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YARIN YURDUMUZDA SEÇiM BAYRAMI VAR 
. ................................................... ıw .............................. ıml ... 

,ı;;:pada veUzakŞarkt) Alman orduları harekete geçti 
~~--------------b Avrupada meselenin biri hallolmadan diğer biri, 

. Ç \defa daha bir dikenlisi zihinleri tırmalamıya başlı
,; 0slovakyanın Alman Südetleri nejterile uğradığı 

ORTA AVRUPADA HUMMALI BiR 
•rap verici ameliyattan sonra hastanın biraz rahata 

ti Cağın~ zannedenler pek çoktu. Fak~t son hadiseler 

ASKERİ FAALİYET BASLADI , 

11 Yor kı yarayı kangıran olmaktan kurtarmak için vü
ıttal.nız o kısmına cerrahi bir müdahelede bulunmak 
\> kıyecektir. 

Almanlar Slovak Topraklarına Girdi - Çekoslovakya 
------------ ııııım------------

Ve Polonva Hudut-larını Kapadılar 
~ ~ larır, leblilerin ortaya attıkları ) eni talepler orta 

11~. a zaten orta.lığı sarsa=: fırtınayı bir kat daha şid-
Tuna köprüsü tarassut altına ahndı 

Rusya 1 ngiltere Fransa 
Mareşal Görlng ansızın Sen Remodan Berllne döndü 
vaziyeti çok yakından takip ediyorlar 

~k •rınekten başka bir şey ya pmıyacaktır. 
• Şarkta vukua gelen veya bililtizam ihdas edilen si
t •skeri vukuat ve hadisat karşısında Moskovanın da 

~~e tahammülünün gittikçe azaldığını gösteren işaret
~l'trıeğe başladı. Stalin ile .Molotofun sori beyanatları 

,. 111~t ve alametlerin en barız birer misali sayılabilir. 
•.. 

1 
6yor ki orta Avrupa gibi uzak şarkta da ~siyasi bir 

e ~1 tlılc hükum sürmeğe başlamıştır. Şimdilik siyasi vazi
tf ~laöylenecek söz şudur: 
1 

,
11 
ıklar çok, doktorlar az meharetli, ilaçlar daha çok ... 

Paris 14 (Radyo) - Var- etmiştir. 
şovadan bildiriliyor. 1 Paris 13 (Radyo) - Ber-
. Almanların Slovkyayal kar- !inden haber veriliyor: 

şı aldığı vaziyet burada fena Viyanadaki Alman ordu-
akisler yapmıştır. Hududların sunun mühim bir kısmı, Slo-
takviyesi r. e başlanmıştır. vakya üzerine yürümeğe 

Roma 13 (Radyo) - Zev- amade bir vaziyete girmiş-
e !sile beraber San Remoda t" ır. 
istirahat t!tmekte olan ma- Prag 13 (A.A) - Bu s~-
reşal Göring, Slovakya ha- bahtan itibaren münakalat 
diseleri üzerine bugün tay- durdurulmamış olmakla be-

SIRRI SANLI yare ile Berline hareket raber Tuna köprüsü sıkı bir .................. .- ............................. H................. 0000 0000 J0 .>000 JOOC):JOOOC)O CJ0 0000 >CJCJ000D000000000000000 

tı • • K .. d d k ' HITLER rıyenın urt ağın a ı ı Viyana14(Rad-
yo )- Alman dev-

ı•s yan cok bu·· yu·· du·· ~~! v~~~ı!!~:e~i;:: 
ret edecektir. Ayni 

' · zamanda yıldönü-

t"ıs~Asiı;;'A~;;;;d;,K;~ı;· Çarpış- · ;;~.1a:1aük1a;ı::e~i~~ 
yuk askerı geçıt 

malar Devam Ediyor Bir Fransız ı,:i:!~~:kt.~. hazır 
T • d o•• •• •• ıd•• Viyana 14 (Rad-ayyareSI e uşuru u yo)- Hitlere mu-

h hafız taburu Viya-
lll 13 (Hususi) Suri- / naya geldi Viya-

telen haberlerde Kürt ·• ~ nada Hitlere yapı-
t ~İkan isyanın gittik- lacak istikbal için 
~lfliyerek tehlikeli hazır!. k bitmiştir. 

tarassut altına alınmıştır. da fena bir tesir uyandır-
Prağ 13 (Radyo) - Hü- mıştır. Resmi mehafil mer-

kumet Slovakya hadiselerin kezi Avrupanın yeniden ka-
den dolayı Berlinle daimi bir rışacağı kanaatini göstermiş-

temas halinde bulunmakk- 1 tirBerlin 13 (Radyo) Slovak-
dır. yanın Brno havalisinde Çek 

Almanların, bazı Slo\•ak jandarmaları ile Alman teba 
kasabalarını zaptettikleri ve ası arasında kanlı arbede-
resmi binalara Alman bay- ler olmuş ve Almanlardan 
rağını çektikleri söyleniyor. bazıları yaralanmıştır. Bu ar-

Paris 13 (Radyo) Çekos- bedeler, Berlinde heyecan 
lovakyadaki hadiseler, bura- uyandırmıştır. 
00~~00~~~000000~~~ ~~~~~oooooooo~~KOO 

ViYAN AYA GiDiYOR 

~et aldığı, Fransız 
· t •llığıaın tenkil kuv
llb tkviye etmiş olması
'~I en Yaziyete hakim 
~i hı bildirilmektedir. 
"111 aberlere göre hu
d, q Yakın of an Kürt 

ı Yarın Seçim Bayramımız Başlıyor 
Yarın yurdumuzda seçime bir milli bayram sevincile başlanıyor. 

· lb faaliyette bulunan 
h Uhasara etmek için 
~ı lıdudundan geçmek 
~lt'-lekte imiş, Halep-
1 ~: telgraflarda asileri 
~~'bek maksadiyle F

. iıı: . hududumuzdan 
~- llıüsaade edilme

~et ediliyor. 

'1 b? haberleri teyid 
)o~çbır resmi malu-

'iı ': Hakikat ol~ güne~ehemmiyet kespetmiş 

tii"~0~
0

İs:;;· ~~~~Üz•-
rinde dolaşan bir Fransız 
tayyaresini düşürmüşlerdir. 

~1 .. an i;;;kA~-;;m'k~d;;~l:glıt-:;~d; mi yoksa bizim mahallede mi? 

