
•e Açık 
devletin işi 
kıt'ayı ha-

~ete getirdi 
t ---o-
tl•ıı·Italyen-Japoo it· 

• 
1 a~ı bütün gazeteleri, 

~ dıp~omotlaıı, bütün 
tı etlerı ve bütün rad· 
4, faaliyete ~getirdi. Bu 
~lttin bazıfarnıın riva · e 
.löre yedi saat zar· 
~ltızıladıkları bu üçlü 
tt f kıt'ayı birden bire 

of e getirdi. Bu cemile· 
'"ak Amerika cumhur 
vi~ Ruıveltin rakibi 
tt.1 inin de çenesini 
deı, O da bu fırsattan 
p ederek reisicumhur 

t d edilirse insanlara ye· 
• lloya hediye edece
•dedip duruyor. lnsan
ea1r· 
~I 1, ve yeni dünyadan 

1\ erı hayırlar meydan-d: bir üçüncü ve yep 
• 11Y•nın nasıl vficuda 
~teği dtitiinülmeğe de-

llıeıeı olsa gerektir. 
H~_YlıGndeki in1anları 
~ deiiıtirilmeden bu 

dGıı la sakin nasıl yeni 
:• yaratacağı merak 
d bir şeydir. 
i tııevcut beı kıt'a 

\ l'l hiç durmadan har· 
"•111 etmek veya harbe 
'llıak üzere mütema · 
~htıyorlar ve karada, 
~e '~ havada ıafil av
~ lçııı bütün tedbirle-

• 
•lda meşgul bulunu· 

--~:~ hürriyet ve istik
'- b~l~ yanan, insanlıiın 
illi Yilk ve en yükıek 
~ tatanlar bundan son

et cehenneminin en 
~: ateşleri ile kavrul· 

'llliyorlaraa tayyare• 
tte11ıilerini, top, tüfek

' e bombalarını mane· 
tetleri ile birlikte art· 
' bakmahdır. 
d lllıı hiç bir devrin

"" erece uezilmek iste
" il eı, vurulmak iate-
~t 'Q \'Urabilecek hale· 
, 'llıibine düşmüş de· 

kANLARI 
tan başa 
~decek bir 
~ yol 

~ (A.A)- D.N.B. bil-
• 

.. ld v .. 1- a ıgım"a gore 
~ rı. baştan bat• ka· 
~ bır otomobil yolu· 
~t rt'' bir Romen·ltalyan 
'-

0nıen-Yugoslav ıir-
l'afı1adaa yapılacaktar. 
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SIRRI SANU 

idare: lzmir linci 
B. sokağında 

HER GON ÇIKAR SİYASI GAZETi; 
(H. Sesi) Matbaa
sında basılmıtbr -

Başvekılimiz Ha· ·*-*

tay yolund 
r> rımnı----

Ankua - BRşvekil Doktor R~fik Saydam ynnı r d..ı T i 
caret Vekili Nazmi Topçuoğ fu olduğu halde nkşcım saa t 
9.40 ta Hataya gitm ek iizer e şehı imizden ayrılm ı ş tır. 

MAARiF VE jl~ ll.IMIZIN DUN 
AKŞAMKi RADYODA 

KONUŞMASI 

.. 
Maarif Vekih 

HASAN ALİ YÜCEL .. 
Sayın Maarif Vekilimiz 

Bay Hasan Ali Yücelin dün 
akşamki radyo konuşması 
çok samimi ve pek yerinde 
o)ın bir hitabedir. 

Vekilimiz bu cidden par
lak hasbihallerinde çocuk 
velilerin de öğretmenler gi
bi ilgili davranmalarım ve 
evlerdeki sosyetelerin çocuk
ların dersleric.e ve çalışma· 
lanna engel teşkil etmiye · 

rf Haiiii-1isT~:~1';'1 Wllll---- .. -am mııı-

KİDİD Meselesi 

c~k bir şekilde yapılmasmı 
veya terkt. d Hmcsin i, Cum
huriyet çocukl.: rının çalışkan, 
şuurlu bir unsur olarak ye
tıştirilmeshı de, ana ve baba
larrnın da pek büyük rolü 
bulundu.ğunu, imtih~n usul
lerini tenkit ederek boşuna 
dedi kodu yapmaktan ise, 
hakikati olduğu gibi kabul 
ederek kabahat ve mes'uli
yeti öğretmenlerde değil, 
çocuklarının tenbelliklerinde 
aı ama] arının daha mantiki 
ve makul ofacağ1nı iJeri sür
müş ve içli dışlı kontrollerle 
ve karşıhkla emniyet ve sa
mimiyet havası içinde çah
şılmasını ve eğer bariz ve 
müsbet haksızlıklara maruz 
kalınusa, derhal okul mü-
dürlüklerine, sırasile Maarif 
müdürlüklerine, müfettişlik· 
lerine ve en son Vekalete 
baş vurmakta serbe.it bulun· 
duklarını bildirmiştir. 

