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1-titler ile Mussolioi ara 

,_ b tında Breanerde vu-1 
)etı• talan mülakat eski ve 

1 d .. 
QOfl Unya matbuah:aı UZUD 

hl' u tefsirlere batta garip 
t~/P dedi kodulara sevk 
.. ,· Bu garip dedi kodular 
•e ~~tı~a bir sulh akta imkan 

-1 
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Aıni•İ Vfl! 8aı 

Muharriri 
SIRRI SANLI 

I dare: /~mir linci 
B. •okafrnda 

(H. Seıi) Matbaa
sında basılmııtır l 

1 

Dün gece ha-Amele sendi
kaları harbe 

devam azmini 
va muharebe

leri olmadı 
Londra (A.A) - Dün 1n

giJtcre üzerinde ehemmiyet· 
li h~va muharebeleri olma
mıştır. Güneşin batmasından 

biraz sonra münferit uçan 
bir tayyare tarafındao bom
balar atılmış yarah ve ölü 
yoktur. Gece lngiltere üıe
rivde başka biç bir düşruan 

::,,....~~;:~!~~~~~~~·' ;:;~:~~iştir. 

bildirdiler 
Londra (A.A) - Amele 

sendikaları foplanhsında 
harbe de•am azmini bildiren 
bir karar sureti umumi kc n · 
seye teklif edilmiştir. Ka
rarda lngilizlerin mü-:lafaa-
11nda hizmeti geçcnleriutebcili 
yıkılan sığnaklar ve zarar 
gören meıkıenlerio tamiri 
milli bir vaz.ife olacağı zik
redilmektedir. 

---oı---

Q hınali de mevcuddur. 
._t.~ habere dedi-kodu na · 
~· e bakmaktan başka bir 
'-th Yoktur. Çünkü zafer 
•etd~!~uğunun Almaoyaya 
~'• tı gururla, lngiliz mu
''İteıııet zaferinin Büyük 
~ ~Ya ve onun yanı başın· 
~t Çthşrnak için fırsat gö · 
~~·en Amerikaya telkin et-

DÜŞÜRÜLEN BiR ALMAN TA YY ARESI 
AMERIRAYA 
HÜCUM 
EDERSE 

Serbest lrlan
da bitaraf lıiı
nı silahla mü-

L'' e""' • • • ~ . ~•uyet ve ıtımat ve 
•e •ki deyJete babseylediği 
ltt ~deceği müthiş haıırlık
lle lllıkinından sonra Berlin 
ııı, ()ndranın nasıl bir sulh 
n~~ı~a oturabilecekleri bu 
' •çıo anlaşılmaz bir mu-

.. rı., halini almıştır. 
~~6 Nevyork Taymis ,, gibi 
'iQ it Amerikan gazeteleri
~~ Yazdıklarına bakılırsa 
-.et ·ıc ~-dtı ayı lngiltereye ka-

~-- itan bu müthiş Ingiliz 
~~ ''en:ıeti Vaşington hü
~et tliııe de geçen her ayın, 
~, ~Gtıün logilizlerin lehine 
''it lnıanların aleyhine ola-
O kanaatini birleştirmiştir. 

tı-. halde. Brenner mülika
det~ ~Ugünkü harp gidişiLİ 
•ey lfhrebilecek bir düşünce 
tti~ bir karar doğurabile
içıll1 1•11 ve tahmin etmek 

laınamen imkansızdır. 
~ SIRRI SANLI 

, ltı'liliz baraj 
t~§İnin parlak 
lbir zaferi 

~I 0"dra (A.A) - Londra 
b,t:~•İode evvelki günkü 
"- J •teşi geçen haftaların 
'-•t llıiitlıiıi olmuş ve iki 
e., de,am eden bu ateş 
bil,''•tada toplar bir dakika 
t •U•n:ıamıılardır. 

'-'tı0:draya 20 kilomdre 
~idt ede bulunan bir müşa
't,1~ bnlattığına göre baraj 
lt.I'~ 6tün tayyare yollarını 
ı-.~, -·· ve onlara reçmek 

t...ı'ırıı •ermemiıtir. 
l~ı il ~il tayyareleri yalnız 
bfı.._. 0

1 
taya iki bomba ata-

1-t, •ı er ve diğerlerini kır· 
'ıı •tarak ıavuşmuşlardır. 
~ :~dafa baraj için hakiki 

er olmuıtur. 

ALMANL ~R 
--o--

Son hücum
larda 
--o--

104 Tauuare ile 250 
pilot kagbettiler 

--o--
Londra (A.A) - Beş teş

rinevvelde nihayet bulan son 
hafta zarfmda AlmanJano 
fogiltere üzerinde yaptıkları 
hücumlarda tayyare zayiah 
104 dür. Bu yekuna kayıp 
ve düştükleri görülmeyenler 
hariçtir. Ayni zamanda 
250 den fazJa pilotları öl· 
müştür. Buna mukabil lngi· 
lizl~rin kaybettikleri 40 tay
yareden 21 pilot sağ ve sa· 
limdir. 

Londra (A.A) - Evvelki 
gece bombardıman tayyare
lerimiz Esende Krop fabri -
kasına Kolonyada askeri he
deflere Roterd.mda gemiler 
bombardıman edilmiştir. 

Bu hücumlarda tayyarelc
rimizden üçü üsleriı: e dön- ı 

memişleıdir. 

Klerk serbest 
bırakıldı 
--o--

Bnkreş (A.A) - logilte· 
nin Bnkreş bilyük elçisi per
şembe günü serbest bırakı· 
lan Klerkı yatakta ziyaret 
etmiştir. 

