- Bu sevinç ve ümit tufanı 
yılır. Belediyeler Bankası den on beş seneye kadar içinde müdürün odasına 
büyük ve mühim imar işleri dır. Her ikraz talebi idare \'.ıktık .. . 
karsısında ödeme kabiliyeti meclisince tetkik olunur.,, Arkadaşım bana : 
mıııımıııııııuıuıııuınoınıııaıımawın11111D11111ıııııu mımıııuımııı11ıım1111ı1unıo l1111DllUllllll19'11111"mıı m1 • m11ıııııa mıw - - . Ayağın ugv ur geldi, de-
.1ııııınıu ııunum:llllıınnımııınınıınnım nımı ıı nn:nınıı• ~ Ankara Radyosu 
~ O O K J O R 9_- di. inşallah bu haber tabak-• r (Bugünkü program)\ kuk eder de şu zavallılar 
•ıııınınnımuıııııı nıııııınıımııınııınımnııııımııımıımmnıımı Türkiye Radyodifüzyon Postaları k l Midede ülser 2 urtu ur .. Bütün samimiyetle 

DALGA UZUNLUGU 
Alkolü çokça kullananlar- 1639m. 183Kcs. 120KW. ve Bekirin ümidi kadar can-

la, frengi hastalığına tUlu- T.A.Q. 19,74m. 15195Kcs. 20KW. dan blr ıstekle : 
lup ta tedavi ettirmiyenlerde T.A.P. 31,70m. 9465Kcs. 20KW. - nşallah .. İnşallah ... 
çokça görüldüğü şüphesiz- j 13,30, Prağram, 13.35 mü- Dedim. 
dir. Fakat başka sebeplerle 

1 
zik (çigan vesaire pi.) 14,00 Aşağıdan şarkı ve saz 

de gelebilir. Eskiden kansız- memleket saat ayarı; ajans; sesleri geliyordu. 
lıktan gelir, derlerdi. Hal- meteorolo1·i haberleri. 14.10 H · h apıs ane müdürü : 
buki kasızlığın sebebi ara- Türk müziği (fasıl heyeti) 
nılınca çok defa henüz ken- çalanlar: vecibe, Ruşen Ferid - Bekir çok haraptı.. Bu 
kendine meydana çıkmamış Kam, Cevdet K~zan. oku- vaziyet karşısında konuşma-
bir verem hastalığı bulunur. yan: Melek Tokgöz. 14,40 nıza da imKan yoktu. Ara-
Pek yeni araştırmaların ne- 15,30 müzik (cazband - pi.) dan birkaç gün geçsin ... 
ticesine göre hormon çıka- 17.30 proğram. 17,35 müzik 8en sana telefon ederim ... 
ran guddelerin bozukluğu (dans saati-pi.) 18.15 Türk Dedi ve arkasından ek-
midede ülser çıkmasına se- müziği (fasıl heyeti - Celal ledi : 

Gizli Randevd 
Evleri 

Zabıtamız Keçecilerde •• 
Karşıyakada iki gizli rande 
vu evini meydana çıkarını 

ve işletenler Adliyeye veril 
miş ve evler kapatılmıştır. 

Dövüştüler 
Karşıyaka Soğukkuyu Ya· 

manlar gazinosunda Elaziğl 
Ömer oğlu Zeki Çolak ara 
larında çıkan kavgada Al' 
oğlu Hasan Tuzakı dövdüğil 
şikayet edildiğinden yaka 
lanmıştır. 

§ Abatı oğlu hanında Bey 
şehirli Hüseyin oğlu İbra• 
him Sagöz ile Hüseyin oğlu 
Emin Sagöz bir zarf mese• 
lesinden Manastırlı Y ahy• 
oğlu Salahattin Polisler'ill 
başına sandalye ile vurmak 
suretile dövdüklerinden ya· 
kalanmışlardır. 

Bizim koşucuların ve spor ler olacak? 
d Bir İngiliz gazetesinin yaz 

i arecilerinin kulakları çın-
lasın!. Londrada yapılan mın dığına göre 16ncı asırda ya-

bep olur. Tokses ve arkadaşları). 19.00 

1 
Onu kesin olarak teşhis konuşma (dış politika hadi-

• etmek tabii hekim işidir. leri). 19,15 Türk müziği 
- Amma muhakkak gel!.. 

Hem canım ayağm da oğur
lu maşallah .. . 

Kira yüzünde 
İkiçeşmelik Damlacıkta Is 

tanbullu Sadettin oğlu Na 
zım İçen bir ev kirası ala 
cak meselesinden Abdullab 
kızı Haceri tokatla döverelı 
hakaret etmiştir. 

k şıyan meşhur İran filosof ve 
ta a kros kantri şampiyon-
luğuna 1200 atlet iştirak et- astroloğu Abdullatif tanın-

mış medyumlardan mis Nina 
miştir. 

Hem de Röntgen ışıklarıyla (halk musikisi). orta Anado-
midenin fotoğrafını çıkart- lu koşma ve türküleri. Saz 
mak midenin içindeki mad- şairi Sivaslı aşık Veysel ve 
delerden alarak analiz ,yap- İbrahim. 19.30 Türk müziği 

- Olur .. Gelirim!.. 
Diyip şunu sordum : 
- Fakat dostum !.... Be-OstUnden şimendifer Fransistn ağzından içinde 

bulunduğumuz senenin si-
geçen adam yasi vukuatı hakkında şu 

Alfred Meredith ismini ta- sözleri söyletmiştir: 

tırmak lazım olur. Midesin- çalanlar: Vecihe, Ruşen Fe-
den rahatsız olan bir insa- rid Kam, Cevdet Kozan. kirle nasıl konuşacağız ? .. 

