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11 ve dedikodula-

. Lııl· " Gaaaı okunabilme-
erı•. ' 
. ~ı~ 
ı_ ~?e._ blerı en çok sinirlen-
e ~>'•de ~rp . hadiselerinden 

•tıd;i' otrbın böyle şiddet
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1
' böyle korkunç ve 

da Yı altüst edeceği hak 
j d•rıfUJlun veya bunun ağ

ı,t .. bçok defa da palav-

Paris (Radyo) - Bura matbuati yazıyor "i : 
• • 

"Mussolini - Hitller mülik:atı hakkında bazı ltalyan ga
zetelerinin neşriyatı can sıkmağa ke.bak dadı vermeğe baş· 
ladı. Güya Mos\ova lt8Jyannı Balkanlardaki menfaatini gö
zetecekmişt - Ne vakta lfa<lar? - Ona• işini gördürünc(;ye 
kadar! :Almanya Roma'Dyayi himaye edecekmiş! - Ne vak
ta kadar? - Onan elinden petrollerini alıncaya kadar. 

11Tiryestıede, Çanakkale boğazlarında herkesin toprağın

da ve malında gözü t.>lan Almanya ile dostluğun manasını 
herkes anlayacaktır,,. 

Paris (Radyo) -- Daladiyenio istifası bir itimatsızlık ne
ticesi deyil Frans.ızların, t ehdit savurmaktan vazgeçmeyen 
Almanlarm diller ini kesecek bir zaferi kazanacak bir harp 
kabinesini isteacleri neticesidir . 

Paris - Berli;;ıin akşam gazeteleri Daladiyenin 
hadis esinin bir 'Zaaf e s~ri olmadı ğını ve Fransanın 
kararlar almak üzere buluoduğunu yazıyorlar. 

Pnris (Radyo) - Sekseo iki lngiliz tayy.sre!linin 100 den 
fazla attıkları müthiş bombalarla yaptıkl arı' tahribatı A'.lman 

• 
gaı:eteleri istedikler i kadar ehemmiyetsiz bulsunlar, Sylt 
adasına komşu Hollandalıların gözle· ile gördükleri, kulak
laril~ işittikleı i yangın ve infilal( lar tafsilatını bitaraf 
gaıetelerde okudukları zaman A lman milletini na~ıl aldat
tıklarına oniaı-da şaşacaktır. 

6Si 

Y enı Fraıisı~· Katiinesi 
PaH&, 20 (Radyo) - Ye

ni kaliineyi teşliıle memur 
ı.. .. 

eClilmiş .. oıan Maliye nazırı 

Pol Reyno, akşam üzeri 
Daladiye, ayao reisi Jol De 
Janene ve Parilmento reisi 
Heryo ile konuştuktan son· 
ra, kabine t~şkili için muh
telif zevatla temaslara baş-
lamıştır. , 

Yeni kabine tam milli o
lacnk ve bütün partilerden 
nazır alınacaktır. Sosyalist 
partisi lideri Leon Blum'un 
da yeni kaoinedo vaıife a-
lacagi söyleniyor. 

Daladiye, y~ni kabineye 
girmiyecektir. 

1 1 MÜHiM ·- AR 
Ankara - Koordinasyoo heyetin in iki kararı vek iller 

heyetin ce k abul edilmiş ve kararlar dün neşredilm i ştir. 
12 nu ..n a ralı karar : Türk bayrağını taşıyan 150 kros to

nilatodan yukarı makineli deniz vasitalannın ecnebi liman
larına sefer yapması münakalat vekaletinin müsaadesine 

•• " cıı · ltti zıyen sözlerin , leh -
tlelli il sa9rufmasıdar. Sulh 

'"""""'"""""~""~..:::_:-.. ...... ~~~ ........ __, ..... ~ ... -""~-"'~ 

ı bağlıdır. 

Mİ Lİ S.. E F Dün Akşamki. 13 - Numaralı kararname : Kömür nıtkledil en başlıca 
Türk lima 1ları arasında yapılacak nak iyata ait azami nav-b'. • Yotıa 'k· 

e ~ltılecek _ı ı taraft n gös· 
"

1 lllta bır az hüsnüniyet 
o kat a~lllayı baltedeb!lir. 

