
t Rusya
e etmek~ 

için! 
'-o---. 

an n, politikac ıh;.
farip ve insanları 

ltriçinde bır2kan bir 
tııındayı:ı. Sovyet 

'1e1hiode uzun yıllar· 
"'9 hatipleri, gaz teci

Jolırı, siyasi ve dip-

~ teıekkülleriyle en 
ı"l'lllyao, ağıza ahomı

rler ıavuran A mao-

ı 9e Japonya bugün 
1Yol şiı iu n~ c ı.p 

le İçin nasıl diller 
'ııi bilemiyor! 

bu devletlerin idare 
Gailletlerin ferdleri 
•dtın tavsiye ~dilen 
brıı bugün önümü 
lllak istenen libna 
bedir?,, diye ıoran 
le bulunmuyor mu? 

il hariciye nazırı Fon 
a._; '1D tdoıkova •eya
"'l~ında çıkarılan ve 

•11 tekzip t?diJen ba-
tı bu münasebetle 

•tala ı rivayet ve tef 
ll&ııl bir netice do
~ yakında beUi ofa-

llplae yoktur ki Berlin, 
•e Tokyodan ıonra 
•yı da elde etmek 

'14ell ıelen her teıeb-
''Pacak ve her feda· 
r&ıe alacaktır. 

•iyaıetine ve milm · 
t14 .. i11 kadar bitaraflık 

trine sadık kalaca
~r fınat düştükçe tek· l: Moıkovanın Berlin 
L laladan gelen .. ilanı 
•ra ne derece kulak 

1111 ıeçmiyeceğini san· 
hadiseler gösterecek· 
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ı lspanyol 
Puru daha 
batırıldı 

- o--

.. dra (A.A)-4291 Ton
h1aa bandıralı Monte· 
•ıpuru Sicilya açıkla· 
~r ltalyan denizaltıaı 
tlan torpillenerek ba· 
ID&rettebattan 4 kiti 

lll11ftur. 
~. evvel de gene bir 

laahkçı ıemiai ba
caldaja batırlablmak· 

CSi 
HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 

Sl ~-y-··Lı .. . - .. 

idare: 1-ir 1İllci 
B. ao/ıafında 

H~R UON ÇIK.AR SiYASi G~ZETR 
(H. Sesi) Mat .... • 
ııacla bualmqbr 

t' 

BÜYÜK EFIMiZIN 
DOÖUM YILDÖNÜMLERI 

Ankara-Reisicumhur ismet lnöoünü"' doğum yıldönümü 
münasebetiyle lngiltere Kralı Majeste Altınci Jorj tarafından 
gönderilen hararetli tebrik telgrafına Milli Şefimiz saıuimi 
teıekkürlerioi telgrafla bildirmişlerdir. 

Dahiliye 
Vekilimiz 
An karada 

Ankara (Hususi) - Dahi
liye Vekilimiz B. Faik Ôztrak 
bugün lstanbuldan Ao1'araya 
döndlller. 

--o--
Dobrice in 

3 üncü mınta
kası da işgal 

edildi 
Sofya ( A.A ) - Buliar 

kıtaatı cenup Dobricanın 
OçOncn hathnı geçmiş ve 
Dobriceyi kimilen iıgal et
miflerdir. 

Amerikanın 
lngiltereye 

g'Önderdiği ye
• 

nı tayyareler 
hakkında 
--o--

Londra (A.A) - Bir la· 
gıhz nazırının Vaıington 
b Jkıoa bitabtn söylediği 
nutukta Birleşik Amerika
dan gelen tayyare akınrnın 
ve kıymetli pilotların ve 3 
yeni tip tayyarelerin bava 
muharebelerinde yaptıkları 
kıymetli hizmet ve yardım· 
ları hayranlıkla tebartız et· 
tirmiıtir. 

Başvekilimiz 
------H----~ 

HATA YLILAAIN 
KOLLARI ARASIJ DA 

Ankara {Hususi) - Dün saat 16 ~a 8.ışvckilim rtfakat· 
leri:ıde Tıcaret Vekili Nazmi Todcuoğlu ve yaverleri olduia 
halde Hat•y hududuada vali Şilkıü Ekmen ve kumandan 
Şii ·<rÜ Ktnd ıt hrafmdan hıraretle kuşılaumıtlardır. 

Başvekıliınız saat 17 de lskcuderuaa teırif etmişler ve 
vagondan indikten sonra alkışlar ara11oda kumuaadaa 
Şilkrü Kandahn evinde biraz istirab~t buyurduktan ıoara 
Antakyaya hareket ctmiı ve Antakyada da on binlerce 
balkın ar.uıncl:ın yuruyerek b~lediyeye gelmiı ve halka 
kartı şu hitabede. buluamuıtur. 

