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Sabib, Neıriyat 
Arnıri .,,. ıı., 

Muharriri 
SIRRI SANLI 

I dare: lzmir linci 
B. sokağında 

(H. Sesi) Matbaa
sJDda basılmıtbr 

\'İye edilen 
'liz kabine

manası 

Polislerimize dün hü· Cumhurreisi-

k 
"' k l mizle Da imar-
a met onağı sa onunda! ka Kralı 

DiPLOMA MUlCAFATLAR VE DAGITILDI 
3

!:_
51

_.!lda o 
tedenberi ıulb dostu 

Ye sulh tarmftarı aa · 
B. Çemberlayn harp 

L ----İlldea ve muhafaza· 
~ P•rtiainden çekilmesi 
ltp kabiaessiae en müt-

lla&eadeleci ve enerjık 
erin sokulması gös

~ logiltere hiçbir za-.. 
Ja ölmek veya ö'dü 

'-ıanmak ve düımanı 
~laaıak., prensibini bu 

1 kadar inat ve israrJa 
Yt. tatbik etmek ka· 
Vermiı dejildir. Bu 
kabineye, vaktile ln-

~ "•.bitesiain ltalyanların 
1 ııtiliıında ıösterdiği 
lcliiinden dolayı genç 

•tefli aaıır Bay Edeıı ile 
• iıtifa mecburiye· 
~a diier bir kadretJi 

teyi g&ze almıt bir 
iltihak etmeıi bllHia 

~- ı.5uı.ı •• a- --&--
korumak ve dllşman
•alıv ve peritan etmek 

Japmadık1an birıey kal
ını ispat etmittir. 

Jeni ve takyiye edU
Ç&çiJ bllk6metinin mi-

-.Ularca dioyaya hik
"""'r..1- bir milletin buıün 

Jet ve iıtiklllden mah· 
•• ıaliplerinin elinde 
•e oyuncak bir millet 

......_ Javarlanmuı için in
~ •••let ve milletiain so
~ lcadar, zaferi elde edin
... ,, kadar dövütmcie ka-

:" •ermi, olmaaıodao iba-
'ttir. 

SIRRI SANLI 

riliz gemile
tine suikast 

---O·--
B•ltimor (A.A) - lagiliı 

1'1lilerine karşı suikast tc
rhl.ıainde bulunulacağı bak
_;:c1. alınan malOmat ilzc· 
l....ı • Baltimor limanı muha· 
;""D•• faalalathrıldığını 

'eteler baber vermektedir. 

t b.ltimor Sun gazetesine 
~· bu limandan lngiltereye 

'P malzemesi nakledecek 

~leria kullaaau;. yağa 
~ •ayi karaıbrılarak ma

•elerin iılemez bir bale 
t•tlrllditi muhakkaktır. Ah-

Valimiz B. Fuad Tuka•I 

Dila Vilayet salonunda 
polis kursunu muvaffakiyet
le bitiren 50 reoç polisimize 
valimiz Bay Fuat Toksal ta
rafından diplomaları mera
simle tevzi ederek poliıio va· 
zifeıiai derulıde ettjği mes· 
aliyetia nezaket ve ehemmi
yeuoı lt=fr&U cu1;;11 uaa \-"• 

kıymetli vecizeleri ihtiva 
edea ço~ belii bir hltabedtl 
bulunmuılardır. 

Sayın Emniyet midilrümüa 
Sait Oı:ılr söylediii nutuk
da bilhassa iki nokta üze
rinde durarak demiıtir ki: 

Biri ahllk, ikinciıi faıife 
icaplarını yerine getirmektir. 
Ahlik meseleıinde vicdanı
nızı kendinize rebber ittihaz 
ediaiı. Ba ıizi biç bir zaman 
aldatmaz, fena yola sevk 

doğruluğa sevkeder. Ankara-Danimarka kra· 
Vıcdanlarınııın emrinden lıoın 17 ncı )llaöı ümü mü· 

ay nldığınız anda karşınıza eh tiyle Reı icumburu 
çıkacak yol muvaffakıyetsız- umuz a Danımarka Kralı 
l.k ~ oludur. Hicap ve hüs ıra<Jmd karşılıhh tebnk ve 
re: n yoludur.! t ş k ür tclgrrffo.ı teati 

2 incisi de- Euı vaıife.

niz milJetin hukuk uou ınu

haf&ıa elmt:k ve korun ak
ta dır. Bunun c nla baş'a 

yapmağa mecbursunuz. Size 
verilen Oniforma ve !ııbb 

milletin hukukunu siyanet 
için veri1miıtir. Başka mak
sad utrunda kullanılmaz \'e 
iıtifade edilemez. Cumhuri
yet zabıtasından beklenen 
budur. Demit ve bazı nasi
hatlerde bulunarak s6ı11ne 
nihayet vermittir. 

Diploma alan polislerimi
zin iıimlerini aıağıya yaıı

yoruı: 

.. - .. ._ -f---· 
Kapdan, Mutafa Ôzd 1, Ca-
fer Koç, lnver Bekir Scngir, 
Aliatlin Koyuıı&lae, Hasan 
Erdoğao, H&sail Çetinkaya, 
Mustafa Ceylla. Hasan Gü-

neli, Ali Çofiun, Mücahittin 

Aktaş, Cemal Aktaş Ahmet 
Kaıayel, Fadal Oktay, Ah-

met Acar, lbrahim Hayma· 
na, H.1lil Tu1Jcay. Mast;\fa 

Çetinel, Ali Bayramagen, 
Vehbi Erkon, Sırrı Arbak, 

Ali Y almaz, Mutafa Gög · 
çea, Fethi Binici, Cafeı 

Emniyet müdürü 
Sait Ö~ırür 

Bostancı, Hüs yin Çetinka
ya. Jbrabim Atalay, Zab't 
-Devamı 4üncü sahifede-

e i 1 ,iştir. 

