
:ı---··------INcı YIL No. 4102 1 

Pazartesi 
30 EYLÜL 940 
b: Senelik7,5 6 yhğı4lira 

in eri kanın 
lsı kızıyor! 

erenin ekmeğine 
-i ve reçel mi 

katıtıgor ? 
--o--

•dyolarımızın neşret
tiği Amerika gazete· 

Ilı hülisalarından ani -
Ot ki, Amcrik yı korkut-

" lngiltereye ve Çine 
il yardımlardan vazge
elc Va~ingtonu Londra· 
'Yırmak ve nihayet In
teyi yapayalnız bırak
için akdedilen yeni üç
ittifakı Amerikalıları 
•kıllı kızdırın ğa yar • 

•t. Japonyaya karşı ek-
1• ihtiyatlı bir k lem 
llınağı adet edinen bazı 

6k Amerikan g zeteleri 
• b, o mutedil dillerini 
~~~İrerek b ğmyorlar: 

ıı lngiltereye y rdım 
Oruz ve etmekte devam 
tğiz, kimse, biç bir kuv
biıi bu fikir ve kararı-
dan vazgeçirtemez. Ame
)1 korkutmak için yapı 
hu teıebbüs ve h reket
~ep boşuna gidecektir. 

Çthıki Amerikayı, hiçbir 
ltt veya devletler anlaş· 
~ Zerre kadar korkuta· 
~ ~· /\rnerika baş döndürü
--~ lt ıüratle harbe koş
~ ~•dır. Ona yapılacak 
·--dıd ve tazyikler yeni 
«'->'ayı birin evvel eski 
'' ~•tıın işlerine karışmağa 
,, 'lliblı olarak müdahal -
c'~kedecektir.,, 

•~ trek bu neşriyattan \e 
f-ı~tk. Amerika siya i mah 
~ltt111de göze çarpan kı
' danıa ve kaynaşm lard n 
~td•na çıkıyor ki Ameri
~11•rın da - lngiliıler gibi 
~l geç olmakl beraber -

llıanası ile kafal rı kız· 

t.!' bulunuyor. 
tg.""ltr bugü Amerik da 
t' llen heyecan ve feve
~1-r, Nevyork ve Vaşing· 

llıatbuatının gö terdikle
~~t'i kararlar verilmesine 

"' oluı larsa en ziyade 
~ drayı ürkütmek için yıı· 
l~" bu son Japon - Alman, 
~•n ittifakı lngilter nin 
~ tğiııe bem yağ ve hem 

ttçel katmış olacaktır. 
SIRRI SANLI 

GANDİ 

l'krar valii umumi 
"8 görüşecek 

D h.liye 
1 miz 
de a 

dirne
r l ıl r 

Edirne - D biliye Veki- . 
limiz F ik Öztrak dün Edir
nede ayrılmışl rdır. 

7 n 
bo b r ı an 

• ayyar sı 
dü .. ··ıdü 

--o--
Loodr (A.A) - Dün gece 

7 düşman tayyaresi düşürül
müştür. Düşman t yy releri 
Taymis mansabında bazı şe
hirlere hücum etmişler ve 
hücum esnasında bir kaç 
bomba atılmış ve basar yok-

tur. 

--o--

LORD HALIFAKS 

Londra ( A.A ) - Lord 

Halifaks Bü reşte tevkif 
edil o beş Ingiliz memuru 
hakkında Ro ny mn Lond-
ras efiri h r r tine 

esi 
1
1 

S&lıib, Neıriyat Amiri ve Baı I 
Muharrir!.. ~IR~I SANLI I 

idare: lzmir lıncı B. •okağıntla I 
(H. Sesi) Matba sında basılmıştır 1 

' ~ 

G . - . ·ı 1 eçmıyen yası .... rı oerı mea I 

H tıGONÇIAA 

INH SARL 
VEKIJ ... I 
--o--

Adapazarı - lohi arlar 
Vekili Raif Karadeniz tütün 
mınt kalnrımızı gezdikten 
sonr Izmite hareket etmiş
tir. 

