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Çin başkuman

hazırlıga. danının mü im 
Jrmıı, Romanuauı beyanatı 
•d,tırecetıermış ! 
~ed::-: için? 

._,fi? e maksatla ve kime 

8-ı· 'fı lllden dünyanın her 
llto taa yaydan haberlere, 
~P•ı•ndalara göre Alman-

'• R - d d·~ · il' onıaDyaya gon er ıgı 
\\ 

1~ ıayılı askerle, sayısız 
~- te IDühimmat Romanyayı 
t~Je etmek,'onun ordusunu 
"- tir111ek, Rumeu milleti · 
· llilt6r işlerini düzeltmek 
• trtiı? 

" 
0t1ıar1yayı neden, ne için, 

~•kıatla ve kime kar şı 
'ftol•rııak istiyorlar? 

'lllanyayı korkuturken, 
~~~en, öldürürken, parça· 
~•at, kolunu, kanadını , 
~111, bacağını kopararak 
~ benıetirken Romenle
~ll •cısı ile bastıkları 
~ feryatları " sen sus, 
~ •ırken, öldürüliirken 
~ çıkarmağa kalkıım•, 
t, •ı ııkar, aeni boğar 

'-•ıbı cehenneme gön
~ ,, Direaler timdi ona 
' '1arduğumuz hançerden 
~ 11 can çekitirken, hürri-

~ ·~ İıtiklilioi şunun bu
' eyf ve hevesine kur
't tderkea sana yardım 
to~ik amma, timdi bize 
te IGıumlu petrollarını iyi-

' lll•bafaza etmek, yani 
'ille• elimize ıeçirmek, 
~ ti ehemmiyeti haiz mev-

~ı' labilleriai istediğimiz 
'de kulla om ak, hatti va· 
--~ '• lllildafaa edemiyen 
'~lerini makıatımız uğ
~d' Çalıştırmak için sana 
tft

0 
•11ı, •eni ihya etmek is-
'taı . ,, 

tt~'Jıdi yurdu, kendi hürri
"'-• •e istiklali için kımılda · 
-~11' lllüsaacie olunmıyaa 
~i- eıa orHusu şimdi, ne 
~tı te bilhassa kime karşı 
'tor?' bulundurmak istenİ · 

~~· bu ıualin cevabını zu
ltt .lecikmiyecek bidise · 

••rec:ektir. 

'-...,..., SIRRI SANLI 
b .................................... .... 
••ıoskovada 

lEfsıa EDiLMİYOR 
" - o ~,,°'lıova (A.A) - Alman 

t,~ •tleri11in Romanya top-
"- :~11• girdikleri hakkın
"- ili •11• ıayialar Moskova
~ ç bır suretle tefsir e-

'••ktedir. 

ŞAN-KAY-ŞEK 
Çunking (A A) - Çi::ı 

Cumhuriyetinin kurulmasrnm 
yıldöoümü münasebetiyle 
Cumburreisi Şan-Kay-Şek 
söylediği bir nutukta demiş

tir ki : 
Çinin mukavemeti devam 

ettikçe Japonya Oçler ittifa ~ 
kından istifade edemiyecek
tir. Çin milli kuvvetleri Ja
ponyanın Asyayı iıtilisına 

meydan vermiyerek nikayete 
kadar barba devam edecek
tir. 

Üçler paktı kiğıt paçav
rası ilzeriade yazılı olarak 
kalacaktır. Japonya biç bir 
zaman Asyaya tahakküm 
edemiyecektir. 

--o~.---

Dünkü Hava 
Muharebeleri 
Londra (A. A) - Alman 

tayyareleri dün c;ok yüksek 
ten uçarak ve ufak filolar 
halinde tehir ve köylere 
hücum ederek bombalar at · 
mıılardır. Bir fabrikaya bom
ba düımüı hasar azdır. Bir 
dütman tayyaresi imha edil 
miş ve bir avcımız kaybol
muşsa da pilotu sağdır. 

--o--
Yunanistanda 

Atina ( A.A ) - Royter 
bildiriyor: 

Romanyaya Alman asker
lerinin gelmesi hakkındaki 
haberler 81.erine Yanan ak
silameli evveli korku ile 
tebarliz etmiıtir. Fakat tim
di bu meaele sadece mahal
li ve ekonomik bir lıidiıe 
ıeklinde telikki edilmekte
dir. Yaaaniıtan 1933 sınıfı 

terbi• etmiıtir. Yerine 1929 
sınıfı ıilih altına almııtır. 

iNGiLiZ 
BAŞVEKiLi 

10 

Muhafazakar 
parti şefi oldu 

---o--
Londra ( A.A ) - Lon

drada yapılan muhafazakar 
partisi toplantısında Lord 
Halifaks ve Çörçilin muha
faıakir parti ıefliğine ıeçil
mesi hakkında bir takrir 
vermiştir. Mubafazakir parti 
azalarına gösterdikleri son
suz yardım ve dürUıtlerin

deo d !>layı samimi m'nnet· 
tarlığını bildiren mektubu 
da okumuştur. Parti şefliği 

ne intihabını müte.akip B. 
Çörçil bir nutuk söyJ.iyerek 
kendisine verilen bu şeref
ten dolayı fparti azalarına 
teşekkür ederek demiştir ki: 
Hayatlarımızı ve hayattan 

da çok kıymetli olao ve mü
dafaa ıerefi neslimize tevdi 
edileu büyük beşriyet diva
ıını kurtarmak için başka 

çare yoktur. 

Bu derin kanaatlerin satbi 
parti politikası cereyanları 

ve bidiselerin ıqırbcı tuir
leri fevkinde bulunduğuna 
ve bu derin kanaatlerin her 

zaman ıizin ve benin 
kanaatlerimiz olduklarına 
inandığımız içindir ki rea
men ayni zamanda da se
vinçle b3na şimdi emanet 
etmek istediğiniz veraseti 
ve vazifeyi kabul ediyorum. 

Baıvekilin autku tiddetli 
alkıılarla ve tezablratle ku
