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~I' Şeyı 9Çlk 

Söylediler 
~ -mu-
~~ illi Müdafaa, Harici
~. Ye ve Dahiliye Ve
tırn. • 

te ızın, ordumuz, bari. 
d dllhiU vaziyetimiz hak
/' •uk:u bulan sarih ve 
:_rrıt beyanatları vatan-
ıt tıııtıızı her bakımdan 
~t'h ~ b· 1 ve mflftebir ede-
ır kıymet ifade ve 

t~t bir itimat telkin 
~ilik tnabiyeltedirler. 
, 

8
1 Müdafaa Vekilimiz 
lffet Arıkan "Tarihi 

lt}f h 
'a 1 a.hramanhğı dünya• 
ıı.' 16.rn olan ordumuz; 
bQdudlarını, milli şe· 

1 "t hakları müdafaa 
Qll • 
~ .. tı1etinde kalırsa, bu 
~t~ yüksek kumanda 

'Yle, fedakir subayla-
~if "~ dilaver erleriyle bu 
:)ı ıeçmişteki emsal
rr:ha parlak bir surette 

•lı kudretinde bulun· 
~i~' •atandaıılarım emin 

' 

1• ler td·-, .,, 
''ı1ı. ·~~ zaman bütün dün · 
~ iordüğü ye inandığı 
-kikatin beliğ bir ter-

~ta.ı o'muştur. 
~lc:iye Vekilimiz Bay 

Saraçoğlu da "bugü
~ '" tesirli silahı soğuk 

tıl ;ıı:n'lk, sinirlenmemek, 
a, ~rahlı bulunmaktır. 
tl tlinJcn Türk milleti bi
~ iıiude yetişmiş, ol

~ t ~ıt büyük bir bütüo
ti -f !kit etmekt~dir.,, Söz
i~ lirle millet ve bilk6me · 
~t i'Gtilltüye papuç bırak-
ı,:tı Çok uzak olduğunu 
~ı:k ve anlamamak is· 

11 te bir kere daha an-
~b-b.~ldu. 
'i~ ~1Ye Vekilimiz Bay 

1~ ~bakın "iç emniyet 
t\ıa~dan memleketimizin 
t, ii vaziyeti, son de-
~' lı~iikemmeldir. Kendi
,~~t tıdutıuz surette gü· 
~•i :k vaziyetteyiz,, de
iL ~ ba,t böyle zamanlarda 
"'~ Yiik bir kıymet ve 
~ti~~İYeti olan dahili asa-
~~ lı.~t ile lllİllİ birliklerimi
~ ,,1~1 1 sarsılmaz, yıkılmaz 
~ ~i ~•z bir çelik kale 

bil lıtıtı is bat etmiştir. lş
~.~icı"tın içindir ki askeri, 
~~ıı:a •e dahilt vaziyetimiz 
''t da lllillete bu kadar 
~. bı:ıı telkin edici beyanat
~1•iıı ~ilan sayın Vekillerj
~ "ıil( tr stizü, her kelime~ 
l t et terafından en sağ-

:'\ t~"b~rı miiteber birer se-
l\\'-1 \ kallul YC LIAkki 

lltt11r. 
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Sahio, Neıriyat 
Aı,uri ve Bat 
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SiRRI SANLI 

idare: iz.mir linci 
B. aokağıncla 

HALKIN SESi HAKKIN SE~SJDJ·R 
HER GÜN ÇIKAR Si VASi GAZETE -

iYET 
K C 

EMNiYET F ÜDüRUMUZ DiYOR Ki: 

Manevi huz r t rınd bu unduğ.umuz bu ölü-
ler vazife 

millet 
ke icaplar oı ya hayatlarını 

zif e aşkı a feda 
w ug runa, 

etmiş ol ş hi le·~dir 
Cumhuriyet bayramımızm 

birinci güoli saat on altıda 
viliyetteo, müstahkem mev
ki kumandanlığından, parti
den, belediyeden mürekkep 
heyetler evvela emn?yet anı
dma giderek anıda Jelenk
ler koymuşlardır. 

Burada polis memurların
dan Hadi arkadaşlarına hi
taben zıu ,uk söylemiş ve 
bunu takiben sayın emniyet 
müdürümüz Bay Said Öz
gür veciz ve beliğ bir nutuk 
söyliyerek demiştir ki: 
-Sayın dinleyicilerim ve 

meslektaşlarım. 

Tarihi şan ve şahamet ve 
yüksek mefharetler le dolu 
olan Türk milletinin zabıta 
tarihinde bir çok fedakarlık
lar ve takdire seza y&rarlık-

Emniyet müditrü 
Sait Ôzgür 

larla doludur. 
Bu zabıta camiasına men

ıap olanlar. büyük milleti-

Türk Gazetele- ı " Türk"ye in 
ri n d·yorlar? ·bir müdahele· 

1 sinden korku---o--
YENi SABAH: 

"Bir son bahar uaceıi 
. rüuassı" 

luyormuş" 
--o--

Londra ( A. A. ) - Büyük 
Amerikan gazeteleri B. Hit
lerin Yunan - ltalyan har
bini durdurmak istediğini 

mızın hukukunu korumak 
hususunda hayatlarını hiç 
bir zaman fedadan çekinme
m şlerdir. işte bugun manevi 
huzurlarında bulunduğumuz 

bu ölüler, vazife icaplarını 
yaparken hayatlarını millet 
uğruna, vazife aşluna feda 
ettmiş olan şehitlerdir. 

Ruhları şadolsun. 

Maneviyatlarını takdiı •• 
taziz eder ve onlara deriz 
ki: 

Ey 1 Ebedi süküte kavuş-
muş olan polis şehitleri ! 
Kabrnnzda müsterih olunu
nuz. 