, ~t~ıerd k d v İ ·1 d b. . v. b. k b. .. d t f d ~ l"t e o u ugunuz ngı tere e ır ınegın ır seneye ya ın ır mu e . zar ın a on 
1 're süt vererek Amerikadaki rak:p ineğin elinden veyahud memesınden rekoru 

~~ .. 
)~rtttt'Yı okuyan sohbeti hoş bir okuyucumuz bize şu teskereyi gönderdi: 
~titti Yd! .. ~izim mahallede beslenen tek bir ineğin bütün mahalle halkına tek başına 
t~tt r lt ıgıni öğrenselerdi, ıngiliz ve Amerikalar bu rekorun bizim mahalledeki inek 
'""t b ırıldığını kabul ve teslimde tereddüd etmezlerdi ... 
~elediye sütleri ciddi bir surette kontrol etmeğe başlayınca bizim mahalledeki 

1
b-. iıı ~~ğdi: Şimdi verdiği süt ancak inek sahibinin çoluk çocuğuna yetebiliyor! 
~ttf d~Wln yattığı beslendiği ahırda samanlarla örtülü kocaman bir çeşmenin bulun
'~• ılnıiş! inek bu faal ve cömert yardımcısından mahrum edilince onun bereketi

~~~._ l ' ve birden bire gözden düşmüş. ,, 
h,:jcu, diğer bir o~ . uyucumuzun bu tezkeresini okur ve hilekar insanların yüzün

arın hile kıredilerini kaybettiklerini düşünerek : 

iSTER GÜL İSTER AÖLA 

Seçime sabah erkenden başlanacaktır. Bütün İzmirliler reylerini Cumhuriyet lhalk rar
timize sevine sevine vermeğe ancl içmişlerdir. 

Dün ilk seçim konuşmasını bay Atıf inan yapmıştır. 
~::::.oı:ı:~-~~~ııın~- ._-,_-~~ ,-~·-·-=-:.-"":.~:;-"'""':"-"'"'-~-::~~ :..•-~ımım~=-=-J!!!ie~-"41!.~ 

Çok ugurlu ve Halkın Sesi Hakkın Sesidir 
hayırlı bir kişe • -·-:-

Her ay birçok vatandaş- Beledıyemızden bir rica 
)arını uğuru ile sevindiren 
eski mahkeme önündeki tay
yare bilet bayii berber Re
cebin Cumhuriyet Kişesi bu 
defa da 8531 numara ile 
15000 liralık büyük ikrami
yeyi Cumaovasında amelelik 
eden Er...r. enekli bay Hüseyin 
Akın ve arkadaşı bay Ah
medi sevindirdiği gibi biner 
ve beşyüz liralık birçok ik
ramiyeler tevzi etmekle uğur
lu bir k işe olduğunu vatan
daşlara tekrar ispat etmiş 
olduğundan zengin refah ve 
saadete kavuşmak istiyen 
halkımıza kişemize gelip bir 
bilet almalarını tavsiye ede
rız. 

Eski Mahkeme önünde No. 
466 Tayyare bileti bayii 
berber Recep Demirloren .................................................... 
Çocuk zevk ve neş'e kay

nağıd ı r Çocuğu sev! herşey
d ~n n:~ hrum yavrularıda se
vebilr.· d e için yılda bir lira 
verip Çocuk esirgeme Kuru
muna üye olalım. 

Tilkilik orkl okul talebelerinden aldığımız bir mektubu 
aynen aşağıya geçiriyoruz: 

Geçen gün bindiğimiz ( ... ) Ju otobüsün biletçisi ( ... ) bir 
arkadaşımızın talebe olduğunu gösteren tramvay kartı oldu
ğu h~lde onun otobüslerde geçmediğini söylemiş, nısıf bilet 
kesmıyerek kuru ve manasız sözlerle arkadaşımızı otobüs
ten indirmek istemiştir. 

O dakika otobüs içinde bulunan halkta biletçiye, haksız 
olduğunu söylemişlerse de b!letçi dinlemeyerek otobüsü Ke
mer karakolu önünde durdurmuş ve bir polis çağırmıştır. 
~ele~ poli~ arkadaşımızın kartını görmüş ve doğru bulmuş, 
bıletçıye bılhassa haksız olduğunu söylemiştir .. 

Bu meseleyi biletçinin -daha çok inadı yüzünden- halle
demeyişi ve biz talebelerin karşısına bir polisi getirişi he
pi~izi mahcubiyetlere sevketti. 

ilk geçen vakayı ayvuklada binen bir kontrola anlattık, 
ve ondan da haklı olduğumuzu söyliyen sözleri dinledik ... 

Kültür işlerine pek büyük bir alaka ve ihtimam göster~n 
sayın Belediye Reisimizden bu hususta icabedenlere lazım 
gelen emirleri vermesini yalvarırız. 

1 ilkilik Orta okul 
Öğrencilerinden 

5 imza 

Halkın Sesi Hakkın Sesidir 



~Afifi E 2 (llALKIN SESi) 

rAii:O~ıd;-~~Sci~ü;;';i]~l Dünyada 
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Ankara Radyosu 
(Bugünkü program) 
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Bana 
Günahı 

• 
içimi 

İşledi2im Büyük 
Hatırlatacak Gene 
Yaktıracaksınız 

Bize şiirini okuyan ihti
yardan ayrılarak Bekirin 
bulun 1uğu koğuşa doğru 
yürümeğe başladık. 

Hapishane müdürü bana: 
- Bekir, müjdemize kim

bilir ne kadar sevinecektir! 
Diyordu. 

· Koğuşun demir parmaklı 
penceresine geldiğimiz za
man müdür, içeriye seslendi. 

- Bekir, Bekir!.. 
Fakat hiç bir ses yok. .. 
Hapishane müdürü : "bel-

ki uyumuştu,, dedi ve aya
ğile demir kapıya vurmağa 
başladı. Eiraz sonra ağır 
ağır yürüyen , ayak sesleri 
yalclaştı. Ve Bekir ilk defa 
gördüğümden daha perişan 
bir halde, yüzü sapsarı pen
cerenin önüne geldi. Bakış · 

larında "beni gene niye ra
hatsız ettiniz!,. der gibi bir 
mana vardı. 

Müdür: 

- Müjde Bekir, dedi, ev
rakın temyizden bozulmuş 
olarak geldi.. Yakın.da mah
kemene yeniden başlanacak ... 

Bekir, önce bu seviçli ha
bere inanmadı ve : 

vermeye! .. 
Dedi ve alnını dayadı. 
Hapishane müdürü, beni 

Bekire biraz daha yaklaş
tırmak için : 

- Gördünmü Bekir.. Ar-
k adaşımın ayağı sana da 
uğurlu geld: .•. 

Deyip ilave etti : 
- Bizim arkadaş, senin 

vak 'anı gazetelercle okuduğu 
gündeberi seninle konuşmak 
istiyor.. Geçende, seni çok 
yorgun bulduğumuz ıçın 

konuşmayı bu güne bıraktık .. 
Tam sırasıdır .. 

Bekir cevap vermedi.. Ne
den sonra inler gibi şunları 
söyledi: 

- Bana, işlediğim büyük 
günahı hatırlatacak, gene 
içimi yaktıracaksınız ... Yal

varırım size vaz geçin bun
dan ... 

Hapishane müdürü yüzüme 
