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~ ~E;-AçıK. •• • Vlolotof er-' Türk Gazetele~ •ıngiltere 
tılızlerın Bu- tinden Ayrıldı ri ne d iyorlar? 
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--0-a erı Agrılmadan evvel Her- YENi SABA H: 

i t~ıyanın bar~e işt i ra- lin bombardıman edildi Harp vazigeti 
ktrıdeoberı lngiliz do- ı Hüseyin C hid Yalç ı n : 

tılısının ev büyük cm li Harp başlıya lı on beş aya 
Yan donanması ile ka r şı- yaklaşıyor. Bu müdd t zar-
~ halyanlara lngiliz harp fında neler olacaktı, nelH 
ıletiı i idare edenlerin oldu? Harp hangi taraf le-
k ve ö'mez Nelsooun bine ink işaf gösteriyor? Ve 

taları olduklarını isbat nihayet, galebe hangi taraf-
iL kti. ta kalacak gibi görüoüyo:? 
:-"•en iki deniz kuvvet- Yıldırım harbi efsanesi bo-
''•sıoda vuku olan ve şa çıkınca, logiliz adalarına 

)tn gemilerinin firarları karşı biç bir şey yapılmıyacağı 
'eticelenen baıa küçük sabit oldu. Bunun üz~rine, 
P~tlbalar lngili:z denizci- lngiltereyi şarki Akdenizde 

111 hayrete layık üstün- vurmak düşüldü. Fakat bu 
ll6 hemen meydana çı- vaıife ltalyanlara tereddüp 

~~11h. ediyordu. Görülüyor ki as-
•hıyet lngiliz donanma- kerlik sahasında onlardan 

11
• ltalyan dooanmasını bir iş beklemek büyük bir 

te kahramanlık meyda- hah teşkil ediyor. ltalyan-
l beklemekt~ıı sabrı tü- lar bol bol tayya re düşürü· 
tıliı olacak ki lngiltere- yorlar, kafileler, tüccar ge-
deoiz tayyauleri düş- mileri ve düşman filoları 
donanmasını Taranto batı ıyarlar. Fakat yalnız 

"11ıda sıkıştırarak ona B. MOLOTOF kağıt üstücde resmi tebliğ-
~ be.klemediği korkunç Londra (A.A)-lngiliz ta}- lerde ve radyo salonlarında. 
~tyı yerleştirmiş oluyor. yareleri tahrip ettikleri Al- Hakikat sahasına gelince, 

er bu darbenin yaptığı man s .. nayi merkezleri ara· işte Yunanistanda olduğu 
~bat zan ve tahmin edil- sında Hamburg en çok za- gibi, iş t e Mısır çöllerinde 
1 

derecede ise lngiltere· rara uğramıştır. Alınan son olduğu gibi bir iş göremi-
. -.ten elinde bulunan malumata göre bu sanayi yorlar. 
~~hakimiyeti o kadar merkezi bugün bir harabe Bütün Avrupayı istila 

ve mahvedici bir halini almıştır. Bu vaziyet eden Almanya gittikçe ar-
•tt ve kudret daha ka- karşısında fabrikalar doklar tan ıztırap, mahrumiyet ve 

1
1 olacaktır ki lngiliz buralardan şarki Prusy.ı ile yük karşısında hedefin git-

i ~illa ve deniz tayyare- Polonyaya nakladilmişlerdir. tikçe elinden uzaklaştığını 
•ııı "h . ld w b . ı raz etmış o ugu Bundan başka yeni inşa görüyor ve u vaziyetın 
hrlak ve şanlı zafer edilen Alman gemileri par- kendisi için bir felaket de-
dl ~adar Berlini de de- ça parça edilmişler ve Em- me olduğunu anlıyor. 
trın ve acı acı düşün- dendeki meşhur nebati yağ Fakat ne pahaiiıoa olursa 
~ eie sevkedecektir. Bel- fabıikasından yalnız kireçli olsun bir faaliyet göster-
'~'Q yeni muvaffakiyet dört duvar kalmıştır. Mu- mekten vaz. geçmiyen başı 
ti 0•ada da lizım gelen aızam meyve ve sebze han- sıkışmış bir siyas etin hazin 
~,· . 

I~ 1 ıcra etmekten hali garları tahrip edilmiştir. acıini ifade eder. ~ovyetl er 
'hcakhr. Devamı 4bcü sahifede - [ Devamı 2 inci sayfada ] 

SIRRI SANLl 
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••thur--Bremen 
ttansatlantiöi battı 
l -o
~" d 'd ra (A.A) - Danimar 

~il 1 ._ • ınao haberlere gö e 
'ıı 'ıılarıo meşhur Brem e n 

-. ''tlıuıtik vapurunun Da 
'~<a sa.billerinde b .. ttığı 
İl'lbiiştür. Bremenin bir 
ı~'t. torpili tarafından ba
la 

1
• olduğu ve vapurda 

~'111 ~bir çok Almanlaı ıo 
d11ıu bildiriliyor. 

