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._:ne Au?n:k 

l>ava yine ol dava! 
Sevda yine ol sevda ! 

• ÇEKOS OVAKYA iDEN 
TAKSiME MI UÖR YOR? 

Mebus Seçi11 
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Halk "Hür slovakya isteriz" diye bağrıştılar 

Yoklama Listele11 
Merkeze Geldi 

Mebus seçimi hazırlı 

son safhaya gelmiştir. İz 
Parti başkanlığının Parti 
kilatına verdiği emir üze 
her tarafta ikinci münt 
yoklaması yapılmış ve li~ 
ler merkeze gelmiştir. tz 
ve mülhakatında iki mü 
bip mıktarı 1300 ve bunl 
dan 429 İzmire aiddir. 

--- :;:i=".:-...,. 
~kü .radyo haberlerinde yine Berlinin, Romadan yük-
.. hır sesi ve bay Hitlerin söyleyeceği nutku irad et
~ÇlQ İtalyanın hazırlıklarının tamamlanmasını bekledi
\:6Jmanyanın müstemleke işi için harbi de göze ala

asayiş güçlükle temin ediliyor sokaklarda 
tanklar ve zırhlı otomobiller dolaşıyor 

U ıldiriyorlardı. Bu haberlere artık birer emrivaki na
~ bakılamazsa da esasen ihtiras bulutları ile yüklü 
''Yaset ufkuna birkaç simşekli ve yıldırımlı karartı da-
bt edeceğine şüphe etmemek lazım gelir. \ 

'a Perisini çarmıha çakmaktan, ateşlere atıp yakmak- 1 
·~ tnedecek her türlü vesatat ve müdahalelerin gün ·I 
d çh faydasızlığını görüyoruz. Dikkatle gördüğümüz bir 
~ 1 vardır ki o da: müstemleke jsteyenlerle müstem-
. teıniyenler taleg ve redlerinde ısrar edebilmek için 

iOndüzlü silahlanmakta devam etmeleridir. 
il, radyolardan, telgraf haberlerindt n, g;\Zete sütun

~ •n sızan haberleri hulasa edecek olursak elde edf cc
' il t' \t t ıce şudur: 

a Yine ol dava, sevda yine ol müstemleke sevdası ... 
• SIRRI SANLI 
'•••••••••••••••••••••' ••••••••••••••••••••••••••••••••••c••••••••••••• 

llOvüK ŞEF PARTi 
MERKEZiNDE 

---·-·~--

~htısluk istiyenlerin adedi 
3500ü buldu 

ref vermiştir. Başvekil Re
fik Saydam da bir müddet 
sonra kendisine mülaki ol-
Devamı 4 ncü sahifede-

lJerlinlO(Rad
yo)-Bratisla
vadan D.N B. 
ajansına bildi
riliyo : 

Çek askeri 
otoriteleri Bra
tislavada örfi 
idare ilan et
mişlerdir. Slo
vak hükumet 
konağı önün
de binlerce 
halk, bilhassa 
Lindka muha
fızları toplan
mışlar ve "hiir 
bir Slovakya 

isteriz,, diye bağırmışlardır. 
Bir çok müsellah şahıslar 
Bratislavaya gelmişlerdir. Şe
hir içinde silahlar patlamış
tır. Çekler şimdilik vaziyete 
hakim bulunu orlar. 

Bratislava, 10 ( A.A ) -
D. N. B. bildiriliyor : 

Şehir halkı Slovak hükü
metinin t'rag makamları ta
rafından azledilmesini büyük 
bir hayretle karşılamı~tır. 
Halkın düşünmesi bu ted-

Gönderildi 

~ 10 (Radyo) Laroşelden Marsilyaya gönderilen bir tabur Senegal nişancı ask.eri 
İ ~ Cibutiye gönderilmek üzere vapura irkap e ilmiştir. Fransı~ erk~nı. ~arbıye 

~elin bazı konferanslarda hazır bulunmak için bu sabah Marsılyaya gıtmıştır. 

~ GÜL İSTER AGLA 

Öpüşmek yasakmış! Fakat ••• 
~~ttelerde güle· ekten kendimizi alamı yarak okuduğumuz bir fıkrayı aynen alıyoruz, 
:t bıyık ~ltınd:ın gülerek mütalea edeceğinizden emin olduğumuz bu fıkrada, Av-
~ .. - Anıerikada öpüşmenin yasak olduğu günlerden ve yerlerden bahsolunuyor 1 

•
1 

ludur: 
~ terede aleni öpüş memnudur. Amerikan eyaletlerinden bir çoğunda ise Pazar gün-
t~flllek yasaktır, İtalyada herkesin gözü önünde sevgilisini, veya karısını, nişanlı~ı~ı 
tkek hapis cezası yer. Riyo dö Janeyro plajlarında öpüşmek kanunsuz addedılır. 
~111• hirçok tren istasyonlarında ise trenlerin hareketini geciktirdiği için, öpüşmek 
~ ~1ftir 
·~I> '" 
~' Ve Amerikada yap·lan ve milyonlarca halkın koştuğu sinemalarda öpüşme ve 

•~aların binbir çeşiC.:: gösterilip dururken yapılan bu yasağa sen de ey okuyucum: 

İSTER GÜL İSTER AÖLA 

birin Slovaklar bir hükümet 
darbesi emrivakii karşısında 
bırakmış olduğu merkezin
dedir. Maamafih bütün resmi 
binaların jandarma ve asker 
işgali altında tutulması ve 

örfi idare ilan edilmesi sure-
tile sükün muhafaza edilmiş
tir. 

ft iman f;!Önüllü muhafaza 
teşkilatı ile Hlinka muhafız
ları imkan nisbetinde silah
dan tecrid olunmuştur. Be
neş rejimi devrimde siyasi 
talepler dolayisile bir kaç 
sene mahpus tutulmuş olan 
Slovak muhtariyeti müdafii 
profesör Tuka ve Slovak 

propaganda şefi Dr. Maeh 

tevkif edilmiştir. Dr. Pisso
nun da bir manastırda hap
sedilmiş bulundu söylenmek
tedir. 

İşçiler umumı grP-v ilan 
etmişlerdir. Askeri müfreze
ler zırhlı otomobiller içinde 
sokaklarda dolaşmaktadır. 
Şehirin hariçle hemen hemen 
irlibalı kc~ilmi~Hr. 

Etraftan alınan ilk malu
mata göre Pistian ve daha 
diğer yerlerde örfi idare 
ilan edilmiş ve bazı kimse
ler tevkif olunduğu gibi 
resmi daireler askeri muha
faza altına ahnm· ştır. 

