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er eşti: ---Hakikat, bundan 
ibarettir! - --

'loıanya Romanya ya az 
''k asker gönderdi, çok 
\er~" .gönderdi. Alman as
,,~ trınden ziyade Alman 
di) tri oıuallimler gönderdi, 
~ke gazete ve ajanslar bir 
'ıtk haberler verdi ve ver-
Q te. devam ediyorlar. 

~l hfıo, Bükreşe ister az, 
~t çok asker, ister nefer, 

tt b" . ıı· til Za ıt, ıster mua ım 
ilde . - d . til rsıo, ne goo ~rırse 

hj,11dtrıin, muhakkak olan 
~- hy \•ardır ki bugün Ro· 
),

11

11
h baştan başa Alman

\jltı~ll iıgali, nufuzu ve ha
ııı,~t~ti altına girmiş ve Al
lııiı ilr Romanyaya yerleş-
~1?ulunmaktadırlar. 

tat ~kadarlar bu hakikati 
ıı~1 t>nüoe getirerek olanca 
tat •klağı ve fecaati ile ona 
~ t davranmalı, hazırlan
~ 11 tedbirler almalı, karar-
~trınelidirler. 

t,
11

• Qıaııya, Romanyayı eline 
•'td"k to~ ı ten sonra kendine 

tı) lizım olan petrolları, 
~jı~tlıt maddeleri ve stra
~eltll ltıevkileri kendi malı, 
''c ktketi ımış gibi kulla
tde' • yutacak ve tahkim 
~ı ~tktir. işte bu emiri va· 

'i~,''i"•lin manasını, 41yeoi 
d-

11 
~11&11 çok eski zamanlar· 

~, llnıs fetubat ve yağ
~~ lıaı.ılünün yeni, garip ve 
~•tn hı.tinli bir cilvesini te· 
~iut ettirmiş ve göster · 
~ t, 

~~ ~ ınut !u bu manadan \le 
cıı"eden ibret alacaklara. 

SIRRI SANLI 

'····· 
~ 1t~ff 1R·· ~- -·-··· ... 
"lıI eedildii"i 

~Udurma ·haberler 
1•bıreıııeri eğlen. 

diriunr 
... -o 

t' ~-bi ltı ~ re (A.A) - lngiliıle· 
~~li ltıti üzerine Kahirenin 
~tli~~ edildiği hakkında 
ı 'b~r) "e Romada çıkarılan 
t~dir er Kahire halkını eğ· 
~, ~ ltıe"tedir. Ayni zaman
('ti)••~lc:e Kahire ve lskeD· 
ı, d:Yı terkeden birkaç ai-

tekr1r dönmtıılerdir. 

Zl 

Roma Büyük 
Elçimiz Aıı

karada 
--o--

Ankara (Hususi) - Roma 
büyük elçimiz B. Hüseyin 
R.ağıp bugün lstanbuldan 
şehrimize gelmiştir. 

Çok değerli ve mahir 
bir radgo ve elektrik 

mütehassısı 

-ı 

Çok kıymetli sau'ankar 
B. lbrabim Bars 

Bir elektrik işiniz ve bil
hassa ostası yok denecek 
derecede nz olan bir (radyo) 
tamiriniz oldu mu; bu çok 
değerli ve ayni zamanda 
mütevazi ve insaflı san'it-
kirın Karşıyakada Kemalpaşa 
cadesiude (108) numaralı 
"Elaktrik ve Radyo,, atelye
ıine koşunuz. 

Radyonun hastalıklarını 
teşhis ve tedavi hususunda 
gösterdiği sadakat ve meha-
rete aiı de bizler gibi hayran 
kalacaksınız. Hararetle tav-
ıiye ederiz. 

n tı 
Ankara - Ticaret vd.dH ı 

Nazmi Topçuoglu şu beya
uatlta buluamuştur : 

"-Sayın Başvekilin refa· 
katında Hataya yaplığıın se
yahı1tta tüccar, köylü ve 
müstahsille temaslarda bu· 
luudum. 

Bu seneki mahsul fiyatın· 
dan herkes memnun görün· 
mektedir. Bugünkü fiyatlar 
köylü ve müstahsilin kalkın
ma arafesin de bulunduğunu 
tebşir etmektedir. M"'ı:nleke
timizin iktisadi refah1 anc .. k 
köylü ve mü~tahsil refahm
dan doğabileceğine göre, 
bu ;ünkü vaziyeti umumi re
fahın müjdecisi telakki ede 
biliriz. 

,,Burada vü
eksiz adam 

yoktur'' 
---o---

''Ancak mağlübigeti ka
bul eden bir millet mah

volmuş sagılabilir" 
--o---

Lo •dra (A.A) - General 
Dögolun kend isine bağlanan 
ilk f rans)z müı;tcmlekesi 

olan Kamurunun merkezine 
gittikten sonra orada yapı
lan tezahürlere mühim bir 
mana verilm~ktedir. Kamu
run valisi generale hitaben 
şu sözle i &öylemiştir: 

"Burada yiiu:ksiz ada 
yoktur. Her ihtimale k&rşa 

hazır bulunmaktayız. 

G ener ,ı Dögo! i..c ceva
bında size "Hlikıin Kil\ gam 
adrnd.aki ldtabında.ın atdığtm 

bir sözü t krar cdiy'->rum: 
Bir millet mağlup olahiHr 

fakat bu mağh1biydı kabul 
ve haımederse o millet mahv 
olmuş demektir.,, Kamiıunun 
bu güzel hareketi tarihde 
mühim bir yer tutacaktır." 
Demiştir. 

--o--
Sanehay bele

diye reisi 
öldürü dü. 

--o--
Londra (A.A) - Ajansın 

verdiği bir habere göre 
Şanıhay belediye reis\ meç
hııl kimseler tarafından dl1n 
evinde öld&rlilmliştür. 