M 1 d YA . d ? Yağ varelinin 
altında kaldı şıyan bir Amerikalının Vil- Bu sene Hitler büyük Al-

nın kendi kendine bende es u Cemil. okuyzn: Nu.ri anı nere e .... 

mingtonda bacakları üstün- manyanın merkezini Berlin-
den büyük bir marşandiz den Münibe nakledecektir. 
treni geçmesine rağmen,ken- Çekoslovakya vaziyeti çok 
d isinc en ufak bir zarar bi- karışık ve tehlikeli safhalar 
le clmar:.ı~t:r. Ar.c.:ık bir gösterecek, takat bu yüzden 

mide ülseri var demesi ka- • Halil Poyraz, 1-Zavil peşre-
bil değildir.. Fakat tedavi vi. 2-Faik beyin Zavil karı 
işini geciktirmemek - bir ta- (yaktı canü bezmi). Güfte: 
raftan da kuruntu ile kendi ~edimin. 3-!"faşim bcyin-za-
kendine bu hastalığı kondur- vıl şarkı - (istersen gel gi
mamak üzere - hekimlerden · delim). 4 - Dedenin mahur 
başkasının da bu hastalığın şarkısı (gönül adlı bülbülüm 

' alametlerini biraz öğrenmesi var). 5-köçekçe türküleri. 
faydasız olmaz. 20 ajans, meteoroloji haber-

müdd et doğru olarak yürü- kat'iyyen harp oJmıyacaktır. 
yemc:niş ve iki d~ ğn-.k kul- Çin - Japon harbinde nihai 

Mide ülserinin baş alame- leri, ziraat borsası (fiat)20, 15 
ti mide üzerinde sancılardır. Temsil (Fuzuli gecesi) Ter-
Ancak mide üzerinde her tib eden: ıbrahim Delideniz. 
sancı mutlaka bu hastalıktan temsile Ankara radyosu kü-
gelmez. O hastalıktan şüp- me okuyucuları Mes'ud Ce-
helenmek için sancının ye- milin idaresinde iştirak ede-
mekten haylice sonra - bir cektir. 21.15 memleket saat 
saat fakat daha ziyade bun- ayarı. 21.15 esham, tahvilat, 
dan da daha geç _ gelmesi- kambiyo - nukud borsası 
ne dikkat etmelidir. Hemde ( fiat ) 21,25 Folklor saati 
sancı çok şiddetli olur. Mi- (halk musikimiz ve garb 
de yanar , içinden kızgın bir musiki tekniği) Halil Bedi 
d~mir geçiyormuş gibi gelir. Yönetgen. Sadi Yaver Ata-
Bır taran an da ekşi ekşi man, Cemal Reşid. 22,00 
gazlar göğüsü yakarak çı- haftalık posta kutusu. 22.30 
kar. Kimisi yüzü koyun ya- müz~k (Küçük orkestra. Şef: 
but arka ü;)lü \·eya yan ta- Necıb Aşkın). 23,00 müzik 
rafa yatınca sancılar sakin- (Cazband - pi.) 23.45-24 son 
leşır. ajans hab\!rleri ve yarınki 

- Sonu Yarın - proğram. 

lanmak mecburiyetinde kal- zafer Çinlilerindir. İspanya-
mıştır. da Franko kazanacaktır. Bu 

1 

CUce mikroplar sene içinde İngiltere, Fran-
Göze görünmiyen, fakat sa, İtalya ve Almanya anla-

insanlarJa hayvanları kemire şarak bir dörtler misakı ak-
kemire öldüren mikrop arın tedeceklerdir. 
da kendilerine göre boyları 1939 Senesinde Avrupada · 
vardır. Kimi dev, kimi cü- harp olmıyacaktır. 
cedir. "Bırakınız, Jorj yapsın,, 

Bugüne kadar en ufak Fransa ve İngilterede kul-
mikrop enflüa~za mikrobu )anıla gelen "Bırak Jorj yap-
idi. Bu mikrop ancak 1200 sın!,, tabiri 12nci Luis zama 
kere büyüten bir mikroskop- modan kalmadır. Kralın 16cı 
la göze görünürdü. asra kadar yaşamış olan baş 

Bu rekoru son senelerde başvekili Georges d 'Amboi-
cenubi Amerikada hayvanlar se'e 0 kadar çok itimadı 
arasında çok telefat veren vardı ki her işini ona hava-
mankea mikrobu kırdı. Bu le eder, ve yanındakilere 
mikrop 1500 kere büyüten " Bırakınız, Jorj yapsın! ,, 

lm~i-kr•o•sk•o•p•la•gT•ö•rAu ... l.üyy•o•r .• Y_Aı ı=-4R:Erdi. ~ ! 1·.~~L~l~l~A~·~1111 .... •--111111:B_l_A __ Sı•in•e•m-a•s•ın,•d•a-
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T E L E F O N: 3646 Müsabakanın ikinci haftası ve senenin en büyük 
--· --~ sinema hadisesi 

Bugün 3 · 5 - 7 ve 9 Seanslarında 
Danıelle Darrıeuks'un çok beğenilen şen ve şuh eseri 

PARiS CiCEGi 
Muvaff~kıyetle _devam ediyor. Proğrama ilave 
olarak ismet lnönü'nUn İstanbulu teşrifleri 
intibaları ve EKLER Jl'RNAL dünya haberleri 

10 mart uıt• t 1914 Saray = 
cuma günü tına Om Bosna Hadisesi ~ 

~ ............................... ...; 

Büyük Vals 
İstanbulda Beyoğlunda MELEK Sinemasında bugüne 

k adar Türkiyede ilk defa ol.ırak mütemadiyen dört hafta 
gösterilerek en büyük rekoru kıran bu şaheser film bu 

Dikkat : Hususi koltuklar numaralıdır. Loca ve kol
tukların evvelden temini. .. l

bugün sayın İzmir hal kına takdim edilecektir. 

