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~Çiik 
inanlar 
llnıyor! 

~I --l!ımı---
t/'11ın Ati na sefiri ııi n 
~/'~ Yaruından üç sa-
~' Yunan Başvekili 
~etı.ksası rahat uyku-
t~ 'e sıcak yatağından 
~ ~~k oııa ancak üç 
ltt~" '1lfiblet bırakan ve 
t ıne, isHklilioe, milli 
t t. tııınıusuna, mukad 
lc~r•klar1nıo bütünlü
' 'Yın~t veren hiçbir 

~ ~~lltaıaolar~ satılmı· 
ç ır devlet şefinin 
~dtuıiyeceA'i mabut 

braıu, mahim şekilde 
~:tın dllnyayı hayret· 

t bırakmııtar. 

~tai taşırtan bu bi
tiJ· ilana yalnıı Yunan 
kı ile Yunanlıları 
I ~dar şaşırtmıyarak 

il tıfyadao bekledik-
- b v t .. le ayagı ecavuze 
'bramaoca çarpı,ma

'1•1arak hemen silaha 
.... 1 •L • ve vatan arını 
~ .. gibi müdafaaya 

1 lltlilrdır. 
)- .. 
1 lllllırı fethetmek, 

tt..~r diyarmda tarihi 
.tlt" . k ~ esma yapma ıçıa 

~ b btılyalar kurduktan 
llausta birçok büyük 

'6Yledikten sonra bir· 
~ konışusu ve dünkü 

ta len mılletioe saldı 
,
11
.•ttriyor ki Roma 
1 

göstermek için Af
~-~ IGu geçtikce kuvvet 

il t~tini çoğaltan logil· 
di

11 
t çarpışmaktan ise 

, e lliıbeten küçük bir 

••" ''Ydığı Yunanistana 
ı1 ~ ttnıeği daha kolay 

\, ''aı ,~ llııştır. 

' 11 .. d f h .. t llıu a aaıını, ur-
,,~ istildilini bir ideal, 

hpan milletleri d.Ü

•i:'Y ..o._k kadar hatalı 
''tı~~ct daha yoktur. Bu

aJ gö3terecektir. 

SIRRI SANLI 

~lbt tara ve deniz 
tetıerı çarpısa. 

'l~ eatıardır 
• ol11ı (A.A) - Bura 

~tı>tııura neıriyatına sı&· 
ltll 8alkanlara sirayet 
' t' •orara dlter bir saf· 
'" •rnıit sayılabilir. Bu 

1
" h" fı >, en mlH ış •as 

"''il k ~l' en böyDk ara 
,ijtl~ en bilyük deniz 
~l '•İ1aia 9arpı9maaı o· 
''t. 

CSi 
HA iN Si SESiDiR 

. -
Sahib, Neıriyat 
Aıtnri v~ S.ş 

Muharriri 
SlRRI SANLI 

HER G 0 N Ç 1 KAR Sİ .YAS 1 O AZ ET 5ı 
(H. Sesi) Matbaa· 
~unda basılmııbr 

H 
htao bul-Hariciye vekili· 

miz beyanatta bulunarak 
d emişti r ki : 
-Dünyanın geçirdiği t cc· 

rübelere göre bugünün en 
tesirli müdaf "'a silahı ı1nğ11k

kanhJ!k, içi ti a ima fernh tut
ma , sinirlenmemek, te laş 
cb.n eaıektir. 

Hariçten g elen bir ecnebi 
burada tam bif uyanıklık 

içiade rahat sakin bir hıtva 
bulduğunu ve Türkiyedeki 
dünyanın bir ~ok yerlerin
deki telişh, sinirli hava ile 
tezat teşkil ettiğini söyli-

1 

yor. ı b. k'l Bugünkü Tlirk milleti ha- gunlaşmış " cemaat teş 1 

etmektedir. diseler içinde yetişmiş, ol-

1 
'1nan 
gilter ~r 

lına eşek
et e •• 

KUi' 

Türk Gazetele
- ' i ne diyorlar? 

--o--
Yunan · - italgan 

harbı halkında 11ose. 
uin Cahid digor ki: 
"Yeni Sabah,, gazetesinde 

Hüseyin Cahid Yalçın, Yu-
nanistana yapılan ltalyan 
taarruzu münasebetiyle kah
raman Yunan milletinin he
men silaha sarılmasındaki 
kudret ve cesareti tebarüz 
ettirdikten sonra diyor ki: 

"Elenlerin bu kahramanca 
hareketleri dünyanın hiç bir 
tarafında Türkiyede olduğu 
kadar takdirle karşılanma-
mıştır. ltalyanın bu yeni cep
hedeki hareketi Grazyani 
ordularının Afrikada uğra· 

dıkları muvaffakıyetsizlik( ri 
hiç bir zaman uoutturamıya· 
cakbr.,, 

* • • 

YUNAN 
B ŞVEKILI 

--o--
Ordusuna zafer veşe. 

ruf sizindir digor 
...:...o-

A tin a (A.A) - Pazartesi 
güoü saat on dörtten itiba
re n yeni bir alarm işareti 

veril memiştir. 

Atioa emniyet mudürlüğü 
Patrasta ölen ve yaralanan 

vatandaşiarm emir hilaf.nda 
evle.ini terketmelerinden 50 
ölü ve yüz ölü yaralı ver
diklerini bildirmiştir. 

Atina (A.A) - Başvekil 
Metaksas orduya gönderdiği 
mesajda ezcümle demiıtir 
ki: 

Bugünün akşamında aiıe 
selamımı gönderiyorum. Kral
dan en l<üçük ferde kadar 
krihimizin kaydettiği Mala. 

ton ve dahabir çoli zaferlerin 
yanındasizlerinde isimleriniz 
albn harflarla yazılacaktır. 

Bu harptan daha güzel 
bu Y unatii.t1H1 ~lu bileuk
ti r. Yalnız kalmayacağıoız· 

da" emin olabilirsiniz. M e· 
deni dünya bizi hayranlıkla 
seyrediyor. ileri zafar ve şe
ref sizindir. 