Maarıf veltili Hasan Ali Yücel 

Antalya (Hususi) - Ma
arif Veldlimiz. şehrimizde 
yaptığı tetkikatları bitir
miştir. Yarn Burdur yoluyln 
şehrimizden .1y1ılruası muh
temeldi:. 

---·-_...·--
M ~RIK . 

HÜKÜ Ti 
--o--

Berlin ve o
a mas ahat
güzarları ı 
çağırdı 
--o--

Vaşington (A.A)-Harici
ye ne.,a .. ti Berlin ve Roma 
maslahatgüzarlarını~ Ameri· 
kaya davet etmiştir. Bu iki 
diplomatikin daveti mihver 
devletlerile Japonya arasında 
yapılan üçler paktile alaka· 
dar olduğu zannedı lmek.te· 

dir. 

•• men munase-
betlerinin ke
silmesi muhak-
kak ılıyor 

Almanlar ta ıaıara sal
dıran çs ir~ ıer gibi 

Romangaua hücum 
ediuorıarmıı 

Lonra (A.AJ-Bükreşten 
gelen haberlere göre o
maD)! daki Alman ekalHy ... t-
leri elltfinde Aımao bay
rakları o.-iukfarı halde Al
man kıtala. nı beklemekte
dirler. Diplomatik mahfille· 
ric kanaatuıa göre logiliz 
Romen münasebetlerinin ke 
silmesi k"'çıuılmaz bir hadi
se haline almıştır. 
Yahuı bunu ne zaman 

vukubulacağı henüz malflm 
degildir. 390 lugiliz taba
sının hareKetkri için lngiJiz 
ıef aretbcnesi tarafıı:.dan li · 
zımgelen tedbirier ahumış
br .. 

Romenler lngili:lerin bu 
suretle hareketlerini hayret
le karşılamakta ve onlara 
temin:ıt verrueğe kalkıııyor

larsa da bunun faidesi olmı -
yacağı anlaşılıyor. 

Yaşlı bir siyaset adamı 
şuuları söylemiştir: 

Naziler çekirgelerin tarla
lara saldırmaları gibi üzeri· 
mize g-eliyorlar. Romanya 
Almahyanın himayesi altında 
bir memlekettir. Deraiıtir. 

Batan kimin gemisi acaba ? 
- Her halde puılasını şaııraaın gemiıidir. 
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Savınıer, sevilenler 
har uerde bahtıgardır 

-o-

Yurddaılar, Peygamberi
miz şöyle buyurmuşlardır: 

Milslümanlar, birbirinizi se 
viaiz, dtlşmanlarınııa bile 
iyilik ediniz." 

Sevgi pek büyük bir me
ziyettir. herkes kendini yok
byabilir, eğer yiireğinde sevgi 
varaa o insan şOkiir etmeli
dir ki kendisi iyi bir yratık
tır. 

Sevgiyi umumi olarak an
layabiliriz. Y aloıx insanlara 
kartı değU, hayqanlar, ne
batlar ve biUüo yaratıklar 
ve manzaralardan hoşlanan
larda bu meziyet mevcud 
dmektir. Yalnız kend•sine 
fayda veren şeylerden ve 
yalnız paradan hoşlananlar 
budbin demektir. 

Buna hakiki sevgi denile
mez; ıe•en insanlar daima 
•e herde bahtiyar, çünkü 
kendisi de sevilir ve sayılır. 
Yüreğinde sevgi olanla11n 
merhamet, şef kat ve neza
keti de çok olur. Sevmesini 
bilenler sevilirler de .. Madem 
ki bu insanhk vasıflarından 
ve meziyetlerinde imiş, biz 

de kendimizi sevgiye ahştı
ralım. 

Kalbimizde sevgi taşırsak 
kim1eye de fenalık etmek 
elimizden gelmez. Ben az 

kazaniyorum, o çok kazanı
yor diye based de etmeyiz. 

Herkes kendi kısmet ve 
ıansina razı olmalıdır. 

Halinden şükredenler dün
yaaa ve ahirette mea'ud 
olurlar. Hemcinslerine ve 

hayvanlara karşı bile fenahk 
yapmak abliksızlıktır. Elin-

den gelebiliyorsa vatandaş 
iyilik yap ki beryerde namın, 

şerefin yükselsin ve rızkrn, 

Hadetin artsın. Hasedden 

ne çıkar, kıskançlık insanı 
zillete sürükler, kahreder, 

mabfeder, iıllkanÇID işi ileri 
gitmez. 

-Devamı var-

llRALll YE SATILIK 
Hastahane karşısında bir 

tarafı Bahribaba parkına 
nazar havadar ve ferahlı 
elektrik, su tesisat.na malik 
dört odalı bir ev kiralıktır. 
Seneliği peşin olarak 250 
liradır. 
Erlııek Liaesi aldtı der•iye 

6-3 iıyarı K•nan Türlı 

(halkın •••IJ 

Türk Büyüklerinden: 
tE 

1uğrul Bey 
____ (!] ___ _ 

Sultan Mahmut yanı ba
şında duran oğlu Mesuda 
dönd&: 

- işte sana bir örnek!.. 
onun gibi ol ondan sakm r 

Selçuk oğulları batıda Ha
zer kıyılarına, Horasan iç
lerine hatta Kafkas dağla· 
rına kadar şanh akınlar 
yapıyorlardı. Her taraftan 
yüzlerce, binlerce Türk at
lısı onlara katahyordu. Bö
veyh oğullarının halifelerine 
karşı kullandıkları yirmi bin 
Tür askerinin de çoğu Tuğ
rul beyin kumandasına gir
diler. Merv halkı elçiler 
göndererek Tuğrul beyi ça
ğırdılar, birçok şehirlerde 
öyle yaptılar. Çünkü Türk
lerin idareleri her gittikleri 
yere barış ve rahat götürü
yordu. 

