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fabrikalarını Madrid (A.A) _ Jngilte- 'k I ~.Vilkiye Milli 
lttanua ve diğer Arna. bombaladılar ;;.:~r~.=~~~~ s;:k~~:~·~ Ne•yo~~ (!~A~f Amerika Müdafaada mü 
'otluk ll·manları --o-- SOil değişiklik ve iki Italyan birleşi k devletleri, Londra- him bir vazife 

tahtelbaharinin Tancaya il- daki Amerikan tabalarıoı 

bombalandı Londraua hücum ha- tica etmesi üzerine tahkik• . almak üzere bir vapur gön- teklif ediletek 
f ., ld ta b2şlamıştır. d!!receğini Almaoyeya bil- Nev-" urk (A.A) _ Kolom· 

1011 VE BU SABAH 1 O O Sefir tahkikatını bitiı me dirmiş ve dikkat nazarını biya radyosu bu akşamki 
~ il ---o-- den bir tebliğ neşretmiye- çek miştir. neşriyatında şu haberi ver-

Londra (A.A) - logiliz HELERDE Top Du .. • cektir. Son. alınan haberlere gö· mı'ştı" r. 
hl hava ve emniyet nezaretile- ---o re, Berlin hükumeti. Ame- Reisicumburla teması olaa 
'l osu OEVAMEOl.YOR rinin son teblig~ ine göre, rikaya verdiği cevapta me- mahfillerde ıannedildiji•• On l.k.. adada suJiyet kabul edemiyeceğini ~ Alman tayyaresi, dün Lond· • göre, Ruzvelt milli mlldafa-
,~lina (A.A) - Yunan ra ve sair logiliz şehirleri k• • R bildirildiğinden vapurun ıön- ada mühim bir me•ki teklif 
ıı.ı UJbandanhgv JDID son res- · d 1 b ) vazıyet O• derilmediği anla~ılmaktadır. vı·ı•~ı'nı·· ~ t üxerın e uçmu.ı ar Ye om- etmek · suretiyle • 
~ •biiğine gire, Jtalyan- balar atarak, bazı mağaza- mada endice --o-- te.ıriki mesaisini iıtiyecektir. 
~ Epir cepbeıinde yap-· lara ve bazı mü•ıseıelere '6 Ingiltere -o---
~ rı taarruz şiddetle pis· basarat yapmışlardır. Öli uyandırdı 
~~1-littilr. Oiin Ye bu ve yaran azdır. --·- Sovyet Eski Polonya 
'tıı.: b topçu ateşi de•am Londra ( A.A ) - logiliz C h • • 
.... ,ti Loudra (A.A) - Kahire• M .. k 1 • um urreısı l r. hava kuYvetlerİ, dün Alman- uza ere erı 

it lııJy•a tayyareleri yeni- ya üzerinde geni' mikyasta den bildiriliyor: Londra (A.A)-Avam ka· Nevyork (A.A)-Eıki Pe· ~il Coloı şehri ile Korfoy• uçucılar yapmı•lar, Krup fab· lngiliz kuvvetleri, Italya 
1 

h .. L' b ti 
lbb•rd t · ı ., ., ve 12 ada arasında bazı ib- marasında hariciye müste- onya cum urreııı tz en •• ~•·ı ıman e mış er ve rikasmı, işgal altında bnlu- şarı Butler sorulan bir suale Nevyorka gelmiştir. '~ ~alk üzerine bombalar n4o Fransız ve Hollanda ler tesis etmişlerdir. lngil- cevaben Baltık devletlerinin o--

~I ıtrdır. . limanlarını, petrol fabrikala- tere şimdi Akdenizde Fran- Sovyetler tarafından işgalin- h• 
--~ '1nan tayyareleri de ha rını ve askeri hedefleri şitl:- sanın tesliminden evvelki den doğan meselelere ait Amerika da J• 
~ti b Avlonyayı ve Arna· detle bombardıman etmişler- vaziyetinden çok daha iyi- müzakerelerin, keza lngiliz ı• 
~, 11

iun bir çok limanlarıuı dir. Bombardıman, tamamen dir. O~ iki adadaki vaziyet Sovyet ticaret müzakerele- iye DBZID 
't~bardımın etmişler Ye gayri müsaid bir laa•ada ce- Romada · eodişıı oyand1rmış- rinin devam etmekte oldu- Vaşington (A.A) - r>a-
~ ... ~ti hedefleri talarip ey- reyan eylemiştir. br. ğunu söylemiştir. biliye nazırı istifa etmiftir. 

r'•lerdir. -------------------------~1111>.an Başvekili Metaksaa ---o---

~t 0• halkıoa gönderdiği Bulgar dahili-
~· tbesajda, düşmanın be-
-i •k•iıliğini tebarüz ettir- ye nazırının 
~ı'b "e intikam almak için , 
, •11" bombardıman ettiğini Parlamentoya 
Y~ t'rıiyaae haraketlere karşı • v • 

d~,"-rı ftlilJetiain nefret doy· verdı21 kanun 
tı~1'1ı:ı~ ve cesaretinin arth· • • 

, blldi,erek: pro ıesı 
'tıta· Dtişmana asli boyun --o--
'ı'-'.1Yeceğiz! Yunan milleti Sofya (A.A) - Dahiliye 
~k~~tcek ve muzaffer ola- nazırı Bulgar milletinin mü-

