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~E AÇIK 

~giliz • Romen 
'1iinasebetler i ---h oma matbuata, Al-w-.r manyanın Romanya
h İfga) hadisesine logilte
't11· 
.ı IQ fazla ehemmiyet ver· ,, ... 
l l11ıi, bu münasebetle lü-
~11111\lndao fa ıla gürültü çı· 
111'"dıgını ve Balkanlar.da 
tt''•iaısiı bir heyecan ve 
İd 16.ı fırhnısı kaldırdığın1 
fla dı, ederek Ingiliz dıp\o
ı. •tlarıoa şiddetli bir lİ!lan -
d· h&cum ediyor. Hele şim
~ b-. gazeteler, Loodranıa 
ı. ~te,ıe ticari münasebet
> tıni k .. stiğioi ve Romanya 
:· klrşı da ablokayı teşmil 
~e tevsi etmek üzere bulun-

1 11İ'1nu ögvrenirlerse kalem· 

'" ~ 11le bir kat daha zehir 
ı_'lnıalttan geri kalmıyacak-
tdır 

.ı. 111ıiıterenin ablokaya ver· 
111-. 
d,,,.~1 ehemmiyet malum ol-
.\İ''1na göre, Romanyanın 
~ 111~nyaya bütün petrol, 
~ lltıo, yiyecek, içecek ve 
'...t tiirlü kuvvet ve kudret 
ı~"•ldarını kendi elite tes
ta ederek kendi toprakla
,'' Y•ğh bir müşteri bul
~,, ribi bir polıtika taki-
, -~karar verdikten sonıa 
t tılte:-edcn dostça bir ha
'~ li tt ve muamtle bekleme-

._ IGzumund an fazla bir 
~flak olmaz mıydı? Avam 
~ llltraııoda bu mesele hak· 
ı-.d -
~ ' cereyan eden wuıa-

t~~t ve münakaşalar ve in
i, 1•lerin Romanyadan uuk· 
t~'~•tılaıası hususuıı da gös· 
) "•ltn istical de isbat edi-
Qr ı_, d s-k . 
bıat .. •ı: Loo ra, u re'iPm 
•il li11kü vaziyeti karşısında 
't t.ti bağlı ve likayd bir 
)ırci kalmıyacaktır. 
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Türkiye - Sov
et Rusya 

Münasebetlerinin igi. 
leşmesi ingilterede 
memnunlgeti mucip 

. olmuştur 
Londra (A.A) - Ro)t r 

bildiriyor: 
Rusyanıo Romanyadald 

Alman ask•·ri harekat ı na n 
vaziyet al c .. ğı meçbuldur. 

Alman J.uın tahşidatına 

Sovyet Ru ya göz önünde 
tuta a tadır. 

Bununla bera er Sovyc:t 

Rusyanın bugü kü siy.ıse- japonyaDID 
tinde vuzuh görülmemektedir. 

1 
Türkiye ilt! Sovytt Kus- üçler paktına 

ya arasındaki mü asebetle· a • 

İaşe g·emileri 
batırıldı 

--o-

rin iyileşme i lng ltuede g rmesı 
memnuniyetle k rşılar.mıştır. 

Londra (A.A)-Amiral:ık 

daiırelıli bildiriyor : 

--o--

lngil ere har
bi ye nazırı 

Mısırda 

EDEN 
Londra (A.A) - lngiliz 

Harbiye Nazırı B Eden Mı
sıra gelmiş ve orta şark 

kumandanı general Sir vavı 1 
ile görüşmüştür. B. Edea 
ayni zamanda orduları teftiş 

edecektir. 

---o---

--o--

Amerika ile zıttiuetı 
arttırmıştır 

-o-

Loodra (A.A)-Japonya· 

nın üçler paktını imza et

melde Amerika ile zıddiye
tini artırmıştır. Japonya ne 

pahasına olursa olsnn Sovyt t 

1 Rusya ile münasebetlerinin 

iyilf'ştirmec:ini aramaktadır, 
Bu vaz'y t Japon siyase-

Üç iı: şe ve iki himaye ge
misinden mürekkep bir Al
mnn gt a.i kafilesiııe hücum 
ed !erek bombıdana .. ak tah
rip edil uişt=r. Bu vapurların 
er bt:yüğ"i 7000 too diğer

leri daha k'ıçiiktür. K~çük
lerden biriri batarken infi
lak etmiştir. 

tine aykırı olmakla beraber 
şimdilik bir mecburiyet v r

dır. Japonya Sov:t:t Rusya· 
ya Çinde bir nnfuı mınta
kası •ermeği bile düıün

mektedir. 

f Vil""Y••••ti~"t~;t,-•iiıl 
ı ______ .. ı 

! Sagım GünO Sokağa Çıkmak Yasaktır ! . _____ .. _ ı 

• 
1Yiuecekl3rinızi cumartesinden tedarik edinizi i 1.- Uı:ıumi nüfus sayımının yapılacaiı 20 Birinc'teşrin ı 
• 1940 pazar günü sayım ve kontrol memurlarrndan ve ı i resmi vesaBdarla sok-ğa çılmalarına mÜ!laade edilen va- t 
ı zıfeli kia.selerdeD ve sayım ameliyesinin idare ve müra- ı 
: kabesine memur edilenlerden mada her kim olursa olsun ı 
ı hiç bir ferdin sayım hitamına kadar meskeninden dışarı ı 
ı çıkması yasaktır. ı 
ı 2.- Küçük çocukların sekaia çıkmalarından velileri ı 
ı mes'ul tutulacaklardır. : 

ı 3.- Sayıman bittiii top a.tılmak suretile illn edilecek- ı 
k --ı • 2 tir. Her ban~i bır yanlışlığa mahal kalmama üzere og e • 

(H. Sesi) Matbaa· 
sında basılmıştır 

Türk Gazetele
ri ne diyorlar? 

