
W:usso 
llin söz 
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müşkül bir anda 
solini susamazdı 

ay Mu!lsolini in oıı 
d beyanb.tını dinliyen
~~rhal hüküm edebilir
! ı. tb,lyan başvtkılı bu t'1 cihan umumi efl~a · 
~~ bir tebeddül basıl et
i ~n ziyade faşist ltal
•rın ruhlarında sulh za-
~larında olduğu gibi bir 

Ve heyecan fırtınasını 
•ttnak için söylemiştir. 

~ -~ ordul rının Afrika 
"•ode Ingilizler karşı-
' göstermeğe başladık
ı•lğınlık, Epir, Pindos 
I rnavudluk dağ ve top· 
•tında uğradıkları hezi

'b·"e bunlardan daha az 
1

1ın ve feci olmıyan bir 
t._Jy n tank ve ask r 

1'h1 Yugodlavya)'a il ica 
elerj karşuıındn, pek çok 

• '""d ... .,b .. ; Jt ı,, n mil-
,. J 

1 ateşli bit beleri ile 
kliyen Mussolininin şu 
' r;ükut etmesi çok ma
~ t olurdu. 
idise ve baı eketlerın iş 
'-'eğ bıışladığı bir ıında 
trin ne kadar az tesır · 
\biteceğini takdir eden 
:•tı başvekili lta!yan ba
t nazırı ve kendi da-
1 Kont Cianoyu da Ber-

gö der ~k tedbirh i 
~ kt~n geri durmadı. Şim
l tlu~ ati söyl mek lazım 
l~e itiraf olunmalıdır ki 

il Italyanlar da dahil 
11iu halde bütün dünya 
'alinioin sözlerinin ya 

:~i• akislt-rden ziyade 
, Cianonun Berlinden 
~•ta~ağı vaidleriue me

t:di p durmısktadır. 
SIRRI SANLI 

• 
ız Almany -

ı' karşı silih
'nınaktayız" 
~t~tıdra (A.A) - Neyyork 
~t 0na gazetesi seJabiyctli 
t~ ~•tın şu beyanatını neş· 
~~ktedir : 

~~I •ı Almanyaya karşı si· 
~i ~n~aktayız o Almar ya 
~~ 11

1 de totaliter rejime 
~~flltk istiyor,,. 
~ 1"hkJuımız Litin Ame
~·h yapılacak herhangi 
~~ı· hücu uan doğuracağı 

~~lr.eye karşı koy~aktır. 
~)il hususta alacağımız en 
~ı._ lr tedbir logiltercye yar

ttrQek olmalıdır.,, 

•• •• •• 
2'0 Ş-U 
•• •49 

ve o u 
Be rlin (A.A) - BLJg~ 

kralı 8oris Hitlerle pazar 
gür. u Berlinde mü lak tta l.u 
!unmuş VI! pazartesi gllnü 
avdet etmiştır. Krala lıari

cıyc nazırı Popof refakat 
etmiştir. 

D. N. B. ajıuısımn bildir
diğine göre Kral Boris 17 
teşriosanide HitJerın hususi 
tayyares1yle Ber Kesestaden 
gitmiştir. AlıcE c k büyük 
kara. lar Bulgarlar kadar Al· 
manların menfaatlerini t min 
edecektir. Bu seyahat gidi 
tutulm uşt uı. 

Bi 1 gil:az 
sub. y n 
beyanatı 

Lo dra (A.A) - Avloı ya 
Draç ve Tıra ada yaptıkları 
hiicu ! iı. bu h " - -
lerini tŞgal ed rlerse lngiliz 
ve Yuna b ve a ı l rmı 
p k çok kol I· şlırmtş ola-

c klardır. Dr ç Tıranaya otuz 
kilometre uz ktadır. 

Bir logiHz subay Yun n· 
laların on beş gün içi..de 
yaptı1 ları ile;i hareketi ri
niu kaydolunmnğa değer bir 
muvaffakıyet o'duğunu söy
l~mişt,r. Arn vudlukta ce
nubi ltr>lyada, Adriyatikte 
Yu a ista ve bilhassa Girit
t lngıliz ayyare fa liyeti 
g'ttikçe inkiş f ettirilmekte
dir. 

Tü Gazete 
ı ne dıyorlar? 