Bu kadar açık yürekle 
hareket eden Sayın Vekili· 
mizin bu teklifleri cidden 
takdire layıktır. Biitün yurt· 
taşların bu samimi hitabe· 
den memnun kalacaklarnıı, 
yavrularile ilgili bulunarak 

Halkımızın her derdine ve Vekilimizin tekliflerini 
kabul ederek o suretle hare
kete geçeceklerini kuvvetle 
ümit ederiz. 

Amerikadan gördüğü ve görecegı daimi yardımlarla her 
gün biraz daha kuvvetlenen lngiliz donanmasından bir parça 
""-"'-""""--'"""'-'"'"-"--"- "'-'"'-"""'-""'"'~"'-"'-~'""""""'-...J ""'"' , ... ..,"'V"'\.,.~~ •• • 
Ç ÇiL man mamure olan memle-

ketlerimizi himaye edecek 

MESAJINDA: yerde.maddi .. ve ma~evl ~ir 
_ harabıyeye surllklemışlerdır. 

"Hüriyet ebe
didir ölmez ve 
ölmiyecektir" 

Londra (A.A) -Bay Çör
çil Çekoslovakya milletine 
hitaben neşrettiği bir me· 
sajda ezcümle demiştir ki: 

14Hürriyet ebedidir ölmez 
ve ölmiyecektir. Münib an· 
laşmasının bugiln ikiıı ci yıl 
dönümüdür. Beşeriyet bu 
tarihi hiçbir zaman unutmı~ 
yacaktır. Almanlar yaptık
ları vaitleri unutmalı ve za
limane hareketlerile o za-

Mazarak size bitap ediyo· 
rum. 

logilterede yapbğımız harp 
sizindir. Harbiniz ve büth 
milletlerin mücadelesidir. 
Sizin memleketinizden ka
çarak bize gelen aaker ve 
tayyarecilerinizi muhabbetle 
karşıladık. Ölümü ve ölUme· 
den yener. Tazyiklerden ka
çıp gelenlere hayranlıjımıı 
çoktur. Sizin ve ne reıim 
fedakirhğımız boşa gitmiye· 
cektir. Bunun için muvak
kat Çek hükfımetini kabul 
ettik cesaretinizi mabafaıa 
ediniz. HUniyet ebedir ve 
ölmiyecektir. 

derman bulmağı, hastaların 
her yarasına sargı sarmağı 

kendine bir ülkil yapan kı
ıtd ayımızın kinin kıtlığına

da bir çare bulmak Uıere 
faaliyete geçmesini büyllk bir 
sevinç ile iğrendik. 

Ahval dolayisile bazı illç· 
ların birçok yerlerde ve 
birçok memleketlerde zor
lukla bulunduğu mal6mdur. 
Fakat kinin gibi bir memle· 
ket için · ekmek, ıu kadar 
lüzumlu bir maddenin fık
dauına tahammül edemiye
cek olan müşfik kızılayımı· 
ıın ve hükfımetimizio her 
fedakirhiı göze alarak mil
leti bu şifalı ve koruyucu 
ilaçtan mahrum etmemeğe 
aımetmesini lıalkımız namına 
minnet ve şükranla kayde· 
dilecek bir faaliyet sayı
yoruz. 

Korşıyakada 
sokağında 

medeniyet 
cok leci 
1 

----- ıi-(k-lllllt 1 Halkın Sası .::.~rr 1 
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bir cinayet 
Y ANY ALI RAGIP AKSU KARiSi NAZI

YERiNDEN YARALIYAREYi 19 
RAK ÖLDURDÜ 

Karşıyakada Medeniyet !O· 

kağnıda oturan 30 yaşında 
Yanyah Rağıp Aksu dün 

akşam dört ıenedenberi eYli 
bulunduğu 23 yaşında karuıı 

Nazireyi bıçakla 19 yerinden 
yaralamak suretiyle çok feci 
bir surette öldürmüştür. 

Cinayeti haber alan zabı
tamız derhal vak'a mahline 

yetişmiş ve tahkikata baıla
mıştır. Katil Rağıp kaçmııA 

da bilahare ıa bıtamız111 al
dığı sıkı bir t•--rtibat saye-

[ DeYamı 40nc8 sayfada ) 
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Yurttaı, buna inan. Kim· 

senin hakkını üzerine geçir
me, çok zarar görürslıD, 
mahvolursun, ha} atının so · 
nana kadar perişanhğunn 
acısını çeker ve gayri meşru 
topladığın servetin kir yı
iını gibi eriyip aktığını gö· 
rlbıDn. 

Hüktametimizinin vatan· 
datlan aldatan muhtekir ta
cirleri memleketten memle· 
kete sibmesi, onlara en 
ağır cezalar vermesi hep 
ihtikir yılanının başını ez
mek istemesindendir. Na
muslu, ıerefli bir insan için 
doiduju, büyüdüğ6, kazan· 
dıiı bir şehirden başka bir 
şehire nakledilmesi kadar 
mlltbit bir ceza olabilir mi? 
Ôyle damralı bir adam git
tiji yeni şehirdeki insanla
rın yüzllne ne yiizle baka
bilecektir?. 

