
~E AÇIK 
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Cl Yunanis-
anıı 2eldi? 

(ı•ıy, ---o--
l~ {1 gazetelerinin son 
dık erde kullanmağa 

~, b lıtrı kavga arayıcı 
'il •kılırsa Roma dip· 
tıj•tı, BerJin siyastt ve 
tk~~flerinin Romaoyada 

itt ~tl kolay ve tehlike
tkt1lllrendiklerini gös

tdir 
llıd· • 
'l 1 '< unanistana kan-

~tiıı~•k için bazı Yunan 

11 
111 \'e bu yerdeki 

~ Arnavudluğuodan 
\.:lllaaa güya. ttalyarnn 
d oluiun teali ve ınki· 

\,~11 b•şka bir gayP.sİ 
.. , 'b ~, Ilı i han~ket etme· 
t'r 

ı•kı \'ererek Arnavud 
, •tına ve Yunan sınır

'•ker yıkmağa başla-
~ 
~ıı, . 
~li1ı~ıatan, hürriyet ve 

d 1 oyuncak yapmağa, 
~•t llirusu intihar etme· 

1,'' Vermiş bir devlet 
ıt i . b . t ı, Çın u vazıye 
ıııd 

)t>lit'a azimli ve imanh 
~d 1ka takibine koyul· 

-~111'11 birçok oyalayıcı, 
' tı 
d~ '. aldatıcı teklifle-

-~ ftddetle redetmiş 
~,t.to,, 

Ilı) b 
~ı... l'\oına Atinayı sl -"'l'k . . 1 

~t, ıçın bu Arnavut· 
dtııı·~taiaıi yalnız bir 
•~kı. ~e tarihi tetkik· 

ditı lı~de b1rakmıyacak 
ttıtı. 

ttt~ ı daha keskin bir 
!it, iôstermek iıtiye
,t~ \' 
tt ""•nhlar da intihar 

tt I ~iYeti olmayan bir 
h 1) duo.u . . " 
·~ııı • ıçın ona gore 
Yı.h •ktan çekinmiyecek 

"'tı' \~tckıstan aocak böy:e 
Q) etle postunu ve 

t~ ~tıııı akıbetine düş
tQdioi kurtarabılir. 

"· Su~.RI SANLI .... 
~' ................. _ .............. .. 
1
llde Harp 

) ltı:ııştı 
'~ '----·-~Q ( 

~ fıtk ~·A) - Çinde 3 
t kı •sı 300 kilometre· 

~.~dtıı''ttıda beş gün de
,'t Sitı ~\lbarebeden sen
• ~dild·~r.kasınıo muha
~I~ ıgı •e ÇinliJerin 

~1ttıt.~erdilderi haber 

HAL KIN SESi HAKKIN SESiDiR 
H E R O 0 N Ç 1 lfı: A~R S İ Y A. S 1 G A Z E T f.' 

Yunani. an 
Kralı Majest 
Jorj a 

.... -

fer ga ce-
1 

. • 

ği h kı ' 
HABERLER YAUND .. f t 

---o--
Atina ( A A ) - Atina 

ajansı bildiriyor: ~. 
Yunanista n kralı Majeste .-.. 

Jorjun ve 1ia.hd 1ehine tcth
hndan ferağ.ot edec<>ği ya
landır. 

Atina ajansı bu haberin 
başt.m başa hayal olduğunu 
kayde bile lüıum görme
mektedir. 

---o---

Yunanistanı 
vaziyeti her 

zamandan 
daha iyidir 

-o--
Atioa (A.A) - Yugoslav

yada çıkan V reme gazetesi 
Yunanistan vaziyetinde bir 
tebeddülün güya tahakkuk 
et~ek üzere olduğuna dair 
hayali bazı haberler neŞret
miştir. Bu hı.herler en kat'i 
surette tekzibe ve Majeste 
kralın ve milli bükômetin 
sevk ve idareleri altında 
Yunaoistanın vaziyetinin her 
vakitkinden daha müsteknr 
olduğunu beyana Atina 
ajansı mezundur. 

--o--

Yugoslav - Al
man tica et 
görüşmeleri 

-ı:::ır-

Beriin (A.A) · D. N. B. 
bildiriycı: 

Yuğoslavyanın icap ..... der· 
se hayat ve istiklalini mu
hafız:\ için her fodakirhğı 
gfze al~cağrnı söyleyen Yu· 
ğoslavya Başvekili Bay 

SVETKOVtÇ 

görüşmeleri Pelgradc.:a imın 
Janacaktır. Müzakereler mem
nuniyet bir şekilde dev0m 

Yugoslav - Alman ticaret etmektedir. ...................................................... 
i Vıl y tın ebliğıi 
ı -----·· .....-- ı 

ROMANYA i sauım Günü Sokağa Çıkmak Yasaktır f 
Ne Vaziyette? : -- .. ı 

• 
1 

Sabib, Nefrirat 
a!A.-iri W'fl .... 

- Muharriri::.. 
RSIRRI SANLI& J 

Jdare: J;;ti;:f;'iiiı; 
B. ıokağrnda 

ll 
(H. Sesi) Matbaa· 
suıda basılmışbr 

·irk azetele
ri n d~yorlar? 

--o---
ULUS: 
F~Hh Rıfkı Atay " Tas 

ııj.~.msının son tekzıbi,, hak
kmda diyor ki : Sovyetler 
s~yaseti Molotofun izah et
t =ğ: bitaraflık prensibine uy· 
gun olar&k devam ediyor. 
811aunJa beraber Almaaya· 
oın Romanyacia takib ettiii 
siyaset Moskovanın hiç de 
hoşuna gitm.:mektedir. Sullau 
idame ettirmek isteye!' Sov
ret Rusya da, mtDfaaUarı 
teh ' ikı~ye ~ ;ştüğü takdirde 
bö'l iC hir vaziyet l-aışı•ınd a 
seyuci kalmayacaktır. eayle 
bh ıarnanda ıeyirr.i ka~ma k 
nü~külata dan.t etmek de
mellt;r. 

AKŞAM: 

Necmeddin Sadak (Kime 
karşJ) başJıkb yazııu;da Ja.i
disdeain umulnı. bk bir Ya
ziyet çık•rm.-:ları D.. :imkiln· 
dür. Bu i~ler bir tar ... ftan 
da Sovyetleri istihdaf ec..i
) Or. Haclbl'l .. r çok miibim 
olacaktır. Diyor. 