--o--
ULUS: 

icabederse 
Kemal Turan : 
Yeni bir mücadeleye bnş· 

larsar.. yapacağımız ışle• ev· 
velki den az olmıyacaktır. 
Hizmetimiz ve gayretimiz, 

'yeni imtihanın çetinliği nis· 
betinde artacaktır. Millt Şef 
bu azmimtzi şöyle ifade et
mişlerdir : 

"lcab~derse, milletçe her 
fedakarhgı göze almak, he
pimizin kt!ti lrnrarımutdır. 

l ürk milletinin llugiinlrn ev
latları, kalınan ula ts. kendi 
geçmişlerini herhalde müf
tehir edeceklerdir. Milletler 
içinde istikbalin, her vasıta
dan sonra nihayet kahraman 

-1 
Sahib, Netriyat 
Amni VP fl.3Ş 

Muh<trr:ri 
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astırd 
a n 

YY n 
· talgan oldu~ u anlaşıldı 

Be g ad (A.A) - Manas
tım1 bomb r m n hadise-
ini tetkı!:c ed heyet \·er· 
diği raproda bombaların 
ltalyı:ı hyya ·leri tarafrn 
dan ~tı.dığını tesbit etroış 
bu vaziyet Romaya bildiril
m:ştir. 

ltalyan hükumeti bu bom-
bardımanın bir yımlışhk 

t. seri olduğunu kabul ve itiraf 
ederek bu bususda lazımge
len taz ıinı:ıtı veı meğe haıır 

olduğunu bildirmiştir. 

Fon Papenin 
ürkiye ak-

k d ' eyanatı 
Ası' (A.A) - Fon Pa-

penin bir ecnebi matbunt 
müme silleri topJantısında 

v kı b y n tı münaseb lıyle 
B rlı den şu hab r v rilmek
tedir: 

Yeni nizama bütün Avru
P ~ devlederile, vaziyeti ıti· 

barile Avrup it bir devlet 
olduğu guçlüıde söylenebile
cek ohn Türkiye gibi diğer 
bir kaç devlet te dühil ola

caktır. 

Bir cc1Jebi matburt mü· 
messilleri toplantısında Fou 
Papen tarafından söylenen 
ve pek vazih olmıyan söz
lerden çıkarılabilecek mana 
a cnk bu olabılir. 
Alrnau sefiri vazifesi başuıa 
avd t etmiştir. Aukaraya 
v ~sıl olduğu zaman Alman 
b ıkô.mdioin Tıirldyevi ala 
ks fir eden hususi masele 
ler hakkındaki fikrini mü 
bet bir ş kilde ifade edebi 
1 ~c ~tir. 

Türkiye içio, B. Molotofu'l 
Ber!i ziya ·etinden sonra 
neşr -..dılen veciz tebliğ, elde 
edıien müsbet neticeler hak
kında biç bir şüpheye ma· 
hal bırakmıyacağnıdan, Sov· 
yet Rusya ile evvelce mev· 
cut olan dostane miinaqeb t· 
!erin vPnideu. temini ve Av-

