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ÇIKAR SıYASı GAZETE 
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----------------1 Sabib. Nepiyat Amiri ve Ba, ı 
Muh.arriri SIRRI SANLI l idare: /:mir lif!E_~_/!· •olıaiında 

1 (H. Se•i) Ma~~da basılmışbr i 
1 Geçmiyen yaz.ı pri oerilme& I ·--- -----------· 

~. !Çlk 

,r ~Urk milleti 
lbdostudur 

B şv kilimiz ya-1 Ticaret Müzclkerelerı 

Fakat ••• ---
' irçok devletler anla-

tir ~ nuılar ve biJmiyenler 
. 6irenıinler ki: Türk mil· 

l 
1 •ıılb1.1n en samimi bir 

11• fakat ayni za anda 
ti 

ı ~11 Yet ve istiklalinin kıs· 
Ç Ve çılgın bir aşıkıdır. 
lGrkı · ~ı erın çılgınca h skanç-
•ltı 
~ yal nız vatınlarınm 

çf ıı 6nlüğü , hüriyet ve istik· 
ııh'. 

•nın budu 2lsuzluğu n ev-
f ~~ b h 
e ~n a solduğu zam .. n mey· 
it ~ çıkar. 

o tilrk 'J' • . b h 1 . '•f mı ıetıoın u a \' e 
1 '~etini hilruiyenl ~ r şunu 

t~~ " ~·~•rı dikl<ate alsınlar 
il Uıb. iç.in pek çok çalı-
1 Jt ~ l'lirlder, icap ettiği za· 

l\~ harbe de daha çok bü
te luyas kabul etmiye

derecede co~kun ve 
'tli bir hıra ve arzu ile 

1: '-t "-••ını ve arslanlar gibi 

~111hasını da pek ili bi-

SIRRI SANLI 

"----

rın şehrimızde Ankara (Hususi) - logiliı ticaret birli

ğini temsilen Ankarada bulunan heyetle 
ticaret vekaleti arHında başlanan mfiEa· 

ihtiyacımız olan maddelerin bir listesi 
kendilerine verilmiştir. logiliz ticaret bir· 
liği memleketimizde vasi bir teıkilit ve 
bir büro tesis etmek üzeredir. 

lstanbul (Hususi) - Baş· 
vekilimiz Dr. Refik Sayda
mın bu akşam hususi trenle 
Ankuradan Izm!re hareket 

HOLLAA> ~DA 
Kraliçesi ln2il-
tereve 40 tay

hedi
etti 

yare 
ye 

Lond a (A.A) - Hollan
da kraliçesi lugiltereyc 40 
tayyare hediye etmiştir. In-
giltere kralı Hollanda kra
liçesine teşekkür etmiştir. 

---o--
Bir lngil·z ke
şif kolu un 

muvaffa iyeti 
Knhire (AA) - Bir lngi

l iı ~olu lta lyun arazisin-de 
300 kılometr-e ileı lenıeğe 
mu vaffa k olmuştur. 

etmeleri muhtemeldir. Baş
vekilmiz b.mirde birkaç gün 
kalacak ve Fuarı ziyaret 
edeceklerdir. 

Alman işgal 
ordusunun 
masrafı 

Vişi (A.A) - Havas ajan· 
sı bildiriyor: 

işgal ordusunun masrafı 
hakkında kanun yarın neş· 
rolunacak ve 50 milyar· 
lık avans tatbik edilecektir. 

işgal tarihi olan 25 baı:i· 
randan itibaren günde 20 
milyon mark olarak tesbit 
edilmişlir. 

• • • 
iaşe gemısı 

batırıldı 

• 
kerelerin bir hafta şonra müsbet bir neti· 

·ce ile sona ereceğine muhakkak nazarile 
bakılmaktadır. 

Bu • sene yüı milyon liralık ticari 
mübadele yapacağımız anlaşılıyor. 