* :(. . 
Adanada çıkan Türk Sii-

zü gazetesinde (itimadımı· 
zın sırıı) başlıklı yazısıllda 

Türkiye bıakkrnda da şura
aa burada dedi kodular 
başladıiını fakat, Anadolu
da yapılan tetkikleria Tibk 
milletinin nas•l 111aneYi1atı 

• 
nın ıarsdmaz bir ratldo de 
olduğunu •eydana tıkardı· 
j'ı için ve hariçten yaptla· 
cak entrikalann bir faide 
•ermiyeceiini Ye da .. m bir
lik •e intizamın bozulmada• 
hücam yapılamıyacaiına ıi
re Türkiyenin hiçbir tebJi
keyc maruz kalmıyacajını 
tebarü~ ettirdikten sonra SDYET RUSYaNIN lYigeceklerinizi Cumartesinden_ teda~ik ~di~izJ • ı 1.-Uoumi nüfus sayımının yapılacaıı 20 Bırıncıteşrın ı pohtikamızın iç yüıiinfia 

J AHŞIOA JI 1 1 ı 1940 pazar günü sayım ve kontrol memur larınd~n Ye ı bundan ibaret oldujune Ye .. ı resmi vesaiklarla sokağa çıkmalarına müsaade edılen va- ı itimadımıı.ın sırrnııada ltu Romanga kralının rolu! ı zifeıi kimselerde• ve sayım ameliyesinin idare ve müra- ı mes'ut vaziyetten ibaret ·•
c.ondra (A.A) _ Taymiı ı kabeaine memur edilenlerden aada lııer kim ~lursa olsun ı duiunu izah ediyer. 

J'&Zetesinin Belrrad muba· ı hiç bir fercli• aayı• hitamma kadar ••ıkeaınden dıtarı ı ---o---
biri bildiriyor: ı çıkması yasaktır. ı Balkanlardaki 

Belgraddan gelen bazı ı 2.- Küç.lik fOcuk.Jarıa sek•i• tıkmalu1ndaa Y•lileri ı 
raporlara ıörc, BukoYİnada ı mea'ui tutalacaklardır. : vazı·yet ve 
b6yük SoYyct hareketleri ı 3.- Sayımın bittiği top atılmak: saretile ili11 edilecek· ı 
iÖrülmü~tür .. !una ~c ~'!: 1 tir. Her laanıi bir yanlışhğa m~bal. kalmama~ ~ser~ ~ile : lngiliz mat· 
rut nebırlerıaın bırleştıgı ı saa:ını Y• rama•an münasebetılc ıftar YaktlRt bıldıren ı 
noktaya Sovyetleria mühim ı toplar sayım sDnü atılmıyacakhr. ı bua tı 
takTiye· kuYYetleri sıelmif· ' 4.- Sayım ıünü fırın •e dükkinlar kapalı bulu•aca- ı 
tir. Alman kuYYetleri elin- : ğındaa • ıöne mahsus ekmek ve ııda maddelerinin dahaı 
de bulu1;1aD Gala_ıda Ye .. T_u ı 89·vel tedarik edilmesi lazımdır. ı 
na_ n~hrıne mayın dokul- ı 5.- Miistacel ve zaruri haller ıçın Belediye mıntaka. ı 
muştur. ı merkeılerinde kafi btbip ye ebeler buluntlurulncak ve ı 

Romanyada jurnalcılık ve ı nöbetçi eczaneler açık tutulacaktır. Bu hususlarda te1e- .ı 
imzasız mektup devri başla- ı fonla veya her semtte dolaşacak zabıta memurları vasıta- ı 
mıştır. Hükftmet, aciz •azi- ı sile bel~diye mıntakalarına müracaat edebilirler. • 
yettedir. Kralın, biç bir rolü ı 6.- Keyfiyet sayın halkımızca malum olmak üıere ı 
yoktur. Polis kudretsiz, ordu ı ilan olunur. • 
ise acizdir. Memleketi idare ı VALİ ~ 
edenler, · Alman generalleri ı ı F. TUKSA".. ~ 
Haaıia ye Spaydeldir. ... .................................. '"'"""<>+_ .... =--+ 

Londra (A.A)-Balkaalar
daki vaziyet lnıiliz matbu· 
atintn en elaemmiyetli me•
ıuunu teşkil etmektedir. 
OcyJi Telgraf gaıetesi haş 
makaleıioi Balkan meaele-
sir.e tah,is ediyer. 

Ve diyor ki: 
Romanyanın bitişik kem

rıuldrı aras1nda Ege denizin· 

[ Devamı 4üncü sayfada ] 
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r 
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SAHiFE 2 (H•lkın ••I) 

--~------~~------------------~------~._...~------------------~------------------------
,.mumııınınununıııımı uıııınınııııımnıınmıııınıllllll'' f · İ AA Y E 
IHAYATTA MUVAFFA : ~~~ıma:::ırım::ı:s~-=:a t RIZ LI BiR 

KUYUMCU ~j 1 OLMANIN SIRLARI ~ 
11- - ~ 

llJaga tta, herkes M uva f: 
nak Olabilir mi?-Evet!I 
- - - -- - §! 1 Yazan: SIRRI SANLI ~ 
'-•1111111111111 -92- ummuıııınıımıuuıııınıııl 

Muvaffakiye
tin 10 formü Ü 

_.___ 

(Bu enteresan yazıyı 
değerli ustad ve mUte-

ekklr Bay lbrahlm 
AIAeltln Gövsa'nın ~fe
Jlzll kalemlne medyu
nuz.) 

Bünyeler ı~rn verilen 
ilaçların, fakıalara göre 
detiftiği gibi, manevi for
müllerin de herkesin mi
zacına göre tatbik edil
meai icap eder. Bi1 kısmı 
hayli orijinal ve tam A
merikalı göriinen burada
ki tetbirler, netice itibari
le kendisine hakimiyet 
temrinleri sayılabilir ki, 
herke• için ibr~te ve isti
l•deye [dyılı.tır. 

-3-
verince yavaş yavaş kendi
eiıi her mükaleme ve mü
nakaşalarda en son ve en 
hakim olarak konuşmaya 

alıştırmış olacaksınız. 

