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Salı 
211ci Teşrin 940 

anya Nasıl 
8ir Sulh 
~tiyebilir? 
~ün, Almanyanıo Ame
l'k rika vasıtasiyle on 
~I bir sulh aktı taraf
. duğuna dair Amerika-
~ İ\olornbiya radyosu ta
Qdb" \1erileo haber, düo
,1. er kö4esinde büyük 
ik 'ka ve daha büyük bir 

1 °dıı fntıoasiyle karşı· 
~· 

htber, günün en mü
te en çok heyecan do-
: bir aidisesi olduğu 

onu dün baş makale· 
:. lefsir etmeği vakitsiz 
I 2tıınuzdao bu husustaki 
t~'lllıza bugüne tehir et
~ d,ha muvafık bulmuş-

t'-
•~ıı Almanyanın b~zı 

0:rJ, bir sulh istemesi 
'-illa yalnız başına çar

' lngiltereyi mağlüp ad
'llıesi bu haberin gara

e"~ acayipliği kafi dere · 
~i~ llle_ydana koymuştu. 
, 'Yet Berlin bu garip 
't'Yip haberi tekzip et· 
d·" sonra herkes kendi 

, 'ile soruyor: 
\ >~ l\olombiyR radyosu da
~ ktelmeden pathyan bu 

\u heden uçurmağa lü
~ t6rnıüutür? 

\ t •uaıe şu mealde cevap
~ ~tiliyor: 
~ . beyecanb haberle Ame
~İQ~'ltihabatında ve belki 
~•t e bir propağanda ma-

'•ı" k . . , ;yapılma istenmıştır. 

lıu haberi yaymak, da-
llı doğrusu yaydırmakla 

~ı'")'a cihan umumi ef
~- karşı bütün dünyayı 
1 
,;~ istiyen bir devlet 

'ti~ 'tını isbat etmek he· 
~~ ~ kapılmıştar. Bu mese· 
\ııe0ttaya atalan bu nevi 
~d r kadar verilen cevap-

: da ahvalin doğrulu
'ı·1 Uyğun düşecek bir 
~~:et aramak boştur. Mu
'liıt'k •lan bir şey varsa 
t trenin, bütila Avrupa-

lı.,~ Balkanların bir kısmı
t~~~ belki hepsini ellerine 
S~ ltıek sevda ve hırsına 
~, 'Q aıihvercilerle hiçbir 
\\ ". Uzlaşmak Ye barış· 
~ ••tenıiyeceğidir. 

~I~ ll'- takdir eden Bertin, 
~,-~Yanın bazı şartlarla 
' ,. 1•tediği habarini telai-

ıt,p t . . e mışhr. 