--o.--
ULUS: 

Vızif e basına 
çağrılırsak 

Falih Rafkı Atay, " Tek 
disiplin, Milli Müdaff&a.,bat 
hğı altı .. da yazdı~ı ıayani 

dıkkat bir makalede ezcüm
le "henüz böl~emiı sulbü
DÜD tehdit altında buluodu· 
ğ'u'.la aair kal'i dehlle.· yok
tur 11 dedıi:ten .sonra şöyle 

yaırnaktadır : 
- "Eğer bir gb:t fazife

mizi yapmağa çağrılırsak, 

bhelim ki bu miltetia bayat, 
şeref, rdah ve namus için 
tek çare her türlii fedckir· 
hkları göze alarak canla, 
malla, maddi Ye u:anevi 
kudret:mizle bu dl•et sesi
ne doğru koşmak~ır. 11 

YENi SABAH: 

Hüseyin C .. bid Y .. JçlD; 

"Balkanlarda Alman faali· 
yeti" başhkh y uııada Ro· 
ma!lyanıo işgalinden ve Bul
gari• ~anın durumundan bah
ıettiktea sonra aiyor ki: 

"!ik topun ağzında bulu
nan Bulgarlar bunu .anlamı
yorlar. Bulıa!':etanda Alman 
lut'aları (buiüo) bellu yuk
tur. Fakat yarın mahakkak 
olacaktır. Bunu Almaalar 
iıepimiıdt n iyi bilirler. 

Bulgarlar Alman iıtilil'

aın zararı yalnıı Y nnaniltan 
ile Türkiyeye dokunacakmıf, 
bati Bulıariatan bu aayecle 
kira konacakmıı r ıibi bir 
memaaa lkali Yar ki insana 
laayret Yariyer. 

Bütün Bulıariıtao Alman 
emir Ye kumındaıı altında 
esir yaşayacak olduktan ıeara 

bu Buliariı.tanın içinde meHll 
Dobricenia bulunup bulun· 
mamaıınıa oe elaemmiyeti 
Yudır? 

Hitler korkak •• acizler· 
de• nefret edermiı. Banda 
haklı olduğunu biz pek ili 

( Devamı 3üncü sayfada ] 

lngilteren" 
Vaşington 

büyük elç ·si 

ı saa ını ve ram:ızan münasebetile iftar vaktini bildiren ı 
ı toplar sayım ıünü atılmıyacaktır. t 

' 4.- s~yım günü fırın ve dük1'inlar kapalı bulunaca· ı (l 
! ğından o güne m hsus ekmek ve a-ıda rnadGelerinin de h:ıı 
ı evvel teclarik edilmesi lazımdır. t 

Lizbon (A. A)-lngiltt re
nin Vaşington büyüi{ elçi i 
buradan Looraya barekd 
etmiştir. Meıunen Londraya 
gitmekte olan büyük elçi 
memleketinde iki hafta ka· 
dar iıtirabattan ıonra tek
rar Amerikaya d&necektlr. 

ı 5.- Müstacel v~ zaruri haller için Belediye mınfr ka ı 
ı merkezlerinde kafi tabip ve ebeler bulundurulacak \ e ı 
ı nöbt:tçi eczaneler nçık tctllllacaktır. Bu hususlarda tele : 
ı fonla veya her semtte dolaşacak zabıta memur!. n vı .8ıla- t 
ı sile bel~diye mıntakaların• mürac.aat edebil'r!er. ~ 
: 6.- Keyfiyet ıayın aalkımızca malftm ofm, k ıert. ı 

i ilin olunur. VALİ l 
f. TUKSAL ı :. .............................. ~ ..... , ........ -.... .. - Birini mi bekliyorsunuz ? 

- Hayır ikiıini de: 
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!HAYATTA MUVAFFAKi 
ı OLMANIN SIRLARI 1 
ihaıatta,berkes Muvaıl 
11a_~labilir mi?-Evet!i 
,~ Yazan: SIRRI SANLI ~ 
'-ıııummmmııı111111 -91- ımımaııınııınııuııııın# 

Muvaff akiye
tin 10 formü Ü 

--·-
(Bu enteresan yazıyı 

değerll ustad ve müte
fekkir Bay lbrahim 
AIAettln 6övsa'nın te
ylzll kalemlne medyu
nuz .. ) 

Biinyeler rçın verilen 
ildçların, ıakıslara göre 
Jeiiıtiği gibi, manevi for
müllerin de herkesin mi
%acına g6re tatbik edil
m••İ icap eder. Bir kısmı 
hayli orijinal oe tam A
merikalı görünen burada
lıi tetbirler, netice itibari
le kendisine hdkimiyet 
temrinleri sayılabilir ki, 
/terke• icin ibnte o~ isti-• 
iadeye layıktır. 

-2-
Çünkü hunlar zamanın ih

tiyaçlarını idrak eden her 
adamın hayatta muvaffaki
yet için dGşünebileceği ilk 
tartlardır. 

