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liirk Gazetele-! D . y li Her ld 
ti ne diyorlar? Gazetesi 

--e-- o 

AKŞAM: Molotof -Hit er 
ltaıua Arnavutluktan görüşmeler 

• 
ıza-tıkmağa mecbur kalır- 'ıakkınd -

ıa neler ulur 
-o-

Neemiddirı Sadak 
ltaJyamn Yuaanistana ta

•rruı ettiği gündü. Bir çuk 
llllubarebelerde bulunmuş, 

b&yük ordulara kumanda 
•t•iş bir georalimize sordum: 
(Yunanlılar tutunabilecek 
tai?) Balkanlarda u.ıuo 
llalddet bulunmuş ve milli 
llafttadelede Yunan ordusu· 
•11 takdir etmiş, bilhassa 
ltaJyan Yunan laarbinio ce
reyan ettiği sahafara karış 
~arış tanımış elması, muha· 
t•bımın fikrine biiyiik bir 
kıymet veriyordu: (Yunanh
ı,, behemehal tutuaacaklar, 
~•tti taarraza geçeı ek o 
~•l'alide ltalyan ordusuau 
Yenebilirler) dedi. Mubterem 
ltneralio bu seılerini mü
bıligah bir nikbinliğe at

fetmiştim. Ba~a, Yunan ku
llıanda beyetioin ltalyanlar
dan daba değerli olduğunu, 
l•neral Papag•osun, vaktile 
bizim Trakya manevralarına 
ltldiğioi ee o zaman Ata· 
tiirkün yüksek takdirini cef, 
bederek: (En büyük ordu

lıra muvaffakıyetle kuman· 
d, edecek çapta büyük bir 
ba,"umandan) dediğini an
lıttı. 

Bugiiı:ı kendisine teıadüf 
tltiğim zaman: (Nasıl diye 

·•ordu, dediklerim çıktı mı?) 
Dedikleri hakikatc?n çık

lıııttı. 

Nihayet Italyan bezim ~t i

llia mihverin kudretine in
dirdiği acı darbeyi de h .! • 

•aba katmamak mükün de· 
iildir. lngiltereyi Akdeniz· 
den çıkarmak ümitleri -ne 
ı•riptir- Arnavutluk dağ· 

'•rında kırıldı. 

YENi SABAH: 

Almanuanın pilanı 
-o-

Hüseyin Cahit Yalçın: 

lngi !terenin galebesi le
~İnde izhar edilen temenni
ltrin yegioe sebep ye bik
lllleti de JGrili:z davasına ta· 
~•men uyg•n olmasrndan 
11>.re ttir. 

lıte zannediyoruz ki Al
llaanyanın şimdi yürütmekte 
01duğu hesap budur ve tat
bilca çah9tıiı plio da bua-

' DeYamı 3ncl saı.ifede -

ha · veriyor 

MOLOTOF 

Londrn ( A.A) - 0 Deyli 

Herald,, gaıetesin diploma· 

tik muhabiri Hiiler --Mol'ltof 

görüşmesi ha.kkında ~u iza
hatı vermektedir: 

0 8. Melotuf Beriiode yap
tığı müzakereler esnasında 

B. Hitlerin talep ettiği b.~ah
bütl-rden hiç birini s >vyet
ler birliği hesabına kabul 
etmemiştir. 

HITLER 
Bu haber dün resmi Sov~ 

yet mahfilleriyle ~ıkı müna-

[ DeYam1 ffncl Hyfada ] 

Mılli Şefımizın 
--··----

YÜKSE DiREKTiFLE 1 
Siyds~l bilgiler rnü kiye 

okulunun seksen clördti ıcü 
y:iksek t...drisat mü~s sesi 
oluşuouu altmış üçü ncıl yıl 

dönümü münasebetiyl~ M H 
Şefim z İsmd İnönü genç· 
l•ğe çok yüksek d•r .:l.tifler 
vermişler ve çok kıymetli 

hitab derinde ezcümle d'.!miş
tir ki: 

"Arkadaşlar büjük bir 
milletin hizmetine gi rnek 
üzeresiniz. Bu miUeti anane 
olarak. aile olarak sevmek
ten daha fazla temiz bir 
aşkla hissetmelisiniz.. idare 
bayatındQ iktisat Ye maliye 

sahasında ve her sabada 
milletimizle temas ettığiniz 

zaman onun kudret ve is
teklerini yakından görecek
siniz . ., 

Hazır bulunanların coşkun 
ve sürekli alkışlarile karşı

lanan MiJlj Şefimizin bu 
beliğ hitabelerindeo sonra 
davetliler okulun iç avlu
sunda hazırlanan büfee izaz 

edilmişlerdir. Bu sırada 
Cumhurrehıiwiz direktörlük 
odaaıbda istirahatle mektep 
hakkında izahat almışlar ve 
bilibara alkışlar arasında 
okuldan ayrılmışlardır. 

YUNAN OR· ŞarkiHollanda 
DUSUNUN YE- Hindistanında 
NI BIRZAFE 1 Japon aleyh

---o---
Peremeti şeh

ri de işeal 
edilerek 

itaıuanıardan birçok 
malzeme ve "500" 

esir alındı 
---o---

Atiua ( A.A ) - Yunan 

başkumandanhğır.ıın 4 ka
nunuevvel ve 39 numaralı 

ıesmi tebliğinde lt~lyanlarm 

P eremeti gösterdikleri anu

dane mukavemetin kırıldığı 

ve şebirin Yunan kıtaaları 

tarafından işgal edildiği ve 

pek çok zayiat verdirildik

teu başka onlardan 500 drn 
fazla esir, altı top ve pek 

çok ın ühimmat alındığı ve 
Elen bava kuvvetlerinil' sa-

bit ve mütehaı-rik hedeflere 
hücumlar yaparak düşmanın 

bir tayyaresinin düşürüldüğü 
ve Ele11 tayyarelerinin sali· 

men döndükleri ilan edil
miştir. 