·~···--

Ör<;İ her za-
.:. 

mandan duba 
kuvvetlıdir 

---o--
Nevyork (A.A) - lnıiliı 

kabinesindeki değişiklıkten 

bahseden Nevyork gazeteleri 
Çörçilin vaziyetini daha ziya
de kuvvetlenmiş olarak ıör
mekte müttefiktirler. 

,,.....,..._"'-"""'-~~ .... " .,.,'"" ~~~~'"""'""'""" ""',....._.....___,, 

Dünkü Hava \ Avamkama-
etmez, siıi daima iyiliğe ve 

Muharebeleri sı .. ın top· 
o--

Loudra (A.A) - Havanın 
müsaadesizliğinden geniş bir 
bava muharebesi olmamışsc 
de lngilterenin üzerine gelişi 
güıel bombalar atalmııtır. 
Hasar azdır, bir kaç ölü ve 
yara ı vardır. Düımanın iki 
tayyaresi avcılarımız tarafın· 
dan dllşürlUmilıtür. 

Loodra ( A.A ) - Hava 
neıaretindea: 

Dün havanın müsaadesiz
liğine rağmen bombardıman 
tatyyarelerimiz Roterdamda 
mavunalara, Düagerek açık
larında gemilere ve diğer 
mahallerde bulunan tayyare 
meydanlarına h&cum yapa· 

lantısında 
Loo~ra (°' A) - Ro\'t r 

parlimeoto muhabiri diy r 

ki: 
Avam kamarası topland ğı 

zaman baıvekilia harbin in
ldpfıadan bahsederken Çem· 
berlayodan da s&tayiıle bab
aedeceii ,,e Dakar seferi 
hakkında ı&z ıöyliyerek ka
binenin bu harekete neden 
karar verdiii ve bu hareke
tin aiçia akamete uğradığı 
bakkıncla meclise izahat ve
receji ıannolanmaktadır. 

--o--
Bulgaristan

da af 

Brenner 
Mülakatı 

ıuların talımin edilebileceği· 
ni ıöyltıyorlar. Fakat iki 
doıt devlet hiçbir zamaa 
müzakerelerinin ~mevzulannı 
siyasi veya aıkeri neticeleri 
bariz ve mtıesair bir surette 
tahakkuk eylemeden evvel 

~- diter mal6mata nazaran 
' l•milerin ıu depolarına 

rak bombalamıtlardır. Tayya· 
relerimizin hepsi salimen 
islerine d&amtltlerdir. Gece 
hava ıeraiti fenal8ftı, fırbaa 
devam ediyer. 

Sofya ( A.A ) - Bulıar 
milli bayramı ve cenubi Dob· 
ricanın Balıariıtana iltihakı 
mlaasebetiyle kral &ç bin 
ıiyaıt mahklmu affetmiıtir . 

Berlin (A.A ) - Bugün 
Brennerde Hitlerle Mussolini 
arasında vukubulan m01ikat 
hakkında miitalaa yOrüten 
Be.rlhlin siyasi mahafili, müt
tefik mihver devletleri reis-
lerinin bu altıocı gir6tme.
siade mibakere edilen mev-

ilin etmeği idet edinme· 
mitlerdir. 

lrenner, (A.A) -Teblii 

~ •ikrobu abldıtı bildi
..... ektedir. 

( Devamı 41inctl sayfada ) 
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IHAJATTA MUVAFFAKI 
1 OtMANIN SIRLARI I 
1 ~ 

IJlaıatta,herkes Muvaıı 
11aa Dliblllr mi?-Evetıı 
1 .. Yazan: SIRRI SANLI -ı 
'1uımamU1D1 -8l-11111D1uıııınamınm~ 

Dört fena hareket, 
insanları hem manen 
va hem de maddeten 

zararlara sokar 
-o-

- D&nkfl nüshadan deYam -

Bunların ne milnaıebeti 
ve lllzumu vardır? Meşru 
kiriyle istenen fiat alıcının 
itine geldiği takdirde o malı 
alır, niçin nafile yere vebal 
altına girmelidir 1 

Sonra kibir ve azamet ne 
saçmadır. Kendini beğendin 
anladık, fakat herkese ku
rum satmak ve kafa tutarak 
kendini saydırmanın ne fay
daıı vaı dar ki?.. No olursan 
ol, ilemin sana boyun eğ
meğe ne mecburiyeti var· 
dır? 

Eğer faziletli, vicdanen 
hürmete liyik bir adamsan 
onu kibir ve azametle değil, 
iyiliğin, ilmin ve üstünlüğünle 
zaten temin etmiı olursun. 
Kuru ve yersiz gurur glilünç 
~•ı•m.y.... ••-• .av~•5• UAIU!l;f ıaaı• 

zinada devam eder ve çap
kınlıkta ısrar edersen çabuk 
mezarı boylar.sın. 

Hale halka zulüm eden 
amir ve memurların hare
ketleri ise çok fena akıbet
!er doğurur. 
lıte bunun içindir ki Cum· 

huriyet bükümetimiz her ve
sile ile halkımıza kolaylık 
ve ıafkat gösterilmesi için 

emirler vermekte ve tamim
ler yapmaktadır. Bilhassa 
Cumhuriyet bükômetimizin 
fakir köylülere yaptığı yar· 
dımlardan Allah da insanlar 
da ho,nuttur. Köylülerini 
rahata kavuşturmıyau şehir
ler refahın yüzünü göremez
ler. 

-Devamı var-

DIKK. T 
Nar Bauramı Geldi 
Nar bayramı roünasebeti!e 

P1Darbaşı Safa gazinosu bü
yük fedarkir hb.JarJa aç.ıldı. 
Soğuk su başlarında yeşil çi
men ve Der ayva ağaç

ları altında eğlenceli va-

(ff allnn •••I) 

Şehirden Simalar 
(2) 
-Sayın Bay Atıf inan ifin

Ben yalnız - Bu kim dedim; Atıf İnan dediler 
Mühim mevki sahibi hem de Başkan dediler. 

