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HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 

HEROON Çl~ARSIYASI GAZETE' 

-1 
Sabib, N;~~l;.; ı 
AıniYİ V I! Baş 

Muhar ıri f 
S.RRI SANLI 

idare ismi linci 
8. sokağında 

(H. Sesi) Matbaa· 
sında baaılmıtbr _____ _... 

~E AÇIK 

törçilin hakkı 
varmış! 
--o,--l•t• Nevyork ajansı Ye 

a..ı_ ıaıeteleriain mei16p ve 
i.;ilf•n FranHdan, aon gBn 
~ • •aziyeti hakkında al· 
~rı acıkla haberlerin bu-
1.iı· ı bu cBmleden toplana 
~ ''· Bu haberlere ve bu 

berferia tefsirlerine g6re 
~ •e mafrl6p Fra1111da 
.,.1•n pek çok nadim Ye 
~il Fransızlar, kendi va
~ının, dendi donanma-
~·· kendi tayyarelerinin 
L. ••irle dünkD dlltman-
~· teılim edilmeai ve 
._ lana Fransaaın dtlnldl 
ı_ belki yanaki mlttefiki 

llltere ale1hinde kullanıl
:-• mecburiyeti lrarıısıada 
L_~ıleri tekrar etmete 
..,.._ıtlar: 
~~ ~rçilin hakkı Yarmıf. 
~1 Fransıı donanmaaının 
~erek dllımana teılim 
~lllaaı için ona kaçırmak 
l:!- kıımen yakmak Ye 
"""aaak iate•kle ne ka
~ ltabetli bir fikirde ba· 
~ tatu baılla meydana çı· 

tor. 

) Franaanın d&ımanluı, 
~"-aıayı param parı• ede
'tt ~ aralarında pıylaımak 
._' Franaız deniı ve bava 
~•etlerine ihtiyaçları ola
~ • •ı vaktile takdir ettik · 
L~den onları 16zleri ribi 
;--11ıalarını Franaıılara em· 
'41p duruyorlardı. 
itte bu acı hakikati ~t

;:dikten aoaradır ki gerek 
ı-.. •• ıeıek eıir Funıız-

tlrçilin Franaız donan· 

~••ıa Almanların ve ltal· 
L.ı 'iırın ellerine geçmemeai 
~ •aktile ba donanmaya 
~ı yaptığı taarruzun ne 
t.a _•r yerinde olduğunu ve 
..._, da birçek bitaraf in· 
~lalar ribi "Ç6rçilin hakkı 
~tlllıt,, demeğe başlamış-
'dır .. 

'-...__ ___ s_ıR_R ___ ıs_A_N_L_ı _ 

l\MERIK' 

l bany~ya yar
dı ı yaomı-

yacak 
1-t "lııinrton ( A.A )- Hit
• le Franko ı&rtlımelerin
t.'" ıonra A•erika kızılhaçı 
~ h111aya yapmakta oldutu 
-. l'dı1111 kesmit •e ı&nd~ril-
-. lı lıere bulunan butday 
~•11 ı&a•ermekten •a•· 
... ,.. .... r. 

Diııürlılen bir Alman tayyareai 

Dünkü Hava 
Muharebeleri 

--o--
12 Alman tay
yaresi düşü

rüldü 
Londra (A.A) - Dün çok 

miktarda Alman tayyareleri 
lngiliz ıebirleriae ve Lon • 
draya dört dalga halinde 
hllcum yapmıılardır ve bu 
hücumlar on dokuz otuza 
kadar devam etmiıtir. Al
manların on iki tayyaresi 
diltlrlllmllı 8 lngiliz tayya· 
resi Dslerine dönmemiıtir. 
5 pilotumuz salimen kurtul
muıtqr. Gece gelen dllşman 
teıekk6Heri dağıtalmııtır. 

Atalan bombalar bir kaç 
eve iıabet etmif, 611 ve ya· 
rah çok azdır. 

Berlin ( A.A ) - Alman 
tebliği: 

lngiliz limanlarına mayın 

d6killmesine devam edilmiı· 
tir. ilk defa olarak iıgal 
altında bulunan Bslerinden 
hareket eden ltalyan tayya
releri lugiltere üzerine Al· 
man kuvvetlerinin yapbğı 

hücuma iıtirak etmişlerdir. 
Bazı düşman tayyareleri 

de Berline gelmiılerdir. Atı-
lan bombalardan yangınlar 
çıkmıf, evlerde hasarlar ol-

FRANSADA 
Son vaziyet 

--o--
NeYyor (A.A) - Nevyork 

Taymis gazetesine Bernden 
bildiriliyor : 

iyi haber alan aiyaat mah
fillere gelen mal6mata g6re 
Mareıal Petton derhal bazı 
arazi · tevzilerini ihtiva ede· 
cek bir anl .. m~yı imzaya 
hazırdır. Bu laaberlere naza
ran aalaıma hüklimlerinde 
Alsat Lorenin Almanyaya, 
Nise kadar da Rizyeran1n 
ltalyaya terki vardır. Fran-
sa, ltalya ile Tunuıun ida
resini, ispanya ile de Faıın 
idaresini taksim edecekler
dir. 

Maretal Peten bu teklif
leri bidayette reddetmipe de 
Lavalin ı&aterdiii sebepler 
ve bu arada Franaaaın ab-
lokoya karıı filen teıriki 
mesaide bulunmadığı takdir· 
de aç kalacayını s6ylemeıi 
&zerine teklifleri kabule 
mecbur olmuıtur, 

Franea bu tartları kabul 
ederse kendisine iıgal altuı
da bulunan arazide Bordo
ya kadar bir koridor veri
lecek ve Fransa buranın 
idaresini deruhte edecek· 
ir. 

Almanya da derhal Fran
sız esirlerini serbest bıraka· 
caktır. 