* • • 
Ya, iç her torıo nimet. 
tan istifade et fakat 
vicdanın emrettiği 

şekilde 
-o- 1 

Dünya "bir darı imtihan-
dır,, diyen mütefekkirler ne ı 
güzel söylemişlerdir. Haki
katen öyledir. .,lnsaDlar ne 

yaparsa kendinedir" sozu 
de böyledir. lylik eden iylik, 
fenalık eden d fenalık gö· 
, ür, düstürünü tecrübe et
ıoek kolaydır. Sen hangi 
cepheden muamele edersen 
onunla karşılaşırsın. Hazreti 
peygamber bir hadislerinde 
bak ne emir veriyorlar: 

"lıtediğin gibi yaşa, so
nunda öleceksin. Dilediğini 
sev, ikibet ayrıJacakıın. Ar
zu ettiğini yap, sonunda onun 

hesabını verecek ve müc;a
zat olunacak gene sensin. 
Madem ki ~onunda öle
ceğiz bu darüziyafi iJibidtn 
batka bir de dan cezaya 
rıakledeceğiz. Oradaki usul 
ve kavaneyn ise buradaki 

müteaebabmızın hariçteki 
vücudunu görmekten ibaret• 
tir. O halde istediğimiz gi
bi yaşamayalım, beğendiği
mizi sevelim, neticesi mufa
rakattlr. Akıl olan kendisine 
1nucibi selimet olan yo)u 
seçer." Cenabı peygamber, 
idediğimiz gibi yaşam•ktao 
ve tannnın biz kulları için 

(Devamı var) 

GANDI 
Valii Umumi 
ile Yeniden 
Görüştü 

-o-
Lo!!dra ( A.A ) - Gaodi 

Umumi vali ile ye.niden bir 
görüıme daha yapmııtJr. 

Gandi valiye giderken el 
ile sürülen arabasiyle gitmiş 
ve bu görOıme iki saat kırk 
beş dakika devam etmiştir. 

Gandi Vardaya hareket 
etmiştir. 

---«OJ---

spanya Dahi-
• 
ıye · azırı 
Rom ada 

--o--
Roma ( A.A ) - istifanı 

bildiriyor: ispanya Dahiliye 
Naım bugüo raat onda Ro· 
maya gelecek ve öğleyin 

l<ont Cianonun vereceği zi· 
yafette hazu buluilacak ve 

görüşmelere hP.meo başlana
caktır. Bu görüşmelere bü
yük bir ehemmiyet atfedil
mektedir. 

)"iiot940 PERŞEMBE Günü 

YILMAZ ALI 
TAYYARE SiNEMASINDA ........... ________________ ....,. 
,6Ege Aile Evi" 

lzmirde senelerden beri 
otelcilik hayatında elde etti
ı{im tecrübe ve kazandığım 
emniyet ve itimad beni 
Kemeraltında Ş11mh soka
ğında 35 numarda ( EGE 
AiLE EVi ) adı ile hakika
ten temiz ve nezih, sıhhi ve 
mu tazam bir aile yuvasını 
nndaran bir yer-açmağa sevk 
l tmiştir. ( EGE AiLE EVi ) 
bilhas · a talebeler için çok 
müsaittir. 

12-6 
Müsteciri 

Feyzi Ynrdımcı ar 

............................................. 
' Halkın Sesı 

Bugllnden itibaren (Halkın Sesini} ni 4 sahife ye 
(100) para olarak çıkarmağa baılıyoruz. 

Diinyanın her tarafında görlilen klğıt buhranına 
bu fedakirlığı, okurlarımızın guetemiz çakmağa b 
giinden beri gösterdikleri rağbet ve teveccühe bir k -
olmak üzere röze alıyoruz. Bu suretle onlara hem f,.. 
gin münderecatla bir gazete takdim edecek ye b 
yerimizin darlığından dolayı kabul edemediğimiı !ilk 
mllmkün olduğu kadar ucuz fiyatlarla koymak 1111 
elde edeceğiz. 

!Perşembe günü Halkın Ses· 

TAYMIS NE 
DiYOR 

-·-
Londra (A.A) - Tayaıis 

gazetesi bir makalesinde 
ezcilmle şunları yaımakta

dır. 

Italyanlann balkanlardaki 
rolü çok mahduttur. Suriye.
ye alelacele bir ltalyan mü-

,,Halkın Doktoru" 
Başlığı alttnda halkımız ve oaun bin bir ıfekat ye t 

kirhkla beslemek ve yetiştirmek istediği yavruların• b~o 
dah ve bir müşfik ev doktoru hizmetiai görecek 1_'. _......, 

neşrine h•şlıyoruı. Bu eserde halkımızın yeyecek, b ~ 
lara tedavi hususuud• saptığı yanlış yolu gösterileC• 
hastt1lıklara uğramadan önce bu hasbtlıklardan korll 
çareleri gayet basit bir şekilde izah olunacaktır. 