şılanmıtbr. 

Başvekilimiz 
Anka taya 
Döndüler 
--o--

Ankara Başvekilimiz 
Dr. Refik Saydam dün ak
şam üzeri şehrimize avdet 
buyurmuşlar ve istasyonda 
hararetle karıılanmışlardır. ----·----·---
Alman asker

leri Bükreşe 
doğru ilerli

yorlar 
Bükreş (A.A) - Royter 

bildiriyor. Alman lntaları 
muhtelif noktalarda Roman
yaya girmişlerdir. Cuma gü
nü 111olorlu kıtalu gelecek
dir. 

Romanya ka
çamaklı ce
vaplar verdi 
Bükret (A.A) - lngilte

renin Kumen hükümetindta 
sorduğu suallere Romanya 
kaçamaklı cevap vermekte
dir. lngiltere elçisinin şifreli 
on iki telgrafı da mahalline 
gitmediği aalaıdmıştır. 

iki Yunan 
Vapuru 
Toruillendi 

Lizbon ( A.A ) - 6700 
tonluk Nikola ve 8000 ton-
tonluk Antoni iımiade iki 
Yunan ıemiıi Portekiz açık
lannda torpillenerek batırıl
mıpa da mllrettebab kurta
rılmııtır. 

ROMANYA 
PETROLLARI 
Bazı memle
ketlere sevki 
MEIEOİLECEIMİŞ ! 
Bükreı (A.A) - Berlin ve 

Roma hariç olmak üzezere 
diğer memleketlere petrol 
ihracı menedileceği zanediJ
mektedir. Yalnız Ronya ile 
Türkiye arasında aktedilen 
mukavele mucibince Tür~i
ye alacağı petrol karıılığıb
da Romanyanın mühim bir 
ibtiyacı olan pamuğu ver
meği karşılıklı :; taahhüt el
likleri zikredilmektedir. 

Bükreş (A.A) - Yunan 
elçisi Yuaaniıtana petrolun 
sevkinin menedilmemeai için 
teşebbüsatta bulunmaıtor. 
Yunanistana Romanyadan 
bu ayın sonuna kadar pet
rol verilecektir. 

--o--
Almanya ya 

170 bin muha
cir gidecek 
Bllkreı (A.A) - Alman 

konıoloıu Almanyaya hicret 
edecek olan 170 bin Alma -
nın hicret itlerile mqğul-

dur.4Sbia muhacir Glua git
mektedirler. Bunlar Belpad
daki Tuna k6prilıladea ıe
çerek Almanyaya ıidecek
lerdir. 

Romanyada 250 bin Al
man kalacak ve bunlu Ro-
manya orduıaada aıkerlik 
yapacaklardır. 

Yeni daktilo kız - Mldllre bir t&rlti yazı •. mı beğendiremedim. 
Eski daktilo kız - O daha fazla kıı .. ı ve kan sever ... 

• 
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SAHiFE 2 ·--1------~ HAYATTA IUVAFFAKI 
OLMAllN SIRLARI I 

i 
ıatta,harkas Muvafı 

ak Olablllrmi?-Evet!I 
Yazan: SIRRI SANı:J 

......... -85----

ıırtıılı mizacına göre 
ar atı ta ıuııf ı atıuat 

11rtıarındandır 
-o-

Ha1atta muvaffak olmanın 
JoDanadan biri de, daima 
berkeıin mizaç ve ruhuna 
ılre hareket etmeği ve hiç 
bir kimıeyi her ne ıekil ve 
ıuette oluraa olaun incit
memeji ve aabzıaa röre ıer . 

bet Yermeli bilenler teıkil 
eder deniliyor. 

B• çok doiru ve iıabetli 
- Wr dlflacedir. Meseli: Bir 

zattan bir ıey ıormak ve 
Qreamek iıtiyoraunuz, ona 
dojıudaa doğruya bat vura · 
rak uaunuu ıöylerseniz, 
belki tera bir cevap almak 
Y•J• itiai bırakarak. sizinle 
mefjal olmayı iıtememek 
tibi bir muamele ile karşı
latabilir1iaiz. 

Faka 6ncedea: .. Af buyu-
••• aiıi l»ir dakika rahat
... etmek iıtiyorum veya 
lltlt_.. ricaya geldim" 
fibi cllmlelerle ve hürmet
itlf .. e bir tavurla ıöz ıöy
lwaeat. bi' ree olunmazsı • 
aaa Ye laem de itiaiz ıörü
llr. 

Bir miıal daha; 
Bir lokantaya rirdiniz, 

camaız patatiı kııartmaıı 
litedi, praoaa ı6ylediaiz, o 
da Iİft kızartma getireceği 
yer.le patatea pilreei ıetirdi. 
Halbuki ıiz biç ıevcniyouu
am, ciiuaız da ııkddı. O 
darııDlıkla ıataoaa çıkıf!a
Dll •e ona azarlaıaaıs hem 
y&retin Dzlllr ve bem de 
belki daha a;ır hakaretle 
yeya yemeiia ıeç ıelmesile 
kartılaıa bilir1iaiz. 

Obalde ıarsona: 
.. Sizi yormak iıtemem 

amma ben patates kııartma
ıı•ı tercih ederim, z•hmet 
olacak amma. diıeniz, der-
laal karımızdeki toplanarak: 

.. Pardon bayım, gahba sız 

•e patatea kızartmuı isteo:ıiş
tinia ıimdi: hatırladım. 

Mamafi hemen şimdi 
takdim ederım ., tler 
ve ıaygı ile eiilerek yem~ği 

ıeri götl'tlir. 
eayıe ıeyler zor değildir. 

Y aptlına iyi olar ve hem 
ifi•iı ılrülebilir. Fena mı? 

lfte bayle hareketle de 
-vaffakıyet imiUerinden 
.. ,ılahabr. 

-Devamı var-

Dr. Fahri Işık 
•s•lr Memleket Haataneıi 

Rontken MütebaHı•ı 
lllontkeD Ye Elektrik tedaTiai 
-f1apıbr. lldnei Beyler Sokak 
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Türk Büyükler:nden: 

1uğrul Bey 
~~~~[!]~~~~ 

