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HALKIN SESi MATBAASINDA BASlLMIŞTIR 

~E~çı~ · •oahiliye emni-•Yu an aşku-•Pa ti Meclis 2rubunda 
lVIısır e b k- yet nezareti• mandanlıillllD Aoka_r_a =--C-u-rn~~~;~e_t_h-alk-p-artiıi mec-

? • b •..., • lis gurubu dün toplanmıştır. )İyo • DİD bir tebliği te tgl Evvelce verilmiş olup Maliye ve iktisat ---o--M ısır parlamentosunun 
~ harbe karar vermek 
tere perşembe günü bir 

~~Plahtı yapacağı bakkında
dl ~aberler etraf1D.:la birçok 

l 
tdı kod ular birbiri o i bazen 
t . 
Yıt ve bazen de tekzıp 

~cien tefsırler ve mütalea-
• •r işitiyoruz. 
• ..A.haıet Mahir paşa ile bu 

tllnkü Mısır Başvekili Ha-
• ~iQ Sabri paşanın taraftar

•tının bi!'birine zıt propa · 
ttndalara ve bitiocilerin be
~I tn harbe girilmesi tarafını 
l t' 'k 1ltaı etmelerine mukabil 
h incilerin bu meselede da· 
d' Çok ihtiyatlı ve çekinğen 
~lraumaları Mısırın harbe 

~it... . . • ·ı ,
1 
...... esı ve gırmemesı ı e 

/kadar Loadra ve Berlinio 
• t~Y~si, diplomatik mabfolle

~ kadar gizli istihbarat, ca
~ 81uıc ve propaganda mer-

f t~lerıni de ciddi surette 
''l' ı ltı 1Yete sevkt:tmiş bulun-
'ktadır. 

J ltalyan tayyareleri lsken
~tr· 
lif 1Yeye ve Mısırın muhte-
b6 ltıahallerine yaptıkları 
İl• tunılarla bu harbi filen 
... ~'il etmiş ve mubasemata 
''tiş . l v 

ltı lllış olama arına rag· 
~ 'tt. Mısırlıların bu tanı 
~•teketi her yerde merak, 
~~Y'can ve alaka ile takip 

11'1lıtı•'dadır. 
b Bu fili harbin başlaması 
1~ \.e ltalyaolaıın Mısıra doğ 
~ 1lertemesine mani olan 
~~ 0nları çok mlişkül mev· 
t?.e so' an lngiliz kuvvetle
l~llırı gösterdıkleri yararlık 
tı ~·· l b. b. l . tl.l "oren er ır ır erıne so-
Y()tlar : 

~' Bu vaziyet karşısıoda 
d:b•r kararını vermek için 

' ne bekliyor ? 
SIRRI SANLI l ~~"'-"'-~~"'-""-~~~''''""''~~ 

llgiliz gemileri 
hat adı 

l 
t'd andra (A.A) - Alman 
ltıi l'()su evvela deniz kafiıe
b, ~den 37 bin ton he eminde 
~,: "apurumuzun batırıldı-
~,yı "e bilahare zayiat mü
~tı~deye çıkarılarak bu mik
d1.1- 44. bin ton 7 vapur ol
lt,tl.lnu söylemiştir. Hakika
b,t h.iç bir vapurumuz 
·~~lllllıtıış yalnız iki vapu · 
~ ... '-l:tda hafif hasar olmuş· 

\ h -
b,\ lritiye komiser muavini 

'll•ıofu tayin etmittir. 

---o---
Londra (A.A) - Dahilieye 

emniyet nezaretinin neşret

tiği bir tebliğde geçen ay 
içinde 6334 sivil ö lmüş ve 
8634 sivil yarala,.mıştır. 

Hazirandau bu ana kadar 
yani 6ay zufıoda 14957 sidl 
ölmüş ve 21367 kişi yaralaq-
mıştır. 

---o--
Yunan Kralı
nın Mesajı 
Atioa (A.A)-Yunan kra

lı iidnci Jorj tecavüze · uğ
rayan kasabala· a bir mesaj 
göndermiş ve ezcümle de· 
miştir ki : 

"Sulh içinde yaşayan mem
leketimize alçakca hücum 
eden ve askeri hiç bir kıy · 

meti olmayan açık şehirle

rimizden olan Selanik, Kor
fu, Golos, Yanya ve daha 
bir çok şehir ve kasabalan
mızı bomba atarak kadın 

ve çocuklarımızı kahpe-
ce öldürerek harabe 
haline gelen bu şehirlerimi
zin vaziyetleriyle kurbanları 
görmek için dünyayı davet 
~diyorum. 

Kahpace yapılan bu taar
ruzlara Yunan evlatları şi· 

mali Epir dağlarında bakn.
man lı kla rını göstermektedir· 
ter. 

Duşmanlarımız cezalarını 
fazlasiyle gört-ceklerdir. Siz· 
leı e selamlarımı günderir 
vi! sabır tavsiye ederim." 

--o---

Italyan 
releri 

tayya
Kahire 

civarına bom
ba attılar 

Kahire (A.A) - ltalyan 
tayyareleri Kanal bölgesiyle 
Kahıre civarınK bomba at
mışlardır. Kahire civarına 

ahlan bombanın birisi bir 
bostana düşmüştür. 