lıset goriilüyor ki sülhten 

lstanbul - Milti~ Ş~ fımiz z• f b İsmH İbonü, evve.lki gü~ ıya et luolar 15 4.940 tarihine kadar muteber ol t.ıak üzere er-

t k d st d i D veçhi ati tesbit edilmiştir. ~ 

e l!ıek · • 
a pu ve a a ro ı ares n ı üa akşam hmirpalasta Zonguldak _ lstanbul jçin ton başına 2~0, Zorı gulda.k 
şere~endirmışler ~e umum IC. H. P. lzmir vıliy~t idare . - ye biltlin Marmara limanları 2t 5, Zonguldak - bmır 

lllar •çın açılan bazı 
·~l-tlta b~tcş püskürmekten 
.-.,, J.t, §ey yaptıkları yok

f• '61Mt. tp •abasında • kuru 

müdurden etraflı ızahat al- heyeti toplantılarina nihayet 265, Zonguldak - Fethiye 275, Zonguldak - Mersinn-İs· 
mışlardır. 'lA t • 1 

veren vı aye umumı aza arı kenderun 525, Zonguldak-Samsun 270 . 

· 'qYt ~ 
'~"- tlttler Papuç bırakacak 
'T h b~ b!llunmadığına -gö
i rıt •tılh Uflk bir büsnüniyet
ıt·'e '•h 1111 

Çaresine bakmak 
~yJ, ııv,,, ileri kumanda -

r '-er ... 

1 •ter-. 
1
. ~ydanında boy 

c ldır. 
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k• 
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SIRRI SANLI 

*iter o acak 
0dacılar 
--·-l,t,tıb 

latt J(& ul -- lstanbul mcb-
.. ~itete ~111 Karabekir, resmi 

C"'taı..' 1 en askere ahnacak 
, tıa h d . 

ti ti"e~·ı a emeleran yer-
t "-'-

1 eterden •birinin ter-
;, Gn~ M~ıunaıı • hakkında 
t~ıt.~Qh ~ dlet Meclisine bır 

5 ~ ·ı,: "( •il .b . 
lı'Mt, Yl •aı . tek!ıf etmiş-

___ .... __ 
Alman 
Taarruzu 

Paris (Radyo)•- Övr 1ra
zetesinde Bn. Jeneviev Ta
boui5 Almanyanın iki yol 
araııada olduğuna, mütte
fıkleri ya bir uzlaşma sul-
huna mecbur etmek veya 
Nisanın ilk haftasında taar
ruza geçmek niyeti•de ol
cluğuna dair Lavora faşista
nı yazmaktadır. ___ .. ..__ __ 
Sumner Vels 

Roma - AmerikaDın fev
kalade murahhası B. Sum
ner,...Velsiof !Avrupadaki an
ket vazifeın· bugün tamam· 
lanmıştır. Sumner Vels >öi
leden soDra~saat onbirde 
Cenovada bulunan Kooti 
Di Savoya transatlantiğine 

binmiştir. 

Alman imparatoru Rus Çarını Nasıl Aldattı? 
/ Gatih· --------------------

de ~~ ş~ ki Hemşayer denize açılır açılmaz deoiz
uyak bir fırtıcıa başgöstermişti. 

"!. f 
1" a 1 u umiyeyi 

.,o f.', . a utmak 
-~~tsıti ~' 11:~ l ogiliz umumi efkarı üzerinde yaptığı fena 
ı,r.ı~t· Cs~ın içiu R · ' ı, ~ oyter aJanıı Lordun Rusya seya-
rQ~ Us Çarı ikinci Nikolanıo daveti üzerine oldu-
& ' orada . -
tı ~tnı· . sayası ve mali müzakereler yapılacağını 

~fitıci Jştı: Çünkü bu vak'a üzerine lngiliz kralı 
~l Sİt ol OrJdao tuta bütün lngiliz milleti çok müte

~0 'tn tut:ıUftu. Kralın iradesi ile bir hafta resmi ma-
1 -1'l''•lc aıuştu. Gazeteler bu ölümü milli bir felaket 
1 

ta bag~Y•ıaıışlar ve bu bapta tedbir alamıyanlara acı 
1'Qlışlardı. 

J• Mareşal ölümü nasıl 
~ l sı,P• F ~arşıladı ? 
ı' s~tduıa f •.u lngaltere sahillerinde öoemli bir nokadır. 
(ı ~ ~~•Oo •cıasında da bu yer büyük bir rol oynamıştır. 

il liQl, u Okey adslarının bir limaoır. Büyük harpte 
t' ~'-ir. ~ lngiliz filosunun belli başlı bir durağı idi. 
\"' ~ ~· Royter 1919 da esir ediJen Alman gemile
\ li._, 1111•nda batırmıştı. Bugüne bua-ün • lnrilizler 

11
' "Al ·ı · · 1 w d 1 maa gemı erıaıa mezar ıgı" er er. • 

şerefine bir ziyefet vermiştir. --4·----~· 
Samimi • olduğu kadar neş

eli geçeo bu ziyafette Parti
nin, başlianı B. Atıf inan 
olduğu halde biitün idare 
heyetinin davetlilere göster
dikleri sıcak kabul herkesin 
şevk ve neş'esini bir kat 
daha arttırmıştır. 