Amerikada ve birçok medeııi ve tabiatın dokturl 
kıymet veren memleketlerde bu yeni tedavi usuHlal• 
tığı akılları durdurarak inkılap hakkında da meıbur 
tor ve profesörlerin fikir ve mütaleaları ayrıca netr 
caktır. 

GENE HALKIN SESIND~ 
tareke komisyonu gelmesi Beş on gün sonra (Izaıir Kültürparkında Atk Yaf 
şarki Akdcnizde menfaatler Başhkh çok eğlenceli ve çok entresan milli bir 1 

teminine matuf bulunuyordu . . tefrikasına başhyacağlmızı müjdeleriz. 

Fakat Suriyede Fracıız müs- ' ...... , .......... .;;;;. ...... -• ............. .... 
temlcke gururunun hala ya- 1 .NGIL•z N d 
şaması Italya.nın şarki Akde- ı 1 1 evza ID y 
nizin stratejik vaziyetine 1 

atfettiği ehemmiyetini göster Tayyareleri ladığı batı 
mektedir. ••Jd 

ıtaıyanın biricik muvaff•- -·- Hasan o 
kiycti lngiliı Somaliıinde 
olmuştur. Fakat llalyan ihti
rasları fİmali ıarki Afrikada 
durmıyor. Akdenizi bir Ital
ya12 galü haline koymak için 
ltalyaolar bütün şimali Af· 
rikayı ltalyau kontrolü altına 
almak iatiyNlar. Almanya 
ise çoktan Fasa göz dik
miştir. 

Bu meydana vurulmamış 
rekabet ispanyanın mihvuinin 
nüfuz dairesine ahnmaııoı 
işgil ediyor. Fransız müs
temleke imparatorluğunun 
parçalanması meselesi esasla 
bir mesele olarak kalacaktır. 

DiKKAT 
Nar Bauramı Geldl 
Nar bayramı münaaebetile 

Pınarbaşı Safa gazinosu bü
yük fedarkirlıklarla açıldı. 
Soğuk ıu başlarında yeşil çi
men ve nn ayva ağaç

ları altı.:ıdı eğlenceli va-
kit geçirmek ve kıtlık nar 
ve ayva ihtiyaçlarınızı temin 
etmek için Pınarbaşı Safa 
gazinosuna kotmalı munta
zam ıervis ucuz fiat 

KOŞ GÔR 
Hususi ziyafetler ehven fiatla 
kabul edilir. Her zaman be
lediyenin ıaraj santrahndan 
otoblbler hareket etmektedir. 

Alman liman
larını bombar

l dıman ettiler 
-o-

Londra (A. A.)- Bombar-

dıman tayyarelerimiz Alman· 

yada muhtelif yerlerde bu· 

lunan askeri hedeflerle pet-

rol, elektrik ve havagazı 

fabrikalarına ieabetli hücum• 
lar yapılmış ve demiryolu 

iltisak noktaları bombardı-

man edılmiştir. 

Yangınlardan çıks..n alev-

---oo--

Bir kaç gün ev"el 1' 
cilerde eski iskio ıo• 

nadan Nevzad tar• 

Abdülkaci ·p•ı• ba11ı•1' 
leciri B. Hasan dD• 

hanede aldığı yaralard-' 
ınüştür. 

ler 100 kilometredeO 

D •w b' t müştür. ıger lr 

filomuz da gece f 
bulunarak iıtili linı•ll 

Kale, Doagerekt•~ 
tebaccümlarına bodlbl 
edilmiştir. 

'············· . i ELHAMAA SllEMASI 
ı BugUn matlneJerden itibaren 
ı iki filim birden • 

f 1 - Bir Gecelik Sevgili 
ı BaşroJlerde: Pol Hörbigtr - Teo LingeD 

i 2 . Genç Kızlar Ransiy 
ı Baırollerde: Max Deaı ly - Piere Braueur 
ı Seanslar: Bir gecelik Sevgili 3 • 6.30 lOda, 
ı Genç Kızlar Pansiyonu 5 ve 8.30da ........................ 
~ - ~--~ r .................. IZMIR ............ .. 
ı KlZ K··1t•• L. • ı ER KEK u ur ısesı 
ı Orta okul ve Lise sınıflan vardır. Ciddi bir t• 
ı terbiye yuvaıudır. lugilizce; Franıızc11, Almanca d 

• A • e· l' • • (SA D T) ı ehemmiyet verilmiştir. Leyli 210 nihart 75 lira, Millı Pıyango ılet.terınızı e ı taksitte alınır. Memur çocuklarından yüzde 10,' 
ı cuklarıadan ytlzde 40 tenzilit yapılır .. 

lli,e•lnden alınız)ÇcıralıkaF• Poll11merkeal karıııılılo.864ffaaaw Taltıl• U•deıTelefoal497 .......................................... .. 
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~ tepeme bir yıldı· 
Ydi bu kadar mii· 

