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-· Açı 
lyadan Al-
anya ne is-
teyebilır? 

btıb~~alemizde Al-
d lll111yanın ltalyayı harp· 
~ ·~~ faal bir rol oyna
~ •çı11 ııkışbrmağa baş · 
- 'tit hakkında lngiliz ajan-
~~ r

1 
•zetelerinin verdikleri 

t tri biraz tefsir etmiş 
de Romanın Berline 

ile ıibi yardımlarda 
~'-bileceğine dair bazı 
IL.I )~)arda bulunacağlmızı 
-.,fı(eınıştik. 
h) •l&nı olduğu ünre ıon sl:k •sır zarfında ltalyan 
,.l!l.•tları yaptıklar - ken-
'-te '~ce makbul - hamleler 
~111lde ltalyan ordularını 
~kiln olduğu kadar az 
,. 1htrak çok menfaatler 
\t '11 etmek siyasetinden 
t~ ltçıaemişlerdir. Esasen 
'iti' Uıaumi harpte de ay
~ 1laeti el çabukluğu iJe 
--~•tıya ve Avusturya ve 
~k l!l.enfaatlerini birdenbire 
'-r11ı td~ek itilifcıların yan
~,,,,~ koşmaktan beiı gör-
Ş· 1tlerdi. 

~e 1"1diye kadar Roma he
>lt~ 'Yoi politika yolundan 
'tll Yerek ağır, ve Italyan 
~h~~rını büyük tehlikelere 
1'· ılecek teşebbüslerden 
~"tlbek istedikleri anlaşıl-

ı 'dır. 
11tili ~- ı donanmasının Ital-
~ deıaiz kuvvetlerini bir 
~ defalar arayıp ciddi bir 
~~ ... geçememeleri veya
' 

0aalarla hiç karşılaıma· 
~ •ı hep bu siyaset pren-
~~ Yeni tecellilerinden 
İh' bir şey diğildir· 

~,1/hııaı ki Romanın, böyle 
~ .. ~ı ~uharebelerindeo çe
\ ı tıınin bir ikinci sebebi 
~~11i'iliı bahriyesinin Ame· 
~d•n aldığı ve alacağı 
~~ ltnıilerle temin edeceği 
~- ~ş •e e.ıici üstiJnlüğün
>•ea~ndi bahriytsinin uğra
~ 

0 
_feci akibeti, p~k yer-

(') llliıyarak, düşünmesidir. 
~İtJ Yit zanediyoruz ki Bay 
tilt er \1adettiği veçbiltı In
~-'r'.Ye karşı havada mü· 
") bır zafer eldemedikçe 
~tik P.tuısolini askerlerini 
~- ' çöllerinde IOzumun· 
·~Fazla harcamak hevesini 

'llıiyecek tir. · 
~ SIRRI SANLI 

l C. Dögolun 
lrattarıarı• · çoğalıunr 
~,~lldra (A.A) - Franstz 
i~ll'lllıtı Dakarda idari CSrfi 
~d tlınittir. Doğu Afıi 
~ .. ~ &reneral D&golutı taraf
'-lt tı ıGnden gllne çoğal-

t.dır. 

... 
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HALKIN S Si HAKKIN SESiDiR 

Sahib, Netriyat 
Az,,irl ve 8aı 

· Muharriri 
,. -- - - ------r 

SIRRI SANLI! ~ 
----~ 
idare: lzmiFlinci 
' B. •okairntla 

R R BiR C)I K AR S I YA81 GAZ ETii 
(ii:"se;i~;ttaa-
ıında basılmııbr 

BÜYÜK SEFIMIZ 
YENi _SOVYET ELÇiSiNi 

~ ABUL BUYURDULAR 
Ankara ( A.A ) - SoYyetler birliği tarafından Ankara 

büyük elçiliğine tayin edilen ekselans Vinogradof bugün 
saat 16 mahsus merasimle Çankaya köşküne giderek Reisi
cümhur İsmet İnönü tarafından kabul edilmiş ve itimat 
mektubunu takdim etmiştir. Hariciye Vekili Şilkrü Saraç
oğlu merasimde hazır bulunmuştur. 

Ekıelins Vinogradof gelirken ve giderken Çankaya 
köşkilnde bir askeri müfreze tarafından selamlanmıştır. 

tiffLEi' MO- • Hayf;t-~-----~-
SOLINI iLE Semasında 
BUGÜN GÖ~ÜŞECEK . Tahrip edilen itaıuan 

Londra( A.A ) - Royter 
ajansı Nevyorktan bildiri-
yor: 

Berlinden alınan haberlere· 
göre, Hitler Mussolini ile 
mlllaki olmak lizere bugün 
Münihten geçmittir. Musso-

~Jini ile Hitler arasında ilk 
müİikat:bugiin öyleden soara 
.yapılacaktır. 

lngiliz 
Donanması 

Akdenlzi-uoniden taradı 
Londra (A.A) - lngiliz 

donanması yeniden Akdeniz
de büyük b r temiılik ya· 
parak Maltaya aıker çıkar-
mağa · muvaffak olmuştur. 
lngiliz donanmasından 100 
mil uzakta ·bulunan ltalyau 
donanması büyük bir sürat
la üslerine kaçmışlarsa da 
hücum eden ltalyan tayya
rele;inden d~rd6 düşürül
mtııtO~. 

taggareıeri 
Londıa (A.A) - Hayfa

ya yapılan hücum esnasında 
iki düşman bombardıman 
tayyaresi sakatlanarak suri
yeye inmeye mecbur olmuş
lardır. Bombardıman tayya
relerinde iki Alman dört 
İtalyan pilot bulunmakta idi. 
lngiltere Suriye ili komise-

rine bunlara beynelmilel ka · 
ideler~ uygun bir surette 

muamele yapılması için bir 
nota vermiştir. 

