
~ ·= -

J 6•aıan:söaeh k 
t ~Ylığı 4 liıa 

a 1 esi 
Sabib, Nqriyat 
Aınirİ Vfl! 8aı 

Muharriri 
srRRI SANLI 

idare: lsmir linci 
B. •okağında 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR ~~~503 
~para HEROÜN ÇIKARSiYASI GAZETfJ 

di• ak ~ ............... ~ ..... .-....... ~=------

a· VE AÇIK Ticaret Vek11 

- Meçhul Tay-ı Amerikada 
ltakkın Ve limiz Ankara- yareler Manas-
Adaletin ya Döndüler tıra 3 defa hü-

Reisicumhur 
intihaba tının 

ıı• 
ot' 

Zaf eri ~ üm ettiler bu neticesi 
akşam anla

şılacak 

,b· -u;;:-:nyayı hayrd
dd' 

6 
ler içind.: bıra kan 

' ~ Yunanista ;ı ın pek bü
Ql~Ukave net V.! kahra 
'-il, her şeyden, hı:r 
'ı_Ptao önce hü rr iyet ve 
11ll • ı ~ l aşkını o her ş 4 yi ya-
~-hnıan bir hamlesi, bak-
1.t, zulma, istila bı rsına 
lı k i lya lanan hak ve ada· 
ı:ı Parlatc bir :zaferidir. 

~611 dünyanın nazarını 
. lliıtana tevccüh ve sem
'-ile çeviren amil, Yuna
ı '1~ bütlin medeniyet · 

, erı, bil tün fi kir Ye fel 
14' ~~ ibideleriyle dolu biiylik 
~ \L.l~ri kadar Yunan-ltalya 
. , QJ'. 
' ~~ ın patlamaması için 

'~ ~~~Cimetinin bu defa 
~ rdıgı sulh severlik ve 

ti ~ t~n 'ekioğenlik siyHeti 
-, -•tur 
i' Q • 

'~· ~~~tin Yunanistan, yalnız 
., ~ 1 kuvvetli ölçüsü ile 

\ ~ ve magrur düşmanına 
tı •t"'h 1 --~ aı a t sarı mıı Ye 

~.:ı, kahramanca, aslanca 
~~ hrek onu tepelemeğe 
~-'1Yorsa bunun yegiue se

"' ~~ ~e saiki, onun bağrına 
fi'. ~ 11 

llll hançeri, kemiğine 
. t,ll 
J' '~ an baçağı, her şeyden 

,.,. ~~ ~ddes bildiği vatanına 
,. ~~'bak istiyen düşmam 
~ 't~r> Çtkarmak, söküp fır· 

'r lllctan ibarettir. 

Ticaret Vekili 
NAZMI TOPÇOCLU 

Ankara (Hususi) - Tica
ret Veldlımiı Bay Nazmi 
Topçuoğlu bugita şehrimize 
döndüler. 

MiLLİ 
ŞEFIMMIZIN 
NUTKU 

Belgrad (A.A) - Vreme 
gazetesi l ürkiye Cumhurre
isinin nutku münasebetiyle 
Türkiye hakkında yazdığı 
bir makalede di) or ki : · 

--o--
Belgrad (A.A) - 10 ya

bancı tayyare Yuğuslav top 
raklarına girdrek Mıtnastıra 

3 defa hücum ederek 21 
bomba atmışlardır. Bomba

lardan 19 kişi ölmüş 21 ki
şi yaralanrnışiır. 

Bu vaziyet l arşHında 
muhtemel yc: ni bir hücuma 
karşı mabalJi hükômet Ji
Hmgelen tertibatı almışhr . 

Bu hüviyeti meçhul tay-

yarelerin vaziyetini tesbit 
için teşekköl eden komisyon 
kararmı verdikten sonra 

kraliyet meclisi lazım gelen 
teşebbüsleri yapacaktır . 

---o---

o 

Rozveltin geniden inti
habı kazanmış naza

rile bakılmaktadır 
---oı--

V •tington (A.A)-Ame
rika birleşik hükumetinde 
yapılmakta ol1ı1n intibabahn 
neticesi bu akıam belli ola· 
eaktır. 

Bul'ün öğleye kadar ge
len haberlere göre Ruzvel
tin yeniden intihabı kazan
mış nazariyle bakılmakta

dır. Ru:ıvelt 17 milyon Vil-
ki ise 13 miJyou rey almlş

Y UD8D Arna- ıaıdır. 

vut hududunda T d0 I • t anca a ne er son vazıye . 
1 --o · o uyor 

Atioa ( A.A ) - Yunan 
kıtaatı, garbi Makedonyada 

ltalyan kuvvetlHini hezime

te uğratmıı ve Yunan tay
yareleri Görice hava mey · 

dananı bombalamışlar ve bir 
çok tayyareleri de tahrip 

etmişlerdir. ltalyanların iki 
tayyaresi düşürülmüştür. 

--o,--
Londra (A.A) - Royter 

ajansına göre Tanca idare-
sini lspanyol albayı V eslenin 

bir emirname ile ele aldığı 

haberi Londra resmi maba
fillerioce de teyit edilmek
tedir. 

Keyfiyet inceden inceye 
tetkik edilmektedir. 