Tuğrul bey 1035 de Ho
r;ıosan ülkesine yerleşmiş bu
lunuyordu. 

Sultan Mesut geç kaldı
ğmı ancak dört yıl sonra 
anladı ve babasının sözleri
ni batirladı. Bin kırkta bü
yük bir ordu ile Horasana 
doğru yürüdü. Sultan Me· 
sut cesur bir askerdi, fakat 
iyi bir kumandan ve idareci 
değildi. Babasnıın zamanın· 

da yetişmiş olan bazı dtğer
Jj adamları gücendirmişti. 

Tuğrul ve kardeşi Çakır 
beylerin kumandasından dört 
beş misli dalıa az kuvvet 
Yardı. Selçuk oğulları çok 
düzgün bir çekiliş yapıyor

lar, ayni zamanda sultan 
Mesudun kumandanlarından 
bazılarına haberler yollayor
lardı. Tam zamanında bir
den bire geri döndü, yürü
yüş sırasında parçalanmış 

olan Geıne ordusuna sert 
bir saldırış yaptı: 

Çarpışan topuzların, şa

kırdayan kıhçlarıa, inip ioip 
kalkan baltaların uğultuları 

arasında, acı acı kişneyen 

Yazan: KADİRCAN KAFLI 

3-
atlar, haykıran veya inleyen 
atlılar biribirlerine giriyor
lardı. Savaş hayvanını yer 
yer kan gölleri üstünde yfik
~eleo koyu ıoz bulutları kap· 
lıyordu. Bu sırada Sultan 
Mesudun kumandanlarından 
bir kaçuıın askerlerile bir
likte karşı tarafa geştikleri 

görüldü. 

Gazneliler dağılıyor, Tuğ· 
rul beyin atlıları parlak bir 
zaferin son ve kızıl çelenk
lerile silahlaranı süslüyorlar
dı. 

Çok geçmeden şarkan en 
büyük ve zengin şehri olan 

Bağdadda kargaşalıklar çık
mıştı. Halifenin sarayuıda 
ölüm havıısı esiyordu. Kırk 

bir sene evvel Büveyb oğul
larının kuklası halinde Ab
bas oğulları tahtında oturan 

Kadir BiJfabl ölmüş, yrrine 
geçen Kaim Biemrillah biraz 

doğrulmak istemişti. Fakat 
bütün kuvvetini halifelerden 
aldığı (beylerbeyi) adına 

borçlu olan Büveyh oğlu, bu 
sefer Bağdad üzerine yürü
müştü. Halife hem şerefini, 

hem de canını kaybedecek· 
ti. Sarayın pırıltılı salonla
rında telaşla gidiş ve geliş

ler oluyordu Halife ne ya
pacağını şaşırm~tı, Hiç kim
se ne sarayındaki mağrur 

kumandanlar, ue balk, nede 

Suriye, Mısır ve Afrikada 
da hüküm süren Aran kral
ları bir şey yapamıyorlar
dı. 

Ona Tuğrul beyi hatırlat
tılar ; onan büyüklük ve kuv-

vetini anlattılar. O zaman 
halife Bağdattan bir haber
ci uçurdu. 

On binlerce Türk atlısı 
bir kasırga halinde asiler 
üzerine çullandı. 

-Sonu var-.... _., .......... ............ ..... .. ................ ~ ..... .. 
ı Tel f T s· Tdefon ı 
: 36_: 46 ayyare ıneması 36- 46 ı 
ı 3 lnci Teşıin 1940 Perşembe gününden itibaren 1940 ı 
~ 1941 sinem;1 mevsimi için sa1onlarını yeniden açıyor ı 

i İlk Proğram YILMAZ ALİ i 
:Yazan: Vali Nurt.ttin Oynıyanl~r: Suavi ve arkadaşları: 
: iLK TÜRK AVANTUR FiLMi ı 
ı ilaveten: Gürültülü Tiyatro (3 Kısımlık Komik) ı 
ı Matineler 3-5-7 ve 9,15 de ı ............................ ~ ..................... , .. 
i ••••• .............. IZMIR .................... , . 
• KIZ K••ıt•• L• • Nihari ı i ER.KEK u ur ısesı Leyli ı 
ı Orta okul ve Lise sınıfları vardır. Ciddi bir tahsil ve ı 
ı terbiye yuvasıdır. logilizce; Fransızca, Almanca derslerine: 
ı ehemmiyet verilmiştir. Leyli 210 nihart 75 liradır. Üç ı 
ı taksitte ahnır. Memur çocuklarından yiizde 10, şehit ço- ı 
: cuklarından yüzde 40 tenzilat yapılır.. ı 
~ .... ~ ............................................ .. 

75 senelik me· 
• 

muruncenazesı 
---oı--

Belçikada bir bankada 
çahıan doksan yaşındaki 

bir memur ölmüş ve büyük 
merasimle defnedilmiştir. Bu 
memur, on beş yaşında iken 
bankaya girmiş, o zaman· 
danberi hep ayni bankada 
çalışmıştır. Teka&dlük yaşı 
geldiği zaman çahşaıadaa 
bankaya gelmeden yaşıyarnı· 
yacağını söyJiyerek, tekaüd 
olmayı kabul etmemiş ve 
ölünceye kadar çalışmıştır. 
Cenazede memurun eski ve 
yeni arkadaılan o kadar 
muazzam bir kalabalık teş

kil etmiş ki, son zamanlarda 
en meşhur insanların cena
zelerinde bi e ba derece ka -
labalık görülmemiş. 

--o---
Amerikada 

Nüfus 
Amerika nüfus sayım bü· 

rosu 1935 senesi .haziranında 
Amerika müttehit hükumet
lerinin umum nüfusu 127 
milyon 251 bin kişiyi buldu
ğunu ilin etmiştir. 