---o---
Şimali 

Afr·kada 
Kahire (A.A) - Mısır ve 

Teoyede değişiklik olmamiş. 
Yalnız Sudanda çarpışmalar 
olmuş ve dllışman ağır zayiat 

vermiştir. 

--o--- vekaletlerini alakadar eden sual takrirleri 
Atioa (A.A) - Yunan hakkındaki cevaplar srelecek celseye tehir 

~rdulan başkuıuandanhğının edildikten soııra hariciye vekili Bay Şükrü 
tebliği: saracoğlu kürsüye g .dmişh r. 

Alınan esirlerin adedi git- Hariciye vekilimiz Meclisin son tatil ka-
tikçe artmaktad1r. Bilhassa rarındanberi siyasi ahval ve hadisat hak-
itinam edilen harp malze- kıodaki vaziyeti ve Türkiyenio durumu ile 
mesi arasında 7,5 ve havan alakadar olduğu bütün meseleleri iki saat 
topları, makineli tüfek, mer· süren bir izahatla bildirmiştir. 
mi ve iki alay sancağı bu- Söz alan bir çok hatiplerden sonra bat· 
lunmaktadır. vekil doktor Bay Refik Saydam kürsiye 

Ve yaralıların miktarı ise gelerek icap eden izahati vermiş, bu İza· 
150 den faıladır. hatlar umumi heyetçe tasvip edilerek cel-

0. domuzun düşmandan seye saat 17.40 ta nihayet verilmiştir. 
aldığı köylerin hepsi harap ____ .. ____ _ 

olmuş bir vaziyettedir. 

---o---
Maltaya yapı

la~ hücumlar 
Londra ( A.A. ) ·- Dün 

ltalyan tayyareleri Malta 
üze inde çok yüksekten uç 
muşlarsa da yapılan hava 
muharebelerinde bir ltalyan 
tayyaresi düşürülmüştür. 

Tayyarenin pilotu ölü olarak 
deDizden çıkarılmıştır. 

l\1altada şimdiye kadar 
180 defa tehlike işareti' ve· 
ri miştir. 

Ve 84 defa ;.vcılarımız 

ltalyan tayyarelerini yaka· 
lamışlar ve püskürtmüşler

dir. ltalyanların zayiata bire 
karşı on dörttir. 

Ş i mdiye kadar 28 ltalyan 
tayyaresi düşürülmüş ve 22si 
d ~ • ğn hasara uğratılmıştır 
ve lagilizlerio zayiatı 3 tay· 
yilre ve 2 pilottur. 

---o--

Sovyet 
Matbuatı 

Moskova (A.A)-lngilte
nin Moskova büyük elçisi 
dün akşam Sovyetler Birliği 

hariciye komiser muavinini 
ziyaret etmiştir. Sovyet mat
buatı Bay Molotofun Berli-

oe yaptığı ziyaret bakkıada 
tam bir sükut muhafaza et
mektedir. 

---o---

Molotof itler
le görüştü 
Berlın (A.A) - Dün ak

şam üzeri Hitlerle Molotof 
2,5 saat görüşmüşler ve bu 
görüşme saat 18 ze kadar 
devam etti. 

Kahraman ve feda
kar erlerimize 
kışlık hediye 

Kahraman erlerimizin kışlık pamuklu 
vesair giyecek eşya hazırlama faaliyeti iz. 
mirde bir hayli artmıştır. 

Yardımın daha esaslı bir şekilde olması 
için Kızılay cemiyetinin bütün merkez •• 
şubeleri bu işi oığanize etmeğe memur 
edilmiştir. Parti teşkilatı Kızılay cemiye
tine yardımcı' olacaktır. 

Valimiz Bay Fuad Toksal diin bu me• · 
zula ehemmiyetle alakadar olmu~ ve Kı· 
zılay cemiyeti reisile görüşmüştür . 

Bu 
akşam 
Ankara 

Palas 
Salonunda ~:; 
Saat 9 da 

MUALLA, KEMANI SADİ ve ARKADAŞ
LARININ B0YÜK KONSERİ 

Fevkalade Zengin Proğram 
1 .- Rast Methal 
2 - Nesabürek beste 
3 - Senin Aşkınla (Dedenin) 
4 - Nihavet şarkı (Ayrılık) 
5 - Turnalar 

ikinci Kısım 
1 - Nehavent saz semaisi 
2 - Kemanla taksim (Sadi t.uefındaa) 
3 - Oyun havası 

· Ücüncü Kuım • • 
1 - Taksim kanunla 
2 - Bir dilbere (Frahnak yürük semai) 
3 - Ey koncayi nazik (Muhayyer sün· 

büle şarkı, Sultan Selimin) 
4 - Görünce ben seni 
5 - Dün yine günümüz (Mahur şarkı) 
Yerler numaralıdır timdiden tedariki 

mercudur. Telefon: 3 4 3 • 

- narOC gıl"Ol81 l~au naı7ra1• ••••- ----r · - . -· ., 

1 
dan 11.aberdar olmadıaını ı 

1 
H lbuki asıl İtalya onun bitaraflığını boıana kızıp durmaktadır. 

bildirmittir. zıyor ar. a 
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Fatih Sultan 
Mehmet 

---o---
-2-

içinizde Türk kamusu• 
· nu ezberden okuyacak varsa 
ileri gelsin. 