(H. Sesi) Matbaa· ı 
sında basılmıttır 

LORD 
HALIFAKS 
DiYOR Ki: 

--o--

"Biz·m de Tür
k.yeye imanı-

mız vardır'' 

LORD HALIFAKS 

Londra (A.A)-Lort Ha
lifaks bugün Lortlar kama
rasında Balkan vaziyeti hak
kın da beyanatta bulonm111 
ve Türkiye hakkında de· 
miştir ki: 

"-Türk bükümetinin hat
tı hareketi Büyük Millet 
Meclisinin açıJııında reisi-

-Devamı 4üncl sahifede-

~lltı•n süngüsü bugün cep-
4' t, e Zaferler elde ederken 

f ~•l Metaksasın sulhu 
;I ~~ taıak, harbe girmemek 

Türkiyenin hattı hareketi 
l!met laönü tarafından izah 
edilmiştir. lnöniinün sözle
rinden anlıyoruz ki Türkiye 
Yunonistauı barış emelleri-

nin taallük ettiği bölgeye da
hil sayıyor. 

Büyüklerle Küçükler Çarpışınca 

'·- \tb aarfettiği gayretlerle, 
' e sokulduktan ıoara va-

1,J \f1~1l b&rriyet ve istikla

f ~tdi"~rtarmak azmiyle gös
~~ I• cosaret ve kahraman
~ 'llıilyonlarca bak ve ada-

- ~-i 6ttlcı insanların gönülle-
~· fetb etmektedir. 

~ 81RRI SANLI 

'i~i-~ 
layyaresi 
büşürüldü 

l . ·-
1 ~İld~~dra (A.A) - Resmen 

~ ;'•ldiiine g6re Sah gl .. 
~I dtlıman tayyaresi dO-

lltlltHb. 

-,~ltı logiliz ••eı tayyareıi 
,- \,ittir. Fakat hunların 
i-' \. '1111 pilotları kurtulmaı-

Bununla beraber Türkiye 
gayri muhariplikten vazgeç
mek niyetinde değildir. Tiir
kiye Cumhurreisinin bu hu
sustaki sözleri pek azimli 
ve katidir. 

Öyle görülüyor ki Tlrk 
menfaatlerini doğrudan doğ
ruya çok yakından alaka
dar eden yeni hadiselu 
zuhur etmedikçe Türkiye 
hatb hareketini değiştirmi
yecektir. 

'Türkiyenin her hangi bir 
devlete karada, denizde ve 
havada sevkulceyş üsler ver-
mek niyetinde olmadığını 
bildiren sözler çok ehemmi
yetlidir. 

Alarm Pirede 
işareti 

Atina (A.A) - Altı ltal
yan tayyaresi Pireye hfteum 
etmiılerse de dört aycımız 
ltalyan tayyarelerini kovala
mıılardır. Allrm 71 dakika 
de••• et•iıtir. 

(' 

ihtiyar - Bea hir tek ıey itiliyorum.. Her klltlil alt etmek iıtiyen bllyllk ıayılmııl 
- ••••• 1 
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insan dostları
nı nasıl kay

bedebilir? 
--o--
-5-

Hele kendisine siylemiye-
ceklerınizi onun hazır bu
lu omadığı bir yerde ağzınız~ 
dan kaçırmak dostluğun el
den çıkması için kafi v.:: en 
haklı bir sebep oıür. Mizaha 
meyJi olanJarın dostlan az 
olur. 
Şaka ve latife zehirli ilaç 

gibi çok dikkatli bir ölçüye 
•uhta~tır. Arkadaşlarımızın 
ve dostlarımızın çoğunu şa
kalaşırken kaybederiz. Li
tifelerimizde baktı dahi olsa 
alay istibf af kokusu sezdir
•emeliyiı, 

Yaşlıca kadınlarla değil, 
olg•n erkeklerle dahi yaf 
mübalaaaesine girmek doıt· 
luk mtnaaebetleri itin tf h
likelidir. 

TAnıdıklarınııın yalanları
n& tuimıya, mübalağalarına 

•eya ivünmelerine mani ol
mıya heves etmeyiniz. Her· 
kesin ahlakını düzeltmiye 
siz memur değilsiniz ya. in
sana en büyük kötülük eski 
dostlardan gelir. intihapta 
aldaadığıoız bir doat ile mii-
nasebeti kesmek kararında 
iseniz bunu lıissettirmeden 
ve gayet tedrici yapmalısı· 
lllZ. 

Nihayet 4o5tlarınızı kay· 
betmemek istiyorsaoız dili
nizi törküleyioi.z. Sözlerinizi 
tatlılaı,hrmak ve simann:da 
daimi bir tebessüm bulun
durmak rahat yaşamak)çin 
en faydalı temrinlerden· 
dir. 

Ne sarıtkanlı ne somurt" 
~ 

kanlık, miilayimave müsa· 
mahah bir bakış her aşina 
için sıcak bir hava yaratır. 

-Devamı var-

Dr~ Fah • şık 

(H•lkın •esi) 

Ebedi Şef Atatürhün 
ölümünün yıidönüinü 

münase·betile 
Yaoılaca:~ 

hında 
ihtilal hak· 
proğram 

1-Halkevlerinde Te Halkodalarında : 
A) Ebedi Şef Atatürkün ölüm gün ve sa

atma tesadüf eden 10 ikinci teşrin 

940 Pazar günü scaat 9,05 tc bütün 
Halkevlerinde ve Halkodalarmda Halp 
kevi ve odası olmayan yerlerde bilu
mum Parti merkezlerinde bir ihtifal 
toplantısı yapılacaktır. 