~ SIRRI SANLI 

aıı lranllllailif 
~ Madrldı geldi 

~~~ 'drit (A.A) - Stefani 
~· •• . y . I&' f. . 
~, "1 · enı c ranıız se arı 

•ciritle olmi tir. 

HAL KIN SESi HAKKIN SESiDiR 

___ .,....._, ____ _ 
W.ib, N8frirat 
Alniri •~ ftaf 

Muharriri 
SIRRCSANLİ-

.,.~ l d are: /z;mir 1 inci 
B. aokağında --------... ...-

HERGIN ÇIKARSİYASI GAZETfi 
(H. Sesi) Matbaa

. 11nda basılmışbr 

Cumhuriyet 
bayramı 

münasebeti le 
Valimiz tarafından C.H. 
Partisi genel sekreter
liğine çekilen tebrik 
telgrafına aşağıdaki 

cevap gelmiştir 
Sayın Fuad Tuksal 

iz.mir valisi 
Yüce genel başkantmızl 

Milli Şefimizin baş buğlu
ğunda aziz milletimizin he· 
yeca.nla kutlulamakta oldu 
ğu büyük bayramımız mü
nasebetiJe gösterilen İçten 

duyğulara teşekkür eder 
sayğılarımı sunarım. 

Cumhuriyet Halk Partisi 
genel sekreteri Erzurum 

o:;ebusu doktor 
F. Tuzer 

Yunanlılar bir 
Italyan 
ralı esir 

gene
ettiler 

Belgrad (A.A) - Yunan 
hududundan gelen haberlere 
göre Gürice yolunun iltisak 
noktasında Yunan kuvvet
leri bir köy işgal etmişler
dir. Esir edilen bir ltalyan 
generali eJyevm Florina 
hastanesinde bulunmaktadır. 
Bu vaziyetin Aroavudların 
biyanetinden iferi geldiği 
iddia ol~nmaktadar. 

--o--
Yunan elçisi 
Romayı terk 

etti 
Roma ( A.A ) - Stefanı 

ajaı.sı bildiriyor: 
Salabiyetar makamlardan 

alınan haberlere göre Yuna· 
nistanan Roma sefiri ve mai
yeti dün hususi trenle saat 
18 de Atioaya hareket et
miıtir .Bu trıeo hududda ltal-

yan elçisini be kliyecek b11dudu 
geçtikten sonra trene müsa
ade edilecektir. Bu tren yal
nız bir yerde te•akkuf ede· 
cektir. 

--o--
lngilterede bir 

Türk Gazetele
ri ne diyorlar? 

-o-

YENi SABAH : 

"Milli Şef in nutku" 
Hüseyin Cahid Yalçın : 

Tiirkiye cumhuriyetinin 
doğTu yolu seçmekte izhar 
ettiği kabiliyet ve bunu 
müdafaada gösterdiği me
tanet Türk milleti için en 
biyük bir iftihar vesilesi 

teşkil edecektir. 
-o-

Atatürk ve.fat ettiği za
man bütün Türk milleti ru
hun un ti derinliklerinden 
gelmiş bir kanaat ve iman 
ile, gözlerini ismet lnön üne 
çevirmiş, yalnız muhakeme 
ve mantık ile değil, selim 
bir sevki tabii ile de onu 
milJet için [en büyük bir 
rehber ve şef olarak taoı
mışb. iki senedir devam 
ve inkişaf eden realite bu 
ilk dakikalarıuın itimat ve 

-...kıymetini gittikçe arttırdı 

ve milletin götiış ve seıi· 

şindeki isabeti kat'i surette 
isbat etti. Dünyanın geçir
diği şu büyük buhran dev
resi esnaınnda ismet lnönü 
gibi bir Milli Şefe malik ol· 
mak Türk milleti için en 
büyük bir babtiyarhk teşkil 
ediyor. Muhterem cumhur
reisimizio her vatandaşın 

kalbinde tutl.uğu yüksek 
mevki bütün memlekette 
uyandırdığı sarsılmaz emni
yet ve tesanüt hisleri işte 
umumi kanaatin mahsulüdür. 

ismet lnönü açık, kat'i, 
sert ve metin bir nutuk 
söyledi. Bu nutkun gerek 
Büyük Millet Meclisinde 
gerek bütün memlekette 
gördüğü iyi kabul ve can
dan tasvip, Milli Şefe va
tandaşların tam bir ahenk 
ve m6tabakat dairesinde 
müzaharat, muhabbet ve 
bürmetlerioin en parlak de
lilidir. 

AKŞAM: 

Harbe mecbur edildiği
miz gün kabahat bizde 

aımıuaoıktır. 

tren kazası Necmiddin Sadak 
Harp başladığı gUnden 

Londra ( A.A) - Royter beri Türkiye harbın dışında 
bildiriyor : kalmaya karar verdi, bu ••· 

lngilterenin şimali rarbi-
ziyetimiz kimseye zarar ver· 

sinde bir yolcu treniyle bir 
gazate treni arasında bir medikten başka biç bir dev· 
çarpııma olmuıtur. Bu k••• letle dostça münaseb.etlerde 
netic:eıinde bir mikdar öli b•lun•aya ela enıel detildir. 
va r lı Yardır. [ De•amı 3incl sayfada l 

Beş ltalyan 
tayyaresi 
düşürüldü 

---o--
Atina (A.A) - Dün Pire· 

ye hücum eden ltalyan tay · 
yareleri dalga halinde uç
muşlar ve bu tayyarelerin 
hepsi Yunan işaretleri taşı

makta idiler. Beş ltalyan 
tayyaresi düşürülmüş ve bir 
tayyaremiz üssüne döome
miştir. 

--o--
8. Metaksasın 

Mesajı 
Selanik (A.A) - Yunan 

başvekili Metaksas Selanik 
halkına hitaben gönderdiği 

bit mesajda ltalyaaların al
çakça hücumlarını tebarüz 
ettirerek demiştir ki : 

Çocuk, kadın ve ihtiyar
larımız ltalyanların kancık
lıklarına maraz kalmışlardır. 
Gösterdiğiniz ces.ıretten do
layı sizleri tebrik ve teşek
kür ederim. Zaferin bizim 
olacağını size ayrıca temin 
ederim. 

Yunan kuvvet
leri yeniden te
peler işgal etti 

--o---
Atina (A.A) - Yunan u

mumi karargahının tebliği : 

Makedonya cephesinde 
Arnavud topraklarinda alı

nan tepelerden başka yeni
den bir tepe daha işgal 
edilmiştir. ltalyanlar kaçar
larken mühim miktal'da harp 
malzemesi bırakmışlardır. 

Kuvvetlerimiz, düşmanın te
cemmü noktalarile tankları· 
nı tahrip etmiştir. 

ltalyan tayyareleri Pıre, 

Patra.s, Golos, Kastorya ve 
bazı kasaba ve köyleri bom
balamıştır. Bu bombalamada 
hiç tek bir askeri hedef za
rar görmemiş, yalnız birkaç 
çocuk ve kadım ölmüştür. 

--o--
ispanya bari-

• 
cıye nazırı 

Madrit (A.A) - ispanya 
hariciya nazııı Su.ıer lngH
tere büyük e~ çi.s l ni kabul 
etmj~tir . 

lngiltere - Almanya sulhu 
şimtlilik bir hayal! •• 