Dedi. Alin ler ve meşhur 

adamlar birbirlerinin yüzü"e 
bakarak"Bu mümkünmüd'ür,, 
gibi kaş göz işaretlerine 
başlayınca koca Fatih hep
sinin önünde kamusun ba
zılarını birer, birer okuma
ya koyuldu. 

Bütün alimler ağızlarını 

birer karış açhlar ve son 
derece takdir ve hayretle 
genç badişaba baka kaldı 

lar. 
Bir rivayete göre Fatih 

kamusu baştan sonuna ka
dar ezberden okumuş ve 
sonra da şu sözü ilave et
miştir: 

"Öyleyse bu camiia imam
lığına benden ayık kimse 
yoktur," 

Bu hadise Fatibin şöhre· 
tini kat kat urtırdı, nüfuzu 
biitün dünyaya şamil bir 
durum aldı. 

Bütün bilginler içten ge
len takdir ve hayretle Fati
hin dizini öpt üJer ve karşı
sında boyunlarını ağ diler, 

Yine o devirde Bizans 
imparatorluğu ııua muhteşem 

sıraylarındao toplanan çok 
guzel ve müstesna cazibesi 
bulunan cariyeler Fatihe 
arzedildiği zaman biç kim
seye iJtifat göstermedi, bun· 
ları birer birer vezir ve k u
mandanlarına hediye etti. 

işte bu vaL a da onun fe
dakarlığını çoğalttı, Kendi 
nefsinden Ön<;~ öcce başın· 
daki adamlar nı düşünmesi 

ve onlara iltifat etmesi nü
fuzunu arttırdı. Bu hareke
ti de onun muvaffakiyet 
şartlarından sayılır. 

lstanbulun etrafı kuşahl

dığı zaman Fatıh bizzat kıta 
ve taburları dolaşarak as
kerlere adalt t ve hakkani
yet yolunda hareket etme
lerini ve kim! eye zülum ya
pılması, lstanbul civarında 

bulunan rumların mallarına• 

dokunulmaması, bu halin 
mağlübiyete işaret bulundu
ğunu ve eğer adaletle hare
ket edilirse zaferin muhak
kak kendi tarafında olacağı 
nı seylemesi a!kerler ve 
halk arasında büyük bir 
sempati oyandırdı. Haft.a 

-Devamı var-

-3-
O ebediyen bu dört duvar ara 
smda kalacak, ömrünü Ha
seki sultanla didinmekle ge
çirecekti. 

Bu ifrit kadın olmasa ne 
asude, ne rahat 
sürecekti. 

Fakat bu nasıl 

bir hayat 

olacaktı 

bu cinayetine kimi iştirak 
ettırebilecekti. Bu o kadar 
tehlikeli bir işti ki kendi 
ölümünü daima gözönünde 
\tulundurmak icap ediyor
du. 

Fakat bu lazımdı. Kendi 
hayatı için h blike olsa bile 
Haseki sultandan artık ne 
suretle olursa olsun ebedi
yen kurtulmak lciztmdı. 

Ruk.zolan ayağa kalktı. 
Yüksek kafesin kenarına 
başını . dayayarak pencereyi 
saran çiçekl :?rin arasında 

bahçeye bakmaya başladı. 

Sık kavdk ağaçları, parlak 
yaprakh zakkum dallarile 
nar çiçeklerini bimayekar 
gölgeleri altına alarak ha
vaya doğru uzanıyorlardı. 

Bir ak ağa n ı r ağac nın s~

rio gölgesine yatmış kim 
bilir neler düşünüyor, yanı

başında bir keni gerinerek 
çimenler üze rinde düşünü

yordu. 
Bunların hiç biri Rok.zo

lanı oyalayamıyordu. O bey
nini kavuran fikri mevkii 
tatbike koymak için vazi
yetlc r düşünüyordu, 

Oou uyurken sadık adam
larından birine boğdurmak 

Bir yolunu bulup yemegın 

içerisine zehir katmak. Ağa
lardan birini iknağ ve iğfal 
ederek ak ağalaran elinde 
parçalatmak ve nihayet p t 

dişahın üzerinde müessir 

şık · 
ızmir Memleket Hastanesi 

Rontken Mütehassısı 
Rontken ve Elektrik tedavisi 
yapthr. İkinci Beyler Sokak 

29 No. TELEFON 2542 

sa atı 
t olarak ceUada havale etme

sine müsaade almak, 
Bunların hanginin daha 

kolay olacağını düşünmekle 
meşgul olan Rokzolan evvela 
sadık cariyesi Gülnoşu ça
ğırarak kararını izah etme
yi mevafık buldu ve hizmet
çilerden birine hemen nere
de ise Gülnoşu bula-ak gön
derilmesini emretti. H ~ rJs 
gözde yavaş yavaş süküoet 
bulmaya başladı. 
Gülooş o.dadan içeriye gi

rerken Rukzolan bala ayak
t.l idi. 