. . . ··- .... ----·-· 

Hayatın Komedilerinden: 

Kadın - Bakkal gel ı::p iş, alacağını vermezsen eline ilk 
geçeni ahp ııötüreceğini söylüyormuş. 

Erkek - Öyle ise hiç durmadan onun karşısına çık. 

da ki t car t anlaş
ması imzalandı 

lllllllf--

Ankara - logilizlerle yapılan ve uzun 
mü ~ d ·t devam eden müzakereler netice
fenmiş, anlaşma imu olunmuştur. imzayı 
bir taraf an T ıcaret vekaletimız, diğer ta
raf an müttehit kraliyet ticaret ~o •poras
yonu mümemessilleri İmza eylemişlerdir. 
Anlaşma tasdik edilmek üzere B. M. 

Meclisine sevkedilmiştir. En yakın günler
de meclisten çıkacaktır. 
Yapılan anlaşma ile alakadar olarak ln

giltereye ayrılan incir ve üzüm kontenjan
larından ilk partide sevk edilecek kısım
lar üzerinde bu hafta lngilizlerle konuş
malar yapılacaktır. 

Bu konuşmalar miktar ve fiat işlerine 
taalluk eylemektedir. Bu iş için lzınirden 
gelecek bir heyet Cumartesi günü konuı
malara başhyacaktır. 

•• 
Havagazı Fabrikası 

Ve Otobüsler 
Bir müddenberi lzmirde mazot ve gaz 

yağı buhranı vardar. Dün piyasaya mühim--·
nisbette petrol çıkmıştır. Gelen mazotlar 
belediye otobüslerine verilmiştir. Bununla 
beraber yeniden mazot tedarik edi'mediği 

takdirde otobü~ servislerinin devam ede-
memesi muhtemeldir • 

Havagaıı fabrikasında kömür mevcudu 
kalmamışttr. Belediye kömür tedarik ede
mediği takdirde bavagaıı fabrikaıı faaliye
tim tatile mecbur kalacaktır. ___ .. ____ _ 
Dikilide bir kadın 

öldürdüler 
Dikilinin Kemandere köyünden bekçi 

Mustafa henüz meçhul bir sebepten Mümi
ne iıminde bir kadını öldürmüıtilr. Suçlu 
yakalanmıştır. 

AMEAiKADA 
- --DIRIUU!llm- --

Alman casusları nasll çah,tllar; 
lnglllz lstlhba rat te,kllAtı 
Onlarl•la naall çarpı,11? 
Alman cat1uaları mUthl' ••rl•r 

yapb4ar. 
Fakat lngillzlerl dalma kar,ıla

rı da buldular, 

Salı güoünd n itibaren tefrikaya baıh
yacağımız bu herecaoh eserde akılları 
du ı duran casusluk vak'aları ;srasında gü
zellik kraliç t" leri olmağa layık dilbu ka
dınların oynadıkları mühim ve inanılmaı 

rollni de okuyacak ve hayretinizden par· 
maklarınızı ısıracaksınız. 
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! Halkın Sesi ~=:~rr 1 ° aze e e- ısır a onan- ~ Halk Doktorunun 
---~- e ;;i~-- r· ned"yor a-r? lılarda?mürek- i Öğütleri: -27- 1 

p -Baştarafı 1 inci Sahifede- kep hır f lr ka nmıııııoım• ...... ---o--- m"°'o:l!I-~ 
Mazarratı birliği komiserler meclisi, teşkil ediliyor cı· aerlerı·mıı:zı· nasıl 

-o- reisinin Berline davet edil- ~ 

Mezbeha karşısında kö- mesi havada boş boşuna dö · ---o--- k J ? 
sele fabrikasının arkasma nen bir siyaset çarhının göz Kahire (A.A) - Orduya Orllm8 IYIZ 
atılmakta olan mezbeha ar- boyayan bir faaliyetten baş· iltihak etmek isteyen Yu- -2-
tilerinden gıdalanmak için ka bir şey değildir. Netice· nanltlar çoktur. Buofardan göndermiş oluyoruz Başkalar oın yıkao· '~ 
oraya toplanan köpeklerin nin neye var::ıcağını da te- bir fırka teşkil edilecektir. dığı bir su ile biz tekrn yıkanmakt•O 
sayısı günden güne artmak- reddüdü olaıılar göz önünde Sudanda Yu an'ı görıüllüle- iğreniriz, fakat bir çok vücutların kirlet• 
tadır. Dün o civardan geçen ki hakikatlerde kendilerine rin adedi beş bini bulmuş· tiği havayı zavallı ciğerlerimize doldur 
bir yazıcı arkadaşımız bu cevap bulabilir. tur. maktan ç~kinmeyiz 

köpeklerin hücumuna ma- *** Mahsur bava işte insarıların bilıned•11 

maya muvaffak olursa Bul-
ruz kalmıştır. Onun ifade- TASViRi EFKA~ R.· kullandıkları bir intihar vasıtası. 

