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''b~'n beri üzerinde 
~iti Utçe müzakerele-
~ d~~l~dı Bunlar biri 
' lferı fevkalade ol-
ttrc ycku ıu 337 mil-

1 2 inci sahifede ) 

Hitabeleri 
--~~~-111111nıı111ı--~~~-

Jlıtrdanberi bilhassa yabancı redyoların menfi pro· 
~ ~·~andalarına ve kendilerine her vaziyeti herkes
".ı 1Y•, daha derin kavrayabilir süsü vererek bazı 
-.. laların yapmak istedikleri ukalalıklara karşı açtığı
i~'~ ne kadar yuinde oldoğu dün akşam Sayın 

t•~tt1111~z Dt: Refik Saydam'ın her cümlesi, halkımıza 
't~tcılerimize bir İrşad ve ikaz levhası hizmetini gö 
._L,?ılibiaı hitabderi ile meyda!la çıktı. 

t1a ~Q harpte p ·opagaad tnın, siııir sarsı ntı larının, ca-
~-:· hülisa beşınci (kolun) ua oynadığı rolü malum 

ı· i ~ •onr• şuoua buau 1 açık gözlük yapacağım diye 
ı" •~tok defa da istemiyerek yaptıkları bud11la aklara niba

ttt~~leri bir vatan vazifesidır. 
ıi• t ~· ıliıniz, hilkucnetimizin siyas etini, Türk milleti in 

a,~· "1 it ıaınandakı şuurlu vazifesini, hükumete ber zaman 
d~ hazır bulunduğunu, yabuncaların Türkiyede keadi 

- 'ruu yürütecek muhit ve ilet bulamayacaklarım, 
~ ~lldıfaasının temelini milli emel teşkil ettiğini ve 
~ ... 3lguncu!uğ.t arşı başlıca bir silah o'duğunu, 

, ~'l •nı .. havası kadar a~tk "e temiz) bır if lde 

; '~ ~ eo. nıü<şidane dir4!ktiflcriui Vc!r~miı oUular. 
- lı ''._dırektiften çıkan marıayi diişüoerek ona göre 

•' ' "Oouşmalı ve hareket.; geç oeliyiz. 
,t· SIRRI SANLI 
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~~\''0li11i - Balkanlarda yalmz benim borum ötmelidir. 
l•rip değilmi; otomobil benim dostumun olduğu 
direkıyoa baıkaıının elinde m 
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~ılSAKAAŞIMtzA 
fi ÇIKSIN 

Eyi BiA -HA~~A SONU T~·-· 
TiLI GEÇIAMISLERDIR 

Loodra - lngiliz hükô
meti şu resmi tebliği neş

retmistir : 

Londra hüküm -: ti , ltalya
nın haklı oJao isteklerini ye· 
rine getirmek için daima 
hüqnürıiyet gösterm ' ş ve Ro
ma bükumetiue müzakereler• 
de bulunmak için daima da
vette bulunmuştu-. 

Fakat Roma müzakerele
re yanaşmak istememiştir. 

Kaçakçılık işinde logiliz 
ve ltalyan ekipleri arasında 

bir neticeye varılmıştı. Fakat 
Ro na bü.umeti son dakika· 
da bu neticeyi kabul etme

miştir. Gen~ Londra, ltalya
rH" bu neticeyi kabul etmiş 
gibi ddvranmaktadır. 

Londranıa kanaati şudur : 
logi)tere ltaly.t eıraınodaki 
mesel.:ler harble ne!İcelene-
cek meselelerden deiildir. 

logilizlerio, düşmanlarını da şaşırtan son tip tayyarelerini hazırlıyan bir atelye 

Londra Roma ile dostluğunu daima muhafaza etmek ı Londra - lngiliz tayyarecileri hafta sonu tatillerinden 
i ,ter. Menfaat icabı iki hükümet anlaşmalıdır. Fakat ltalya gayet memnundurlar. htirahatlarını Çekoılavakyanın Praı 
harb istiyorsa onuııla çarpışmağa her zaman hazırız .. Ak- şehrinin üstünde bir cevlan yapmakla geçirmiıler ve iıtira· 
denizin hakimiyeti daima bizde olduğundan onu sakın ve hatlarıoı bozmak istiyen 115 Alman tayyaresini dllfllrerek 
kendimizden emin bir surette bekliyoruz. as~<eri mevkilere 72 ton boma atmışlardır. 