••••••••()••······ 

İngiltereni 
Hava silAhı, donan 
ve kara ordusund 

pahalı 
Londradan yazılıyor: 
Geçen perşembe gü 

neşredilmiş olan yeni bü 
teklifinde, üç müdafaa sil 
arasında tahsisatı : en ziy~ 
yükseltilmiş olan hava si 
hıdır. Geçen yıl 1,6 mil~ 
marktan ibaret olan ha 
bütçesi 1939da 2,6 mil 
marka çıkarılmıştır. Bu t 
sisahn da büyük bir kıs 

vergilerle değil, hazineı 

istikraz vasıtalariyle ka~ 
tılacaktır. Britanya devle 
ne, hava silahı, donan 
ve ordu masraflarından da 
pahalıya mal olmaktadır. 
Stalln bir söylev veı 

Moskova, 10 ( Radyo ) 
Komünist partisinin umuı 
kongresi münasebetiyle 
Stalin. bu gece çok uzun 
miihim bir söylev vermişt 
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Yunanlılar 
Radyom uza 
imreniyorlar! 

Proiadan: Türkiye cumhu
riyetinin başkanı, Ankara 
radyosundan, Amerika mil
letine bir selam hitabesi 
ir:ıd etmiştir. Bu hitabe Türk 
nilletiyle Amerika ahalisi 
<rasında mevcud sempatiyi 
i:har ve Nevyork sergisin ~ 
.. ürkiyenin davetine karşı 
lir cevap mahiyetindedir. 
F.eza bu hitabe ayni zaman
ca Ankara radyo istasyo
nınun bir tecrübesidir. Bu 
itasyon Amerikadan ötelere 
Kıdar neşriyatını duyurabil
rıekte ise de, her ihtimale 
)arşı hitabeden evvel iki 
tcrübe yapılmış ve bilhassa 
'ısa dalgalardan çok iyi ne
ıce alınmıştır. Bizim de bir 
.n evvel böyle bir istasyona 
'avuşarak Ainerikadaki soy-
1aşlarımızla temasta bulun
mamızı temenni eyleriz. .................... 
KONSER 

Radyo ile 
neşredilecek 
Ankara 11 (Radyo) - Bu 

ak.şan• saat 23 ten itibaren 
t nkar radyosu, Kızılay ba
losu için Viyanadan gelen 
meşhur bayan Rettinin ve-

Elhamranın açtığı bu orjinal ve hediyeli filim müsabaka 
ve müsabaka dolayisile gösterdiği müstesna ve .,harukulad~ 
filimler sinema meftunlarını hayretten hayrete düşürmekt~ 
ve onlara romantik bir hissi ve heyecan hayatı yaşatmak 
tadır. Kilişemiz Büyük Valsi yaşatan en büyük artistler .. 



SAHiFE 2 

Dünyada neler 
oluyor? .. 

lngilterede Karaçete 
İngilterede Listerşinde İn

giliz madeni paralarından 

bazılarını taşa sürtüp incel
terek otomatik satış maki
r.clerinden daha kıymctii 

eşya çalan, ve kendilerine 
( Karaçete ) ismini vermiş 
olan 15 ile 17 yaşlarında üç 
çocuk yakalanmış ve çocuk 
mahkemesine verilmiştir. Ya
pılan araştırmalarda, bu ço
cukların bir defteri ele ge
çirilmiştir. Defterde, çeteye 
dahiJ olan çocuk haydutların 
isimleri ile kendilerinden 
intikam alınması lazım gelen 
şahsiyetlerin, adlan yazılıdır. 
Bunların arasında çocuk 
mahkemesi reisi de vardır. 
Defterde isimleri yazılı olan 
çecuk haydutları iki kısma 
ayrılmıştır. Büyük, küçük 
lıaaydutlar .. küçük haydutlar, 
mukannen miktarda hırsızlık 
yapmadıkça büyük haydud 
ünvaııını alamazlar. Bu çe
tenin bir. de seyyar bir mek
tepleri olduğu anlaşılmıştır. 
liba daha kolay ! 
Mutörleri durdurtan 

glzll ,ua bulundu mu? 
Danimarkada Asum şeh

rine giden büyük cadde 
üzerinde çok garib bir vak'a 
olmuştur. Bu yoldan bir pa
zar günü geçmekte olan 
yüzlerce otomobil ve moto
siklet yolun bir noktasında 
birdenbire ilerliyememişler
dir. Hadise tam üç saat de
vam etmiştir. Arabaların hiç 
birinin makinesinde hiç bir 
arıza tesbit edilmemiştir. 

Elektrik mütehassısları ha
diseyi havanın ağırlığına ve 
elektrik ile memlfı bulun
masına Satfeylemekte iseler 
de işin içinde" gizli şuaların,, 
rolü olduğu da ayrıca söy
lenmektedir. 

Mal ve can 

~ rada beygir, ihtiyarlık bir 
yandan, yorgunluk bir yan
dan galiba • ecel bir yandan, 
nalları dikiyor. 

Buraya kadar bir fevka
ladelik yok, ancak, şu var 
ki, hayvanın yere devrilme
sile beraber, sahibi de, yıl

lardır kendisile behemehal 
olan yoldaşının acısına acı

sına dayanamayıp onun ya
nıbaşına seriliyor. 

Tevekkeli mal canın yon
gasıdır demezler. 

Topraktan havaya 
Yeni bir kuyruklu yıldız 

keşfedilmiş. Ekseriya işitti

ğimiz neviden bir sürü kuy
ruklu yalanla beraber doğ
madise, korkacak bir şey 
yok. 

Fakat, iş burada değil. 

Yıldızı keşfeden heyetşina

sın şahsiyetinin meraklı bir 
t~rafı var. 

Harvvard üniversitesi ra
sadhanesinde çalışan bu he
yet alimi, hayata çiftçilikle 
atılmış. Nedense, bu mes
lekte muvaffak olmamış. Bir 
müddet düşünüp taşındık

tan sonra, işi makinistliğe 

dökmüş. Onda da bir iş be
ceremeyince hey ;tşinas ol
muş. 

Rivayete bakılırsa, bu zat, 
23 seni! zarfında altı tane 
kuyruklu yıldız keşfetmiş. 
Bir tane de alelade yıldız. 

Gökte yıldız toplamak, 
yerde para toplamaktan, ga-

--.:---=~.--

Parasız yatılı 
talebeler 

1938 - 1939 ders yılından 

evel parasız yatılı olarak 
alınmış olan talebenin taah
hüt senetlerinin değiştiril
memesi kararlaştırılmıştır. 

Talebe istediği takdirde 
taahhüt senetlerini değişti
rebilmesi alakalılara bildi
rilmiştir. 

Malın cana ne kadar bağlı 
o!duf unu gösteren canlı bir 
misd. Fı"-.m.a şehiıkrir.C.cn 

birinc'e bağ, bahçe sahibi 
Lir ac!r rr.c<:. ğız, aralasına 
elma yüklemiş, satmak üzere 
pazara getiriyor. Arabayı Zayi 
çeken beygir, salhurda, mis- 1319 senesinde İzmir ida-
kin birşey. Fakat emektar disinden almış olduğum Şa-
olduğu için, vazife başında hadetnameyi Aydın harıkın· 
can verinciye kadar kendi- da zayi eylediğimden yeni-
sinden ayrılmamağı sahibi . sını alacağımdan hükmü 
göze almış. yoktur. 