- Devamı dördün sahifede -

BERLINE 
3,5 Saat hü
cum yapıldı 

--,o--
Lo;:ıdra ( A A ) - Ingiliı 

tayyarelerinin Berline yap• 
hkları hücumlu düo 3 buçuk 
saat devam etmiştir. Birçok 
yerler bombardıman edilmit 
ve mühim ha.arlar yapılmı~· 
br. Ç1kan mühim yangıt!lan 
pilotlarımız 10 dakika seyret
mişlerdir. 

Seydiköyünde 
feci bir kaza 

Müddeiumumi muavinleıindea 
8. Etern Talelı~ioflu 

0 Seydik&yGnde Y qil ma· 

20 hastahane balleaiade Mehmet karııı Yal· 
dıı S.raçetl• uMlalefla 

bombardıman karyolanaı dbeltirkea ~ite 
tlfeii yere dlferek ahi 

d•ı • almıt ve pkaa mermi kallll 
e 1 ~·ı laeriae ••planchtıadaa biraa 

Londra (A.A) - Alman· ıoara llmlftlr. 
lar ıimdiye kadar 20 baı· Tahkikata mlcldeiam-ı 
tane bombardıman etmiıler· maaTlaleriadea IBay ltem 
dir. Tlfekçiotla vaıyet etmiftir. 

Paranın nasıl kazanlldılını bllmlren llazı kadaa
ların buldukları kele11lrlerden: 

Koca - B6yle •abalaleyin •r••nclen nerq• ~r•n1 
Karı - Bir Y•rde ••le11ir 6altla111. Ka~ır111arruılı İfİll 

oroya •oıayoran1: 
Koca - B• ltitlepir 11a•ıl ı•ymiı 6cılıalı1111 
Karı - ( •.... ) mafaaa ••/ai6ini •an"ırtlınt. ilin liralılı 

ı 6ir •arifı 6cına ••lıia y6• lirqa Hrm.P r•• .,,,,,. 
Koca - Bu adana 6a lıfırlıl't iı•ialilı ytatmlen hna 

beı yihı liraya Ja Ntabilenfiai ••Yl•di. 
Kadın - · Ôy/e İ•• laif llhır111atlan lıOf on• h,lı-. 

•apmtıtloıt al H 6an• _.ıir. 



.SAHiFE 2 (Halkın •e 1) 
------~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~ 

r.::••nıım1111 .. •mnımnnımıı111ıııı~ 
1HAYATTA MUVAFFAKI 
1 OLMANIN SIR~ARI 1 
1 ~ 
ıhagatta,herkes Muvafi 
~ak Olablllrml?-Ev~!!I 
L Yazan: SIRRI SANLI ~ 

1111111111111ıııın - 79- ıınnnıımmomıuoınıı:" 

Ya, iç her torıo nimet
ten istif ada ot fakat 
vicdanın emrettiği 

şekilde 
-o-

-Dtıııldl nilıhadan devam-
yaratbğı ziyafetten iıtifade 
edelim. Fakat bunu vicda
nımızın emrettiği tekilde ya· 
palım, kimsenin zararım mu· 
eip olacak surette hareket 
etmiyelim, her halde bizi 
tabdid eden kanunlar ve 
yollar vardır. Bunlardaıa kıl 
ucu kadar aynlmıyalım. Zi
ra ne yapılırsa her halde 
onun hesabını vermek zoru 
karı111ndayıı. 11 De.mek isti~ 
yorlar. Bir baba çocuğuna: 
Otlum, dilttlaeı-ek hareket 
ot, ilkokulda amili erbaa 
bilmezsen orta okulda ve li
ıede cebir ve cezirden ha
berin elma& ve bu suretle 
hayatta muvaffak olamaz, 
ılrOnllralla. T e.krar dönsen 
yaııa müıail olaa bile ka
nun bırakmaz. Dediği sıibi, 
yapılacak işler de böyledir 
ıeri döntılmeı, her İf vak
tinde gerektir. 

* •• 
Faal hauatımızı kemiren 
-azı eski görenekler 

-o-
lıki inanıılar adında bir 

kitaptan alınmııtır: 
.. Faal hayatımızı kemiren 

bu;barafeleria menıeğini arar
ıak mazinin derinliklerine 
ıokulmamız lazımdır. 

itte buolar biıe eıki za
manlarda hurafe) erinia bol· 
luğu ilo töbret bulan Hind, 
lran, Mısır, Güldaniıtan, 
Filiıtio ve Elcezireden gel
mişlerdir. 

Yıldı~lar1n vaziyetinden 
hlllr.ümler çıkarmak göreneği 
Güldaailerden kalmıştır. Yıl· 
dız :zuhuru gibi hadiseleri, 
cahiller cari vukuatla ilgili 
görmüşlerdir. 

Gilldınistao bilkümeti er
tadao kalktıktan sonra asır
lar geçtiği halde bakıcıların 

koydukları ve halk kütlele· 
riuio zihinlerine yerleştirdik· 
leri hurafeler bugtın bile 
beıeriyetin mühim bir kıs· 
mına hik!m bulunuyor. 