~ 01aııazdım. Hicabım· 
llı terler dökmeğe 
Ilı. 

b· 
ıç aldırmadan ve et-
fırlatılan menfur na
eheınmiyet vermeden 

; )lvın gO.lüyor ve dol-
~~tlnlu iane verenleri 
,~ur alkıılamakta ve 
•lır savurmakta de· 

td· 
~lb 1Jordu. 
llo~ki gece yarısından 
, er maıa!ın n baıına 
~ c, elJilik ve yüzllik 
,ot~arı saçar gibi savu-

t' b11ı bir çeşit bileba:ı-
<1.. • 

' llterek bazan biddet
~t 
'tr l'c baıan tllkürükle 

•fa saçarak glllllyor· 

~t 
'-ftce bu adamdan ar· 
'- tet elmeğe batladım. 
u~:!•rı yızarken bile 

1Yorum. 10-8-937 

••• 
, " 11 Yine çok mütcessi-
~e~ . 

.en günkü mUsame-

1 li••a kurumu iane 
tei y· b • 1 I ıne enı gün erce 

etti. 
Qc•nı 'f ın turaya buraya 
~ tııe savurduğu ve sırf 
'•i için yüzlerce lira 

lad v 

~, 1fl halde bugOn ba-
lrıeınat işi olan Hava 

·~~ti~ utanmadan ver· 
lırı aklıma geldikçe 

i laaıldaııyor ve ond•n 
~ )ardu1n. 

~i)•tunı gerçi belli et
'tr ~tll ve çok defa tek
~'l.i •osyetelere baıta-

~•t1e ederek gitmiyor
, llkat o, bundan mll
ır 1 \ıa 0 •cağı yerde bilikiı 

~il gibi g6rftnüyordu. 
0 nun kadınla, aileıile 

1 Yok, yalnız poker, 
'8 

la •ıan eve gece yarı· 
ilci ıaat sonr• d6n-

ti~~kit eli, yiiıil may· 
dı. 1 lup kızıl bir bal 

~--ll )ole o, uyurken ceple· 
lıyorum. Banknot 

)~ Ciindüzleri leş gibi 
kii kadar yattığına ve 
•tı iller evden hiç çık-
.. ~. bakılırsa bir iki 
İt • ~· borsayı da aıtı ve 

~' •ıın arkasında <Jeğil. 
ladj • bt •ırae ıorduğom za-
'k: tla zevzek, zevzek 

~' c,,,lb karacığım, der. 
\;:~ ,,;lldiıe ediyorsun, ben 
t~ iforu111. Taliim avucu-
1..~ •tıde bir anahtar gi-

; \~ı~. her kasayı pokerle 
\ Sen yalnıı Hfana 

(De•amı var) 

(Hall11n •••I) 

PREVEZE ZAFERi 
BiR AVUÇ KAHRAMANLA 

Büyük Amiral barba 
ros Hayrettin zaferi 

nasıl kazandı 
-1-

402sene evvel bugün, Tilr- · 
kün denizcilık tarihine ı 

büyük ve ıaob bir zafer ya-
1 

rılmııtı. Bo kahrmanhk des- ' 
tanını tarihin göğ~üne ya
zan, büyük Tilrk imirab 
Barbaros Hayrettindi. 

'J7 eyl61 1438 güoii, bu 
kahraman Türk imirah, 
Prevezede, muazzam bir 
haçlı donanmasını mağl6p 
ve periıan etmişti. 122Türk 
kadırgası 600 harp ve nak
liye gemisinden mürekkep 
olan düşman donanmasını 
nasıl yenmişti? B5yle bir 
mucize tahlil edilemez, onu 
yüksek maneviyat yaratır. 
Barbaros bu büylik deniz 
cengini kıl ç kuvvetile değil; 
iman kuvvetiyle kazanmış

hr. Çünkü muharebelerde, 
muzaffer olan ıayı ve silib 
değil, insan ve onun yüre
ğidir. Pıeveze zaferi, bu ha· 
kikatin en büyük delilidir. 

Haçlı donanması 
402 sene evvel, Barboro· 

ıun kumandasındaki Türk 
filosunun yendiği haçla do
nonması şöyle teşekkül et· 
mitti: 

Donanma kumandauı Al
manya imparatoru Şarikenin 
imirah, Ceaevh: dükası An
drea Doria, 

Am.drea Dorianın kuman
dasındaki 52 Ceneviz kadır· 
gası ile bir muazzam kal
yon. 

70 Venedik kadırgası, 10 
Vencdik karakası ( bu 10 
karakamn her birinde 2 bin 
kişi vardı Ye zamanın dred
notları olan bu gemilerin bir 
tanesi yalnız başına 50 ka
dırgaya karşı koyacak kud· 
rette idi. ) 

30 papa kadırgası, 
80 lıpanyol kadırraıı, 
10 Portekiz kadırgası, 
10 Malta şövalyeleri ka

dırgası, 

49 tane diğer hiriıtiyan 
karka ve parçası, 

Haçlı donanmanın mev
cudu 162 tanesi kürekli ka· 
adırga, 140 tanesi yelkenli 
kalyon Solmak üzere 302 
harp iemiaine baliğ oluyor
du, ayrıca nakliye ve koraan 

.. "' 
, , 

ABiDiN DA VER 
gemilerile beraber 600 ge· 
miyi buluyordu. Bu donan· 
mada 60 bin kiti vardı. 