Vaktaki bir hayli yol alıp 170 No. Ju Mükerrem 
pazar yerine geliyorlar. Ku- Kazım Yapar 

1 E L ~n~ e~y~i~ ~::::;asında 
LUlse Ralner - Fernad Gravey- Mlllza Korjus 

Tarafından yaratılan 

BüYüK 
VALS 

Muvaffakiyetini yüksek kademesini yükselerek sayın 
İzmirlileri hayran etm ekte devam ediyor. 

Proğrama ilave olar~k: Milli Şefimizin Ankaradal İngi
liz sefirini kabulü - (stanbula teşrifleri, Dolmabahçe sa
rayında halkın dileklerini dinleyişi, Ü niv'!rsiteyi ziya
retleri ve gençliğe hitaben ir3d buyurd•ıkları tarihi nu-
tukları - Balkan antantı Hariciye nazırlarının Bükreşte 
toplantıları... TÜRKÇE İZA!ILI.. 

Seanslar: Her gün 1.30 - 4.00 - 6,30 ve akşamları 
9.00 da başlar... Cumartesi ve pazar 11 de. 

TELEFON: 2573 

(HALKIN SESi) 

Almanya'nın nüfusu altı 
sene içinde 13 milyon arttı. 

Bunun 2,5 milyonu doğum 

fazlalığından, 10 milyon ka
darı da südetlerin ilhakile 
kazanıldı: Bügün Almanya
nın nüfusu 80 milyona yak
laşıyor. 

Gelelim ltalya'ya: İtalya, 
bu gün 44 milyon nüfusu 
besliyor. 6 milyon İtalyan da 
dışarıda var: 50 milyon. Bun-

1 
ların 1 milyonu Fransız im
paratorluguna tabi memle
ketlerde bulunuyor. İtayanın 
nüfusu 1938 senesinde 400-
bin kadar bir artış göster
miştir . 

Fransa ise... Topu topu 
42 milyon insan besliyor. 
Halbuki bunun 3 milyonu 
da yabancı görünüyor: Fran
sa' da 1938 de tabut beşik
ten 30,000 fazla idi! 

Bugünkü Fransa'nın de-

gezdirirsek Fransızlar ıçın 
atinin, bu~ünden daha 
endişeli olduğunu görürüz. 

Fransa'da 1876 da doğum 
sayısı 1,022,000 iken, 1938 
de 610.000 e düşmüştür. De
mek ki 400.000 kadar bir 
doğum azalışı var. Alman
ya'da geçen sene bir milyon 
450.000 İtalya'da bir milyon
dan fazla çocuk doğmuştur. 

Altı sene zarfında Alman
yada doğum her sene 340-
bin İtalya'da iki ,enenberi 
her yıl 80.000 artış göster
miştir: Roma ile Berlin çıkı
yor biz iniyoruz! Eğer her 
üç memleket arasındaki do
ğum nisbeti böyle devam 
edip giderse, İtalya'nın nü
fusu Fransa'nın nüfusunu 
yüzde 60, Almanya ise yüz
de 134 nisbetinde geçecektir. 

---------------=.-.·---------
Maarif Vekaleti Oğretmenlere 

Mühim Bir Vazife Verdi 
Maarif Vekili bu mes t le

ye ehemmiyet vermelerini ve 
her vesileden istifade ede
rek icabeden tedbirleri al
malarını bütün öğretmenle

rimizden istemektedir. Bu 
tamim üzerinde konuşmayı 

çok faydalı gördük. 
Tamimde temenni edildi

ği üzere, öğretmen, çocuğa 

boş zamanlarım iyi bir yol
da geçirmesini temin edecek 
itiyatlar kazandırmalı, ona 
bu hnoucıt;ı d" rohbGı likte 

bulunmalı ve ailesini aydın
latmalıdır. 

Çifte tedrisat veya yarım 
gün usulünü tatbik eden o
kulların talebesi okul saat
leri dışında daha çok ser
best zamana sahip olacakla
rından bilhasşa rehberliğe 
muhtaçtırlar. Boş zamanını 
iyi kullanmasını bilen talebe 
hem okulda muvaffak olur, 
hem de hayatta muvaffak ol
manın en mühim şartını el
de etmiş bulunur. Bu husus
ta aşağıda sıralanan nokta
ları bilhassa dikkate almak 
lazımdır: 

1 - Bu mesele ta le benin 
yaşına, sıhhi vaziyetine men
sup olduğu ailenin içtimai 
durumuna ve yaşayış tarzı
na, muhitine ve mevcut im. 
kanlara göre değişi·. 

2 - Talebe okul dışıuda 
uykudan başka yemek ye
meğe, istirahate, ders çahş
mağa, oyu:ıa, nezih eğlence
lere, içtimai münaCiebetlerde 
bulunmağa da zaman ayıra

caktır. 

- Çifte tellrbat veya ya
rım gün usullerini tatbik e
den okul talebelerine boş 
kalan yarım günlerini nasıl 

geçirecekleri hakkında reh
berlik edilmesi bilhassa la
zımdır. 

a) Öğleden sonra boş za
manı olan talebeye ders ve 
vazife hazırladıktan başka, 
bu tamimin 3-4 ve 5 numa
ralı fıkralarında izah edilen 
faaliyetlerden bir veya bir
kaçı ile. meşgul olmaları, sa
bahları erken kalkacakları 
için vaktinde yatmaları tel
lcin edilenoli clir. 

b) Öğleden evvel boş za
manı olan talebeye de, ders 
ve vazife hazırladıktan son
ra artan zamanlarını 3-4 ve 
5 inci fıkralardaki faaliyet
lere tahsis etmeleri, vaktin
de yemek yemeleri telkin e
dilmelidir. 

iV - Ailevi durumu do
layısile hariçte çalışmak mec 
buriyetinde olan talebe ile 
öSretmen ayrıca meşgul ol
malıdır. 

V - Çocuk velileri okula 
geldikçe ögretmen veya baş 
öğretmen çocüklarm boş za
manlarını nasıl .. geçirirlerse 
<endileri için daha faydalı 
>lacağı hakkında izahat ver
neli ve ·okullarda teşekkül 
ıtmiş olan himaye heyetleri 
le sık sık temas edip bu 
.ıesele hakkında tedbirler 
almağa çalışmalıdır. 

VI - Kültür direktörleri 
ve ispekterler okulları tef
iş esnasında bu tamim hü
:ümlerinin yerine getirilme
! hususunda ne gibi tedbir
h alındığı tetkik edecek
hdir. ....................................... __ . 

:~" Yeni Sinemanın 
tzmirde ilk defa zengin şahser filimler haftası 

GANGESTER'N KARISI 
Akim Tamiroff - Anra May - Vong 

ÖLDÜREN GÖZLER 
Bay ÇE"!'iN - 3 Silahşrlar - Kovboy 

Milli Şefin Istanbulu ziyareti - Halkla temasları 
ASRI RUMBA - RINKLI MIKİ 

••ı:=-ım.::ı ::ı:::m•wıcm1E:.3lulCJI" R·K·Ç·E·F·O·K·S-jJR·N·A·L--~~-' 

-·Aradan epey zaman geçti .. 
Bir, günl !birdenbire tele-

~fon çaldı. Elime ahzeyi alıp 
kulağıma götürünce hapis
hane müdürün sesini tam
dım·. Şöylece konuşmağa 
başladık: 

- Nevar, ne yok iki gö-
züm? 

