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""ıh-fil tanımıyan im
'ıı 11alık bilıniyen a;sMinin, 

~·''httın actıiı yolda a.z-"' . . ~ 1tnanı sana en fOk 
"- ıi.)ren lamet lnönünün 
~ ri,,_deyi.z. Milletin mef-

r >t~'ai talihini yenen bü
~,~ •rkaJa,ının etrafında· , .,, 
~iıltti başkanımız B. Atıf 

ff \~ .dürı Halkevinde Ata-
~~ ~htifali yapıldığı sırada 
\it ~~k hakkında çok veciz 
~G ıtabede irat etmiş ve 
S tal)e demiştir ki: 
b 'Yın yurttaşlarım ; 

~t tı. dakikalık tazim sft
~-- ıçiade; daima gönül
~~ llliıi saran Atatürk aş
~11 ;devli heyecanını duy
~d Bu mukaddes beyecao 
~- e; bir miHete yenideo 
,,~ '9c istiklil ysratan bü-
~,b 'ldamın hayatını anmak 
~f lltek fakat zor bir va-

t, 

~c~tattirkün az'z hatırasrnı 
, ~, lıneden bu zor vazifeyi 

''· tdcbilseın ne uıutlu ba-

~/>t1ıiıden, iökten, yerden 
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Etıebi Şef tt.takün eb(.
c!iyete intikalinin ikinci yıl 
döuümü dün sabahleyin 
şehrimizde büyük bir ibiifol 
yapılmışbr. 

Eb,.di Şefiu yüksek var
hğıoa ve onun unutulmaz 
hatırasına k:!rşı Türl< mille
tinin gösterd ği vefalı hatır
layış çok ul\'i intibalarla 
doludur. 

Saat dokuzda Halkevi sa
lonları doloı~ştur. Saat do
kuzu beş geçe Parti vilayet 
idare heyeti reisi küraiye 
gelerek şu sözleri söyledi: 

Muhterem arkadaşlar; 
Türk milletinin hayatmda 

bir hazin zaman ifadesi olan 
acı yaşıyoruz. Sant tam do· 
kuzu beş g*'çiyor. T m iki 
sene e vvel bu dakikada 
Ebedi Şef mu: Atatürkim 
fan; vücudirnü ölüm bizden 
ayırdı. 

Ölmeyen Atatürkün, linfa 
mn:dıı, gönlümüzde, şuuru
muzda yaşıyan Atatürkün 
daima azi:z, daimn mübarek 
olan b~tıra mı taziz, tekrim 
ve tazim için burada top· 
landık. 
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Onun manevi bu:ıurunda

y.z. 
Ay11ğa kalkahm: içimizi 

dinli yelim. 
Beş daldkıdık tzxim sü

kütu içinde, Atatürk idea· 
line sadaka le çarpan kalp· 
!erimizin seni dinliyelim.,, 

Binlerce insan ııycıi hare
kete uyarak syağ kalktı. 

Gözler önde, s lam duruşu 
içinde, şahlanan ruhların 
en.gin habrlayışile ayakta 
geçen beş dakika .• Her kes 
o sırada Atatürkü, unut~l
maıı: çizgileri, yurda yaptığı 
sayısız hizmetlerile hatırlı
yor ve gözlerden sakin sa
kin yaşlar dökülüyordu. 

Atatürkü hatırlayış. Fakat 
onun unutulduğu, varlığımlz
dan, hayabmızdan ve b""nli
ğimizdeo ayrıldlğı tek an 

var mı ya. 

Tazim siik\ıtrmdau sonra 
kürsüye gelen parti vilayet 
idare heyeti reisi B. Atıf 

inan, ayrı bir sütunda neş
rettiğimiz çok veciz bir nu
tuk söyliyerek Atstürküo 
hayatından bahsetti. 
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,,.)er altından ateş Ye öltim 
~dıtan bir düşman. Kar
~,;dıt kumandanın taze 
~ ~&ine ve yılmaz azmine 
~~ltı bir cdadctfe dövüşen 
~- llrd ordusu. Yere seri- .~~'B'ililllm!El!lll!D_.aıı----~ B ) 
~- "' denize sürülen düş- • b r yn ~ ga g zete-
tit~ kuwvctlerine vatan sev~ 1 • 
~~11itı yalnız kudretioi ta- Öldü e ın n neş-
~ il kahraman bir kuman- 0 t 
llt~ .. liirk tarihinde yeni bir Londra 10 (A.A)-Eski rıya 1 
~:ııı. ilk ışiklarını saçan logiltere Başvekili Çem- ---o--
~, tafa Kemal adanda ku- berlayo, 71 yaşında oldu- Yunanı·standa A derin 

'-dıan ğu halde dün ölmüştür. 

~\lht;rem arkadaşlar; akislır uuandırdı 
~ilı '~akkale zaferi; Türk Atına (A.A)-Bulgar ga-
~b ~tınin asaletini, büyük zetelerinden bazılarının neş-
'tt· t•nıanhk ruhunu tecelli riyalı, bur dr akisler uyan-
~ttn muazzam bir hadise dırmıştır. 

ll. 
ı.. Yunan matbuata; söyledik-, "lıa . 