Meseli bir kaç taneaini 
~öyliyelim: 

-Devamı var-

lagiliı bombardıman tayyarelerinin taarruz ve hücumları 

şiddetlend1rdikleri Fransız kıyılarından bir görünüş 

DiK AT 
Nar Bauramı Geldi 
Nar bayramı münasebetile 

Pınarbaşı Safa gazinosu bü· 
yük fedarki1lıklarla açıldı. 
Soğuk su başlarında yeşil çi
men ve nar ayva ağ ç
ları altındı eğlenceli va· 
kit geçirmek ve kışlık nar 
ve ayva ibtiyaçlarmızı temin 
etmek için Pınarbaşı Safa 
gazinosuna koıımah mubta
Hm ıeniı ucuz fiat 

KOŞ GÔR 

Huıusi ıiyafetler ehven fiatJa 
kabul ediJir. Her zaman be-
lediyenin garaj santralından 
oto!Jüıler hareket etmektedir. 

,,Ege Aile Ev0

" 

bmirde senelerden beri 

otelcilik hayatında elde etti

ğim toecrlibe ve kazandığım 
emniyet ve itimad beni 

Kemeralbnda Şamlı soka
ğında 35 numarda (EGE 

AiLE EVl ) adı ile hakika· 
ten temiz •e nezih, sıhht ve 

muntazam bir aile yuvasını 
andıran bir yer açmağa ıevk 

etmiıtir. ( EGE AiLE EVi ) 
bilhassa talebe'er için çc k 
müsaittir. 

Müsteciri 
12-1 Feyzi Yardımcılar 

ııımııuımnıı uuummıııııını ıınuıuın ıımılliııınıuıııuıılil!lluınııEıııııu 

Ş KA~AR 

Bir hevestar 
Genç bir otomobil heves

kirı geçenlerde bir şoföre 
baş vurmuş: 

- Birader, demiş. Güzel 
bir otomoba almak istiyo
rum, kendim kullanac ğım. 
Fa kat acaba baoa en paha· 
lıya ma.l oiacak hcangisıdir? 

Garaj parası mı, tigorta 
parası mı, yoksa benzin pa
rası mı? 

Şoför ııencin yüzüne bak· 
mı ş; 

- Hastıı.ne parası... De
miş. 

o ora ve ua tağı 
Salonda huysuz bir koca

dan bahsediyorlardı. Kadın · 
lardan biri onu pek iyi ta
oıdığı için: 

- Bu adam; dedi. K ıısı 
bir seyah~te çıktı mı, he
men delice taşan bir dere
ye benzer. 

Öt~ki kadın cevap verdi: 
- Evet, f kat bir de ka· 

rısı geldi nıi hemen yata
ğına girer. 

Kauınpederı memnun 
etmek için! 
Yarın babandan seni 

iıteyecim. Babanı razı etmek 
için ne yapmalıyım 1 

- Zengin olmalısın ... 

Milli Piyango Biletlerini 4i ( A. DeT) 
ki .. •lnden alınız)Çoıakkapa Pollımedı.sl k11•ı~~cı.8fi4Haaan Tı.h in UndeıTcl faaı3497 

o YA mııııı- mııııııımmıımnıııın ff• 
a Halkın Sesi s• J 

i g 
a 

--o--
te ey :a. 

z 
- Bôierİig mizin, ~11 

ı ües eseıorlmlLI' 
Naza ı erhamd 

Ve Şefkatin& 

-:;.-

Londn (A.A) - Rt yt -
rin Vaşingtou muhabiri bil· 
diriyor: 

Üç tarafla paktın imzası 
etrafında hariciye nezaret n
d e bir nok•ai nazar ihtilafı 
mevcut gıbi görünmckh. djr, 
B. Sumner Vela Japonya ile 
muslihane bir anlaşmaya 
açık kapı bırakmışsa da Lu 
hususta pek ileri gidileceği 
umedilmiyor. Amerika harıi· 

ciye nezareti memurlarının 

ekseriyeti Amerikanııı ev
velden icap eden tedbirle i 
alması lazım geldiğine kani
dirler. 

Yine b nlara göre Bir
l anya yoluaun çdması uzok 
ş ııı ·ktaki lngiliz toprakları a 
bir Je pon taarruzunu tabri '. 
ed •ıse Amerikanın bu l· 1 

arruza karşı pıotesto ile ik-
~hfa etrniycceğini şirrd den 

bildirme i lazımdır. 
Bau emmarelcre göre ln

gil ·erenin Bhmanya yolunu 
açarak Çine scvkiyııta mü
saac!e edileceği zanediliyor. 

Matbuat konferaı sında 
h.-riciye n zırı Koı del Hulla 
böyle bir hareketi Amerilrn· 
nın nasıl karşılıyaceğı so
rulmuştur. 

Hull, geçen temmuzda 
Birmanya yolunun kapan· 
masına Amerikanın muhalif 
olduğunu, bugün de bu va· 
7.İyetin değişmemiş bulundu· 
iunu söylemiştir. 