---o--
Sivil şahıslar 
teh~id etmiş 
Bükreş (A.A) - Romana 

Otili petrol şirkenin müdürü 
olan logiliz, sivil şahıslar ta
rafından tebdid edilmiştir. 

Iniilterenin Bükreş sefiri 
l meteleyi taJakik etmektedir. 

Başvekilimiz 

Reghanige ve Kırıkhanı 
. ---o-:-- . . ıereflenidrdlkten sonra 

B. ~ü~taz Dkmen ın iskenderuna vardılar 
ounku Konferansı 

Bugünkü 
ya v e 

d •• un-
biz 

--o--
Ankara mebusu B. Müm

taz Ökmen dün saat 18 de 
lzmir Halkeai salonunda (bu
günkü dünya vaıiyeti ve 
bizim durumumuz) mevzulu 
çok mühim bir konferans 
vermiştir. 

Konferansta valimi~ bay 
Fuad Toksal, parti müfetti şi 
bay Galip Bahtiyar Göker, 
parti başkanı B. Atıf loan, 
parti erkanı, viiayet idare 
heyeti ansı, muallimler ve 
bir çok müneuver halk bu
lunmuştur. 

Hatip evveli beşeriyed 
büylik 1!.tırap ve ene.işeye 

sevkeden bugünkO. buhran 
karşısında hükfımetimizce 
alınan tedbirler yanında va
tandaşlaıın da uyanık ve 
vazifeye hazır bulunmalan
nın lüzumunu ve partice 
terli p edilen bu nevi konfe
ranslaı ın vatandaşlar arasın
daki flkir ve maksat birli
ğinin tezahürüne vesile ol· 
mak dolayisile faydalı oldu
ğunu, Türkiye cümhuriyeti· 
nin milli misakı tahakkuk 
ettirdikten sonra bir taraf
tan yurtta geniş inşa proğ

ramını tatbik etmeğe, diğer 
trraftan dış siyasetinde sulh 
ve iyi komşuluk esaslarını 
takip etmeğe çalıştığını, bal
kan paktı ile Saidabad 
pakbnıu, ilk günlerdenberi 
devam eden Soyvet Rus
ya dostluk muahedelerinin 
bundan kudretli hatip lngi· 

lizler ve Fransızlarla Anka
rada yapılan muahedelerin 
sebeplerini ve Sovyet Rusya 
ile dostluğumuzun zerre ka

dar haleldar edilmediğini, 
Cumhuriyet hükumetimizin 
dahili işlerdeki başarılarını, 

Türk miUetinin topraklarını 

müdafaa için her ıeye yap· 
mağa hazır ve muktedir ol

duğunu ve bu büyük mille

tin başında olan Büyük Milli 

Şefin, Ebedi Şefimiı:in de
diği gibi milletin mefküresi 

talihini nasıl yendiğini izah 
etmit ve ebedi Şefe: 

"Ey büyük Türk evladı 
emin ve mllsterib uyu. Mil-

let gür sesinden mılletine 
emanet ettiğin mukaddes 

bayrağı asli çamura düıür
miyeceğiz" hitabesi ile kon
feransa nihayet vermiş ve 
çok ~araretle alkıılanmıştır. 

Ankara - Başvekilimiz Dr. 
Refik Saydam dün sabah 
saat lOda Reyhaoiye ve saat 
11 de Kırıkbana qarmışlar
dır. Her iki yerde de can· 
dan karşılanmış ve halkın 
dileklerini dinlemişler ve 
lskenderuna muvasalat bu
yurmuşlardır. .... .,___~ 
Iktısad 
Vekilimiz 
Trabzon da 

Trab:ıon (Hususi) - İktısad 
Vekili Hüsnü Çakır "Ege,, 
vapuriyle Rizeden şehrimize 
gelmiıtir. . 

Vekil, vali, parti müfettişi, 
erkanı hükumet ve askeriye 
taraf1ndnn karşılanmıştır. 

--o--
Hüseyin Cahi

din bir ma
:kalesi 
--o-

Istanbul - Hüseyin Ca -
hid Yalçın yeni pakt ve 
Sovyetler birliği hakkında 
yazdığı bir makalede, Mos
kovanın neC:len bu misaktan 
hariç tutulduğunu, dtlnyayı 
parçalamaktan başka gaye· 
si olmıyan böyle bir itte, 
acaba Moıkovanın ı6yliye

cek ıözü, müdafaa edilecek 
edilecek bir tezi yok mudur 
suallerini sorduktan sonra 
bu misakın Amerika ve bil .. 

hassa Sovyet Rusya aleyhin
de olduğunu ve Japonya 
ile anlaşmak sureti ile Sov .. 
yetlere tehlikeli bir komtu
luk çıkaracaklarını izah et
mektedir. 

,., 
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.bauatta,herkes Muvafi 
i
nak Olabilir mi? -Evet!I 
~-Yar.an: SIRRI SANLI ~ 

'•••• -80- uıuınıuııınoıınınnıaıl' 

insanlar ancak kendi
lerine, bllai ve irfanına 

aovunmelldir 
-o-

-DOnkü nüshadan devam-
Elma kabuğu ateıe atılırsa 

bu kuı o evin Dzerine gelir 
ve uiur gtirirmiş 1 veya öyle 
meıkenlerde bereket basıl 
olurmuş, müşkil işleri varsa 
hallolunacağına iıaretmiş gibi 
inanıılar da eski lranilerden 
kıokulmuı masallardandır. 

