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VE AÇIK 

"vet Rusya 
Balkanlar 

~ ~m;.:;;-Almanlar 
" tarafmdan işgali •e 
~tııa)eketin bir Alma o 

• 
1 Iİbi idare ve takviye 
ete baılanması bllttin 

)' •i1aıJ mebafilleri ka· 
'1oıkoYayı da ciddi so
!ıaeşgul eden mühim 

llıeıele halini almışbr · 
il Tuna mıntakasıoda 

ht Rusyanıo yaptığı 
t' b ~ 1 areketler ve bazır-
t, bu hususta gösterilen 
llın yeni bir delil ve 

~'•i 11yılabilir. 
111 h•reketler ne için ya· 
~ •t ~e bu canlı alaka 
~il gösterilmiştir? 
~I •ualio de cevııbını, 
~''dan, ajanslardan, ka
t~ ~tde11 ziyade hadiseler 
~~iine göre bu hususta 
'~ ~~ mütaleada bulunA 
~,1 •çın birkaç gün daha 
t. eltıtic mecburiydi var · 

~tt L k 
'tiı· tlt Fransız ve gere se 
~~it g'&zctd ~a inin yaztlık 
ı,~~' lfÖre Moskova Bal 
l~~tdı yapılacak bar el< et · 
~ ~e burada zuhur ede
k ~~ k Yeni hidiselere kar· 
~ 'Yd kalmıyacaktır. 
~~ '~n için de yukarıda 
~. dıllİıniz gibi, Sovyd 
~'tlın Balkanlarda, bil
t~~ 8uıguiatan ile Yu
~l't ~hda akdedilen bazı 
1tct ,'bili ar dan sonra• saı fe-
1tt ~1 faaliyet nev'i ve de-
, ~.. . . 
~ti~ "~ gene bazı hidıse· 
t61~b· lnkişafmdao sonr.a 
~}I' ıleceğız. Bugün için 
ltii~~bilcct ğimiz, y• .zabile~ 
'~ •ı feyler boş faraziye
~~!~ lltticeai meşkuk tah · 
\,ttden başka bir şey ol · 

C•ktır. 

'-, SIRRI SANLI 

VEKiLLER
lf t vETI 

~ ---~o--
~ :;llta - Vekiller hey· 
~~ Sil Baıvekil doktor Re
·", •tdaunın riyasetinde 
)'\ıı 1tı~11 •e ribnamesinde 
~~itti~eaeleleri müzakere 

~~o 

t' 0tnanyaya 
'd~n heyet 

~t, döndü 
"ıi llh'QI - Romanyaya 
:, ol,n ticaret heyeti · 
~·il Beıer bya •apurilo 

''- clenmtıılerclir. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
HER GÜN Çl~AR SİYASI GıAZET~ 
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Va lffllZ pitlosuve 4iaşe:baskın yapıldı 
gemisi batırıldı'. 

sayım -o- ı 

--o--
Düm 

o--

Londra (A.A)-lngiliz is
tihbarat nezar~ti bildiriyor : 

memur arına 
izahat verdi 

Valimi% B. Fuad Tuksal 

Önümüzdeki Pazar günü 
yapılacak olan sayım hazır
lıklarının son merhalesi olan 
umumi toplantı diin öğle

den sonra AJsancak StadA 
yomunda üç bin sayım ve 
kontrol memurunun iştiraki
le yapılmıştır. 

Bu toplantıda son talima
tı valimiz Bay Fuad Tuk · 

salın salahiyetli ağzından din· 
lemişlerdir. 

Valimiz gerek sayım ve 
gerek kontrol memurlarına 

hitap ederek kendilerine 
çok mühim olan vazifelerini 
anlatmış, sayım memurluğu 

iıinin büyilk ehemmiyetini 
beliğ bir şek ilde ifade ey~ 
)emiştir. 

Pazar gilntl her memur 
kendi m10takası dahilinde 
nüfusu, talimatına g6re ka· 
yıt eyledikten ıonra sayım 
evrakını alakalı memurlara 
teslim edecektir. Ayni gfin 
gerek şehrimizin Ye gerek 
vilayetimiz kaıalarının nü· 
fus yek6nları belJ!en telgraf· 

la vilayet tarafından Başve
kilet istatistik umum mliA 
dürl6ğüne arzedilecektir. iz· 

Londra (A.A)-Amiralhk 
dairesinin tebliği ; 

Akdeniz başkumandanının 
bildirdiğine göre kumandası 
altındaki logiliz gemileri 
şarki ve merkezi Akdenizde 
geniş bir cevelin yapmışlar
dtr. 

Ajaks kruvazörü, Sicilya 
nın takriben 80 mll ceoubu 

- Dvamı 2 ci sahifede -

BINGAZ! 
LiMANI 
Bombalandı 

--o,--
Kahire ( A.A ) - lngiliı 

bombardıman tayyareleri diin 
Bingazi limanına iki defa 
hücum yaparak rıhtımlar he-

def ittihaz edilmiş, dalga 
kıran ve iki kışla tahrip 

edilmiş ve limanda bulunan 
üç gemiye tam isabetli bom-

balar atıfmış ve yangınlar 
çıkarılmışt.r. 

---o---
lngiltereye 

müstemleke
lerden yeni 
kuvvetler 

geliyor 
--o--

Loadra (A.A) - laıiliıı: 
Miistemleke Nazırı Lord 
Loid yaptığı bir beyanatta 
demiştir ki: 

Yakında mlistemlekeler
den yeni kuvvetler gelecek
tir. imparatorluğun en bil· 

:yak pasefik denisinden ti 

en küçük adasından bile 
yardımlar yağmaktadır. 