Yunan matbu
atının ateşin 

neşriyatı 
Atina (A.A)-YunAn ga

zeteleri ltalyaa tecavüıDnft 

nefretle kaydetmekte ve 
'*ltalya Yuoan tarihini bil
se idi bu taarruzu yapaıaı.• 

~ı. Hepimiz öleceğiz ve 
ltalyan hançerini tesirsiz 
bırakacağız.,, 

Sen sinod meclisi büyük 
bir ruhani ayin yaparak 
Yunan ordusuna dualarını 
göndermiştir. 

--o--
Iran gazetele
rinin şiddetli 

neşriyatı 
Londral(A.A) - Bahreya 

adalarının bombardımanı 
mfinasebetile bazı yabancı 
gazetelerinin lran petrolla
rının lngilizler tarafından 
kullanıldığıDdao bu petrol· 
ların bir hücuma uğramaıı 

ihtimaline karşı bir Iran ı•
zetesi şunları yazmıştır. 

Bu petrollar Angolo-lraa 
müessesesinin ise de doğru· 
dan doğruya lran devletinin 
malıdır. Buraya yapılacak 
taarruz lrana karşı yapılmıt 
sayılacakhr. 
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,,inailterenin ekmeğine 1 il t i ı ı 'il 
ıı ' il,,,,. 
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/n~iltere kralı altıntn Jorj 

Atina ( A.A ) - Yunan 
kralı ikinci Jor j lngiltere 
kralı altıncı Jorja giSnderdi
yi cevapta demiştir ki: 

u Sizin ve lngiliz milleti
nin derhal yardımımıza ko
şacağınızdan dolayı teşek· 
kür ederim. Sonuna kadar 
yan yana yürUyeceğiz. Al
lahın kav•etile sulh ve ada· 
let ' devrini tesis edeceğiz. 
Yatasın lngiltere, yaşasın 
kral altıncı Jorj., ............. .. .......... .. 

n.,., bittf•, cltt•pn •de
me, iıt• f:Mrreh•riyet mali

Y••i ............ .. ............ 

uaD sürülmüştür" 
''ikdam,, gazetesinde Abi

din Daver ltalyanın Yuna~ 

oistana yapbğı hücum ile 
irtıkip ettiği hatayı teşrih 
ettikten sonra diyor ki: 

'•(talya Yunanistana sal-
dırmakla lngilterenin ekme· 
ğine yağ sürmüştür. lngiJte· 
re bu suretle kendisine pek 
çok faydalı olacak deniz ve 
hava üsleri .Kazanmış olu· 
yor. 

Roma bu hatası ile bir 
çıkmaıa girmiı ve batağa 
düşen ve kurtulmak ıçın 
y2ptığı hareketlerin daha 
ziyade çamura g~mftlen bir 
adamı• yaıiyetine dltmtlt 
bulunuyor. 

ı ını ı 

11 1 1tl 1 

il 1 t il 

Mağlftp Fransa - (Amerikaya) Vaktiyle g6oderdijia 

ıilAbların yaln•z hammallığını yapabildim. Şimdi senden 

top, ttifek değil yalnız ekmek iıtiyoram. 

Amerika - Bu ekmejin de Hnin midea• gidacej'indıa 

emin olmadıjım itin yollamakta muurum. 



IAMIFE 2 JOl• ......... ~ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------~-,,. 

feıııTİi iiiiff iil Iif!~:sesT J!:1;,] 
OLIAlll SIRLARI 1 Belediyemiz-
agatta herkes Muvad den haklı bir· 
ak oıabmr mi? -Evet!I dilek 

Yana: SIRRI s~İ _.,_ 
•••-n••-100-•m;;J Sami Gesurer im~ıuil• 

aldıjımı:6 melıt•pl•r: 

insan dostları
nı nasıl kay

bedebilir? 

"'Oibekbaıı Morana cad
desinde 811 numaralı cami 
ittisalindeki sokakta tı yola 
ıııklariyle ten•ir eden iki 
fenerin aylardardanberi bazı 
geceleri bir iki saat ve ha
zan da ~iç yanmadığı glriil
mektedir. Hele bu günlerde 
tamamen yanmamakta ol
duklarından geceleri sokak
larımıza bir karanlık çöke
rek zaten dar olan sokak
lanmızdao giçip evlerimize 
gitmekteyiz. 

1 

--o--
-1-

Hakiki dost, paradan da
ha güç kazanılır. Fakat pa
rada• daha ko:ay elden Çl• 
kabiJir. 

Y aloız dosllannı değil, 
aatlai arkada~ ve aşınalarını 
da kolay barcedenler en 
:zararlı ıefahatte boluııuyor
Jar demektir. 

Dostlarımızı n&sıl kaybe
deriz me.eleri üzerinde dü
ı&nmeden öace dostlukların 
Ye dostluğa benziyen müna
sebetlerin ne gibi Yesileler 
'fe ıartlarla elde edildiğine 
dair ufak bif bülasa yap· 
mak faydalı olacaktır. 

Dest kelimeaini çok defa 
yeriatle kullanmıyoruz. Şöy
le bayJe tanıdıklarımıza da 
doıt dediğimiz çoktur. Ha
yatımızın muhtelif icap Ye 
ilatiyaçlarile b·rçok insanlar 
tanımııızdır. Onları şöylece 
bir tasnif edelim : Aıiua
JıkJar, arkadaşlar, abpablar, 
d01tlar, akrabalar ve niha
yet aile. 

Aşinahkları muvakkat iş
lerin veya tesadüflerin yar
dımı ile edinmişizdir. Aşina· 
lanmızın içinde belki mizaç
larını dejil. sanatlarını, hat· 
ta isimlerini bile bilmedik
lerimiz vardır. Kendilerile 
yalnız aelimlaımz. Ve pek 
yakın tesadüf edersek hatır 
ıormak veya havadan bah~ 
aetmek gibi umumi mahi
yette konuşuruz. 

Arkadaşlık, işinalıklann 
devamlı olmasından hasıl 
oluyor. 

Uzunca bir yol beraber· 
lijiadeu, bir iı veya müea
aeıede yanyana bulunmaya 
varıncıya kadar bunun tiir-
11 ıekil ve derecesi boJu
aabilir. 