Bir Şehir Belediye Doktoru imiş gibi. 
Her derde deva bulur sanki Lokman dediler. 

-YürO ya kulum- diye ses gelince Yukardan, 
Sessiz sedasız olur yola revan dediler. 

Söz ıöy)emesini de huabı gibi bilir, 
Nutuk söylerken kalır herkes hayran dediler. 

Bakarken gıpta ile Dağ gibi endamına, 
Böyle ııbhatda olmaz bir pehlivan dediler. 

Siyasi işlerdeki gayretinden söz açtım; 
Bu da bir Menemencioğlu Numan dediler. 

N. Damla 

!1::-d'ii *SG (Mffi 4 'GHPJ$iMlOMs: f* '*IS W*#WB+*P' 

DÜNYA A NELER OLUYOR 

31 yaşında 
büyük anne 
olan kadın 

Amerikada Providence 
şehrinde ikamet eylemekte 
olan Mis. Etıa Chaffe adın-

da bir kadın 31 yaşında bü· 
yük anne olmak rekonu ka· 
z.anmıştır. Bu kadın 14 ya
şında evlenmiştir. On sek;z 

yaıına virdığı vakıt beş ço -
• 1 • • ..l! - ____ .J_ 

buJunan büyük kızı geçen· 
lerde bir kız doğurmuştur. 

---o---
•• 
Olümü elektrik 

ten imiş! 
Amerikada Herry Chal· 

lenger adında bir katil ida
ma mahkum edilmiıtir.Cbal

lenger küçiik bir kasaba 
hapishanesinde mevkuf bu · 
lunuyordu. Elektrik sandal
yesine oturmak üzere idam 
gü ü bir otomobil ile civar-

daki şebire gönderilmiştir. 
Otomobil bir ormar.ıın kena-

rmdan gfçe rken Cballenger 
yanandaki iki gardiyanın 

elinden kurtularak otomo · 
bilden atl.ımış ve otomobil 
durnp gardiyanlar ininciye 

Pı-tates için 
propaganda 
yapılıyor 

Patatesin, Avrupada yal
nız yardımcı yemek olarak 
kullanılması lngiltere ziraat 

nnaretinin dikkatini ce)bet-
miş ve patatesin yeni yeni 
şekilJerde pişirilmesi için 
propaganda başlamıştır. 

Bu suretle memlekette pa
tates ziraati ve istiliki teş-• ... ........ ""''l uıuyuc. 

Şimdi patates, yalnız et 
yemc::klerinin yanına, gerek 
püre, gerek kızartma tar
zında konmakla kalmıyor, 
muhtelif patatesin yemek· 
lerini gösteren propaganda 
listelerine göre birçok yeni 
şekillerde piıiriliyor. 

O kadar ki patates, çay 
ziyafetlerinde bile yer alma· 
ğa başlamıştır. 

51~ 

Sakarya vapu- fHaikl;___n--liii~ ı 
ru~un boşalttı- ea;-;.-;.ıar; '!'!' 

gı ba~ırlar gı gösterıl 
lstanbul, - lıkenderun'a 

giderken ltalyanlar tarafın
dan tevkif ediJen ve içinden 
boşaltılan 900 ton bakırın 
iadesi için hükumetimizce 
yapılan teşebbUı üzerine 
ltalyan bükiimeti bu bakır· 

lan Saros adasında Dumlu· 
pınar vapuruna tahmil ettir
mek suretiyle iade etmiştir. 
Dumlupınar vapuru Saroıtan 
Mersine hareket etmiıtir. 

--o--
Kız Enstitüsü 

Muallimleri 
Arasında 

Eskişehir akşam san'at 
mektebi muallimliğine Izmir 
Cumburiye kız enstitüsünden 
Leman Arıkan, b:mir akşam 
san'at meketibi muallimliğine 
lzmir kız enıtitD.tüsündeo 
Vecihe Barutçu, Bahkesir 
akş~am san'at mektebi mual· 
limliğine lzmir akşam san'at 
mektebi muallimlerindEn Bel
kis Paşah, lzmir san'at ak
şam mektebinden Zehra 
Duru Kastamonu akşam kız 
san'at mektebi muallimliğine 
tayin edilmişlerdir. 

--o--
T Rf'P.A lr f~v.,İİ 
işine başla-

• 
nıyor 

Tafsilatını evvelce neşret
miş olduğumuz muhtaç çift
çilere toprak tevzii talimat
name,inin tatbikıaa gçümiş 
ve komisyonların teıkiline 
başlanmıştır. 

ilk iş olarak tevzi oluna
cak toprakların kadastro 
tahriri yapılacaktır. 

Maliye Vekaleti bu)ahrir 
işine yarıyacak malzemeyi 
bugünlerde mübayaa edecek 
bundao sonra muhtelif yer
lerde derhal yazılara başla
nacaktır. Yalnız bu tlihrir 
işinde kullanılacak malıemc 
11 küsur bin lira tutmakta
dir. 