--o,--
muştur. Berlin ve Hamburg· 
da bir miktar ölü ve yaralı Sovyet heyeti 

Tokyoya uirı
Fransada ko- Y rak Bükreşe 

vardır. 

monistler faa· gidecek 
liyete. geçti Moskova (A.A)-Bir Sov· 

yet heyeti tayyare ile Tok· 
--o--. yoya hareket etmiıtir. He· 

Paris (A.A) - Pariste •e yet Tokyodan sonra Blkre-
bliytlk tehirlerde kominist te gidecek Ye orada 28 ilk-

Rozveltin 2a- Türk Gazetele
zetecilere mü- ri ne diyorlar? 
him beyanatı 

o 
Vaşington (A.A) - Ame

rika Cumburreisi 8. Ruzvelt 
gazetecilere yaptığı beyana
tında; vaziyet bugllnkll gibi 
devam ederse seçim için 
Vatingtondaa 12 ıaattao 
fazla ayrılamıyacağını s6yJi · 
yerek demittir ki: 

.. Bugfta d6rt mühim mea 
ele vardır: ispanya, Faraıız 
filosu, Yunanistan Balkanlar 
ve Uzakşarktır." 

Diğer bir gazetecinin 
Peten • Hitler görlımeain· 
dea ıonra Viti htık6metini 
bili bir dost deyJet telikki 
edip etmediii aualine 
Ruzvelt evet demittir. 

--o'--
Şark konferan

sı toplandı 
o 

Yeni Delbi (A.A) - Şark 
konferansı dla açılmıı ve bu 
konferanıa tark yarım kilre• 
sindeki yiizden fazla delege 
ittirak etmiıtir. Teplaatıda 
Hindistan valii umumisiÇör· 
çilin g6nderdifri mesajı oku
muıtur. Bu mesajda "ehem
miyetli hldiaeler iartısında 
bulunuyoruz. M&ıterek hür-
riyetimizin korunmaları için 
yeni silahlı dünyayı kuru-
yoraunuz. Bizler sizin mesa
inizden yeai bir ıayret alı-

yoruz." 

YENi SABAH: 

" Fransız Alıaı 
aöroımııarl" 

Hilseyin Cahid 
diyor ki: 

Yalçın 

lngiltereye ailih çekecek 
bir Fran1& uzun mtıddet ta· 
rıh aabifeainde silinmeye il· 
yık çilrilmüt bir memleket 
haline dtıter. 

Hayır, Franıa kibll delil 
bu kadar alçalamaz. 

Eier Almanlar Fra ... ,. 
bu kadar ajır, bu kadar ka
bul edilmez, bu kadu çir· 
kin ve k6t8 bath bueket 
tahmil etmek niyetiade ol
masalardı Fllbreri ileri ılr· 
mek gibi bDytlk aabne ter· 
tibatıaı neden IBzam ,ere• 
ceklerdi? 

Laval ile karpbkb bir çay 
içmek ve cari meaeleler bak· 
kında fikir teati etmek için 
FDbrerin b6yle bir zahmeti 
ihtiyar edebilmesi kabilmi· 
dır? 

Her halde, ıimdilik ba 
darbe akim kalmıt ıibi ı&· 
rllnüyor. Almanlar huabıaa 
bir aiyaal muvaffakiyetıiz· 
liktir. 

• •• 
T ASVIRI EFKAR: 

"Haapta 1111111 bir 
aıroımı .. " 

Hitlerle ıeneral Fraako 
-Devamı 46acll aahifede-

bareklhnın tenkiline de•aml teşrinde toplanacak olan - Yahu ayakkabını ayajla geyıene 1 
edilmektedfr. Parilte 615! 1 Tuna komi•yonanua içti••· - Naaıl ol•r; I»• kadar babah •• kıymetli t•J ayak aJ.. 
klıl te•kif edilmlıtir. _la=rı:n:_a _::i~ıt:=ir..::::a.=k_::•..:::d_::_•c.=..:•..:::lr:..:_tl_::_r ·:__~tı=n=a~ah=n=•.=...::rm~?~B=-a.::........!1'.......ld~itl~•_:•:....:•_a_la_er.:__k..:...•_N--:fl~•-a_ta~ı~J•_.__ea_k_? __ _ 
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Tiiiiıl-Siii s------Odunla kÖlll 

paıatta,barkes Muwafm a ınan ançer e 
11·~~~!~~l~ın yaoılan _cinayet 

Avrupanın en 
v • 

agır ve en şış-
man adamı 
ölmüştür 

rün yarlfl 
Baıka zamllnlard• ~ k 

laıınca veya kıt ba•• 

Dost kazanma
nın yolları ve 
dost kaybetme 

sebepleri • 
•ın 

--o---
-5-

Daima ben diye söze bat· 
layanlar çabuk usanç •eri
yor. Benliğini herkese yük
letmemek llzım. Tanıdıkla
naııla allkalarınııı uyanık 
bulundurmalısınız. Onların 
itleri, dertleri, hastaları hak
kıada alı& uzatmadan haber 
ıermak •o cevaplan dikkat
la dinlemek bir seYki nita· 
aui •yıbr. 

V • ıaten sizin ıısnltiaüı
de de bir aevıiyi, bir doat
l•i• yaptacak olan vesile
ler ba tllrlll pratiklerdir. 
Meseli iyi gllntın& tebrik 
ettitiniı, fena ı&nftnde ara
dıjınıı bir arkadaıa kartı 
temaylllnlı ıaarsuı art., 
cakbr. 

Bir hediye ile memnun 
ettijiniz veya bir fedaklrlık 
hareketile minnettar bırak
tıjınız bir dost ıize bir it
minu yaıattığı için 1aade
tialzia açıktan hissetmeyen 
bir lmili haline ıeliyor. 