Paris - Askeri vaıiyet hakkında son malumat: Pari• - Bura siyasi mahfillerinin kanaatine göre Muuo-
Vaziyet tamamen Müttefiklerin lehinde inkişaf et ekte· tini müzakere yolu ile anlaşmak isterse ltalyanıa baıı ta-

dir: Buolar Som ve E•.a aebirleri arasındaki mevzilerine d.k 
sağlam bir şekild ! yerleşmişlerdir. Şimal cephesindeki as- leplerini kabul etmek imkinı bulunacaktır. Fakat iste ı -
kerl !r s..h ' le d()ğ ıu yiirüyüşlerin:lc muvaffak olmuşlardır. terini silahla kabul ettirmek arzusuna düşene bu ona çok 

Londra - lngiliz Northurbııelend prensi Belçikada öl· pahallıya oturacaktır . 
müştür. Roma-Bura gazeteleri ltalyanın harbe gireceği muhak-

Londra - Romadan bilcliılliyor: Kont Cianooun gazete· kak olmakla beraber bunun bugün veyahud yarın olacajını 
sinia baş muharriri y.udığı bir makalede şunları yazmnk- I kimse tayin edemez, diy:orlar. 
tadır: 

"ltalyanın askeri hazırlıkları bugüa ikmal edilmiş sayıl · Londra-Fransız matbuatı . Mussolinin ordularına "arı ileri!" 
maktadır. Italya harbe girecektir. Çünkü büyük bir devlet ı kumandasını vermesi kadar bu orduların ileri kitmesi kelay 
şimdi inkişaf ederı harbin netice•iaden likayt kalamaz." olmıyacaktır ve be!ki ltalyan başvekili bu emri verdiğinden 

8. Edenin Mühim Beyanatı 
dolayı bir gün nadım olacaktır, mealinde neşriyat yapmağa 
başlıyor. · 

B. EDEN 
Londra - Harbiye naıırı 

B. Eden akşamki nutkunda 
muhasara ordusunun tarihçe
sini yapmış . Bu ordunun ilk,; 
önce dümao cephesini yar
mak tasavvurunda olduğunu, 
fakat Belçikahht rın silahı 
bırakması üzerine yarmak 
plinıqa dekiştirdiğini, ric'at 
yolunu ihtiyar edildiğini, 
ric'atin üç.noktadan muvaf· 
fakıyetle yapıldığ ı nı, lngiliz 
sahillerine bugüne kadar 
maneviyatı yerinde ve har-
be hazir 300 bin kişi çı· 
karıldığını, tahliye arpeliye· 
ıine düıman ile dövGımek 

suretiyla devam edildiğini, 
bu bapta lngilizleri zayiatı 

~;;:~~·~::\.:~·:.:111:yb f;;!:. iHAYATTA MUVAFFAK OLMANIN SIRLARI 1 
::,~:~t;:~a~~:ut:uk~~;e g!~: i agatta, Herkes Muvaffak Olablllr. ml?-Evet!j 
ğerliğini ve Fraasanın bu or- ı·ıııı -20- ıııı YAZAN : S 1 R R 1 S A N L 1 Um 
du ile iftihar edebileceğini 

1 
.................................................. .... 

Vaslf Çınarın Ölü
münün Yıldönümü 

Gençl'ğin kalbinde biç 
bir zaman unutulmayacak ve 
daima tazelenecek bir iz 
bırakan lzmirin idealist ev
lidı Vasıf Çınarın hatırası 
ölllmünün yıldönümü müna
aebetile d6n lzmirde de 
sayrı Ye ıeYgi ile anıldı. 

Hekes hayat kavgasında Yaşama kısa, san'at uzun, 
üstün gelmek içi o hazır bu · fırsat geçici, tecrübe kan-
luo malı dır. Eline bilgi, tec- dırıcı, muhakeme ise gllç· 
rübe, azim ve irade denilen tür. 

§ silihı alanlar her zorluğu 
yenebilirler. 

§ 
Hayatta muvaffak olmak 

için de haksızlaklara, ahlaka 
uymıyan yollardan gitmeğe 

lüzum yoktur, çünkü bu va
sıtalar, meşru yollarla mu
zaffer olamayacakların ilk 
mağlübiyet alametidir. 

§ 
Eğer insanlar azçok bulun

dukları çevreden istifade 
etmesini bilselerdi bugün 
gördüklerinden daha çok 
pek çok bahtiyarlığa kavu
şurlardı. 