- Almanyanın Fransaya yaptığı son sulh ve anlııma 

şartları •alim olduktan sonra Inıiltere ile Al•anyaaıa 
bir sulh yapması şimdilik l.ir laayal elsa ıarektir. 

----~~~~--------~--------~~~~------------------------~~~~--------~~~~~~------------------~~~ 
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raıy;jii MU'VAFrm a 1 K A v E 

1 OLMAHIN SIRLARI i v ahşı hayvanlar 
~agatta, ~~rk~s Muvaıı 
!fak oıabııırmı?.Evet!i arasında 
İ Yazan: SIRRI SANLI ~ 
'ııııımııımuwıımumm-1O3-ııınmoıam wııııı:ııııw-' 

insan dostları
nı nasıl kay

bedebilir? 
---o--
-4-

0nlara karşı bunları ka
bul etmiş görünmeye sebep 
yoktur. Eğer böyle yaparsa
nız samimi ve dürüst değil
siniz demektir. O takdirde 
arkadaş veya dostun size 
etmemekte hakkı olacak
tır. 

Fakat müşterek olmadığı· 
nız meseleler ve fikirler ü
zerinde konuştuğumuz zaman 
dahi muhavereyi münakaşa
ya dökmekten ihtiraz etme
lisiniz. 

Şiddetli münakaşalar, si
nirle sevkedilen mübahese
ler ölçülü konuşmaya mani 
olabilir. 

Bazı defa istemiyerek da
:i olsa ağızdan kaçırılmış 

bir tabir bir dostluk bağını 
kırabilir. 

Dostlarınızı nekadar se · 
veraeniz seviniz, kusurlarını 
yüılerine çarpmaktan çeki
niniz! 

Meseli eğzından sarımsak 
kokusunu aldığınız bir ar-

kadaşa ve dosta bunu ne 
katlar tatlı şekilde ihsas et-

seniz onun yine incinmesı 

mümkündür. 

insanları seve.bilmek için 
affetmenin esas i•rt oldu

ğunu haJırdan çıkarm;,mah
sınız! 

Bir arkadaş veya dostun 
kusurunu onun faydasına 
çalışmak duygusu ile kendi-

sine söylemeniz borçtur. Fa
kat hareketinizin asla ten-

kit ~veya istihfaf şeklinde 
olmadığım, . k~ndi baymna 

masruf bulunduğunu muhak
kak hissetmelisiniz. Bir dos

tun yüzüne söylemekte mah
ıur görmediğiniz noktal&rı 

iyi maksatla dahi olsa gıya-

bmda söylemekten çekime
lisioiz! 

-Devamı var-

, ____ .. 
Şehre birçok vahşi hay

vanları olan bir cam baz 
kumpanyası gelmişti. Sol
maz bir pazar günü baba
sile beraber~ber bunların 
seyrine gitmişti. Bir çadır 

içinde cambazlar, vahşi hay
vanlara oyunlar oynatıyor

lar. Seyirciler hem hoş va
kit geçirtiyor, bem de o 
ana kadar görmedikleri vah
şi hayvanlar\ tanıtıyorlardı. 

Solmaz bu pazar geıinti
sinden çok memnun kalmış
tı. 

Hele filin masa başına 

oturup yemek yemesi, şarap 
şişesini hortumile tutup ağ· 
zına boşaltması, maymunun 
ona garson gibi yemek ta · 
şımasına bayılmıştı. Eve dön
dükleri zaman bile, hep o 
günü düşünüyordu. Hemen 
ertesi gün mektebe gidecek 
derslere başhyacaktı. Ne 
olurdu pazar hafta bir ola
cağına iki oluverseydi! 

Nihayet karar verdi erte
si gün arkadaşlarına bunu 
bol bol anlatır ve Gülcan 
ile birlikte mektepten baçı p 
bir defa daha bu güzel 
şeyleri doya doya seyreder
lerdi. 

Hem ne olacak, ikisi de 
küçüktürler, nasıl olsa ça
dırın arka tarafından içeri 
kolayca kaçabilirlerdi! 

* "".\' 
Sınıfta, bahçede arkadaş-

larına bunu anlata anlata 
bitiremedi ve istediği gibi 
Gülc&nı kandırdı. A.rkadaş
larile berber öğle yemeğine· 

evlerine gittikten sonra tek
rak mektebe dönmediler ve 
iki arkadaş elele cambaz 
banenın yolunu tuttula r. 
Oraya vardılar. Fakat nasıl 
içeri gir eb.lecektiler. 

Arka tarafa geçtile r; ça
dırın kenartDdao içeri dal
dılar . Bunları bir zenci ha
deme görmüştü . Bağı ı a ba
ğıra pcşlerİDe düş ı ü . Ço · 
cukla .. ne yapacaklarını , ne
reye kaçacaklarını bi lmiyor
lardı. 

Nasıl oldu anhyamadılar, 

kendilerini kaplanın pençe
lerinde gördüler, bağırmaya 

vakit kalmadan bir fil Üzer
lerine saldırdı , filin hortu
muna takılı vaziyette yere 
çarpıldıklarını gördüler. 

Solmaz bir çığlıkla göz
lerini açtlğı zaman karyo
ladan düşmüş bir vaziyette 
idi. 

Bir müddet şaşkın şaşkın 
bakındıktan sonra aklını 
başına tophyabildi. Bütün 
gördükleri rüya imiş. 

Buna çok sevindi. O gün 
Solmaz mektepte pazar gü · 
nü gördüklerini anlatıyor 
Ye kaçmayı hiç aklına ge
tirmiyordu. 

Penguenler gü
neşten hazze

derler mi? 
Hayvanları himaye cemi

yeti azasından bir kadın 
Londrada hayvanat bahçe
sini gezdiği esnada Penguen
lerin güneş altında oldukla
rım görmüş. Bunların güne
şe mütehammil olmadıkları
nı bildikleri için, hayvanat 
bahçesi direktorü aleyhine 
bir dava açmıştır. 

Mahkemede müdürün Pen
guenleri güneş altında bu
lundurmasının bir işkence 
olduğunu iddia etmiştir: 

Bahçe müdürü de iddiayı 
reddederek, Pengue11lerin 
doğup yaşadıkları memleket· 
lerin iklimine göre güneşten 
haz etmiyenleri ulduğu gibı 
haz duyanları da olduğunu 

söylemiş ve güneş altında 

bulundurduklarının güneşten 
hazzedenleri olduğunu söy- . 
!e miştir. Ve buabe:-inde ge
tirdiği bir Peogu~n'i ortaya 
Sırakmış. P enguen, mahke
menin güne ş göre ıı bir ta-
rafına gitmistir. 

Seyy r tahta 
· ~tihkamlar 
Okla harbedi l diği zaman

larda tahtadan seyyar istih
kamları harbederken yanla
rında göh.rürler v~ arkasın· 
da siper olarak ok atarlar
dı. 

EL HAMRA SiNEMASINDA 
Y ARıN MA TINELERDEN iTiBAREN 

Şeker Bayramı Şerefinet Şeker gibi Şaheser 

SENENİN İLK TÜRK FİLM i 

AKASYA PALAS 