Tuğrul beyia dedesi Sel
çu~ Orta Aıyadaa batıya 

göçerken yanında yalnız yüz 
ath, bin deve, elli bin kadar 
koyun getirmiıti. Şimdi kar
daıı Çakırla birlikte Seyhun 
nehri kıyılarında genç ve 
dinç bir beylik kurmuıtu. 
Elçinin getirdiği ıözler ona 
Mabmudun aklından geçen· 
leri açıkça anlatıyordu. O 
balde ıimdilik reıı:nelileri 

ilrkiltmemek gerekti. 
Sultan Mahmut Tuirul 

beyin yardımını iıtemekten 

ziyade onlara kendisinin bü
yiik ye muhteıem ordusunu 
ıöıtermit olacaktı. Selçuk 
oğulları buau da aezmiıler, 

fakat aezmemiı görilnmeyi 
daha uygun bulmuılardır. 

Y azaa: KADİRCAN KAFLI 

2-
-Hint illerine yeni bir 

ıefer yapacağım; bitin yi
ğitleriole birlikte yanımda 

bulun! 
Tuğrul bey o yerlerin zen

giuliklerini biliyordu. Fakat 
maluadı yaima deiildi, o 
bir devlet kurmak iıtiyorda. 
Buaua için de Horasanı el
de etmesi lazımdı. 

Tuğrul bey arzuıunu söy
ledi. Sultan Mahmud bunu 
bot görmedi. Çiinkl Selçuk 
athlarının yardımını kaz•
nırıa o zamaaa kadar gi
demediii Beaıala k6rf ezine 
kadar ineceğine ıüpheıi 

yoktu Bundan baıka dev
letinin yaaı batındaki bu 
yaman adamları baıka ta
rafa aavacakb. 

Sultan Mahmud : 
-Olmaz l 
Dedi. Tujrul onu baıtak 

ayaja kadar ılizdil . Hiçbir 
ıey ıöylemeden ıeri döndü, 
aert adımlarla yaklaştı, atı

na bindi, ıeldiji yere d6n
dli. 

-Sonu var-

"" . ,. 

Fllosıf un ıııası: 
Eski Ramazan ·ı.. Geceletl 

•• 
Şıutanı Çatlatan Hacı Yaırt 

Eıki ıamanlarda yani bundan kırk sene evf.ı -al 
meıbur mevkileri vardı. Tilkilik, lkiçeımelik, Pall'J .. -
mevkileria en meıbur yerleri adendi. 

Hele Tilkilik hepıiadcn mcılkurdu. ÇllakB bat•1' 
hocaıı, ıofuıu, rendi, aekreıi, yeJba11l tuhaf, ~f~ı. 
çeıid adamlar ıelirdi. Şeyb Mabmudun kabvdl al.,. 
donatılır, ıilılenir, enıinari n:ırıileler mua, ın.,. 
Teravi namuandan ıoara mtttah ve atkMladaD 
çekilirdi!.. . 

Açlıktan tokluia kavuıan halkta ııdanın ,,,elit' 
bir net'e ile 16zleri ıllrmeli bocalar, abanı ıankb 
1ert yakalıklı beyler, Oımanlı devriii yakalı 111ır 
ktUban beyler, kofalı ıalvarh baladurlar, ıarı dBjıllel 
tepliler, ıaıkırh, poturlu köylüler, hep bu kabv•f' 
lerdi. Mettab Atkı.... Her ÇOf İltea taklitler yapbkt111 

tombala çekilirdi. 

Eıki lnrkhk llmbalarıa kırmızı ıı:iyuı çehreleri 
Kimin ylialne bakıamz kan f ıtkıııyor 1aaırd1aıı •• .. 
lerden meılıur bacı Y avcre bilte1adlif tombalad•D ~ 
tanp çıkmııtı. Garaon b11 iki mııırı ela ptirdi. .., 
vare alkıtlar araııada verdi. Hacı Yaver de peltek 

- Janım, bana bir mııır yeter, ben ikiıine birdi 
ııl beılerim ?I.. ~ 

Diyerek biriıini diner Taılı ıebilde otura11 ... Ki 
ya hediye etmitti. Herkea arabıa tok ılalllOğtla• JJ f 
mişti. Fakat buoun hikmetini ıizlice YaYere ıorul.....
ver: 

- Janıml 811 ıeytaa itidir. Buaa akıl ermez. Bil 
birini hocalara veriraem ıeytaaı çatlatır1m. Demif!İ! 

Şimdi nerede böyle ıeytaaı çatlatacak ıaflar#fl 

Harp meydanı pnıltılar 

içindeydi. iki ordu sanki yi
ğitlik göstermeye de;il. ıa· 
tafat yarııına gelmitlerdi. 
Tujrul beyin iiç bin atb11 
Sultan Mabmuduo biraz ge· 
.Uinde, ıeyirci fibi duruyor
lardı. Fakat anlayan ıö&ler 
icia aııl ıavaıçılar bu do
nuk aırhlı, ıivri tolıaıı, tunç 
ytlılü askerlerdi. 

Harp batladı; ovayı kap
ladı; balta, kılıç, topuz,mıı
rak giiriUtillerine, ıer t k•· 
mandalar, baykırıımalar ve 
inlemeler kanııyordu. Yırmi 
bin dütmao atlaıı Sultan 
Mahmud ordusunun ıağ ce· 
aalaıaı bozmUfi doıdotru at
laı çadıra ıaldırıyordu. O 
x•maaa kadar aeyirci balin
clo duran 1 utrul bey kılı4ı· 
aı çekti, abaı dört n•la ıO 
rdü. Selçuk atlıları ••vak
ları~aaa ıUdılıdarı okları 
yaylarana takıyorlar, ğeriyor
lar ve farlatıyurlardı 

Şarlr File•~~ 
HiDAYET ICR': 

Bıledtıe zabıta me- ~:::=::.::;.;: .... ~~ö;L~7~ 
ınuruna ltakaret '-~~.!!L Sesi .!~~.;] Ozllll E:...ı 
A lıan1ak Atatürk cadde· 19" 

ıinde Kizım oğla arabaca Yurdumuzun 
Hasan seyriıefer nizamna- •• J( • 
meıiue ayıull hareket etti· guze eşmesı 
ğinden dolayı aandıklau • J 
arabadan indirmek iıteyen ve zengın eş-
belediye zabıta memuru • • • 
Muıtafa ve Turıuda baka- meSJ IÇID 
ret ettiiiaden ya kalanmıthr. --0 

Sultan Mahmut k•ybet
mekteo korUuğu harbin ka
zanıldıiıoı ıörüyor, hayrain
biını ıiıleyemiyordu. 