2 inci formül - Günde 
yarım saat tek bir mevzu 
üzerinde düşünmek ve fik
rini işletmek. Basit gibi gö
rünen bu manevi idman, tat-

bikte hayli güçtür. Önceleri 
on dakikadan başlıyarak 
yavaş yavaş zamanı artır

mak daha doğru olur. Me

seli bir çiçeği alarak onun 
topraktaki tohum halinde 
tutunuz da, levanta halinde 
ıiıc ye girinceye kadar ge · 
çirdiği bütün safhalar üze· 
rinde düşünmek. Herkesin 
aJikadar olabileceği mevzu 
başkadır ve seçHecek dü 
şüoce mevzuları da alakaya 
uygun olmalıdır. 

Memzbu bir kağıt üzeri
ne yazarak, orada işlemek 
daha faydalı olur. Bu idman 
zekanın her mesele üzerio
de keodil ğiodeo inbzam ve 
inzibat il~ işlemek itiyadıoa 
bizmet olur. 

3 üncü formül -. Arası
ra "Ben, bana, benim, be
ki,. gibi kelimeleri kulJan· 
madan bir mektup yazmak. 
Bundan maksat, keodi~izi 
muayyen zaman içinde ta
mamile unutaraa fikri baş · 
ka sahalara çevirmektir. 
Çünkü insanların en Lüyük 
dertleri, bele bir kısmanın 
hastalıkları kendilerile uğ 

raşmalarıdır. 

4 üncü formül Yine 
günde on beş dakika ka· 
dar yukarıki kelimeleri kul
lanmadan mükalemede bu· 
luomak. 

-Devamı var-

s • 

vıyorum 
~· ... ·~---

-Memleket Hayatı-
Merhaba Veli! dılar, yolda yürümeye baş-
Merhaba ağa! ladılar. 

Nereye gidiyorsun? Veli ara basile arkaların-
. ,,_ Diba, ormana varaca- dan yetişti. 
yım, biraz odun eletüp dö-

l -- Sen de dönüyon mu 
nerim. 

- Gic~ kalmışsın yal Bi- Veli? 
zim çocuklar da gittiler am- -- Dönüyom yal Arabanın 
ma nerede ise dönüp gelir- dingili kırıldı, baj'ladım, o· 
ler. dun taşımaz. 

- Zarar yok ağa! Veli yalan söylemişti. Esa-
Veli deha fazla konuşmak sen onun meramı odun ge· 

istemedi. Öküzleri ögendire- tirmek değil, Gülsümü gör-
nin ucile dürttü. mekti. Jandarmanın geldi-

- Veli, Veli! Kızanlara ğinden haberi vardı. Jaa· 
söyle, tiz gelsinler.. Hani darma bu sefer bayırlı bir 
kasabadıtn candarma gelmiş iş için gelmiyordu. Kasaba· 
beni hükumata çağırmış, daki tahsildar Gülsümü muh-
Gidecem de!. 
Muhtarın kızanlar dediği 

karısile, kızı Gülsümdü. Veli 
onların ormana gittiklerini 
biliyordu. Hatta sabahleyin 
çoban Abmedin ağılı önün
den geçerlerken Gülsüm 
yüksek sesle anasına : 

-- Ormandan ne vakit dö
neriz ki? 

Diye sormuştu. Çoban Ah
met Veli ye muhtargillerin 

oduna gittiklerini söyleyince, 
Veli hemen arabasını koş· 
muş, o da ormana doğru 
yol almaya başlamıştı. 

-- Dehey!. 
Tekerleklerin izi tozlu 

yollarda bir şerit gibi uza· 
nıyordu. Ağaç kümeleri yak
laştı. Ağaçlar uzadı. Velinin 
arabası ormana girdi. 

-- uha Kara tosun l 
-- Oha alabası! 
Öküzler birbirlerine bak

tılar; araba durdu. Veli ara
ba durdu. Veli arabanın 
içinde ayağa kalktı. Elini 
gözlerine sip"r ederek etra
fa hakli. 

· - Kolay gele komşu! 
Yaşlı kadın başını kaldır

dı. 

-- Sen misin Veli? 
Gülsüm yerden ufak odun 

kırıntıları topluyordu. Veliyi 
görünce yanakl.arı biraz da
ha kızardı. 

-- Muhtar ağayı 
tiz gelsinler, dedi, 
şa çağarmışlar. 

2'ördüm, 
bük uma-

ihtiyar kadın seslendi: 
·- Kız Gülsüm, babanı 

hükümata çağırmışlar, tiz 
gidek! 

Odunlarını omuzlarına al-

tardan istemişti. Muhtarın 

ne cevap verdiğini bilmiyor
du. Fakat geçen pazar kah· 
vede tahsildarla otururlar
ken • görenler vardı. 

-- Bin arabaya nine! 

-- Dingili kırık deôindi 
v 11 ogu .. 

-· Kmk amma, seoi taşırf 
Üçü birden arabaya bin

diler. Veli bir şeyler s6yle· 
mek ist:yordu: 

-- Nine! Gülsüme kısmet 

varmış. 

· - Ya, oğul: hem kim ki 
biliyon mu? Kasabadaki talı
ıildar. 

1 

-(Sonu Yarın)-

gilizlerin kü~ 
çük torpido

botları 
Londra (A.A) - lngiltere 

şimdi dünyanın en bizli kü
çük harp gemilerine malik
tir. Bu gemiler bahriyenin 
en modern ve en mahrem 
silahlarıdn ve küçük olmakla 
beraber toplara bir çok bü
yük gemilerinki kadar öldü· 
rücüdür. 

Buna mukabıl küçüklük
leri sayesinde oişan ahoması 
hemen hemen imkaosız bir 
hedef teşkil etmektedir. 

---o,--

Rifat Korkut 
Uşak hukuk reisi kıymetli 

bakimlerimiıden Rifat Kor-
kut mezunen şehrimize gel
miştir. 

---o--
Bir milgon liralık deli
n eui Rlzeden istanbula 
getirdi ve uakalandı 

---o---
Altın ve mü

cevherat mü
sadere edildi 

--o--
lstanbul (Hususi)-Rizede 

kuyumculukla meşgul olan 
Abdullah adında birisi, ge-
çenlerde evinin bahçesinde 
bir define bulmuş •e hükô
mete haber vermeden bunu 
satmak üzere karısını da al
mış, Istanbula kalkan bir 
vapura binmiştir. 