Kezalik daima miltebes
ıim ve nikbin olmak, temiz 
giyinmek, mümkün olduğu 
kadar fazla ve iyi münase
betler tesis etmek gibi yine 
asri ve medeni bir insanın 

takdir edebileceği esasları 
da ileri sürmüyor, 

Amerikah mütefekkirin 
bahsettiği on formül, mane
Yi bayatı . yükseltmiye ve 
k•tt·etlendirmeye yanyan bir 
takıaı temrinler ve idmanlar 
mabi1etindedir. Belki bun
lardan hepsi bir arada tat
bik edilemez ve temrinlerin 
bazısı da bir knım mizaçla
ra uygun gelmez. Fakat ay
rı ayrı formülden istifade 
edebilecek insanlar vardır. 
Şimdi onları birer birer mü-
taJea edelim : · 

1 inci formül - Hergüo 
bir "saat için yalnız •ize so · 
rul .... n suallere cevap vermek 
ve kendiliğinden konuşm~

mak, yani bir yahut birl.<aç 
ınubatap karşıslDda söze 
kendi başlamak. Amerikalı 
ilim bu idmanla hangi fay
dayı temin etmek istiyor? 
Bir muhatap karşısında, ya 
but bir meclis "e kalabalık 
müvacehesinde en mu.-affa
kiyetli konuşan ad<lm, ora 
daki havaya hakim olduktan 
•e söylenen fikirleri dinle
dikten sonra söze başlıyan · 

du. 
Şu balde ilk söze başh-

ran aiz olmazsanız; daha 
manalı, daha dürüst konuş
mak ihtİlnaliniz mutlaka ar
tacaktır. Ve günde bir saat 
bu 1111etle harekete karar 

-Devamı var-

HİKAYE 

hş bir tren 
J 

ı azası 
-------------· .. .--~~~~ 

Tren son süratle gidiyor- t 
du: 
~Beyefendi ne düşünü

yorsunuz?. 
Orta yaşlı adam, genç 

adamın sözüne cevap ver
medi. Biraz zaman geçti, 
Genç adam tekrar etti: 

-Beyefendi ne düşün6-
yorsunuz?. Binin yar1sı beş 
yüz mü? 

Tren bir istasyona gelmiş
ti. Orta yaşh adam valizini 
eline aldı; ineceği sırada: 

-Binin yarısı beş yüz de
ğildir. Dört yüz yirmi beş

tir. 
Dedi, genç adam kom

partımanında yalnıı: kalmış· 
tı. Düşünmeye başladı: 

-Her halde bu, bir he
sap oyunu olacak. Bioiıı yc-
rısı dört yüz yirmi beş ... 

Meseleyi zihnen hallede
meyince cebinden defter ve 
kalem çıkardı. Bin yazdı, 
ikiye taksim etti. Dörtle 
zarbetti, bir çok ameliyeler 
yaptı. 

Vakit geçmiş, . tren istas
yondan istasvooa koşmağa 

başlamıştı. 

Bitişik kompartımanın böl· 
mesi vuruldu: 

-Lütfen elektriği söndü· 
rün, ışık buraya sızıyor. Ay
dınlıkta uyuyamuyoruz. 

Genç adam kendine gelir 
gibi oldu: 

-Affedersioia: bir meıele 
varda .. 
-Nasıl bir mesele .. 
-Binin yarısını be1apla-

yorum. 
Bitişik 

alaylı bir 
du: 

kompartımandan 

kahkaha duyul-

-Binin yarısı beş yüz, 
bu da bilinmeyecek şey 

mi? 
-Hayır biraz evvel inen 

bir yolcu dört yüz yirmi beş 
olduğunu söyledi. Her halde 
de bu, bir hesap oyunudur 
fakat bir türlü halledemiyo
rum ... 

Ayni merak bitişik kom
parbmandaki yolcuyu da 
sarmıştı. O da binin yarısı 

dört yüz yirmi beşi hesap
lamak hevesine kapıldı. 

Saat gece yansından son· 
ra ikiy gelmişti. Biletleri 
kontrol etmek için İkinci 

mevki vagona giren kon-

doktör bütün yolcuları ayak
ta buldu. ellerinde kağıt 

kalem binin yarısıdört yüz 
yirmi beşi besapJamalda 
meşguldüler. 

Ayni merak kondoktöre 
de sirayet etmişti. 

ikinci mev kiio işini bitirip 
birinci mevki vagona girdi
ği zaman: 

-Lütfen biletleriniı.i! 
Diyeceği yerde: 

-Lütfen binin yarısı dört 
yüz yirmi beşi!.. 

Dedi. Bu acayip laftan 
şaş1ran yolculara meseleyi 
anlatmak mecburiyetinde 
kaldı. 

Birinci mevkidekiler de 
düşünceye daldılar: 

-Acaba binin yarısı dört 
yth yirmi beş nasıl olur? 

Kondöktör furgona dö
nünce olanı biteni şefdötre
ne söyledi. Şefdötren, ma
kinıstin riyazıye bilgisinden 
istifade etmeye karar ver
di : 

Tren yOrürken lokomotife 
geçmiye imkin yoktu; im
dat işaretini çekti. Tren bü
yük bir sarsıntı ile durdu. 
Bu sarsıntının kimse farkın
da olmamıştı, çünkü bütün 

· yolcular: Binin yarısı dört 
yüz yirmi beşi düşünmekle 
meşguldiiler. 

Makinist furgona ıeldi, 
şef dötiren, kondokt~r; o, 
üçft birden düşündlller, dü
şündlller, nihayet makinist 
meaeleyi halletti: 

-Binin yarısı dört 
yirmi b~ş.. yani dört 
yüz yirmi beş! 

yüz 
tane 

Tren duralı epeyce ı.aman 
olmuştu . Ne makinist, oe şef 
dö tre , ne kondöktör, ne 
de yolcular bunun farkında 
dt'!ğildiler. 