WW&aiiiiiiiaiil amai--
Büyük Mill•I Mecli•i 

Almanya üzerine dün gece 
baskınları y~pılmış ve ihliA 
yat~n Berliode alarm işare
ti verilmiştir. 75 dakikalak 
bir uçuş yapan bombardı
mao tayyarelerimiz saat iki· 
den sonra çok yüksekten 
uçarak Berlin civarındaki 
bir gat fabrikası keş
fedilmiş ve derhal bomba
lanmıştır. 

Berlinin en mübim tayya
re meydanı yanındaki bir 
marşandiz istasyonu bomha-

lonmıf aakari hedeflere bir 
kaç ton bomba atılmışlar. 

--o---
-Bir hafta için

de on vapur 
battı 
--o--

Londa ( A.A ) - Deni~ 

amiralhk dairesinin tebliği: 
6 teşrinievvelde nihayet bu
lan hafta içinde 35694 ton 
hacminde 10 vapur batmış
tır. 

Almanların iddiası iae 81 
bin 816 tondur. Almanlar 
hakiki kayıdlann üç mislini 
1ıösteımektedirlcr. 

- Uyuyo mu? 

Sabih, N.....,_ 
AJnirt Vfl ..... 

Mulaarriıi 
- SIRRI SAMLI 

/dare: /2mir lfnci 
B. aokıığında · 1 
-~ 
(H. Sesi) Matbaa
sında baıılmıfbr 

Türk Gazetele
ri ne diyorlar 

o 

YENi SABAH: 
Hüseyin Cahit Yalçın Ro

manya iıtilisı baılıklı yaa
ıında Almanlann Romaaya
nın işgal gayeıiai anlatırken 

bunun bir gaye olmadıjını 
yeni başka bir ıaye içia bir 
başlaniıç olduiuoa dair iıa
retler ve cmueler buhıa · 
duktan ıonra Türkiye ile 
Yunanistentn vaziyeti hak
kında izahat vermif ve de
miştir ki : "Biz Almanyayı 

istibfaf ve tahrik edecek de
ğiliz. Biz Almaayadan bir 
davamız yoktur. Yolum11z
dao şaşmamıza da iaıkiıa 

yoktur. Fakat hürriyet ve 
istiklalimize dokunacaklaı• 
bütün kuvvetimizle ealdır
makda ve mücadele de te
reddüt etmiyeceğiz. 

VAKiT: 
Asım Us ise Alman bat· 

kumc..ndaoı Türkiyeye ıal 
dumağı mnvafık gorurse 
Almanya yoluna milyonlar
ca evladını ve imparatorlu
ğu feda eden Türkiyeye 
kııırsı ndal~t namına en bü
yük. bir adaletsizlik •laca· 
ğını ve niıam adalet lıilklm· 
terinin ae kadar yeriade el-
11ııyarak kullanıldıiuu yaı:

maktadır. 

HAKiKAT: 
Necip Ali; "Harbin yeni 

inkiıafları,. bathklı yauaında 
mihverciler tarafından Ro
manyaya yapılin iıtiliaıa 
yeni bir işgal ve futubatın 
başlanğıcı ıayılabileceiini .. 
fakat Almanya ku•vetlerini 
böyle her tarafa aa~makla 
bir şey kazaoamıyacagını ve 
Amerikanın lngiltereye blyle 
büyük mikyasta yardım edip 
dururken Almanyaoan ba 
yayılma hareketiyle Ioıilte· 
renin zaferini kolaylattıraca· 
ğını izah etmektedir. 

mir halkı pazartesi sabahı 
lzmir viliyetinin nüfusunu 
yektan nalinde Birenmif ofa .. 
aaktar. 

Türlı irad•aiain ltaynafı· 

dır. _____ ; ___ _ 
_ Hif uyurmu? O bile uyuya•ak ııra olmadıtnu ant.da# 
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HAYATTA MUVAfFAKi g H I K A .y E •4 ·ltalyan tor.t ifiiikİn-İiİ 
1 OLMAllN SIRLARI 1 
1 ti 

pauatta,hırkes Muvaf ~ 
ık Olabilirmi?-Evet!P 

g 
Y aun: SlRRI SANLI ~ 

---90- --rmııııl 

Muvaff akiye
tin 10 formülü 

_.,__ 

(Bu enteresan yazıyı 
~•l•rll uetad ve mUte
lekklr Bay lbrahlm 
Ataettln Oöv•a'nın le
rlzll kalemine medru
naz.) 

Bünyeler ıçın verilen 
ild.flar111, ıalıı•lara pre 
tlefiıtifi wibi, maneol lor
neOllerin Je lıerlıe•in mi
&acuna pre tatbilr eclil
lfl••i icq eJer. Bir kı•mı 
laayU erijina/ oe tam A
m•rilıalı ~iinen burada· 
lıi fet6ir/er, netice itibari· 
le lıenclisine hdlıimiyet 

t••rin/eri •a-vılabilir lıi, 

laerlı•• için ibreıte oe İ•ti-
1~ Uyılttır. 

Eaki lıkoli•tik felsefe 
dllatarlar vardı. Bunların 
aıırlardanberi modası reç
miıtir. Fakat Amerikalılar 
mane•i bayat ve bale ruhi
yat aahaıaada yeni bir yol 
baldalar: Kanunculuk ve 
formilcültik. 

Ortaçajl .. rın lskolistik 

şler kötü • 
gı· 

diyo.r ' • 
-~~~-C!l~~~~-

Ab, eb, bu zavallı lı:arı 
kocanan bik \yesi, 6yle pek 
sevinç verecek gibi değil. 