ır, demicıtir . 
., dafaası hakkında parlamen---o--

4111erikada 
'4illi Birlik 

~tı ;-~- bir nutuk 
lrad edecek 

.._._-a--

li-~k"York (A.A)-Ruzvel
'-k· '1•ndıiı büyük muvaf
~~~ht Amerikan matbua· 
~t. ' derin akisler yapmış· 
~ 

'iıı~ ı.· Zaferin, Amerikada 
~~ 1 ırliğin en kati rftmu-

''~i duiu tebarlb ettiril-
Vo~~ir. 

-~~~ ~' Yarın radyoda hir 
1'•d edıeektir. 

toya bir kanun projesi tak
dim etmiştir. 

Bu kanun projesinin bi
rinci kısmı yabancı memle
ketlerden maddi veya ideo

lojik yardımlar gören gizli 
teşekküleri menetmektedir. 

Bu bilhassa farmasonluğa 

karııdır. 

ikinci kısmı Yahudilerin 
hukukunu tahdide tibi tut
maktadır. Yahudiler dev· 

let ve belediye hizmetleriyle 
umumi bizmetlerlde kullan1I· 
mıyacak, orduya alınmıyacak 
•e gayri menkule sahip oJ
mıyacaklardır. 

O~llneft kısmı zararlı ve 
gayri milli prepaıandalara 
ka.rıı tiddetli cHaları ihth·a 
etmektedir. 

"Boş dolmıyor, Dolu almıyor •• " 

Aıiıi•, klrh plaeak diye bir it• atıldım, fakat tera sitti.. Şi•tli 11• yapacajımı t•
şırdı• .. l•t• koysa• del•ıyor, doluya keysa• almıy•r. 

- DeHn• dBtlln•edea harltı atıla• Alman ile Italyaaa bıaıeclin. 
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Timurlengin 
muvı-ff akiyet 
ve zafer sırları 

---o--
-1-

Tarihte büyük bir nam 
bırakan Hindistanı, Çini ve 
hemen hemen dünyanın ya
r111nı istiliya muvaffak olan 
bu Türk Hakanı cihan tari· 
hinde pek önemli bır mevki 
almıştır. 

TimurJenk çok tedbirli 
duriendiş bir zattı. Maiye
tinde bulunan insanları pek 
güzel idare etmesini bilirdi. 
Hepsinin ruhi ahvaline ön· 
ceden vukuf peyda eder, her
kesin namzına göre şerbet 
Termesini bilir ve kendisine 
ısındırırdı. 

Onun yegane muYaffikiyet 
şarb : Çalıştığı ve işbirliii 
yaptığı arkadatlarını samimi 
Te glller yüzle karşılar, ıah
ıslarıaa ehemmiyet Terir, 
makul sözlerini can kulağiy
le dinler, görüş ve duyuşla
rını 61çerek onlarla beraber 
candan arkadaşlık eder, 
kimseye karşı tafra furuşluk 
göstermez, her hususta mah
viyet ve tevazu bareketleri-

aia öocüsiinü yapar, bu suret· 
le kalplere Te vicdanltara 
hakim olurdu. 

Herkese emniyetsizlik gös· 
termez ve fakat onları da 
kontrolsuz bırakmızdı. Ken
disi birçok hükümdarJarın 
taç ve tahtına, s.ıltanatına 
konduf'u halde gurur getir~ 
medi ve kendisini bir baş
kumandan mevkiinde ve 
islihatçı vasfından üstün 
g6stercnez ve biç bir şahsa 
mütekebbirane ve müttehil
dane mınmele yapmaz
dı. 

Osmaoh padişahlarından 
Yıldırım Bayazıtla geçen 
mektuplaşma ve vakası bu
aon en bariz bir delilidir. 

-Devamı var-

En az yağmur 
..,, 

yaıran mem-
leket. 

Dftayada en aı yajmur 
giren memleket Pereoda 
Payla mıalakasıdır. Vasati 
olarak alta senede bir yağ
mur yaiar. 
Bu memleketill kendisine 
his mezurah ve çi,ekleri 
vardır. 

~İfeklerin eiaıi aıscak on 
tanedir. 

Ebedi Şef Atatürkün 
ölümünün yıldönümü 

münasebeti le 

Yaoilaca 
kında 

ihtilal hak· 
proğram 

-3-

Türk mi letiniu bu büyük elemine ka
hİarak tazimen susacaktır.) Diyecek 
ve evveli beyannameyi okuyup müte
akiben hitabeyi nakledeceğtir. Bugün
kü konuşmalar a:uhtelif yapancı dil
lerle tekrarlanacakifr. 

Ebedi Şal AtatOrk'On ölOmO do
ıauisile Mini Şef ismet inönünün 

21 • 11 - 1938 de Bügük Türk 
Milletine Bouaınameıi 

Not: Ankara : 21111/1931 

Büyük Ttirk Milletine ; 
"Radyo bugftnkü sabah neıriyatını, ila
tifal kısmı ,.15 e gelecek ıekilde tan
zim edecektir." 

Biitün ömröni1 hizmetine Yakfettiği sev-

5 Yurt dışında : 
gili milletiniıı ihtiram kolları östlnde 

ulu Aiatürkün fioi vücuda istirahat yeri
ne tevdi edilmiştir. Hakikatte yattığı yer, 
T\\rk milletinin onan i;in aşk ve iftiharla 
dol• olan kahremao ve vefalı göğsfidlr. 

' 

Yabancı memleketlerde bulunan yurt
taşlar o gün ayni saatta bulundukları 