'd~ •taf a Kemalin yılmaz leri gibi Yunanistanın bir 
~t~tıinde yüce milletimizin set·güzeşt peşinde koştuğunu 
t~ı il fazilet ve kemal ddy · hürriyet ve istiklali ıçın 
~ı.~tı şahlandı. Bu şahla- çar pıştığını ve kendisinden 
)'t' ~ustafa Kemalin eseri büyük bir devletin haksız 

[ •tıldı. taarruzuna koymaktan asli 
''-ll(lnü, Sakarya, 30 Ağus- ç~kinmemckle, Yunan mille-
~,tl .. laferleriyle bugünkü tinin, ecdadı dan tevarüs 
d-~•ttırıızın temelini kur- ettiği cesaret ve kahramaa-

• 
L '\t t Çemberlayn 1869 tari- lığı bir defa daha dlioyaya 
ıı~ dl lbk; bir milletin var- hinde doğmuş, 1915 te ilk isbat ettiğini kaydeylemek-
1'ttı,'~asında yalnız millet defa belediye reisi, 1918 tedir. 
1't~·t•nden bir kısmının de Avam kamarasında 
~I, ~ ettiği bir ordu ile de- mebus, 1923 de posta ve 
,.__. Gt611 milletçe ordu ha-

qt t k telgraf nazırı ve maliye 
-, .. k e emmelle çalışma- nanırbldarınde ve 193? ıe-
tg t ~dretini ı~Stterdi. Bu 
~lt. ~tı~le gdt:cek Tiirk ne- nesindede başvekil olmuştur. 
~ "'''" Çemberlaynın en bnyük lıtt·' en güzel hareket muaffakıyeti harbi 13 ay 
,....._ 

1 •erdi. 
Ut reeiktirmit 0Jmas1d1r. 

"anıı 4ftocü aalaifede-

-----o--
ispanya harbi-

ye n zırı 
Madrid (A.A) - ispanya 

Hariciye nazırı B. Suner diin 
Alman, Inıiliz, ItaJya Ye Ru

men elçilerini kabul etmiıtir. 

un -ltalyan Yu a matbu-
Muharebesi at birli(i -

İTALYANLARIN ÜÇÜNCÜ ltalganların·teoaıüz8AI 
DAÖ FIRKASlj HEZİME-. protısto edigır 

TE UÖRADI 
. 

Epir cephesinde· ıtaı. 
ganıar kaçarak külli
getli aanaim bıraktılar 

Atina ( A.A ) - Yunan 
umumi kararkahının bugün
kü resmi tebliğinde bildiril· 
diğine göre, Italyan tayyare
leri bu sabah Pireye hücum 
etmişlerse de attıkları bom
baların verdiği basar pek 
azdır. 

Tebliğde, Epir cephesinde 
ltalvanlarm hezimete uğra
yarak geri çekildikleri ve 
külHyetli miktarda mühim
mat bırakhkları bildirilmek
te, Arnavutluk cephesinde 
de Yunanlıların yaptıkları 
mukabil bir taarruz netice
sinde ltalyanların uçun~ü 

dağ fırkasının mütbit bir 
hezimete uğradığı kaydedil
mektedir. 

lohizama uğrayan bu fır
ka, ltalyaularıo en mükemmel 
kıtalarından teşekki\I etmek
te idi. 

Çoktanberi Arnavutlukta 
bulunduğundan bütün mev
kileri iyice bilen üçüncü 
dağ fırkası askerleri, Yu
nanlıların hücumuna muka
vemet edemiyerek ve pani
ğe uğrayarak kaçmışlardır. 

ltalyanların üçüncü dağ 

Atina ( A.A ) - Yunan 
matbuat birliği, bugüo dün
ya gazetecilerine bir mesaj 
vermiş ve ltalyanlarm bcer
barca tecavüzünü protesto 
etmiştir. 

Yunan matbut birliği, 
dünya matbuatından manevi 
müzaharat istemekte ve Ya
nan milletinin ltalyanlara 
karşı açtığı bu medeniyet 
davasına diinya matbuatının 
da iştirak edeceğinden emin 
olduğunu tebarüz ettirmek
tedir. 

lngiliz 
ayyareleri 

Dün gece Berlini bom. 
bardıman ettiler 
Eoudra (A.A) - lngiliz 

tayyareleri, dün. gece Ber
lini bombardıman etmitler
dir. Havanın müsaitsizliğine 
rağmen Ingiliz tayyareleri
nin akını çok şiddetli ol· 
muştur. Atılan bombalardaa 
müteaddit yangınlar çıkmıı
br. 

fırkesı, kaçarken birçok 1)1 
ve varalı bırakmıştır. 

Pek ~ok mühimmat Ye 
harp levazımı Yunanblarıa 
eJiudedir. ltalyan fırkasının 
bakiyesi, kaçarken Yunan 
köylerini yağma ve taarip 
etmişlerdir. 

KIŞ GELDi 

- Bakıyorum yola değiştıirmit•in .. 
- Ne yapayım birader? Kıt ıeldi k51111irlercle palıalla-

aınca yaıayıı tarzımı itile detiıtirdim •. 
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sa atı 

Timurl ngin 
muvı-ff akiyet 

ve zafer sırları 
---o--
-3-

Ertesi gün Timnrlengio 
pilinı üzerine işe başlandı 

ve cidden o zamanlardaki 
vesaitin fikdanı göz önünde 
tutulursa bu işin ne kadar 
zorlukla başarıldığı anlaşıhr 
ve bu yapıldı, bir milyonluk 
koca bir ordu Himaliya 
dağlarını çiğniye. ek geç
ti. 

Bu harikayı yaratan ve bu 
çok güç işi başaran Timar
lt:ngin tatlı dili •e kuman
danlarına karşı gö.!terdiji 
itimad, emniyet ve hlsnü 
idaresidir. 

Bundan başka Timurlen
gin muvaffakiyetini temin 
eden amillerden biri de şu
dur: 

O vakta kadar gerçi ca
sualuk ve gizli teşkilatı kul
lanmayan hiçbir hükOmet 
yok gibiydi. 

·~---~~-··~---------
Ssrayın içerisi yine alt 

üst olm•ştu, hare dairesi 
telaş içinde i.li. Narin •Ü

cotlarını ıeniş, ipekli şal
varlar içinde gizleyen güzel 
cariyelerEiçinde gizlenen gü
zel cariyeler dar korido•lar
da k&şuşuyorlardı. Hepsi de 
birer ceylan gibi ürkek ve 
telaşlı idiler. 