Mendilinizi hazırlayınu. 
Gaffar efendile karısı Şa

ziment hanımdan bahıetaıek 
istiyorum; ve iktisadi buh
ranın bu aileyi ne hale koy
duğundan bahsetmek istiyo
rum; ve bakkallarla kasap
ların, manavlarla ıerzavat

çılaran ne aile facialarına se
bep olduklarından bahset
mek istiyorum. 
Otobüslerin sayesinde Gaf

far efendi çok iyi geçini
yordu. Şoförlük ederek de
ğil, tahta bacak yaparak. 
Çünkü iktisadi buhranın t .. -
ıir etmediği yegine ahı ve· 
rit bemea hemen bu idi. ... 

Gaffar efendı icat etme
siai bilen bir adamdı. Yal
nız tahta bacak yaparak de 
iil. gayet güzel bir fey icat 
ederek te zeugin olmaya ka
rar vermişti ve muvaffak 
oldu : Dumanııı cagara icat 
etti. Bu ıayede bütüa tirya
kiler, sinemada, taramvayda, 
konferanı aalonla"nda ve 
opereılerde cıgara içebile
c1:klerdi. 

••• 
Fakat Gaffar efendi biraz 

nıağrur ve bunun ıçan de 
biraz, biraz deiil epeyce 
inatçı bir adamdı. lobi,arla 
p•zarlıi• girifti, fakat ist~
diii fiata bulmadıj'ı için aat · 
• adı. Hatta inadında o ka · 
dar ileri 1ıitti ki, bir gün, 
öfke ile bağırdı : 
-Beıeı iyet bu icıdımdan 

mahrum kalacak! 
dedi ve yemin etti. 

• -Vah, vah. 
-Bu bale bir nihayet ver

mek lazam. 
-Lizım. 

-Ben düşllndilm, taıındım 
Sen altmııına geçtin ben 
ydmite merdiven dayadım. 

Buodao sonra yaşayıpta ue 
olacak? Seoiole yukarı odı
ya çakarız, bavJgaza muslu· 
ğunu açarız, lcelimei ıebadet 
getirerek o kalkılmu uyku· 
ya dalarız. 

Şaziment hanım iradesiz 
bir Şaziment hanımda: 

-Peki: dedi. 

Beraberce yukarı odaya 
çıktılar havsgazı musluğunu 

açtılar, kelimei şehadet ge 
tirdiler v~ o lcalkalmaz uy· 
kuya daldılar. 

Fakat ertesi sabah ikisi 
de uyanmışb. Yeniden dün
yaya gelir gibi, y6z yOu, 
bakıştılar. 

Gaffar efeondi : 

-Hay1r ola? dedi, bu ne 
hikmet? 

Şaziment hanım birdenbi
re iki elini dizine vurau : 

-A ... dedi, bak biç ak· 
hma gelmeQJişti, sana s6y
lemeyi unuttum. On beş 

gündür parayı vermediğimiz 
içio dün adam gelmiıti, bı
vagazına da keıti! 

Seroer Becli 

Satılık bakka
liye dükkanı 

pidosu ve 4iaşe - ... - - -,. 
1g·emisi batırıldı Takdire la 

--o bir faalife 
Baı•arafı linoi sabıft:de -

ıarkisiade 679 touillto hac
minde Airone tipinde ltal
yan torpito mubripleri ile 
temas tesis etmiıtir. Ajaks 
derhal muharebeye giritınit 
ve ltalyan torpito mubriple
rinden ikisi derhal batıral-

mııbr. 

Bu çarpıtmadan bir az 
sonra Ajaks bir ağar kru
vazör ve dört torpito muh
ribinden mürekkep bir dilt· 
man kuvveti görmüıtür. A· 
jaks diiımanla muharebeye 
tutuımuı ve düşman torbito . 
mubriplerinden birisini ha· 
sara uğratmağa muvaff.k 
olmuştur. D- şman kuvvetinin 
geri kalan kıımı karanlıkta 

kaçmıştır. 

13 Tctril\İe•vel g~ceıi do
naoma bava kuvvetJerın.: 

mensup tayyarelerimiz 12 
adada Lago limanına baskau 
halinde hücum etmişlerdar. 
Kıtlalara, atelyelare, bangar
Jarc ve bir petrol deposuna 
isabdler vaki olmuı ve bu
ralarda yangınlar ç.kar.Jmıı · 
tar. 

o~nizaltı gemilerimiz de 
Akdenizde muvaffakıyetler 
kaydetmitlerdir. Cenova 
açıklarında motörbotlar hi
mayesind• seyreden S bin 
bin tonilitoluk aillblı bir ti-
caret gemisi ve Yado lima
nında 3 bin tonluk dijer 
bir ticaret ıemisi batırıl · 
mııtar. Diğer bir denizala 
gemimiz Na poli açıklarında 
üç bin ton hacminde bir 
iaıe gemısıoı, üçüncü bir 
denizaltı gemimiz de Binga
zi açıkbraoda 8 bio tonluk 
bir düıman iaşe gemisini 
batırmaıtır. 

--.. ···----· 
Tarih Doçenti 

Gazeteci aıkıdı 
biri anlatıyor: AJllrC' 
vel Burnovada 111 

olduğumuz bir e•İ• 
sindeki yanlıılai'ı ta•~ 
buıusi mubaıebeJ• 
lekçe vermiıtim. 8• 
Mecidiye ıubeıiae 
olundu. Bu ıubeye la 
bir kere uğradım ifİ 
netice verilmedi. Ar 
ka1101 bırakmaja k•1" 

dim. Birkaç gOD c•••1 

ııyakadaki evime il 
maliye ıubesindcn bir 
geldi. Bu tebJijte id 
kıımen doğıu oldut11 

rihyor. Buna bir cN 
pusulaıı raptedilm•~ 
tile baaa kanaat 
nuyordu. Bu muat•-" 
amele merakımı ..-,ucif . ,. 