ı• ·JJ• 1 me ıuır bd· ~ 
Umumi parklard• :e k•t'' 

bassa Karşıyaka de11ı k•"' 
sında bulunan tabt• ot' 
pelerde toplu olarak Jt' 
dukları yerlerde baıı ~ ,l 
sız adamlann kadıolı(J klf 
sına sokularak oturdll r"' 
ve bu vaziyetJeriyJe ~~11'1 
larımızı rahattııı et 

haber veriliyor. ~· 
Kadınlarımıra bor bif 

hilrmet edildiii böyl• d,'I' 
devirde bu adamlııın ~I 

düşilnceli ve sayıılı}~':er· 
etmeleri lizım geldiı•11 

kes takdir eder. ~ 

rn~=~!~~ 
Takma SsÇ 

Modası ~ 
E!ki zamanlarda ~ ~'İ~ ~ 

peruka çok moda ıd•· ~ıf 
saçlarından yapılan per; ps 
takmak ikek elb 'ıe ~ ~ 
moda idi. Fakat sorır•1~ 
moda itibardan düfdl~ 
$imdi ise gerek eski ~,ı ~ 
yeni dünyada peruk• t 
•oda olmuştur. d•f 

Şimdi Amerikadıa o• ı/ 
uzun saçını keıeo kıdt~ 
bu aacları i~in •lnl .--·ı-,o' 1 
gelmi , en fiatler verı 1 

1
p , 

~fizelce bir saçın k•tı~ 
bın dolardan aşağı deJl "' 

Bu modanın ttkt•1 l 
laamasına filimler ıi!beP / 
muştur. Meıbur yılc.:ısl•' ~ 
zibelerini arttırmak içiıl ~~ 
dilerine yakııan ıaçJ•' •'' 
peruka takmaktadırlar·~· 
l~r•. bakar4k sinema ~ 

1 
f t 

vımı kadınlar kendiler•P tt' ' 
kışan saçlarda• peruk• dY 
darikine heves etmifJelf~ 
Vaktile ,..perukayı yaJP•'. b~ 
•!idy~ları alırken şillld~dı0' ' 
tun kıba r Amerikalı 1' 01• Q 

lar bunu tedarike çahf1J
1

a- l 
Jar. Diğer taraftan stD ~ l 
ların peruka ihtiyacı dl ~J 
artmıştır. Bir stüdyo ab t 
muhtelif renk ve şekild'tır• 
5ü00 peruaa satın afaııf J 

Filimdeki her ıafhad• ~ 
ırn11 nom telif elbise ve şapkaya ~f 

Yo,811 beraberı·nde ı~çı değiştirmek mecbL1
1!-J kadar O"mooa dalıp izini ll tı olması bu ihtiyacı dos· 

kayb _ ttiı miştir. 

Eotesi güu bir wüfr.ze gelen llUI m'A~~~ikadaki moday• I~ 
polis ormanda araştırma Yolcu beraberiade gelen Amerikan filimlerinia telbf 
yapmış ve Challengeri öJil ve kıymeti 50 lirayı ge9mi- ne göre Avrupada ve b• ol' 
bulmuştur. idam mahkumu, yen eşyanın menıe şahadet- sus lngilterede peruk• ~ I 
o akşam çıkan fırtır. ada bir Bol çeşit, uygun fiyat, namesi aranmadan abdi ten- laıı mak adeti de taa111•"' .J 
yıldırım isabetile öJmüş. temiz, kratıkısız ve iyi mal. zilittan istifade ettirmesi mektedir. Moda kuruıo&J ~ 

Ölümü elektrikten olacak-•· Alışverişte saygı, doğruluk kararlaşmışbr. taya doğru gidiyor, delll'/ı 
............. ., .............................. ..... .J _ı kit geçirmek ve kışlak nar 

ve ayva ihtiyaçlarınızı temin 
etmek için Pınarbaşı Safa 
gazinosuna koşmalı munta
zam servis ucuz fiat 

mış! ve inan. Telefon :3882 30-1 ı Telefon T s· Telef~ 
.................... IZM IR ...................... ı 36- ~6 . ayyare . ıneması 36 ...... ,.Jllı 
ı ı ı 3 lncı T~şrın 1940 Perşembe gününden itibaren 1~ 1 

ı KIZ Kültür Lisesi Nihari ı ı 1?41 sınema mevsimi için saloular1nı yeniden •çıyot j 
KOŞ GÖR 

Hususi ziyafetler ehven fia.tla 
kabul edilir. Her zaman be· 
lediyenin garaj santralından 
otobiiıler hareket etmektedir • 

i E~!:~kul ve Lise sıoıflatı vardır. Ciddi bir ı.~:rıu •• i i ilk Projram YILMAZ ALİ ~ 
t«:rbiye yuvasıdır. logiJiıce; Fransızca, Almanca derslerinC: ıvazan: Viii Nurettin Oyoıyanlar: Suavi ve arkad•fı 1 

, ehemmiyet verilmiştır. Leyli 210 rıiharı 75 liradır. Üç : t iLK TÜRK AVANTÜR FiLMi 
ı taksitte alınır. Memur çocuklarından yüzde 10, şehit ço- ı ı ilaveten: G6rültillü Tiyatro (3 Kısımlık Komilı) 1 
ı cuklarından yüzde 40 tenzilat yapılır.. ı ı Matineler 3-5-7 ve 9,15 de 1 ...................................................... .............................................. ~" 



~3 

Gül, ister Alla ı 
lllthıı ıeumiı 

, 1 kadıı ! 
~ita banım, diğer ge

a_•lara aDJatıyordu: 

(Hallnn Saal) 

PREVEZE ZAFERi 
BiR AVUÇ KAHRAMANLA 

..._ Jaz bizim kaynana 
Ylıerken karf1ıına 

V, kocaman bir k6pek 
'1k1Dıf. 

Büyü Amiral Barba· 
bayanlardan bir me

IOrda: 
Sollra ne oldu? 
Soara etraftan bir çok 
Jttitip k6pek bahi•DI 
llllflar 1 

laanımıa verdiji bu 
ıevrek ve neı'eli. 

~~r takip etti 1 
laalde mllbaliiadan 

•ı.ıyan bu hali ve bu 
dOılln ve ıonra da: 

BOi, ister Ağla 
ilin 

"-ir Birinci icra memur
't dan : 
'1t. 'taef morona borçlu ölü 

' Hayim verislerinden 
lti Hayim ve diğer 
116 Gavriel Hayim ço
ra Alis. Daryo ve Han
fayaaa mütesarrıf bu-

11~1arı lamet:kaptan ma
l ayıel sokak yeni 1372 
•okakta klin 1 sayılı 

111 118,50 M2. de borç
ait 19.7S M2. hisseleri 

artırma suretiyle satışa 
"'1111111tır. 