Yeni nesil bu masalları 
baltalamab ve böyle eracife 
kulak asmamalıdır. Her şey
den ve her vasıtadan evvel 
ıivenilecek şey insanın ken· 
diıi, herke.e karşı takıradığı 
tavur ve hareketi ve en fazla 
da bilıiıi ve irfanıdır. 

Hayatta muvaffakıyetin en
aade ıelen şartları bunlar
dır. 

El etek öpmek devri gcç
miıtir. Bilgili insanlar her 
yerde ve her işte kendilerini 
aıstermek ve tanıtmak kud
retine maliktirler. 

• • • 
Dirt fena hareket, · 
lııanıarı hem manen 
ıı hım de maddeten 

zararlara sokar 
lnıaalar dthOst olur ve 

temiz vicdanla it görürlerse 
oaaiyeleri her vakit parlak 
1'ahr. Bayleleri hem bayatta 
muvafık olurlar ve hem de 
tuttukları her iş ileri gider 
ve yaşadıkları müddetçe biç 
&orluk çekmezler. 

Ceoabı Peygamber şu ha
disi buyuruyorlar: 

"Dört uoıf halk ulu Tan· 
rnun gazabına uğrarlar: 

1 - Ahp sattığ ıınal üze
rine yemin ed~uler. 

2 - Kibir ve azamet sa
hibi olanlar. 

3 - Yaşı i lerlediği halde 
hali ıınadao kendini alamı
yanlar. 

4 - Cevr ve zulüm eden 
Amirler ve memurlar.,, 

Bu c e güzel ıöıler ve 
emirlerdir. Her vakit bir 
çoklarına şahid olduğumuz 
alır saltı ğt mal üzerine ye
min edenlerin adedi pek 
çoktur. [ Vallahi bana şu 
fiata mal oldu veya namu
aum ve şerefim üzerine yemin 
ederim ki sizden fazla kar 
almıyorum ] gibi yeminlere 
pek çok defa rastlanıyor. 

-Devamı var-

(H•lkın ••IJ 

~ 

Harp kabinesinden ve muhafaza karlar partisi reisliğinden 
çekilen eski Başve kil B. Çemberlayo kızı ve 

to runu ile bir arada 

Sanat mekteplerine alınacak 
parasız yatılı ta1ebe 

Sanat mekteplerine alınacak parasız yatalı talebinin imtihan 
evrakının tetkiki bitmiş ve kaı.a l.'! anla r belli olmuştur. Ka
zananlarm listeleri bugünlerde s1nat mekteplerine gönde
ıilecektir. 

--- ··--------
Milli emlak muamelatının 

teftişleri 
Defterdarlar, Milli emlak, varidat müdiirleriyle varidat 

kontrol memurlarının devir ve teftişleri sırasında milli 
emlak muamelitaoı da teftiş edebilmeleri mıı.liye vekale
tince kararlaştıralmışbr. 

Hazineye ait emlak 
Maliye Vekale ti, haz.inenin hususi mftlkiyeti · altında 

bulunan veya hazineye intikali icabede.rken ıttıla harici kal· 
mış ve menkulen işga! altında bulunmakta . olan gayri 
menkullerin teıbitine karar vermiştir. 

---.. ---~ 
Çocuk ıslah hapishanesi 

Ankara (Hususi) - Edirneden Kınlcahamama nakle
dilmiş olan çocuk ıslah hapishanesi için Kalaba köyDnde 
inıa olunan binanın tefrişine başlanmıştı.r. Kızılcahamam
daki mabküm çocuklar bu ay içinde naklolunacaklardır 

Köy 
·----··-----
hudut ihtilaf Jarı 
halledilecek 

41~ 

Maarif Müdü1'Ü ifaitiiSisi 56'.~Jfr 
şerefine veri- ı<.---·- k; -1•· 

len ziyafet arşılya nds1'İ 
--o-- pur arı 

lzmir maarif mensupları 
tarafından dün gece Ankara 
palasta Konya maarif mü
dürJilğüne tayin edilen lzmir ' 
maarif müdüril Ali Riza 
Ôzkut ıerefine bir ziyafet 
verilmiıtir. 

Ziyafette valimiz 8. Fuad 
Tuksal ve refikaları da ha
zar bulunmuı ve %İyafet geç 

vakite kadar çok 1amimi 
hasbehallerle devam etmiş· 
tir. 

rad,oldt d•~ 
Karııyaka vapurJarıP)ı s•' 

radyo makinelerinin ço ~·r· 
yıf olduğu ve az ses çııarı• 
dığı cihetle bütün yofc:aJed, 
hakkiyle istifade ededl 
Jeri haber verili} or. ıdfl 

Mümkünse her işte 0 l ~ 
gibi bunun da bir k0 ;ı,ıı 
bulmasını körfez ••f·bf; 

fiiiii!:S;~I~ 
---------~ 

ithalat ve ih,-acat· birlikletı ~ 
bir toplantı yaptılar et 

Diln öğleden sonra ticaret ve sanayi odasında ~ ~ 
ithalat ve ihracat birlikleri idare heyetleri azasının 1.,r \ 
kiyle yapılan bir toplantıda. 8. Atıf inan, B. Turgut ,r 
oğlu, 8. Nabk Ziya, B. Mehmet AH Eten hazır bal~O~ _,r 
lardır. Bu içtimada, şimal memleketleriyle ticaretiaaııt.,_df ' 
brmak için ileriye sürülen düşünceler ve dilekler 1 

