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Türk topraaına NUTUK IRAD EDECEKLER 
auak basılamaz! ---L. "l' 'Ymis" gazetesi dıyor-

~ı : 

" ) J\lınaular, Romar.yada 
~tleıtikteu sonra Bulgaras
~ llın iıgaline başlıyacakla. -
~t. Bu hareket, Anadoludau 
~·•ıra karşı yapılacak isli-
tl "'"'0 başlangıcı gibi görün
d ektedir. Likin, Bulgar hu
~ llcll,rıcdaki Türk hattı çok 
~~ltetlidir. Çatalca geçil
Q 

1Yec:ck bir haldedir. Türk 
;duıuoun cengaverlik vasfı 
d.~burdur. Bu ordunun ken-
~~•ğlarında yarattığı bari· 
ir r çok müthiştir. Bunun 
-•rı, aıısıra daha yakın bir 
t~llta.ka dururken böyle çe
~· yolların intihabı 
•t,l r.. h l"d' li Jup e ı ar.,, 

) •lc:ikaten Alman ve ltal-
~:ll orduları hakkında Ber
) ~e Roma radyolarınm 

t'l>tıldarı gürültiilü propa· 
ı:".~•lardan sonra tek bir 
t tllız milletinin karşısında 
t'tek büyük Britaoyaya ve 
~~le Afrikadaki Mısır top
d rına yapılan hücumlar 
~arı, bir netice alamıyacak-
ı,~~· bir nevi itiraf ve mağ· 
oı_ 'Ytti kabul demek olacak 

r Ilı il böyle bir harekete geç· 
t~~leri bir haylı şüpkeli gö· 

lltncktedir. 
~ &ununla beraber, "Biz oo 
~1'' ağustosta Londrada, 
d ~tın kaç ey16ldede Kabile~ 
d~ ieçi d resmi yapacağız,. 
0:trclc dünyaya meydan 
'-irı,\lyanlar, buiÜD logiltere
tı~ Sert kayaforında ve: Af
~ ~nıo kızgın çöllerinde 
<ı~ltaiıliğe düştüklerini ve 
ı~ ~1•rda artık bir işleri bu 
,_;ibadıklarını kabul ve it -
t,., .ederek "T aymıs,, gaıe 
d~~ın Yazdığı veçbiy)e Ana
,11_ 11 topraklarını çiğa !me ~< 
~~r ._ lyle ve başka y~ı ·arda·: 
dG~ks~~larana nail olmağı 
diJ6nuyorhusıı onlar~ şim 
b

11 
~u batırJatalıuı ki vnlarıı:ı 

i'-k'Yerlcrde daha acı h.! )" al 
Ilı ~•ilrlanoa uğrıyacaklart 
Ç •"kaktır. 
llt~talcayı aşmak değil, hür, 
tol> t~ltil Türkiyenin bir avuç 
),,r•gına bile basmak isti
t't d'Y•ldar, o pis ayakların ti); ıldarı gövde ve kafala-
( D birlikte koparılacaktır. 

e~aau 4i1De8 sayfada ) 

Aultara - Büyük Milld M~clisi 1 Teşrinisani Cuma 
g~J Ü ıaçıla cak tır. O güa Büyük Şefimiz ismet lnönü mü
him bfr uu ~ uk 3Öyliye_cek v~ nutkunda Türkiyenin dahili 
ve harici me s~ le e · e tema~. buyurarak Türkiyeuin iç ve dış 
siy:- >etini açı k bi t surette te-şrih edecekl~rdir. 

Romanya tica-Çemb~- r1ayn 
Nutku ı ret anlaşma-

Londra (A.A) Royter: 
Eeski b&şvekil B. ç, mberlayn 1 

harp kabinesiodeo çekilmesi 

dolayısiyJe aldığı m .!ktuplara 

cevaben 14dyoda bir hitabe

de bulu :uQuş ve d ~lniştir kil 

" Aldığım mektuplardan 

dolayı teessürleı im haf,fle
miştir. Nihai z~fere itimad 

ve imanım vardıı. Britanya 
imparatorluğunua y.ılnız kal 
masına rağmen lngiliz mille
tinin maneviyatı kırılmamış 

mızdan çok 
memnundur 
Ankara (A.A)-Romaoya 

hükumeti11ıin Türkiye ve Yu
nanistana petro] gönderil
mesinin menedildigi hakkın
da çıkarılan şayialara alaka
dar makamlar sureti kati ~ e
de tekzip etmektedirler. 
Romanya hükiıweti Tür .. 
kiye ile soa aktetmiş oldu
ğu anlaşmadan çok mem· 
null.dur. 

Bükreş (A.A) - Romen 
petrol makamları Yunaoieı.
tane gönderilecek petroiları 
tetkike tabi tutmuştur. Kont
rolün hazırlanmasına kadar 
ufak bir zaman Yunanil)tana 
pdrol göoderilmeyec\!ktir. 
Rumar.yanın Türkiyeye pet-
rol göodermiyectği haber 
doğru değildir. Son Klering 
yoliyle 12 bin ton pamuk 
mukabilinde petrol vermeğe 
muvafakat ettiğinden bu 
anl11şma tatbik edilecektir. 

--o--

Bu sene mah-
sütlerimiz 

çok boldur 
Ankara - Yurdumu%da 

mahsul diğer senelere nis
bden çok fazla boldur. 

biJikis yükselmiş olmasiyle 
mlftehir im. u 

Bu yıl buğday istihsalitı 
beş milyon tona yaklaşmak
tadır. Arpa, Pirinç, Yulaf, 
Çavdar ve Mısır istihsalitı 

ı da faıladır. · 
...... h .................... - ............. ... .... 
ı FUAR SEVDA- r 
i LILARI f 
ı Pek yakınd.1 tefrikaya başlıyacağımız bu beyecau dc.ı\u ı 
ı ve orjinal romanımızı sabtuızla bekleyiniz. "Fuar s evda- ı 
ı lılars,, nı yaıau, "Bosna da geçen kızlar nasıl evlenirler?,, ı 
ı başhğı altında yazdığı reportaj yazuiyle okuyucularımız ı 
ı tarafından takdir kaııuıan ırenç şairlerimizden A. Fuad ! 
ı Tuğseven•dir. ı 
ı Pek yakında bu hakiki romanını da zevkle okuyacak- ı 
ı aınız. ı .............................. ...................... ,,. .. 

