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(H. Sesi) Matbaa
sında baaılmıfbr 

" VE A~ Mihvercilerin HITL ~R AL ~ 
~erika dip- çok ağır altı FRANKO İL Türk Gazetele

ri ne diyorlar? 
L llıasısı daha teklifi GÖ ÜŞTU 
Oftsk ka Fransız kabi- Madrid (A.A.) - Hıtlerıe 

10 ÇI • g.!neral F acko Fransız Js-

C&k mı? inesi red etti panyoı hududunda gorüş
müşterdir. Ve Madridde şu 
teblığ rıeşr dılmiştl'r. 

--o--
" eşington ve Nevyork

t' ta çıkan baz:ı büyilk 
~•eteler Amerika - Sovyct 
~•}', llılinasebetlerir den ve 
lt~ llıtlnaıebetleri iyiJeştire-
' ·~ ıağlamJaştıracak clip
''tılc teşebbüs ve müza 
~:lerden babsed.erlerkcn 
\h ~fioya ile Sovyctler 
\ iiıia siyasi ve iktısadi 
~lllatma ve birliie var
~ "'1111 ıamimt bir lisanla 
~ili etmekten geri kal-

~'· 
\ trika diplomatları,Ame-
~ ile Sovyet Rusya ara
~ bir dostluk bavaaı es-
~e çahıırken demokra
~ •a ılirültiicü dütman
~ .. Ydıkları mihvercilerle 
~ ıuretle anlaımak im
•tt b11Junmıyacağıoı da işa-
~t Uia etmek fırsatım 
'i lllanıaktadırlar. 
~!ingtonun Moskovaya 
~il ve yapmakta devam 
it; d baıı iktisadi cemile
\f ' bu siyaset uğrunda 
~ f 'dilıniı meyve vere bile· 
\ '-liyetlerden olsa gerek-, 

\~•trcileıin yıllarca ve yıl
,. Yalnız Sovyetfer birli
~ ~leybinde değil, Mos
' de iyi geçinmek, dost
~ ~ilarını aailamlaıtır
~ 1•tiyenlere karıı da sa
\ '~ları kötü ve ağua 
'"•ı k6fürlerden ıonra, 
'-tı_ llrOnce ve yahut mak

tı11a nail e>luncaya ka
f'Pbkları ve gayri sa

Oldutu her cftmleıin-
' lıer kelemesinden an

r«Udlirfic& "ilinı aık· 
11 

~.lllerikan politikacıla
ıran dikkat nazarlann· 

~t'ıalc kalmamııtır. 
•de11beri ezilmemesini 
ikleri Çin deınokrasi

d J'Ponyanın da iltihakı 
taı'lı• fazla kuvvetlendik
•it lıGJyaıına dOıen mib 
'' tarafından parçalan

' '~ı için Vaıington·Mos-
>ct. 1 birliiindea pratik 

~r cloiacayına inanan 
~k•1alaun gtin ıeçtikçe 
~ •rt111aldadır. 
"L. bugtla takibine "•il bu siyaset saye-
._ 4 .. erikan diploması· 

' .. I •e h6saG niyeti, 
.:• •• vaktile Pariıia 

1• •irunda ıarfettik-
~~(,ıf faaliyetlerden da· 
'-~ 1 .•e pratik bir neti · 

'~ıleceii tlmit oluaa
llıaı? 

SIRRI SANLI 

• 
MAREŞAL PETEN 

Züzih (A.A) - Voksreşt 
gazetesıne Berndeu bildiril
diğine göre Mihver devlet
leri Viti hükumetine aıağı
daki teklifleri yapmıılar
dar. 

1 - Alsas Lorenin Al
manyaya, Nisin de ltalyaya 
terki. 

2 - Tunus Fransa ile 
ltalya arasında taksim edi
lecek Cezayir Fransaya ka
lacakbr, 

3 - Fasın şimal kısmmın 
lapaoyaya terki. 

4 - Afrikadaki Fransız 
müstemlekelerinin geri ka
lan kısmı Fransa, Almanya 
ve ltalya tarafından birlikte 
idare edilecektir. 

5 - Hiadiçini Japonya
ya terkedilecektir. 

6 - Akdeniıdeki Fran
sız filosu ile Şimal Afrika
sında bulunan Fransız tay
yareleri lngiltereye karşı 
kullanılmak üzere mihverin 
emrine terkedilecektir. 

Bu tartlar kabul edildiği 
takdirde Almanya işgal al
bndaki Fransadan Manş li
manları ve lsviçre hududun
dan denize kadar bulunan 
bir ıerit mtistesna olmatk 
il:ıere bfiyilk bir kısmı bo
şaltılacaktır. 

Ayr.i ıazete illve edi
yer: 

Bu teklifler Viti kahiae-

Tcbtiğt miılakat ik. bü
ltti ın t reisi rc.is ı da samiuı i 
b;r btıva içit de geçmiştir. 

H tle -Fra ko 
•• •• a 

goruşme erı 

hakkında Roy
ter ne diyor 
Londra (A.A) - Royterin 

bildirdiğine göre Hitler, 
Fraoko, Ribentrop ve Suner 
in görüşmel\!ri Londradu biç 
bir hayret uyandırmamıştır. 

Atmanya Şar taj usulilnü ta
kip etmektedir. ispanya da
hiliye nazın Suner Berliııi 

ziyareti csnas1nda dahiJi iş
lerle m .. şgul olduğu için ha
rici ve siyasi işlerle görüş

mediği içiı:ı bu vaziyet Al
manları çok kızdırmıştır. 