- Sağb, eylik ... 

fşı bir Jşefkat~ve:;;merha 
~hissi duymama:sebeb'oid• 

Müdürün dediklerinifol 
ğu gibi yazıyorum: "Bek' 
iyi bir delikanlı .. Fakat t' 
tana uyup mahvetti kell . . 
sını ... ,, 

- Bugün vaktin müsaitmi? 

İşte bu iki cümle, Beki' 

bütün hayatını hülisa e 
yordu ... 

Ben, bunları düşünürk, 
iç avlunun kapısına. gelOI 
bulunuyorduk. Demir 
maklıklı kapıyı açıp içeri 
girdiğimiz zaman, mahbu 
gene müdürün etufmı 
virdiler. Beni de yadı 

- Evet!... 
- Öyle ise hemen gel ! 
- Peki ... 
Şapkamı aldığım gibi, yolu 

tuttum. Günlerdir Bekirin 

hikayesini merak ediyordum. 
İşte şimdi gidip onunla ko
nuşacak ve bu meraktan 
kurtulacaktım ... 

*** 
Hapishane müdürü, beni, 

gene samimiyetle karşıladı. 
Köşedeki koltuğa oturdum 
ve sordum: 

- Hayır ola! .. Beni böyle 
apar topar getirmeğe sebeb 
ne ? Hakkımızda tevkifmi 
çıktı yoksa ... 

Güldü: 
- Tantı göstermeye iki 

gözüm ... 
Ve ilave etti : 
- Müjde, bizim Bekirin 

kağıdları temyizden bozul
muş olarak geldi. Yakında 
tekrar mnhkemesi görülecek. 

- Sevindim doğrusu .. Pe
ki Bekire müjdeledin mi? 

- Hayır! 

- Amma yaptın ha ... 
Hapishane müdürü gülerek 
bir sigara uzatt: ve : 

- Seni bekledim iki gö
züm, dedi, zaten haberi bu 
sabah aldım. Beraber müj
delersek daha iyi olmaz mı? 

- Tabii.. Tabii... 

Dedim.. Kalktık ve aşa
ğıya indik.. Bekiri sevindir
mekten derin bir haz duya
caktım .. Hayatta ümidsiz in
sanları teselli etmek kadar 
vazife ne vardır ? Gerçe 
Bekiri daha dinlemedim .. 
Betbaht hikaY,esini bilmiyor
dum. Faka ç., hapishane mü
dürünün bana evvel söyle
diği şu sözler, Be kire kar-

ı 1 

mayanlar, yanıma geldi 
ve bir çok şeyler soroı 
başladılar. 

H epsinin gijzlerinde 
denilen bir mana va 
Beni, canlı bir gazete 
okumağa çalışıyorlardı. T• 
ilk sualleri şu oldu : 

- Beyim, geçende 
gazete, yakında bir 
umumi olacağını yazıyord 
Doğrumu? .. 

Derhal cevap 
gecikmedim : 

- Evet... Ben de b 
yerlerden işittim.. Cuoıb 
riyet hükumetinin çok 
kında · umumi bir af İ 
edeceği kuvvetle ıöylen;y 
Şimdiden sizlere müjd 

ye bilirim ... 
Bütün mahpuslar bir ajl 

dan: 

- Tanrı senide muradı 
kavuştura!.. 

Diye dua ettiler ... 
Oldukca yaşlı birisi 

dadaşlarına : 
- Size demedim mi 

cuklar .. , 

- Devam edceek -

annllQııaı nıııııı--ıımm ııınnımıı nıım - .--' 

1 23 Nisan 
çocuk hayra 

Çocuk bayramı hayra 
rın, bayramıdır. Çocukİ 
rnıza bayramı eğlencelt 
çirmeleri için şimdiden 

zırlanalım. fj 
. ~ 

TAYYARE Sinemasında 
T E L E F O N: 3646 

Umumi Harbı doğuran ilk k;-rşun Saraybosna'da atıl' 
mış ve Avusturya Veliahtı ile zevcesi öldürülmüştü. 

1914 SARAY BOSNA FACİASI 

ULTİMATOM 
Bütün dünyayı ateşe veren bu kanlı hadiseyi ve !"' 
. sırada cer~yan edt:n ! ir a~k facia ılı görecekıiP11 , 

MiLLİ ŞEFf MIZ'in İstanbula teşrifleri filmi proğrall" 
1 mıza değer vermektedir. 



(HALKIN SESi) 

SEYHİN OGLU 
Dahi san 'atkar Rodolf Valantino'nun dilber yıldız 

Vilma ' anky ile ç ~virdiği (Şeyhin Oğlu) isimli şahe 
seri lstanbulda Türk san'atkarları tarafından seslendi
rmmşti r. FJimdeki şarkıları kıymetli muganniyemiz Bn. 
Hamiyet Yücesesin tegan:ı i etmesi bu eseri bir kat 
daha güzelleştirmiştir. 

Üç gündanberi Asri Sinemada gösterilen (Şeyhin 
Oğlu) Rodolf Valantino'nun çevirdiği son flimlerden 
biri ve en çok beğenilenidir. 

Mevzu : Gözyaşartan bir aşk, bir babanın şefkatı, 
arkadaş bağlılık ve sadakatıdır. 

OkuyucuJarım_ıza bu fil mi görmelerini h.:· :n.tlc tav
siye ederiz. 

~ Oğlu) filminden bir ashnet~i 

~n Yazılar 1 
E ...... ~~...... 1 

tıi beklerim 
lıfaklar yanar gibi 
Senin hasretle.rinden 
Sökülür arzın dibi 
Upüşürken derinden. 

Sarılırken uzakta 

Aşkımızın bağları 
l<ucaklaş ıp şafakta 
Dolaşmışl ar dağları 

liasretin yara açtı 
Bu g~ce de içimde 
Çıt deyip ateş saçtı 
liepsi başka biçimde. 

Alevlerden yapıldı 
Mehtaplarda her yerim 
Aşkım sana kapıldı 
Y •rın seni beklerim. 

~.~ Şen. 
~ . 
b~balağacı, bir arkadaşı

. ~Ş~r ltlektub yazdı: 
llıdi ipek böcekçiliği 

)orurn. Burada bir dut-
ı ~~ktiştirdim. Dut ağaçla
' 

1
• tiğim toprak .gayet 

~~ toprak olduğu için 
~ celderinin yaptıkları 
llaı r de dünyada eşi bu
~ }'•cak kadar ince olu-
~:· Bu yüzden çok para 
~ .. 1Yorum.,, 
lib•lagacının arkadaşı 

~ ~&'ne sonra cevap yazdı: 
ttJ.tn de seain yaptığını 
· t~k istedim, bir dutluk 
~il •rdirn. 
, kat yetiştirdiği u dut
'ak·d ı en altın çıkardık-

~ b~azide olduğu ıçın 
0 cekleri de'81ipek ye

~~ltın teller yapıyorlar. 
~,:lden senin kazandığın 

an daha çok ikazanı-

tele Satılık 
,Otomobil 
~Uindirli, 85 beygir kuv't modern bir F ort 

\\bili acele satılıktır. 
'i, karşısında (Oska) 
~•ına müracaat. 

