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VE AÇIK 

oıveltin ve 
ibinin hi

belerinden 
sonra ------' lllerika Cumhurreiıi 8 . 

~ha R•zYelt ile onun bu 
.._:L Pta en milhim ve en 
t\d 1a11lacak enerjik rakibinin 
~olarda ıöylenen •e ga
'!'fıt. •rde bir çok tefsir ve 
~ lealara yol açan hitabe· 
,. ıonra mihYerci dip· 

, tlar artık Amerikadan 
~~lerini kesseler yeri var · 

~llaerika mibvercilerin yal 
her ay ba11 fU veya bu 

lblekete saldırmak veya 
Ja bu memleketi istila 

~di altında bulundurmak 
~etine değil, fakat de
... raıi için en büyük bir -:•11 bildikleri blik6md 
._ •e idarelerine, faıizm 

~~Jonal ıosyalizm rejimi 
,•nde de en bOyiik ve 
~İJetli pbsiyetleri vaıı
' le J•ptıiı b6cumları art-

•ia baılamııtar. 
~ih•ercileri teliıe dlltiir· 
~ klfi gelen bir mesele 
._ •ardır ki o da: Va
~on ile Moskovanın an
lltı ·~ ve aralarllidaki her 
.._: ıbtillf piirüzluini yok 
~ le için sarfettikleri gay 

•" faaliyettir. 
~- llltaelenin ciddiyet ve 
il. illetini takdir eden Ber· 
~ b.ı hususta Sovyd Rus
~ ciddi teıebbihlerde 
'-~'•111ağa karar vermiıtir. 
" •lıın Moskova buna kar-

..... dananacakbr. 
... SIRRI SANLI 

ıı:--
'«llyaoların üç 
torpidoları 

battı 
tı loaaa (A.A)-ltalyan teb· 
'ii . . 
tt,~ı-12 llktetrin gecesi dev· 
' ıezmekte elan ltalyan 
..... ~doları Malta cİYarında 
"- 111l laıiliz ka•Yetlerine 

~rtıı etmiılerdir. 
~ •lıon tipinde olması 
~ te111el bir diiıman kro· 
d~&rı batırılmııtır. Diğer 
t, 111•n ıemileri ciddi basa-

"irabl1111ıtır. 
'll~l1anlar her biri 600 to
to, ·~oluk iki torpido ile 1400 
~ 1 ltoluk bir deıtroyer 

~betınit,erdir. 
ht' ••nada iki dlıman taya'' dlı&rlUmllttlr. 

lr ta11are•iı tbıln• din . 
"· 

Sallib, 

~---
ldaTe: I.zmir linci 
~B. •oltağrnJ11 a 

HALKIN 
1 

SESi HAKKIN (H. Seai) Matbaa
SJDda aaılmııhr H E R O 0 N Ç 1 it A R S i Y A S 1 G A Z E T E. 

Valim ·zin mü· 
him bir tamimi 

•• 
Umumi nüfus sayım ı, sayım, kontrol ve 1edek mem•r

ları için viliyetin tebliği: 
1 - 20 Biriociteşri n 1940 pazar günü yapılacak olaa 

umumi nüfus sayımı"da ke~dilerine vazife yerilen sayım, 
kontrol ve yedek memurları ile bizzat tarafımdan bir gl· 
rüşme yapılacak, ıayım ve kontrol memurları biribirleriyle 
tanıştırılacaktır. 

2 - lzmir belediye hududu dahilindeki •e merkeze 
bağh, köylerdeki bütün sayım, kontrol ve yedek memurla
nnın hangi daire, müessese ve meılekte olarsa olaualar 
15 Biriacittşrin 940 salı günü ıaat 14,30 (On D6rt Otaz) 
da Alsancak stadyomunda her halde hazır bulunmalarıaı 

dilerim. IZMIR VALiSi 
F. TUKSAL 

mahar
diyor ki: 

Almanya ile 'Royterin diplo
Bul2aristan 1 matık 

Arasında Ticari bir riri 
Ll"Ddra (A.A) - Royte· 

rin diplomatik muharriri bil-

ROZVELT 
DiYOR Ki: 

1 anıaıma imzalandı __ Ş ___ b_______ Bükreı (A A)-Bulgaris-

Br uğdaki tan ile Alma ya arasında 

k 
iktisadi bir an aıma aktedil 

diriyor. Almanya Remanya 
üzerine akmakta ve Alma• 
tayyareleri Bükreı iiıeriade 
uçmaktadır. Almanlar, Y•· 
nanistanla Bulıaristanın Ro· 
manyanın tuttuğu yolu tnt---o--

,, Tarih bize auni temi
natın ıorveç, Hollanda 
ve Belçikaua da veril-
diğini aöstermiıtir" 

--o,--
Vaıington (A.A) - Ame

rika cumburreisi 8. Ruzvet 
Amerika baya kuvvetlerinin 
garp nuıf kürrf sini müda
faa edeceğini ve Amerika· 
nın harbe girmesini müstel
zem olmıyacak bütün yar'-

dımlı.rda devam ede c ğini 
söylemiştir. 

-Daktatöıl, r diyorlar ki 
Amerikalalar tehlikede ol
madıkları teminatıui neden 
kabul etmiyorlar. Biz şu ce
vabı veriyoruz: Tarih bize 
ayni teminatın Norveç, Hol
landa ve Belçikaya da veril
diğini göıtermiıtir. Ruzvelt 
nutkunu •y aşaaın demokra

ıiler. sözleriyle bitirmittir. 

zarar ÇO miştir. 15 Teşrinevvelden 

m Ühİmdİr itibaren Bulgar milli banka

--o--
Londra (A.A) - Bahriye 

ve bava nezaretlerinin teb
liği: Şarbu. g üzer ınd"' keşif 
uçuşu yapı lo ış ve deniz ve 

· hava kuvvetleri tarafından 

tekrar bomardıman ~dılmit· 

tir, 
Şarburgtea vapur sayısınıu 

adedi çok azaldığı ve hasar
ların çok fazla olduğu tes
bit edilmiıtir. Küçlik bir is
kelede ki torpitolar ve Napol 
yon havuzundaki vapurlar 
bilhassa çok hasara uğra· 

mışlardır. 