B) 8u toplantıyı, Halkevi ve Halkodası 
olan yerlerde Halkevi ve Halkodaıı 
reisleri, olmıyan yerlerde o kademenin 
Parti reisleri tanzim ve idare edecek
lerdir. 
Halkevi ve Halkodası olmıyan C. H.P. 
teşldlib bulunmıyan yerlerde bu top
lantı o mahallin münasip bir binasın
da yapılacak ve bu yerlerdeki toplan· 
taları mahallin en büyük hükfımet ami
ri tanzim ve idare edecektir. 

C) Bu toplantı umum içio olmakla bera-
ber bilhassa o şehir ve kasabadaki en 
büyük mülkiye memuru başta olmak 
üzere askeri makam Amirleriyle devair 
reisleri, Parti ve HalkeYi meosuplar1, 
resmi ve bususi teşekküllerin mümes
silleri davet edilecektir. 

D) Toplanılan yerin münasip mahalline 

Atatürkün bir büstli, yoksa bir fotoğ
rafı konaeık ve bu köşe Türk ve P.ır· 
ti bs.yraklcrile ve çiçeklerle süslene· 
cektir. 
Tam o santta vazifeli bi, zat, Atatür· 
kün o gün o salta öldüğüaü kısa ve 
veciz bir ifade ile anlatarak hazır bu· 
lunanları ayakhi b · ş daki:ia saygı sus
masına davet edecektir. 

E) Bundan sonra bir hatip Atatlirkün 
hayatı, memleket ve miHet için yaptığı 
büyük hizmetler ve kahramanlıklar 
hakkında bir hitabede bulunacak ve 
bunu müteakip Milli Şef ismet lnö· 
nünün Atatürk hakkındaki bağh be· 
yannamesi okunarak toplantıya son 
yerilecektir. 

F) Toplantı bu suretle bittikten sonra, 
Yarsa Atatürkün heykeli veya büstfi 
olan meydana; yoksa Cumhuriyet mey
danına topluca gidilerek bir çelenk 
konacak ve merasime nihayet verile
cektir. 

G) Bu merasimin köylere de teşmiline im
kan aranacaktır. 

(Devamı var) 

1 ................................ " ............. -...... , Fazla süratle 
ANKARA RADYOSUNUN otomobil 
AKŞAM PROGRAMI. sürenlere 

18.00 Proğram ve memleket saat ayara. 
18.03 müzik: cazband pi. 

18,30 konuşma (dış politika hadiseleri) 
18.45 çocuk saati 
19.15 çocuklar için müzik 

19.30 Memleket saat ayarı ve Ajans haberleri. 

19.45 müzik: fasıl heyeti 

20.15 Radyo gazetesi 

20.45 müzik: büyük küme sazı 

21.11 konuşma 

21.25 müzik: karışık Türk mu:ugı proğramı 

21.45 müzik: Riyaseticumhur bandosu (şef: İhsan Künçer) 

22.30 Memlek.et saat ayarı ve Ajans haberleri 

ziraat, esham·tahvilit, kambiyo nutuk borsası ''fiyat,, 

22.45 Müzik: cazband ipi. 

23.30 Yarınki proğram ve kapanı~. 

--o-

En ağır ceza nedir 
bilir misiniz? 

Brezilya polisi, otomobil
lerin süratli gitmelerinin ö
nüne geçmiştir. Dünyanın 

hemen her tarafmdan mu
ayyen süratlen fazla giden 
otomobillerden para cezası 

alırlar. 

Fakat bu cezaya rağmen 
şoförler otomobilleri sürat le 
sevk.ederler. Nttekim Bre.
Lilyada da böyle idi. Ora 
poJisi para cezasile bunun 
öııüoe geçilmiyeceğini anla
mıştı. Bir başka çareye bat 

az.mir Memleket Hastanesi 
Rontken Mütehassısı 

Rootken ve Elektrik tedavisi 
yapılır. İkinci Beyler Sokak 

29 No. TELEFON 2542 .... , ................. ............................... ~ ... . vurdu. • 

ELHAMAA SiNEMASINDA 

• 

y ARıN MATiNELERDEN iTiBAREN 
~eker Bayramı Şerefine, Şeker gibi ~aheser 

S ENENİI İLK TORI f İli i 

AKASYA PALAS 
KuYvetine dayanılmaz bir kahkaha tufanı .• 

9YNIYANLAR: Hazım - Vasfi - Cabide • Perihan • Sait - Necdet - Mefik 
Karakaıı - Jerfin - Neli 

S e a n ı 1 a r : Bayramda Her Gnn 
10 - 11.30 - 1.30 • 3.30 - S.30 - 7.30 - 9.30 da hatlar 

Faz.la saratle ilerliyen oto
mobilleri polis durdurdu ve 
şoförüne, derhal lastikleri 
!Öndürmek emrini verdi. $o· 
f1Sr dört lastiği söndürdüğü 
zaman, polis ayrılıyor. Şo· 
f ör tekrar kendi lastikleri 
şişirip yola devam etmek 
yahut yakın bir garaja ka· 
dar gitmek zahmetine kat· 
lanıyordu. Bu ceza onlara 
para cezası ödemekten çok 
gllç geliyordu. Böylece faz
la ınratle otomobil ıilrmek
t•• ••ır•ttiler. 

