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AL 1 .. , 

HE GO 

~t_ AçıK lngiliz hava 
'iına Hasa- mareş lı 

böre2i!.. diyor • 
ı: 

Param parça iltbahard Alman hü
lıııel ıstenıuor ! cumuna gedi ~i.sll 

cevap verecegız ---o-
ibverciler Fransa ile 

\d •uJb yapmak için ile 
61deri şartlar, yalnız 

Pt ~1•rı değil, bir Yat -
tçllanmasının ne de

old ~ 
Of ll5uou, n sıl tabnm · 
~0~az yaralar açaca-

dır eden her insanı 
~ la.1retlere ve teskini 
)lnlara se•ketse yeri 

~lırla kocaman Fran
ıa baıa param parça 

~ iıteniyor. Fransız 
j Fransızların vatan 

'4 1 bi dikJeri Alsas Lo
lıaı denizinin birçok 
t' t 1• Niı, Tunusun ya-

t '•ıaı timal kısmı, in
e t'e karıı kullanılmak 
~kdenizdeki Fransız 
ile şimali Afrikadaki 

ı tayyareleri, Hindi 
le llltitebaki müstemle· 
f~ müıterek idaresi. 
lltn hepsinin terki is 

~Ot. 

~ b6reğia yağlı lokma
•e 11r:aanya, ltalya, Japon
oı 1•Panya arasında tak· 

~\ltıacak •e o zaman 
~llrla barıımağa, ko· 
a.-. seviıme;e karar 

\ tlc. 
•dalet esaslarına müs-
0larak kurulmak iste· 

)tQj nizam, yağma Ha
böreği tabirini pek 

ı .. 'ıadırmaktadır. 
'•r 1 'büktımetinia bu ka· 
:~~il olmıyan ıartları 
k 1i'l söyleniyor. Fakat 
l tltvetten mahrum edi
te timdi de donanma 
'YYareJeri de elinden 
~le istenen ve belki ya· 
~ ti• gaı.bedilecek olan 
~~kG mağlftp ve zavallı 
~~•un bu talepleri red 
".- •ın· b '-ı· ın ir mana ve ebem-
~ 1 olamaz ki ... 

~-11••nın bu hazin hali /tt ve iatiklilini el'a 
e bulunduran milletler 
tlt ibret verici, ne göz 
derslerle doludur. 

SIRRI SANLl 

Londra (A.A)-logiliz ha· 
\'a mareşab b yanalında de· 
mi~ti ki: 

logıltere yeku:da daha 
iyi ve külliyetli tayy relere 
malik l cakhr. Bkbah rda 
Alman hücumlarına k rşı 

yedi misli olarak i de ede
ceğiz. 

Şimdi avcı tayyarelerimi• 
Alman tay1arclerinin ftstiin
dedir. AYcılarımız Almanya· 
da bile şöhret kazanmıştır. 

ltalyan tayya
releri 1 kende
ri ye ve Süveşe 
bomba ttılar 

Kahire (A.A) - ltalyan 
tayyareleri Iskenderiyc ve Sü
veyş üzerine uçuş yaparak 
bombalar atmışlardır. Isken
deriyeye atılan bombalardan 
bir kadın ölmüş ve üç ka· 
dın yaraJanmıştır. Süveyşe 
atıla bombalar denize düş-
müştür. 

Vaşingto (A.A) - Ruz-
velt A' rup ve Uzak Şark 
meseleleri hakkmd harici-
ye nazırı ile 
yapmıştır. 

bir görüşme 

Bitleri Peten 
neler görüştü 

Londra (A.A) - Vişiden 
gelen haberlere göre Mare
şal Peten ile Hıtler mülaka-
tında 2 milyon Fransız. harp 
esirinin serbest bırakılması 
ve hükumetin Parise dön
mesi .. görüşülmüıtür. 

Nevyork (A.A) - Fransa 
ile mib vercilerin iıbirliği ya· 
pac· ğı hakkında Vaşington· 
da bOyük bir alaka uyan· 
dırmıştır. Birleşik Amerika 
hükumeti batı yarı kürresi-
nin mOdafaasilcLFraosız An· 
til adalarına karşı h rbangi 
bir tecavüze karşı Amerika 
hazır bulunmaktadır. 

Amerika kara tauuare 
kuvvetlerinin adedini30 

bina · çıkarıuor 
Nevyork (A.A) - Ame· 

rika Harbiye Nazırı beya· 
nahnda kara t yyar lerinin 
adedini pek yakında 3., bi
ne çıkarılacaiını ve deniz 
ıayyarelerinıi11 adedi de faz· 
lalaıtırılacatını ılyle•ittir. 

Sahih, Neıriyat" 

1 esi 
llll'ı.' Aıniri v• 'Raf 

foharriri 
S RRI SANLI 

ldaıc: lzmirlinci 
B. aokağında 

1 HAK iN SESiDiR (H. Sesi) Matbaa· 

İYASI GAZETr;J sında basılmışhr 

Hitler Gt>r i ng va diğer ..,.arkadcıları ; bir meraıim ••naıında-: " 

BiTLERLE 
P ~T .. ~N 

GÖRÖŞTU 
---o--

Berlin (A.A) -Dün gece 
neşredilen resmi t bliğ : 

Hitler Fra s 1 Mareşal 

Peteni kabul tmiştir. Bu 
görüşmede Ribbontrop}a La
val da hazır bulunmuştur. 

Fracsada bir mah l (A.A) 
- D N. B. Führer ile ma· 
reşal Peteo ı;rasıcda yapı· 

lan göıüsme dün akıama 
doğru meşgul Fr nsız top
raklarında kfiçük bir istas· 
yonda Führerin husu i tre
ninde vukua gelmiştir. Meı· 
gul Fransa ile gayri meşgul 
Fraıssa arasındaki sınır bat· 
tında büyük elçi Abeh: ta· 
rafıudandan karşılanan ma
reşal Peten mülakat mahal
line otomobille gelmittir. 
Alman ordusundan bir ta
bur Fransız mareşahna se· 
lim resmini ifa etmiıtir. Is· 
tasyon methalinde Fransız 

devlet adamlarını Al..llaoya 
hariciye uazııı karşılamış

tır. 