Sovyet Romen ALMANLAR ı Turistik yolfa-
hududunda ye- 56 A ... ·---b rın inşasına 

niden bir b d gır om
22

• devam ediliyor 
hadise ar ıman ve ~ 
---o-~ 

Romen arazisinden 
Sovget muhat ız ka
rakoluna ateş edildi 

avcı tayyaresi 

~~!~;!t~l~ursa- /4 
--o--

Mo.)kova (A.A) - 12 e)• 

liılde Haric.ye halk ltomise-

ri Romanya elçisi Bay 
Gafenkoyu kabul ede-

bah i lk ı. laTm işru t:t i 6 52 
d~ veri lm işt i r. Y.- p k n . k ı n · 
larda ölü \'e yn al ıl .. ı rn a.ık
tan 170 ve Diğer a ku ,lar
da 125 ölü 250 yardlı v"r 
dl'·. Münferit uçuşlara ka ı şı 
lhımgcl<'n t ertibat alıDmtş 

ve cenubi şarki şehirlerin 

rek 11 eyliilde Sovyet -Ro
men hududunda 'fe Romen 

birinde bombalardan bir Valimiı B. FUAD TUKSAL 

arazisinden Sovyet budud ka
rakoluna ateş edildiği ve 

Sovyet hududuna gelen di
ğer bir müfrezeye de tek-

rar makineli tüfeklerle ateş 
açıldığı ve bilıarur Sovyet 

otel ve birkaç ev tahrip 
edilmiştir. Bir düşman bom
bardıman tayyaresi düşürül
müıtür. 

Avcıların refakatinde uçuş 
yapan 150 kadar bombardı
man tayyareleri yapılan çetin 
bir muharebeden bir kısn. ı 

karakol milfa ezeleti muka- düıürülmüş ve bir kısmı da 
helede bulunmak mecburi- Manşın ortasına kadar takip 
yetinde kaldığını bildirmiş edilmiştir. 
ve 29 ağustos tarihindeki Bu _esnada düşman akın-
hidiseye el'an Romen ları imha edilmit ve diğ'er· 

Vilayet daimi encümeni 
dün valimiz Fuad Tuksal'ın 
riyasetinde toplarak intaab 
yarıda kalmış o]ao turistik 
yolların mühim bir kısmını 
müteabhüde ihale etmiıtir. 

leri ormanlara bomba ata
rak kaçmışlard1r. 

Almanların 56 ağır bom
bardım•u'-'Vc 21 avcı tayy.
resi dilılrDılmDı ve ayai za
manda 250 pilot kaybetmiş
lerdir. 

bükiim~tiniu buna cevap .................................................. .... 

:::i~;.~:~.g~;Dİ~:.1!.!~~~ iKocamı lvedenl 
tahrikten dolayı nazarı dik- ı i 

k·:. ~~::::ur~•v•b•n 29 i Saftım ? / İ 
Ağustos hadisesi için 13 • ı 
Eyi filde cevap vereceğini ve ı r.:ı ı -1.!.ı 
11 Eylul hadisesi hakkında ı Ya:ıau: SIRRI SANLI ı 

Londra (A.A) - Dünge· 
rek açıklarında bir diişmıtn 
i şe gemisi batırılmıştır. Di
ğer bir ğemi "kafilesinde de il 
bir ia şe gemis• tahrip edil· 
:miş v" diğer birisi de hasara ı 
uğrablmışhr. l 

l 

da tahkikat yapılarak suçlu- ı Halrihi lt.a)'atttın alınmıı ve fak•t oalr'anın ıahıı- ı 
ların du bal tecziye edile- ı /arını teılıir etmemek için ya/nı:ıı adlarını Jetiıtirtli· : 
ceğini bildirmiştir. ı iimiz içtimai ve baftan baıa hayret dola der•ler, ei· ı 

---o--
Kar ol 

ı lendirir, plclürtırA.en ayni :ııamancla da ail• 11e •osyete ı 
ı hayatına yeni otılmrp tecTü6eai2, toy ••nflere hald• ı 
S yolunu p•teTecek bu garip~ plünf ve h11zin macerayı ı 
ı olıuy•c11larımı2ın büyttlı 6ir meralt ıJ• alalt.a ile taltip : 

-79-
Barselonda J edeceklerin• emnia. Salı ginti t•frilı.ayıı b•rlıyocofız. ı 

ı Bıı fOk heyecanlı 5'• halıilti. hilıayayi 6üyüA bir dilıAat ı 
Barselon ( A.A ) - Eski : ile okumalarını karilerimize ehemmiyetle tau•İY• •Je· ı 

Rom&nya krah Karol bugiln ı riz. : 
ispanya hududuna geçerek _ ..................................................... .. 