; 

edilmiştir. B. Natık Ziyanın şimal memleketleriyle tic:af~ 
mizi arttırmak yolunda sarfedeceği mesaiye tüccar eb 
miyetle aaralmışhr. ~ 

B. Natık Ziya Pazartesi günü lstanbula gidecek, ot V ~
da temaslarda bulunduktan sonra Stokholma hareket ' 
cektir. 

------~------ ~ 
Lüzumsuz evrakın yok e/I' 

mesi kararlaştı v 
Maliye Vekildi, lüzumsuz enakın yokedilmesi bakk~~-

ki icra Vekilleri heyeti kararının tatbiki için bir ko11'1 1• 
teşkil etmiştir. Muhasebat umum mlidürft B. Fuat Arf~''' 
reisliğinde, varidat umum müdürlüğü ıube m6dOrler1 •tf' 
Kemal Berkman, Milli Emlak müdürlüğünden Kımıl gr! ,, ~l 
mOteşekkil olan komisyoııı, üzerinden yedi sene geçoı•f . 
rakı tetkik edecektir. _.,/,; l'-

Ankaraya g'e· "Ege Aile 6~ 
1 l•ı lzmirde senelerde•/ ~ en va 1 er otelcilik hayabnda eld'dlı ~ 

Ankara - (dususi) Sivas ğim tecrübe ve kaza• ~ ~, 
valisi B. Akif lyidoğan, Er- emniyet ve itim•d ;~ l4l 
zincan valisi Doktor SOkGti, Kemeraltanda Şamb (• i>'. 
S 1 D ğında 35 numarda ~ ~ 
amıun va isi Avni oğan AiLE EVi ) adı ile b•~ı t' ' 

ve Konya valiıi Nizamettin ten temiz ve nezih, tıb~; 
Ataker mezunen şehrimize muntazam bir aile yo" ,.ı ~-
gelmişlerdir. andıran bir yer açm•i•Jvıl 4t 

--o etmiştir. (EGE AiLE. f 
Kula'da Orta bilhassa talebeter iç•~~ ~i 

Köylüler arasında sık sık köy sınırları dolayisiyle ihtilif müsaittir. Miist: ... cı; )'t 
lar çıkmaktadır. Dahiliye Vekaleti bu sınır ihtilaflarını kö- • k 12-9 Feyzi Yar~ ~) 
kündeo halJetm«:ye karar vermiş ve bu hususta alınacak tıcaret me • z . 
ted blrleri ve yapılacak muameleleri vilayetlere bildirmiştir. t b. 1 ayı ~ ' 

------~------ e 1 l'ÇI ıyor Bursa erkek lisesinde;~ t 

1 t b l 1UI •ı • y•• k k Maarif Vekuldi Manisa dığım 3754 sayılı 7- 1, 
5 80 U lllUSeVJ erıt Ur Çe o· viliyeıinin Kula kazasında tarihli tasdiknamemi tl ~ 
DUŞmak İÇİD and İçtiler bir orta ticaret mektebi aç- ~ttimd. Yeokis.i~i. çık•:o~/ 

mağa karar vermiştir. Mek- gım an es ısının 
lstanbul (Hususi) - Istanbuldı buluaao bütün Musevi- tebio müdürlüğüne Mersin yoktur. ~-

ler bilikaydu şart Türkçe konuşmağa karar vermişlerdir. Ôdemiı, Yenigilo ıP:"J 
akşam ticaret mektebi mü· ı H v" Dün bayramları dolayı1ile havraiardc.t toplanan Museviler e acı Bayraııı t 

Türkçe konuşmak içio and içm işlerdir. ddü~lü .e .. Fahri Gillıer tayin sokak No. 4 Ab"'(,i~ 
Halkın sesi: lzmir Museviln inin de böyle bir karar ver· e 1 mıştır. Akdo(ao , 

mekte daha geçikmiyeceklerini ve bunun kendiliklerinden ............ """ ,.. ............ ~ ....... ~ .......... , ~ ~ 
1 ı Telefon T s· re e " " yapı masınl umuyoruz. . : 36- 46 ayyare ıneması 36-". d, 

i ..... .......... ••••JZMfR ................... ., ı 3 lnci Teırin 1940 Perıembe ıBnünden itibaren I~ ~ 
i E:~~K Kültür Lisesi ~i::ıri i i liik sipnermo~armaemvsimi iyçinlsLaloMnlarAını zyenideAn ıLÇ'i '~ 
ı Orta okul ve Lise sınıfları vardır. Cidd ı bir tahsil ve ı ı " . ~ 
: terbiye yuvaındır. hıgiliıce ; Fransızca, Almanca d~rslerineı 1 :Yazan: Vi!a Nurettın Oyaıyanlar: Suavi ve ark• ~ t 
ı ehemmiyet verilmiştir. Leyli 210 oıhar 75 liradır. Üç ı ı ,, iL~ JORK A, VANTÜR FiLMi . ) 1 ~ 
ı taksitte alınır. Memur çocuklarından yüzd~ 10, ı~bit ço- ı ı ilaveten: Gurultillil Tıyatro (3 Kısımlık Koı:oılı i ' 
: cuklarından yüzde 40 teo:ıilit yapılır.. ı 1 ı Matineler 3-5-7 ve 9,15 de .• i ~~ ........ ~ .......................................................................................... ~· 
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~den Sattım? w • 
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BiR AVUÇ KAHRAMANLA f:is-1 Yazaa:SIRRI SANLI ............ ~ ezarı 
... ela k6pekler için 

bir mezaristan ya· 
'• birçok insanlar 

l>ir in rre ölen k &· 
llJUet etmeje ıi· 

•ıı. Ölen k6peiinia 
t la&nıllr hBngBr at 

t bir kadıaa biri 

\ · ~~~&;;.'a'~l•;k;· 

Büyü Amıral Barba· 

M.clen &len kocanın 
rltmiyorsaa da bir 

ba11nda bu kadar 
dGklyonan? 