Klerkın ifadesine göre 
mevkuf iken gördüğü kötü 
muamelelerden kımıldayacak 
bir vaziyette olmadığını ser
best bırakılmak için on bin 
levi verdiğini ve yolda gi
derken üzerine gençler ta
r•fından ruvelverle ateı açıl
dığını ve kurşunların isabet 
etmediğini söylemiştir. 

--o--
Brenner 
Mülakatında 

Karşısında 
Bir barış aktı im- Amerikan 

--o-

kanıda mevzuubahs 
oımuı imiş 
--o--

Londra (A.A) - Royterin 
diplomatik muharriri di-
yor ki: 

Breoner mülakatı için bir 
ç.ok ihtimaller dedi kodular 
ortaya abldıktan maada bir 
barış akdi imkinından da 
bah~olunmaktadır. Bununla 
beraber bu hususta. kat'i ve 
sarih maifimat yoktur. Dik
tatörlerin yeni usuHerle mi 
yoksa eski usullere devam 
etmek şeklinde mi çalışa· 

caklarını ancak zaman göı· 
terecektir. 

Donanmasını 
Bulacaktır 

---o--
Londra (A.A) - Royter 

Vaşingtondao hnber aldığı
na göre Japonyaaın üç sene 
devam eden kargaşalıkları 
bertaraf için bitaraflık ettiği 
hakkında ki iddia istihza ile 
karşılaıtmıştır. Amerika Bah· 
riye nazırı bay Nokton, ya
pılan tehdidlere Amerika 
milleti boyun eymeyect.ği ve 
Japonya Amerikaya hücum 
ederse karş,smda Amerika 
donanmasını hazır bulacağı
nı beyan etmiştir. 

dafaa ede
cektir 

Eondra (A.A) - Serbest 
lrlanda başvekili Devalera 
söylediği bir nutukta serbest 
lrlandanın şimdiki kuvveti 
eskisine nazaren yedi miıli 
fazla arttığını mahalli emni· 
yet için 200 bin&gönüllü ya-
zıldığını ve bitardbğı müda
fa için bütun birleşik lrlan-
dahların and içtiğini beyan 
etmiştir. 

Vanda bir 
konferans 

Van - Halk partisi mü
fettişi 8. Hasan Reıid Halk 
evinde bugünkü durum hak
kında bir konfranı Yermiıtir. 

Biri-Bir kahve pişireyim de ıu Avrupanın haline bakalım. 
Öteki-Ne lüzum var .. lngilizle birlikde Amerika da bir davranırsa ne olacağını ıöyle

mek için falcılıia ihtiyaç kalmaz. 



SAHiFE 2 

faiiiiii MUiAFfAKI Çekoslovak. ticaret anlaşma· 1 OLMANIH SIRLARI İ sı tasfıye .. olunuyor 
•bagatta hnrkas Muval~ ÇekosJovaky• ile yapılmış olan tiçaret ve kliring anlaş
• 1 U il İ masının tasfiyesi kararlaştırılmıştır. Anlaşma hükümleri da-

Fllos.of un Köşesi: 
Ramazanda 

sünnet 
düğünleri 

ister Gül, ister dl 
Kocalarda 

Para ile ·aıınıp satıll 
lflk Olabilirmi?-Evet!I bilinde kliring yoliyle ihraç olunan emtia bedelleri emtia 

eı ithali suretiyle tasfiye olunacaktır. ---o-- mı imiı?! L Yazan: SJRRI SANLI ~ 

ıa;n~zd:;ı ~d~;~ Birlik iz°isı -;a;irlerin 
kendini mühim bir caklan ihracat 

yapa-
Ben, 6yle eski muharrir

ler gibi usul, adet yerini 
bulsun diye her sene gazete· 
lere ramazan musahabeleri 
yazan yazıcılardan değilim. 

Fakat şu bizim bildiğimiz 
meşhur ~kantar ağa!n zade 
Salaheddin bey eski antika .. 
ları yerin dibinden çıkarıp 
aleme telliye, pulluya, mis
kal, miskal sattığı bir za
manda bizim enayilik dev· 
rindeki (sultanlar devri)can
lı antikaları yerin dibine 
geçmesi hakkında birka~ 
söz söylemekten kendimi 
ıtalamıyacağım. 

-.---
B. ı ·ı· k d ı •• ~er 11 ngı ız a ıP Sil' 

doktorlarından biob•f' ~· 
tan ile evlenmir1 fak•t ol'' 
çimsizlik başlar, adaıP ~ 
nır, nihayet kaçar. 1'• lı" 
peşine düşer, onu ar•'• J. 

terafı alt üst eder, ~ul•01~ 
En son bir dedektıfe ,,,., 
vurur, kocasınıoın bu)uo 

Bir ihracat birliğine aza olan tadrlerin ihracat ruhsatna-
JBrl lk sagmasına mesini haiz bulunduğu ve ihracat lisansı aJdığı takdirde 

dikkat Bdl
•I azası bulunduğu birlik mıntakası haricinden de ihracat ya-

-o-
insan terbiyesinin çok 

iinemli bir düsturu vardır. 
Bu kanuna riayet edilirse 
biç bir vakit başımız derde 
uiramaz, müsterih yaşar ve 
her yerde emelimize muvaf
fak olur, tatlı bir hayat ge
çirir, saadete kaYuşuruz. 
Eğer bu prensibe aykırı 

hareket edersek o vakit iş· 
lerimiz ters gider ve netice 
her zaman fena zuhur eder. 
Ondan sonra da neden be
nim tuttuğum işler bozuk 
d6zen gidiyor ve neden ha
yatta muavaffak olamıyorum 
diye kendi kendinize sual 
irad etmeyin. 