- Kolay orası.. Aşağıda 
gardiyanların odası var .. 
Onu oraya aldırtır, seninle 
konuştururum. 

- Ala! ... 

Müdür : 

- Az kalsın unutuyordum!. 

Dedi ve telefonu açarak 
konuşmağa başladı. Sesin-

deki heyecanı gizliyemiyen 

Hapishane Müdürü, havadisi 
yazan gazete idarehanesin
den şunu soruyordu : 

- P u haberi nereden ve 
ne zaman aldınız ? 

Aldığı cevaplar memnuni
yet verici olacaktı ki, güle
rek teşekkür etti ve telefonu 
kapadı . 

Bana: 
- Haberi Ankaradan, dün 

gece almışlar ... 
Vaziyet çok umutlu ... 
Dedi ... 

Haydi hayırlısı öyleyse!. 

Denizde şatlar üzerinde 
bir yağ varilinin düşmesi! 
ameieden Ali oğlu Yusuf 
yaralanmış ve hastaneye 
kaldırılmıştır. 

--»-~-

Oğlunü öldür-
meğe teşebbü 

i
l eden anne 

Flcrs de l'Orne - Geçe11 
akşam saat 4 e doğru bit' 
denbire deliren ve çiftçilik' 
le uğraşan Bn. Dufrenutı 

odasında uyuyan oğlunu ul' 
tura ile öldürmeğe teşebbiil 
etmiştir. 

Ağır surette yaralan•" 
henç ancak k.z kardeşini" 
yardımı ile, deli annelerini' 
elindeki usturayı büyük bit 
mücadeleden sonra alabil' 
mişlerdir. Kadın timarhaıı 

ye kaldırılmıştır. 

:~" Yeni Sinemanıo 
f zmirde ilk defa zengin şaheser filimler haftası 

GANGESTER'İN KARiSi 
Akim Tamiroff - Anna May - Vong 

ÖLDÜREN GÖZLER 
Bay ÇETiN - 3 Silahşorlar - Kovboy 

Milli Şefin İstanbulu ziyareti - Halkla temasları 
ASRİ RUMBA RENKLİ MIKİ 

TÜRKÇE FOKS JURNAL 

* Hi'St,..J ::: 'J Ql:z::r!C?;w Mf"'"_ ...... _ .. _ 



~E3 (HALKIN SES/) lo M~RT. 

l'arihten' Bir Yaprak : KADIN ~Kalb durması! Tilkliik orta_J Aşcıbaşı'Mark ' 
~ Karaosman oğlu çarşısın- oku( bina me- !Makarnaları 

~kuz Yaşında İ~~en Sünnet 
Uen Dördüncü Mehmedi Na
sı) Öldür~ek İstemişlerdi ? 
Si!ha 

(2) 

til 8~, o zamanlar tari-
lnaı sahibi müve.ırih 

llıtt h 1 'f . d . . l . b I a ı enın e ıç erın-

~ Utıduğu Seferli odası 
~lld~tı ~adiş~hı fevkali~e 

.. llı-:tnışlerdı. Saray gıl
trj llın en namlı keman

• 
1 sazendeleri, hanen

~te güzide pehlivanlan 
ferli odasında idi. 
i odasının zülflü ağa

• 
0>'tınlar ve eğlenceler 
tderlerken bir aralık 

. döndürücü Mehmede 
t.; i. 

11k s .. l . . ararmış, goz erını 
~f, baygın yatıyordu. 
, ,1 1ık karışıvermişti. Sa
~tGst olmuştu. Gülsula

"11.n ruhları ile alnını 
t"· d ltıı, şakaklarını uğu-
~ 1• ~akat çocuk padi
lldıne gelmiyordu .. te yorganı açtılar. Ne 