Hitler dit:t törlük usulün
den inhraf etmişi ve uzun 
bir yolcuk yapmak vakarını 

haleldar etmeği göze almıştır. 
Mülakat es.ıasında her ild 

diktatörün maiyetinde bir 
çok memurlar vardı. Resmi 
tebliğden başka birşey neş
redilmemiıtir. 

Mac ·r ... Romen 
müzakereleri 

tekrar kesildi 
Budapeşte (A.A)-Buda

peştede cereyan etmekte 
olan Macar - Romen müza· 
ke. el eri kesilmiş ve Romeu 
azaları aldıkları emir üze
rine Bükreıe hareket etmiş· 
lerdir. ---Japon· Elçlsi Mosko-

vaua vardı 
Moskova (A.A) - Japonya 

yeni Moskova elçisi bugün 
Moskovaya gelmiştir. 
~-vv--..~'"" 

sinin hususi bir toplantısın
da tetkik edilmiş ve Lav•) 
ve Baudeio ve Amiral Dar
lana rağmen hararetli bir 
müzakereden sonra Mareşal 
Petenin ısrara üzerine kabi
nenin ekseriyeti tarafından 
reddedilmiştir. 

Mareşal Pcten milstemle
ke impar•lorluğunun bu tek
lifleri kabul etmiyerek der
hal general Degolftn daYa· 
sma iltihak edeceii kana-

~tini izhar eyJemiıtir. 

1 

' 1 

e 

GENERAL FRANKO~ 

8. Rozvelt Fi
ladelfiyada bir 
nutuk söyledi 

N evyor (A.A) - Bi:-leıik 
Amerikm Cumhurreisi B. 
Ruzvelt Filôdelfiyada bir 
nutuk söylemiş ve bu nutuk 
esnasında on yedi bin kişi 
hazır bulunınuı ve nutuk 
çok alkışlanmış ve Ruzvelt 
nutkunu güçlükle söyliycbil
mi tir. Ruzvelt nutkunda 
1932 sen sinde iktidar mev· 
kiine g ~ldiği zaman Ameri
kadaki vaziyeti hatırlatmış
br. Ve şimdi Amerikada iş
sizlik çok azalmış ve kır 
iki milyondan fazla memur 
tekaüt sandığına dahil ol
muşlardir. 

--o--
YENi SABAH: 

"çı rçilin Fransaua 
Hitabı'' 

Hüseyin Cahid Yalçın 
diyor ki: 

Bu Yün deniz hlkimiyetini elin-
"" de tutan lngilterenia 6ntim6a-

de' i sene bava bikimiyetini 
de temin edeceği ı6zler btl-
t üo dünyada derin bir akiı 
uyandırdığı kadar Almanya 
ve ltalyada da soğuk soğuk 

bir ürperme tevlid etmit oldujıı 
şüphesizdir. 

TAN: 
• • • 

"Sovuetıarın ıazııa. 
tinde dallf l_ll_ 
göroımıuör" 

Zekeriya Sertel yazdıtı 
makalede diyor ki: 

Gerek Sovyetler, gerek 
mihver devletleri birbirle
rini rencide edecek Ye m•Y· 
cut münasebetlerin bozulma
sına sebebiyet verecek laa
reketlerden ictiaap etmek· 
tedirler. 

Moıko•a susuyorsa, belki 
bunu bildiği için auıayor. 
Mihver devletleri de SoYyet 
Rusyaya kartı m6ltefit bir 
lisan kullanıyorsa, bunan içi• 
kullaniyordur. 

VATAN: 
* •• 

,,Beıınoı kol gldarl11• 
Yurcluma.zu relain• lıey· 

muılardı. Hftkfımetin yeni 
kararile b•nun en •on al•
-Devamı 4ilactl sahifede-

hırsızı 1 

Hizmetçi kız - Madam bana dikkat et, bu ı•aç evde• 
hir ••Y •oırmaıın demiıti. Ben ıalondaki kıy~tli e9yaya 
bakarken delikanlı evin kızını kandırıp ~abverdı 1 .• 
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jak oıablllrmı?.Evetıl yaaılan cı·nayet ve~er·~:.a.:··~:~~e i:::: demeını 
ii Yazan: SIRRI SANLI s yarıyor kı... -o- ~ 
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Maktulun 
kalan 

••- ki gün bir gece bekçisi ara- ? 
kimseyi tanımıyor b•'' 

Dost kazanma
nın yolları ve 
dost kaybetme 

di~lerİ arasında dığımı gazeteye ilin ver· - Hayrola, fen• ını 
~ dim. ta? · Iİ 

Parmak ! - E?.. - Hayır, beş bin br 
- Dün gece dükkinımı b k f f Bay Şeref onun bu isra- ir mirasa onmuş L'' 

sebepleri • 
nın 

--o---
-3-

Muhatabınız bir uşak bile 
olsa şahsiyetinin ehemmiye
tine inandığınızı hissettirme· 
lisiniz. 

Mühim sayıldığına güve
nen adam size karşı miza
cının en iyi cephesini gös· 
terecektir. 

3 - Az tanıdıklarınızın 
bile isimlerini unut~ayınız! 
tanışmayan iki aşinayı bir
birbiriae takdim ederken 
isimleri hatırlamakta biraz 
gecikseniz, en büyiik bir 
kayıtsızlığı ifşa etmiş olur-
sun uz. 

Hafızanız zayıf ise böyle 
vaziyetleri iyi idareye ve si
ze dost olmaları mümkün. 
insanların isimlerini unuttu
ğunuzu belli etmemeye çab-
flnız. 

Herkesi işmiJe yadetmek 
ve münasebet düştükçe her 
aşinaya adile bitap etmek 
ehemmiyetli bir psikolojik 
noktadır. isimlerinin hattr· 
laGdığını, söylendiğini his· 
setmek insanları sevindiri
yor. 