Çtinkü bu bata kendiniz
dedir. Çünkü muvaffak ol
manın ve herkes tarafından 
iyi tanınmanm ve karşılan
manın kanuna aykırı hare
ket etmiş oldunuz. 
Kanun şudur: Karşınızdaki 
adamın kendini mühim bir 
vulık saymasına dikkat et

mek· 
Zira mühim olmak ve her

kes tarafından öyle görül
mek insanın en içli ve en 
derin iştiyaklarmdan ve ioti· 
yaçlarmdan biridir. Zaten 
insanları hayvanlardan ayıra 
bu değil midir? 

Hatti denilebilir ki bütün 
medeniyet bu iştiyak ve mec
riyetten doğmuştur. Eski 
zamanlarda bile Asyada din
ler, mezhpler ve saltanatlar 
kuranlar Konfoçios, Zerdüşt, 
Fofio hep bu yolu tutmuş
lar ve birçok insanları ken
dilerine çekmişler ve milyon
larca salikler, müritler ve 
tabiler bulmuşlardır. 

.. Başkalarının size nasıl 
muamele etmesini ısterseoiz 
siz de onlara öylece mua
mele •ediniz.,, 

Siz kiminle görüşseniz on
dan saygı bekleraioiz, hakiki 
değerioiıin tanınmasını ve 
ta~dir olunmasını özlersiniz. 

Her nerede ve haoği işte 
olursanız olunuz değerinizio 
anıılmaıım istersiniz. Yabıız 
bu takdirin samimi olmasını 
ve bir · takım dalkavukıarla 
karıılaşmamanız• özlersiniz. 
Slz.dc D her yerde SOZ açıl· 
maamdan hoşlan. rsınız. Bun
dan zevk duyarsınız. 

Ôyle İH bu u3u!ü önem 
verin. 

-Devamı var-

pabilmesi kararlaştırılmııtır. 
·~-------.. ·--~------

Bir dilenci kadının üstünde 
bulundu 631 lira 

lstanbul - Bakırköyünde 80 yaşında Marik& adında bir 
dilencinin ilzerinde 631 lira 84 kuruş para çıkarılmışhr. 

Amerika do- Alman tethiş 
nanması Avust sistemi lngilte
ralya ve Sin-!reyi yıldırmadı 
gapora gidecek 

--o'--
Vaşington (A.A)-Havas 

ajansının muhabiri bildiri· 
yor: 

lngiltere büyük elçisi Lord 
Lothiaoın Avusturalya orta 
elçisi Bay Cassey ve harici
ye nazırı bay Kordel Hull 
ile yaptığı son görüşmeler 

beynelmilel meseleler ve 
bilhassa Pasifik meselesi 
hakkında bir anlaşma vuku
unu derpiş ettirmektedir. 
Bay Ruzveltin tekrar intiba-
bıaı bir lngiliz - Amerikan 
anlaşması takip ettiğt tak-
dirde bu anlatma siyasi ma
hafiller için bir sürpriz ol-
mıyacakhr. Amerika efkarı 

umumiycsinde ve en ziyade 
infirat taraftar1 olanlar da 
dahil olduğy halde sanato 
azası nezdindeki aksülamel 
Ruzvelt hükumetini lngilte
reye karşı teşriki mesai ve 
yardım siyasetini takviyeye 
teşvik ve teşci etmektedir. 
Bazı Ameıika deniz mahfil-
leri bir kısım Amerika filo-

Londra (A.A)- Nevyork 
Taymisin muhabiri şunları 
bildiriyor: 

Brenner Mülakatı Alman 
tedhiş sisteminin lngiltereyi 
ylldumağa muvaffak olama
dığının itirafıdır. 

Lundra (A.A) - Royterin 
havacıhk muharriri bildiri-
yor: 

Londraoıo mukave-
meti maneviyetı lngilte-

renin istilası ümidini suya 
düşürmüştür. Londraya ilk 
haftalardaki hücumların şid
det ve vahşeti Varşovayı 

yere sermek için dört hafta 
kafi geldiğini söyliyen Hit · 
lerin geceleri 150 ve gün
düzleri 500 tayyare ile Lon-
drayı da yere &ermek ümi
dinde olduğunu gösteriyor-
du. Londranın ğçirdiği fena 
geceler ve rahatsız gilndüı-
lerden sonra en az eskisi 
kadar maneviyata sağlamd1r. ___ .... __ _ 
Kaymakamlar 

Onun kavlioce : O devir
lerde ramazanlarda bir ta
kım softa bozuntuları, goy· 
goycular lzmire akın eder· 
miş, edermiş te lzmirdeki 
budalaları soyar soğane çe
virirlermiş! ..• 

F esubehanallah! Canım ..... 
lımirliler o kadar saf mı, 

lzmirlilerde soyulacak göz 
var mı? Kon yanın bilmen 
ne köyünden mollalar, şu· 

radan buradan yufkacı ka
dınlar, ver elin lzmir diye
rek heybeleri salla s1rt eder-

için görüşür. ocl~ 
Adam işe koyulur, k ritı 

bulur. Kadına haber ,e 
kadın sorar: tiri· 

- Kocamın bana ge d'1 
lip teslimi için ne k•b•' .,. 
masrafa katlanmaıD 1 

der? ı:ı 
ıo..ill" - Tamam seksen , . 

lirası. ot' 
Kadın düşünür ve •01,,ı 

dedektife döner ıu 16• 
söyler: .,_. 