Barselona gelecektir. 

1 i Ha~alarına hakim ol
mıyanlar toprakların

dan hayır hekle
meslnlar 

-15-

- Vak inde yapılmamış 

! bir bazırhk, ihtiyaç günün
de elde bulunmaz. Hava
cıhğı ihtiyaç 2ftnü olan 
harp sırasında meydana 
getirmeği düşünweksc uf 
dillikten fazla bir delilik
tir. İşte Hava kurumu bu 

· vakti kazanmak ve il:iti-
yaç gününe liazırlılc:h çtk-

ı~ 

mak azmiyle çalışıyor. Eğer 
1 

bütün vatandaşlar, kuruma 
iza yazılarak ona yardım
larını temin ei:lerse, yarın· 
Jarın iyilik ve emniyt ge
tireceğine inanabiliriz. 

Yapılacak iş basit! 

Kadın - Ben ölürsem ne yapıcakıın ? 
Erliek - Her yıl senin t•••lellerin l~in 1arfetti~m 1209 

lirayi tasarruf edecejim. 
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Ata türkün 
Köşkü 
--o--

Belediyemiz birinci kor
donda Atatürk köşkünü is
timlik ederek müze yapmağı 
karar vermit ve derhal faa· 
Jiyete geçmiştir. Belediyenin 
iatimllk btkk.ndilki kararı 
viliyetçe de tasdik edilmiş· 
tir. 

--o--
Fuarımızı ziya· 

ret edenler 
Fuarımızı ziyaret edenle

rio giddikçe adedi artmak· 
tadır. 

ROMANYA 
KRALI 

Bükr ş (A.A) - Romanya 
kralı Mahail valide kraliçeyi 
karşılamak üzere hududa 
hareket etmiştir. ltalyadan 
gelecek olan valide kraliçe 
ile b raber kral hususi tren
le Bükreşe gelecekler ve 
Bükrcşte. hükumet er aüı 
tarafından istikbal edilecek· 

ler ve patrikhaı e kilisesindede 
ayrıca bir ayi y pılacakhr. 

--o---
lngilter .le Ja- 1 

incir ve üzüm po yaarasında 
piyasası IRadgo haberleri kesildi 

E•velki ıece fuarı 14,781 
lt.i'i ziyartt etmiş bu suretle 

Iİyaretçi sayısı 551.668 ki
fiyi baliğ olmuttur. 

--o--

8111 açıldığını yazdığımız 
i .. cir Ye üıtim piyasasında 
satışlar akşama kadar devam 

etmiıtir. 7 • 18 kuruş ara-
11nda 2165 çoval incir, üzüm 
fiatları ise şöyledir: 

7 numara 13 kuruı, 8 nu· 
mara 14,5 kuruş, 9 numara 
17 kuruı, 10 numara 20,5-
24 kuruıtan 4306 çuval üzüm 
satılmıştır. 

--o--
jandarmada 

tayin 
Izmir jandarma merkez 

kumandanı üsteğmen Hasan 

Ôncü Çeıme jandarma bö· 
lnk kumandanhğıoa, lzmir 

jaodarma merkez takım ku· 
mandanı Halid Aksu Akhi· 

sar jandarma bölük kuman
d•nhğına tayin edilmişlerdir. 

--o--
Gözünden 
Yaraladı 

Karaatiua 183 cü soka~ta 
Hilmi oğlu 15 yatında Ni
hal oyun meaeleıinden Hü

aeyia oğlu 14 yatında Niba
dı taıla sai gözünden ya
raladıiından yakalanmııtar. 