Nüfus S yım 1 

işle i 
Valimiz kaza ve nahi

gelere mühim bir 
tamim· gönderdi 

Valimiz B. Fuad Tuksal 
Nüfus Sayımı hazırlıkları 

tamamtn bitirilmek üzeredir. 
Vilayet, kı;ıza ve nahiyeler· 
deki son hazırlıklar da bir, 
iki güne kadar tamamlano.
cakbr. Bu hususta dün vali
miz Bay Fuad Tuksal ka~a 
ve nahiyelere mühim bir ta 
mim göndermiştir. 

Sayım işlerinin noksansız 
olmalt süratle bitirilmesi 
için muhtP.lif dairelerden ay
rdaıı daha 30 kadar memur 
ve katip dün gece geç va· 
kite kadar -çalışmışlardır. 

--o--
Japon yanın 

--o--
yeni Moskova 

elçisi 
Tokyo (A.A)-japonyanın 

yeni Moskova Elçisi bugün 
Tokyodan Moskovaya hare
ket etmiştir. 

Havatarına hakim olmayan 
milletlerin esarete mahkum 
bulunduklarını bugün daha 
iyi anlamış bulunuyoruz. Bu
nun için mirli bavacıhğımıza 
her zamandan ziyade kuv
vet ve hız vereceğiz. 

&;-..::.~ ....... ._~~ ~ qeae:::_...s:~ZE 

-1 
--- - - ...... ...... . 

Sabib, NCfl'iyat 
Amiri ve. 9-t 

Muharriri 
SIRRI SANLI 

l dare: lzmir linci 
ı: B. ~okajınJa 

(H. Sesi) Matbaa
sında baıılmıım 

Başvekilimiz 
--o--- "' 

SOVYET · ELÇİSiNİ 
KABUL ETTiLER 

---o--
Ankara (A.A) - Başve · 

kil doktor Refik Sayclam 
düa saat 11 de yeoi Sovyct 
büyük elçisi Vioigradovu 
başvekalette kabul etmiş
tir , 

- · ..... 
Dünkü Hava 
Muharebe ~ri 

---o---
Loodra (A.A) - Dün Al· 

man tayyareleri lngilterc: 
üzerinde uçuş yapmışlar ve 
bomba atmışJardır. Bugün 
beş düşman tayyaresi tabrip 
edilmiş ve beş tayyaremiz 
kayboJmuşsa da piJotları Hğ
dır. 

Londra ( A. A ) - Dün 
Manş denizinde logiliz ve 
Alman bataryaları karşılıkh 
uzuu menzilli top ateşi yap
mışlardır. 

Londra (A.A) - lngiliı: 
tayyareleri diia Almanyaya 
yaptıkları hücumlarda en 

ziyade- petrol depoları he
def ittihaz edilmiştir. 

Hamb~rg, Saydeburg ve. 
daha bir çok yerlerde yan· 

gıalar çıkarılmıştır. Amster

dam ve bazı ticaret liman

ları bombardıman edilmiştir. 

iki düşman tayyaresi düıü
rülmüştür. 

--o--
lngilizler 
Romanyayı 

Terkediyorlar 
--o--

Bükreş (A.A) - logiltere· 
uin Bükreş elçisi diin Ro· 
manyada bulunan bütün ln
gilizlerin derhal Romanyayı 
terketmelerini bildirmittir. 

--- ----- ---

- Şu denizin dibindekiler balık mı ? 
- Kullanmasını bilmeyene kuru kalabalık • 



•• 
-~1~ 

fiiiıii. İÜİİFfiİi !.~!~~~!~lerindera: 
, ,.Ol1HIN SIRLARI i 1 l B 

ır~w nııt'l'Jr.i.i!l\dl!'l'.!llli~li!ıil'1:;•ı:.--- t ~A1rı ri-- mıuı11111J·111ı .. mııı.- Ha"" 
ŞAKALAR ı Halkın sesi sE11!"~ 

- -- ~-·wıttııuı• ,...rıll,...,. c:ıe;ıp:wg•imı;ı~ ,., 

Herkes, ekti- Fiyat far~• 
i'auatta,herkesMuvafl Uğru ey 
~ Olabilir mi?-Evet!I ----1!.l-----

ğini biçer meselesi?! 
.. - .,,,sı• . --· - ------~ I ::;:.;::.:. Yazan: SIRRI SANLI = 

"-mmuıııaU111 -87- nıı1111nıııaım111uııuıı# 

Baıkalarının alakala
rını ta11ıuınız ve ken
dHırıne onlardan 

bahsediniz 
-o-

Bir ıoıyetecle nebatat mü
tebassıaına rasthyan bir zat. 
ondan bazı izahat ister. Ta .. 

bii nebatat mütebassı bu tek
lifi memnuniyetle kabul eder 
ve tiir saat kadar kendisine 
umumi nebatlar ve bilhassa 
e• çiçkleriuc ait izahat \fe• 
rir. 

Kedisinden izahat isbyen 
sat onu, büyiik bir dikkat 
ve ilgi ile dinler, ayrılacak
ları zaDJan mütehassıs elini 
uzabr ve kendisinden son 
derece memnun olduğunu 

ı6yladikten sonra görüşme
lerinin ve dostuklarının de
vamını rica eder. 

Bir de Nevyorkta büyük 
bir fırın idare eden bir zat, 
daimi surette kiracısı bulun· 
duğu ve bir daire işğal et
tiği Nevyorkun en büyük 

oteli ni.n ekmek sarfiyatı qı 
kendi fmnından temin edil
mesi b'lL!usunda pek çok 
çahşır, dört sene gibi uzun 
bir zaman zarfında bu eme
line muvaffak olamaz. 