yerlerdeki elçilik ••ya konsolosluk bi
nalarında teklanarak ayni •erasimi 
yapacaklardır. 

e. toplantıları el,iler veya konselos
lar tanzim ve idare edeceklerdir. 

10/11/1940 Pa:ıar günü Ankara Hal
kevinde yapılacak merasicni miiteakip 
Atatü ı kün muvakkat kabirlerinin bu
lunduğu bina umumun ziyaretine açık 
bulundurulacaktır. 

Atattirk, tarihte uğradığurnz en zalim ye 

haksız ittiham gün6nde meydana atılmıı 
Türk milletinin masam ve haklı olduğuna 
iddia Te ilin etmiştir. 

ilk önce ehemmiyeti kavranmamıf olan 
ıür sesi, asla yıpranmayan bir kuvvetle ni
hayet bütün cihanın şuuruna nüfuz etmiı· 
tir. 

En büyük zaferleri kazandıktan sonrada 
(Devamı var) 

ANKARA 
AKŞAM 

RADYOSUNUN 
PROGRAMI 

Başlarında be
bek taşıyanlar 

18.00 Proğram ve memleket saat ayarı. 
18.03 Müzik: radyo "Svıng,, kuarteti "I. Ôzgilr ve ateş 

böcekleri,, 
18.30 müzik: büyük fasıl heyeti 
19.30 Memleket saat ayarı ve Ajan:oı haberleri. 
19.45 müzik; beraber ve te·< şarkılar 
20.15 Radyo razetesi 
20.45 Temsil 

21.30 konuşma "iktisat saatı., 

21 45 müzik: radyo salon orkestrası "Violonist Necip 
Aşkın idaresinde" 

22 30 Memleket saat ayarı ve Ajans haberleri 1 

ziraat. esham·tahvilfit, rnmbiyo nutuk borsası "fiyat., 
22 45 müzik: radyo salon orkestra!t proğramınıo devamı 1 

22.45 Müzik: Cazband ipi. 

Portekiz Ginesi yerlileri 
olan :ıenci kadınlar başların
da tahtadan yapılmış ufak 
bebekler taşırlar. itikatlarınca 
bu bebekler bu bebekler on
lara uğur getirmektedir. 

Bebekleri gündüzleri baş
larında taşıdıkları gibi g<!ce
lt:ri de çıkarmazlar. 

Pamuk Üzerin
deki fener 

logilteredeki meşhur Lea
za v feneri pamuk üzerind1... 
durmaktadır. 

23.30 Yannki proğram ve kapanış. ............................. .... " .. ........ .......... - Bu nasıl milmkün ola
bilir; dersiniz, izah edelim . 

Amerikadan gelen pamuk 
yüklü bir vapur batmıştır. 
Fener bu batan vapurun 

,~~~~--~~~~·~~~~~·-······' 
i ELHAMRA SİNEMASINDA il 

üzerine yapılmıştır. 
ı Bugün matlnelerden itibaren ı i Fransn:ca sözlü muazzam bir saa'at harikası i )DS&D)ar hangi 
ı K A R A G Ü N E Ş ı mevsimde za-
: Başroll ~rde : ı 

ı Naacy Kelly Speneer Tracy - Rıchard Greene ı yıf)arlar? 
ıAyrıca: ı 
' llillt Şefi•iz inini tal'afıadaa Millet Meeliainde irıul ı Ba •a•~1: "Yazın" eevahıı buyuralaa ve ltltün d&ayada fe.,kalAde akisler yapan bü-: rıı vereee er balunacaktır. 
ı yftk tarihi nutukları ... VI ı lnsan.lar kışın zayıflar, ya-

' . zın ıı~manlarlar. Çftakft so· 
ı Fox Jurnald da: Ea ıon ve en mlllaı• laaberler ı . .. kt x. d• 1 h 

ı &! b , ı~ a vueu ua norma a-
.;,ıanslar: uılla: 2 . .S-S-7,15-,,31da ı ı ü • L .. _ • • t. 

1 1 rarenaı •aaa .. •a ıııc z a 
'f22!2''Z2~ ~rJ iNieri ıarf••Hlir. 

ilk boğucu fi 
istimali 

-o-

Iehirli ve .,oğucu gaılaı 
modern bir icatl saıı••1• 
al -" an ular. f 
Boğucu gazlar ilk •• 

olarak 1532 senesinde Y81 

tam bundaa 411 sen• eff 
Brezilyada istimal edil .. ~ 
tir. O tarihte lspaoJ•lli 
Brezilyaya harp aımışlar ~ 
Brezilyayı istili etmişlerdı, 

Brezilyalılar lspanyol ~I 
kerlerinin büeumlarını ak•' 
bıraktırmak gayesile lsp•• 
yolların hücum hatlarıll~ 
önlerine ve rüzgar ıoüs•l 
bulunduğu zamanlarda ate: 
ler yal<arak içerisine •"1 

dolusu biber tohumu, bi 
ağacı yaprakları atmak 9 

retile lspanyol hatlarını b 
ğucu dumanlar içinde bır• 
mışlardı. lspanyollar aoe 
rüzgar istikametini değişt 
dikten soara hticuma kal 
bilirlerdi. 

--o•--
3.000 metr 
derinlikte b 
lunan petro 
En derin petrol kuyul 

Kaliforniyada olaolarıd 
Petrol kuyularını baloa 
için arzın sathından 30. 
metre derinliğe kadar in .. 
lerdir. 

-o---

izdivaç , ba 
.. izdivaç. bağ•,, tabiri fr• 

stzlarda da •ardır. Eski 
Fransa niıan maraıimi 1 
pıldığı zaman oişanlıl 
kordelilarla birbirine 
}arlardı. 