• ' 
Tarihi fıkra 

. ,a· 
Meşhur HarunreşidİD • 

zelliği, zarafetile berlı:: 
hayran ve meftun edeo 1 
delerinden bir kızın aı·~~ 
ğini bir yahudi m~aec;~ç 
ilin eder. Aradan bır 'Jb•' 
gün geçer geçmeı, dı tfı• 
cariye hakikaten 6lftr. . 

ası· 
run müneccımın ş• dl 'I 
betli buluşundan mfiafel ' 
bahusus kızcağızın ölftnı6~; 
den fevkalade mtiteeı•• 
olur. ~ 

Yahudiyi idam ettirıı>e . . .,, 
üzere huzuruna getırır 

der ki: 
0 

- Her şeyi vukuuod•~i 
evvel keşif ve ibbard• ~ 
vukuf ve iktidarını gördii dl 
anladık. Ya, acaba keP 

0 
hakkında nasıl istihr~ıa~~
vard1t? Meseli ne vakıt 6 
ceğini hesap ettin mi? . 

Yahudi, Harunun bu •
0

• 

alinden maksadını aolıY' 
rak: 

- Evet Sultanım. Hel'1 

ve istihraç ettim. CeO~: 
Hilafetmeabınızın irtih•~ 
den üç gün evvel•ukub ~ 
caktır, der ve yakasıPJ 6)0 
den kurtarır. ~ 

Var olsunfat 
1 . . . . üt b ti'' zmırımızın m e er • 

. "" carlarındao Bay Rabdl• 1 
Nazmi Fili beli kardetler ". 
Cumhuriyet ve ıeker b•1'~~ 
mı müoasebetile iki yü~ tif 
ve geile sayılı tacirJerıı:,. 
den Bay Suphi KoyuocıJ fi 
lunun da yüz elli yoksol f 

öksüz yavruya elbise, p•t~, 
vesaire a1mak suretile 

61
, 

yük bir hemiyet eseri I ._. 
tererek bu yavruları ıet• 

1
, 

dirdiklerini memouııiye~ 
öğrendik. Bu alicenap fl 
fukara seven vataodat1~, 
öz yürekten tebrik ve t• 
dir ederiz. ,..,,,,/ 

Çok kıymetli san'atki' 
B. Ibramim Aybars b~· 

Bir elektrik işiniz "le ,~ 
bassa ustası yok deoe' 0) 

derecede az olan bir (r•d10~ 
tamirin iz oldu mu; bO ~ ~
değerli ve ayni za~•~ı· 
mütevazi ve insaflı saD • ,f 
rın Karşıyakada Kedlaf P ,~ 
caddesinde ( 108 ) nurJJ•:f'' 
"Elektrik ve Radyo,, ate 
sine koşunuz. ,.; 

Radyonun hastahkl•, 
teşbiz ve tedavi bus11s11:~-' 
gösterdiği sadakat .,e dl 'f',
rete siz de biıler gibi b~ı'' 
kalacaksınız. Harareti• 
siye ederiz. 
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(Halkın &asi) 
6 2nci T •trİ• 

(1,) 

IJ~I-- ---- -· • , 
.. ~~kto~u-lı · Devı:!len taç· ister GOi, ister Ağla 
ogutlerı:22; lar, duşen dev- --_.;_--=--
'--o--- -- Jet reisleri Harp zamanın-

11.llsta.ıa.iıma- 0
-- da olduau gibi 

-o-
'Q(l 1- . Be!asız e.tlatırım gibi ha- l"t 

I{ JÇJD ne SiS bır dftşlince i)e işi zama-

~ap 1 ? na bıraktılar. Her mes-
~'lk a ım kenette olduğu gibi, bu se· 

Erkek çok sevdiii bir ka
d1na aşkın1 ilin ettiii zaman 
kadın on11 şu ce•abı veri· 

Beş ahbaplar birkaç defa ta-
tt iı~ tam bir .sıhhat Ye fer de zaman bunların aley-
bil~lllde yaşaması •• hine çahştı. Felaket, her 
~t de11 ve manen mahY bir devlet reisinin birer bi-
t' •ı> •debilecek hasta· rer kapısını çaldıkça kor-
' k·tutulmamaıı için ya· konç bir feryat yükseldi. 
~ ıtapJardan aJdığımız Bu seste, seyirci · komşuJar-
batçaları bazen iJive- dan İmdad talebi ile bo-

·~ 11 
•6tuna nakletmeğe ğazlanma .sayhası mündemiç 

~~, tdiyorcz. bulunuyordu. 
~ilt fı~satıa söylediğimiz Neticede ya bir devlet 
ıt1 bıze • n ziyade hal- hilrriyetini kaybetti, ya bir 
t,~. hasta düşmemesi kral yaba ncı ülkelere zor 
)olJ 'P etmesi laum ge- kaçh veya bir d evlet reisi 
L~ı lltı •e çareleri ara- ltapisJere kadar düşrn. 
~llk~ağa çalışıyoruz. "Birlik,, kıymetini takdir 

t tu zamanda Allah etmiyen mihver feJiketzede-
~-U~b·in fakir değil, or- leri kafilesine Haile Selise-

lr vatandaşın bile nin pe~inden ilk iltihak 
'•~t bir tedavi istiyen edeaı Arnavutluk oldu. Son-
~ h~ltğa tutulmanın ne ra devrilen taçlar, dftıen 
~t 1~ felaket olacağını d 1 '- "dır ettiğimi• içindir ev et reisleri, çörap sökl- ı 
~ tok halkımızın sağ, iü gibi biribirini takip etti. 

