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SIRRI SANLI 

idare: /~mir linci 
B. aokağında 

il~ Şefimiıin; birçok 
ı,t llranlık noktaları 

e~ ~ il.n tarihi nutuklara 
'' tııa. •e AmerikaDın si-

k,t ,ı:~fılleriode ea c nlı 
•• d ııyı uyandarmı§ •• 

f6' ,11! •.nYanıo ea ltliyQk 
od t tınde en heyecanlı 
1r -~·\ı'e tefsirleria intişa· 

Q._ 
1P olmu§tar. Bu ••

le/ti~k miJleti11in mert
~,t ~karları,~ vefakarlığı 

•llllanhjı en parlak 
~rJe l H ~-~ aııı mıştır.I ele 

tt ' Milli Şefimizin 
0" ~ e ile olan dostl•k ve 

" :1ıa dair !iyledikleri 
0" ~ib ıler lbftyük se•İnf 
ı' ~ iltla karşılr;:nmış Türk 
ıı- l1:~t dostluj'unuo: kıy· 
bof '-• •tüz ettirilmiştir. 
~·· t~.~ ınatbaatı da Cum

-
1tı:ı.iıia laitabesioden 
~~illetinin mane•İya-

t._'f:. Çok kuv.-etlendi
i) biitün. Yuoanistanda 
ıt lehinde tea:ahtirler 
- •nı Y«U;maktadır. 
~~ bu neşriyat~ ve te-
~d Ttrk dostluğunun 

t·'r İtimada liyık ve 
'ııı1il~il.İz bir ınuvaffaki
L. l olduğunu aöster-
1111 b' 
- ' ıı Türkler, bun-
, .. dkadar iftihar etsek 
l lt, 

e SIRRI SANLt 

HAL HAKKIN SESiDiR 
ÇIKAR SİYASI OAZETfJ 

--o---
Londra (A.A)-lngiliı ga• 

zeteleri ismet lnöniiaün mli
him beyanatını birinci sahi
felerinde büyük başlıklarla 
neşrederek, Türk dostluğu
nun ve mertliğinin büyüldti 
ğünü ve Türkiyenin Sovyet 
Rusya ile olan mtinasebetle· 
rinio iyliğinin ehemmiyetini 
tebarüz ettirmektedir]e"'. 

--o--
Londra (A.A)- Belgrattım 

alınan haberlere göre Yu
gas!av diplomatik mabafil
leri İsmet lnönilbün beyana 
tuu samimi bir 9urette tas
vip etmiş1erdır. Bu beyanat 
Belgrad mahafilini Yuoanis: 
tan lehinde olarak ce9aret-
lendirmiştir. 

---o--

AR-NAVUD lngiliz - Yunan MİLLİ 
Vata rıp rve le Tayy~eleri Ş 1FIMIZIN 

rinin lsy nı Tiranı omba . BOtlı dOngagı allka-
1!'!~:~i!1ı~~:laber~::a;;r~ dıman ttiler llndıran tarihi -hitabe. 
Arnavud Yatanpenerlcrinin Londra (A.A) - Yunan· lerinden bazı mühim 
isyan bereketleri ve demir- lılarla birlikte teşriki mesai ı 
yollarına yaptıkları suikast- edecek olan lngiliı askeri parça ar: 
_!~J!~~~~~~~~~~i~ heyeti bir deniz tayyaresiyle o--

Fr&DSIZ do an- Atinaya varmış ve vazifesine lngiltere i e 
başlamı§tır. 

m&Sl I &DVB.- Yunaytetpresin verdiği ha· ittif&klmJZ 
J bere göre logiJiz tayyareleri 

Ya tcs)İm etli - Yunan tayynreleriyle birlikte 
Arnavtloğuo Tinrn şebriue 

miyece tir hücu• yapmışlardır. --.:,--
lngiliz - Alman 

ata ya a 
Arasında 

Düello 

---o--

'b.. ----- ' 
~a sulh mü- ı 

-o-

Londra ( A.A ) - Alman 
ve lngiliz uzun menzilli top· 
l<rı arasında karşılıklı topçu 
düellolari olmuştur. 

Harp harici vaziyetimiz 
Biitüu devletlerle en normal 
münasebetler idame etme
mize mini değildir. Dostla· 
rımıza ve ittiafklaramı:ı:a· ve
falı kalaca;ız. logiltere ile 
ittifak bailarımız sarsılmaz 
Ye sağlamdır. Ordumuz va
zifesini hakkiyle başaracak 
ehliyettedir. Tiirk miJJeti 
temiz ve emin bir istikbale 
ıururla bakmaktadır. 

b ~~relerinin 1 

~~ladığını 1 ~"''"'.ll.o<i!ol 

~lp ediyor -----Q:ı\ ( '1- A.A)- ltalya-Yu-

Padokaleden lngiliz sahil 

(H~ Sesi) Matf; 
ıı sın da basılmışttr i 

Milli Şef im izin 
Cevapları 

-mııııı-

V alimiz Fuad Tuksal ta· 
rafından Cumhuriyet bay· 
ramı münasebetile Milli Şe
fimize çekilen tazim telıra
fına lütfedilen cev3bı ayMa 
neşrediyoruz: 

Fuad Tuksal lzmlr Vat•ı 
Teşekkür ve muhabbetle 

tehrik ederim. 
iSMET INôNO 

Büyük MilJet Meelisi Reiıi 
Abdülhalik Renda · tarafın
dan verilen c~vap. 

Fuad Tuksal lzntlr Vallal 
Bilmukabele Cumauriyet 

Bayramınızı kutlular -.e ıay· 

gılarımı sunaram. 
Tnrkiye Bliytik Millet 

Meclisi Reiıi 
Abd6lhalik Reada 

--o--
INGILIZLER 

---o--
Fırsat dOşODBB hBllll 
Türklerin 11 Elaııerıı 

lehinde harekatı 
UOIBBBklardlr 

Loadta (·~A.A) - "Deyli 
Telgraf,, gazetesi, Yuau 
mYkavemetinin ltalyaalar ta
rafından beklenmediiini •• 
bu tıuuruıun Mt!ardaki at
dafaa kuYvetlerini :ıafa ili· 
ratmak için bir tuzak olmak 
ihtimali oldujunu, halbuki 
Mısır miidafaasının hi~ '-ir 
zafa düjmiyeceğini Ye lnıi
lerio fırsat düttüğü zamaD 
Turkclerin Ye Eleoleria yar
dımına koşmak için il•••• 
harekete geçeceklerini •• 
mihvercilerin bu tecavlıleri• 
aio de mavaffakıyetsiılilıle 
neticelendiğini yazmaktadır. 

müstakil bir surette ba 
mevcudiyeti devam ettirmek 
ııtırarındadır. 

~ib il ltta.r;ıada ınüzake-
~ :'llh temini hakkında 1 

11ıbt}'İlllar Stefani ajansı 
~ip 'l:l sureti katiycede 

1 ve gemilerine Alman batar
yahırı ateş açmıştır. 45 da
kika zarfında Almanlar 120 
deo fazla ubus atmışlar ve 
bu cbuıların infilikın1 lngi
i!z balkı kayalıklardan seyir 
etmişlerdir. 

--o---

Arkaaaşlar, son zaman
larda harp harekAtı bazı 
yeni vesilelerle dikıuıte şa

yan inkişaflar gösterdi. Sii
kfıa Ye selameti bizim i~ia 

çok ehemmiyetli olan, em· 
niyet sahamız içinde dostu 
!hUZ ve komşumuz YuDaniı
tan maalesef busıftn harbe 
sürüklenmit bulunuyor. Bun· 
dan doğan vaziyeti müttefi
kimiz logiltere hüktiınetiyle 
müştereken tetkik ve müta
lea etmekteyiz. 

Bu siyaıet böyle telakki 
edildikçe iki taraf menfaati 
için dünkü verımini yuın 

da verir. Kimsenin zararına 
ölmıyarak yalnız memleket· 
lerimizin nefine işler kana
atindeyiz. 

d~tı. ~dillllektedir. Arhk 

~~b,h sonra sulh teklifi 
bt • ' olamaz zirn bar p 
~ıt~' hali faaliyete gel
" 'QtJ.rrı ktadır. 
~ ................ .. 
,, c-yram 
~~tlas betile 
-... >bttll tn iiçtioeft gOuil 

~h. •rıttın:ı ha hersi• hı
i 'll~l . . 