Bu heıabe göre 1930 se
nesindenberi bu memlekette 
nüfus 4 milyon 746 bin kişi 
artmıştır. 

Geçen on seneden beri 
Amerikada nüfus her sene 
vasati 1,665,000 kişi artmış· 
tır. 

--o--
Otomobil yük

leten oto
mobil!. 

Afrikada Y obanesburg 
şehrinde Afrikanın en eski 
otomobili vardır. 1894 de 
yapılmış olan 4 beygir kuv
vetinde bir otomobil. 

Bu otomobil son zamanla
ra kadar işliyormuş. Nihayet 
iıleyemez olmuş. Bunun üze
rine belediye otomobili şeb· 
rio müzesine kaldırmış. 

--o--
Dört kişinin iş· 
lettiği kömür 

madeni 
Ekseriyetle bütün maden

ler şirketlere aiddir. Büyük 
sermayelerle işletilir ve yüz
lerce binlerce insan çalıştı· 
rılır. Fakat Iskoçyada bulu· 
nan bir kömür madeninin 
sahipleri dört kardeşdirler. 

Bu dört kardeıteo üçü 
kömür madenini topraktan 
çıkarırlar. Dördüncn kardeş
leri de sataş işleri ile meş
gul olur. Madene kendile
rinden başkalarını bırak
mazlar. Bir senede istihsal 
ettikleri kömür madeni yüz 
tondan fazla değildir. Ma
deni tesadüfen evlerinin al
tını kazarlarken bulmuşlar· 
dır. 

·---Karş .yakada f\laybe~•ı6 
hıaUesi taraflarında 
numaralı sokak etrafıo• 

1 y• 
ni ve modern ev er :, 

d' eııw birkaç~yurddaş bele ıy "1 
rica ediyorlar ve diyor 

"Biz sokak üzerioe il' 
rimizi kurduk. Bugiill 
dan geçilmiyen sok~ 
yarın kış yağmurları e ~t' 

d .. ece 
mur deryasına ?~ f~Y· 
Lütfen belediyemıııo ~ı 
nazarları buraya da çe 

1 
k w d'v r JJJ ve so agımız ıge .. ~e 

leler gibi kaldırııııla s: 1, 
pek çok minnettar ' 
ğız.,, 

Bu vatand•t!'tl,r' 
sevindirelim. Dilekler• 1 
dedir. 

fHiiiir sesi 1? _Ulllll ______ _ 

llllllllllllllllHllDll mıımm• 111 •• 
Oğretmeo 
Okullarıııd' 
Parasız 
Okuyacalı 
Talebeler 

--o- o~ 
lzmir kız öğretllleo 

00
1 

luna kabul ediJeclet f 
dır: , )~ 

F S (1 ... ır' • atma aygan ı""(l•oı'' 
nevver YurtgüveD İl. 
Mergube Alhnışık (4,; Nezıbe Tezölmeı (/./..~ 
Ayşe Keresteci (t\O ; \ 
Nebahat Gültekin(Bıh~ -
Adile Entemiz (Iı111ir)·-~· 
lek Tuğ (Akhisar), ~e ~ 
he Yücedağ (Ankara)~~· 
fet Şen ol (Bergamı),Jet Ô 
li Esen (Burdur). At ~ 

?ayraktar (Ça?akkal~~l 
ıme Bor (Manıs.:.), 08~ 
Sönmez (Silifke), ôl 
Demirtaş (Tire), Eıııel ( 
(Aydtn), Melek lyigiill 11~,ı ca), Melahat Hataylı ( 
derun). 

BALIKESiR ERKEr' (}~~ 
ÖGRETMEN OK~~,~~ 
Balıkesir erkek ol~ 

okuluna Nurettin ~;I.'' 
"l:ımir ikinci Jise~ı ~' 
Mehmet Aşçı "Iıaı1' l 
lisesinden,,, Nail Gö~b ' 
"lzmir orta okuluud•""' 
ıa Düzoğlu "lzmir oıtl f 
lundan,, Süleyman I"' 
"Tilkilik orta okul•' 

--o__,.. 
Yeni f~ 
teliraf ;i 
posta şe 

--o--- ıt ,e 
Yeni Foça post• 

iraf ıefliğine Etref P'f' Si 
ta ve telgraf ıefi b•1 
tayin edilmiıtir. 



(Halkın Seel) ~IFE3 

~Gül, iste~ Ağla ı RIMIZAI 
len ualiba arkadaş, zuGuRDüN 

ŞAKALARINDAI: 
lt''iMW 

•ALMAN AS
Kl,RLERI 

Parpu gememişa 
benzigorsun ! 
--o--

~ Aktaın üzeri evine dönen 
tr
0
ktusuna yolda rast gelen 
•daşı telaşla sordu: 

~·-Eve uğradın mı, yoksa 
111deıı yeni mi dönüyorsun? 

~-..... Hayır ola ne var, daha 
ır•rtıadım, yeni gidiyorum. 

0~ ..... Y a!t Öyle ise geçmiş 
' lltı birader zanedersem 
''•ıı hafifct. imiş .. 
~..... Kimin yarast yahu? 
e olıııuş, şunu açık söyle? 

~ ..... Karınızın başından bir 
-~. geçti de. 

...... Y a!l Nasıl kaza? 