t'- •atahkıız yaşamasıaı Kafile büyüdükçe büylidl. 
~t "teyjz Bu yoleuluia son katılaa 
't lalillet~ yapılac•k en Romanya kralı Karol ol-
l biıaıet, ona pek çok muştur. 
t' "•buı edebilen bir Habaııstan .· 
, '•taaeler yapmaktan Y 
t, 0•uı lıaatanelere dliş· 
~tr koruyacak sıhhi 
~ erıe yetiştmekle müm-

~hat 1e af ıuetıı 
~tk esasları 
~~~ ts arbk anlamıthr 
~İt llt para ile satan ah~ 

ı ktey değildir. Birçok 
\ı 1 1•rın ilaçları, u:aııt
, 'rd b t111 e ulunabilir. Fakat 
' t en büyük ihsanı 
tlt:~ bir sıhhati ecza
~,k ın camakialarında 
. kolay bir şey değil-
i~i 
d tn tehlikeli hastalık-

~~ ilt~ekten kurtaracak 
t' bır vücudü, tam bir 
~· elde etmek için ne 

~ 0lrı:nyan, karma ka-
\'~ 

-., çok defa her mı· 
'~ bünyeye fayd•h ol
ı_t bir takım kuvvet 
't,i~'. baş vurmaktansa 
·~ loız gıdayı, içeceği· 
t,~u, alacağınız havayı, 
tl:lt•nız yeri, ıezeceği .. 

t~ 'halleri, yapacağ1nı.1 
. 'tJ.. . . b' . ıyj --.rı vesaır ta ıi ış· 

\ ~ ~-•r surette seçmek 
0

11: faydalı olur. 
-Sonu var-.1 

)*lkkabının 
~~lliş(emesi 

• • r, ıçın 
'~~Q ayaklar biraı şiıer. 
t 'bdar rahatsız eder, 
l~ &una mani olmak için 
"'" bir yumak yapmalı 
~ıh batırdıktan sonra 
~•tısında sıllmalı. Ki-

t, l'~ıaak rlltubetli olma-

Haile - Sela•İe 
1 Mihver devletlerinin ilk 
; darbesini yiyen Habeş lırah 

Haile - SeJasie olmuştur. 
Tafari küçüktenberi Avrupa 
terbiye.sile büyütülmüştü. 
Asırlara dayanan Habeş 
haaedao sülalesine mensup
tur. 1921 da Krallar kralı 
imparatoru ilAo edilmiştir. 

Tahta geçer geçmez mem
leketini ecnebi istilası tehli
kesinden kurtarmak için as
riJeştirmiye çalışmış, ba 
ümitle 1'~3 de Habeşistanı 
MiJletler cemiyetine sokmı-
ya biie muvaffak olmuştur. 
Fakat bütün tetbirleri boşa 
çıkmı ş, 1935 teşriniode baş
hyan ltalyan tecavüzü, Ha
beşlerin şiddetli müdafaala
rına rağmen Mayıs 936 da 
kralı tacından ve tabbndaa 
etmiye kafi gelmiştir. 

Milletler cemiyetinden, 
Avrupa devletlerinden mi'!· 
det uman Negüs bütün yar· 
dım •aadlerinin lifta kaldı· 
ğını görünce çoluğunu ço· 
cuğunu toplamış ve Avru
paya kaçmıştır. Şimdi ken
di felaketine seyirci k4lan 
devletlerin ayni haile karşı
sındaki ha.lerine seyircilik 
etı:nektedir. 

Bu yumağı sıkan ayakka
bının içerine yerleştirmeli. 
Bir saat kaldıkta a soura 
yumağı çıkarmalı, ayakkap
larnnn genişlediği, ayakların 
rahat ettiği hayretle gftrü
lür. 

Milli 

yor : 

- Şimdi sırası değil, zi
ra ayın on beşidir. senin 
cebinde metelik kalmamıştır. 
Kesen ve aşkın harap ol
muştur. 

lihlerini denediler, fakat hiç 
birine .bir şey isabet etmedi 

------ ··-·---

~ 

Bu cevap bize şimdiki 
harbı hatırlatıyor. To)lraklar 
şehirJer kazandmyor. Fakat 
Bütün bu güzelim şeyler ve 
iı:ısanlar harap oluyor. Tıp-
kı Kartacayı alan ve fakat 
sonunda askersiz kalan A-
nibalın bir yığın külden baş· 
k~ .eline bir şey geçmediği 
ııbı: Sen de ey okuyucum 
dünyanın bu haline : 

ister GOi, ister Alla 

Kalb darbele
rinin plağı 

-o-

Amerikalı bir doktor icad 
ettiği bir iletle kalb darba
oıoı plağa almağa muvaffak 
olmuştur. Bu icadden tıbda 
çok istifade edileceği tah
min edilmektedir. 

8ir adamın kalbinin dar
belerini plaktan ayni zaman

da dinliyen doktorlar, kolay
ca konsültasyon yapabilecek
ler, bundan başka bir hasta, 

kalbinin plağını uzakta bulu

nan doktorlara gönderip has
tal ığı h•ausunda onların fi-

ktrlerinl al , ak imkanını el
de etmiş olacaktır. 

- -o--

Çinlilerde 
çocuk 

Çinliler, kız evladdan pek 
hoşlaşmazlar. onlarca doğan 
çocuk erkek olursa makbul
dür. Fakat eski bir itikada 
göre de fena ruhların erkek 
çocuklara i ti z oldukları, on
ların sthhatlerini bozdukla· 
rına inanır la u. 

Salamon mavi caketini f 
yenilemiş, elbiselerine göre 
bir de yeni kasket uydur· 
muş olmakla, Rehekasını 

kıskandtracak derecede genç
leştiğini sanıyor gibiydi. 

Paviyooun bir tarafına 
önce Mustafa a rkadan Ah
met, Hüseyin, Hasan ve Sa
lamun sıra ile so ~uldular. 

Fı.ıldak tek numara üze
rinde durmuştu. Böyle olunca 
o numaranın sahibi sekiz 
paket sigara alıyordu. 