---o--
RIBENTROP 

-'i.·-

Moskovaya 
Gitmemiş 

Berlin (A.A) - Hariciye 
caıın Fon Ribentropun Mos
kovaya hareket ettiği hak· 
kında ecnebi kaynaklardan 
çıkan şayialar tekı:ip edil-

ı mektedir. Ribentrop Berlia 
civanoda istirahat etm~kt -
dir. 

-o-
b ıı ·ı• Dün matbaamııa e • ~ 

kan kalmamış, dul, f 
kimsesiz e çok fak r 
kedın geldi. P" 

E9refpaşada Yusuf 
caddesjnde (651) aY01 

kakta 14 nomaı ah efd~ 
kia ve son gilnl rde • 
şularının ianesiyle yDf

1111 

çalışan Dürdane adıod•1 kadın geldi ve ıslak i0ıd 
lariyle bize derdiPİ yaP l~ 

- Belimden ıskat oçl 
ğumdan şur da bu ad\i 
şamıyoıum. Bütün k•1 

okutmak i t diğiın, bO 
d . ı_ • • kttO ye mne11ten, ıçı ·a:ıe d 

giydirmekten aciz buııı;~ 
ğum 11 ycıoıında Sıılabt-

~ d'O 
9 yaşında Sabahed ı ~ı 
henüz 4 y şı da. Yalç111 

adında üç oglum ve yet 
a~kın yataklı bir ·~-
var. Evimiz kira ve ceb• 
on para yok. . b' 

Bu acıklı vaziyetılJJ 
daha acıklı bir karııt 
meğe mecbur etti: 

Tahsa çcğında bul~ 
iki oğlumu bir devlet 
hayır müessesine ter~ 
tevdi etmek istiyoru~·jtl 
arzumu, alakadarlar• ıŞ 1~ 

k 
. f ,,,..,. 

me ıçio lüt en 
Sesi,, nde ilan edinİJ:· :. 
ııımıııııııııımı:ıııııııı11ıma 11t;:"l(IC"' 

Ll!!!~J!l-~!Şİ.!~I 
iki Fran~sı 
Torpido 
Muhribi 

-o-
fr' 

Madrid (A.A) - 2 C 
sız torpido muhribi di111 

1 

belüttank boğaz:ındaP !
mişlerdir. lngiliı: harp ~ 1 

leri bu torpidolara takiP 
mektedirler. 

mat· terden itibaren 
iki filim birden 

.. el S vgili - • .. 



~ ... ~sc ... [!Jı 
oe .~ ı Ne-il 
en Sattım?J 

:-.. ~···••[!] 
ır·· 
~:J 'l azau:SIRRI SANLI 
a~'~'~'''~~"-"'-~""-~ :nn ıabahleyin erken-
01•1ktı, giyindi. Mühim 
dıığundan kahve alta 

ö:1tıneden çıktı, gitti. 
~ eyia tam yemek vak · 
d t!\'e geldi. Yüzll fev· 

~ e beşuştu. Sofraya otu
,~~ bana hırsla sarıldı, 
~: •tınıdan şapır ıupur 

1~ ~teeh karıcığım, dedi. 
\d Yet turnayı gözüuden 
~ 11

111. Hani bilmem hatır· 
ı..ltıııııa? Sana mii11mere 
·~., .. 
~ . ırı yarı ve tık geyin-
' bır bay takdim etmiı-. 

Q· 
~.ıt~ı düıünür gibi yap· 
~ld bıç hatırımda olmadığı 
~ e •özünü kısa kesmek 
~ ltıtkıadını anlamak i~in, 
~ b•tt anladım. Ne olmuş 

•y? 
€et 
, ap verdi: 

~t lıte o bay çok zengin 
l~t,~'lhr. Ayni zamanda da 
Qtıı h~ı aptall Hele oyun
~ ıç çaktığı da yok. Bo· 
~,1' banknotlara bayılıyor. 
ı~~ Yağlı bir av ki. Dün 
ıet' ın kendisile bir iki el 
~~'~dik, yüz pdpelini aidım. 
''l 't~ı ıaınanda da çok me-

\ '
1 te oyuna düşkün gö

~~·llıektedir. Hatta kendi
-t~ dtvet edersem eve gel
~~e de razıdır. Ne dense 
~ :rıııe oynamaktan çok 
t, 1 •ıııyormuf. Gene yavan 
~ t•tsız gülüşlerine devam 

ttek: 

it~. Bu akşam eve gelmesini 
\k lf ettim. SeviPçle kabul 

Qırı''ırı bir şeyler hazırhya
~~ da bu yağlı ve budala 
D lt:riyi kaçırmıyalım.,, 

~~ , tdi ve yine büyük bir 
~nh içinde sarıldı. Sanki 
ııı Y6k bir işe muvaffak ol
t,~ gibi ağzı kulaklarına 
)o 

1Yor, sevincinden duramı-
tdu 
t>n •.. d d f10d Şun üm bu o am tara-

bc ilu kocamla oynamak 
... , . d h t~ sı neden bu ka ar a-
tcıtı • ? s . illi e ısteniyor oııra evı-

~a~e gelmek için neden arzu 
ı,b~~errniş? Bunlar tahlile 
a~' değu meselelerdir. 