Fübrer mareıal Peteni va· 
gonun önünde karşılamıı ve 
görüşmeler Fiihrerin vagon 

salonunda yapılmıştır. Gö· 
rlişmele!den sonra Fllhrer 
mareşal Peteni otomobiline 
kadar teşyi etmiş ve mare• 
şalın hareketi esnasında aı
keri merasim yapılmıştır. 

Benzin 
torin 

ve mo-
"' ya21 ----

Ankara (A.A) - Ticaret 
vekaleti Beo.zin ve motorin 
yağıaıa fiyatları 1 aafif IU· 

rette y&kaeltmiıtir. 

Dünkü Hava 
Muharebeleri 

Londra (A.A) - Bombar· 
dıman tayyarelerimiz dtin 
Almanya ve bilhassa Berlin 
üzerine hücnmlar yapmıılar 
ve bir çok yerler bombalan
mıştır. Bir tayyaremiz kay
bolmuştur. 

Londra (A.A) - Alman 
tayyareleri lngiltere üzerine 
müoferid uçaşlar yapmıılar
dır. Bir kaç tayyare sahille
rimiizi aşmışlardır. Alman 

tayyareleri bombalarını kır

lara atmışlardır. Hasar çok 

azdır. Avcılarımız 3 düıman 
tayyaresi düşürmöılerdir. 

' Yunanistan 
ta-arruza karıı 

hazırdır 
---o--

Londra(A.A)-Yuya bl· 
k6meti vu:iyeti sllk6aetle 
karıılamaktadır. Efkln a
mumiye kati bitaraflık ıiya· 
setinin memleket için ea iyi 
siyaset olduğuna kanidir. 
Baıvekil Metakıaaın ıiyeıeti 
umumiyetle tasvip edilmek· 
tedir. Mamafih bu bal bir 
taaarruı: vuku bulduia tak
dirde ona mukavemet i~ia 

bütün tedbirlerin ahnmadıiı 
manasına gelmez. Bazı iltti-
yat efradı silih altına alıa
mıştır. 

- ~i•clitlea keatlini 1aydır•ak istiyer .. 
- Sayılarak detd• da ••daa 1 
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• rmmi iijffffl H i K A y E 

1 OLMANll SIRLARI 1 ç l . h ,-
Garip bir 
istatistik 

ister Gll, ıstar aııı 

~agatta,herkes Muvafİ a ınan ançer e 
Iİtak OlabJlirmi?-Evet!i vaoıJan cinavet 

Mcqaeen isminde bir ln
giliz garip bir istatistik yap-

Buna ne 
Denir? mış: KadınJar öpüom• esna-

sında gözlerini kaparlar mı, A O -o-- ceroild•~ 
yoksa a~ık mı bırak1rlar? Bay Aşır, B•>:_ ·t.-iıtı· 

Y a:ıan: SIRRI SAN Lf i T T , ____ ,7_ ----# ------·· .. ·-- Vardığı netice şa: Ylzde22ıi alacağım istemei~ f~•••'' 
öpüşme dava• ettiii müd- Cemil kendisini bır . ·")er•~' 
detçe her iki r61lerini, ynzde çekti ve k•lağıo• .,. 

Dost kazanma
nın yolları ve 
dost kaybetme 

Maktulun 
kalan 

diıleri arasında 
parmak ! 

-3-
Halbuki sük6•et giderilir
se oğlunun kurtulması-bin

de birde olsa-ihtimal hari· 
cinde değildi. Bay Şeref 
muslukda bol su ile başını 

yıkadı. Oğluııün hançeri çal· 
mış olması fevkalade namu
suoa dokunduğu için lau 

kadar meraklandığını siy
ltdi ve aşağı inmeğe baı
ladı. 

- Yok .. Polis deiil am
ma belki siYil poliatir. Bay 
Şeref artık yürüyen cenaze 
halinde idi. 

ü~ü yalnız birer ıözlerini usulcacık dedi ki: . 'tilll't 
kaparlar. Yiizde dirdli baş- _ Aşirciiim, sıse 1 sif 
larken gözleri açıktır, fakat edebilir miyim? Bir ş•Y 
ilk temastan sonra kaparlar. r 
Yüzde yirmi birinin ise bfi- liyeceğim! o ,1 

- Hay, bayi Buyuru 
tün öp&ım• mflddetince •tık 
k J leyin . ~i' • 

•ın sebepleri a 1rmıf... söyliyec•ff1j 
Se'beplerini araşıırırken - Lakia, t• " 

1 

--·---
-4-

Sizia telkininizi hissetse 
bile hatasının kurcalanma
mıı olması ona itminan ve-
rir. . 

Herhalde münakaşadan 
ka~ınmaluıaıı. Münakaşa ıs
rarı -ve inadı talt.rilıı:: eder. 
Birkaı kiıi arasıada mtlna· 
kap yelile bir zafer kaıan
saaız bile m•tlaka bir doıt 
kaybederainiz. 

5 - Kendi hatanızı veya 
hakaı.ahiınızı bir arkadaıa 
derhal itiraf, sevı'i kazaa
manın e•in bir yoludur. 
Mecbur olmadan ve bir fay
da beklemeden af dilemek 
doıtluk politikasında pek 
sıizel l>ir jest olur. Zaten 
bir laatayı benimsemek ve 
haksızlık üzerinde ısrar et
memek kead! iç rahatınızın 
da bir vesilesidir. 