ros Hayrettin zaferi 
nasıl kazandı 

içini çekerek ıu 
'•rm1t· 
~ID hayatında beni 

kadnala aldatb. Bu 
ltıpefim iıe bana bir 
'11.ı kaldırarak koca

•rak onan ayatı•ı 

\'t ••dıaın verdi ti ceva · 
llailyoalarca iaaanın 

dlayada yatacak bir 
•adılı halde kö· 
lllezariıtanını çi

~· •llıliyen insanların 
ı dllf&n ve ıoara 

-4-

Onları takip edrn Turpt 
reiıin fırkası bu kalyonla 
dövllımeğe baıladı. Dllıman 
ıemisi çok sailam yapılmıı 
va rivayete ılre kurıua 
kaplanmıı olduiu için ka· 
darıalana uzaktan açbkları 
ateıe dayanıyordu. Venedik 
kalyona ile Targat reiıia 
kadırgaları arasındaki muha· 
rebe &ğleden itibaren ka· 
raahk baaıncaya kadar de-

l, lıtır Alla v•m etti. 

llanaz Ali ·l9a~~,~~!~ı.~~~·!~~~~ a.L~ muharebeler devam eder 
~mİze kea diğer taraftan aııl bü· 

·---.. ---
nıa uçları diiıman kalyon 

1 battıaın ıol cenahını aımıya 
baıhyor. Türk gemilerinde, 
klirkçilere tempo veren gli· 
mileriu ~ldıkları sil stre 
denilen düdüklerin ıslıkları 
aıklaşıyor; kiireklerde forsa
lar, daha bazlı kiirek atıyor
lar. Kadırıalana muharip 
erleri, hücuma hazır; fakat 
baçla imirali muhuebeyi 
kabul etmiyor. Birdenbire 
dönDyor; denizci tibiriyle 
muharebe hattının cihetirıi 

aksediyor. 
3 (A Doriaaın kadırga 

battı. her remi oldutu yer
de dönerek aksi~rotada, fa· 

Yazan: ABIDlN DA VER 
3. !22?3 

kat gene kalyonların arka· 
sında seyre batlayınca, Bar· 
baros ta kadırgalarını .tyni 
t ekilde döndürüyor. Her iki 
kadırga hattı, ortalarında 
haçlı kalyoa battı olduiu 
halde gene birbirine muvazi 
olarak Aya Mavro adasına 
dojru aeyrediyorlar. Doria 
nın maksadı manevrayı tek· 
rarhyarak Tlirk kadrrgaları
nıa ıol yanını ve arkasını 
çevirmektir. Bu manevra 
muvaffak olursa, Türk battı 
laa l I, kendi kalyonlariy' e 
kadırıalarını a aruıaa sıkı. 
t•rak periıan olacaktır. 

(Devamı var) 
leli ylk k•Y•etler ara11ada da 

m&cadele baılamııtı. Barba
roı, rllırir çıkmadan hare- Filistin 
ketsiz duran d&ımaa kalyon· 

larının armalarını budamak is· sonda 
tiyordu. Buaada imkla vardı. 

radyo· lzmir Askerlik 
Türkçe Şubesinden: 

All1i 16rmek için 
"'-latan tayyare aine· 

la kapıları bir çok 
r tarafından dolu ' . \ - '-alan en l&kı salon, 

' bodrumpalaılarında 
~lıuı yala11. ro· 

dejil ıinema per
-c1. canlandırılmııtır. 
.._teralarda Tlrk po· 
~ler Drpertici cina· 

tı11adaki mavaffa-
~~'-ı takdirdir. 

Ali bugilnden iti · .fl'.,, •• Sinemaııacla) 
tlatje bqlanmıthr. 

Çlakl yakarıdada ı6ylediği· 
miz ıibi hasla donanmanın 
ilk hattını yelkenli kalyon· 
lar tetkil ediyordu. Dliıman 
kaclarıaları bunların arka· 
11nda balunayordu. 

Kadırıalar, çala klrek ilk 
laatta dotru ilerlerken 1 iirk 
kadırgalarının bat topları 
kalyonları ıiddetli bir ateş 
albaa aldı. Bu andın sonra 
batlıyan maaenaları aıra~ile 
takip edelim. 

1 - Andrea Doria. kadar· 
gaları kendi kalyon hattına 

yaklıtınca, evveli Tllrk do· 
nanması ile kara arasına 
girmek ve Barbarosu sol 
yanından çevirip arka11na 
dütmek ister gibi d& vrandı. 
Sc nra, Urdeabire engine 
dopu dladl, timdi Türk 
doaanmaıını aağ cenahtan 
ihata etmek iatiyordu. 