Fakat birisine adile hitap 
ederken yaşına ve seviyesi
ne uygun hürmet şeklini do 
asla ihmal etmemeli, hele 
liiibali olmaktan çok çekin
melidir. 

4- Bir bahiste muhata
bıa laaksız olduiunu söyle-
meli ve hakikati meydana 
koymak ahlaki ve zaruri 
bir vazife olabilir. Fakat bu 
iti muhatabı kırmadan yap
mak mümkündür. 

Bahsi o suretle idare et· 
meli ki, muhatobınız doğru · 
yu kendi keşfetmiş vahmioe 
düısün. 

-Devamı var-

Çabuk bunun anahta
rını dedi. 

Bayan Müveddet daima 
yanında taşıdığı anahtarları 
araştırdı. 

-Bir dakika bekle dedi 
aşağıda bırakmışım getire-
yım. 

Bay Şeref dakika değil 
bir saniye bekleyecek halde 
değildi 

Dolabın kapağını söküp 
koparmak azmiyle elini uzat· 
tı. 

Fakat elini dokundurunca 
kapak kendiliğinden açılı
verdi. 

Kilit daha evvel sökül-
müştü. 

Bay Şeref buğuk bir ses
le : 

-Hançer yok, dedi. A
yakta durmak için kuvveti 
kalmamış gibi diz üstü yere 
çöktü. 

Artık milyonda bir şüp-

hesi kalmıyordu. Kuyumcu 
Bay Haçik'i öldüren kendi 
oğlu hmetti. 
Gümüş kapzesine maşal

lah yazılmış, tavus kuşu res
mi yapılmış bir ikinci han
çer belki dünya yüzünde 
yoktu. 

ismet babasının aile ya-
digarı hançerini çalmış, o
nunla ermeni kuyumcuyu öl
cl ürmüştü. Zaten bir zaman
danberi oğlunun halini be
ğenmiyordu, ismet esaslı 

bir tahs:l görememiş, bir 
baltaya sap olamamışdı. Son 
zamanlarda çok buhranlı ve 
dalgın görünüyordu, Eve 
geç geliyor, bazan hiç gel-
miyor. babasmı, anasıoı pa
ra diye sıkıştırıyordu. lşde 
mutlaka bir kadın parmağı 
vardı. 

Bir hafta evvel baba ?iJe 
oğul arasında para yüzün
den müthiş bir kavga çık· 

mıştı. 

~~~~~~~-----~~~~~~ı 

Mecnunu Feryadı ••• ! ı 
Yazan: VECDİ BiNGÖL 

Leyla sevdasiyJe, Mecnun olalı 
Çekmedik kalmadı beladan yana .. 
Hicranla, sitemle bağrım dolalı, 
Gurbete eş oldum, sahradan yana .. 

Onun, bu halim den haberi var mı ? 
Çektiğim çileden kederi var mı? 
Kalbind~, aşkımın eseri var mı? 
Ah, varabilseydim Leylidau yana .• 

soydular!.. ae JI" 
fına artık dayanamıyacağı, - Ne ise ona ge d• 
aydan aya vereceği muayyen -o- yük bir mirasa kootılf:~,ı 
bir mikdar haricinde OD pa- Konser bu çalımı satıyor. ·ı b•· 
ra bile veremiyeceğini söy" küçücilk bir terfiye o•~ ' •'' 
lemişdi. Bir kemancı verdiği kon- yüeük bir mevkiye sabıP ge' 

Kainat zavallı Bay Şere- serle övünüyordu : ya eline beş on kurUf 1r 
fin başına yı kılmış gibiydi. - Öyle heyecana geldi- çince çocukluk, mekteP~,,. 
Oğlu ihtimal bu saatta tcv- diler, ki yerlerinden fırladı- kadaşlarına, en yakıo .:,.-· 
kif edilmiş bulunuyordu. Ih- lar. balarıoa selimı kesen 1 

tiyar adamın bulanık gözle- - Evet, konserin ortasın - lara ne dersin? ,, 
ri öoünde kalabalık mahke- da: salonun yarısı boşalmış- Bir kere insan dedi df 
me salonları, hapishane ko- b. Sonra böylelerine D~ b,ı 
ridorları, dar ağaçları can- mek lazım geleceğioı 
Janıyerdu. PEK YAKINDA kes bilir. ,t'' 

Karısı : ı auuare Sinemasında H•kikatea böyle ·~-
-Bay şimdi baydacagw ım, dan ıörmelerinin bu fY 

Fransızca Sözlü ne oluyoruz, diye bağırınca hallerine 

aklı biu z başına geldi. Bu Ah ne Kadın . il • dl 
dakikada metanetioi kaybet- Oynıyanlar: ister Gol, ıstır_;;&w 
memeliydi. Bayan Müveddde M ı "'1lflf'.tl c vyn Duglas- Virginia Bruce V'"'" ...... 

hakikatı söylerse kadıncağız .... A. N .... K_A .... R •• A .... , .. R .. 'A .... D .. Y .... O .. S ... U .. N .. tJ.Jf 61 
feryad ederek sokağa çıka- r 
cak, mahalleyi başına topla-

yacak, ismetin derhal yaka- AKŞAM PRO;..RAMf 
lanmasına sebep olacaktı. '--

-Sonu var- 18.00 Proğram ve memleket saat ayarı. ıd'' 
18.03 müzik: Radyo caz orkestrası "lbrabim Ôsglr 

Çeşme Sulh Hukuk Mah
kemesinden : 

Çeşmede lnönü mahalle
sinde oturmakta iken bili
veletv efat etmiş olduğu ve 
varısı bulunduğu Çeşme 
Malmüdürlüğünden ihbar 

edilmiş olan Karaferiye mü
badillerinden Hasan oğlu 

arap Alinin terekesi usulen 

mahkememizce tesbit edilmiş 

ve halen varisi kim olduğu 
anlaşılmamış olmasından me-

d~ni kanunun 532 inci mad
desi mucibine alakadarJa-
rın ilan tarihinden itiüaren 
üç ay zarfında Çeşme Sulh 

Hukuk Hakimliğine müraca· 
atları lüzumu ve mü3d t tin 
hitamından sonra Ölünün 
emva li > İo hazineye intikal 
edeceği malum olmak üze-
re ilan olunur. 4578 

resinde., 
18.40 müzik: fasıl heyeti 
1,.1~ müzik: iki piaoodan caz parçaları pi. 
19.30 Memleket saat ayarı ve Ajans haberleri. 

19 45 müıik: radyo saz heyeti "saz eserleri" 
20.15 Radyo gazetesi 

20.45 müzik: keman solo - Enver Kapelman 
21 .00 mllzik: Dinleyici istekleri 
21.30 Konuşma "sıhhd saati,, 
21.45 müzik: Radyo orkestrası --Şef: H. Ferid Alo•'" 
22 30 Memleket saat ayarı ve Ajans haberleri ,,~f~ 

ziraat, esham-tahvilat, kambiyo nutuk borsası 
22.45 Müzik: cazband pi. 

23.30 Yarınki proğram ve kapanış. _A 
~~~-~~- /ı 
i ..... ......... 4 .. ••IZMIR .............. ~ .1 