Hır ı•z ı: teci aıf,.tıt 
kıkatta bulundum. 
dım ki TılkUik t• 
büyük bar faaiiyet 
Tayyar namanda•İ 
memuru bu ıub~ye 

dıla:ıı, ö da burada 
den evvel sürüucemeM 
mıı ne kadar İf var,. 
Jara çıkardaktaa ao_,. 
benin aılerini günil 
baıarinağa aımetmİI· 

ruıu Cumhuriyetin . ~..il 
de bu olduju içın bOJ.~ . 

6'11 t .. iyecibktea ku'~·" 
it ı&rmek ve baıar~ 
mind~ buluaaa melll 
ıenç Tilrkiyemii tak 
iftihar ebe yeri •arclat 

Bu arkadaıı• ba 
ıuna .. Halkan Seai 
Sesıdir" muharriri d• 
eder. Bu gibi memur 
hakkı oldujuna taaı 

Halkın suı : 

ilim ve felıefesindeki düı
tur ıtiyadı ile ruhi mesele
leri bir takım kanunlara 
ve formüllere bailamak me
rakı arasındaki mübim bir 
fark bulundujuna ilk önçe 
dikkat etmek icap eder. 
Eıki düıturcular, mutlaka 
tecrii.be ve müıabedesi li
ıım maddi ve bayati itleri 
dahi ancak maabk ve mu
hakeme ile balletme7e ui
raıırlardı. Halbuki bugin 
müsbet ilimlerin ve teknik 
çahımaaıo Y >=rdiği itiy.ıt ile 
kanuocular ve formülcüler, 
içtimai ve manevi mevzula-
n bile tecrübe ve mütabe· 
deden çıkarıtıklara esaslara 
iatinat t.Uiıiyorlar. Mueli 
Vund'ua pıiko - fiziyolojik 
sabadaki düıturla11 Viılıam 
Jamu'io itiyat kanunları 

tamamile bu kabildeadirler 

Fakat bu dumansız c•gara 
1 ile: meşgul olmctk yüzü.Jden 

öteki İfİB c...üşterilc:rioi de 
kaybetmitti. 

Karataıta lnöoü caddesin
de knakolun kar,ıaında 206 
numaralı bakkaliye ve müs
kirat diıkklnı devren satı
lıktır. 

Dıib kina milraoaat o.un-
malıdır. 5-5 

Bilbaasa kadim Mısır tarı· 
biyle meığ'uJ ol•o doçentle
rimiıden biri, Mısıra gaden 
bir dostuna: 
- Gelirken baaa bir mum

ya getir · dedir; talebeler.: 
mumyadan babsettikim baıde 
mumya nedir görmedim. 

Mektupç 
arasında 

Sıvas mea..tupçuıll 
Akkan Seyhan meı.t 
tuna, Seyhan mekt J 
Aıib Yüce Si~•• oı 
çutuğuna 1ıak.l~n tayi• 

.. 
ve asrın ilmi usullerıle top-
laamıı bakikatlerdeo tetek
kül ettikleı i için kıymetli Ye 
kavvetıidirler. 

Buradaki on formül, ba-
yatta muvaffak olmak ıçın 

riayeti elzem olaa klisik 
eıa~ardan büsbütün baıka 

dır. Meaeli sağJam ve kuv
vetli bir biinyeye, uyaaak ve 
çevik bir zekaya, fırsallar
daa istifadeyi bilen bir te
ıebbiı kabiliyetint, inkiaar
lardan miiteessir olmayan 
11lmaı bir azime, zamaom 
en iyi tahsil terbiyeıine, as
rın en mühim baıhca lisan
lıuına aabip olunuz demiye 
luac:et ıörmüyor. 

-Devamı var-

Ve güııün birinde. Gaffar 
efendi adamakıllı darda kal
dı. Şuiıııe.lt baoıma oıba

yd ıtiraf t.lmıı•ı: 

-işler feoa. 
-Seo sağ' ol. 
-Bu ıiditle sen de, beu 

de sağ ol.;.ayacdğız gibı! 
Aıtık, baksana, bakkal, zer
zavatçı, ~asap, manav, süt· 
çü, ekmekçi... Hep birden 
•eresiyeyi kestiler. Elektrik 
tabsaldara da elektriği k~s

ti. 

Dol.tor Ôpwatör ... 
Dahi Oke 

İZMİR ASKERi H \STANESI 
KULAK, BURUN ve BOGAZ 

HASTALIKLARI MÜSEHASSISI 
ikinci Beyler sokağı Nr. (80) 
Ha•talarını her gün ötltden 
ı;onra kabul ve tedavi t•der. 

Arkadeşa döuüıte tc&ı ıb 
docentia~ gc:tdı. üocent 1101-

du: 
- Hani mumya? 
- Aıağıda. 

muııarcur. 