MuJDE! 
ııısım sonu dolauısile 

Birinei k~~~!u1!~'YILDIZ., 1 

[ Eski Sümer ] gıızinosuoda 
blltiin rakılar ucuz ve meıe
ıiyledir. Arıu edenler meze-
aiı de alabilirler. Porsiyon
larımız temiz ve çok ucuz· 
dur. Ayni zamanda yüzde 10 
karsoniye dahi yoktur. Kor· 
donun temiz havasını ve 
Egenin lltif grup manzara• 
larındaa iıtıfade etmek, ~l
olo yorgunluiunu gedirmek 
ancak burada kabildir. Ga
ziaomuıu kııındil açık bu
luaduracatımııı ıayın müı
terime mtijdelerim. 

Yıldız gaıınoıu mllıteciri 
Muharrem Ôzkardeıler 

Tokyo (A.A) - D. N. B. 
Japonya ile lngiltere arasın· 
da radyo haberleri alınma

mağa başlamıştır. 

--o---
Hüsnü 
Çetinalp 

lzmir jandarma merkez bölük 
knmandanhğına vilayet jan 
darma alay mülhakı öoyüz
başı Hüsnü Çetinalp tayin 
ei:lilmiştir. 

---o---

Sakarya Şilebi 
-·-

Avni Meserretci oğluna 

ait ve devlet deniz yolları 

tarafından kiralanan Sakar· 
ya şilebinin Leroı adasında 

buluı?duğu haber alınmıştır. 
Vapurun serbest bırakılması 

için ltalya nezdinde müessir 

t şebbüsatta bulunulacaktır. 

.......................... A 1-l 
Her akşam ~re:~- yaf4. arı cıngı-

ram Ve Yeni Sürpriz ra )1 k"-dınlar 
Fuar Açık Hava 

Tiuatrosunda 
S. ATILLA 

Revü Opereti Her Ak,am 
Fuara koşup bu Tiyatroya 
aidenleri saatlerce eilendir· 
mekte ve ueş'elendirmckte 
devam ediyor. Her geae 
yeni proğram ve yeni aürp· 
ri2ler. .......................... 
Dr. ahrı iş k 
ızmir Memleket Ha.tanesi 

Rontken Müteha11ısı 
Rootken ve Elektrik._tedaviai 
yapılır. ikinci Beyler Sokak 

29 No. TELEFON 2542 

-1'-

Ufak löp kleı le sokak -
larda dolaşmak modıuı bazı 
Avrupa şehirlerinde kadın
lar arnsıcda ayak bilekleri
ne çıngırak takmak moda-

ma yol açmıştır. ikide bir 
sokakta yanlarından uzak
laşmış olan ufak köpeklerin· 
çağırmak zahmetinden kur-

tulmak istiyen kadınlar 
ayaklarına taktıklar1 bu 

çıogıraktardan istifade et
mektedjrler. Çıngırak ıuini 
duyan köpekler, sesin gel• 

diği tarafa ilerlemekte ve 
sahiplerinden uzakta kalma• 
maktadırlar. 

~ Altın Damlası 

Bol çeşit, uygun 
temiz, katıkısız ve iyi mal. 

Alışverişte saygı, doğruluk 

ve inan. Telefon :3882 30-1 

Bütün Türkiyede çok ıe
vilerek kullanılmakta olan 
bu enfeı kolanyayı yalnız 
S. Ferid Ec%acıbaıı yapar. 
Taklitlerini almamak için 
etiket ve iıime dikkat. 

Depo : Şifa Ecsaneai 

Milli Piyanvo Biletlerinizi (SAADeT) 
...... ~den alınız)ÇortkkapD Polbmerkeıl karıııı NC).864ffaHD Tallıl• o.c1.1T.&efoal49i 

Dünkü Hava 
Muharebeleri 

1 ZAiiTA HABERLERi i fiiiYiy'ji MI 
Sarhoşluk İ OLMANIN Si ----o--

96 Alman tay-1 
yaresi dü
şürüldü 

yüzünden İbagatta,bertll 
~ak Olabilir ıaP.J 

-o-

Landra ( A.A ) - Düu 
alarm işareti ilk defa saat 
16 da~ evvel verilmiş ve 16. 
40 da alirm işareti bitmiş
tir. 