' - Tanıdıklarınızın size 
aöyledikleri şeyleri, ehemmi
yetsiz ve değersiz olsalar, 
iyi dinlemek, hele biraz 
dikkat iatiyen cihetleri can 
kuJağile telikki eJmek dost 
kazanmanın esasla şartların· 
dandır. 

Zaten ıZSyledilderine kulak 
vermediklerinizin şahsiyet
lerini de mühimsememiş o· 

Ta• bu esnada kapı ça· 
lındı. 

Bay Şeref deri.al ltlkml· 
ni Yerdi. Polisler ismeti 
aramağa geldieler. Kaderin 
hükmü yerini bulacaktı. Bir 

maktele gider gider l'İbi 
ağır adımlarla taşhğı geç
ti. 

Kapıyı açb, m&laaUe bek
cisiydi. 

Elinda uzun zamandanbe
l'i tamirde bulunan bir as•a 
saat vardı: 

- Bay lımet gönderdi 
bunu, dedi. 

Bay Şerefin kalbi f&rpa
rak sordu : 

- Nerede gördün? 
- Hiç çarşı başında rast-

ladımda. 
- Kendi neye gelmedi? 
- Karakola gidiyordu. 
- Y anmda kimse var-

mıydı? 
- iki kişi vardı. 
- Polis mi? 

Evet ildımal Ismetia ya
nındakiler sivil polisdi, ih· 
timalki de kendiliğinden ka
rakela teslim olmara gitmiş
ti. 

Zavallı çocuk cinaeeti 
meslek ittihaz etmiş bir azılı 
şerir değildi ki. 

Kim bilir na ıibi feei a
mellerle elinden ~ıkaa hu 
kaıadan sonra ke:kmuı, şa
şırmış. gi rdiği yolda devam 
edemiyeccğini anlayarak ci
nayeti itiraf etmiştir. 

Feci bir intizar i~inde bir 
fllyrek daha geçti. 

-Sonu var-

Satılık dolap 
makinesi 

Karşıyakada Hacıhüseyin
ler istasyonunda eskici Ya
şar ustanın evinde sahlık 

bir dökme dolap makiaasi 
(55) koğası ve (55) Jamari
nası ile dolap makinesinin ı 
altına konacak beş buçuk 
metre uzunluğunda (20) san
tim genişliğinde iki demir 
satılmaktadır. 

isteyenler ayni evde fi
dancı Mehmt;de müracaat 
etsinlu. D. 4-3 

bir kız demiş ki: sösleri na•usunuıa 
Gözlerini kapıyorum, çün- ediy.:ı rum. tt11•1jf! 

kü sevgilimin bakışı tatlı - Hiç mer .ık e 
değil! Bir başkası, kocasının Kimselere duyurmaın.! 0 jof 

bıyıkları kendisini gıcıkla- - O halde, bilın•I d•ijl, 
dığından, bir üçüncüsü ile ki buraya bir defa ,

1 
b•"' 

Ciark Gable tarafmdan bi11 defa dalaa ıelsePI 101~ 
Gabi~ tarafından öpüldüğü- den b;r para ala••'' 
nü tahayyül etmek istedi- Anlaşıldı mı? ,di· 
ğindeo, bir diğeri de öpüş- Parasını böyle raiit•~ 
mek kendisi için çok ehem- yen namustan dem tır'' 
miyetli bir hadise teşkil et- bir dalantlırıcıya k•P 
tiii İçin bütün müfekkiresi- adamcaj'ızıa aaliae 
ni bu latif hadise etrafında , 
toplamak is .. ediğioden göı- ·ı İ Gül I tar j 
lerini kapadıklarını söyle - s er ' s .A 
mişlerdir. ? 
.. ANKARA- ··aADYöSUNlı~ 

AKŞAM PROÖRAMI 
18.08 Proğram ve memleket saat ayan. ~tıf 

18.13 müzik: Radyo "Svuig" kurteti " i. Öırür ft 

böcekleri,, 
11.38 müzik: Fasıl heyeti 
19.00 müıik: şarkılar ve türküler 
19.30 Memleket saat ayarı ve Ajans haberleri. 
19.45 müzik: ince saz heyeti 
20.15 Radyo ıazetesi 
20.45 Temsil 
21.30 Konuşma "iktisat saati,, Jı'C~t 
21.45 müzik: radyo salon orkestrası "Violonist 

Aşkın iJ aresinde,, 
22.30 Meml~ket saat ayarı ve Ajans haberleri ııfif't' 

zi raat, esham-tahvilat, kambiyo nutuk borsası -' 

lursunuz. Bsşkalarını dinle
mezseniz mevkiioiz müsait 
ve sözleriniz faydalı olsada 
dioleyenleriniz azalacaktır. 
Yalnız dinletmek istiyeo ve 
kimseyi dinlemiyen adam 
lar manen çok yalnız kah· 
yorlar. 

Devlet demiryollarından: 
22.45 Müzik: ra,yo salon orkestrasa proğramıuıo def 
22.45 Müzik: C'Lzband pl. 

1 

23.30 Yarı o k i proğram ve kapanış. / 
Istanbul Edirne hattı üzerinde kilometre 27-45 arasındaki 

taş ocaklarından 19000 metre mikabıoda bala'Jt k!!palı zarf 
usuliyle satın alınacaktır. Bu işia muhammen bedeli 24000 
lira ve muvakkat teminatlı 1800 liradır. 

-~ ---~·- ------/i 
:+ ............ " .... IZMIR ................. ' 
i KlZ Nib'~ j 
ı ERKEK Kültür Lisesi ıe11' j 

7 - Kendini biraz unu
tabilmek başkaları tarafın
dan habrlanmaoın iyi bir 
yoludur. 

