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klSA VE AÇIK -------
ltalya akibet 
kötü maksa
dını meydana 

çıkardı ---

a ın CSi 
HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 

HER BÜN ÇIKARSİYASI GAZET~ 

Başvekilimiz _____ .... ___ _ 

ITALYANLAR 
YUNAN HU

DUDUNU 
GEÇTiLER 

---o--
Yunan donan
ması Selanikte 
toplanmıştır 

--o--

Arnavut vatanperver
lerile ıtaıuanıar ara. 
sında kanlı çarpışma. 

ıar başladı 
---o---

' 

Yunan Başvekili 
BAY METEKSAS 

Bertin ( A.A ) - ltalyan 
kıt'afarı sabah saat 6 da 
Yunan hududunu geçtiler. 

Londra (A.A) - Yunan 
hükumeti lngiltereye müra-

Yunan Kralı 
ile Metaksasın 
mühim sözleri 

CUMHURiYET JJA YRAMilVI- ELENLER·-ÖlÜNCEYI 
ZI BAŞLADIÖINI .. . 

caa ederek yardım talebinde 
bulunmuştur. 

Belgrad (A.A) - Arna
vud vatanperyerleri Arna· 
vutluk dağlarına çekilm .şler· 
dir. ltalyan askerleriyle çar· 
pışmalar olmuştur. iki taraf· 
tan ölü veyaralı vardır. 

iLAN ETTiLER IADAI D~VUŞE-
CEKLERDIR 

Sofya (A.A) - Arnavud
Yunan hududu boyunca mu· 
bareberJer olduğu bildirili-

Sabib, Neffiyat 
Amiri "" Raı 

Muharriri 
SIRRI SANLI -

idare: ı~mir linci 
B. ıokatınJa 

(H. Sesi) Mat~~
sında baıılmıt 

Subaylarımız 
Amerika ya 
vardılar 
-o 

k (A A) _ ikmali 
An ara . · l Ame· 

tahsil için Pıre yoloy 1
1 

42 
·ı · o an rikaya göade.rı mıt Nu orka 

subayımız ulımen 1 
vasıl olmuşlardır. 

---0---

Fransaya Ruz
veltin ihtarı 
Vaşington (A.A) - Ga-

t t bulu· zetecilere beyana a 
nao Hariciye Nazırı B. Hull 

t . · Ha1 •· Amerika bük iime ının 
k rları mu· na konferansı ara 

.. · A 'kadaki fran· cıbıace merı 

•k' · et de· sız adalarının ha ımıy 
w. • .. k bul etmiyece· gışhrmesını a .. 
ğini Fransız büyük elçııın• 
tebliğ etmiş olduğunu sıiy· 
lemiştir. 

---o---
Hindistan na· 

Beya-zırının 

natı -o-
(A A) _ Royter 

Londra, · 

bildiriyor : B Ameri 
H'ndiıtan nazırı • 

b. ~utuk söylemiş "lt bü'lllı 
ır ~· ~ 

ıuu • iohi.-t\- ... , .... ,,\ ~e. u\l) o· 
matik yaziyeti •özdea ••fİr• 
aıiştir. 

8. Aaıeri yakıa f•tikbaJde 

h ti bir ehemmiyeti hliz aya . • k 
l k harp 98baeaınıa ya •• 

o aca .• H't 
d ~Dl 1 • 

kt te11iis e ece.. ' 
ıar a bir daha 
1 • Napolyondan 
erın kı•a· 

çok ~abuk~vaterl~s~na 
.. .. leaıı•tır · şacagını soy " 

. ylk· Nazır lngilterenın en 
sek harp gayesinin Avrup~· 

b. · bır· daki anarıi yerine ır ış 

Jiği fikrinin ikamesi olduju· 
nu tasrih ettikten ıoara de· 

miştir ki: 

Akdenizdeki bahri ltlki· 
miyetimize ve Süfet kanılı· 
nın iki tarafında bulunan il•· 
sırla Filistinde mevzilerimi~e 
taruz etmek suretile gayesı· 
ne varmağı tecrübe etmek 

istemektedir. bu mevzileri· 
mizden kovabilirse yalaıı 

Irak petrollerine, TBrkiye •• 
Mısır pamuklarına malik ol· 
makla kalmıyacak, ayni ıı· 

manda - ki bu bizim i~İD da· 
ha mühiaıdir • bu maddeleri 

. "k' l mıtteffk· denız tarı ıy e ve 
1
• 

'b• J iaiD ı• terinin veya t ır er . 
. k keadı manlardan geçırere 

k ııe· 
memleketine isal etme k 

· ı de na • re deniı yolldrıy e 
lede bilecektir. 
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f ŞiHIRHieERLEıii ~ 1 
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Dünkü spor 
müsabakalerı 