Vekil lzmitten sonra Kn
tahya, Baııkesir ve Manisaya 
kad r gidecektir. 

--o---
Bi leşi A 
r· a hükô 

• 

e
ti 

ha be gır erse 
--o-

eFI 
u 
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ATIN ALMA iÇiN 6 
EDI T AH IS ETMiŞTiR 

iKTiSAT VE
ILIHO AYA 

IDIYOR 
-o--

Gireson - Cumhuriyet 
vapuruyle Hopaya gitmekte 
olan lkti at Vekili Hüsnü 
Çakır du rma ımızdan geç

miştir. 

V kili vapurda Vali ve 
Parti re sı ııyaret etmıştir. 

---o---
ltalya Fransa
da ağır talep. 
1 rde bulundu 

_.._.-o--Londra (A.A}- Bay Ga
bin beyanatında yeoi üçler 
f>aktı logilterenin olduğu 
gibi doğrudan doğruya Ame· 
rika ve dolayısile Sovyet 
Rusyanın teybinde olduğu 
ve Tokyonun Hitlerzim ve 
Faşizmle Amerikamn kor· 
kutulamıyacağı ve bu hare
ketle iki devlet ve milleti 
yaklaştırmaktan ve cephe 
mukavemetini arttırmaktan 
ma da bir şeye yeramıy. -
cağını ve Amerika h rbe 
girerse Fon Rıbentrobuu 
yeni pakt için 250 milyon 
insanı temsil edeceğine 

cevaben Sovyet Rusya hariç 
olmak üzere lngiltere Ame
rika iki misli bir kuvvet 
vücuda geleceğini ve birle· 

8. ROZVELT 

Kahire (A.A) - Kahir.e· 
ye gelen haberlere gö:e, 
Italya Fransadan çok ağır 
taleplerin arasında Fraafiz 
tayyarelerinin Radosa gön· 
derilmesi, Suriye ve Lübnan
da üs verilmesi vardır. Fran
sızların tayyare muelesini 
redded ~er ve diğer talep-

kk d ~· - ... ;J • ler ha ın a n.., \;CY•}' h••·· 

Ruz elt 
~yor k·: 

ANYA 
--o---. 

Demo rasiler ve Balkan 

diği ınaliim değildir. 

Vaşington (A.A) - V -
şington tayy re meyd nınıo 

ıııarıa gapt(' ı mukave. 
Belediye 
Reisimız 

---

şik Amerika hükumetleri 
harbe girdikleri takdirde 
bir kaptanı ezen bir fil 

meydan çıkacağ nı söyle
miştir. " 

---.o--

Vi • 1 

u 
Vaşiugton (A.A) - Ruz

vcHin rakibi B. Vilki mcn
sub olduğu cumhuriyet par· 
tis'ne yaptığı beyııuatt ez
cümle demiştir ki: 

"Ben reisicumhur seçilir· 
sem ins nl ra yeni bir düo · 
ya vadediyorum.,, Diyerek 
Ruzveltin h rici siyasetini 
tenkid etmiştir. 

temel atm merasiminde 8. 
Ru:ıvelt bir nutuk ıöyliyerek 
demiştir ki: 

"- Bu yüzlerce Amerikan 
t yyaresi, Amerikan motör· 

lerinin gürültüsü her h ngi 

bir hücuma karşı bizleri mu

kavemet edecek bir vaziyete 

koyac&k olan deniz, kara ve ha 

va müdafaamızı teşkilatlandır· 
m k azmimizi haykırıyor .. 
Bu motör gürülrnleri, yakın-

da elde edeceğimiz kuvveti 
temsil ediyor.,. 

B. Ruzvelt bilahare sözle~ 
rine şöyl devam etmiştir: 

"- Bugün, pilot lisan mı 
h mil 50 bin genç Amerikalı 

mevcuttur. Pılotların miktarı 
her ay iki bin fazlalaşmak· 
tadır.,, 

Yarından itibaren (Halkın Sesini) ni 4 sahife ve gene 
(100) para olarak çıkarmağa başlıyoruz. 