-Devamı var-

Belediye reisimizin parlak 
zek!sı sayesinde şehrimiıden 
mada dağlar bile nurlara 
miistağrak bulunduğu _bir 
zamanda bizler böyle karan~ 
lık içinde yu•arlanmamıza 

hiç bir Yakit tecviı -edilemi

yeceii bedihi bulunmakla 
bizim de. makul dilğimiıi 
nazarı dikkate alınmasını 
rica ederiz." 

Bir sokak sakinlerinin 
dileklerioe tercüman bu mek
tubu aynen geçirdik çlnkii: 

Halkın Sesi. Hakkın Sesidir ____ ., ________ _ 
Maaşa geçecek 

--o--
Ocratlilerın namzet

likleri 
Maliye Vekaleti, ücretli 

vazifeden maaşlı memuriyete 
geçea memurların memurin 
kanununun namzetlik bak· 
kmdaki hükümlerine tabi 
olup olmadıklarını tetkik et
mektedir. 

PEK YAKIND." 

Tauuare Sinemasında 
Fransızca Sözlü 

Ah ne Kadın 
Oynıyanlar: 

Melvyn Duglaı- Virginia Bruce 

Mecnunun Feryadı ••• l ı 
Yazan: VECDİ BINGÔL 1 

l. 

Leyli se•dasiyle, Mecnun olalı 
Çekmedik kalmadı beladan yana .. 
Hicranla, ıitemle bağrım dolalı, 
CSurhete et oldum, sahradan yana .. 

Onun, bu halimden haberi Yar mı ? 
Çektiğim çileden kederi Yar ro-11 
Kalbinde, aıkımın eseri 11ar •" 
Ah, varabilseydim Leylidan yana .. 

Allah için, aöyle bana Leylidan: 
O gonce yaprağın açtı ını bensiz 
Vaz gef meden s&z verdiği diYadan 
Sih•• 111 ,... sattı •ı Maıia? 

1 

TUAKLUK 
Biz şimıeklere eşiz, korkumuz yok ateıştea! 
Kalbimiz iman dolu, hakka çıkar yolumuz : 
Şan verir gliç ahnz 16kte yanan güneşten, 
Ancak Tl.rklükle sevinç duyar Anadolu•ua:. 

Göz diken olursa bizim toprağımııa, 
Kından kıhncı çekip gözlerini oyarız 
Gi.ıli girse de aine düıer tu:aağımıaa, 
Dalaa ilk •m•ında •urar kaaa boyarıı. 

Biz lo6nli gençliji "Atatürk,, tea ders gördlk 
Bir ferdimiz yüzlerce düımana karıı, ıelir 
On yedi yılda yurdu, çelik zırhlarla 6rdftk 
AJ renkli bayrağımız arşa kadar yükselir 

Korkmayız korkumuz yok, ateş yağsada gökten, 
Galibiyet namını biz her zaman taşırız. 
Gök yüzil yere düıse dağlar çöksede gökten, 
Tufanlara, .. Nuh,, oJur çıkarda dolaşırız. 

uKamilist" nesli olan Türkler er oğlu erdir 
Cesaretin öz kanı mevcut damarlarında. 
Mağlübiyet •>ilmeyen her zaman muzafferdir, 
Dünyaya ~an yeren biz, muzafferiz yarında; 

Ben deınem, benden iyi bizi tarihler bilir, 
Müverrihler diyor ki "Türk büyükliik demektir" 

TOrklerin huzurunda bütün başJar eyilir, 
Ell büyü\t saygısızlık Türke bat eğmemektir .. 

lskerllğe~hazırlık ders. 
ıeri talimatnamesi 

--o--
Maarif Vekileti, askerliğe 

hazırlık dersieri bel.dundaki 

A. G. Eren 

Halkımı:ıın Ha1Ja Aur•-
mana milyonlarca yordım· 
da bulunma•ı, g6klerimi2i, 
kısa bir :ıaman içind• yev 
nilmez kanatlar/~ doldu-
racağımızın müjdeciaidir. 
Fitre ve Z~kdtın yeni yar
dımlar için vesile h•zırla
dığını anutmıya/ım. 

ister Bil, ıstar,,!I!! 
Bu da oluyor• 

o .-- • 
. d•• ~·-ispanya ıazetelerııı. 1, 

ri Oostoyevski'aio hır ;.. 
manını aeışrediyor. R• .,, .. 
başladıktan be, o• giill .,.,. 
ra, karilerde• biri •C 

11
11 

ve ceza" mtiellifia• f 
blr mektap yasıyor : ~ 

"'Azizim bay Dostoy••',., 
aizi tanımıyorum aıDDl1 ı.. . . t•" 
manınızdao dolayı sııı 1 •• 

d 
..... 

rik etmekten ken ıo:ıı de' 
madım. Ej'er bu yolda ,,. 
vam ederseniz edebiyat 

1
,. 

. verler size minnettar k• 
caklardır.,. tıot 

Görüyorsunuz ya, o:ıet ,r 
R . oe• us romancısının ıasa t 
lerine hayran olur da, '° ,ı 
ellifin elli dokuz ıeoe eff 
öldüğünü bilmez. p•· 

O okuyucunun bu •1 

sı"a ey karimiz, sen de : 

ister Bil, ister ~ 
Asma saatıarı' 
rakkası altıO' 
daki vida o• 
işe yarar? 

. 'k' t•"" Bir asma saatıo ı ı ,. 

talimatoaill enin değiştirilme
sine karar verilmiştir. Veki· 
Jet, Büyük Erkinıbarbiyenin 
mütaleasını da alarak yeni 
talimatnameyi hazırlamakta
dır. 

sallanıp duran rakkası ~,t 
bir çubuk ile bunun oib• i'' 
ucuna takılı tekerlek • tit· 
bir cisimden mürekkeP '' 
Fakat bu ağırlığın a~tıo,~ 

Maliue Vekaletine B tet- isteoildiği zaman Uer.ı g~ .. 
gtitürülebilen vidalı bır lı' 

--o-- kik olunan kanun 'rBJBSİ çük yuyarıak vardır. J\~·1 
Fenerler hası- ı ---o bu vidanın faydası aed•'bi 

Ziraat Vekaleti tarafından Bu vida saatın ayarıO~dlf 
1 At k 1 mak İÇİn kulJanıJır. v~ ,. a 1 anun haı;ırlanan çifçi mallannın . ğı ıat 

korunması hakkındaki ka· hira:ı gevışetır ve aşa 1111 

ProJ· esi DUD projesi ile Adliye Ve- rirseniz ağır cisim de d'' 
ve rakasınız birax dah• .