--o--

(HALKIN SESi) 

BÜYÜK BAYRAMIMIZ BUGÜN SA T 
ON ÜCTE BASLADI 

28 Birinci Teşr;o--=-

1~~~~~ 

~ZABITA HABERLER~ 
.. kt:il~~~~ 

Eve 2irmek 

Cumhuriyetin on yedinci yıl dönümü bayramı bugün ıaatf ' - Saat 10,30 da vali, yanında komutan ve C. H. P. 
on üçte başlamııtar. Bu münasebetle şehrimiz baştan başa reisi olduğu halde krokiye göre meydanda yer alan asker, 
donatılmış ve birçok yerlere taklar kurulmuştur. mektepli ve halk guruplarının önünden geçerek bayramla-Çok heuecanıı oldu 

Şehitlerde Mustafa oilu 
lbrahim Hasan kızı 18 ya'" 
şında Redifenin evinin p•D~ 
ceresini açmak suretile j~erı 
girdiği şikayet edilmiş ft 

suçlu yakaJanmıştır. 
Düc ü Spor maçları çok 

~eyecanlı oldu. Karşıyaka 
takımı 4 de karşı 5 ırolle 
Ateşi yendi. Altınordu ile 
Göıtepe takımı a.rasındaki 
maçta beraberlikle netice· 
le adi. 

---o--
Bu sene kömür 
sıkıntısı ol
mıyacak 

-o-

bmir orman müdürlüğü, 
kendi mıntakası dahilinde 
müracaat edenlere vaktinde 
ruhsatname verdiğinden, 
kömür tedariki işi kolaylaş
mıştır. Bu münasebetle kö
mür sıkıntısı olmıyacaktır. 

---o---
Şehir meclisi 
toplanıyor 
Şehir meclisi önümüzdeki 

pazartesi günü toplanacak
tır. Belediye riyaseti, azalara 
timdiden davet tezkereleri 
giadermiştir. 

--o--

p R O G
v R A M rını kutJayacaktar. 

7 - Bunu müteakip resmi, milli, mali ve hususi mües-
SÜSLEME VE DONANMA: sese ve teşekküUerce hazırlanmış olan çelenkler bu teşek-
1 - Bayram kanun gereğince 28-10-,40 Pazartesi glinG küllerin mümessilleri tarafından Atatürk heykeline konu

saat on ikiyi müteakip başlayacaktır. Bu saata kadar res· lacaktır. 
mi daire ve müesseseler, milli teşekküller, resmi ve hususi 1 - Vali tribünde yerini aldıktan sonra askeri bando 
her dereceli okullar, spor k!üpleri, bankalar, ticarethaneler istiklal marşını çalacaktır. Marş bitince C H.P. vilayet ida
istasyonlar, iskeleler, Kara ve Deniz nakil vasıtalara, evler, re heyeti reisi tarafından "hoparlörlerle şehrin her tarafın · 
meydanlar. mağazalar ve dükkanlar Bayrak, çiçek, yeşiHik, da yayılacak,, bir nutuk verilecektir. 
kırmızı beyaz kordeli, v~cizeler, resim ve taklarla süsle- 9 - Nutuk bitince aşağıda gösterildiği üzere geçit r~-
necek. geceleri de bol elektrık ve havagazı ışıklarile do- j mi başlıyacaktır. 
natılrtcaktır. 

1
1 Askeri kıtalardan başka teşekküller geçı't 

Belediye tarafından tesbit edilecek meydanlarda ve Ka- yürüyüşüne üçerli kol nizamında iştirak edeceklerdir. 
dife kalesinde şenlik fişekleri atılacaktır. YÜRÜYÜŞ SlRASI : 

2 - Yurttaşlar bayram günleri en eyi ve en temiz el· 
biselerini giyeceklerdir, Hayır cemiyetleri geniş ölçüdeki a) Ordu (Ea büyük komutanın sıralayacağı üzere) 
yardımlarını bcna göre yapacaklardır. b) istiklal ve inkılap için canlarını ve uzuvlarını ver-