Sonra düıüoür, otel oıii· 
diirünün hususi bayatuu tet-

lr..ik eder; onun otelci1er cemi
yetİlle mensup bulunduğu~u 
ve hatti reisi olduğunu ve 
tatlı me.tğal .. i11in cemiyet 
işleriyle uğnşmak bu1u.ndu
iuau öğreair. 

Hemen baş vurur, cemi
yete kendisinin de aza kay
dedılmesini ve bu hususta 
biraı: izahat lütfünde bulun
masını rica eder. 

Otel m6dürü 

ri11e ondan bahsetmek mu
vaffakıyetinil' şartlarrn dan 

birini teıkil ettiğine bu vaka 
bir delildir. 

-Devamı var-

Yazan: KADIRCAN KAFLI 

-4-
Kısa bir zaman toora Bağ

datla birlik:te halifenin de 
şerefi ve hayatı kurtanlmış, 
esir edilen Büveyh oğlu ile 
kumandaulıuı, Kaim Biemul
lahın önünde yere kapaıı:u· 

yorlar, ceZlillarınt görüyorl.ır
dı. 

Bağdatta coşkun bfr se· 
vinç şüyorlar, yahut geri 
kaçıyorlardı. Fakat bu kaçış 
safları büsbütün karıştırıyor; 
arkadan gelenler öndekile
rin, daha geridekiler vardı. 
Gürbüz ve yiğit Türk ordu·· 
su halkın çdgı:cca alkışları 
arasında şehıe giriyordu.Hiç 
kimse incinmiyor. en küçük 
bir haksızbk olmuyordu. Bu 
sade elbiseli, sert yürüyüşlü 
sevimli ordu doğru halife
nin sarayına giriyordu. 

Orada biri diğerinden az 
yüksek iki taht kurulmuştu. 
Halife arkasıbda kara bir 
elbise olduğu halde yüksek 
tahtta, Tuğıul bey de öteki
ne oturdu. Sonra bir katip, 
divanı dolduran yüzlerce 
kumandanla devlet adamı 
ve binlerce asker önünde 
halifenin fermanını okudu. 
Bunda, Türk beyi ve sultanı 
Tuğrul beyin Büveyh oğul-
lan yerioe (Emirül-üme· 
ra-beylerbeyi) yapıldığ·ım 

söyleniyordu. 
Tuğrul bey kendisine ve

rilen atın saplı ve mücevher 
kılınca kuşandı, halifenin eli
ni öptü, sert adımlarla ve 
etrafındakilerin alkışları ara· 
sında atına bindi, yiğit or
dusunun batında yurduna 
doğru dörtnal uzaklaşb. 

Çok geçmeden Besari'nin 
isyan ettiğini, Bağdada gi
rerek halifeyi hapsettiğini 

öğrendi. Şahin sürüsü kadar 
dar hızlı ordusunu ardına 
takdı, B.ığdada yetişdi, ba· 
lifenin ikinci defa şeref \fe 
bayabuı kurtardı. 

Tuğrul bey artlk bütüo 
Ira.o yaylasını kılıcının göl
geshıde barış ve rab.ata ka
vuşturda. 

Büyük bizaus imparator
luğu Türk kılıcını ve Türk 
yiğitliğini bir defa daha o
nua. askerlerinde t & nıdı. Sı-

~ fa aos esir edildi ve Tebriz 
pazarında satıldı. 

Bizans impar:ıtoru Lipari
tis kumaodasmda büyük bir 
ordu gönderCli. Türkler ouu 
da yenerek esir ettiler. 

imparator bu değerli ku
mandanını kurtarmak için 

Nişapura bir heyet gönder· 
di. BizllDS kumandanı bir 
dana Türklere karşı silah 

kullanmamak için söz verdi 
ve kurtuldu. 

Tuğrul bey haber gönder
di : 

- Vasilevs Jtıstinyaeos 
lranhl c.ı ra vergi veriyordu. 
Şimdi Iran devletinin mira
sı benimdir. Vergiyi de ba
na vereceksioiz, yoksa aJ
masını biliriml 

Görünüşt~ lsJim dünyası
nın en büyüğü ve en zorlu· 
su balffe Kaim BiemriUahdı. 
Fakat ba büyükliik lafta ka
Jıyordu. islim dünyasınm eu 
büyüğü ve düşmanlara kar
şı lşlimhğı koruyan tek ada
mı Tuğrul beydi. 

Bu büyi.ik kumandan ve 
ve devlet adamı 1063 de 

Rey şehrinde öldü. Selçuk 
imparatorluğunu kur.muş,tü · k 
kılumn :ile Türk mcdeniyeti-

ı 

r~i Hint iUerindea Kafkas 
dağlarına, Seyhun kıyıların

dan Arap çölLrioe kadar 
bir defa daha tana.tmıştı.Alp 

Aslan ve Kıbç Arslanlar o
n un açhğı yolda yürüdüler. 

-SON-

DIKKA.T 
Nar Baur.amı Geldi 
Nar bayramı wünasebetile 

Pınarbaşı S&fa gazinosu bü
yük feda rkarlık tarla açıldı. 
Soğ·uk su başlarında yeşil çi· 
men ve oor ayva ağaç
Jarı altında eğlenceli va-
kit geçirmek ve kışhk llar 

ve ayva ihtiy.açl.ınınıu temin 
etmek ıçio Prnar başı Safa 
gadn(lsu11a kaşmaiı munta
zam '>e.rvis ucuz fiut 

KOŞ GÖR 1 

Hu~usi ziyc.fetl:c.r ehven fiutla 
1..:.abul edilir. Her zaman be· 
lediyeoin i[&raj santralından 
otobüsler hareket etmektedir. 

Bu sene ekinler görülme
miş derecede zengin. Her 
tarafta harıl harll mahsul 
toplanıyor. Aramızda bunu 
konuşuyorduk. Birisi atıldı: 

- Bu dünyada herkes 
ektiğini biçer. Avrupa, rüz .. 
gar ekmişti, fırbna biçiyor. 

eBiz buğday ektik, buğday 
biçiyoruz, Aradaki fark 
bu! ---
Yumurta 
Tabutu 
içine yumurta konan san.· 

dığın boşa gitmiyen bir adı 
vardır : Tabut! Geçende bir 
yumurtacıya sordum : 

- Niçin yumurta sandığı 
demiyorlar da tabut diyor
lar! 