Münakasaya 5-11-940 salı günü saat 11 de Sirkecide 9 
işletme binasında A. E. komisyonu tarafn:dan yapılacaktır. ı Orta okul ve Lise sınıfları vardar. Ciddi bir tab•~et~:ı 

ı terbiye yuvasıdır. logilizce; Fransızca, Almanca ders Of / isteklilerin ayni gün siat ona kadar kanuni vesaik, tek
lif ve teminatlarını ihtiva edecek olan kapalı .zarflarını ko
misyona vermeleri lizımdır. Şartnameler parasız olarak ko- · ı ehemmiyet verilmiştir. Leyli 210 nibarJ 75 liradır: ç( j 

ı taksitte alınır. Memur çocuklarından yüzde 10, şebıt / 
: cuklarından yüzde 40 tenzilat yapılır.. ~ ~.a/.11 

-Devamı var-
misyondan yerilmektedir (9947/4414) 

21 - 23 - 25 - 28 

Mecnunu 
-i 

Feryadı ••• ! 
Yazarı: VECDİ B1NG6L 

Leyla sevdasiyle, Mecnun olalı 
Çekmedik kalmadı belidın yana .. 
Hicranla, sitemle bağrım dolah, 
Gurbete eş oldum, sahradan yana .. 

0nun, bu halimden haberi var mı ? 
Çektiğim çileden kederi var mı? 
KalbindE>, aşkımın eser i Yar mı? 
Ah, varabilseydim Leylidan yana .. 

Allah için, ı&yle bııua Leyli.dan: 
O gonce yaprağın açtı mı bensiz 
Vaz i•çmeden s6z verdiği divadan 
Site•• ıly yaıı ıaçtı •ı ı.eaıi~? . 

.............................. .,, .................... ~. · 

Bütün bir. tarik ~oyunca Şark dünyasının en büyük Aşk macerası ve Klasik Türk edebi' 
yahna eşsiz bir Romeo v., Julyet hedıye eden büyük Türk şiiri 

'ıFÜZULı,, nin cihanşümul ölmez şahese ri. .. 

LEYLA iLE MECNU 
ŞARKISINI ŞÖLEYEN ŞARKISINI SÖYLEYEN 

Müzeyyen Senar Münir Nureddin 
Şarkıları Besteleven ./ Rubab Şarkıları Şiirle ini Yaıa0 

SADETTiN KAYRAK CEVDET SOYOANSES IECDİ Bil&OL, 
Biıyih fasıl h•l'eti : Norbar Tekyay - Saim Özaoy - Malıs•t Sa2er - Şiihri 111

"' 

Salala Candan • Edip Erten - H r.ısan Dramalı - Y orge Bacanaplo • lamail 
Şeııfalar - Hasan Tahain Parsadan - Leyla Şuller - fey2i Aralangil 110 

Kudretine piyan olmıyan bir Aşk - Sonsuz Hicran ve görülmemiş ihtişam içinde yaratı,~ 
bu ıaheserler şaheserini bugün ELHAMRA Sinemasında görüp alkııl•Y''.,.ı-

matinelerindeı:ı itibaren ve sonsüz hayranlık duyacak9
' 

~••••lar: Her g6•: 1-3-5,15-7.30-9,45 te Cumartesi, Paza ve Cumhuriyet 
...,,...... 11.45 t• ltaflu ___,,/ 



SAHiFE 5 
~---~~~~~~~~~...:..-~ " ..... __ --- --·111111- _·;:_, ____ ımıaıumıı 
~~~.~~~do~u-; l~!k!R_ Sesi -~~;r~~J 
' n_~g~tlerı~!f Türh~tlik yollar 
Gıdaların fay- hakkında dil Bir karşıyakalı okuyucumuz 

\7e zararları yazıyor: 
_ 3 _ Yapılmakta olan türistik 

'•rı . L •sıp miktarları barsak-
~t, l~ 

azım olan dolıunluğu 

~er~rek tokluk dediğimiz 
t 881 temin Ye defi tabiiyi 
•ııı· 
d 

1 
•o:ı bakımından çok fay· 

~•dır. Fazla şişman olup 

•, Yıflaınak istiyenler, şüpht
ıa t, gıdaları arasında bnnla-

lt~::~·:. y::;···:~;::~~:: 
llQı • • 1 

ttj , ıncır, e ma, nrmut, 
,~~'.Portakal hem ş ekerli, 
iti fth ve ferahhk verici 
, •ddeJeri hem de Yİtamin-
tıe'lhıleri dolayisile gıdala
~ ltlıtın çok lıoş Ye le netli 
•11ıın1 teıkil ederler. 

~ 111 .. nlar için bunlardan 
~, t ••ıaan bnytık istifade 
'- tdır. Şa ıartla ki, ba 
lt 'J•elerin daima olgun ve 

•ele · · k b ~. rını ıeçme , ozuk ve 
) 1•t olanlarının barsakları 
\Grırak iltihap Ye ishallere 

t:P• açmasından · çekinmek 
-.t~ını da gözden uzak tot-

l gerektir. 

\._~on olarak bftyük gıdai 
'-' retleri olmayıp da ye-
~ 'kitre çeşni Yermek için 

\~ltıulan biber, bahar, sir· 1 

'] ' turşu gibi çereıleri ele l 
--~8~k, bunlar mide Ye bllr- ,. 
i •frazrarını teobih ederelı. 
tt,h 
f, ı açmak noktasmdan 
~~~ıh oldukları gibi çok 
- •nıldıkları takdirde ita
~ Yollanoda tahriş yap· 
11~l'~~ itibarile zararlı da 

Qllırler. 

~ .. ~uİasa: gıdalar, kuvvet, 
di tet ve hayat hi.zİneleti· 
~,:- Bu hazineleri iyi kulla
•ı~:•s.ını bilenler zengin bir 
'-tf llın bahtiyar malikleri, 
li, b·tlllesini bilmiyenler müf
~l>l ır uzviyetin bedbaht sa-

eridir. 