- Hacet yok, ben bUd b' 
dar para ile iki koca ·~U 
alabilirim, ne diye es1'~, 
bir herif için bu par•Y1 

fedeyim? 
dıJf 

Ey okuyucum bunu 41 
da, baıka memleketle'~, 
kocanın alımp satılıo.~·o•: 
mal gibi telikki edild1i 1 

Jermiş te evlere hanlara, ail 
gervaasaraylara dolarlar.Her İStOr GU'" I, ı·stBr~! 
kapı önüne saç kurarak ~ 

halka bezdirme dağıtırlar· •UIRlll llllliBmDD••m•lllllliıılll ,tı' 
mış gibi aslı astarı oJmıyan lise giren ve bu boc•dll'' 
masallarl bir, bir ellerini öperek ~ 

Evet, lzmire fılhal bazı lar1nı Saliheddin kant•' iti' 
taşralarca tanınmış maruf masa idi, gene bu oıu" ~· 
hocalar gelir halka camiler- beleri kim yazar yaısıo ~ 
de vaiz ve nasihat ederdi b v k p d111 

nımam, çu agu ya ı ~,r 

ve bu vaizlerın içinde kirli kenarında keyfime bl 
evliya gibi fakirleri ve cen· dımf 'f,lib' 
netin kayd1rakları yaası ka- Fak.at; ne dersiniz. ~o· 
dayiftendir diyecek derece· bakın ki ... Her halde 0 o'ıl' 
de fudla düşkilnlui de caların hayır ve duallıtl, jOı 
bulunurdu!. cak? ... Bugün deyme l~:i~' 

Ramazanda, çocuk eğlen· namı hemen hemen ki11 e' 
sin diye çok sünnet düğüuü te cihanı tutacak, i~ol 
olurdu. Satiheddin bey de iÜD Avrupalı bir arı• Si' 
bu ayda sünnet olmuştu, bir gazete muharririn"' . . ,1 

dedesi belediye reisi idi. liheddia Kantarı bir ''b· 
Kısa boylu, top sakallı, zeki methetmiş, liflar1 taoı 0 

dl' 

sunun yakında Avustralyaya ve zeng-in bir zattı. Rüşdiye Hatta namı bile taribe ' 
ve Singapura gidecegv i ve d d L k b' t d · 

arasında 
-o- cad esin elf;i ev !erinde ho- çece ır za emış. f' 

Sivgapu:da en mühim üssü- Akdağmadeni kaymakamı caları iftara davet etmişti. Çünkü o, tarihin eo ~·,f 
nü tesis edeceği mütaleasuı- B. Fahri Abıshah Lidik Kırk kişilik bir sofra kur- metli hazinelerini kı•~;,, 
dadırlar. Böyle bir manevra kayaıakamlağıoa, Uşak kay- durmuştu, toptan beş daki- topraklaran altından çı~ tifl' 
Japoclann manevralarına te- makamı B. Feyzi Sorcuoğlu ka evvel, batında elmaslı bütiln dünyanın nazarı 11 

kaddüm edecek ve Japonya- Simav kaymakamlığına tayin takyesi, sırtında şam alacası desi anftne koymaktadır·,_, 
om petrolü.nün ve diğer edilmişlerdir.I entari ve ayaklarında siyah Gelecek musababeıoi• 
maddeleıinin büyük bir kıs- kadife üstfine iıleme telli, mazan ıeceleri olacak? 

F l k 
............ .............. il b ··11n t l'k Ş fO A mıoı temin ettiği e emen ı İNÔNÜ TÜRK BIRLlGt-ı pu u pen e gu er ı , ark fiJoıo ~r· 

Hindistaoının müdafaasmı ı NİN TİMSALİDİR. ı dedesinin elini tutarak mec- HiDAYET ~,:,1, 
kolaylaştıracaktır. .. ............................ _ , ...... , .............. ~ .................... fo'S 
---------------- i I::f46 Tayyare Sineması It. 46 't .................... IZMIR"".................. 9' ı ı ı 3 lnci Teşrin 1940 Perşembe gününden itibaren 1 

i ERK~~K Kültür Lisesi ~~y~ri i i ıiİk "Prôa~rİeıli•imi -Yı'LaıoMnı•~:~z'eaideAn •LÇ'} I 
ı Orta okul ve Lise .s~nıfları vardır. Ciddi bir tahsil ~e ı ı A .. • A • ı,ııS 

terbiye yuvasıdır. logılızce; Fransızca, Almanca derslermeı :Yazan: Vala Nurettın Oyoıyanlar: Suavı ve arkıd•f f 
• ehemmiyet verilmiştir. Leyli 210 niharı 75 liradır. Üç ı ı iLK TÜRK AVANTÜR FiLMi : 
ı taksitte alınır. Memur çocuklarından yüzde 10, şehit ço- ı ı ilaveten: Gürültülü Tiyatro (3 Kısımlık Koınilı) f 
: cuklarından yüzde 40 tenzilat yapılır.. ı ı Matineler 3-5-7 ve 9,15 de r" ....................................................................................................... ., 



'!!t-.-.,ııımıııııııııı--ııaıııı--om: 
ID Sesi Hakkın 1 
._ Sesidir 1 

lö.;ürl -;.-;i;-
iftlytı Çoğaldı 

----o-
ba. b• ' ır arkadaş vapurda 
~ Y•lcıla anlatıyordu ve 
~ d11 lci: 
~011dan aldım, kayıktan 
~ ' ki>aıür depolarmdan 
-:; fakat hilesiz bir kö
a.._ teıadüf edemedim 1 
~1•rın söğüd ağcından 
~ k ıı ıibi yanarken kül 
ta.ı. •bılırına da, yüzde 25 
...... e. 
\ 'lo••a.de kum yabud yüz-
~ '•ddesinüe taş katıl
~l.a da rast geldim ! 
'~ . ıon günlerde adam 
a.. b~r "ömür bulamadım. 
~ d tılcayet serisine bir iki 
~·h~ iştirak etti. Hepsi 
it., ~erın türlü türlü hile· 
'ltiie "irıtıldığından şikayet 
~ "· Buna kömürün fiya
~ d da yükJeldiği şikiye-
l. e ~attılar. 