Vefakar cariyesini dudak
Jarıada cağlı bir tebessümle 
karşıladı ve onu ta yanı ba
şına çağırarak fısıl fısıl fi-
kirlerini izah etti, Güloeş 
hanımın sözlerini hayret ve 
dehşet içinde dinliyordu. 
Fakat Rokzolan fikirlerini 
o kadar kati bir eda ile 
izah ediyordu ki cariye bu 
sihirli irade karşısında bü
yüleniyor, hanımın ca.niyane 
tasvirlerini mülayimle kabul 

ediyordu. 
-S"nu var-

Sun'i ve tabii 
miknatis 

Sun'i mikuatis ancak 11 
inci asırda Avrupada ima: 
edilmiştir. Fakat miknatis 
daha çok eskiden biJinen 
bir şeydi. Yunanlılar, Ma
kedooyada ve Küçük Asya -
da tabii miknat sler bulmuş
lardır. 

-o-

Dünyada ilk 
afiş 

Dünyada ilk afiş, Ameri
kada bir duvara yapıştırıl

mıştır. Bir bira ilanı idi. 
Halk duvara yapıştırılmıı 

kağıdı okumak içio toplan
mıştı. Bu vak'a buudan 150 
sene evvel vukua gelmiştir. 

• • Tayy re Sineması Tel. 3646 
Bu haft,;-he.rkes Tayyare Sinemasına gitti. Her yerde 
herkes Tayyare sinemasındaki filimden takdirle bah-

setti. Neden?.. Ç Ü N K Ü 

Şark fa~i~ sanatkarı Fatma Rüştünün 
Hayatı b.1k1kıyedeo alınmış bir aşk ve ai 'e faciasını 

gösteff a: Türkçe sözlü, şarkılı Arapça şarkılı 

SAADET YUVASI 
Emsaline ender tesadüf edilen bir şaheserdi. Bu güzel 
filme lngilizce Holivut revli filmi ilave edilerek bir 

kaç gü cı daba gösterilmesiee devam edil cektir .. . 
Matineler: Saadet Yuvası: 3 - 6.30 - 10 .. 

Holivut Revü : 5 - 8,30 .. 
Cumartesi günü 1.30da ilave seansı .. 

ıuıuac uzaıuııtırabıleceji 

keyfiyetidir. 
ıırrı••ıtne •lıaade 

miıtir. 
·ar~ ame tb:ere •tlil- I ._ • k-
b-.rı• ıit•ittir. 

m lll!ll mmınımnıumı •ııun oıumnıııınıııımoının 1m ınn11111111m ııııını11nın ..... 

: Ha!~ Doktorunun l 
Oğütleri: -26-
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Ci~erlerimizi nasıl 
korumalıyız? . 

Bu kıymetli yazıyı çok değerli müteft~ 
kir doktorlarımızdan Dr. Ali Ridvaaıo s•· 
lahiyetH kalemine medyunuz. 

Nefes almanın vücudümüz için ne kad•' 
şiddetli bir iht(!·aç olduğunu şilpbesiı b~' 
pimiz idrc.k ederiz. Fazla değil, şöyle 011 

· beş, yirmi saniye nefesimizi tutar ve ke0
' 

di nizi tutar ve kendimizi bava aJoııkt•0 

mer.edersek, nasıl tahammül edilmez b•~· 
Jere düştüğümüzü ve bu azaplı mabroo:ı'' 
yeti müteakip taze hava için ciğerleriırıİ•e 
yol verdiğimiz zaman oasıJ yeniden ''·~ 
bulduğumuzu çocuklar bile bilir ve takd

1 

ederler. 
Fa kat bu hayati işin yolile içra ediJoJ'' 

si ~için g~z ön~nde ~utulması lazım·. gele: 
saghk kaıdelerıne dıkkat edenlerimıı f 0 

azdır. 
Evvela, nefeıı almak nedir ve nefes ,Jıo' 

ca vücudüm ... zda ne gibi işler oluyor, b-· 
nu tetkik edeJim: 

N~fcs almak, ciğerlerimize havanın git'. 
mesi ve çıkması şeklinde tarif edilir. 'Y•'~ 
şu her kesin bildiği şekil ve zefir ,d 
iki .zamana ayrılmış bir hadise. .1 

Ben bu tarifi, tıpkı nefes alma şek1İ~1

1 
gibi, eksik buluyorum. Teneffüsün tarif

1
' 

şöyJece tamamlamalıyız: 
Nefes almak: Ciğerlerimize havanın gi;: 

mesi, orada durması ve sonra çıkması d 
kt . B · · bH l d · ,e me ır. unun nıçın oy e enmesı ,, 

böyle olması icap ettiğini biraz ıonra aı 
reneceği.z. 

Nefes alınca burnumuzdan giren b•'' 
eli' 

nefes yollarından geçerek ciğerlere 1 l' 

Ciğerler . nefes borularının gittikçe ;o'ı 
ıı.r6' 

leşen sayısız kollara ayrılmasından " 
müş nef~s uzuvlarıdır. r 
. Bu örgü, hava için vücudümüzda g•16. 
geniş bir temas sathı teşkil eder ve ,b,, 
tüa bu sathın dokuma)arı içinl, en 1~ u 
noktalarına kadar ddmarlarımız döşeO~ 
olduğu için ciğerlerde kanımız, orayı »'~ 
miş olan bava ile geniş bir temas teli' 
eder. 