baktı ve Bekire: 

- Bırak şu çocukluğu, 

dedi. . Hayatta herşey olur. 
İnsan derdini anlata anlata 
teselli bulur oğlum!.. Üzüle
cek ne var? ... 

--~-

Kocasına ihanet 
eden kadinlar 

Çok eski devirlerde koca
sına ihanet eden kadın ci 
nayet işlemiş gibi ceza gö
rürdü. 

Yahudiler kocasına ihanet 
eden kadını taşa tutup öl
dürürlerdi. Romalılar kadını 
idam ederdi. Orta çağlarda 
Fransada kocasına ihanet 
eden kadının saçları, kirpik 
leri, kaşları- traş: edilir ve 
kadın ömrünün sonuna ka
dar evine kapatılırdı. 

Likürg kocasına ihanet e
den kadına babasını öldü
ren evlada yapılan muame
leyi yapardı. Lokrienler ka-
dının gözlerini oyarlardı . 
Saksonlar kadını diri diri 

... ~yakar, kadını baştan çıka

ran erkeği de yanıbaşında 
asarlarnı. İngilterede erkek
leri sürerler, kadınları öldü
rürlerdi. İspanyada kadını 
da erkeği :de hadım yapar
lardı. Polonyada erkekleri 
bir tahtaya :çivileyip bir 
nehrin üstüne: atarlar, yanı
na da bir bıçak ,koyarlardı. 
Adam ıstıraba dayanamaz, 
kendini öldürürdü. ~ Mısırlı-. . 
lar ... _kocasına ihanet .. ..':_ eden 
kadınınai burnunu keserdi. 
Amarikanın ilk rahibesi 

Meşhur Amerikalı dilsiz
ler ve vatanseverlerinden Et 
han Ailen kızı Fı ances Ai
len, rahibeliğe giren ilk A
merikan kadınıdır. 
90 Ylldır doktora git

mlyen adam! 
Nevyorklu Mister Vels 90 

yaşına basmıştır . Şimdiye 
kadar bir kere olsun doktor 
yüzü görmemiştir. Soğuk al
dığı veya vücudunda kırık
lık hissettiği zaman bezin , 
hastalığı şiddetlendiği vakit 
de bu ilacına biraz treben
tin ktrıştırarak içer ve er-
tesi günü gene dipdiri ola
rak işine gider. 
Sun'I bira ve şarap 

Alman kimyagerleri sun 'i 

Türkiye Radyodifüzyon Postaları 
DALGA UZUNLUGU 

1639m. 183Kcs. ır-:7. 
T.A.Q. 19,74m. 15195Kcs. 20KW. 
T.A.P. 31,70m. 9465Kcs. 20KW. 

12.30 Proğram, 12.35 Türk 
müziği - pi, 13 memleket 
saat ayarı, ajans, meteoroloji 
haberleri, 13.15 müzik dans 
müziği - pi, 13.45.14 konuş

ma - kadın saati, 18.30proğ
ram, 18.35 Müzik - senfonik 
plaklar, 19 konuşma Türki
ye postası, 19.15 Türk mü
ziği -halk musikisi-Tanbura
cı Osman pehlivan, 19.35 
Türk müziği karışık proğ
ram - Hakkı derman ve ar
kadaşları, 20 ajans, meteo
roloji haberleri, ziraat Bor
sası fiyat, 20.15 Türk müziği 
Çalanlar : Vecihe, Reşad 
Erer, Cevdet Kozan, Kemal 
Niyazi Seyhun. 
Okuyanlar: Sadi Hoşses, Me
lek Tokgöz. 1- Osman bey
Saba peşrevi. 2-Dede - saba 
şarkı - guşeyle gel bülbülleri 
3-Hüsnü efendi - Bestenigar 
şarkı · çok sürmedi. 4-tanbu
ri mustafa - bir esmere gönül 
verdim. 5-Reşad Erer- Tak
sim. 6-S. Kaynak - Şevkefza 
şarkı - durupta bir bakışın. 
7-Said dede- Şevkefza•;saz 
semaisi. 8 Kaz ım Uz - Kanı 
değil. 9-Rahmi bey- bir sihri 
tarab. 10-Muhlis Sabahaddin 
-Bahar geldi. 11 saz semaisi 
22 memleket saat ayarı. 
21 konuşma - hukuk ilmi 
yayma kurumu. 21. l5csham, 
tahvilat, kambiyo-nukut bor
sası fiyat. 21.25 Neşeli plak 
lar - R. 21.30 müzik (Radyo 
orkestrası - şef : praetorius. 
22.30 müzik operetler pi. 
23 müzik cazband-pl. 23.45 
24 son ajans haberleri ve 
yarınki proğram . 

--~-~--
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Böbrek hastahkları: 2 

- Doğru mu müdür bey? 
Diye terecldüdü::lü o:-taya 

koydu. Fe1.kat hapishane mü
dürü ci ·ldi b!r eda i!e şu 

Ve dişarıdaki mahbuslar
dan birine gardiyanı çağır

masını söyledi. Söze ben de 
karıştı.~ : 1 

- Oyle ya canım ... Bunda 

bira ve şarap imali için ge
ce gündüz çalışmaktadırlar. 
Bu suretle, hakiki bira için 
lazım olan malzemeler baş

ka sahalarda daha İstifade
li bir şekilde kullanılacaktır. 

Had hastalıklar esnasında 
~irdenbire idrarın azalması, 

göz kapaklarının şişmesi el
lerin ve ayakların şişmesi, 

fazla sıkıntı görülünce der
hal idrarın tahliline şitap et
melidir. İdrarda hali tabiide 
görülmiyen albomin mevcu
diyeti taayyün edince böb
rekde ihtilat husule gelmiş 
demektir. Derhal hasta sıl ı 
bir perhize konulur. Çünkü 
böbrek hastalığında et, yu
murta, tuzlu şeyler. memnu
dur. Süt, yoğurt, hoşaf, ıhla
mur gibi şeyler çok miktar
da olmamak üzere hastaya 
verilir. Dahilen verilen ilaç
ların ne gibi tesir husule 
getireceğini iki günde bir 
yapılacak idrar tahlillerile 
kontrol edilir böbreklerini
zin muhafazasına çok çalışı
nız. Böbreklerimiz sağlığımı
zın emniyet süpaplarıdır. 

' .. 
cevaoı ve,·cıı : 

- Bu işte şaka olurmu 
Bekir! 

çekinecek bir şey yok ki... 1 
Bu sırada gardiyan geldi 

müdür: İngilterede milyonerler 
Bir kaç ayın içinde kah 

rın dan çoküveren genç mah
bus, bütün sevincini dudak
larında toplıyarak tebessüm 
etti. Ve sonra birdenbire 
gözleri ya~ararak : 

- Sağol müdür bey ... 
Tanrı hükfımetimize zaval 

- Aç şu kapıyı!.. 
Emrini verdi. lriyarı pos 

bıyıklı gardiyan iç cebinden 
çıkardığı bir deste anahtar 
içinden oldukca kalın birini 
aldı ve becerikli hareketlerle 
demir kapıyı açtı. 

devam edecek -

E L HA M R A Sinemasında 
Senenin en büyük sinema hadisesi 

lüise Ralner - Fernad Gravey - Miliza Korjus 
Tarafından yaratılan 

BüVüK 
VALS 

Muvaff?kiyetini yüksek kademesini yükselerek sayın 
lzmirlileri hayran etmekte devam ediyor. 