Mustafa bunları görünce 
siıara paketlerini alan ada
ma sordu: 

- Ha, paia pak, ıardat· 
hk elundeıu ,ıkaralmr• kata 
aldun;:? 

- Beş k•ruı. • 
- Hacamusun, ne sun? 

ha fer pağ'a da pakayum 
elundeku kaadlardaıı. 

- Kaç tane istiyorsun ? 
- Peı uşağuı.. Bet kAat 

fereeeksuu. 
- Na Mustafa benin içun 

alma .. 
- D1rlanıp durma be 

dayku.. Haç.an alırsın ~ığa
rafarı oka seYinirsin. 

- Bakhım alacaz ma? 
-Uçlaoacafım şurada ya iki ya 

üç patakoz. Buııuo yerine 
yarın gece de habcyi ekmek 
epynirle şişirirsin. 

- Ula Salavon ne ireceo 
oğdan parayı bilemey11m. 

- Allah Allih be.. Ne 
parasi, siz bini o kadar zen
yin mi saaiyorsunuı ? 

Numaralar alındı, Hacı 
fnıldağıo yanına gidince, 
Hasan: 

-Bana bak, dedi. Hacı fiş 
fiş, şunun zamkinuzunu bizim 
numaraya doğru çevir de ... 
Çakarsın ya, biz de o dalia· 
lardan az çok anlarız. 

Sesler kesildi. Çünkü fırıl· 
dak dönmeğe başlamıştı. 

Tayyare Sineması Tel. 3646 
Beş giinde 1,0.000 aeyirci tarafından takdirler kazanan 

FATMA RÜ$TÜN0N 
TÜRKÇE SÖZLCJ ARAPÇA ŞARKILI 

SAADET YUVASI filminlı 
Son günlerinden istifade ediniz 

Bu güzel filme ilaveten Fransızca sözlfi t 

AH.. NE KADIN ', 
Matineler: Saadet Yuvası: 3 · 6.3'·1~ Ab Ne Kadın :5· 18.30 J 

Beş a hbaplar birkaç defa 
t alihle rini denedile r, fakat 
biç birine bir şey İsa bel et
medi . 

Oradan ayrılıp , balardo 
oyunu bulunan paviyonuu 

önünde durdular. Burada 4 
topa beş kuruş veriliyor ve 

meyilli bir masamsı tahta 
üzerinde d eliklere, bir top 

geçerse bir şey alınmıyor, iki 

top geçerse bir tiriyaki si

gara paketi, üç top bir ye
nice ve topların hepisi ı•· 
çerse iki yenice paketi ka· 
•anılıyordu. 

Her yerde olduğu ıibi it•· 
rada da Mustafa 6ne ıe,.ek 
istedi. Likin Hasan onu ise
hından çekerek: 

- Dur bakalım, dedi. Li
daki yeme atılır gibi aen de 
rast geldiğin yeme atılma .. 

Oltaya takıhr, sağlama av
lanırsın. 

Hasan burada kendi11e 
güveniyordu. Çünkü çocuk-

luğunda, eski meşe oynataa 
kahvelerde, meşe oynamakta 

hemen hemen birinciliği al· 
mışh. 

Bn cesarettedir ki bilArd• 
masasıuın önüne eYveli o 

geçti. Birinci top boıa ıi

din ce Salamen töyle mırıl· 
dandı: 

- Yitti beş metalik 1 
- Hay g1rtlaiına K"ezzap 

suyu be. 

{Devamı ~var) 

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

Ahşverişte saygı, doğıuluk 
ve inan. Telefon :3682 30-1 

Piyango · Biletlerinizi (SAADET) 
kl•••lnden allnız ) Çon1c1u p11 Po1h u erkeıl kartıı1 No. ~64 Hına Talnhı Ô11der Telefo11 14'J7 

M . 



SAHiFE 4 (Halkın SUI) 
---·~~~------------ ~' 

(ÜİıÜİİİİEİrLfl1 ,~~~~~ 

'ŞEHiR HABERLERi ~ 
•&•s a::t:::mc•ac•::ıı .... A. 
Karşıyaka 
vapurları 

-o--

Karfıyaka arasında yapı
lan vapur seferleri dünden 
itibaren genişletilmiştir. 

Her sabah saat 8,35 ta 
Karfıyakadan kalkacak vaM 
pur 9 da yolcularını Konak 

iıkelesine bırakmağa ve ak· 
şamları saat 5,50 te Konak 

iıkeleıinden Karşıyakaya ha· 
reket etmeğe başlamıştır. 

--o'--

Çamaltı 
Tuzlasında 
Çamaltında bu sene 150 

bin ton tuz istihsal edilmiş 

-ve anbarlara konmuştur. 

--o--
•• 
Odemiş şehir 
istasyonu şefi 

Ödemiş ıehir istasyonu 
şefliğine tayib edilen Salihli 
istasyon ,efi Salibeddin 
Sülüner Ödemişe giderek 
yeni vazifesine başlaınışhr. 

--o--
Şoför Yaşar 

karısını dövdü 
--o--

Dün öğleden sonra Ko· 
nak içindeki maliye daire· 
sinin koridorunda bir da· 
yak hadisesi olmuş ve şo· 
far Yaşar bir müddettenbeM 
ri ayrı bulunan karısı Mes· 
rareyi dövmüştür. Yaşar 
derhal .caçmışsa da yaka
lanmıştır. 

--o--
Tohumluk 
Bui-day 

--o--
lzmir viliyetinin bütün 

kazalannda tohumluk buğ
day ihtiyacı temin edilmişM 
tir. 

Ziraat Banka11 bu ihtiya
ca tekabül edecek niıbette 
buğday satın almıştır. Bun
lar selektör mevcut olan 
yerlerde seloktörlerden ge-
çirilereg derhal alakadarla
r• tevzi edilecektir. 

1 ütünlerimiz 
cok nelistir 
' ----· -------

INGILIZLER 40 BiN T'ON 
T0TuN ALACAKLAR 

Bu sene tütün mabsulumuz diğer senelere nisboeteo çok 
nefistir. Tütün piyasasının açılmasını bekliyen müstahsıl 