Tabir bu adet 
lisana girmiştir. 

Çok kıymetli san'atki' 
B. lbramim Aybars 

Bir elektrik işiniz \le 
hassa ustası yok deoeC 
derecede az olan bir (rad 
tamiriniz oldu mu; bu 
değerli ve ayni zaas•0 

mütevazt ve insaflı sao'•t 
rın Karşıyakada KeıııalP 
caddesinde ( 108 ) nu19•' 
"Elektrik ve Radyo,, atel 
sine koşunuz. 

Radyonun battabkl• 
teşhiz ve teda•i hasa,__ 
g6sterdij.i sadakat ye "' 
ret• siz de bizler ıihi it~ 
kalaMj,tın11. Harareti• 
ıiy• ı41eriı. 
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... -••sa.... D ·ı t doktoru-1' evrı en aç-
Öğütleri:241 lar, düşen dev· 

...__-o-- •• Jet reisleri 
Yemeliyiz? o--

-·- Arnavutluk: 
~ide etten zııa- Zngı 
'I it 1818UVI! Abqıet Zoge, 1893 te doi-

ır.aştur. 1921 de Dahiliye 
~ -o-
·~t laer nerede, 

bir iklim •e 

nazırlığını işıal etmiş, 921 
her 

de harbiyeye geçmiş, '22 2-4 
başta 

dı 
)e '•• yaşatılsın çok -., . 

ıun muzır ola•ağ11u 
et•ek lazım g~lmck. 

~ •• b 
e ze Ye meyve ile 

•111n müteassip taraf
tı d' 1Qt 'Yorlar ki: 

arasında da ltaşvekilliğe ka-
dar yftkselmiştir. Fakat ay-

ni sene dahili kargaşahklar
daa Yugoslavyaya ilticaya 
mecbur kalmış, 1925 te ise 
Arnavutluk cuaıhuriydi re
isliğine getirilmiştir. 

(Halkın Se•I) 

Tarihten: 

lskender ve 
Yunanistan 

-o-

Sendos nehrinde terli terli 
yıkanan Büytık lskender, 
yarı öll bir halde çadırına 
getirildij"i vakit, düşmanı 
muazza• bir kuYvetle yak
laşıyordu. 

Doktorlar, büyük kuman
dana derhal şifa verecek 
bir ilaç bulmakta izharı ac
zettiler. 

Fakat küçüklüğündenberi 
lskenderin yanında bulunan 
FiJipos, bütün diğer hekim 
ve kumandanların Hiraıına 
rağmen bir Haç hazırlamaya 
başladı . lskendcr, bu ilaçla 

8 2aci Teıria 

(18) 

Bin bir 
rak 

latif kokuya karııa-
gönüllere bir bahar 

neş'esi saçıyordu •• 
-----··----

Fuarın geniş sahasından 

geçip, gül ballçesine doğru 
giderken, biri kolumdan tu
tarak beni biraz sarstıktan 
.sonra gayet şen bir lisanla: 

- Bu telaş ne azizim ? 
Dedi. Alem dayının b ğına 
badem toplamağamı gidiyor
sun? 

gördüğümüz şeyler. 

- Y oook anlıyamamıııın 
azizim. Şu halde Hn bay•a
nat bahçesine yalaız 

maymunları, şebekleri giir
meğe gidiyorsun.. Demek ki 
o mini mi11i şebeklerin tllrlü 
tllrlü oyunlarını üstün bir 
zevkle seyreden meleklere 
hiç bakmamışsın. ~,-ara, sebze ve meyve

. tuda nasıl kunet 
ihıi anl11mak için hor· 

logo, 1928 de memleket· 
te krallığl ilan etmiş, ken
disi birinci Zogo sıfatile 
kral olmuştur. Takip ettiği 

, şifa bulacaktı. 
Bunu soran ayni mektep 

te, ayni sınıfta beraber oku· 
duğnmuz arkadaşlarımdan 
biriydi. Onunla birlikte, ba· 
har mevsiminde çağla badem 
ler olmağa başladığı zaman 
mektebi eker, Bozyaka bağ· 
larına taze badem yemeğe 

giderdik. 

- Haaa .. Desene o taraf 
buouo içi.ı güzellerle dolu 
oluyor! .• ;e dişleri ile bir dar

'lı.Ocıman ağaçları de-
0caman filin, yeıil 
lardan, çab parçala-

h' llleyyelerden başka 

! Y•medifini hatırl•· 
~ ~•fid' ._ ar. 

•. c&ıseli Rinose Raı
;~Popotam denilen s• 

rınıa da ne et, ne 

d·"'• ne de makarna 

1 •lt.leri •• yalnız ot 
.ttı halde geçtikleri 
~ titrettikleri malim-
~ •tti dlnyada yaşa-
1•anların en büyüğfi 

'-••otlar da otla va
dıf 

ltalyan taraftarlığı siyaseti, 
hoşnutsuzluklara sebebiyet 

vermiş, 1931 de de bir sui-

kast tehlikesi atlatmıştır. 

Kralın ltaJyaya destJ•ğ11, 
ltalyanları Arııa.,•tl•ğa ısıa-

dırmış, nihayet ' nisan 
193' da ltalyanlar Arnavut-
luğa asker ihraç ederek 
memleketi istifi etmiflerdir. 

logo, kansını ve yeni 
doğan çocuğunu alarak glç 

beli kaçabilmiştir. BugOn 
karsı ve kardeılerile b~ra

ber Londrada bulunmakta-
dır. 

-- 1 ---
~ \'vet veren Polonya: \"a nedir? 

Y•aın en kuvYetli ia· llSllBtl 
''Yılan Milon meıhur 
~~lln sadık ıakirti ve 