Valimizin, Parti reısının, 
avu1'at B. Ekrem Or ·n; 8. 
Said PıiJarın uu münasebetle 
irad ettikleri beliğ ve sami
miyet doygulariyle dolu nu
tukları hararetle alkışlan-

mıştır. 

In2iliz tayyarelerinin büyüli 
bir zaferi 

-~~~-.. 4111m~~~--

Lo11 dra _ Sylt adasında- deniz tayyareleri ' 1 hareket 
ki Horum Alman ftssüne in- sahaları mühim laasara 
giliz tayyareleri tarafmdan uğramış ve yangınlar çıkmıştır. 
yapılan taarruzlar dün saat Yangınlar elan devam et-
yirmide başlamıı ve ıababa mektedir. 

kadar_ dev~m etmiştir. Kopenhag - (Royal Air 
Üssun ustüne pek çok Force) tayyarelerinin Sylte 

miktarda bomba atılmıştır. 1 "th' t h 'b t - . taarruz arı mu ış a rı a 
Hangarların, atolyelerın ve 

yapmışbr. Meşhur Hinden- · 
burg barajı harap olmuştur. ------- ---- --Halkın Sesi 

Hakkın rSesldlr 
- aııım IRllll 

Okullarımızın inzibatı 
takdire ve tahrike 

şayandır 
Karşıyakadan B. C. imta

sı ile aldığımız bir mektup: 
"Son günlertle orta ve 

lise okul direktörlerinin top
lantısında talebelerin inziba-

tı göz önünde tutularak ba
zı kararlar verildiğini, ev

latlarımızın devamlarının in
tizÜı-altına aıiiıdığını-ve 

yalnız cumartesi ve pazar 
gftnünden başka sinema ve 

sair eğlence yerlerine git
melerinin şiddetle menedil-

diğini şükran ve minnetle 
görmekteyiz. iyi bir disiplin 

altında evlatlarımızın terbiye 
edildiğini ve derslerine önem - - ---- __ __..... -
verdikleri müşahede olun-
maktadır. Bir baba .. oJmak 
hasebiJe bu himmet ve 

gayrete can ve yürekten 
teşekkürler ettiğimin lütfen 

gazetenizle ilanını rica eder, 
derin saygılarımı sunarım . ., 

Halkın Sesi: Bizde aarif 
erkanımızın bu candan ala
kasını takdir ve tebrik ede
riz. ' Zira: 

Koca karı - Kızım bu havada palto9uz, mantosuz dolaş
makla donmıyor masan I? Halkın Sesi 

Hakkın Sesidir - içim 'llteı gibi "'}'anıyor, ben nasıl donarım? · 

---------------

.. "' _ ... .. •• •'• •.fi>• • •·• ·· ~··· ··-· .,.··· -. · ~· I .. • 
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Muharriri SIRRI SANLI 

idare: lzmir linci B . &okağında 
(H. Sesi) Mntba:ı ıoda basılmıştır 

Geçmiyen yazı geri verilm ez 

: .............................. .. 

• • • • ~ 
ı • • ~ • (> .. 
• . ... 
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Yazan: Sır rı Sanla 
• t 

- 44 -
Fesatçıların teşviki ile mühendisin ni 

önü11 e gelen birçok cahil zorba lar onu bah· 
çede gfüünc< "işte bizim başımıza bu be
Jale rı getiren hep bu dinsiz ve , imans.ıı 
şeytandır,, diyerek bir .mahalle bahçenın 
demir parmaklı kların ı söküp attılar. 

G enç mühendis zerre kadar :soğuk kan· 
lıl ı ğını .... kaybetmiyerek onlara sordu : 

- Ben.den ne· is tiyorsunuz. 
- AllabıLkııdırmamak içiu~yaptığın .,bu 

evJeı i yıkmazsan""biz oolar( yerle beksan 
edeceğiz . 

- Allabın"Tbize·emrettiği -şey .. her derde 
deva aramak, .. he.r tehlikeden rkeodimizi 
korumak ... içinnbir çare ..,., bulmaktır. 

- Sen bu evleri yaptırmakla ali hın 
işinr. karışmış oluyorsun. 

Bu sözleri ... söyliyen zorbaları o başı şu 
son t~hdidini v yaptı ? - - --- - . -- -

- S en keodi .e linle bunları y ıkacakmı
ıın, onu söyle, yoksa biz işe başhyoruı. 