1
,, 

Münakalat Vekaleti, fe- ı,a(eti tarafından hazırlanan zeltilmiı olur. Bunun nı•1~,f nerler hasılatı hakkında yeni adli mahkemeler teışkilitı rakkas daha yavaı ı• '' 
bir kanun projesi hazırla hakkındaki kanun projesi maya başlar ve satııı~'ı,t· 
mıştır. Proje bugünlerde Maliye vekaletioce tetkik buna göre daha yavat ıt,,-
Büyük Millet Meclisine sevk edilmektedir. Eğer saat geri kahY0 

1
, 

olunacaktır. L~ı:ıııa=ıı ı1111111ın1111m n111111111111•• •0 zaman vidayı sıkıştır•\6f 

D F h '!

1 Ramazan -28- karı doğru döndürür ·e~,rt 
~. a ri Işı~ ÇARŞAMBA lece ağır cisim de ytJ ol( 

ızmır Memleke! Hastanesı İmıak GünÔğle İkindiAkşam Yatsı iterek rakkası kısalto:ııf dl' 
Rontken Mutehassısı S D sunuz. O zaman rakk•9 

Rontken ve Elektrik tedavisi .D. S. • S.D. S.D. S.D. S.D. tJ 
yapıhr. İkinci Beyler Sokak 4.57 6.34 12.08 lS.08 17.24 18.54 ha hızla sallanır ve ıa• 

29 No. TELEFON 2542 uıııııımıımW11.11mmoııuıınıu1111an111 nıımımıımıımıııııııuımnm da artık geri kalmaz. 

Bütün bir tarik boyunca Şark düoyasınm en büyük Aşk macerası ve Klasik Tilrk edebi' 
yatına eşsiz bir Romeo v~ Julyet bedıye eden büyiik Türk şiiri 

uFÜZULı.. nio cibanşfimul ölmez şaheseri ••• 

LEYLA iLE MECNU 
~ARKISINI ŞÖLEYEN ŞARKISINI SÖYLEYEN 

Müzeyyen Senar Münir Nureddin 
Şarkıları Besteleven Rubab Şarkıları $iirlerini Y al88 

SADETTİN KAYNAK CEVDET SOYOAISES IECDI BİNGÖL 
BlıyAA laaıl laeyeti : Norbar T•kyay • !aim O..r .. y - Makaat ~•r - Şiılırt 1-"" 

.!alah •andan - Ed;p Erten - Hasa. Dramalt - Yorgo Ba•anapl• - J.adll 
~en,alar - Haaan Taltain l'arsf!ldan - J.eylııt ~ller • l'ey:11i Arala11gil ) -

Kudretine piyan olmıyan bir Aşk M Sonsuz Hicran ve ıörühnemiş lbtiıam içinde yar•11 ·~ 
bu ıaheserler ıaheserini bugü!l ELHAMRA Sinemasında görtıp alkıtl•Y-';$ 

matinelerinden itibaren ve sonsüz hayranhk duyacakfl 
.!e,,,..,.T: Her ın: 1-3-5,lS-7.~9,45 tı Cumartesi, Paıa ve Camhuri,.t 

DaJ'M•ı•da lt.45 te ltatJar _/ 

o -



(Halk111 Seal) 30 laci Tepia 

,. ~ k:0~?.kt-ıt~~;201•Japonlara vade·· 
gu erı: a 

~Yk;0~di;,· dilen Hindicini 
't)kusuzluiun .. - ' 
tb)•k ı• -2- korkusuzca ıirer ve insanın 

1 e 1 De• Birdenbire yüzilniixe ltir yiiıüne atılır. 

(12) 

Şaziye sözlerimi dinlemeden 
beni hırpalıyorsun! 

tice)erı• tokat indirilir. G6zftnlal File gelince; büy&k hay-
açınca ne girseniz beğenir· vanların, yerine göre hem 

------.. ·----
,P 
rf' "' -3-
•"' ~)• ' 'ek fazla yllksek ol-
,11· ~e~ •e içinde g6müJmi
d•' ~ kadar sert bulunan 
,.. '-ı~••tıtın lizerinde dur· 

"lir 
ılt' s . 

~~·i tarafa yatmak en 
."tt" b• - ~._k ır usuldur. Bittabi 

11r 1t tti 0dasıoda ışık, koku 
•" ~ıt ttiltü mevcut olmama
,,,J ~~~ Ç&okü bunun ftçü de 

~be)~ iblil eden en mühim 
I> trdir. 

L~l• -.ııa •erbest bir vaKİyette 
~ d'ıxaaJıdır. Ne boğaz l'e 
\ı.a' llııfsaJar sıkıtık ol· 

•hdır • • ~ "ı; çok ehemmiyet ver-
\ 1•nıdır. Birıok insan· 

' \~•tdır ki kollarını yas· 
' ~nı altına koyarak uyur-

1 ~' bu Taziyet çok ka-
\~ t, Bu surette kanın 

t•o '- f •ıu ıorlaştırJ.u ve kı-
~ •lla uıınan bir kol sağ
•. •oJ "GJd ~ veya soldan sağa 
\ llgil zaman soğuğa 

1'- \ı;\ kalarak romatizmaya 
f" \. '"•!anabilir. 
ti'• \ rlıtı dl ~ koyun yatmak mi-

\, e bağırsakların rahatsız 
\ ••bı . d ~. lnh~ e er. Birçok 
\b la nrt fistil yatmak 

~ t e,t t . 
f ı.'tıa eneffibe manı ol-
~ , 'd'd•n baş ağrıları teY
f ~k tbilcr. 

t ~ :•11ı yemekleri kolay
~) •ı111 dilebilecek hafif 
\''dan ibaret oJmahdır. 