garistanı d.t biç şüphe$İZ ı 
sine göre bu sahada bu Mu" hı·m meseleler ikioci bir hamle başlıyacak, Havayı yalnız teneffüsümüz kirletrııeoİ 
hayvanların say'sı yüze ya- Başka bir çok sebepler de bu işte r 

Bulgar istiklal ve mukave· o 
kındır. O mezberelig~ i ken- ·ı • d • • ' oynar. Yalnız bir penceresinden ışık gire 

arı esin e mlulz nı. t ruhunu uyanık Ll..lsı · eO 
diJerine mal edindikleri için ı d loş bir odada gözüınüzü pencereden gır , 

ve emiı· gibi azmile ile ff•J 
gelene geçene de taarruzda -•- ziya büzmesine ç~virsek, saf ve şe 

temsil eden kral Boris, Ro- I•' 
buJunmaktad. ırlar. Halta bun- Hepimiz biliyoruz ki Sov- sandığımız havanın içinde ne türlü toı 
Jarın korkusundan yolunu 
terkederek Bornova dere

sinden dolaşmak külfetini 
ihtiyar edenler çoktur. lzmir 
belediyesine ve Karşıyaka 

manyada yapıldığı gibi, bir s• 
yet Rursya, şimdiye kadar manken haline indirmek ve rıa dans etmekte olduğunu farkederiı. ~ 
Romanya ı'şgal işinde gayet tozların mini mini vücutları, daha küÇtİ 

Bulgar mukadderatına mih- f' 
bası'retlı', gayet sükfıııetli ve ve daha görünmez düşmanlarımızın ıııe 

veıin menfaatleri bakımın- aı' 
gayet ihtirazlı davranınış ve d h k kenidir. Bir toz zerresinin sırtında Y an a im olmak için el-
b · · ı h' d ı h' d lerce mikrop seyahat eder. u ışın e ın e ve a ey ın e den gelen her şey yapıla- Ş 6t' 

şubesine bağh olan bu yer 
Karşıyaka bf lediye müdü-

bir şey söylemekten, batta caktır. ebir havasının nas•I kirlendiğini g ~ 
bir fikir sızdırmaktan biJe mek için etrafınıza şöyle bir göz atrıı• 

rünün hayli gayret sarfetti
ğini öğrendik. fakat bu gay-

ret sıhhat noktasına matuf 
olduğu için genç ve çalış

maktan lezzet alan müdürün 
bu yere inzibat noktasından 

da himmet va gayretlerini 
deriı? etmemesi iste..niyor. 

Halkın Sesi ~:~~rr 
- --ııoıııı1111 __ , __ _. __ _ 

Telsizle av av
lıyan köpekler 

--o---
Avusturalya fa polis kö

pekleri sahipleri tarafından 
çok iyi bir şek ilde idare 
edilmektedirler. 

Bu köpeklerin sırtlarında 
birer ufak telsiz abize~i 
mevcuddur. Sahiplerioin 
uzaktan radyo mikrofonuna 
söylemek sure tile verdikleri 
emirleri bu köpi!kler duyar 
ve ona göre yürür, koş .. r, 
saldırırlar. 

ictinap eylemişti. 
Şimdiki hariciye komiseri 

Molotofun ise selefi Litfinof 
iki de bir de seyahtta çık· 
mak adeti degiJdi. Bu defe 
birdenbire Berline gitmeğe 1 

karar vemiş bulunması ehem-/ 
miyetli bir hadisedir. 

Her türlü ihtimal ve dü- 1 
ş ncelerin ne dereceye ka
dar varid olduğunu ise, önü
müzdeki şu iki hafta, hatta · 
bir hafta içindeki vukuatın 
göstermesini be klemeliyiı. 

VATAN: 

Bulgaristanın iç 
manzarası 

-o--
Ahmet Emin Yalman : 
Berlin mülakatının vere

bileceği en meraklı netice· 
]erden biri, Bulg·aristanın 

dahili işleri üzerine yapabi · 
Jeceği tesirdır. Eğer mihver 
Berlinde Sovyet Rusıayı 
kendi emellerine tabi kıl-

lzmir afıa müdürlü2"ünden: 
Cumhuriyet Kız Enistitüsünüı:ı bir kısım ikmali inşaatı 

6-11-940 tarih od en itibaren yirmi gün mü idetle kapalı zarf 
usulü ile eksilt ..ıJeye komu~tur. Keşif b .!deli 314 J9 Jira 60 
kuruştur. 