~. · fllrı havayiçten olan bu 
l"ll•r .. .. ~I ı~ınin de k?ntrol bak· 
ısı_ edıyelere aıt olduğu 
-.~bit de hu şikayeti dur'd· 'le yorulmak bilmiyen 
't ~Ye ~eisimizin gözü önü
~ lllıgı düşündük. Çün-

~ 

~-sesi :::r~!i 
~~--------

l>IKKA.T 
~ Bauramı Geldi 
~,lat~yramı müaasebetile 
~ f I• Safa gazinosu bü
~tclarkidıklarJa açıldı. 
~ •u başlarında yeşil çi
~ 'e DH ayva ağaç
'lt t '1tında eğlenceli va-

'' ,,':"~e~ v,e kışlık nar S' ıhtıyaçlarınızı temin 
~ İçin Pınarbaşı Safa 
~~ :'1l~a koşmalı munta-

ertıı ucuz fiat 

~~ l<OŞ GÖR 

~ ~~~y~fetler ehven fi atla 
.qilır. Her zaman be

t11· 
~:~ garaj santralından 
~areket etmektedir. 

(H•lkın 98el) 

PREVEZE ZAFE • 
1 

BiR AVUÇ KAHRAMANLA 

7 lnci Teına 

[!) ·-;, o 

lıKocamı Ne
ıden Sattım? 

[!J ................. . 