'ıaci artırması 25-10-940 
lllnü saat 11 de İzmir 
icra dairesinde yapı-

ros Hayrettin zale~i 

nasıl kazandı 
-4-

Şimdi iki kadırga battı ı 
arasında bir yarış başlamıı· 
tır. Fakat Türk kadırgalara 

zamanın en narin ve seri 
gemileridir. Kürekçilerimi
zin yarısı bıristiyan forsa 
ise de, yarısı halis türktür. 
Türkler, bütiin kuvvetlerile 
küreklere asılırken gemilerin 
kamçıları, forsaların çıplak 
sırtlarında şaklıyor. Çelik 
bazalar, kadır~alarım1zı ade
ta uçuruyor, Düşman kadar
gaları 40 tane fazla ve battı 
harpleri bizimkilerden uzun 
olmasına rağmen, narin türk 
gemileri, kalyonların sağ ce
nahı sonuna. haçlı gadırga
lardan evci varıyorlar. Ya
rışı tiirkler kazanmıştır. Do· 
rio türk hıtbnın arkasına 
düşemiyeceğini g6rünce, tek
rar hattını aksediyor. Tllrk
ler de ayni manevra ile ... mu
kabele ediyorlar. 

___ .. ___ _ 
kanını bulamıyorlar. Düıman 
imiralı tekrar battı harbinin 
cihetini aksediyor. Barbaro1 
do dönüyor, vaziyet muha
rebenın 3 üncü manevrası
nın ayni oluyor. Kanırga 

hatları, tekrar Aya Mavro 
adasına giden bir rota üze
rinde kürek salhyorlar. 

Haçlı kalyoalerı, Doria'nın 
kadırgaları önünde bir ka
lenin suru veya bir mustah
kem battıa siperleri vaziye
tindedir. Andrea Doria'nın 
bu köşe kapmaca oyunun
dan maksadı, türkleri ken
di kalyoolarile kadırgaları 

arasına sıkııtırmakdı; sağa 
sola gidip gelmekle hem 
liirk gemicilerini yormak is-
tiyor; hem de rüzgar çıkma
sını bekliyordu. Bir yandan 
da kendi kalyonlarındaki 

Yazan: ABiDiN DA VER 

topların türk kadırgalarını 
hasara uirataceğını umuyor
du. Halbuki tlirk kadırgala
rının topları, daha uzun men
zilli olduğu için, bu manev
ralar esnasında hasara uğra
yan kendi kalyonları oluyoı -
du. 

- Manevralar yapılırken 
akşam yaklaşmıştı. Bir ta
raftan da, ufal..tan bir bora 
yaklaşıyerdu. Barbaros, düş 

manın akşam karanlığında, 

rllzgirdan r istifade ederek 
kaçması ihtimalini düşündü. 
Ve kati kararını verdi Bu 
kahramanca bir karardı : 
Tiirk Amirali, köşe kapmaca 
oyunundan bıkmııtı, diitma
nın kalyon batbnı ortasından 
y•rıp, bunun arkasındaki 
haçlı kadırgalarını muhare
beye icbar etmek istedi. 

(Devamı var) .. .................................................. .. 
t.~'· 
~me 16-20-940 tari-

t11 itibaren her kesin 

4-Şimdi ikinci manevra 
tekrar ediliyor. Ortadaki 
düıman kalyonlarının önün· 
de tllrkler, arkasında haçlı
lar, tekrar engine doğru, 
yeni bir yarıta tutuşuyorlar. 
Doria'nın bu manevralanoa 
isterseniz saklambaç, ister
seniz köşe kapmaca oyunu 
diyebilirsiniz. 

...... Ş. .... ~ •••• ! .... ~ .... ~ .... ~ ...... 1! ...... ı 
"'nıneai için dairede 

laua beher M2. konu-
-Jlbet 7 liradır. Bu kıy

Ylizde 75 ini birinci 
da bu1madıtı takdir

'rtırma en çok artıranın 
1 '-1.tıdtı baki kalmak iizere 

11 ıila daha temdit ve 
·940 salı günü aaat 11 
~'Ptlacaktır. 

1
Jaotelr aabibi alacakhlarla 
~~' •lacakhlaran ve intifak 
'Plerinia aayri menkul '"' . e 111deki haklarını husule 

1 
llltırafa dair olan iddia-

~~· ithu ilin tarihinden 
-~ rea 10 gün içinde ev

• lbilıbiselerile birlikte 
lb'-rlyetimize hildirmele1 i 
_. •der. Akıi halde hak
tapu ıicilile ıabit o!ma

k aata, bedelinin paylaı
•daa hariç kalırlar. 

~~rmaya ittirak için'yu
lliQ~ r•ııb kıymetin yiizde 
~· .. ~betiDde pey veya 

1 l:.ir bankanın teminat 
l t11bQ te•di edilecektir. 
t '1ipler daba fazla malCi-

~l almak iatiyenleriD 
tl 1~7 aamara ile memuri

'-"•r.e miracaatları ilin 
11r. 

Türk kadırgaları, düşman 
kalyon hattının önünde, bir 
sağa bir sola gidip gelirken 
harekdsiz duran bu gemile· 
rin armalarına birer salvo 
3avurmağı unutmuyorlar. 