1 -~Tanıdıklara karıı na
zik olmak için fazla yaltak 
kelime •• tabirler kullan
mıya ibti1acınız' yoktur. Hat
ta ltlyle1i muhatapta tüpbe 
uyandırabilir. Cümlelerinizin 
hangi •e sesinizin tonu oe
ıaket için kifayet edebilir. 
Aynı etimle bazı ağızlardan 
haıin ve bir kısmından da 
yumuıak bir tesir ile çıkar 
Sesinde etrafı celbedecek 
bir ihtizaı temin etmek için 
6irenilecek konuıma musi
kiıi kon1ervatuvarlarda tah
sil edilmiyor. 

Bu meıeleyi biraz itina 
ile edinmek çok rilç dejil
dir. 

-Devamı var-

Maktulun 
kalan 

diıleri arasında 
parmak ! 

Kapı tr krar çalı adı. Bay f sin .ı:i kopmuı kiiçiik par-
Şeref tekrar aşağı indi ve mağı mabtullln diıleri ara-
karşısıada ismeti Buldu. ilk ıında duruyor . 
haraketi oj'lunun eline bak- Babacığım ben bu laancer 
mak oldu. itinde yapdığım adiliii bil-

Hayret! mem af edecekmisia? 
ismetin on parmağı da ismet, babasının kendisini 

yeriade duruyordu. Sonra tekdir etmesini bekleyordu. 
delikanlıda biç bir tellt ve Onun . bilyük bir sevinçle 
asabiyet yoktu. boynuna atıldığı, yanaklarını, 

Mamafi babasını g6rftnce gözlerini 6perek : 
biraz şaşırık azanmııtı : .. Ah benim iyi ylirekli ev-

- Babacığım, dedi. seni lidım" diye z6ylendiğiai 
miltee11ir edeceiim. Fakat gariince ıaıardı k•ldı. 
hakikati itiraf etmek liıım. -SON-
Ben çok bliyllk bir glinah 
itledim. 

Paraya ihtiyacım •ardı, 
sersari mahalle çocukları gi
bi hareket ettim, senin han-

Grönlanlılar 
nasıl düello 
ediyorlar? 

-o-

mürün ıiy•h yilıD, .cıb}a'bt 
çeler için, ıiit ı• 1 

yüzlll dilberler ıibi k 
biner, bahaıı artar, 1 

lniçre dtınyannı ea ag" ır k.,_., dan edasından çe ı 
ve en kalın adamına maJik bale gelirdi. Şimdi orlll• 
olmakla mağrur idi. Bu dağdan, kırdan, tarlal 

1 adam 274 kilo ağırlığında toplanıp getirilen. odll 
olan Paslur Mantriıe idi. kendini dirhem dırb•111 

Pa1tur kendısi ile bir pay- tan yosmalar halini 1 -

ton yahut takside beraber ve pahalılıkta kömDrl• 
oturacak yer bulamadığın- sabakaya giriıir 
dan dolayı iftihar ederdi. oluyor! 

Kilosunu iiç kur•t• 
Fakat bindiği arabacı ağır- tanlar da eksik dejil .. 
lığından dolayı başka bir Odunun bu kıymet •• 
müşteri almamak yüzünden retine bakarak artık 
araba • kirasını başlı başına kaf .. lı salaklara kızıp tı 
vermek mecburiyetinden de lara meıe odunu diye il 
müşteki bulunurdu. etmek caiz olmıyacak·· 

B M odunu da b6yle bab•11 

astur ootriıe dısrt kilo .mete binince bazı iotl 
gram ağırlık kaybettiği za- ihtimal buadan ıonr• 
man Avrupa ağırlık ıampi· odana gibi ine• •• 
yonlupnu kaptırır korkus11 diye yad etmei• batb 
iJe de bayii endit•Y• dDı- i•ı. Latife yolla yaıd 
m0tt6. Fakat maalteesstif bu tikiyetin ciddi 
bu siklet ıaıapiyonu birka, tetkik edilerek karakıf 

madan kiSmllr için 
giln evvel dllnyaya Yeda et- gibi odun için baıı tıd 

çerini izai n olmadan alıp re-

' 

hine koydum. Elime para 
geçince kurtaracaktım. Fa
kat bana para ikraz edea 

mit bulunuyor. lniçre gaze• alınması, haJkımısıD 
Gr6nlandda yaşayan Eksi- telerine gire dünyanın en çekmemeıi ile alikad8' 

moların çok ıarip adetleri aiır adamının cenazesine kamlardan iıtem•ti ~it 

sefil bu akıam nstll o han

çerle bir kuyumcuyu 6ldllr
müı. 

Derhal polise gittim, han
çeri gördüm, tanıdım. Ka
tili haber verdim. 

Ellerile koymuı gibi ya
kalayıp karakola getirdi
ler. • 

lnkir edemedi. N11nıl et-

Satılık dolap 
makinesi 

Karşıyakada Hacıhüseyio
ler istasyonunda eskici Ya
şar ustanın evinde satılık 
bir dökme dolap makinasi 
(55) koğası ve (55) lamari
nası ile dolap makinesinin 
altına konacak beı buçuk 
metre uzunluğunda (20) !an
tim genitliğinde iki demir 
satılmaktadır. 

isteyenler ayni evde fi
dancı Mehmede miiracaat 
etsinlu. o. 4-4 

vardır. Bunlar ara sıra ara- 'f b'ld'k Ç& k. 20 çelenk getirilmiı ye kab- z1 e ı ı · n ı: .~ 
larıcda tuhaf bir dGelloya H lk S 1 H•~ ri ucunda mütea.ddit b. atip- a ın 81 ... giritirler ki buna ağu kav- 1 8W 
gası demek do;(,ru olur. ler nutuk ıiSylemıılerdır. ______ _ 

A .... · .... , .. .......... a·· A .... o .. v .. Os~ .. u .. N .. ~ ... Yerlilerden biri, bemıeh-
rilerinden biri tarafından ANKARA 
tahrik edilecek olursa hemen 

oturur hasmına liarşı bir AKŞAM PROÖRAMI 
hicviye hazırlamağa baılar. 
Bunu karısına ve ev adam
larına da öğretir. Nihayet 
dtıımanile karııJaşacağını bll
tOn köy,, halkına ilin eder 
iki taraf karıılaıır. ' 

Hakaret g6ren haınladığı 
hicyiyeyi, arasıra davul ça 
larak okur ve bunun neka . 
ratını kendi taraftarları hep 
bir ağızdan tekrar ederler. 
Sonra makabil taraf buna 
cevap verir ve hasmının gü 
IDnç taraftanaı ortaya koy 
maya çahıır. 