Eksiltmeye girecekler kapalı eksiltme şartnamesini, mu· 
kav de p:ojı:sini, kesif bülasasıoı, fenni ve hususi şartnamt-, 
silsilei fiat ce lv tini lzmir nafıa müdürlüğünde meycud 
dosyastnda tetkik edebilirler. 

Eksiltme 26 ikinci teşrin 940 salı günii sa .t 11 de lzmir 
nafıa müddürlüğıinde müteşekkil komisyood ı kHpah zarf 
usulü ile yapıl .c ıktır. isteklilerin ehliyet ve 940 yılana ait 
ticaret odası vesikalarını 9e 2363 liralık muvakkat teminatı 
muhtevi olarak haztrlıyacakları teklıf mektuplarını kapalı 
zarf içinde yu ca ıda yazılı günde muayyen saatten bir saat 
evvel komisyon reisliğine makbuz mukabilinde teslim etme 

leri lazımdır. Bu muayyen gün ve saatten sonra vukubulacalı 
müracaatler ve postada Taki gecikmeler kabul edilmiye-
cektir. (4737) 

"** kafidir. Dumaoh nakil vasıtalarından fi 

TAN: 

Berlin mülakatının 
manası nedir? 

-o-

Zekeriya Sertel: 

Yeni Avrupayı organize 
edebilmek için Almanyaya, 
yeni kaynaklar, yeni yollar, 
yeni pazarlar bulınak zaru
rt:.tindedir. Bu vaziyeti onu 
Sovyetlerle anlaşmaya sevk 
etmektedir. 

Dığer taraftan harp, mih
ver devit tlerini Sovyet Rus
yaoıo alakadar bulunduğu 

' mıntakalara sürüklediği tak· 

dirde bir ihtilatlar doğabi
lir ld, iki memleketin evvel-

den görüşüp anlaşmalaırı bu 
bakımdan da znrurıdır. 

AKŞAM: 

.Bir sigaset değll bir 
plan karşısındagız 

_.,._ 
Necmiddin Sa -lak 

Bu planın gayesi şimdilik 
Avı upa .. ın işgalı ve taksimi
dir. 

Bunu, vaktılt nasılsa ya

ı1lmış yabud ağııdan kaçı· 

rılmış itiraftan anlıyoruz. 

Bu plana dahil olmayan Av
rupada müstakil ve hm kal-

masına müsamah' edilecek 
olan memleket varmıdır.? 

Bilmiyoruz Hiç kimse bıle
mez. 

T t k hakikat şudur : 
Siyasi gayret veya feda

karlıklar, korku yahut 
nedametler bu plinı değit· 

tiremez. 

fabrika hacalarından fışkıran siyabtıkl•' 
h~r tarafı boğucu bir duvakla örtmekte; 
dir. Boynumuzdaki ter, mendilimizi 0•~1 

siyah boyuyorsa gül renkli ciğerleriıııiı~O 
de böylece kuruınlandığında biç şüpbe0J1ı 
olmasın. . 

Nefes almakta birinci şart, havanın cı' td~ 
ğerlere burundan girmesidir. Kudretin i~' 
ce burnumuzu çok dikkatli sansür tertı' 
batile cihazlamıştır. Burnun içindeki kıll•~ 
teneffüs edilen ha va da ki tozları tutoı' I 
içim mükemmel bir ağdır. Hava bu ide' 
süzgeçte hemen bütün kaba kirlerini bl' 
rakır. i 

Burr.ıun iç cidarlanndaki bücte diıiltiı 
de mütemadiyen yapışkan bir mayi jft~~ 
ederek kıllardan kurtulan zerrecıklefl 

der· k rnarJanna yapışıp kalma. ı JI temin e ) 
(Devamı~ 

ORSA 
ww ........ 

"'ıı'' 7-22 kuruş arasında 1714 çuva üıiJ, 
. c" 7-14,50 kuruş ardsı da 175 çuva ısı 15 

8,375 kuruştan 140 çuval buğday, 4, , 
kuruştan 40 ton bakla, 19, 10-21 kurıJ:. 
tan 100 çuval susanı, 62,50-63,50 kurıJ 
tan 210 balya pamuk satılmıştır. 

----··----
Vlaarifte ,. 

Cumhuriyet kız enistitüsü sipariş atelii' 
si şefliğine Bn. Neriman Akdik tJi 
edilmiştir. 1 .............. ~·····4 .......... .. 
i MiJJDE!.. ı 
ı Bütün lzoıiri Güldürmektan KırıP j ~ 
ı Gf çirecek Olan 1 ~~ 

1 zoRLAöztu 1 ~· 
i TAYYAREC! l 
ı Emsalsız kom ı. di şaheseriyle YARI ! 