Doria'nın bu manevrası da 
daha evvelkiler gibi netice
leniyor. Hıçlı kadırgaları, 

türk hattını enıin tarafındaki 
sai cenahından çevirmek im-

"Ege Aile Evi'' 
lzmirde senelerden beri 

otelcilik hayatında elde etti
ğim t~crübe ve kazandığım 
emniyet ve itimad beni 
Kemeraltında Şamb soka
ğında 35 numarda ( EGE 
AiLE EVi ) adı ile hakika-

lteu temiz ve nezih, sıhhi ve 
muntazam bir aile yuva11nı 
andıran bir yer açmaia sevk 
etmittir. ( EGE AiLE EVi) 
bilba11a talebeter için çok 
mlluittir. Mtlsteclri 
12-10 Feyzi Yardımcılar 

Böyle mi 
GörnlÜŞ ! 
E,ki harp zengi söyliyor

Ne tava ekmeği var, ne şe· 
ker vesikan va, ne iaşe ne
zareti var, ne de vagon ti
careti var .. H'ç böyle harp 
görmedim!.. 

Bire Bir 
Dolıtor (Hastanın karııı

oa)-Haı ıın, kocanıza rakı 
içmeği menettiğim zaman 
düşüp bayıldı. 
Kadın-Biraz rakı kokla-

taydınız derhal ayılırdı! 

intikam! 
Hikim, maznuna sordu : 
- Evvelce sizi görmütlll

ğüm var galib"? 
- Evet, Hakim, bititiii-

nizdeki komıunun kızına 
ıarkı derai •ermiıtim. 

- Y aaal... Si&i bet aene 
•iır hapse mahL um ediyo-
rum. 

Masum! 
Niçin aibyoraun Ali? 

- Kork~t canımı acıttı. 
Bat ıma bir yumruk attım, 

birden o eiilince elim du· 
•ara çarıtı. 

Çocuktan al 
haberi! 
Hanım teyze siz res

sam mısınız ? 
- Hayır yavrum, niçin 

sordun bakayım ? 
Dün, annem babama 

sizin için öyle boyanıyor, 

öyle boyanıyor ki.. demiş

ti del... 

BiLİYOR MALiNi 
Leyli - Ayol senin ni

şanlın parana tamah ettiği 
için alıyor ... Senin paranla 
borçlannı ödeyecek!. 

Pervin - Yalan s6ylüyor
ıun. 

Leyli - Yalan s6ylediği
me na11l hükmediyorseu? 

Pervin - Evveli, benim 
bildiğim, nişanlım borcunu 
ödemez! 

-o-

lKl DUA 
- Bayaaaclğım, ıevıilinin 

batı için, on parn ver ••. 
- Benim sevıilim falan 

yok.. Allah •ersini 
- Ôyie iıe ıiıe de Allah 

versin bayancıjıml 

l 

S 1 nci Teırin 

@ •••••••• ıa:oo 
IJıKocamı Ne-ı 
~ıden Sattım ?ı 
@••••••••o.~. 

f:i61 Yoıan:SIRRI SANLI ............. 
-~~~~'~'''''''~~~ 

Mütecaviz miıafir ellerini 
çırparak bağırdı: 

"Bravo.... Bay elinde d&rt 
birlinin teıplandığ'ını t•hmia 
edemedim. 

Öyle ise sayın bayan, em
rederlerse, mOıaade buyu· 
yurlarsa birer ıampanya 
içeriz, içimizdeki ateıi bu 
ıuretle biraz söa.._Of aı.
ruz." Oediii duyuldu. 

Benden baıka ve kocam 
da dahil oJduiu halde öteki 
misafirler zengin bayın elin
den uçurduğu l:ianknotlardan 
dolayı içinin tutaıtuğuna 
biikmettiler. 

"Öteki partide sıra sizin
dir diye bağırdılar: 

Halbuki o, şehvet saçan 
gözleriyle bana yiyecekmiş 

gibi bakarak ve sanki lisanı 
halle " hepsi senin yoluaa 
feda olsun" der gibi bir ta
vur takındı. 

Şüphelerim ıittikçe kuv
vetleniyor ve hiddetten mü
tevellid heyecanım artmakla 
beraber bu adamı daha iyi 
anlamak merakile ıerbestane 
hareketlerime daha ziyade 
cereyan vererek bu muşmu
la suratlı herife sahte mef
tun nazarlar yolluyerdum. 
Oyun ayni hararetle gene 
başladı. 

Misafirlerin çoiu birer, 
birer vaktin geçtiğini ileri 
sürerek dağıldılar. Saat iki
ye yaklatmışb. Dikkat etli
yordum. 

Bu adam hem oyun oyau
yor ve hem de miitemadi
yen kocama Ser kil : di bos
för sigarasından sık, sık ik
ram ettiği gibi bazen de 
k?ndi elilr. doldurdaju p-

lrabı sunuyor •e arada da 
konyak alınırsa başka ttlrlü 
çeşni hasıl olacağını ileri 
sürüyordu. 

Bu meçhul adamın kara
rını iyiden iyiye anlamak 
için ben de kendisine yar
dim ediyor ve bayın buyur
duktan cidden isabettir di
ye kocamın kadehine ara 
sıra ben de kendi elimle 
karışık içkiler doldurmakta 
devam ediyordum. 

Aptal zengin, güya benim 
de onun hislerile ortak ol 
cıugumu sanarak aruıra 
gözlerini süıyor ve beni al
kışlıyordu. Saat üçte artık 
kocamda derman kalmadı. 
Bir taraftan içkinin tasyiki, 
diğer taraftan oyunu11 vur
duğu ağırlık ona ıaadalyası 
iiıerinde ıızdı. 