Proğrama ilave olarak: Milli Şefimizin AnkaradaJ İngi
liz sefirini kabulü - İstanbula teşrifleri, Dolmabahçe sa
rayında halkın dileklerini dinleyişi, Üniversiteyi ziya
retleri ve gençliğe hitaben i ·ad buyurd•ıkları tarihi nu-
tukları - Balkan antantı Hariciye nazırlarının Bükreşte 
toplantıları... TÜRKÇE İZAHLI.. 

J İngilterde safi iradı 40 bin 
İngiliz lirası olan her şahsa 

ı milyoner va.sfı verilmektedir 
Bu suretle lngilterede şimdi 
539 milyoner bulunmaktadır. 
~o Santim kutrunda d lu 

1938 Senesinde Nelvaska
ya 50 sant' m kutrunda dolu 
yağmıştır. 

İki başh buzağ• 
A :r.::: i'rnd:ı Kaliforniyada 

bir çiftlikte iki başlı bir bu
zağı dc,g •'?'Ş .. U". Buzağının 

ayakları bir luyvana aittir. 
Yavru normal bir vaziyette 
yaşamasına devam etmek
tedir. - Son -

...... ~"'°l"'E:ıar~ .... 

i =~".Yeni Sinemanın 
Jzmirde ilk defa zengin şaheser filimler haftası 

GANGESTER'İN KARISI 
Akim Tamiroff - Anna May - Vong 

ÖLDÜREN GÖZLER 
Bay ÇETiN 1- 3 Silahşorlar - Kovboy 

Milli Şefin İstanbulu ziyareti - Halkla temasları 
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Vatandaşların işlerinden hllblerlnden 
kalmamaları için 

Davaların bir celsede 
bitirilmesine çalışılacak 

Vatandaşların uzun vade
lerle talika uğrıyan duruşma· 
lar yüzünden işlerinden güç- ' 
!erinden olduklarını göz ö
nüne alan Adliye Vekaleti
miz bu hale mani olmak için 
tedbirler düşünmekte, sık 
sık tamimler yapmaktadır. 
Bu hususta teşkilata son ya
pılan bir tebliğle gene bu 
meseleye temac; edilmiştir. 

Ceza muhakemeleri usulü 
kanununa göre ceza davala
rında taraflarla birlikte şa
hitlerin de ilk duruşmıya 

çağrılmaları ve davanın esas 

olarak bir celsede bitiril 
hakkınla hüküm varken 
mahkemelerin ilk duruş 
yalnız tarafları çağırdık 

ve bu ilk celsede şahitl 
de çağrılıp dinlenmesi ı 

bir talik kararı verildiği 
rülmüşt~r. Vekalet cumh 
yet müddeiumumilikle 
bu halin kanuna uygun 
lunmadığını, bütün delill 
bir celsede irat ve mün 
şa edilerek işin ayni cel 
sona erdirilmesinin iktiza 
tiğini bir daha bildirmit 

Tarihten Bir Yaprak: 

Katil berber 
İstanbulun tarihi eserleri ~ kündür: 

.arasında tamire muhtaç olan- . Her kulun başına yaz 
lar tamir edilecekmiş . Bu gelir, devrandır. 
arada Kocamustafapaşa ca- ~ 
mii de sayılıyor. T·~0 •• rk Tar ..... -

1
.f ..... 

Bu havadis bana Sultan 

C!m'in: tatbı•k edı•)ec 
Camı cem nüşeyle, ey cem, 

bu Frengistandır. 
· Her kulun başına yazılan 

ge ir, dvrandır. 
Beytini hatırlattı. 
Niçin mi? 
Bakın Hadikatülcevami 

adlı kitap, Kocamustafapaşa 
camiini kiliseden cami haline 
getiren Mustafa paşa için 
neler yazıyor: 

"Ash hıristiyandır. Beyazıd 
devrinde saray gulamların
dan iken baş tıraş etmekte 
mahareti olduğundan şehza
de Cem'in idamını taahhüt 
etti. Rivayete göre Kapıcı
başı olduktan sonra yüzünü 
tıraş e :lerek hıristiyan kıya
fetine girdi ve şehzadenin 
hizmetine girdi. Lisanı Ef
rence de vakıf idi. Az müd
dette baş tıraşçılık hizmetine 
alındı ve şehzadeyi zekirli 
ustura ile tıraş etti. Mütea
kiben kaçıp İstanbda geldi. 
Vaziyeti ihbar ettiği sırada 
şehzadenin vefatı haberi de 
Efrenç tarafından vasıl oldu. 
Sonra Rumeli eyaletine, da
ha sonra veziriazamlığa ta
yin olundu. Selim han cülus 

Hataya gönderilecek 
tup, telgraf, gazete posta 
valesi vesair için Tür 
posta ve telgraf ücreti 
feler tatbik edilmeğe baş 
mıştır. 

Yaraladı 
Balçovada 502 sayılı 

Ali oğlu 42 yaşlarında 
cer. bir tarla çınar mes 
sinden bıçakla Ankaralı 

mer oğlu Mevlüt Doğan 
rafından yaralanmıştır. 

.. Döğ~nüş 
Uçkuyularda 415 num 

lı eve kahveci Ahmet K 
gözü döğen ve hakaret 
Hüseyin oğlu İbrahim 
oğlu yakalanmıştır. 

Alsancak Be 
diye Heki;j 
Alsancak belediye he 

liğine tayin edilen bele 
hekimi Galip Erdini va 
sine başlamıştır. 

Bozuk 
Maddeler 

Dün belediye merkez 
ettiği vakit şehzade Ahmedi takası taraffndan bozu 
iltizam etmiş bulunduğu için duğu anlaşılan yirmi s 
eski cinayeti de buna mun- teneke konserve ile sekiz 
zam olarak Bursada idam neke sade yağ imha 
olundu. Mezarı Bursada Mev- miştir. 
levihane mukabilindedir. y ag"' morda 

Sultan Cem'i papanın ze-
hirlediği kabul edilir, Koca Pehlivan G • 
Mustafa paşanın macerası l Q 
bir şarlatanlıktan ibaret ka- reş eri im 
lır. Çünkü yukarıda yazılan- Havanın yağmurlu ve 
ları başarmak cidden heye- tınalı olmasından dolayı 
canlı bir maceradır. çuva C. H. P. ocağının 

Zavallı Cem'in kendisi tik ettiğiyğalı pehliva~ 
için söylediğini Mustafa pa- reşleri tönümüzdeki ha 
şa için d~ tekrar etmek müm- bırakılmıştır. 
'1 --·- - -~-· ı.-~~--~-n::ıı:z:;u:,ıc·.c.>:11~....:mı--ı 

TAYYARE Sineması 
T E L E F O N: 3646 .. ---

Bugün 3 - 5 - 7 ve 9 seanslarında 

Saraabosna Faciası 
1914 

ULTİMATOM 
Büyük harbi ateşliyen .ilk kurşunun romanı 
DiT A PARLO - ERIC VON STOHEIM __.-ı 

l 7 mart cuma pr~ğr~'°7~ız~ ABDuLVEHABIN 
ikinci büyük şaheseri 
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Tavvarede Bir İzdivar. 

" ' f ı .U.'Jı 1 1 ~ik.. l'J;.r; i ı .11 ' -ı .... 
k Ur nıühim bir süs yeri

k• llll~nılmış , kollar pikürlü 
S Pıkürlü, önler pikürlü. 
~lltürü üıtüne dikilidir. 
t, Ôfiyango gibi bağlanı-