1 
&f>l 

ı: Elhamra Sineması,; '~i~ 
1ıtı ' t ~I 

ı Doyulmaz bir kahkaha menbaı olaca ~ 'iııı11 .. ...................... ,... ........ .. 
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Dört Alman ·, mr.ıırnır.nıınnmıan!!Dıırıımmıırnm 

bombordıman ~ Ha yatta Muvaffak 
Olmanın Sırları ı 

tayyaresi dü- ~~--------'"""'!!! 

bu "Fuhr Sevdalıları'' 1 

Kimlerd.ir ? 
Şürüldü. ~ Hagatta, herkes Muvaffak 1 

; Olabilir mi ? - Evet ! 1 ---o--
Londra (A.A) - Hava ve 

d ahili emniyet nezaretinden 
tebliğ edilmiştir : · 

~ Yazan: SIRRI SANLI 1 
'9 ıı!lllDlunıın - 110 - ııııu oıı .mom • .J ------.. ___ _ 

...... Ne olursunuz şunu oku
- hı,,rin. 

...... Peki. 

.. GOL BAHÇESlNDE,, 

~Gı 1enir bir şıirle 
lbıatan şen s si 

:6tiinürken akşama 
l' narın gül babçesi 

0•treşen her yapr.1ğan 
~lllarları çözülür 

~.••run kıvrım gölgeler 
ır ıaç g ı bi örülür. 

2-en rüzgar dalları 
~llar bir kanat gibi 
I:> o!•n her bir manza, 
a Ogar bir hayat gibi 
~ llrda ne derd, ne keder, 
'y • gönül ahı yaıar 
~~Jnız sevea iııkın · 
·"'tin ilahi yaşar 

._. ....... Ah ne güzel yazmış .. 
lca yok mu? 

....._Var. 

....._ Onlar okumuyor mu? 

....._ Siz isterseniz okunur. 
~' Ooob.. Çok teıekkür 
•tiaı. 

~ruAR SEVDALILARI" 

:lcıam güneş batmadan 
,trafı karartmadan 
t '1l&11urlar fuarda, 
'-r sevdalıları .. 

~6nül verip aşk içer 
lı ltk; sevdıği yardaa 
~ ~•aı aJır fuardan, 
'-ar sevdalıları .. 

~lclerler gecelerin 
'1lara inmesini 
~lerin dinmesini 

11•r sevdalıları .. 

~tarlı gecelerde 
'•ba •essiz yerlerde 

"------~~~~~~~ 

t._ '°ı . f' ~l Çtş1t, uygun ıyilt, 

~~· katıkısız ve ıyı mal. 
\ i...!••ritte say91, doiruluk 
~r.ı.ı.n :Jll:l 31-1 

Kalbden kalbe konuşur 
Fuar sevdalıları .. 

Küs olanlar barışır 
Zevketen zevke karışır 
Tertemiz gönül taşır 
Fuar sevdalıları .. 

Her biri bebek gibi 
Jnce kelebek gibi 
Güzeldir melek gibi 
Fuar sevdalıları .. 

- Acaba bu "Fuar sev· 
dahfarı" kimlerdir? 

- Her halde fuarı çok 
sevenler ve fuarda sevişen
ler olacak. 

- Ben de fuarı çok sevi 
yorum. 

- Şu halde siz de bir 
fuar sevdal sisiniz. 

- Eğer bunları yazanın 
hakıki maksadı bu ise onu 
ne kaJar görmek isterdım • 

- YazısıDJ okumak, onnn 
ruhunu görmek demektir . 

- Başka yazdığı bir ıey 
yok mu? 

- Bir de "Göl kıyılarında" 
adlı yazısı var. 

- Ona da okumaz mısı-
nız? 

- Okuyayım. 

"GÖL KIYILARINDA,, 

Siltr hafif dalgalar 
Kayaların pasını 

Dök üyorkeo bulutl1r 
Altın halitasmı .. 
Parl.&r hemen her dalga 
Bir yıg1n inci gibi 
Gönüllerden fııkıran 
Gönül sevinci gibi .. 

Saçlarını dağıtır 
Söğütler gümüş suda 
Y aklaııraa bu göle 
Güneıin grubu da 
Benzer sedef kıylar 
Bir gönül sarayına 
Duyulan her ses burda 
Döner işık nayina .. 

-Soou var-

Köpek balığı 
dişi neye yarar 

Köpek balığının diıleri 
bir çok işe yarar. Avustral
ya yerlileri bıçak yerine 
kullsndıkları gibi para yeri· 
ne de kullanırlar. 

Çinliler b":.Jnlar dan alhn 
üzerine kakwa işler yapar
lar. Çin kadınlarının ziynet
leri olur. 

Düşman dün gündüz ek
s eri~i doğu cenup lngiltere · 
~i üzerinde olmak üzere 
memlekf'tio muhtelif kısım· 
arına dağınık akınlar yap· 
mağa teşebbüs eylemiştir. 