Halk Doktor11 

-Devam edecek-

yollar bir yıl e•vel Kar· 
Ş•yakadao başlandı. Fakat 
bu iş o kadar ağır gitti •e 
gidiyer ki alakadar mülk 
sahiplerinin şikayetini bile 
mucip oldu. Hele tersane 
ile viraj arasındaki kısım 
sakinleri o kadar taciz oJ · 
dular ki kışm yolda hasıl 
olan sulardan yaıın da bu 
yerlerin hısll ettiği tozlar
dan şikayetler devam edi
yor. Hele bu günle de yolun 
bu kısmında yaya kaldırım
ları için taşlar döşemek mü· 
nasebetile açılan çukurların 
moloz 'Ye topraklarının bu 
kaldırımlara atılarak bıra-
kılması ve bir tiirlii tamam
lanmaması hem ba toza ar· 
brmakta laem de duyar ke · 
narlarıodan geıealeri taciz 
etmektedirler. 

llunun için böyle ylz tis
tft bırakılan bu kaldırım in· 
şaatına birin evvel nihayet 

verilmesi isteniyor. Bu dilek 
Halkın Sesidir 

Halkın Snsı· Hakkın 
il Sesidir 

m:ın wıııu -ı111uıı .mııı--------

ilin 
Dikili Asliye Hukuk Ha

kimliğinden; 

BademJi köyünden Hüse· 
yin kızı Fatma Zehra Çan
darlı nahiyesinden Hasan 
oğln Arabacı Avni aleyhine 
ikame olunan boşanma da-
vasmın yapılmakta o.an mu
hakemesinde ilanen yapılan 
tebliğatta muayyen günde 
gelmediğinizden mahkemeye 
devawla gıyap kararı ittiha-

zına karar verildikten sonra 
muhakemenin 12/11/940 sab 
günij saat lOa taliki ifa 
edilmiş olduğundan yapılan 
muameleye beş ~ün zarfında 
itiraz edeb.ileceğiniz ve bu 
müddet içinde mahkemeye 
müracaatla diğer bir gün 
tayin ve hasma tebliğ etti
rebileceğiniz hukuk usulü 
mahkemeleri kanununun 482 
inei ve itiraz etmediğiniz 

takdirde bir daha mahke
meye kabul edilmiyeceğinizi 
405inci maddelerine tevfikan 
ilanen teblii olunur. 4'07 

(Hellun s .. 1) 

.......................... 
Ş .. KAJ~AR ............ .. .......... .. 

Yalan söyliyo-
rum, yalan 
söyliyorum! 
Kocası - Size karımın 

resmini göstereyim. 
Kansı - Bırak şimdi ca

m m, değmez (birinci yalan) 
Misafir - Bilakis bayım 

(ikici yalan) 
Resmi gösterırler. berbat 

bir portre, kadın ıı hiç ben
zemez. 

Siz : . 
Fevkalade diyorsunuz 

-o-

olur 
Öğretmen - Bir kağıdı 

dörde bölüp onu da tekrar 
ikiye bölersek kaç parça 
olur? 

Talebe - Sekiz parça! 
Öğretmen - Tekrar iki

ye bölersek ne olur? 
Talebe - Otuz iki par

J&! 
Öğretmen - Tekrar iki

ye bölersek ne olur? 
Talebe - Konfet olur 

bayım! .......................... 
Tire icra Memurluğundan: 
Tirenin Cumhuriyet ma· 

hallesinden Ramiz oğlu Ma
cit Dayıklının Tire Hüseyin 
ağa köprüeü mevkiinde kain 
Nisan 929 tarih ve 16 No.Ia 
tapu kaydı mucibince (şar
kan demiryolut garben Ba
yındır yolu ve şimalen Kır

hoğlu mella Ahmet ve Ka 
dir hoca ve hacı ahdi oğlu, 
cenuben meşhetli ince oğlan 
ve falakalı abdullah verese
si ve sait efendi veresesi 
tarlalarile mahdud 200 dö
nümden bakiye 163 dönüm 

3 evlek tahvilden on beş 
hektar 534t25 M.M. tarlanıa 
Nisan 1928 tarih ve 45 No. 
lu kayıt ile de sahip oldu· 
ğu mezkur tarlanın 40 ta 
17 sehimi ve basan çavuşlar 
köy ve ova tarlalığı mevki
inde şarkan tuğlu oğlu ali 
veresesi zeytinliği, cenuben 
tarık ve manaY hüseyin tar
lasile mahdut 200 d5nüm 
ta. lanın bir nısfının sekizde 
3 hissesi ve Nisan 928 tarih 
ve 46 No.lu tapu kaydile 
diğer nısfının üç hissede bir 
hissesi masraf ayrı 4500 l'ra 
müfit kaykılının alacağını te· 

25 lnci Tetri• 

(9) 

- Şu halde bize, bu ge
ceyi yaşatmağa sebep Ayşe 
teyze oldu. 

f genç, bir halk melodisi•• 
1 uydurdukları şu güfteyi ha

fif bafıf söyliyorlardı: 

- Evet.. Sizlerle tanış
mak saadetini onun vasıta
siyle buldum. 
Otolıtüsta geçen konuşmanın 
hepsi bundan ibaretti. 
Alsancağa geldiğimiz va

kıt Ştı ziyenin yüzünü biraz 
solgun gördüm. Bilhassa biz· 
den ayrılırken parlak, yeşil 
gözlerinin içerisinde bir ağ· 
lama aliimi vardı. 

Türkinla vapura binmiş· 

tik .. Açık pençerelerden bi
rinin yanındo. oturuyorduk. 

Vapur denizin durgun su
yu üzerinde yol alırken, 
meydana getirdiği dalgacık
lar bana, Şaıiyenin biıden 
ayrılacağında, gözlerindeki 
esrarb manayı hatırlattı. Fa.t
kına •armadan dliılinceye 
dal mışım. 