Türk milletinin istikJAI ve 
itilasın ı. , imanı sağlam, ina
nı sarsllmaz olan meslekdaş
larınız sizin takip ettiğiniz 

[ Devamı 4üncü sayfada ] 

ve bu harbın Berlinin fikir 
ve mütaleası alınmadan ya
pıldığını yazmaktadırlar. 

"Nevyork Taymiı,, gazeıi 
ise Bertin siyasi mahfilleri 

Yunan - ltaJyan ihtilafının 
mevsimsiz olduğu kanaatinde 
bulunduğunu, Berlinden Yu
nan mukavemetinin endişe 

doğurduğunu ve Türkiyenin 
melhuz müdahelesinden kork
ulduğunu yazmaktadır. 

(H. Sesi) Matbaa
sında basılmışbr] 

lngilterenin 
u.nanistana 

.,,, 
yapacagı yar-
dımlar başladı 

---o--
Londra (A.A) - Yuna

nista yapılacak garantinin 
ltalyan bücumile mevkii 
tatbike girmiş bulunmakta
dır. Derhal hava ve deniz 
kuvvetleri Yunanistanıa yar
dımına koşmuş bulunmakta
dırlar. 

Ati.na (A.A) - Atinanın 
serbest şehir olmasına rağ

men beş alarm işareti veril
miştir. Dün öğleden sonra 
saat 16,45 te bir alirm it•· 
reli verilmiı 15 dakika de· 
vam etmittir. 
- Atioa (A.A)-Kral majea· 
te Jor j dün başvekil Metak· 
sası ziyaret etmit ve halk 
tarafından hararetle alkıı
lanmışbr. 

Bahriye nazırı donanmayı 
teftiş ederek bir outuk söy
lemiş ve ezcümle demiıtir 
ki : 

'
1Yunan deniz tarihi ıan 

ve şeref doludur. Harbı ka· 
zanacağımızdan eminim" 

Cebelüttırık (A.A) - Ce
belüttarık fevkalide bir 
surette takviye ve sayısız 

toplarla techiz edilmiş bu
lunmaktadır. Bir tecavtile 
karşı her an hazır bir vaıi
yettedir. 

Buraya taarraı: edecek 
düşman başlarını Cobellltta
rık kayalarına çarparak par
çalanacaktır. 

Atina (A.A)-Dftn öğle
den sonra Atioada alarm 
işareti verilmiş ve bu tclali
ke işareti yarım ıaat devam 
etmiştir. 

Avrupa ve Afrikada bu
gün mevcut olao millet ve 
devletlerin hali ne olacak? 
ltalyan muharriri bunların 
ne ıibi ağır hizmetlere mah· 
kum edileceklerini her biri- GÖNLER, · GECELER GEBE! 
ne ayiı ayrı hangi renkte 
ve hangi biçimde damga 
vurulacoğını tasrih etmek 
zahmetini ihtiyar etmemit. 
Alman ve ltalyan hikimiye
tinin dış şekillerini umumi 
tabirle ifade etmeyi neza .. 
kete daha uygun görmüş-

tür. 
ltalya mubarrlrininlverdiği 

izahata göre, Almanya ile 
ltalya Avrupa ve Afrikaya 
böyle hakim vaziyete geçin
ce yapacakları işlerden biri 
Avrupa milletlerine "hayat
larına, tarihi mazilerine, 
medeni kabiliyetlerine göre,, 
derece derece ehemmiyette 
vazifeler vermek olacaktır. 

Mihver devletlerinin ltituf 
ve teYecc~hln• mazhar ola
rak ikinıi bir yazifeye nail 
-Devamı 411ncil sahifede-

t 
_J 

- A.ıiıi• her fln, yeni bir hadiH doj'uruyor ! 
- Elbet bu ıebe ılnlerin bayırlı bir oTllt doj•raaı da olaıık .. 
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1 OLMAllN SIRLARI ı Dünyanın en 
İhagatta,herkes Muvad pahalı çiçeği 
llflk oyı~~j~ımRRİ'1• •5E~fBL~ D&ayaoın~aloalı çifeii 

olmak rekoruna bir Meksika 
--•-191-ıımmDWID orkidesi k1rdı. Bu orkide 

ln•an dostları- gayet koyu kiraz renıinde 
aaa ofup &yeri beyaz -.e ıarı 

ftl D&Slf kay• bcneklidir. Beı seae uiraı-
bktan sonra bu orkideai• 

bede bilir? bir eıi lngiliz sergilerinden 
--o birinde yetiıtirilerek tam 2 

- 2 _ milyoa 250001 fraora sabi· 

Alapabhk. biribirini ara
yıp bulmak ihtiyacına isti
nat eden yakın bir aıinahk 
veya akadaşhk demektir. 
Arada sevki ve sempatiye 
ye beazer bir fikir ve duy-
8'11 iıtiraki hasıl olmuştur. 

Dostluğa gelince : Aşina
lar, arkad•şlar ve abpablar 
arasında mizacımıza daha 
uygun bulduklarımıza, kea
dilerioe daha çok itimat et
tiklerimize, bilhassa karıı
lıklı açıldığımız insanlara 
doıt adını vermemiz daha 
dojıu olur. Dostluğun esaıı 
sırlar1nı emanet edebilmek· 
til' derler. 

Lendilerine daima iyilik 
J•,maktan zevk duyacağı
mız ve vesile çıktıkça onlar
dan da iyilik göreceğimize 
inandığımız insanlar hakiki 
dostlarımızd1r. Akraba ve 
ailenin öteki aşinalarından 
arkadaş ve dostlardan esas· 
lı farkları vardır. Onları bi
ze yaklaştıran münasebetler 
~ok defa irsi olur. Dostları 
seçen biziz, akrabayı veren 
tesadüftür. 