---0---

Batırılan 

Yugoslav 
Vapuru 

-o-

tarlıiı 
Berlio (A.A) - Şarki Hol

landa Hindistanında Japonya 
aleyhinde yapıl an bazı hare-

''kefTer Japon m·atbuatında 

şiddetli bücumlaara sebep 
olmuş ve bura halkınm ln
giltere ve Amerikaya fazla 
bel bağlamanın hatalı olaca
ğt yazılmıştır. 

---o---
AL~ ANYA 
ROMANYA 
ISBIRLIGI 

Berlin (A A) - D. N. B. 
ajansınm verdiği malumata 

rJiacarlaşmış 
Almanların 

te ~ rar Alman-
laşt rılmasıtiçin 

--o---
Londra (A.A) - Buda

peştede bulunan Alman eka-
liyetlerinden Macarlaşmış 

Almadarrn gerek isim ve ge
rek başka bakımdan tekrar 

AJnu:olaştırılması için Al· 
manlar ti!raf ından tetbirler 
alınmıştır. 

---o--
ISVIÇREDE 

Alman ve ko
monist pro
pağandası 

--o--
Bre (A.A)-lniçre b\\ki

meti federal kooseyin milli 
teşki it&m d ığıtın;ık üzere 
verdiği karardan sonra ba
zı mahallerde Alman propa
gandası ile meşgul 2000 
kişiden fazla şahına faaliye
ti ve kominist partisine 
mensup olanların vesikaları 
ve basdıkları beyannameler 
meydana çıkarılmıştır. 

göre Almanya ile Romanya 
arasında on sene müddetle 

müteber olmak üzere iktisa· 
di bir işbirliği anlaşması 

imza edilmjştir. Bu anlat
maya göre Almanya Roman-

yaya iktıaadi, zirai ve sınai 

sııhada faaliyetler göstermek 
için büyük krediler ve pek 

çok kolayhklar yapacaklar
dır. 

Londra (A.A) - lrlanda
oıo garbında batmlan bu 
vapurdan 29 kişi limana il-

- Yahu, daha yağmur başlamadan neden böyle 6ıtl 
kapalı bir yerde dolaşıyordun? 

tica etmek suretiyle canla
naı kurtarabilmiılerdir. 

- Yağmurlar daha başlamadı, fak at müthiş fırtına HY· 

dım. Şimdi buradaD tıkaıı olmıyıa bir alacaklı i•çti. 
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1 Hauatta, herkes Muvaffak 1

1 

1 Olabilir mi ? - Evet ! e 

L Yazan: SIRRI SANLI 1 
•ma1111111111 -118 - m••••~ 

Milli Şefimizin 
muvaff akiyet sırları ___ .._,.. ___ _ 

-4-
1Jmumi savaşın baıladığı gilnlerde ulıl

desiae kaymakamlık riUbesi tu·cıh edile
rek umumi karariih birinci ş•be mldürl 
oldu. 

Bir sene ıenra da miralaylıi• terfi et
ti. 

Orduda bilfiil çahşmak arıu ettiğinden 
hemen ikinci ordu erkAnı harbiyesine me· 
mur edildi. 

Sırasiyle dördtincö, yirminci •e iiçlncl 
kolordu kumandanlıklarını yaptı. En sonra 

Suriye bozgunluğu sıralarında btiyllk Ata
mız Ye Ebedi Şefimizin kumanda ettiii 
orduya katıldı •e periıan bir surette da
ğılmakta bulunalı ordunun tutunm.uına 

iki bfiyftk insan baı baıa vererek muTaf· 
fak oldular ve burada tarih sayfalarma 

altın hatlarla yaıılmaya layık pek büyük 
yararlıklar gösterdiler. O tarihten itibaren 

merhum Atatürkün kendi ayar1nda samimi 
Ye kudretli bir asker hulduiu için lımet 

laönüyle olan ilgisini artırdı ve birbir]erini 
pek çok sevmeğe başladılar. 

Ebedi Şefimiz, Auadolu harekatına baş
layacağı zaman ilk önce, karakter ve ru-

hunu yakından bildiği samimi silah arka
da~ı ismet Inönünön e•ine gitti ve onun
la aalaşb. 

Bu sırada Milli Şefimiz derhal AnadoJu
ya Atamız]a birlikte geçm •yi Heri sürdüğü 
zaman büyük haliskirımız ona : 

- ismet. s~n şimdilik burada kal, bana 
yardım edersin, icap etUği zaman da der
hal Anadoluya ieçersin. 

Demişti. 

Büyük şefimiz birinci lrıönünde kazan
dığı çok parlak muzafferiyeti haber alan 
merh;ım atamız kendisine şu telgrafı ç~k
mişti : 

[Yalnız Yunan ordusunu değil, miHetin 
maküs taliini de muğlüp ettiniz.) 

O zamanlar bu ilk zafer haberi yayılıa

ca, zulm altında inJeyeıı bütlio Türkler, 

derin bir nefes aldalar ve o günden itiba

rendir ki ln8nünün vJ bu muzaffer ve bn
yük kumandanın adını kalpİerin ea derin 
köıeleriae kazdılar. 