'-ılf'L - h.1u yatmadan evvel 
ti ır şey i'mek, hazmı 

~ ''tırır. 
·ı~'t•lık istisna edilmek 
'd~~ Ja.rtile, iliçlar Ja el-

1
8

1 en sun'i uykular da
\lrette mazarrat verir. 

Hallı Doktoru 
-Devam Edecek-

~ ' . 

~ Çtşit, aygan fiyat, S kiıltdusız ve iyi mal. 

':-""· .. ,, .. , cfH,ukık . ., .. ,., ... :JllJ 31-1 

sinb: Et 1jyea bliyfik balık- en tabammlil oJuumaıu, hem 
lardan kaçarken suyun yü· de en cazibi olur. Vahşileri 
:aftne sıçrayıp üstl ıü.ae dii- silrü halinde yaşar, delta)a-
şen .zavallı küçftk bir balık! ra kadar iner, ekilmiş şey· 

Hiadiçinin birçok yerlerin- leri harap eder. Bilhassa 
de iaunlar, hemen hemen telgraf direklerini devir-
bahklar gibi, yarı yarıya mekten zevk duyar. Eblileş-
1.&da yaşarlar gibi. Ya sam- tiriliace, istenen her şeyi 
paolar üstünde, yahut ta yapar, hatti bir maymunun 
iri kazıklar üzerine kurul~ kendi üstiine binip onu ida-
muş evlerde ömür sürerler re etmesine bile mü1aade 
ve pirinç kadar balık ta eder. 
yerler. Maymunların envaı vard1r. 

•*"' Ve pek çoktur. Aralaranda 
Hindiçini medar hatta insana pek yakın dost olan-

hattı üstüya ountakaıuıa Jarı vardlr. Maymunlarını 
dahil oldutundan burada kaybettikleri için can sıkın· 
bliyük ·ormanlar vardır. Y ai- tasından bunalan münzevi 
murları boldur. Hava mute- Anupalılar gördftm. 
dil mıntakalardakiuden da- Gilllerin envaı Yard1r. 
ha rabpbr. Hemen her ta- Renkleri feYkalidedir, fakat 
rafta kaplan Yardır. Bunlar kokuları yoktur. 
deltalara kadar iner. Fakat Atlarının boyu kısadır. 
daha ziyade kamışhk ve or- \Jcu:ı olmalarına mukabil 
manbk yerleri tenib eder- ~ok · çevik Ye dayanıkhdır-
lcr. Benim edindiğim kaaa- lar. 
at ıudur ki, kapla~, kuvve- Hindiçirıide eti yenir kö· 
ti yerinde olduğu müddet pekler vardır. Fakat zen-
avını gece avlıyor. Avı ge· ginlere mahsustur. Ben de 

i 
yik ve muhtelif karacalar- y1>dim ve zeogilerin haklı 
dır. Fakat ihtiyarlayınca olduğunu anladım. 

' te.obelleşiyor, ditleri Ye peo- Keza AonamlıJar tarzmda i Ç6leri körlenince de inıan ördek etini şişte pişirmek 
yiyici oluyor. ÇünkD iosan suretiyle yapılan yemeği, 
avJamak daha az yorucu- bambo filizlerinden yapıJan 
dur. Pusuya durur ve in~ana salatayı ve bir alay şeyleri 
arkadan hücum eder. Ge- de tavsiye edebiJirim. Ho-

lass, Annamlıtarın yemekle
celerio altmızdaki ahn dur-
duğuou, titrediğini, terledi-

ti de f; nliletioki gibi biı-
den ayndır, fakat lezıetli-

ğini, ağzının köpüldendiğini d ir. 
görürseniz dikkat edin, mu· 
hakkak o civarda kaplan 
vardır. Fakat bir demet sa· 
man yakıp alevlendirirseniz 
oradan çekilir gider. 

Hindiçinideki yaban ke
dileri büyükçe, müliyim bir 
hayvandır. Büyük vabşi bir 
kediye benıer. Ağaçlara tır· 
manır evlere, kulübelere 

Hindiçini coğrafi ve siya· 
si bir ismidir, . ki biz Fran-
sızlar olmadan hiçbir reali· 
te ifade etmez. Onu Hindi
çioi yapan biziz. Biz gelme
seydik, şüphe yok bu " iıi 
eninde sonunda Annamlılar 
yapacaktı. Fakat Kamborçla 

(Devamı Yar) 
. 

~ayyare Sineması Tel. 3646 
Bugtin Türkçe Sözlü 

GUNGA DiN 
Matinelerden: 11,30-2-4,30-7-9,30 
Perşembe gih6: 11u.t Yuvı sı - Ah Ne Kadın 

Gazino o kadar kaJabahktı 
ki her masanın önünde dört 
beş kişi oturuyordu. 

Ben ise, yalnızdım .. Orada 
yalnız oturmaktansa, yalnız 

dolaşmayı tercih ettim. 
iki tarafı ağaçlı dar bir 

yoldan hayvanat bahçesine 
doğru giderken, takip etti
ğim yolun arkasındaki küçük 
Y• ldan kulağıma bis ses 
geldi. 

Etrafta benden başka kimseler 
görün miyordn . . Önce 

aldırış etmedim fakat ilk doy 
duğum ıes durduktan sonra 
bir kadın sesinin netrettiği 
şu kelimeler kulaklarıma 
duldu: 

- "Hayır Cevad seninle 
mes'ud olamayız. Artık sen 
beni değil, o kadını seviyor· 
ıun.. Birbirni sevenler daha 
mes'ud olurlar.. Niçin sizin 
saadetinize engel olayım? 
Hem beni ne diye aldadıyor
suo? Bu bareketiai benim 
için bir iyilik telakki edi
yorsan yanılıyorsun.. Beni 
sevdiğini söyle ki dabaiziyade 
memnun olayım.. Ç6akü o 
zaman onu daha çok sevdi
ğini ve ikinizin de bahtiyar 
olacağınızı dOşüniir, bununla 
beraber daha o kadar ıevi
nirim. 