Fakat komşularından bi
risi Abdullahın define bul
duğunu öğrenmiş, müddeiu
mumiliği vaziyetten haberdar 
etmiştir. 

Abdullah aranmış, lstan
bu!a hareket ettıği öğreni- · 
lince, buraya telgraf çeki 
lerek yakalanması bildiril
miştir. 

Abdullah ile karısı Han•a 
dün sabah vapurdan çıkar
larken zabıta tarafından 
çevrilmiş ve Üzerleri araı:..

dığı zaman definenin bir 
kısmı karısı, bir kismı da 
kendi üzerinde bulunmuş, 

define müze müdürlüğüne, 
kuyumcu karı koca da Ad· 
liyeye teslim olunmuşlar
dır. 

Bulunan define ağn •e 
büyük bir altın levha ile 
bir çok irili ufaklı iÜmÜf 
paralardan ibarettir. 
Müıedeki mütehassıslar 

bunları tetkik etmiıler Te 

kablettarih bir dene ait 
olduiunu tesbit etmişlerdir. 
O.ıerlerinde bazı yazılar Te 

aakışlar bulunan bu kıymet
li eserlerin hemeo bir mil· 
yon hraya yakın bir lıı:ıymet
te olduğu temin edilmekte• 
dir. 

Define Müze Müdürlüğü 
tarafmdan muhafaza glun
muş ve AbduUah ile karısı 

Hctvia, ikinci Sulbneza mah
kemesinde ıorııuya çekiJmiş
lerdir. 

AbduUah bunları, bazı 
köylülerden para mukabi
lıode aldığını •e kıymetleri-
ni takdir edemiyerek ieap 
ederse Amerikaya bile git· 

Gübnesiıı ~ 
Ne ya~~ __ --o 

Ş . . -- od•f' 
aırın yattıgı . bırıı1 

bir hırsız giroıiştı, 
• çııııf 

vardakı dolabı 1 ,rı 
tırıyor, bir şeyle~ırtı'1 
Şair uyanmıştı. 1a 
dü, kahkahayla ~oı 
başladı . Hırsız, b• e~ 
takta yatan şaire ç l 

- Neye giiliiY0~' 
Şair cevap verdı: sf 

B . -0 diiJ 
eoım gu 

1 
oı• 

lıkta arayıp bU • ~ 
şeyleri, senin gec; 0 
lıkta aramana gOl ytt' 

lükürt şairin bil 
sen de ey kari 

ister Gül, lstır 
' 

lngiltere~ 
gösterd11

11 
kahradlso 

_./ 
/ 

Nevyork ( A.A ) t ~· 
·ıtet 

matbuatının (ogı tıd' 
da şunlaı ı yaıJJJ•k107, Fransanın yık& d•o 

17 b 
.,,., 

sonra aı• ~~ 

dördbncü ay olrJJ11: jı ti 
terenin kahraro•0 1 ştır 
büyük bir yer al~:slt~ 

Almanlar lo~1 tı~ 
yapmışlarsa bu "',o~ 
millt: t hiç bir ı•~ol 
mamış ve yükselı. ~er 
letinin istiklali iç•" 
katlanmışlardır. 

~ 
Berlinden geleO ,~f 

göre, Almanlar lof0, ·~ 
taklara bombardıııı',,1 • 

line arttıracaiıl•'' t bd 

mektedirler. F•~' ıı'1 
lerle lngili• 1'11~~,,ı' 
muştur. Artık /4 ~,ııt 
giltere adalarııı 1~ 07ıf~ 
kale oldu(unu • 0 '.,1ıf 
cenahlarıoı RoıP' 
vırmişlerdir. ~' 

111ın111111111ııııaaıamıı•- tJJ' ıJ 

RamazsJJ 
' cuM;Adİ~~t 

İmsak GünÔğle ikııı ~V l 
S D. S.D. S.D. S.~· ı ~ 
4.43 6.20 12.10 15· ı ~' 
ııııaııuırııııuııınııınıo ııııuıınıı111mıııa r 
-------""';bııl' ~ 
mek üzere ht•0 ıııif• 
ket ettiğini söyl~ 4e ~ 
keme, lıer ikisİJJ1~11e 
ye iÖnderihnele'' 
vermiştir. 

r-ELHAMRA SiıEMAsı~ 
• • Bugün matinelerden itibar•" 

r-·· .............. IZMIR .................... , ! 
ö 

Senenin en güzel Fransız Filaıi ~ 

.ÜNCEYE .KAPft ı Kız Ku··ııu··r Lı·sesı· Nihari : ı 
ı ER KEK Leyli : t Baş Rollerde: 
ı Orta okul ve Lise sınıflar~ vardır. Ciddi bir tahsil ve ı ı Corinne Lucbaue - J. P. A11mont ~ 
t terbiye yuvasıdır. logilizce; Fransızca, Almanca derslerine: ı Fox Juroald'da: En ıon haberler 9 ,o 
ı ehemmiyet verilmiştir. Leyli 210 oiharı 75 liradır. Üç ı ı Seanslar: her gün 2-3,30-5,30-7,30....- ' 
ı taksitte alınır. Memur çocuklarmdan yüzde 10, şehit ço- ; ı Cumarteıi ve Pazar 11,30da bati•' 
: cuklarından yüzde 40 tenzilat yapılır.. ı .._~ ~=~::;:::=::=:-;;ı_,-...................................................... ~ ........ ~ ..... ~·- ...... 



riİitiiiS'iSf?:F~;t Filo~ofun Kösesi: 
~İ;üyeıd--b;; Eski Ramazanlara ve Huvardalara naır 
-tte Jıimmetini H d 116 h f 
fa~talaş.tırması1 0 rO lYJı muf •• 
ıstenıyor - .. --

-o-
Meıbehadan Salhane kö

•ele fabrikası arkasındaki 
~tluğa atılan gaıurat ve iş-

llıbe ve bağırsakların ha
•ıl ettiği fena kokulardan 
; civar halkının taciz ol
~ lllcları gibi orada el'au bü-

li11ı süren hastalıklara da 
~tvet verdiği zehabına ka
~dıltlarını öğrenen yorul
~ı belediye reisimizin il-

llıile Karşıyaka belediye 
'-lldllrü Bay Cemil derhal 
la-. lıokulaı ın izalesini yolu
'' koyulmuştur. Bu mabıu · 
~ kaldırmak için oralara 
ıreç saçılırken diğer taraf

t.._ da işkembe, bağusat 
'e ıaıurat atmağa devam 
;ııaııduğundan koku azalmış, 
•icat izale olunmadığı gö
tll11ıektedir. Ne bu yüzden 
:tlanmaların önü alınmış 
~ tiildir. Bu da o civar hal-
ının dileği demektir. 