Yu,auırtacı, acı acı güldü: 
- Tanesi 50 paraya yu· 

murta satıyoruz. Ôlii fiya
t~ na giden malı, gefio ara-

basma koyacak değiliz aL 
Unlln yakışığı tabuttur! 

-o-

Karı koca 
Bay karısma laf yetiştire

meyec.eğioi anfay1nca kadı

nın karşısına dikildi : 

- Sen dedi beni budala 
mı sanıyorsun? ... 

Kadrn : 

- Hayır dedi, ~amyorum, 
fakat ben de insanım, yanıl
mış olabilirim!... 

-o-

1\bbab 
Çavuşlar 
Bayan Daktilo, makinesi 

nin başında bir karış surat 
asmış oturuyor, burnunu çe· 
ki yordu, 

Masa komşusu sordu: 
- Ne o nezle mi oldun? 
- Müdür o kadın soğuk 

davrandı ki ilşıüdüml .• 

D~. fahri Işık 
ızmır Memleket Hastanesi 

Rontken Mütehassısı 
Rontken ve Elektrik tedavisi 
yapıhr. İkinci Beyler Sokak 

29 No. TELEFON 2542 

vatandaşlar~ 
söylediği aşağıdaki I dl· 
cidden yerinde ve ba1' 1 
Ger.ek meyve ve gerek rj 
ze fiyatleri yer, yer "e dı~ 
semt değişiklik arıe { 
ve aralarında bazeP öyl~ 
betsizlikler var ki... M 0o 

Bir yerde üzümün kilO~ke' 1 

ve on iki buçuk kurut '" 
biraz ötede on beş, oSI~ ı 
buçuk veya yirmidir. b•' 1 
meyvelerin ve batta ıe -~ 1 

ler de böyledir. Ar•l•'' ~ ı 
kalite ve cins ciheti1 ff 1 
bir fark !oktur ... s~ 

0 
'1, ı 

fark1D1n bır türlü onUP ,~ 
çilemiyor. Mevki itib' -· j 
kirası ağır olan d&klıi' 1 
biplerinin belki bakJır01, 

1 

dır. Fakat diğer mabJ ./ 
olan esnafımız IJiraJ 1 

elden btrakmamahdı~ 

iiiiinmuı Sesi~~ 
' IMll ıwıı.ıı ııwmwıaıı -.-~rmıa-,,,;~ 
lllllD DWlll llillDlillllllllllilDIDlllıııımılllilll 11!1!1 uıJS 

Bob-Stil .1 : 
Y anyana Adada geıı ,. 

lardı. Cuma. tepesiae tıl 
aıyorJardı. 

Kadın : 4,ı 
- Çok yorutduoı 

Keşki eşeğe binseydilll~,: ' 
Erkek darıhr gibi 0 ~I 1 
- Ben varım ya s'ff 

bana dayan! •.• 

-·-
Afiyet ols~ 

- Senede bir kei'" . I 
tutmanın sıhhi faidelöl' ! 
duğu halde nedeo orllf 
mu yorsun aıalamıyorUJll' 1 

- laıkinı yok oodl" 
- Sabebi7 )o" 
- Çünkü biz karı pı 

s.abahtan akşama 11 
birbirimizi yemedeo 
mayızf.. 

-o-

H~p haziO f. 
Kocası ..muharebede ~ 

bir kadın kendi baJiod' / 
adamla evlenmişti. 13it 
yeni kocasına : ./.. 

-Eğel' kocanı mııb~ 
de elmemiş otsaydı 7 
senio karın olmaya" 
dedi. 

Adam içini çekti : ~ 
-Muharebe ha.ziD f' 

iELHAMQ-s~EMası•-
: BugUn matinelerden itibaren 
ı GüzeHiğine dayanamıyacağın1z harikulade bir filidf 
" 

:••••• ........ H .... IZMIR ...................... i Kanatlı Kadınlar 
• . . ı ı Fransızca sözlü 
i ER~~~K Kültür Lisesi NLıbaJ~ı ı ıBaşröllerde: Alace Fay. Consteuce Bennett - Nauc.Y' 1' 

nır)(umandfiDJJsl:efanosTürk 
Türk askelerinin-Bizans top
raklarıada11 geçmel~rine en· 
gel oldu; Türkler bu engeli 
bir saldırııta yıktılar, iste- f 

• • ey 1 ı ı F k . ld ı Orta okul ve I:.ise sınıfları vardır. Ciddı bir t b ·ı ı 0 8 ıurna e, en son ve mühim haberler 
1 terbiye yuHsıdır. lngilizce; Fransızca, Almanca d~r:~er::e: ı' Seanslar: her ~ün l-3,30-5,30-7,30-9,30 
ı ehemmiyet verilmiştir. Leyli 210 nihar.ı 75 liradır. Üç ı . Cumartesı ve Pa~ar 11,30da hatlar ~ 1 

ı taksitte ahnır. Memur çqcuklarından yüzde 10, şehit ço· ; ıı . Dı1kkat - Haftanın bütün günlerinde ilk başlaP'~ 1 
: cuklar1Pdan yüzde 40 tenzilat yapılır.. ı ..._ a1ns arı UCUZ HALK MATINELERIDIR; Fi. _;o;.,;o , ............................................................................................................ ~ .•• t ;Q'G' dS"ıPt .. 



it~ ister ~~a ~ !_AMA~!,t, $AKALARINOAI: 
C yanmış HOCAMIN EViNDE 
~bir adam 
•rıaantn bayram gelme· 
J~Çltğı binbir tiirlü mas
qPısand n bunalan bir 
:cağaı bir gazetede şu 
-~1 okudu: 
ıc. ~ ~rikada bir kadın, 
tt. 81 flüt çaldığı için mah • 

:Ye nıiiraeaat edip ta-
~ •vası açmıştır. 
~krayı da okur okumaz 
•ki alib satan bir mağa
• ritti ve kendi muzık

id ~iç bir şey anlamadığı 
~~ bir flüt satın alarak 
~d Çalınağa başladı. Ka
~I~ ·~ kurtulmak ıçın 

bır çareye baş vuran 
lllıa bu haline. 

er Gül, ister Ağla 

eşmesı 
J lldı1:ı kocasından ayrıla
~ tı. P.t hkemede reİi sor-

·' 1( ı i~ ocamz sızı ovleu.:li-
? ıaınat1 sevmiyor muy· 

ij:tı~eviyordu, yarıtma so· 
a.d tu zamae kalbi çarpı-

lı. 