Kuvvetine dayanılmaz bir kahkaha tufanı .. 

OYNIYANLAR: Hazım - Vasfi - Cabide - Perihan • Sait - Necdet - Kefik 
Karakaş - Jerfin - Neli 

S e a n s 1 a r : Bayramda Her Gün 
10 • 11.30 • 1.30 - 3.30 - 5.30 - 7.30 - 9.30 da başlar 

ANKARA 
- AKŞAM 

RADYOSUNU" 
PROGRAMI 

----------.. ---·--~~-
18. 00 Proğram ve memleket saat ayarı. 
18.03 müzik: konçerto pi. 

18,30 konuşma (çiftçinin saatı) 
18.45 müzik: çifçinio saati- köy saati 
19.00 Temsil: Devlet konservatuarı tiyatro şubesi talebe' 

leri tarafından. Rejisör: Kari Ebert 
19.30 Memleket saat ayarı ve Ajans haberleri. 
1,.45 müzik: fasıl heyeti 

20.15 Radyo gazetesi 
20.45 Müzik: koro - radyo küme heyeti: klasik proğr•" 

şef: Mesud Cemil 
21.30 Konuşma (hukuk ilmini yayma 

nisa Mebusu Refik İnce: "Aile 

r.t•· kurumu adına J 
• ol 

mefhumu üzerıo 

çok duralım,, 
21.45 müzik: radyo salon orkestrası "Violonist NecİP 

Aşkın idaresinde,, 

22.30 Memleket saat ayarı ve Ajans haberleri 14 
ziraat, esham-tahvilat, kambiyo nutuk borsası ı. "fİY~ 

21.45 müzik: Radyo salon orkestrası proğramının defi 

23.00 Müzik: dans müziğ ipi. 

23.30 Yarın ki proğram ve kapanış. .... ..... _ ............................. ~ ...... , ..... .,,, 
Hindliler 

yılan 
-o-

ve 

Hiodistanda yllan pek faz
ladır. HindHlerin itikadların
ca yılanlar, şeytanların yar
dımlariy)e, yer altmda gizli 

olan servetlere bekçilik ya
parlar. Yılanlar pek çok in

sanı sokarak öldürdükleri 
halde Hindıiler yılanları im

hadan, onlara yardım eden 
şeytanlardan gelecek fena-

hklara maruz kalmamak için, 
çok çekinirler. 

Evvelce, bir yılan bir ada
mı sokuk öldürürse, yılanın 

yardımcısı şeytanın aç oldu
ğuna inanır, derhal bir kur-

ban kesip kurbanı suya atar
lardı. 

Çok kıymetli san'atkar 
· B. lbramim Aybars ' 

Bir elektrik işiniz ve bil
hassa ustası yok denecek 
derecede az olan bir (radyo) 
tamiriniz oldu mu; bu çok 
değerli ve ayni zamanda 
mütevazi ve insaflı san'atki
rın Karşıyakada Kemalpaşa 

caddesınde ( 108 ) numaralı 
"Elektrik ve Radyo,, atelye
sine koşunuz. 

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

FAYDALI BILGILEll 

Her kadın 
bilmelidiırı 

-o-

Patlıcan mevsimiodeYİ~ 
Seyarken, doğrarken cUetl' 
uizin boyanmaması içio i~~ 
başlamadan önce ellerio1st 
tuzla oğuşturunuz. 

Bir şişenin gene şiıedeıl 
yapılmış kap.ağı sıkışır ~ 
açılmazsa kırmadan açabl 
mek için boğazını, sıcak •( 
da ıslatılmış bir bezle stf 
nız ve yavaş yaYaş oğuıt•' 
runuz. 

* 
Yeni olmuş yağ leke• 

üstiine tuz ekip bir keoatd' 
bırakarak çıkarabilir .,,f' 
hiç değilse azaJtabilirsiıiİ• 
ÇBnkü tuz yağı emer, ~d' 
maş kendiliğinden te.ııisll 
nir. 

T t .. d. t l '- . . .. "ıc en ur ıyo eKesım ih 

biri amonyak, üçte ikisi o~ 
sijeoli sudan ibaret mıblO' 
le siliniz. 

Yün:ült!rin yıkaomakt'' 
bozulm.ımaları için yı 6.a'9; 
suyu na yar.m çay bardır. 
(Ufak kristal budaklı 
amonyak katmalıdır. 

ümidburundı 
ki balık koy" 

Omidburnu, balık a'fcıll' 
rının çok rağbetini it a:ı••: 
mıştır. Oradaki 0 bahk ~" 
yun ismi verilen mıntak•~: 
her sene balıkların üç oaı 

yon yumurta yumurtladıkl•~ 
ve bu yumurtalardan çık•~ 
balıkJarı avcıların, pel< ftl 

I•' la olmalarına rağmen, •j 
yamadıkları muhakkak 
dedilmektedir. Biyilk b~I~~· 
hklar da kBçtlkleri yut"i 
ları halde, balıldarın ad' t' 
ıene seaetlen seneye '' 
•akta.lır. 



~IFE 3 

ltTOR: 
tciuerin natama. 
iııti hakkında 
...____o---
tndur ki karaciğer 

~il 
~· en esaslı uzuvların· 
il •dir. Çok güzel bir 
e Vücudun fabrikası-

~ ~apar, safra imal e
~ ~ er ve nişastalı şey
lQıederek kabili te-

) ~ir hale sokan (gli-
11lla) eder. ifraz etti
~ sayesinde yağların 
rı kabil ve mümkün 

'~e b kt u safra sayesinde 
a 1•tınıazda her tıırlü 
~it llrın neşvünemasına 

• tefessühata mani 

bu kadar ·mühim ve 

._;~lii olan bu A uı;v\10 
. t' hasına azamı dere-

1'Yet etmekJ;ğimiz l i-
r, 

'cio. . 'f . f' . 6erın vazı eı ızyo-
ı a' -ıt I arsan şeyler: 
I! i içkili meşrubat bil-

' 'ğır içkiler rakı, ap
i~"''ınut, viski, konyak 
~ I!, Alkol karaceg· irin 
~'fk ·~ 1 olan hüceyratmı 

eder. 

't'ebepJe karaciğer hü
llı~h11l normal bir şekil
~.td llfazası için ispirtolu 
it, ' 11 uzak kalmak li-

~d 
ler lll sonra baharatla 

ı, •e Yemekler, turşular 
IQ~ Ytınekler, ağır tath
~a~d Soğuk şeyler, mese

~ llrınalar ve buzlu şer
ltaciğerin vazifesini 

~ 'tniUerdir. Bunlardan 
~kün mertebe tevak-

'i r. 
t dt k •v • t 
~ aracıgerın na a-

~· ~ti 1 . d ~ı ı. ~ nıese esı var ır. 
~-f· tt 1 derecede safra ve 

oı İfrazat ve imalatın 
~,~ 

~ il ' O ıama n da bu 
~ eticesi olarak bir ta
llıuıni teşevvüşat baş-

~ılb 
1ı~ı~~~a hazımsızlık, karın 
i, ~ 11 inkibaz, mide ek
d~ ~:slı dil, ağız kokusu 
t•~ a.sıntalar ve diğer 

d~~ 1
lb. cildi tezehürat 

t ~· ~~keler, ekzama ve · 
~iti~ 1~ görülür. işte bun · 
~ ~ıyetle karac,ğerin 
ttltyeti alametleridir. 

' 
~·l>ikli mer-
~~~t heykel 
~td ~t Yeni mermer hey
v _;.kıözler boştur. Yal
li 1 arıda bulunan kıy
~~l '•trler arasında bu 
QI, en fazla calibi dik