--o--

Heybelide OD 
v 

bin çam ae:acı 
yandi 
--o--

lstanbul (Hususi) - Hey· 
beli Adada çıkan bir yaD
gıada 50 d6niimliik bir sa
hada on bin çam ağacı yan-

ı mııtır. 

ları. Rayşmarln 32.5 leva 
üzerinden alacaklar ve 33 
levaya satacaklardır. 

Badema Demirmuhaf ız
ıar tevkif at uapa. 

mıuacaklardır 
Bükreı (A.A) - Romen 

Emniyet umum m&dürii neı· 
rettij'i bir emirde Demir 
muhafızların badema bot· 
bebot tevkifat yapmalarna 
menetmittir. 

Tevkifat yalnız kanuni şe· 
kilde ve tevkif m&zekkue· 
siyle yapılacaktır. Ayni za· 
manda 600 Demir muhafızın 
polis kadrosuna alınması te· 
kerrür etmiştir. 

....... , ...................... .......... -.... ~ .. .. 
İ Beı leyinız ! İ 
ı @ ı 

1 

malannt arzu ederek bu 
sayede S&vet kanalına 
doiru bir ileri hareket yap
mak niyetindedirler. 

Fakat bu painın mevkii 
tatbike geçmek için &nllae 
rastlayacağı kuvvetli Ye k•d · 
retli ordulardan başka ba•a 
filolarımızla akdenizdeki do
naamamız ve Mııırda Ye Fi
listinde büyiik ordularımın• 
hazır bulunduğuna anat ... 
mamabdırlar. 

,,Uçan Kale" 
Nevyork (A.A) - "Uçan 

kale" ismi verilen bOyilk 
bava bombardıman tay1are
lerinin bakında lnıiltereye 
gönderilmesi için tetkikat 
yapılmaktadır. 

ı Borllne kadar zevk ve lezzetle okuduğunuz "Kocamı: 
ınaııl ıattım" adlı romın nihayet bulmuştur. Çarıambadanı 
ıitibaren "Kocamı nasıl sattım" adlı roman kadar ıiizel,ı \ 
:nefis, meraklı ve bııtan başa Fuarın bakikatlerile dolu: 1 

ıaşk Ye heyecan romanı olan: ı 
ı 11Faar Se•dahları" nı okuyacaksınız. ı ı 

Miişteri - Çılgın bir bidde .. le ne daruyorda.. 1An11pa 
ıeyabati için bir bilet •. 

Biletçi - Durmıyorum.. Y anlıılıkla bileti lıtaabala k .. -

................................................... , .. tim Mazhar Oımana ıidecekıiniı sandım da ... 
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IHAYATTA MUVAFFAKI 
1 OLMARIN· SIRLARI i 
Fauatta,berkes Muvafİ 
pa!_!llabilir m~?-Evetıı 
L Yazan: SIRRI SANLI ~ 

--• -88- uıımıuıımımmııımım, 

Amerikanın _meşhur 
miluarderi karnecinin 
ilk muvaf f akıuet Bseri 

-o-m 
Meşhur Amerika milyar

deri karnecinin muvaffaki
yet amillerinden biri de her:. 
keıi adı ve ıana ile tanıması 
ve ona kendi iımile bitap 
etmesi olduğunu şu aşağı
daki vak'• pek gilzel isbat 
etmektedir. 

ICarneci PensHvanya de
miryollarının çelik ibtiyacır 
•111 ne suretle kendi fabri
kasına çevirdiğini ve tahsis 
ettiiini ıöyle anlatırlar. 

Penıilvanya demiryolları 

iclaresi, önce PuUman adında 
bir zatla anlaşmış olduğun
dan bu zat karneciye müt
biı rakip kesilmişti. Karneci 
ince biirlik bir çelik fabri
kası yaptırdı. 

Bir gln Pulmanın Ne•yor
ka ıitiğini öğrenen Karne
ci onu takip etti, ettiği ve 
misafir olduğu otelde bir 

eda kiraladı, bir salonda bu 
mlithiş rakibile karşılaştı. 

Hemen güler yüz ve tallı 
dille onunla konuşmağa baş
ladı ve bir aralık: 

- Mister Pulman zane
dersem ikimiz de delilik ya
pıyoruz. 

Dedi. 
Pulman fU cevabı verdi: 

- Ne de~ek istiyorsunuz? 
Karneci hemen zil.eninde 

taHrladığı ve hazırladığı fi
kirlerini iır:ab ettikten ıonra 
ıu sözleri ilave etti: 

- Biz ikimiz. de birbiri-
m.izio gözünü çıkarmağa ve 
çeHk fiatlerini gittikçe in
dirmekte devam edeceğimi
ze el ele versek ve bu işi 
müştereken yapsak daha 
kirh çıkmazmıyız. Dedi. 

Pulmana biraz yaklaştı ve 
yumuşar gibi oldu. 

"Peki dedi, müşterek bir 
işe karar verdiğimizi farze• 
clelim bu şirk etin adı ne 
ulacaktar?,, 

Karoeci hemen cevap ver· 

di : 

- Tabii (Pulman Palaca 
'Hfonları şirketi) olcak. Pul

maoın yiizii güldü ve hemen 
ayuştular, bu uyuşma Ame

tika sanayiiade inkılaplar 
yaratm•ş oldu. işte bu da 

ııuıvaffakıyet şartlarındandır. 

-Devamı var-.............. .. .......... 
ı Ee biiylik eserimiz, Cum-ı 
ı luıriyetimizdir. ı .............. .. .......... 