KADIN 
--~ .... --

[ 

Uçuk Benizli 
Olmamak Eli

nizdedir 
Benziniz uçuk hasta gibi 

görünüyorsunuz. Bundan kur
tulmanın yegane çaresi; her 
günkü yaşayış tarzını muvak
katen olsun değiştirmektir. 

Kendinize telkin yaparak, 
rahatça ve mutaddan fazlaca 
uyuyarak sinirlerinizi yatış
tırınız Açık havada çokça 
bulununuz. Bir kaç gün ve 
gecenizi böyle geçirirseniz 
benzinizden uçukluk gider. 
Yerine bir pembelik gelir. 
Hatta yüzünüzde çizgilerden 
bazıları da kaybolur. 

Makyajınızın çehrenizdeki 
solukluğu kapamadığını gö
rüyorsunuz. Aynada rujunu
zun sapsarı renginizle tezad 
teşkil ettiğinin farkındasınız. 
Bu halinizden kurtulmak 
için pudranızın altına her 
zaman kullandığınız krem-
den daha yağlı bir krem 
sürünüz her vakitki gibi 
boyadıktan sonra alnınıza, 

çehrenize yanaklarınızın al-

' h. Gaiına içtimJ53 ve ahlaki mevzuları ihtiva eden 

-----~--- uınııı aımıı 

Tunustaki 
Harp 
Hazırlıkıarı 

Romadan yazılıyor: Tunus 
ve civarındaki askeri hazır
lıklar, Romada çıkan gaze
telerde, "Tunusta harp ha
zırlıkları., diye sütunlar do-
lusu yazılar çıkmakta, ardı 
arkası kesilmiyen cephane 
ve asker nakliyatı tebarüz 
ettirilmektedir. 

Mesajero gazetesinin Tu
nus muhabiri, yazdığı bir 
mektupta, Tunusta, günler
denberi yalnız cephane ve 
asker nakliyatından başka 
birşey görülmemektedir, di
yor. Hatta, Tunusta hemen 
hemen hiç kalmamış, hepsi 

Libya hududuna nakledil
miştir. 

Her gece, asker , harp 
malzemesi, at ve katır yük-

lü birçok vapurlar limana 
gelerek yüklerini boşalt -
makta, gene asker ve leva
zım yüklü trenler Cezayir
den gelip geçmektedir. 

Bunlar olup biterken, şe-

hir var hızla müdafaa ha
zırlıkları yapmaktadır. 

Limana, yeni yeni tayya
re defi topları yerleştirilmek 
tedir. Demiryolu köprüleri, 
benzin tankları askeri neza
ret altına alınmakta, siper
ler kazılmakta ve hava hü-
cumlarına karşı sığınaklar 
tesis edilmektedir. Birden
bire geniş bir ölçüde yapıl
mağa başlanan hazırlıklar 
halk arasında bir panik ha
vası yarattığından, ticaret 
ve endüstride hissedilir bir 
durgunluk vardır. 

Popolo di Roma muhabi
rinin bildirdiğine göre, Tu-
nus, harp günlerindeki bü
yük bir askeri merkezi an-
dırmaktadır. Vapur ve tren
ler mütemadiyen asker ve 
harp malzemesi taşımaktadır. 

"'tına birer ruj • noktası k~ 
durunuz ve bunları ve ev
velce pudra altına sürdüğü
nüz kremle birlikte yayınız. 
Boynunuza da belli belirsiz 
ruj sürmeyi ihmal etmeyiniz. 
Bu tarz makyaj size pembe 
ve sıhhatli bir renk verir. 

.1uımmnıııunıınnaıımıııınmıınunnınnımııınnnımıınırnmıım1. 

·; O O K T O R ~ 
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Midede ülser 3 

Daha mühim olan alamet 
mideden kan g elmesidir, kan 
taze olunca yani yaradan çı

kar çıkmaz gelince kırmızı 
olur, midede durduktan son
ra çıkarsa siyahımtırak ge
lir. Ertesi gün yahut bir iki 
gün sonra aşağıdan da kan 
geldiği vardır. 

Bu iki alamet peyda olun
ca hekime muayene olunmak 

için hi~ gecikmemelidir. Has
talığın bir de üçüncü kay et
mek, alameti varsa da bu 
alamet her vakit bulunmadı
ğından onu beklemiye lüzum 
yoktur. 

Mide ülseri merak ettire
cek kadar şiedetli rahatsız
lık vermese de, .lüzumundan 
ziyade babayiğit olup ta, al
dırılmaz, hastalık kendi ha
line bırakılırsa midenin ke
narındaki yaranın delinmesi 
tehlikesi her vakit vardır. 

Sancıların ve kan•n arada 
sırada g elip te, sonra hafta
larca, aylarca hiç bir rahat
sızlık olmamasına da bakma
malıdır. Mide ülseri ayni şe
kilde devam eden bir hasta
lık değildir. Şiddetli sancı 
buhranile kendini gösterir, 
sonra sancı kendi kendine 
kesilir. Belki yara kendi 
kendine kapanır, fakat son
radan gene açılır ve sancı

lar daha şiddetli olur. Bir 
an önce tedavi ettirmek iyi 
olur. 

Tedavi edilenlerin pek ço
ğu iyi olduklarından hele 
ameliyat görenler hastalıktan 
"pirüpak .. çıktıklarından ne
ticesi pek te merak edile-- -~ıııı=-,.......,.::'! 

lzmir Yün 

Garp 
İstihkamları 
Almanyanın inşaat müfet · 

tişi Dr. Todt, "Alman mi
mari,, mecmuasında Fransız 
hududundaki istihkamların 

inşaatına dair tafsilat ver
mektedir. Dr. Todt, geçen 
yaz ayları zarf .nda bu inşa
atın yapılmasının artık müb 
rem bir vaziyet aldığını yaz 
maktadır. Bu zatın bildirdi-

ğine göte bu istihkamların 
planlarını, beton aksamını. 
ve silahlanmasını bizzat ha
zırlamıştır. 

Dr. T odt'un verdiği tafsi
lata göre geçen 20 temmuz
da burada 9000 işçi çalışır
ken, bu miktar eylül ayında 
241 bine sonra 248 bine 
yükselmiştir. Bunlardan baş
ka genel kurmayın emrinde 
90 bin kişi daha çalışmıştır. 

Hulasaten dört ay zarfında 
bu istihkamların kurulması 
için toparlak bir hesapla ya 
rım milyon adam vazife gör 
müştür. Bunun için 9000 in
şaat makinesi kullanılmıştı r. 