'd llleyye ile geçinen 

1867 de Ras Polonyasın
da doğmuş ve daha kfiçftk 

yaşındanberi L~histan istik-~·llldı. 
d, •oları titreten goril- lali için çalışmıya başlamı~-

Yalnıı: ot Ye meyve Gizli faaliyeti meydana çı-
~-~ lunca 24 yaşında Londraya 
~tile Rusyanın arslanı kaçmış, muhtelif Avrupa 
· 

111 
alan sayısız rakip- şehirlerinde Leh milliyetper· 

~" •ırtını yere getiren verli ile beraber Lehistna 
,~ Rus pehlivanı Y orgi 
ll!llıitin bayatını tetkik 
ltl~thur fiziyoloji Alimi 
t 

.!1-!tiklali için savaşmıştır. 

Büyük harp, gayesini te· 
min etmiş, 1926 da Pilsud-~ Q11un hakkında ıu 

'~ tı Yazıyor: kinin dikt.ıtörlüğft altında 
u.,tt rakip pehlivanı bir cumhnrreisliğine getirilmiş 
~' ııufında yere vuran ve mihver felaketi memle-

'1a arslanının sabah ketine çökilnceye kadar 
~lbııaı tek bir taı:e mevkiini muhafaza etmiştir. 

tt \>e beş iri cevizd,n 939 eylülünde Polonya iki 
,,Yeıuekleri çiy olarak ateş arasında ezilince Mos-
1 bazı aebzelerle taze cicki de bUUin devlet er- l 

't!etden ibareti." Ayni kinile beraber Rumanyaya 1 
• bulunan bir insan- ' = 

, iltica eylemiş, eylfıl ıonund• 'ı· 
1 a .. "ı defa ku. v•etli oldu· 

,... • ise sıfat ve salahiyetlerin- .. , tılan goril adındaki 
~, llllJa110 da ya)nıı: taı:e den feragat etmiştir. i 

llleyve yediklerini Talih 74 yaşındaki bu ih-
•111ak lizım ıelir. tiyan tekrar vatanının istik-

lilini temin i~in yabancı j 
ilkelerde didinmiye seYlret- , 

-Sona Yar-

1t• Fahri- Iıık 
•iştir. 1 l 

Kumandan yalağına uzan
mış, Filipos ilicı bir toprak 
çanak içinde hazırlamıştı. 
Tam o esnada lskender, 
general Parmanyondan Fiti
posuo bir düşınan casusa 
olduğuau, hazırladığı iliei 
katiyen içmemesini taniye 
eden bir mektup almııtr. Fi 
liposao, mektubua muhteYi
yatından haberi yoktu: 

- Kumaadanım, diyor.la. 
Uicın acılığınclao ürkmeyin 
birden için. 
lıkender bir elma ile ilacı 

son damlasına kadar içerkea 
öbür elindeki mektubu he
kimine uıattı. 

lskender iJicıu tesiriyle 
saatlarca terledi. krnamp 
tl•rdu. 

Fakat kendisini ölftme gö
türen korknnç bastalıktaa 
da kurtuldu. Bu tarihi vaka 
şimdiye kadar daima 11iti
•ad" ın yükaek bir misalini 
verdi. 

Onun içindir ki lskende
rin hareketi ile Yunan mil
letinin şefi Bay Metaksaaın 
sabahın saat üçünde verdi
ği karar arasında pek bü
yük yakınlık vardır. isken
der, Fıliposa itimad ediyor
du. 

Bu iman oua hayalını kD
zandırdı. Meteksas, biran 
bile tereddüt etmeden Par-

Bize uyan daha bir kaç 
haylaz vardı. Bu arkadaı 
hepimizın elebaşısı idi. 

Onun nazarında glrdi-
ğimiz her bağ "Alem da
yının" bağıydı ve bizim ye
diğimiz bir kaç bademle 
Alem dayı ne sarsılır, ne de 
iflas ederdi. Onun bu fikrine 
bi:ı de uyar, yaptığımız kabe.· 
batı büyük görmezdik. 

Bu hoppa arkadaşımın 
sualine şöyle cevap verdim: 

- Hayır, dedim. Badem 
toplamağa dağil, sıh.hat Ye 
ıifa toplamağa ridiyorum. 

- Hasta mısıa? 
- Biraz. 

- Maşallah bir şeyciğin 
yok .. Haydi senini• hayva
nat bahçesine doğru gide
lia. 

- Ne yapacaksın canım 
orada? Her :zaman gidip 

vanyonunkinden daha kor
kunç olan Mussolininin mek
tubunu reddetti ve tıpkı 
lskendcr gibi Azim ve me· 
tanetle B. Çörçile gönder
di. 

Tayyare Sineması Tel. 3646 
- Bu hafta hukes Tayyare Sinemasına gitti. Her yerde 
herkes Tayyare sinemasındaki filimden takdirle bah

setti. Neden?.. Ç Ü N K O 

Şark facia sanatkarı Fatma Rüıtonon 
Hayatı hakikiyedea alınmış bir aşk ve aiJe faciasını 

gösteren: Türkçe sözlü, şarkılı Arapça şarkılı 

SAADET YUVASI 
Emsaline ender tesadüf edilen bir şaheserdi. Bu güzel 
filme lngili:ıce •• olivut reYli filmi ili ve edilerek bir 

kaç gün daha gösterilmeıiee devam edilecektir .. 
Matineler: Saadet Yuvası: 3 - 6.31 • 18 .. 

Holivut Re•ü : 5 - 8,30 .. 
Cumartesi gilnü 1.30da ilave seansı .. 