Bundan dolayıdır ki, in
sanlar çok defa dostlarım 
akrabalarına, batta aileleri 
efradındgn en yakıolnrıaa 
bile tercih eder. 
Şimdi şu umumi mukad

demeden sonra asıl mevzu
umuza geçebiliriz : A,inalar 
arkadaşlar, dostlar, şahsiye
timizi kuşatan ayrı mahiyet
te daireler gibidirler. Onlar
la tamasın bizi incitmemesi 
maddi ve manevi her türlü 
faydamızın muhtezasıd11. U
zak bir işinada bile gördü
ğDmü% çatık bir sima bizi 
rahatsız edebiliyor. Bir ar-

mıttır. 

-o-

Ayaia gelen 
kı~met 

Misisipide Armistrong is
minde birinin bütün kaıala
ra karşı sigorta edilmiş evi 
bir fırtına esnasında yıkıl
mıştır. 

Fırtına başlar başlamaz 
ewden çıkmıı olan Armist
rong ıigorta poliçesini e•de 
unutmuş, fakat ey yıkılınca 
rüzgara katılmış bir kağıdın 
kendine doğru açup yere 
düştüğünü görmD~tilr. Yere 
düıen kağıdı eline alınca 
bu kağıdın evde unuttuğu 

sigorta poliçesi olduğunu 
görmüştür. 

Hırsızlık 
Çorakkapı gaziler cadde

sinde 94 sayılı dükkanda 
Ahmet oğlu Mehmet Han· 
cıoğlu dükkanına yardımcı 
olarak çalıştırdığı bir gün 
önce dükkanda bırak•p kah
ve pavurmak üzere karşısın· 
daki başka bir dükkan a 
çekmecede saklı buluoan 
nnabtarı bularak çekmeceyi 
açıp içindeki mubtelif cins 
13 lira parasını çaldığını id 
dia eden Hasan oğlu Hasan 
Döner tarafından şikayet 
edilmiş Ye suçlu yakalanmış 
hakkında tahkikata ba~lan · 
mıştır. 

11mııtım1111D111ınnli111111:uıım1lllm 11111Dm r.m:ı cınmıır:ımm 

kadaşıo aleyhimizdeki dü-
şüncesinden üzülüyoruz. He
le bir dostun itimadını kay
betm·ekten çok elem duya
biliriz.S 

-Devamı var-

Şehirden Simalar 
-2-

ııKe•al K•mil Alıtaı iti11,, 
L8zum yek anlataıya iter yerde namı vardır 
Ona karşı her kesin bir ihtiramı •ardır. 

Muharrirlikte üstad, muallimlikte l!,irdir 
Her kDrsDde, mecliste yeri, makamı vartlır. 

Nedimin, o 11Haddedan re~miş nezaket,, i•d•• 
Maall•tlt ıibi naaik tanı, e11damı •ardır. 

Hele eczanesinin klıte'i mahsasasıada 
Atfınazar eylerken hir Hatişaaı vardır. 

Bülblllün çektikleri laep dilindendir amma, 
Onun kazanç getiren dili kelamı •ard1r. 

Bir şişe kolonyayla, bır parça esans i1e 
tJstadın zevk ehline Bahçe ikramı vardır. 

Muhakkak bu sebepten muhterem büyüğtime 
Akseki1i eJnafın kini kıyamı vard1r. 

Cstad "Karlar altında nevbabar,, olduğundan 
Kahkahalar içinde ber gUn bayramı Yardır. 

Belki Ortad daha çok tanife layık amma 
Karilerim Damlanın kısı' ilhamı vardır. 

N. D.,,.J. 

·- ~-----------------

Ton balığı Amerikatla 
avı ı nüfusu olma-

To• balığı a" en güç n- 1 yan bir şehir 
dır. Çelikle sağlimlaıtuılmıt ı Amerikada Klearting ıeh-
kamıt oltalarla avlanır. Ol- rinin ozunluğu beş kiJomet-
tanın ipi dört beş yü:ı met- 1 re ve enliliği l kilometre-
reye kadar daldırılır. 1 ridir. 108 sınai müessesesi 

Balağı yakaladınız .. f Çek- vardır. 
mek lazım. lşte bu ameliye Bu 108 müessesede çalı· 
on dört on beş saat sürü- ıanluın sayısı 40.GOO den 
yor. 1 fazladır. 

Bu sene ton balağı me-
1 

Belediye dairesi, hastaha-
rakhlarından bir zat 850libre neleri, polis ve itfaiye teş-

b lı v 

1 
kilitı mevcuttur: Böyle ol. 

ağırlığında bir ton a gı 
yakalamıştır. Takriben 400 duğu halde bir tek ev yok-

1 tur. 
kilo!.. • 

l --o--

iki başlı kap
lumbağa 

_.,_ 
iki başlı kaplumbağnNev

yok yakınlarında bulunmuş 
ve hayvanat bahçesine gö
türülmüştür. Hayvanat bah
çesini gezenler bu hilkat 
garibe.sini hayretle temaşa 
etmektedirler. 