\ ~ ~tl t ıç~n buıün gaze-
1~'6 tJ.ıa. ıki :ıabife olft-

9-t ., . &.! ".-. ., .. ,. .. .. ............ 

Mareşal Pdtl11 

Londra (A.A) - Vişiden 
alınan haberlere göre Petea • 
ve Veyııand Fransız donan
masuun Hitlere tealimi•ı 
taraftu değildir. Mare~al 
Peten heyanabnda Fransaaı• 
Almanya ile a•eak •ak•l 
ıartlarla ltir iı llirllti ya,.
lıJileeıtini 167lı•i1tir. 

Almanya 
yenıden 15 

m Glyar frank 

e G 

ıç n 

tahs sat kabul 
edildi 

Vişi (A.A) - Fransız hü· 
kümeti Alman işgali masrafı 
olarak yeniden 15 milyarlık 
tahsisat kabul etmiş Ye şim· 
diye kadar bu masraflar 
itin Si •ilyar frank Yer\1-
•İttir. 

BiZ VE SOVYETLER 
Sovyct Rusya ile aramızda 

yirmi seneye yakın bir ma· 
zisi olan itimatlı münase
betler her ikimize de atfe
dilmiyecek olan buhranlar 
geçirdikten sonra esas olan 
dostane mahiyetini tekrar 
elde etmiştir. Bunu memnu
niyetle kaydetmek isterim. 
'f ürkiye· Sovyet münasebet
leri d6oya siyasetinin ivicaç
Jarı içinde başh batına bir 
•ta•cudiyettir. Ve •••I•· 
ketlerimiz ditır t11iratta11 

Cumhuriyet ordusunun Yazifui 
bugnn büyük mecliste •• 
onun hükumetinde bitü• 
işlerin başına geçmit olan 
müdafaa vazifeai büUin mil
letçe de en sevgili bir ı•Y• 
halindedir. Biz d- iftiharla 

söyliyebiliriz ki, milletçe yapı
ian fedakirhklar yerinde· 
dir. 
Cumhuriyet ordusunun •••İ

fesioi hakkiyle başaracak ltir 
ehliyette bulund11juaa ••ia 
ola9iliriz. 
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ISTANBULDA Fra sız müs- ıLondrada Yu- Kömür fiyatı; Bütün De~ıet 
--·-- • temlekeleri ci- nanlılar için gittikçeartıyor Ş _fleri • 

SAHiFE 2 (Halk111 tıeaJ) 

Aıker aılelerı· varında Ame- bir iane def- ---· Cumhurresiıoı· 
d K&mlrln kilosunu bazı 1 f 

De yar iM •k d t • açıldı mahallelerde bilhassa Gü- zj tebrik ettİ e 
latanbul - Belediye da- rl 8 OD&Dm& eri zelyahda ,,S-7 kuruıı ara-

i~I en.etmeni muhtaç asker Ve tayy·are&İ e-- sında satddıiı ıikiyet edi-
adelerıne yar41lım i~in ıu Londra (A.A) - Londra liyer. Perakendecilerin söy· 
esasları tesbit .etti: tabaııot Bdilılıtır Belediye ~eisi harp aolayi- lediklerine bakıbrsa güya 

1 - BeJedıye hududu VY f sile Y n•an fukaralarıaa ••- birka~ toptaacı gelen kö-
itinde yardım nakden yapı- 0 ril•ek ftzere bir iane _ clef- mirleri lıaemen alıp kapatı-
la•aktır. V nşinrton (A.A)-Fransız teri açmııtır. Bu deftere ilk yorlarmıt timdideni b6yle 

mliatemlekeleri ciYarında 'd b kö ü .. 1 k 2-Aı.ami yardım 30 lira- defa Kral Ye Kraliçe iıtirlk gt erse u m rcu er en-
dır. Ailenin bliyükleri için Amerika ıemi Ye tayyare- etmişlerdir. di haline bırakıbrsa!halkımız 
beıer, klıiilder içi• ikiıer leri tahaşşüt etmektedirler. k6mürü daha çok fazlaya 
buçuk lira. Kirada oturan- Vişi hiikümeti miistemle- rile Gliyan Amerika tara· alacaktır. Ehemmiyetle Be· 
lar içia ayrıca bet lira be- kelerdeki hakimiyeti kaybe- fından derhal İfgal edile- Jediye R~isimizin nazarı 
deli verilecektir. decek olursa Fransıx adala- . eektir. dikkatini celbederb. 

KAPALI GOZLE GOREN ADAM 
'' lstedığınız 
bana bir 

zehirı • 
verın 

şey yaomaz,, 

• • 
ıcerım , 
diyor 

Diridiri 

Birka~ yıl önce Hindistan· ı 
dan l.:otaôraya Kuda Buks 
iımınde bir Hintli gitmiştir. 
Bu Hintli kendiıinin isteni
len derialikte ltir mezarda 
istenildiği kadar kalmağa 

hazır olduğunu ilin etmiş
tir. Kuda Buks bunu para 
kazanmak emelile değil, fen 
ve ilim noktasından tetki
kat icrası için yapmak is
tediğini bildirmiş ve meza
ra girerken, mezardan çıka
ca;ı zaman doktorlar tara· 
fıadan muayene edilmesine 
hazır olduiunu bildirmiştir. 

• • mezara gırıyor, kalbinin 3 dakika 
çarpmasını durduruyor 

Salonda salon ofmadıiından Sihirbazlık tetkikatı klft ı li sine rağmea ben ruhumu 
herkes Kudanın etrafını çe· ikinci reis M. Volters, Ku- bedenimden ayırmağa muk-
virmiıtir. daya bışının arkasına ko- tedi rim. Kalbimin çarpma-

nan kitabı okumasını teklif d k'k d d b·ı· Hintlinin gözleri şargı ile rnı llç a ı a ur ura ı ı· 

d etmiştir, · 
iyice sarıl ıktan sonra l6a- Kuda ancak alelade oku- rım. 
1 t · b' k 't r T Bunu etibbaııın muayenesi et ayın ır ı ap re ırı ıp mak vaziyetinde iken göıle· 
K d k ;. k ı ve kontrolli altında yapabi-u aoın uca5ına onu muş ri kapalı okuyabileçeiini 
ve tesadüfi bir .sahifesi açıl- söylemiştir. Beynelmilel ruhi lirim. 
mıştır. Kuda açık sahifeyi tetkikat enstitüsü mlitehas- Herhangi zehiri içebilirim. 

Eıimin üzerindeki kılları baştan aşağı okumuştur. sısı doktor Nandor Fodf>r 
dimdik kald1rabilirim Diri Kudanın gözleri açıldıktan ile lngiltere ruhi tetkik ce-
diri mezara girebilirim. Ha

sonra L:oudranın Sent Tomas miyeti mlltehassısı M. Her-
i zır bulunan doktorlardan 

bastan t sl doktorlarından Dr. ~ bert, Kudadan niçin her va· Nunan zt bir içmek Hiot 
Nooley kendi elile bir da- t ziydte göıü kapalı okuya· fakirlerfoin alelide marifet-
ba Kudanın gözlerini kapa· · madığt sormuşlardır. Kuda luinden olduğunu ve bir 
mış. sargının arasından gör- .. deruni rüyet kabiliyeti " güd kendi 6nünde bir faki-
meğe imkan bırakmamak mahdut vaziyetlere bağlı bu- rin asid Nıtrik içtiği halde 
üzere sargının keoarlarsnı luu duğunu söylemiştir. kendisine bir ş~y olmadığını 
yapıştırmıştır. Bu da kifi Daha neler yapabiJirmiş? söylemiştir. 
değilmiş gibi sargı üzerine Kudcı bundan sonra şu !ehir içmek marifet sayıl-

şaşılacak sözleri ilave etmİf· ınadığmdan Kudaoıa etibba· 
siyah bir kağit konulmuş, tir: nın kontre)u övünde diri 
yalnız bumu meydanda bıra· ı· "Gözti kapalı okumak ka· diri mezora konulcnası karar-
kılarak ytızü bir de ha•lu ile biliyetim mahdut görünme- laştmlmıştır. 
örtülmüştür. 1 ------ -