Vapurun güpcştesine da· 
yanmıı, doiıio mazlum man
zarasını seyreden bir kaç 
~ ..................... " .. 

minen haczedilen yukarıda 

"Ey lzmir, ey nurlu diyar, 
Sevecek çok yerin yar 
Hele bıze güzel fuar 
Aşıkların bir bağıdır, 
Sevdalıların kayuağıdır. 

Y ı ?iar gelir, yıllar gider 
s~vişeoler; birleşirler 
<!:ana yakın sevgiler 
Gelin sevişme çağıdır 
Fuar • sevda kaynağıdır 

- Ne güzel söyliyorlar 
değil mi? 

Birdenbire kendimi topla
dım. 

- Evet, dedim. Hakikatı 
terennüm ediyorlar .. 

- Zannedersem ıi• de ••· 
ları dinliyordunm? 

- Evet, hem onlan disli· 
yordum, hem de .. 

- Niçin clmlenİ•İ yan• 
bıraktınız? 

- Son sözlerimin belki 
bir başka mina Yereceiiai 
düşündüm de. 

- Açık söylenilea her 
sözün minasını anlamak ko· 
lay değil midir? 

- Doğru. 
- O halde sôylemenisde 

ne mahzur olabilir 1 
(Devamı yu) 

tafsil itı söylenilen 2575 lira 
muhammen kıymetli ye borç· 
lu Macit Kayıklının ba tapu 
uhdei tasarrufunda bulunan 
menkul veya gayri menkul
ler 11/11/940 tarihine mü- .......................... 
sadif Cuma günü saat 11 en çok arbrana ihale oluna-
de Tire icra dairesinde illa- caktır. 
le edilmek üzere 11 11-940 ipotek sahibi alacaklılarla 
tarihinden itibaren ve açık diğer alakadarların ıayri 
artı-ma yoluyla sabşa çıka- menkul üzerindeki haklannı 
rılmışhr. hususile faiz ve masrafa 
Şartname ve sair evrak 

dair olan iddialarını evrakı 
mü tef erriası 4-11-940 tari· 
h . d 't'b b k . müsbitelerile yirmi ıün ipa-
ın en ı ı aren er esın 

görebilmesi için açık bulun- de icra dairesine bildirme· 
durulmaktadır, leri aksi surette haklan ta· 

ihale günü mal muham- pu sicillerile sabit olmadık-
men kıymetin yüzde 75 ini ça satıı bedelinin paylaıma-
bulduğa surette ihale yapı- sından hariç kalacakları ve 
lacaktır. irtifak hakkı salaiplerinin de 

Aksi . halde son pey sahi- ayni suretle hareketleri icap 
binin taahhüdü baki kalmak edeceği ve taliplerin m•-
üzere artırma on bet gün hammen kıymetin yftıde 7,S 
daha temdit edilmiş olaca- nisbetinde pey akçesi veya 
ğmdan OD beşinci güne mil- milli bir bankanın teminat 
sadif 21-11~948 tarihinde mektubunu icra daireıiae 
paza~tesi günü ayni saatta , tevdileri ilin olunur. 4616 

Vilayet daimi encümeninden: 
Güzelyalı ilk okulu heli tamiratı 1598 lira 18 kuruı ke

şif bedeliyle 19-10-940 tsrihinden itibaren 15 glln milddetle 
açık eksiltmeye konulduğundan isteklilerin 2490 sayılı yasa 

Tayyare Sineması Tel. 3646 ' hükümlerine göre bazırlıyacakları teminatları ile birlikte 
7 ikinciteşrin 940 perşembe güuü saat 11 de vilayet daimi 

t llaı ,. 't f" ,._. yeşı , uygun ıyat, .. ;ı, katıkısız ve iyi mal. 
~, itı~t•erişte saygı, do(ruluk 

ra:r.r,,.rı : 1 ~ r z 3'l -1 

20-

1 
2 

10 - 940 perşembe günün matinelerden itibaren 

2 Filim Türkçe Sözlii 

- GUNGA DiN 
- GEÇiT HA v ASI [Komik] 

Matineler: 2 - 4.31 - 7 - 9.30 da 
Pazar ve Cumhuriyet bayramı günleri "1 l,30ıJa ilave 
seansı,, 

.;""*fl!+.P.' ti 

encümenine baş vurmaları. (4471) 

Vilayet daimi encümeninden: 
Topalla ilk oklu bahçesinde yapılacak istinat dıvarı inıa

atı 1650 lira 42 kuruş keşif bedeli üzerinden 19 birincitet
rin 940 tarihinden itibaren 15 müddetle açık ekıiltmeye 
konulduğundan isteklilerin 2491 sayılı yasa büklimlerine 
göre hazı rlayacakları t eminatlarile birlikte 7 ikinciteırin 941 
perşembe glinü saat 11 de viliyet daimi encümenine bat 
vurmaları. (4479) 

Milli Piyaneo Biletlerinizi ( SAADET ) 
__ k_l..._•~ln_ll_•~n __ e_lı_n_ız--'"')~_,Ç._o_ra_k_k_ı,a P ollı merked kttrııa~~· ____;N=-o.:.!.___;,ft-=6=4--=H=•=•=•=• --=-'=ala!'!!.l!ı=l•--=Ô~J!/U' 



SAHiFE 4 (Halkın SHI) 2S laclT etri• 
·~--~~-~~~~--~~~~~~-__....--' 

(iffıiHABEitEıri ~ S yım Neticesi de (lliıiAiiiiEeüi~ 
:;;1;;h-;f f;s~ 17 ,869,901 işi Olduğumuz Anlaşıldı K;dife-..kaı=;'si 

-·-- -----.-. - yo unda 
ıınçlerlmiz saat on IZMIR VILA y ~TININ NUFUSU .640,777 --o-

altıda Atatürk begke- IZMI KAZASI 242,363 
Kazada adınlar9 kazada EYkekler fazladll'j 

Ka-ın kaçınca 54 111'1 
ne oldu Unda and içecekler 6 -·--o-

Kııılay haftası bugün ni
lıaayetleneeektir. Bugün saat 
1' da Cumhuriyet meyda · 
mnda Kııılay geoçlik teşki
lltı tarafından bir geçit 
rHmİ yapılacaktır. 