--·-
Dünyadaki en 
büyük kitap 

'i Kıta itibarile dünyadaki 
en büylik kitap Viyanadaki 
Do minikler manasbruıda-

j1!1 dır. 
1424 senesinde yazılmış 

olan bu kitapda o asrın 

1 meşhur insanlarının hayatla
rı yazılıdır. Boyu 1 metre 20 
saotim ve genişliği 95 san 
timdir. 

ister Gll, ister !il! 
Kugruklu ııldızıar ~· 

doğu gibi uıldızll 
tuuruklar da aıuuorı 

---o-

Ha bizim sokaklarda k •• 

di köpek, ha Anadolu kl1' 
Jerinde ökilz inek, laa Boll' 
bayda fil. Bombayda fili•~· 
koca kulaklarını sallaya ,. • 

.to· laya caddelerde dola,ıp 
rurlar. 

d c· Amma son zamanlar a 1 t 
b .• 

celeri kaıalara sebe •Y 
Yermeg" e başlamışlardır. Oto• 

b .• mobiller, kamyonlar ha ır 
ha fillere çarpıyorlarmış. 

Bombay belediyesi bu k•· . . ., 
ııtaların önüne geçmek ·~·1• bir çare düşünmüş ve lt1I 
mu~ . 

Fillerin yollarda gesnıetl' 
ne mi mani otmuş? H•Y1'' 
Fillerin kuyruklarına birer 
kırmııı fener takmıı. oeı•· 
leri hoş bir mao.1ara 01'' 
cak!.. 

1
_1, 

Gök yi:rindeki kayr•~. 

yıldız ıibi yer yblad•k1 

bu yılduıh kayr•kları dDtl" 
ve sonra : 

ister ııı, ıster ıe 

Bol çeşit, uygun fiy•t' 
temiz, katıkısız ve iyi 111•1~ 

Ahşverişte sayrs, dojtGI f 
,;e inan. Telefon :18!2 3~ 

Dr. Fahri Işılı · 
ızmir Memleket HaataJl,,ı 

Rontken Müteha111tı {J_ 
Rontken v.• Elektrik ted•~ 
yapıhr. ikinci Beyler S~ 

29 No. TELEFO~ 

ELHAMRA SiNEMASINDA 
iLAN 

Viliyet daimi encümeninde~ 
ı 

YARIN MA TINELERDEN iTiBAREN 
Şeker Bayramı Şerefine, Şeker gibi .$abeser 

S E 1 E N İ ·N i L K T 0 R 1 F i L M İ 

AKA PALAS 
9YNIYANLAR: 

KuvYetine dayanılmaz hir kahkaha tufanı .• 

Ha:ıım - Vasfi - Cabide • Perihan • Sait -
Karakaı - Jerfin .. Neli 

S e a 11 11 1 a r : layrm•da Her Cila 
11 - 11.31 - 1.31 • 3.31 - ~.il - 7.31 - '·JQ da b•ıl•r 

Needet - Melik 

ı 

Inöaü caddeaiode olup halkevi binası yanında bulufı' 
idarei hususiyeye ait 104, 106, 108, 110, 112, . •' 
No.lu evlerin tamirat. 1326 lira 38 kuruş kEşif bedeh il~ 
ri.nden 25/10/940 tarihinden itibared 15 gün müddetle' t 
eksiltmeye konulduğundan isteklilerin 2490 sayılı ya••.: .. 
kümlerine göre ~azırlayacakları teminatlarile biri• et 
11/111940 Pazartesi rftnü saat 11 de Viliyet Daimi~ 
menine başvurmalan. 4~j, r ............ *4 .... IZMIR ................ ~l 

i KIZ K··ıt•• L. • Nih'~ 
ER KEK u ur ısesı L~yJi fi 

ı Orta ollul ye liae sınıfları vardır. Ciddi bir tabsıl 
ı terbiye yu•asıdır. ln9iliıce; Fran51zca, Alma•u derel•Df 

1 
ehemmiyet verilmiıtir. Leyli 210 niharı 75 liradır. ti' 
talııitte ahn1r. Memur 9oc•kltır.audan ykde 10, .. )ait 
••lalar1• .. • 1hti• 40 teıuıillt yapalar .. 

"" .. " ........ "" .. "" .. " .... "" .. " .. "~ 



(Halkın Sesi) 31 lnci Teıria 

.... ---Sl'i--· 
.. ~?_kto~u-lıJapo lar· 

Hı 
v. de-; FUA YD LIL RI Ogutlerı: 21J· 

~ı;;.-o~ir:-di en . 
~llsuzluiun 
~likeli ne-
ticeleri ..... 

~Q - • -

, 1. es11asıoda •llcudda. 
'htten teyJit eden tt 

tot~ kaybolduğu için 
ı,1 Rt11ı 'Ve örtlilerin ağır 

lfl J ltd· 0 ınamasına dikkat 
ır D . . 1 · aıma ın5an arın, 

es11a d t sın a, ayallları sı-
~ b 1 , S ''arı serin oJma · 

1hbatı' k · · · ~ o ve ayesı ıçın 
llle • k • ı· rıayet ar olmak 
,e ır. 

•t,k 
~f . odaları daima eb 

~'' edilmiş, perdesiz 
' •t, Çünkft her eıya .. •e,.· 
0~ lne konan tozlar, 
~ lt\'Jit ettiğinden uy-

i~~llnaoı rahatsıx et
~ •tnali •ardu. Bab•· 
' t J ' 1 ~a ar bayanın liıım 

~- l>ır şekilde Hrbeetce 
t llıtıll ınani ol•r. 
't~ 
i~· •aıathk uykuda as-
~t 1 

Yiiz litre ba•aya 
lfllız vardir. 

lb'1k' 
teı.ı· •. tozlar, b• hava-
. ~ •nıne en büyük ma
~ lltıdan başka tozla
~ ih:~lllİJ havavi zebirle-
~b 1tnali m~vcattur 
,,:t Ve emin bir şekil
'~ık"" i~in p~nçerele
~. bulunması ıcabeder. , l..,te • 

11ltı açık bsrakılması 
lıe •i • zamanın, ne de 

Y-ı ltııtı tesiri yoktur. 