- Şaziye sözlerimi dinle· 
meden beni hırpalıyorsur

ıu11? 
-:- Bu benim hakkımdır. 
- Evet, sana hak vermi-

yor değilim; fakat biraz da 
senden ayrı kaldığım müd
detçe, seni nasıl hatırladı
ğımı düşün. 

- Seni her zaman düşü
nüyordum Cevad. Likin uzak· 

larda, başka kollar arasında 
beni hatırladıiını aklıma bile 

getirmiyordum. 
- inan bana Şaziye, sen· 

den uzak olmam bana, haya
tımdan uzak kalmış kadar 
ağ1r ve acı oldu.. Gezdiğim 
bütlin güzel yerlerde senin 
güHlliiioi, seninle fuarda 
ilk tanıştığımız geceyi, birer 
sevimli hayal gibi gözleri
min önlinde canlardıkça, ru
humun biraz daha sıkıldığını 

ve kalbımın senin haınetinle 
çırpındığım anladım .. Muhitim 
bana ziyadesiyle karanlık 

gelmeğe başladı.. Bu karan· 
hk içerisinde kendime bir 

ışık bulamadım, bulamadım 
değil, aramadım da .•. 

- Bulabilirdin Cevad .. 

- Bulabilirdim, fakat bul• 
duğum her hangi bir ışık 
senin aşkının ışığından par· 
lak olamazdı. Nitekim ola
madı da .• 

- Bu sözlerinle beni tek .. 
rar aldatma Cevad.. Beni 

onuttuğunu s6yleseydin belki 
daha memnun olacaktım •• 

• Çün~ü benden ayrıldıiın 
gllnden itibaren aıkın ıab

rabını en ıevdiğim bir içki 
gibi içerek, bütlln uı•uma 

sindirdim.. Beaim iç.in ba da 
ayrı bir zevk oldu .. 

-Sonu 'Hr-

Çok kıymetli san'atklr 
B. lbramim Aybars 

Bir elektrik işiniz ve bil
hassa ustası yok denecek 
derecede az olan bir (radyo) 
tamiriniz oldu mu; bu çok 
değerli ve ayni zamanda 
mütevazi ve inHflı saa'atkl· 
nn Karşıyakada Kemalpqa 
caddesinde ( 108) numaralı 
"Elektrik ve Radyo,, atelye
sine koşunuz. 

Radyonun hastahklarını 
teşhiz ve tedavi hususunda 
gösterdiği sadakat ve meha
rete siz de bizler gibi hayran 
kalacaksınız. Hararetle tav
siye ederiz. 

iLAN .................... IZMIR .................... .. 
ı ı v•ıA ı Kız K··ıt•• L. • Nihari ı ı ayet daimi encümeninden: 
ı ER KıK u ur ısesı Leyli ı . . . . 

Sarıkamış ılkokulu tamıratının 574 hra 16 kuraı keııf 
ı ~~ta olaal M Lise .s.ınıflan •ardır. Ciddi bir tahıil ~e ı bedeli üıeriaden 24/10/940 tarihinden itibaren 15 ı&n 
1 terbıye ya•uwhr. ln11lıue; Fransı~ca, Almanca derslerınaı ftdd ti 1 - k ld - d · t krl · 2490 1 
ı ehemmiyet Yerilmiştir. Leyli 210 niharı 75 liradır. Oç ı m e ke paza~ ıga o~u ugun an 

18 
e 1 erın . ••f! 1 

ı taksitte alınır. Memar tocoklarından yfisde 10, ıehit ço· ı y~s~ hü ümle~1n~ t~1'fıkan hazırla~acakları temıaatlan~e 
t cuklarıadan yüıde 40 tenailit yapılır.. ı b1rhkte 11 lkıncıteşrın 940 Pazartesı gftnft saat 11 de Vı-
.......................... ............................ liyet Daimi Enclimenine başvurmaları. 4581 

Milli Piyango Biletlerinizi ( SAADET ) 
klt••l•d•n alınız ) Çorakkapg Polltmerkeıl SHftlt No. _ .. ,. Ha... 'fa1H1D 011aer Telefoa 1497 
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Ksar,şıyıak~ fiiiiJAiiiieÜİ' Orta şark ln
giliz kuvvetle
ri kumandanı 

diyor ki: 
--o---

Ankara (A.A)-Orta ıark 
laıiliz !tu•Yetleri başkuman· 
daıu seaeral Sir Arıibald 
Ve•el, Anadolu ajausıauı 
Kellire muhabirine fU be
yanatta buluamaıtur : 

"Tftrkiye, 1911 de umumi 
harp bittiği zaman, 1'ahra· 
manca mücadelelerinden bi· 
tik bir halde çıkmııtı ve 
mukadderatı düşmanla· 
rının elinde idi. f>nun son· 
radan, beı sene i~inde tek
rar btlrriyet ve büyüklüğü
ne kayuşması ideta bir mu
cize olmuıtur. 

O gün, Mustafa Kemal 
paıa, azimkir ve iyi gören

insanların ve en başta bu-· 
paki Milli Şefiniz ismet 

lnBnünlin miJsaberetile ma
•iiinden yalnız iyi ıeyleri 

mulaafau eylediii Tllrkiye
yi yeni bayata kavlişturmak 

•uifesini i:aerine aldı. 29 
birinei teırin 1923 de Cum· 
huriyet ilin edildi. 

Her ıene istiklil bayramı 
olarak teıit edilen bu tarih, 

soaradan Atatürk sayesinde 
mimkBn olmuştur. Bugün 
milletiniz, ba9ıoda bu!uuaa-

larıa kiyasetli idareleriyle 
T6rkiyeye kazandırdikları 

ıulh yolunda ilerlemekle if
tihar edebilir. 

Milletinizin harici emniyet 
Te dahili kalkınmaya baya
bnı vakfedebilmeıi ve sulh 
araması bir tali eseridir. Fa
kat dünya bilir ki sulh mil-

letimizin askerlik ruhunu 
t'e muharip .millet şöhretini 
cesaretioi haleldar etmemiş
tir. 