TOrk donanması 
Donanma kumandanı: Ka

nuni Sultan Süleyırıanın 
Kaptan deryası imiral Bar· 
baros Hayrettin paşa. 

O devrin en meşhur ge 
micilerinden mürekkep elan 
katolik donanması karşısın-

Yazan: ABIDlN DAVER 

daki Türk donanması sayı 
itibarile çok zayıfta. Hepsi 
122 gemi idi. BunJar arasın
da kalyon ve karaka ıibi 
büyük yelkenli harp gemile
rinden bir ~tane bile yoktu; 
hepsi kadırga, kalite, firka-

lta gibi kürekli gemilerdi. 
Turğut ta 20 levend, yani 
gönüllü korsan gemısıne 
kumanda ediyordu. 

Böylece 166 (azami hesap · 
la 366) Türk topuna kartı 
2594 düıman topu vardı ki 
bu 01 karşı 16 demektir. 

l _,_Türk donanmasında kü
rekçi ve gemicilerden başka 

-fiç bin yeniçeriye mukabil, 
haçlı donanmasında, gemi
lerin mürettebatından ve 
kurekçilerinden başk on bin 
kara askeri vardı. 

ilk temas 
Türk donanması 15 bin 

esir aldıktan sonra, Ada-
lar denizinde Venedik'e ta-
bi 25 adayı zaptetmişti,Bar
baros, Andrea DorianınKor· 
foyu üs yaptığını ve Preve-

~--·- -·-

ze kalesini muhasara ettiği
ni haber alınca, bulunduğu 
Ağrabo.ıdan Turgut reisi 20 
yollu gemiden mürekkep bir 
fırka ile uzak kc-şif yPpmı· 
ya gönderdi. Turgut Zanta 
adası sularında 40 gemilik 
bir dnıman ııörilnce geri 

-8evamı ••r-

1 lnci Teıria 

ıuç TARAFLI 
PAKT 
--o,--

Pravdanın mü
him bir ma

kalesi 
-·-

Moskova (A.A) - Pravda 
gazetesi, Berlinde imza edil· 
miş olan üç taraflı pak ta 
tahsis ettiği yazıda, paktın 
Sovyetler için beklenmedik 
bir şey olmadığını ve bunua 
Alm4nya, ltalya ve Japonya 
arasında mevcud fiili bir 
vaziyetin tesbitiaden ibaret 
olduğunu kaydettikt~n sonra 
Sovyetlerin imzadan evvel 
haberdar edildiği bu pakt 
ile harbin yeni ve daha şa
mil bir safhaya girdiğini, 

Molotofun son Sovyet içti· 

maında harbin uzayarak, re· 
aişliyerek cihan harbi haliae 

intikali tehlikesi mevcut ol
duğunu esasen söylemİf ol-
duğunu, lagiltere ile Ameri
ka arasındaki askeri itbirli
ğinin çok sıkı bir hale gel· 
muinin bu paktın imzasını 
teşvik eylemiş bulunduğunu, 

Amerikanın henüz mihver 
devletleri ve Japonya ile 
harp halinde olmasmın biç 
bir ehemmiyeti olmadığını, 

çünkü bu devletlerin müşte· 
rek düşmanlarile bir safta 
c:>lduğunu anlatbktan sonra 
şöyle diyor: 

u Almanya, ltalya ve Ja
ponya; şarki Asya ile Av· 
rupa nüfuz sahalarını arala
rında paylaşıyorlar. Fakat 
bunda muvaffak olup olmı· 

yacakları meselesi hiç ş6p
hesiz kartı karşıya olan dev
let kuvvetlerinin hakiki niı· 
betine ve gittikçe inkişaf 

eden bugünkü harbin cere· 
yanına ve neticesine bağlı-

dır. Paktta Sovyetler birliii 
için yapılan ibtirazi kayıt 

Sovyetlerin bitaraflık siya· 
setine riayet demektir. Sulb 
ve bitarafhk siyasetine baiJı 
olan Sovyetler birliii bu si· 
yasetine kendi elinde oldu
ğu niıbetle değişmez kaldı· 

ğını ve öyle kalacağını te· 
yid edebilir. 