~l hu hayata ya•aı 
,
1 
•ııtlanmalr ve mlıa-

• , .. duiu takdirde yaz 
'~ ttık su ile duş alma
i~ lllıaL: icabeder. Yazın 
)•i banyolarına ve her 
~~~de duşa de•am eden
~~ lldUerini bir çok baı
~:dan vikaye ve uyku· 

•. lltaıam bir hale so· 
' ltf 
~ tt 1~ aatlamlığını te· 
y l!lıt olor. 
'lı.ı 
la l havanın mak6ı ta· 
'lid~el•emeaine dikkat 
b· ır. iyice 6rtlUü bulu

dl c l n i ~-=""-i!!B"'"""'"zm:ı'"•"'-m"'-J'l!!l-"'-•--·.,__• ... •J"-u ___ •"V"V"'-'"'--..~~~~~---~~~"'-~~~~---~~-
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----~----.. ------~-- 1 Bir dudak şıpıı;tıs , benim 
-3· 

Tonkin arasında da ne ırk 
ve ne de medeniyet bakı
mından lıai~l,ir münasebet 
yoktur. 

Laosaya gelince, o ayrı 
bir il emdir. Dağlardaki 
ahali ise bambaşkadır. Dağ
lılara çok seviyorum. Bilbas· 
sa Meosları, çok namuslu 
ve iyi harpçı insanlardır. 
Yalnız biraz fazla içerler. 
Bir huıusiyetleri de, 400 
metreden aşağı yerlerde 
bünyeleri icabı yaşamazlar. 

Annamlılara gelince : Irk 
bakımından tarif edilemezse 
de muhakkak olan nokta 
sarı kimseler oluşlarıdır. 

Yerlilerle çok eskiden 
eylenmiş Mogollar vardır. 
Bunlar Çinliler gibi tek he
celi bir dil konaıarlar, fakat 
hiçbir zaman Çinli değiller
dir ve Çinlileri, biıia Al
manları Hvdiğimizden daha 
çok seYme:&ler, bilmukabele 
onlar da ötekileri sevmez
ler. Çinliler bin senedenberi 
hakimiyetlerini ool8J'a .ıorla 
kabul ettirmişlerdir •• dai· 
ma öylece deYam etmesini 
isterler . 

Aryalar geliyorlar. Bu fa
tihler belki bir knç biadoa 
fazla değildirler. 

Fakat üstDn silihları, la
tün teşkilatlara, medeniyet
leri ye dinleri vardı. Allah· 
ları olduğu gibi mabetleri, 
dolayısiyle mimarileri de 
vardı . Bunlar kendi Allah
larını ve f dinlerini yerlilere 
zorla kabul ettirdiler, onla
rın diJJerini değiştirdiler. 
Budizmi buraya da soktular. 
Bunlara "Himeıler,, deniyor-
Mağlüp ettikleri yerlilere 

de nihayet Himer denilmiye 
başlandı. 

(Devamı var) 

daha fazla orada durma
mani oldu 

1 

ma ____ .. _. __ _ 
1 Alıştığım bu ıztırap varlığımı f Ağır adımlarla yoluma 
1 yıpratmıyor sanki .. Fakat alış- devam ediyor, alta gece ••· 
mıyanlar için ne büyük bir vel yatağımda sayıkladığım 
derttir.. Bunu biliyorum ve cümleleri tekrarlıyordum: 
bildiğim icindir ki seni se- "Şaziye, zavalh kız .. Ce-
ven ·ve henüz ızbraba alış- vad günahkar adam.. Şimdi 
mıyan o kadana acıyorum. ise ne Şadiye zavalh, ne de 

- Fakat düşüo Şaziye, Cevad günahkar.. ikisi de 
o kadın ne seni, ne de ben! Fuarın yeşil ağaçları araaın· 
düşündü.. da ve uzaktan akseden 

f - Düşünmiyebilir, belki elektrik ışıklarının parıltılan 
fasla seYmiştir. altında, bir çiçek kokusu 

-Madem ki sevenler başka içerisinde aşkın en gözel 

iki sene ıçinde- · 
ki değişiklik 

birşey düoüomiyor. Bea de dakikalarını geçiriyorlardı. 
senden başkasını dftşünme- Tenha binbir yolun Dzerin· 
mekte bakhyım. deki kanepelerden birbae 

- O kadına acı CeYad. oturdum. 
- Ya o kadın bende• Hafif bir r&zgir •i•tl•r&• --<>----

Metbur boksör Joe Louis 
1'32 senesinde ilk defa 
boks yapmış ve maçı kaHa
dığı için elli dol•r ikramiye 
almışb. iki sene sonra Şi

melingle karıılaşmışb. Maç· 
tan hissesine 330 bin dolar 
düşmüştür. Yani iki sene 

seni ay11dığı gibi, şimdi de yapraklaranı oynattıkt• •t•· 
. başka bir se•giliyi, se•ğili- lan aralıklardan 16ljeleri• 

sinden ayırmaia çalıtıyor sa. fizerine vuran küçllk ıııldar 
- Bu olabilir mi? birer yıgın elmas perçasıaı 
- Senin için olamıı, ne~ andırıyordu. 

tekim olmamııı ta. Burası Fuarın en teallı 
- Cevad rica ederi• 

beni cesaretlendirme, •• olar 
beni seYemediiini slSyJe .. 

ı 
Maamafib mede.niyet)eri

nin sağlamlığı ve ahJA.kları-
s 

e'fvelki kazancından 
defa fazla. 

---o--

8200 
- Şaziye ..• 

Bir an için sesler durmuıta. 