Cığerlere gelen kao, vücutta kullao11
11111 

•fiti 
zehirlerle kirl~nmiş kaodır. Bu kan, '''i' 
lerde hava ile temasa geJince, kirler,. 
ona verir ve buna mu~abil bavadaPı ~ 
şamamıza lazım olan cevheri alarak 1ıı 
gül rengi ve tazeliğile yeniden \lac

0
11t 

dönmiye başıar. işte bizi yaşatan ' 
veriş 11 ~~ır 
Şu haldı:: bu nefes alma işinin b• ı 

t ' ' d· t b" I . . ' h · ' dit' emrn e ı \! ı mı.>sı ıçın, em ıçerı ıt 1 
havanın temiz, yeni bize lazım olan e'> 
haiz olması, hem de bu hava iJe te 
ederek mübadele işini başaracak ol•~,,f 
ğerlerimizio sağlam bulunması içio 

1 

etmektedir. ~ıl 
Hava, evveli temiz, yani kullan1lıJ1'jb 

olmalıdır. Yukarıda da söyJeodiği ~ıl' 
ciğere giren bav:t oradan, kanın zeb

1 
b' 

rile kirlenmiş o'arak çıkar. Kapah ~~ 
yerdeki bava, içeridekiler t.arafınd•" ~l 
)anıldıkça mütemadiyen saflığındaP 
be der. 

b' 
Zehiri çoğalır ve cevheri azalır. ŞıJ ~ 

de biz böyle bir yerde teneffüs edio';,ı' 
ğerlerimize kıymetsiz Ye zararlı bit ti ,, 

(Deva111ı 

Kin.igı- ı dördftnde Komaya 
edeceklerdir. 
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(21) 

TESADÜF İLAHI BiR 
TESADÜF OLDU •. ______ ..., _____ _ 

- Siz neden otur mıyor-
8'1tıuz? 

- Yanınıza mı? 
- Yabancılığı uouttuğu-

'-ı11za göre yan yana otura
biliriz. 

k .. Yaııın.a otururken teş ::: k-
b lıtü anlatan bir bakışla ona 
b lktıkdan sonra tekrar söze 
lşladım: 

b ·- Eee •. Anneniz nas ı ldır 
•Ytn ismet? 

. - Annem çok iyj.. Eğer 
11lİnle karşılaşacağımı bil· 
'eYdiın fuara ondan haber· 
•ıı çı"mazdım. 

- Annenizden habersiz ... 1 çıktınız fu ra? 
~· - Evet .. "Akıam beraber 
tderiz,, diye beni bırakma-

llıtlt istedi.. Ben bir arkada· 
~1tbı görmek behanesiyle ev· 
tıı çıktım. 

- Arkadaşınızı gördünüz 
lııü? 

- işte sizi gördüm ya .. 
.._ Demek fuara yalnız 

tıkınıştını.ı? 
k - Evet, her hanği bir ar· 
llldaşıma rastlarım ümidiyle .. 
d taadüf karşıma sizi çıkar-

ı. 

t ........ Bu tesadüf. ilahi bir 
dt,"düf oldu; çünkü benim 
-_.t Yalnızlıktuı canım sıkıl· 
'ia başlamıştı. 

1 .._ Siz fuara her gün böy
t erken mi çdıarsınız? 
1 .._ Vazifem olmadığı güo
"tr erken çıka11m.. Bugün 
t •~ifem vardı amma biraz 
~•hatsızdım da onun için er· 
tıı. çıktım. 

rın dibinde dürülü bir to· 
mar kağıd buldum. Lakin 
açmağa cesaret ademedim. 

- Neden? 
- Belki mektuptur. 
- Ne çıkar? Kıymetli bir 

mektup olsaydı. N .1 atılır, 
ııe de düşürülürdü? 

- Açalım mı? 

- Açarsak meraktan kur· 
tolmuş oluruz. 

lsmet bulduğu kağıd de· 
metini sardığı gazeteden 
çıkararak açtı, lakin heye
canı çok sürmeden bunları 
bana uzatarak: 

- Çok karışık, dedi. Ben 
bu yazıyı okuyamıyacağım. 

Kağıtları alıp yazıya göz 
gezdirince, bu yazının ace
mi elden çıkmadığını, yalnız 
utırfarın birbirine karışmış 

olması, kalem sabibininin bu 
yazıyı yazarken kağıda bak· 
mayıp, etrafı seyretmekte 
olduğunu anlayabildim. 

Bu yazının üzerinde pek 
fazla durduğumu gören ismet 
sordu: 

- Okunuyor mu? 
- Biraz gayret edilirse 

okunur. 

-Sonu var-

Mikrofonlu 
v agaç ar 
-o-

Sibiryanın bazı · köylerine 
yakın ağaçlara mikrofonlar 
konulmuştur. Bu mikrofon
lar sayesinde köylüler köye 

• .._ Geçmiş olsun, nenaz kurdlarm hücumunu evvel-
\tdı? 

den haber almaktadırlar. 
t ........ Yok, ehemmiyetli bir Kurdların mikrofonların 
t~ değil, geçti bile. 

bulundukları ağaçlar yakı
t. ........ Roman · okuyordunuz 
"'liba? nından geçerlerken çıkar· 

.._ E t dıkları sesler, köyde bulu· ve .. 
• .;; Ben de şu sarmaşıkla· nan hoparlörlerden işitilir. 