~ ' Elile işaret ederek şu 
, 'rşıki caddeden iki saat 
)ltel bir azgın boğa geli · 
~~rdu, sizin bayanla çarpış 
ı ~r. Koca birdenbire göz
~tı1ı· k il . . ~ ' açarak ve i i e erını t9'Ya. kaldırarak "eyvah,, 
edi ve şu sözleri ilave etti: 

tij ~ Boğa ihtimal yere se · 
lll'ltlı4 Ye belki de can ver
fı 'ttir, Şimdi sahibi bir de 
~:k karınız öldürdü diye 

~lrtıda dava açmasın. 
ıı· ~tkadaşı bayreUe gözleri
~.'Çarak, "yahu,, dedi. 
~e~'Y• bir şey olur mu? 
~· 1kanız yere yuvarlandı, 
~~~•t başından hafifce ya· 
'"dı. 

~,' Azizim öyle ise bizim 
)o''" dalgın yürüyormuş: 
t~ •a onu bir yumrukta ye-
~~tı\rarlar ve caaıını da 

~illa kavuştururdu. 
t,~0trııuıu bir kahkaha ata

ttı cevabı verdi: 
-i' Doğrusu ya, bayan se-

1'16lcemmel yıldırmış. 
•t~ Onu ancak:ben bilirim 
~- daş, galba sen evde hiç 
•q tpu yememişe benziyor· 

ıı .. 

llıter Gül ister Ağla 
'==~~'~~~~ 

t &aı . r.- f 
~llait çeııt, ~ uygun, · iyat, 

DERDİ 
----···-----

Her ögün yenirse zeytinle peynir 
Buna d.e. "bir nevi oruçtur., denir 
Züğürde g-ünahlar kat, kat yüklenir 
Temcide konacak her aş babalı .. 

Kurudan pişirsen karın doymıyor 
Vaşından öı:ensen o da almıyor 

. Zamanlar, zamana hiç te uymıyor 
Hem kuru pahalı, hem yaş pahalı .. 

Hocamın orucu elbet te yaman 
Akşamla iftara konduğu zaman 
Beş türlü yemek yer; sözüme inan 
Hocıı1mda akar var, maaş pahalı .. 

Elinde tesbibi göolünde türkü 
Hoc~mıa karşıdan parıldar kürkü 
Züğürdün caketi yırtıktır çünkü 
Dikişi pahalı, kumaş pahalı. 

Temcidde yenirse hep yağlı ballı 
D~rler k 1: Nurlu yüı, ne kadar allı 
Züğü. ts ; halinde-, saçlı sakallı 

Berb ~ re giderse traş pahalı .. 

Ey oiao adııı '1 F. Tuğ.seven,, iken 
Kendin ~ d ;dirdin bir Batmaz Diken 
Ahbaplar evvelece selam verirken 
Şimd ıyse eğilen her baş pahalı .. 

Muamele 
Vere-isi 
Hakkında 

---o--
Muamele vergisi tatbika

bnda işe başlama, işi bırak

ma ve devir, vefat, fesih ve 
iflas hallerinde yapılacak 
muameleler hakkında Mali
ye vekaletinden on bir ve 
on iki seri oumarall umumi 
iki tebliğ gelmiştir. Bu teb
l!ğlerde muamele vergisi için 

mükellefler nezdinde yapı· 
lacak kontroller ve kanunun 

sezai müeyyideleri ha kkında 
geniş olçüde izahat vardır. 

DiKKAT 
Nar Bagramı Geldi 

Batmaz Diken . ~ 
ŞAKAl .. AR 
Bir rekor 

Bir hayır cemiyeti men
faatına müsamere vardı. Du 
buliye ahamıyordu, girmek 
serbestti. 

Salamon, Levi, Moiz gir
diler. Yarım saat sonra Sa
lomonun üzerine bir fenalık 
geldi, düşüp bayıld; Levi ile 
Moiz kaıgatulumha edip dı
şan çıkardılar. 

.. Çünkü içeride İ•ne top
lanıyordu. 

Domuz kılı 
pahalılaşmış! 

- Duydun mu? ... Domuz 
kıh pahalılaşmış; 

- Elbette pahahlaşır .. Se
vap işliyenler kalmadı ki... 

- Domuz kıli ile sevap 
işlemek arasında ne müna
bet var? .. 

- Camm bilmez gibi söy
lüyorsun : Domuzdan kıl 
koparmAk sevap değil mi-

---o---
Tuna tariki e 
Romanya ya 
Gidiyorlar 

-o-
Nevyork, ( A.A ) - Bel

grattan gelen haberlere gö
re altı Alman vapuru bugüo 
Tunada Belgraddan geçerek 
şarka doğru yoluna devam 
etmiştir. Bu vapurlarm neh
rin ortalarında seyretmesine 
rağm~n Tunanın iki sahilin
den vapurlardaki Alman as 
kerlerinin üniformaları mü
şahede olunmuştur. Bu as
kerlerin Romauyaya gitmek
te olduğu sanılmaktadır. 

-Si!liaW--
Hayim tevkif 

edildi 
Güml!ük kaçağı sun'i ipek 

kumaşını has ipek yerine 6 
lira değerindeki malı 12,S 

liraya satan Alsancakta Mes
udiye caddesinde Hayım 

dün cürm üstünde yakala
narak adliyeye verilmiştir. ___ .... __ _ 
Zabıta 
istatistiği 

Eylül ayı içinde lzmir vi
layetinde polisin tesbit etti
ği 211, jandarma mıntaka
sıoda da 97 suç işlendiği 

1 
anlaşılmıştır. 

Altmış altısı kadın olan üzere ,,. 
403 suçlLI tamamen tutul
muş ve adliyeye verilmiştir. .. ...................... .. 

ı Mücadelenin kuvveti ı 
ı ilimden ve çalışkanlıktan ı 
ı ibarettir. ı .............. .. ......... . 
Satılık bakka

liye dükkanı 