Z•ferdeo sonre Tuğrul 
beyi ıı sırtını okıadı : 

llRALll IE SATILll 
Hastahane karıtsında bir 

tarafı Bahribaba parkına 
nazır havadar ve ferahlı 
elektr ik, su tesiıataoa malik 
dört odalı bir ev kiralıktar. 

Seneliği ptıin olarak 250 
liradır. 
Erkek Li•e.i alatı deni.y• 

6·3 iıyarı Kenan Türk 

........ q , .................. - .......... .. .... , .... .. 

ı Telrfon T s· TtJefon ı 
: 36.- 46 ay yare ıneması 36- 46 ı 
ı 3 l rıci Teşrin 1940 Perş cmhe gününden itibaı·en 1940 ı 
' 1941 sinema mevsimi için ~aloolaum yerıiden açıyor ı 

i İlk Proğram YILMAZ ALİ i 
:Yazan: V iJi Nurdtia Oynıyanlar: Suavi ve atkadaılarıı 
: iLK TORK AVANTÜR FiLMi . ı 
ı lliveteo: Gürültülü Tiyatro (3 Kı11mlık Komık) : 
ı Matiaeler 3-5-7 ve 9,15 de ı ...................................................... 
r .................. IZMIR .................... , 
ı KlZ K••ıt•• L• • Nihari ı 
ı ER.KEK u ur ısesı Leyli ı 

Yurdumuzun giizeiıme1i, 
zeaıinleımeai, balkın ııbhat 
ve neı'ıi için, Ziraat Velıii
leti urman umum müdürlü
ğünce yeni bir kanun liyi
kası hazırlanmaktadır. 

Güzel Tir~ iyemiz sekiz 
arman bölge1ine ayrılarak, 
bu b61geler toprak ıeraitioe 
ıöre ağaçlandırılacaktır. 

Hepimiz biliriz ki aiaçsız 
toprak giyimsiz bir güzel 
bir kadına benzer. Bu güzel 
kadın güzel giyindiği zaman 
ona bakarken bir zevk ve 
baz duyarsak, ağaçlı bir yer
de dolaşmayı ve o •iaçlar 
aruında temiz hava teaef
fis etmeyi o kadar aeveriz. 

Hlk6metimiıin bizim için 
ba hayırla teıebbiailae biz 
de elimizden reldiii kadar 
yardım edelim. Aiaçları yan
ıaadan, aiaç11z yerleri rılğa~· 
siıbktan kurtaralım. Yurdun 
zenıinliji bizim ıervetimiz-

--..-
Çocuklara 1abab ff. 

il abvaltdaranda 
rayet muraddi ,. 
bir ekmek tarif 

Oç çay fillCUI _. 

. çay fincanı iace t., 
yarım çay fincaoı 

bir yumurta, yarıoi ~ 
ka11tı bikarbo•t, 
fincanı ılt, bir ç•J 
lzmiria çekirdek~ r' 
iki çorba kaııfı b
mtlt iç cevizi. 

Tereyağıaı ioc• 
kerJe ezerek k 
içeriıine telle vurJ' 

piirtlUmDt bir yu 
malı, balJoluaca 
bikarbonatı ve 
unu ilav" et eli, k• 
Nihayet ılt6, DıO~.~ 
kanıtırmah. Y 8fla"'.""...i 
varlak bıir tepıiJ• ,,ı,f 

orta ııcakbkta fı~ 
meli. 

ı Orta okul ve Liıe .•.ınıfl11.ra vardır. Ciddi bir tabıil ~e S 
ı terbiye yuvaındır. lngıhzce; Franıızca, Almanca derslerıaeı 

Da ıo.._ taN"t~jJ 
ıiniz. Kuilen , ..... ,,,--j 

rer parçacık aa• 
dir. Bir aeı fazla .ıiirlemeıı:, duıuam. 
topla ın ılr aeıtar. 

ı ehemmiyet verilmiıtir. Leyli 210 nibarı 75 liradır. Üç ı 
ı takıitte alınır. Memur çocuklarından yiiıde 10, ftbit ço- t 
2 c•klarıadan yizde 40 teazilit yapılır.. ı ...................................................... 

............ "~· lff_ii. __ S 1 Hak,ın ı ı Hayatta ea lal 
ı lıılft 81 8e•ldlr 1 1 rit ilimdir. " 
---.--- ... -- .............. #it 



• irli Söz 
... 1•~alarıa bilmem ne

.,,.ımediiini bir türlü 
11_. ıyorum ! 
"metbaki benim bir kayna-
~'"• aizından bal akar! 
& ben onun damanıh 

...... Herkes te benim 
laareket etse şlpheıiz 
•ılaraa çekilmez çef 

heme• kııdır 
~adan ıekerler ak

laqlar. Bu ıırrı ifı• 
de büUln yanıklar 

it. daa ehin: 
~ •e •akit kaynanamın 

motlr ıibi iılemje 
~ lıemea b• enu la· 

'• .. aeciiim derim: 
Sen heatlz çok ıenç

':. ayni umaada ıllzel
.....,ıe ömllrcliünll boı 

~1ea.~·~. ıel ra11 ol da 
eyfeadireyim. Bir kaç 
baaa ıordu ve azizim 

kaynanan evle.U mi? 
~amız bir kaç iyi zat 

1•lamak i.tti1orlar, dedi· 
• 

Lltt. ba ıibirli mulaavere 
~ tulriai ......... 
L~•ı betlik olan zavallı 
~tafıı pırik ap1le : 
-...,. Otlam. O.r. Dopu 
ll'9r- ben kendimi 
~or 4etilim, laakikaten 
1ııııı~ 9fta JilflaJllll •mma 
~- buadaa ıeara koca 