ı Kız K··ıt•• L• • Ni~ ! ı ER KEK u ur ısesı Lef~ I 
ı O.rta okul ve Lise sıoıfları vardır. Ciddi bir tabz~ 
ı terbiye yuvasıdır. logilizce; Fransızca, Almanca det Uf t 

.. .......................... ~ ................. ,, 

l ehemmiyet verilmiştir. Leyli 210 nihar• 75 liradır:t f j 
ı. taksitte ahnır. Memur çocuklarından yüzde 10, şeb•· /, 
: cuklarından yüzde 40 tenzilat yapılır.. ~lı 

--------- d•b' 
Bütün bir tarik boyunca Şark düoyasmın en büyük Aşk macerası ve Klasik 1 ürk e 1 

yatına eşsiz bir Romeo v~ Julyet hedıye eden büyük Türk şiiri 
uFÜZULı,, nia cihanşümul ö)mez şaheseri... 

LEYLA iLE MECNUN 
ŞARKISINI ŞÖLEYEN ŞARKISINI SÖYLEYEN 

Müzeyyen Senar Münir NureddiJ1 
Şarkıları Bestele ven Rubab Şarkıları Şiirlerini Y a:ı•" 

SADETTİN IAYIAI CEVDET SOYOAISES VECDİ Bil&öl.~, 
Büyük faaıl heyeti: Norbar Tekyay - Saim Özsoy - Makaut Sazer • Şükrlı ftıf' 

Salah Candan - Edip Erten • H ıısan Dramalı - Yorp Bacanaplo - lamoil 
Şençalar - Hasan Tahsin Parsadan - Leyla Şuller - Feyzi Ar.tangil tıl'' 

Allah için, ıöyle bana Leyladan: 
O gonce yaprağın açtı mı bensiz 
Vaı geçmeden söz verdiği davadan 
Sitem• göy yaıı ıaçtı mı benıiz? 

Kudretine piyan olmıyan bir Aşk - Sonsuz Hicran ve görülmemiş ihtişam içinde yar• ,,~ 
bu şaheserler şaheserini yarın ELHAMRA Sinemasında görüp alkışl•C111ı$ 

matinelerinden itibaren ve sonsüz hayranhk duyac• 
Sean•lar : Her gün: 1-3-5,15-7.39-9,45 te Cumartesi, Paza ve Cumhuriyet 

bayramında 10.45 te başlar 
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\'e zararları teniyor unvanı 
-2-

'-1»111 " .... • : Yilr6mek, koımak, 
llll:lek, yaımak için IA-

d 01ın kudret bu memba-
C •1a tedarik olunur. 

\~d•lırın bedene faydalı 
"9· l11ıeıi için onların mu
•• ıp ıuret ve şekiUerde ,-z iıtihlik edilmesi li· 
~r. 

~'d lı rıdaların buleyici 
~~itleri fazla fakat ba-
~rı g6çtür, mide ve 
\tı klarımıza faıla uirat· 
\:ı.r. Bunların tahallllDn
"-IJ •Gcut için zararlı mah-

Q; çıkabilif. 
~) f lı gıdaların hazmı ko
~ •Irat besleyici kudret
~ •ıdır. Bazıları iıe hem 

t_ ' bazmolunurlar, hem 
lf ıleyicidirler. 

~ feyde oJduiu ribi 
~il yemeklerin cinı ve 

'- lannda itidal faydalı, 
~ ~rarhdır. Mi11Uer al,1 ıçın, gıdalar araıında 
tt ' bir dolaıahm: 
~ lerden .. Kuzu, koyun, 
~ ". balık, tavuk, av etle

~·. ~Yumurtalar" gayet 
\ '•cı maddelerdir. Fakat 

'ltrı11 ifrat derecede ye
\Q'•i vGcutta damarları 
' 'ltirip insanı vaktinden 
~I ihtiyarlatan zehirli 
~delerin çoğalmasına se-

' 01111. Yalnız bunlarla 
Ş. 111111ek doğru olmaz. 