(Son) 

FAYDAL• 81LOILER 

Bozulan ampuller tamir edilebilir 
, _ __,,,_ .. ___ _ 

Boıulan elektrik ampullerini arhk bir 
ite yaramaz zannederek atmak doğru de 
ğildir. Ekseriyetle bunları tamir ederek 
tekrar kullanmak mOmkftndür. içinde teli 
kopmuı olan ampalu prize yerleıtirilen 
bir kordona takmab. Elde tutulan ampulu 
öyle bir surette eğitmeli ki kopmuş telin 
uçları birbirine temas etsin. Bu temas 
neticesinde ziya •Ücuda gelir. Ayni vazi
yette bir iki dakika durulu rs!l iki tel ha-

raretin tesirile erir •e tekrar birbirine 
kaynar. Yerine takalaa ampwl •alla az•• 
•lddet k•llaaılabllir. 

GORMEDIM 
Bende gezdim •e dolaıtım gü.ıel lzmir şehrini 
Ne şehirde, ne kazada, köyde keder görmedim. 
Vilayetle düzgftn giden Belediye itini 
Görmeyenin ; gözlerinde hakiki fer görmedim. · 
Çabukluk •e temiılikde pek titizdir valimiz, 
Gördüm amma böyle üsttln azim, cevher görmedim. 
Gece gündüz demeyip de çahıan mektupçu1• 
Bia bir işin karş11ında biran titrer ıörmedim. 

Çok girenler gördüm fakat bazı hakikatları 
Özlü göreip, özlü bulup yazaa eller ıörmedim. 
Selimeti bir k6ıede zan ede11 edipleri 
Ayırmayım ; tak ~tmekte hiç bir hüner görmedim. 
Baıı yerde bir şaire traşçı demek lizımas 
Onlar badar usturası keskin berber görmedim. 
Batmazdiken çok kızıştın mutlak içiq yanıyor 
Senin ıibi yananlarda, sana benzer görmedim: 

F. Batmazdikea 

1 ürkiye ile lngil
tere arasında 

Ticari Anlaşma Hakkında 
·----.. --·----

Ankara (A.A)--'l ebliğ: 
Türkiye ve lugiltc:re bii· 

kimetleri arasındaki ticaret 

hacmini t icari oauabedelerle 
ümit ettikleri veçbile ehem· 

miyetJi surette arttıracak 
anlaşmalara vumışlardır. Bu 

anl.aomaların meriyeti müd • 
detiace Türkiye ile lngilte-

re arasında yapılacak tedi
yelerin Türk Türk lirası ile 

logiliz lirasman hali hazır-

lfaki p.ıı itesi esası üzeri•· 
den icrası derpiş edil111iş

tir. 
Türkiye ile Britanya im

paratorluğu arasıadaki tica
ri Ye diğer tediyeleri kelay · 
laştırmak maksadiyle huıu
si hesaplar açılacaktır. MeT
zuubabs a11'aJ'malar 3 Şubat 
940 tarihinde Pariste imza
lanmış olan ticaret ve tedi· 
ye itilifın.n mütemmimidir
ler. ______ .. ...,._. ___ _ 

Küçük memurların maaşları
na zam yapılacak ___ .. __ _ 

Ankara - Hayat pabahJığı miloasebetile küçük memur

larnı maaşlarına birer miktar zam yapılma'Jmın eaaa itiba
rile kabul edildiği b!ldirilmektedir. 