Paytahta yanaşm11k iıtiyen 
düşman tayyareleri püskür
tülmüştür. 

. 

--o--
On metreden aıaöı 

düıtü 
Çorakkapı Konya otelinde 

Egerdirli Hasan oğlu Eşr~f 

sarhoş olduğu halde su dök
mek için taraçaya çıktığı 

sıreda müvaıenesini kaybe
derek 10 metre yükseklikten 

aşağı dilşmek suretiyle ağn 
surette yaraları mış ve teda

visi için hastahaneye kaldı· 
rılmış ve taraçaya parmak-

lık yaphrmıyan otelci Latif 
oğlu Mehmet ve kitibi Ali 
oğlu Galip haklarında mua· 
mele yapılnııştır. 

--o---

Londra ( A.A ) - Dün 
Londra Uzerinde cereyan 
muharebelerde 96 Alman 
tayyaresi düşiltülmUştür. Bu , 
muharebelerde Polonya tay
yarecilerinin büyük muvaffa· 
kıyeytleri görülm6ş ve 12 
tayyareyi Polonyalılar düşür
müşlerdir. 1 Kadın kavgası 

Londra (A.A) - Dünkü 
muharebede zayiatımız 24 
avcı tayyartmiz < üşmüş ve 
bunların yedi pilotu sağ ve 
salim kurtulmuşlardır. 

Londra (A.A) - Ostand 
lima"l da Salı akşamı 19 
dan sabah beş~ kadar bom
bardıman edilmiştir. 

---o---
Berline yapı
lan hücumda 

-o-

1 A!sancak Şehitlerde Halil 
1 oğJu 334 doğ" mlu Ahmet, 
1 Halil kızı Saniye, Hasan kı-

l 
zı 326 doğumlu Hacer, Ra-
mazan kızı Naciye ve Os

ı 

ı man kızı Naciye gezmek 

1 meselesinden birbirlerini döv-
mek ve yaraladıklarından 

ya kala nmışlardır. 
--oı--

Meleiin kolu
nu kırdı 

Londra ( A.A ) - lngiliz Kuşıkaya Bostanhda Ba-
tayyareleri dün Almar.yttya lıkuirli Şaban oğlu 333 do-
yaptıkları hücum esnasında ğumlu Faik yaıı yazmak 
Berline atılan bombaların meselesinden Fehmi kızı 
hepsi hedeflerine isabet et- 192j doğumlu Meleği döv-
miş, Berlinde bir emtia ga· cıek ve yere itmek suretile 
ri ile bir tayyare meydan kolunun kmlmasma sebebi-
ve bir tayyare d.fi batarya- yet verdiğinden yakalanmış· 
sı tahrip edilmiştir. ~ır. 

'~··~· .. ··~~~~>~•····~~~' i ELHAMAA SİNE~ISINDA i 
ı Bu~U~ matlnelerden ltlb•r••" ı 
ı iki nefis ve muanam fihm birden ı 

i 1- Holivut resmi geçidi i 
ı T ABil RENKLi ı 
ı Bıış rollerde: Alice Fay • Dou Ameche ı 