Mühendis biri _ilim ve fen Lfedaisi, ..... bir Ya· 
ıatan kahramanı gibi hayatının tt:hlikecle ol
- duğuou .. unutarak onlara karşı çok , miles
sir bir hitabede bulundu. ~Genç ilim Ye 

mfibendis sözlerini "şöyle bitirmişti. 

- Birgün gelecek hepiniz da yıkmasını 
istediğiniz bu ev gibi binalar yapmak mec .. 
buriyetinde kalacaksınu;. 

O esnada kudurmuş bir mfiteaııp ada-
mın fırlattığı taş ..;zavallı \ gencı kanJar 
içinde yere sermişti. 

•*• 
Bu fedakar ve fedai fen kurbanın11(6· 

lümünden tam ~n ... gün sonra zelzele, zor· 
baların bulunduğu şehri de mahv ,ive pe
rişan ettiği halde en tehlikf' li bi~ mınta· 
kada genç mühendiısin inşa ettiği iki e•• 
birşey olmamıştı. işte o zaman bir çok ço-liıll 

luk ve çocuğunu topraklar içinde fÖ•IUtl 
bulan cahil, müteasıp zorbalar genç ve ide· 
alist1mühendiıin evliyalığına-hik11&etmiıleı 
ve onun yaşadığı eve-.:mumlar yakmak ıu· 
retile orasını mukaddes ~bir ibadet ,.yeri•• 
çevirmişlerdi. Japon hükumeti de orada 
kurduğu yeni şehri, mühendisin iki eYini 
model yaparak kurmağa karar vermişti. 

•*• 
işte gazeteci Sedat'ıu anlattığı bu hatı

raların ancak bir küçük kısmını buraya a
labildik. Bundan çıkarılacak netice de şu .. 
dur: 

Zelzeleler bir çok memleketleri yıkarak 
bir çok insanları derin' matemlere boimuş
tur. Zelzeleler dağları yıkıyor, yer feri sar
sıyor. Fakat yıkmadıkları sarsmadıkları 

bir şey vardır ki o da bir milletin ımoı, 
nefsine olan itimadıdır. 

İşte' bunun içindir ki cumhuriyet hnkume
timizin yıkılan yurdumuzda yeni ve fennin 
göiJterdiği yolda yapmağa karar verdiği 
yeni ve zelzelelere .karfı mukavemetli bi· 
nalarla imanı kavi bir milletin iradesi sağ· 
lam bir hükumeti olduğunu isbat •ediyor. 

Allah milletimize bir daha böyle kazalar 
ve belalar vermesın. 

- SON 

,ı1' 
--oo---

Af roditin Def teri 
Tercüme eden : S. S. 

- 15-
. z~wl~eleler hakkındaki tefrikamız bugün 

b~tbgınden yarından itibaren (Asri Afro
dıt) romanımızı daha fazla hacimde neıre 
başlıyacaiız. 



SAHiFE 2 (Halkın sesi) 21 fj.ıl 

SON
J HABER-L~E-R ___ u_u_u_~_u_m_u_~_u_m_ı_u_u_u_u_u_u_m_m_·~ .............. .. .......... : 

i Şehir haberleri J ................ .. ........ 
V. U. Meclisi 
Vilayet Umumi meclisi 

dün sabah ve öileden son
ra iki ·toplantı yaparak me· 
sai&iui bitirmiştir. 

iZMiR YABANCI 
ALMANYANIN ASKERLiK ŞU-' 

BESiNDEN: 
/ 

./ 
As~i IEğlenc~lerl ? 

- 46 -
574 - Nereye baksam yara, dedim o 

güzel yara, 
Kaldı evvei b11hara, ~örüşmemix yine mi? 
575 - Ateş vardır oc&kta, akıl karada, 

ak da, 
Geleceğim bir gün ben, buıün değil 

uzakt !. 
576 - Gözümde nem "urumaz, niçin 

oldun yaramaz? 
Korms n sen korursun, beni kimse ko

rumaz! 
577 - Boğaıiçi, Kalender, atıp altına 

minder, 
Dedim o nazlı yare, bana tez mektup 

gönder. 
578 - Portakal alıp soydum, saksıya 

çıçek koydum. 
Göz.ünü süzüp durma, ben güzellere doy· 

DÜNKÜ BiLMECENİN 
"ÖMÜR,, dır. 

CEVABI: 
dum! 