Karataşta lnönü caddesin

de ke.rakolun karşısmda 206 
numaralı bakl{aliye ve müs

kirat dükkanı de\lı en sııtı

hktır. 
Dükkana müracaat olun-

Nar bayramı müoasebetile 
P1narbaşı Safa gazinosu bü
yük fedarkirhklarla açıldı. 

Soğuk 8U başlarında yeşil çi
men ve nsr ayva ağaç

ları altında eğlenceli va-

d . ? malıdır. ır .. 2-4 

kit geçirmek ve kışlık nar 
ve ayva ihtiyaçlannııı temin 
etmek-fÇi;°-Pİnarbaşı . S~fa 
gazinosuna koımalı munta
zam servis ucuz fiat 

KOŞ GÔR 
Hususi ziyafetler ehven fiatla 
kabul edilir. Her zaman be-
lediyenin garaj santralından 
otobllsler hareket etmektedir 

Dr. Fahri Işık 

~ 7rr _, UWWWh 
~~ ................... ~ .. ~ ............... ~.,.....,,_ 
i ELHAMRA SİHEMASIHDA j 
ı BugUn matlnelerden itibaren ~ 
ı Güzelliğine dayanamıyacağınız harikulade bir filira f. 

i Kanatlı adınlar i 
ı Fransızca sözlü ı 
ıeaşr611erde: Alice Fay - Constence Bennett - Nancy Kei'.ly ı 
ı F oks jurnalde, en son ve mühim habı~rler ı 
ı Seanslar: her giln 2-3,30-5,30-7,36-9,30 ~ 
ı Cumartesi ve Pazar 11,30da başlar ı 

i Dikkat - Haftanın biltün günlerinde ilk başlama se- ı 
~nsları UCUZ HALK MATINELERIDIR. Fi. 20- 25- 30 : ........................................................ ,, .. .... . ..,;--~---~· ~ 

u:mir Memleket Haataneai 
Rontken Mütehassısı 

Rontken ve Elektrik tedavisi Milli Piyaneo Biletlerinizi 

11 laci TefrİD 

00 .......... &a:[i] 

litKocamı Ne-ı 
~ıdeıı Sattım? 
oo~.. I.!1 
r-i9-l Y azan:SIRRI SANLI ................. 
-~~~"""""'"~~""""'~ 

Akşam ki macerayı birer 
birer anlattım. Zavallı anne
ciğim hem beni dikkatle 
dinliyor ve bem de ıçını 
çekerek kederimi ortakla
şıyordu. 

Söylediği şu bazısı baklı 
sitemlerini ve sözlerini de 
buraya kaydetmeden geçmi· 
yeceğim. 

Abnem tabii yaşlı Ye eski 
kafalı bir kadındı. Onu• 
için şimdiki hayatı pek haz
medemiyordu. 

Ben anlattıkça o, "ya iı
te böyle erkekli dişili karşı 
karşıya oyun oynamak ve 
el adamlarile içki içmenin 
sonu böyle çıkar. 

Artık siz birbirinize uydu
nuz, her gece böyle alemle· 
re devau1a başladığınız. Ben 
sana heJil süt emdirdim. 
Şükürler olıı; un soyumuzda 
da bozuk sütlü kimse yolı.: 

Sen böyle kimlere çektin 
bilmem ki.. Ve daha birçok 
sitemli sözler.. Hemen bu 
3af kadının boynuna atıldım. 
Yanaklarından öptüm. 
Anneciğim, güzel anneci

ğim, dedim. Yeter artık 

sen de bu en illgün zama • 
nımda benim günahlarımla 
uğraşır ve birer şamar gibi 
yüzüme çaıparsan ben ne 
yapayım? 

Derdimi kime ıöyliyeyim? 
O gece annemin evinde 

kaldım, hizmetçi teyzeye 
evelce haber bırakmıttım. 

Fakat ertesi gün kocam, 
sabahtan eve damlamış. Ben 
yukarıda uyurken o, aşağıda 
annemle konuşmuş, annem 
de ağzına geleni savurmuş. 

O, yalvarmış binbir ye· 
minler atmiş, bundan sonra 
eve hiçbir misafir getirmi-
yeceğini vadetmiş. Sonra 
da ben uyanmadan gene 
defolup gitmiş. 

Uykudau kalkınca zavallı 
anneciğim bunlan anlattı. 

H.-sydi kız ım, dedi. Evine 
git, benim bugün ona ver· 
diğim ders yeter. Bak sana 
da tekrar edeyim: 

- Sen de eğer içki içer~ 
sen ve el ·adamlarile karşı 

karşıya senli b2nli görüı6r
sen ve damadım olacak di
don h.erifle kumar masala-
ruıa oturursan emdiğin sftt 
bu~nundan gelsia. 

Ve daha bir çok emirler 
,...e oasihatler ... 

ihtiyar anneciğimin hep 
btruşc· t yanaklarını okşıya
rak p~ki a.nrıeciğim, bir da-
ha val'mam anneciğim .. 

Diyerek evden ayrıldım. 
O gfinc!en sonraki bayab
mıı sikince devam etli. 

(Devamı •ar) 

(SAADeT) l\Iı' ICatıkısız ve iyi mal.·~ 
•t'. l\reriıte saygı, doğruluk 

ııı, ... ~ 
"'· • e/efon :3882 30-1 

yapılır. ikinci Be_yler Sokak! 
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SAHiFE 4 (Halkın:· Seal) 

fii;ikd;kt~;;~I fiiffliiHABfRLEirİ.I 
lnun öğütleri: 89 j .. ~ J;;.tll~llJ::IC ~ 

KURU UZUM iHRACATI 
HAL. KINDA 

•• ---0-- ıımıımı Borsa Ankara - Kuru üzüm ihracatının mürekabesine dair ni· 