3 - Cumhuriyet halk partisi, Vilayet idare heyeti, işçi miş olan kahramanları temsil etmek üzere her rüt · 
ve esnaf birlikleri, Ticaret ve sanayi odası, Borsa, Banka- beden "Subay ve Er" Malul ve ihtiyar Gazilerle 
lar, Devlet demir ve Denizyolları idareleri Şirketler, Fab- Şehit anaları. 
rikalar, Kooperatifler tarafından kendi binaları önünde ve· c) Ü aiformah Yedek subaylar (Halen orduda müstah-
ya Belediyece münasip görülecek yakınlarındaki caddeler· Cem olmıyanlar). 
de bayramın ehemmiyetile mütenasip taklar kurulacaktır. ç) Polis, jandarma kıt'aları. 

KABUL RESMi : d) izciler (Bayrak ve filama kıt'asile). 
4 - 29-10-940 Sah günü saat 9-9.50 ye kadar Hüku- e) Her dereceli resmi ve hususi okullar (Maarif mü· 

met konağında "Vilayetçe hazırlan protokolu göre., kabul dirlüğüoün tertibi üzerine). 
resmi yapllacaktır. Bu kabul resmine ait proğram Daire, f) Sporcular: (B!den terbiyesi bölge başkaolığıoıo ter-
Müessese, ve teşekküllere ayrıca gönderilecektir. tbi üzerine). 

TOPLANMA VE GEÇlT RESMİ : g) C. H. P. teşkilata ve meneupkrı (Parti vilayet idare 
5 - Kara, Deniz ve Hava kuvvetlerile her dereceli Res- ~yet reisliğioia tertibi veçhile). 

mi ve Hususi bütün okullar, Parti teşkilib ve mensupları, b) Cemiyetler: (Matbuat, Kızılay , Çoçuk Esirgeme, 
Sporcular, Cemiyetler önlerinde levhaları, bol miktarda 1ürk Hava, Türk Maarif, Malul Gaziler, Emekli Subaylar, 
Türk ve Parti bayrakları olduğu halde saat (10) a kadar Jtusal Ekonumi ve Arttırma, lzmir llkokullarını Koruma, 

§ Kemer 1241 ci sokakta 
Mustafa oğlu Ahmet Hüı•'" 
yin oğlu Enverin evine iir
diği şikayet edilmiş •• ıuf'" 
lu yakalanmıştır. 

§ Karşıyaka Mehmetçik 
sokağında Devlet demiryol· 
lan doktoru Nedim bir bil'" 
metçi meselesinden Abaı•t 
oğlu kazmir tüccarı NibadıD 
e vine girdiği ve Nihatta Ne· 
dime hakaret ettivi şikiyet 
edilmiş ve suçlular yakalan· 
mıştı r. 

---o--
Hır~ızlık 

Alsancak ikinci kordoo; 
da Sülenman oğlu inşa• 
ustası Ali, Arif oğlu ReıJJ'" 
zinin çekmecesinden 30 lir~ 
parasını çaldığı şikayet edıl• 
miş ve suçlular yakılaoaıır 
tır. 

§ Çorakapı 1284 cü so: 
kakta Ali oğlu Mehmet Ah 
Hasan oğlu HaliHn dört adet 
demir çenberini çaldığıod•0 
yakalanmışbr. 

Cumhuriyet meydanında krokide gösterilen yerlerini almış f eremle Mücadele, Sağır, Dilsiz ve Körleri Esirgeme, lzmir 
bulunacaklardır. • isBinden yetiştirile:ıler, Kuru meyva ve ihracatçılar birliği 

_
0

_ Yurttaşlar, bulundukları Nahiye ocaklarının Bayrağı al- e diğer cemiyetler). 

Ayrılan Yunan motörü '_tı_n_da~y~ü-ril.~yU~ş_e_k_at_ıla_c_ak_~_rd_ır_.~~~~~~~~~-i)~K_ö_Jü_le_r.~~~~~~~~~~~~ 
Limanımızdan 

§ Karantina Tıre kapısıo· 
da Mustaf.ı oğlu Mebaıet 
bir arada şarap içtiği Mu•· 
tafa oğlu lbrahimin sarbof' 
luğundan istifade ederelı 
cebinden 6 lirasını çaldığın· 

d 
... , 

dan yakalanmı~ ve çal ıf 
b·o· 

70 liradan 105 kuruşu ce 1 

rıı b d Y aralama~a Dolandırıcılık • Cumhuriyet Bayramımızda 
-----· "'=vWir~ePert!~ır yükJü seoeDıyet - 0 - halk hatipleri tarafında 

de buluarak alınmış ve su· 
çunu itiraf etmiştir. 