tııdır: 

~ı:"' Fahri Işık 
~~l\t~IQlelr.et Haataneai 

,1 ''- ~en Mütehauısı 
1t. t. Elektrik tedu·iııi 

2' ~~•nci Beyler Sokak .,o, TELEFON 25"2 

•Türk Gazetele
ri ne diyorlar? 

(Halkın Sesi) 

cudiyetini 
başka çare 
olacaktır. 

muhafaza ıçın 
kalmadığın dan 

Bu hakikati en küçük b"r 
şüpheye mahal bırakmaya-

-(Baştarafı Birinci Sayfada)- cak vuzuhla gösteren bu 

5 2aci Tetria 

Elverirki bizden ve bizim nutku dinledikten sonra (15) 
vasıtamızla her hangi bir Türk milleti hakkından ve 
hareket beklenmesin, Reisi- istikbalinden emin olabilir Fırıldak dönerken bütün •• v:oz-
cumhur, Millet Meclisindeki ve milli mukadderatın ba-
nutkunda Türkiyenin • bu şında ismet lnönü gibi yük- ler bu fırıldağın Üzerinde idi 
açık durumunu hiç bir şüp- sek evsafda bir büyük Şef 

______ .. __ _ 
heye yer bırakmayacak şe- bulunmnsı ile iftihar edebi-

Hakkın var, dedim. 
kilde iıah etti, harp harici lir. - Fuardan bıkmadığımı 

anlatabildim mi? vaziyetimizin, bize karşı ayni ı Aziz Cumhurreisimiz de 
iyi niyet gösteren ve "tat- on sekiz milyon Türkün kayıt- - Evet, evet.. Latife et

tim canım. Belki seni biraz 
daha alakor da bir1ikte ge
zeriz diye düşünmüştüm. 

bik eden11 bütün devletler 1 .! sız, şartsız kendi arkasında 
en normal münasebetlere ve emrinde olduğuna emin 
mani olmadığını söyledi. Di· olabilir. 
ğer taraftan, bu harp harici 
vaziyetimizın, Türkiye hav&, 
deniz ve topraklarının mu
haripler tarafından birbiri 
aleyhine kullanılmasına "is
tisnasız,. mani olduğunu açık 
ifade etti kurduğu ve idare 
ettiği devletin en büyük 
vasfı, siyasttindeki dürüstlük 
ve samimilik olan bir şefin 

ağzından, bu siyasetin böyle 
bir zamanda bir daha izah 
edilmesinde büyük bir mana 
vardır. 

Ahvalin bugün aldığı io
k işaf tarzı içinde l ürk iye 
ıçın ahnacak tek tedbir 
barba hazır olmaktır. Yu
nanistan taarruzunun doğu-

rabileceği ihtilatlar harbı 
1 

sandığımızdan daha çabuk 
bize getirebilir. Milli Şef di-

l 
rektifi vermiştir. Her feda
kirhğı göze almak kati ka

.,1 rarımızdır. 
Nutkun, memlekette uyan

dırdığı derin haz ve heye
can milletin yeni kahraman
lık menkibelerine nasıl ha
zırlandığını gösterir. 

Harba girdiğimiz zaman 
kabahat bizde olmayacak-
tır. 

VAKiT: 

Kurt ile kDZUüü geçin
diren ~ir si~aset 
Asım Üs 
Cihan h:u bı karşısında 

Türkiy :: nb vcniyeÜ nedir '? 
I3!l h :ı. :: s:ı Avrupa harbi Tür
kiye- in müttefiki Yunanis
bna ~ irayet ettikten soura 
C umhuriyet hükürnetinin 
harp ve sulk bakımından 

takip edeceği siyaset ne ola-
b·ı· ? ı ır .. 

Muhterem Reisicumhuru-
muz ismet lı::ıönünüo Büyük 
Millet Meclisinin açılışı mü
nasebetile söylediği senelik 
nutku artık bu noktaları 
kimsenin en küçük bir şüp
hesi kalmıyacak surette ef
karı umumiye önünde ay· 
dınlatmış bulunuyor. 