~~~~~----~------------------------------------~--------------------

- Elbette ya.. Hem o 
yumurcak mahluklar da olur 
maskaralardan dağil.. Gtlı:el· 
leri gördüler mi, bütlia ••
baretlerini onların karııııatla 
gösteriyorlar. 

- Vallahi olur ıey de;il
sin, hiç bir şeyi g6zDaclea 
kaçırmiyorsun vesselia. 

- Amma çocukça ı6ı:l•· 
rin var baaa.. Böyle ılael 
manıaralar gözden kaçar 
mi? 

- Benim kaçmış. 
- Haydi, haydi, senin de 

kimbillir bilmediğim neleri• 
var. 

- Olabilir .. Müsaadenle. 
- Yoook vallahi bırak-

mAm.. Hiç olmazsa yarı• 
saat seninle birlikte gezmek 
istiyorura. 

- Rahatsızım kardeşim. 
- iyi ya işte.. Gideceii• 

yerde, bulacağın şifayi gide
ceğimiz yerde de bulursun .• 
Fuarın her köısi şifa, sıhhat 
ve neş'e kaynağı değil mi? 

- Evvet amma.. Benim 
istirahata ihtiyacım var. 

111 (Devamı var)_. 

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

41ııverişte saygı,:doiralak 
ve inan. Telefera : 1882 30-1 

it '-tenı)eket Hastanesi 
•lltlcen MütehaHm 

lt lll •• aıektrik te~a•iıi 
• '}a lleiaci le~ler Sokak 
., Ne. TILIFeN 2512 

Milli Piyange Biletlerinizi (SAADET) 
No. Pl6t HHa• Tatuhı: Ô•dttr Telefo• 1497 

.. 



SAHiFE 4 (Halkın Şesl) 