~tr? Yat~k bir kan 
ı ... 

~~~ Derviş ağa sana
~ "h idi. Bağladığı bağ

l61ernezdi. 

Bütün şüpheler kızlarağa
sı Celali İbrahimin üzerinde 
toplandı. İhtiyar Kösem, bu 
meseleden bir suikast koku
su aldı: 

Mehmet ölürse, tahta geç
mek üzere daha üç kardeşi 
vardı! O çocukların anaları, 
Celali İbrahimi elde etmiş 
ola bilirlerdi. 

Padişahın genç ve dilber 
anası Turhan ateş püskür
meğe başladı. Celili İbra
him, muhakkak bir ölümden 
ihtiyarlığı ve emektarlığı sa
yesinde kurtulabildi, Mısıra 

sürüldü. 
Mehmet de büyük bir dik

kat ile tedavi edilerek mu
hakkak bir ölümden kur
tuldu. 

Bu hadiseden sonra sün
net düğünü bir hafta sürdü. 
Seferli odasının yeni yeni 
oyunlar icat eden yoldaşla

rına her gece ilcişer üçer 
çıkın otuzar, kırkar kuruş

luk ihsanlar çıktı. 

Reşat Ekrem 
'-..-1111111.1111111 _____ :111a11111111 ııınnı •u1ı••ı111111 uıım nma •11111-urırın 111ııaıuıı1111111111-

YAZILAR -----Unuttum neydi adı? 
8ir yığın alev gibi kalbimin köşesine, 
illerdi yavaş, yavaş, akardı nazlı, nazlı .. 
N,erelere saklandı, yoksa kaçtı mı yine? 
Gaoül penceresinden bakardı nazlı, nazlı. 

· ~nun bakışlanydı kalbimi aydınlatan, 
.\ıkımın bahçesinde oydu kolumda yatan, 
Oydu beni avutan, oydu cana can katan. 

tğilerek içerdik aşkın berrak suyundan, 
'-tebtaplı gecelerde beraber yıkanırdık. 
Periler raksa dalar ufukların ucundan, 
Birleşirdik onlarla, hülyayla çalkanırdık. 

liangi hain güvercin kalbimi gagaladı? 
liangi meçhul hayaller gözümü tırmaladı? 
Neydi o güzelliği, unuttum neydi adı? 

B. Ş 
Fıkra 

~İl bir lskoçyalının 
tr~ğını kesmişti. ls
d· bir pamuğa biraz 

1Yot döktü. Çocuğu-
~ileıı eline sürdü. Pa
llktı. Pamuktaki ten-

' olacak ! Dedi. Atmıya kıya
madı. Bir an düşündü. Ce
binden çakısını çıkardı. Par
mağının üzerını çakı ile 
kesti. Tentürdiyotlu pamuğu 

~ daha bitmemişti : 
'tla dökmüşüm, ziyan 

çiziğin üzerine bastırdı : 
- Çok şükür, dedi, ten

türdiyodu ziyan etmedim. 

Dövdü 

······~~······ da İsak oğlu Danyel, dük-
kanda otu·duğu sırada ani selesi halledildi 
olarak bayılmış ve hastane-
ye kaldırılmıştır. Danyel has Tilkilik orta!okul binası-
taneye götürülürken ölmüş- ·~:bVkısm-;-harap-olduğu 

malumdur. tür. 

Acele Satlhk Otomobil 
8 Silindirli, 85 beygir kuv-

vetinde ..ı modern bir Fort 
otomobili acele satılıktır. 
Konak karşısında (Oska) 

Maarif müdürlüğü, İkiçeş
melikteki kız orto okul bi-:
nasının genişliğini nazarı 
dikkate:almış Tilkilik erkek 
okulunun lkiçeşmelikteki bi-

\

Pratik gUzelllk bilgllerl 
Akşamları çok parlıyan 

J bir çildin parlaklığı nasıl 

ı gidebilir?. 

mağazasına müracaat. 

l naya ve bu binadaki kızla-
1 rın da Tilkiliğe naklini mu-

~ vafı k garmüştür. 

Y l ln ız şaheserler vermekle sayın müdavimlerinin 

ı ittmadını kazanan 

Kültürpark Sineması 
Yine bugünden itibaren bütün dünyanın iakdirlerine 

mazhar olan dört büyük artist 
CLARK GABLE - MYRNA LOY - SPENCER TRACY 

ve LIONEL BARRYMOOR tarafından emsalsiz bir 
surette temsil edilen 

YARALI KARTAL 
Pudralanmadan önce koyu 

' sarı bir pudra sürünüz, üstü
ne de daima kullandığınız 
kendi pudranızı sürünüz. Namındaki büyük aşk ve tayyaracilik filmini taktim ediyor 

* Ayrıca Foks Jurnal ve renkli MİKİ 
Bilhassa kolların üst kıs- Seanslar: Hergün: 3-4,45 te ... Cumartesi, Pazar 12,15 

l ilave seansı vardır ... 
mrndaki pürüzl~ri n ası gi- j ~ C+""""'n&ı ''"' ., ı;;w•::=L4 ----
derm-.;li? ~-~~ .. ·ııml,..~ ......... --~ ....... ...._ .... ...::..._._~~~m--- ....,. ... ,.. .............. ~ .... - ... ~---";::e 

Banyodan sonra fırça ile 1:1 · --=- İzmir Yün ... Mens~c ltl 
kuvv ... tlice fırçalayırız. Esa- J 

sen bu kan devranrn:n bo- :tJ Türk A. Şirketinin 
zu\luğun lan ileri gelir. ~~~ Halkapınar kumaş fabrikasmn 

* ~~ Mevsim dolayısiyle yeni çıkardığı kumaşl ır : 

Uçuktan nasıl korunmalı? ·!~ Sağlam Zarif Ve Ücuzdur 
Uçuk !:aş vermeden bir tt~ SATIŞ YERLERİ 

yanma duyar duymaz üzerine ~/Birinci Kordonda 186 numarada ŞARK HALI T. A. Ş. 