§ lkiçeşmelik Ziya pat• 

olduğu halde limanımızdan Buca Kızılçullu istasyo· Karşıyaka Nuhbey Soka-ayrılan kaptan Nikolanın nunda Ali oğlu Ali Kızıl- ğında Şakir oğlu Niyazi Verilecek konf er&DS ar 
sokağında Mehmet oğlu S•: 
Jih ve Mustafa oğlu 12 ya 

~ -~ 

idaresindeki 76 tonluk bir çullu istasyon şefi Kemal bir bakır kap içine yoğurt 
Yunan motörü havanın mu- ve makasçı Süleyman, bir ve su karıştırmak suretile 

KÜL TÜRPARK RADYO MERKEZiNDEN 
29-10 940 Sah günü sat 18 de Rahmi Balaban 

şanda Omer, Bünyemin og 
terzi Davinin evinin tar•~ 
kısmından evine girerek I· 
lira para ile bir saatı~ı .ç• e 
dıklarından para ile bırblıt 

Jifetinen dolayı arızaya uğ- numaralı makasın açılmasın- Emin kızı 17 yaşında Edibe 
ramış ve Karaburuna iltica dan marşandiz makinesinin ve Şükrü karısı Medihaya 

11 ,, ., ., ,, 20 de Baba Yörük 

etmiştir. 
30· 10-940 Çarşamba günü saat 18 de Ekrem Or an 

yakalanmışlardır. . • ldrayman yapmasile ateşçi yağ diye kilosunu 110 kuru-
--0-- 1 Sait belinden hafif surette şa saatmak suretiJe dolan-

K •• ee omur nakliye 1 yaralanmış ve hastaneye dmcıhkta bulunduğundan 

,, ,, ,, 11 ,, 20 de Nazif loan banka 
müdürü 

§ lkiçeşmelik 467 cı •
0

, 

kalcta Mehmet oğlu 12 ~r. 
şında Salıb, Mehmet ol lı lükumet önünde 29-10 940 saat 17 de Milat Oksoncak 

tarife ı eri de- ı _k_a_1d_ırı_ım_ı_şt_ı, . ____ I_L_A_;_;:N;_a_ka_ıa_n_m_;ış_tır_. ----

iiştirili yor 

:arşı yakada ,, 
dçeşmelikte " 0

ilkilikte 

" il 

il " 

,, ,, Vedide Karadayı 

,, ,, Asım Kültür 
,, Ahsen Gürtin 

Mustafanın evine girer" 
lıt' 

duvarda asılı bulunan ce I· 
tinden 10 lira parasını ç•. 
dığa şikayet edilmiş ve ,.,~ 

Deniz vasıtasiyle yapıl
makta olan kömür nakliye 
tarifelerinin değiştirileceği 
haber veıilmektedir. Koor · 
dinasyon heyetine sevkedil
miş bulunan kararname pro
jesi ile bugünkü kömür 
nakliye tarifeleri bir miktar 
yükseltilmektedir. 
~ ~:~-~-~t:~~li:.'!-~-;:E::::-!S:ı;...=;--~ 

İzmir skerlik 1 

Şubesinden: 
-o-

Bu yıl 20.10.940 günü baş

layıp 31/ 2.kanun /941 tari· 
hinde bitmek üzere harp 
okuluna talebe kaydı yapı
lacaktır. istekliler askeri 
liıe mezunlarile birlikte 15 
şubat 941 tarihinde staja 
çıkacaklarından evraklarını 
ikmal ettirmek ve daha mu-
fassal izahat almak üzere 1 

acele şub<;ye müracaatları ilan 
olunur. 1 

- -~;;s::E~~ 

••-••• m .; 

Ramazan -26- 1 

PAZARTESi 1 
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lzmi tramvay ve elektrik 
şirketinden: 
Şebeke ameliy•tı dolayısile cereyanın: ı 
1 - 3 ve 17 2inci teşrin 1940 pazar günleri saat 9 dan 

lahramanlarda 

~refpaşada 
Jlsancak da 

~smahanede 

" " 
ti " 
it " 
it " 

il " 

" " 
" " 
" " 
" " 

" " 