,~~~---~4 · 

~~~L~j Mılli 
dün 

Piyango 
cekildi Şehir Meclisi 

dün toplandı 
Şehir meclisi dün öğleden 

sonra reis Dr. Behçet Uzun 
riyasetinde toplanmıı ve 
muhtelif şehir işlerini tetkik 
eylemiştir. 

Alaybey hattına otoli&s 
işletilmesi hakkında meclise 
yapılan teklif uzun müxake
re Ye münakaıaları mucip 
olmuı ve meclis önümüzdeki 
pazarteıi günft toplanacak
tır. 

--o---
Bo sa 
Habe le i 
10,25-19 kuruş arasında 

396 çuval üzüm, 6,50 -15,50 
kuruş arasında 542 çuval 
incir, 8,565-9,75 kuruştan 
195 ton buğd .y, 19,50-20 
kuruştan 125 çuval fasulya, 
19 kuruştan 73 ~uYal sisam, 
~l--64,51 kuruştan 362 bal
ya pamuk satılmıştır. 

--o---
Belediye mın
taka amirleri 

a sın da 
Basmahane mıntoka amir

liğine Güzelyah mıntaka 
amiri 8. Şahap Karabiber 
ve yerine de vekaleten Be-

lediye lci sınıf memurlarınd a 
Bay Alişan tayin edilmiştir. 

--o---
Gelenler 
Gidenler 

Limanlar mıutaka müfet
tişi B. Saadettin lstanbul· 
dan, Maliye müfettişJerindeo 
B. Lütfü ve 8. Ziyaettin 
Erdekteo şehrimize gelmiş
lerdir. 

Mülkiye müfettişlerinden 
B. Hi&{met ve B. Hayri ile 
lz•ir mebusu Dr. Mustafa 
Beog'İ!u Istanbula gitmişler· 
dir. 

--o---

, 
----· ------

Ankara (Hususi) - Milli beşer yftz lira kaıanmışlar-
piyango dün çekilmiş ve dar. 
kazanan numaraları aşai1da Son tiç raka•ı 1'7 olan 
bildiriyorum. biletler yüzer lira; son ftç 

183875 rakamı da 917 elan biletler 
51 şer lira kazanmışJardır. 

Otuz bin lira 95 ile ~ihayettenen . bile~-
ıer onar lıra, 7 Ye 1 ıle rıı· 

151133 ~ayet bulan biletler ikişer 
hra kazanmışlardır. 

On bin lira kazanmışlardır 
Beş bin lira kazananlar 

Altmışar lira tesel i mü
kafatı kazananlar: 

167225 294239 11370 183871 183872 183873 
183874 183876 183871 183878 

iki bin lira kazananlar 183879 183805 183815 183825 
266870 231452 19533 276754 183835 183845 183855 183865 
278822 183885 183895 183075 183175 

Son dört rakamı 2654 ve 183275 183375 183475 183575 
3124 olan biletler biner lira 183,75 183775 183975 10875 
kazanmışlardır. 184875 18875 875 183775 

Son dört rakamı 792,, 119875 113875 l 13875 133875 
0262 ve 5461 olan biletler 143875 153875 163875 193875 

Yunan-ita yan [Mektebe gitmi-
Harbı 1yen talebeler 
-o--

Atina (A.A)-Yunan baş
kumandanhğının dün akşam

ki tebliğinde şu malfımat 
verilmektedir. 

lstanbul - Mekteplerden 
kaçarak saatlerini hariçte 
geçıren talebenin zabıta 
memurları tarafından yaka
lanma~ma bu ~ünden itiba • 
ren başlanılm!ştır. Bu husus-

Bütün cephede topıu ate- ta Maarif ile zabıta sıkı bir 
şi devam etmektedir. Epir işbirliği yapmaktadır 
cephesinin sol cenahının 
müntehaaında kıtalarım1z ha-
fifçe geri alınmıştır. Bom
bardıman tayyarelerimiz düş-

man tahşidatını ve mevzile
rine bombardıman etmişler
dir. 

Ha va kuvvetlerimiz düş
man topraklarında keşifler 

yapmışlardır. Bütün tayya· 
relerimiz salimen üslerine 
dönmüşlerdir. 

Düşman tayyareleri dün-
gündüzün memleket içinde şe-

hirleri, kasabaları ve köyle

r i bombardıman etmiştir.Ölü 
ve yaralı vardır. Askeri te· 
sisata hiç bir zarar olma
mıştır. 

Bugün muhtelif semtlerde 
kahvehanelerde ve umumi 
yerlerde glrülen bazı talebe 
yakalanmıştır. Her gün bu 
husnsta stkı bir kontrol 
yapılacaktır. Ders saatlerin· 
de talebe kabul eden sine
ma ve kahvehane sa.hipleri 
de ceza göh cek ferdir. 

---o--
Seçim hakkın
da son netice

ler alındı 

Yabancı 
Askerlik Şu
besinden: 

Geçen aydaki 1 • • zmır 
ıhraca ımız 

Vaşington (A.A) - Rei· 
aicumhur intihabatı hakkın
da ki son ve kat'i n~ticeler 

anlaşılmıştır. Reylerin tas
vifi neticesinde Ruzvelt, 
127245 seçim dairesinin 119 
bin 143 ünde 25 milyon 
957977 rey ve rakibi Vilki 
ise 21 milyon 592173 al-

Birinci te şrin ayında iz. 
mirden yapılan ihracat hak
kında Ticaret ve Sanayi o· 
dası tarafından bir İstatistik 
hazırlanmışhr. Muhtelif ec
nebi memleketlere geçen ay 
yapılan ihracat 9379 ton 
aiırlığındadır ve kıymeti 
3ı489,578 liradar. Ayni ay 
içinde 32417 lira kıymetin
de 2246 baş hay~an ihraç 
edilmiştir. 

İzmir skerlik 
Şubesinden: 

33' doğumlu ve bunlarla 
muameleye tabi ehliyetıiz 
ylksek ok•l aezualarının 
aeele olarak şubeye mftra
eaatları ilin olunur. 

' . 

--o--
Kısa hizmetlilerin şubeye 

müracaatları: 

Yedek subay yetişecek 
kadar lise ve daha yüksek 
derecede tahsilini gösterir 
askeri ehliyet nameyi haiz 
olmıyarak elinde şahadetna-

me veya diploması olanlarla 
tahsilini yabancı memleket
te yapıp hiç bir askeri 

kampa iştirak etmeyen ve 
askerliklerine karar verilen 

kısa hizmete tabi. olanların 
azami 5 rln zarfında şube-

mize •ftraeaıtları illa olu· 
nur. 

mışlardır. 
Ruzveltin _temin ettiği 

468 azaya karşı Vilki yalnız 
63 aza kazanabilmiştir.. 

---o--
lspartada zel

zele oldu 
hpnrta (Hususi) - Dlln 

şehrimizde sabahleyin şid
detli bir zelzele olmu,tur. 
Hasar yoktur. 

----o---
Parti Grubu 
Toplandı 

Ankara - C. H. Partisi 
11ubu 1.u ıabala toplan11111-
hr. 

. _--~--- ~- -

K LENi 
DiYOR Ki: I 

-ııııııı:-

Harp haricinde 
kalmak ta 

muazzam bir 
bahtiyarlıktır 

Moskova (A.A)-Sovyet
ler meclisi riyaset divanı re
isi Bay Kalenin Sosyalist 
T eşrineYvel ihtilalinin 23 eli 
yıldönümü münasebetiyle 
söylediği bir nutukta ezcüm· 
le demiıtir ki : 

Sovyetler birliği arazisi 
üç yeni cumhuriyetin iltiba
kiyle, mühim miktarda art
mıştır. 

8ö?sarabya ve şimali Bu· 
kovina halkıoıu ne kadar 
sevinçle Sovy~tler birliğine 

iltihak ettiğini söylemeğe 

lüzum yoktur. Böylece tak· 
riben ~3 milyon kişi Sov
yetler birliğine iltihak etmiş· 
tir. 

Hemen hemen bütün dün
ya barp halindedir. Bliyik 
milletler arasındaki kat'i 
bir bitaraflık muhafaza ede· 
rak harp haricinde duran 
yegane memleket SoYyetler 
birliğidir. 

Tabiidir ki harbin tesirle
ri bitaraf memleketlere de 
dokanmaılık edemez. Fakat 
Sovyetler birliğinin harici 
siyaseti, hiç değilse şu mü
him neticeyi elde etmiştir : 
Hemen bütün dünyanın sü · 
rüklendiği harp haricinde 
kalmak ta muazzam bir bah
tiyarlıktır. 

iktisadi idare, harici ve 

askeri siyHetin başında Sta
Hn gelmektedir. 

Fakat bizim gayri muha
rip vaziyetimiz, beynelmilel 
vaziyet karşısında alakasız 
bir seyirci tavrını takınmak 
hakkını vermektedır. Her 
Sovyet ve vatandaşa mesu
liyetler ve vazifeler terettüp 
eder. 

---o---
Italyan ve Yu
nan sefirleri 

Belgrad (A.A)-Italyanın 
Atina elçisi ile Atina kon· 
solosu ve ilç yüz eJli ltalyan 
tebaası düu Belgrada gel 
miş, kendilerini hamil olan 
tren bir saat kadar kaldık
tan sonra yoluna devam et
miştir. 

Yunanistanın Roma elçi· 
siyle 62 Yunan tebaası da 
dün Belgrada gelmiş ve bu
lundukları tren yoluna de
vam etmiştir. 

---o----
Atina Radyosu 

Ankara ( A. A ) - Ha
ber aldığımıza iÖre Atioa 
redyosu Türkiye neoriyatını 
Ankara Ajansı n•ıriyatiyle 
ayni saatte ••rm•••k itiıl 
saat 22, 18 da yap•ağı ka
rarlaıtırmıtttr. 

8 2aci~ 

rruıTAiiiinLER~ 
~~~...,,-~ 