~kerli, niıastah, unla 
~ rın "Makarna, piliv, 
~- itleri" nin besleme 
''tleri . çok yOksektir, 
~- beslenmiye ihtiyacı 
~ ltyıflar bunlardan bol 
~:•111eJidirler. Fakat bun· 
~ da yenilmesinde itidal 

•, ~İllllelidir. Gazetilmez 
' ~•ddideki ifrat istidat 
~ ltıirae, bedenin bir 
~)t lerinde, çilt altında 
~~·i birikir, insan te-

~ 
illi kaybetmek tehli-

'' .. v d \ı Ggrar. ,, Ocu üa ya· 
'~ık ve güzelliğini mu-

\!~ ' etmek iatiyen inaan
' t'I ~tiı t altında fuzuli yağ 
~ rici gıdalardan sakın
'ilbecburiyetindedirler. 
~ ._ •ııa tiımanhğı moda
.ı' )r111a bulmayan bayan
~Pil&v ve hamurlara çok 
'~t Q olmamaları lizımdır. 
\ı. bu ıizlerimizden, ıiı
~ ~ 111•k korkuıile kendini 
~~•liınak manası da ~ı-
'r •111alıdır. 
~ ,, b 
\L.t'aaaL- •e zeler; " ispanak, 
~ -.1ıı,,, kabak, enginar, 

-o-
Aldığımız ·bir mektupta: 

"Basmahanede 1294 aama • 
ralı "Makaralı" sok.ajın tamir 
ve tesviyesi yapılmadığın
dan o sokakta oturan bizler 
her yağmur yağışında baya· 
ğı bir seylip u. anzarası kar
ş11ında kalmaktayız. 

Belediyemizin bu mesele· 
de gösterdiği titizliii bildi
ğimizden yağışlar zamanlar· 
da bize rahat uyku uyutma
yan bu vaziyete de bir çare 
bulmasını rica ederiz. 

Ayni sokak sikinle
rinden 15 numarada 

Kadri Çetint6rk 

Halkın Sesi :::r~~r 
-----------Unutulan 

adam 
Sinemanın Mikeyi ve onan 

da meıbur bir reHamı Yar
dır: Amerikah Valt Diıney. 
Bu reuama Franıa Leıion 
d'bonneur nişanını verdi. 
Ressam da, ıinemada ilk 
miiteharrik resimlerin muci· 
di oıaa Franaız re11amların-
dan Cohl ile Froıo bu mü
aasebetle mektup yazmak 
istedi, 

Harpten evvel Cohl ile 
Groso yer yüziintle miite
barrik resim yapan ye__ıine 
resamdılar ve yalnız Fra• 
sada deiil, bütlin dllnyada 
tanınmıılardı. 

Valt Disney Fran1ada bu
lunduiu sırada bu iki meı
hur adamın adresini ıordu. 
Bilen yoktu. Hatta bu ıki 
re11amı tanıyan da yoktu. 
V alt disney memleketina 
döndn ve ancak orada bu 
iki ressamın adreaini öj'ren
di. 

Amma kimden öğrendi 
biliyor muıunuı? Almanlar
dan!.. 

Ertoiruı Sadi Tat 
· tıuatraıı 

Bu aktam saat 9 da 
KARŞIYAKA "MELEK" 

SiNEMASINDA 

_.,_ 

Prens ve kumandan So
varof kalabalıj'ı sevmezdi. 

Rusya Çarı kendisini preos 
Krakofu istikbale memur 
etmişti. istasyonda iki prens 

arasında şöyle bir muhavere 
cereyan etti: 

Sovarof keodisini takdim 
ederken - Ben prens So
varof demişti. 

Preos Krakof cevap ver· 
di : 

- Ben bu unvanda bir 
prens ailesi batarlamıyorurn. 
Siz nerede doğdunu:ı? 

- Türkiyede, Çar yakın-
da bana prens unvanını 
verdi 

- Şüphesiz btiyük bir 

hizmet mukabili. Bu hizmeti 
hangi aıkeri kıtada yaptı
nız? 

- Ben asli asker olma· 
dım. 

- O halde ı&phesiz mül
kiyede yararlıklarınız görül
dü, bu yararlığı hangi ne
zarette gösterdiniz? 

- Hiç bir nezarette bu
lunmadım. 

- O halde ne idiniz? 

- imparatorun baş oda· 
Clll. 

Krakof hemen hizmetçisi
ni çağırarak: 

Yuvane seni tebrik ede

rim. Zira Çarlık Raıyada 

bizmetkirlaraa da prenı ol
ması ihtimali varmıf. Demiş 

ve hiirmetklrane bir selim 
almııtır. .......................... ------- ------Ramazan -22-

PERSEMBE 
imsak GünÔtle lkiadiAkşam Yat11 
S.D. S.D. S.D. S.D. S.D. S.D. 
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FUAR s~.Y.,PA~lt~ruı 
(8) 

- Seni çok seY•eıeydim f - Geceniz hayrolıun efen• 
bu akşam iyice paylardım. . dim. 
Hem dua et ki yanında ar-
kadaşların ve bay var. 
-Nebeiı Yar anne? 
Türkan ince narin sesiyle 

şunları söyledi: 
- Doğrusu teyzeciğim, 

ölenia ardından ölünmez .. 
Belki ismet te bunu demek 
istedi 
Ayşe teyze ona bak verir 

gibi göründü, çünkü sesi 
çıkmamıştı. 

Otobüslerin yanına gel· 
miştik. Ayşe teyze: 

- E..... Çocuklar dedi, 
buradan yollarımız ayrılıyor 
mu, yoksa hepimiz ayni isti
kamete mi gidiyoruz? 