Ancak bu zamların 941 mali yıhoda, yani hazirandan 
itibaren yapılma11 mftmkUa olacağı tetkikler neticesinde 
anlaşılmışhr. 
... 8 • 2L • .. 
~~~··-~····~ .... ~~ ..... ~ .. ~ .... ~ 
iELHAMAA Sinemasında! 
ı Bugüo matinelerden itibaren ı 
ı işi ve emsali görülmemiı zengin proğram ı 
ı - 1 - ı 
ı BALALAYKA Nelscın Eddy ı 
ı lloua Me11ey ı 

i Türk~eıi lzmiri kahkabadan2'kırıp geçiren komedi tufanı f 
ızoRLA TAYYARECIFransııca s«Sıdl ' 
ı orijinal nushası: 
ıAynea: Foks jurnalda en son ve mühim h:\berler.. ı 
:cumartesi ve Pazar glaleri l.30ve ll.15de bat ar. ı 
tDikkat: Haftanın her gloünde ilk seanslarda ucuz fiatlerıeı 
:ber iki filcnide görmek kabildir... ı , ........ ~ .... ~~~~~···~~······~ -c...-~ ~,,...., ... 3it ·5* ., ............................ ........... "' ............ .. 
ı lngiltere civa11nnda donanma- denizaltı arasmda harp •e ı 
ı iki k&hraman arasında bir kadın .. Aşk ve casusluk ı 

it-Şimal denizinde casuslar f 
ı Muazzam.. Müthit Ttirkçe Sözlü şaheser. ı 

ı Matineler: 2.15 - 4,45 - 7,15 • 9.45 ı 
t VE ı 

i 2-BAT AKHANE KIZI i 
ı Fransızca S6zl6 - ·Matineler 3,30 • 6 · 8.30 ı 
ı iki filim birde~: S-12-940 buaünden itibaren ı 

f Tayyare Sinema•ı TEL: •41 i .. ................................................. .... 

ALMAN 
CASUSLAAI 
AMERiKADA 

(15) Yazan: Halil Zeki Oı~ 

Bilirsiniz ki hiz sizin yaptıklarınıaın ff 
jestleriniıin farkındayız. Hulisa bea si•" 
den sakhyamıyacağım ki biz beyaz ıart• 
yın mektupluk kij'1tlar1nı da taklit et•• 
re karar verdio. Amerika cumburreisi tı• 
rafından yazılmış bir sahte mektup il• 
neler edilmez? .. Dedi ve kadehiDİ hoıalttl• 
Gene devam etti: 

- Siz bu iılerde müesseselerde ~a1ıt'1 
bir alman yabat bir Nazi ile de teşriki 
mesai edebilirsiniz. Anlıyor musunuz? 

Gcoç ı.abitler, beyaz sarayın baılıkb 
mektupluk kağıtları diycrum. 

Bu esnada beşinei kadehi de srelmi1tİ1 

neı'elendikçe neş'eleodi ve daha fa ... 
açılmağa başlamışta. O kadar ki kenditl• 
ıain ıeoiş bir e.ıısuslok makiaeıiuin ıef0 
bir Tasıtası olduğunu sayarak de••• etti= 

-Biz bu planları siz siz de cl«le edebi" 
liriz. Bu gibi itlerde biz yalnız ~ir kitif' 
dayaumayız. Bunuu i~in sizden dalıa teC" 
rDbeli ve daha talihli kimseler zate• ç•" 
hşıyorlar. Dikkat ediniz. 

Martin birinde biz btiyiik bir deniz i•İ' 
ri ile münasebete bulunacağız. Belki ~· 
ltu sayede istediklerimize ka"uıacaiız. 

Ne•port ve Nente tleniz dezrihlarıncl• 
benim bir adamım var. MeYkii mtlsaittİf• 
Onun yardımı ile şöyle böyle bu pllalıfl 
elde edeceiir: Fakat mftklfat, bu iıi bt" 
cerene aittir. 

Rumrih bunları dinledikten sonra dedi ki: 
- Ben bütün bunları ba,armak içi• el• 

d n geleni yapacağım. 

- Öyle ise görüştüğümllz askeri mab
fellerde amerikalıların yeni bir iltt klf 
fettiklerini konuştuklarını iıittiniz mi? 8' 
ilet gizti gelmekte olan dtııman filoıao
vaktioden evvel haber verirmİf. Bu atıl 
bizi alakadar eder. Bizim bunu nasıl 6f" 
rendiğimizi sorma. Amerikalılar bunun i~ 
kere tecrübesini yapmııtır. Fakat biti' 
banlta rdan evvel bir projektör yard11Dİ~ 
hedefe İ!abet temin eden tayyare dAı• 
toplarınan plinı li11mdır. 

Rumrih buna dair henüz bir ıey 
yordu Fakat temi;:ı etmeğe söz 
Slıuterdeo ayrıldıktan sonra zengin 
ğ1Da kanaat getirdi ancak bu nazi 
ıunun son söylediği: 

" Dıkkat ediiniz. Eğer bize ihanet edat 
teniz köpek gibi ölürıiiniz. Unutmayı 
ki ecnebi memleketlerde akrabaları 
vardır. lotikamımıı onların hıyahna ka 
uzanabilir.,, Sözleri dabi kulağını çıalatt 
maktan hali kalmıvordu. 

Bundan socra Rumrib Slusteri sık ,I;. 
göremiyo du. Bilhassa sarııın Y enni Hot° 
manı kolunda taııdığı nazara dikkati c•l
bediyordu • 

Slusterin dediği gibi Smit her ay .,_,, 
tında kendisine telefon eder. Hinderblld 
kahvesinde görlifürler ve aylığanı ah~ 
Bu vesile He bol bol sarhoı olurl~ 
Smit sarhoş oldu mu nazi casuslarının •" ~ 
istimallerjni da sayar dururdu. Nazi .-.'t ~ 
,eflerini tenkit eder, cebinden yliz clolarll 
banknot p.-kctlerini çıkararak Rumri.ı
gözl*!rini kaaı ışbrırdı. 8aauala herabl' 
b&viyetiaden asli bahsetmez. Onun kari'* 
gibı nereti o!dutunu taylemeıdi. 

-o ........ , ..... 
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iı·n de Türkanla 