Yaralamak~-
Keçeciler Kemeral~ı c• ,

desinde Ramazan oglod 1 ,-
t - •. y r i ar ze e muvezzıı aşa ' kı .. 

sindeki merkebi Haıall ,. 
Ptır 

35 yaşında ismete çar . el 
rak yaralanmasına sebebıJ 
verdiğinden yakalaaJD1ftl'~. 

§ Karşıyaka Rayegill ~p· 
kağında Mehmet ojlu brt' 
bittin içki yüzünden l ·ıe 
him oiJu Kadriyi çakı 1

t· 
sol baltlırmdan hafif ıu;•,. 
te yaraledığıudan yak•• 
mı~hr. 

Hırsızlık ııı 
Kemer Kançeşmede ~··~ti 

oğlu lsmail ve Veli oglo it 
mezarlıkta bulunan de;,11 
parmakhkları çaldıklarıll ıı· 
demirlerle birlikte yakalı 
mışlardır. b•' 

§ Çorakka pı Bahçe arı ,ı 
rında Mehmet oğlu baOJ;
Ali anbardan 4 kilo bit 
gram demir çenber ve~·· 
kilo yün çaldlğındao 11 

lanmıştır. 

Emniyete 
Suiistimal .

0
,, 

Keçeciler 9 eyllll oteh d• 
Faik oğlu Kenan bir ar• 

11
, 

içki içtiği lsmail oil• ~~ıi• 
nın ~5& lira parasını otetil• 
den namına almak sur.~ . .,. 
emniyeti şuiistimal ett1f

1 

den yakalanmıştır. ~ 

Kız kaçırll18~. 
lkiçeşmelik 474 c& salı• ır 

ta Mehmet oğlu Posta ~·· 
liğ memuru Ömer CaP dır 
lim kızı Selimeyi kaçır , 
şikayet edilmiş ve suçlu 1 

kalanmıştır. 

Hakaret ~· 
Alsancak 1393 cil solı~f 

ta Mevlut oğlu fıstıkçı ",r 
ut, belediye nizamatıo• d'' 
kın hareket ettiğindeO jf' 

layı kendisini menetoıelı ıı' 
tiyen belediye zabıta.~e:,, 
ru Veliye hakaret ettıgıJS 
yakalanmıştır. 

Sarhoşlu~~· 
lkiçeşmelik cadde••" i 

Şakir oğlu Rauf ıarbof ,~ 
duğu halde bağırıp ç•i'''ro' 
suretile rezalet çıkardı 
dan yakalanmıştır. ~ 

Bıçak taşılll1,_ 
Mezarlıkbaşında N°..,bı' 

oğlu Selimin 6zerine bit 
çak bulunarak ahnıruftı~~4' 

§ Ikiçeşmelik cadde• 
11

,. 
Yusuf oğlu ŞükrünilO ,,~ 
rinde bir \:uçak bulu0' 

alınmışhr. /. 
____.,,,,.~ 

iki meb'us öl': 
lstanbuİ (Husust) - ~~~ 

gıra mebusu Jiya lrt•:.~ 
Diyaybakır mebusu ıı~ 
vefat et•işlerdir. C•••'' 
merasimle kılclınlm•f tıf· 