mallarının satılacağından emindirler. Aldığımıı: malumata 

nazaran logiliz ticaret koporaıyonu bu sene takriben 40 
bin ton tiıtün satın alacaklardır. .. ,----H-·---

Askere alınan 
memurlar 

Ankara - Askere alınan Ocretli memurlarla müstab- 1 
demlerin msaşları verilmesi Maliye Vekaletince tahtı ka- 1 

rara alınmıştır. Keyfiyetin bugünlerde vilayetlere tebliğ olun- ı 
ması beklenilmektedir. 

LORD 
HAEIFAKS 
DiYOR Ki: 

---o--
-Baştarafı 1 inci SahifedeM 
cumhur tarafından büyü&.; 
bir vüzuh, büyük bir azim
le izah olunmuştur. 

Türk hükumetinin kiyaset
li ve basiretli siyaseti teca· 
vüze karşı çok sağlam 
bir set teşkil eder. Reisi· 
cumhurun iki memleketimizi 
bağlıyan ıttifak rabıtalarıoın 
sağlam ve çözülmez olduğu 
hakkındaki sözlerinin benim 
de sözlerim olduğunu beyan 
etmek için bu vesileden is
tifade ediyorum. Tütkiyenio 
bize olduğunu zannettiğimiz 
imanı gibi bizim de Türki
yeye imanımız vard11.,, (Al· 
kışlar.) 

Balkanlar hakkında da 
şunları söyle mi~tir : 

"ltalyan ultimatomun•n ne 
şekilde verildiğini bilirsiniz 
Yuğoslavyanın gözü önünde 
Romanya duruyor. Alman 
vaidlerinin ne kadar kıymet
siz ve boş olduğunu herkes 
anlamıştır. 

Almanların kollarına atıl
mak Romanyaya menfaat 
temin etmemiştir. Ve elyevm 
Romanya manen Almanların 
işgali altındadır. 

---o---

3000 ı- işilik 
bir Italyan 
kuvveti mu
hasara etlildi 

----o--
Ankara r.adyo gazetesine 

göre Yunanlılar Görice 
şehrine dört beş kilometre 
yaklaşmış bulunmaktadır. 

Bugün yarın bu şehre gir
meleri beklenmektedir. 

Sahil mıntakasında 3000 
ltalyan askeri ihata edilmiş
tir. Bu askerlere gönderilen 

iaıe ve mühimmat zaptedil
miştir. 

Kotfo boğazında ltalyan 
harp gemileriyle bir deniz 

harbi olmuş, bir ltalyan tor
pitosu batarılmıı, bir diğeri 
ağır yaralı olarak kaçmağa 
mecbur edilmiştir. 

---o---
lngilizler uçan 

kale satın 
alıyor 

hava Hüviyeti meç- Ingiltere 
bul tayyareler 

Santiyago (A.A)-Kalifor
niyadaki büyük Amerib an 
tayyare fabrikalarına İogil· 
tere dört motörlü uçan ka· 
le ismini taşıyan bombardı

man tayyarelerinden 7 adet 
sipariş etmiştir. 

o---

Bir haftada 
Italyanların 

Zayiatı 
Manastırı bom-

baladılar 
--o---

Loadra (A.A) - Belgrad
daa geJe11 haberlere göre 
b6wiyetl meçhul tayyareler 
Manaıtarı bombalamışlardır. 
Bombalardan 19 kiti llmftf, 
~1 kiti yaralan•ııtır. 

nazırının 

beyanatı 
_.,.._ 

Londra ( A.A ) - lngil
tere bava na.1111 söylediği 
bir nutukta ezcDmle demiı
tir ki: 

•• iki gücde avcılarımı:ı 

333 Alman tayyaresi dDşiirM 
mtiıılerdir. Buna mokıbil 27 
pilet kaybettik.,. 

Londra (A.A) - BeJgrad· 
dan gelen haberlere göre 
ltalyanlardan 1200 erle iki 

general esir ahndığı ve har
bin baolanğıcındanberi ltal· 

yanlar lS tayyare kaybet· 
mitlerdir. 

ÇORÇIL 

8. Çö çi in 
(.ya atı 

-o-

Londra (Hususi)-B.Ç6rçil 
dün Avam Kamaras1nda vu
kubulan uzun beyanatında 
İngilterenin müttefiki Tür 
kiyeye denizlerdeki hakimi-
yetinin zaafa uğradığı hak
kanda fiilen garanti verdiği-

ni söyledikten sanra şunları 
ilave etmiştir. 

-Hitler şehirlerimizi yer
le yeksan edeceğirıi söyle
miştir. Bununla beraber fe· 
birlerimiz yerinde dW'mak
tadır. 

lugiltere sivil ahalisinden 
14 bin kişi ölmüş, 20 bin 
kişi yaralanmıştır. Bu zayi-

atın beşte dördü Londrada 
verilmiştir. İmha edilen düş· 
man tayyarecilerin adedi biM 
re karşı ona çıkmıştır. 

Kızılav 
Cemiyetimizin 

--o---
Hayırlı Bir 

Tebliği 
--o,--

Ankara (A.A) - Kızılay 
cemiyeti umumi merkezin· 
den : 

Vatan hizmetini görmek
te ohın kahraman erlerimize 
halkımızın şükran cemilesi 
olarak teberrü edecekleri 
yfin fanili, kazak, pamuklu 
mintan, çorap ve eldivenden 
ibaret olan kış hediyelerinin 
kabulü için cemiyetin biluM 
mum meı kez ve şubelerinden 
ayni teberrüat kabul defte
ri açılmıştır. Bu hayırlı te
şebbüılin çok asil ve şefik 
olan Tiirk ulusunun candan 
iştirakları Ye bilhasH ka
dınlarımız tarafmdan yer 
yer tt.şkil edileceğinden emin 
olduğumuz komitelerin de
ğerli faaliyetleri ile şerefli 
bir muvaffakiyet halinde ne· 
ticelen•••ii föplıleabclir. 