f:i6:ı Y azan:SIRRI SANtl ............ 
~~~'"""''""''"""""""~ götürmek Ye yatarmak içia 
yerimden kalktım ve baıını 
tutarak, gözlerine açmağa Büyük Amiral Barb • çalışarak: 

ros Hayrettin zaferi 
nasıl kazandı 

-5- ·---.. ----

Doria'nın kadırgaları,türk 
hattı harbini Aya Mavro 
adası tarafındaki aol cenah-

ı tiyle haçlıları müdafaa eden 
kitabında, bu kaçış hakkın
da aynen şöyle diyor : 

tan çevirmek hülyasile o ta
raf doiru seyrederken, türk 1 

kadırgaları birdenbire haçlı 
kalyon hattının üstüne ıal
dırdilar. Bu hattı, merkezin
de bir çok yerlerden yararak 
ve iki cenahından aıarak 
bunun • arkasmda saklanan 
Doria'nın kadıieaları üzeri
ne h:cum ettıler. 

"Hiç bir kaçış, bu kadar 
rez\lane ve kepazece ol
mamıştır. Asli beklenmi-
yen şansların, kati bir 
zafer vadettiği bu mu
harebe meydanının, o 
derece korkakça terki 
yanında, asırlarca evvel 
Kleopatra iJe Antuan'ın 

ayni aahadan kaçışları 
bir kahramanlık addedi
lebilir.,, 

zauiat 
Preveze'de iki tarafın uğ

radığı zayiata bakalım : 
Düşman donanmasının za · 

yiatı 60 gemidir. Bunlardan 
29 tanesi 2775 esirle bera
ber türklerin eline düşmüş· 
tür. Haçlılarm insan zayiatı 

meçhuldur; fakat hayli bü
yük olduğa şüphesizdir. 

Tilrklerin zayiatına gelin-

Yazan: ABiDiN DA VER 

f ce, biç bir gemi batmamış · 
tır ; hasara uğrayanlar Pre· 
vezede tamir edilmiştir. in
san zayiatı 800 yarah ve 
400 şehit olmak üzere 1200 
kişidir. 

Kahraman Barbarosun 122 
gemi ile 600 gemiye kartı 
kazandığı bu eşsiz zafer,ak
denizi uzun müddet bir türk 
ıölü haline sokmuş ve av
rupalılara türklerin denizde 
mağlup edilmez oldukları 
kanaatini vermiştir. 

Büyük Türk amiralinin ve 
kumandasındaki kabramıtn
ların 402 sene evvel bugün, 
latinlerden ve katoliklerden 
mürekkep haçlı donanmasına 
karşı kazandığı bu büyük 
ve şanlı zaferle ebedi bir 
iftihar duymak hakkımız ve 
o yiğ'it denizcilerimizi şük-

ran ve hürmetle anmak bor
cumuzdur. 

- Bey bey, gendinize ge
lin, rahatsızsanız karyolanı
za gidiniz diyordum. 

Hanlar misafir, yeriadea 
fırladı, yanıma geldi, gayet 
yavaş ve nazigine bir sesle: 
-"Hanımefendicim" dedi . 
- Onun bakınız kımılda-

yacak hali var mı ki. Haydi 
bendeniz zatı ilinize yardım 
edeyim, beraberce kaldıra
lım, yatağına yatırahm. 

Teşekkürle teklifini kabul 
ettim ve ayni ~amanda da 
özürler diliyordum. 

ikimiz kollarından ve ba
caklarından tutarak odaya 
doğ'ru götürürken, guya 
onun da biraz başı dönn.üı 
manasını verdirerek bir iki 
adım sonra ayağı sendeler 
gibi oldu ve düşmemek için 
bir elile kalçama yapıştı ve 
hemen akabinde: 

"Aman efendim af buyu
yurunuz, biraz başım döndü 
de" diye öı.ürler savurmağa 
başladı. 

Dişlerimi sıkıyor ve bu 
adamın terbiyesizliğ'i ve clr
eti bakalım nereye kadar 
dayanacak diye tahammül 
ıösteriyordum. 

"Beis yok beyefendi, size 
de zahmet oldu." Diyerek 
yarı ölü bir halde bulunan 
kocamı sürükliye, sür&kliye 
"yatağına kadar götllrdllk. 

Doria 'nın kadırgaları hiç 
beki mrdikleri bu yarma ha
reketi karıısında şaşırdılar, 
bozguna uğradılar ve kaç
maya başladılar, Tam bu sı
ralarda, Doria'nın öğleden
beri beklediği rüzgar da 
çıkb; fakat bu rilzglr değil; 
korkunç bir bora idi. Türk
lerin hücumiyle karma karı· 
şık almuş haçlı hatlarını bu 
kıble fırtınası büşbütün pe
rişan etmişti. Artık o mu· 
aızam armadanın 600 ıe
misi birbirini çiğneyerek 
Korfoya doğru kaçıyorlardı. 

-SON- 1 Karyolaya yatınrken de ıe-
~.;:.ı:ı"Y"Ji:l.'ir"-l.':lf;ps:m;;ı;~~~.o.ı~~~ t ne giiya tesadlif bir el çap-

Roman y adakİ 1 kınlığına maraz kaldım. Ar
~ tık kafa• iyiden iyiye giriı-Andrea Doria, Tilrkler 

kendi gemisini tanımasınlar 
diye, amiral gemisinin pupa
sındaki bllyiik feneri bile 
söndürüp öyle kaçmıştı. Ge-
ce karanhğı yollarını şeşıran 
20 kadırga ta 10 mil uzak
taki Apulya kıyılarına ka
dar gittiler. Haçlılar o ka
dar yılmıı1ardı ki ge:ni kap
tanları baıtan kara ederek 
tekneleri bırakıp kaçtılar : 
saklandılar. Bir takım remi· 
ler, birbirini vurup batırdı
lar, Fraoı.ız amirali Jurien 
de la Graviere bile, hırıati

yanhk ve k•tolikliğin rayre-____________ _..... ..................... _ 

ŞAKALAR 

Dert 
Doktor, geceleri sabahla

ra kadar eğlence yerlerinde 
gezip tozan hastasına sordu: 

-Evvelki gün verdiğim 

iliçtan istifade ettiniz mi ? 

-llicınızı henüz kullan· 
madım... Üstünde: "Gece-

leri yatarken 
yazılı ... 

içilecektir " 

-Peki, yatarken niçin iç
mediniz?. 

-O zamandanberi yatmak 
kısmet olm•.dı ki r 

Ma car Jar ıen•iı ve fena halde sinır-

Budapeşte (A.A) - Res
mi tebliğeigöre, Romanyada 
kalan Macarlar çok fena 
muameleye maruz kalmı:kta
dırlar. Romanyadan şimdiye 
kadar 50 bin Macar mülteci 
Macaristan• gelmiştir. 

Rumen makamlarının Vi· 