Arkadan yetiş~o ekspres 
makinist sözünü bitirip lo-

komotıfine geçmeye vakıt 

bulmadan duran trene çarp· 

ta Vagonlar birbirine girdi
ler, hurdahaş oldul•r. 

Trende bulunanlardan üç 
kişi mü~tesoa diğerlerinin 

bep5İ binin yarısı dört yüz 
yirmi b e şi öğrenmeden ka
zaya kurbao gitmişlerdi. 

........................... 
Bir memlekette nüfusun 

artması demek, halka, gü· 
ven, sükun ve çahşma im· 
kiaı veren bir idare 1İD var· 
lıi1 demektir. 

Kalabalık Türkiye bayın
dır Türkiye gibi Cümhuriye
tio eaeri Ye şerefidir. 

Beş yıldanberi ne kadar 
arttığımızı önümüzdeki sa
yımla 6ğreneceğiz. Sayım 

memurlarına en doğru ma
lğmatı vermek bu itibarla 
cümhuriyete bağlıhğımızı, 

t nun faziletlerine inancımı
zı gösterecektir. 

BŞVEKALET 
istatistik Umum Müdürlüğü .......................... 
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~ Halkın Sesi s••.!,d1 

~f Bi ~Bıi oıuÖcİl _ 
Evvelk\ pazartesi gu 

Karşıyakadan 8ayrakbY• 

len saat 3 treni ial•~~0j. 
durduğu ıırad• çadl ag ç 
altından ceviz kadar bD~ 
bir sapan taşı açı~. ~" 
camdam vagooun açı• 11 
raflara çarpmış ve •

0 

_. b. ~· vagontJa oturan ır 

başına 11çramışhr. Su 
"ı vagon raflarına çarptı~ 

man o kadar büyük b~t 1 
rültü ha1ıl etmiştir kı tl 
gon halkı bir sitabın 1 

ğına zahip olmuşlardı!• t'' 
Eğer taf vaaonuo ıç , 

e» b' t talarına Yurmayıp ta ır 

DliD d N I Ol kafasına veyahut g&~; u ua a 8 er uuor tesadfif e jeydi bir facı• 
--- - •ukuu muhali.kaktı. .1 
30 Sene hiç kfmeyl Hadise üzerine bifetç~ 
tevkif efmtyen polls ve Bayraklı istasyon oı• t 

-o- ru faaliyete gelmif "e ~ 
Son seneler zarfında te- atan çocuğu aramai'• 

kafidlük müddeti geldiği için, yulmuşıardar. ~· 
tekaüde sevk edilmiş olan Tren Jzmire gelinceye~ 
bir polis memuru tam otuz dar vagon halkı bu tat f~ 

Jf 1 k 
sıoı konuşmuş, bu '''j 

sene po s i vazifesi yap- taşlarının muhtehf yeri'; 
mış, büt6n bu müddet zar- h ı f k b ., mu te i azcalara ıe trl 
fında oe bı"r zabıt k d vara ası uğu söylenmiş, batta "-
tutmuş, ne de bir kimseyi dumuzun bir çok yeri• ~ 
te•ldf etmiştir. de polisin çocukların 

- Bu nasıl miimkün olu- tehlikeli oyuncaklarııı• ı• 
yor? ladığını, bunu şiddetle; .. 

Diyenlere : ettiğini misal olarak 

- Beo insanları ceza ile termişleordir. ~i~~ 
Binaenaleyh umuı:o1 ,-' 

d~ği, nasihatle yola getir- bu tehlikeli sapanuı O'ej_ 

meyi bilirim. taraftarıdır. Kıymettar &it 
Cevabını vermektedir. Fil- niyet müdürümüziill I~~ 

hakıka onun vazife ile hu- oı unc koymağı vaıife iİ 
lunduğu mrntakalarda tetki- riz. Zıra umumi bir 
kat yapan polis müfettişleri, Halkın Sesi demektir. -

;:ü::::·~~f :~:~:~,r:.ı:ı~:.1•• Halkın Sesi ~::~ __ ...._.. _____ .:.,._. ~ --· ~:.:""--·-· :.~ 
ilin , 

Viliyet daimi ençÜmenindİ'. 
C . H ~ 

• • eıı:aH • 8Dl altı oda 855 İnci sokakta 22 saydı ha1110 ol' 
mırı 803 lıra 2 kuraJ keşif bedeli üzerinden 15 güo ~ ~' 
detle .. açı~k eksil.tmey~ kooulduğuodan istekhlerin, ~-.,. 
Mildurlftgündekı keşıf Te şartnamesini inceleyerek 2490 i~ 
1ılı yasa hükümlerine giSre baıırlanacaklau temioıtı•'~ı 
birlikte 28 Bi.rinciteşrin 940 Paı:artesi günü 988t 11 
Vilayet Daimi Encümenine baş vurmaları. _& 

1 

1 , ilan , 
Viliyet daimi encümenind~' 
lımir-:_Çeşme yolunun 51 1-000 inci kiJometrosundaki s-_ıi:r 

1 açıklıgrnda bu!uaan ahşap köprü ile 23-1-300 üncü "ıl ~· 
roda bulunan iki menfez tamiratının 2336 lıra 5 kurllf 
şif bed.:li üzerinden 11/10/940 torihinden itibaren 15 
m üdcletle a~ı k eksiltmeye ko .lUlduiundan istekHlerio 
sayılı yasa bükümlerioe göre bazırlılyacaklarile bit 
29/10/940 pazartesi gfinü saat 11 de Viliyet Daimi t 
m~nıoe baş vurmaları. 4,z1 
ı~~-----~--:::: .. ~ ....... 
l ELHAMRA SİNEMASllDj 
: 
: 