(ll•lkın ••IJ ı 4 11 cif ad• 
--------------------=-----;. 
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Korkunc ir , 
ölüm ~ ı.işareti 

---
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Ingilterede kralı tahtındlln • oynamak müsadesini verdi-
indiren ve idarei hükumeti ler. 
eline alan Kromvel'in zama- Bu sırada idam kararını 
nında bir kış gecesi. Krom- veren divanıharp te Krom-
vel barpta bir mevkii müs- velin riyaseti altında yeni 
tahkeme sahte bir hücum bir içtima aktetmitti. 
yapmağa memur ettiği üç Kromvel pek düşünceli 
miralayı, bu.olar hakiki hii- idi. Salonda iri adımlarla 
cumla istibkimı zabtettikle· bir aşağı bir yukarı dolaşır-
rinden dolayı, Londra ça- ken birden durdu : 
ğırtmış, divanı harbe vermit- -Hayır onların hepsi 

tir. Divanıharb kararı idamdır. idam edilmiyecek! dedi. Ib-
Mabkum miralaylar ailelerile ret olsun diye yalnız birisi-
ıon defa görüşmek üzere nio ceza görmesi kafi. Kura 
evlerine gönderiliyorlar. çekeceğiz, efendiler. Mah-

Bunlardan ordusun en kumları getiriniz. Şu duva-
genç ve en cesur zabiti mi- rın kenarına, e.rkaları kapı-

ralay Mayfer, evinde karı- ya gelmek üzere, diziniz ve 
sının ve küçük kızı Abinin bana haber veriniz!,, 
yanında kendisini tekrar ha- Kromvel sal~nun yanın-
pishaneye götürecek müfre- daki odaya geçerken yave-

rine emretti: 
zenin gelmesini bekliyor. Mi- -Kapının yanrndan ilk 
ralayın küçük kızı hiç ltir geçen çocuğu bana getiri-
şeyden haberdar değildir. nidN 
Babaşının kendisine bir ma- Yaver on dakika sonra 
sal söylemesini istiyor. Ba- yanında kız çocuğu olduğu 
bası başına gelenleri masal halde avdet etti. 
diye anlat.yor. Bu sırada Bu miralay Miyferin kızı 
askerler kapıyı vuruyorlar. Abi idi. 

Miralay evveJi. karısını, Abi cesur ve teklifsiz a-
sonra çocuğunu kucakladı. dımlarla ilerledi. KromveJin 
Askerler kendisini ortaları- yanına giderek kucağına 

na aldılar. Zabit "ileri,, ku· 
mandasını verdi. 

Abi hem arkalarından 

bakıyor hem de annesine 
bağırıyordu : 

-Gel sen de bak anne, 
bak bak babam ne güzel 
yürüyor ! 

Ertoai sabah genç kadın 
yatağından kalkamadı. Abi
ye avunması için sokakta 

DiKKAT 
Nar Bagramı Geldi 
Nar bayramı müaasebetile 

Pınarbaşı Safa gazinosu bü · 
yük fedar karlı ldarla açıldı. 

Soğuk su başlarında yeşil çi
men ve nar ayva ağaç

lan altında tğltoceli va· 
kit geçirmek ve kışlak nar 

ve ayva ihtiyaçlarınızı temin 
etmek içio Pınarbaşı Safa 
gazinosuna koşmalı munta
zam ıaervis ucuz fiat 

·KOŞ GÖR 

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

çıktı, oturdu. 
-Sonu var-

Bir senenin her agında 
r evkalade hldiseıerıe 
karşılaşan genç kız 
Sinema artisti Ye ismi Lu

is January olan bu güzel kı
zın ikinci ismi olan "Janu
•ry,, ingiHzce "kanunusani,, 
demektir. Şu halde ismi 
Luiz kanunusani olan bu kız 
şubat ayında en büyük mu 
kavelesini yapıyor. Mart 
ayında aşık oluyor; N san 
ayında bir güzellik müsaba
kası kazanıyor, Mayıs ayın
da da sevdiği adamdan iz
divaç teklifile karşılaşıyor. 

Hayatının daha önceleri-
ne gidelim. Luiz January 
Haziran ayında doğmuş, 

Temmuz ayında vaftiz t dil 
miş Ağustos ayında denizde 
bir boğulma kazası geçirmiş 
ey filde ilk defa olarak oto-
mobioi kendi k':Jllaomağa 
muvaffak olmuş, Teşriniev-
velde otomobilini fazla sürdü
ğü için cezalanmış. Teşrini
siade piyang kazanmıştır. 

Evlendikten sonraki abva· 
li pek takip edilemiyor. 

tındda v 4 çdocuk "Milrif "~ Vetaıdimizll 
og~r 0 dikkat nazarına 

Yuguslavyanın Sancak ka
zının Bukel köyünde Osma
nın karısı Emioe geçen gün 
bir batında dört çocuk do· 
ğurmuştur. Çocukların ikisi 
erkek ikisi de kızdır. Emine 
geçen sene de bir batanda 
iki çocuk doğurmuştu. 

On sekiz yaşında kocaya 
varan ve bugün 20 yaşında 
olan Emineoin altı eYladı 
vardır. Emine doğumun üçün
cil g-iinii kocasiyle beraber 
kır işlerine başlamıştır. Ço· 
c:uklar ve anaları s1hbatta
dırlar. 

--o---
Yığitliğin ga
rip bir isbat 

şekli! 
Hindistanın şarkında Bir

manyanın şimalinde yarı Yah
şi halk arasında insan öl
dürmek adeti bili caridir. 
Her genç yiğitliğini gö5ter· 
mek için mutlaka bir ada
mı ildürmeğe çalışır. Mu
•affak olduğu zaman yiğit
liğiJe iftibar için öldiirdüğü 
adamın kafaunı ailesi neı· 
dine gönderir. 

lngili:r: demiryeı lu memur
ları trenlerde bu gibi inaan 
kafası naklini şiddetle ya
sak etmişlerdir. Fakat yerli 
gençler başka bir usul bul
muşlardır : Öldürdükleri a-

damın kafasını kuruttuktan 
sonra posta paketi yaparak 
ailesine ıröoderiyorlarmış. 

Son zamanlarda kolipostal
lardan fena koku intişarın

dan şüphelenen posta me
m11rları zabıta şefleri önün
de birkaç paketi açmışlar 
içlerinden yarı kurumuş in
san kafaları çıkmıştır. Bu 
hadise üzerine Birmaoya 
umumi valisi posta paketle
ri1 i insan kafası nakledil
m eii yasak olduğuna dair 
bir emirname neşretmiştir. 
E ·nirname bütün gazetelerde 
çıkmış ve istasyon duvarla
rına a . ılmıştır. 