O halde bir gün bu mem
lekette de harp afeti gele
cek olursa bu ancak Türk 
milletinin istiklalini ve mev-

TAN: 

italga • Yunan harbi 
önünde Türkigonin 

vazigeti · 
Zekeriya Sertel: 

ltalya tarafından vaki olan 
tecavüz karşısında Türkiyeyi 
komşumuz ve dostumuz Yu
nanistana doğrudan doğruya 
ve derhal yardıma mecbur 
eden bir ahitname yoktur. 
Nitekim Yunanistan da Tür
kiyeden hiç bir yardım istew 
memiştir. 

Balkan antantı mucibince 
Yunanistan ancak Bulgaris
tan tarafından bir taarruza 
maruz kaldığı zaman derhal 
Türkiyenin yardımını bekli
yebiJir. Binaenaleyh Bulga
ristan tarafından Yunanis
t aoa karşı her hangi bir 
tecavüz hareketi vukuunda 
Türkiye Yunanistanın yardı
mına koşabilir. 

Binaenaleyh Turkiye itti
faklarına sadık teahhütlerine 
hürmetkiaı olmakla beraber 
bugünkü h rp harici vaziye
tini muhafaza etme~te de
vam C;decektir. Ve bizim 
harp harici vaziyetimiz karşı 
ayni iyi vaziyeti gösteren ve 
tatbik eden bütün devlet· 
lerle en normal müoasebet
maoi değildir. · 

VATAN: 

"Casuslara iş bırak
mıgan bir memleket" 

Abmet Emin Yalman : 
Milli işlerimh:in hiç bir iç 

- Haaa !.. Sen öyle dise
oe.. Kendine arkadaş arı

yorsun.. Mühim işim olma
saydı seninle bol bol gezer
dik. Doğrusu ya istemiyerek 
gidiyorum. Haydi hoşça kal. 

- Güle güle .. 
Arkadaşım gittikten sonra 

gene yalnız kalmıştım. Yal
nız olan bir ben de-ğiJdim. 
Benim gibi bir çok tek ge
zenler vardı. Fakat nedense 
o akşam yalnız gezmek bana 
bir büzün veriyordu. 
Bu hüznümü dağıtmak ıçın 

fuarm eğlenceJi yeri olan 
eyuncakçılar tarafına doğru 
yollandım. 

Oyuncakçıların en nihaye
tinde, bir eğlence paviyonu

n un önünde halk bir çenber 
halini almış, biri yer almak 

için diğerinin çekilmesini 
bekliyordu. 

Bu kalabalık arasına ben 
de karıştım. Paviyonun müs
teciri Hacı namında bir 

adamdı. Her devletin bay
rağının şeklini bir kart üze-

rine resm etmiş paviyonunun 
orta yet"inde gene etrafında 

ayni bayrak şekilJeri bulu
nan bir fırıldak dönüyordu. 

Bu fırıldak durduğu zaman 
Hacının yüksek sesi .iştili
yordu: 

- Seksen dört numara 
( .... ) baırağı kim de? .. Bil-

yüzü yoktur. 
Milli siyasetimizin her 

safbası lsmet lnönü nün nut
kunda açık, berrak,. tered
düt ve şüphe götü~mez bir 
ifade bulmuştur. 

Tayyare Sineması Tel. 3646 
Beş günde 10.000 .seyirci tarafından takdirler kazanan 

FATMA RÜŞT0N0N 
TÜRKÇE SÖZLÜ ARAPÇA ŞARKILI 

SAADET YUVASI Filminin 
Son günlerinden istifade ediniz J 

Matinele:~!:!~;~:~I~:::~~~?.~~,: :S· 18.30~1 

mem kaç numaraya da komşu 
hakkı diye bağırıyordu. . 

Ben de bir çekilenin yerini 
tuttum. 

Hacı gene bağırmağa baş· 
ladı: 

Haydi! 
kaldı 1 •• 

Bir bayrak 

- Ver, dedim. O hayra· 
ğı da bana ver. 

Fırıldak dönerken, bütün 
güzler bu fırıldağın üzerin
de idi. 

Bir kaç defa taliimi dene
dimse de ogece her halde bir 

şansızhğım vardı ki bir şey 
isabet etmedi. 

Bu paviyonun önünden 
tam ayrılecağım sırada Ka
radenizli Mustafanın sesini 
işittim: 

- Pizum Salamun poylesi 
yerlerden huşlanmaz ve li
kiin pizumle peraper olmasu 
şarttur. 

O gece beş ahbapların, 
beşi de kılık kıyafetlerin i 

düzeltmişler, hatta birerde lu
ravat takmış bulunuyorlardı. 
Hasan iki de bir de alışma· 

dığı kıravab yt>klıya yoklıya 
giydiği beyaz gömleğin ya
kasının uçlannı kirletmiş 

bili da çekiştiriyordu .. 

Pastırmacı Ahmet, tam 
bir tüccar, Hüseyin ağıl hay
vanları patronu, Mustafa ise 
önü parlak muşamba siperli 
kasketi ve siyah geniş pa-

paçalı pantolonuna oygun 
ıiyah caketiyle bir gemici 
kaptanına benziyordu. 