.. . . ti••• T&rkiye Cnmburıy• 

17 inci yıld6nümi aaln••;~ 
heti1Je Reisi cumla•t11111 ~ 
ismet lnlialae lrao Ş• ' 
Japon lmparato.ru, Irak ~·~. 
ibi, ltalya Kralı Viktor A~1• ·b' tfotı' neel, Maear Kral Naı ı . i 
MiJli Çio llüktmeti re~ j 
Birleşik Amerika Cuburreı~ 
Ruzyelt, Efganistan 1'r•.~ 

. flw logiltere Kralı, KalınıDt .,., 
ler, Bulgar Kralı, A1'diili1~ 
Emir Abdullah, Mısır 1'r ~ 
Birinci Faruk, Elen ı<r~Iİ 
Jorj, Romanya Baş\'•~~li 
Ant(:nesko, Yunan Baıve f• 
M~taksastao tebrik tell'İi· 
ları çekmiıler ve Millt Şe de 
miz bilmukabele teıekktif 
bulunmuılardır. f 

Ayrıca Molotof ile Yu~ .• 
Bat•ekili Metaksaı Bat'• l~ 
limiz Dr. Refik Saydadl eti 
Hariciye Vekilimiı Şü• ,J1 
Saraçotluaa tebri.k teli' ,J• 
~ekmitler Ye bilmukab 
teşekkür edilmiştir . 

--o--
Diinkü Ha~' 
Mubarebeııll" 

de Almanlar 9 
Tayyare 

Kaybetti) et 
-o-

Londra (A.A) - Dilll ~; 
faktan itibaren AtmaD~ .,t 
iki kuvvetli gropla . i:' 
ayaletiuden Londra 19~ t• 
meti:ııe doğıu ilerlemek 11 İ' 

ıer 
mişler.:$e de avcı tayyare 

1
,r 

miz tarafından LolldraY1 ,, 

madan püsı ürtlilmlişlerd;~ 
Bir buçuk saat ıoor• . ei ~' 'k•' ~ tayyareden mtlrekkep ı t' ~ l'ı 

grup yeni bir btıcum 11',~· ~. 
muJlar ve an•ak çok yD~'.p ~t~ 

drt dJ" 'İt 
ten uçan bir kaç uf. '' ~ 
tayyaresi Londra nıer•~,r ~it 

Hiodistanda fakirlerin di
ri diri mezara gömüldükleri 
öteden beri bilinir. Hatta 
bir fakirin yirmi sene bir 
meıarda diri diri yattığı 

me,burdur. Fakat şimdiye 
kadar Avrupada bu yolda 
bir tecrübe yapılmamıştır. 
Bu itibarla Hintlinin ilinına 
ehmmiyet Yerilmiştir. 

Kutla Buks birçok mari
fetler göıtermiştir. Meseli 
ateı lzerinde yalın ayak 
ırezmİf •e hiç bir ıztırap 
duymamıştır. Bundan başka 
Londratla bir salonda, göz
leri sımsıkı kapalı oldağu 
halde kitap okumuttur. 

Bundan sonra Kudanın 1 Dey•i Telgraf. Bulgaristan 
önUne londra gazetelerinden l 
uiri getirilmiştir. Haatli ga- Napoli Bombar bitaraf kalmak 

uçmaia muvaffak olm~, li~~ l 
sa da hasar yoktur. D Of' 
nın 9 tayyaresi eüınrOIJll ı,~f 

ilk tecrübe 
Son tecrübede Londrada 

çıkan Sunday Dispatch. ga
zeteıiaia hir muharriri, ln
giliz dektorlarından bir hey
et ve pisikoloji hldiselerini 
tetkik ile uğraıan mütehas
ııalar, eski ıibirbazlıj'ı tet
kik eden .. ir ilim de bulu· 
na yordu. 

Tecrllbe yapılmazdan ev
vel Kudanın ıözleri lizerine 
bDylk bir parça pamuk ko· 
n•l•ut .,. ban•• ltzeri ıı · 
lrı• ••rıı ile 1arıl•ııtır. 

zetenio birinci sahifesind ... ki • • • • 
bütün yazıları okumuştur. 1 dımanı ıçın ıstıyor 
Gazetenin son sahifesi çe•- 1 N o· ? Sof ya (A.A) - Mir ~aze . 

rilmiş , Kuda buradaki en e tyOr 
tesi ltalyan - Elen orduları 

ufak puntu il e diıilmiş ilin- j Londra (A.A) - Napoli- arasında •ukubuJmakta olan 
l arı da okumuştur. nin bombardımanı hakkıoda 

ı «Deyli Telgraf" gazetesinin çarpışmalardan bahseden bir 
Sargılar bir daha muaye-

1 
Romadan aldıiı haberlere mahalesiude Bulıaristanın 

n~ edildikten aonra bu de- 1 s. it 1 b ı·ı · N ı· gure ayan ına a ı ı apo ı· bitaraf kalmak iıtediiini 
fa karcısındnki siyah tahta· · b b d ., nın son om ar ımanının yazmaktadır. 
ya rakamlar yazılmıştır, Ku- Yunanidanclao uçan lngiliz 
da her rakkamı aynen söy· tayyareleri tarafından yapıl-
lemiştir. dığı iddi~ olu?~yor. • Diplnmatik 

ı Halbukı lngılıı tayyareler1 ~ 
Alimlerin tetkikleri Lendradan kalkarak •e 2300 f •ı• -t 

Ruhi tetkikat cemiyeti kilometre katederek Napoli- Dgl iZ ÇBD 851 
meclisi azasın<lan Lord Ho- y ~ hllcum ettikleri maldm- k b 1 
fe Kadaya gözlerini par- dur. ay 0 m&mlf 

Yunanistauı mDdafaa için maklarile kapayarak okuma- d k e•kre• (A A) Ru•ruL Mısır a i hova kuvvetleri· u ., • - "Y • 

sını t eklif etmiştir. Fakat miae ihtiyaç yoktur. Londra· limanıuda bir Romen ıemi-
Kuda bu teklifi zihnini da· dan kallıı.aa tayyarelerimiz aindce hir Inıili.z diplematik 
j'ıttıtıaı aebep ıD•••rerek Y•••aiıtaq katlar ıitlip ı•- t••tanıa ka,~ehl .. ••• dıir 
reddet•lttir. l•••k kunettedirJer. tılıaa lılalterler aıılıııthr. 

-· 

t~. ~ 
&, .. ----o-------

" Y unanistaıı;. 
bütün şere 

mizle yard~ 
d v• ff e ecegız ~, 

Londra (A.A)-hıgili-1,~, ı incl balariye Lordu 1-_,if' 
sandr beyanatında dı 
tir ki: ,1l 

Yunanistan• yardııol' e'' 
zı bütün terefimizle y•P',,
ğıı.. Donanmamız yo ,lf 
!olarına varmıştır. Yu0' l 
taua y~pılan bu taarrd~of 
termiıtir ki imall.tı ,.ef o•'~ 
lar, ıhel Hnatlar lı ~· 
ailletlere 1aif bir 1aak1ı;,,. 
yat yeru ı•ıl•r tl•til~ 

~i~ 

lı 
-,~ 

A 
"'ıaı 
~il 
~it 
d,t' 
ı~, 
~,1 

t'tl 
~'t 
'''ı 
---ı ~it 
'd, 
'fk 
'tll 
4,i 

--~ 
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HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
HER GÜN ÇIKAR SİYASİ GAZ ET~ 

--- ,. ----· 
Sabih, Neırlyat 
Aıniri vP. Bat 

Muharriri 
SIRRI SANLI 

idare: lzmir linci 
B. sokağında 

__ _.;;... · = 

(H. Sesi) Matbaa
sında basılmışbr 

"'.""" ......... m•1.11111 ..... aepm=1wp1111:1•11111*"'~• .............. 1111::11111!Bl .... mı~ ........................................ ml!!_. ....................... . 
~E AÇIK 

tn Büyük 
~abahat 

Ne imiş? 
itbıY .. nlarca en büyük ka
ı. ahatı, en affolunmQz ci
"'Yer 't •, vatını satmamaktan, 
'ılı et zencirioin boynun_ 
r~ 0lınamaktan ibaret olan 
l ~~llistanıo uğradığı hak
t tcavüz Avrup:t ve Ame· 

1,:da yaşıyau milyonlarca 
~, 11

• haksızlığa, fırsat düş-
ı.;Qliik- b'' . . .k 
"! d" lln :, urrıyet v '! ıstı -
.} u,ınanhğına ba r şı bir :il b'lyrağı açtırdı. Yuna
'ed•tu~ Akropolisine bir 
~lorıyet mab~di, yedi fey
~ una her türJü fikir V\! 