-o-
Bazı meldeplerde baıı 01ı",: 

k'taP allimler, okudukları 1 l be· 
rın haricinde olarak t~; .. ,t 
lerden daha fazla uuı kell' 
ve tafsilat istemekte "e di~' 
dilerinin fazla olarak "er 1 ,,ı 
leri izahatın not tutoln1•

9 
0~· 

da istemediklerinden, ço~O' 
lar bir kaç sene sonra ~ol•f 
yacak kitapları aray•P.' etiO' 
tedarik etmek mecbor•Y 

de kalıyorlar. . ıtı•' 
On beş yirmi dersıD • b'' 

dan nasıl çıkacaklarıD~·reO' 
zan beceremiyen baz• of fi 

ciler için bu hal maneO ot• 
madeten e2ici birşey olu'tı' 
Maarif işlerinde her. 0~ bİ' 
nin ten 1ir ve tashih•111 ,e 
meslek ideali yapan g.e~ç jıiO 
değerli Maarif Vekıhlll oi 
au mesele hakkında da ~e.ç 

t b• . • ı'bt11 ve aze ır tamımıne 

vardır. k'fl' 
Çocuklar~mızın . ~ak ,~e' 

malümat edınmelerıoı b~ fi 
ister, fakat meseli tarıb j.
cuğraf yayı fazla öj'reııe~e· 
derken kimya ve beode ter 
den kurban giden talebe el 
b 1 . v •• e••' . u unacagına gore, d•~' 

yüklü olan prograıııJar ,e· 
dersleri her talebeye ~l j~ 
tebildiğimiz gün keod1"',ıJ1 
bahtiyar saymakhğımıı Jjl 

gelir. ııtl 
Çocuk ana ve bab• bd 

tar fından bize bildirile0 
1
. 

dil ek hakikaten dikkat o 
zarına alınmağa değer· 1 
UllUQlllllDIMIA11111111 f1Ulllı 1:111 ıfl 1 

I Halkın Sesi s:.ı~ 
-ımım.uıııı aııııu Gll--•••oam---~ 
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Satılık baklı1-
ı. d •• kk.,.JJ' ıye u a jf 

Karataşta loönü cadde121J6 
de kuakolun karşısınd• Of' 
numaralı bakkaliye ve o> tı' 
kirat dükkanı devren 5' 

lıktır. 
Dükkana 

malıdır. 

o' - t ol~ muracaa , 

~ 
Doktor Öperatör ... 

Dahi ke ,ı Dr. Fahri Işık izMiR ASKERi H~sTA'tı 
ızmir Memleket Hastanesi KULAK, BURUN ve 80 ~' 

Rontken Mütehassısı H~S TALIKLARI MÜSEHAStfl 
Rontken ve Elektrik ~edavisi ikinci Beyler sokağı No (,_ 
yapılır. ikinci Beyler Sokak Hastalarını her gün öğJed1,. 29 No. TELEFON 2542 sonra kabul ve tedavi e~ 

r-ELHAMRA-SINEii~-ı 
ı 
ı 
• • 

Bugün matinelerden itibaren 
Glzelliğine dayaoamıyacaiınız barikulide bir filiı:P f 

' ı ...... .............. IZMIR ...................... ı: ı ı 
Fransızca söz ü 

: Kız K•• ıt•• L• • Nihari ı tBaşröllerde: Alıce Fay - Constence Bennett - Nancy l(eU1 f 

kanatlı . Kadınlar 

ı ER KEK u ur ısesı Leyli ı ı Foks jurnalde, en son Ye mühim b.aberler 

ı Orta okul •e Lise sınıfları •ardır. Ciddi bir tahsil ve ı ı Seanslar: her gün 2-3,30-5,30-1,30-9,31 1 
: terbiye yuvasıdır. lngilizce; Fransızca, Almanca dersler~neı ı Cumartesi ye Pazar l 1,30da başlar ' , J 
ı ehemmiyet •erilmiştir. Leyli 210 niharı 75 liradır. Üç ı i Dikkat - Haftanın biltün günlerinde ilk başlama •;o j 
ı taksitte ahnar. Memur çocuklarından yüzde 10, şehit ço- ı ı:ınsları UCUZ HALK MATINEtERIDIR. Fi. 20- 25:_.,/ 
• cuklarından yüzde 40 tenzilat yapılır.. ı ..._ ............... .., • •• ,..... • • •••• • • -,-
• ........ ............................ .. 4:rı:I! ••ı.ıKMı••urn .................. 
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ır Gül, ister Ağla 1 Ya b 
~lllakları ız.ı 

ncr dil bilen 
~ . 

m murlar ıcın 0~apayıv r , 
~~ ,:ırıak yazmak bilmiyen 
"Jı •ı:na :karı sından mek 
~ fel~işti. O kumak yaz
tİtti: bılen bir tanıdığına 

acılacak ımtihan 
' ----··-----

\~Karımdan mektup gel- Yabancı dil bilen memurlar ıçın Maaıif Vekaletince 
ll Gtfen bana oku, dedi. açılmakta olan imtihanlardan üçüncüsü ikinci teşrin ayı 
'-'Gıı. bir de ricam var. Ne içinde yapılacaktır. Imtihar:. bu sene de lstarıbul üoiversi-
~&6 k~rı kocayız. Birbirimi- tesi ile Ankara dil, tarih - coğrafya fakültesinde yapıla-
~ Ylıyecek fena sözlerimiz caktır. 
~ ~~lur. Eğer mektupta böy- ------.. ------

~,111' ley varsa OnU okur- 10 v•ıA k•• k 
~p· lltzaketen kulaklarını 1 ayette oy maranv:ozlu 
0'Yıter olmaz mı? d • •ı•k k i 

·~ l'1yup yazmak bilen bir ve emırcı l ursu açı ıyor 
t,h:111. cahil ve saf adamın .. ----
'ıe rıcaıı karşısında gül- Maarif Vekaleti, geçen se e tecrübe mahiyetinde ol-
s"ek için dişlerini sıktı. mak ve köylülerimizin ufak ihtiyaçlarını mahallinde temin 
taı de ey kari buna etmelerini mümkün kılmak üzere bazı yerlerde marangoz 

1. ve demircilik kuısla.rı açmıştı. Vekajet aldığı müsbet ne· 

~! Gu" I, ı·ster Ag"""la ticeler üz~rine bu sene 10 vilayette bu kurslardan açmağa 
ı~ karar vermiştir. 