hemeu Bicarbonat de soud ~ d ~ '+;Mimar Kemaleddin ca desinde Fahri Kandemir oğlu ·~ 
sürünüzz. l ~=...ıı;:~~~-...;..,...:.~---·-... -... __ =- -::-- ::: ... ;.~:.+:-:- ....;::;;.;.-,..;:~: .+ı 

Boyuna nas:ı bakmalı? ı -···-----"DIDlllllll-AlllllllQllITTlnınMmlll .. AIHlll - - .. nırı ımın il - ıııııınımıı•ıııını QllJllı 

Boynunuza da yüzünüze 

yaptığınız ihtimamı yüzünüz- K badayı Kordan ve Yüksel 
le ayni zamanda yapınız. a ' . 
~s--~..-.-ınııııı:.-~..-.. ~--=--:: ı Rakılarını içiniz 

f Kadın kavgası · ~~~~z:_t:;;l~~~~~t.ık.t:a~mıın 
. Kara~tina Asansör mevki- 1 Terzi Kazım Şangüd er 
ınde Alı kızı Fatma Osman 
kızı Emineyi dövdüğünden lzmir: Yeni Kav.ıflar çarşısı 
yakalanmıştır. no. 35 

Hakaret Av:upanın yü'o ! 1c te : !İ mek 
binden di'plomalı 

Karataş İnönü cadde inde 
Sabahattin karısı Hatice 
Şaban oğlu Murad arasında 
çıkan kavgada yekdiğerine · 
hakaret ettiklerinden yaka
lanmışlardır. 

Karaçivinin 
yaotıkları 

Buca Yanık kahveler mev: 
kiinde Nusret oğlu Hüseyin 
Karaçivi, sarhoş olduğn hal
de rezalet çıkardığından ya-
kalanmıştır. 

Kadından da
yak yemiş! 
Süleyman kızı umumi ka-

Peşin ve 
Taksitle 

En müşkülpesent subayla
rın ve sivillerin mizaçların 1 

göre taksitle her türlü elbise 
Diker. 

m~mmm~mmmmmmmm 
;;;;;.. ...................................................... ~-::ır: 

f 

ı 
ASRİ Sinemada 

8 :vf art çarşamba gününden itibaren dünya sine
macılığının iki eşsiz (. harikası 

•• 
• 

huri yet 
Vapuru Keçeciler Atatürk cadde- dınlardan Fitnat bir mendil 

Sesli ve TÜRÇE musikili ayrıca heyecandad tüyleri 
ürperten büyük macera filmi 

Vahşi Ormanlar 
~~ l, 9 ( Hususi ) -
, ~ l vuzlarıoda 100 bin 

tda para sarfiyle 
~len Cumhuriyet va

l~ti ~dan çıkmış, tec
~t !•pılmış, muvaffakı
~l~~eler vermiştir. 
ft .' gün Karadenize 

tini yapmıştır. 
' ............:.IE:IE-

.. dağında 
~ttıklık •• 
. - Halepte Hatay 

d arasında bulunan 
,'iında karışıklıklar 
~ulıtelif mıntakalar 

d-..nıaya bücum;et
F ranıız nıakamlaı ı 

~olunu h' .. 
ımaye ıçın 

~~onıobillerle kıtaat 
"-tttir. 

Mehmet oğlu Çamur Şevket meselesinden Kamil :oğlu 
Demir oğlu Niyaziyi dövdü- Arifi dövdüğünden yakalan-

Hükümdarı 

ğilnden yakalanmıştır. mıştır. ....- ~ 
~oooo~oo~oooo~ooooxooo~ooooooocoom~~aooo~~~oo~~aooo~~~~m~m~m~~m~~oooooom~oo~oo 

--
~-----. ------ ---. -

' Kültür hayatında olduğu kadar askeri talimlerde de büyük bir istidat ve kabiliyet gösteren kızlarımızdan bir grup 

••1937 - 1938 Selinik ·sergi
sinden birincilik mada!yasını 
kazanmıştır. ~ t>..,: "' 
~ ~ ............... ; ...... ...-~ .... ~~ 
Dr. i'5mail Hakkı Bilğeer 

Dervişoğlu 
Dahili, sinir, çocuk hastalıkları 

saat 11-14 lkiçeşmelikte 
3-7 Karşıyaka Yalı 71 Na.da 

T. 3760 

l; ~ Yün, ipek, Pamuk, Kete~, 
".floş ve karışık her cins ku-
maşı kolayca ve emniyetle 1 
boyar. Telefon: 3882 
~~mm uıııııı:ıııııııkt:l~ıDDll 

9 EYLuL BAHARAT 
DEPOSU 

• • ı; f 
• 

--- --z:;,;:-... ~~~~3E:il!l~~a::a!: 

Dr. Fahri Işık 
i ~ lzmir Memleket Hastanesi 

Rontken -.Mütehassısı 
Rontken Ve 

~:r Elektrik tedavisi yapılır 
ıkinci .. Beyl~-;- So. No. 29 -

TELEFON 2542 
~~-m ıı:::+::!'.:sE:~~~ 

Dr. Demir Ali 
Kamçı oğlu 

Cilt Tenasül hastalıkları 
elektirk tedavisi 

ızmir - Birinci beyler So 
No.: 55.Telefon : 3479 

~··~~~~ -UROLOG OPERATÖR 
DR. Fuat Soyer 

Böbrek, mesane, prostat, 
idrar yolu hastalıklarını te
davi ve ameliyatlarını yapar. 
2'"nci Beyler Numanzade No. 5 

......-.... ~ .......... uımn~~ :=-s.; .... : .... :a. ........ :::ae. 

insaflı maiaza 
Kohen ve Saban 

Ticarethanelerini yeni ma-
nifaturacılarda Necati bey 
bulvarı eski Orozdibak ma-

ğazası yanında üst kat 29/l 
Nö ya naklettiklerini muh-

terem müşterilerine bildirirle 

• 



• 
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~, ŞEHIRW 
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~,H ~: ABERl .. ~Rl ~j 
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Hükumetimiz 
Su Sirketini 
Satın Alıyor 