§ 
Hayattan nasıl istifade 

etmek sualine karşı şu ce
vap verilebilir: 

Çok okumalı, çok g\;zmeli, 
bilhassa muvaffak olmuş in
sanların muvaffakıyet sırla
rına nüfuz etmeğe çahtmah· 
dır. 

Saadet l"e mu•affakıyet 
insanların keadi elindedir. 
Bıkalarıoa el açarak dilen
mekle elde edilmez. 

§ 
Şahsi teşebbüs işlerinde 

durmadan çalış, her hususta 
azimkir ol, dünyada gördtl
ğOn ve işittiğin şeref ve za-
ferlerine meftiln oldağun 
büyük şahsiyetler hep bu 
sayede ilerlemişler ve ön 
kazanmışlardır. 

§ 
Bütün zorluklara mukave· 

met ve her türlü kederlere 
göğüs germek için bir tek 
çare vardır. O da: Cesareti 
elden bır•kmamaktır. 

§ 
Fırtınalı havanın sonu selA

mettir. Hayatta böyledir. 
Tahammül etmesini bilen, 
her mütküJe göğüs geren 
mutlak arzu gayesine iriıir. 

(Devamı var) 
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Pariı - Komadan alınan bir habere göre ltalya Süveyş, 

Tunuı, Bizerta, Korsika vesair mühim mevkilerde haklar 

talep etmesi bu yerleri zapt ve işgal etmek için deii.I, 
· bu mahallerin ltalyanın Akdenizdcki hakimiyet ve mevkı-

ini daima tehlike altında bulundurmasından ileri geliyormuşl 
Bunun içiD Mütt~fikler bu askeri mevkilerden askerlerini 

çekecek olurlarsa ltalya ismi geçen mahalleri eline geçir
mekten vazgeçebilirmiş ! 

HALKIN SESi - Eğer bu haber doğru ise, bunu tefsir 
ye ona göre davranmak hakkı yalnıı Müttefiklerin oldu
ğuna ıOpbe yoktur. ______ .. _____ _ 

PLANDA 
- .. ------

Üzerinde kanlı muharebe
ler cereyan 

toprakların 
eden 

• • 
mazısı 

bu 

____ .. ____ _ 
"Flandr cephesindeki mu· 

barebeler ... ., Bu tabire her 
glin gazetelerde raıhyoruz. 

Bundan, garp cephesinin şi
malinde muhasarada kalan 
Müttefiklerle çarpışoıalar 
kaydolunuyor. 

F "lem '!nkçesi Vlaaud e n 
olan FJandr, vaktile Escaut, 
Şimal denizi, AArtois, Hai
nant ve Brabant ara1ıudaki 
memleketlerin cümlesinin 
adıydı. 

Şimal denizi o in bazen ba -
taklık halini alan kumluk
larından mtirekkeptir ki, ya
vaı yavaı kurutulup ziraate 
elveriıli bir bale sokulmuş
tur. 

Bugünkü ı-nnde bilhusa 
hayvancılık için çayır ha
linde arazidir. Keza hububat, 
kolza, şerbetçi otu yetiştiri
lir. Pek şimal ve pek cenup 
kı11mlarında arazi biraz yfik
selir ve sıhhi bir hal alır. 
Bu mt!mleketteki insanlar 
Fransııca ve FJamanca ko
DUfurlar. Şimdiki vaziyette, 

Belçika, FJandr'ı ikiye ayrıl
mıfhr : G ~rbi ve şarki 
FJaadr. 

•*• 
Flandr, kuruou vusta ta

rihinde büyük rol oynamış

tır. Roma istilasında bu 
memlekette Menapii ve Mo-

rioi denen balk oturuyordu. 
Hıristiyanhiı buraya Omer, 
Bavon, Bertin, Trond ismin
de azizler g c. tirdi. 

843 Verdila muahedesile 
il kenia bliyilk bir kısmı 

Fransız krallarına ait o du. 
f•kat Fransız krala Cbarles 
le CnauYe, Normaalara kar
t• mldafaayı daha mlmk&n 
kıl.ı1ak için, memleketi De · 
mir Kollu Baudouin isminde 
bir tiSv.ılyeye ısmarladı. O 

da ilk kontlar sülalesini te
sis etti. Bu Htın 1119 da 
evlidsız vefat eden torunla-
rından yedinci Baudouin, ar· 
kadaşı Charlcs le Bon'u va
ris bıraktı. 