~ınız kral ve kraliça. y AB NCI ASKER
••ıı müşt~rl Dldrkları LiK ŞUBESİ BAŞ-

1 magaza KANLIGINDAN: 
-~liltere ve Ingilterenin 
~ teınlekelerinde mağaza· 
hd~ Yazılanına, mektup, ka-

rına, zarflara: 

++------
Eskişehir askerlik şubesine mensup ihtiyat hizmetini yap

mamış olan 32~, 328, 329 doğumlu piyade eratmın yabancı 
askerlik şubesine müracaatı ilan olunur. 

a..
11

~Y appointement to Hiı "I, ............. _ .................. , .. .. - ~ ........ - .... .. 
Jtıtyl 

A K A L A R c~ ,, Ş 
~- 11a.lesi yazmaları mutJa-
te tı~ ıene müddetle Kral ++••••••••••••" ..................................... .. 
ti,~•hud Kraleçenin müşte- Yaş meselesi 
ı.: 1 olaıaları şartına tibi-
"'lf, Ellisini aştığı halde otu-

•·fl\raJ Beşinci •jorı',, bu zundan fazla görünmek is-
.. temeyen bir bayan bir mec-
la •tı bine yakın tüccara liste yaş meselesi açılın~a : 
iç~bftleylemiş idi. Bunlar -Benden bahsetmeyiniz 
~İtllde dokuz ekmekçi, on dedi, malôın ya ben yüz ya-

Q eczane vardır. şıodayım .. .. 
dir tıılin bu miktar tam 1375 Bir bıly atıldı : 
~ -Kadınların söyledikleri-

lleıuı VE SA TILll ı:;;~ .. :•raoıaı iskonto etme-

t, liıata hane kaı şısmda bir .. :•fı Bahribaba parkına 
ti lır havadar ve ferahlı 
daktrik, su tesisatına malik 
~ rt odalı bir ev kiralıktır. 
ı,:11tliği peşin olarak 250 
t'dır. 
~.f!!esi afatı dersiye 
~Kenan Türk 

Çok k ıymetli san'ankar 
8. lbrahim Aybars 

Bir elektrik işiniz ve bil
hassa ustası yok denecek 
derecede az olan bir (radyo) 
tamiriniz oldu mu; bu çok 

· değerli ve ayni zamanda 
mütevazi ve insaflı san'it
kirm Karşıyakada Kemalpaşa 
cadesinde (108) numaralı 
"Elaktrik v .: Radyo,, atelye-

ıioe koşunuz. 

Aferin 
Bayan yatarken hizmetçi-

sine : 

- Yarın sabah saat altıda 

beni uyandır! dedi. 

Kııı bütün gt.ce uyku 
tutmadı, nihayet bir 

daldı ve çalar saatle 
dı. Saat dört. 

aralık 

uyan-

Hemen yerinden fırladı, 

bayanı uyandırdı: 

-Daha ild saat rahat ra-

bat uyuyunuı, daha erken 
dedi... 

-*-

Zeka ve 
cesaret 

-o-

Gcnç kız evlenmek 
cesaret ve zeki sahibi 

kek istiyordu. 

Delikanlı: 

.. 
ıçıo 

er-

-Geçen gün boğulurken 

seni kurtarmam bir cesaret 
değil mi? 

-Ya zeki ... 

-Sandalı deviren de ben-
dim. 

Kız memnun oldu ve ev· 
lendiler!.. 

00 ....................... [!]. 
ıı ocamı e-ııı 
ıden Satt ?ti 

ı!J~"tiı. ... ~ . ............ .=iOO 

[~!-~~! Yaı.ln:SlRRI Sl d\'Ll 1 
~"'"'~~~""'~~,,~~~,~~ 

Onu sat mak deınt:k h ı · 1 

şımd-.n atıp onun p.~nçesİtı 

den kurtulnıak is.tm~~ d e
mekti . 

Ben kocam d en ay rı lı ı ık 
ıçın çareler düşün ürke ı 
onun kumar arkadaşlanudan 
yaşlıca bir kadın bir gün 
bana şu sözleri söyledi: 

- Aziz kardeşim gözle
rini aç, bayan Şadiye koca
nı baştan çıkarmak üzere 
dir. 

Ben hayretle sordu • : 
- Bu ellisini geçmiş ka

dın onu nasıl baştan çıkara
bilir? 

- Pek büyük bir kolay
lıkla; elliyi aşkın bu kadın 
yüz elli bııı iradan fazla 
nakdi serveti vardır. Koca
mın bütfüı kumar borçlarını 
o ödemeğe başladı Eğer 

dıkka t dmez ve oolan böy
le başları hoş ve serbest 
bırakırsan bir gün ikisi de 
birden ~ısıra firar edecek
Jerdir. Çün ·iı kadının Ka
birede de bir kaç aparhma
nı varmış. Bana g6ceome 
amma, kocanın ne para can
lı bir adam olduğunu bilir· 
sin. 

Hatta işittiğime göre bu 
zengiu ve sefih kadın senin 
bayı gürültüsüz, davasız 
senin elinden alabilmtk için 

sana büyücek bir tazı:ııinat da 
vermeğe hazırmış : 

Ben nefretle atıldım: 
-Para için, evini yıkma

ğa, ocağını söndürmeğe ve 
nihayet karısının namusunu 
satmağa razı olan ve yine 
para için kendi varlığı
nı bir kadına satan bir 
adamdan kurtulmak, benim 
hakkımda çok hayırlı ola
caktır. Eğer benim param 
olsaydı, bu herifi benden 
çalacağı için o kadına ben 
bir para hediyesinde bulun
mak isteyecekdim. 