111 nünde sık düğmeler. 
I' tt' k 'tik '. apaksız. Yakası ele· 
ar hır şekilde devrik baş
~~ <lrkası kalkık. 
~ tnodelin dikyakası müs 
f1 a, görülmedik h!çbir ta
~~k. Fakat şimdiye ka
" 1ıtıbi1ir kaç kereler gö
~ş olan bütün bu pikür-

, llı1Yongah sentürler, sık 
~ıl eler öyle yerinde kul
f~ 'llıt, birbirine öyle uydu
:ı ki model bir bakışta 

t. '. kıvrak, yeni İ:>ir elbi
"'lr' 

, .. 1 yapıyor. 
l' ,h kadın bilmelidir 
l~ ~•dan yapılmış mobil
ltk terinde fena görünen 

biji tleri kolayca temizle· 
tı1~· l'uzla zeytin yağını 
t t' tıp bir mahlut yapınız. 
p ~te ınantarını buna ba

tkeli yerleri siliniz. 

tGr * 
Urken ayakkabıların gı 

•ı . 
~u 1llsanı rahatsız eder. 
'kk Önüne geçmek için 

•hının kedarlarını ke
h'" ·ı .. i• e yağlayınız. l ~::.=-~·-·,,;:;: ~uıııııı 

tlerin halefi 
·~ olacaktır? 
~d ~ Ma.tin., gazetesinde 
~ Ua-.. _ •• 
~ 4'-c-uuza gore: 

~b- lııcrikan matbuatına 
~· b' ~llaj k ır beyanatta San 

ili 3 o da Almanyanın 
l konsolosu ve Hitlerin 

llıt arkadaşı B. VViede 
\~itlllnları söylemiştir: 
~ldı· er artık omuzlarında 
t~~k Vazifenin ağırlığını 
t t\o tedir, bunun için Füh-
~ın1\'elden bütün tertibatı 
1( I' o . 'd · nun yerme geçe-
. ~u anı evvelden seçilmiş-
tt~i hususta hiç bir isim 
~llt >'e .. ceğin için de beni 
~Orünüz.,, 

[j" -

işlenen cinayetlerin esrarı 
Avusturalyada Porl Darvinde Bir Otel Var
dır. Bu Otelin 17 Numaralı Mavi Odasında 
Esrarengiz Bir Şekilde 6 Cinayet İşlenmiş 1 

Failleri Bir Türlü ll!aeydana Çıkarılamamış 
şamış ve hele İngiliz kapta
nı iki yüz dolarada arttırın
ca büsbütün yola gelerek 17 
numaralı odayı mister Dis

Avusturalyanın Port Dar
vin şehrinde umumi harp 
senelerinde korkunç cinayet
lere sahne olan bir otel şim
di yıktırılmıştır. Port Darvin 

kumandanının 1916 baharın-
da neşrolunan şu emri bü
tün Avusturalyada haklı ola
rak büyük bir heyecan uyan
dırmıştı. 

"İster yerli, ister ecnebi 
olsun Faggin otelinde yat
mak ve geyi geçirmek ya
saktır.,, Otelin sahibi Şarl 
Faggin nüfuslu bir adam 
olduğundan bu emri tahdid 
ettirmeğe muvaffak olmuştu. 

Kumandan, otelin yalnız 17 
numaralı maei odasında yer
lilerin ve ecnebilerin geceyi 
geçirmelerini yasak etmişti. 

Çünkü bu 17 numaralı ma
vi odada son iki sene zar
fında altı kişi öldürülmüş ve 
parası çalınmıştır. Katilleri 
ele geçirmek bir türlü müm
kün olamamıştır. Öldürülen
lerin ikisi ecnebi idi. Zabıta 
17 numaralı : odaya girilme
siui meneden emirnamesinde 
bu odada;geçeli feci hadise
lerin üabıtayı çok işgal et
tii'i gibi devlet için büyük 
masrafları mucip olduğunu 
ileriye i.3ürüyordu. 

Bu memnuiyet otel için 
güzel bir reklam olmuştu. 

Heyecandan başlananlar mut· 
laka bu otelde oturmaktan 
zevk alıyorlar ve ieceleri 17 
ı: u naralı mavi odaya girip 
girmiyeceklerine dair bahse 
tutuşuyorlardı. 

Bu cesurlardan biride İn
giliz gemi kaptanlarından 
Dister idi. Bu adam bundan 
bir ay evvel Blue M ud kör
fezinden gelmişti. Gittiği yer 
de malaylı rnci avcılarının 
hayatını tedkik etmişti. On
yedi numaralı mavi odaya 
girilmesinin yasak olduğunu 
yolda işitmişti. Onun için 
Part Darvine varır varmaz 
otelciye giderek kendisinin 
bir gece onyedi numaralı o
dada yatmasına mUsaade 
ederse oda kirası olarl?k iki 
yüz dolar vereceğini söyle
mişti. 

Fakat Faggin zabıtanın 
emrine itaatle bu teklife ya
naşmamıştır. Halbuki akşam 
ikisi bir arada şarap şişesi· 
nin başına oturup konuşma 
ğa başlayınca otelci yumu-

tere açmıştı. 
Mister Dester karma ka

rışık bir halde olan bu oda
ya sabaha karşı saat dörde 
doğru giripte bir kaç saat
lı k bir uyku çektikten son · 
ra keyifli bir tavırla odadan 
çıkarak aşağıya indi. Ona 
hiç biı şey o'm:ımıştı. Onun 
için mister Dister: 

- "Bu gece gene 17 nu
maralı odada yatacağım! ,, 
dedi ve oda kirasını peşi
nen verdiği için bu arzusuna 

yamadı, fakat sonra yavaş 

yavaş gördüklerini ve işittik
lerini zabıtaya anlattı. Yapı
lan tahkikatın verdiği neti
ceye göre 17 numarada altı 

kişiyi öldürmüş olan katil, 
Ş~rl Faggin'in biraderi Hal
lardır. Otelci kardeşinin bu 
sefer de lngiliz gemicisini 
öldürmeo;ine mani olmak 
istemiş, fakat katil tarafın
dan boğularak öldürülmüştü. 
Ondan sonrada Hallard kap
tan Disterin odasına girerek 
onu öldürmeğe teşebbüs ey
lemişler, fakat kaptanın kur
şunlarile can vermiştir. 

--~~--

Yakında ( alkın Sesi) 10 de 

ses çıkaran olmad1. Dister • f ıı;.ıaı1U rmıııııı rııımmıaıııııııu• nr.ı ıııııı=ımınnmmıı ııınıwııuıııınıııııııı ııınn ::s.11111_ıııım _____ -

ikinci geceyi de sükunet Alman nü uzu AIMA 
içinde geçirmekte iken sa- J k 
baha karşı saat dörtte güm- yayı ır en.. Kabadayı, Kordan ve Yüksel 
bürdiyerek düşen bir ş eyin Taymis gazetesi, Avrupa- • 
gürültüsüyle uyandı. Yandaki da veya her hangi bir ta- Rakılarını içiniz 
odahrda her halde bu ha- rafta Alman nüfuzunun ta- ~~~~~~~~~~~~~-
dise zuhur etmiş olmasını bii bir surette yayılmasına T • K~ Ş ••d 
düşünerek mister Dister gü- engel olmayı İngiltere aklın· erzı azım angu er 
rültünün geldiği tarafa kulak dan bile geçirmemekte ol- lzmir: Yeni Kavaflar çarşısı 
verdi. Bir insan hırıltısı işitti. duğunu yazıyor. Açıkça söy no. 35 