2 - Barbaro., Dorianıa 

bu manevrasını g8rGnce o 
da erııine doiru din 6; 
onua mabadı d•, dllfman 
kalyon hattının ıol cenahın· 
dan ~tarak haçb kadırga· 
lanaa ıaldırmakbr. Birbirine 
muvazi ıeyreden iki taraf 
kadırıaları arasında, dit· 
manın 162 ıemiden mllrek· 
kep kal,on hattı vardı. 0-
aua için kadarıalar mubare· 
beye tutqamıyorludı. Fakat 
biru Hara, kacbrıa hatlar1-

haber neşriyatı 
Filiıtin radyıu evvelki 

güodea itibaren Türkiye yaz 
saatı ile 23 te ve oı ta dalga 
449.1 m~tre üzerindı!n türk-
çe haberler neşriyatına baı· 
lamııbr. 

Bu neıriyat hergiln ayni 
saatta ve ayni dalıa &zerin· 
den yapıl•caktır. 

33 Milyon tah
sis ediltli. 

Stokholm - ineç bllkQ
meti emrine 33 milyon tab· 
ıisat verilmiştir. 

Bol çeıit, uyıun fiyat, 
temiz, kabkııız ve iyi mal. 

Alııveriıte sayrı, dotruluk 
ve iaan. Te lelon :3882 30-1 

--o,--
336 doğumlu ve baalarıa 

muameleye tabi doğumlu ve 1 
yüksek ehliyetli kısa hizmet 1 
hakkını haiz mtUıelleflerin 

25-10-940 taribiade yedek 
ıabay okuluna sevkedilmek 
llzere ıal»eye mlracaatlan 
ilin olunur. 

* • • 
17. nci T6menden emek

liye ayrılmıı olup balen iz. 
mirde bulunduğa anlatılan 
emekli öoyllzbaıı Hakkı Me-
tenin ıubeye gelmesi lüzu· 
mu ilin olunur. 

DiKKAT 
ıar Bagr3m1 Geldi 
Nar bayramı münaıebetile 

Pınarbaıı Safa ıaziboıu bii
yük fedarkirlıklarla açıldı. 
So;ak ıu bıılannda yqil çi
men ve nH ayva •iaç
lara altuıdA e ilenceli va-
kit ıeçirmek ve kıtlık nar 
ve ayva ihtiyaçlarınızı terııia 
etmek i~ia Prnarbaıı Safa 
ıazinoıana koımalı muota· 
zam aervia ucuz fiat 

KOŞ GÔR 

Huıuai ziyafetler eluen fiatla 
kaltul edilir. Her zaman be· 
lediyenia ıaraj ıantralı•daa 
otoblaler laareket etmektedir. 

mubteıemdi. Saat doka&a 
doğra, kocamın tabiri •eç· 
biyle, yen ve abdal ay ıalo · 
na gireli. Kendisini ... ._pt 
icabı beıiif v~ mlltebeulm 
bir çehre ile karıılacbm. eli· 
mi hllrmetJe ııkb ve terbi· 
yeli ve utl bir tavarla ıöı· 
terdiii• yer' otw.clu. 

Hal ve taH1111clan, 1zıu;;.
deki elbiseden b• bepta 
cidden ıenet ıabibi 
olduiuau ketfettim. 

Biraz yealcli, içUdi. Koca· 
mıa muayyen olan kumarbaa 
dostları da birer, ikiter ıel· 
diler. 

Poker muasa etrafı•• di
zildiler. Yeni iıkambil ki
ğltları tevzi edileli. Ben yeni 
misafirle karıı karııya idim. 
Fakat tuhaf, bu adamıa ba.· 
aa karıı baluıları pek de
rin, muameleai ise haddin
dea fula auikiae itli. 

Ben de ev sahibi .ı.tir 
oaaa bakıflanaa mı_. .... 
ediyor Ye mltebe11fm 
zarlarla fırlabyor •• -...
ıiae biraz mebdlce iltifat· 
lar aavara1orcl ... 

Kocam biç oralaNa ... 
iildi ve beaim ............ 
zerre katlar ilriıi Jokt& O, 
ihtimal yalnız oyu• 1• .. 
ca;ı hileleri d .... ., 
kafaaıaın i~inde .. ı,..Ulla 
mecliıler karayorda. 

Bir arahk masa 
b•lanan ayağıma laaflf Wr 
darbe vurulur jibi ol 
Kendi kendime baaaa tm 
dal11nlık ueri olarak ayak· 
larıa birbiriyle ıayri ihtiyari 
olarak tellkki ettim ve ta· 
biatiyle birdeabire keadq.,i 
toplamaia llbum 1örmi7erek 
vaziyetimi deiittirmedim. 

Fakat aradan yaram aaat 
ıeçtiktea ıoara bir clalaa 
ayni bal tekrarlaamaaıaı mü
teakip zengin ve ıık ad .. nan 
ateş fııkıran gözbebekleriyle 
karşılaştım. 

Bu sırada kocamın "reıt. 
diye ıesinia yükıeldiğiai ve 
zengin adamın önlladeki 
banknotları k~ndine doğru 
çektiğini gördOm. Birdenbire 
ıaaıladım. 

(Devamı var) 

Babçıııııar Mı• 
Suyu, evi, ılbreai mevcut 

bir bahçe kiralanacak yabad 
yarıcıya verilecektir. Tafılllt 
matbaamızdaa alınacak. 