-Demek kocanın o dul 
yaşlı ve zengin kadınla kaç
malarından müteessir olma
yacaksın ; 

-Bilakis çok sevi nece-
gim. 

Beş altı güodcnberi kocam 
eve gelmiyordu. Bir hafta 
sonra bayan Şadiyeden için
de (2000) lirak bir çek bu· 
bulunan şu mektuba aldım. 

Mektup Atiaa pust· nl!si· 
nin tamiasım taşıyo ::- du. 

Mektupta şu keiimder ya
zılıydı: 

"Muhterem barar: 
"Size yolladığım bir ırk.t· 

daş vasıtasiyle kocanız s ;v
medi~inizi ve or.1.d:ın ay ·d
ma•,ıa meınnuo v~ bal tiya. 
elacaiır.ızı ö,irencim. Sıze 

14 l•ci Tepba 

Müsevilerin 
teberrüleri 

--o--
Dün bayramlarını kutlula

mak için sinagoglarda top· 
'auan mu.sevi vatandaşları 
mızın güzel bir hareketini 
. 't''k ı şı .:ı . 

Karataş ilkokulu direktö· 
r ü bay Kuriyel kısa bir hi
tabede bulunarak bugünkü 
harp vaz~yetini izah ettikten 
sonra en müessir harp va
Mta ve müdafaasının tayya
re kuvvetleri olduğunu an
latmış ve bütün musevileri 
bu yolda memleket havacı
lığına pek büyük: hizmetleri 
dokunmakta oJan hava ku
rumuna yardım edilmesini 
tavsiye etmiştir. 

Mumaileyhin bu hitabesi 
derhal tesirini göstererek 
birçok tanınmış museviler 
bava kurumuna teberrülerde 
bulunmuşlardır. Bu teberrü
lerin bugün kuruma tevdi 
edileceği ayr.ca anlaşılmış· 
tar. 

Bllııdan başka gene okul 
müc!ürünün teklifi üzeı;-:e 

komis)onlar teşkil edilecek 
ve ianek r toplanacaktır. ___ .... __ _ 

SADi TEK 
İz mirde 

Değerli sahne artiıtimiz 
Ertuğrul Sadinin güzide bir 
temsil bt. yetinin başında bu 
sabah Izmire gelmiştir. Sadi
nin tiyarosu ilk 3 te:nsHirıi 

Karşıyaka uMELEK,, sine
masinda verecektir. 
San'atkirlar bu geca "İzdi

vaç komedisi,, adlı yeni bir 
vodvil oynıyacakJudır. 
Ertuğrul Sadi ve arkaşları 
Karşıyakadan sonra Halke
vinde birkaç temsil verecek· 
]erdir. 

Uzun ıamandanberi ciddi 
ve güzel temsillerden mah
rum olan lzmirlilerin bu fır· 
sattan istifade 
tavsiye ederiz. 

etmelerini 

Evinize bırakılacak fitre 
zarfını boş çevirmekle, Türk 
gellçliğini kanatsız; yoksul-

ların yardımına koşan kızıla

)'• ilaçsız, saı gısız; yetim 
yavruları kucağında barındı-
ran Çocuk Esirgeme kuru· 
munu da sütsüz, gıdasız; bı
ra ~ mış olursunuz. Çünkl 
Hava Kurumunun topladığı 
fitrder bu üç Kuruma ait-
tir. 

~ .. ....., ........ . 
lotfeo küçük bir hediye ıön
deriyorum, kabulünü rica 
ederim.,. Şadiye 

Mektubu okuduktan sonra 
'~uısoın namusunu satan bir 
r,. damı ratın alan bu yatlı 
ve abdal kadırıa kİzmak mı, 
yoksa acımak mı lazım ıele
cek , diye saatlarca dütün
düLl, düşiindüm, dütündtlm. 

SON Radyonun hastalıklarını 
8 teşhis ve tedavi hususunda ............................... r:m ... --................ ____. ............. , ............ ililiiili ............. ... 

t ~l çeılt, uygun fiyat, gösterdiği sadakat ve meba-
eınıı, kabkısız ve iyi maı.: rete siz de bizler gibi hayran Milli Piyango Bileilerini~i ([~AADeT) 
~lııveriıte saygı, doğruluk kalacaksınız. Hararetle tav-

lt ın . r&8 si • ederiz. ıd,eslndeft allnız)Cua"k•'PD Pollrır.erkul (ortıııJ~, •. 6(,4J au.ı. T~bcin UadeıTelefon8{97 
._____~~~~~~~~~~--~~~~---~--__J 



SAHiFE .. (Halktn~s-1) ı' 1ı1ci1~ 
·~~~~~~~~~~~~~~-~-~,,,.. 

f H;ikd~kt~;;i• (Ş(itiri"iiAiEniEıii' ı t • Am~rika ~a •~ic~ret Veki-• (iüı'iiffABiHtfl! 
lnun öğütleri: 9! •-.. =-..-.. """'"' .. Sıparış edılen lımız Ankara- •&-ta ~~ ~. 
1111111011110 ---o--- "11111

.: Izmir Nazilli tayyareler a döndüler Ahmedin b~1 

Gene üzüm ve arasında o--
0 na destİY1 

Vaşington (A.A) - Cum · Ankara (Hususi)-Ticaret 
nebati gıdalar --o-- burreisi Bay Ruzvelt, Ame- vel ilimiz Bay Nazmi Top- VUrmUŞ 

Yarından itibaren lzmir - rikada bitaraf memleketler çuoğlu bugün ekspresle şeh-
hakkında Nazilli arasında bir motörlü hesabına imal eoilmekte olan rimbıe gelmişdir. 
---o-__ vagon treni ilaveten işleme- harp levazımının milli mü- o--

Besl.IUBD gıdalar ftldugvu ğe baştıyacak ve büyük bir dafaa ihtiyaçlarını karşıla- Bir Alman he-
il ihtiyaca cevap verecekti. mak üzere hükumetçe mü-