Dünyanm her tarafında görülen kağıt bubr nına rağmen 
bu fedakarlığı, okurlarımu:ın g zetemiz çıkmağa b şladığı 
günden beri gösterdikleri rağbet ve teveccühe bir karşılık 
olmak üzere göze alıyoruz. Bu suretle ool r hew çok zen
gin münderecatla bir gazete takdim edecek ve hem de 
yerimizin darlığrndan dolayı kabul edemediğimiz ilanl rını 
mümkün olduğu kadar ucuz fiyatlarla koymak imkanım 
elde ed ceğız. 

leleri f oshedigor 
--o--

Bükreş (A.A) - Rumen 
hariciye nazırının D. N. B. 
ajansına yaptığı beyanat 
Bükreş gazeteleri tar fıpdan 
büyük harflerle neşredılmek
tedir. 

Bu bey nata göre Roman
y hükGmeti Demokra iler 
ve Balkanlar la aktetmiş ol
duğu muahede ve mukave· 
leler mefsuh addedilmekte
dir. 

--o---
dr te 
r ı 

Madrid ( A.A ) - F s 
sultanlığı mur hhasları dün 
tajy re ile Madride varmış
tır. 

çeşmeden Geldiler 

Belediye reisimiz Dr. Beh· 
çet . u.ı: bugnn Çeşmeden 
şehrımıze dönmüş ve vazife

lerine bıışhnıışlardır, 

SES 
dalı ve bir müşfik ev doktoru bh:metiai görecek bir eser 
neşrine b~şhyoruz. Bu eserde halkımızın Yeyecek, haıtalık-
1 rn tedavi hususuuda saptığı yanlış yolu gösterilecek ve 
h t lıklara uğram dan önce b~ hast lıldardan korunmak 
ç.ueleri g yet basit bir şekilde ızah olunacaktır. 

Ameri oda ve birçok medeni ve. tabiatın doktorluğuna 
b ıymet veren memleketlerde bu yenı ted vi usulii il 
tığı akılları durdurarak inkılap hakkında da nb D dyapk-

. . - 1 1 1 meı ur o • 
tor ve profesörlerin fıkır ve mu 8 ea arı "Yrıc I 

kt a neıro uaa-
ca ır. ~DeJbi~ (A.A) - Mabatma 

~dinin Hindistan valii 
\"~iaiJe yeni bir mülakat: davet eder k dı tan 

Perşemb günü Ha 
" alkımızın 

ınSesinde 

t r '' 
G N HALKIN SESiNDE 

Nunmağa karar vermesı 
ıııehıfilde çok müs it 
•a uyandırmıştır. 

sonra bu 1 
maruz k ldığı v. z ti pro
testo etmiştir. 

B şlıg oltıuda halkımız ve onun bin bir şfekat ve f da
karlıkl beslemek ve yetiştirmek istediği yavrularına çok fay-

Beş on gün sonra (lzmir Kültürparkınd 
Başlıklı çok eğlenceli ve çok entreıan ııı"~liAş~ Yuvaları.) 
tefrikasına başlıyacajımızı müjdeleriz. 