Bugiln matinelerden itibaren 
Güıelliğine dayaoamıyac.ağmız harikulide bir fili.., 

--~-----------------------------------· t K.anatlı Kadınlar ·:· .................. IZM IR ...................... : ı: Fransızca söz]ü 

ı K l_Z Kültür Lisesi Nihari ı :Başröllerde: Alıce Fay - Constence Bennett. Naact 1' 
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Bil, ister Ağla •~ürk G~zetele-!~ord Hali!a.k~ 
t d . I . rı ne dıyorlar? ispanya elçısını 
a lft10 aoz arı -(Baştarafı Bırincı Sayfada)- kabul etti 
IÇll10C8 ! teslim ederiz. Boyunlarnıı 

kendiliklerinden tasmaya uza• 
tan kavim hakikaten hir 

ild y 
kimseye börmet telkin ede-

t1a imi olup 9 sene 
1 IÖrmekten mahrum 
•ı ıonra bir amel yat 
i ıazıeri açılmıf ! Bu 
RGaıedıği teyleri gör· 
'-ııayıoca evveli ka
l kısalan fıstanları 
dikkatini celbetmiş. 
l kocasını kolundan 

kocaıiyle birlikte bir 
b11a vitirinleri önDnde 
•laıışlar. Kadın bu 

rde bulunan en kısa 
rdan birini seçerek 

••: 
itte, demİf.. . Ben do-

"-•dir uzun etekli iize
taıımakla budalalık 

..:· Şimdi hemen bana 
etekli robu satın al, 

İti modaya uygun 
· fİyen kadının i~i 
tl11ıi1. 

rinin açılmasından 
ilk iti allah ınkiir 

L~"':: olması lizım relen 
~Dın, bugnkll pekçok 

l'la ea mukaddes ma-
'-1dıkları bir moda ma· 

lroıarak tuvaletini 
'ie he•es etmeaine: 

111, ister Ağla i 

~ ._. 

meyhanede 

teai
karı-

1 

mezler. Almanya ancak ha
yat ve baklarıoı müdafaa 
etmesini bilen milletlerle iyi 
geçinebilir." 

T ASVIRI EFKAR: 
"Romanyanın işgali mese

lesi etrafında" başlıklı yazı
sında Romanyanıa Almanlar 
tarafından işgali devam et· 
mektedir. Bu bal memleke· 
tin velevki dostluk ve yar· 
dım namları altında bile ol
ıa iıgalinin ne elim netice
ler verdiğini g&stermeğe ki 
fidir. 

Al;nanlar, Fransanın yarı· 
sından fazlasını işgal etmek
te olan ukerlerinin işgal ve 
iskin masrafları olarak Fran
sadan günde tam 4LO mil· 
yon frank para almaktadır

lar. Hatta P" ten hükumeti 
bu parayı vermek için F ran· 
sa bankasından 50 milyar 
franklik avans almıştı. Fran
sanın bu şerait alhnda iş· 

gal devam edeceğine göre 
Petep aceba bankadan da
be kaç defa elli milyarlık 
avans almak mecburiyetin· 

de kalacağı besap~etmek güç 
değildir. 

Dostluk namı altında iş· 

gal edilen memleketten iş

gal masrafı alınması galiba 
çokluk görülmüş, işidilmiş 

usullerden değildir. Romen· 
lerin bu vaziyetlerine bütün 
dostları gibi biıim de sami· 
mi surette acımakta oldu· 
ğumuzu söylemeye tabibi 
hacet yoktur. 

TAN: 
M. Zekeriya Sertel "Svet· 

koviçin beyanatından çıkan 
mana" başlıklı yazısında, 
Yugoslavya çaresiz kaldığı 

ve yapacak birşey olmadığı 
için mıhver devletlerle an
laımaya ve Avrupa niıamın· 
da kendisine verilecek va· 
zifeyi ifaya hazırdır. Fakat 
hudutlanna dokunulmama11 
ıartbr. Müşterek bir çe•ir
me hareketi karşısıoda Yu · 
l'oıla•ya kendini müdafaada 
belki &üçlük çekebilir. Fa· 

~at kan dökmelni•İn parfa· 
laumaya razı olmıyacajı 

muhakkaktır. 

Her halde •aktile Balkan 
antantını Balkasa konfede · 
rasyonuna çevirmekten çe· 
kin~n, •e bitaraf kalmak 
ıuretile hudut •e istik lille· 
rini kurtaracaklarını uman 
bazı Balkan devletleri birer 
birer timdi bu ıiyaıdleri

nin cezaıını çekmeye nam· 
zed görünüyorlar. Romanya 

Dr. Fahri Işık 

---oı---

Londra(A.A)-Lord Hal· 
faks dün hariciye vekale
tinde ispanya büyük elçisini 
kabul ederek görüşmüştür . 

bu karusız siyaseHn kur· 
bilnı oldu. Yugoslavya da 
sıkıntı çekeceıue bundan 
çekecektir. 
At<ŞAM: 
Necmeddin Sadak; .. Kime 

kartı?" yaıısıeda Almanların 
Romany•yı işgal ettikleri 
gün bu bidiseoin Mosovada 
nasıl kartılanacağını me 
rakla bekledıiimizi yas 
mııtık. 

Ganler geçti, hadise te· 
kemmiil etti. Fakat Sovyd 
uıabaf ilinin bu mesele bak· 
kında biç bir mitaleası du· 
yulmadı. D-lnya iılerı üzerin· 
de her zaman fikir yiriihn 
Moıkova gazeteleri bu mü 
bim hidiseye henüz tablil:ve 
tefsir etmediler. 