- Siz ne tarafa? 
- Gözelyabya. 
- Siz bayan Tilrkln? 
- Karııyakaya. 
- Bayan Şaıiye ne tarafa 

ridecekler? 
- Ben Alsancaj'a ıidece· 

iim. 
- Şu halde dedim, hiç 

yalnız giden olmıyacak. Ba 
yan Şaziye arzu ederlerse 
Türkin ile birlikte ona Al
ıancağa kadar refakat ede
riz. Fakat bilmiyorum bayan 
TGrkln buna ne diyecek? 

- Maalme•nuniye .. 
- Bayan Şaziye cevap 

vermediler? 
- Siz benim için bu zah

mete katlandıktan so•ra ba
na, bir tek kelime kahyer, 
o da; teşekkür. 

Ayşe teyze rene her za
manki gibi ıen ve şakrak 
bir kahkaha ile: 

- Vallahi, dedi. Bu işte 
haksızlık oldu. Bay ilk önce 
bizimle tanıştığı halde, sizinle 
fidiyor. Yolu bizim tarafta 
olsaydı, imkinı yok buaa 
razı ıelmezdim. Neyıe bu 
gece de böyle ıitsin. Müsa
denizle. 

Otobüse binmiılerdi .. Ba
yaıı ismet otobiiı&n açık 

pençeresioden uzanmıı T6r
kina şunları söyliyordu: 

- Bayla ·vapurda beraber 
giderken birbiribize 1akna 
fazla yanaşmayın. 

İkisi de güldüler.. Soara 
birbirinden birer öpilciik ala
rak· tekrar vedalaıtılar. 

Bayan Türkin, Şaziye ve 
ben Alsancak otobüaleri11den 
birine bindik. Her nedeaıe 
otobiste ağızlarımıı kilitlen· 
mişti. Y aloız bayan Şaziye 
Türkina: 

- Bu rece, dedi. iyi ei
lendik, dejil mi Tlrkia ? 

- Evet bayın ıayeılade. 
- Rica ederim, dedim. 

Sizinle tanıımamıı olıayclım, 
şüphesiz ki, b6yle neıeli r•
çen bir geceden mahrum 
kalmış olurdum. 

(DeYamı ••) 

Satılık dolap 
makinesi 

Karşıyakada HacıbOıeyia
ler istasyonunda eskici Ya
şar ustanın evinde aablık 
bir dökme dolap makiaaıi 
(55) koğası ve (SS) lamari
nası ile dolap makineaiaia 
altına konacak beı buçuk 
metre uzunluğunda (20) 1an
tim genişliğinde iki demir 
satılmaktadır. 

isteyenler ayni evde fi
dancı Mehrnede m8racaat 
etsinlu. D. 4-2 

lzmir ikinci sulh hukak 
hikimliğinden: 

Davacı devlet demiryolları 
vekili avukat Murad Ça•ar 
tarafından Buca Ôıdemir 
sokak 12 sayılı e•de Cell
lettin Alpsoy aleyhi•• 940 -
2709 no ile açılan alacak 
davasından dolayı middeia
leyh namına gönderile• da
veti ye varakaıının ikametrl· 
hının meçhul kalmaaına mebni 
gazete ile ilinen teblijat 
if asana karar veril mit Ye 
muhakemede 7-11-940 tui
hane musadıf Perşembegflnl 
saat 10 a bırakılmış oldujua-

dan müddeialeyhin ye•m •e 
vakti mezk6rde bizzat iapab 
vücud etmesi Yeyahut tara
fından bir vekil göndermemi 
aksi takdirde hakkında gı· 
yap kararı verileceği lllıama 

Bol çeşit, uygun. fiyat, tebliğ makamına kaim olmak 
İ~t •, Pıraaa. Birçok yeıi
,.._1 "c salatalar" besleyici 
~ ~rı az, odun kısımlan 

Pazar ve Cumhuriyet bayramı 2ünleri "ll,30da ilave temiz, katıkı11z"ve iyi mal. ve bir nushası divanhaneye 
seaaıı,, Ahı•erişte'ıayrı, doğruluk talik kılınmak suretiyle illa 

•ddelerdir. Bunların 
Halit Doktora 

-De•am edecek-

~------------1 -·+~_,_.,~•-~c_,_!l~-'~'-'_+~•·_•_0_•_e_•_1•~'-*_'~NS~~·-s~•~~•e~in_a_a_._~_e_le_t._•_n_:_3_B_B_2~3_0~-l~_o_lu_n_u_r_.~~~~---~(~4601) 

Milli Piyango Biletlerinizi (SAADET) .. -• 
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,~ ~~~ ~ • FAŞİST 
R ŞEHiR HABERLERi ~ 0K0METI j f iAiıTAİİAiRLf 
.. J;;:t2 ~ ,r-aıl .. -

Say!~ ne.~icesi Gen;.:-ai Ante- Muhacir Kardeşlerimiz Geliyor 
fzmJrlD DUfUSU k lstanbul - Eti vapuruyle Köstenceden 984 Türk muha- ı 

184 362 d
• DeS OYU reS• ciri g~lmiştir. Bu muhacir kardeşlerimiz Dobdcenin işga-

t ır d t tt• linden birka.; saat evvel mal ve mtilklerini terkederek 
Sayım hakkında neti- men aye e l hicret etmişlerdir. 

celer alınmıştır. lzmir --o-- Köstencede daha 998 muhacir vapur beklemektedirler. ı 
ıehrinin belediye hududları Roma (A.A) - D. N. B. ıBmıct 
dahilinde nüfusu 114,362 dir. ajaası bildirıyoı: CUMHURiYET BAYRAMIN-
1,35 d 171 b k. · Romanya hükfuııet şefi 

sayım a in lŞ~ DA GAZETELER idi. Bet sene zarfında mer- general Antenesko Faşist 
kezde 13,362 kişilik bir fark hükômeti tarafından davet 
Yard1r. Bunlardan 93,207 si edilmiştir. Bu ziyaret r esmi-

erkek Ye 91,155 şi kadın- dir. 