ı~~~·~ ..... ~~~~ .... ·~~·~-·~~' 
: l::LHAMRA SINEMASINDA i 
t Bugün matinelerden itibaren ı 
ı Fransıı:ca sözlü muazza n bir san'at harikası ı 

l KARA GÜNEŞ i 
l Başroll< rde : ı 

ı Nıncy Kelly Spencer Tracy - Rıdıard Greene ı 
t.\.Yrıca: ı 
ı b ~illi Ş :!fiaıiz loönü taraf1nd. Ja Millet Meclisinde inıd ı 
t tlyurulaa ve bütün dünyada fevkalade akisler yapan bü ·ı 
t }'ijk tarihi ııutukları •.. VE ı 
l f;'olt Jurnald'da: En son ve en mühim haberler ı 
\.~ Seanslar: bugün: 2.4S-5-7,I5--:.9,30da ı 
~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~ı 

:"lllllllliiiiilıiiiiiiiiiiiiiiiiiiııiii o- _ .. '°"' ....... 

Ruhun şad olsun Atam o·ôOiiaiıiN~er··o~üıir ' ~ ..... ~••••'·•• ···~ .... ~, .. 
Milyonlarca Türk bu gün Bisiklete binen 
"Seni,, anıyor bütün J 
Kalbindesin her Türkün şempanze er 
Ruhun şad olsun .. Atanı,, 

Mukaddes emanetin 
Hep başında milletin 
Bekliyoruz merd, metiıı 
Ruhun ş:td olsun "Atam,, 

Gösteririz dünyaya 
Her an için Sakarya 
imanın bize maya 
Ruhun şad olsun "Atam,, 

Merdiz gururumuz var 
Yurtda huzurumuz var 
Örnek şuu rumuz var 
Ruhun şad olsua "Atam., 

Başlanda '•Inönümüz., 
Bayramdır her giinümlz 
Var şanımız ünümüz 
Ruhun şad olsun "Atam., 

Hacet yoktur yemine 
Dünyanın her fennine 
Karşı koyarız yine 
Rubun şad olsun "Atam., 

N. Damla 
·--~------ - - ----

Çocuk Esirgeme 
Kurumu 

iki gün evvel gazetemizde dört 
ve dörtten fazla çocuğu olanhrın bu ha· 
yırh müessesemizin genel merkezi sıbhat 

şübesine müracaat etmeleri b.ıkkında bir 
haber ıntişar etmişti. 

Genel merkezimizin Ankarada olduğu· 
nun farkına varmayan bazı vatandaşlar 

mezkur kurumun lzmir şubesine müracaat 
etaıektedirler. 

BuDdan dolayı müracaatların Ankaradaki 
Genel merkezimiz sıhhat şubesine yapıl
ması lüzumucu izaha mecbur kaldık. 

---1111111111111111---

lstanbulun Kadıkö
yünde Ekrem namında 
bir casus yakalandı 

Ankara (A.A) - Istanbulun Kadıkö· 
yünde Ekrem Özdebir isminde bir şahsın 
bir yabancı ile müştereken askeri istih
barat için çalıştıkları teJbit Edilerek a~-
keri mah -emeye tevdi edilmiş t ir. - -

Casus Ekremi teyzezadt:Si ve lise mezu· 
nu bir genç ihbar etmek suretile vatani 
vazifesini yapmışhr.I 

---oıınnuııım--

BORSA HABERLERi 
11 50-25 kuruş arasında 2315 

iiçüm, 6-16 kuruş arasında 1657 çuval · 

incir. 8.25-9.25 arasında 250 çuval buğday 
5,625 kuruşdan 00 ton arp.ı , 19,50 den 47 
çuval fasulye, 15,60 den 20 ton susam, 

55-63,75 kuruştan 838 balya paaıuk sa· 
tdmıştır. 

-*-
lngilterede Lankaşirde bir 

garaj sahi binin k arısı üç 
tane Şempanzer beslemek
tedir. 

Bu Şempanzcrler bir gün 
garajdao kaybolmuşlar, ayni 
güode garajda bulunan üç 
bisiklet de kaybolduğundan 
hırsızların Şempanzeleri de 
alarak bisiklete binip kaç · 
tıklan tabmio edilmiş. Fa· 
kat akşama doğru üç Şem· 
panze garaja dönmüşlerdir. 

Meğer onlar bisiklete bin· 
meyi kendi kendilerine öğ· 

renmişler, ve o gün de bir 
bisiklet gezintisi yapmışlar-

dır. 

-o-

53 sene evvel 
ki en uzun 

telefon hattı 
29 Kanuosani 1887 de 

dünyanın en uzun telefoa 
hattında ilk mükileme ya· 
pılmış, bu hadise bütün düa
yada çok mühim görülmüş, 

günlerce gazeteler bundan 

bahsetmiş ve bir romaneı 

"teltfoola aşk,, isimli o za· 
man çok meşhur olan bir 

roman yazmıştı. Herkesi a
lakadar eden bu uzun hat 

Brükselle Paris arasında idi. 
Elti üç sene sonra dünyanın 

her tarafile telefonla kenu· 
şulduğu bir zamanda lım 

hadise ne kadar basit görü· 
lüyor, değil mi? 

insan mı fazla 
koşar, at mı? 
Amerikalı koşucu Joe bu

nun tecrübesini 1936 sene

sinde yapmıştır. iyi koşan 

bir atla yapılan yarışı Joe 
.. kazanmıştır. 