Dr. Todt'un verdiği ma
lUmata göre bi r amell!n in 
günde 12 ve hatta baza n 
16 saat çalıştığı bile ol -
muştur. 

cek bir şey değildir. Piyan-~ 
goda en büyük ikramiye ka
zanayak kadar şansı kuv
vetli olanlar da kendi ken
dine iyi olduğu bile vardır, 
fakat insan hayatını bu ka
dar nadir bir şansa bıraka

maz. 

- Son -

Mensucatı 
'ı'4 
J1 Türk A. Şirketinin ,., 

Halkapınar kumas fabrikasının 
: Mevsim dolayısiyle yeni çıkardığı kumaşlar : 

,:1 Sağlam Zarif Ve Ücuzdur 
t~ SATIŞ YERLERİ 
-~~Bi~inci Kordonda 186 numarada ŞARK HALI T. A. Ş. 
~tıMımar Kemaleddin caddesinde Fahri Kandemir oğlu 
~ ~-~~-~~ ~~=---·-....::~-...e::~- m:llEI-• 

DAiMA 
Kabadayı, Kordan ve Yüksel 

Rakılarını İçiniz 
~~Jii;::t:ıl~~li::..t::ıl~~~~~ıı:::.~ mn 

Terzi Kazım Şangüd er 
lzmir: Yeni Ka -,aflar çarşısı 

no. 35 
Avrupanın yii'<B'< t~ rıi m~k 

binden diplomalı 

Peşin ve 
Taksitle 

En müşkülpesent subayla
rın ve sivillerin mizaçlarına 

göre taksitle her türlü elbise 
Diker. 

11 MAltT 

Tütünlerimiz 
Kanada tüccarlarının Türk 

Kanada takası anlaşmasın
dan istifade ederek memle
ketimizden aldıkları tütün
leri Amerikaya sevkettikleri 
orada piyasa üzerinde fena 
tesirler yaptıkları anlaşılmış 
Kanadaya tütün ihracatı me
nedilmiştir. 

Aşcıbaşı Mark 
-z...--:...--

lMakarnaları 

•1937 - 1938 Selanik sergi
sinden birincilik madalyasını 
kazanmıştır. 

Or. İ~mall Hakkı Bllijeer 
Dervlşoölu 

Dahili, sinir, çocuk hastalıkları 
saat 11-14 ıkiçeşmelikte 

3-7 Karşıyaka Yalı 71 Na.da 
T. 3760 

Yün, ipek, Pamuk:, Keten, 
Floş ve karışık her cins ku-
maşı kolayca ve emniyetle 
boyar. Telefon: 3882 

9 EYLuL BAHARAT 
DEPOSU 

~mmwıım um~~-
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- ~oLOGOPERA-rôR 
1111111 • •• •• 

~tı gösteren KUL TURP ARK 
Sineması Gene bu hafta ailevi bir mevzu-

m DR. Fuat Soyer 
-.---------------------- r+ Böbrek, mesane prostat 

t+ idrar yolu hastalıklarını te~ 
~ davi ve ameliyatlarını yapar 
ij 2"nc;i Beyler Numanzade No.'S = 

• al ı nmış iki büyük flinm takdim ediyor. 

SEVGiLİDEN GELEN 
ASRI Sinemada 

a Mart çarşamba gününden itibaren~dünya sıne
macılığının iki eşsiz harikası 1 

~ ~A ...._ ~ ~--~ljnıınn~ ......... ::as:;...-:::..::~=;:~: 

insaflı maiaza 

:~~~~ ~!!El!l-~-

Dr. Fahri Işık 
ızmir Memleket Hastanesi 

Rontken Mütehassısı 
Rontken Ve 

Elektrik tedavisi yapılır 

ŞE • O;..LU Rodolf Valantino YHIN \J Vilma Banky -
""aıcJ Le Messager ) 

Barones ve Uşaiı Kohen ve Saban 

ıkinci Beyler So. No. 29 
TELEFON 2542 

~mm-mmm 

'fan ANNA BEELA - VİLİAM POVEL... 1 
" ll dan temsil edilmiş r :> .1 derecede eğlenceli komedi 
"1~'1a J.\VETEN : FOKS JuRNAL. .. 

.::ar: Barones: 2-5,15-9 sevgiliden gelen 3,15ve7.15tel 1 
::-

Sesli ve TÜRÇE musikili ayrıca hey~ca1;1dad tüyleri 
ürperten bü. ük mac ·1 fılmı 

Vahşi Ormanl-J.r HUkOmdarı 

Ticarethanelerini yeni ma
nifaturacılarda Necati bey 
bulvarı eski Orozdibak ma
ğazası yanında üst kat 29/1 
Nö ya naklettiklerini muh-

Dr. Demir Ali 
Kamçıooıu 

Cilt Tenasül hastalıkları 
elektirk tedavisi 

ızmir - Birinci beyler So 
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Gelenler 
Gidenler 
İzmir mebusu Reşad Mi 

maroğ]u İstanbula gitmiştir. 
Trabzon sayJavı Sırrı Day 
Ankaradan, Aydın mebusu 
Nuri Göktepe Aydından, 

İktisad Vekaleti müşaviri 
Fettah Ankaradan şehrimize 
gelmişlerdir. 

--.... ~.:.~ ... -

.......................................................... 
TUNUS HARP GÜNLERİNDEKİ 

Büyük··") bir askeri merkezini andırmaktadır 
Roma, 11 (Radyo)- Tunustan bildiriliyor: Tunusta günlerdenberi yalnız cephane ve as

keri nakliyatından başka birşey görülmemektedir. Tunustaki bütün askerlerin heps! Libya 
hududnna nakledilmiştir. Her gece harp malzemesi at ve katır yüklü birçok vapurlar li
mana gelerek yüklerini boşaltmakta gene asker ve levazım yüklü trenler Cezairden gelip 
geçmektedir. Ayni zamanda Tunus şehrinde müdafaa etmek için tertibatlar alınmıştır. 

Limana yeni tayyare defi topları yerleştirilmiştir. Demiryolu köprüleri, benzin tankları 
askeri nezaret altına alınmıştır. · 

Tunus harp günlerindeki büyük bir askeri merkezi andırmaktadır. Vapur ve trenler mü-

11 MART 

Selam • 
lzmire 

[Ge.nç, çok değerli ve kalbi daima vatan aşkı, ülkü beye· 
c~nı ıle ça:!'·nı~ şairimiz Münir Müqyet Bekman'in (Yllril· 
yuş) adlı şıır kıtabını büyük bir zevk ve heyecanla okuduk
w "~alk için yazılarak halkevlerinde okunan,, pek çok be" 
genılen ve her ülkü sahibi gencin hafızasını süslemesi ,e 
?ı.dalandırması elzem olan bu kıymetli eserden (Halkın Sesi) 
ı?ın başta ~~el~m lzmire) olmak üzere birkaç nefis şiir ilıf 
bbas etmegı hır bahtiyaı:lık, genç ve ateşin şairimizi de b• 
edebi zaferinden dolayi tebrik etmeği bir vazife ve borÇ 
addettik.] 