__ Halkın Sesi :::~~~r 
a;;;~ti;;;;;~; 
)eni tedavisi 

-0-

Bir Amerikalı doktor, ro
'-•tiımanın elektrikle teda
:~•i usulünü keşfettiğini id · 
,... etmektedir. Amerikalı 

doktorun kullandığı iletler 
l•yet baıit kovalardan iba
~~taaiı, romatizmalı bacak
'411'1aı Te koHarını su dolu 
~Otalara daldırıyor, suya 
lla'8bet, menfi cereyan ve
~Jor, •e basta bir mllddet• 
~ b•lde kahyormuı. Her 
t •ide pyanı ta••iye bir 
tdaTi olmasa ierelt. ki, bu-
'' Jaua Amerikaa mec
lla11aıı, romatizmanın bu ••
tetJe teda•ı•ini keıfeden 
~olıtorun henüz biç kimıeyi 
'>i etmit olmadıasnı da ili-~ ' . -t ediyordu. 

Eski devirlerde ramazan başka ay]ara benzemediğinden 
dolayı bir başkalığı \ardı. işte bu bDşkahk içiDde geçen 
tatlı hatıraları ramazan gür leıirıde canlnndıuırak onların 

hayallarile yaşamakta bir ı.evk vardır. Hanı . şaıiran dedıği 
gibi 

Mazi olur ki hayali cihan değer! 

Ham sofuluk devrinde şarnbın katresi haram olduğu 
devirlerde meşhur eyaşfardıı n şişm~n Hodro Mahmut bey 
Damanda nektedan meclisi ara bir zat vardı. Ramazan ge
lince bu zat ta rakıyı şaı abı kesmişti. Ramazamn yirmi 
üçüncü günü müftü Said efendi (şayet ay göaülmtzte tek· 
mili selism itibarile otuz gün ramaıan tutulacığ1111) bıy

ramdan bir hafta evveA ilin etmişti. 
O gece Çorakkapıda Niyazinin kahvesinde boca Etbe~ 

efendi, Kadınhanh Emin bey, Tevfik Rüştü bey, dokto· 
Ethem bey ve~aire sabah temcidini bekliyorduk. Davullar 
çıkmak üzere idi. Hodro Mahmut bey ıelim vererek mtc
lise gelmişti. Müftünün ilaııını kendisine okudum : 

- Demek bir gün daha kaybettik desen a .... .I Dedi. 
Kadınbanlı da telmihen 

Şebbi yeltloyı milneccimle, miiueltkit ne 6ilir. 
Müpteldyı 6ama •or, geceler ltaç •aat! 

Beytini okudu. Hodro Mahmut ... Derinden derine içini 
çekmeğe başladı. işe müdahale ettim. Kadınhanhya beyti 
yanlıı okuduğunu söyledim. 

Ve föylece okudum: 

Tekmili sela•ini müneccimle, müueltltit ne 6ilir. 
Müptelayı mey'e •or, itim ramcı.aan ltaç pndü.r! 

Mahmut bey, bıyıklarını bükerek yerinden kalkh be en 
karşı davarnalardan birine daldı, yarım saat geçmeden 
geldi. Banar hitaben: 

- Ramazan yirmi üç gündür. Ben bayramı yapt.m. 
inanmazsan muzipçeye git sorl 

Diyerek meclisten yıkıla yıkıla uzaklaşmıştı. 
Hani o günler, hani o ayaşlar? ... 

Baiban, mey içeli bildi üzüm kıymetini 
Çe,mi ağrır diyenin wö.z:üne •ıkma~ koruiw! 

$akalar 

Yumurta 
Hikayesi 

Bir henskir meşhur ln
ıiliz m11harriri Bernar Şav'a 
tetkik edilmek üzere bir lai-
kiye iÖnderdi. Okuyup o· 
kumadıiını anlamak için de 
birkaç yaprağını yap ıtırdı. 
Hikiye:.ı ayni ''kilde iad .= 
ediiiocer.muharrirc: okumak 
tenenülünde bulun adığın· 

dan dcılayı ıitemli bir •ek
tup yazdı. 

Beraar Şav ..JU ce•abı ver· 
di : 

"Ben lıaer sabah yumurta 
içerim. Her yumurtanın bo 
zuk olup olmadıiını tetkik 
için her tarafına bakmam ; 

· sadece tepelerini muayene 
ederim. Kifi gelir.,, -·-

Füc'eten 
Miufirle uşak arasında: 
- Vab, •ah .. Demek siaia 

bay vefat etti ba.. Acaba 
neden öldü? 
Uıak müteessir bir tavırla: 

• 
Şark Filesofu 

HIDA YET KEŞFi 

ııaç 
içkiye faıla clü9küa bir 

adam laaatalanmıftı. D•kter 
tenbih etti : 

- Bir daba rakı içmeye
"cekıiniıl O kifir ıiıede dur· 
cluiu ıibi durmaı ... 

Ve bir reçete yaııp ıit-

ti. 
Bir hafta ıenra tekrar 

bastaııuı •uayeaeye relmit· 
ti : 

- Baılin sizi çok iyi ıö· 
rtlyorum dedi. Her halde 
de taniyeluimi tatltik ettin 
yani ilitları ... 

Hasta Killdll . 
- Ben, doktorumun em

rinden dııara çıkmam! Rakı 
ıiıede durdwğu ıibi durmaz 
da, sanki iliç şiıedc durdu
fru ıibi durur mu? ikisine 
de el dok urıdurmadım ... 

Dr. Fahri Işık 
ıımir Memleket Hastaoeai 

Rontkco Mütehassısı 
Rontken ve Elektrik tedavisi 
yapılır. İkinci Beyler Sokak 
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BöyJece fuarın şa'şaalı şii
rine dalmış bir and~ iken 
tenıdıgım bir sesle Ü{per

dim. 