Ôğlı.::den evvelki toplanh· 
da büdçe encUmcninin ha
zırladığı muhtelife büdçcsi 
müzakere edilmiş ve 393,642 
liradan ibaret olarak müna
kaşasız kabul edilmiş ve bu 
suretle adi büdçe (!yek6nu 
1989046 liraya balii ol
muştur. 

Bundan-· soara fevkalide .... 
büdçenin mizakeresine ge-
çilmiş ve ufak bir münaka
şadan a:oara fevkallde büd
çe 520 bin 649 lira olarak 
kabul edilmiştir. 

ÖGLEDEN SONRA: 
Saat 14 de Vali B. Et~m 

Aykut'un başkaalığıada top· 
lanan meclis, hutıuıi encti
men tarafından tanzim olu
nan raporu müzakere et
miştir. 

Gizli reyle yapılan daimi 
encümen seçinıiode eski en
cümen üyderinden 8. Ek · 
rem Oran, B. Kimiiran Ôrs, 
Bay Sırrı.Şener ve Bay Re-B E fık Sandıkoğlu büyü'k bir 

Bir pmarrn içindec gülerek h4ykır Saffet, ekseriyetJe daimi .!ncümene 
Uzansın boşluklara bilmediğim gölgeler. tekrar seçildiler. 
Rüzgar içinde g ibi dağılırım, nihayet, Ruznamede görüşülecek 
Halkettiğim mısralar bana sanki şöyle der : başka bir şey kalmadığın-
Akan sular içinde uzayan bir selvi •ar, dan gelecek sene 10 şubat 
Nöade gelmiş gibi üstünd ! hatıralar.. cuma günü toplanılmak ü-

zere ve Vali B. Etem AyM 
Rayların üzerine sürlinsün her dem aölgen, 

Hududlarda ağlayan yokluğun sesi gibi... ile Meclis faaliyetini tatil et-
Yabım güller içinde sarılalım ıcn ve ben, 

miştir. 

DAHiLİ VAZiYETi iÇiN 
Sofya - Komadan telefonlaaıyor: Bura gazeteleri Musso

lini Hitlcr milllkattnclan babsederkea şunları da ilive ~di
yerlar: 

Mülakat eden bu iki devlet adl!mları ko•uşmaları esna· 
sında Almanya ltalyaya şu teklifte bulun•uıtur: 

"Harbı devam ettirebilmek için Almanyayı dahilen tak-
viye etmek:lizımdır.,, Bundan bahıedea r Jurnale Ditalya 
ıaıeteıitde şu malümah veriyor: 

"Bu mülakatta yapılan pilinda yeni ve rahat bir Avrupa 
yaratmak için Çeklerin, Polonyahlarıa, Arna•utlujun muh
tariyeti de ılz önftue alınmış ise de Italya ve Almanyanın 

: toprak istekleri~inde •erilmesi llıümü ortaya sürlilmekte
d.ir .11 

Italya kendini halka 
... içine: almış 

Roma - Gazeteler başkamandanının beyanatını tefsir 
ederken .diyorlar: 

Valo Alpino de iıtoryu istihkimlarını Fransız hududun
dan FyomeJ e Yani Yugoslivyaya kadar müstahkem bir 
kale gibidir. Bu Kale ltalyan bitaraflıfını muhafazaya kl
fidir. 

iT ALYA PAY ALACAKMIŞ ! 
Roma - Gazeteler, Alma .. ya - ltalya büyüklerin; ı gö· 

rüşmelerinden ve gizli gizli konuşmalarından çıkardıkları 
mananın eo kuvvetli'i sulhtur. Bu sulhtan bahsederken 
şunu da ilave ediyorlar: 

ltafya bir sulh için çalışabilir. Fakat bu sulhun Avrupada 
yap.ıcağı büyük inkılapta lta lyanın da kanuni hakları gözc
til rnelidir. Daima Be ·lin • Roına mihverinin esasi da 
bunu-:ı üstünde ku rulmuştur . B. Munoli tı i bütilo bunları 
B. Hitlere anlatmış ise de B. Hitlerin ne düşündüğü anla
şılamamıştır. 

zabıta haberleri ı 
• aut'un kısa kapaoıt nutku 1 

Çiçek dök111üş sulard aşkın pençesi gibi. --..... - · 
Bir yaprak koparırken yeni açmış bir gülden, AJt d Karantina Güzelyalı mev-
B ... n aşkı duyar oldum her yuvasız giDülden. ınor unun kibae lzmirli yoğurtçu~Nus-