Cumhuriyet bayramı şerefine yalnız 29 teşrinevvelde 
çıkacak gazeteler o gUn istedikleri kadar f.azla sahife 
ile çıkabileceklerdir. 

dır. Bu ziyaret esnasında neler 

Diğer vilayet merkezleri· görüşüleceği malüm olma- T •• k G 1 · L l p l 
nin nifusları şunlardır: malda bı::raber BalkanJarda Ur azete e• , 8V8 eten e 

Adana 89,990, Antakya lngiliz nüfuzuodao da bahse- • d• ) ? •• •• t••kt 
28,127, Sivas 41}27, Kasta dileceği tahmin edilmekte- rl De lJOr 8! gorUŞ U en 
moni 13,760, Konya 56,580, dir. • SODr& teftrar 
Eskişeh;r 61,fi17, Bahkesir -1.'&'lıle- -(Baştarafı Birinci Sayfacla)-
22,,59, Mersin 30,193, Gazi metleri tle ortadan kalk- Pari.se gitti 
antep 57,3!4 kişidir. Mihverciler Yu mıftıT. 

--o'--
Borsa 
Haberleri 
10-27,50 kuruş arasında 

1773 çuYal üzüm, 7-17 ku
rut arasında Sil çuval in
cir, 150çuval susam19·19,50 
den,20ton fasulye 18 11,125 
den, 100 ton kumdarı 5,50 
,,50 den, 17' balya pamuk 
60-63,50 kuruştan satılmıştır. 

IHazin bir'Ölüm 
Doyçe Oryentbaak me

murlarından B. Nabi Ak· 
tel bo sabah tedavi edil· 
mekte olduğu memleket 
llHtahanesinde vefat et
miştir. Cenazesi öğleden 
sonra saat bir buçukta 

h.astahan.:.den asri kabris
tana götürülecektir. 

Çok bal6k bir zat oJan 
merhumun kederdide aile· 

si efradına kalbi taziyet-
lerimizi sunarız. 

L 

Dünkü Hava 
Muharebeleri 

Londra ( A.A ) - Hava 
nezareti bildiri yor: 

DO.şmaoın dünkü bava fa. 
aliyeti münferid taarruzlara 
munhasır kalmıştır. Bu tay· 
yareler iki yere bomba at· 
mışlar ve hasar çok az ol
mzkla beraber pek az ölü, 
yaralı vardır. 

---o'--
Liyon Belediye 
Reisi ve arka
daşları tevkif 

edildi 
Cea•Yre (A.A ) - Liyon 

belediye reisi ve belediye 
azaları ihtililcı hareketlerin
den dolayı Vişi hnk6meti • 
tarafıatla• te•kif edil•itler
dir. 

Danı•Sf&Dft fa• Ahmet Yalman ezcümle 
şunları yazmaktadır. 

tt.k) • Hükümetimizio kararı her 
&rf UZ e 1 eri .cihetle yerindedir. Maziye 

takdirde ait son be~inci kolun bu su
retle tasfiyeye uğıadığından 

--oı--

inailizler Yunan adala
rını ııa~ı edeceklerdir 

--o--

ve yurduır.uzub e.&ki rehin 
muaıneleldine ait ıon ala
met.terden kurtulduğundan 

dolayı hükflıneti ve kendi 
kendimizi tebrik ederiz. 

--o-
Vişi (A.A)-Havas bildi· 

diriyor : 
Fralll!llZ Başvekil nıuaviui 

bay Lava) Pariste Hitlerle 
görüştükten sonra Vişiye 
giduek Petenle uzun bir 
görüşme yapmış ve tekrar 
derhal Paı ise hareket et 
miştir. 

---o---
Londra (A.A) - " Deyli 

Telgraf " g.ı:ıetesinin Atina 
muhabiri şu maliimatı veri· 
yor: 

"'** 
VAKiT: AMERiKA 

lt.ı lyau kaynaklarından çık
tığı sanılan Amerikaya ge
len bazı haberlerde Yunan· 
lıJarın Arnavutluk hudutla
rında bulunan köprüleri 
berhava ettikleri bildirilmiş 
ise de bu haber doğru de
ğiJdir. ltalyan, Arne.vut ve 

Bulgarların son aylarda te
laş verici faaliyetleti ve teh
d itleri Yunan umumi efkii· 
rıoın bütün taarruzlara mu· 
kaveınet kararında hiçbir 
şey değiştirmemiştir. 

Mihver devleti rinin Yu· 
nanistana karıı yaptı klan 
tazyikten bahsedilirken Yu
ııanİiitanıo bu d ~vletler ta
rafından işgali halinde logi
lizl~ria de Yunan adalarını 
işga edecekleri ve bu ada· 
ların Romanyayı bombardı
man için çok mühim üsler 
olacağı hakkındaki makale 
iyi karşılanmıştır. 

iyi malt.mat alan mahfil
lerin fikrine göre, mihver 
devletleri bir kış harbi yap· 
mayıp şimdiye kadar elde 
ettikleri kazançları takviye 
etmeğe çalışacaklardır. 

--o---
Yaramaz 
Çocuklar 

--oı--

lstanbul-Haliç fenerinde 
sekiz yaşlarında iki çocuk 
kibritle otomobilin benzin 
depoıunu ateılemiıler, dep• 
iafillk etmiıtir. 