Mumyaya yukarı 
lar, duçcot açb, 
bttk.tı, sonra k•tlara ~ 

- Aıkolıuo aaua 
bu öıü 1 

Dr. Fahri Işık '······----~~···~···----
ızmir Memleket HastanHİ 

Rontken Mütehauıaı i ELHAMRA SİIEIASI 
Rontken ve Elektrik tedaYiıi ı 
yapılır. ikinci Beyler Sokak 
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BugUn matlnalarden itibaren 
Giiı~lliğ'ıoe dayaaamıy~oağ'anız huillulid" bir fili-' 

.. ı .................. IZMIR ...................... , ı 
ı Franuıca ıibll 

Kanatlı .adı olar 

ı.. ERKKiK Kültür Lisesi ~~by~~i ı :Baıröllt:rdt: Alıc-e Fay - Constence Bennett. Naacf 
ı ı Foks juroaldt", en ıon ve mlbim babu• 1 O_rta okul ve Lise .s_ıoıfları vardır . Ciddi bir tabıil ~e ı ı Seanslar: her giin 2-3,30-5,30-7,30-9,50 
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ı taksitte alınır. Memur çoculdarından yüzde 10, şehit ço- : 1 at - Haftanın biitün g&nlerınde alk. baıla1;5-
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GOi, ister Ağla 
t ta Przuya di

)ecek yok 
-o-

hovardalardan biri 
t.e iÜzel bir kadının 
bayaya oturarak ba-
•ııumı biribirinin üst6ne 
1 ife hulul ettiği man

~·'Q. hoıJanmıı v _ ona 
bır tavur ile şu söz

llıJemit: 
ICeıke insan olacağıma 
~ olsaydım. 
ç kadın, sözü 

l\tiyar olduğuna 
• lci ona şu 

ı 

söyle
kızauş 

cevabı 

Odundan masa yap
~'dar kolay bir şey 
'oktur. 
1'tı,. ve bu cevaba 

811, ister Ağla 

~~ifa '!~~~p~?.ra· 
treoleria itlemt'ğ~ baş
' ber tar.ıfta büyiik 

~Yandırdı. iki arka
lllevzu etrafında ko 

tdu. Birisi dedi ki: 
~epimiz aşik olduk 
lf lene ••• 

eden? 

'-ıtım ya; Aııka Bağ
'ıak ıelmez derler. 

timdi hangimize 

-o-

et Rasim 
~ t Raaim merhuma 

.'lade en çok neyi 
'fi ; •ordular •. 

~· '''Yı, rakıyı, şöhtctı! 

~l•r: 
•tıyı bepJİDdt n ü~tüo 

t\f. da töbretten üstün 
} 'Yorıunuz? , .... d 
~ıı edi, para ile ra 

Mh rakı ilham ver r 
ret tem n eder!~ 

~Çetit, uygun fiyat, 
,'talcıaaz ve iyi mal.· 

•aıı ~e aaygı, doğruluk 
· •l•lort :3882 30-1 

(Halkın 8MI) 

Kanlı ve kor~unc 
bir hadise 

·-----.. -
BiR DEV GiBi AYI BiR 

ÇIFÇI iLE BOÖUŞTU .. ____ _ 

, 

Mut (Hususi) - Şehrimizin G~ligüıan nahiyesine bailı 
Semai lıöyünde bir ayı ile bir köylü araaı•da kanh bir 
boğuşma olmuştur. 

Köyden Hasan ismindo bi · i darı tarlası'lı be\clerken dev 
cüsseli b:r ayının tarlasına giıdiğiı:i gö il üş.~lindeki 9iftesile 
ayıya doiru nişan alarak &teş etmiştir. Çıkan kurtunlar 
ayıyı bir anda yere sermiş t ir. .ası.n canavano öldüğünil 
sanarak il1::rlemiş, ayınto yanına gitmiş, eğilip hayvaoı mu· 
ayen ~ ttmek işt~miştir. Fa kat sadt: ce yaralanmış olan ayı 
birdenbire yaıhğı yerden fu Jaya rak Ha sanın üzerine hü
cum etmiş, ikisi arasıoda şidddli bir boiu,ma başlamıştır. 
Bu boğu$ına 1:zun müddet de;ram etmiı. uibAyet Hasır. 
takattan k~ i miş, hayvan da bundan istifade ederek &a'lal· 
layı altına almış. can .ız bıukmıştır. 

Dev cü .seli ayı köylünün ö ıi üğü ü görünce yerde balu · 
nao silahı kapmış, yara lı lu r halde kaçmağa bqlamış
br. 

Hadis d ı:ıı h .berdor olan ~ öylüler ayının kan izleri üze
rinde: g ı dc:r~k sılabı uzak bir yerde bulmuşlar, faka.t ayıyı 
elt! g çirem ~31 işleı dı . 

----H-----

1,5& von /ıraya 
onb ş c za evi 

yapıl cak 
Ankara - Adliye V ek ileti memlekette yeni hapishane 

biGaluı iuıaası hakkındaki baıulıklarını ikmal etmiş ve 
bazı mıntakalarda faaliyt:le geçmiş bulunmaktadır. Aynl
mıt olan bir buçuk milyon liralık tahsisatın bet yiiz bio 
lirası bu sene sarfediltcektir. 

Balıkeıirde 375, Drnizli ve Maı isada 300 er kitılik ba
p'sbanelerin ioıaasıaa baılanmıştır. 

Boludaki baphhanenia de .hal, si yapdmış olup bugün
lude ~nanın yaphrılmuına başlaca~aktıt". ÜlJ binaların ik
malinden sonra Elazığ, Ağrı, Etzurum, Sivas, Konya ve 
Ç11nakkalede de 3l0 er kitilik bapiıbaneler yapbrılma11 
takarrür etmiştir. Bu binaların ketif ve inıaat projeleri 
baz1rlanm.ş v ~ ihale edilmek üzere mahallerine gönderil 
ruiştir. Bu binalaı da d.,kumacılak, kuodu·a ve matbaa atel
yeleri bolu ın cak, mab fımlar burada ydiştirilt:cektir. 

Tenkit 
Nuru 'l ... h .. t.can il.a k dısi 

vardır, Birı büyuk bi aııka

ra diğerı d e: ruioi rLİ i b!r 
lstaı.bul k dbıdir . 