Türkiyenin iştiklaline kar
t• tevcih edilen her hangi 

bir tehdit veya hareket ıer· 
bestisine karşı her hangi 

bir meydan okuma, mazide 
hasımlarına mukavemet için 

ıösterdiji ayni ruhla karşı
lanacaktır. 

Ba bayram gününüzde, 
orta tark lngiliz kuvvetleri 
T6:-k arka.J .. ş v~ müttefikle-

rine en iyi temennilerini yol
larlar. 

Bir ~ok defalar harp m•y
danlarında kahramanca kar
ıılaştı;ımıı ve muıafferiyet-

lerinde olduğu kadar mağ· 
lübiyetlerinde de cesaret ve 

meziyetlerine hürmet etmeği 
ve hayran olmaiı öğrendiği
miz Tlrkiyeyi modern bir 
deylet baliae ıetiren kiyase
tin hayranıyız. 

Tllrk milletinin bOrriyet
lerini mazide olduğa kadar 
metan-tle mOdafaa edece· 
iini Ye icabında biirriyet ve 
ıeref dlYaıı i~ia ıiJilaa M· 

ttlıeetnu biliyoraı. 

Mılli Piyango 
--~~~ .... ~--~-

Ankara - Milli Piyanıo diin 19 Mayıs stadyomunda 
çekilmiştir. Kazanan numaraları aşağıya bildiriyorum. 

60 B• ı• t rakamı 974 ile nihayet bu· 
ID ıra lan 400 bilete yGzer lira, 

124287 N son iki rakamı 06 ile niha-
. O. ya yet balan 4 bin bilete onar ---
L• lira ve ıoo bir rakamı 7 
ıra veya 8 ile nihayet bulan 81 20,000 

395,839 N bin bilete de ikiıer lira 
Oe ya amorti isabet ctmi,tir. 

10,000 Lira 
376668, 237229 

Numaralı Biletlere 

5000 Lira 
328340, 248030, 124818, 

284969 son dert rakamı 
7202 ve 4937 ile nihayet 
bulan bi!etfere biner lira, 
ıon dört rakamı 2798 ve 
5831 ile nihayet bulan 