Mesle pek mühim idi. 
Kanuninin gözdesi (Rokzo
lao) la Haseki sultan ha
mamda saç saça, baş başa 
gelmişlerdi. 

Nihayet dilber Rokzolan 
ayağından nalınını çıkararak 

Haseki sultana fırlatmış, YÜ

cudunun nazik yerlerinden 
bir bayii zedelemişti. Bu 
haber biran içinde bütün 
cariyelE:r arasında dalgalan
dı 
Köşede, bucakta toplanan 

güzel kızlar fıkırdayarak de
di koduya başladılar. 

Böyle bir hadise ilk defa 
vuku buluyorau. Bir kaı ay 
ev•el Haseki sultan da Rok
zolaoın ipek gibi sarı saçla
rını yolmuş penb\: ve narin 
yüzünü tırmık içinde bırak
mıştı. 

kışları padişalıı teshir edi
yord11. 

K•uuninin zafı ziyadeleş
tikçe ftok:ı.olan her kese 
karşı tecavüzünü aıhrıyor 

onun biricik sevdiği kalmak 
için bir çek desiselere baş 
vuruyordu. 

Hergüa Haseki sultanla 
Rokzolanının daireleri ara

ı srnda zehirli stemler teati 

ediHyordn. Bu isnat ve tez
virat c kadar çirkin safha-

lar arzediyordu ki bütün ca· 
riyelerin giinliik dedikodu 
ihtiyaçlarını baştan başa 
dolduruyordu. O sabah na· 

safsa karş•Jaşan iki rakip 
evvela birbirlerine lakırdı 

yetiştirmekle ka•gaya baş · 
lamışlardı. Fakat dil kavga-
sı kızışınca tokat başlamış 

nihayet sebrede .. iyen Rok
zolan nahnıaı Haseki sulta-
na sayurmuştu. 

-Sonu var-........................... 
f Faydalı f 
i il2iler i 

11 2nciTtcıri' 
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Tarihte sarhoı 1 Halkın Sesi s•••d1' 
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kad!nla ir çok v ta~ 
Şarap insanlarla beraber daşl r beledi"' 

doğmuştur. Çiiokü eski in· 
sanlar, bilhassa Romalılar yemİzdeD 
ilahlarına şarapla dua eder- ) t 
terdi. Asuri ve Sahil tari- ya) varıyor~•• 
hine göre içki dünyayı sar- Bilmiyoruz, memlekett ~ •• 

mıştı. buhranı mı var, yoksa·b~ :,-
0 za•an bira yokmuı, ihtikar karıştırılmak 1111 15

1
,. 

fakat şarap mebzulmuş. Ba- niyor?!. Bir çok vatand•t e· 
zı meyvelerden rakıya ben· nn ellerinde şişeler ye t:l.,, 
ziyen bir takım içkiler daha keler olduğu hıalde oıab 1ı·o 
içerlermiş. mahalle; dükkiu, dfik ~e 

Asurilerde içki o kadar dolaşarak gaı aradıkları deo 
ileri gitmiştir ki zamanıo her baş vurdukları yerl~t ,. 
hükümdarları Amerikada "yokl cevabı verildiğio• Y . " ,,,. 
olduğu gibi alkolu men'e na yakıla bize aolatınıf 
mecbur k .. !mışlardı. O ka · dır. lr 
dar ki b~rinin ş•uap ıçtiği BeJ .. diyemizin faal ve IJl.11

90 yahut sattığı görülüuce he- tedir eli bu işe karışır ti· 
men idam edilirdi. belediye mt=murlarımıı~ Jet 

Mısırlıfaı ve Yunanlılar zım gelen şiddetli eoıır r 
da çuk yemek ve çok içmek verilirse halkımız minııett• 
busust da p e ' ileri gitmiş- kalacaktır. d• 
lerdi. Eski Romalılar da on· Bilindiii üzere petr•l al 
)ardan. aıağı kalmıyorlardı. zaruri bavayi~teudir. S•1 t 

Netekim eski Romalılar reisimi2in k6mfir de •• ıı;, 
yeni bir arazi işgal ettikleri iı te olduğu g~~i . baaull etli 
zaman askerlerine ilk emir- önüne ge~ecegını k••• ~· 
leri bağ yetiştirmek olurdu. uumuyor •• lltuf larını b• 
Bugünkfi bağlıklar Romalı liyoruz. 

muhariplerin yadigar.dır. Halkın Sası· sH• •• "kıd'ft ~ 
Buouola -beraber Romalı- r 

lar 35 yaşına girruiyen er- --- ıımııı•oıı- ---~ 
keklere şarabı menettikleri H m vahci, 
gibi badınlar içkide.o tama- y 

men yasaklanmıştı. hem ehli 
Neronun hükümdarlığ• l 

zamamada bu kanun değiş· Fil, ehlileşen •e insao •: 
tirilmişti. Sarhoşlar yalnız ra hizmet eden bir hay••" 

Fakat bundan en 
kemmeli Timurlengia 

mü
mey-

işte şimdi sevilen gözde 
kıskanan sultandan intika
mını almış bulunuyordu. 

para ceıasile cezalandırıl· dır. 
1
, 

• k mağa başlanmışb. Ehli fil çok sakindir, ı;,. Yün fanilaları llıar en Orta çağda içki bütiin rine binilir, iri ağaç gö• -

dana getirmiş •e dünyanın 
her tarafına bu teşkilata 
mensup adamlarını gönder
meıi olmuştu. Timurleogin 
kurduğu c: sus şebekesi pek 
monta.zamdı. 

Bugüngü (lntelijeo servis) 
iıı hemen hemen küçük bir 
örneği denılse yeridir. Çün· 
kü Timurtengin yine tarib
Jerde meşhur olan ve Cebel 
ş~ybi uı;veniyle anılan Ha
san Sabbab gibi çok mun
tazam ve pek mükemmel 
btihbcrat teşkil.itiyle Timur · 
lengin adamlarını ta kralla
Jarın yatak odalarına vara
rak hazinelerine kadar so
kulmuş ve planlarını elde 
etmiştir. 