yana hakem kararına aykırı 
olan bu hattı hareketini ay· 
dınlatmak için yapılan bü
tün teşebbüıler Rumen hü
k6metinin teannüdti karşı

akim kalmaktadır. 

1enmiıtim. 

Derhal çehremi indirelim, 
salona dönd&ğümüz ıaman 
herif kanapeye kendini attı 
ve bana da yanında 1er 
göstererek: 

- Şuraya buyurmazmııı
nız hanımefendi. Diye IAbali 
bir vaziyet takındı ve beaim 
sınır buhranı geçirdiiime 
ve ayakta dim dik durmamı 
durmamı bir naz •eyalaut 
bir cilve telikki ederek 
cür'at ve terbiyesizliğini da-

,,Ege Aile Evi'' 
lzmirde senelerden beri Vazife 1 

Bu tartlar içinde Macar 
b&ktımeti mukabil tetbirler 
almağ mecbur kalmıı ve Ma
caristandaki Rumenleri sür
meğe başlamıştır. 

ha ileri götürdü. Caketinin 
yan cebinden çıkarclıiı bir 
mahfazayı açarak içiaden 
üzeri elmasla iılenmit bir 
bilezik çıkardı, bana uzata
ıak ıu sözleri söyledi: 

~. 
~it lcçeıit, uygun fiyat, 
~~ •takısız ve iyi mal. 

'• i1ı •rltte saygı, dotruluk 
'•· 1" •le/on :3882 30-1 

otelcilik hayatında elde etti
ğim tecrlibe ve kazandığım 
emniyet ve itimad beni 
Kemeraltında Şamlı soka
ğında 35 numarda ( EGE 
AiLE EVi ) adı ile hakika
ten temiz •e nezih, ııhht ve 
muntazam bir aile yuvaıını 
andıran bir yer açmağa sevk 
etmiıtir. ( EGE AiLE EVi) 
bilhaasa talebeter için çok 
mlbaittir. Mtııteciri 
12-10 Feyzi Yardımcılar 

Sinema st&dyoıunda : 
Rejisör-(Aktöre) Şimdi 

geçireceğiniz sahnede bir 
arslan kovalayacak ... 

Akt&r-(Korku ile) Beni 
mi kovalıyacak? 

Rejiıör-Evet, yilz metre 
kadar ... Faıla değil. Anliyor 
musunuz? 

Akt6r-Siz onu bana de
jil, arslana anlatınız! 

-------
Leningradda• 
Leningrad (A.A) - g, N. 

B. ajansı bildiriyor: 
Giinlerdenberi Leningrad

da çok mühim hava müda
faa tecriibeleri yapıldıjı ve 
bu tecrübelerin dlia nihayet 
bulduğu bildilriliyor. 

- Ne kadar size llyık 
bir ıey değilse de ltıtfen bir 
hıtıra ve millikatımızıa bir 
mebdei olarak kabul baJU• 
yurunuz. 

(Devamı Yar) 

Dr. Fahri Işık 
ızmir Memleket Hutane1i 

Rontken MütehaHaaı 
Rontken ve Elektrik teda•i11i 
yapılar. İkinci Beyler Sokak 
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j!i;!~~~~~ı ~~~~~~L~j F abri kalarım~z· ~~ı~ 
- --o • .- VALiMiZ da yapılan bır Bıçak_ tat ,. 
oruç midenin IStıra. Urla ve Ç:me kazaların- Keçeciler merk•sl;.a 

Ut ugkusu olmalıdır !~. tiı~it:::e i:~:.~n,::::~ ] Ürk tayyare Si :::·~.~~.·~=~ ~ 
- 3 - mize avdet etmiıtir. Mehmet oglu Kadar, 

Hıfzıaıhba kaidelerine uy- .... -- ..... " • yin oğlu Muatafa •• 
ıun olarak tutulan bir oruç Mu··başı·r ve DIVREGE GıTTı oğlu Demirin oıı~ 
veya yapılan bir perhiz, bu Divrekl (A.A)- Nuri De- relerinden biri pilot Basri birer bıçak buluaar• 
..A .. k" bayat. sag· tık ve dok- d• 1 · " f b 'k hocanın idaresinde dün Ye- mııtır. 
·- u • gar ıyan ar mırag tayyare a rı asının dd 
torluk bilgilerinin en son tilköyden kasabamıza gel- § lkiçeşmelik ca 

yaptığı ilk Türk tipi tayya- · t• Hli · • ı Al' io 1 keıifJerine göre en milbim -:.- mıt ır · ıeyın og u ıa ak 
bir meıeleyi teıkil etmeğe lzmir ceza evinde münhal ------..---- de bir bıçak buluaar 

bqlaaaıtır. Onun için genç- üçüncü sınıf gardiyanlığa Ankara San'at mektebine m•ıtır. 
liiimizi muhafaza etmek, haa- Maraşlı İbrahim oğlu Meh· § Demiz menderekt• 

talıkaız, uzun bir amlir ge- met, Karaburun ceza evi leyli olarak 2irmegv e muvaf- oğlu YRko ve Yak~ 
~irmek- için yenecek, içile- gard yani ğına Haı ıın Şe- Horenonun llzerinde iJ 
cek ve yapılacak ıeyleri keıci tayin edilmitlerdir. fak olan talebelerimiz çak · bulunarak alıD011 

azan uzadıya anlatmağa kal- Urla mahkemesi mübaşir- DDH---- o---
kıımadan 6nce "tutulan bir )erinden Hüseyin Kaya ile 2 Eyltil 940 tarihinde lzrnir San'atlar mektebinde Orta 
lrllcllk, yapılan bir perhizin, Karaburun ceza evi gardi· mektep mezunları araırnda yapılan elektrikcihk Leyli ve 
Uiçlana baıı ve en birincisi" yanı lbrabim Kuıçunun isti- meccani müsabakalarında kazananların isimleri şunlardır: 
olduiuau izah etmeği mu- faları kabul edilmiıtir. 2 Yusuf Sıatas, 3 Hasaa Ôrde, 4 Mustafa Tiirkıoy, 5 
vafık bulduk. Kuıadası mübaşiri Ômer Ali Akkocrna, Hamdi Finike, 9 Ali Vedad Ezeren, 11 

Euaen ramazan ayında Lütfil Atilliya lS gün me- Emin Çağırğan, 13 Fethi Aktaş. Bu talebeler derhal lımir 
balunmaklıtımız ve bu ayda zuniyet verilmiıtir. Scıo'atlar mektebine mürRcaatla evraklaunı ikmal ettirerek 
pek çok din kardeşlerimizin ° Ankara San'atlar mektebine leyli olarak gideceklerdir. 
oruç tuttuklarını bildiğimiz SPOR HABRLERI _____ .. __ _ 
için de bu buıuata birkaç 
llz ı&ylemek fırsatını kaç1r
maclık. Yalnız ı6ze giriıme

dea evvel ıuna bildirelim ki: 
Pek çok fayda ve iylik

Jeriai yazacağımız oruçtan 
hakkiyle istifade edebilmek 
için aaatler boı bır•kıl•n 