\~illet terakkisının eo nurlu 
~~k •uzları nazariyle bakan 
~,y~·ok Amerikalıları Roma 
ıtQd ltıde fena halde ayak 
~ ltdı. 
t~ ~e lngilizlerin başta Kral 
r, taliçeleri olduğu halde Q' . ~d nııtaaa yapmağa baş-

~~~ları maddi, manevi yar
~) llt ve bilhassa gemi, 
t,~•re, değerli pilot, tec
'ı th zabit, sonsuz mühiJD-
't, - .. d ~tk &&layn ve para gon er-

~lı . ve Yunan adalarını 
dı~~·~ hususunda göster
~ trı şayanı hayret teba-
~i~ ll~ istical ispat etmiştir 
ta' ondra hükumeti, Yunan 
\1:takluına yapılan bu bas
>~ \te taarruzu, lngiliz ana 
ite duaa yapılmış igrenç bir 
'-'\'üz gibi telakki ederek 
~t' lröre harekete geçmek 

tburitetini hissetmiştir. 
~~tle erkek, kadın bütün 
~ illerin vatanları için can-
~~llı, mallarını feda etmek 
't 111•unda izhar ettikleri 
~i:I& ve iştıyak en parlak 
~I kahramanlık destanı ola
~"tcek bir hamiyet ve va
li~.l>erverlik müsabakası ba-

l •Irnıştır. 
ı,~~rilterenin, Yunanistan 
t. 1tade yaptığı büyük ve 
& tırtıcı yardımlara karşı 
.. ~dt~in lakayd kalabilecek 

1 ır? 
_, 1ıte~meselenin en mühim 
ktası burasıdır. 

.. ~lllanya ltaly .. yı kendi 
b:k•dderat ve istikbaline 
~· derece karıştırdıktan, B. 
~tler, B. Mosolioiye o ka-
l~~ riizgar Yerdikten sonra 
.. Y•nın kötü ye müşkil bir 

t.-1c· · d tttı ıe üşmesine ve bu su-
~- e mihver tayyaresinin bir 
,ı "•dının kırılmasına razı 
''kıyacağını muhakkak say
~~I liztm gelir. Meğer ki 
'd er, Yunanjstana hücum tfk: ltalyanın cihan umumi 
'c k rı nazrında yuvarlandığı 
~-~ it nıevkiden ibret alarak 
-. 

1
•• tedbirli hareket et· 

't lllecburiyetioi hiasetsia. 

SIRRI SANLI 

HiTLER Yunankuvvet
SULH MU leri Arnı-vut-· 
liSTIYO ·? lukta ilerliyo 

--o--
Bu 

---o--
Atiaa ( A.A ) - Yunan 

askerleri Arnavutluk arazi· 
sinde bulunan bazı tepeleri 

habere gö
Hitler 1 • işgal etmeğe muvaffak ol

muşlardır. 

re 
gilteren·nmağ
liip edil~miye-
ceğini iti af 
etme ttted·r 

r -~-~ 

. 

Nevyork (A.A) - Kolom· 
biya radyosundan B, Hitler 
sulh şartlarını bildirmiştir. 

1 - Mağlup ve i1tila edil 
memiş olan logiltere olduğu 
gibi kalacaktır. 

2 - Halihazırda bütün 
Avrupa Alman nüfuzu al
tında bulunduğundan lngil
tere istikbalde bu kıtada 

siyasi bir nüfuz tesisine ça
lışmıyacakhr. 

3 - Bu şartlar dahilinde 
Almanya, lngiltere ve Ame
rika ile on senelik bir pakt 
yapmağa hazırdır. 

Bu şartlar Berlindeki A
merika sefareti vasıt~siyle 
V aşiog tona bildirilmiştir. 

--o·--
. Atina ajansı 
ıtaıuan uaıanıarı tek
zibe bile degmezadigor 

Atina (A.A)-Atina ajan~ 
ıı Selinikten alındığı iddia 
olan Ye tekzibe bile deyme
yen bazi rülünç yalanların 

Epir cephesinde tankların 
hinıayesinde yapılan hücum 
püskürtülmüş ve dokuz tank 
tauk tahrip edilmiştir. 

Londra ( \.A) - Roma 
radyosuo uıı yaptığı neşriya

tc1 göre kuvvetli Yunaıı te
ş~kküllt'.ri öaünde harp edil 
diği itiraf olunmaktadır. 

Korfo açıklarında lngiliı 
harp gemileri görülmüştür. 

---o--

ir lngiliz 
gazetesi 

"Mussolini Yunanista
na saldırmakla İngiliz
lere lütfetmiştir" digor 

Londra (A.A) - Opser
ver gazetesi Yun.Eln - ltalyan 
harbinden bahsederken di
yor ki: 

"Şimdi lngilizler istedik
leri gibi Yunanistanın yakın 
yerlerindeu ltalyayı bombar
dıman altında bulunduracak
lardır. Mussolioi Yuuanista-
na saldırmakla lr gilizlere 
büyük bir Jülf~tmiştır. Çün-
kü ancak bu sayede logiliz
ler Faşist topraklarına iste-
dikleri hücumları yapacaklar 
ltalyan limanlarını ve her 
türlü sanayi merkezlerini 
kolaylıkla bombardıman ede-
bileceklerdir. 

Almanya nasıl 
bir sulh isti

yebilir? 
T abakkuk ve teeyyüd et

tiği takdirde günün en mü
him ve en beyecanh bir ha
beri olması lazımgelen Ko
lombiya radyosunun; Hitle
rin İngiltereyi mağlüp ede
mediğini itiraf etmekle baş
hyan sulh şartları hakkında-
ki mütaleamızı yarınki (Hal
kın Sesi) nde okuyacakıınız. 

neşredildiği bu meyanda ltal
yanlaran 90 kilometre iler
ledikleri ve bir ~ok kışlala
rın antrepoların yakıldığmı 

uydurulduğunu ve ltalyan 
tofre furuıluğu malum ol
makla beraber :bu kadar 
yalanların kimse tarafından 
iaanılmayac:aiını izah etmek
tedir. 

VEKiLLERiMiZ ANKARA .. 
YA DÖNDÜLER 

lstanbul (Hususi) - Bayraın tadilini geçirmek üzere şeh
rimize gelmiş olan Maliye, Ticaret, iktisat ve Nafıa vekil
leri bu akşam Ankaraya dönmüşlerdir. - sr ..;...,_.. __ . ________ _.... _____________ __ 

Kendi arzula-
1
8. !Eden cenu

rile inerek esi bi Af rİKa baş. 
olan iki Italyan vekili ile 

tayyarecis· görüştü 
Atina (A.A.) - iki ital

yan tayyaresi kendi arzula
riyle Kastoryaya indiklerini 
söylemişlerdir. Bu tayyare· 
eller ne dafi toplarla ve ne 
de Yunan tayyarelerinin bü 
cumlarına uğramışlardır . 

---o---
"ltalya propa

gandasının 
yalanları 

Atina ( A.A ) - ltalyan 
propağanda·sı, barbı Yuoan 
milleti etmeyip bunu yalmz 
kral, başv«!kil ve genel kur
may baikanı i .,t~miştir. Gibi 
yalanlar uydurmaktadır. 

Ölümü tercih ederek Yu
nan hük fımetinin etrafını 

alan milletini11 gösterdiği teha
cüm ve uzu ltalyaoların 

nasıl bir sinir harbinden 
ümide düştükelerini göster
mektedir. 

B. EDEN 
Yuhanesborg (A.A)- Ce

nubi Afrika Başvekili ile 
lngiliz harbiye nazın Bay 
Eden görüsmüşle:dir. 

Muvakkat Sevinç! 
-

•• 

Kadın - Şuradan birkaç kitap ve mecmuaialalıın. 

Erkek - Baş üstüne karıcığım.. Ayakkabı çorap is
teme de .•• 

K.aciın - Ben en ıık ayakkabı ve elbiseleri röatero11 
moda mecmuası almak istiyorum. 
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SAHiFE 2 