1 bır romanın 



(Halkın •••IJ 'fll 

l!l ....... ~ .. ::e:r!J AMERiKAN 'm.. ·~mm' 1 ,~ JlllPl~m.... Muvaffakıyet- Pamukfe S 

IJ!Kocamı Ne-ı~ GAZETELERi ~ ŞEHiR HABERLERlj. 1 ZABITA HABERLERi! • 1."'. • I k d bS aci r 
d S tt ? 1.~ ~a:t:ıH•;t;IS &:t;S ı a.~ :ııcs La~ a:<t2.ı sız ıv:ıgız eme ma 

en a ım. - r.- b. ı p 1· • ld t • • b. kt • 'Ilı 
~;;;7..::::;s:;~ "lngilterere ı c.cne ~ seya- _I o ısı. a. a - ıçı~_!~Pa ri~_!.. 1~1' 
:.:-.:::::··: . ---~:-~--- yardım edıyo-\1hat Ve ikamet 1 mak

0 
ISbyeD Nevyo~k. ( A.A ) ~iyork Doğrudan doğrO!' I 

- işte, dedı, ogleye ka· d v • ler hakkında ıl kendi aldanır Herald Tırıbftn gazetesı ltal · tahsilden pamuk 1' 
dar bu oldu. fUZ Vee ecegız. ya, Alman ve Japon anlaş· t I k .. 0 k 

j .. . sa ın a ma ıçı 
Sordum: A .k k --o-- r -o- ması hakkında yazdıgı bır h t' T' aret 
- Ku7.um siz sabahleyin merl 8 ya 10 Ecnebilerin Türkiyede ika- lkiçeşmeklik Çivici hama· makalede diyor ki: Bu pakt yon. eye kı. ıc .1110, " k"' ı emrıoe se ız nıı ı 

evden çıkarken dun u bor- d h b • • met ve seyahatleri hakkın· f mı sokağında Behçet kızı Alman umumi efkarını oya- bir k d' tı 
sa itlerini öğrenmek üzere 8 ar e gıre daki kanunun, bir müddet 25 yaşında Hidayet kuca- lamak Amerikayı lngiltere- re 

1 

bir ... a~k~d.~şıoızın ~vin.e .g~de· cektir''d0 yorlar evvel değiştirilen 16 ıncı ğında bir aylık çocuğu ye yardımdan m~netmek iç!n 
cegınızı soylememış mıdınız? maddesinin birinci fıkrasın· 1 

iki saat sonra alırım diye- yapılm•şhr. Aynı gazetenı 
Cevap v rdi: Nevyork, ( A.A ) Niyork daki '124 saat zarfrnda ha- rek bir kadın tarafından zskeri muhabiri bu hareke-
- Evet, doğru. Yarım sa- Posta ve Şikago Tribün ga- ber verme mecburiyetinin terkedildiğini şikayet edil · tin faydasını yarım t edbir-

atta görüşülecek şeyler bitti, zeteleri de bu üç devletin hususi misaferetlere de teş- me&i üzerine çocuk yuvay~ terden başka birşey olmııdi-
oraya beş on arkadaş gel- bugünkü anlaşmasına şaş· mili hakkında Vekiller He- teslim edilmiştir. ğıot ve muvaffakıyetsizli ği 
mişti. Birisi: "Yahu, dedi, roamak lazım geleceğini ve yetince yeni bir kararname Yapılan tahkikatta bu ço· gizlemek için baş vurulan 
boş mu duracağız? esasen bunun çoktanberi çıkmıştır. cuk Kemalpaşada lsmail t şebbüslerden iboıret oldu · 

- Ne yapahm? dedik. beklenen bir hadise olduğu- ---o adrnda birisı nin ynnında ğunu tebarüz eHirmektıcdi r. 
_ Hemen bir iki el po- nu yazıyorlar. Bilhaasa Nev- Hurda incir metres olarak oturan V:'!Ji o--

ker çevirelim. york Post lngiltere ve Çine knı Raziye tarafından ga:yri ?ra vda gaz • 
Hepisi de bende.o iştahlı. yapılan yardımların çoğal- alacak f 'lltŞlU olarak doğurduğu ve 

Saa t 10 da oturduk, şöyle talmnsına Japonlarla aHH anın t • " b• 
1 b. ı 'd · ·· .. - Hid1tyete evlath olarak v~r- ~ D Ir 12 ye kadar bir küçük fası l ve müuasebetlerir. kesilme- n ısar ar ı are sı onumuz . ~ 

yaptık. Top patlar, patlamaz sini tavsiye ederek diyor ki: deki haftadan itibaren hur- diği ~espit edilmiş ve suret 
hemen aklıma sen geldin, "Artık biz harbe doğru da incir satın almağa baş• le evlifık ddığı bu çocuğtı 
timdi d dim, arıcıiım beni yürümüyor fakat koşuyoruz. ~Jı~y~a~ca~k~t~ır~·==~===~ terk edil.niş gibi gödermek 
sofra başında bek liyor. Bu koşuda telgraf direkleri· suretile suç hani eden Hi-

z ten " .... lere de davet· Dİ görmiyecek bir süratla Spor haberleri .layd hakkında takibata 
liyiz. Tabii ben bir iki keli- ilerliyoruz. Ame:r i~a yakında ---o-- başlaum.ştır. 
me ile buna da mukabele harbe girecektir. 
ettim ve teş kkür ettim. --o--

Sustum; amma, bey-
nım1 yiyen kurtun ızhra· 
bı da biltün vücuduma ya
yıldı. 