•e kahri çekeblllrmi· 

bir ay 'kadar kay· 
"~-- llaaa kartı bare

deiitir. Ağzından 
teker akar. Sonra 

b• baluıi tazelerim. Bir 
~. rahat etlerim, 
? 

t okayacam. ıen de bu 

ke 

~ Ç9tit, DJIUD fi ,.t, 
AL: kabloaız •e İJİ ma . 
~ f''•ritte .. ,.,., dois:•IU 

, .... 7' .ı.1011 :388"1 30-1 

YAA .NL IK 
(2J 

Görmedim bir Vitlyet doiruıu lımir ıibi 
Vill~tler ~iade hemen heme• bir fibi 

Bu ıiiir bfr mamuredir Kültürpark ve civan 
DahL elin andırdı iımi SalaraJı Kebir rft>i 

"Çöpln tarifi" ile atra•ırla!en lataabul ; 
lzmiria bir eaer yok 1ollannda kir fibi. 

Bu beldeyi tenkidin ıebebi anlatıldı, 
Çlakl lzmir toplayor ne varsa takdir fibi, 

Alla "ıicleae af am, 1c:le11e P•ı•m" demem, 
Yeridir V ALiMiZE dea k cevahir fibi. 

Malaterear Şarb•J için ne yasılıa n ıelir; 
Bu makama r•lmiı .. O" bir Jtftii de•ir flbi. 

Ylluek Mileadiı Cehit Çeçenin pyretile 
lbtiyar lrmirimb her fla paçle,ir fibi. 

Batka Vilayt t lere 3raek bir "Baromuz. Yar; 
Her Avukatı, temiz; Muatafa Mlmr ıibi. 

Uray l\'iubasebeıi aaat ıibi itlifor, 
Zira M u d ür Bay Sami bu itlerde pir tibi. 

Yazı ltleı i Şefı Sa11a Celil Ozylrek, 
Daha bilytık itleri yapmaya kadir fibi. 

Dert bufaa dertliler feı, dermana kaY•ıarlar, 
lzmirde varken Doktor; Sayıa Adil Bir tibi. 

, 

Ana-Baba e•iaden farksız haıtaneıile, 
.. O. bakar Hastalara en l!an mtlüfir ftbl. 

Glnül durmaz dinlenmez bir "DBilya e•i. iıtel
Alı Jokkea yaılaaacık bir mahm ıedir ıibi 

Hiç 0

:>İr y6ndea nasibi olin'ıya• biriıfylm, 
Yalnız benim hayabm dejil çekilir ıibi. 

En nihayet bitirdin bu bıftalak yazanı, 
Ey Damla Kırk dereden bir Sa ıetirir ıibl ... 

N. ,,._,. 
................ ..................................... . 

DiKKAT 
hr hanıı 111111 
Nar bayramı mllaaaebetile 

Pınarbaıı Safa ıaıiaoıa tin
yilk fedar kirhklarla açılClı. 

Soiuk 1U baılannda yefil çi
men •e n•r ay•• •i•ç
lara altında tilenceli •a· 
kit ıeçirmek ve kıtlak nar 
ve ayva ihtiyaçlarınızı temin 
etmek için Pıaarbatı Safa 
ıazinoıuaa kotmalı munta
zam ıer•iı acas fiat 

KOŞ GÔR 
Haıuıi ziyafetler ehven filitla 
kabul edilir. Her zaman be· 
ıed'i,e~ı;-~aj-;a;tralıadan 
otobikler hareket etmoktedir. 
iE G 1 ' : • • • rnrrr · -
"Ege Aile Evi" 

lzmirde ,..elerden beri 
eteleilik 1ıa,aboda elde etti
.... ~ te kuandıtım 
emniyet ye itimad beni 
Kemeralbada Ş..h ıoka
;aada 35 aamarda ( EGE 
AiLE EVi) adı ile laakika· 
tea temiz ve aelib, ııhbt \fe 
maataaam bir ail• JGftllDI 

andıran bir yer açmaia te•k 
etmiftir. (EGE AiLE EVi) 

Menedilen şeyi 
yapaıaak 

Ad\ıtıikacla ,_ı •mimini 

ıeçirmak için tehirlilerin 
ıittikleri klyde kiyliler, 

bahçe •• tarlalannui ıehir
liler tarafından çipemaele
riadea •façlarclalri dapord
maııncJ•n bizarcltrl•r. Bir
çoklan tarla ve bahçeleri~ 
.. buraya girmek. burada o

tarmak, •i•ç dalı koparmak 
yaaakbr" levhaları aımıılar. 
Fak at biç bir fayduaaı ıir· 
memiflenlir. Yalnız bir tek 
kiyi& bahçeıinin bir kaç 
tarafına •baraJa laer kea 

ıert.eatçe ıirebilir, oturabilir, 

•i•çlardan dallar keparabi· 
lir., yazah levhalar umıftır. 

Menedilen yerlere herkee 
ıirdiil halde bu iriyi ala 
bahçealne ne pea, •• de 
bir •taçtan bir clal kopa• 
raa olm"fhar. 

Mlh•ka tale1M1er icht çak O:... 
al•ittir. llWeciri .-~ ay 

12-12 F.,.t Yardamalar llffilR~Rll alllRl)Çoıa1ı'la 

111 Hi"r .. ria 

Nevyork Tay- Taymisin 
mis diyor ki: 

-
---o--

Brlıaıua uıf uıuı açıl
ma kararı uarlıda 

-ır -arırtlır 
Nevyork (A.A) - Ne•

york Taymmlı sıazeteıi yaz· 
clıiı bir yazıda latilız bat· 
velıflialn ııstercliil yukıek 
idare •e kabiliyettea bali
ıederek d~ibİftlr ki : 

Birmanf a yolunen tekrar 
açılmuı karan tui\1 •e ye
rlnd'e bir karardır. Amerika 
uzak prkfa hıç bir ttırın 
harekete ıeçmek llİtetinde 
dejildir. Hakiki vaziyet 
maaftadır. 