-1 
Görmeseydi bu gökler, üstünde ay yıldızı 
Yarılarak akardı yerde alırdı hızı 
Kendi ay yıldızını dikerdi sırtlarına 
Tarih bitti diyerek yol vermezdi yarına. 

Behçet Kema! CidN a::ıAPONta''ÇARPISMALARI 
Ça 2-lar 1 ' Hongkong 10 (A.A) - Çin çete kuvvetleri Peibing ve Tietrlsin etrafında yeniden:.bü-

Olmasaydı eğer Türk, toprağının özünde 
Karanlık belirirdi tabiatın gözünde 
Kopar, parçalanırdı, ezilirdi kuvveti 
Meçhule karışırdı onun da akibeti ! 

Kapatırdı gözünü hemen dünyaya güneş 
Sonu gelmez geceler olurdu kendine eş 
Tufanlaşırdı deniz, kudururdu dibinden 
Kudurur, haykırırdı, ateş olurdu kinden 

Kıymetli edip ve şairimiz yük faaliyete başlamıştır. Burada Japonlarla üç bin kişilik bir Çin çete kuvveti':arasında 
Behçet Kemal Çağların pek şiddetli çarpışmalar olmuştur. Peiping Hankov ve Peibing Süiyan demiryolu muhtelif nok-
çok beğenilen ve alkışlanan talarda tahrip edilmiştir. Hupeh eyaletinin merkezinde Kiyangsang - Sungsian yolu üze-
konferansı intibalarımızı Pa- rinde de çarpışmalar devam etmektedir. Ey batı yamacında volkan yürekli lzmir 

Ey Türk gönüllerinde aşkı sürekli İzmir! zartesi nüshamızda yazaca-
ğız. 

Polis Divanı 
Polis divanı dün öğleden 

sonra emniyet müdürlüğü 

adli kısım reisi B. Sırrı Er
kan'm reisliğinde toplanmış 
ve bazı evraklar karara bağ
lanmıştır. 

-== =· === 
Eziidi 

Alsancak istasyonunda va
ğonları temizlemeğe meşgul 

Mehmet Şen Kayanak iki 
vağon arasında kalarak ezil
miştir. 

awmummır ı ı 

B. M. Öz'ün 
Yeni Konferansı 

Yarın Halkevi hoparlörün
de değerli hatibimiz B. M. 
Öz (Çocuğun tekamülüne te
sir eden amiller) üzerinde ö
nemli bir konferans vere
cektir. 

•••••• «······ 
Düzeltme 

Dünkü (Halkın Sesi) nin 
zabıta vukuatı arasında, Aba
cı oğlu hanında vukubulan 
bir hadiseden bahsederken 
"Salahattin Pelister'in başına 
sandalya ile vurarak,, yazı
bcak yerde baştaki (e) nin 
<lolmuş bi.- ş 1<ildc yazılır.::; 
olmasmdan (t) den sonra bir 
(1) i!!i ıe cJilmiJ culunma
sından ve aradaki kelime 
müşabehetinden sehven Po
lisler'in şeklinde dizilmiştir. 
Keyfiyeti tashih eder ve 
özür dileriz. 

Yoklamasını 
Yaptırmı

vanlar 
İzmir Askerlik şubsienden: 
1 - Gerek İzmir içinde 

oturan ve gerek köylerde 
yoklama hey'etini yetiştirme
yen 335 doğumlulardan he
nüz ilk yoklaması11ı yaptır
mamış yerli ve yabancı er
lerin nüfus hüviyet cüzdan
larile birlikte Alsancakta as
kerlik şubesine bizzat gele
rek yoklamalarını yaptırma
ları lazımdır. 

2 - Askerlik muamelele
rile sarih adresleri tespit e
dilmek üzere henüz muvaz
zaflık hizmetini yapmamış 

316 331 dahil doğumlu gay
ri islamların ve şube emrin
de bulunan hava tebdili er
lerin nüfus hüviyet cüzdan
larile beraber şubeye gelme

DR. SAHT SEYYAHATA ÇIKIYOR r.,' . 
Saklı durur andımız, her karış toprağında 
Yanar meş'ale gibi, yükselen her dağında. 
Toprak oldu teprakda, senin için Türk eri 
Kucaklaştı mezarla, asla dönmedi geri! 

Berlin 10 ( A.A. ) - Dr. Şaht uzun sürecek bir istirahat seyyahatına çıkacaktır. Dr. 
Şahhn yarın (bugün) hareket etmesi pek muhtemeldir. Kendisi evvela İtalyaya sonra Mı-
sıra ve daha sonrada lngiltere ve Hollanda Hindistanına gidecektir. 

Selahiyettar muhafiller Dr. Şahta hükumet tarafından herhangi bir vazife verilmiş ol
duğu hakkındaki haberleri kat'i surette yalanlamaktadır. Hasretin asırlarca, sürseydi inan yine 

Can.ımızdan abide dikerdik eteğine Japonlardan Haynan Adasında 5000 Senı bırakmazdık, yolundan dönmezdik 
Türk diye, Türk ilinde sensiz övenmezdi k. Kişi Telefat Var 
Ey batı yamacında ateş yürekli lzmir. 
Anadolu kalbinde aşkı sürekli lzmir! 

Sungking, 10 (A.A) - Central Daily Hevs gazetesinin bildirdiğine göre Haynan ada
sında askeri vaziyet heyeti umumiyesi itibarile istikrar bulunmuş gibi bir vaziyettedir. 
Fakat Japonların kayıbı beş bin ölüden fazladır. Çin çetecileri halen adanın dağlık-kıs
mına iltica etmişlerdir. Buradan adanın beş eyaleti arasındaki yollarda Japon nakliyatını Görmiyecek toprağın, artık bir kara dünü 

Şehid gövdelerile temelledik bugünü 
Andımızdan nöbetçi vardır kapılarında 

hücumlarile güçleştirmektedir. · 

·Filistin Konferansı Akim Kalmış Gibidir 
Londra 10 ( Radyo ) - Filistin konferansı akim kalmış gibidir. İngilterenin oniki ay 

içinde Filistine yeni Yahudi muhacir kabul edilmemesi ve umumi bir af ilan olunması 
hakkında verdiği karar Yahudilerce reddedilmiştir. 

Dün de Türk'tün ey lzmir, ve bugün de yarın da! 

Büyük Şef Par- ' 
ti Merkeziu de 

Baştarafı lnci 'sahifede ·
muşlardır. Cümhurreisi, se
çim hazırlıkları hakkında 
genel sekreter Fikri Tüzer
den izahat almışlar ve parti 
merkezinde bir saatten fazla 
meşgul olmuşlardır. 

Milli Şef, parti binasın 
dan çıkarlarken bina önün
de toplanan halk tarafından 
hararetle alkışlanmışlardir. 

Mevsuk malumata göre, 
mebusluk ıçın müracaat 
edenlerin adedi .üç bin beş 
yüzü geçmiştir. 