Kendi kendime içimden: 
- Kumarbaz ve ayyaş 

adamın böyla hali ne ola-
cak?:Doğru dürü t ve devamlı 

bir işi yok, orlun bütün aşkı 
ve emeli içki ve poker. 
Gerçi parası yok değil, ol
dukça zengin. Hiç bir şeyim 
eksik degil .• Davet edildiği
miz eve rittik. Akşam içki 
ile karışık yedik içtik. Gll
:zel nomaralar yapıldı. 

Bir aralık sinıuke nli iki 
genç ellerinde defterle salo-
nun ortasında vaziyet aldı
lar. Ev sahibi bu iki asil 
yllıln genci oradakilere ta
nıttı. 

Bir tanesi ayağa kalktı, 
bütün salondakileri hürmetle 
selimladı ve Hava kurumu 

hakkında birkaç söz söyledi, 
blttün huzurunu yardıma da
vet etti. 

Hamiyetli zevat beşer onar'" 
hra vererek ve bir kaç tane 
yurddaş ta ellişer ve yüzer 
ile ianeneye iştirak ettiler 
ve alkışlandılar. 

Ben, dikkat ve merakla 
bizim bayı bekliyordum. Bir 
kaç destu: 

- Haydi bakalım bay .. 
• diler. O şeytani bir 

tebessiimle onları sözerek 

Dünkü Hava 
Muharebeleri 

Londra ( A.A ) - Hava 
dabiliy~ ve emniyet neıaret
lerinin tebliği: 

Alman tayyareleri logiltcr~ l 
ve merkezi lnkilterye hücum 
etmişle ve düşman bombar~ ı 
dıman tayyarelerinin attığı 

bombalardıın zarar çok az-
dır. Bir kaç mıntakada yangın 
çıkmışsa da derhal söndürül
müştür. Yalnız bir kaç ev 
ve dükkan hasara uğramıştır. 

Berlin (A.A) - D. N. B. 
ajansından: 
Avcı ve bombardıman tay

yarelerimiz bomba atmak 
üzere logilterye hareket et· 
mişlerdir. Londrada yeniden 
alarm işaretleri verilmiştir. 

Loodra (A.A) - Salihi
yetdar lngiliz mahfillerindt. 
söylendiğine göre 26 Eyliıle 
ka<!ar 7 güa mütemadiyen 
gece ve gündüz Alman iş
gali altındaki araziyi lngiliz 
tayyareleri müleaddid hücum
lar yapmıılardır. 

Bu hücumlarda Şarnborst 
zuhlısının yakınlarına bomba 
düşlüğü gibi, ikinci harp 
gemisine de tam isabetler 
vaki olmuştur. 

N3/10/940 PER$EMBE Günü 

Fuar kupa müsabakalarına 
dün devam edilmiştir. Neti· 
cede Altınordu Demirsporu 
6 ·2 galip gelmiştir. 

Altay Karşıyaka takımla· 
rı arasında yapılan maçta 
Altaylılar 1-2 maçı kaybet· 
mişlerdir. 

Ankara - Bugün profes· 
yonel güreşçiler arasında l; 

serbest güreşler yapılmışbr. 
Evvela Kara Ali ile PelJimen 
tutuşarak bir dakikada Kara 

AJi mağlup olmuştur. ' 

Müteakiben Tekirdağlı He · 
meşhur Şefik Bağdadi ara- ll 
sında yapılan güreş 56 da
kikadQ. tuşla mağlup etmiş
tir. 