mide top atılır atılmaz •iır 
amette yağlı, ballı, tuzlu, 
biberli, babarh, ıirkeli ynz 
çeıit 11da bombardıma"ına 
tatmamak rerektir. 

Her ıeyden evvel ıunu 
aaatmamak lizımdır ki re-

Altınordu Kar: Jstanbulun 
şıyakayı yendı kur· 

o 

Dün Alsancak stadyomun
da Karşıyaka ile Altınordu 
karıılaımıı ve Altınordu 
Karşıyakayı 2-1 mağlup et· 
miştir. 

•*• 
Doğan gençlik kulnbn 

bundan sonra eski ismi olan 
Gödepe gençlik ismini al
mııtar. 

tuluş bayramı 
lstanbul (Hususi)-lıtan· Gece fener alayları tertip 

bulun kurtuluı bayramlarının edilmiş, bayram gece yarıla-
yddönümüoü dün büyük te· rına kadar devam et-
zahDratla kutlulanmıştır. mittir. _________ .... ~~~~ 

ln2iltereye !Emekli Subay
Verilmekte lar Yardım 

celi ıtıad&zlil miltemadiyen 
çahıan, u;raıan, mide için --- Olan 
oruç, bir nevi uyku, en fay· Rüıvetvermek 

torpido Cemiyetinin 
muhripleri- Faaliyetı dalı ve kuvvet verici bir is

tirabatbr. Uyku vllcudumu· 
zan birçok uıavler için tam 
bir iıtirabat ettiii halde do
la bir mide için azap ve iı
kence verici bir yorğunluk· 

taa, birçok kibuılar doğu
ra• tedrici bir zehirlenme
den baıka bir şey değildir. 

Halk Doktoru 
-Devam t.decek-

Moskova 
Büyük 
Elçimiz 

--o--
lıtanbul (Hususi) - Mos· 

kova Bilyük Elçimiz bugün 
Soviata vapuru ile Mosko
vay• ıitmek üzue bugün 
ıehrimizden aynlmııtır. 

o 

Romen 
Le jyoıs.erleri 
Blkreı (A.A)-Tabminen 

100 bin Demir muhafız bu
ıl• Lejyoner rejiminin 30 
acu ıtınn mliaasebetiye Bnk
reıte tezahllratta bulanmuı
larchr. 

_._ 
Gllzelyalıda Y ako oğlu 

Muiz ve Salih oğlu lbrabim 
ruhsatsız denizde balık avla
dıkları sırada gümrllk muha
faza memurlarından Necat 
ve Emio tarafından görüle
rek yakalandıkları ıırada 
kendilerine beş lira ı üşvet 
verdiklt'rhıdcn yakalanmış· 
)ardır. 

muka-lngiliz 
vemetinin 

müthiş manası 
nedir 
--o-

Nevyork (A.A) - Nev
york Taymıs lngiltereoio 
göıterdıği kahramanca mu· 
kavemetten bahsederek 

diyor ki: 
Geçecek ikinci kıt Al

manlara bir çok maddi mah
rumiyetlerden baıka taham· 
mtU ve mukavemet kuvveti 
çok fazla bir dliımaola kar
tılaıbğını g6.terecektir. Iıte 
bugllnkn lngiltere mukave
metinin mlltbit manaıı bu
dar. 

• •• •• •• 
nın uçuncu 

gurubu 
-o-

Her yıl olduğu ıibi bu 
yıl da ilk ve orta okullarda 
okqyaa emekli ıubay ço
cuklarile ıehit ve yetim yav
rularına kitap, defter, ka
lem ve saire tevzi etmek 

Londra ( A.A ) - Ame· ve bu suretle her yıl büyllk 

rika tarafından Ingilt.ereye 
verilmekte olan torpito 
mubriplerinin üçiincii guru
bu dün Kanadanın bir Ji-
manına varmıttır. Bu torpito 
mubriplet ini almak için yüz

lerce in m~ ibahriyeliıi bu 
limaoa gel rn iştir. 

yardımlarile yüzlerce çocuk
ları ıevindirdiklerini ıevinç

le haber aldık. 
lzmirde Emekli Subaylar 

Yardım Cemiyeti'nin bu ba· 
yırlı faaliyetinden dolayı 
Cemiyetİ«1 baıt1ı1 Batkanı 
Tümgeneral Suphi Kula ile 
idare hey' eti azasını takdir 
eder bayarh muvaffakıyetler 
temenni ederiz. 

, 
2 -J;f- .. 

~············~··········' i ELHAMRA SINEMASINDA i 
ı BugUn matinelerden itibaren ı 
ı 1940/41 Sinema mevıiaıinin ilk haftası ıerefine ıeneain ı 
ı ilk Tlirkçe s6zlll filmi ı 

i Pompeinin Son Günleri i 
% Ou binlerce figüran-Dünyanın en aefih ıehri- Lavlar al- ı 
ı tında mahYolan muazzam bir medeniyet. Proirama illve ı 
ı olarak- Amerikadan yeni gelen tabii renkli en yeni Son- ı 
ı bahar Modaıı filmi. Fokı Jurnal'da- en ıon •• m8him ı 
ı haber~~ ı 

ı Seanılar her giln 2· 3.30 -5.30 -7.30 -9.30 cumarteai ve ı 
ı pazar gilnleri 11.30 da baılar. ı 
ı Dikkat - Haftanın b6tlln gllnlerinde ilk baılama ae- ı 
ı imsları UCUZ HALK MATINELERIDIR. Fi. 20- 25- 30 t 
~·························~ • ....a-...--.a ,, ,, ... '•E••• • ft*t seste x n · .. 

Taşla{ 
Yaralama~ 
lkiçeşmeli k cad bil' 

Himmet otlu KlzUD 
bep Seyfi oğlu Abd 
batından taıla yaral• 
dan yakalanmııtır. ~ 
§ Buca Belediye SO r; 

Abdullah Diker aral'dt , 
bulunan Ali oğlu "';( 
çakla yaralayarak ki 
dan arkası takip ed· 
dir. 

--o -

Yaralamal' 
sebebiyet 

lkiçeşmelik cadde~ 
oğlu Mehmet idar . _.. 
otomobili Oımau ,. .... 
yaııada Ômere çar 
hafif ıurette yarala 
sebebiyet verditiade• 
laamııtır. 

--ıo -
Kasa tur• 
taşımak 

Keçeciler Gazi B 
Halil oğlu ıabıkab f 
&zerinde bir kasatur• 
narak alınmııtır. 

.FAYDALI&~ 

Porsııen taball 
uanık lekelerı 

Poneı!!~~!~!~!. J.~ 
lan içinde ıiıara daY' 
tan ~aııl olan .. ,. f«J 
nikotin lekelerini çı~ 
için bir tiıe mantarı_.~ 
çe ıılatmalı, ince t11~ •. '/ 
rarak lekeler uvaıaıov 
keler kolayca çıkar. 

lltıı • .
ıılllflZI 

Nikel çeımeleri ket 
11cak ıabul11 ıa il~ , 111 
kurulamah. Araıır ..,. .. 
zelinli bir bezle ıili11Jtl' 
lanma11na mani olal~ 
me paalı iae amo111• 
ıi!mek kilidir. 