bir köşesiydi. Radyolarn seıi 
bile buraya pek derinde• 
gelir gibi duyuluyor, yalnıı 
zaman zaman hayvanat ball-
çesindeo yükselen yabani 
hayvanların setJi buranın sez
siıliğini yırtıyordu. 

.
1
. mu z rifHği baln•ındaa 

Çinlilere ben.zerler. 

Kamboçhıları sorarsanız, 
onlar da acaip insanlardı. 
iki bin sene evvelini tasav
vur ediniz. Kamboçta kara 

derili premalaiselerden mü
teıekkil bir millet yaşamak
tad1r. 

Bunlar parlak ~saçlı, siya
hımsı iosanlard1r. Bunların 
yaşamakta oldukları aşağı 
deltaya Hindistanın dağlık 
braflarındao beyaz renkli 

Tahta ayaklı 
katır. 

-o-
Tekzaslı Bayan Mak Ko· 

gan . ın katarı tahta ayaklıdır. 

Katır bu halde sahibi baya
nın arabasını çeker . 

Günün birinde kabr aya
ğıoı bir toprak yarıntııı 
içine sokarak kırdığı zaman 
tahta ayaiı ona bizzat sa· 
bibi bayan yapmıştır. 

Yürüyeceğim sırada tekrar 
~aziyeııin sasi işidildi: 

- Cevad bırak, bırak be
ni.. Yapma Cevad .. 

- Şaziye seni seviyoru•. 
imkanı yok seni bırakmam .. 
Müaade et .. 

- Cevad yalvarırım sana. 
Bırak beni diyorum. 

- Hayır Şaziye .. 

Bir dudak .ııpırbsı, beni• 
daha fazla orada durmama 
mani oldu. 

TA YYAAE SiNEMASI DA 
TEL: 3848 

31/10/l!MI Perşembe günti Matinelerinden itibaren 

Bayram Haftası Münasebetiyle 
1 2 

TÔRKÇE SÖZLÜ FRANSIZCA SÖZLfJ 

-Sonu var-

Çok kıymetli san'atkir 
B. lbramim Aybarı 

-\ it •dam, uyku esna-
' >, 

1 10iuktao korkmama- ARAPÇ~ ~ARKILI 

2 AH .. NE KAOIN 

Bir elektrik itiniz ve bil
hassa ustası yok denecek 
derecede az olan bir (radyo) 
tamiriniz oJdu mu; bu çok 
değerli ve ayni zamanda 
mütevazi ve insaflı san'atkl
rın Karşıyakada Kemalpaşa 
caddesınde ( 108 ) numaralı 
"Elektrik ve Radyo,, atelye
sine koıunuz. 

' ~ 
'llllk 
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t, 
1
° taları nazarı dik· 

~' - •rak uykularını ona 
~h~ ~•llıim edenler biç 
~ i,:.1ı uykudan bekleni
' et lf~deyi bihakkın te · 

11111 olurlar. 

Hallı IJolıleru 

-l>eYa• e.decek-

~ ·- ---- -llnıazan -29-
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SAADET YUVASI 
YARATAN 
FATMA R0ŞT(J 

OYNIYANLAR 
MELVYN DUGLAS 
VIRGİNlA BRUC Büyük 

Gerek mevzu Ye gerek oyna4 Bir kadın hem harsız hem 
yış itibariyle FATMA ROŞ- f)İm hafiye hem de seven, ma-
TO'NÜN kalplere hitap eden şuka olabilir mi? .. 
yakıcı ıarkdarı seyin:ilerini NEŞE-MACERA-ESRAR 

" heyecanlandıracaktır. DOLU FiLiM 

Bayram günleri matineler : Saadet Yuvası: 11.30-3-6.38-19 Ala Ne Kadın: 1.30·5-8.31 

Diğer günler: Saadet Yuvası : 3-,.38-1() Ala Ne Kadıa: 5-8.30 

Radyonun hastalıklarını 
teşhiz ve tedavi hususunda 
gösterdiği sadakat ve meba
rete siz de bizler gibi hayraa 
kalacaksınız. Hararetle tav· 
siye ederiz. 

Milli Piyaag:o Biletlerinizi (SAADET) 
klt•91ntlen allnız ) PoUıaıerlntl kın1111 No. Jl6t Ha11a Tahıla Ôader Telefon 1497 



SAHiFE 4 

Mareıal Pete- Türk Ga•etele
nin Fransız 
milletine bir 

hitabesi 
Vişi ( A.A ) - Mareşal 

Petea dtln radyoda Fransız 
milletine karşı bir laitabede 
h•l•aarak eul111le demiıtir 
ki: 

" Galipler •• nıailtrlar 
aruıada ilk millikat yapıl
mııbr. Bu mili kat bizim 
itin hem ümid verici ve hem 
de enditeler uyandırmıştır. 
Al•••J• ile memleketimiz 
arasında bir iıbirliii kabul 
ettim. Bu iş birliği ilk kal
kınma h.areketimiı olacaktır. 
Şimdiye .s:adar size bir baba 
gibi muam~Je ediyordum. Bu 
gün size bir şef gibi bitap 
ediyorum. Beni takip "diniz 
"' ehedi Fransaya emniye
tinizi mullafaza ediniz. 

--o--
Filorina üzerin

de 3 Italyan · 
tayyaresi 

düştü 
Belgrad ( A.A ) · - R•y

ter bildiriyor: 
Dla Yunanistan, Yuıoa

Jav ve Arnavut hududu il
aak nektaıına yakın ola• 
Gtırnce istikametinden top 
aealeri iıitilmiıtir. Florina 
iU:erinde 3 ltalyan tayyaresi 
uemuııa da bomba atma· 
mııbr. Yağmur ve alçak 