: mek ne demektir? 
Gü erek ilive etti: 
- Hem ki, biri ~enç luz .. 
Genç kız, geı:e anae1inin 

- Aaaa .. Vallahi kızını dizini dürttü: 
biraz soluk almlidan g ?Ze· 
mem. 

- Fakat çok oturmıy hm 

- Anne vallahi bir dalla 
seninle bir yere çıkmam .. 

anneciğim. Biraz oturduktan sonra 
Başımı çevirdiı1im z ıma o bir bebane bularak gidecek-

Ayşe teyzeylt· göz göze gt 1- tiaı. Ayşe teyze ve kızı bira 
dik. Elindeki büyf•k bır OH a- içiyorlardı. 

dille tombul yabaklu nd ui l geveze kadın içtikçe •tıhyor 
hahif ısklakları f.ileu k k z• · ve ismimi, mesleğimi, oturdu-
na: ğum ytri, evli olup olmadı-

- Bak, dedi. Bu b .. y ne ğu.aı; bülisa künyeme •arın · 
güzel yer SP-Çmiş.. c~ya lladar soruyor, ben 

Genç kız anoes~nin prta- kı ·a kısa cevaplar •eriyor-
van.ıızlığına caıu ııkıhr ı 'bi dum. 
oldu. Annesini dürterek Genç kız sanki bu kadı-
dağını ısırdı. Fakat An ' nın kızı değildi. O yalnız 
teyze gene o pitkio tavriyle: ~öz göze geldiğimiz za•an 

- A kızım, dedi .. Utana- lafif güli ruiyor, ince kır-
cak ne vaı·, birioin zevk sa- mııı dud ... klarınıa arasından 
hibi olduğunu söylemek ayıp bir diıı inci gibi muntazam 
mı? sır.a'ı beyaz dişleri gör&aii

Genç kı:ı büs1>ütüa kızardı. , 
Ben iülerek cevap ver

dim: 
- Bu kadar samimi ıaka

an:dan dolayı memnuu ol· 
duın. Ben de yerimi vermek 
için bir zevk · sahibi arıyor
dum. 

yor iu. 
Arasıra esen bdif rQzgir 

sarı saçlarmı dağıthkça, bir 
tavus kuşunun göksü iİbi 
reok renk parhyor. o, dağı
lan snçlarını toplamak için 
ellerini yukarıya kaldmrkeo 
kabaran göksünde çizilen 

Sözümü bitirmeden ayağa hatlar, mütenasip vücudu~u 
kalk tam ve: tamamiyle meydana çıkarı· 

- Buyurunuz, dedim. 
- Rica ederim, rakatsız 

olmayınız. Biz her hi!nği bir 
mısa buluruz. 1-!em affınıza 

bıoaen şunu a söyliyeyim ki 
annem pek fazla şakacıdır; 
fakat görüşünde aldanmaz. 

-- T eYeccühünüz.. şu hal
de annenizin ıüzel bulduğy 
bu yeri lütfen ıiz de kabul 
ediniz, çekinmeyiniz; zaten 

ben kalkacaktım. 
- Bay mlaaade ettikte• 

sonra oturmamıada ne beiı 
•ar kızım? Onan gideceğim 
dediğine bakma, bizimle 
oturmayı elbet te kabul eder. 

)~imden, amma da çifte 
kavrulmaı kadın, dedim. 

Evveli Ayte teyze, ıoara 

kızı boş sandalyelere otur
dular. Ayrılmak için ıöyliye
ceiim kelimeleri lnzırlarken 
Ayte teyze: 
-Bakınız bay, dedi. Biliye

rum ki, sisin biç bir itiniz 
yok.. Sarf biıim için masanız• 
dan ayrılmak istiyarşusunuı. 
llıd kadın ricasıoı kabul et-

yordu. 

(Devamı var) 

Kaliforniyanın 
resmi sevgilisi 

Kaliforniyada Santa Bar
borada "resmi ıevl'ili,, ola
rak ıeçi1en bu lıpanyol fÜ· 
zeli merasim ı~refiae Kali
forniyanın bir la~anyel ke· 
loniıi olduiu zamanlarda 
oynanan bir rakıı •aharet
le ca•landır•ıtbr. --
İyi olan körler 

Amerikalı bir ılz bek•mi 
dofruşta körleri iyi etmi7e 
muvaffak oldufrunu iddia 
etmektedir. Gözleri açılaa 
imalara ilk 6ğretilen .. y 
ıöılerini yürfiy6tlerinde 
kuUaaabilmekmiı. Şimdiye 
kadar difrer hislerile yelaa• 
tayia eden bu eaki kirler 
Közleri açılan ilk zamaalan 
hiç yürüyemiyorlar••t· 

Tayyare Sineması Tel. 3646 
17- 10 - 940 perşembe günün matınelerdcn itibaren 

szx 

Gunga Dın 
Matineler: 3 - 5 - 7 - 9,15 

Cumartesi Pi'zar 1 de ilive ıeana. 
1 

• t f ' 

=== 
M 

t B~ı ~ıit, nyrua fiyat, 
etnıı, katıkıaızlve iyi maı.: 
Alııveriıte saygı, doğruluk ••• 

- Ah efendim... Neden 
öldüğünü kendisine sormağa 
vakıt kılmadı ki .. 

Biletle~rinizi Milli Piyango 
ili.esinden allnız)Çorakkapu Pofümerkt1sl \ "' •ı N >.'64Haaan Tabıin UadeıTelefopl4(,7 

(SAADeT) 
•Dan. Telelwe :3882 30-1 Birdenbire ilnverdi! 

I 
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0

---
Güzelliği ve ocağı toplandı Vazıfe o ecek • oktor, 

kuvveti temini Dün akşam Ka_rşıyakada ve Ec~~hanelerın isimle~ 
1 Alaybey Parh ocagının sene· rlDI yazıyoruz 

eden gıdalar lik toplantısı yapıldı. Kon ____ _..,."..,__ __ , __ 
grede büyük bir ekseriyet --o--

Gene ve giz.el kalmak i&-
• 

tiyen bayanlar, yazın •eb· 
z.elerle ve meyvelere fazla 
iltifat etmelidirler. Bilha•-, 
•a sıcaklar ba,layınca az 
oe aık yemek güzelliği ko

ruyan ba,lıca tedbir· 
ferden biridir 

---o--
Gtdalarınızı Seçmek Su
retile Taravet Ve Letafe
tinizi Arttırmak Kabildir. 
Ey Güzeller, Yalnız Ayna
ya Değil, Biraz Da Mi· 

deuize Bakınız! 
2-

Sebıe ve meyve rejimi 
haftanın bir kaç gününde 
tatbik ,dilmelidir. Hatta 
gününde mesela akşam ye
meklerinde yalnız ~sebze ile 
iktifa etmek kabildir. 