(Hall11n Besi) 

ZAFERi 
BiR AVUÇ KAHRAMANLA 

Büyük Amiral Barba· 
ros H yrettin zaferi 

nasıl kazandı 
-2-

döndü ve vaıiyeti Bar bora· 
ıa bildirdi. Barbaros Pr<;ve· 
zeye müteveccih bir rota 
takibine başladı. 40 gemilik 
düşman filosu da Preveze
ye koşarak Türklerin gel
mekte olduklarını haçlı imi~ 
raline haber verdi. 

Haçlılar, zayıf bir kuvve· 
tin kahramanca mildafaa 
ettiği Preveze kalesine gir· 
mişler, topları çivilemifler· 
di. Barbarosun gelmekte ol
duğunu haber alınca bllyllk 
zayiat babasına elde ettikleri 
kaleyi bırakıp kaçhlar. Ami· 
ral Prevezeye gelip te Arta 
limanına girince ilk işi, as· 
ker çıkarıp kaleyi ve top· 
ları tamir etmek oldu. Ayni 
zamanda kırlangıç denilen 
seri keşif gemileriyle düş
manı aradı. Haçlılann Kor
foda olduklarını öğrendiği 
gibi kuvvet ve teşkilatları 
hakkında da malCımat aldı. 

Andrea Doria da Korfo· 
dan kalkıp Prevexe önüne 
geldi ve Türk donanmasını 

limanda muhasara etmek 
tizere, açıkta demirledi. 
Düşmanın geld•ğini görünce 
Barbaros, bir harp~ meclisi 
topladı, bazı kumandanlar, 
düşmanın sayıca ibtünlüğü 
karşıs.nda Arta limanından 
çıkarılmaması fikrini ileri 
sürdülcrr. e de Barbaros bu 
fikri beğ~nmedi; denize çı
kıp harp etmek kararını 
verdi. 

____ .. __ _ 
leyi topa tutmıya teşebblis 
etti. 26 eylftl günil akşam 
üatü, Preveze boğazında ge· 
milerden çıkarılan toplarla 
yapılan muvakkat mDdafaa 
bataryalarını topa tutan 
düşman kadırgalarıua karşı, 
Barbaros kilçllk bir mllfreze 
gönderdi. Bu g~miler donan
ma ümerasından Murat ağa 
ile Turgut, Güzelce Mehmet 
ve Sadık reislerin kuman
dasında idi. Haçlılar bu kü
çük fakat son derece cür
etkar ve cesur kuvvetin per
vasız hücumu karşısında 

demir yerlerini terkederek 
çekildiler ve maneviyat iti· 
barile sıfır olduklaranı gös
terdiler. 

Barbaros düşman gemile· 
rinin lı,açhğını ıöıünce bütün 

donanmasiyle limandan fır
hyarak muharebe nizamı 
aldı; düşman amirali bu 
meydan okuyuşa dooanması· 
nı Korfo iııtikame.tiode ric
at ettirmekteo başka cevap 
veremedi ve 26-27 eylOI ge
cesini civardaki kilçllk Ses
sola adası sularında geçirdi. 

Türklerin muharebe 
Wl ı. ~fi 

t 9arbaros düşmanın sayıc11) 
~ üstünlüğüne rağmen ma-
neviyatça zayıf olduğunu 

an!adığı için, bütün gece 
muharebeye hazırl1>11dı. Düş-

Yazan: ABiDiN DAVER 

ınan yılgınlığını ı6ren Türk 
amirali, ertesi gün kat'i ne
ticeli bir meydan muharebe· 
si vermiye karar vermişti. 

Dooanmsı dört fırkaya 
ayırdı: 

1 - Sağ cenah farka•ı: 
Salih reis, 

2 - Merkez fırkası: Biz· 
zat Barbaroı. 

3 - Sol cenah fırkaaı: 

Seydi Ali reiı. 
4 - ihtiyat fırkası: Tur

gut reis. 
Barbarosun muharebe ti

biyesi, çok sade idi. Dtlş
man hattını yarıp dağıtmak 
ve parçalanan kuvvetleri ay
rı mağlup etmek. Bu tibiye
nin, sonra meşhur lngiliz 
Amirali Nelson tarafından 

(Devamı var) 

2 lnci Tetria 

1 ister Gül, ister Alla 
''B b · en usıya-
seti söktüre 

medim.,, -·-----Aldığımız bir mektuptan: 
"Halkın Sesini" dört ıayfa 
yaptıktan sonr., ötedenberi 
biiyük bir zevk Ye allka 
ile okuduğumuz ( Halkın 
Sesi, Hakkın ıuidir. ) Ve 
"ister ınl, ister ajl11" bat· 
lıklı yazılarınızı tekrar baıla· 
dıjınıza çok sevindim. 