htiyar olmanızı 

mes'ut ve 
dilerim •• 

dan ibarettir. Bu planın za
yıf noktaları çoktur. Küçük 
milletler Avrupa oizamını 
kabul ederek boyunduruğa 
girseler bile, bu hareke tJe
rinin hakiki bir arzu ve ih
tiyar mabsulti oldu&"unu bi
ze hiç bir ~ey lemin t:de
mez. 

______ .. _____ _ 
~i~ lıir suretle sizi rabat
tt111ek istemezdim. fakat 
dert gibi içimi kemiren 
llll•r beni rabatınz ettik-
~ta de haşkalarını taciz 
tk mecburiyetinde kal· 
• 

;qlla kat'iyetle emin ola
~•İoiz ki davam aleyhinize 
ıl~ir. lıte şimdi size bu 

~~traı aolahyorum: 

Uq \\k,am Tı.rkc\nla be
~1r sizi ada gaziaosunda 
ediğimiıi annemden ba

. 'ldığıoız halde gelme
"İlia sebebini biliyerum. 

~e )'arık ki kapıldıiınıı 
•İıi bir ıeee seYgiliniı
~ llıahrum bırakııaıı oldu. 
•babab ikimizin ara
' taksi• etm•k ieabedi
~ Ben bilmiyerek Tir

karıılat•ıftım. 

~"kadaıımın bitin saf-
kalbiyesiyle anlat-

~ilçiUc bir aşk macera
ditttukeu, ba mevzuu• 

''~ L• kt 'h • • aır no ası zı nımı 

. 'biyle zaptetmeye muk 
it b' h ır amle oldu. 

b"iıııi oyalayan hu hamle 
:~llç kız kalbinde deri11 
i ıs Qyand1raeak: taUı bir 
te benzediğini söyleyip 
~ kıydetmeği de berta-

~deınediği :ı gibi, Tiirki-
rduğunuz suıJia ceva-

d, vermekten ~ekinmi
~~· S (IQ:ı, 
·~i,· 1 1 1 ~· ıp te mes ut o an ara 
l, l tesadüf etmediniz?,, 
~t tkina sorulan bu sual 
ı~ btna sorulsaydı, ben 
~8 tevap Yarirdim; 

t)i • ' I tıp te mes ut olanlar, 

111~tiadeki sevgileri ikiye 
1>'tnl d' er ır . ., 

" Şunu da tekrarlamakla 

sizi temin etmek İ!ıterim ki 

sayın bay, kendisinin hakkı 

olan sevgiden bir parça dıı 
başkalarına ayırmak teşeb 

büsüode bulunduğunuzdan Tür· 

kan hihaberdir. Be•İm onn 

hiç bir şey anlatmadığıma 

inabilirsiniz. Size daha evvel 

söylediğim sözleri tekrarh
Joraml 

"Ben baıkalarıiiıd saadet
leriai kıskanmakla ncş' elen i
rim,, 

"Sizin dııt Türkinlııı mu

ut ve bahtiyar olmanııı di

ler •e yaran Iımirden ayrı

lacağı• için bana •e anbe• 

.me laay1rlı yolc•luklar dile
menbi temenni ederi•.,, 

Hona kalınız. 
4-9-940 
rsmet 

-Sonu Yar-

oonuada Neler Olugor 
Müstakbel 
Uzun boy 
Şampiyonu 

Amerikada Rober Valdov 
on yedi yaşıuda iken boyu 

iki bnçuk metre idi. Doktor 

lar Roberin daha uzayaca

ğını ve boyunun asgari iki 

metre seksen santim ole.ca
ğını söylemektedirler. 

Bayu gayri tabii olan bu 
çocuk birçok doktorlar ta
rafnıdan muayene edilmiştir. 
Doktorlar onun tamissıhba 

ve pek zeki oldutonu !Öy· 

Iemektedirler. Uzun boylu-

lar zeki olmaz derler a111ma 
boy uıunluğunua haddi te-

cavüz edenler itin bu dl
şünce, varid olmasa gerek. ............ . ........... .. 
Keçecilere Koşun 
1,000 Lira MUkAtat Var 

Keçeciler T evfikpa~a ha
mamı ittisalinde yeni Güzel 
İzmir tatlıbanesinin misafir
lerinixe ikram edilecek ala-
franga ve alaturka ( 1001 ) 
çeşit tatlısı bu dükkanda 
bulacaksınız, Halis Maraf 
yağından olan tatlıların hi
lesini bulanlara bin lira mil· 
kafat var. 

Keçeciler Güzel lzmir 
10-7 TATLIHANESİ 

Hakiki bir anlaşma a cak 
tamamen hür ve müst~ki J 
devletler arasında, hiç bir 
işgal ve cebir ve tehdi d ol
madan vukua gP.lebilır ve 
mote ber .sayılabilir. Faal, 
mahirane bir propaga nda, 
plan ·n kusurlu tarafları, .za
yıf noktalarını gözeten az 
çok sakhyabilir. Bu ümit 
Almanyaya siyasi plan me
saisinde devacı için bir mü
şevvik hirmetıni görü} or. 
Fakat biz askeri plan gibi 
bunun da akamete mahkum 
kalaeağı kanaatindeyiz. 

VATAN! 
* .,, .,, 

Bir tek harp mogdan ı 
bir tel netice 

-·-
Ahmet Emin Yalmsn: 
Fraosada bütün bir mil

letin Gamlen için "yaşasın!,, 
bağırmasiyle "kahrolsunf,, 
diye bağırması arasında l bir 
t~k günlük zaman g·eçmiş
tir. 

Geçen harpte Almanyada 
bulunup mütarekenin arife
sini görenler şunu pek ali 

. biJirler ki J\.lmauya bir ak
ı şam mutat demir gibi disip
ı .Iini, nihai zafer bakkında 

ki iddiaları arasında uykuya 
yatmıştır. 

Ertesi sabah uyaodıgı za
man bütün sinirlerin boşal

dığı, bütün bir milletin ye
rinden kurtulan yay gibi 
gevşiyerek yere u:ı:aodıgı 

hayretle, c!ebıetJe görülmüş

tür. 
Şekspirin: "Olmak yaya 

olmamak... Dava budurf,, 
yolundaki sözü hiçbir zaman 
bugüukü kadar umumi bır 