Londra (A.A) - Taymiı 
razeteıi ~r mableıiade di
yor ki : 

"RomaDyanıa Al..,_.,. ta 
tarafaadaa itıali Bfeuer 
mukarreratıaıa ilki iıe bu 
çetin bir İf olmayacakbr. 
Nui iııal katalarıu tra ... it 
va&ifeai ıardlj'I aala.-D 
Macariıtan bitaraflıtım uy 
betmiflir. 

Ba liareketia aetic•iado 
Macariıtu, b11ı&a, laer u
mudaa fazla ukı b.ir te•· 
ber içiade balamafktadir. 
S~~yet Ruay~ iae Alm~ya 
ııbı kayyef)a bir devlıtia 
Karadeaiz ıabilleriae JOflet· 

Sıhhat Diec)İsİ mesini eadiıe ile lı~rııı~ bir 
ihtiyatla aeyretmektedir, Bu 

Umami bıfauıhba meclisi 
din ıabah aıblaat müdOrü 
Cevdet Ş.,açoilanun riya
ıetinde toplaamlf ve viliye
tia umumi ıailak durumunn 
tetkik etmiıtir • 
~~~ 

SAKALAR 
Saymak ve 
sayılmak. 

10' Tetrlarivelde Japıla· 
cak amami a&faı 1Ayımı laa · 
zuhaftuıaa dair koautuyar
larclı. 8iri ıo~da: 

- Yiae •ydacaju: De
mek .•• 

- Bqlralanma bizim laa· 
bnmı1.1 aaymaları için e•· 
Yeli kendimilİ •ymamıı il-
am •.• 

o 

Bekliyor 
-Hayrola dedftn, lf8'or 

mokan tiU ha•ada? 
-Oılforala tabii... Bu 

y•dllilİi'• tam oa betiaci 
dondurma ..• 

-Dondurma yiyeceiine 
çay iç ... 

-içmem... Telefonda bir 
kızla tanııbm, burada rand· 
deva verdim, benim dondur
ma yedliimi ıarnp. ben ol· 
dupmu aab1acalr •.• 

o 

- Ahmet lıeıabı ıördiio 
mi? 

- Hayır, aen garJlo mll? 
- Hayır. 
- Heaap ı&rmek için aıe 

bekliyoraz &yley1t? 

K:arı koca 
arasında 
-Bay ıeae fena birıeJ 

dltlnlyor1ua ı.alil»a •.. 
--GeH aeai dllflldyoram 

karıillam ••• 

letleriltlzi 

vikıa So.,etleri mem•aa 
edemez. 

Tlrkiye Ye Yu•a•~taa 
İle uyanıklık linmaa• laer 
zamaadaa zi1ade takcUr ecli· 
yorlar •• milaver tebH~ıi
ne karp •• İJi tlbfte, ulu 
davranmak olcl.,.au tilkdir 
edi1orlar. 

ltalya ddi bqkalaraaa 
iıtihfafla baba ba .-.uefi· 
kiae biraa yaa l.lınakta 
oldaju mabakkakbr..,, 

T aymile ılre AfiDWM r•· 
zet'eleri Ye radyo pl'Opam-
lan tehditler ft ltW'al Her
le dolud1'r. Altaaa an 

1 
içia kıı Ye feaa liaftlar ,.k. 
laflyor. Bu ordalla'r FraaA• 

1
. da balaamalda Hıaber iM· 
l mea buekete ıeçel>illrler. 

Balkan s•çitleri bir iQl ma-
barebealae mllait c1,jtJdir. 

Ba bueklt Yapaı.YJa •• 
Yunaaiıtaada Hitlere 7eai 

d&ımaaılar lraıaa4ı-.c•k
tır. 

Şangha~aki 
Amerika 

kıt' atı 

V •ıin~o• (A. A) - Amr• 
rika Cumhufreiıi Bay Ruz-
Yelt Şaqbaydald A.a "ka 
kıtaabaıa ıeri abucaj1 hak· 
kıadaa çıkanla lla"-leri 
tekıib etmiıtir. 

Satılık bakka
liye clii 
Karıtitfl' lalal caddeaia· 

de k~rakola• kut1aıacla 206 
aamarah bakkaliye •e m._ 
kirat dlkk&aı denea •b
blLbr. 

Dilkklaa m'lrac:Dt ola-
malıdu. 1-4 

(SAADeT) 



SAHiFE 4 (Halkln $aal) 

ra;ikdokt;;u~ fiEHiıiiiiiRLEiii~ » Matbuat !>~ş- Antene~ko te- f iABiTAHAifRL9 
lnun öğütleri: 711 l.T~t~>t+;!lgt;;I'. ~ mha··ıa}elel rının şekd~ur de .__K :&:•k•g$1.~ırlll~ 
•• ---o-- ııwınuımn u un u asa arı e ıyor ızı aç . _, 

P• o o lkiçeımelik Kad~ı~e il• Yemeği ne için 
yeriz ? 

-6-
Tabiab en büyük doktor, 

onun, leziz, mugaddi ve ka
nı temizliyen biobir hassah 
mayva ve nebatlarını, yaşa
tan, biiyüten, ve her husus
ta kuvvet ve kudret kayna· 
ğı olan gilneşini, cana can 
katan temiz ve saf havasını 
en tesirli bir iliç bilen yeni 
ve tabii hıfzı111ıbba ve teba
bet meslek ve mezhebini 
anlatırken perhiz ve muzir 
olmıyan gıdalar hakkında 
biraz daha tafıilit vermeği 
)tlzD.mslb g6rmiyoruz. Esa
sen perhiz yalnız ıç kalmak 
demek deiildir. 

Yenecek gıdaların seçil
meıinde, muzir olmaması 
için bu gıdalara liizümsüz 
yere konulan tahriş edici 
baharat ve sairenin yaptık· 
lan tesir ve tahripler bak· 
kında ciddi malumat edin
mek bu hususta icabeden 
tedbirleri almak demektir. 

• • • 
Neden gıda alırız? 
Bunun cevabım vermek 

kadar kolay bir fey daha 
yoktur. 

Yemek yiyoruz. Çünkü 
yafamak içio,Tkuvvetten dü,
memek için, ölmemek için 
insana gıda lazımdır. Fakat 
rahat yaşamak, hastalıksız 
ömür geçirmek, çabuk ihti