bulutlar dolayısile hava ha
rekitı zordur. ---o--

9 Italyan ağır 
bombardıman 

tayyaresi 
-o-

kondra (A.A)-Dün l•gil· 
tere &zerinde 60 Alman av
cı tayyaresinin himayesinde 
dokuz ltalyan bombardıman 
tayya11si uçmuı ve bazı yer
lere bomba atmıştlr. Avcı
larımızla Alman avcıları ara
sında ıiddetli çarpışmalar 
olmuı ve 28 Alman tayya-
reıi düş~rülmüştür. 

--o~-

Yedi Alman 
tayyaresi dü

şürüldü 
Loadra (A.A) - Dün ln

riltereye Almanların yaptık
ları hücumlarda 7 Alman 
tayyaresi düşürülmüı. 4 lagi
liz tayyaresi kayıptır. 

--o--
Maçlar 

Geçen pazar günü bera
berlikle neticelenen Albn
ordu - Gö.ıtepe şild maçı

nı• dömi finali bayramın 
biria~i ıinii saat 14,31 da 
hakem l•t Merteri• itla
reılade yapılacaktır. 

ri nediyorlaJ'? 
-(Baıtarafı Birinci Sayfada)
olacak milletlerden birini• 
lıpanya olacağını haber ve
riyor. Fakat böyle lütuflara 
liyik KÖrülebileeek baıka 
miUetler daha varmış. 

Acaba bunlar kim? ltalyan 
•uharriri on• ifıa etmiyor. 
Ba "Tanrıların tnrrubr .• , di
yor. 

Tanrıların kim olduiuna 
dü~ünmeğe haeet var mı? 

Ümid eedriı ki, ltalyan 
muharriri .lalmış olduğu bu 
son bahar rüyasında• pek 
çabuk uvanar. 

* lf. .;;. 

T ASVIRI EFKAR: 

"ıtaıuan. Yunan har~ı" 
--o-

ltalyauın, Yunanistana er
geç tecavüz etmesini hemen 
herkes tahmin etmekle be
raber nihayet bu tecavftzün 
başlamış bulunması bütün 
dünyada büylik nefretler 
uyandıracak büyiik facialar
dandır. Mihver devletlerinin 
son zamanlarda Balkanlarda 
da bir plan takibine karar 
verdikleri hemen laeme• mu-

hakkak gibiydi.; Böyle bir pla
nın tatbikinde ise Yunan 
topraklarına da bir hisse 
ayrılmış olduğunu hadisat 
bugftn göstermiştir. 

General Metakıas ltalyan 
ultimatomunun vakıtsızlığına 
ve şekilsizliğine rağmen bu 
münasebetsiz talepleri der-

hal reddetmiştir.general Me

teksas, Almanyada tahsil 
görmüş çok kuvvetli ve tec-

rübeli bir erkioıbarptır. ltal· 
yanlara mukavete karar ver~ 

diyse, bu çetin işi başarmak
tan emiu bulunuyor demek~ 
tir. 

Her halde Yunanlı kom· 
şularımızın uğradıkları bu 
feci tecavöıden dolayı en 
ziyade müteessir olan biz 
Türkleriz. 

VATAN: 

"''erin Yunanistaıa'' 
-o-

Dünyanın neresinde ya· 
şarsa ya~asın, her Yunanlı 
kendi milll yurdunu canın· 
dan çok sever. Bu yurda 
uzanan elleri kırmak için her 
türlü cesaret, fedakarlık Yu
nanlıllrdan baklenir. 

Bugün Yunan milleti, yurt 
ve istiklal sevgisi karşısın· 
da her tereddüdü unutarak 
silialarınt yurduna almak 
isteyenlere karşı çevirmiştir. 
Dünyada hakka inananların 
hepsi, Yuoanistanın azmine 
ve cesaretine hayranlık duy· 
makta ve temsil ettikleri 
yükıek davanın neticede 
mutlaka tam zaferle netice· 

lenecığiae milletlerha laarİ•İne 
ua.aa• ellerin matlalıla k111-

laeajılaa inan•aktadırlar. 

(Halkın SHI) 

AKŞAM: 

"Yaklaşan Fırtına 
ıarıısında" 

Cumhuriyetin 17 nci yıl 
dö•fimünfi harbın, top ses
leri hududlarımızdan duyula
cak derecede yaklaıtıiı gün
lerde kutladık. Fakat bunu 
rağmen bayramın ne heye· 
canından ne sürurundaa hi~ 
bir şey eksik değildi. Bila
kis baJkıo Millet Meclisi Ö· 

önünde tebessiimlü acil çeh
reıiJe inen Milli Şefe teıa· 
hürlerinde, vazifesi başında 
bulunan ordularının geçit 
resmine iştirak edebilmiş 
kısımlarını alkışlamakta her 
zamandan fa2la bir coşkun~ 
luğu bir gönlll beraberliği 
vardı. 

Birbirini takip eden na· 
diseler Türk milletinde te
reddüdsüz bir kar~r, şüp
heye yer bırakmayan azim
li bir emniyet uyandırdı. 
Kuvvetine ve birliğine da
yanmakbın batka tedbir kal
mamışhr. 

Korku ve telaşlardan do
ğan politika tertibatını o mi· 
salini Romanyada, en dürüst 
bitaraflığının mükafat şekli
ni Yuoanistanda gördük. 

Türkiyenin tuttuğu yol 
artık her kesce malümdur. 
Hadiseleri, kuvvetimizden 
gelen bir sükunetle gittikçe 