Hiç bir yerde zayiat ve ba
sarat olmamış gibibir. 

Güodüz dört Alman bom· 
bard1man tayyaresi düşü·ül
ruüştür. 

---o--•• 
Uç ltalyan iaşe 

gemisi ba
tırdılar 

Londra (A.A) - Resmi 
tebliğ: 

Bugiio bir ·lngiliz piloto 
Otrant kanalında dört Ital · 
yan ticaret gemisiyle bu ka
fılevi himaya eden ıki tor· 
pidoyu yakalamış ve ticaret 
gemilerinden üçünü batır· 
tırmıştır. 

Dördftncü ticaret gemisiy· 
le bir torpito mühim hasara 
uğramış ve diğer torpito ile 
birlikte kaçmağa muvaffak 
olmuştur. 

En büyük 
mantarlar 

Afrikada Kenya araıisin

de yetişen mantarlar dün
yanın başka hiçbir yerinde 
yetişmez. Çünkü bunlar pek 
fazla büyüktürler. Araların· 

da kutru otuz beş santimi 
tecavüz edenlere tesadüf 
edilir. 

---o,---
Tayyarenin 

Freni neresindedir 
T.ıyyare inerken, tayyare· 

nin ,pervanesi fren yerine 
geçer, üçüşta hızlı dönen 
pervane yavaşladığı zaman 
aksi tesirle süratı azalır. 

Dr. Fahri Işık 
tzınir Memleket Hastanesi 

Rontken Mütehassısı 
Rontken ve Elektrik tedaviıi 
yapı l ır. İkinci Beyler Sokak 

29 No. J"ELEFON 2542 

Lastik Mühürler 
Laoı;tikten eft iyi ve en sağllm 

ve garanti ila resmi ve huıuıi 
mühürler yapılır. 

izmir Hisarönü 15 No. da 

Fatih Sultan Mehmet 
---o---

-2-

Osmanlı taribinde görüldüğü veçhile; bir 
taburun Bur haricinde bulunan bir bağa 
girdiklt ri esnada kemale gelmiş nefis 

üzümlere imrendiklerini söylemesi üzerine 
o kıtaoın kumaodaoının şu emri verdıği 
herkesçe malumdur : 

" - Arzu ettiğiniz kadar üzüm koparın 
ve yiyin. Fakat ne mikdar kopardıysanız 

onun o günkü ;!eğerini tahmin ederek ve 
bağın içindeki üzüm kütüklerine bir bez 
arasında parasını bağlayın, ondan sonra 
üzümünü afiyetle ve halil olarak yiyin.,, 

Bu da Fc&tihin kıtalarının muvaffakiyet 
amillerinden olduğu söylenir. 

Yine bir mecliste ve kendi huzurunda 
Bizans ricalinden pek çoğunu mahkeme 
ederken kendi millet ve devleti aleyhinde 
idarei kelim edenleri şiddetle teeziye ede· 
rek ; lehinde ve sadıkane söz söyleyenleri 
mükafatlandırması da onun şöhretinin bi
tün cihan tarihine yayılmasına nbep ol
muştur. 

Jstaobulda bulunan bütün dinlere bir· 
met göstermesi ve ibadethanelerine doku· 
nulmıyarak onların kendi akidelerinde ser• 
best bıraktılar ve yine eskisi gibi çanları
nı çalarak kiliselerine toplanmalarına izia 
vermesi de muvaffakiyet amillerinden en 
mühimini teşkil eder. 

lstanbulu fethettikten sonra bu eğlence 
kaynağı olan güzel köşede bin bir çeıit 
sefahat alemleri varken onların biç birine 
iltifat etmiyerek fütuhatta devam etmesi 
devletin kuvvet ve şevketini tezyide sebep 
olmuştur. 

Fatih htanbulun fethinden sonra yine 
at.. üstündan inmemiı ve ülkesini bir iki 
misli genişleticeye kadar çalışmış ve hiç 
rebat yüzü görmemiştir. Buda onun, tari
hinde canlı sayfalar ayırtmasina vesile ol
muştur. 

-Devamı var--··· .. ... ........................... .. 
iBUGÜN TAYYARE SI-f 
iNEMASINDA TEL:36(&J 
fÇA AKKALEi 
i GEÇiLMEZ i 
ı Türkçe sözlü ve şarkılı Askeri Film ı 

ı Aynca Mısırda Ingiliz - ltalya Harbine ı 
: Ait Sinema Gazetesi ı 

Matineler: 1,30 -3,30-5,30-7,30-9,31 ı 
:cumartesi Pnzar s,?ünlerill,36da ilive 1eanııl 

: Talebeye h er gün yalnız ilk matinelerde ı 
· Salon 15 Kuruştur ı .. .................................... .. d.1-3 N. JŞILDAR 

~.,. ................................ lllL!ıı ..................... !11111 .............. lıml ... ~laıll~~ 

Milli Piyango Biletlerinizi ( AADET ) 
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BiT A HABERLERi Hindistan na- lngilizlerin ~ngiliz t y 
zırı diyor ki: şanlı bir zaf erı releri, ~ v 

Tavukları ve kuzu
yu çaldı 

Menlalide Ahmet oila Ahmet Osman 
otl• H•lit •• Orhan otla Hamıaaın 7 ta· 
Yak •• bir kuzusuna çaldıiu:ı dan yakalan· 
mı-ır. 