Sebze ve mevve rejimi 
mideyi ve böbrekleri din
lendirmek içindir. Çüolı.ü 
simaya çirkinlik veren, de
rimizin gerginliğini azalta
ra11: buruşturan, yüzümüzün 
rengini ve göderimizin par
laklığını azaltao en mühim 
imil bazım bozukluklarıdır. 
Hep biliriz ki, yemekleri
mizde en besleyici madde
lerle birlikte bünyemizde en 
hayli ağır ve zararla unsur
ları da sokmuş oluruz. Be
reket versin böbrekler bu 
faydasız ve münasebetsiz 
maddelerin atılmasını temin 
ederler. Onların ifrazatıo
daki mövazene sıhhatimizin 
ve l'Üzelliğimizin eo esaslı 

ıartıdır. 
Yiyeceğimiz sebzeleri ve 

meyveleri seçerken ve mik
tarlarını tayin ederken hem 
gıda kıymetlerini düşünme
liyiz. Meseli ispanak, engi
nar, bezelye, hindiba, marul 
ve havuç gibi sebuler nis
beteo kolay bazmedileoler
dendirler. Halbuki kereviz, 
yerelması, pancar, lahana, 
pırasa, şalgam, patlıcan, so· 
••• ve trup hazmı daha güç 
olanlardandır. 

Bununla beraber hazmı 
güç olaolarao büsbütün ye
nilmemesi icap etmez. Çün
kü aralarında kalorisi kuv
vetli olanlar vardır. Ancak 
miktarlaraoı ölçmek için on
ları ayırt etmek faydah 
olur. Kezalik meyveler ara
aında çilek, kiraz, kayısı, 
şeftali, üzüm, portakal, bö
ğürtlen, elma, armut ve kar-
puz hazmı kolay olanlar-
dandır. Hele üzüm, çilek, 
karpuz ve posa . arı atılmak 
ıartile portakal hastalara, 
çocuklara ve midesi zayıf 
olanlara bile verilebilir. 

Halit Doktoru 
-Devam t.decek-

vadı. Müzakerler pek bara- Sayım günü vazife göre- takasında: Dr. Süleyman 
.cek doktor, ebe ve eczane· Çoruh ve ebe Eşref retli cereyan etti. Büyük mü- · 
ler şunlardır: Basmahane ve Alsancak 

nakaşrlar yapıldı. Samimi Kemeraltıoda H"mdı' Nu-z- k d O "' mınta asın a: r. Lemi Er-
olduğu kadar faydalı olan G 1 ı d het eczanesi, llze ya ı a kin, ebe Güzide Saydam. 
bu münakaşalar neticesinde Güzelyalı eczanesi, Eırefpa· 
önemli kararlar ittihaz edildi. K Bucada: Dr. Fehmi Haki. şada Bürhan azım eczan - Eşrefp~şa mıntakasında Dr. 
Eski heyetin ibkası kararile ~i, Alsancakta Lütfi ecıane· 

Şevki Heter, ebe Hikmet gece yarısına yakın kongre- si, Tilkilikte Dr. Suat ecza-
. K k d E O Aktepe. ye nihayet verildi. nesı, arşıya a a sat na-

ran eczanesi, Bucada Meh- Karşıyaka mıntakasıuda: --o---

Borsa 
Haberleri 
9,50 26,75 kuruş arasmda 

1108 çuval üıüın, 7-17 ku; 
ruş arasında 1085 çuval in
cir, 446 çuval buğday 5,75· 
7,12, 30 ton &İsam 18 18,75, 
pamuk 431 balya 62-63,50 
kuruş arasıooa satı lmıştır. 

---o---
Geçmiş o sun 

lzmir Ticaret lisesi müdür 
muavini B. Mehmet Salepci 
oğlunun evvelki gün apao· 
distten muvuffakıyetle ame
liyat yapıldığmı haber aldık. 

Aziz arkadaşımıza geçmış 
olsun der ve daimi sıhhat 
ve afiyetler dileriz. 

Berga 
Kaymakamı 
Bergama kaymakamı Şev

ket Kencanın Erzurum vali 
muavinliğine tayini 
daki karaf yüksek 
iktiran eylemiştir. 

--o--

hakkın-

tasdika 

P. T. T. idaresi terfi 
edecek memurlar için 

liste hazırııu r 
--o-

Posta telgraf ve tel~fon 
umum müdürlüğü, muayyen 
teı fi müddetlerini d'-'lduran 
memurlarının terfi listelerini 
bazırlamağa başlamışhr. 

Listeler önümüzde ki gün
lerde tamamlanacak va Mü
nakalat Vekaletinin tasvibi
ne arzoluoacaktır. 

.--o---
Taou ve kadas
troda yeni na
kil ve terfiler 

yapılıyor 
--o-

Tapu ve kadastro umum 
müdürlüğü, teşkilatı men
supları arasında nakil ve 
terfiler y.ıpma ktadır. Bu 
hususta hazırlanan kararna
me projesi yüksek tasdika 
auedilmek ü2ere Başveka

lete verilmi~tir. 

met Kamil, Buroovada Os- Dr. Rasim Toprak, ebe 
man Acun eczanesi. 

BurooYa mıntakasında Dr. 
Suat. , 

Karantina ve merkez mın-

alkanlardaki 
vaziyet ve 
1 giliz mat-

buatı 
-(Baştarafı Birinci Sayfada)

de Y unanistana ait Dede
ağaç limanmı ele geçirmek 
için Na%i işbirliğine ümit 
bağlayan Bulgaristan, bir 
Alman fen heyetinin topra
ğına girmesine müsaade e
den yegane memlekettir. Bu 
fen heyeti daha mühim kuv
vetlerin öncüsünden başka 
bir şey değildir. 

Yunanistan bundan iki ay 
evvel, bir Arnavud şakisi 

yüzünden ltalya kaJga ara
dığı vakit aldığı azimli va· 
ziyeti muhafazada devam 
ediyor. 