O zam•nın casus şebeke
leri içinde en çok iş gören 
~e Timurlcnge :zaferler ve 
şanlar kazandı!an bu teşki
lat olmuştur. 

TfoıurJengin en büyük 
muvaffakiyet sırrı düşman
larının kuvvetlerini vaktında 
öğrenmek, düşnı oları ara
ınoda kendisine tnraftarlar 
peyda etmek onları11 ea za
yıf noktalarını keşfetmek 
ve bu sayede eld J ettiği 
büyük zderlerden daima 
maiyetinde çalışan kahra
man kumandanla.-ına büyük 
bir şeref Ye ıan payı ayırt
mak elmu9tur. 

-Devamı Yar-

işin açıkçası Haseki sul
tan Rokzolanı Kanuniden 
kıskaoıyordu. 

Padişahın bu güzel Rus 
kızına iltifat etmesice ta
hammül edemiyor. onun 
parlak ve cazip güzelliği 

yanında sönük kaldığını his 
sediyordu. Seven ve kıska
oan kadının içini yakıp ka
vuran ihtiras ne müthiş kio
Jer doğurur. 

Bu iki rakip kadımn da 
mütekabH kin nefretleri gün 
geçtikçe ziyadeJeşmekte 

idi. 

Son zamauiarda Kanuni 
yeni gözdesine fazla eh m
miyet v rmeğe başlamıştı. 

Onun hı. çın ve asabi tavır-
1 .. ra, naz ve sih m!e dolu ba-

-:,--

Yün fanilaları yık.arken 
çekmemesi Ye sertleşmemesi 
için şu şekilde yıkayınız: 

"Ilık bir •suyu sabunla kö
pürtünüz, içine ·bir kahve 
k .. şığı aaooyak atınız 3 lit

re suya bir kahve kaşığı. 

Fanilayı suyun içinde 5 da-

kikcı bıraknu:ı. Arada sırn

da suyun bara::etini düşür-

memek için, içioe ~ıc k su 
iJa ve ediniz. Soura fani l ayı 

çıkararak köpürteceğ i ni:z 

soğuk suda çallulayını:z. iyi-

ce çalkal duı.tau sonra tek
rar amonyaklı ve sabunlu 

ılık suda iki saat bıra. rnız. 

Tekrar adi soğu suda çal

kal:.tdıktan soma sılrn,adaıı 

kurutunuz. 
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BugUn matinelerden itibaren 
Franın:ca sözlü muazıam bir san 'at harikası 

KARA GÜNEŞ 
ı BaşroUerde 

ı Nancy Kelly Spencer Tracy - Rıchard greene 
ıAyrıca: 
; Milli Şefimiz foönü tarafmdaa Millet Meclisinde ir.ıd 

ı buyurulan ve bütün dünyada fevkallde akisler yepan l>ü-t 
ı yük tarihi nutukları ... VE : 

ı Fox Jurnald'da: En son ve en mDllim haberleı ı 
ı SeanıJar: burtin: 2.45-~-7,15-,,!0da ı 

'zz•:z::•z•••~••••••••••••, 

Avrupayı ıarmı~tı. Bu asır- leri çektirilir. Hatta saP' t 
da kadınlar içkinin esırı sürdüğü bile -.akidir. F•~~. 
haline gelmişlerdi. O ıamao vahşi filler çok korkuııçtll,, 
alınan bütün tedbirlere rağ- lar. 8ilhaı1sa hiddetlenirle t 
men kadmların bu cereyaoı- se süriiler halinde koşırl•; 
nın i5nü~e geçmek mümkün Önlerine köyler bile geli• ' 
ol2mamışb. Kadınlar en ağır bu köyleri harap ederl,V 
cezalara çarpılmuğı göze """"""'' 
alarak şaraplarını letkede
memişlerdi. 

~--. ....... __ 
Ae 

ams 
b •• 

D ~~yii 2'0S 

ma 
ri ? 

Gmpta kc.vsi uzab gö-
ı· ünmesi bavc oın boıacağrnı 
ve şiddet1i y~ğmur yr.ğaca
ğını gösterir. 

Bol çeşit, uygun fiy • t . 
temiz, k&tıkısaz ve ıyi mal. 

ı\lışverişte say•, doaruluk 
ye iaan. Tel•l•n :311Z 30-1 

Çok kıymetli san'atki' 
B. Ibramim Aybars jl' 

Bir ..Jektrik işiniz ~e be~ 
hassa usta:n yok deo~' 0) 

derecede az olan bir (rs 1 ~ 
tamiriniz oldu mu; bu !~ı 

ideğerli ve ayni zarn"tı-1' 
miitevaı.i •e insaflı sao '•_.ti 
rın Karııyakada Keınal~~ 
caddesinde ( 108 ) nu~,, 
"Elektrik ve Radyo,, a 
sine koşunuz. ,-

Radyo1:ı.un hastalıklı', 
le iz ve tedari basu9'1~~ 
ıi terdiği sadakat ye -.A' 

'b' b•Y' re~e siz de bizler r• 1 -" 

ka laHkımuz. Harar••le 
ıiyı;ı; etleri,;. 