(Devamı var) 

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

Alışverişte saygı,;doğruJuk 
ve inan. Telefon :3882 3G-1 

Milli Piyan20 Biletlerinizi (SAADET) 
kl•••lnllen ahnız ) Çorak1npa Politme,ked ""'''" No. jl64 Ha1aa Talula Ôader T elefo11 1497 
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riiıiiiBERiEiiı Belediye 
.... ~--·-·· :::.1 

Meclisi Selinik ~kı- fiiBiTi-iiiı.· __ 
aın manevıya- a.= .. . __ 

Aske~ ~ileleri Meclis -D-o~kt~'; Behçet Uz'a 
ıçın Teşekkür Etti 
-o-

1111,ıuıdı uıni bir 
bira açıldı 

Aaker ailelerine yardım 
için belediy?de bir "Asker 
aileleriae yardım blroıu" 
tuis edilmittir. Bu büroya 
mlracaat eden aeker ailele
rini• yaziyetleri hemen tet
kik edilmekte ve icap eden 
yardımlar yapılmaktadır. 

Bundan ıonra belediyenin 
aıker ailelerine yapacağı yar
dımler eakiainin dört beş 
miıline çıkarılacaktır. Mes
lek erbabı aıker ailelerine 
yardım bahsinde &zerlerine 
elife• yaıifeyi yapacaklar
dır. 

o 

Kömürcüler 
Okusun 

1-tlllr ıa,ıııır ağır 
sırıttı ıızııandı

rııaak 
lzmirde milyonlarca stok 

klmlr mevcut oldağa hal
de tittikçe ıayri tabii ola
rak klmlr fıyatlaranın yilk
ıelmui nazarı dikkati cel
betmif •e •llkaclar makam· 
larca llzım ıel ... n tertibat 
alıamıtbr. 

lbtikir yapaa kimlircüler 
clerbal aiır cezalara çarp
bnlacak ye malları miisa
dare edilecektir. 

Borsa 
Haberleri 

--o,--
9 23 kuraı arasında 377 

çuval iizlm, 6· 16 kuruş 
arasında 1488 çuval incir, 
14.25 karaıtaa 6500 çaya( 
aolaat, 20,50 clea 30 toa 
aum, S,50 clea SS ton 
bakla, 62-63,SO clea 300 
bal1e pamak ıabtı yapıl

mııbr. 

o 

Belediye lleiai Doktor 
Behçet Uz 

Belediye meclisi dün öğ
leden sonra Hat 16,30 da 
reis Dr. Behçet Uz'un ri· 
yasetinde Teşrin devreıi 
toplanblarına başlamıştır. 

Şehir meclisi azaıından 
Bn. Ferbuade mazeretine 
binaen iıtifaıı lrabal edil
dikten ve riyasetin bazı tek· 
lifleri alakadar oldukları en
clmenlere havale edildikten 
ıonra divanı riyaıet seçimi 
yapdmııtır. 

Napolinin bom
bardımanı 
hakkında 

Londra ( A.A ) - Hava 
Nezaretinin tebliii: 

Napoliye lnıiliz tayyare
lerinin yapbklan hücumlar 
hakkında yeni malOmatlar 
gelmiştir. Napolide bulanan 
bava dafi bataryaları takvi
ye edilmiıtir. Havanın bu · 
lutlu olmaıı lngiliz tayyare-

ltari reyle birinci reia ve· 
kiUiiine avukat M iinir Bir
sel, ikinci reia vekilliğine 
Dr. Mitbat Orel seçilmiş
lerdir. 

Bundan sonra belediyenin 
bir senelik mesai rapora o
kunmuştur. Reis Dr. Behçet 
Uz'un bır yalhk çahşmalan
nı tebariiz ettiren rapor o
kunmuş ve Behçet Uz şu 

sözleri ilive etmiıtir. 
Bize vazife veren kadirşi

naı lzmirlilere faideli olmak 
basuaundaki mesaimizi, di
rektifleri ve ıamimi it bir
liii ile her zaman takviye 
ve teşci ~dea muhterem 
meclis arkadaılarımızın yar
dımları ile lzmiri öaüm&z· 
deki senelerde de yeni imar 
ve ferah eserlerine kavuştu
racağımıza inanıyoruz. 

Bundan ıonra daimi en
ciimen seçimine ıeçilerek 
eaki eac&men azaıı Faik E
ner, Reşat Leblebicioğlu ve 
Muzaffer Özgür aynen ipka 
edilmit ve uzan zamandan 
beri rahatsız bulunan enci-
men azasından bay Faik E· 
nerin meclis namına ziyaret 
edilmesi kabul eclildikteu 
ıonra Perşembe g&nti aaat 
16,30 da toplanmak Bzere 
celseye ıoa veriimiıtir. 

iki Italyan 
denizaltısı 

imha edildi 
o-

Loadra (A.A) - Bahriye 
ne&kreti bildiriyor : 

iki ltalyan denizalt1Sı ln
giliz bafıf deniz ku•Yetleri 
tarafından imha edilmittir. 

o 

Atina 
sonda 

radyo
Türkçel 

neşriyat 
lerinin biicumlarına biraz 
zahmet vermiıae de öade 
giden bir lngiliz tayyareıi 

aydınlabçı fişekler atarak 
hedefler teabit edilmiş ve 
birçok depolara ve aske ri 
hedeflere tam inbetler vaki 

Atina ( A.A ) - Evvelki 
akşamdan itibaren Atina 
radyosu Tlrk lisanı ile aaat 
22,30 da neşriyat yapmağa 

bıtlamııtır. 
--oı--S'-°r Haberleri oımuıtur. 