Alm•nya Romanyayı ele 
geçirerek oralara Kara, Ha· 
va ve Deniz isleri yapmak· 
la iler~de daha genit daha 
uzak askeri hareketlere mi 
bazırla11ıyor? Bu istikbale 
aid bir mesele olabilir. Yal
nız Romaayanıa harbe giri· 
ıecek bııka komşusu olma
dığına göre bu hareket gi· 
ne Sovyetleri istihdaf ediyor 
demektedir. 

Bundan çıkacak siyasi ne
ticeler ise \ıerhillde mühim 
olacaktır. 

VATAN: 
Abmet Emin Yalman"Bal· 

kanlarda TGrk barıt siya
seti,, yazısında ezcftmle di· 
yor ki: 

Sulh tohumları ekmek 
zahmetli bir feydir. Çok 
sabıra ihtiyaç ıBsterir. lıte 
Tiirkiye bu zahmeti gize 
almıı bu aabn Balkanlarda 
da, orta şarkta da göster 
miş ve bundan çok gtlzel 
neticeler almıthr. Bulgar
larla olan m&naıebetlerde 

de bizim onlardan farlumız 
Bulgar ifratcılarıom lisanını 

konuşmamak Ye •~ ziyete 
daima barıı imkiDları ba· 
kamından Yekarh •e tem· 
kinli bir giıl• balrıaaktayız. 
Balkanlık fikri, Türk bant 
siyasetinin 6z ••lidlarından 
biridir. Bizi Balkan mem· 
leketleri maY .. kkat esaret 
acıları ıeçerken Ballcanlık 
bayrağını Tlrki~e yilkıekte 

tutmakta de••• ediyer ve 
edecektir. Balkan birliğinin 
a-6kil bükdmetlerde deiil, 
milletlerdedir. 

Balkan milletlerinin bu
güa ktl acı tecrlibeleri bu 
fikri bir kat d•ha ku•vd• 
le11dirmekten haıka netice 
veremez. 

- Bizin ReLeka niçin , • . 
na ehtıyar didiyi ı i.. Mey rna 
o beai ebtiya sirasinda ı 
yup yend ' yt nçleşınak t s.i 
yurmuş. 

- Tebe he, hey. D •r amp 
durman. Aba açıl h fnar .. 

Fuar açıldı.. Biletini a n 
iç~r giriyor ve geniş sah da 
dağılıyordu. 

Karadenizli Mustafa, Ayşe 
teyze, Salmoo, pastarmacı 
Abmet, sebze aaıtc• lzmirli 
Hasan, muhacir Hüseyin her 
biri bir tarafa ayrılıyordu. 

Yalnız Karadenizli Mustafa 
ile lzmirli Hasan bavuta doğru 
ilerlediler. 

Mustafa büy6k bavzu gö· 
riiace hayrette kalarak ba
tırdı: 

- Ha tipuae talayum .. 
Karatenuzun talkalaru kipu 
talkalanuyorsun. 

Hasan alaylı bir cümle ile 
sulendi: 

- Pek dalmağa b&kma . 
Sonra yolunu şaıtrırsın. 

Muıtafaaın b11 sözler• bo· 
ıuna ritmiı olacak ki Hasa
aın yanına sokularak sord11: 

- Ha, sen puralu muıun? 
- Burahyım. 
- Atun nedur? 
- Dalgacı Hasan. 
- Ha penum atum da 

Karatenuzlu Mustafa. Se-.unle 
kel arkataş olalum. Pen pu
ralarunu pek pilemeyum, pe· 
raper kezelum .. 

- Beraber gezeriz amma 
etrafı dikiz ederken afalla
mıyacaksın. 

- Ne tetuğunu anlama· 
dum ve likôn kltu pir 
tey temetaiun pellu. 
Arkadaı oldular, ertesi gtla 

alqam rene fuarda buluta
caklan'nı birbirine ••dettiler. 

•*• 
Ertesi aktam fuara ıirdi-

ğim de vakit eJey erkendi. 
Ufak bir ıoialt.luk almak 
için Ada ı•ziaoaunda otur
dum. 
Akıam adım, adım ilerle· 

meie baılamıfh. Fuarın ren-
ılrek elektrik yanınca kendi· 

mi baıka bir ilemio emsal
ıız di1arında zaaaettim. Bir 
in içinde aaaki bir cilaao 
dojdu. 

1 '1 tad Tepia 

Fuarın kapısıadan l»qla· 
yıp etrafa uzanan asfalt yol· 
!arın üzerinde birbirini takip 
eden gruplar çoğaldıkça ço
~aJdı. Her grup ayrıldığı 
veri yeni bir gruba terkedi· 
~orlardı. 

Paviyoalar doldu, ağaçla· 
rın altları keza.. Buluad•jum 
gazinoya da yavaı ya•at akın 
baıladı. 

Yoldan adaya uzanan koprtl 
6zerinden kol kola, omaı: 
<>muza gazinoya reçea halk 
kitleıi, rrup grup ayrılarak 
ten ve ıakrak kahkahalarla 
bulundukları yeri ıealendi· 
rlyordu. 

Masaların etrafını çeviren 
renk, renk ipeklilerle ipek tea 
leriai örten ıeaç kızlar, ef· 
nnevi bir dirarın göklerin
den iumiı hakiki bir ceaae• 
tin meleklerine benziyor· 
Jardı. Adaya saaclallarla ge
çenler de vardı. 

Bu güzel manzaralar kar· 
şısında o kadar dalmıttım 

ki aklıma bin bir tiir ıel
diği halde biç birini topla-
mak kuvvetini keadimde ıö
remedim. 