Nihayet düello bitince koy 
balkı, ~airlerden hangiıini 
daha kuvvetli çıkmııı daha 
batırıcı ve daha acı ıöıler 
bulup söylemitse o tarafa 
hak verir, mesele de kapanır 
gider. 

18.0ft Proğram ve memleket saat ayarı. 

18,13 müzik: radyo caz orkeatra11 
18,40 mlizik: ıarkılar 
19.00 konuşma "bibliografya" 
19. 15 mUzik; baJk türklileri 

19.30 Memlek t saat ayarı ve 
1,.45 müzik: fasıl heyeti 

20.15 Radyo gazetesi 
20.45 mUzik 

Ajans haberleri. 

21.15 Konuıma "gllniin meseleleri,, 
21.30 müzik: radyo salon orkestrası "Violonist 
• Aşkın idaresinde" 

22.30 Memleket saat ayarı ve Ajana haberleri 
ziraat, eshım tahvilat, kambiyo natuk boraaıı 

22.50 konuıma "ecaebi dillerde - yalnız kııa 
postasile" 

22.45 Mlizik: cazband pi. 
..23 .. tOa kadar yalnız uzun dalı• poıtaıile,, 

23.36 Yarınki proğram ve kapanıı. 

Mecnunun Feryadı ••• ! 
Bütün bir tarik boyunca Şark dü yasnnn en büyük Aşk macerası ve Klasik T&rk ed 

yatına eısiz bir Rom o v~ Julyet iledıye eden büyük Tiirk tliri 
"FÜZULJ,. nin cibanşiimul ölmez ıaheseri ... 

1 

Yazan: VECDi BING6L 

Leyli ıevdasiylr, Mecnun olalı 

Çekmedik kalmadı belidın yana .. 
Hicranla, ıitemle bağrım dolalı, 
Gurbete eı oldum, sahradan yana .. 

Onun, bu halimden haberi yar mı ? 
Çektiğim çileden kederi var mı? 
Kalbind f', aıkımın es ,.ıi •ar mı? 
Ab, varabilseydim Leylidan yana .. 

Allah için, •6yle ban Leylidan: 
O gonce yapt'ağın açtı mı bensiz 
V aı geçmeden ı6s yerdiii divadan 
Site•• ılr Jafl •ttı •• laeaıiı? 

LEYLA iLE MECNUN 
ŞARKISINI ŞÔLEYEN Ş4RKISINI SÖYLEYEN 

Müzeyyen Senar Münir Nureddill 

siöETTıN"iAiiiı cEVİıEt Sôiôi'isES ıECöf8Biiiİ 
Biyik laaıl Aeveti : Nor6ar Tekyay - Saim Ôzaoy - Mol.a•t S•~•r - Ştlrri fı 

5aldla Candan - Etlip Erten - Hasan Dramalı - Y •rp BaeanaJlle - /amali 
~•nfalar - Ha•an Tahsin 1-arsadan - Leyld Şaller - ley~i Aralan•il '-. 

Kudretine plyio olmıyan bir Atk - Sonsuz Hicran ve ıörü1memiş Ibtiıam içinde yar• ~ 
bu ıaheserler ıabesetini bugün ELHAMRA Sinemasında 16rGp alkıtl•t:ı, 

matinelerinden itıbaren ve son üz hayranlık duyaca 
&1111•'-r: Her ı•a: 1-3-5,15-7.30-9,45 te Cumarteti, Paa •• Cumhurit•

1 
,./ 

bayra•ıatla 11.45 te llaılar __,.,, 
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Yku nedir, 
~)kusuzluiun 
•hlikeli ne

ticeleri 
aı1t6 
ıli ıı Yoriunlukları din· 

l'f 11 
;
0 

, uykudur. Uy/ıu 

4"lun vücutların yeni-
4" ÇQ/ııabilmeleri im
~"•nı hazırlıyan bir 

~ '•tirahat devraaidir. 
.>4 

lj 0t'1rın vücuda nasıl na· 
Ilı;? Qcağını tetkilı ettinfa 
firı· (!Yluıdan temin edece-

ıı fqyJayı ~iyadeleftir-
'»te4 • • k l .. 

ıçın ma a emıııı 
diltltatle olruyunuıı. 

~t~ ~•lk doktorunun öğOt
~1 büyük bir alaka ve 
\i•d'tle takip eden karile't t~ biri uykusuzluktaa 
~lef •rıp olduiu için bi:&e 
~~ 0111a milracıaat ederek, 
1~1 to" insanlarrn, yorğun
~ •tııu a-iderecık tabiatın 
'~'ta büyük nimetinden 
~,11 t'ın olduklarını, bu ylb-
'i•'11ıa hayatlarını bir türlft 
~l "• intizama sokama
~, •tırıı ve çok defa bir 
t't ••at rahat uykuya ka
t, ~•k için bir çok ilaçlar 
~'llıı'lt~ faıla miktarda al· 
~~th ıçkiler kullanmağa 

1 •~tek lir olduklarını ileri sü-
-b~i .. b .. u hususta da bazı ıı 

rinde kullanı an 
ır FUA 

(10) 

evrak ve del l Sevişip te me~'ud olan 
er er daşınız yok mu ? 

arka-

------··-----
Tiplerı tesbit edn komisyon 

çalışmalarını bitirdi. 
Devlt:t daireleriyle milli verdiği kararlar, yüksek, 

müesseselerde kullanılao Başvekalet makamrnıa tas-
. matbu evrak ve defterlerin vibiae iktiran ettikten son-

muhteviyat, şekil ve malze- ra, b'IJ kararlar dairesirıde 
me itibarile mümkün olduğu icap edea tedbirler alınacak 
kadar birleştirilmesi için ve devlet d-tireleriııde ayni 
Maliye vekaletinid teklifi tip kağıtlar ve defterler kul 
üzerine Başvekalet tarafın- )anılacaktır. 
dan bir koınisvon kurulmuş- mımımım oıılill---

tuBaşvekalet ve merbutu Beden terbiye-
daireıe, le V ekaleth: r ve mil-
li müesseseler mümessille
rinin iştirak ettiği bu ko
misyoa bir seneye yakın 
bir çalışmadan sonra son 
içtimaını yapmıt ve aldığı 
kararları Baıvekalete bildir
miştir. 