Gençler meydana kafile 
laaliade gelecekler, Atatürk 
aeykeli 6ııünde and içerek 
~·l••k bırakacaklardır. 

---o-.__.-
Gelenler 
Gidenler 

gireaan mebusu Dr. Ha
eaa Yasıf Manisadan rele
r•k lstanbula gitmiıtir. Ba
bkair mebusa bay Hacim 
M•laittin Çarıklı ve Kocae
li mebuıu 8. Ethem Sürey
ya Yağıt lstanbuldıın ~ehri
mise ıelmişlerdir. 

--oı--

Yetim aylığı 
alan kız ve er
kek çocuklar 

Yetim aylığı alan erkek 
çocukların 1' ve kız çocuk
ların da 25 yaşını doldur
dukları günden itibaren ma
aşlarının kesilmesini maliye 
vekAleti alikahlara bildir
mittir. 

--o--
Belediye vergi 
ve resimleri 

kanun projesi 
Dahiliye Vekaleti hazlr

lanmıı bulunan yeni beledi
ye vergi ve resimleri kaouu 

projesi fizeriude yeniden 
bazı tetkik ve tadiller yapıl
maktadır. Proje, son şeklini 
aldıktan sonra mntaleaları 
alınmak üzere nJikah Veki~ 
Jetlere gönderilecektir. 

Ertuğrul Sadi Tok 
tıuatrosu 

Bu akşam 
KARŞIYAKA "MELEK,, 

SiNEMASINDA 
Beklenen büyük temsil 

insan Mabut 
3devre 2 tablo .. Ayrıca 1 sa

atbk bir kahkaha eseri 
DOKTOR HAYBEDEN 
Fitlar: 50 ve 30 kuruştur. 

Dr. Fahri Işık 
ızmir Memleket Hastanesi 

Roatken Müteha11aııı 
••atlı•• •• llektrlk teda•i•i 
yapıln. hnaei BıJ'ler S ••k 

2' N •· TELEF ON 2542 

istatistik umum mldl1rll- f kiıi olmak tizere 447'2 kişi. nüfusu 640,777 kişidir. Bu-
ğünden bildirildiğine g6re (K•dın kazladır.) nun 314,455 kişisi kadın •• 
20 ilk teşrin pazar wnnü l Torbalı: 10233 kadın Ye 326,322 kişisi erkektir. 

10885 erkek olmak tıere Cinsiyet itibariyle lzmir 
yapılan nllfo" sayımının ne- ·ı d ı 
ticesi 17.869.901 kişidir. 21118 kişi. (Erh:ek fazladır.) vı Ayeti, en me eni meme-

UrJa: 7972 kadın ve 9970 ketlerde mevcüt olan bır 
1935 sayımmda nüfusumuz tecanüs göstermektedir. 
16,158.013 kişi olduğuna erkek .olmak üaere 17942 lzmirin6kazasıoda kadın faıla-
göre b ş sene zarfında nü- kişidir. (Erkek fazladır.) dır diğer kazalarda erkekler 
fusumuz t.711.783 kişi art- lzınir viJayetioin umum ekseriyeti teşkil etmektedir. 

mıştır. Bu artış beş senede .... 

binde 1s dir. Fuhrer 800 ki- Ki yos civa-·eo giıbette Hatay nufusu 

hariç tutulmuştur. Vilayetle )ometre)İk Se• rında bir deniz 
rin ayn ayrı nüfuslarına ait 
tafsiJat bir kaç flÖO sonra yahatı ne içini faciası oldu 
neşredilecektir. 

IZMIR VlLA YETİ : katlanmıı 
lımirde yapılan nlifus sa

yımının rakamları dün elde 
edilmiştir. 

Bu rakamları aynen bildi
riyoruz : 

lzmir merkezi: 1161'9 
kadın ve 125494 erkek ol
mak üzere 242.36l kişi (er
kek fazladır.) 

Bay.ndır : 14882 kadın ve 
14109 erkek olmtJ.k üzere 
28991 kişi (kadın fazladır.) 

Bergama: 31116 kadın ve 

2867 5 erkek olmak üzere 
59791 ! işi. ( Kadın fazla
dır,) 

Çeşme : 5939 kadın ve 
6485 erkek olmak üzere J 

12424 kişi. (Erkek~ fazladır) l 
Dikili: 5612 kadın ve 5705 ! 

erkek olmak üzere 11317 

--o'--
londra (A.A} - Şimdi

lik askeri vaziyet ikinci 
safhaya girmiş gibidir. Hit
Jer diplomatik veya siyasi 
herhangi bir muvaffakıyet 
elde etmek için bütün gay
retlerini sarfetmektedir. 

Mihvercilerin teklifi La•a-
Jın tam mutiJiğine rağmen 

Viıinio bazı mukavemeti ile 
karşılaşmış olduğu tahmin 
edilebilir. 

Hıtler Franko mülakatı 
her ke.s için bir süpriz teş
kil etmiş gibidir. 

--o--
lstanbul - G3celeyin Bo· 

ğazda Kilyos civarında mü· 
essif bir deniz kazası olmuş
tur. Balık tutmakta iken 
fırtınaya yakalanan Sürmeli 
Kemalin bahkçı kayığı par
çaJanmış, içinde bulunan 11 
kişiden beşi boğu,muştur. 

Bunlardan üçünün cesetleri 
bulunmuştur. 

--o--

İngiliz Elçıleri 
Londra (A.A)-İngiltere

nin Türkiye büyük elçisi 
lstanbulda logiltereuin Sof. 
ya ve Belgrad orta clçile· 
rile görüştükten sonra An
karaya harehet etmiştir. 
Belgrad orta elçisi de dün 
akıarn BeJgrada hareket et
miştir. 