Dünkü ( iıter fılll, iıter 
€ağla ) ılltuııunda bir adamıa 
ten bel kar11ını harekete •• 
sebze ile meyve yemekten 
hotlanmıyan kızını yola re· 
tirmek için tatbik ettiji 
usulil ben de takip etmek 
istedim ve bir bayii yaılı 
olan karıma: 

"Eğer gençleımek iıter· 
sen açık havada uıuaca ıe
zintiler yapmağa gayret et" 
dedim. Keıke bu ı6z0 •i· 
zımdan çılr:armaıaydım. Ka
rım küplere binerek bana: 

"Muruk, ben ıenia ribi 
ihtiyar deiilim ki i'ençleı• 
meie ihtiyacım olsun." De· 
mesin mi? 

Siz bu iıe ne derainia? 
Biz bu iıe, ibtiyarhk me· 

selesini damdan dOşer ribl 
karısına açan adamın ıu 
haline deriz. 

ister GOi, ister Ağla 

Haçlı donanması, Preveze· 
ye asker ç1karmaya ve ka- lrıgiliz hava lkuvvetler.inin muvaffakiyotle bombardıman 

etlikleri Hollandanıo Amııterdam şehrinden bir manzara 
~ ... UtUıı dikkatimle akşam 
~, t gelecek 'olan bu yeni 
i~ ç~k zengin misafirimizi 
~ YuıGnden tetkike karar 

Akasyalar altı 
Sarhoş bir kam
yon şoförünün 
sebebiyet ver-

Yerli suni 
ipekten ço· 
rap yapılacak 

~rdirn. 

tı l\ocama birşeyler hazır 1a 
Qı t buyursunlar , dedim. Ye 
lo ekten kalktık, b' rs z şe z
k tıga uzandsk, yarım sas t 
'!ar İstirahat etlik. 
l\.ocam: 

i~ı: Ben gitmeliyim, biraz 
ı 1 ııokırıaolarunız\ tamam-

b~''Ytrn, siz de hizmetçiyle ... 1 

hyler hazırlaya durun. 
t bedi ve şapkasını başına 
ı.~~İrince kapıdan fırladı, 
,ıtt· 1, 

• 
ırazınosu 

Bu ~ene her yerden ziyade 
ucuzluğu ve nefasetiyle müş
t erilerini memnun ederek 
rağbet görmüş olan Kültür· 
parkta Göl bahçesi karşı sın
da akasyalar altı Kır gazi· 
zinosu bundan böyle de gün-
rlüz ve gece faaliyetine de
VB!Jl edeceğinden muhterem 
müşterilerinin tereddüd et
memesi için Izmirin yegane 
aile bahçesi olarak gazino
muzua açık oldutun ilin 
eder. D: 6-5 

Bol çeşit, uygun fiyat, 
temiz, katıkısız ve iyi mal. 

Alışverişte saygı, doğruluk 

ve inan. Telefon :3882 30-1 

diği kaza 
--o-

Bursa - Mudanya yolun
da, Bademli ile Geçit ka· 
rakolu arasındaki mevkide 
bir kamyonun devrilmesiyle 
bir kişinin öltımil ve 9 kişi· 
nin de yaralanmasına sebe
biyet veren feci bir kaza 
olmuıtur. 

-o-

lıtanbul - Yapılan tet· 
kikler neticesinde Gemlikte 

suni ipeklerin mat renginde 

çoraplar için çok dayanıklı 

olduğu anlaııhiıı ve falarika 

:,u tanda iplikler haıırlam .. 
yı kabul etmiftir. 



SAHiFE 4 (Halkın Snl) 

riiiıİiiiiinunıL' Dünkü 11·~ 
Jr;ti& '.l;:;t:M; .... Jld;S arebel Başv kilimız 

, ............. it~ 

(S~~l~!L~j 
1 N zıfin başını ffaya kurumu- HATA YLILA iN KOLLA 

nişan yü-' ARASINDA 
--o- .. 

Londra (A.A) - _H.•" -
emn ·yet neza.retlerılli' na 

züklerini 
verdiler 

Çiviciler çarşısında 12 nu
marada B. Ali Gonulşeuın 

eşi bay:ın Kadriye Göniıl
şeo, KArşıyakada Kemclpı;

şa cadd(ıinde m mw B 
Tedık, üçür:cü Karah,fa 
Asansör üz riı ele 131 nu
marada B Ali Ay z ve t:şi 

bayan Ayaz nişan yüzükle
riui ıebrimiz hava kurumu 
na teberrü etmişlerdir. 