Tabanca lazım olmuı 
Fewzi Paf& bulvanada Veli oila Alamet 

Mutafa otlu lamailia cllkkinıadaa bir ta· 
banca ye lilr iskarpini çalclıiınden meırulr 
.. ,. ile birlikte yakalaamııtır. 

Şakanın sonu 
Ala paıa meydaaıa Mut.ala ofla Babı· 

ettin ••lra Jlzlaclen lea otla Aliyi itmek 
aaretiyle yere dlı&rerek yaralanmaıına ı • 
b'biyet verdijindea yakalaamıftır. 

Çeneelle yaraladı 
Şehitlerde Mehmet otla Abdallab lı me

ıeleaiade• Darmat oğla Da•uda çearelle 
yaraladıpadaa yakalaamıfbr. 

Tasallut etmif 
Alsaacak 1447 nci aokakta Oımaa ot· 

la Halit Davut kaza 40 J•t•ada Hayriyeye 
ta1alhat ettiii tilılyet edilmiı ye saçla ya· 
kala••ıhr. 

Sarhoılaiun sonu 
Aaafartalar cadduinde lamail otla Veli 

sarllof oldap halde baianp çajumak au
retile reulet çabrdıtıaclu yakalanmaıbr. 

f istir. 

Odamı iki defa? 
---&----

ulnsıllıJ Utı R•ı- itıltullrl iç znt1111,Draç ve. A 
d11 ınıl atı ~lr 1111 lrt tr111Zlrlll'I sarandalı--

Yııanlıtıı ll•liııı ıH•lııtll llllln labralını dbol 
111t• " ıırı-ı 8. 1 

ar 
Lo•dra (A.A) - Amme Londra (A.A) - Tara•- Loadra ( A.A ) -

menfaatl•ri mleueaeaiade toda bulanmakta olan ltalyaa ıcce lt.lyaalar v-· 
verilen bir ziyafette Hiadiı· donanmasına loailiz dons .. * •etlerini• taz1iki lra 
t.D D.••rı 1 deaı·· mavaf· d Kalamasa kadar ric'at • • muına mensup eaiz tayya 
faklyetindea ıitayiıle bab1e• r~leri mlthim bir b&cam ya mitlerdir. Pmda • 
derek demittir ki: Bu bir parak ltalyan donanma11na ııada da Elealer ArM 
batlanjıçbr. Yolların çetin ••yet ajır bir darbe iııdir• lakta birçok tepeler ele 
olma11na rajınea zaferi her mittir. çirmeie ma•affak [ol4 
zaman elimizde tatacafız. Ba bilcum netice.iade lnıiliz ta11arelerl A 
Ba muharebeleri tayyarele· Vıktory• ııaıfındaa bir zarlı• J•, Drıç 'e Aya•r 
rimiz lraza•acaktır. lıtillmn lanın la ıilverteai aa içiae limaalanaı mnaff 
arbk modau geçmiıtlr. saplanmak alll'etiyle iskele bombalamaılar " 

Muuolini eski Roma im- tarafana yatmaıbr. Ve diter depoai1le nlmada W 
paratorluğuau kurmak isti- Gavur auufandaa iki zarlalı aatrepolar. elektrik • 
yor fakat onun kurl»•aı ola- da ehemmiyetli hasara •i imka edılmif 1•a11alar 
cakbr. ramıı ve yaaa yatm11tır. brılmaı •• Draç 

Uuuoliai, anutuyor mu Aynca iç limanda balaaaa ketif aç111lan J•Pla.. 
eaki Roma imparatorlutan· iki ~r6~azlr ve iki maawia fototraflar ah•mıfbr. 
daa daha •••el· eaki bir luuvaılrlerin uka taraflan Atima (A.A) - S. 
Ya•aaiataa varclı. Bu eski suya batllUf yaziyettedirler. haraya ilet yl& ltalya• 
Yaaaniıtaaı bu yeni Ya· Tam bir ma•affakıyetle ıetlrilmiıtir. Ve ba 
aaniatanı yaptmak iıtiyor. netac.leaen bu taarnzdaa dalla. fazla uiıleria ıel 

0 aoar.ı ltalyaalarıa mleeılr beltleniıor. 