'ş· , :r"ndi? 
okadı çarpıyor!.. 

•• 
Dün g.ece hocamda misafir kaldım 
iftarlık yemekten tattım bir parça; 
Ayarsız midemi ayara aldım 
Kendimi tok gibi; sattım bir parça .. 

Felsefe, ruhiyat, şiir iJmiaden, 
Farisi, Aarbı, bati dilinden .. 
(sevi, Musevi, isi.im dininden 
Bildiğim yoksa da attım bir parça .. 

Ev halkı uyandı, hoca uyandı 
Bu temcid vaktıymış lambalar yandı 
·MideJer şişince güzler bulandı 
Tecidden sonra da tattım bir parça .. 

Uykuda birsi dürttü ensemi, 
Dedi ki: - Geç kaldın kalk naaıaz demi 
Bir kaç söz söyledim uyku sersemi 
Zannımca yalan da kattım bir parça . 

Bu rüya ha idkal olsaydı eğer 
Ceb ... noc:n olurdu bulunduğum yer 

Yüzüm ~ tükürdü bütün erenler 
Aramdan y erlere batbm bir p~rça .. 

Batma~ Diken 

D hilive Ve. ~ -
le tinin. 

bir • 
tamımı 

.. 

4tı ık bakka- 10 ~ q) d""kk" ARE AMl LERININ ÇA
i ~~!,ı. ~önüca~?.!. LIŞMA PROGRAMLA 

~takolun karşısında 206 Dahiliye Vekaleti, biitiin susi muh~sebe, nefıa ve 
~~,t rah Bakkaliye ve müs· viliyetJeı i daha geniş mik- köy progremlanna alınmış 
~ dükkanı devren satı- yasta teuvir ve birinci iste- olaoJar vo.ısa o pıograma 
~~kL ğini tavzih yolunda alalla- göre ne v1.J.te kadar başa· 
ı 4'ina müracaat olun- ı b 'dır. 

3
_

4 
lılara bir tamim yapmıştır . r1 a ileceği ve p. ogıamın 

ti Bu tamime göre un:umi ça- a.ksalisız tat bi~ i Jçin ne su-

~IA[ll I[ SAJILIK IJşma programı vali ve kay- retle çahşıJması icabedeceği 
'1 1 makamlar tarafından yapı- gösterilecektir. iki nüsha 
t,;•tıhaoe karşısında bir lacaktır. Ç&lışnıa prog•amı- olarak gönderilecek pro-
t1~1 Babribaba parkınaQ nıo müddl ti ohı. ıyacak yal· gramlardan biri vekilet bii-

ltkt. havadar ve ferahh nız uman ve tahd~ ata bağ· rolarında diğeri de vali ve 
att tık, su tesisatına maliki Od h olan işler b • ş } ıla k< dar kaymakamın şahsi siciline 
lltl• ... •lı bir ev kiralıktlr.!J b l k L'ld ı'şlenecektı' r. Her valı' ve 't'd lg1 peşin olarak 250.... aşarı aca şeKJ e progr<: m-
~4 it, ~ ·~.' O\ .... laşhnlacat tır. Her i ş i n t.e kaymakam umumi çahşma 

e4 lisesi alô.tı dersiye kadar zamanda ) apı abile· ;programmı her sene 30 ha-
ifyarı Kenan Türk ceği ~e bu ;şl ~ ı den d aka- ziranda vekalete bildirecek· 

boı 
'-lia: le Çetit, f. {uygun.• fiyat, 

dar dalrelen.:e be edi; ı:-, hu- tir. 

---- -·---
Bu s ~ne de sey·~ 
yar köy biçki 

kur";ları açılıyor. 
üzere bütiln sene dt!vam e· 
decektir. 

Maarif Vekileti bu kurs
lann n.ıualtimlerini bugünler
de tayin edecek ve muaJ· 
limlerin ihtiyacı olan zati, 

Milli 

• Ambe ve 
kelebek 

Nadir haşarat kolleksi
yonları ve müzeleri tertip 
edenler kelebek yakalamak
ta zorluk çekerler. Cenubi 
Amerikanın şimal kısmında
ki Guayana giden bir Al
man fon heyeti azaları em~ 
sali görülmemiş bir çok ke
lebeklere tesadüf ettikleri 
halde bir türlı.i yakalıyama.· 
mışlardır. Hepıi büodan me
yus olmuştur. 

Lakin bir tesadüf heyete 
mebzul mahsul temin etmiş· 
tır: Mütehassıs arayıcılardan 

birini zevcasi g"'c~leyin 
amber lavantası şişesini ça· 
dırının önünde unutmuştur. 
Geceain bir vaktinde akhnb 
geldiğinden, şişeyi almağa 
gidince, bu de ne görsün, 
şişenin etrafı rengarenk iri 
ve .nadide kelebeklerle dol 
muş. 

Kadın, şişeyi eline aldığı 
zaman kdebekler ürkme
mişler ve kadının kolum~ 
yapışmışlardır. Kadın çadı• a 
girip kocasına aylardabbe.ri 
tutmaktan aciz bulunduğu 
kelebekleri sunmuştur. Bu· 
nun fenni sebebi araştırıl 
mış ve kelebeklerin dişisinin 
kızıştığı zaman, erkeğini 

kendine celb için tıpkı am
bere benzer bir koku neş
rettiği :.rnlaşılmıştır. 