---e---

--o---

Kız kaç~rmış 
-~-

lkiçeşmelik 467 cı sokakta 
Mustafa oilu Mebme Doğru 
Mustafa kızı Lütfiyeyi kaçır· 
dığı şikayet edilmiş ve suçiu 
yakalanmıştır. 

* * • 
§ Karantirada Halil Rifat 

paşa caddesinde Salim oğlu 
irfan Miincü evlenmek vadiJe 
Ali kızı Zekiye Karaeri ka
çudığı şikayet edilmiş ve 
suçlu yakalanmıştır. 

§Torbalıda Hartuna köyün
de oturan Süleyman oğlu 
kır bekçisi 8. Ali Karacaer, 

ı 2000 memu 1 zabıtaya müracaatla, b.mirin 
• f Halil Rifat paşa cadde.inde 

run açtıiı 
dava 

b
• 1 

ır : oturan Selim oğlu irfan 
f Mumcu tarafrndan 17 yaşın· 
i da kızı Zekiyenin izdivaç 
ı vaadiyle kaçırıldığını bildir

lstanbul - Eski şark de- j miştir. 

miryolları şirk~ti memurlarl· İ Suçlunun aranmasına baş· 
nın şirket aleyhine açtıklan 1 ı t 

l llllalml!nm•Dışaırl._K!llillK--T-birer aylık tHminat davası· 
na ikinci ticarette başlandı. 

Mahkemede 1200 davacı me· i 

mordan iki yüzü hazır bu- ı1 Nar Bayramı Geldi 
lundu. Mahkeme mütekabil Nar bayramı münaıebetile 
davaları dinledikten sonra 

dosyaların tetkiki için tehir 
edildi. 

J 
Pınarbaıı Safa i'azinosu bü
yük fedarkfirlıklarla açıldı. 
Soiuk su başlarında yeşil çi-

)T&J..ISI 
Moskova (A.A)-(D.N.B.) 

a jaı sı biluiriyoı: 
Pravda gazetesi Afr' kn 

bidia~lerincien bahseden ya
zısında Afrilı:a harbinde ni· 
hai bir safha açıldığını, ln
giliz adalarına karşı Alrcan 
telı.dicHnin lnliltenyi_, Afri
kada taarruzdan menett~ğini 
yaznıaktadır. 

---o--
Amerıka hıçbir 
vakit korku

tulamaz 
Nevyork ( A.A ) -L.os· 

anjeles Taymis gczetesi bu 
yeni üçler paktından bahse· 
derken diyor ki: Bu muah ... -
de lngiliz Amerikan işbirli· 
ğini menetmek ve Amerika
ya karşı bir tehdid savur· 
mak maksadile imzalanmış

tır. Amerika böyle hareket
lerle korkutulamaz. Biz In
giltereye yardımda devam 
ediyoruz ve edeceğiz. 

--o--
Sovyet 
Manevraları 
Moskova (A.A) - Royter: 

Sovyetlerin Pasifik okyanus 
filoıu bir hafta süren talim· 
terini bitirmiştir. 

Kızıl filo organına göre, 
istlli içiu ihraç teşebbüsün· 
de bulunabileçek kıtaları 
tard vazifeıiyle mükellef mü
dafaa tertibatının müessirli
ğini isbat etm~ştir. 

--o--
cebinden çıkardığı iki bank-
notu ortaya attı !... TAYYARE SiNEMASINDA 

YILMAZ ALI ---o---
Amerikadan 

men ve nn ayva ağaç-

ları altında eğienceH va- Müsliman biri· -
kit ıeçirmek ve kışlık nar 

(Devamı var) ve ayva ihtiyaçlarınızı tcmjn g"' ı· komı·tesı· · - E A• ı E • '' etmek için Pınarbaşı Saf.ı • ge e WFJ --o-- · k Yeni Delhi (A.A)- Müs-B ar a tı '' ıY •• gazınosuna oşmalı murıta-
lzmirde senelerden beri gelen destı~u- zam servis ucuz ficıt lüman birliği kou itesi har· 
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