Dr. Fahri ltık 
ısmlr Memleket Hu~aeai 

Roatkea llGtehuaw 
Roatkea Ye Elektrik tedaYiai 
711pabr. ikinci 'tl}•r Sekak 
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_ ... ____ msmm•••-
IHaJk doktoru-1 
inan öğütleril 

---o--
Uzun 11ırıı ıııak va 
dalma aıno lalmak 

için ... 
Sırtındaki kcaman odun 

ylkllati fırlattıktan sonra 
caaıaı almaıı için Azraili 
çafaran hayatından bıkmıt 
lhtiyu oduncu 6lllm mele-

r ifal rlrlnce: "Size yalvarı· 
r rım lltfen bu odun JIİ'IDıDI 
sırbma yllkletiveriniı, bunun 
için ıizi rahatsız ettim,, di· 
yea ıek1enlik ihtiyarın hikl
yuini bilmiyek yoktur. 

MERHUM ZARO AGA 
Ufonteaia ılylediii bu 

maaal kadar hakikat dolu 
bir menkabe daha yoktur. 

lıaanlar ne kadar bayat
lanndaa osanmıf, bezenmiş 
alaalar, yine ölümden ölüm 
kadar korkarlar ve ölmemek 
içın elleriaden geleni yapar
lar. 

O halde çok yatamak, 
baatalıkıız, itkencesiz yafa· 
mak ve çok uzun yıllar ienç· 
liiini muhafaza muhafaza 
ederek yaşamak kadar in-
ıaalar için bOyiik bir zevk 
ye Hadet olamaz. 

Size. vereceğimiz öğatler 

ıayeainde bir çok Zaro ağa
lar yetiıtirmek ve fazla ola
rak ıeaçlik çağınızı pek 
111a umanlar devsm ettir· 
mek mlmkiu olacaktır. Eıa · 
ıea ea m&hlm ve kıymetli 
ıey, uzun yaıamaktao ziya· 
de iençliii uzun müddet 
devam ettirebilmektedir. 

Baaa diyecekıiuiz ki; "Bir 
dokturan Yeya bet on kita
bın aaıihat ve tavsiyelerini 
clialirerek unn mtlddet ve 
balma• ıeaç olarak yqa· 
mak mlmkln olaydı, ber
keı bunu 1apar, kimıe ko· 

esi 
HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 

H 

••••• ., •• , .m 

HIR HABERLERi 1 
~ wc••~ :::.:J 
Gelenler 
Gidenler 

Denizli mebuıu Klmm 
Samanlı Denizliden ıebrimi· 
ze ielmiıtir. Mardin mebusu 
AH Riza Levend Aydına, 
Aydın mebusu Nuri G6kte· 
pe Aakaraya, Balıkesir meb
usu Hacim Muhittin Çarıklı 
Balıkeıire 'gitmiıJerdir. 

--o--
Ozüm ve incir 
ham maliyesi 
Ticaret odasi idare heyeti 

incir ve lizüm çuvalları ham· 
maliye tarifesi ihtilafını bal 
etmiıtir. Badema bammaliye 
çuval baıına alınmayacak, 
kilo başına 11 ıantim ahoa· 
caktır. 

--o---
Denizden bir 

cesed çıkarıldı 
Dün lnıla ön6nde denizde 

bir cesed görillmüt ve der
hal zabıtaca denizden çıka
rılmııtır. Hllviydi meçhul bu 
cesedin balıkçı veyabud bir 
deniz amelesi olduğu tahmin 
edilmektedir. 

--o--
Palamut 
Rekoltesi 
Bu sene palamut rekolteai 

45 bin ton oldutu tabmin 
edilmektedir. 

881!1 IJ..AR SiYABI GAZ•JfJ 

lngiliz 
Kabinesinde 
Değişiklik 

---o,--
Londra, ( A.A ) 

Çörçil kabineıinde yapılan 
deiiıiklikleri hliliıa eden 
Royter parlamento muharriri 
diyor ki : 

Dünkü Hava 
Muharebeleri 

--o--
Loadra (A.A) - Dah!ll 

ve emniyet nezaretlerinin 
tebliii: 

Dllımaa tayyarelerinin in· 
iiltereye yaptıkları hGcum
lar hakkında ıaat on yediye 
kadar ielen raporlara iÖre 
Alman tayyareleri ıeliıi rll· 
zel attıkları bombalardan 
baıı evlerin yıkaldıia ve za
rarın ağır olmadıtı tahmin 
edilmektedir. 

--o--
iki lntriliz tay
yaresi Kandi
ye limanınaindi 

Atina (A.A) - Mot6rleri 
arızaya utrayan ve benzin· 
leri kalmıyan iki loiiliı tay· 
yareıi Gh idin Kan diye li
manına inmej'e mecbur ol-
muılardır. 

o 

Umumi efklr btıkilmetin 
tak•iye edildiğidir. 8. Çem· 
berlaynın sıhhi vaziyetinin 
vazifeıine faal bir ıelrilde 
tekrar başlamasına mtlıait 
bulunmadığı bir kaç zaman
dır biliniyordu. B6yle mllbim 
bir mevki uzun zaman boı 
kalamazdı. Ayni mevkide 
bulunacak olan bay Aader· 
ıoa ihtiıaıı olaa muhtelif 
idare vazifeleri de deruhte 
etmekte ıerbest bulunacak
tır. Nafia ve inşaat nazırı 
olan eski Britiıb Broadcas• 
ting müdilrü bay Reity tim
di avam kamaraıındaa lord· 
Jar kamaraııDa geçecektir. 
Sir Andre Dun Kanın iaıe ispanya harbe 
nezaretine geçİfİ ise hem Si o•ı • 1 t 1 
saaayicilerin hem de siyasi- r 1 81181 s 81 uır 
leriu boıuna gidecek ve harp Londra - ( A.A ) Deyli 
levazımı imalatına yeni bir Teliraf lıpanyayı barba ıl-
bamle verdirmit olacaktır. riklemek için yapılan mll-