Nl.lrull .. h )'oZI )'H lığı sı

ralılrda kcdiieıi ın k pısı ı 

tarrnıklaınaları nda o usand ı, 

bir marongoz ç•ğırd ı: 

- Kapının altına iki dt·· 
lık aç dedi, bi i büyük bir . 

küçük ol un ve kedil rim 
r bat rahat girip çı ka.ıihin
ler. 

Marai:ıgoı biraz baı retle 
sordu: 

- iki delik açmağa lü 
zum varmı? Bir bOyiik delik 
klfi değil mil 

Narutlab kızdı : 

ı Gül 
Kooycllıoğlu giyindi. süs· 

leodi, ya1<a11ıaa bir kar.nf,J 
taktı, aevgalisi ile buluımağa 
gitti. 

Yolda bir ahbaba rasla
dı : 

- Nereye böyle Konya
lıoğlu ... Takmış takışhrmış. 
sürmüş sürüştürmüş nereye 
yakandald güJ de pek gü
zel... 

- Gül değil ulan o .. Gat
merli garanfıl. 

- Katmerli karanfil na 
sal yaaıhr? 

Konyahotlu bir an dlltün· 
dil. sonra : 

- Haklun var dedi, ılll, 
gül! .. 

(1) 

Fuaran açılma11na bir kaç f 
dakika vardı . Büyük kapının 
öniinde biriken kalababğa 
daha o kadar insan yığır ı 
katıldı. Bunların araınnda 
yalnız Tilrkiyeden değil, dün
yanın dört bucağından kıp 

gelen türlü uka mensup, 
türlü lisaa ve ıive iJe konu · 
,an kadın, erkek, çoluk ço· 
cuk, genç, ihtiyu bulunu
yordu. 

uzun boylu, kadının yaıındaa 
bir kuç yaı fazla yani eJli 
J•tlarında bir adam biddetri 
bir sesle bumurdandı: 

- Ne barıyon gadınım, 
ne oldu ki? 

- Daha ne olsun ? 
Bugün için giydiğim ayak 
kaplarımı berbat ettin ! 

- Gusura bağma gadıoım 
garmadum. 

- Gözlerını aç ! 
Bunların her biri ayrı ir 

heyecan ve sabırsızlakla, yıl
lardan beri masallarda din 
lenilen efsanelerin hakiki 
timsalini birio evvel fuard.ı 
görmek istiyorlardı . 

işi.! bu heyecan ve merak· 
tır ki, fuarı ziyaret edect"K
ler arasında münakaş'l ve 

münazaalara seb~p oluy, . 
du. 
Ôoce belediye memuruoua 

sesi işidildi: 

- Baylar birbirinizi itip 
kekmaktao ne anlıyllrsunuz, 
bunu bir dakika tvvd veya 
so ıra ~Örseaiz ne çıkar? 

Mdmuruo bu söılerioi biri 
şöyle cevablandırdı: 

- Haaa, pağa pak gar
daşum ! Ha kara teouzden 
geldum buraya da sizun 
fuarınızı körmeye ta pırağ 

peou da keçeyum. 
- Sabırlı olunuz . 
Karadenizli olduğu anlatı 

lan adamla memurun mubave· 
rui bitmeden bir kadın sesi 
duyulc.1u: 

- Ayol dikkat etseniz al 
Onun arkasında duran 

- Eee !.. Ne olacağ ? Bu 
galabalıgda senin pabuçla
rını mı gozliyelim ? 

- Etbet te... Hem fazl.ı 
söylenme. Biliyor musun be• 
ki.ııim? Bana meıbur betvacı 
tüccarıom hala zadeai der
ler •.. 

- St>n tüccarın alaıadesi 
iseu bag.t ne? 

- A.. Vallabı sinirlen· 
miye başladım. 

Az öted\::'l gürliyea bir ses 
bu muhavereyi kesti: 

- Hasbi geç abla 1 Sinir· 
lcntıe . Bu gıı:ti ıeyler haza 
olur. 

- Üstüme iyJik, sailıLf.. 
Ben senin ablan nereden 
öluyormuşum? Koskoca adam 
olmuşiuo, b~mcn yaşımız Hr. 
-A:nan bayan hoı v.ör. Ben 
küç6k kardetim diyecektim, 
şaşırdım. 

Delikanhnıa yan1nda du
ran bir Yıhudi gölereL: 

- Benda şindi anladim, 
dedi. Başını sallayarak ill•e 
etti: 

(Devamı vu) 

Bir elektrik işiniz ve bil
hassa ustası yok denecek 
derecede az: olan bir (radyo) 
tamirioiı oldu mu; bu çok 
değerli ve ayni zamanda 
miltevaıi ve inaafh san''t
kiran Karfıyakada K~malp•t• 
cadesinde (108) numaralı 

"E aktrik ., Radyo" atelye· 
ıine koşunuz. 

Radyonun baatahklarını 

Çok luyınetli san'1:1nkar 
B. lbrabim Aybars 

t t> şbis v~ tedavi hususunda 
gösterdiği sadakat ve meba
ı ete siz de bizler gibi hayran 
kalacaksınız. Hııraretle tav
sıye ede·iz. 

·- .. 
Tayyare Sineınası Tel. 3646 

10 1 i <..i teşrin 940 perşembe güniinden itibaren 

1--Kadın ihmal Edilince 
Fransızca Sözlü 

OY.l\IY ANLAR : 
VVarren Viliam Gail Patriclı-V. LunJijan 

1--Y 1 L M AZ ALI 
Bir haftada binlerce kiti görd6, beğendi, istedi. ·~ 

MATiNELER: K11dın ihmal Edilince 3-6-9,15 ~ 
Yılmaz Ali (Yalnız 4,15-7,15 

1 ••• :~--=---·--- b. 
4 it şws=w 

- Elbette deiil; yalnız 
bir büyük delik açarsan 
küç&k kedi nasıl girip çı . 
kar? 