" 
rupaaın yüksek idaresini 
-Devamı 3üocü sahifede-
~~~~ 

ve f dakar oı ıulara müyes 
ser olduğu hır devirde, 
Türk milleti t mir, emin bir 

_ istıkbale gururJa bakmakta· 
dır.,. 

[ Deyamı 2 inci sayfada 1 

v 
y 
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LER HE
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ARLAAI 

---ııııraııımıu---

A kara (A.A)- icra vekiıleri heyetince 
atideki hususla~· 1 ikiad teşrin ta1 ihinden 
itibaren k ararJaştırılmıştır. 

1 - 21 ikinci teşrin tarihinden itibaren 
bilumum şehir ve kasabalarda ve hüku
metçe tesbit edilecek nahiye merkez mın 4 

takalarında hava taarruzlarına karşı ışık· 

farın söndürfilmesi kararname ve nizama•· 
mesi hükümleri tatbik olunacaktır. Nizam
namenin umumi tenvirrata, iç ve dıı ıtık
lara ve umumi nakil vasıtalarına taalUik 
eden maddeleri mucibince ışıkların söndtı
rmmesine ve karartılmasına ait tedbirler 
alınmış bulunacaktır. 

Umumi teoviratın maskelenmeai işinin 
intacı hususunda lüzumlu olan tedbirlerin 
ikmali için bu vadinin 1 birinci kanun ta
rihine kadar uzablması caizdir. 

2 - Hususi meskenlerde ışıkların ka· 
rartma ve maskelenmesi hazırlıkları 1 bi
rinci kanun 1940 tarihine kadar ikmal 
edilecek ve tatbikine başlanacağı tarih ay
rıca ilan olunacaktır. 

3 - Bu kararnameler neşri taribiaden 
muLberdir. 

Saç levhalar hakkkındakl karar 
Ankara (A.A) -""Bugün neşredilen 13 
~ Devamı 4 üncü sahifede -

Sonbahar yaprak
ları gibi •• 

~~ 
Erkek-Böyle ne düşünüyorsun? 
Kadın-Benimle evlenmek hususunda 

yaptığın parlak vaidleriu, verdiğin tatlı 
hulyalarm Böyle son bahar yaprakları gibi 
döküldüklerıni görüyorum da er keklerin 
ne mal olduklarını acı acı dü,üniiyorum. 

- Ne yapalım? Kadınları kafese sok· 
mak için onlara evlilikten baıka birteyden 
bahsedemiyoruz ki. .. 
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y·· k G t l TAN: TASViRi EFKAR: 

.ur d~ze ~ e; Berlindeki son temas- ihtikarın artması kar
rı ne _!lor a~. lardan sonra Sovget şısında tedbirin de 
-Baştarafı 1 inci S .ıhif~de

YENI SABAH: 

Yunan Zaferi -·-
Hüseyin Cahid Yalçın: 
ltalyanın, Almanya için 

işe yarar bir kuvvet söyle 
dunun, bilakis çok can sı

kıcı bir yük teşkH vaziyeti
ne düşmesi muhakkak ki 
bubin cereyanı ve siyasi 
safhası üzerinde tesi r ıcra 

ed'!cektir. 

Müstekil Avrupa düze
ninde ltalya, Almaoya ile 
müsavi bakim bir mevki 
vermeğe Seriinin artık razı 

olabilmesi pak şüphelidir. 

ltalyan mağliibiyetinio Bal-

kanlarda uyandırdığı hissi
yatta her halde mibver dev· 
!etlerini pek memnun ede· 

cek bir mahiyet auetmez. 
ltalya hükumetinin bu ka
dar hesapsız bir harekete 

bu kadar beceriksiz bir su
re. tte~ girişmesi! ve ilk adım
larda bu kadar aciz bir va-

xiy~te düşmesi harbin dö 
nüm noktasmdan birini teş
kil edecektir. 

Dost 11e kardaş Efen mil
letini, EJen ordusunu ve 
erkinıharbiyesini kendi va
ziyetleriyle birlikte bütün 
beşeriyete ifa ettikleri hiz
metten dolayı tebrik ede
riz. 
• p 

Dr. F ahıri Işık 
ızmir Memleket Hastancıi 

Rontken Mütehal'sısı 
Rontkcn ve Elektrik tedavisi 
yapıhr. İkinci Beyler Sokak 

29 No. TELEFQ'\,I 2542 