Çirkin bir 
taarruz 

k • ret, yogurt sabtında rek·l -
Kalbime göster birar, biraz daha sahavet, OD"reSI • bd meselesinden Ali Riza 
Şu yanan gölgel eri bir pusecik aldatsın. lzmir ,ampiyonu Üçok ku· 
Nihayet pençereden mendili salla Saffet, Erk l}Uucuyu J döv4üğüaden 

lübünün ıenelik ken•resi k ı t 
Soara isterse be1i, bayat, zındaoa atsın. • ya a anmış ır. 

dün gece blyük bir kalaba- t K t• d · T-
D ha mı uz~yacak şu haftalar aylara, aran ıoa a ye:n ur· 

- hk huzurunda yapılmıctır. k' k y d s· 1 s 
Artık haykırcScağım beni saran raylara : ., ıye ıo agm a • ıvas ı trrı 

Kulübü:> tariht adı oJau Kurtaran, 6tedenberi Hilmi-
Bilmediğim yeri rde beni bana ver diye.. ( A.ltınerdu ) adının tekrar yenin-metresi~ Hilmi~iie g6-
Gizlerime çızm~den cfore-, çulrur hep ova... kabnl edilmesi husHunda rüştüğüadeo evine ' içkili ol-
Bahar çiçeklerind~n perçinlenmi~ sevgiye; kulüp heyeti umumiyesinin duğu için ev sahibi tarafm-
ioobab r yaprakları henl'z kurmadan ytwa. gösterdiği alika ve talep dan kapı dışarı atılmış ve 
Buna soluk bir renkle dolmayan b&tıralar, kabul edilmiştir. ayakkapları Lu evde kalda 
Y bsın aleviniz, e şu ya1dığım mısralar. Bu suretle ku1übfin adı iından kızan suçlu mağdu-

Karşıyaka Üçok yerine tekrar(Alhnordu) ru lisanen tehdit ve taıJa 
Burhanettin ŞARBALKAN olmuştur. k k d d k 

•••• .. •••••• ... 0 ........................ apısını ır ığın an ya a· 
: H Z t R LA N 1 N 1 Z ! . . ı ---.... ••--- lanmıştır. 

ı Sesli s: emanın icadından b gü•e katları Rontken 1 Tep .. dk mevkiinde Se-
: npıimış en muazzam ve muhteşem m6zik,ı JiaikJi Hüseyin lyisöyler, hi· 
: aş t Se§ VC geoç.Jık , güzellik harikası ı şua 'nın ismi oek arabacısı Şaban Özde! : ş Si ŞAHESERLERINt b' k - d b . • Raoyom şuama, ''X şu .. ı,, gunun ır aç ı...gun en eıı 
• ŞAHESEltlNDEı ., ~o- · denilmesinin sebebı', keşfı' Sadık bey hanına bırakılan 
9 uova sınemncılığmın en tatlı sesli bülbülü: 
ı JEANET l E M. c DONALD ve A•erika ı zamanında meşhur alim binek ara asının fener vida-
: sac at aleminin en büyük ve kudretli ı Rontgenın de şuaı t esad ü . larıoı birer ikişer çalıp ha-
: yıldızı LEVV A YRt.S ı fen keşfetmesi ve aslını iza\a riçte satmakta olduğu ani~-

Narlıdere köyü civarında 
Tırazlı aşiretiodeo hamile 
bir kadını Ömer ve değk
menci lbrahim zorhı l:açıra

rak pek çırkin \.. bir şekilde 
taarruzda bulunmuşlardır. 

Bu mödhiş tecavüz hadi
sesi üzerine suçtular hemen 
yakalanmış ve adliyeye ve· 
rilmiştir. __ .... __ 

Gelenler, Glder.:a .. 

Maarif vekaletil baş mü· 
fettişi B. Salih Zeki_' Anka
radan, Cümhuriyet merkez 
bankası idare meclis~ izasıo-

daa B. Hakkı Saffet Tarı 

!stsnbuldan gelmi~leıdir. 

şılmış ve takip edilerek o 
günde mağdura ait iki va
zoyu sattığı sırada yaka
lanmıştır. 