Milli Piyango Biletlerinizi (SAADeT) 



SAHiFE 4 (Ha1on:._., 

lff;ı~~~kt~;ı· fiaii-iiiiiıEii'n• Cevdet Kerimin• riiiıİi 111 lnun ogutlerı:l18 1.-.. ,_,,.,. ..... ::.1 L:: •. •. ., 
- - Gelenler Konferansı Tütünleri 
Gene üzüm ve' Gidenler 
nebati gıdalar 

hakkında 
---o---

ı 1111111-ııar ılduiu 
lldlnı ııda

ııra ıardır 
-10-

Çant. 1apıacak, mlfklle ,.u..... klle doyana, 
,.,..1ı, be1lerce, çilek •• 
k .. ldmı,· bmir siyahı, 

fiil ai,.la, rlJlalılr, razakı, 
pldrclebis. miıket diye ta
..ıer1u. kai»aldannın ince
lik •• kabahklaıına, renkle· 
lialD be1aı, un, yeıilimtrak 
~ ai1ah oluılarına 16re 
talıbiJmıa iıimler memleke
lllllbde llol bol yeüıen bu 
....... k me19ının çeıitleri
.ı teabite biç te klfi deiil· 
ı1r. Baa•nla benber lz&

•h 11cla •e de•• noktala
n•cla• fa1dah bulanmıyan 

lalt •ir pfhli balanmadığını 
derlaal .a,temek llzımdır. 

Hele fir•JI anne aiti ri
W. •• k~ çaidaki ya•· 
ndara •erebi1irıiDiı. Oılm 
tedaftli Care de railin bil
~ de•amb inklbuhlara, 

••• •• laazlm lautalarına, 
mafu1 iUetli~rlae ehemmi 
,.tte taai,e edilen bir ıı· 
....... -ıad&r. 

BIJle Wr Mata pcle bir 
ldWaa ~ lsllo,., laatta bet 
kDop kadar ldm Jİyebilir. 
Yalam J•YIDiJ• abfbit mik
tarı lf •e1a dlrt lvlne 
itilmek •• lılmln kabajile 
pldrclekleriai çıkarmak 
prttar. 

T ...... i"8 ta•ai1e edilen 
ldm tue ola•dar. Kara 
lal• tuuine aiabetle binı 
tlalla sif laa..Hiliyor. 

• ... ,eler mideleriai 
al•· laafaf bir mlll1emd 
Wacle baludarmak ibtiya
.... clarlar. Buna temi• için 
ara ili'& mlalaU almak, mi· 
.. n Maim yaaifelerini 
dd de Wrde ifratta• tefrite 
...... k demektir. Halbu· .. 1ue ··· br• kimle ve 
tin U. •k •k bealeamek 
Rntil• banaklarda matl6p 
elaa itidal •• mlll1emeti 
••fua pek kolaydır. 

Oaa.. laaa tam bir ıact.. 

~ •lk• •• pek ta· 
bw ••••dar. 

Hallı Dolıtora 

-D•••• edecek-

Konya mebuaa B. Ali Riza 
TDrel ve Ali Rıza TDrel ye 
Aydın mebaıa Dr. Maıhar 
Germen latanbuldan tehri· 
mize l'elmitlerdir. Maniaa 
mebuıu 8. Rid•an Nafiz 
EdgBer lıtanbala gitmittir. 

--o--
Kızılay menfa
atına 1 konser 

o 
Maraf 1anatklr Bn. Safi· 

1e lımire ıelmiıtir. Sanat· 
klrın Klıalay cemi1eti men
faatine bir konıer •ereceji 
haber abnmııtar. 

o 

Borsa 
Haberleri 

Bor1ada 9,SO • 26 kuraı· 
tan 2392 çuval Bilim, 7-19 
karaıtaa 1595 çuval incir, 
bakla 5,625, ıaaam 20,SO, 
pamuk 64-66, pamuk çekir· 
deii S karaftaa muamele 
rlrmltt&r. 

-·--O-O---

Sinop - Ce•det Kerim 
lacedayı dla balkevinde 
umumi ••ziyet hakkında bir 
koaferaaı Yererek demiştir 
ki: "DliDJ4DID yaıadıii fU 
buhraah zamanlarda bir te· 
ca•üze maruz kabnak bili· 

kaydU ıart iıtiklllimiıi ko-
ramak için çarpıpcajız. 

Cumhuriyet blk6metimizia 
ıona muıafferiye\le netice· 
lenecek, her tirli tertibah 
almıt balanmaktadar.,. _____ .. ___ _ 

Şe ~er istihsa· 
latımız 
--------ıııM~-----

lıtanbal - Ataıtoıta fa
aliyete ıeçen Alpalla ıeker 
fabrika11nda mlhim miktar· 
da ıeker iıtibıal olanmuı· 

tar. Diier teker fabrikala
rımııla bi:lilr.te Alpalla fab· 
rikaaıain iıtihsallh 100 bia 
taau bulaca;. tahmin edil· 
mektedir. 

·---·•M9-----
Kireson ve Şarki Karı-hi

sarda zelzeler oldu 
Aakara-Gireaoada ve Şarki Karahisarda tbuıln ubah

leyin ıaat6,30 da tidetli ıelzeler olmut baıar yoktur. 