13 uçan kale 
lngiltereye 

veriliyor 
Vaıiaıtoa (A.A) - lıllll 

edilmiı "Uçak kale" tipin
den 13 Amerikaa bomltar· 

kaUaaabilecekıyalaı& iç zırh· 
hları lralmıı addoluaabUir. 

Ba baskın eanaııada ikl 
lnıllfz tayyaresi lılerin• 
diamemiftir. 

o 

-----
Fr•nsWarl 
Al anlar 
lapmıyor 

- EUibetlik ve çirkın bir kadın malı• clımaa tayyaresi aormal ola-

İngiliz bahriye 
nezaretinin 

tebliği 

Loadra (A.A) - Z 
alıaan bir laabere ılr• 
qaaa Franmz ifbirHfl 
lan ıayretlerbae 
Franmzlar tanfaadaa 
edilmeditl aala11ı.uttı. 
au almanlarda itlraf • 

kemede iaticv•p ediliyordu: . rak dalaa ou ay içinde la-
Hakim-Haç evlendinizmi? giltereye veıilmif olacaktır. 
Kadıa-Ya r.ız iki defa! Buadaa baıka Nevy-.rkta ·-Hakim-Kaç yaııaduaaız? temi• eclildiiine ılre bom- Loadra (A. A) -:- laıiliz 

b4'briye auaretinia tebliii : Kadıa-Ylrmi beıl bardımaa tanareleriaia ahı· 
Ha im-Ba da iki defa mı ? 1 rı .. ıa sıbhatiai t .. i•e ya- Şimal denizinde ıemi ka• 

fılelerimizden birine Alman 
tayyareleri hlcum etmifler· 
ae de ıemilerde bulaaa 
dıfi toplarla Y&nlrerlr al•t•· 
minde iki alman tayyar.eai 
d .. aize dlılrllmlftlr. Dl· 
ıerlerile beıaber dlfealeria 
adedi beti balmaıtar. 

Hakimia ba zarif cevabı clialeyicileri uyan iki aizli Amerikan. 
bir bayii ılldlrdl mAkineai modeli ri lnla lte-

Se• de ey kari, kadaaın b11 ıarip iddia- reıe gladerilmfı balunmak-
maa laaklma verdıii ba zarif cevaba. tadır. 

lıtır 811, ııtır Allı 

Mualla Ve Sadinin 
on seri 

D • akfa• ıebrimlsi •lale1ea ea ,esel 
i•ar altidelerıaaen Aakara Palama zarif 
•• rlk aalo.uıda ıı illerde heyecan 
fırtı- kopara Bayan llaallA••• lltif ... ı 
bmaalana bl ytk Gat4dı S.diaia •••t 
harikaları yarataa kemanı "deferli arka· 
claflan••• kıym tli ittiraldan lzmirlilere 
adlatelaa bir sanıt •• se•k ıecesi J•ı•t· 
tilar. 

H• ,a. bina claba ylksel• MaaUlı ıo, 
lhlUeria yoluna balaa nefis ıar~ ılan, 
Wlata nhlan ylkaeldere ahp ıltlrea 
.... tklr ;ayı tlialeyiciler için uaatalmaz 
bir laabra barak eakbr. 

Kıymetti •natklrlanmazı Ye biıe '- ı•· 
..... ıeceıl J8f atmalı temi• eden (Ankara 
Palu) ı• dirayetli mldlriyetial tebrik 
HeriL 

Ba makineler ber halde 
balen laı ltered• tecrl&e 
edilmektedir. 

o 

--o--lnKiltereye 
miite adiyen JAP~NY A 

tayyare eon- ll111rat1rlR 
deriliyor llklzllll ııt 

V •• nıtoa (A.A) - Şam .t 
diye kadar laıiltereye v.:rıl· ,,1 
mek lzere Kaaad•ya 1800 Tokyo (A.A)-lmparator-
tayyare verilmit •• banlar- hık meeli•İ dlln toplaamıı 
elan 945 fi boııpbardımaa tay• •• Çin meselesini mkaken 
yaremdir. Ayrıca 100 tayra· etcnlıtir. 
re de Avaatralyaya ı&•deı ll lpima iki Hat de•.. et-
mfftir. mittir. lmpvat•rhalr meclisi 

Diler fabı ilıalar ela loıil· timdiye kadar •kiı el fa 
tereye ve AY•tral1aya mi· toplaalblt Ye mlhiaa karar-. 
temedlyea taJyare •ermek• laıt ittllaaa- etmiftlr. Ve 19 
tedlrler. Voouı faltrika• e,l&lde yapbfl IOll toplaa
da ID,utereye 275 ta1yare bela da Berlia •• ..... ;.ak-
pdermek lzeredir. b imıalaa•fbr. 

baılamııl•rdır. 
o 