biletlere b~ıer yü.1 lira, son üç 

124280 124l•1 124282 124283 
124284 124285 ll4286 124288 
12428, 124207 124217 ll4227 
124237 124247 124257 124267 
124277 124297 124087 124287 
124387 124487 124587 124687 
124787 124887 124987 120287 
121287 122287 123287 125287 
126287 127287 128287 129287 
104287 114287 134287 144287 
154287 164287 174287 184287 
194287 240287 224287 ve 
324287 numaralı 48 bilet te 
250 şer lira teseli mükafatı 
alarlar. 

~~~---.. mıı--~-

ITALYA 
YUNANISTA
NA SALDIR

DIKTAN 
SONRA ••• 

Londra (A.A) - ltalyanın 
Yunanistana saldırdırması 
dolayısiyle logiliz donanması 
Şarki Akdenizde ltalyao 
donanmasını daha iyi bir 
şekilde bırpahyaealdtr. 

Arnavutlukta bulunan stok
lar bittikten sonra ltalyanın 
vaziyeti çok müşkilleşecek 
ve oıı iki adadaki ltalyan 
kuvvetleri tecrid edilmiı bir 
vaziyete düşmüş bulunacak
dır. 

ı 

· Şarki Akdenizde lngiliz 
kuvvetleri iki miıline çıka
ı ı(m,şhr. 35 bin tonluk iki 
ltatyan zarhhsıoın hazır oldu· 
ğu ba ide bir deniz muhare· 
besi beklenmektedir. 

Bu muharebeye ufak ol
malda beraber kuvvetli olan 
Elen donanması da yardım 
edecektir. 

--o--
Hitler Laval

dan neler 
istiyor? 

Londra (A.A) - Royter 
Hitlerle Laval arasında gö· 
rüşmeler hakkında lsviçre 
ve Stokholmden gelen ha
berlere göre Almanyanın 
Fransaya tevdi ettiği şart· 
lar şunlardır. 

Stokholmden gelen malfı

mat: 
1-Alsas Lorenin Alman· 

yaya terki 
2-Muhaıemat devam et

tiği mftddetçe bava ve de
niz iiıleri verilmesi 
3-Fransız donanmasının 

derhal teslimi 
4-Hiadiıiniai• Japo•J•· 

ya ••rİl•••i 

Bir Hafta 
Zarfında 

Ne kadar tauuare 
d01tO? 

Londra ( A.A) - Royter 
bildiriyor: 2' Teşrinievvelde 
biten hafta zarfında logiltere 
üzerine yapılan taarruzlarda 
Alman tayyare zayiatı 39 ıu 
bulmuştur. Aynı hafta zar· 
fında lngilizler 18 tayyare 
pilet kaybetmişlerdir. 

---o_,_ __ 

Yunl'n -ltalyan 
harekatı hak

kında 
At:na (A.A) - Şimaldeki 

askeri harekata dair haber-
ı~r çok az olmakla beraber 
bu sabah erkenden öğrt.nil
diğine göre Yunan Başku· 
mandanhğ• harekatın şimdi
ye kadar ki seyrinden mem· 
nundur. Bu sabah Atinada 
hiçbir hava tehlikesi işareti 
verilmemiştir. Ahali vaziye
tin inkişafını siikunetle bek-
lemektedir. -----
5-Faıın bir büyük kısmı 

nın ispanyaya devri 
6-Tunua ceıayir ltalya

ya 
7-Diğer müstemlekelerin 

üçler pakta tarafından ida
resi 

lsviçreden gelen haber· 
ler : 
1-Fasın ispanyaya 
2-Hindiçininin Japonya

ya 
3-Tunus Cezayirin ltal

yaya 
4-Alsas Loren ile sahil

lerin Almanyaya 
5-Muhaaematın deniı ve 

bava iisleri verilecek ve do
nanma lta)ya ve Almanya 
tarafından kul ianılacek. 

6-Fransıı mibtenılekele
ri 3 ler maııdasına terkedi
lec•k •• dlter ıerait ayrıea 
tul.it edllee•ktlr. 

e er erı 1ııı~ &:tıııım~~ ~ 
" -w-o-- Davi ve Sarı" 

Yalnız Pasaporttaı •• ,.. ..k ··ıük 
uapılacat na u uru çu 

yapıyorlarnı•! Bugünden itibaren Konak 
iskelesiadeo vapur hareket 
etmiyecek:, bu iskeleye va· 
pur da gelmiyecektir. Yal
nız Karşıyaka-Pasaport ara
sında vapnr seferleri yapı-
1 .. cak, Alsancak iskelesine 
de Yapur uğramayacaktır. 
· Vapudarın Pasaporttan 
Karşıyakaya hareket aaat-
1.ıırı : 
5,SS x6,30 7,05 x7,40 8,15 
x8,SO 9ı25 xl0,05 10,40 
xll. ıs 12, 10 xl2,45 13,20 
13,55 14,35 15,10 15,SO 
16,30 17,00 17,50 18,30 

Çorakkapı Gaziler mab• 
lesi Tabir sokağında Bob.ot 
oilu Davi Pere• ve Bob~~ 
kızı Sarina Perez, mubteh 

1 .. ı zamanlarda para kaı şı ti 
üflirükcülük yapmak ve oıli· 
lı.a yazmak Ye ilaç yaptığıo .. 
dan Ali oğlu Hasan ye k•· 
ruH Naciye, Ali oğlu Ibr•· 
bim ve Ahmet kızı Kesib•0 

'k~yt:l kişiler tarafından şı a 
edilmiş ve suçlu bakkuıd• 
tahkikata başlanmıştır. 

• Tekmelemıt 
19,00 19,45 20,20 

(x) işaretli saferler 
günleri yoktur. 

k•· Karşıyaka Dtindar ıo 
pazar ğında Cevdet oğlu Fuat gOJ .. 

nan Mahmut kızı 40 yaşıo· 
Pasaportla Karııyaka ara

sında yalnız Güzel lzmir ve 
d•' da Fatmeoın kızı 5 yaııo . 

ki Sevdiye sokakta be~ed•'" 
ye terafıadan dikilmit ağ•f · 
lan sallamakta iken suÇ1

1
° 

Cumhuriyet vapurları ~ahfa
cakdır. 

-------- . e 
Fuat tarafından tekme ~ 

Jurnale D'ltal- dövnıdüğünden beı ırno e 
iyi olur derecede dolttot 

yaya 
ltalya 

•• gore f ıo raporu ahnmııtar ve su 

·-yakalanmış hakkında IJ>U 

mele yapılmıttır. Yuna
nistana neden Kıbrıslı YunaO-

saldırmış? Iılar ltalya 
Roma (A.A) - D. N. 8. 

1 
h• d iİ" 

ajansı bildiriyor: a ey ın e D 
"Jurnal d'ltalya., gazstesi • ptl 

Yuaan meselesiııden babıe· mayış J8 . 
derek diyor ki: Londra (A.A) - Royter~ 

"Arbk sabır tükenmiştir. lskenderiyeden aldığı uıal 
Yunanistio lagilterenin CÜ· mata göre M1111rhlar logil!~ 
ıüm şeriki olmuştur. 10 Ha- .enin Yunanistana verd1»~ 
ziran da Mussolini ıöylediği teminata teyfikan citldi y~ı i 
bir nutukta lsviçre, Roman- dımlara hemen geçmeııP 
ya, Yugoslavya, Tftrkiye, memnuniyetle öirenmişlet' 
Bulgaristan m.::ydan verme- dir. 
dikçe onlara karşı hiç bir Lef koşadan ayr,ca bab•' 
taart~z fi~rj. beslemiy~ce.ğiz. alındığına göre bütün 1'•~: 
Bu sozlerımı sened ıttıhaz rıslılar Elen, Ingiliz ve Y 
etsinler .• Bu. ?1emleketlere nan marşlarını ıöyliyer~~ 
karşı ~azıyehm11, bu me~Je.. Yunan konsolosbanesiP1P 
ketlerın battı hareketlerıoe .. .. 't iıızler ve Jtal11 

b l d d . . onune gt m ... b•' 
ağı ır,,. emışhr. . . . aleyhine savaşa girmeğe , 
Yunaoııtan Muuohnının d ki b'ld. iti•' 

b .. 1 . . d'kk zır ol u arını ı ırı:o u soz erını nazarı ı ate 
almıyarak logiltereye bava dir. 
ve deniz üslerinden istifade Şimali 
ettirmiştir. 

Atinadan Roy- Afrikada 
Kahire (A.A) - uıagilİ' 

ter bildiriyor umumi karargahından,, 'f 
Londra (A.A) - Royter Mısırda ve Tenyede k• 1, 

bildiriyor: Yunanistanda as- da değer bir ıey oloı•f11, 
keri vaziyet hakkında alınan yalnız Sudanda keıif kıJ ~,, 
malumata göre Florine ve rı arasında faaliyet k•Y 

1
, 

Kastorye bombardu;nao edil- dılmiş düşman hudut ~·~O' 
miş ve topçu düellosu ya- kollar1Da muvaffakiyeth 
pdmıştır. Bir iki Yanan ka- cumlar yapılmıştır. 
rakolu biraz çekilmişse de o 't 
Yunanlılar tekrar yerlerine Doaru' degv ildi 
gelmişlerdir. .. & rJJ'' 

1 • · Atina ( A.A ) - Diit fı' 
Ro~ve t seçım kaYvetlerinin Korfo, ı<:eet' 
Seyahatlndan lonya ve Giride taarru• f 

tikleri hakkinda ~ıkaD t• 
döndü alar doğru değildir. ~ 

Va,ingtoo (A.A) _ Seçim son Yuoan - ltn1yan ••1~ tıt' 
seyahatinden d6nen eumhur b ıdrkında aelen heberl•'~.~· 
relıi 8. Rus•elt clerb•I ha· kik •tmitlerdir. Rea .. ı 

p(cly• nazınnı lıahul ed•rek lii neıreclilmemiftir. 