•b• "ld" "d Bu tren her gün sabah saderesine izin veren bir yeli Moskova• Dl 1 o uren uı a. saat 8.17 de lzmirdeo hare- kararname imzalamıştir. 
1 da Vardır ketle öğleyin Nazilliye vara· lsveç hesabına Amerikan ya gidiyor ar cak, akşam saat 17.23 te fabrikaiarında yapılmakta 

8 1 300 b b d Tokyo ( A.A ) - Royter - - Nazilliden hareketle saat o an om ar ıman tay-
hh •f' 'k h k bildiriyor : Halkımızın sı at ve a ı- 22.17 de Alsancağa gelecek- yareıi Amerı a 6 umetine 

yeti, hastalıklara . tutulma- tir teslim edilmiştir. Alman hariciye4Jİne men-
maaı ve nihayet daıma genç . Siyam için ıiparit edilen ıup bir heyet yakında Mos· 
ve dinç yaşayarak uzun ---o-- Ye ManiUada bulunan lO kovaya gidecektir. Bu heyet 

dl SPOR HABRLERI 1 ·ı ·ı S R ömürlü olması için gi i mesi askeri tayyarenin de Ame- ngı tere ı e ovyet usya 
lium gelen yolu gösteren ş•Jd M 1 rika hükumetinin emriyle arasında son günlerde gö-
naıibatleri bir çok şahsi ve 1 aç arı ayni akıbete uğrayacağı tab- rülmekte olan iyilik hare-
mesleki tecrübelerin ilavesi Dün AIHncak stadyomun- min ediliyor. ketlerini durdurmağa çalı-
ile tecrüme ve tefsirine de- da şild maçlarına başlan- ,acaklardır. --o--Yam ederken doktorlarımız- mıştır. ilk karşılaşmayı Göz-
den Bay N. R. ve F. R. tepe - Demırspor takımları 
tarafından gene üzüm ve yapmışlardır. Göztepe Demir 
aebzeler hakkında yazılan sporu 2-3 yenmiştir. 
afağıdaki iki makaleyi mu- ikinci maç Altınordu-Altay 
vafık bulduk. takımları arasında cereyan 

Bunlardan sonra besliyen, etmiştir. Bu maçta 3-0 Altın 
kuvvetlendiren, şifa veren 
ııdalar ve ömrümüzü kısal-
tan, bizi vakitsiz ihtiyarla
tan ve çok defa da zebirli
yen ve öldüren gıdalar bak· 
kında uzun uzadıya malumat 
vereceğiz. 

Meseli geçen büyiik harp-

ordu galip gelmiştir. 

---o--
Konya Maarif 

Müdürü 
Konya Maarif müdürlüğü· 

ne tayin edilen lzmir Maarif 
müdürü Bay Ah Riza Özkut 
dün sabahleyin Kooyaya ha
re ket etmiştir. 

--o--

te yedi sekiz ay denizlerde 
kalmak mecburiyetinde ka
lan bir Alman tabtelbabir 
mürettebatından, ağızlarına 
meyve ve sebze koyamadık
larından ve yalnız et, balık, Maarif 
hamurlu ve yağlı yemekler, Veka-
konservalar yemek mecburi- letı• nı· n tamimı· 
yetinde bulunduklarından 
nasıl birer birer zehirlene- Maarif Vekaleti yaptığı 
rek öldüklerini ve nihayet bir tamimde, askere giden 
Amerikan hükumetine tes-
lim olmaktan başka çare 
bulmadıklarını okuyacaksı-

DJI. 
t: Y alnıı sıhhatinize kıymet 

-.e ehemmiyet veriyorsanız 

bu nasihatlerimizi kesip bir 
yere saklamanızı ve çoluk 
çocuğunuza okutmanızı tek
rar rica ederiz. 

Bahsettiğimiz iki makale 
ıanlardır: 

.. Tam gıda:ve de a ilzüm,, 
Üzüm zamanı heDüz geç

medi. Memleketimizin bu 
hem bol, hem de şifa ve 
nefis meyvesi en kuvvetsiz 
midelere bile hiç tereddüt-] 
süı tavsiye edilebilecek ye · 
gine mugaddi ve leziz gı

dadır. 
Geniş bir tabığın içinde 

bir kuzu dolması heybetin
de yatan iri bir salkım ça· 
vuşun çalımı biç te haksız 

değildir. 

Halk Doktoru 
-Devam tdecek

•--••••• •ıııımıaıııır:mnsmıaıı11 

Ramazan -12-
PAZARTEsı 

lmaak GünÔğle fkindiAkşam Yatsı 
S.D. S.D. S.D. S.D. S.D. S.D. 
4.37 6.14 12.10 15.27 17.45 19.21 
-•llllllaııımlBllDllftllll U!lllllllllltl111111lltHllllll!IWUllll 

öğretmenlerin vazifelerinin 
okulun diğer öğretmenler 

tarafından yapılmasına bil
dirilmiştir. 

Japon harici-
ye nazırının 

nutku 
----o-

1 okyo (A.A) - D. N. B. 
ajansı bildiriyor: 

Japonyanın akttetmiş ol-
duğu üçler muahedesiyle 
imparatorluk siyasetinin kut
lulanması dün pazar olmak 
dolayısiyle Tokyonun 6 mey- , 
danında yapılmış ve toplan· 

tilere200bin kişi iştirak etmiş· 

tir. Alman ve ltalyan elçi
leri söz almışlar ve Japon 
hariciye nazırı da bir nutuk 
söylemiıtir. Masoka ezcümle 
demiştir ki: 

"Üçler paktı sade bir ve
sika değildir. Beşeriyetin 
refabine yarıyacak bir pak
tır. Çünkü bu pakt harbin 
genişlemesine mani olduğu 
gibi bu harpte Almanya ve 
ltalya muzafferen çıkacak-
lardır.,, · 

Dünkü hava. Sargılık-kağıt 
muharebelerı 'ı mukavvaları 

Londra (A.A) - Düşman 
tayyareleri lngilterenin ce- l Dış ır. em leke ti ere sevket
nubi şarkisine hücum et-

1 tiğımiz mallann sargıları 
mişlerdir. Bu hücumlarda olarak kullanılmakla yurdu-
Almanların diğer günlere muza muvakkat muaflıkla 
nazaran az tayyareleri işt _ sokulan kağıt mukavvaların 
rak etmiştir. Bazı düşman ihraç müddeti iki seneden 
tayyareleri kenti aşaraklon- üç seneye çıkarılmıştır. 

dra civarına varmışlardır. Bir deniz 
Londra ve civarında bom-
balardan az hasar olmuştur. 
Bir düşman tayyaresi dü
şürülmüş ve bir tayyaremiz 
üssüne dönmemişse de pilo
tu sağdır. 