Her halde birisini boğuyor- lem ek lazım gelirse, doğru- · Avrupanın y :i'o ! '< t er ıi 111 ~k 
lardı. Mister Dister kendisi- su, pek soğuk kanlı bir id- binden diplomalı 

ne de hücum edilmesi ihti- dia! Bugünkü günden, açık- Peşin ve 
malini göz önünde bulundu- ça bahsedip bazı sırrı orta-
rarak ona göre hazırlandı. ya atmak istemiyoruz. Yal- Taksitle 
Yanında hazır tuttuğu fo- naz gerek Britanya gerek En müşkülpesent subayla· 

toğraf makinesile resim çek- Fransa diplomasisinin yakın rın ve sivillerin mizaçlarına 
ti. Karanlık olduğu iç·n elek bir atide Viyanaya ve Prag- göre taksitle her türlü elbise 
trikle işliyen magneziyomdan da oynamış olduğu malum Diker. 
istifade etti. rolü hatırlatmak istiyoruz. ~·~ ~~ıc+-=r~11~=~==n=:~ ~~~ıııııın~~ ~ 

Fakat aradan yarım saat Yoksa tamamiyle ve ya Karpit [oksijen 
geçtiği halde Distere hiç bir resmi Alman olan bu saha-
taraftan hücum edilmedi. O larda Alman nüfuzunun ya- Ve lam ha }ar 
anda birdenbire ağır bir a- yılmastnı Taymis tabii bul- ] k 
Jetle kafasına vuruldu. Dis- muyor ·mu? İÇİn Ve kayna 
ter bütün kuvvatlerini bir D•• t J 
araya toplıyarak iki el silah un ya gaze e için potas ar. 
attı ve yediği darbenin tesi- bac muharrir- Telefon 3882 
rile bayılıp kaldı. '$ 

Ertesi günü öğleye doğru Jerİ toplanıyor :;;':;;;;~~~ır:~;·~;~·~~,~ 
otel müstahdimleri müthiş Nis, (Radyo) _ Dün-
bir şey keşfettiler. Otel sa- ya gazeteleri baş muharrir- ~ g ~ 
hibi Şarl Faggin odasmda leri yakında burada topla· § ... 
ölü bir halde bulundu. Şarl k a 

narak bir kongre akdedece • -o o ~ "'1" 

boğulmuştu. Bunun üzerine ler ve bilhassa siyasi haber· ~ ! ~ g'\ 
otel müstahdimleri memnu . l d ' l · ~ - ...,. r+ 

. d lerın kontra e ı mesı mev- ":: ~ e 51 17 numaralı mavı o aya .. -. 
girdiler. Mister Dister bay- zuu etrafın :la konu~:ı caklar '[- ~ 2: 
ğın bir halde yatağında ve dır. ~ ~ ..- : 

otel sahibi Şarlin biraderi Tokatladı ~ ~ ;;a 
olan Hallard ise kanlar için- ,. a 
de ölü olarak yerde yatıyor- Adliye dairesinde Bekir !!.. ~ 8-" 
du. Hallard Mister tarafında oğlu halen ceza evinde mev- ~ ~ if. 
atılan iki kurşunla telef ol- kuf Hilmi ceza evinde mev- :O = ~ 

kuv iken mahkemeye geti- -g ,,.. 8 
muştu. d T ~ 1 "1 wv~ ~ 

Aradan bir saat geçtikten rildiği sıra a osun og u ~ = iii 
sonra doktorlar mister Dis- Mustafaya sen beni ihbar "?J F °' § 
teri ayıltmağa muvaffak ol- ettin diye tokatladığından a· El Dl il> t! 

dular. İngiliz evvela geçen hakkında muamele yapılmış- ; ~ 8 ! 

nm ---------- -

Dr. Demir Ali 
Kamçıoğlu ~..J 

Cilt Tenasül hastalıkları 
elektirk tedavisi 

l ~ n ·r • 13irin::i b!ıle r 5> 
No.: 55 Telefon : 3479 

mı ımmmJ:4,r•' 

' --UROLOG OPERATÖR 
DR. Fuat S Jyar 

Böbrek, mesane, prostat, 
idrar yolu hastalıklarını te~ 
davi ve ameliyatlarını yapar. 
2 nci Beyler Numanzade No. 5 
~ ,.._. ~ ~~ ıımıı~~~ 

vakaya ait teferrüatı hatırlı- tır. ~ c g. ~ g-- Ace e Satılık 
Otomobil -.--------------------- 1 : : " " :- :.-o,._.., - --= 

ASRI Sinemada Dr. Fa r· Işık 8 Silindirli, 85 beygir kuv-1 

a Y' art çarşamba gününden itibaren dünya sine
macılığının iki eşsiz harikası 

ŞEYHİN OGLU Ro~~~ava::~~0 

Sesli ve TÜRÇE musikili ayrıca heyecandad tüyleri 
ürperten b:iyük mac .: :·3 filmi 

Vahşi Orman!:::.z HUkOmdarı 

L.. lzmı'r Meml k t H t esı' vetinde modern bir 1 Fkort 

~ e e as an otomobili acele satı ı tır. 
Rontken Mütehassısı 
Rontken Ve Konak karşısında (Oska) 

Elektrik tedavisi yapı lır mağazasına müracaat. 

ıkinci Beyler So. No. 29 r~oR~S 1 ~h So~nad~-, 
TELEFON 2542 [t 8 1 

~~, ~-~~e·ı-~ s z··h . h 1 Dr. ~mail Hakkı ı geer + Cilt, aç ve u revı as-
Dervişoğlu -_--: +~ talıklar mütehassısı .. 

Dahili, sinir, çocuk hastal ı klara 

1 

[t 2 nci Beyler sokak No. ô_ 
saat 11-14 ıkiçeşme!ikte '[t Her gün öğleden sonra 

3-7 Karşıyaka Yalı 71 Na.da l +, f ~ !.!h 1: 33l5 ~ ,. 
T. 3760 ~z~ g-t:gJ!d:S~m 



._ ~e..~ ~ ...... ~~~~ 1.• 

~;5 IR r: ~ • 00 
m I ' .. l•H BERJ .... R i .. ~ ~~ ~~ -ı-· ~ ...... ~ .. ~~.i:!:;..~ ~ .... 

Fuara Getirile-
ce ~ Eşyalar 
İzmir fuarına getirilecek 

yabancı memleket eşyası hak
kındaki kararname Fuar ko
mitesine tebliğ edilmiştir. 

Dövmüş 
Keçeciler Abdülkadir pa

şa hanında Yahya oğlu La
tif para meselesinden Süley
man oğlu Hüsnüyü dövdü
ğünden yakalanmıştır. 

B çak bulundu 
İkiçeşmelik Namazgah cad

desinde İsmail oğl u Mahmut 
Şevketin üzerinde bir bıçak 
bulunarak alınmıştır. 

Yaralananlar 
Keçeciler İsmet paşa bul

varında Kasım oğlu Ali Mus
tafa oğlu Mehmet bir alacak 
meselesinden yekdiğerini 

kupa ve çakı ile hafif suret
te yaraladıklarından yaka
lanmışlardır. 

§ Keçeciler İnkilap soka
ğında Remzi oğlu kunduracı 
Yusuf dükkan temizliği me
selesinden İzze t oğlu Raşidi 
bıçakla başından ağır suret
te yaraladığından yakalan
mış ve hadiseye C. Mu. si el 
koymuştur. 

Hakaret 
Edenler 
Kemer Kahramanlar mev 

kiinde Mehmed oğlu Ahmet 
sarhoş olduğu halde Süley
oğlu Ali Mustafa oğlu İbra
hime hakaret ettiğinden ya
kalanmıştır. 

§ İkiçeşmelik Kahraman 
sokağında Abdurrahman oğ
lu Abdullah Osman kızı Fe
rideye sarhoşluk tesirile ha
karet ettiğinden yakalan
mıştır. 

Alacak 