,,Bulgaristan kındini --
teslim BdBGBk mi" Bahriye nazırı 
Başlıklı yazısında Asım 

Us diyor ki : 
Stcfani ajansının Sofya

dan verdiği malfımata ıöre 

Bulgar do~tlarımız temamcn 
Mihver d .,,vletlerine mal ol
muştur. 

Bulgar gazeteleri sulhda 
ve harpte muzaffer olan 
Almanyanın yapıcı siyasetini 
methederken Türklerle Yu
nanlılaran Avrupa vaziyetini 
olduğu gibi anlamakta ol 
duklarına hayret ediyorlar 
ve "Türkiye ve Yunanistan 
bir dünyanın yıkılmış olup 
yeni bir dünyanın doğmak 
üzere bulunduğunu her.üz 
farketmiyor." Diyorlar
mış. 

Akşam başmuharriri Bul
gar gazetelerinin bu tarzda· 
ki neşriyatlarına cevap ve
rirken Almanyanın yıkmak 
için uğraştığı Versay dün
yasını Türkiyenin 18 sene 
evvel yıkmış olduğunu, Av 
rupada yine nizam adı ve
rildiği dünyan tada T ürki
yede yeni o zaman doğmuş 
balunduğunu çok hakh ola
rak hatırlattı. Yakın tarihe 
ait otan bu hakikatler bir 
noktayı açıkca gösterdiği 

milli hudutları haricinde 
kimseden yer isteği olmayan 
Kemalist Türkiyenio dünya 
vaziyetini öğ:enmek ıçın 

başkalarrndao ders almağa 

ihtiyacı yoktur. 
Balkanlı komıumuz Bul· 

ıariıtanda da kendiıini bat· 

diyor ki: 
-o-

Nevyor" (A.A) - Bahri
ye Nazırı diyor ki: 

İngiltere ve Çine yapaca
ğımız ve yapmakta olduğu
muz yardıu.alar hakkında 

Hitlerle Musso)inin ne dil· 
ş ındüklerioi bilmiyoruz. Bu-

ralara yudımlanmazı daha 
sıklaştıracağız. Nazilerin 

Brezilya karşısırıu bir hava 
üısü kurmalarına hiç bir 

zaman meydan bırakmıyaca
ğ. z. 

katarından ders almağa 
muhtaç etmiyrcek yüksek 

münevverler bulunduğunu 

biliyoruz. Nitekim daha bir 

kaç gün evvel bu sfitunlar
da Bulgar gazetelerinden 

o•klettiğimiz bazı satırlarla 

Bulgaristanda hakikati gö· 

renlerin eksik olmadığını 
göstermiştik. 

Bulgarista.na Dedeağacı, 

cenubi Yuğoslavyayı, yahud 

dij"er bir çok şeyleri vade
derek onu barba silrükle

mek bahkcının oltasına ta· 
kılmış yemden başka bir şey 

değildir ; Bulgaristan dikkat 
etmHse ve yemi yiy()bilmek 

ihtirası ile gözleri kepah 
bir sergüzeıte atılırsa Alman 

ve ltalyan oltaaımn iioesi 
derhal bejazına takılır. 

Jli;t:;a ~~-ı;;;P' 

Hırsızlık 
• 8ok• 

lkiçeşmelik 641 cırıo • 
ta Osman oğlo n •, 
eniştesi Abidin oğla 1 ç 
Mustafanın 200 lir•81121 

dığı şikayet edilmit .,e 
palan takipte ı:uçlu yak• d 
ınış ve çaldığı parıl~ 

. d'l iştıt· 190 lırası elde e ı Ol 6 § Alsancak 1474liPC r 
kakta Hüseyin oğlu :,j 
Hamdi oğlu Rauf As e . ., 
ye ait 108 lira kıyme~ 
120 kilo tel çaldıkları 
yakalanmışlardır. 

--o--
Yaralamai' 

sebebiyet 
Gazi bulvaranda tl•,i 

oğlu şoför hmail idare J 
deıt:i otomobili izzet 

0
, 

Mehmede çarptırarak 1' 
lanmasına sebebiyet .,,r 
ğinden yakalanmiıtır. 

--o -

Sarhoşlu.1' . 
Keçeciler Yeni pıt(< 

rında Ali oğlu eskici ti 
ve Abdullah oğlu • 
sarhoş oldukları aaJd~ d• 
birlerine dövdüklerıP 
yakalanmışlardır. 

Fin Tic•ret 
Heyeti lf' 
tanbuld~~ 

lstanbul - Finland•f' 
rici ticaret dairesini tı f' 
eden bir Fin ticaret. ~:. 
düo şebrimiı:e gelmıttl 

Heyet reisi beyao•t1 
ezcüml.: demiştir ki: 

-" iki memleket •'. 4f 
daki ticari münasebetler•,_ 
ba fazla inkişaf ettir-· 
için Ankaraya giderelı 
zakerelerde bulua•".,, 
Şimdiden bir şe:ıy söyle 

imkinsızd1r.,, ~ 
Heyet dün gece >.o 

hareket etmiştir. 

---o-
Belçika Ba~~~ 
kili ile hat• 

ye nazı~ı 
Londra (A.A) - ae ~' 

Beşvekili ile Hariciye "p( 
zırı Loodra merkeztod~ ,r 
luaan B~lçika hüki'ıaJ1~~· 
kanına iltihak etmif

1 ı-' 
Başvekil beyanatında ~~ 
terenin yanı başınd•d 
Juş için mücadele e e 

Biik;eşte 11: 
lunan sefst 
azaları da te 

kif edild~.J 
Biikreş (A.A) -,. P~,,~ 

h.ıriciye naıırı Bek 111 poıl 
f inden sonra dürı de ~,J' 
fil sefaret izal•rl sı 
tevkif edilmişlerdir. 