ÔaOmlzdeki Pazar riln& --o C b t 
Glztepe • Ateı takımları F b .k 1 enu mın a-
..... d. 1939 tilt final maçı a rı a arımız k d y 
o, .... caıdar. Maç Ka.rııya· da faali et asın 8 U~BD 
u••• laakem Eaadın ıdare- Y kuvvetlerı 
ünde aaat 14.30 dadır. - o 

Her iki talumıa da ea Ankara-Samerbank fab- ilerliyor 
ka••etli kadrolariyle ••baya rikaları imalit kudretiaia . 
çıkacaklara laaber ahnmıthr. azami hadde çıkarılma•• Ahna (A.A)-Soa 48 ••-

için alınan tedbirler ıaye- at zarfında Yaaaa kuvyet-

Tütün piyasası 
Tltla piyaMaının açıJa

caj'ı .an yakında tesbit 
edilecektir. Tiltia mabaull· 
.. z blylk tlmitlerle piyua
aıa açda111aa intizar etmek
tedir. 

aincle Nazilli basma fabri11:a- leri cenap mıntakasında Ar-
aıaın senelik imalih 15 mil- navudlak araziıinde ilerle-
yon metreden 20 milyon mitlerdir. ltalyan topçuları-
mt beye çıkardmııtar. Ba- nın tiddetli ateıleri Yuaaa 
kırk&y bez fabrikası da bun· kuvYetlerini durduramamıı· 
dan ıonra senede 8 milyon tır. Yanan aıkerlerinin kav-
metre bez yerine 20 milyon vet Ye ceaaretleri ltalyaala· 
metre bez dokuaacakbr. rdaa çok lstlndlr. 

tı çok yük- Yaralama~ 
sektir -Seliaik ( A.A ) - ltal

yaa tayyareleri Seliniğe 

d6rt defa taarruz etmitler
dir. Bu taarruzlardan Seli
aik balkının maneYiyatı biç 
bozulmamış bilikia çok y&k
aelmiftir. Dört tayyarenin 
d&şliriilme1i balkın manevi
yabnı daha fazla takviye 
etmiştir. 

Denize dtiıen bir ltelyan 
tayyare enkazına halk deni
ze dalmak auretile biicum 
etmiş ve parçalarını bahra 
olarak almıılardır. D&ılrl 
len tayyarelerin pilotları esir 
edilmiıtir. 

o 

Yunan hava 
kuvvetleri In
giliz tayyarele

rile takviye 
edildi 

Nevyork (A.A) - Yunan 
badadandan alınan baberle
lere g6re Sellnik ıebri ile 
Seliaiğia timaliadea ıeçen 
demiryola ltalyan"tayyareleri 
tarafından bombardıman e· 
dilmiıtir. 

Yunan bava kuvvetleri in· 
giliz tayyareleriyle takYiye 
eclilmittir. 

--o--
Marepl Peten 

Amerika ya 
cevap verdi 

--o--
Vatinıtoa (A.A)-Mare· 

tal Petenin cevaplarını Fran· 
11z sefiri hariciye aazırına 
teYdi etmiştir. Gazetecilerin 
bu baıusta hariciye nazırın
dan so duldan ıuale nazır 
timdilık cevap vermiyeceii· 
ai ıöy . mııtir. 

o 

Tancada son 
vaz~yet 

Tcsnca (A.A) - lıpanya 
valii umumıaıain neırettiii 
bir beyannamede : 

Ah•al ve badiıat dolayi· 
aile kontrol mecliıinia yazi
feıine nihayet verildiğiai ve 
ispanya biiktimetiaia Yalii 
amumiıi 11fatiyle idareyi ele 
alclıjaaı bildirmittir. 

--o--
Çörçilin Mesajı 

Loadra (A.A) - laıiltere 
baıvekili bay Ç&rçil 16ader• 
cliji bir meaajcla : Hlrriyet 
da"aaının mlldafai olmak 
iizerel buıilDkl lıkoçyalda· 
ra diitmiittllr. Demittir. l•
koçyaldar timdiye katlar 
1,250,000 lnıiliz lirua top
la•ıtlardır. 

sebebiyet 
Biriaci kordoada A 

o;Ja Salih idareıiadeki 
arabaaını Abdullah klll 
lizara çarptırarak laafff 
rette yaralanmaıına ı• 
biyet vercli;iadea 1 
mııtar. 

§ Baamabaaede Zeki 
Murat idaresindeki 
aildeti Hlaeyin otlu 
muda çarptırarak • 
nun muhtelif yerlerindell 
kalanmıtbr. -----

Hırsızlık 
Keçeciler 846 acı 

ta Hasan otla lbrahimF 
met otla Hlıeyiaia 
ıından 7 çuvaldan p 
araba 6rtilılnl çaldı 
yakalanmıtbr. 

Sarhoıl 
Çorakkapı Anafaıtalat 

desinde Mehmet ojla 
diye liiamc111 Ratit ı 
lak aailraaile Ômer 
F eyzi1e bıçak teıbir e 
den yakalaamııtır. 

Eve 
Dolaphka111da 

oila Ziya, Haıaa kıSI 
yenin eviae taarruz' • 
elen yakalanmlfbr. 

Çocai Ear..,,.. Kıl 
/•mir merieainin 
Teırin ayına laiir 
lara yaptrlt liıqiridr 
tlrrnları ,,..,., lir 
,.iran •• iltilffırla 
tlerc.lqoraa: 

1 - Tetriaievvel 
Cumhuriyet ve Şeker 
ramı mlaaıebetiyle (df 
tepli fakir çucata (3 
lak elbiıe ve ayakkabı 
eclilmiıtir. 

2 - (100) çocata 
lira kıymetinde ti1ecek 
tevzi edilmiıtir. 

3 - 1eşrinie••el ati 
ele (465) ço~aia ıl• 
defa aıcak yemek v 
tir. 

4 - Gabet çocajo• 
tep leYazımı temi• e 
tir. 

S - Çoc•k bakam • 
ze mlracaat edea (S"' •• ,...,, ... 
kir ÇKak meccaaea 
•• Ye tedaYi edile1'9k 
lan Yerilmittir. 

Bqk•• 
Dr. Fikret 

Bir ltaly 
Denizal 

Tanca (A.A)-Bir 
de•izalbaı Tanca,. 
etmiftir. 