Manisanın "-Jamidiye kl-

yönden Salih oğlu Ali, M•·· 
nisah Ali oğlu Mustafa ••· 

Menemenli Süleyman oğlrı 
Ramazan, Maoisanın Mur•: 
diye köyü halkından RabOJI 
ve beraberlerinde bir kadıo 
olduğu halde Kadife kaJeıtİ .. 
ne gitmektelerken kadııııo 
yanlarından kaçtığı sırıd• 
suçluların Rahminin Dzerİll .. 
de fazla para buluodul0 

bildirdiklerinden · cebiııd• 
bulunan 54 Jirasını alar•" 
kaçtıkları şikayet ediltı1İf 
suçlular yakalanmış ye •

1" 
dıkları paradan on beş lir•: 
sı elde edilmiş ve miitebak

1 

parayı diişürdüklerini ifıad• 
etmiş ve cümlesi hakkınd• 
muamele yapılmıştır. 

---o---
Kira mesele

sinden 
Kemer Gaziler caddesind~d 

Mehmet oğlu Ali ve Ali ol 
Hüseyin kira meselesindell 
aralannda çıkan kavgıd• 
birbirlerini ötü ile yaraladı~· 
)arından yakalanmışlardır· 

--o--
Kahveyi pahal• 

kişi {erkek fazladır.) 

Fübrerio 880 kilometreJik 
bir seyahata katlanmağı 
habis mevzuu olan mesele
lerin ehemmiyetine delalet 
etmektedir. Mihverin Suner
den elde etmesine ümit 
edildiği şey şimdi general 
Frankodaa elde edebilmek 
için bir teşebbüste bulun
mu,tur. 

---o-- ., 
iki Alman iaşe lı sattığında Foça: 4097 kadın ve 5626 

erkek olmak üzere 9723 ki gemisi tor- yakalandı 
lbiçeşmelik Orhaniye ~~; 

---o--
şi (erkek fazladır.) 

KaraburuD : 3637 kadın 
ve 34'1 erkek olmak üzere 
7v98 kişi (Kadın fazlad.,.) Devlet daire

leri arasında 

pİllendİ hallesinde lbrahim oı., 
Londra ( A.A ) _ Dihı bakk11l Celil, kahveyi f•~;lf 

Manı denizinde iki düşman fiatle satmak suretile I0
1 
t' 

Kemalpaşa: 12793 kadın 1 

ve 12488 erkek olmak üzere 
25281 kişi (kadın fazladır.) 

Kuşadası: 8562 kadın ve 
9387 erkek olmak üzere 
17949 kişi. (Erkek fadadır.) 

Menemen: 17082 kadın ve 
20986 erkek olmak üzere 
38068 kişidir. (Erkek fazla
dır. 

Devlet daireleri arasında 
tahaddüs eden bazı ibtilif-
lar dolayisile bir daireni ıı 
diğer bir daire aleyhine 
Devlet şürasında diva açma· 
ması lüzumu Başvekaletten 

bildirilmiştir. Böyle vaziyet
lerde · yapılacak muaaıele ge
len tamimde izak edilmiştir. 

-----o,--
Memurlar ma

iaşe gemisi muvaffakıyetle korunma kanununa aylı• 
torpillenmiştir. hareket ettiyinden yakal•"' 

--o-- mıştır. ---o---
Bulgar Ziraat Esrar bulund~ 
Nazırı vene- Mimar Kemallettin cadd~ 
• sinde, Havagazı fabrik•••r-

dtkten ayrıldı da fen ustası Adem oJ 
R . . - . d b' .,~ Venedik (A.A) - Hususi amızm uzerın e ır P 

b l k 1 ftıt· bir surette bulunan Bulgar esrar u uoara a ınm~ 

ziraat naztrı dün Sofyaya M 8 .. ,e' 
hareket etmiştir. acar as• 

Ödemiı: 49241 kadın ve 
45299 etkek olmak üzere 
94540 ki,i. ( Kadık fazladır 
ve Ödemiş kazası bazı vili
yetlerimizdcn nüfus itibarile 
ileridedir.) 

. aşlarını aldılar J --
Maliye Vekaletinin emri aponlar)a 

kili Italyayıt 
gidiyor , 

Seferihisar: 3976 kaduı ve 
5434 erkek olmak üzere 
9410 kişi. (Erkek fazladır.) 

Tire: 22444 kadın ve 22318 
mıı1 m:ııımuıwııııaııım mnıım:mmı:ı:ımı•u 

üzerine Memur maaşları Jı·carıt mozakareıerı·nı 
boyram münasebetiyle bugün U 

verilmiştir. devam ediligor 
PEK YAKIND Bugünkü ahval ve şartlara 

TauuarB Sl·namasında uygun bir şekilde yeni bir Ramazan -23- ., ticaret ve klirin anlaşması 
CUMA . Fransızca Sözlü yapılması etrafında Japonya 

imsak GünÖğleİkindiAkşamYat11 Ah ne Kadın elçiliği ile müzakerelere dc-
S.D. S.D. S.D. S.D. S.D. S.D. vam olunmaktadır. Müzak~-
4.'2 6.28 12.0, 15.10 17.3t 19.M •1•ıyanlar: lere ker iki tarafın '•kJifleri 
•••--ıwıııım ıımııım••ıııwıı• Mel•yn Dualas- Virıinia lruee şeklinde yapılmaktadır. 

b• 
Roma (A.A) - Macar d• 

vekili kont Teleki yakılS 
ltalyayı ziyaret edecek~ 

R.Babrak 'r. riit•?e 
Paristen merkez radyo Ole I 

binden diplomalı it ,~ 
adyo sall, ve tam .,, 

Her neYİ marka radY0 di~' 
grnmafoa ıaranti ta .. ir • ı! 
/amir p%i Bulvarı N•· 