(HİİİTİiMUvirfiil Miliet Meclisnde görü-1 Vekiieteıo 
1 OLMANIN SIRLARI ! ne alın811 

İtJagatta,herkesMuvad ŞÜ/ecek kanunlar mektu~Iı 
ıak Olabilir mi?-Evet!ı=a y k SÖrüle-n -lüzuDI oıe 
311 a ında Büyük Millet dair kanun layihası. 3 - Türkiye _ Almanya u 
1 Yazan: SIRRI SANLI § meclisinde bir çok kanun 2 - Seferde ve hazerde Isparta mektupços ~ ı a 
..._ 102 ~ arasında imzalanan ticari T f'k E ı· · ıe Ag' ~11111111111111111111- -ıınıınıııınnııınıııııımıı.,. layihaları müzakere edile- bilumum askeri şahısların ev 1 ıme 1 1 c.e 

insan dostları
nı nasıl kay

bedebilir? 

m&baddelere mütedair bu· s a ı::ı~ cektir. Bualaıın en mühim- hukuk davavalarının göriil- tupçusu üreyy 
leri şunlardır : me tarziyle kira haklarının susi anlaşmaya bağlı (B.1) vekalet emrine alııılll 

1 - Perakende ticare tte korunması hakkındaki ka- listesiyle isim tashihi yapıl· dır. 
etikef konma mecburiyetine nun liyihası. masına dair kanun liyihası. ---o---~ 

-C~a-n~a-v-a-. r-c~a~b-ı-.r~) -ist-~-Gü-ı, · ~tid~m~ 
___ ıs_te_r A...;;..Dl_a lertenzilatc 

---o--
-3-

Şu halde yalnaz dostları
mızı deril, ne derece olur
sa olsun bütün tanıdıkları
mızı mümkün olduğu kadar 
muhafazaya çalışmalıyız.Her
kesle dost olmanla ımkanı 
yoktur. 

hare.ket Yas tutan veline aJııı' 
kediler müessesel 

Zaten herkesle dost olmak 
mizacında bulunanların ha
kiki bir tek dostları ola
maz. 

Fakat herkesle hoş geçin
mek ve her aşina simada 
tatla bir bakış, konuşulan 
her dudakta mülayim bir 
aöı bulmak bizim elimizde
dir. 

Bu huıusta !bazı esaslar 
uyahm: 

Aşinalaranıza fazla açılma· 
yınız! boş yere ifşa ettiğiniz 
bususiyetlerinizin onların mi
zaçlarına aykırı düşmesi 
mümkün değildir. Arkadaş
lannızın ve ahpablarmızın 

mahremiyetlerini, gizli işle
rini ve sırlarını öğrenmeye 

heves etmeyiniz! Boş bul~
narak size açtıkları bir sır
dan dolayı düşman kesilme
leri mümkündür. 

Temayüllerini yoklamadan 
8nce en yakın dostlarınıza 
dahi bir meıe hakkındaki 
kanaatınızı açmayınız! Fikir
lerinizi içinizde saklamak 
hayırlıdır. 

Hele fikriniz o arkadaş 
veya dostun temayülüne 
•e inanışına uymuyorsa bu
nu bilerek izhar etmeoiz 
bir çeşit tecavüt dem<? k
tir., 

Bir aşioanıo veya arkadaş 
yahut dostun fikirleri he r 
noktadan sizin kanaatinize 
uymayabilir. 

-Devamı var -

lstanbul (Hususi)-Umumi hapishane ile Sultan Ahmet 
arasında 83 yaşında haya isminde bir dul !cadın boğulmuş 
olduğu görülmüştür. 

Kadının parasına taman öldürüldüğü anlaşılmaktadır. 

Yüz sene ev FAYDALI BiLGiLER 

velki Amerika Buhar banyosu 
Bugün Amerikanın nüfusu Dası) yapılır? 

130 milyondur. Bundan yüz Son zamanlarda yüzlerine 
sene evvel ancak 15 milyon- buhar banyosu yaptıranlar 
du. çoğalmıştır. Buhar banyosu 

Nevyorktan 8ostona yol- . yapmak için evvelce mutJaka 
cu taşıyan arabalar iki tane jl yüze yağlı bir şey sürmek 
'd ' B' ·· - · ı · k' lazımdır. Tatlı badem yağı 
ı ı. ır curum ış ıyen ımse ı · f 1 k il veya vaze ın en az a u a -
sokak ortasmda kamçılan- nılan yağdır. 
mak suretiyle tecziye edilir- Bundan birini sürdükten 
di. 

Düğme yoktu. Düğm~ ye· 
rine iğne kullanırlar ve el 
biseler iğneyle iliştirilirdi. 

-·-
Pariste Harp 

Meydanı 
Pariste harp meydanı de 

nilen bir meydan mevcuttur. 
Bu meydana böyle bir isim 

verilmesinin sebebi 1781 se
nesinden 1848 senesine ka
dar bu meydanda hayvan 
dövüşleri yapılmış olmasıdır. 

sonra ateşe konulan su do
lu bir kap içerisine üç ka-
şık gül suyu, on beş damla 

ı aselbent, üç gram toz halin
de şap, beş gram borat dö 
sut ilave etmeli. Bunlar 
kaynarken çıkan buhara yü
zü tutmalı dır. 

Bir Ç- yrek sonra yüzü İn· 
ce ve yumuşak bir tülbentle 
silmek lazımdır. 

Türkçeden 
rumcaya lôgat 

Türkçeden rumcaya ilk 
büyük Jfıgat 1292 senes nde 
lstanbulda neşredil miştir . 

i ••••• .............. IZM IR······ .. ·············i 
ı KlZ K•·ı· •• L• • Nıhari : ı ER KEK u tur ısesı Leyli : 
: O rta okul V ı!. Lise sınıfları vardır. Cidd• bi r ta hsil ve % 
: t erbiye yu "a sıdır. l ogilizc ~; Framızca, A lmanca d ers lerine: 
; e hemmiy et ver il mi ştir . Leyi 21 0 nıha r 75 lır a dı r. Üç ı 
: taksitt~ alrnır. Memur çocuk l arından yüzde 10, şt hıt ço - ; 
: cuklarıo dan yüzde 40 t enzilat ya pı lı r.. ı 

-····-····--·~·· ... ···· _ .......................... .. 
ELHAMRA SiNEMASINDA 

YARlN MATiNELERDEN iTiBAR EN 
Şeker Bayramı Şerefine , Şeker gibi Şaheser 

SENENİN İ L K T Ü R K F i L M İ 

AKASYA PALAS 
OYNIY ANLAR: 

Kuvvetine dayanılmu: bir kahkaha tufanı .. 

Hazım - Vasfi - Cahide · Perihan • Sait -
Karakaş - Jerfin - Neli 

S e a n s 1 a r : Bayramda Her Gün 
lQ - ll.3Q - 1.30 - 3.30 - 5.30 - 7.30 - 9.30 da başlar 

. 
N ecdct - Kefi k 

---o-
8 nci Edvardın cenazesin

den çok konuşuldu, çok ya· 
ı.ıldı, fakat bu yası tutan 
kedileri kaydetmemek ka
bil değildir. 

Genaze merasimine kedi· 
ltrle köpekler de iştirak 
etmişler. Bütün Londra ke • 
dilerinin boynuna siyah kor
dela bağlanmış .. 

· Ya kara kedilere? .. 
Onlara da mor kordeli 

bağlamışlar. 

Bu hazin ve garip işti
rake 

ister Gül, ister Ağla 
Ücretli 
Memurlar 

---o--
Dairedeki bililmum ücret

li memurların maaşa geç
meleri için tetkikat yapll
makta olduğu malumdur. 
Şehrimizdeki alakadarlara 
gelen malimata göre muh
telif •ekiletlerdeki ücretli 
memurların maaşa geçmele
ri en yakın bir ıamanda te
min edilecektir. 

--o----
Eve taarruz 

---o- --
lkiç ş rn elik Dündar so

k ağı nda Ahmet oğlu Os · 
man ortada bi ~ b ir se be p 