Rusuanın vaziueti artması lazım 
-o-

Zekeriya S ,·rte!: 

Berlin mülakatından sonra 
Soviyetlerio vaıiyetini aydıo
lstao bazı aroarelu vardır. 
Sovyetler Birliğinin üçler 
pakhna girmesini temin için 
Almanyanın bızi tekliflerde 
bulunduğu ha '.,. kında ki haber 
lerin "Tas,, ajansı tarafın
dan tekzibi Sovyet Rusya
nın şimdiya kadar takip 
etmekte olduğu bitaraflık 
siyasetini terketmek niyetin
de olmadtğm ı gösterir ve 
bundan Sertinde siyasi ve 
askeri bir ittifak müzakeresi 
cereyan etmediği 

çıkarılabilir. 

AKŞAM: 

neticesi 

itaıua Akdenizi tek 
başına mı f ethedeoak? 

-~~-

Necmiddin Sadak 

Akdeniıi kendine hasre
den ve büyük Roma impa
ratorluğu kurmak istiyen 
ltaiya, bu muazzam işi tek 
başına başarmak mecburiye
tinde mi kalıyor? 

Ahvalin mautiki şaşırtan 
sür'atli ve değişken inkişafı 
karşısında, haberlerin ek
serya aldabcı olan şekline 

güv~oerek acele büküm 
vermek doğr u olmamakla 
beraber, ltalyaoıo kendi sa
hasını kendisi fetbetmeğe 
m<ec l Ur kalacağım göst~ren 

hayH emarder toplandığı 
iukar edilemez. 

--"-

Hükumet bizzat kendi 
elinde olan giyecek ve yi· 
yecek maddelerle piyasayil 
cidden bakim oluyor. Yerli 

maUar pazarında mesela 
beyaz kumaşlerın mütedil 
fıyatı, hesapsız ihtikarı dur · 
durmakta, yeriuden kıpır-

datmamaktadu. Ş~keri, bü~ü · 
met fabrikalarının yapması 

sayesin de bugün 40 kuruşa 
ve istediğimiz kadar yiyi 
yoruı. Eski harbi idrak d
miş olan bütün vataı.<laşl.&

ra, insaflarına müracaatla 
soruyoruz: Eğer fabrikaları
mız olmasaydı, bugün ıeker 
lia kal dört yüz kuruşa çık
mışh, değil mi? O da iste
diğimiz kadar bulmamak 
şarliJe! ÖyJe zan ediyoruz 
ki bug- n harp dahili veya 
harp harici hiç bir memle· 
kette şeker bizdeki kadar 
bol, bizdeki kadar ucuz de
ğildir. işte bazı fabrikaları
mızın azami şükranla yad 
edilecek büyük nimetleri! 

---o---
Borsa 
Haberleri 
7 19 kuru~ t ı.a 4615 çuvaJI 

incir, 11-27,75 kuruştan 
5357 çuval üzüm, (8.9375-10 
kuruştan 43 vag .)n buğday 

5,50 6,25 kuruştan 2 vagon 
arpa, 19,50·20 kuruştan 58 
ton fasulye, 26 kuruştan 
haşbaş, 20-20,50 kuruştan 

56 ton suurn, 63.50-66 ku
ruştan 419 balya pctmuk sa
talm•şbr. 

~--- ----------
lzmlr defterdarllğından: 

Satış Mubamme.n B. 
No. 

176 ikinci karantioa m. veysel so. 1741 ada 2 pars r-1 43 taj ! ı 305 m. m. arsa 

177 " " " ,, " 1741 " 3 " 41 " 144,75., " " 
178 ,, ,, ,, ,, ,, 1741 " 4 ,, 39 ,, 156 ,, " " 
179 " ., ,, " " 1741 ., 5 " 37 ,, 156,50" " ., 
180 " " " " " 1741 " 6 tt 35 " 157,50 ,,.. " " 
181 ,, " " ., " 1741 " 7 .. 33 " 158,50 il " it 

182 ,, " ,, ,, " 1741 " 8 tt 31 " 159.50 " " " 
183 ,, ,, ,, ,, ve yeni sokakl 741ada9parsel29 tajlı266.SO,, '! ,, 

184 ,, ,, ,, bülbül so. 1741 ada 12 parsel 2·46 tajh 149,50 ., ,, ,, 

185 ., " " " " 1741 " 13 " 3 46 " 149,50 " " .. 
186 M il tt tt il 1741 it 14 " 4 4& it 149,50 n it ti 

187 " " " " ,, 1741 " 15 ,, 5 46 " 149,50 ,, " " 
188 " " " " " 1741 it 16 " 6-46 " 149,50 " " ,, 
189 " .. " " " 1741 " 17 tt 48 tt 139,75" " " 
190 n t• n n it 1741 ,N 18 n 50 ti 90 tt tt ti 

191 " " " tt " 790 " 3 " 3~ " 207,75 " ,, " 