Çok kıymefö sanlankar 
B. lbrahim Aybars 

Bir elEktrik işiniz ve bil
hassa u~tası yok denecek 
derecede az olan bir (radyo) 
tamiriniz oldu mu; bu çok 
değerli ve ayni zamanda 
mütevazi ve insaflı sac.'at-
karın Karşıyak"'d •Kemalpaşa 
cadesinde (108) numaralı 
"Elaktrik v Radyo,, ate1ye· 

ıioe koşunuz. 
Radyor.un hasb hkl"rını 

teşhis ve tedavi hususunna 
gösterdiği sadakat ve meta
rete siz de bizler g bi hayıan 
kalacaksımz. Hararetle tav· 
siye ederiz. 

beyti bütün eşyalarm: milba· 
yaa edecektir. 

Kurslu lzmirin Kınık ve 
Ulucak, Balıkesirin Pamuk
çu, \1anisanın Karaoglanlı, 

Edirnenin Havza, Adananın 
Misis, Ankaranın Küçükyoz
ıat, Samsuaun Ku!ay, Eski
şehirin Gündüzler ve Kay
seri vilayetinin d~ Gesi na-
hiye ve köy,erinde açılacak
tır. 

Biletlerinizi 

f:2ij:1 Y u:au:SIRRI SANLI ............. 
.. ~~~"""""'""'-""'~ ~""'-'-"" 

Anne-m ona o geceki va
ziyeti anlattığı halde kocam 
bir defa bile ne sordu ve 
ne de kendisi açtı? 

Sanki biç bir şey olma· 
mış gibi gayet tabii konu· 
şuyor ve eskisinden farksız 

iltifatlar ve komplimanlar 
yapmakta devam ediyordu. 
Onun bu Jakaydı hareketini 
de dikkat no.zarımdan ka
çırmadım, şüphe:!erim gittik
çe kuvvet buluyordu. 

O, açmadı ise ben neden 
açmıyayım, maksadını aü. 
şüncesini ~.ulımayayım? Di
ye düşündüm. Bu vak'adao 
iki gün sonra gayt:t kurııaz 

bir jesl.e kendisine sordum: 
- Hani senin kelepir 

zenginin ne oldu? 
Birdenbire suratı karıştı; 

mahzun bır tavur aldı ve şu 
cevabı verdi: 

- Bırak allahını seversen 
kırk yıllın başında bir vari
dat merıbaını elime g~çir

dim. Senin kara taassubun 
yüzönden kaçndım. 

Madem herif o gece be
nim gibi sarhoşmuş, ne di
ye ouun hareketlerine o ka
dar sinirlendin de evden se· 
petlediu? 

Bu cevap karşısıoaa çıl

dırmamak ve bu alçak ruh
lu herifin boğazına attlı.p 

onu broaklarımla gebertme· 
aıek için çok cebri uefset · 
tim. içime fena balde bayğın
lık çöktü, kendimi bahçeye 
atmak zorunda kaldım ve 
hemen yerimden fırladım, 

likin şu bir iki kelimeyi de 
savurmaktan kendimi ala
madım: 

- Ya öyle mi beyefendi; 
sizin menf aatiniı: için ica
bında namusumu da feda 
etmeliyim öyle mi? 

Cevap beklemeden kapı
dan dışarıya çıkbm, yüre
ğim fena halde atıyordu. 

Demek ki bu alçak herif 
beni kendi hırs tamahı için 
ilet etmekten ve daha doğ
rusu namus ve şerefimi sat· 
maktan bile çekinmiyordu. 

Hemen kendi kendime fU 
kararı verdim: 

O beni satmadan evvel 
atik davranıp ben onu sat· 
t.oalıyım. 

(Devamı vu) 
.. _________ ,,............._ __ 

Doktor Öperatör ... 
Dahi Oke 

lZMiR ASKERi HASTANESİ 
KULAK, BURUN ve BOGAZ 

HASTALIKLARI MÜSEHASSISI 
ikinci Beyler sokağı No. (80) 
Hutalarını her gün ötleden 
ıonra kabul ve tedavi eder. 

(SA. DeT) Atı~\' •~ıkısız •e iyi mal.! 
lt İtı trıtte ~aygı, doğruluk 

•b. Telefon :3882 30-1 

Bugüne kadar alınan ıyı 
neticeleri göz öuüue alan 
Maarif Vekaleti, bu sene de 
yurdun muhtelif mıntakala· 
rında seyyar köy kadın biç· 
ki dikiş kursları açmıya ka
rar vermiştir. Kurslar, önü· 
müzdeki hafta içinde çalıı· 
malauna başhyacak ve her 
köyde dfirder ay çalıımak 

Piyango 
kl9eslnden allnız)ÇoralilHpu PoHtO\erlreı.' ~ ~rtun No.~6411aaan abahı l>•a~ıTelefo913497 



SAHiFE 4 (Halkın Sesi) 

Matbuat baş
makale!erinin 
hülisaları 

fi(HiiiiiiBERiEiii.B lhrac olunacak 
1.~~~~.1 , 

--o--
Borsa 1[ 'f , . 
Haberleri maı ara Ql lSQRS 

TASViRi EFKAR: 
"Ruslarla münasebetimiz 

wittikçe iyileşiyor ,. baş· 
bklı yazıda: Motkova 
elçisi Ali Haydar Aktay bu 
defa vazifesi başına avdet 
ederken gazetecilere verdiği 
beyanatta şu söüzleri söyle
miştir: 

"Bugünkü vaziyetin kom
tuluk münasebetlerinin bir 
kat daha tevsi ve takviye
aiae mfiıtelzem bulunduğuna 
kanaatim vardır .• , 

Bir diplomatın ağzından 

çıkan bu sözler ef kirı umu
miye üzerinde iyi bir tesir 
barakmııtır. 