i 2" Karısı ve Aşıkı i 
ı FRAN~ZCA ı 
ı Baş rollerde: Jean Renoir · Dalio ı 
ı Seanslar: Holivut resmi a-eçidi: 3-6.30-10 da.. : 
ı Karısı ve Aııkı: S ve 8.30 da.. ı 
~~~·······~~~~~~··~~~~~~~ .. .,.......ı:i>';;:a..:~ RilUa .. 

!! Yazan: SJRRI 
ımmnumıı1111111 -68-

Namuslu ve 
insanları mua

teşni etmeuı 
-·-

Bazı insanlar vardı" 
sevdikleri ve sık ,ar 
leri dostları dahil 
halde hem herkeıi• 
sındao söz söylemeli 
kusur bulmayı adete 
!erdir. 

Böyle insanların 
sam;mi doatu oloıadıjl 
hiç bir ferd tarafınd•111 

mezler, böyleleri işlel 
yürütemezler. Her 
m .. clise ve sosy~t• 
olsalar, kaş goz işaret 
"Yine geldi, sokuld11 

herif!" rumuziyle k• 
lar. 

Herkesin ifadesio• ~ 
neş'e ve keyfine ai'11 

ker. ruhlar sıkılmaia 
Orada bulunanları• 
ları bir ıey. behao•. 
dağılmaia ve saok• 

hastahğı var da ııtİ 
kendisine bücuoı ed 
gibi kaçıımağa bati•' 

Ne fena ve ne feci 
mi vatandaı? 

Öyle ise bu abllk 
çirkini olan dedi lı 
namuslu ve şerefli i 
muahaze ve teşoi et 

vaz geçelim. heıncİ11 
kendimizden nefret 
yelim. Böyle tabiatt• 

Jar varsa vaz geçirtli 

nu • s•klamaza ını11"' 
azçok hepimiz de 1 
F enahiını bildij'ini•tl,1 
yine bu kötü ıde 
geçemeyiz. 

Sevilmek istiyor,.~ 
meği öirenmeliyiı· 
surette sevenler, blll 
ciddi sevilenler o' 
muvaffakıyet yolUO ti 
sını almış sayılabilir 

(Defadl1 

(77) ( Tirk Kerlıutıılamaı) 

Türk milleti tepeden hrnaiıca kadar 
her hınii bir suret ve _ebeple olursa 
olsun vıakı olacak hiicum ve propaıan
dalara karşı siliblanmııJtır. Dftnyanın 
bugünkft vaziyeti karşısında hepimhin 
vazifesi sükftaet, iş ve 1ıilclerimide ha
reket ve neticeyi hassasiyetle beklemek
tir. 

Milli hiikdmetimizin yurdu mlldafaa 
işlerinde vatandaşların dJJima gözleri 
açık buluoması111 temin için İrşad ve 
ikaz meselelerinde ne kadar kıskanç bir 
alika,;hasıasiyetle çalıştığı 'll yurdumuzun 
her köşesinde vatanı hUniyet ve iıtikli· 
limizi hayatımızın lat&nde tutolduğunu 
gösteren aayııiz intiba ve .yurd severlik 
hareketleri gördOillmden dolayı son de
rece mes'ud ve bahtiyarım. 

Allah vatanımızı ve onu korumak 
için uykularını terk ederek gece gllndtız 
çalııanları ve hududlarımızda aralan gibi 
bekliyen kahraman ordumuzun ıanlı 
erkin ve erlerini her UlrlG kaıa ve teh· 
likeden maıun buyur1un . 

(SON) 

ve fakir olduğunu, yolunu ki 
den ve karoı da çok acıkmıf 
;undan dön akşam<lanberi bİ~J 
mak üzere bu taraflara ge!dil"'~ 
vasa ıitmektc oldujuou aoJad• 

Muhtar Haıaca d&nerek b~ 
bırakmalarını, kendisinin ıOP 
dam olmadıtını Ye karnını dO 
nı aöyledim. 

Köylüler birer, ikiıer 
hakikatı öğrendikleri için bİ1 

dOıman naurile- baktıkları b'J 
bq on dakika sonra da acıy_,.,.ı 
balgur ve tarhaııa, kimisi d• 
zeytin ve saire yiyecekler g• 
torbaaını doldurdular ... 

Bu köydeki irıad vazifem de 
den arbk seyahatime son verd 

Tllrk köyltlıllntl harp itleri 
hiç Ulzum yoktur. Çünkü o 1 
uyanıklığı cedlerinden tevar81 fi 
dır. Beşinci kolun Anadoh• ~ 
biç bir zaman bozamıyacatı" 
inaaıyordam. 