,, Mustafa Buldanlı 

,, Şekür Çağatay 

" Halit ·ı evfik Öz· 
yaman 

,, Bcbzat Dinm z 

lu yakalanmış ve çald,'~~ 
parayı kumara verdiğini 1 

raf etmiştir. / 

~------------------
15 e l,adar: 1 

1 Darağaç C Bayraklı ı 
il Tepecik D Turan 

1 lll Alsancak ~~ Karşıyaka 

1 n g il tere üıe: 
,Malôl Gazi •Maarifneşrigatmüdürü rinde şiddeti• 
Arkadaşlara" 1 Romangaga gidigor hava muhare' 

' · --o-- 1 --o--- heleri oldll iV Baswahane Bornova 

Cumhuriyet bayramı kut- Maarif Vekaleti neşriy · t ·ıtı' 
müdürü B. Faik Re~it Unat Londra (A.A) - logı O 

- . d C . ,no 
IX Eşref paşa Buca 

XV Kültürpark Kızılçullu 
2 

ıs e 
- 10 ve 24 2inci teşrin 1940pazar günleri saat 9 
kadar: 

dan ' lama töreni ve geçit resmi 

prcgramında istiklal ve in-
V Çarşı 

V B hribaba __ 
Vll Karantina 

Vlll Güzelyalı 
X Konak 

X Gazi bulvara 

XII Mezarlık başı 
Xlll Asansör 

XIV Gazi bulvarı 

XIV Gümrük 

j kılıp iç;n canlarını ve uzuv
lerini vermiş olan kalira

maoları temsil etmek üzere 

her rütbeden subay ve erler 

malul ve ihtiyar gaziler Je 
Sektörlerinde kesilectği sayın halkımızca bilinmek üzere 

1 şehit anlarana ön safta şe · 
----- ·efH bir mevki ayrılmıştır. 

ilan olunur. 

Devlet demiryollarından: au şerefli ve büyük hayra· 

Istanbul Edirne hattı üzerinde kilometre 27-45 arasındaki oa iştirak için lzmirde bu-
taş ocaklarından 19000 metre mikabıoda balast kapalı zarf hnan bilumum malul subay 

ve erlerin ve erlerin ve şe
hit analarının saat 9/30 da 

usuliyle satın alınacaktır. Bu işia muhammen bedeli 24000 
lira ve muvakkat teminatlı 1800 liradır. 

Münakasaya 5 11-940 salı günü saat 11 de Sirkecide 9 
işletme binasında A. E. komi11yonu tarafından yapılacaktır. 

isteklilerin ayni gün saat ona k•dar kanuni vesaik, tek
lif ve teminatlarını ihtiva edecek olan kapalı zarflarırıı ko
misyona vermeleri lazımdır. Şartnameler parasız olarak ko-
misyondan •erilmektetlir (9947/4414) 

21 - 23 - 25 - 28 

Cuınhuriyet meydanında 

Atatürk anıtının solunda 
her seneki yerimize gelme
leriai rica ederiz. 

lzmir ordu maluller 
birliii reisliiindon 

Vekaletin itbtiyacı olan ka- re uzerıo e umartesı be· 
ğıtları temin etmek üzere vukubulan bava mubat

0 
,, 

bugünlerde Romanyaya gide- lerinde bir Alman boıııb:f 
cektir. dıman tayyaresi düşüriilOJ ,, 

Elhamrada 
-o-

Leuıa ile Mecnun 
Türkçe sözlü ve şarkılı 

bu şaheser filmi bütün iz· 
mirlilerin derin zevk ve he 
yecan saatları yaşatmakta 

tür. Alman tayyareleri, Lub' 
dra ile merkezi lngilt reye 
hücum etmişler ve boaıbalat 
atmışlardır. Bazı binalar• ve 
mağazalara isabetler olııı0f 
ve yangınlar çıkarılaııftır· 
Yangınlar derhal söndüriil
müştür. Yarala ve ölü ,ar• 
dır. 

devam ediyor. .... _ ........ ··~ ....... 1 
---T-a•ymy~a·r·e--· ! ~!0~~~!!1!.~.,- i 
Muhteşem ve zengin proğ· b" • ı lerioi okurlarına ıran e•· 

ramıoa devam ıle l.zmir hal- ı : vel bildirmek içiD iki sa-
kını unutulmaz heyecan , me· ı 

k ' d I 1 • • d ı hifa olarak çıkmıştır. ra ve neş e a ga arı ıçıo e ...... .................. 
yüzdürmektedir. -----------------