Komisyonun ilk vardlfı 
netice. muhabere evrakının 

birl~ştirilmeıi olmuşta. Bu 
maksatla te~bit edilen esas
lar, komisyon vazifesini bi
tirmeden evel Başvekalet 
yolu ile koordinasyon heye-
tine verilmiş ve bir karar 
alınmıştı. 

Bundan sonra, muhabere 

• 
sı ve spor 

Spora ait haberleri, maç· 
ları, müsabakaları, resmi 
emirleri ve en kıymetli ya
zıları ihtiva eden bu çok 
faydalı mecmuanın 22 nci 

sayısı de pek zengin miin
derecatJa çıkmıttır. Hararetle 
tavsiye ederiz. 

---o--
Rize p 1 T 1 T. MOdOrlOğO 

-o-

----·· 
- Şaziyeyi düşünüyordum. f 

Bizden ayrılırken yüzü faz
laca ,ararmıştı. Onu evleri 

Cevad Şuiyeyi sevmediğini? 
- Seven bir erkek böyle 

mi yapar? 

ne kadar götibemediğimize 
üzülüyorum. 

- Çok temiz kalblisiniz 
bay, bir genç kız hakkmda 

böyle temiz düşüoüşünüzle ka
dın kalbinin en nazik nok
tasını görmüş oluyorsunuz. 

Müsadenizle size Şazi-
yenin sarardığının se-
bebi11i anlatayım. 

- Liitfetmiş olursunuz. 
- "Şaziye buodan iki se-

ne evveline gelinceye kadar 
Cevad adında bir delikanlı 
ile seviıiyordu. iki sene ev
vel, gene bir fuar dönüştı 

gecesi Şaziye, ben ve bir 
arkadaşından ayrılırken böyle 
sararmış, bati ağlamııta da: 

Sebebini sorduğumu:& va
kit Cevadın ona ihanet etti
ğini ve yeni bulduğu bir 
metresi ile lstanbula gittiğini 
soyledi. 

Onu o gece teselli etmek 
için bir hayli müşkilit çek
miştik. 

- Bu sualinize cevap, 
erkekleri ayartan bazı kadın-

ı ları düşünün .• Gerçi Cevad 
bir vicdansızsızhk yap nıf, 
Şaziyeyi aldatır gibi görün
müş am:na ortada bir sebe-p 
var •. 

- Öyle .. Fakat sevgi üze
rine sevgi olur mu? 

- Bunu Şaziyenin sevdiil 
yapmak istemiş, lakin kay
bedecek gene kendisidir. 

- Sizin" gibi düıüoürae. 
- .... 
- Beni evime kadar ı•· 

tirdiğinizden dolayı size te· 
şek kir ederim. 

(Devamı •ar) 

.......................... 
ŞAK Al.AR .......................... 
Karı koca 
muhabbeti 

--o--
lıııı 0iiitlerde buJuomaklı-
~l~ı r· . . 
l ıtb·· ıca t tmıştır. · evrakına ilaveten, devlet 

lstanbul F.T.T. murakibi 
Nurettin Argun Rize P.T.T. 

merkez müdürlüğüne nak
len tayin olunmuştur. 

itBHrak 11. faiitasla 

Zavallı kız, o geceden 
sonra birinden ayırıhrken 
içleniyor, sararıyor, soluyor 
ve bazı ağladığı da oluyor.,, 

Otuı beı senedir evliy
diler, Geçenlerde bay e•• 
evdet edince, bayanı minde· 

rin üstünde uzanmış balda. 

Aralarında şu muhavere ce
reyan etti : 

tj la ıı hıfzusıhha ve teda-
i,~ ·~Uerinde rahat ve mun-
> ... b• •I ~ '- ır uykunun oynadığı 
'~'- 0.ıs: nıühim olduğundun 
~ı~~llcurnuzun bu diJeiini 
~,. b~ nazarına alarak esa'-i •rkaç hafta sonra yaz-
~'~ karar verdiğimiz bu 
"\~ e ~akkında bugünden 
•,fık basıbatler vermeği mu· 
&~t bulduk. ) 

d, ~ tin gün maişet peşin 
•iQi b·fan insanlar, vücutle
~llı,~~aı zehirlemekte, mü· 
t'h't' 1 Yorğunluk onları ba-

'Ye sürüklemektedir. 
Halk Doktoru 

'aı . ~~i~ kçeşıt, uygun fiyat, 
"ı•' •takısız ve iyi mal. 

)' •-,"•tişte saygı, doj'ruluk 
ta. }'•lefera :3112 30-1 

daire ve müesseselerinde 
kullanılan 46 çeşit defter 
ve matbu evrakın şekil
lerini birleştiren vesikalar 
tetkik ve kabul olunmu~
tur. 

Ancak, bu evrak dı~ında 
her vekalet ve teşekkül, 
kendi huıu!ti bünyesine ala
kası olan evrak ve defter 
tiplerini muhafaza edecek
tir. 