: Bugün matinelerd u itibaren ı edememesi idi. Bugnn ne •=---•&m•m!!MllllW.__ .. _ _... 
ı ha C) d : o 'duğu tamamue bilinen bu Izmir Yerli Askerlik Şube-: r< sınem sın •: şua gene eski meçhul ismi· 
: Bugüne kadar görülmemiş bir ihtişam : ni taşımaktadır. sinden: 
: harikülad liğiyle lzmirimizin bütüa mfizik: ....,. __________ _ 
ı gençhk ve gü?ellik aşklarını son•uz hay- ı 
: ranlıklar içinde bırakacaklardır : ........... ~ .. ~ ............. ~ .... .. •••++. .. •••o••• ~•~••••o•••++•• .... •••• ! Ta r & 111•• T e 1 e f o D ı 
• 1 .. 36-4, : 
: Sinemacılığın bu güne kadar yarattığı cnı 
ggü.zel, en rnük •m el ve en bfıyük ş.:h cse,:; 1 : L !il Oymyanlar:Fran~~ 
: •çoıse Rosay Pi-: 
ı erre Reuoır Frsn ızca sözlü : 
: Bir h ftadsn beri gösterilen ve bir seuc ı 
ı huılat rekorunu kıran dilber ve sibirknr ı 
ı yıldız Imperio Argentinanın en son eser~ 
ı AY E TÜRLÇE SÖZLÜ, TÜRKÇE: 
ı ve lSPANYOLCA ŞAltKILlt 

atlı Bakka
l~ye Eşyası 

Asan~örüo üstünd,.ki 9 
Eylul sokağında 107 no. lu 
bakkal dükkinıodaki bak
kahye eşyası acele sablıkLlr. 

Görmek istiyenler bak-
kal dükknnıoın ittisalinde
ki kasap B. Yahyaya mfüa
caat edebilirler. D : 2-1 

---------
Dr. Fahri ~ık 
l:ı.mir Memleket Hutaneıi 

Roatken Mütehauııı 
Rontk nveuektrik tedarıi:. 

ya;>ılır ıkinci :le 1er Sa 
No. 21 TELEFO ?.542 

Her sene yapıldığı gibi bu sene de lzmir : nüfusunda 
mukayyet yerli eratın yoklamaları tarihleri aşağıda 1 yazılı 

günlerde yapılacaktır. Bu dogumlu eratın gö~terilen ~ün
lerde şubeye müracaatlerı ilan olunur. 

19 Mart 940 Sah, 20 Mart 940 Çarşamba , 21 Maıt 940 
Per,e11be günleri 311 · 312 - 313 doğumlu erler. 

25 Mil"t 940 Pazartesi günü 314 doğumlu eratlar. 
26 Mart 940 Salı, 27 Mart 940 Çarşamba, 28 Mart 940 

Perşembe günleri 315 - 3 16 • 317 doğumlu eratlar. 
1 N;san 940 Pazartesi günü 318 doğumlu eratlar. 
2 Nisan 940 Sah, 3 Ni an Çarşamb-ı. 4 Nisan Perşembe 

günleri 319 - 320 - 321-325 doğumlu eratlar. 
8 Nisrn 940 Pazartesi günü 322 doğumlu eratlar. 
9 Nisan 940 Şalı, 10 Nisan 940 Çarşamba, 18 Nisan 940 

Perşembe günleri 323 - 324 doğumlu eratlar. 
15 Nisan 940 Pazartesi günü 326 doğumlu eratlar. 
16 Nisan 940 SaJı, 17 940 Çarşamba, 18 Nisan Perşembe 

günleri 327 - 328 - 329 doğumlu eratlar. 
23 Nisan 940 Sah, 24 Nisan 940 Çarşamba, 25 Nisan 

940 Perşembe günleri 330 - 331 doğumlu eratlar. 

1-Tarihi ilanından itibaren 939 seneıi ihtiyat y•kl 
nnı şubemizde yaptırmış 311 dahil 331 dahile katlar 
ifamlu yabancı erat aşağıda dercedilen günler zarfıod• 
heye milracaatlen ile 940 ibtiyet yokJamalarnıı yaptıraek 
2 - Birlikte getirecekleri vesaik şunlar olacaktır : 

A) - Nüfus cüzdanı ve ayrıca altında lzmir adresli bir 
ğıda yazılmış örneği. 
B) - AskerJik terhis vesikası. ' ı 

C) -Terhis vesikası olmayıpta arıza raporu olanlar rapor~ 
D) - Muhacir veya mülteci olmasından dolayı ihtiyat• id 
kil etmiı olanların buna dair vesaikini. 