Hükumetimizin İzmir su 

şirketini satın almağa karar 
verdiği malumdur. Hükumet 
su şirketinin menkul ve gay
ri menkul mallarının son va
ziyeti ile kıymetlerinin tes
pitini bildirmiştir. 

Yakında Ankaradan ayrı
ca bir heyet gelerek vaziye
ti tetkik edecek ve satın al
ma müzakereleri yakında baş 
lıyacaktır. 

ikinci münte
hip seçimi 

' yoklaması 
Ankara, 9 (Hususi) - Bir 

kaç intihap dairesi müstes-
na, hemen her yerde Cum
huriyet Halk Partisi men-
supları ikinci müntehip seçi
mine ait işi tamamlanmıştır. 
Yoklama işi bu ay.n 15 in
den 21 rine kadar tamamen 
bitmiş olacaktır. 

Evvelce birinci müntehip
lerin sayısı noksan görüle
rek' eskisinden bir eksik 
mebus çıkaracağı bildirilen 
Antalya vilayeti şimdiye ka
dar olduğu gibi gene yedi 
mebus çıkaracak ve bu defa 
Büyük Millet Meclisine faz
la olarak yirmi beş mebus 
iştirak edecektir. 

Şehir Meclisi 
Toplarıdı 

Şehir meclisi, dün öğle
den sonra belediye salonun
da belediye reisi 8. doktor 
Behçet Uz'un reisliğinde fev
kalade bir toplantı yapmış 
belediyenin bakaya vergile
rinden fazla tahsil edip ban
kaya yatırmış olduğu 650 
bin liradan 390 bin lirayı 
merkez bili ve bunların in

(HA tKJN SES/) 

''SON ·· .. D AlfK İ K />J~. 
. . ; ~ 1 ' • 

Bitlerin Yeni Nutku İtalyanın Hazırlanma
sını Bekliyor Almanya Lüzum Ederse Müs

temleke İçin Harbı Bile Göze Alacak 
Paris 10 ( Radyo ) - İs- j ile mutabık kaldığı söyleni- kalar askeri malzemelere 

panya harbının sona ermek yo•. tahsis edilmiştir. 
üzere olduğu malumdur. Bu- Müı;temleke meselesinin halli Paris 10 (Radyo) - ' Ro-
nun için Hitler bu ay içinde inin lüzum ederse Hitlerin l 
Avrupayı hayretlere bıraka- harbe bile girecegi anlaşıl-
cak bir nutuk irad ederek mıştır. , 

Almanyanın istediklerini or- Londra 10 ( Radyo ) -
taya atacağı ve ovakite ka- İtalya ve Almanyada hum-
dar ltalyanın da hazırlan- mah bir hazırlık devam et-
mış olması için Mussolini , mektedir. İtalyadaki fahri-

madan · bildiri iyor : 

Napoli ve Tiryeste liman

larına hariç. müstemlekeler
den on vapur buğday ve 
erzak gelmiş ve bunlar ihti
yat depolara yerleştirilmiştir. 

BiR YOLSUZLUK DAHA 
İstanbul 10 ( Hususi ) - Belediyenin on senelik muamelat mülkiye müfettişleri tara

fından tetkik edilmektedir. Müfettişlerin tetkikatına göre bundan üç sene evvel bt!lediye
ce satın alınan kıymetli bir otomobil Kadıköyünde iki ailenin tenezzühüne tahsis edilmiş 
ve bu otomobil için kısa bir zaman içinde belediye hesabına garajdan kırk dokuz bin ki
lo benzin kaldırılmıştır. 

Mektep Kayıdları Yanmış Olanlar 
Ankara, 8 (Hususi) - Yangın ve saire dolayisile kayıdları kaybolan mekteplerde oku

muş talebelerin üç muallim ve muteber bir şahsın şehadetile tanzim olunan vesikaların 
bir defa da alakalı mektep idarelerinden ve Vekaletten soru1duktan sonra Mararif mü
dürlerince tasdik edilmesi kararla~tırılmışmır. 

Mılli Şef maden . en~itüsünü 2ezdiler 
Ankara, 9 (Hususi) - Gumhurreisimiz ismet lnönü bugün saat 15 de refakatlerinde 

Başvekil Dr. Refik Saydam ve İktisat vekili B. Hüsnü Çakır olduğu halde maden tetkik 
ve arama enstitüsüne şeref vermişlerdir 

Fransız doııanması da manevrada 
Brest, 9 (Radyo) - Fransız donanmasının atlas filosu, amiral Jontolün kumandasında 

manevralara başlamıştır. Bu manevralar, on beş gün sürecektir. 

Japonlar iki Çin Şehrini Daha Yaktılar 
Şanghay 10 (Radyo) - Dün Japon bombarduman tayyareleri Yong Sivang şehirlerini 

bonbarduman etmişler ve askeri müesseseleri tahrip etmişlerdir. 
Atılan bombalardan 1,500 kişi ölmüş ve 8,000 kişi yaralanmıştır. 

Frankocular Vapur Batırırlarsa 
Londra 10 (Radyo) --- Frankonun, cumhuriyetçi limanların abloka edilmesi hakkındakı 

emri Paris ve Londrada heyecan uyandırmıştır. 
Bundan sonra Frankocular tarafından herhangi bir vapur batırıldığı zaman bunun kor

sanlık olarak telakki edileceği bildirilmiştir. 

Dün frankist gemileri bir İngiliz ve bir Fransız vapurunu yakalıyarak götürmüşlerdir. 
• 
lngiliz sefer ordusu hazırlandı 