tatbik sahHı bulmamı,tır. 
Dünyanın neresinde olursa 
olsun hele bir çatlak peyda 
olsun herşeyin çorap sökü 
gibi nasil çözüleceğine bay· 
rette kalacaksınız. O zaman 
ters taraftan yıldmm hare· 
ketleri baş gösterecek tir. 

TASViRi EFKAR: 

ihtikar askeri mah
keme huzurunda 

-o-

Yukrda da dediğimiz gibi 
idarei 6rfiye ilanından asıl 
maksat da, işte gerek tica· 

ıet S$hasında, g~rek siyaset 
sah.ası <la bu surc.tle bulanık 
suda avla mak ıstiyen niibe
kirlara hadlerini bildirmek
ten ibarettir. 

Bununla beraber, idari ör
fiyeuin ilin ve abkamnıın 
tatbikinde bile hükumet bü· 
yük bir mülayemet göster
m ekte ve bu suretle memle
kette her veçhile şayanı te
şekkür itidal dersi vermek
tedir. 

Türk milleti de, hükümc
tin gösterdiği mülayemet ve 
itidale cidden layıktu ve şu 
ışıkları söndürme meselesin
de gösterdiği tam mutavat 
Hewde bu Jiyakatıoı İ!p3t 
eylemektedir. 

Hepimizi müteessir eden 

5 lnci Kanua 

--·----
ısır hükumeti 

tal yaya 
--o--

arp et
bekle-

_.,,_ 
Kahire (A.A) - Diplo-

matik mahfilleri, Mısır şe-

birlerinin bombardımauJanaı 

ltalynnlar nezdinde protesto 

etmesi, Mısırın harp ilanına 

doğru attığı ilk adım olarak 
telakki etmektedir. 

cihet ise, azim bir ekserye- j 
tin bu kadar hüsnüniyet 
göstermesine ve zaman icap-

ltalya tarafından tatmin 
edici teminat verildiği tak .. 

dirde Kahire hükumetinin 

tasavvurlarının ne olacağı 

ifşa edilmemektedir . 

larını takdire hükumetle bu 
kadar hemabenk yürümesine 
mukabil, çok az bir ziimre
ye inhisar eden ihtikar ru
hunun fırsattan istifadeden 
bir türlü vazgeçememesidir. 
Idarei örfiye abki da yalnız 
bu zümreyi yola getirmek 
için tatbik edilirse, bundaki 
i11abet de muhtacı izah ofa-
maz. 

TAN: 

Fransız - Alman 
Anlaşmasının 

içgüzO 
Zekeriya Serte): 
Görülüyor ki. Almanya, 

Balkanlardaki diplomatik 
taarruzunda muvaffak ola
madığı gibi, garptaki taar
ruzunda da istediği neticeyi 
temin edememiştir. Fransa, 
Alman taleplerini kabul d
memiQtir. ispanya, logiJere 
ile malt bir anlaşma yapmış 
ve Hitlerin emirleı·ini yerine 
getirmiye cesaret edeme-
miştir. Bu suretle Alman 
diplomatik taarruzu her iki 
cephede de muvaffakıyet

sizlikle neticelenmiştir. ... ..., :um 

ıs ter Gül, ıs ter Ağla 
Bir gazeteden alınmı~tır : 

Mısırın şimdiye kadar ta-

' kip ettiği hareket, ltalyaa 

hücumları yalnız Mısırdaki 

lngiliz kuvvetlerine teYeila 

edildiği müddetçe ve Mııır 

şehirlerine biicum yapllma

dıkça harbe girmemektir. 

1 
Belediyede 

faaliyet 
-o-

Karşıyaka Soğukkuyu 8ü

zeltebe mevkiinde ağaçla•a 

faaliyetine belediyece de

vam edilmektedir. Kadife
kalesine de yeniden çam 

fidanları dikilmeğe başlan
mıştır. 

Hatay caddesinde Cum

huriyet parkı üzerinde ve 

erkek lisesi caddesinde ka
nalizasyon inş atma devam 

edilmektedir. Halil Rifat pa

şa cadde9İnin kanalizasyoau 
ikmal edilmiıtir. 

Hep kadınlar böylemidir ? 
iki m.ahküm arasında : 
- Yahu iki yıldır karıma her gün, bir mektup gönder

dim ve hapishanenin soğuk taşları üzerinde en tatlı meşw 
galem bu oldu. 

- Peki netice ne oldu, hepsine de yanık ve tesirli ce· 
vaplor adm değil mi? 

- Evet aldığım ve öğrendiğim cevap şudur : Karım pos· 
tacı ile evlenmişlt. 

· - Şaşarım senin aklına .. 

- Neden destum.? 

- Bu vefasız mahkümlardan başka ne bekJeyebilirdia? 

Ey okuyucum sen de bütün kadınları böyle sanaD bu yi

reğ"i yanık adamın şu garip ~anbğına : 

ıstar Gül, ister Ağla 

Milli Piyango Biletlerinizi (SA DET) 
kl9aılndea •lınız ) Çı>ıaklup:J Poalln11rkeıi karıııı r.lc.. SSt Hıua Talula Ö11dor Telofoa lt97 
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SAHiFE 4 

Deylı H~rald 
Gazetesi 

Molotof -Hit er 
görüşmeleri 

hakkında iza
hat veriyor ---·Baıtardı 1 inci Sahifede-

sebette bulunan bir makaru 
tarafından verilmiştir. 

Rusyanm Almanyaya kar
tı tarzı hareketi ve beynel
milel vaziyet karşısında 
müstakbel Sovyct siyaseti 
mütem11di şüphe ve tered· 
dtitlerin mev:ı:uudur. Fakat 
Hitlerle mülakatı esnasında 
Molotof Sovyd Rusyayı İr.T 

tikbalde htr hangi bir mem
leketle ihtilafa sürükliyebi
lecek mahiyette hiçbir ta
ahhüt altına girmıyeceğini 
sarih olarak öylemiştir. 

Finlandiya, Polonya Ye 
Romanyaya karşı yapılau 