Türkiye, fırtına hudutla
rına doğru yaklaştığı dere
cede vaziyetini kuvvetlen 
dirmektedir. 

Bu üç memleket biliyor 
ki, mücadelede kaybedecek
leri şeyin mutavatte kaybe
debileceklerindeo daha f.tz 
la olmasına ioıka'n yoktur. 
Doğrudan doğraya alaka· 

dar olan memleketler içinde 
esraı lı bir vaziyet mub:ıfaza 
eden yegane memleket I<us
y.ıdır. Rusyanıo geçen s~ .. ı~ 
ki vaziyetine Almanya iJ~ 

mnharebeye tutuşmak kay
gusu hakim olmuştur. fa i at 
Almanya boğazlara inecek 
olursa Rusyanın menfaatleri 
ve emniydi tehlikeye düşe r. 
işte bu, Rusyayı vaziyetini 
tadile sevkedf cektir. Hadi
selerin Rusyayı pek yakın

da kat'i bir vaziyet almağa 
mecbur eylemesi muhtemel
dir. 

işte bundan dolayı Rus
yaoıo dorumu Türkiye tara
fından büyük bir dikkatla 
takip edilmektedir. 

Niyuz Kronikl gazetesi 
diyor ki : 

Yunanistan battı ·hareke
ti ayni sarsılmaı.hiı muha
faza etmektedir. Türkiye 

Mürüvet Peksoy. 
imdadı sıhhi ve cebaze 

otomobilleri (3088) numara· 
dan aranacaklar. 

Posta müra
seJatından 

Mesuliget kabul etmi
gen hükümetler. 
Suriye, ltalya, ltalyan Af

rikasi, Letonya, Amerika 
BirJeşik DevletJeri, Ekvator 
ve Yunanistan harp hare
katı dolayisile zıya ve hasa
ra uğrıyan veya -,ansörce 
müsadere ledilen posta mü
raselatından dolayı mesuli· 
yet kabul etmiyeceklerini 
bildirmişlerdir. Bundan böy
le bu memleketlere gönde
rilecek posta müraselatıodan 
bir mesuliyet kabul edilmi
yeceği P. T. T. idaresince 
alakalılara bildirilecektir. 

gerek Avrupa Ye gerek As
ya topraklı.rını müdafaa et
mek azim ve kararını ta41-
yor. Naıiler şarka doğru 
yürümeden ya Sovyetlerle 
anlaşmak Yeya bu memle
ketin askeri kudretini kır· 

mak ıuecburiydinde kala
caklardır. Sovyt:t Rusya bir 
anlaşmayı faydah görürse 
anlaşacaktır. Fakat Sovyet
ler unutmamalıdır ki Çekos
lovakyanin taksimi umanm
da Almanya ve Polonya ara
sında bir anlaşma vardı. 

Diğer taraftan Taymis ga
zetesinin askeri muhabiri de 
ayni Balkan . meselesile işti
gal etmektedir. Şüphe yok 
ki Yunanistan eıe denizin
deki üslerini mukavemet et
meden ltaJyaya terk edecek 
olursa Türkiyenio vaziyeti 
bilhassa Bulgarlar kendi 
memleketlerine Alman as
keri kabul ettikleri takdirin
de hayli güçleşmiş olur. 
Türkiyeyi tehdit edecek her 
tehlike ise SüYeyş kanalı 
için bir tehlikedir. Çünkü 
bir taraftan Türkiyenin is
tiklali, bir cihetten ise Fi
listinde lngihz kuvvetlerinin 
bulunmasıdır ki Suriyeyi 
şimdiye kadar tam bir ltal
yan tabakkilmü altına dfiı
mekteo kurtarmıştır. 
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Alsancak i.tuyooU b'" 
lbrahim oğlu Halil Ibr• 
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gardifren vazifesile vag~o: 
ların manevra sırasınd~ di~ 
t rın eşya deposuna gır 

1111 
sırada hangarın füıt kı9 d• 
kmlmış ve enkaz attııı 

l ııı•I 
kalmak suretile yara ~~. jO d 
ve son köprücük kemıgıo e 
de kırıldığı anlaş1Joı1Ş f 

hastaneye kaldırılmıştır. 

--o----
Bıçağın şaksSJ b 

olmaz ~ 
Çorakkapı Hacıali cadd~; a 

ıinde Halil oğlu Ali ş• ·~ 1 
yüzüoden Mehmet oilu A11,, d 
bıçakla yaraladığıodaı1 yak 

~ 
lanmışbr. ~ !!'!mı __________ ,,..._________ l 

Ankc-ra eksY : 
resi bir kadıJ11 

l 

parçaladı 
--ır.-

lstanbul - Pendikte feci 
bir tren kazası olmuştıJr 
Ankara ekspresi Istaııb0.; 
yaklaştığı zaman Peod\ 
civannda 80 yaşlarında b~ 
kadına çarpmış, ı:a vallır 
parçalayarak öldür~ 

l 
d 

D-ün-ga-da-Na-ıe-r -o~ 
Erkekler yiiıl 

örüyorlar 1 
., 

Son zamanlarda, Aaıet~ 
kada Boston şehrinde b'' 
"yün örme müsabakası,, r•' 
mış. Tam yilz elli kadıo b" 
milsabakaya İ§tirak etıııi•; 
lerdir. Müsabakaya bir te 
de erkek girmiş ve işin gı~ 
ribi müsabakayı bu erke 
kazanmış ve mükafatı •1' 
mıştır. 

--o---
Enfiye ye 
teşvlk 

Enfiye fekenler eyyeJ•'' 
bugünlerde olduğundan pe~ 
fazla idi. Hatta bir zanı•"' 
lar Fransada en zarif lı'' 
dınlar, suvarelerde ki.içil~ 
enfiye kutularını çıkarıt0' 
Ye enfiye çekiyoılardı. 

Bugün pek azalmış ol•
ye bilhassa hiç bir meıııle' 
kette kadınların kullaodı~· 
ları enfiye için bazı AıtJeri• 
kah doktorlar halkı teşfi1' 
yolunda yazılar yazmakt•• 
konferanslar Yermektedit' 
ler. 

Bunlar eafiyenin, neıleı 
astm, hattl fiyevriye k•''~ 
bir iliç oJduia, Ye cftp:afıtl 
aıabiyeyi tanzim ta•zi• et' 
tiji iddiaaıadadırlar. 
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