Matbu evrak komisyonun 

Paristen merkez radyo mekte· 
binden diplomalı 

ff adyo satı' ve tamir evi 
Her nevi marka radyo ve 

gramafon garanti tamir edilir 
l:ımir ga~i Bulvarı No. 13 

Dr. Fahri Işık 
11.mir Memleket Hastanesi 

Rontken Mütehassısı 
Rontken ve Elektrik tedavisi 
yapılır. ikinci Beyler Sokak 

29 No. TELEFON 2542 

r···· .............. IZMIR·· .................. , 
ı Kız Ku··ıtu··r Lı·sesı· Nihari ı 
ı ER KEK Leyli ı 

ı Orta okul ve Lise sınıfları vardır. Cidd; bir tahsil ve : 
ı terbiye yuvuıdır. lngilizce; Fran~ızca, Almanca derslerine: 
: ehemmiyet verilmiştir. Leyli 210 nihai! 75 liradır. Üç ı 
ı taksitte alınır. Memur çocuklarından yüzde 10, şehit ço- : 
: cuklarından yüzde 40 tenzilat yapılır.. ı ....................................................... 
Tayyare Sineması Tel. 3646 
20- 10 - 940 perşembe günün matinelerden itibaren 

2 FiJim Tiirkçe Sözlü 

1 - GUNGA DiN 
2 - GEÇiT H v ASI [Komik] 
Matineler: 2 - 4.38 - 7 - 9.30 da 
Pazar ve Cumhuriyet bayramı güalcri "ll,30da ilave 
seansı,, 

~vz Jt? , r:r:: 

-Vicdansızlık etmiş doğ-
rusu. 

- Belki haklıdır! 
- Cevad mı 1 
- Evet .. 
- Neden? 
- Çünkü bir erkektir. 
- Erkekleri yanlış anlı-

yorsunuz bayan Türkan. 
- Böyle bir kaç arkada

şımın vak'asına şahit oldu· 
ğum için yanılmadığımı zan 
ediyorum. 

- Bunun aksini isbat 
edenlere biç mi tesadüf et
mediniz? 

- Hayır. 

- Sevişip te mea'ud olan 
arkdaşınız yok mu? 

- . . • . • . Aaa .. bakın 
vapurun içerisinde kimse kal· 

• mamış .. 
- Ne çabuk gelmişiz !. 
Vapurdan çıkıncada aynı 

suali tekrarladım: 
- Sevişip te mes'ud olan 

arkadaşınız yok mu bayao 
Türkan? 

- Bilmem amma ... Şaziye 
gibi sevip sevilmemek te her 
kadını ürk dür. 

- Ayumıyorsunuz bayan 
Türkan. 

- Ne gibi, neyi? 
- Her erkekle, her ka· 

dını .. iyi biliyor musunuz ki 

- Neyin var canım? 
- Bugün baştan aıatı 

eTİ süpürdüm. Topladım. 
Ôyle çok yoruldum ki yarı 
ölü gibiyim. 

Bay, söylendi: 
- Sen de hiç bir iı ta-

mam görmezsin!. Hep yarım 
kalır! 

Ertuğrul Sadi Tık 
tiuatrosu 
Bu aktam 

KARŞIYAKA 0 MEL1Kn 
SiNEMASINDA 

KONTAK YAPTI 
Vodvil 3 perde ve 

ARTİSTLER REVÜSÜ 

•*• 
Gündüz s.15te talebe matinesi . 

İnsan Mabut 
PEK YAKIN•A 

Tauuare Sineıısııdı 
Fransızca Sözlü 

Ah ne Kadın 
Oynıyanlar: 

Melvyn Duglas- Virrinia Bruce 

Milli Pıyaneo Biletlerinizi ( SAADET ) 
ki ••inden ellnız P~lh 'lU"keıl kıu lCI No. Jl6f HaHa Tahıh! Ô11deı Tolefo11 1497 