SoYyet hareketleriyle Le· 
tonya, Estonya ve Litvan
yanın işgali ancak bazı sev
kulceyş sebepleriyle lüzumlu 
adedilmjştir. 

Söylendiğine göre B. Mo
lotof Sovyetler birliğinin biç 
bir nüfuz mıntakaıiyle ala
kadar olmadığını ve ancak 
kendi emniyet mıntakasiyle 
alakadar oJduğunu söylemiş
tir. 

Sovyet hükumet reisi bar
bın balkanlara ve bilhassa 
Türkiyeye yayılmasına mani 
olmak arzusuau izhar et
mİiJtİr. 

Bu ziyaretten az zaman 
sonra Almanyaıun Sofya ve 
belgrad mümessillerinin Bu!
garıstan ve Yogslavyaya 
Almanyanın bu memleketle
rin akıbetini ihlal etmek 
tasavvurunda bulunmadı;ı 

bildirmiş olmalart bilhassa 
dikkate şaya"dır. Ayoi te:
mioat Türklere de verilmiş
tir. 

B. Hitler s5yelendiğirıe 
göre Sovyet kıtaatının Al
man hudutlarındRn çekil
mesinden memnun olacağını 
söylemiş ise de buna ceva
ben B. Molotof Rusyanın 
bu hudutları tahkim için 
gece gündüz çalışhğını ça
lışmaği'. d evam edeceğini 
söylemiştir. 

Sovyet halk komiserleri 
reisi, Sovyet Rysyanın Çine 
karşı yardımını sekteye uğ
ratması yeya tahdit etme i 
hususunda müzakereye g;
rişmekteo kat'i surette im
tina etmiştir. 

Ayni haberlere göre Mos· 
kova, Japon kıtalarınıo şi
mali Çin ile dahili Mogolis
tandan çekilmeleri şartiyf e 
Japonya ile ademi tecaviiz 
paktı aktini müsait bir şe
kilde karşılaşmıştır. 

Çückü uzak şarkta, Sov
yet Rusya askeri bir tehdit 
altında buluamaiı arza et
memektedir. 

RADYO 
GAZE'fESI 

---o---
Radyo gazetesi dün ak

şam Yunan-ltalyan mubare· 
besi hakkında ezci\mle de
miıtir ki: 

Arnavutlukta ltalyan as· 
kerlerinin miktarı sarih 4>1a
rak malum olmamakla be
raber 17 tümen tahmin edil
mektei:lir. Bu tümeolerdeo 
beşi ağır zayiata uiramışhr. 

Avlonya limanı lngiliz 
tayyareleri tarafından gece 
li, ~Ün düzlü müthiş taan UZ· 

ları karşısında hman kulla· 
nılınlyacak bir hale ge miş· 
tir. Şimdi Arnavutlukta yal· 
nız tek bir liıı:;an kalmış o 
da Draçtır. Bu liman da 
yakında lngiliz tayyareleri 
tarafmdan felce uğratılacak 
ve Arnavutlukta bulunan 
200-300 bini aşan askerin 
bir tek limandan iıı.şeainin 

temini imkiosız bir bale ge· 
lecektir. 

Bu haller karşısnıda Ar
navutlukta bulunan ltafyan 
ordusunun vaziyeti her ba
kımdan çok milşkill bir du
rumdadır. 

Radyo gazetesi bundan 
sonra birleıik Amerika hü
kümetinio yeniden yaptır

makta olduğu 161 muhribin 
çabuldaodırılması hakkında 

Ruıveltin verdiii emirden 
bahsederek diyor ki: Ruz
velt bu mubriplerin bir in 

evvel ikmalini ehemmiyetle 
lüzum görmüş ve lazım ge
len emirle r de vermiştir. 

Geçen muharebelerde o 

kadar bir ehemmiyeti haiz 
olmıyan bu mJJhripler bu 
muharebede büyilk bir lü.ıum 
göstermiştir. 

Bu muhripJerin ne vazife 
gördükleri gözönüode tutu· 
lursa mesele kendiliğinden 

anlaıılmış olur. 

Muhripleri ı başlıca vazife
leri ticaret gemi kafıle)erini 
mubafa etmek, asker ihra
cında, büyük donanmanın 

önünde ğiderek mayo tara· 
mak ve denizaltılarını takip 
ve hücum ederek su ile boğ· 
mak ve bava toplariyle bü 
yük gemileri tayyarelerden 
muhafaza etmektir. 

logiltere hükumeti sürrıt
leri dolayısiyle Fransadan 
lngilter'"ye a3kef taşıma işin
de bu mubriplerden çok 
istifade etmisti. 

Muhrip sıu ıfı gemilere bu 
gün yukarıda zikrettiğim 

yararhklar1nd11n dolayı büyük 
bir ehemmiy eot verilmekte
dir. 

--o---
BORSA 
HABE:RLERI 
ll · 28,25 kuruştan 4:299 

çuval üzüm, 7 - 16,50 kurut
tan 734 çuv.ıl incir, 9,25 
kuruştan 40 ton buiday, 
64,50 - 65,SO kunııtaa 234 
balya pımuk 11tll•ııtır. 

(Halkın Seel) 

iaşe müsteşar- 'Kralın nutku· 
· ı2ı ih<Jasına 1 na verilecek 
dair kanun cevabın mü-

layihası zakeresine 
hazırlandı başlandı 

--o--
Ankara-Ticaret vekale

tine baih hir iaşe müsteşar
lıiı ilıdasına dair kanun li· 
yihaıı bazırlanmıthr. Ve ya· 
kında millet meclisine sevk 

edilerek hemen müzakere 
edilecektir. 

Kurulacak geniş iaşe teş
kilatı hakkında vekalet şim-

diden ciddi surette hazırlık

lar yapılmaktadır. Bu hazır
lıklar bir kaç gün içinde 
ikmal t"dilecektir. 

iaşe müsteş11rhğını n vazi· 

fesi memleket içinde istih-
11alitı ihtiyaea göre t nzim 
eylemek, gıda maddelerinin 

ıatışını ııkı sıkıya kontrol 
ve murakabe eylemektir. İ 

Tancadaki ln-1 

2iliz postaha