O da 1127 de katlolunclu 
Varisi kimi o olacağı pek çok 
kanh ve '.tayie sebebiyet ver
di. Fransa kralı, GuiHaumc 
isminde birinin; halk ıs~ Al
zaslı Tbierry ısmiade birinin 
gelmesini istiyordu. Bunlar· 
dan birincisi öldürülüp ikin· 
cisi kral ilin olundu. Az za. 
man sonra Alzaslı Tbierry, 
Fransa kralı ileade anlaştı. 
Fbmanlara karşı mücadele 
etti. Bu zatın kızının oğlu 

ve üçüncü halefi dokuzun
cu Baudouiu, 1206 da La
tinlerin lstanbul fethine 
iştirak etmif, şehrimizin im
paratoru olmuştur. Kızı da 
Jeanne de Constantinople 
diye maruftur. Portekizli 
Ferrand'Ja e .. lenip babasına 
halef oldu. 

Böylelikle Flandr tarihi ile 
yaıadıiımız toprakların ta
rihi arasında yakın bir mü· 
nasebet mevcuttur. · 

... Yüz sene muharebele-
ri esnasında, Ftandr çok 
ezildi. Oo dördüncü asır 
sonlarında memleket Bo•r
gogne hanedanının idart:si
oe geçti. Bu ııülilenin za· 
manında aanayii nefiıe te
rakki etmiıtir. 

*** 
Gtçen harp esnasında 

Flaodr\ıa d6rt muharebe 
olmuıtu: Üçü, Almaa iıti
lisında : 1914 teırinievvd -
teıriasanide, 1917 Temmuz 
- Tetrinievvelinde, 1918 ai 
Sin-Temmuzunda, d6rdiacii
ıll de ikinci belçika harbi 
denrn seriden ki 1918 ey-
Jul-teırinievveliode. 

BAŞVEKILIM~Z _ _!)IYOR Ki: ! I ~~~~!!um~u!u~~!ı.n ,.;>::,:,:;;·i~'. 
at yarışlarını MiJJi Şefimiz baren tatbik edı 

Gelecek her hangi muhtemel şereflendirmişlerdir. 

bir tehlikenin bertaraf 
edilmesi için çalışıyoruz 
Baştarafı linci sahifede - lederken Türk emniyet hava

yon Türk lirasını geçen e!aa 1 smı bulan dırınak isti yenlere 
bütçeler ye yekunu 87 mil- 1 karşı da ıon derece hassas 

yon lirayı geçen mülhak büt- bulun~y?ru~. . . 
çelerdir. ~arıc.ı .sıya.s~tımız biz~m 

" ... Devletin gerek umu- selametımız .. ıçın en sa~ı~ 
- k f k ı-d b"t yoldur. Bu~uo harp harıcı-

mı ve gere ev a a e u - . . 
. yiz ye öyle kalmak ıshyoıuz. 

çelerınde en çok yeralan Fakat dııarıda da mütema-
vekiletin milli müdafaa ol- dıyen hazırlıklar yapılmakta 
duğunu görüyorsunuz. Her ve nereye karşı kullanılaca-
iki bütçe de yekunu 150 ğı bilinmiyen tertipler alın-
milyon lirayı bulan para ile maktad1r.

11 

vatanın selametinin tamam- Başvekilimiz icabında si-
lanmaıına çalışıyoruz. 

Bize gelecek herhangi 
muhtemel bir tehlikenin ber-

laha sarılmak için tedbirJi 
bulunduğumuzdan bahseyle· 
miş ve vatan müdafası için 
nihayete kadar azimli oldu-

taraf edilmesi için çahşıyo- ğumuz hususunda hariçte 

ruz. hiç kimsenin tereddüdü bu-
Dahilde ki t"mniyet ve iti- lunmaması icap ettiğine işa-

madın temadisine dikkrat ret eylemiştir. 

iSPA 
YAYA 

-- .. ····-----YA 
BiR 

Madrid - Manonol (Ariba) gazetesinde neşrettiği bir 
makalede ltalyanın Cebelüttarık hakkındaki emelini şid-
detle tenkit etmiş ve hücumda bulunmuştur. Eğer Italya 
bu emdini tahakkuk ettirmek azınında bu\uhacak olursa 
bu azmi kırmak için hpanya da lngiltere ile birleşecektir, 
demiştir. 

Vaşington - Bay Ruzvelt vaziyeti yeniden tetkik etmiş 
Müttefiklere yapılmakta olan yardımın tesri edilmesi ka
rarını vermiştir. 