artmast tabii olan bir alaka 
ile takip ediyoruz. 

Bu badirenin sonu gelin
ceye kadar, elimiz tetikte 
her an nöbet bekleyeceğiz. 
Soğuk kanlıhğımız kadar 
metanetimiz, çesaretimiz ye
rinde oJmabdır. Türkiyeoin 
bir harbe mecbur edileceği
ni sanmıyoruz. Fakat ismet 
lnönüne yırmi sene sonra 
yeniden btr milli mücadele 
ve şeref mukadder ise Türk 
milletiain nasıl d.öğüıeceğin
den bütün cihan emindir. 

TAN: 

,,Bit On 
sıvı 

milletı er mo. 
hagıt haktı 
iıtıuor'' 

..... Yanan19'8n, kentli· 
ne faik lnıyvetlere llarıı 

INGIL TEREYE 
Yardım ede
bilmek için 
Amerika ne 
yapmalıdır 

Nevyork (A.A) - Ame· 
rikanın Londra elçisi Bay 
Kenedi radyoda yaptığı hi
tabede Say Runelt intiha
bat işinde tutuğunu söyle
dikten sonra lngiltereye ar
zu edildiği derecede yardım 
edebilmek içio Amerikanın 
barp dışında kalması lizım 
geldiğini ve Çörçilin hiçbir 
zaman lngiliz donanmasını 

Hitlere tesHm etmiyeceğine 

göre logili:ılere yapılan her 
nevi yardımın Amerikaya 
da bir faide temin edeceği
ni ve eğer Münib anlaşması 
sırasında Çemberlayntn elin
de beş bin tayyare bulun
~aydı bu harbin yapalamıya
cağını ve Amerikada da 
sulhun devamı ve yeni dün· 
yaya harp ateşinin sırayet 

etmesi için birleşik Amerıka 
hükümetlerin de göre bütün 
harp bazarhklarını ikmal 
edeceğini isbat etmiştir. 

---o---
INGILIZLERIN 
Yeni batarya 

ateşleri 
Londra (A.A) - lngilte

renin doğu cenup sahille
rinde yapmış olduğu çok 
klllvvetli batarya ateş hattı 
Almanların son hücumlarda 
pek büyük tahrip edici ne· 
ticeler vermiş ve düşman 
tayyareleri bu suretle müt
hiş bir süpriz ile karşılaşa· 
rak şaşırmıı bir halde ne 
yapacaklarını keslirmiyerek 
zayiat vermişlerdir. .. 
-- ------
ganıtiği kavgada elindeki 
en modern silihtan fazla 
hürriyet ve istiklal sevgisine 
esaret isyan eden şuuruna 

göverniyor. 
Bu hakh miicadeleıinde 

Yunaaistan biitün hürriyet 
ye istiklil atklarını esaret ve 

istiamar cl ... anla11•1, 4lava-
11na tarafdar lıtulacalttır. 

31 lnıiT~ 
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Mehmedin b8 

şını yarınıt •. 
Alıancak Hacı pat• 90 l1'' 

ğında Stefanides kızı it• 8' 
tebasından Kristiaa, 0~1' 
meselesinden lbrahiaı 0~ 
12 yaşında Mebmedi ta,. 
başından yaraladı{ıınd•0 1 
kalan mı ıtır. ----

Otobüs kaz•11 
d'1' Mehmet ojlu Bel• ;,. 

otobüs şoflSrü Şükrll A ., 
b. g••' türk caddesiade şe ır ~ 

nosu önünde otobüse biooı;, 
isteyen Süleyman kısı ,t 
yaşıuda Emiaenin har~~ 0 
halinde iken ön tara t~. 
atJamasile yere düşere~;d-' 
cudunun muhtelif yerler• ,. 
yaralanmasına sebebiyet •• 
diğindeo yaralanmıştır. ---
Çuvalları 
Aşırdılar .

0
,, 

Anafartalar cadde•• dl 
Mustafa oğlu 11 yat•0 dl 
Rifat, Emin oğlu 13 Y~f 0 ı~ 
ismet ve Mehmet c i 0 •10 
yaşında Salih, Mustafa 0:0. 
Abmedin depesuadan 19 ~·· 
çuval çaldıklarından 11• 
lan mış!ard 11. 

--o--

120 Kurllf 
çalmış 

1 Me:ıarlıkbaşında Halil jıo 
lu Mehmet Hüseyin °

1
'1 

Ethemin dükkinından •' 
kuruş parasını plarkeP 1 
kalanmışbr. · ___,.,-/ 

mniyet anıd~ 
ziyaret edile 
rek çelenk.le' 

konuldu 
o • ' ~·· -Baştarafı 1 incı Sabıfe ~· 

yoldan yürüyecek, aıİJ 111,~ 
letimizin hakları ve yük' 1-
şerefi ve içtimai niı•~, 
muhafız ve vikayesi içio 11, 
leri izleyecek ve ölme.lı til'f 
zım geldiği yerde ölece~" 

Iıte mezarınız b•f1~t' 
meslekdışlarımla biri• ,t 
bunu gönül dilimizle t•~' 
ediyoruz. ,, 01' 

Var olsun millet, sal o~ 
sun onun aziz ve Sii1 
Şefi. .1,t 

Nutuktan sonra eın01 f' 
müdiirümüz Sait ÔıgOr . ,, 
muavini Bay Ismail ve dı~tP 

heyetler olduğu halde şe jit' 
ğe ye bilahere Hava şe ~,; 
liğine ridilerek çelenk~er ıJ 
muş ve şehitlerin ıır:d 
tazizle anılmıştır. ıeı' 

Emniyet umum mn.dDr -· 
ile umum jaadarma kll-r.
danlıiının ıöndermit • ıt' 
~elenklenle her lf •' 
konmuttur. 