nesinde bir 

hadise 
Lendra (A.A) - Buıön 

Londrada öğrenildiğine iÖ• e 
Tancadaki lngiliz konsolosu 
G11Scoigoe ltaf yanlar tarafın
dan lngiliz postahanesinde 
yapılan bazı hareketleri ma
hal 1 lspanyol makamları nez
dinde protesto etmiş ve te
minat ta almıştır. 

ltalyanlar lngillz postaha
nesine girerek bazı fotograf
ları ve ilanları kaldırmışlar
dır. 

--o--
Londra (A.A)-Avam ka

marası kralın nutkuna veri· 
leeek cevabıa mlizakeresine 
baılamıthr. 

Müzakere bilhassa harp 
gayretleri üzerine cereyan 
etmiştir. 

Bu meselenin ehemmiyeti 
hükumet tarafından ı.: üçük:
senmemiştir. Bu mesele ve 
buna bağlı me.seleler başve 
kilin riyasetindeki müdafaa 
komitesinin iştib2I ettiği 

başlıca mesel ler arasında
dır. 

Bu meselelerde rakipsiz 
bir tecrübeye malik olıo 
b şvekil, l ... afilelerimize kar· 
şı denizeltı ve hava taar
ruzları meıeleıioi binat mli· 
temadi ihtimamlarına tabi 
tutmaktadır. 

Geçen harpte olduğu gibi 
bu sefer de haklı olarak 
itimat edebiliriz. Hl\kiimetin 

alakadar azası ile teknik 
müşavirlerinin bu meseleye 

seri •e müeHİr bir s~rette 

hal çaresi bulacaklarına emi
niz. 

---o--
Girit Tahkim 

Ediliyor 
Nevyork (A.A) - "Asos

yete Pres,, ajansının Nev
yorktan verdiği bir habere 

göre logilizler ve Yunanlı
lar Girit adasın1 hummalı 

bir faaliyetle tahkim etmek
tedirler. 

Adaya, logiliz h .. rp gemi

lerinin muhafazası altında, 

Bu fotograf ve ilanlar ln
gitiz • memurları tarafından 

derhal tekrar yerlerine kon
muştur. 

---o---
, miitemadiyıa n vapurlarla as

ke i kıtaat ve mühim nat 
nakledilmektedir. islahı hali 2ö

rü len mahkum' 
san'atkirlar 

Cezaevinde ıslahı hali gö
rülen san'atkıirlardan 27 
mahkum yakında vekaletin 
tensip edeceği yerlere gön
derilecektir. 

--o---
Pancarlı 

Köyü 
Torbcıhn~n Kayas köyü ve 

istasyonunun adı "Kayseri., 
ile iltibasına mani olmak ' 
üzere Pancarlı olarak tebdil 
edilmiş ve Dahiliye Ye kile· 
lince tasdik edilmiştir. 

--o--
Sıhhat Meclisi 

Vilayet umumi bafzusıbb11 
meclisi aylık toplantısı önü · 
müzdeki pazartesi günü ya
pılacaktır. 

Mevsim dolayisil~ sıtma 
llastalıiı tevakkuf laalinde -
dit. 

--o--
Mançiko 
Hükumeti 
Tokyo (A.A) - Roman

yadaki Tokyo maslabatgft
zarı, hükümetinin Mançiko-

yu tanıdığını tebliğ etmiştir. 

Bu sure::tle mançukoyu tanı

yan devletlerin sayısı şiaıdi 

dokuza baliğ olmakt~dır. 

---o---
Arnavutlukta 
çıkan isyan 

haberi 
Roma (A.A) - logiliz 

radyosu son günlerde Aroa
vutluktıa ltalyanlara karşı 

bir isyan çıktığı haberini 
tekrarlamaktadır. 

Bu haber salahiyettar 
ltalyan mahfilleri tarafından 
kat'i Hrettc tekzip edil· 
••ktetiir. 

,~~~~ --

~ZABITA HABERLEI 
-"""t:il lO::.t:::ıl~ ~ ~ 

Yangına st:-
bebiyet 
--o--

lkiçeşmelik Medine Y' 
şunda Musa oğlu maaif• 
racı Abdullahın eviaİD • 
safir odasında yanıın ça 
ğı haber alınmış ye • 
sırayetine meydan bı 
maksızın söndürülaı 
Yapılan tahkikatta 
odasında buluna a 
taolası.ıa bırakılan 

bir sigaradan husule g 
anla§ılmış ve yangında 
taban halısının bir ıııi 
taban tahtal!ının da yaO 
gôrülmtiş ve yapgınıa ef 
hibinia tedbirsizliğiadeO 
geldiği kanaatine varıl 
tır. 

--o--

•• Suç tasnıı 
Asansörde Saip ojlll 

nan, Fatma adında bit 
dınıa rande"Yti• ül&k ya 
oı zabıtaya ibbmr •1 
ve yapılan tarassutta 111 
bir hal meYcut olmadıjl 
dolayı Kenan bakkıad• 
taıniioden dolayı ••"' 
ya pılmııtır. ------

INGILIZL 
--o--

10 
•• •• uzum 
ton incit 

alPcaklard 
-o-

lngiliz ticaret biti 
karşılıklı ticari mlibad~ 
ait yeni bir anlaşma 1 

için Ankarada başlıY'' 
lstaobulda devam et b 
olan müzakereler dilO 
bulmuştur. 

lbracat birlikleri O 

katibi B. Atıf lnaaıo 
setiadeki heyet on bİ~ 
üzüm ve beı bin to• ...ı 
ihtiva eden mukavel•1· 
zalamıılardır. 

--o--' 

lngilte re .Jı 
hükômetiv 

cevap verdi 
p.o1 

Londra (A.A) -
ajaos1Dın selibiyetli ~' 
lerden öğrendiğine r. 
giliz hükümetioin tf•t 
ki biiyük elçisi .,.! 
Vişi hükümetine "'d• 
bombardımanı bakk10 Jıi 
vap verdiği hakkı~d•8., 
herler mevsimsiıdır. ı. 

k. t•" berin bu hususta ı 

tın devam ettiği .,e ,,ı' 
tayyarelerinin meıul 
sabit olursa icap ed•:~ 
birlerin cıhnacağı b•,t . •' yapılan tebliıata ıf 
••ide o._.,. 111alat• fll 