yokken Ismaile kızı 37 ya· 
şı n da Melahaho evine taar· 
ruz ve taba nca çel. m ek su
re tile tehdid ettiğinden ya
kalanmıştır. , 

§ Keçeciler mimar Kema
lettin caddesinde Mehmet 
oğlu Bekir, bili sebep Ah
met k121 35 yaşında Emine
nin evine taarruz ettiğioden 
yakalanmıştır. 

En küçük bu
har makinesi 

En küçiik buhar makinesi 
Sidney ıergisinde teşhir 
edilmiştir. Bu buhar maki
nesi kapağı açılmış bir cep 
saatinin kapağının içine ko
nulmuştu. Boyu aaatin boyu · 
a• roçmemektedir. 

-o-

icra vekilleri heyeti 

kalarına ait kuoıaşl•'. 
. d . b oderı 

rın e ış yapan r 

1 • . oıele essese erın1n mua t 
gisi iptidai maddele'. ~ 
lat cedvelioe ilavesi0' 

etmiştir. ~ 

Bu fabrikalar pıu•ll' . ~ 
na yüzde 67 iptida• 

kabul edilmiştir. 

Timsahla 
diş fırçsS 

-o-

Tımsahla11n diş f~, 
"kedilerin çamaşır Y1 

k b·ı· d b. .., jl a ı ın en ır ıo 

meyiniz. . fi 
Bu bir bakikattır· .. 

• e" 
ların ağızlarına gır 

. k d k. bO nevı uş var ır ı, I~ 

lar dişleri arasında lı• 
tefekleri yemek •0 

timsablaran ağızlarıll1 

lerler. 

•. ır 
'Jt' Çok kıymetli sao f 

B. lbramim Ayb•' 
B. 1 k • .,, fe 
ır e e trik işıoı 0e 

hassa ustası yok Je 1 
derecede az olan bit ~o 
tamiriniz oldu mu; ,,,., 
d v ı· . ı•"' eger ı ve aynı ,, 
mütevazi ve insaflı ı•- ı 
rın Karşıyakada l{e~ 
caddes ınde ( 108 ) il 

"Elektrik ve Radyo,, 
1 

sine koşunuz. 

Radyonun hast•1~-
teşhiz •e tedavi bll1 

-

gösterdiği sadakat "~ ~ı 
rete siz de bizler gib~, 
kalacaksınız. Harar• 
siye ederiz. 



SAHiFE 3 

..,ŞAKAl.AIR 

iyi meslek: 
-o--

~ Trende gördüğü zat pek 
0ıuna gitti. Onu öğle ye
~eğine çağırdı. Öteki ka
ili etti : 

k - Beraber yiyelim, fakat 
. endi paramı kendim •veri

tıın. 

- Öyle olsun. 
~ 8ir lokantaya gittiler. Zat 
hoşuna giden adama, yazı· 
•nesinde bir iş teklif et

ti : 
- Ben insandan anlarım, 

•e11 iyi bir mememur olur
•1111. 

- Evet amma. 
- Ne ile geçinirsin:• 
- Şöyle böyle işler ' e. 
- Ne kazanırsın? 
- Ayda 20, 30 bin frank . 
- Ne ya varsın? 
- Kağıt karalarım. 

- Haydi, senin ismin 
ile? 

- Aleksandr Duma!.. 

-o-

\'iiksek . söyle 
liikim - Kaç yaşında

••tı? 

. Suçlu - ( Y ev aş sesle ) 
)ır ... • b .... ı eş .. 

fiakim - ( lşitmiyerek ) 
)i'tkıek söyle!... 

Suçlu - Otuz beş! 
li&kim - (Yine işitmeye

tek) sana yüksek söyle di
)orunı! 

Suçlu - Altmış beş!.. 
Müddeiumumi - Suçlu-

11lın • t ıA• O M dM , , cınne a aımı gor u-
l16tıden. tahtı müşahedeye 
'•tıınaaını talep ederim! 

_._ 

Güzel bir 
hüküm 

l<eçedzade Fuat] paşanın 
'~dtıazamlığı sırasında zen
:•tı bir Ermeni öldü ve ct-
1. ~ıesi o , tada kaldı: Kato
'~ler "Ölen katolikti, cena
lt•ini biz kaldıracağız di
~0tlar, protestaclar da ".na• 
ılt p 
~ rotestandır, cenazesını 

İdll~ırınak bize düşer., diye 
~ dıa ediyorlardı .. Bu müna· 
~ 'ş' söğüşmeden döğüşmeğe 1 

t '"dı. Nıhayet iki taraf sad· 
'•tanıa baş vurdular. dt Uat paşa katoliklere sor-

~-.. Ölenin katolik olarak 
tı •erdiğine eminmis iniz! 
..... Enıiniz efendim. 

._ ~ Şu halde ruhuna siz 

.. htlısiniz demektir;~ bırakı· 
~•t . 
t da cesedine de Protes· 
'lllat sahip olsun. 
~t Qu güzel bükiim llzerine 
~tni gömüldü. 

: ~·Fahri Işık 
~ lllır Mt!mleket Hutaneai 

lt,,t~on.tken MiltebaHıın 
)'1''1 •n Ye Elektrik teda-.iai 

•r. ikinci Be_Iler Sokak. 
2' Ne. TELIFON ıs42 

(H•lkın ... 1) 

iJaponlara vade· 
dilen Hindicini 

4 2nci T eırin 

' (14) 

Bunlar ilahi 
da hakiki 

bir nur karşısın
cennetin, hakiki 

melaikelerine benziyorlardı •• 

-4· namlının tazyiki altandadır. 
Nüfusları bir buçuk milyon 
kadardır . 

Yerliler Hindistandakiler
den daha güzel, Hindu-Ar· 
ya tipinde saraylar, mabed
ler yapmak hususunda - ön· 
celeri belki köle olarak-yar
dım ettiler. Fakat Hindis-

Annamhların Konfüçyüsü
ne karşı Budiımlerini mu· 
hafaza hususunda biz Fran
sızların yardımını isterler. 

_____ ... ___ _ 
tan uzakta kalmıştı. Fatih
leri oraya bağlıyao bağ za
yıfladı ve nihayet kayboldu. 

O zaman bu galipler ya
vaş yavaş temsil olundu ve 
farkına varmadan çabucak 
melezleştiler. Hatta yerliler 

onların mevcudiyetini bile 
unuttu ve Himer adıoı ken
dilerine ma 1 ettiler. 

Himerlerin Budizmini, ka
nunlarını bugüne kadar mu
hafaza ettiler. Bunlar, yani 
Kamboçlular 18 milyoo An· 

Mubteş~m Angkor hara
belerini gezerken kaç kere 
bu şeyleri düşündüm. Hitle· 

rin batası ne kadar iptidai 
bir hatadır! Irkın saflığı 

mitolojisi, sadece bir mito
lojiden ibarettir! Her millet 

bazen artık mevcut olmıyan 
bir ırk tarafından sokulan 
medenileştirici bir fikir sa· 

yesinde bir aracia kaynaşıp 
melezleşmiş bir balitadan 
başka bir şey değildir. 

-SON-

lzmir Defterdarlığından : 
K-rşıyaka Fahrettin paşa caddesinde Sağır, Dılsız ve 

Körler müessesesince demirbaş eşyadan çürüğe çıkarılen 
Doyç markalı motör ve teferrüatl, bir buçuk beygir kuvve· 
tinde motör ve su türbüoü çorap makinası, Alman el do
kuma makinesi, trekotaj makinesi, muhtelif elbiseler, ayak
kıbılar, işlemeli parçalar. bilardo masası, komedion radyo 
operları ve sair muhtelif e:IYa açık artırma yoluyla 24/10/940 
tarihinden itibaren 16 gün müddetle müzayedeye kooul
muştur. 

ihalesi 8/11/940 tarihine müsadif Cuma günü saat 11 
dedir. Taliplerin yevmi mezkôrda mahallinde müteşekkil 
satış heyetine ve görmek isteyenlerin mezkğr müessese di-
rektörlügüne her gün müracaatlan ilan olunur. 4583 

lzmir Defterdarlıiından : 
ikinci erkek lisesi bahçesinde istif halinde dercedilmiş 