SAHiFE 4 (Halkın 5 .. 1) 26 tacl'f .,ıt 
~~~-----------~~-----~~-----~---~-------------~~--~------~~------~----~--~----------:-----;;; 
(iff iRiiiiii~_!J 1:ürk G~zetele-• Gümüş yüz H~tler Rayşta- riiBıTiiiaBiaLl 
1.~ ~~ rı nedıyorla!'? · kuruşluklar ~ı toplıya- 1.liötı& ~~~~ 
Bayramda bir -(Ba,tarafı Birinci Sayfada)- Gtımü_ı_l_O;-;:qluklar cak mı? Sandalya)'• 
Spor bayramı arasınd• bir millikat vak• yerine gfimftı bir liralıklar 0 Vurmuc 

k ldıjındatı 101 k Londra (A.A) - Bitaraf Y 
bulmak ihtimali kimsenin çı arı urut~ 

luklar 1 Şubat 1941 tarihin· menbalardan alınan haber· -o--
--oı--

Y •rın da Baıcac'4 Miılfl
yim • Yarım dinya Sfıley
m11n 11ra•ındcı bir deneme 

pr•fİ yapılacaktır 
--~o -

Ramazan bayramının ikio
ei f'lnil Alsancak &tadında 

tok zenıin bir spor glinü 
yaıanacaktır. 

Altay·Deminpor arasında 
yapılacak futbol maçından 

sonra Türkiyenin en meşhur 
baf pebJivanlarıodan Tekir-

dağh Hüseyin, Müluyim,Ka· 
ra Ali, lzmirin çok sevdiği 

yarım dünya Süleyman, Ma
niıaJı Halil, Şerif vesaire 

aralarında serbest güreş 
müsabakaları y•pılacak ve 

birinci gelen Çobanla karşı· 
laımaj'o1 bak kazanacaktır. 

Bir çok güreş meraklıları 
me•cut pehlivanlar, icap 
ederse, birer birer Tekir-

dailı ile de g6reşe tutuşma· ' 
larıuın mtlnasip olacağını 
slylemektedirler. 

Iıittiğimize göre, yarinki 
pazar günil Bucada Mülayim 

iJe Yarımdünya Süleyman 
yağlı bir deneme g6reşi ya· 
pacaklardır. _.,. 
Kızılay haftası 

SODP erdi 
-ıımııı-

lızııaua gardım insan
lıktır, medeniuettir. 

ahi Aktır 
-o-

Dün öğleden sonra saat 
16 da Kızlay gençlik teşki-

latı, mektepliler olduğu hal
de saat kulesi önünde top· 

lanarak iiç koldan kordonu 
takiben Cumhuriyet meyda-

nına gelinmiı ve bütün genç· 
lerin iştirakiyle istiklAl marşı 

söylenmiş ve bey kele çelenk
ler konmuştur. 

Buodan so .. ra Klzılay na· 
mana kız lisesi talebesinden 
Muzaffer Pekkan bir nutuk 
söylemiştir. Bu hitabeden 
sonra merasime nihayet ve
rilmiştir. 

----o---
Borsa 
Haberleri 

-·-
9-25 kuruş arasında 1372 

çuval iizümt 7,50-18 kuruı 
arasında 296 çuvaJ incir, 
172' ton buğday 7 kuruştan, 
lft ton sasam 18 kuruştan, 
35 ten kumdarı 6,50 dant 
121 ltalya , ••• k 64 .. 65,~0 
lutraıtan •atılmııtır. 

hatırına bile gelmemekte idi. d . 'b t d ül t • lsre a&re Berfin mabafilleri 
Diktatör devlet reislerinin en ıh aren e ay e mıye· 0 

cektir. Bu paralar ancak Frauıa ile bir anlaşma basıl 
kendi milli hudutları bari- mal sandıkları ile Merke.z olduğuna Rayiıtağın yakın-
cine çıkmak pek adetleri d d d bankası ıubelerince kabul a içtimaa &Yet e ileceği· 
değildi. Çıkarlarsa da aacak edilecektir. ne ve bu toplantıda Hitle · 
kendileri gibi diktatörl\lkle d f 
idare edilen komşu bir mem- ---o--- 1 riu son glinler e sar ettiği 

B 1 • k • ıiyasi ve diplomatik faaliyet 
Iekete ıidebilirler. u gar ı tısat ı 

Bu harpte Fransaoın feci ve general Franko ve mare-

mağlubiyeti olmasaydı, Al- 08Zlfl döndü şal Peten ile yaptığı iarOş-
d ı t · · ·ı ı meler hakkında beyanatta-

man ev e reıaı ı e, span· s fya (A.A)- Bulgar Ik· 
ya büköaıet reisi arasında tisat Nazırı Berfin ve Roma bulun ~cağı telmih etmek· 
h b - · b' b ı tedir. Hitler - Peten müla-er angı ır u uşma Ye seyahatinden dönmüştür. 
görüşme imkinı olmazdı. kahnın daha ziyade trajik 
Fakat FransanlD akıltve ha- fanda sarfettiği siyasi faali · olduğu tahmin edilebilir. 

1 v - ı b' t' liyetlerio birinci hedefi bal· ya a sıgmıyao mag u ıye ı, Filhakika hala !llerefli bir 
Al 1 1 kanlardan Yunanistana in- ~ manya i e spanya arasın- sulh fikrini taşıyan mareşal 
d k. h d d b' ı ı· · mek, ispanya yolu ile Cebe-a ı u u u ır eş ıroııı Peten bfr taraftan Hitler 
oldu. litarık'a varmak, şarki Ak-

denizdeki, l'lgiliz üslerini Ribbentrop gibi amansız mu-
Çünkü mütareke muci- 5 

bioce Almanları Fransaoın elde bulundurmak, Akdeniz- hasımlar ve d&ğer taraftan 
şimal denizinden ispanyaya deki Fransız donanma ve da Laval ve Baduvaa gibi 
kadar bütün sahillerini işgal bava kuvvetlerini kullana- mnşavirlerle muhat bulun-
eylemektedirler. bilmektir. ikinci hedef de maktadır. 

Bu suretle Almaayadaq yeni bir nizam verebilmek 
ispanyaya kadar kesilmiyen için Avrupa kıtasının istila-
bir muvasala battı tesis et- sını tamamlamak olsa srerek-
miştir. tir. 

işte bu sayededir ki B. 
Hitler, arad11 yabancı top· 
raklardan geçmek mahzuru· 
na maruz kalmadan ispanya 
hududuna kadar kendi vesa
itiy le gidebilmiştir. 

Görülüyor ki Almanlar, 
giriştikleri işi başarabilmek 
için, Harbi umumide olduğu 
gibi harbi mütemadiyen da
ğıtmak hatasına her gün 
biraz daha düşmektedirler. 

Bunun vereceği netice ise, 
bütün dünya tabii büyük bir 
mer k içiade beklemekte· 
d~r. 

VATAN: 
Ahmet Emin Yalman : 
Aldığım malümata göre 

hükumetimiz. Diiyunuumu· 