Ben biraz sahte telif eıeri 
gö•tererek kocamı yataiıaa 

(De•amı nr) 

Dr. F alıri Işık 
ızmir Memleket Hutaneıi 

Rontkea Mütehu•ııı 
Roatkea ve Elektrik tedaviıl 
yapılır. ikinci BeJ'!er Sokak 
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IHalk doktoru-1 G ŞEHiR HABERLERlj 
lnun öğütleri: 31 1.~ ~&LI[~ ~~ 
•• ---o-- •• Y auılacak kou-

Polislerimize dün hükômet 
konağı salonunda diploma 

mükafatları ve,.ildi 
Ozua Dmlr, ebedi genç. rii ve yollar 

ilk hastalıktan D~n vat~ B. Fuad Tuks~-

·---------
- Baştarafı Birinci Sahifede -

inan, Nuri Serim, Fahri 0- met Gülenç. Niyazi Sunğur, 

1 Jıo rıyasehnde toplanan Vı· korunmak liyet ~ilimi encüm.eni lz~ir· 
kay, Mehmet Aydoğan, Ha- Ali Ôzavcı, Ali Yavuz, Se-

-2-
ilk 6ğ6d6mib:de bir az 

anlatmaia çalışbiımız gibi, 
biz bu ılltuuda hastalıkların 
tedavisi usulleri kadar, bat
ta bundan daha çok fazla 
9atanda1lann hain, zalim 
hastalıkların pençelerine 
düımemelerini temin edecek 
faydalı bilgiler, kurtarıcı va
ııtalar göıtermeğe gayret 
edeceğiz. 

Çtlnk6 bu zamanda fakı r, 
batta orta halli bir aileye 
çatan, musallat olan bir iki 
butabiın ve bunların do
ğuracağı masraf, ııkınb ve 
nıllrapların ne demek oldu
ğunu iradı, kazancı yerinde 
kualara dolu zenginler anh
yamaz. Bir aile resinin evi
•İ• kirasını, çoluk çocuğu· 
nan yeyim, içim ve geyim 
maaraflarıDI ve daha bir 
e•e yapılması elzem bir 
bayii maıarifab, mekteplere 
clevam edecek yavrularının 
kitap 6cretlerini denkleıtir· 
melde utraıtığı bir anda o 
aile efradından birine çata· 
cak ciddi bir haıtalı k ve 
bunun icabettireceği doktor, 
ili ilcreti ve masrafları ba
zen o eve dütmüt bir yıl
dırım, bir bomba tahribatını 
Japıyor. 

Bu ı6zlerle, yalnız fakir
lerin, büdceleri dar ve ukı 
olanların hastalıklardan ko · 
runması lizım gelece
iini söylemek istemiyoruz. 
Bilakis, fazla zengin olup 
ta fazla yiyenle, fada içen· 
ler .• Az harekette bulunan-

ı lar, muotaxam uyKu uyuma-
yanlar fakirlerden ziyade 
hastalıklara uğrayabilirler 
bunun için boğazıua fazla 
duıküo zeuifinlerio bazen 
perhiz yapmaları ve sıbhi 
tedbirleri nazarı itibara ala
nk oruç tutmaları, az yiyen 
çok uğratan fakirlerden da
ha ziyade lüzumlu bir ıhti
yaç ve mecburiyettir. 

Hallı Doktoru 
-Devam ~decek-

Doktor Ôperatlr 

Dibi Öke 
lZMIR ASKERi HAST ANESI 
KULAK, BURUNveBOGAZ 

HASTALIKLARI MÜSEHASSISI 
ikinci Beyler aokatı No. (80) 
Haatalarını her ıün ötleden 
••ara kabul ye tedavi eder. 

Ödemış arHındakı şose uze · 
rinde inşa edilmesi icabedeu 
köprUyü 1200 lira mukabı
linde bir müteahhide ihale 
daıiştir. 

--o--
Nüfus sauımı için 
son hazırlıklar. 

Umumi nüfus sayımının 

yapılacağı 20 ilkteşrin yak
laşmaktadır. Bu münasebet
le dün vali B. Fuad Tuksa
lın reisliğinde bir içtima ak
tedilerek yapılan hazırlıklar 
aözden geçirilmiıtir. 

Balçova, lociralh, Mersin
li. Salhane, Bayraklı, Turan
lar, Karııyaka ve Bostanlıda 
lzmir merkezi ıayım mınta
kası içine alanmıştır. 

--o--
Bu gece saatlerinizi bir 

saat aeriue alınız 
Bu gece saat tam 24 te 

(12 de) ıaatleriuizi bir saat 
geriye alarak 23 (11) yap
mağı unutmayınız. 

Japon Baş
vekilinin 
beyanatı 

Tokyo (A.A) - Üç ta· 
raflı paktın imzasından son
ra matbuata yapuğı ilk be
yanatta başvekil Konoyo 
demittir ki: 

- Pasifikte harp veya 
ıulh, şark ve garp nısıf kü
relerinde Japonya ile Ame
rikanrn mütekabil menfaat
lerine ce ıekiJde hürmet 
edeceklerine bağlıdır. 

lil lbrahim Tanay, Hüseyin lim Kublay, Bekir Yurtlu, 
Yazıcı, Remzi Yükıel, lsma· lbrahim Genişoğlu, Ce1det 
il Hakkı Yıldır, Mustafa Aktuğ, Salih Atmııdört, 
Yılmaz, Muhlis Coşğun, Hik- Hasan Erdoğan. ______ .. ____ _ 
Brenner 
Mülakatı 

-o-

-(Baştarafı Birinci Sayfada)
Führer ve Duçe Alman· ltal
yan noktai Dazarlarına teati 
için bugün Brennerde müli
ki olmuşlardır. iki devlet 
adam• üç Hat süren bir gö-

rijıme esnasında iki mt.mle
keti alakadar eden Llltlin 

ıneıeleleri hariciye nazırla
rının huzuru il~ müzakere 
etmiılerdir. 

Berlin (A.A) -D. N. 8. 
bildiriyor: 

Berlin matbuatı Brenr:erde 
yapılan mühim mülakatlar· 
dan bahsetmektedir. 

Alkemany z~ytung gaze
tesi iki büyük şef arasında 
ya pılen her görüşmeyi fev· 
kalide tarihi hadiselerin ta
kip ettiğini yazmaktadır. 