192 göztepe m. şahin so. 934 ada 8 parsel 2-21 no. 82,50 m. m. arsa 
193 güıelyah m. ferah so 911 ada fi parstl 12 no 128 m. m. ,, 
194 göıtepe m. şahin so. 933 ada 4 parsel 31 no. 217 m. m. dükkan 
195 salhan~ 1n. şetaret so. 68' ada 6 parsel 18· lf) no. 172 m. m. arsa 

Lira K. 
12 50 
5 79 
6 24 
fi 26 
6 30 
6 34 
6 38 

10 65 
7 50 
7 50 
7 50 
7 50 
7 50 
7 00 
4 50 

10 35 
21 00 
38 40 
70 00 
37 40 

Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri peşin para veya ikinci tertip tasfiye usikuile bedelleri 
ödennıek üzere açık artırma usulile 9-11-940 tarihinden ilibarıen 17 ı-ün müddetle miizayedeye 
konulmuftur. 

ihaleleri 25·11·940 tarihine milaadif Puzarteıi rünü saat 14 dedir. Taliplerin mu
hammen bedelleri üıerind~n yüz.Je 7,5 depozito akçeai yatırarak yevmi mezkürde milli emlak mü
tlüriyetindc mütetekhil aahş komisyonuna ve tartnameyi glrraek iıtiyen1erde ayni dairede nbt 
memurlujuna müracaatları ilin olunur. (4817) 

(1) 

•• 
On Söz pe~ 

Bug6nkü harpte beşinci kolal er'~ 
büyük ve milhim bir rol . ~;' 
Alınanların bütün dünyada bı)P tti· 
Amcrtkadaki gizli oyunlarım tebarüı 'eo' 
ren bu eseri yazmak için son iki 

1 tıtf 
zarfrnda intişar eden birçok neşriyat• tır' 
vurduk. Pek çok ecnebi kitapları k•''t,,. 
dıls.. Her e:serdeki canlı ve mevsuk f~ f 
ları seçtik. O kadar ki mühim bir 00 ~· 
ğını karşısında kaldık. Artık sıra b\J f 

aları düzene koymağa gelmişti. o•· 
Bu kitaba nereden başlayacağıOJtl1 .,~ 

şünürken Ankara radyosu şu haberi 1 
0ır 

"Batı Almonyada yer altında iot• ·o~' 
nan büyük bir mühimmat deposunull ~'~ 
atının ikmalinden üç saat sonra bo 1 
lngiliz tayyareleri tarafından bombard• 
edilmiştir.,, ff~· 

D edikten sonra lngiliz istihbarat t 

latının hakimiyetini ilave etti. ıt' 
Bu haber bize bu yazılarımızın b•t1',lı'' 

cı oldu. Çünkü radyonun verdiği b 
ayni mevzua temas ediyordu. . b' 

lagiJiz istihbaratının mükemmeliyet• ~ı 
kındaki bu iddia doğrudur. Nitekiı:O ot~ 
bunu vaktiyl·~ bu sütunlarda bir kıç &ı~ 
yazdık, bu t şkilatın tarihçesini bile y•P b" 
Düoyaı:ın en hücra köşelerinde oJ&JP ,r 
tenden ve her şeyden süratle bt1ber alOS 
taki kiyasetiui tebarüz ettirdik. ,JI_ 

lngilizler va tanlarıaa gelecek f~tib'' 
vaktından evvel ablamak ve tetbir. dirll 
etmek hususunda pek mülebassı• ~' 
Oaiarın başvekitinden tutunuzda post;,4,ı 
vezıisine, halta çöpçüsüne varıncıya dıJff 
h~ psi de ayni duyguyu taşlrlar. Bu ,1 
ile her şeyi bilmek ve bildirmek ali~ l 
besler. Buuuu canlı bir misalini size f 

diılôili'
0

' Casusları ve ıno~ 
istihbaratının açıkgözlüi~f' 

Baubahter gazetesi biı ilan neşred:,r•' 
Bu ilanla istiiıoarata yazılmak istiye",.I 
Hamburgta 629 numarah posta kot" 
müracaat etmelerini bildiriyordu. tf' 

Bu Almao ilanı logiliz istibb•r' 81 

ikinci şubesinin gözünden kaç1JJıd1• J'' 
posta kutu$un iç yüzünü de öğrerJıP ~/ 
gecikmedi. Çünkü bir casus şebe~·~~~' 
faaliyette buluııduğuodao zaten k11! W 

bulunaıı lngiliz ıstihbarab bu ilanı b'' 
ucu olarak tdakki etti. işe başlad•· fi~ 

(DevaıJJ1 ., l .. ············~ ..... , ........... f MUJDE! .. 1 
ı Bütün lımiri Güldürmektan l(ıt•f 
ı Gt=çirecek Olan 