~ı Milli Piya.nır• Biletlerinizi ( SAADET ) 
'-•inden ahnız ) Çorakkapa Pollıtnerkeıt kııır1111 blo. 864 Haaaa Tahıla Ôader Telefoa 1491 

Bol çeşit, uygun fiy•t. 
temiz, katıkısız ve iyi mal. 

"-lışverişte saygı, doiruluk 
Ye inaa.Telef•n :3112 31~1 

a.banlax olmadıCıın.ı 
- naroe gu·oıgı •'r•u u •• , .. , ....... _ .. --· -.- ·- · --
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SAHiFE 4 

Hususi O to nobiller 
Ça şmıy cal 

mıı nnım 

Ankara - Benzin hakkında bazı laoan 
koordinasyon kara"ı yakında Millet Mec
lisine verilecektir. 

Bu karara göre reJmi otomobiller müs
tesna hususi otomobillerin seyri sefer et

meleri menolu acaktır. 

----··----
In2iltereden 
tif ve va2on 

lokomo
alacağız 

Ankara - logilt rede Fransa için ya
pılmış olan 2 2 lokomotif ile 600 yük va
gonunun hül iimetimiz tarafından sabo 

alınacaktır. ____ .. ___ _ 
Koordinasyon heyeti 

Ankara (A.A) - Koordinasy >D heyeti 
bu sabah saat 10 da Başvekil <foktor Re
fik Saydamın riyaseti altında toplanmış 
ve bazı kararlar ittihaz etmiştir. ____ .. ____ _ 
SPOR HAB ~RLERI 

Önümüzdel i Pazar günü yapılacak olan 
bölge biıincih k milsabakaları : 

Alsancak s.thasında: A takımları arasın
da Göztepe -- Ateş. Saat 11 de. Hakem 
Es ll Merter. 

Altınordu- Demirspor saat 13 tc hakem 
F. Sim.saroğhı . 

Karşıyaka-Altay saat 15 te hakem M. 
Balöz 

Halk sahası ııda B. takımları arasında : 
Göztepe-Att ş saat 10 da hakem M. Şen
kal. Altınordu-Demirspor saat 12 de ha
kem A. Kazaoova. Karşıyaka-Altay saat 
14 te hakem M. Bayra. ____ .. ___ _ 
Kibrit bayii Ba van 

Makbule 
lımirde uzun senelerdenberi kibrit ba

yiliği yapan çoh gayyur ve ç ıhşkao bayan 
Makbulenia bir müdddtenbed rahatsı z ol
duğu haber a in mıştır. 

Acil şifalar t menni eyLriz 

ister Gül, ister Ağla 

aşına, eözüne b k ve 
ona göre davran 

----.. 
Bir patron yanında çalışan daktilosuna 

şu sözleri söy ı e•: 
- Ben istirahilt odasında yalnız kal

mak ve hususi işlerimle meşgul olmak is· 
tiyorum, soraıı olursa yazıhanede bulun
madığımı söyl .:rsioiz. 

Daktilosu şu cevabı verir: 
- Dün gelen ve bugün için randevü 

verdiğiniz bayan da gelırse ona da bay 
meşguldur mu diyeyim. 

- Gelen b.ıyanın yüziloe, gözüne, ka · 
ıına, boyuna posuna bakar ona göre ya 
beni çağırır ve} ahut ona yol verirsin. 

Patronun bu cevabına 

ister GOi, ister Ağla 

____ _.__K_a_a_a_r __ u_ı_a::.::11=11 hrabileeeti 

Bir ltaly· n dağ 
ı.: ·asındaiı 

INGILIZ 
T .. y are leri . 

ancak3000 kişi Hamburgda 
kurtuldu 1 Çok Zararlar 

Atioa -(A.~) - ltalyao Y &ptı)ar 
kuvvetleri mütemadiyen ric· 
at etmektedir ve Yunan 
kuvvetleri kaçmakta olan 
ltalyan kuvvetlerini takip 
ediyorlar. 

Pidos vadis nde tuzağa 
düşürülen ltaly ı n dağ fır

kasından ancak 3000 asker 
kurtulduğu tahmin edilmek 
tedir. 

Dün bütün gün Yunanlı

lar münferit küçük ltalyan 
müfrezelerioi toplamakla 
meşgul olmuşlardır. Öğle
den evvel bunlardan beş 

yüz kadar esir gelmiş bulu
nuyordu VI! yeıııleri de bek
leniyordu. Bu mıntakada 
toplanan esırlerin adedi bin 
kad ar tahmin edilmektedir. 
Evvelce daha bir çok esir 
alındığı malümdur. 

Tahmin edıldiğine göre, 
ltalyanların bu cephed~ ölü, 
yaralı ve esir olarak zayiatı 
12 bin kişidir. Yani ltalyan 
fırkasının bütün kuvvetinin 
üçte ikisine baliğ olmakta 
dır. 

--o--

--o--
Lonara (A.A) - Hambug

da yapılan hasaratın doklar
da ve sanayi bölgelerinde 
toplandığı ve nefsi şehrin 

pek az müte es ıir oldL•ğuou 

beyanda müttefiktir. 
Son raporlara nazaraa 

Valtershop adası üzerinde 
bulunan ve Almanyanıo en 
büyük tezgablaı ı olan Blohm 
ve Ko s <ı ı ışaa t tezgahları 

ağı r hasara uğr.ımıştır. inşa 
halinde oh n yeni gemiler 
tahrip edilmiştir. 