--o--
Gelenler 
Gidenleı 

Sivas mebusu 8. Mithat 
Şükrü Ankaradan 9ebrimize 
gelmiı, iıkin umum müfet
tiıi B. Adil Gönen Aydına, 
Muila mebusu B. Sadullah 
lstaabula &itmitlerdir. 

o 

Kibrit . 
Fiyatları 

Kibrit fiatleri dünden iti· 
baren on para yükselerek 
kibritler doksan paraya sa
hlmıia be.tlaomıştır. 

--o---
Yarınki 
Konferans 

Ankara mebusu B. Müm
taz:ôkmeo yarıa saat 18 
4'e' Mlke•İ salonunda bu· 
flttkl dOaya vaziyeti Ye 
T•kiyeaia durumu mevzulu 
bir konferanı •erecektir. 

--o--
Siyret Aktan 

lmaiyet müdnrllğil birin
ci lnıım reiıliğine polis baş 
k .. iaeri Bay Siyret Aktan 
tayla edilmittir. 

Dahiliyede 
Ankara (A.A) - Mahalli 

idareler umum müdürü B. 
Rlknettin Zonguldak valili
iine tayiai mevzu babiıtir. 

Zonıuldak valisi Ordu vali· 
liiine nakledilecektir. 
Mahalli idareler umum mü· 
d&rliiiilne Ankara belediye 
reiıi mua•inlerinden 8. Rauf 
namzettir. 

Bahçıvanlar okusun 
Suyu, evi, g6bresi mevcut 

bir bahçe kiralanacak yahud 
yarıcıya verilecektir. Tafsilat 
matbaamı~dan alınacak. 

Dr. Fahri Işık' 
ıımir Memleket Haıtaneai 

· Rontken Mütebaaaııı 
Rontken •e Elektrik tedaviıi 
J•pılır. hunci Be1ler Sokak 

29 No. TELEFON 2542 

Başterafı Birinci Sahifede -

Kahramun Ordumuzun Hatay lllr: Girişinden Kıymetli 
Bir Hatır 

Sayın Hataylılar: 

Aranızda bulunmakla bab · 

tiyarım. Aukaradan ayrılır· 

ken Aziz ve Büyük Şefimiz 
hmtt lnönüo muhabbet ve 

selamlarını tebliğe m«:;mur 
edildim. Büyük Ş fimiz fır

sat zuhurunda aranızda bu
lunacağını vad buyurdular. 
Bu haberi ize ceviçle mü j
deliyorum. 

ÇOCUK 
--o--

Hakkımda gösterdiğiniz 
alaka ve sevgiyi şükranları
mı anede im. 

Başvekilimiz şerefioıo!! Tu
rizm otelin de bir ziyafet ve -

rilmiş, vilayet konağı bah· 
çesindec'e kabul resmi icra 
edilmiştir . 

Hatay baştan hilşa donan
mış ve her taraf bayram 
içindedir. Birçok yerlerde 
taklar yap lmıştır. 

:YOK HAMA 
---o---

Esirgeme kuru- Açıklarında bir 
mununmeşhu 

faaliyetle
rinden 
--·--

1 - Eyl61 940 ayı içinde 
çocuk bakım evine milracaat 
eden 456 çocuk muayene ve 

tedavi edilmiş iJiçları mec
canen verilmiştir. 

2 - 390 çocuğa günde 
üç defa olmak üzere sıcak 
yemek verilmiş ve bilcümle 
mektep levazımları temin 
edilmiştir. 

3 - Çocuk yurdumuzda 
yedi yavrunun sftnnetleri 
yapılmış on Gç çocuğa mü-

ceddeden birer takım elbise 
yaptırılmııtır. 

4 - Çok çocuklu beı 
aileye elli lira kıymetinde 
giyecek eşya tevzi edilmiştir. 

---o---
Terfi den 

hakimlerimiz 
--o--

Ankara - Terfi müddet
lerini tamamlıyan bikim sı

nıfı mensuplarının listesi 

Adliye vekildi tarafından 

ba11rlanmıı Ye neıredilmittir. 

deniz esmige
çidi yapı acak 

---o---
Tokyo ( A.A ) - Japon 

bahriye nezartti J pou im

paratorluğun 260 ıocı yıld6-

mü Yokahama açıklarında bir 

deniz resimi geçidi yapılıt

cağı bildirilmektedir. 

---o---
Belediye Reisi
mizin teftişe 

--o--
Belediye reisi Dr. Behçet 

Uz bugün sabahleyin şehir 

dahilinde umumi bir teftiş 
yapmış ve yapılmakta olan 

inıaatları da gözden geçir
mişlerdir. 

FAYDALI BILOILER 

Hardalın üstünü re aeleıı
miş limon kabuğu ile örter 

s oiz uzun mGdciet taze ka
lır, tadı bozulmaz. 

* •• 
Kuruyan ayakkabı cillsını 

tazelemek için içeraine bir 
kaç damla sirke damlatmak 
kifidir. 

y rdı 
Karnntinad ı lngiliz bah

çesinde Ahmd oğlu 11 ya· 
~unda Rifat, oyun sırasında 
Sahıı 7 )aşında 7 yaşınoa 
NE!Yifi h şla baş•nd n yara
lat'ığınd n yaknl nmıştır. 