----..----
Dünkü hava Romen Muse-

Kızılay muharebeleri vileri Filistine 
Haftası 0 

1 gidiyorlar 
Y. . b. ııkt . P 9Alman tayya-1 ırmı ır eıran •zar .. . d.. .. ··ıd·· rln& lımırde Kızıla1 laafta11 resı UŞUrU U 

baılayacak ve1edi fln devam 1 

edecektir. Lo dr (A 
0

A) H • a . - ava ve 
Klaalay baftaıınıa ıoa ıl- da bili aezaretlerinia tebliji: 

nl Klaala1 ıeaçlik teıkillb Ola lafiltereye b&cam eden 
Camlaari1et me1danıada bir Alman ,taJyareleriaia bazı-

Ankara - Romu7adaa 
Filhtiae ıtdecek ll•ewile
rin traoıit ıuretiyle memle· 
ketlmiaden ıeçmelerine mi· 
uade edılmiftir. Vakıada 
blyle bir ••laaceret Hıaı 

batb1ac•jı anlaplıJ•· 
o 

o 

Bıçak t 
lkiçeımelik ca 

Slle1maa ofla Repl 
rif otla F ela mide W 
çak •• Slrarl otl• 
bir aıtara balaaard 
maıbr. 

o -
Karfıyaka •• ,., 

ıiade Halil ofla ac..-_, 

aan otla Riza1• if 
jım deyerek 5 liralllll 
laadardıfladaa , .. 
br. 

o 

laemıtbr. 

Sovyet 
s .. ıkanla 
hadiselere 
kayt kal 

• ıeçit rumi yapacak •e na- lan Londraya kadar ıele
taklar ll1lenecekt6r. bilmiflerdir. Loadra banb-

yoalarındaki bir aıjınata 
dlfea bomba aıjlna;ın ta· 
vanıaı 1armııtar. Fena ıera· 

Al k 
f Loaclra (A.A) - S 

MBD it &b• Cıaitamlan Taaa 

Orta mektep 
muallimleri 
arasında 

• 
lzmir Gaıi okal tlrkçe 

ljretme•i Mlfide Uby Aa· 
kara 3 lacı orta okal tlrk· 
çe liretmealijiae, Diyarba
kır liıeai mantık aaaallimi 
Şeklr bmir Gazi ortaokul 
maabk ljretmealitiae, Ecl
remid ortaokal tabiıe mual-
limi Hamide Dara bmir luı 
ljretm&D okula tabiye it· 
retaealitiae, bmu Tilkilik 
ortaokul tlrkçe Oiretmeai 
Cabicl Taa1ola EJlp erkek 
ortaokDI tlrkp ltretmeali 
tlae, Berıama ortaokal ma· 
tematik liretmeai F evai 
Ô11e1raada bmir Buca or· 
taokal matematik &i?•tmea• 
litiae, Bar ortaokul ma• 
tematik tmeai Şef&k 

Baraa lzmir Tilkilik ortao
kul matematik ljretmeali· 
f iae, lamir kla 6jretmea 
o,aıa tarila copaf,a ıtaj-

ite ratmen ııitnaktaki balk 
klmilen çıkaralmıthr. ÔIB 
Ye Jarala azdır. 9 dlımaa 
tanare•i dltlrlllmlt ve 10 
avcımız Oalerbıe diamemiı
lerdir. 

yeri Seailaa Alperia T rab· 
zon kıı ortaokul tarih ve 
cotrafya ıtajytrliiiae, Tare 
ortaokul tarik coirafya li· 
retmeai Hafize Gedik Tıl

kilik ortaokul tarih cotrıf· 
1a ljretmeaJiiiae, Denizli 
li1eıi laıiliıce stajyeri Halil 
Hilmi Eraan bmir ikinci er· 
kek liıui laıiliıce ıtajyer· 
Hiiae, Edirae erkek li1eıi 

edebi1at atretmeai Zi1a So
mar lzmir ikinci erkek u ... ı 

edebiyat 6jretmealiiiae, Tur
gatla ortaokul tilrkçe liret• 
meni Ne Somar talki· 
lik ortaokul tlrkçe liret°' 
mealiliüt ~yllp ortaokul 
tlrkçe ıtretmeai Servet 
lımlr Gui ortaokal tlrkçe 
a;retmaaliiiae ta7İll edil· 
miflerclir. 

1 •tt•k ceaapmıata11aa llad.,. 
DID gı 1 Çe ar• aala1ıh1or. Ba mıat• 
'tt • S mlaelllb ı•mi mc 

111 m&SI OV• Rcaıde at-r toça ita 
1 yet mehafilin- •••cattar. 

Fraaua pnteleri 
de aksülamel R •• , .... "••dl • 

teblike7e clltmedik 
yaptı 1•pmaracafaaa 

Lpadra (A.A) - Roman· 
,.c1a Alm~a lrıtaabnıa fit• 
tikçe arbnlm•tı Sf•J• .-ae· 
qfıliade a"ılJJmel yap•lf· 
tar. 

So•1et makamab laadadn 
it• taHfaada 20 Almaa far· 
11 ... ,. tabticl edilm .. olda
tntla• laabttrdar.tır. 

Ve ba laueket ....... ,.. 
daa baıka bir feJ cleiilclir. 
Romaayada Almaa iqali 
darmadaa de•am •••mek· 
tedir. ----- ·-·-----· Ramuan -14-

ÇARŞAMBA 
ı .... GbÔtle lldatll.AquaYa .. ı 
S.D. S.D. S.D. S.D. S.D. S.D. 
t.43 6.21 12. 10 15.2t 17.G 19.U 

•ermekl'9 beraller 
dald lat4is•l•re 
ka .... , ....... . 
clular. 

taa .. .,. .... k,.-~ ....... 
... lktlup. 

-- 25·10· 
lbbana J•••k .-.ım:ı 
aa HYkeclihaek 
1• •lracaatlua 