Akasyalar altı 
• 

2azınosu 
Bu sene her yerden ziyade 

ucuzluğu ve nefasetiyle mllı· 
terilerini memnun ederek 
rağbet görmüş olan KtiltOr-
parkta Göl bahçesi karşıııa
da akasyalar altı Kır gazi
zinosu bundan böyle de gUn
düz ve gece faaliyetine de
vn m edeceğinden muhterem 

· müşterilerinin tereddüd et
memesi için lzmirin yegane 
aile bahçesi olarak gaıino
muzua açık olduğun illa 
eaer. D: 6-5 



SAHiFE 4 (Halkın Şasi) 
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fiiitiR4itiiERLERi ! hısarlar Vekili rıniüiiiinLERl! 1 Almanhari~ 
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Gelenler 
Gidenler 

şehrimize geliyor Moto~:kı~tten Mosk.ov.a1' 
duştu gıttı 

Muğla mebusları Hfisnn 
Kitapçı Ye 8. Sadettin Gü
ney Muğladan şehrimiıe gel· 
miılerdir. Bahkcsir m~busu 
B. Hilmi Seremetli Balıke
ıire, Limanlar umum müdür 
mua•ını Hamit Saraçoğlu 
lstanbula gitmişl4!rdir. · 

--o----

Gümrük inhisarlar Vekili Bay Raif Karadeniz yakında 
Manisaya uğnyarak ışehrimize gelecek ve inhisar idaresin
d ~ tetkiklerde bulunacaktır. 

l.ENI PAK1, :Japonları ala
lng'iltere ve cak bir g~mi 
Amerikayıkor- Geldiği takdirde ınull- 1 

--o-
lkiçeşmeJik caddesinde 

Ahmet oğlu Mustafa idare
sinde bulunan motoıikletio 
ani olarak durmasile arka 
ıelede oturan lbrahim oğlu 
Ali Ulvinin yere düşerek 
yüzünden yaralanmasına se-. 
bebiyet verdiğinden yaka
l ll nmışhr. Sıhhiye 

Tayinleri 
Karaburun hiikiimet ta· 

habetine İpsala hilkümtt 
hekimi Haşim Taşbağ, İz
nik htıktımct tabıbetine Ka
raburun hükumet doktoru 
Salih Kıvanç, Izmir deri ve 
tenasül hastah klan dispan ~ 
seri hekimliğine Dr. Hüsa• 
mettin Petek tayin edilmiş· 

kutmamıştır tereui terk edebi-
11 Loodra (A.A) - Roytnin IBBOklerdir 

diplomat muharriri yaııycr: Londra (A.A) _ lngilte-

--o--
Aşka Gelmiş! 

Alman, ltalya ve Japon nin Japonları tahliye etmek 
paktı hakkında Amerika ve iste nemesi hakkındaki haber 
Sovyet Rusya paktını umu-
l i efkir, hatip ve gazete
ciler ve metaneti muhafaı:a 

etmektedirler. 

doğru değildir. ı,ıerin azlı- 1 

ğındau kendilerini almağa 1 
gelecek bir gemiye onlar 

serbestçe bindirileceklerdir. 1 

lngiltere ve Amerıkayı Fakat 700 japonyaJıdan 
tehdidi düşünen bu pakt ancak 70 şi lnğiltereyi terk 

--o--
lkiçcşm~lil Yuksc'c soka

ğında Ahmet oğlu Mustafa 
sarhoşluk saikasiyle hamil 
bulunduğu tabancasiyle hava 
ya bir el silah attığından 
silabile birlikte yakalanmış
tır. 

)erdir. 
______ m_uv-•f_f•k olmamıştır_. ___ ed_ec_e"_u_,. __ (:I_ I ister Gül, ister Ağla 

Karşıvakada med n yet1 
- Ev Siyaseti 

sokağında çok leci K~~~~~~eden 
b • a eofes "!fes,, vapuruna bin-

ı r cınayet ~;::;,iki arkadaş konuşuyor-

-(Baıtarafı Birinci Sayfada)-1 

sinde gizlendiği yerde kısa ı 
bir zaman içinde yakalan
mıştır. 

kapıları kapamıştır. 
Rağıp dün akşam üzeri 

saat on yedide <:ve gelmiş 
mütenddit defalar kapıyı 

çaldığı halde kimse açma· 
dığı gibi cevap ta verme· 
mişler. Bu vaziyetten çok 

- Ben evde karıya, kıza 

1 

ra evine gelmekte olan Na- rica ile, ihtar ile yaptırama-
zirenin üzerine anide hücum dığım şeyleri şimdi kolayca 
ederek altına almış ve ha- ve seve seve yaptırmak yo~ 
mil bulunduğu bıçakla ev- lunu buldum. 
veli kalbine saplamış ve fış- - Aman kardeşim, elini, 
kıran kanlar içinde Nazire ayağını öpeyim, bana da şu 

, acı acı feryat etmişse de usulü öğret. 

Mos!cova (A.A) - 8 
ajansından: 

Radyo ile neşriyatta b 
nan maruf Amerikalı 
tecilerde VVythe VVill' 
Alman hericiye nazırı 

bentrop'un hususi ta1 
siyle Berlinden ale 
Moakovaya hareket e. 
istihbar tlttiğioi söyltdl1f 

B. VVilliams, Fon .Rib 
trop'un ltalya, AloıaoY' 
Japonya arasında ıoD 
yeni misaka Sovyet 8 
nın da imza etmesiDİ te. 
çalışmakta olduğunu 1 

etmiştir. 