Meselesinden 
-~·~·-

F ırtr a cok zarar , 
Üç Motör, iki Yelkenli Ve Altı Sandal 
Battı Seydiköyde Bir Arabacıyı Sular 

Götürdü Çobaııisada Şimendifer 
Hattı Bozuldu 

Sekiz:gündenberiJzmir ve 
mülhakasında_ devam eden 
Karabel fırtınası Pazar; günü 
gecesi bütün şiddetini artır
mış ve her tarafta zararlar 
yapmıştır. 

Karataş iskelesinde batankömür 

yüklü (Allah kerjm) motö
rün kaptanı ve tayfaları el
bisesiz ve parasız Lkaldıklan 
için k ı zılay kurumu . tarafın
dan yardım "edilmiştir. 

Denizde bir çok kayıklar 

harap olmuşlardır. Limanda 
iki kayık ve altı sandal par
çalanmıştır. 

Manisa ile Çobanisa ara
sında .. demiryolu sellerden 
bozulmuştur. Ve bu yüzden 
trenler tehirle çalışmışlardır. 
Seydiköy c\varında dağdan 
inen sular hayvan koşulu bir 
arabayı sürükliyerek alıp 
götürmüştür. 

Değirmendere nahiyesinde 
ki tütün fidanlıkları kamilen 
bozulmuştur. Kemalpaşa ka
zasının Kızılca köydeki mi
narenin tepesi uçmuş ve 
ovadaki ağaçları harap et-
miştir. 

Su içinde kalanlar : 

Kemalpaşa kazasının Ek
m eksiz köyünde bir cinayet 
yerinde tetkikat yapmağa 
giden adliye ve ehli vukuf 
heyetlerini taşıyan iki oto · 
mobil, hadise yerine kadar 
bila arıza gitmişlerse de, dö
nüşte bir dereden geçerken 
suların fazlalığı yüzünden o
tomobiller kuma saplanmış
tır. Şoför Mustafa ve Emi
nin idaresinde bulunan oto
mobilJer su içinde kal nca 
adliye ve ahlivukuf heyetle
rini teşkil eden zevat güç
lükle dereyi geçmiş ve bir 

Fransızlar Cibutiye kuvvet 

saat yol yürüdükten · sonra 
Ulucak köyüne gitmişler ve 
oradan bir kaptıkaçtı ile lz
mire gelmişlerdir. 

Karaburun önünde Fethi
ye, Tayyar Bahri adında iki 
yelkenli karaya düşerek par
çalanmıştır. 

İZMİR VAPURU 
İzmir vapuru dün ancak 

akşam saat onyedi buçukta 
gelebilmişiir. İzmir vapuru 
Gelibolu önlerinde şiddetli 
bir fırtınaya tutulmuş ve der 
hal vapur bir kuytuya iltica 
etmiş ve yedi saat bekle
miştir. 

gönderdiler 
Paris 14 (Radyo) - Marsilya limanından Cibutiye bir topçu taburu ile bir piyade ta

buru ve bir bölük süvari gönderilmiştir. 

A merikada so2"uklardan 200 kişi dondu 
Nevyork, 13 (Radyo)- Şimdiye kadar görülmemiş bir kar fırtınası neticesinde bir çok 

hasarat kaydedilmiştir. 200 kişi karların altında kalarak ölmüştür. 
• • • ispanyada Italyan zayıatı 

Roma 14 (Radyo) - İspanya harbindeki İtalyan ölü ve yar~lıların listesi neşredilmiştir. 
Bu listeye göre 172 zabit 2793 nefer ölmüş ve onbinden faz)~ zabit ve nefer yara

lanmıştır. 

Kcme :-d e Buc:ı Zaf ~r cad
desinde oturan rençber Re
cai bir alacak meselesinden 
Ha~im oğlu Halide bıçakla 
taarruz ett!ğinden yakalan
mıştır. 

Sıtma Mücadelesi için Bir Tou antı Yauıldı 

······~ .•····· 

Taarruz etmiş 
İkiçeşmelik Çukur çeşme 

mevkiinde Hasan oğlu san
dalyeci Mehmet Ali oğlu 
Ahmet ötedenberi araları a
çık bulunan Arif oğlu Hasa
nın kahvesine taarruz ve 
camlarını kırdıklarından ya
kalanmışlardır. 

········«>········ 

Radyodaki 
Parazitler 
. Ankara, 14 ( Hususi ) 

Radyo kanunu, şehir içinde
ki sınai müesseselerin para
zite · mani ~lacak surette 
tedbir almalarını amirdir Bu 

parazitlerin bir an evvel izale 
edilmesi Nafia vekaletince 
alakadarlara bildirilmiştir. ~ 

Yakında Ankara ve Fran
sız tulimevç meselesi de hal 
edilecektir. 

Ankara, 13 (Hususi) - Memleketimizin muhtelif mı takalarında faaliyette bulunan sıt
ma mücadele reisleri, bugün Sıhha ~ ve İçtimai Muavenet Vekili Dr. B. Hulusi Alataşın 
reisliğinde toplanmışlardır. Ankara, Antalya, Aydın vilayetlerinde yapılan sıtma mücadele 
işleri hakkında izahat verilmiş, raporlar okunmuştur. 

Fırtına Istanbulda da ta rib t vaptı 
İstanbul 13 (Hususi)--:Gece yarısından sonra başlıyan fırtına, şehirde ve denizde ufak 

tefek tahribat yaptı .. Birçok dükkanların levhaları uçtu. Karadenizde fırtına devam ediyor. 
Beklenen vapurların ekserisi henüz limanımıza gelmemişlerdir. 

Lale Sokağı Cinayci:inin 
ikinci Kurbanı 

abaha Karşı 

• 
~ınıye 

•• 
Oldü 

Hastahanede tedavi altında bulunan N c. iye bugün sa
bahleyin saat ikide hayata gözlerini yummuştur. Yaralılar

dan Hidayet, ve Şükriye eyi'eşerek taburcu olmuşlardır. 
Şimdi hastahanede yalnız Aysd kalmıştır. 

--~~·--

Kısa Şehir Haberleri 
§ Dün limanımıza lngonor vapurile Yugoslavyadan sek

sen göçmen gelmiştir. 
~ Balıkesir mebusu Hacim Muhiddin Çarıklı Ankaradan, 

Trabzon mebusu Sırrı Day Aydından gelmişlerdir. Türkiye 1 

Cumhuriyeti Merkez bankası lstanbul şubesi müdürü Sait 1 

ve lzmir Merkez bankası ikinci müdürü Niyazi Ankaraya 
gitmişlerdir. * Öğretmen Saadet Yazicı Urlanın Özbek köyü okulu 
öğretmenliğine tayin edilmiştir. 

§ lzmir birinci hukuk zabıt katiplerinden Ahmet Kemal 

Bir Tamim 
Maarif Vekaleti sanat o-

kullarında son yaptığı tef
tişler neticesinde bu okul
ların disiplin ve inzibat işle
rine lazım gelen ehemmiyeti 
vermediklerini anlamıştır. 

Maarif Vekaleti bu okul 
direktörlerine yolladığı bir 
tamimde talebenin atelyele"r
de muntazam çalışmalarının 
temin edilmesini, talebenin 
mesai saati dahilinde dışarı
ya çıkamamalarını talebenin 
ders saatlerinde atelye elbi
sesiyle ve atelye saatlerinde 