(Halkın s .. ı) 

·d;kt;;.;-İ• Devrilen taç- ıeunları biliyor 
ögu" ••tıeri:21! lar, düşen dev· musunuz? 

il 1 • 1 • 
---0 -- •• et reıs erı - 0

-
_2_ Geçen sene lngiliz mü-

b_ --•-- dekkikler, MoğoHstanda 211 

~§ ağrıları Norveç: yaşında bir ibtiy•r ihtiyar 
görmüşlerdi Bu adam, mü· 

t. enbursr Hıtaı Vll dekkiklere yaşını isbat et· 
hb •• ha•••• '4eiiımi7 1939 harbinde sahne olan tikten iki ay sonra bir kaza 
Jerferde u•n middet neticesinde ölmüıtl. 

yerlerden birisi de 7 inci 
talarda ve ı-ok oturan 
ı " Hakon•n kral bulunduğa 
•erde, bir de ııhbate 

Norveç olmuttur. Aslen Da-
•••z gıda olanlarda bir nimarka hanedanına mensup 
,~ıtalıldar düı&ndüren bulunan kral 1905 de Nor-
._r olur. 
~I veç tahtına getirilmi,tir. 

1tılıyor ki, baı ağrı· Krali ;e, logiliı kruh 7 inci 
llflc çok sebeplerden ile- Edvardın kızıdtr. Hakoo bu 
·~İ.Jor. O halde esaslı harbi de geçen seferki gibi 
llluayeoe ve tedaviyi , seyirci kalmakla atlataca-
. ettiriyor demektir. Se- ğını umuyordu. Fakat, logi· 
bulunursa, bu müziç ız· tiz adalanaa taarruz ıçın 
t.ıa kurtulmak her !)al- Norveç sahillerini kendisine 

hlc kolaylaıar. Bunun d lfizumlu addeden Hitler, bu 
· evamlı baı agıısıoı kendi halindeki devlete 
t lcaı ıılamamak, derhal saldırmakta biç tereddit 
" tedavisine başlamak etmedi. Kral '8 yaıında ol-

~· ~ - d .., masına ragmen, or usunun 
~de yarım baı ağrıları başına çarpııtı. Nihayet 

a_ · memleket teali• eldu. Ba 
lllar her hafta veya röo memleketine ıökea 

~) kriı ıekliade ıelir. korkunı kibasan re,meai•i 
\ •, hiı ajrı ol•uyan lagiltere krabnıa •ieafiri 
~~le ı&nler ıeçer. Ek- olarak \,eklemektedir. 
\ • •empatik denilen si-
~ ~•leainin teıevvlfiln· 
~leri gelir. Bu neyi baş 
~ rı11da b•lanb, k•ıma, 
\ ~ b. biaıı, baı d&nmeai 

4.1 lll•nar. 
\ et bozaklukları, idet· 
'~e•il•e 2amaaı, ıebelik, ı 
\ ~ leıevv&ıler, heyecan 

Danimarka 
Chrlıtıın 

1914 harbi yanı batıada 
patladığı ıaman, heaiiz tahta 
çıkalı 2 sene olmuftu. Cbriı 
tian, bitin gayretini ıarfede
rek memleketiai bitarafüktan 
ayırmadı. 

' '•• rıdalarıa yenilmesi , .. 
'"till baı ağrıları nibe
~ lleydana ııkmaıına 

-: olur. 
' •da tedavi, asabi elim
~ b•ıuktu;unu dtbelte
~lareJere baı vumak, 
~ta iıin de hekime mft

k'-:':t etmektir. 
"' Za•anıada bat ve 

Harpten ıonra, Yaktiyle 
Bismark'ın Almanyaya ilhak 
ettiği, Danimarka cenup kıı· ı 
mı (Selacsvig) Versailles mu-\ 
ahedeıiyJe kendisine verildi. 1 
939 harbinde Chriıtiaa, yine 
bitaraf kalmak ümidindeydi. 

.. re konacak soğuk kem· 
, ', 'ok faydalıdır. Bu 
d lada ağrıyı kesen ilaç-
' ahnır. 

(Devamı var) 

-·-

Fakat of nisan 941 ıecesi 
Hitler, birdenbire hiieuma 
geçti. Gece Danimarkalı ela
rak yatanlar, sabahleyin Al- 1 
man tebası olarak uyandılar. ı 

Kral, bugün, hill tahtını 
muhafaza etmektedir. Fakat 
memleketi hürriyetıne sahip 
değildir. 

1 

1 

* • • 
O~ sene evvel Bostonda 

yakalanan bir katil şimdiye 
kadar hapisbaaeden kaçma 
rekoruna kırmıştır. Soubeck 
ismindeki bu adam Şimdiye 
kadar dokyz cinayet işlemiş, 
dokuz defa yakalanmış ve 
her defasında ölüme gide· 
ceği günden bir gün evvel 
firara muvaffak olmuştu. Ze
kasına karşı gösterilen hür
met yüzünden dokuz cina
yete rağmen 12 senede ha
pisle yakasını ölümden kur
tarmıştı. 

Eski•olar, en ziyade iti
har ettikleri misafirleriae, 
kendi ı~•celerini takdim e
derler. 

•*• 
Remaaya kiylerinde elz· 

umlı bir kadının 16 yaşın
dan 'O yaıına kadar 52 
evlit dinyaya getirdiği ve 
ve b•nların da cimlesinin 
sağ ve her türl li hastalaktan 
salim oldukları teabit edil
mişiir. 

* • • 
Tiirkiyenin en •esut •• 

uzun amirli ailesi erz••-

dur. Bu karı koca. elli se
nelik bir evlilik laayatına 

maliktirler •c bu elli ıene 
zarfında birhirlerini biç ln-

citmemiılerdir. Ailenin er
keği eski bir mebuıtur. Ce-

nabıhak bu çifte uzun lmlr· 
ler ihsaa etsia. 

* • • 
Japon yada efe nelisi 1 ıe

ne hapse mahkfım olan bir 
köpek; bu müddet zarfında 

hapishanenin kapııından ay
rıl mamıı ve efendiıi cezası-

nı çekerek tahliye edildiri 
zaman yine eskisi gibi onu 

takip ederek evine girmiş
tir. 

anın kamlklariıi 
ıı. • ıara naklettiler 
ı_ tp dohyıa le tabliye 
ta~ Alman budud ıehir· 

Sigara içen 
develer 

1 --BDB-

Ş artan Garbe 
•ta birinden Hitler ka
'laethur olan bir diğer 

~ .. ttın kemikleri de nak
'-"1uıtur. 