--:;-..=:..-..-

Hatay 
Haberleri 

--~-...... ·-
Antakya 10 (A.A) - Ana

dolu ajansının hususi muha
biri bildiriyor: 

Açıldığı evvelce haber ve
rilen Antakya atlıspor kulü
büne dahil olmak istiyenler 
askeri mümessillik binasın

da bir toplantı yapmışlardır. 
Toplantıda askeri mümessil 
kurmay albayı Şükrü Kanat
lıda bulunmuştur. Kulup bi
nicilik, atıcılık, dağcılık ol
mak üzere üç koldan teşek
kül etmektedir. 

Antakya 11 (Hususi) Ha
tay meclisi dün toplanmış iki 
yüz yirmi bin liralık munzam 
bütçeyi kabul etmiştir. 

Hatay Elen fahri konso
losluğuna buranın tanınmış 
tüccarlarından Bay İstirati 
Gliptis tayin olmuştur. Yeni 
konsolos Beyrut Elen baş 
kon~olosu tarafından devlet 

Milli Şef 

Danimarka sefirini ka
bul buyurdular 

Aokara 11 (Hususi) Dün 
öğleden sonra saat 15,5 te 
Reisicumhurumuz İsmet İnö
nü Danimarka sefirini mutat 
merasimle kabu' buyurmuş

lardır. Merasimde , Hariciye 
vekaleti umum katibi Numan 
Men~menci oğluda hazır bu
lunmuştur. 

--.... ··~--
Yarınki maçlar 

Geçen pazar başlıyan [yeni 
asır kupası J maçları ikinci 
heyecanlı karşılaşmaları bu 
hafta yapılacaktır. Şehrimi

zin en kuvvetli üç takımile 

egenin en kuvvetli iki takı
mı olan Aydın ve Nazilli 
takımlarını karşı karşıya ge
tiren bu müsabakalar çl)k 
alaka uyandırmıştır. Geçen 
haftaki ka:~ .!J ;:ııalarda Do
ğanspor ve Ateş takımlarile 
beraber.! b. .. !.:ın Nazilli ve 
AJ C.:ı,ı takınılan bu hafta da 
şehrimize gelecekler Doğan-
spcr ve Ü. ->k takımlarile 
karşılaşacaklardır. Tam kad
ro ile çıkmamaları ve antre
mansızlıkları yüzünden bera:. 
bere kaldıkları tahmin edi-

v. U.meclisi 
Vilayet umumi M. dün öğle

den sonra vilayet salonunda 
valimiz B. Fazlı Güleçin re-

Kalbimizde aşk gibi dolaşır türkülerin 
Gençlik yüreklerinde ülküdür ülkülerin 
ilk hedefin alevi geçti ufuklarından 
Selam ve sevgi sana Ata çocuklarından 

Ey batı yamacında zeybek nefesli lzmir 
Ey Ankara kalbinde, çağlıyan sesli lzmir! 

isliğinde toplanmıştır. Bazı Balçova· Köyünde Yagv Jı gu··re~ . 
dilekler hakkında teklif ve 'f 
takrirler okunarak aid olduk- 'F'" ~ 
ları encümenlere havale edil- ~· 

miş, bu meyanda halkın ve 
şehir ihtiyaçlarının ehemmi-
yetle nazarı dikkate alınma 
sında vakıflar idaresi
nin gosterdiği yardımlardan 
bahisle Kemalpaşa azası B. 
Said Pınar ve sekiz~ arkada
şının imzasile verilen bir 
takrirde bu idarenin İzmir
de yüz yataklı bir hastane 
tesis etmesi istenmiştir. 

Takrir üzerine geçen mü
zakere neticesinde vilayet 
namınına bu hususta lazım-

gelen teşebbüste bulunması 
kararlaştırılmıştır. 

istimlaki emlak hakem he
yetleri azalarının yeniden se
çilmesi hakkındaki teklif te 
idare encümenine havale e
dilmiş sah günü sad::ce mü" 
zakerelerine başla ak üzere 
celse kapatılmıştır. 

~fenin Aşkı 

Yarınki pazar günü öğle- ya Süleyman, Babaeskili İb' 
den sonra saat tam on üçte rahim Molla Mehmet ve d•• 
Balçova altında Andaç ya- Iİ' 
nında Balçova C. H. P. oca- ı ha tanınmış meşhur pe~ . 
ğının tertip ettiği yağlı peh- ! vanların iştirak e~eceklerıo' 

~~~:!:~ş~::~~: a:~..:~~::~-~~:~~~-!::::&? al~:
Hafkın Sesi Hakkın Sesid,!t 
"Aile Ocaklarını Söndü.ren 

Caııavar" Hakkında •• 
---------------~ ..... _:_...::~------------

Ustad Muhlis Sebaheddin 
ve yanında 30 kişilik büyük 
operet topluluğu bu akşam 
Kültürpark kışlık gazinosun- Okuyucularımızdan Bay M. Nuriye : 
da saat 9 da suvare Pazar Mektubunuzu aldık gazetemiz ve (Aile Ocaklarını Söocl'' 
günü saat dörtte matine ren Canavar!) başlıklı hayattan alınmış derslerle dolu te~ 

ta ne netice alacaklardır? Üstadın büyük takdirler rikamız hakkında gösterdiğiniz teveccühler, yaptığınız il~ 
İlk maç saat 13 de Üçok uyandıran en yeni milli ope- fatlara candan teşekkür ederiz. "Halkın Sesi,, tefrikalatl. 

len takımlar bakalım bu haf-

il k reti (Efenı"n Aşkı) Pazar gu". yazarken de halkın dertlerini deşecek, bu derdlere i1
1
' 

Nazi i, i inci maç ta saat k d'll' 
15d D nü akşamı Üstadın cihanşu- ötü bir derman gösterecek mevzular seçmeği meslek e ı" 

saat e oğanspor-Aydın digw inden bu tefrikada da hakiki hayattan alınmış bir ~~ 
t k 1 as d ı k mül eseri (Ayşe) opereti. a ım arı ar ın a yapı aca - safhalara rastlamak gayet tabiidir. 
tır Dağda donarak öldü d' 

Gelen haberlere göre ondc _ Evvelki gün odun kesme· Bu içtimai yara için sizin tarafınızdan tutulmuş notlar:,,, 
kuz martta milli küme maçları ğe giden Ödemişin Ayşe o- halkın gazetesi olan Halkın Sesi memnuniyetle dikkat lı' 
başlıyacaktır. Milli küme maç ha maliallesinden 80 yaşla- zarına almağı teveccüh ve iltifatınıza tekrar tekrar tefe 
lan olduğu gün Yeni Asır rında B. lskender dağda fır- kür etmeği bir borç add~deriz. 

leri ilan olunur . 
.kupa maç• tehir edilerek baş- ıınanın tesiriyle danarak öl- Halkın Sesi Hakkın Sesid~ 

.ı:----~--------r_e_is_in_e_t_a_k_d_i_m_e_d_i_lm_:iş_ti_r_. _ _:_ka haftalarda oynanacaktır. müştür. ~~-=~~~-::~~~~~~~~ ·~ 
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