Akınlardan biri esnasında 
o zaman Hamburg t ezgahla
rında inşa edilmekte olan 
26 denizaltıDdan beşi tamir 

kabul etmez surette hasara 
uğratıl mıştı. Bolhm ve Koss 

atelyelerinin bazı kısımları 

tayyare İnşaatına tahsis edil
mişti. 

Bunlar şiddetle bombardı
man edilmiş ve aşağı yukarı 
ikmal edilmiş tayyareler kül 
haline çevrilmiştir. 

---o--

Mo .... o 
Berin 

OFUN Şiı ali Afrika
ziyareti da bir isyan 

--o--

Askerei Meselelerle 
Alakadar Değildir 

-o-
Stokholm (A.A) - Molo

tof ile Hitlerin goruşmesi 

hakkında B '!rlindeo gelen 
haberJere göre, bu görüşnıe
ı~r Amerikanın lngiltereye 
yaptığı yardımlara bir kar
şılık ve bir müvazene tt-min 
etmiş olmak için yapılmak
tadır. 

Bu ziyarete iştirak eden· 
ler arasında askeri şahsiyet
lerin bulunmaması ve yalnız 
sanayi ve ticari mümessille
rin bulunmasi bu seyahatin 

hedefi askeri anlaşmaları 

olmayup ticari meselelerle 
alakadar olduğu anlaşılmak
tadır. 

Zayi 
1939-1940 yılı 2 nci er 

kek lisesi ikinci srnıftan1201 
sayı ve 9 · 11 939 tarihle 
aldığım tasdikname zayi ol
duğucdan yenisini alacağım 
için eskisinin hükmü kalmı
yacağını ilin ederim. 

lzmir 2. nci Erkek Lise&i 
Talebesinden 1762 No. 

M. $evki Uyğur 
(4887) 

mı çıkacak? 
-o--

Nevyork (A.A)-Avrupa
dan gelen ve Nev}'orkta 
şayialara inanmak lazım ge
lirse general V c:ygand Fran
sa ya dönmeğı rcdaetmiş

tir. 

Nevyork Taym;s gazetesi 
bu şayialar ile L b rville gar
nizonuı un da g .. n .. ral Degol 
tanı fındao zaptı, Hindiçioi
deki karışıklıklar ve Hınd!
çini umumi vaJisi olan Vis 
Amiralin istifası atasında 

bir münasebet görmektedir. 

Nevyork Niyuz gazetesi
nin Zürih muhabiri diyor 
ki : 

Bitaraf mahafilde general 
Veygandıo Fransaya dön
mekten imtina ettiğine dair 
dolaşan şayialar şimali Af
rikada bir ihtilal çıkacağına 
işaret addedilmektedir. 

---o--
Rumen Devlet 
reisi Rt~mada 

-o-

Roma (A.A) - Romanya 
hükumet reisi ve hariciye 
naım Rumaya vasıl olmuş 
Musaolini ve Kont Ciano 
ile 1örD1mti1tilr. 

~ZABITA HABERLERi 
);;.•- ~~·>.):;..~ -

Açık göılü1', 
yapmak ist 

-·-
Gaziler caddesinde Jbr•· 

bim oğlu Lütfü tütüncü t1•1" 
kımn dükkanına gidere~ 
sigara almak için verdikler• 

bir liranın üstü verildiği fi' 

rada suçlular iki buçuk lir• 

verdiklerini iddia etmek ıo· 
retle dolandırıcılığa teşeb 
ettikleriaden yakalanmııltf" 
dır. 

--o--

Sokak 
de 

üzerİJI 
kumar 

oynamışlar 
Keçeciler Şerefiye ıokl' 

ğında Mehmet oğlu Ali ff 
Hüseyin oğlu Mehmedio ,,. 

kak ortasında kumar •Y-' 
dıkları görülerek suç ı.t' 
yak ala nmışlardı r. 

--o---

Sarhoşluk 
Keçeciler Kemeraltı A~ 

fartalar caddesiDde MebllJ 

oğlu 40 yaşında Etbeaı "':. 
ratçay sarhoş olduğu bıl 

" ,., 
de cadde ortasında bıf' ıet 
çağırmak suretiyle reı• 

çıkardığından yakalaootlf' 

tır. / 
-----~ 

Ti1ymis v:azet 
si ne diyot 

-o-

Londra (A A)-Times I' 
zttesi başmak aleıinde şo ti 
tırla ı ı yazıyor : 

rı' Hitl r Mo otofu Ber 1tr 
davı:t Hruekle Nazı pol• 

kası . ın gittikçe artan do" 
guoluğu karşılamak içio f"" 
ni bir teşebbOs daha yıf 
maktadır. 

8. Von Kibbentro~~ 
Moskovaya nasıl bir i~. 
ile gitmiş olduğunu batı f 
tan gazete Molotofun ••,, 

batını bu kadar zamao dl 
ra dahi tayyare ile d d, 
trenle yapmış olmasın• I 
katı çekmektedir. G•' 
dev•m ediyor : 

Bay Molotofa bu ıe~ 
batı yaptıran sebepler , 

rinde tahminlerde buluod'~ 
faydatız olur. Belki de ~~ 
di iuden bilhassa t~' ,t 
sah sında daha fiili bır 1 ~· ~ 
dım koparmak iıteoillll' 
tetlir. 