Yalnız merhum maallim 
Nacinin "Görün" batlıkh 
ıiirinden şu iki mısraı habr
lıyabildim: 

"Çıkın şu savmaadaa zahidaa 
cibanı görln" 

"Nas•l geçiyor Alemin zamanı 
ıarl•" 

Muallim Naci o zaman 
içia iyle yazmıf. f..pr mer· 
hum timdi olıaydı mullak
kak bayle diyecekti: 
"Çıkıa ey mllsrifler meylıaae, 

barclaa., 

"Gelin ele ank aha .U •e 
faardan., 

(Devamı •ar) 
------------~-:--

Doktor Ôperatar 
•• 

Dahi Oke 
IZMIR ASKERi HAST ANESI 
KULAK, BURUN•eBOCAZ 

HASTALIKLARI MÜSEHASSlll 
ikinci Be1ler sokatı Ne. <• 
Haatalarıaı laer ıü• 111•4• 
aonra kabul .... teda•i etler. 

Tayyare Sineması Tel. 3646 
10 1 inci t ·ırin 940 perıembe gününden itibarea 

1--Kadın hmal Edilince 
Fran•ı~ca Sö•liı 

OYNIYANLAR: 
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SAHiFE 4 
•• 17 ıaol1'et'' 

-~~~~~~~~~~~~~~~~~~---

rH;ikdoki'~r;;~· fieiRHABiRLEni'!~T~rk gazeteıe- 1

1 ~çan. kaıeıere• f WiüffaiERLfl 
loun öğütleri:12! .._ _,,._..._.. ~ııı1 rıle Anadolu hıç hır tayya- •-~~ d 
u•• •• ---0~~- aıwuW: Karşıya~a Me- Ajansı uydur- re yetişemi- Yatak aJtııı 
Guzellıgı ve tleniyet sokağı ma haber yecektir ki 70 Jir8 

kuvveti temin cinayeti neşretmez - -o-- Çorakkap• çayırlı b;:k· 
Londra (A.A) - Birleşik de Ali oğlu baıJJD111 I 

eden gıdalar --o 
0 

Amerika gazeteleri uçan bir arada yattığı Z~Y01~,J 
--o Katil Ragıp 14 SBDBUB Ankara (A.A)-Po vlldi- kaleler hakkında verdiği lu Murtazanın 70 ~ 

Genç ue gazel kalmak is- mahku• m nıdu sindeki ltaly~n ordusunun yeni malumata göre bu dev yatak altından çalıP 'k'f 
tiyen bayanlar, yazın seb- ll deniz aşm memltketltre tayyareler 6 bin ton bomba cüzdanı bıraktığını şıol' 

&.!vkioden bahsederken, 12 t b"I ki 4000 ·ı k t · ı '·si• %elerle ue meyvelere fazla --o-- a a ı ece er mı e a- e mış ve suçu yaıı. 
iltifat etmelidirler. Bilhaa· Karşıyaka Emniyet soka- adayı zikreden Türk mat· dar olan yerlere kolaylıkla tır . 
• a ıı'.-aL./ar baılayınca a• buatının bu neşriyatının varıp dönecekler ve okse1·e n ---0---

"' R ... ğında karısı Nazmiyeyi öl-
••e ••L. y•mek ,,.,..r.•ellı'öY ko- mahza uydurulmuş aracık· tertibatına malik olan avcı 
.. R "' ...... •· düren Y anyah Rağıp ağır 

r•yan ba,Iıca tedbir- ct:za mahkemesince 14 se- tan ibaret olduğunu ltalyao ta} yar eleri de bunlara ula· Şakanın so~ 
ler Jen bı'rı"dı'r ve Alman ajansları yazmak- şamıyacaklardır. 

a ne sekiz ay ağır hapise ve tadır. 
Boıyaka mevgiiode Ll 

fü oğlu Salih şak• !u 
den hamil buluodug , 
tüfengini ateş ,ıdıtı 
Memhmet oğlu .. 6 y•fb~ 
Ahmedi sağ eliode0 fı 
surette yaraladığınd•0 

kalanmışhr. 

--oı--

G1dalarınızı Seçmek Su
retile Taravet Ve Letafe
tiniıi Arttırmak Kabildir. 
Ey Güzeller, Yalnız Ayna
ya Değil, Biraz Da Mi-

denize Bakınız! 

Derinb.i gergin, yüzünüzü 
renkli, gözlerinizi parlak ve 

hareketlerinizi kolay ve çe · 
vik bulundurmak istiyorsa
nız ilk önce yiyeceklerinizi 
ona göre seçmelisiniz. Mi· 
denize, barsaklarınıza itina 
etmelisiniz. Bilhassa körpe 
kızlar ve genç kadınlar gün
de yirmi, otuz defa tuvalet 
tazeliyecek yerde, iki, üç 
defa gıdalarına baksalar 
rüzelliklerini daha kat'i 
olarak temin edeceklerdir. 

Mideyi böbrekleri yorma
yan bir gıda, güzellik ens
titülerinin bütün renklerin 
den, tozlarından ve sularıo· 
dan"l'• daha muvaffakıyetli 
bır letafet ilacıdır. Vazife
sini iyi ~örmiyen bir bazım 
cihazının simada bıraktığı 
yetile çalar sarı rengi hangi 
pudra tamir edebilir. 

Hele bozuk baı saklı biri
nin sıözündeki feuizli dü 
aeltecek bir sürme tasa\lvur 
edilebilir mi? Güzelliklerin 
daha fazla inkişafına müsa
it olan yaz mevsimi ne ya · 

zık ki, hazimsizliklerin ve 

mide irızalartnıo da en faz
la çoğaldığı zamandır. 