yarlamamak, uzun bir genç-

liğe ve bayata malik olmak 
için neler ye1Pek, neler iç
mek liıımdır? işte bu sual-

lerin müteaddit cevapları 
Yardır ki bunları birçok ki
tilerimiz bilmeyeceklerdir. 

Iıte bu meseleler hakkın
da en mühim ve son ketif 

ve tavsiyeleri ihtiva eden 
yeni kitaplardan elde etti-

ifmia malumatı burada sa
deleıtirerek yaz.makta devam 
edeceğiz. 

Halk Doktoru 
-Devam t.decek-.,_ ... * SM 

Londraya dü
şen bombalar

dan biri 
--o,--

Parlamento civarına 
d01tO 

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

tayyareluinio dün Londraya 

attıiı bombalardan biri par
lamento yakınına düşmüş 

parlamentonun bazı duvar
larının suvaları dökülmü4 ve 

meıhur büyük kilısenin de 
camları kırılmııtır. 

IYBSBSI ULUS : Bükreı (A.A) - D. N. 8. ballesinde Kemal ogl. ~~ 
--- Falih Rıfkı yazdığı bir ajıın9İ bildiriyor: Kekeç 17 yaşındakJ (il fll 

Tütün piyasası önümüzdeki makalede diyor ki! Romanya devlet reisi ge- Fatma Makbuleyi suÇ ~' 
ikinci tecri.ain son haftasında "Al k l · · R 1 k 1 ~ f k 0dır•P 

Y mao as er erıoın o- nera Antene9 o mareşa g•p tara ından a 
611 

~ 
açılması kuvvetle muhtemeJ- · ı · b G f Jdllı manyaya gırme erı ve un · öringe çekd.iği bir telgra ta çırdığı anlaşılmış o 1169,~ dir. Kumpanyalarda tütün lar hakkında çıkarılan şayi- yeni bir Romanyanın doğdu- babaaı Yusuf oğlu rı •Ljf 
mübayaası için büyük bir l B fil"k t d b d A ç 111' a ar renner m a a uı: an ğu ir zaman a lmanyanı~ ağh tarafındaP ' .. 'I 
faaliyet göze çarpmaktadır. her kesin kulağı kirişte ol- gösterdiği alika ve dostluk- edilmiş suçlu ve kıs !~ 

Bu sene tütünlerimizin iyi d w .. b h k t• ı ae~1~ uguoa gore u are e. ın tan dolayı teşekkürlerinin )anarak karako a 11 

bir fiatle satılacagy ı ümid R t Jl d' rı "' ne omen pe ro arı ve ne ka_!3ulünü rica etmiştir. ğiode kızın ken ı .• S~'' 
edilmektedir. Ticaret veki· d · · b ı d v t .. ı e garantı ıca ı o ma ıgı Mareşal Göring de Roman- kaçtığını söylemiş ır. ,,.r· 
leti tütün işiyle bu sene çok g ibi sabutajda mevzuu babs ya reisine bilmukabele sami- hakkında muamele r 
yakından alakadar olacaktır. olmaz. Daha kulağı delik mi bir cevap vermiştir. mıştır: 

--o olanların haber aldıklarına ' ---o--- --o--
Borsa 
Haberleri 

Borsada üzüm 10-25,27, 
incir 16-11 kuruş arasında 
satışlar başlamıştır, 

Dün borsada 515 balya 
pamuk satışı olmuş ve bu 
pamuklar 64-66.50 kuruştan 
muamele görmüştür. Yine 
borsada 25 ton pnmuk çe
kirdeği, 12500 kilo yapağ, 

30 toa fasulya, 31 çuval su· 
sam ve 157 ton buğday mu
amele görmüştür. 

--o--
Oniversitelile

rin garden-
partisi 

lzmirdeki Üniversiteli genç
ler önümüzdeki cumartesi 
günü akşamı KüJtürpark 
gazinosunda "bir ayrılış gar
denpartisi" vereceklerdir. 
Gençlerimizin bu gardenpar
tisi büyük bir alaka ile kar· 
şılanmıştır. 

--o,--
Feci bir kaza 

göre Bulgaristanda harp ha
zırJığı varmış, Amerikadan 
mubalağalı haberler gelmek
le beraber çıkan bir duma
oıo arkasından da bir ateş 

bulunduğuna şüphe etme
mek lazım gelir. Yeni ve 
küçük Romanya aıtık Al
man siyasi, iktisadi ve as
keri nüfuzu altına girmiş 

Turneye çıka· 
cak hava 

filomuz 
--o--

Ankara (A.A) - Yakın
da yurd içinde uzun bir tur
neye çıkacak olan otuz tay-

Yaralad1~, 
kit" 

Basmane Dibek ~o y.;bf 

bulunmaktadır. Askerlerini yaredt n mürekkep bir hava 

da Akif oğlu Naırn1 ,ı 
aralarında çıkan nziill' o' 
meselesi11den münıs•'b 
cesinde suçlu baJXJil ol 
duğu bıçağile Rifat ıııl 
Ramazan Yantekioİ 

11
f. 

ladığından suçlu yı1'• /. 
ve hakkında meşbot 
zabtı yapılmıştır. köylerine gönderdiği halde filomuz hazırlıklarım ikmal 

hemen orduıuna çok bir etmittir. --o---
ehemmiyet vermesi cahbi 
dikkat olmakla beraber bu 
günkü Romanyaya kalan 
topraklarda arbk başkasının 
gözü olmadığı ve harp vazi • 
yeti de yoktur, Romanyanın 
bunları yapmasındaki sebep 
nedir? 

Her halde Anteneskonun 
kaybettiği yerleri almak için 