Al•an, bir vakitler 
11Y•ya ve A·napanın 
11• hakim olan Şalmaa-

• .!:rlaıan kırk altı sene 
~ •iir•lı ve bu zama• 
rtl&~~ l,eı aeıinde har
'-r "ttır. . ... .. ayni zamanda 
- l•Y•t mahir bir yld· 
t' ~•aii kanundu. 

Afrikanıo baıı mıntaka
larında develere sigara içi
rirler. Bunun ıebebi si&'ara 
içen deYelerin diğerlerinden 
daha munis olmalarıdır. De
velere sigara içir•ek için 
ıa çareyi bulmutlar: 

"Develerin aj11larına ka
lın ıarılmıı bir ıigaraoın 
gireceği deliği olan bir 
tahta ağızlık takarlar ve si· 
ıarayı bu tahta ağızlığa 
sokup yakarlar. 

giden uref a 
Yerde bulunan bir iğneyi 

yerden alıp göksiiM takmak 

Fransızlarda uğura delilettir. 

Bu adet Hindlilerden l'elmit· 

tir. Hindlilere günde bir 
kere yere eiilmek sevaptır 
ve eğer bir Hidli yare egil

diği ıa••n bir ufak ıey 

bulursa o zlinlerde hir iyilik 
görecektir. 

11 2aci T efl'İll 

(20) 

Atılan çiçek, eı·mdeki açık 
kitabın bir sahifesinden yu

varlanarak yere düştü •• 
-----•c 

Arkadaşım, memnuniy ti 
andırır bir gülüşle yanımdan 
ayrıhp, taflanların teşkil 

ettiği bir köşeyi dönerek o 
yolun sağ kıyısından giden 
uzun boylu, ince belli ve 
kumral saçla bir kızın peşine 
takıldığını ve bir kaç ~dım 1 

böyle yürüdükten sonra bir 
az ileride birbiri in elini 
sıktıklarını görmüştüm. 

Artık arkadaşım kimbilir 
ae zaman dönecek yeyahud 
biç dönmiyecekti.. Çünkü 
ıönlünün iıtedijini bulmuı
tu .. Onu beklemektense yine 
glU habçesinia yolunu tut-

•ak haradaki güzellerin hayal
leriyle ,.öniil avut•ak, ayni 
zamanda muhtaç buland•
i•m istira'-atı almak faideli 
olacajını düt6nd0m. 

Her ne kadar rahatsızlı

ğım reımiı, net'•m artmıısa 
da bunun geçici olmamasını 
temin etmek, sıhhat ve neı
emin devamına vesile olmuı 
olacaktı. 

Bunu bö,Ie dütilnerek ağır 
adımlarla gül bahçeıine doğ-

ru ilerliyor, her adım atııınd.a 
coşkun kahkahalardan uıak· 
!aşarak, biraz daha sessizliie 
yaklaştığımı anlıyordum. 

Nihayet bu kalakabalar 
tamamiyle işitilmediği ve 

dinlendirici hir ıeasizlığin hi
kilw sftrdftğü bir yere gel· 
dim .• Baraıi giU bahçeaiydi .. 
Sarmaııklar arasına sıralanan 
yeşil kanapelerden birinin 
üzerine otararak, elimdelı:i 
kitabı açıp oku naja başla
dım. 

Çok j'eçmedeu· ıül çarda
ğının arkasından •hlan 
küçiik bir çiçek elimdeki 
açık kitabın bir sahifesinden 

yuf3arlanarak yere düttil. 
Önce buna ehemmiyet 

vermemiştim.. Çünkü ayar
sız bir elin küçük bir bata11 
zannettim . Likin ahlan 

ikinci bir çiçek kulağıma 

isabet etmiıti . 
Bu bal sarmaşıklar ara

sında şakrak bir kahkaha 
uyandırdı.. Arkama dlSndll· 

ğüm zaman, sara tabak &"il· 
lüoü andıran bir ba1111 der· 

ha.I saklandığını ve seyrek 
yapraklar arasından daj'laık 

sarı pırıltıların yanıp ılndl
ilini görmlıtnm. 

içime dolan merak heai, 
bu şen şakacının kim old11· 
ğunu öğrenmek hevesine dl
şiirmlştü. 

Onun bulunduğu tarafa 
doğru birazdaha eğilerek: 

- Affedersiniz, dedim. 
Eğer çiçeklerinizi arıyoraa

nız buyurunuz iade edeyim. 
Fakat bu giz~ çiçekleri, 
fuarın en güzel bir hatara11 
olarak saklamağa mtllaade 
edilirse memnuniyetimi an
latmak için kelime bula
mam. 

Birdenbire bülbtll nai•Hi 
gibi ince, ahenkli bir aeatea 
döklilen, neıih kelimelerle 
ccvaplandırıldım: 

_ Uzun zaman ıaklan
m~ia dekmeı zanne.leri•. 

_ Bunun sebebisıi ıorabi· 

lir miyim 1 
-Sonu var-

Dr. Fahri lpk 
ızmir Memleket WaatuHİ 

Roatk•• Müteha••••• 
Rentkea ve Elektrik te4iaviai 
yapılır. İkinci Be~ler Sokak 

29 Ne. T&t.1.FeN ıllll 

Tayyare Sineması Tel. 3646 
Bu hafta he.rkes Tayyare Sinemasına gitti. Her yerde 
herkes Tayyare sınemasındaki filimden takdirle bals-

setti. Neden?.. Ç O N K O 

Şark facia sanatkarı Fatma ROıtonoı 
Hayatı hakikiyedea ahnınış bir aık ve aile faciaıını 

gösteren: Türkçe sözlü, şarkılı Arapça ıarkdı 

SAADET YUVASI 
Emsaline ender tesadüf edilen bir şaheserdi. Bu rtM•I 
filme lnıilizce .• olivut evli filmi Wive edilerek hir 

kaç giin daha ıfiıteri meaice devam edilecektir .. 
Matineler: Saadet Yu ası: 3 - 6.30 - 11 .. 