MukaYemet edilmez eaer- zakerelerin aeticeleamediti 
jiıile ve çok çahıkaahjıle ve ispanyanın ltalyaaıa dit· 
tanıamıı bay Herbert Mori· tliiil hataya dtıımek isteme-

diiiai ve Almaayanın zafe-
ıon dabili emniyet aezare• rine . inaama•la beraber 
tinde selefi Anderaoadaa lniilizlerin mlthit mukaYe· 
daha büytlk bir ıiddetle tay- metlerini i6ı 6alacle bulun-
yarelere karıı pasif mlldafaa durduklarını ve fimdilik 11· 
memelesinde balkın kabiliye· dalarını denizlere llakim aa-
tiae mtlracaat edecektir. Do· cak laKilteredea alabildtlde· 
miayonlar nezaretine yeni riai dlfllaerek yapalaa pro· 
tayin edilen Vikent Kara· paiaadaya kalak umamak· 
bora le ıene hariciye mliı· tadır. 

ispanya Harbe teıarhiı yapan Habeı har- _z_a_m_a_n-ın_d_a_b_e_r-ik_i_v_a_ıi-fe-,-i 
biade hükiimetin siyaıetine yapabilcceii hakkında ıBp· 

Girmiyecek itiraz ederek Bay Edenle be etmektedirler. 
--o birlikte iıtifa edea ıattır. Berlia ( A.A )- D. N. B. 

B r (A A) M d d Bay Çörçilin baıvekilliie ta- Bildiriyor : 
er ın · - a ri • yini &zerine mubafaıaklr Alman ıiyaıi mahafilleria-

den Berline ielen haberlere 
partinin idaresini deruhte de lnıiliz kabinesinde yapı-

gi>re ispanyanın harbe itti· . b lan deaiıiklikler kimıeyı· 
k k elmıı ulunan bay Çember· • 

ri etmiyeceği no tai nazan 1 hayrete diltllrmemı"ıtı·r. laoi-
k G ayma çekilmeai ile parti li· •· 

devam etme tedir. eneral liı bllk6metinin bilha11a dıt 
f d derliii meaeleai kalıyor. Ba· Franko harp tara tarı eğil- ıiyasetinde biç bir dejltik-

dir. zı kimseler baıvekilin harp lik beklenmemektedir. 

------------- , . .............................. , 
::~iy~:::~a~1:.e: ve çabucak 1 ELHAMAA SllEIASllDI i 

Bu çok dotru, fakat ne ı BugUn metlnelarden itibaren i 
yazık ki bu naıibat ve tay- ı 1940/41 Sinema meYıimiaia ilk haftaıı ıerefine ıeaeaia 
•İyeleri tatbik etmek azim ı ilk T&rkçe ı6zll filmi ı 
ve iradesini ıöıterea pek az ı p • • S G •• J • ı 
inaanlar oluyor. ı ompelDID OD UD erı ı 

Biz bu koauımalarımızda ı On binlerce fii&raa·DDayanın en sefih ıehri- Lavlar al- ı 
vereceğimiz i>ğötleri kabul ı bnda mahvolan muaı••• bir medeniyet. Proirama illve ı 
ve tatbik eden ve bu ıayede ı olarak- Amerikadan yeni ıelen tabii renkli ea yeni Soa· ı 
yüı, yllz elli ve battı 200 ı bahar Modasa filmi. Fokı Jurnal'da- ea ıon •• mlhim ı 
ıene yaııyan inıanlar bulun· ı haberler. ı 
dağunu, adları ve memleket· ı Seanslar her ilin 2- 3.30 -5.30 -7.30 -9.30 cumarteti ve ı 
)eriyle zikir ve iıpat edece· ı paıar ı&nleri 11.30 da baılar. ı 
ceiiz. ı Dikkat - Haftanın b&tlin Kinlerinde ilk baılama ıe- ı 

Hallı Dolıtora ı .anılan UCUZ HALK MATINELERIDIR. Fi. 20- 25- 30 1 
-Devam 6decek- ·~=....::•••••••••••~ 

Bitil 
lkiçeımelik Et 

demi Alaet otla 
aıa llzerinde bir 
luamuı ve abamı 

t lkiçetmelik 
caddeıi Zlllfikar 
met BiliİDİ• 
bıçak bulunarak 

o 

Loaclra ( A.A ) -" 
T elpaf ıa•etelİDilf 
mababiri yuı7or: 

Muuoliain ıi•• 
dairi lsanetleriae 
arr11•lır olmaı •• 
içindeki çarpıımalat 
aylara nazaran d .... 
ıiddetU olmllflut• ·..ı 
lzeriae çakalan 32 ~. 

if&rcl edilen ltal 
me1claalanalarUe 
raklhlan haıWz 
tarafından her ,ea 
chmaa edilmekteclil• 
ye kadar 66 bi,U 
la 10 alua 1apalmlf 
meydaalarile beadt't 
mat, cephanelik w• 
kert hedefler 
Eyltl aya•cla '4 ta 
tlrllm .. Ye tim•ıtW 
214 ta11are talulp 
tir. 