zamnaaıeye müsteniden çekirdeksiz l<uru üzüm kutu ve 
torbalarınm üzerine içinde bulunan safi üzüm mikdarını 
gösteren rakam ve işaretlerin kutulara kızgrn prese aletle
riyle, torbalara boya ile yazılması Ticaret Vekal eUnce ka
r arlaştınlmıştır. 

Ozüm hem lezzetli bir Habe leri 
mıuva ve hemde şifalı 

bir devadır 
-7-

Bugün kimyanın keşfettiği 
doksandan fazla madde ve 
unsurdan on altısının vücu
dumuza faydası olabilir. 

Bu 16 unsurdan demir, 
kireç, iyod klor, (tuz) ve 
saire ve saire gibi unsurları 
tabiat bize lazım olduğu ka
dar, bilhassa mevalar ve 
sebzeler vasıtasiyle bahşet

mektedir. 
Bunun için demir, iyed 

ve saire gibi vücuda, kaoa 
lüzumlü ve faydalı maddeleri 
bu maden ve maddelerin 
mürekkebatiyle yapılan kuv· 
vet iliçltrından bayir bekle· 
memelidir. 

Bizim meml..,ketimiz g ibi 
Ozümü, inciri, elması, badem, 
fındık ve cevizi bol bir 
yurdda demir, iyod ve daha 
bilmem ne gibi maddeleri 
havi ilicların yüzüne bite 
bakmak caiz değildir. 

Ali, leziz ve besleyici 
iizlimümüz, incir ve cevizi
miz varken eczahanelerden 
kuvvet ilacı saba almak, 
bize her nimeti bol bol ih· 
ıan eden Cenabı hakka, 
cömerd ve bereketli toprak
larımıza karşı büyük bir 
nankörlük olur. 

Sırası geldiği zaman bu 
çok faydalı meyva ve gıda
larımızın besleyici ve şifa 
verici hassalarını ayrıca ya
zacaiız. 

Yalnız şunu şimdiden söy
liyelim ki Avrnpanın birçok 
yerlerinde ancak zenginlerin 
yeyebildikleri bizim nefis ve 
leziz üzümlerimiz yalnız lez
zetli bir meyva değil, fakat 
ayni zamanda birçok basta 
lıkları iyi eden çok şifalı 
bir devadır. Hele üzüm ka-
bukları ve çekirdekleriyle 
iyice çiğneodikten so .ra 
yutmak ayrıca tavsiye edil
mektedir. 

Bu suretle yenen üzüm 
vücud için luzetli bir gıda 
olduktan başka bağır~aklar 
içinde her mızır m•krubu ve 
piıliği atan, temizliyeıı bir 
ıilpürğe hizmetini görebilir. 

Halk Doktoru 
-Devam tdecek-..... 

Yabancı dil 
mektebine 

--o•--

Yüksek muallim mekte
bindeode açılan yabancı dil 
mektebinin lngilizce ve Fran· 
sızca tubesine talebe alına
caktır. Alınacak talebe içio 
yapılacak müıabaka imtihanı 
baılu lstaıabulda yapılacak 
tır. 

--o--
Dün borsada 9,50 - 26,50 

kuruş arasında 287.3 çuval 
üzüm ve 7,50-19 kuruş ara
sında da 2677 çuval incir 
satılmıştır. 

Pamuk 65-66,50, sısam 
19,50-20,50 kuruş arasında 
dır. 

---o--
B. Atıf inan 

geldi 
Bir haftadan beri lstan

bulda bulunan parti vilayet 
idare heyeti sayın reisi 8. 
Atıf inan buglin Tırhan va· 
puru ile şehrimize gelmiştir. 

Ayni zamanda kutuların üzerine sarılmakta olan çift tel 
yerine tek sarılacaktır. 

-----····----
VE iTHAL BiLUMUM HAM 

MADDELERINll~· MIKDARI 
T~~:SBIT E:DiLECEK 

Istnnbul -Hükumet gördüğü lüziim üzerine bütün mem· 
leketimizde, g '-rek gümrüklerde, gerek piyasada mevcut 
ham madde stoklariyle bilcümle ithal maddelerinin mikdarı 
uıo tesbit oluomasıoı emretmiştir. -------JAPONYA 

İ . ;-- . . AMERiKA 
zmır ıcra reısı ARASINDA 

··ıd ·· 

Bir Romen 
heyeti Roma

ya gidıyor 
o u ---o--

1 Ha Dolacak mı 
--o,--

icra reisi Nimet Hamdi 
Tungay lstanbulda vefat et
tiğinden yerine vekaleten 
B. Hüsnü Kabakcıoğlu ta
yin edilmiştir. 

--oı--

Parti 
Müfettişimiz 
Parti müfettişimiz B. Ga

lip Bahtiyar Kuşadastndan 
şehrimize dönmüştür. 

-o-

Vaşington ( A. A)-Ameri · 
rika bahriye nazırı 8. Knoks 

Pasifikt eki Amerikan do-

rıanması kadrosunun derhal 
ikmal edileceğini söylemiştir. 
Nazır on beş güne kadar 
Amcriluı:nın Japonya ile 

1 

1 

Gazi terbiye 
Enistitüsüııe 

alınacaktalehe ı -·-

harbe girmfk ihtimali hakkın· ' 
da ııç düşündüğünü soran 

gazetccilcıre "Hayır,, ceva
bını v~rmiş ve bcınu kimsa-

nm bilmiyeceğini söylemiş
tir. 

--o,--

IRMANY 
YOLU HA 

KINDA 

Maatif Vekileti, Gazi ter
biye enııtitllsünde bazı züm
reler için yeniden imtihan 

yapmıya karar vermiştir. im
tihan ayın 15 şiode yaptla 

cak ve muallim mektebim -
zua:ılarandan istenilen v~şıf-