Esasen yeni Türkiyeoin 
en kuvvetli ve en samımı 

doatlan bugünkü Rusyayı 
idare eden ricaldil'. · 

lıtiklil harbı esnasında 
Ruı komşularım1zdan gördü
ğiimtlz maddi manevi dost
luk aıinnı yeni Türkiyenin 
ricali hiç bir vakıt unutma
mamışlardar. Yirmi sene 
içinde bazı muhalif rüzgar
lar eımişsede Avrupada en 
ziyade dostf uğa ehemmiyet 
verdiğimiz ve onu gaybet· 
memeie çalıştığımız devlet
lerden birisi, belki birincisi 
Rusya olmuştur. 

YENi SABAH: 
Hüseyin Cahid Yalçın baş 

• makalesinde "Üçler misakın· 
dan sonra,, başhkh yaıdtğı 
yazıda diyor ki: 

"Ej'er üçler misakını im· 

- -o 
Borsada üzüm ve incir 

satışlarına faaliyetle devam 
edilmektedir. 

Qzüm 9-27 kuruştan 1574 
çuval, incir 7-20 kuruştan 

1618 çuval muamele gör-
müştür. 

--,o--
Tütünlerimiz 

Ege mıotakasıoda bu sene 
tütün rekoltesini 32 milyon 
kilo kadar tahmin edildiği 
gibi tütünlerimiz diğer sene· 
lere nazaran da çok nefistir. 

OLUM 
Türk Maarıf Ccwiydi 

resmi ilanlar şirketi mü-
dürü B. Naci Tokayıo pe
deri 8. Hıfzı Tokay müp
tehi olduğu hastalıktan • 
kurtulam•yarak tedavi edil
mekte olduğu F raosız has· 
tanesinde dün sabah saat 
9 buçukta vefat etmiştir. 

Merhum, Türkiyenin en 
eski, binlerce talebe ye
tiştirmiş muallimleriodendi. 
Temiz, alicenap ve fazi
letkar bir insandı, muhi
tinde kendisini çok sev
dirmişti. 

Cenazesi 3ğlt:den sonra 
kaldırılarak asri kabris
tanda ebedi metfeuine 
tevdi edilmiştir. Kederdi- · 
de aile efradına beyana 
taziyet eyler ve ukada
şımız B. Naci Tokaya ba· 
şın sağ olsun deriz. 

zalıyan mihver devletleriyle -=-~--,.·======.......,,,,=====--,.,.....,. 
Japonya bunu yaparken Ame- dan pek a:ı. bir zaman sonra 
rika üzerinde korkutucu bir tahakkuk eden neticeler da-
tesir buıule getireceklerini ha bayırlı tezahürlere şalıid 
•e Amerikanın logiltereye olacağımıza dair bize kanaat 
yardımına mani olacaklarını verecek bir mahiyettedir. 
imid etmişlerse bunda tama· SON TELGRAF: 
miyle aldanmışlardır. Ethem Benice yazdığı ma-

Misakın imzalanmasından- kalede diyor ki: 
beri uzun bir müddet geç- "Romanyadaki barekit 
tiği halde Amerika hükfı- üzerinde duracak değiliz. 
metinin resmi hattı hareke- Komanyadaki askeri işgal 
tinde ve efkirı umumiye- Türkiye efkarı umumiyesi 
ıiude gazetelerde göze çar- üzerindeehiçlbir b~yret uyandır 

pan ifadelerinde lngiltere ile mamıştır. Bu vaziyet Bulgar-
sıkı itbirliğine doğru ve çok lara bir ders olı:naladır.,, 
bariz ve fakat bir temayül VAKiT : 
mevcuttur. Asım Uz " Onlara göre 

Balkan sulhu ., bı.1 şhğında 
losrilter\;oin bu vaziyt:tten yazdığı yazıda Romanyaoıo 

ıonra Japonyaya kar~ va· işgalinden bahsederek di-
ziyetinde büyük bir değişik· yor ki: 
!ik ıimdi gözden kaçmıyor. '•Aimanyanın Romanyayı 
Jıponyaya karşı o kadar neden işgal etmek istediğini 
müsaid ve uysal davraoao ve maksadının neden ibaret 
lngiltere şimdi Birmaoya olduğu bundan sonra anla· 
yolunun tekrar Çinlilerin is- şılacakbr. Balkanların sul· 

.tifadesiiıe açmağa karar ve- hunu muhafaza etmek de. 
riyor ve bu karar1 Japonya· mek buraları kendi işga1leri 
Y• tebliğ ediyor· ve askeri b ikimiyetleri al-

logiltereye bu muvaffakı- tına almakmı demektir? 
yeti bizzat mi b ver cil er ve aıa mınıııııım :ııum QllD!mwnm ımmı11111»ııııınaıııınırııımıı:.wu 

talepnameleri ____ ... _____ _ 
Istanbul ve bmir m1ntake ticaret müdürlükleriyle ihra· 

cat müdürlükleri tarafından verilmekte olan ihraç lisaııs'a-

ıının bundan böyle tesis atları hükumetçe satın alınan ıir· 
ketler ve devlet daireleriyle yapılan malzeme mukaveleleri 

ve devlet obligasyonları taksitleri ve emsali gibi mukave
leler ahkamına deblokaja tahsis olunacak mallar için li10ns 
talepnameleri Ticaret Vekaletine verilecek ve muamele 
Vekaletçe tekemlllül ettirilecektir. ______ .. ____ _ 
INGiL TERE UZUM
LERiMiZi SATIN 

ALM GA BAŞLADI 
-------~---.. ----------

lo giltere ticaret birliği ilk parti olarak 5000 ton üzüm 
ve 5000 bin ton incir satın almıştır. Mahsuleriıniıin değeri 
ile sahlacağına kaai bt1lu ııau mihtabsiller, fiatleri kat'iyen 
düşiirmemektedlr[er. _____ .. _____ _ 
Türk ordusu- lngiliz donan

ması Şarbuk 
limanını bom
bardıın an etti 

nun harikaları 
meydandadır 

---o--
-(Baştarafı Birinci Sayfada)-

l ürk iye cumhuriyeti sulh 
ve mesalimet yolunda iler
lemek için hiçbir devlet ile 
harp etmeği arzu etmemek
tedir. Fakat, her kese, her 
devlet ·ve millete çatmak için 
bahane arayanlarla dolu 
olan bu dünyada sulh arzu· 
su beslemekle sulhu devam 
ettirmenin mümkün olamı· 
yacağıoı pek ili takdir 
eden Cumhuriyet Türkiyesi
nin her şeyden önce girme
ğe mecbur edileceği bir 
harp için de biitiin manası 

ile hazırlaomağı ihmal etme
diğini bilmek, alllamak ge
rektir. 