Londra (A.A) - 12 Teş
rinievvelde nihayet bulao 
bir hafta zarfında Almanya
ya yapılan hava akınları ge
çen haftalar nazaran daha 
büyük bir mikyasta olmuş· 
tur. 

Almanyada motör, demir
yolları, Krup, aleminyon Ye 
1,5 milyon petrol tasfiye 
eden fabrikalar bombılan
mış ve Norveçteki gemiler 
batırılmıştır. 8 logiliz tayya
resi düşmüş ve 3 Alman 
tayyares tahrip edilmiştir. ---

Yirmi Çiıı 
fırkası 

Tokyo (A. A) - Domei 
ajansının merkezi Çi oden 
bildirdiğine göre yi:mi Çin 
fırkasına karşa Japoı la•rn 
yeni bir taarruzu başlamış · 
tır. 

• 

faciası 
lstanbul (Hususi) - Görele 

aç,klarında Tirebolulu Ibra-
himin motörü batmıştır. Mo
törde bulunan 43 kişiden 

J3 ü buğul uştur. 

---o--
HiNT 

Müslümanları 
Londra { A.A ) - Hind 

müslilmanları kongresi Na· 
zizm ve Faşizm aleyhinde 
bulunarak bu hususta büyük 
Britanyaya iş birliği ve yar
dım teklif etmiştir. Hind 
müslümaoları yardımlarıoı 
Nazizm ve Faşizmle milca· 
dele eden diğer hükümet
lerle de iş birliği yaparak 
bunları teşmile kendi aza
sını davet etmiştir. 

Uydurma 
Haber 
Londra (A.A) - Royter 

ajansı, Kıbrıs adasında baıı 
ta brik it olduğuna dair ltal
yan menbalarından çıkan 

haberleri tekzip etmektedir. 

Tayyare Sineması Tel. 3646 
10 1 inci teşrin 940 perşembe gününden itibaren 

1--Kadın ihmal Edilince 
Fran1ıı:ca Sö~liı 

OYNIYANLAR: 
VYarren Viliam Gail Patrick- V. Landijarı 

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

MATiNELER: Kadın ihmal Edilince 3-6-9,15 
Yılmaz Ali (Yalnız 4,lS-7,15 - t 55 ııaLI +4 * . 6 EF au,.zş ''± -= ·Cd i 

--o-- tO' ~ı 
lkiçeşmelik 643 c~6 'f'' SA 

kakta Hüseyin kııı bıO'I (' • 
şında Hasibe ve .M~k 1t \l 
oğlu Ahmet geçiınsıı~ı ti S • 
zünden Has\benio e•1~~J 
arruz -.e Hasibede A il~ 
deıH ile başından ya~ J,S J 
iından her ikisi ya • ı,IQ 
~ıh~ ~u 

J,h 
~lQ 
ı,tin· Melihaf ı si'' 

diye "' caeım 

kantlırroı' ,,. 

t•f c 
t~c& 

lkiçeşmelik 102 oc•S 'f'' 
kakda Mehmet ojlu 2 dif 
şında Hüseyin izdiyaÇ •• ,4' 
Je Mehmet kızı 17 r~.~d•' 
MeJihatı kirlettızı 
yakalanmıştır. 

--o--
' Sevgilisini 

ya ,-alaınıf ~·· 
lkiçeşmelik lnkilip 10 ıO' 

ğında Ethem oğlu 19 Y'~i· 
da Halil ötedenberi ıe'ıor 
ği lsak kızı 16 yaşında de' 
bülü kıskançlık yoı0° i•i 
başının muhtelif yerl~ıf 
yaraladığından yakalaO 
tır. 

--o·--
Otomobil 
Kazası d· 
lkiçeşmelik Haıtahao~ ~~ •• 

desinde Ömer oğlu Ah 1 lf 
resindeki otomobili Nail ot,, 
10 yaşında Nihada çarptı~t• 
rak başından hafif ıute ,r 
yaralanmasına sebebiyet f 
diğinden yakalanmıştır· ,,...1 ......................................... ..,-

ROMANY ~ 
Nazırlar mecusınıı 
mühim kararıarı ~ 
Bükreş (A.A) - D. ~;111 

Romanya Nazırlar Me"', 
memleketin maruz kaldı~ 
müşkülata karşı ciurJll', 

üzere mühim kararlar k•'~· 
lar almışhr. Hükumet O 

rettiği bir tebliğle hilk~OI.; 
tin malümat edinebilmeıı 1 i' 
sanayi ve diğer maddele! 
kaydedilmesini biloirmitt11' 

Geri aldılar 
r·o· 

Çongkiog (A.A) - 't1 ~ 
liler altı iÜD süren bil18 

aJ•' bir muharebeden sonra .. · 
kan şehrini Japonlardan 11

'
1 

almışlardır. rf"" 

İzmir Askerlilı 
Şubesinden: _

0 Halen lzmirde bulundol 
anlaşılan mütekait piy•d• 
yarbayı Mehmet Ihsan Ar•' 
ıın ıubeye ielmeainiıı 19' 
z•mu ilin elunur. 

Plk 
'dtt 
P.ak 
ttııı 

'İıa~ 
'll 
d,1ı 

ll 
llt 

l,d 
J,p 
b•t 
•tt 
bır 
't 

" t 