hariçte giydikleri elbiselerle 
çalışmamalarını, atelye çalış
malarında talebeuin örnek-
sız bırakılmamasını resim 
derslerinde öğretmenin mev- l 
zu verdikten sonra sınıfı ter-
ketmemesini bildirmiştir. 

14 MART 

Meb'us intihabı heyeti 
Teftişiye riyasetinden: 

Müntehibi sani intihabatı ~ 17 - Umurbey Halkapı• 
15 mart 939 çarşamba günü nar, Karşıyaka 

1

Mersinli•L 
sabahleyin saat 7 de başlı- Bornova Mersinlisi mahalle"' 
yacak şehirde bir günde sinin sandığı Şehitler parti 
köylerde iki günde nihayet ocak binasında. 
~u~aca~tır. Otuz beş dairei 18 - Bayraklı ve Salbao• 
ı?tıhabı!:.den her birinin ih- mahallelerinin sandığı Ba)"' 
tıva ettıgı mahalle ve semt raklı parti nahiye binasınd•· 
isimlerile sandıklarının bulu- 19 - Turan, Alay be' 
nacağı yerler aşağıda yazıl- Naldöken mahallelerinin sao• 
mıştır. dığı Alay bey ocak binasında. 

Ancak şehirdeki intihap 20 - Aksoy, IDonanmad 
dairelerinden yalınız Asansör Bostanlı, mahallelerinin sarı• 
dairesinin sandığı ve köyler- dığı Karşıyaka belediye şu• 
deki bütün sandıklar her be binasında. 
köye uğratılmak üzere gez- 21 - Soğuk kuyu, Bahai 
dirilecektir. mahallelerinin sandığı Soğuk 

.. 1 - lnciraltı, Güzelyalı, kuyu parti ocak binasında. 
Uçkuyular, Göztepe mahalle- 22 - Bornova Hergen• 

leri sandığı Güzelyalı parti Mahallesi, sandığı ayni ına" 
ocağı binasında. hallede. 

2 - Çankaya, Mitatpaşa, 23 - Bornova Merzen• 
Murat reis, Kemal reis, lnö- mahallesi, sandığı ayni uıa .. 
nü caddesi mahallelerinin hallede. 
sandıği Karantina ocak bi- (Bornova köyleri 
nasında. 24 - Kurudere, Beşyol, 

3 - Turğut reis, Barba- Çiçekli, Kayadibı, Sarmalı, 
ros, Kılıç reis, Halil Rifat Çamiçi, Eğridere, Karaçadl 
paşa mahallelerinin sandığı mahallelerinin sandığı seY" 
saat 14 e kadar Asansör yardır. Bütün köyler dolar 
parti ocak binasında 14 den tırılacak. 
sonra Karataş karakolu kar- (Bornova köyleri 
şısındaki kahvede. 25 - Işıklar, Do'anlar, 

4 - Yeşiltepe, Çuhabey, Kavaklıdere, Altındağ Nal" 
Karataş Mecidiye, Güngör, döken Pınarbaşı köyleriniO 
Altuntaş, Altıok mahallele- sandıkları seyyardır. BütüO 
rinin sandığı Değimıendağı köylere dolaştırılacak. 
parti ocak binasında. 26 - Kızılçullu, Yukarı 

5 - Hatay caddesi, Atilla, mahalle, Aşağı mahall,., ma· 
Bozyaka, Karabağlar, mahal- hallelerinin sandıkları Buc• 
lelerinin sandığı Kamilpaşa belediye dairesinde. 
caddesi parti ocak binasında. 27 - Kırıklar, Uzundere, 

6 - Çimen tepe, Koca Belem başı tahtalı (Buc• 
tepe, Dua tepe, Tınaz tepe köyleri) mahallelerinin san'" 
mahaJleJerinin sandığı Eşref dığı seyyardır. Bütün köyleri 
paşa belediye mıntaka bina- dolaştırılacaktır. 
sında. 28 - Karşıyaka .nahiyesi 

7 - Selçuk, Aziziye - Kad- köylt-ri. Örnek köyü, Çili 
riye, dolaplı kuyu, Altay, küçük, Çili büyük, Şemiklet 
Tuzcu, Dayı emir mahaUe- Sancaklı, yamanlar, Alurc• 
!erinin sandıkları dolaplı ku- köylerinin sandıkları seyyat 
yu ocak binasında. bütün köylere dolaştırılacak· 

8 - Kurtuluş, Salepçi oğ- 29 - Balçova köyü san• 
lu, Yıldız, Sümer, Uğur ma- dığı Balçova parti binasında· 
haJlelerinin sandığı belediye 30 - Narlıdere, Trazlı, 
merkez mıntaka binasında. Yeni köy sandıklan seyyar 

9 - İsmet İnönü, Türk bütün köylere dolaştırılacak• 
Yılmaz ve Bozkurt, Tan ve 31 - Seydiköy sandığlt 
Kahraman, Namık Kemal Seydiköy nahiye merkez bi .. 
Odun kapı, Kestelli, Güneş, nasında. 
Eşref paşa caddesi ıra '1alle- 32 - Cuma ovası. 
lerinin sandıkları İkiçeşmelik 33 - Seydiköye merbut 
parti binasında. köyler. Develi köy, Dere köY 

10 - Yeni, Sakarya, Su- Efen çukuru, Oğlan ağası. 
vari, Ülkü mahallelerinin san . Sattı köy, Akça köy, l.>Ul" 

dığı Yenimahalle Cedit so- gurca, Yeni köy, Güner, Ça'" 
kak parti binasında. kallar, Gelebe, Kav kuyu, Şa" 

11 - Güzel Yurt, İstik- şal, Görece. Gölcül.der köy-
lerinin sandığı seyyar bütüO lal, Pazaryeri, Ali Reis, Al-

tınordu mahallelerinin san- köyler dolaştırılacak. 
dığı Pazaryeri parti ocak bi- 34 - Değirmen dere na" 
nasında. hiye merkezi. 

35 - Değirmen dere kö1 12 - Hatuniye, Akıncı, 
leri. Trasça, Kesre, Gül oTI• Erler, Hurşidiye, Yenigün, !\ 

· Palamut, ve Çakaltepe köyuı Akdeniz, ismet kaptan ma-
Çam. Karakuyu, Ç!lle, Ah .. 

hallelerinin sandığı Tilkilik met beyli, y eniköy, Sancakla 
parti ocak binasında. 

13 - Çorakkapı, Oğuzlar, Gümüldür, Karacaköy, saıı: 
dıkları seyyar bütün köyletl Etiler mahallelerinin sandığı 

Çorakkapı Gaziler ocak bi-
nasında. 

14 - Fa ikpaşa, Mirali, 
Kocakapı, Kubilay, lmariye 
mahallelerinin sandığı Selvili
mescid parti ocak binasında. 

15 - Güney - Dağyulu, T e
pecik mahallelerinin sandığı 
Kemer Kaathane ocak binc:.
sında. 

16 -· Alsancak, Kültür, 
Bi ı inci Kahramanlar, ikinci 
Kahramanlar mahallelerinin 
sandığı Alsancak parti nahi
ye banasında. 

dolaştırılacak. 
(850) 

-~--~--

Philips'in Tür1' 
• 

gecesı 
Bu akşam saat 21,30 daO 

22 ye kadar HollandanıJI 
PCJ filips istasyonu üçüncit 
Türk gecesi neşriyatını ya'" 
pacaktır. 

Filips istasyonunun bu ba'" 
reketi Türkiyenin her tara'" 
fında memnuniyetle karşı" 
lanmıştır. 

!tıf• l nı 
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