Türk ordusu ve icabında 
bir anda orduya iltıhak ede
cek Türk milleti ve onların 
başanda bulunan kahraman 

' 
muzaffer ve yılmaz şefleri-
miz, Türk toprakJanurn na
sıl aştlmaz bir ölü .ı uçuıumu 
olduğunu göstermek için tek 
bir vücud, tek bit kalb ve 
tek bir baş gibi azim, iman 

---,o---
Lonra (A.A)-lngiliz Do· 

nanması Şarburg limanıoı 

bombardıman etmiştir. Bom

bardımandan daha evvel 

logiliz tayyareleri Şarburg 

limanı üzerinde uçarak ora

da düş an gemilerinin ol· 
duğunu tesbit ederek lbgi 

liz donanmasını haberdar 
etmiştir. 

Bombardıman muvaffaki
yetle yapılmış ve yangınlar 

çıkarılmışhr. Gemiler döner· 
l..en 65 kilometred~n yan
gınlar görülmüştür. Düşman 

hiçbir mukavemet yapma
mıştır. .......................... 

ı Medeni hayat her şey· ı 
ı dto t vvel sıhhi bayattır. ı .............. .. .......... 

ve bir Hkle beklemektedirler. 
Her halde bize gelecekler, 
bizden görecek l..;rindea çok 
hayretler düşeceklerdir. 

SIRRI SANLI 
~ . 'ıı.u"T'~ 

~ Tayyare Sineması Tel. 3646 
~ 10 1 iod teşrin 940 porşeınbe güollodco itibaren 

· 1--Kadın lhnıal Edilince 
Fransı2ca Söz;[;, 

OY~IYANLAR : 
VVarren Viliam Gait Patrick-V. Lundijan 

Japonyanın i.bzar etmiş ol
oldukları düıünülürse gaflet 
ve muhakemesizliğin bu de
receıine hayret etmemek 
imkin dahilinde değiloir. 

Ramazan -10-
. C':JMARTESI 1 
imsak GünÖğle İkindiAkşanı Yatsı 

1--Y iL M AZ ALI 
Bir haftada binlerce kişi gördü, beğendi, istedi. 

OçOzlü misakın imzasın-

S.D. S.D. S.D. S.D. S.D. S.D. 
4.37 6.14 12.10 15.27 17.50 19.21 
111111unımuıııoıumuım111U1ınıım ımımıııwnaıımı1111111ımw11J1 ı 

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

ki-~J.t1 , ) k " ~:o:: ; •. • L - ı Q. • nt ·rzh ôt' sıe! 9* 

riiiıJaHaiiRtU 
1.~~sd~ 

Hırsızlı1' -o--- ., .. - '° ... lkiçeımelik ŞaıPh et ti 
ğında Emin oğlu l•: ~·~ 
Hasan oğlu 12 yaşıo :~J' 
kı, Hasan oğlu Me ı,.~' 
dükkanında oıefgul ,v 
duğu sırada 10 adet 'JJf. 
tamel ve 250 kurut ıl'.'' 
tindeki saıltları çaldı f' 
dan saatlarla birlikte 
lanmışlard.ır. 

Esrar b;hıo~ 
--o--- ,,,ıl 

Keçeciler Peş~•.ıP' asi 
Kanber oğlu Alının 
de 70 sarıtigraın esr'' 

lunarak ahnmıştır. "'''' 
§ Keçeciler Pefte lı' 

larda hmaH oğlu~ "~ 
ihsanın e.srar s~ttıf b rlİ~~ 
8 santigram esrarl• 
yakalanmıştır. -· ... ·-·-............ -.~ ~~-
Hikim ve &tö, 
deiumuırıile 

--o--- ~,ıı 
Ankara-Adliye fi ~~t( 

hakim ve müddeiu~0 

0 t• 
den 100 kişinin o~k :~ ~( 
yini hakkında yeoJ • ~ ftt • 
rarname bazırlaaı•f ,,et' 
dik için Vekiller bero' 
sevketmi-.tir. Bu h•''· y .,, 

kararname ile ekse'' 
vilayetlerimizde ol•11

0~ 1 

bir krza adliyelerİPe 
yioler yapılmaktadır· 

-o__,, ~ 

Otomobil 1~ 
ne bisikle 

--o-----"~ 
Benzin takyidatı d~e 

muharip memleketler~' 
let sporuuarağbet -~-ı 0 

Geçen paskalya yort (fi 
mobil sporu için ıııe t 
ilk büyük fırsat•"' . i~I 
ettiği halde yollar b'

9 

lerl~ dolm uı;tur. ~,~ 

Londradan baıi •0 f ~ 
dan böyle günlerde~·' -
3000 otomobil geçe4,1 
miktar 380 adedi11e 

tür. ~· 

"''" Yaratmak ber şeY i'' 
ce nilfuslandırmaktl' ~ 

Geniş yurduı:ooııı"~ o' 
köşesini şenfeadirD'~ 01 

bütün Z" rıginlikleıiP1 ~ 
yüceliğinde kuJlaoO'' sıı~• 
ıayımızı arttırw•İ' 

cız. Bunun için de p if 
sayısını ve halini ço~ 
nımak gerektir. 1~ 

Bu itibarla 20 I ~ 
Pazar günü . yapıJa'',11 
ı•oel nüfus ••Y''°'

11 ~j 
let ve ~lus için ı;oe ıJ 
büyük bir iş oldui1'ıt 
birimize anlabıı•l•Y1-f 

BAŞVEKAL~dd 
lıtatiıtik UmuOJ ~ 