Lond.ra 10 (Radyo) - Fransa ile ltalya arasında bir harp çıkarsa ondokuz fırkalık In
giliz sefer ordusu Fransız saflarında vazife görmek için hazırlanmıştır. 

Gençliei 
Mühim 

alakadar edeo 
bir Ropörtaj 

Asya madem ki medeniyetin fedakarlığı göze aloııfb".• 
yatağıdır. binaenaleyh spo- nu, pek yakında ta 
run da ana yurdudur. Türk- ettirecektir. 
ler ta e11ki zamandan beri, Başvekalete baib 
ata binmeyi, cirit atma' ı terbiyesi umum direkt_, 
çolf iyi bilen ve güreşmeyi bu çok önemli ve uluP' 
seven bir millettir. zifeyi üzerine almıştır. 

Dünyaca tanınmış pehli- ~I 
Sayın dire. ktör, genel" 

vanlarımızın sırtlarının yere 
gelmemeleri ve süvarileri- mil Tahir Taner bu 
mizin Avrupada kazandıkla- vazifenin en değerli 

k ridir. ,Bizi· spor işleri• 
rı ço yüksek muvaffakiyet-
ler, sporun Türk kanında tenilen hedefe doğru 
b ve süratle· götürece~ ir ata mirası olduğunu gös-
termiyor mu? Avrupa spor ca,ndan eminim. 
tarihlerinde milattan 4 asır Gençlerimiz, kahvel 
evvel olimpiyatlarla batla<lı- man kokan sıkıcı de 
ğı söylenen ~spor, Türklıerae dan kurtulacak stadlar 
(7) asır evvel garbi Anado- halarda yapacakları ı 
luda halk_ oyunları şeklinde la hem neşeli, hemde 
inkişaf etmiş cümlelerini he- istifadeli günler yaşı 
yecanh bir eda ile anlatan ]ardır. 
bay M. Öze ikinci sualimi Ayrıca her çağdaki 
sordum: daşlanmızda 

- Biz de sporu nasıl in- enerjisinde"n 
kişaf ettirebiliriz ? Bunun ]ardır. 
için de neler lazımdır? Sayın B. M. Öz soO 

- Yukarıda söyled iğim rak şunları söyledi: 
gibi spor, bizlere ata mira- - Her güçlüğü· yeo 
sıdır. Çocuklarımızın küçük- her alanda muvaffak 
lüğündenberi bu kabiliyeti Türk gençliği spor işini 
uyandırmak gerektir. Bunun kısa bir zamanda b 
için de çocuk bahçelerinde, caktır. 

Başta bize yol gö 
Şeflerimizin emrinde 
için yenilmiyecek gilçl~ 

parklarda, spor öğretmenle
rinin nezareti altında onları 
oyun tarzındaki sporlarei 
alıştırmalı ve öylece yetiş-
tirmeliyiz. tur. 

Bu itiyadı alan çocuk, da- Zamanlbeni pek ya 
marlarında:mevcut spor kud- ve çok canlı ~örneklerle 
reti ile muhakkak ki çok ça- yid edecektir. 
buk inkişaf edecek ve dün- . Muhatabımın bu imaD 
ya çapında en yüksek kıy
meti alacaktır. .. 

Size . şuiu memnuniyetle, 
gururla söyleyeyimki. Cum
huriyet hükumetimiz, sporu
muzun üstünlüğü için h !:" 

leri, spor kalkınmasını 

birliğile başarılacağını o' 
zel gösteriyordu. 

Kendilerine çok teşe 
ler edip müsaadelerini 
rak ayrıldım. 

,._ llllllllDIUJDUUlllllllll9 -----CUMUU. ______ , _____ _ 

• 
lzroir defterdarlığından: 

ı Satış no. Mulıamaa 

58 Alaybey 1697 no.lu sokakta 5 taj No. lu ev J 
59 Birinci Tepecik 1228 " 4-6 " ,, 120,20 

M. M. Arsa . 
60 Bornova Havuzbaşı mevkünde 89 taj no.lu ha

rap ve kısmen münhedim dabakhane 
şası ve tamiri iJİne ayırmış f • d f 
sarf.ı karar vermiştir. zmır e o uran iki kiti denize dUttU 

Dün gece saat 22,10 da 
Karşıyakadan lzmire hare
keteden· (Güzelİzmir) vapuru 
yolcularından biri denize 
düşmüş ve onu, bir diğeri 
takip eylemiştir. Bunun üze
rine yolcular arasında bir 
vaveyla" kopmuş ve vapur 
durmuştur. Denize düşenler, 
çımacılar tarafından alınan 
seri tedbirler sayesinde mu-

Hıfzıssıhha 
61 Bornova bölüm sokağında 14 no.lu ahır yolluk 

ve bir su kuyusunun nısfı 

Acık'ı bir ölüm malül zabitle
Şehrimizin çok iyi tanın

mış ve namuslu tliccarlarm
dan 8. Esat Akkumun çok 
değerli, zeki mütefekkir ve 
Galatasaray lisesinden me-
zun oğlu B. İlhami Akkum 
dün çok acıklı bir ölümle 
güzel gözlerini fani dünya-
ya kapamıştır. Cenaze nama 
zı bugün öğleyin KemeraLı 
camiinde kılınarak ebedi is
ratgabına tevdi edilecektir. 
Cenabıhak bu büyük fe · 

likete uğrayan ana ve ba-
basına, kardeşlerine ve ak
rabasına sabrıcemil ihsan 
etsin. 

Düzeltme 
Bodrum gümrük muhafa

za taburu satın alma komis-
yonunun (Anadolu ) gnete
sinin 24-28 şubat ve 10- 15 
mart tarihli nüshalarında ilan 
edilen ( 900 ) telefon direği 
eksiltme ilanının dördüncü 