Holivut R .vn: 5 - 8,30 .. 
Cumartesi gfinii t.30da illve seansı .. 

•nalıi Ahen ı~hrinde '.,. '111 ır tahta elbitelerile 

'' .... . oldup laalde 
1 .. ulunayorda. 

Milli Piyan ve Biletlerinizi (SAADET) 
llltHlnd•n •lınıs ) ÇorakJu.p t rkeıl ' •uııaı No. fa54 HHaa Tah1l11. Ôadeı Telnfcn !'97 



SAHiFE 4 (Halkın s-1) 

---------- --
r~~~~ı~I{Mo~!~!n::rıın• ~~0~N!: B. PapP-n şere

fine ziyafet fiAiiüUi 
~ a:.us~J;:.d --~--

S110r 
Haberleri 
Dla Alaanoak ıtadyomun · 

ela 1939 - 1940 tilt final 
maçı Glıtepe Ye Ate,ıpor 
takımları araıında yapılmıı
br. 

Birinci deYre 1-3 G6ıte
pe lehine neticelenmittir. 
lldnci deYre Atetlilet gay
rete ıelmiıler, iki gol çık
mıılar1a da Göztepeliler de 
ba deYrede bir gol atarak 
maçı 4 • 3 kazanmıflardır. 

--o----
dört ve dörtten 
fazla çocuk
lu muhtaç 

ailelere 
M•lttaç dlrt ye dlrttea 

fasla çoeak uhibi olaalann 
mlabet enak Ye n&fuı clz
flaDlariyle Çocak Eairıeme 
'K•rama Genel merkezi ııh
hat ıabeaine mlracaat et
•eleri ll11mdır. 

•• 
B, MOLOTOF 

Moskova (A.A\-Moskova 
halk komiserler heyeti reisi 
ve hariciye komiıeri 8. Mo
lotof bugün saat 18,50 de 
MoıkoYadaa haıaıl trene 
Berliae hareket etmiıtir. 

Italyan 
Tayyareleri 

-0-

-(Baıtarafa Birinci Sayfada)-
Blyük asker, dlhi ye 

kahraman kamandan olan 
Atatlrk milletin i~timal 
btinyeıiadeki reıanet ve ik
tisadi sabadaki kudretin ea 
kuvvetli mesnet oldajuna 
İfaretle, zamamn Ye iatiliba
lin ea eıaıb emniyet ana11-
rını teaiı etti, 

Yıllara ••ırlara hızı veren 
iradenin tesiri altındayız. 
Mltktil tanımıyaa, imkinıız
bk bilmiyea a1111inin, ima· 
aının açbiı yolda azmi, 
imam aana en çok benze
yen lımet laönünlln emrin
deyiz . 

Milletin mak6ı tiliini ye· 
nen blyük arkadasın etra
fındayız. 

FON PAPEN 
Bertin (A.~) - TiJrkiye 

bOylik elçisi, Almaoyaoııı 
Ankara bliyük elçisi Fon 
Papen ıerefina ~ir z"yafet 
verm•ttir. 

Ziyafette hariciye ve ikti
sat Yakaleti mOdlir& ile es
ki sefir Nadolni bulanmuı-

Batımızda la6nl, izinde 
hepimiz, eıerleriaia stiıle
cliji, inkılip arkadaılanaıa 
memlll'iyetiai arttırma;a ça- tur· 
lıttıiı yarda kiti ı&ale bak-
tırmıy auğıa. . ıROMANY ADA 

8. METAKSAS ZELZELE 
FELAKETi DiYOR Ki: o --o--Sef erihisar bü- ls1111H11 118 lıl11dırı. 

kômet tabibi Ulll ~ııüa attılar Telefo laFran. 
sız elçisiyim 1 

diyen meier 
Italya elçisi 

Bükreıin bir 
çok yerleri 
harap oldu 

Seferihiaar blllr6met tabib
lijine Glmüıhane merkea 
hlk6met tabibi Nusret Tok· 
AWlll' tayin edilmiıtir. .................................................... 
Vali ve Kay

makamlar 
o 

Ulldıılndetı Baladluı 
111111-ıırı 

-o-

Vali ve kaymakamlu ah
desine verilmiı olan Mut Ye 
Siirt viliyetleri belediye re· 
islilderiyle Lice, Ergani, Sil
• an, Malazıirt, GercBı, Mid
yat, Nuaeybin, Dirik, Viraa
ıebir, Sariç kazaları bele
diye reiılilderiain idare I· 
mirleri abdeıiade kalmuın· 
daki ilzam Ye zararet kal
mamut oldajandan bu Yili-
1et Ye kazalar belediye re· 
iıliklerinin Yali ve kayma· 
kamlar ubdeaindea abam••• 
icra vekilleri beyetiDce ka
bul oluamattar. 

• 
BELGRADDA 

-o-

Kahire ( A.A ) - lnfilib 
hava kamaada11btının nef· 
rettiği bir tebliide, ltalyan 
tayyarelerinin bu ıabalıa lıma
illyeye Ye lıkenderiye ciYa• 
rıqa bombarlar atbkları Ye 
ba bombaların, çoiunun cı
var tarlalara d&ttDiD ve ba
sar yapmadıtı bildırılmekte 
dır. 