ları haiz olanlar da alu.ıa
cak tır. 

- --o---
Rom<> .. ııyaya 
Gid ,n 
Almanlar 

---o--

.. 

---o--
Şaoghay (A.A)-Bırman

ya yaluuun tekrar açıJma·sı 

bcı ada memnuniyetle l ar
şıla t.. mıştır. Bu mün~~cbetle 

gazeteler en iyi yerk rini 

tah is eder ·k Çörçilin bu 

• hartketioi takdiıle anmakta· 

dırlnr. Bu yolua açılm~sı 

logtlt~recıio Jıiponya ile hı:!r 1 

zaman hesap görmeğe hau•· 
olduğunu i,bat <:.taıekhdır. 

Bükreş ( A.A ) - D.N. 
B. bildiriyor: 

Siyasi mı..hf ~ilerd en öğre
nildiğine göre eski Hariciye 
Nazırı Monelesko ile elçi 
Balerko bazı müzakerelerde 
bulunn;ak üzere Romaya ha
reket edeceklerdir. 

--o--

Dünkü Hava 
Muharebeleri 

--o--
DÖRT ALMAN 

TAYYARE.Si 
DÜŞÜRULDU 

Londra (A.A) - Dün Al
man tayyareleri tekrar ln
giltere üzerinde müteaddid 
uçuşlar yaparak bombalar 
atmıılardır. Zaı·ar yoktur. 

Dört düşman tayyaresi 
düşürülmüş ve a ı cı' arımı&
dan dördü. füderioe dönme
mişler dır. Gir pilotumuz suğ 
dır. 

Londra (A.A) - Dün Al· 
man uzun menzihi topları 

lngiliz ~ahilleriuden bir ı:ıok
taatnı llombardıruau etmiş

lercHr. Top ate şi kesıldıkten 
sonra fogiHz tayyarcl.!tİ bu 
t.>pların ü:ıı.:.riue g id .: rek 
bomba yağdırm1şlaı· v" Ka
la. iimo.mna da hücum et
mişlerdir. 

Londra (A.A) - Royterio *E·' '*"T'EP"!Jffm?'i3 • ~ 

~:·;0•a muh•biri bildiri- ,~Tayyare Siıı eması Tel. 3646 
Sovyet gazetelerinde çıkan 10 1 iuci teşrin 940 perşembe günündEn itibaren 

haberlere göre yalnız aske .. 
ri müşavirlerle Alman ordu· 

sundan bir kaç nümune kı
tası Romanyaya gelmiştir. 

:ıımı :mmllllllllllllllllHlmDIDDI ımımllQlllli11lllllJOOI--

Ramazan -9-
PERŞEMBE 

İmsak GünÔğle İkindiAkşam Yatsı 
S.D. S.D. S.D. S.D. S.D. S.D. 
4.37 6.14 12.10 15.27 17.50 19.21 
111111111111D1WDJIWllR11URDU11DDıııımı nmınıuıonııwmııııııruwuıı• 

1--Kadın ihmal .. dilince 
Fransızca Sözlü. 

, OYNIYANLAR: . 
VVarren Viliam Gail Patrick-V. Lt1.ndijan 

1--Y 1 L M AZ ALI 
Bir haftada binlerce kişi gördü, beğeodi, istedi. 

MATiNELER: Kadın ihmal Edilinee 3-6-9,15 
Yılmaz Ali (Yalnız 4,15-7,15 

-~.~~' aF....- :<lü i : 1ee : .:.GZiC:t*i "' •' :.:hi ; 12 n · 1 E'f 1r 1 1 ''"" 04 +,5.t,tza 

11 tnci1 ef'io 

İşgal aıtıııd• 
bu unan 
--o--

Fransada General 
gol taranarıarı 

çoğauuor ~ -o-- ,; 
Londra (A.A) - f:,( 

nın •İşgal altıad~ o l 
yerlerinden Müoıbe , fi 

haberlere göre buradak: 'f,' 
sızlar arasıoJa zıddıye 
lamıştır. ~ti 

General Dögole t• 

pek taraftar görülaıiye:ıeı 
riyeliler bile kao•\, 
değiştirmeğe bzşlalll:~ı 1ı 
Hür Fransızların fpgıh d 
yosundaki neşriyatııı1011 
lenmemesi için tedbirlÔ 
makta ise de general ri 
taraftarJar1nın bu uet j 
din lemekten meııetıııe 
güçlükler çekiliyor. 

Bir lsviçreli kadıP f. 
meselesinin f r;,.nsad•,Jl 
geçtikçe güç bir 1 

girdiğini söylemiştir. 

arşı;~d' 
Medeniyet 

sokağıci ,a1e 
--o--- . 

dtO' 
Karşıyakada Me · 

sokağında kansı ~·~ 
19 yerinden yarahy•'' 
düren Rağı hın mıııb~'tJ 
dün ağırcezada d~ıvarJI 
miştir. 

Şahitlerden ev sahibi~ 
ifadesinde demiştir 1'i: i 

"Karı koca müteıı>'v-1 
kavğa ederlerdi, ciat•~~ 
bir gün evvel evde elet 
olmuştu. Bazı gürült61 / 
tim kadın mütemadif'~~ 
lüyordu. K1SkançJığa 1,ıı 
biyel veren adamın 11 'f 
yoksa nişanlısı ile~ b~~11 
mi olduklarını bil0J11 bif1 

Naziıe soa günlerch~J ~~ 1 

boppaJaşmış ve kıs~•ıı ~ 
b f' s e ep olau adam da 1 

vakıtsız gidip gelmekte 
d• v h' • d pi~ ıg~r şa ıt!t:rıu k a 1• I 
bir suibalini görmecltl' 
söylediler maktulun ~· 
kızın uoımuslu ve b~ 
olmadığuıı hd zamıııı ~ 
kemede i,ırpat ı~deri lll 

./ ---····--
General 
De bono 
Madrid (A.A) - ft~ 

generali Debono taY1' 
buraya gelmiştir. ıt 

ltaJyan krah adıo' . 
ral Frankoya AoooÇ', 
nişanının büyük kord0 

verecektir. 

liil':l'S1:~1iiiCiS at ~ 
Teneffüs ettiğio>İI ~ri 

temiz havanın güoiill ~~ti 
zehirlenmemesi içill 

1 
, 

rımızı göklere ,rdJ 
edeceğiz. 
~: ___ Sil_ .... 