FA YDALIBiLBI~ 
Soyup ta ortadan ı,I 

günüz halde kullandl• 
nız soğanı taze sakhY' 
siniz. Kesilen yüzlerill1 

rer parçacık sadeyai' d 
duru o uz. 

Cinayet hakkında yaptığı
mız tahkika göre, Rağıp ile 
Nazire arasında bir seneden 
beri müthiş bir geçimsizlik 
hüküm sürmekte ve karı 
koca ekseriya hayatlaıt r ı 
kavga ile geçirmekte idiler. 

müteessir olan Rağıp Aksu 
karısını takip etmeğe baş
lamış ve eve ya kın bir yer· 
de kendisini bir dıvar ar
kasına siper alarak bekle
meğe başlamıştır. Biraz son-

gözlerini kan bürüyen Rağtp - Çok kolay: Karım hare 
bıçeğmı zavallı kadının da- ket etmeği, yürümt'!ği sev- -------•....-: 
ha on dokuz yerine sapla- diği için güzt.lleşmt k, geııç- Bahçıvanlar uru 

Dün nazire kocasını evine 
almamağa karar vermiş ve 

İNGILIZ 
.. Tayyarecileri 
ouıa bir hücum gapa. 
cıklar ki Almanlar 

buna mukavemet ede
miuecekl ekdir 

giltereye karşı yapılan hava 
hücumları başladığı taribd m 
beri Almanların 2000 tayya· 
re ve 4000 pilot kayb~ttik

leri anlaşıl10ıştır. 

Salibiyetdar bir zatın ifa
desine göre, lngiliz hava 
kuvvetleri Almanyaya karşı 

pek yakında öyle bir teoa 
vüzde bulunacaklardır ki Aı
manlar buna karşı mukave
met gösteremiyeceklerdir. 

w 

Romantik Kadın ! 
Kadın-Söyleyiniz bana: Kimsiniz? .. Nesiniz? .. Hay~tını

zın eıran nelerdir? .. Atklarınız, hicraularınız çok mu? .. 
Ç6pçil - Şimdilik sokaklarda aık mektuplarının kırıntı

larıaı toplayıp ç6p arabHına atıyorum t.. 

11uk suretile çok acıklı şekilde leşmek için şöyle idman ya· S . _b · 111e 

ı ı f d b 1 uyu, evı, gu resı 
öldürmüştür. Tahkik&t de- pı ma ı ır, öy e jimnastik bir bahçekiralanacak 1' 

/ vam etmektedir. yapılmalıdır diyen bir kitabı yarıcıya verilecektir. 1• 
masa üzerine bıraktım. O b d ılı· 

Bir • h mat aamız an alınac ta vzı glloden itibaren yerinden 
Gazetemizin geçen cumar- kımıldamıyan karı bir ateş 

tesi nüshasında zabıta ha- parçası, bir civa haline girdi. 
berleri arasında ( 38 lirasını k•zım da sebze ve meyvalar· 
çalmışlar ) başlığı altında dan hoşlanmadığı için onun 
şahsımı alakadar eden yazı- da önüne: "Sebze ve meyva 
yı hayretle gördüm. Güya yemiyerek yalnız et ycyen 
mağdur olduğunu iddia eden insanlar çabuk ihtiyarlar, 
Devlet demir yolları . meı- · yüılerindeki ve gözlerindeki 
murJarıudan Fuad Küçük- parlaklığı kaybederek gün 
erel; evimin alt katında ki- geçtikçe çirkinleşirler,, iba-
racı olup benim kendisinden resi yazıh bir gazc te koy· 
kira bedelinden, elektrik ve dum. Şimdi bizim kızın da 
su ücretinden mütevellit elinden üzüm, ıncir ve elma 
alacağıma talebimden muğ- düşmiyor. 
ber olarak hakkımda yaptı
ğı şikayet ve davasını müd
deiumumilikçe varit görül· 
miyerek cftrmü meşhuttan 
çtkarılmış ve umumi hü
kümlere göre dava açn!asını 
kendisine bildirilmek ~ure
tile adalet tecelli c.tmiştir. 
Keyfiyetin matbuat kanunu
nun maddei mahsusasına tev
fikan tavzihini rica ederim. 

Karataş lhsaniye sokak 
21 numarada 
Nebiye Erakıncı 

- Desen a kadın ve kız
lara bir şey yaptırmak içio 
güzelleşmek ile teşvik ve 

çirkinleşmek ile tehdid et
mek lazım gelecektir. 

- Ben evimin siyasetini 
bu diploması tarikiyla idare 
ediyorum ve muvaffak olu· 
yorum. 

Sea de ey okuyucu bu:bale: 

ister Bül, ister Ağla 

Dr. Fahri 
ızmir Memleket Haıt,O 

Rontken Müteha••1'~ 
Rontken ve Elektrik tı 
yapılır. İkinci Beyler .ı 
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