taşlar ile kısmen yıkılacak duvarda mevcut taşlar açık ar
tırma usulile !4/10/940 tarihinden itioareo 16 gün müddet
le müzayedeye konulmuştur. 

ihalesi 8/11/940 tarihine müsadif Cuma günü saat 15 
tedir. Taliplerin yevmi mezkürda mahallinde müteşekkil 
satış heyetine ve taşları görmek isteyenlerde her gün Jise 
direktörlüğüne müracaatları ilan olunur. 4582 

Burada ne kadar oturdu 
ğumu bilmiyorum. 

Bir ayak sesinden sonra 
iki gölğenin bana doğru iler
lediğini farkettim.. Ağaçla

rın seyrek kısmından akse 
den elektrik:ziya arının yar · 
dımiyle bunların Şaziye, ile 
Cevad olduğun u anladım. 

Bu iki-sevgilinin tatlı mu
habbetlerini yarıda bırakma
mak için oturduğum kanep !· 

den kalkarak riık adımlarla 
hayvanat bahçesine duğru 

yürüdüm. 

~*:..• 
Bir pazar gecesi Fuar 

gene hıncahınç kalabalıktı .. 
O gece çok seviştiğim bir 
meslek arkadaşımla fuaıı 

dolaşıyordum. Bir çok pavi
yonlara girip çıktıktan son: a 
biraz da Merkez gazinosunda 
oturmayı muvafık gördük .. 
Arkadaşım 1940 fuarının 

çok mükemmel olduğundıtn 

bahsediyor, "Hele Maarif pa 
yonuna diyecek yok., diyr
dq. 

Arkadaşımın - dediği gibi 
hakikaten Maarif paviyonu 
zengin bir kitap koleksiyonu 
ve zengin karikatörlerle sös· 
lenmişti. Marrif paviyonunu 
gezen gih mazinin karanlık· 

larına dalıyor, gah zamanın 
ışıklar1nda yüzüyotdu. 

"Sergi sarayı., "dünkü, bu 
günkü ve yarınki b:mir,, ve 

"Sıhhat,, paviyonları görme
ğe deger yerlerdi. 

TAYY RE SiNEMASll\~DA 
TEL: 3646 

31/10/1940 Perşembe günü Matinelerinden itibaren 

Bayram Haftası 
1 

TÜRKÇE SÖZLÜ 

ARAPÇA ŞARKILI 

SAADET YUVASI 2 

Münasebetiyle 
2 

FRANSIZCA ~ÖZLÜ 

AH.. NE KADIN 
OYNIYANLAR 

MELVYN DUGLAS 

VİRGINİA BRUC Bu··yu··k 
G k k Bir kad'n hem hırsız hem ere mevzu ve gere oyna-

YARATAN 

FATMA RÜŞTÜ 

yış itibariyle FATMA RÜŞ- flim hafiye hem de seveo, ma· 
TÜ'NÜN kalplere bitap eden şuka olabilir mi? .. 
yakıcı şarkıları seyir•ilerini NEŞE-MACERA-ESRAR 

heyecanlandıracaktır. DOLU FiLiM 

BayNm gönleri matineler: Saadet YuYası: 11.3&-3-6.38·10 Ah Ne Kadın: 1.30·5-8.30 
Diğer .,O.nler: Saadet YuTası : 3·,.30-10 Ah Ne Kadın: 5-8.30 

Arkadaşımla karşılıklı ha
fif hafif~çkiştiriyorduk. Rad
yo b.assas bir bestekarın ru 
hundan fışkıran güzel bi r 
tangoyu, içli bir kadın se1i 
ile etrafa yayarak. 

Fuarın hayat verici rüzkierla
rına karıştırıyor , gene fua110 
tabii muzik"dolu boşluklarına 
gömüyordu. 

Havuzun suyu içerisinde 
renkten renge dönen ışıklar, 
havuzun etrafında dolaşan 
genç kızların yüzlerine ak-

settikçe, bu çehrelere ayrı bir 
güzelJik veriyor ve bunlar 
ilahi bir nur karşısında bo -
kiki cennetin, hakiki meJai
kelerine benziyorlardı. 

Gazinonun karşısında Va-
kıflar paviyonunun saatı daki
kaları atlıyor, bu geçen her 
dakika içinde binlerce ömür 
tazeleniyordu. 

Saat ona doğru etraf iyi· 
den iyiye~kalabalıklaştı. Ar· 
kadaşım gitmek için müsa
ade istiyordu. 

- Nereye, dedim. Bundan 
iyi yer mi bulacaksın? 

Gülerek cevap verdi: 
- Bu sualin çocukça ol

du. Bundan iyi yer bulmak 
mümkün olsaydı dünyanın 
dört bucağından buraya kim 
geHrdiki? 

Sonra ayak üstü "düşüne-
rek şunları ilave etti: 

Bir elmastır heceleri 
Sevda dolu geceleri 
Bilmiyen yok bu hoş yeri 
Fuar aşkın menbaıdır. 
Fuar sevda kaynağıdır .. 

(Devamı var) 

Bol çeşit, uygun fiyat, 
temiz, katıkısız ve iyi mal. 

Ahşverişte saygı, doğruluk 
ve inan. Telefon :3882 30-1 

Milli Piyaneo Biletlerinizi (SAADET) 
kl'8slnden allnız ) Çorakkap11 PoHt·tıeflceı\ 1nrtatı No. jt64 HaHa Tal.ela Ô11deı Telefoa 1497 



SAHiFE 4 

(ijiftHAeEiEniJ" IY~lki "insanlık 
l..s::r.a ~~~ •t,. ıçın harp eden 
in önü lngiltereye 
Caddesinde- yardım edece

--o--
Parke taş f erşigatı 

lnönü caddesinde yapıl-
makta olan parke taş ferşiyatı 
Köpı üye gelmiş ve inşaat 

bir kaç güne kadar ikmal 
edilecektir. 

---o--
• 
Oğleden sonra 
şehir meclisi 
toplanacak 
Şehir meclisi bugün öğle

den sonra saat on altıda 

reis doktor Behçet Uz.un ri
yasetinde toplanacak ve se
nelik iş ve icraat programı 
okunacaktı,. 

ğiz'' Diyor 
---o--

Nevyork (A.A) - Cum
hur reisliği namzedi Vilki 
intihap mücadelesi dolayı
sile mühim bir ~utuk ~öyle
mii ve Ruzveltin idaresini 
tenkit ederek demiştir ki: 

"intihap edildiğim takdir
de yeni bir Amerika kur
mayı taahhüd ediyorum. 
Hepimiz kahraman lngiliz 
milletine yardım edeceiiz. 
lngiltere medeniyet ve in
sanlığı korumak için harp 
ediyor. Bunun için her iki 
parti de lngiltereye yardım 
edecektir. Sanayimizin bü
tün mamulatını devamlı su
rette lngiltereye vereceğiz. 

---o---

(Halkın Sesi) 

Sovyet Ruşya- Jtalyan tayya
da gümüş releri Selaniğe ~ozvelt, mi - Tü k Gazetele

para yağdı bomba attılar Jetlerin kuvve- ri 
-o- Ekserisi çocuk ti silahlarile 

lzvestiya gazetesinin yaz-

dığma göre, Sovyet Rusya- Ve kadın olmak Ölçülmez diyor 
da Garkov eyaletinde Me· 

ıerova köyünde, havadan Üzere İki yüz 
para yağmışbr. · Bir akşam kı• ~I• 

0 
•• 1_.U ••• 

köy üzerinde pathyan şim- y il 
şeklerle beraber şiddetli bir Selanik (A.A) - Dün 20 
fırtına çıkmıştır. Fırtına es- kadar ltalyan tayyaresi Se-
nasında köylüler köye balık lanik üze. ine büçum ederek 
ıırtandaki pullar gibi dolu muhacir mahallesine bomba-
yağmaya paşladığını hayret- lar atmış ve bir mikdarı ço-
le ıörmüşlerdir. Pulları tet- cuk olmak üzere iki yüz ki-
kik edince bunların gümüş şi ölmüş ve dört düşman 
para olduğunu anlamışlar- tayyaresi düşürülmüştür. Ya-