Hamburgeo Feoı Benblad 
gazetesine göre mülakat es 
nasında sulhun tanziminden 
olduğu kadar harpten de 
babsedilmif olması mubttmt-1 

ise de harbıa yeni bir saf
haya girmek üzere bulun
ması ihtimali daha fazladır. 

Gazete, Breoner mülakatı 
hakkında şiındid~n tahmin
ler yapmanın lüzumsuz oldu
ğunu, çüokü Breonerde va-

gonda verilen 1'ararların ne· 
ludeo ibaret olduğ\J öğre· 

nilmekte gecikilmiyec• ğini 
ila ve etmiştir. 

• On iki ticaret 
gemisine hü
cum edildi. 

--o--
Londra (A.A) Hava 

kuvvetlerimiz Dünkerk açık
larında on iki ticaret gemi
sini bombardıman etmişler 

ve bu hücumda alçak bulut
lardan istifade edilmiştir. 

--o--
8. ÇÖRÇIL 

Çin elçisi ile 
görüştü 

Loudra (A.A) - Çinin 
Londra büyük elçisi dün ak· 
ıam Bay Çörçilin daveti 
üzerine başvekili ıiyard et
miştir. 

--o--
Gelenler 

Denizli mt:buslari doktor 
Kizım Samanlı ve 8. Tahir 
Berkay Denizliden, inhisar
lar müfettişi B. Ata Pelin 
Alaşehirden şehrimize sıel
miılerdir. 

--o·--
Karısını sopa ile 

dövmoı. 
lkiçeşmelik hacı basan ıo ~ 

kağında Mehmet oğlu lb:a
him geçimsizlik yüı.lindeo 
karısı 35 yaşında Rukiyeyi 
sc pa ile darp ve yaraladı
ğından yalu lanmıştır. Başvekil, üç taraflı p kta 

rağmen Japonyanın Ameri- #.,.~ .... ~ .................... ~ ................ ., •• .,., 
kayı sebepsiz tahrik etmi- : ELHAM A Sl.NEMAS11101 ı 
yeceğine işaret etmiş, fakat ı n ı 
iş birliği yapmanın ilk şartı ı Bugün matinelerden itibaren : 
Japonyanın şarktaki vaziye- ı 1940141 Sinema me•ıiminin ilk haftası şerefine senenin ı 
tine karşı Amerikanın yeni- ı ilk Türkç~ sözlll filmi ı 
den anlaJlf ve sempati iz- ı p . . s a·· 1 • : 
bar etmeıi olduğunu ilive ı ompeının on un erı : 
etmiıtir. ı On binlerce fiınran-Dünyamn en sefih şehri- Lavlar al- ı 

S6zü Şovyetlerle müoas~- ı tında mahvolan muaızam bir medeniyet. Proğrama ilive ı 
bataf ıetırken ~· .Konoye uç ı olarak- Amerikadan yeni gelen tabii renkli en yeni Son- ı 
t~ra h pa thı ı·fOQlb~ntbe.rn prehn· ı bahar Modası filmi. Fokı jıırnal'da- en son ve mühim ı 
sıplere mu a ı ıç ır tara ı h b 1 ı 
1 d • J .1 a er er. oma ıgını ve aponya ı e . 

Sovyetler uasıoda ihtillf ı Seanslar he~ giln 2- 3.30 -5 30 -7.30 -9.30 cumarteu ve ı 
kaynağı olabilecek imkin- ı pazar günlerı 11.30 da başlar. ı 
1 k b'l ld • k d ı Dikkat - Haftanın blltün günlerinde ilk batlama ae- ı arın a ı o ugu a ar 
azalacağını ümit ettiğini ı ansları UCUZ HALK MA TlNElERIDIR. Fi. 20- 25- 30 I ...._ .............. ·······~··••.ı aöylemiıtir. ~ - • 

Aşçı Osman ra 
dıkauı muhtıllf 

ıerinden ıu 
-- _. l 

Diin öğleden ıoor• dl 
mdık Hasta sok•i1' 
aile faciası olmuf ff 
Osman karısını ağır 1 

yaralamıştır. 

Yarafame hakkıad• 
ğımız lahilsata 16"' 
04ma~ bundan b~ ~ 
16 yaşıoda Sıddık• 
bir kızla evJenaıitl~ 
haftasına aralarıod• 
çimıizlik baı gaat 
08man evine git 
başlamışbr. 
Oım•a malüm ololl~ 

sebepten dün eve Jİ~1 

tekrar kavıraya tu"__,_,., 

dır. Osman hamil bol 
kamayı çıkarek kartf. 
dıkaoın sol memetİ 
ve daha bir çok 
aaphyarak ağır sure 
lamışbr. 

Sıddıka derhal b 
ye kaldırılarak tedafi 
alınmııtır. Yaralıo•• 
vaziyeti tehlikelidit· 

KEMER~ 
uıauınhanecı -... 

dostu ıı ... 
tehdit etti 

Dün akşam . J( 1' 
ümumbanede Vaıfıy~fl 
ne sarhoş olarak gidell 
hdereli Şerafetti oi~ 
met kıskançlık saik•' 1 
tu V .. sf-1ye iJ_. ka\lf' 
ve hamiJi bulundul11 

cayı çekerek Vaıfıy'~ı 
le tehdit ettiği tır• 
banca yere dilşmOtt~ 

Vasfiye bu fırlltt 
fade ederek ıokai• 
rak Hatiçenin e•iıı' 
etmişse de Mehmet 
giderek tehdidiu• 
ettiği sırada yetişe• 

memurları tarfıadı• 

lanmııtır. 

AllU-i Y-arald. 
Karııyaka aley~~ 

oğlu Ismail Yaıar 0 ',I 
ıeleıinden muıtaf• p 
yaııada Aliyi çtkl·ı11 
ayarı baldırından laV:. 
rette yaralaclığıad•• 
lanmııtır. 