--o---
ça. 

l!uç"Ş• c lık kestellı cı.d

d suıoe Yusuf oğlu A ıf, 
Yıldı?. otel nde yatm kt.ı 

olan lbrnhim ~ğlu Sabıtin 
hır çakeıini çaldığından ya
kal&nmış ve suçlu suçuı u 
itiraf dwiştir. 

--o--
am bul ndu 
K~çeciJer Gazi bulvarında: 

Ahmet oğlu Halilin üzerin
de b'ir kama bulunarak alan
mıştır. 

1 IRDA 1 
-·-

Kuvvetler k
edildi • 

vıye 
---o--

liği: 

Bü:1m"n tayyarel ,_ 
ekserisi iç t ı aflers • 
edemem=ştir 
va ın atılan bombalar 
a.n p k :.u ı y :ıt ,. ' 

tir. Alnı nlaun clo t ti 
r~ i duşürül üi 11.~ biı.İOI 
üç tayy remiz üs! rioc 
n <- i~l0rdir. fi 

Loodrsı ( A.ıl. ) -
g ce bilv ftlolanmız 8"111" '\ 
ve charırı tt.k ar bolP ~ 
dtman edilmiştir. 

d M ydaburg yakıoıD ~ 
mühimmat deposunu, Sr 
sel, Am~terd ru, Oürıı',.,. 
Kale tayyare meydıol• 
limanlar ve petrol deP 

bombalanmışhr. ' 

Bir bombardıman ta'/1-' ' 
miz deniz üzerinde bir ~ 
m o tayyaresini dütflrdl 
tür. TayyarcJerimizdeD 
kayıptır. 

Londra ( A.A ) - 1 
?~va ku~v~tleriDio. eylil,;.. 
ıçınde duşurdüklerı Al .,ı o 
tayyareleri adedine gör• l.., 
42 dakikada bir dO ·\' 
\ayyar si düşürülmüıtut· _____ ___...... ~ Londra (A.A) - Londra

nıo iyi bir kayor.ğındao öğ
renildiğine göre Mısırdaki YunanistaO 
fıl ların ger k kadrosu, ge-

1930 
t• 

rek miktarı bir ltalyan ileri un ih .-
harek~tinin beklenmesi dola t) •J I!. 
yısiyle takviye edilmiştir. ya arını Si 

Öyle zannediliyor ki Graı- altına ~I 
yaninin Mısırın işgali hak- ÇBx 
kmdaki ilk taarruz planı . 0 

• 

Sidi Barrani sahil yolundan AtıoK (A.A) - D. N· 
d,eğil çöl üzerinden iler- ajansı b.ild~riyor: ,ti ~ 
lemeği istihdaf eylemekte 1933 ıhhyat sınıfı t• 
idi. Fakat lngiliı devriyele- edilmiştir. ~ 
rinin faaliyeti üzerine ltal- 1930 sınıfına menıuP İ 
yan ienerali sahili takip et- tiyatl1r ~talim için ıilAb 
mek mecburiyetinde kalmış- tına çagnlmıılatdır. 
tır. --o t, 

---o---
Üçler paktı 
ve ispanya 

--o--
Londra (A.A) - ispanya· 

nm .. çler paktına girmek 
istemiyeceği çok muhtemel 
dir. 

ispanyanın Amerika ruen -
faatlerine uyiun işler , gör
mesi muhtemel bi iUI uba 
girmesi pek mümkün giirül· 
mnyor. 

--o---

Mısırın istilil' " 
Londra (A.A) - Rort" ' 

bildiriyor: 
logilız gazetelerince lsP~tf' 

yol nazırı 8. Sunerio de nr 
rak etmiş olduğu ıon scdf 
liıı görüşmeleri e~naııO , 
Hitletin yakın şarktaki ıtt', 
tejik vaziyet noktai n••'
rından Mısırın istiliıı Y•~ 
~cçrneksizin filiyata koO ~ 
ması için ısr&r etmit oJdOJ 
zannedilmektedir. 

--·--
General Ante' '-

ispanya Dahi i- n sko Ingiltet' 
Y Nazırı elçisine cevBt ~ 

Roma {A.A) - iyi haber d• 
elan mahfillerden öğrenildi- v r 1 ~ 
ğin~ göre ispanya dahiliye Bükreı {A.A) - Geıı•' 

1 
nazırı B. Sunerin Roma zi- Antenesko lngiltere elçi•i' ~ 
)Aretİ iki güıı sürecektir. ifÖDderdiği mektupta tef1' r 

B. Suner ispanyaya d6n· edil •n İngiliz memurları b' 
mek üzere Romayı yarın sa· kınd tam bir tahkikat yı' 
bah terkedecektir. pacaiını bildirmittir. 