dır. ralı olduğu halde vazifesini 

Paranın bir tarafında bir yapan tayyare yüzbaşını Ko
at i\ıerinde bir süvarinin ve 
direr tarafında da Rusyanın 
bllytlk Prensi Mibail Fede
ro•için resimleri bulunuyor

•uş. 

---oı--

Stefanı ajansı-
•• na gore 

-o-

Roma (A.A) - Stefani 
ajansının hususi muhabiri 
bildiriyor : 

Yunan hududunda hava 
teraiti değişmiş soğuk ve 
yağmurun yer ine yaz güneşi 
başlamışbr. Bu fırsattan bil
iıtifade ask'!ri yo •lnın dü
zeltilmesine başlanmışbr. 

Havanın iyi gitmesi askeri 
harekata yardım edecektir. 

--o---
Arnavutlukta 

isyan çok 
genişledi 

Madrid (A.A) - Buraya 
relen haberlere göre Arna
•11tlubta isyan harekib çok 
re•iılemiştir. Ve bazı de
•iryolların da tahrip edil
.liji bildirilmektedir. 

ziyaniyi Krtil Jorj hastanede 
ziyaret etmiş ve kendisini 
bin baş ılığa terfi ettirmiştir. 

--o'--

Maltaya yapı
lan hava 

hücumu 
Malta (A.A) - Düşman 

tayyareleri Maltaya hücum 
yapmışlarsada avcı tayyare
lerimiz mukabil hücumlarile 
iki ltalyan tayyaresi düşü

rülmüş ve bir üçüncüsüoün
de düştüğü zannedilmekte
dir. 

Bombalardan resmi bina
lar hafif hasara uğramıştır, 

sivil ve asker arasında zayi
at yoktur yalnız 4 ev yı· 

kılmıştır. 

--o--
Metaksasın 
beyanatı 

Atina ( A.A ) - Yunan 
Başvekili Metaksas Nevyork 
Taymis gazetesinin muhabi
rine yaptığı beyanatta de
miştir ki: 

" lngiltere Yu11aaistana 
ümidimizdea fazla yardım 
etmeğe başla111ışbr." 

-·-
Vaşington ( A.A )- Ruz· 

velt beyanatta bulunarak 
demiştir ki: 

"Dünyanm geçirmekte ol· 
duyu fırtma dolayısile üçün
cü defa reisicumhurluk nam-
zetliğini koymak mecburi
yetini hissettim. 

Ô u ümüzdek! salı gunu 
Amerikan milletinden bir 
itimat reyi istiyorum. Ame
rikaya hiçbir yabancı pren 
sipler girmiyecek,ir. Bir 
milletin kuvveti silahların 

kuv~eti ile ölçülmez, bir 
milletin kuvveti ayni zaman
da hükumetin kanunlarile 
ölçülür. Biraz eski dünyaya 
Avrupaya bakahm. Bu çir
kin dünya kinle doludur. 
Her zamandan daha kuvvet
liyiz. Amerika dünyanın üs
tünlüğünü temin edecektir. 
Prensiplerimiz her zaman 
olduğu gibi dem ... krasi pren
siplerine uygun olmasını iti
na edeceğiz. Amerikahlar, 
diktatörlere yüzleı ine ne 
maske geçirirlerse geçirsin -
ler hiçbir zaman inanmıya

caktır. 

6000 Alman 
oilo una 
mukabil 

343 inuilız pilotu 
kagbolmuştur 

Londra (A.A) - 8 ağus

tandan itibaren Almanlarw 
lngilteye yaptığı bücuı:ıılanrı 
neticesinde Almanların kay
bettikleri 6000 pilota muka
bil lngilizler yalnıi: 343 pilot 
kaybetmişlerdir. 

ediyorlar? 
-o-

ULUS: 

'~Herkes ne olacağını 
anlıgor" 

Fal~h Rıfkı Atay 
ltalyan lktısat Nazırının 

kademeler planında her mil
lete harıgi mertebe verilece-
ğbi bilmiyoruz. Bunu ifşa et

mek şimdiden hür milletleri 
kurtarmak ve karşı cepheye 
toplamak gibi bir mahzur 
arzedebilir. Fakat yeni mil
letler arasında aşağı, orta 
ve yüksek kademeler ola
caktır. 

Devam etmiyen sulhler, 
haksızlıklar ve müsavatsız
lıklar sulhlarıdır. 1918 hak
sızlıklarının ve diktelerinin 
ebadını büyüten ve ne bir 
zor rejimi, o zaferin sükut, · 
tereddü ve devamsızlık şart
larını da büyütmüş olur . 
Derin ve yılğıo bir sükütü 
ruhun ve maddenin önüne 
geçilmez isyanları takip 
eder. Eski Romamn yalnız 
hayatını değil, ölümünü d~ 
hatırlamak doğru olur. 

-mı-- -

Yunan hudu
dunda topçu 

düellosu durdu 
Belgrad (A.A)-Müşabit

lerin hududundan gönder
dikleri haberlere göre şim

diye kadar fasılasız devam 
eden topçu düellosu dur
muştur. Bu mıntaka çok 
arızalıdır. Çete muharebesi 
yapılmaktad1r ve bu yol 
Filorina üzerinden selaniğr: 
gitmektedir, 

Bu duruşun ltalyanların 
yeniden hücuma hazırlau

dıkları tahmin edilmekte
dir. 

4 2aci'f eıriıı 

~ 

f iABıİİİİAiEaLEI 
fiıı:ı;;-ta ~J;;::tll~ ~ 

. aralandı f 
Karataş mev i( iinde ~e:r 

oğlu Ali, idaresiodek1

4 
y 

baslDl Mustafa kızl 3 
tırs rı 

şında Şefikaya çarP ebİY 
yaralanmasına seb t 

.,erdiğinden yakalaolll1 ş,tıı 
§ Anıı.forh lar cadde5

'
11 

ı\lle?me.t oğlu Nuri~ k~ı 
·netacesındt: Kerim oglu ~·ı 
alıyı bıçakla yaraleyıp 

t ğında.ı ar.ınrnaktadır· ti 
l § Keıntr Umuroh•0 

l\hmet oğlu Ali Yıl~( 
. esııı 

a.ğ~z kavgası oetıc 11 
S~re , 

camları kırmak ve ıJ 
M-ne" 

ı ızı .. 3~ ya~ında u jf 
·re Lutfıy<"yı camla h f 

arll 
r'!tte burunlarından '! 
d\ğından yakalan01ıştıt· 

---o--
ir şikaye~ 

Komer 1241 ci so~' 
HayrulJab oğlu Keınal 
Besim kızı 22 yaşıod• 

ro 
miye hakkında Ke1JJ• 1 t•' 
rısı 40 yaşında Zekiye 
fından şi kayet edilJJJİŞ 
suçlular yakalaomıştıt· 

Yuna koJll 
n st partisiıJ 
beyannaıııe0 
Atina ( A.A ) - yıır 

komünist partisinin 
1 

neşrettiği bir beyaııJJ 
ile bütün laraftarlar•01 

işçileri vatan uğruPd:te 
cadeleye davet etlJJC iti' 
her fedakarlığı göıe ·'
lazım geleceğini bild1

' 

tedir. ' 
Italyan el~ 
ve ltalyaıı1 

Atinayı tet 
ketti 

11 
Londra (A.A) - ft~r 

el~ i ,j bugün yanında bl 
Ih ly.rnlar olduğu halde 
tiı ayı terk edecektir· 
manlarda bir kaç gilO~ , 
da r b art:ket edecekler• 
laşı lıyo r. 

Yuııanistıl~ 
Tehdit mi 

lıyor? 1 
Madrid, (A.A) - ~'' 

Arri•a gazetesinin 
muhabiri yazıyor: 11' 

Mihver devletleri lt'ıi~' 
Yunan ihtilafına ın°' ... 

'f"' bir tarzı hal bulmak 1 ~i 
tün gayretlerini sar~.~e 
lar. Sanıldığına go·ıt 
tarzda bir hal Yuoa01

1 
!stiklal esaslarını koraıf 
tır. e 

Muhabir şunları ilif 
yor; ~ , 

Atinanın muannid•~ıı i. 
reketi her vakıt oJd"~,~ı 
Almany&1ya RomaoY' ~el 
uygun bir hattı hare i ~ 
tibazına mecbur etoıef 
temeldir • 