maddesinde direkler Gener 
çiftliği ormanlarından kesi 
lecektir. Keşif yapılmış mü
saadesi alınmıştır. Diyecek 
yerde mürettip sehvi olarak 
müsaadesi alınacaktır, şek

linde yazıldığından tashihen 
ilin olunur. 

ri davet 
Geçen sene An karada ku

rulan ordu malüller birliği
nin lzmir şubesi teşkil edi'
mişti. Cumhuriyet halk par
tisinin manevi şahsiyetine 
bağlı olan birliğimizi muh
terem valimiz bay Fazlı Gü
leç himayesi altına aldı ve 
beyler sokağındaki parti 
merkezinde şubemiz için bir 
oda tahsis etti. 

lzmirde bulunan malül za
bitlerden •ekserisi birliğe iş
tirak ile beyanname vermiş 

ve yeni vesikalar almışlarsa
da bir kısım arkadaşlar he~ 

nüz kaydedilme . işlerdir . 
Ordu malüllerinin şeref ve 
menafiini müdafaa eden bir
liğimize iştirak ile yeni ve
sikalarını almak ' her malül 
arkadaşın ve ordu malülleri 
şahsiyeti maneviyesinin me
nafii icabındandır. 
Şubenin idare heyeti her 

çarşamba günü saat J te bir
lik merkezinde içtima et-
mektedir. Henüz birliğe kay 
dedilmeyen malfıl zabitlerin 
bu saatta parti binasına teş
rif ile yeni vesikalarını alma
ları rica ol unur. 

hakkak bir ölümden kurta
rılmıştır. Ahret yolundan dö
nen ve hüviyetleri anlaşıla

mıyan bu iki adamcağızın, 
sarhoş olduğu tahakkuk et
miştır. 

Kendikri, denizden çıka· 
rıldıktan so:ır .~ makine da
iresine alınmış V<! sırsıklam 

olan elbiseleri, lzmire gelin
ciye kadar kurutulmuştur. 

Yenigazozfah-J 
rikası 

İzmir ve mülhakat halkına 

Meclisi Toplandı 
Vilayet umumi Hıfzıssıhha 

meclisi bugün sıhhat müdür
lüğünde müdür Cevdet Sa
raçoğlunun başkanlığında 
toplanmış ve mevcud evrak
lar karara bağlanmıştır. 

-~.s.--

Halkevleri 
Genç ve değerli şairimiz 

bay Behçet Kemal Çağların 
bugün Halkevi salonunda 
saat 17,30 da (Halkevlerinin 
gençlerden beklediği) mev
zulu bir konferansı vardır. 

Bu değerli kouferanstan 
bütün gençlerimizin ve yurd. 
daşlarımızın istifade !erini 
tavsiye ederiz. 

••••••••o ...... .. 

62 Karşıyaka Donanmacı M. 1737 no.lu sokak 33 
taj no.lu ev 

63 2ci tepecik 1148 numralı sokak 20 taj nama• 
ralı .ev 

64 lci Tepecik 1240 numaralı so. S taj no.lu 
65 1 " ,, 1230 n n 5/1, 5/2 

66 2" "' 1145 " " 7 
67 2,, ,, 1148 ,, ,, 16 n • 

68 Buca Tahir ağa sokak 1-3 taj numaralı ev 
69 Bayraklı 1609 no.lu sokak 102 taj no.lu ev 
70 ]uran 1651 n n 44 · " " " 
71 3cü kahramanlar Nusret sokak 6taj no.lu ev 
72 lci tepecik 1227 no.lu " 25/ltaj Do.ha ev 1 
72 Seydiköy Cumhuriyet meydanı Gaziemir yola 

çarşısında 36 taj numaralı harap kahvehane 
Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri 4-3-939 

itibaren 15 gün müddetle açık arttırma usulile mla 
konulmuttur. ihalesi 20-3-939 tarihine mllaadif 
günü saat 14dedir. Taliplerin milli emlik mlld.ilrl 
racaatları ve ihale günü ikişer fotoğraf ile nufua 
larını getirmeleri ilin olunur. (7! 

Y oyo yüzün- İzmir vilayeti daimi 
den kavga meninden: 

senelerden beri meyveli ve Keçeciler İsmet paşa bul - lzmir turistik yolları İnpatına ait eksiltme 
nefis gaıoz içiren bay Salih varında Mustafa oğlu Hüse- teahhide 938 mali yılı içinde 100 bin ve 939, 941; 
Zorarın yeni ve modern bı"r yin Kadaı"f Osman ogv l H-u U· )arı içinde dörder yüz bin lira tediye olunacajı 
gazoz fabrikası inşa ettiğini seyin Aksu yoyo alım cıatı- isede ancak 4 milteakip sene içinde yapılacak te 
ve fstanbuldan fabrikası için mı meselesinden aralarında darının inşaat bedelini a'maması pek tabii oldu 
oto,natik makineler getire- çıkan kavgada yekdiğerini reti ilana nazaran 941 Rnesi içinde 400 bin 1 
ceğini memnuniyetle haber bıçakla yaralamışlardır. Ya- edilmeyip o sene içinde inşaatın yekün bed,llai 
alc.!* tebrik ve muvaffaki- rahlar hastaneye kaldırılmış edecek kadar tediyatta bulunulacağı vukuu mel!ıUS 
yeller temenni ederiz. ~ e tahkikata başlanmıştır. binaen tesrihan ilin o1unur. 

Zengin Olmak p• Bil tJ • • • M I k S • . . . 
••t•r•enız ıyango e ennızı ut a a AADET Kışesinden Alınız ~~rrl1H~~N Poı~N~mtczı karfl;. 