riıiye meclisinin yapbğı bü· 

tün işleri bizzat görerek a
lacaklıların bütüo haklarını 
tamamı tamamına koruya

caklar. Tediye vasıtası olap 
rak Osmanlı babkasından da 
istifade edecektir. 

Bugünkü düny1tnın orta· 
sında ; Osmanlı imparator· 
luğuodao kalan ~rçları bile 
miJli taahhüt sayarak sözü. 
ne bu kadar sadakat göste
rmek ve bu kadar diirüst 
davranmak, umumi ölçülere 
göre eşsiz bir harekettir. 

Türkiye güvene layık ol
mak bakımmdan en ağır 

imtihanı geçirmiıtir ve ge· 
çiriyor. 

TAN; 
• ... 

,,Mlhveroilerın sıuasi 
taarruzları '' 

Zekeriya Sert~I yazdığı 

makalede diyor ki: 

MibYeria ıon kaftaJar zar· 

AKŞAM: 

"Ahval sor· a tıı 
klşaf edluor'' 

in-
"Necmiddin Sadak,, 
Hadiseler birbirini takip 

ediyor; Romanyanın işgaU, 

Almanya, Fransa anlaşma 
temayülleri Hitler Franko 
mülakatı... Coğrafi mesafe 

ve siyasi münasebat bakı
mından araları uzak bu muh-

telif: hadiseler bakikatte 
ayrı ayrı şeyler değil, bir 

tek gayenin gerçekleşmesi 
için girişilmiş, birbirine bağ-

lı teşebbüsl~rdir. Anlaşılıyor 
ki Almanya gücü yettiği 

bütün yardım unsurlarını 
zorlayıp harekete getirmek 
niyetindedir. 

Havadan yeailmiyeu, de
nizden istila edilemiyen ln
giltereyi başka bir hassas 
noktadan vurmak lizımdar. 
Bu sabada Almanya, mütte
fiki ltalyadan umduğu yar
dımı bulamadı Akdeoizdeki 
ltalyan hava ve deniz kuv
vetleri lngiltere ile boy öl
çüşmekten sakınıyor. 

Bütün bu faaliyetler se
mere verdi mi? logiltereye 
karşı Akdenizde baıırlanan 
geniş hareket nasıl ve ne 
zaman olacak? Fransa, bu 
safhada dünkü müttefikine 
karşı nasıl bir rol oynaya
cak? Bunlar henüz befü de· 

ğil her halde lngiliz başve· 
kilinin Fransıı rniUetine hi· 
tabı - evvelce tahmin etti· 

ğimiz gibi - boş yere söy
lenmiş d~ğildir. Hadiseler o 
derece çabuk tevali ediyor 
ki Brennerin neticesi umdu· 
tumuz kadu çıkmıyaeaktır. 

Umumiyet itibarile itimat 
edilebilir menbalardan alı· 

nan haberlere göre mareşal 
Peten her ne babasına olur
sa olsun memleketini Al

manyaya satmak niyetinde 
d~ğildir. 

Bu seb :ıpteu dolayı Al
manların bilibere istedikle· 
ri gibi hareket için hakiki 

olmaktan ziyade zahiri bazı 
fedakarlıklarda bulunmaları 

gayri milmkün telakki olll" 
namaz. 

Almanlar mareşal Petenin 
logiltereye karşı ilinı harbe 

kadar ileri gitmeğe mecbur 
etmele ı i gayri muhh.mel g6· 

rülmektedir. F .tkat her han
gi° bir bahane ile donanma-

yı ve bazı Akdeniz üslerini 
kullanmak hakkını elde et

meleri mümkündür. BütO:n 
kat'i sulh şartlarının tesbit 
edilmiş bulunması muhtemel 
değildir. 

40 sene oturan 
Hintli 

Kalkütab bir Hintli, kırk 
sene evvel, oturmaya ve bir 
daha kalkmamaya niyet et
miştr. Kırk seneden beri otur· 
maktadır. 

Ayaklarandaki adaleler ta· 
maıı.iyle dumura uğramıştır. 
Bundan böyle ayağa kalk
mağa ve · yürümeğe niyet 
etse de imkansızdır. ........................................................... EP':E""9W IS: ____ _ 

Milletfe Ho.•11 Karama
na yapılan y11rdım111 •ar
dılı rallamlar, baflı batı· 

na bir gurar 11e iltilı.111.r .,._ 
sileai olmaıa layıktır. Fr 
kat bonun buatin yetecelr 
llaJa,. olduğu a6ylenemez. 

H~r oesil• ile havacılığı 

Jlılnmemi~ l•~ımdrr. .... : ............ ... 

Buea Şina1i •okak ~; 
Sabri oğlu Hikoıeı 

1 

tayyare alayında bat 
111 

nist O&man otlu Ibr• 
b dallı 

Er •llneli ıuçlu aşın ı 
dalya ile yariladığınd•~ 
lu yakalanmıf ve )ıak. 1 

meşbut ıuç muamele•' 
yılmıştır. 

----o---
Bıçak çekti! 

l r' Keçeciler Aoaf art• • 
d . d H . "'iP (fi 
esıa e iiseyıo og ~ 

ve Abdurrahman oğlu j 
met aralarında çıkını 111 

••• zaa neticeshıde ayoı t 
lar birbirlerini bakar~~ 
b .çak teşhir ettikler•• 
her iki suçlu birlikte ~ 
lanmış ve hakkında 111 ti 
suç muamelesi yapıltO' 

--o-___, 

Tramvaya 
Çarpmış ~ 

lnönü caddesind• t0 c 
yapan Mehmet Ali 1 
Ahmet Önal suçlu id~~l 
tiği 13 sayılı otoaıobJo 
Konak istikametioe 0 
giderken süratle ve ıı 
solundan giderek oı0 ~ 
cihetten gelen tr•"'-, 
çarpmış Ye milsadedle ~P 
cesinde tramvayın 6tlO 1 

nı tahrip ederek 1 ı 
kadar zarar veroıit "'~ıf 
lu yakalaamış ve balı, ' 
meşhut suç muamele'' 
pılmışbr. ,./ 

-~~~,'""""'-~'~~""""~~_,-

8. Galip fi 
Yaşar· bet' 

ettiler 
. ,,ı 

Salnz bakkaliye•• y' 
bay Ga1ib Sezer .,e o' 
Bertuıenin ihtikar •11~,il 
a!liye ceza mabkeıııe,tı' 
muhakemeleri diio ~ııl 
lenmiş \'e Ticaret "elı ~' 
ce fazla kavruloıu~ ~ 
kahveye fiat tesbit eb~ 
diği nazarı dikkate ' ~ 
suçları sabit göriilıtl' f 

den beraatlarına k•''' 
rilmiştir. ..,,. ---o-- t 

Bükreşte c-' 
teşkilat• /. 

Blikreş (A.A) - "''!~' 
bir Polonya casu' t~- ~ 

· çıkarılmış ve kouıite1'' 
t Ykif edilmiştir. A 

E•llllllllll!UllrJlml!IBlmı -- ' 

Ramazan' 
CUMA lıf( 

imsak GiinÔtle ikindi.AS· 
S.D. S.D. S.D. S.D. 
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