~~~~~ 
Kuma·r 
Oynamışlar 

--o-
Çorakkapı Gaziler ~: 

desinde bıçakçı baoı 

vesinde lsmail oğlu •;, 
Tevfik ve Behlül oğl• ~ 
zi ile kumar oyoarke0 jf 

kuruş para ve bir de~t~~' 
kanbil kiğıdı ile bır 
yakalanmışlardır. 

Esrar buluııd, 
K . J • f . cİ ,,,. 
eçecı er ıt aıye ,si· 

da Halil oğlu SalibiP.' .ı 
yetinden şüphe ediloııf •' 
üzerinin aranmasında , P,.ı 
tolon cebinde 20 saPtal 
esrar bulunarak ahoıP1

1~1 
hakkında muamele yapı 

tar. 

Sünbülüniİ" 
başına geleııl,. 

lkiçeşmelik Hacıbas•;_.ı 
kağında Sahb oğlu A 58' 
Yosef kııı 16 yaııod• .,~ 
billü vadı izdivaçla e;•1,w 
alıkoyduğu ıikiyet e 

1 

ve suçlu yakalanmıştır· 

Bıçak taşı~ / 
Karantinad• şerafettıo 

Hüsamettjnin üıeriııdt tı' 
bıçak bulunarak alır.1P1f 

Dünkü ffa'1~ 
Muharebele~ 

--o il 
Londra (A.A) - vo: I 

giltere üzerine iki b•' ~ 
arruzu olmuş ve biitOo:,İ 
man tayyareleri pnslı f 

. bO-
m üştü:-. Tayyareler ,V 
larıoı suya atmışlardar f ~( 

et 
bir tayyare hükumet iP 
zine sokulmamıştır. ; 

Kent ayaletinde jse bİ 
balardan çok az zar•' / 
dır. 3 düşman tayyare'

1,I 
şürülmüş ve 3 tayyare iti 
rımıze dönmemişse de t 
ları sağdır. 

Atinad:ı--;~ 
ke işaret• 

verildi l 
Atina (A.A) - ı>O~t'I 1 

nada hava tehlike 
1 1 

verilmiıı ve 45 dakilı• ıl 
vam etmiştir. Dafi tot 
nın ateşi işitilmemiştit· 

--o--- ~ 

Italyan · 'f'ıt, 
tel bahir le~~ 

.~,.' Londra ( A.A) _, ol 
torpitolarının bneolll ~tl 

t• ~ kurtulan bir Italyao ,t-
bahiri Taa,eye iltie• 
tir. 