Şu halde güzelliğe merak
lı olan kadınlar yani her 
yaştaki latif cins bu nokta
ya mutlaka inanmalı ve bu
radaki tavsiyelere mümküo 
olduğu kadar riayet etme

lidir: 
Size yalnız sebze ve mey

ve ile iktifa t:dir:ıtz cemiye 
ceğir:. Çünkü bünyenizin 
her türlü etlt!rden, nişastalı 

gıda ardan gelen kaloriye 
de ihtiyacı vardır. Ve mut · 
laka zayıflamak için zayıf 
gıdaları at çmek ve noksan 
gıda almak güzelliğe karşı 
tamamile tersine tedbir al· 
mak demek olur. 

Halk Doktoru 

-Devam t.decek-

--w--=--ii!:iı ~~::i:!!-... ~ 
Atatürkle biz.im kadar 

insanlık ta öğün•ün. , 

700 lira ölüm tazminatı na 
mahkfım edilmiştir. Bu para 
Nazmiyenin validesine veri
lecektir. 

---o--
Borsa 
Haberleri ----Borsada üzüm ve ıncır 

üzerinde satışlar hararetle 
devam etmektedir. 

9-27 kuruş arasında 1322 
çuval üzüm, 7-18 kuruş ara
sında 972 çuval incir, 30 
ton buğday 7,375, sısam 110 
ton 18-21, pamuk 815 bal-
ya 63-65,50, nohut 56 çu 
val 8,50-9 kuruştan sabi-
m• ştır. 

---o--
Gelen Mebuslar 

Manisa mebusu Asım Tü · 
mer ve Hüsnü Yaman Ma· 
nisadan, iskan müfettişi 

Adil Güven ~eşmeden gel · 
mişlerdir. Aydın mebusu Dr. 
Muhar germen Aydına git
miştir. 

--o--
1941 Fu~rı 

Belediye reisimiz Pr. Beh
çet Uz'un riyasetinde top 
lanan fen heyeti 1941 senesi 
fuarı plim üzerinde tetki
kattak yapmışlardır. 

Köy demircilik 
ve maran2oz
i uk kursları 

Maarif vekaleti, geçen 
sene çok iyi neticeler alı n -

an köy demircilik ve ma· 
rangozluk kuı starından bu 
sene de on yerde açınağa 

karar vermiştir. Kurslar, 
Bursa. Aydın, Manisa, Ba· 
lıkesir, Sıvas, Samsun, Ga-
ziantep, Kayreri •e Elizığda 
açılacaktır. Muallimleri ta-
mamen tayin edilmış bulu
nan kurslar beşer ay de
vam edecek, her vilayette 
bir sene içinde ikişer köy
de bu kurslardan açıJacak
hr. 

Kanada V alii 
• • 

umumısı 
Kanada (A.A) - Kanada 

valii umumisi Rozveltle gö · 
riiımek üzere Vaşioııtona 
hareket etmi~tir. 

Anadol• ajansı, doayala-
rında seri bir araştırma ya· 
parak, bu telgrafm aslını 
bulmuştur. Telgraf, Stefani 
ajansı muharririnin nols tai 
nazarı kaydiyle Alman ajan
ıı tarafından verilmiştir. Ve 
12 ada kelimesi mevcuttur. 
Binaenaleyh. yalan haber 
vermek isoadi Adadolu ajan· 
sına ve Türk g.n:etelerioe 
kat'iyyen tevcih edilemez. 
Bu telgraf. ajansımız tara· 
fından 12 Teşrin evvelde Deş
redilmiştir. 

--o,--
Roman yada 

trenler 
---o---

Bükreş ( A.A) - Royter 
ajansından: Birçoğu marşan

diz olmak üzere 65 yolcu 
treni ay nihayetine kadar 
işlemeyecektir.Bu tedbirlerin 
alınması Almanların yüks k 
mikyasta p etrol talepleı i gü
aiyle bir araya gelm~ktedir. 

--o,--

---o--

AVAM KA
MARASINDA 
Bir milyarlık 
tahsisat ka

bul edildi 
--o--

Londra (A.A) - Bir sa· 
attan fazla devam eden bir 
müzakereden sonra haı p 
karşılığı olarak bir milyar 
sterlin ittifakla kabul edil-
miştir. 

Haftada 64 milyon ve gün
de ise 9 milyon lira sarfe
dil ıne ktedir. Bu rııkam 
temmuz ayına naz.aran l,S 
milyon fazladır. 

Bu münasebetle maliye 
nazırı demiştir ki: 

usu ~adar az zamanda 
masrafımızlD artması harp 
kabiliyetimız yükseliş;ne bir 
alamtl olduğunu memnuni
yetle bildiıirim ,, 

--e--

--o---
Çllval çal~. 
Çorakkapı Meyclıll ~ 

ğında Musta~a oğl~ M0i 
Ethem oğlu ÖmerıD \ıf1 

boş çuvahnı çaldığı '\1ııt edilmiş suçlu yakaları"' 

Dünkü ffs'~ 
Muhare bele~ 

--o--- aov 
Londra (A.A) - O t 

giltere iherinde sükaoe • 
d d ·ı . LO e ı mıştir. Yaloıı . 1t 
- . d 'k' 1 ıf uzerın e 1 J a arııı t• 
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Maarif Vekaletinde mual
Jimlerden mürekkep bir ko
misyon parasız yatılı talebe 
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evraklarını tetkike devam 
etmektedir. Haber aldığımı
za ıöre iıntihaada kazanan
lar cumburiye bayramında 
ilin olunacakbr. 
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