Londra - Prens Hersuk cephde ölü düşmüştür. .. ___ _ 
Yunan Adalarına Asker Çı
karacağımız Doğru Değıldir 

Istanbul - PopolodiRo;na gaıetesinin Türkiıenin Yu
nan adalarına ve müttefikle"' e Selaniğe asker ih ·aç edecek
leri hakkındaki yazdığı yazılar baştan başa yalan ve uy
durmadır. 

------··------
AMERiKA ITALYA ·INHAR
BE GIRM SiNi BEKLi O 

Nevyork - Siyasi mıtbfiller Belçika ordusunun silahı 
bırakması Italyanın harbe girmesi ve Alm oyaya yardım 
etmesi için bir fırsat olduğu kanaatındadırla r. ltaly hazır
dır v e bugünkü hadiseler r<arş c sı nda harbe girmc ğı tehir 
etmiyect:kti r. Amerikada her an ltalyanın harbe karışması 
bekleniyor. 

Pariı - Vatanlarıuıa v~ v.: tc&o daılaraıun intikamını al
mak için görülmemit l>ir kabr.m .. olı k la uçan fedai Çekos 
lovak ve Polonya lı tayyar~ciler Almanlara büyük zayiat 
veıdirmeğe baılamışl.udır. 

Maliye Vekili 
lstanbul - iki günden 

beri şehrimizde bulunan Ma
liye Vekili Fuat Agrah Ma
liye işlerini tetkık etmek
tedir. l 
Spor Haberleri 

Dün Alsancak stadyomun- l 
da Altay ve Altınordu ta· 1 

kımlan Milli küme maçları- ' 
nın sonunu yapmışlar ve Al · 
tıoordu Altayl 1 e karşı 6 
sayı ile yenmiştir. 

Istanbul - Milli küme 
maçlarına dün Şeref stadyo
munda d evam edilmiı Mu
hafızgücü Vefayı 3-1, Be
şiktaş Gençlerbidiğini 2-0 
yenmişlerdir. 

Tunusta yeni 
tedbirler· 

Roma - M srıjno gazete 
siue göre Tunu ta vaziyet 
al ele c ~lc değiş:nişti r. Asıteri 
tedbirler mühimdir. Gece 
yarısınd n sonra otomobil 
s eyrü ->e f4!rlerı m e ned i lm iştir. 

Fraosaoın Tunustaki büyük 
istibkimt Bizcrte tamamen 
karanlıklaştmlmışhr. Tunus 
şehrinde hendekler kazıl
maktadır. Hava taarruzuna 
karşı hükumet bahçesinde 
sığnaklar yapılmıştır. Bütün 
daireler asker kordonu al
tındadır. Mağazalardaki si
lahlar alınmıştır. 

Italyan evleri taharri edi· 
liyor. Birçok Frans ız aileleri 
cezayire gidıyorlar. ----

KUltUrpark Slnamasanda 

iki filim 1 - Denlzde isyan 
bird.:n 2 - Bahriyeye aelam 

Ayrıca P clramunt ]um alda 
en son harp havadisleri 
S t:anslac ; D . isyan 3 6,50 9 

Babriyeye .. elam 4,40-7,50 de 

lanmlştır. 
Birçok eYrak•• 

resmi yüzde elli 
artmıştır. 

Niıbi resimlet 
artmııtır. lıtid 
kın daha şamil 
alakadar oldufa 
evraka yapııtırı 

miktarına zam ya 

Üç Aylı 
Dul ve yetimler 

itlerin üç ayhkları 
itibaren •erilınel• 
mıştır. 

ııuaıet ıı 
Dün Halkevind•ı 

el emekleri ve kı 
giai açılmıştır. 

Meruimde kal• 
kitle hazır bulualll 

zabıta 
lkiçeşmelık c• 

Lütfünün ve Has• 
le: inde birer bıçak 
rak alınmıştır. 

§ Basmahane Bel 
rajında Adem saıb 
ğu rezalet çıkardığ10 

kalanmıştır. 

§ Karşıyaka Sel 
ğında Ahmet, çoc 
lesinden 13 yaıınd• 
başından taşla ya 
dan yakalanmııtır. 

§ Karantina loö•• lb 

sinden geçmekte I 
man Ali Rizaoın id ~ 
ki tramvayı 3 yaııo~ 
sim çocuğa çarptır 

Janmasına seb~biyet 
ğinden yakalanmııtıf· 

§ Karşıyaka Yat• 
kağıoda 26 Y•tınd• 

Hüseyinin 1930kı. par 
dığı şikayet edilmiş•• 

kalanmışhr. 