değil, Romanya bir istilaya 
uğrarsa Romaoyanın tesanü· 
dü mihvercileri Karadeni~e 

indirebilir • . 
Balkanlarda Yugoslavya 

mihverci Bulgaristan da öy
ledir. Bakalım 7 teşriniev
vel vaidleri ne netice vere
cektir?" 

Rusyanıo böğrüne saplanmış 
bir hançer olduğunu ve Sov-

yetleriu bu harekete hiç bir 
zaman razı ve memnun ol

mıyacaklardır. Almanya bir 
mesele çıkarmak istemiyor

saydı Karadenize yerleşme
sine ne lüzum vardı?,, 

VAKiT: 

Tabanca 
taşımak . de''r 
Eşrefpaşa caddeııll ~,~ı 

yar sütçü Y ako oğlO ~ 
min Ergaşın üzorio~~--' 
tabanca bulunarak 
tıt. 

Alman as~e 
Asım Us ise, Romanyaya , 

gelecek askerlerin her taraf· lerİ MaC 
ta alaka uyandardığıoı kay- t ki r•~' 
dederek diyor ki : opra a ... a 

Almanya talim ve terbiye vesile dan geçme~ 
sile Romanyayı dolambaçlı bir B A) / 

ld 
. 1 1 k . . udapeıte (A. .J 

yo an ışga ey eme ıstiyor. d 
1 

,,rll'.J 
. man or u arının m• r 

YENi SABAH: 
Aynı zamanda Balkanlarda d d'... h kk d• ~ an geç ıgı a nı 1" 

AJsancak G r Şefi B. Hüsey Cahid Yalçın: "Al· lagiliz ~üfuzunun silenmeıi şayialar asılsızdır. . f 
Şiikrünün 5 yaşındaki kızı, manya Kar.denize inmiştir" meselesıde mevzubahsdır: topraklarından hiç ~~~ 
avinde gaz ocağı üzerinde başlığı altında yazdığı ma- Italyanın Arnavudluğu iş- man aıkeri geçmeaı•f 
kaynayan yemek tenceresi kalede ezcümle diyor ki: gali gibi Almanyanın da ---.. ••_/ 
yanında oynadığı suada ten- "Hitler ve MuasoHoi ne Romanyayı işgal ederek 
cere üzerine düşerek zavaıı1 zaman bir mülakat yapmışlarsa baıkanıara kendisini göster- Nüfus sayı 
kızı fe~a halde haşlamıştır. akabında bir devlet ortadan mek fikrhıdedir. h ki fJ 
Zavallı çocuk veca içinde kalkmıştır. Almanyanyauın azır)ı S 
bayata göz yummuştur. Karadenize inmesi Roman· iKDAM: Nüfus sayımı oıı gU'{; 

--o yanın ortadail kalkması de· Abidin Daver "Almanya raya rastlayan Paıat 1 
Şild maç}arlDID 'ı mektir. Biraz bekliyerek ve- Romanyay.ı ne içjn işgal eder,, yapılacaktır. O gii~ f 

kayiin i il kişafını göz önünde başlıkla makale .. indc bu su- beşten itibaren biç bl' I 

hu •. ku·· mlerı., 1 ı "K d · hd k ... ı tutmabyız. a e ara eoıze h it ir din ıokaia çıkma••,, 

Dr. Hüseyin Hulki Cura- Alruar.y ., nın Karadenize bir nüfuz eldç etme k istiyor, dur. ~ 
nın riyasetinde düu akşam indiğiui, bu vaziyet Sovyt:t cevabrnı veriyor. Önümüzdeki Cıı~~ 

~ =- • herkes Ankara radY toplanan bölge hakem ke- ...-..... .....,..,..,......,......, .......... ~~....,• ••' d0 ~.r 
mitesi hakemlik işleri üze- • :ı...· ELHAM A Sl.NEMASINDA i istatistik umum mo ,.1 

... sayımın nasıl yapıJac•i".i 
rinde görüşmüştür. '" 

Bu haft4 toplanacak şild ı BugUn matinelerden itibaren ı kında venceği taliOJ 
maçlcırıoda Doğan gençlik t 1940/41 S inem..t meuiminin ilk haftası şerefine senenin ı leyeceklerdir: _,il 

• ilk Türkçe sözlü filmi ı Nüfus sayı ınıD "'" Jfl kulübü ·Demir spor maçı ha- ı • m J il 
kemı Fehmi Erişin, Altınor· ıı Pompeinin OD Günleri ıı ğı ıtln Ankara radfO~~ 

k E d kalide milzik oef!~ 
du-Akay maçı ha emi sa : Oa binlerce figüran-Dünyanın en sefih şehri- Lavlar al· ı sabahtan akıama k•" 
Merterio idare etme.ıi tesbit ı tıuda mahvolan muazzam bir medeniyet. Proğrama ilive ı vam ettirecektir. 
edılmiştir. ı olarak- Amerikadan yeni gelen tabii renkli en yeni Son- ı .._'iiS"'FSE!!E:iiB ";;,;;,'.-.! ~ 

ımııı muıı:ıııtlllllll iıll!l lllllll• mıa:ı~ıımıonuıımıcımı• ı bahar Modası filmi. Foks Jurnal'da· en son ve mühim ı Fitrel~rimi~ çelilı_.lf 
Ramazan -8- ı haberler. ı larımııın, göklerdeo Y",-' L 

PERŞEMBE ı Seanslar her gün 2- 3.30 -5.30 -7.30 -9.30 cumartesi ve ı ölllme kartı bizi koı0 ~ j 
1 G- Ö 1 İk' d' Ak y t ı pazar günleri 11.30 da başlar. ı genç kartaJlarımıııo .. - ~. 
maak un i e 10 1 tam a 

11 ı Dikkat - Haftanın bütün günlerinde ilk başlama se- ı 1'0I'" ~ 
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