3 - Yabancı olup 939 yoklamalarını şubemhde yaptı 

yanlar ayni veçhile zikredilen ve1aikile tayin edil"'n ~ 
detler zarfınde 940 yoklamalarını şubeye müracatla 1 ~ 
racaklardır. f 
4 - Yabancı olup yaşı bu doğumlar dahilinde olup t• 
bir nüfusta kayt yaptırmamış nüfus mektume olaularl• 
di •ıc kadar nüfus cüzdanı almadığından şubeye mür• 
etmemiş bulunanlarda müracaatları menfaatları icabıdıt· 
5 - Şubeye bu maksat için müracaat günleri şunlardır: 
A)-331 D.>ğumlular 21-22 Marl 940 günleri saat t 

8)-330 il 25-26-27 " " C) 329 ., 28-29 ., 
" D) 328 11 1- 2 t Nisan 11 

E)-327 " 3- 4- 5 ..:._ ., ... ,, 
F)-326 ,, 8· .. 9-10 11 " 
J)-3 ı5 " 11-12-15 ,, 

" K)-324 ,, 16-17-18 11 " L)-)23 ,, 19-22-23 ,, 
" M)-322 11 24-25-26 ,, 
" N) 321 ,, 29-30 N.lMayıs 11 

T)-320 ,, 2- 3- 6 ,, 
S)-319 11 7- 8 · 9 ., 
Ş)-318 ., 10-13-14 " 
o )-317 " 15-16-17 " 
ô) 316 il 20 21-22 " 
R)·315 ,, 23-24-27 11 

U)-314 ,, 28 29-30 11 

2 -313 N 1- 4- 5 Haziran 
G )-312 ,, 6- 7- 8 ,, 
1)-311 " 11-12-13 " 

6 - ihtiyat yoklaması bc1ş!adığı 
doğumlu yabancı: erat yoklamaları 
edecektir. 

" ,, 
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7 - Yabanci 311 ve 331 doğumlular dahilinde ask 
yapıpta vesikaları cüzdanlarına geçirilmemiş olanlar 
muayyen~bir~müddet yoktur. Her_bün._öğleden evvel 111 
caat edebilirler. 

8 - ihtiyat yoklaması bilikaydüşart resmi, hususi b 
devair ve müesaeselerde çalışan ihtiyat yabancı erler' 
sumuli olduğundan 3yni tarihlerde müracaatleri lizı 

G lmiyenlerle bunları göndermiyen müessese amirleri .J 

kında kanuni muamele yapılacağından işe 6nem veeil~ 
dir. 

9 - Tayin olunan mibiller zarfında şubeye yoklama 
yaptırmıyanlar hıkklDdı kanuni muamele yapılacağı, 
olunur. 
::::ı::ıı::ıı:ı:ı::::ııı:uıı:u::ı:ııı:ııııııı~ 

Alman imparatoru Ru• Çarını N.uıl Aldattı? :3 
l ':116 yılı Haziranm beşinci günü lngiliz b•'. 

naurı buraya gizli olarak geldi. Hemşayer gedli•'ı 
burada onu bekliyordu. Nuır maiyeti ıle ~ber•'' 
buraya gelince ~emi durmamış, hemen yola çıktı. 
mi kumandanı yeluna limamn şarkını takip ed 
yoluna devam etmeği düşünmüşutü. Fakat b~ 1 / 
temiz ve tehlikesiı: olup olmadığına dair bahrı)'e ti, 
zaretinden talimat almadığı içia telsizle yenideO al 
mat aramışti. ~ 

Deniz kabarmıf, müdbiş bir fırtına .... geminin 6ıf 1 
dağlar gibi yüksek dalğalar yığıyordu. HedJŞ1 

önünde yürüyerek tehlike olup olmadığını arıy•19 

çük gemil rle bahkçı gemileri de fırhn~ yüzlinde~~ , 

zifelerini yapamaz oldular. "' Tam bu zamanda 1 ~ 
gemi kumandı harbiye nezaretinden telsizle ~'' 1 
aldı. Bu cevapta garp istikametinde mayin bulO 
dığı bildiriliyordu. O da gemioinfbaşını hemell 
çevirdi. / 

D~li fırtına delirdikçe delirdi. lagilizlerin pe~ 
fak at metin olan . bu krovazörü bu mllthit el 
arasında pek zorlukla yolaalabiliyordu, Nitekid9 
bu yerde bir kaç ticaret gemisinin dahi har•P 

ı T lep ve umuıni arzu üzerine proğrama ı 
ı iluveten gösterilece tir. - Aynca : Ek- ı 
ı ler Juroal en son dünya ve harp haber- ı 
ı h:ri. Oyun saatleri : Ana kalbi 2-5,30 ve ı 
ı 9 da Ayşe 3,30 ve 7 de ı ........................................ 
-·--:--M:-:--il-IA-ı -P-iy_a_n-~-o--B-il-e-tl-e-ri-n-iz_i_(_S_A--=-=o=E=T===)====K=i=ş=e=si=n=d=en===A-lı_n_ız- ) 
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ğu da işitilmişti. 

Hemşayer kruvazörünün yolunu temin .,e 
Kiçnerin hayatını muhafaza için amirallık krO 
iki de büyük torpitoçekeri terfik etmİftİ. 