--o·--
Zelzele hak
kında profesör 

Bay Fatin 
ne diyor 

-o-

lstanbul (Hasut) - Ra
Htbane mldilrl zelzele hak
kında ıanları saylemiıtir: 

"Zelzelenin merkezi takri· 
ben 40I kilometre uzakta 
ve bu merkezin Romanya 
olmaıı kuyvetle muhtemel· 
dır. Zelzelenin burada ıid
detli biııedilmesioe nazaran 
merkeziade blylk hasarlar 
olmuttar •• 

--o'--

it 1 al b• Bir Alman harpl ayan ey ı- • •
1 •• • 

1 
gemısne torpı 

ne numayıı er • bet t . 
a.1,...d (A.A~ 8uı ec- 198 e ti 

aeltt s•••teler Belpatta ftal- -o-
ya ale1biae almaJiıler oldu- NeYJork (A.A) - Berlin-
iua 1aamıılardır. a. ba- den haberlere slre, bir de-
ber mak•atlarla ~karılmaıtır. niHlb•ı lıtir Alman harp ıe· 
Ne Belıratta, ne de Yuıoı· mııine torpil atarak isabet 

ltal,aa ale1latarı almaJitler g••ili olclatu mali• delil 
IAYJaaıa bit bir 1eriacl• ettirmıştir. Bunun baaıi harp 1 

••••• ,. ~ dlr. 

• • 
ım11 
-o . 

Atina (A.A) - Baıvekil 
general Metekıaı din Ka
timeriai razeteıi direktlrl
ue ltalyaa lltimatomunan 
nasıl lrendiıine Yerilmiı ol
dapnu bir m&llkat esna
sında anlatmııtır. Metakaaa 
diyor ki: 

"-21 llkteırin geceai ••· 
babın ıaat &çlnde telefon 
çaldı. Muhatabım dedi ki : 
Ben Frenıa elçisi, ıizi he
me• r6rmek istiyorum. 

Franıa elçlıinia çok mi· 
bim bir ıey a&yliyecejini 
ditlnerek ba7uranaz de
dim. 

Hizmetçiler yatmıı olduk
larından kapı çalınınca biz
zat kendim inip kapıyı aç· 
tam. Kartımda F raaaa elçi
si yerbae ltalyan elçiıini rı
rfiaçe hayret derecesini an· 
lanınız .• 

Katimeriaindirektlrl lratl 
kararını b6yle ılratle ••111 
•ermiı olclapna lletaluaı
taa 1orm11fhar. 
Metakaaı ı• cewalH Yer

miıtir: 
.. -ltal7an aot•ıını dik

katla okudam Ye baaa 1•· 
parken de Yananhlar lıin 
ya lılr, yahatta uir ,,.... 
maaın meYaaa l.lai• oldu
i•aa etrafı ile cllf ln•ete 
•aldt h•ldam. Hiı bir h· 
rHclltle malaal 1okta.. 

--o--
Bllkreı (A.A) - Şebri•i•

de ıaat 3,30 de tiddetli bir 
zelzeleden ıoara bir ıok 
mableler harap olmuıtar. 

Karlton ıara11 'yılulmaı 
i~iade buluaaaS'JOki,i llm&ı· 
ttir. Ntifuıca zayu t çoktur. 

Halk beyec•n içinde ao
kak Ye açıklarda bulanmak· 
tadır. Hariçle telefon aıuha· 
bereıi durmuıtar. 

Sofya (A.A) - Dlla ... 
bab 3,40 de vuku balan sel
zelenia merkezi Sofyadan 
3SO kilometre uzaktadır. 

Taaada zelzel~ çok ıhl· 
detli olmaıtar. Tana halkı 
Romea topraklannda alevler 
fıtkırdıjıaı ı&rmlltlerclir. 

Siımorraf Aletlerinin ak· 
repleri kınlmııbr, 

--o---
Sovyet Rusya
da veni bir as
keri mıntaka 

Berlin (A.A) - D. N. B. 
Ajaamaın Moakowaclaa bil-
dircllti•e ılre So•yetler 
birlaji Arkaajel ••rkes el• 
mak lzere yeni l»ir mlda· 
f aa mıntakaıı teılril etalı· 

tir. Kafkaa ord•ıa kam••· 
elanı ıcneral Kaprof b11 
b61reye tayin edilmiıtir. 
Odesa askeri mıntakaıı ku-

maadaabtı ı••eral f •r•· 

Yİ~···· l•Jİ• •• u.u ... 

Kumar 
Oynadılar 

• 
lkiçeımelik Mecidl~ 

nında Omer otla M 
Hilaeyin otla H ... •, 
otla Mecit Ye Ahmet 
Haıanıa odada ka•af 
nadıklan ıırada 820 
para ve bir d•te iı 
kiiıdı ile b1rlikte ıaç 
ya kalaamıılard11. 

--01--

Çirkin bir 
reket 

lunmaf •e ite 
eden Kızım kıaı 19 
da Mak bale yede bıçak 
hir ettifiaden 1abla 

Dövmiif 
Keıeciler ıeabarcla 

him otla ka11k~ 
bar arti•leriadea 
kızı 22 yaıında 
keadiaile danı etm• 
den maiber olarak 
j1l kendiıine zabit 
Yerdijiadea 1akala• 

Necatiyi 
Yaraladı 
KaraJ11tina Ea•eriJ• 

deıind' HlıeJİD otl• 
ajız mlnakaıa11 ytls 
Ramana ellu Necatlı' 
çakla hafif ıurette 
dıf111daa yakalanmıfbt• 

o 

Kansına bı 
çekmiı. 

mJ tır. 

o -

Canavarı 
lki~~f melik Orbaal,. 

halleainde Mehmet 
Ahm..ıt bir arada o 
ları Şakrl kııı 10 
Hari1enia ıraıaa te&I 
tip ıiklyet edilmif • 
la yakalaamıftar. 

Dünkü Ha 
Maharebel 
l.eaclra (A.A) - Dil' 

a1aletiae Ye ..... 
Aı... ta1areleri • 
Yeyalaatl lpr ta_.. ..... 

mflreklsep rr•plar 
h&camlar J•parak bOlll 
atmı ... na •• lauar 
uclır. 