ı Türkçe SözlU 

I ~~:~:REc:ı! 
ı Emsalsız kom~di şaheseriyle YA j 1 

f Elhamra Sinenıs~.,,; 
1 ı Doyulmaz bir kahkaha menbaı ol•'~ .......................... ~ ....... ~ r 



FUA . !EVOA il . 1 Kah ~man lfn~U~iia~;·;aİİik;ı;;;;;i;d 
~ . ~ - , .J E~~n iO ııiu rı i Hagatta, herkes Muvaffak 

.. (27) Yazarı:A. Fuat Tuğseven- 1 Gorıce kapılarında 1 Olabilir mi ? • Evet ! 
laınaa zaman ipek saçlarının gözüme tema- ı --0-- I ~ v .... , sı~~· sANLI 1 ••dan, basının umuzuma dOştüöünü anlıgordum 1 ı.:ı:1~ö!i~~Al•r•"~~~= v::- ~·""'""""'"'""'"'"·"'' - 114

- •1ımıı:ııın •. ım•111111n1 
------.. --- mışhr. Şehrin sukutu bt.k- BARBA OS 

- 1 .. s •. met. O gülerek bu tekHfimi ka leniyor. Şeh rin a~ay iş;n i ele --o--
- t • • • . bul dti. Ni3ayet cazın tango ahıcak olan jand arma tabu 11 Bu Türk korsanı ince z~kih, biraz 

. kurmuı olduğum cümleleri sırası gelmişti. Bu d efa b r ru emir beklemektedir. muzipliği sever ve fakat biç kimsenin İt: · 
lhbıyetine kadar derin bir kesten önce iliz kalmı ş bu- - - --o- -- zeti nefsine dokunmaz, herkesle ciddi ko· 
'l'"• ile dinliyen Is ndi rt , lun rnk. Dansa başiıyacağ• · K k d nuşur, h iç kimseye karşı tafra furuşhık 
16tij pembe gül renğiai af· mlZ Strada aklama gderı biı- arşı ya a a göstermez, bütün İnsanlara hürrnd etmesi· 
lı. sini bilir , cesur ve fevkalade tetbirli ve gö-•ıtı. Çenesioi tutan avuç- güfeyi tarıgollUD temposu na Banka sokag""'ında d d' 1 rüıılü olup, harbın ihzarm a devren ıs ve •larıaı hareket .: gctirı:-rek, uydurarak, dans ed erken hü~umda çok sert ve sürath bir adamdır. 
t'oıbeleşen yüzüoü iki dile [sıneti ı1 kulağıoa doğru ince çalınan elmaslar Hiddc tl e odiği zamanlarda lisan ı azametle 
L~Padıktan sonra iaild t! r gi· ftsı ı t ı larla söylemek heve!l' D'! ve pürüzsüz bir eda alır, emirlerini gayet 
QI b · ı k b ld .. ı d ' iki gün evvel Karşı yakada 1 Yorgun ır sese: a ı ım ve soy e ım. kati verir.,, 

- Hayır, dedi. Bu bir -Sonu var- Banka sokağında Bedrettin Hammer ise bu büyük idareci ve kahıa-
•11· d J d b ı ka r ısı Zelihanın elmaslarını h kk d lı il eğı , a eta ir çap ıun- man a ın a : 
il. f p • aldığı her ne kadar kardaşı " Barbarosuu iki bin köle ve altmıı bin 
- E•et, bayan Jımet, de- OD 8 peDID Fuad Sanhdilekten şüphe aJtan baraktığı ve bu servetinden sekiıyüz 

~iaı. Çapkınlık her erkeğin y•• k• H k edilmişsede bilihere zabıta- köleyi hükümdara, ikiyüz köle ile otuz .bin 
Q ._._ ur ıye a • nıD ehemmiyetli araştırması altıtı veziri azamın emrine buaktığı ve '"•udır. Fakat te:niz bir d k d ı b d ' tt' 
' ._I k d 8 sayesinde elmasları Fuad artan parayı a ar a aş arına ~ ıye e ı· 
'" a sevdiği bir kadın kar- ın a· eyanatı 
llıanda biç bir erkek bu almayıp evde kiracı bulunan ğini,, yazar. 
tol" d -(Baştarafı Birinci Sayfada)- Tevfik tarafından ahndıg-ı Barbaros Ceıayirde iki cami yaptırtmıı· un e muvaffak olamaz. 

G deruhte eden milJetlere yak- anlaşalm1ştır. tır. 
el iize! kız ellerini yilzün- laşmail çaresini bulmak bu ~ Bunların birinin kitabesinde şu yazılar 

'
11 

çekerok içli bir heye- suslara müstaceJ mesele ola- vardır : 
ttııJa: Y 

rak gösterilmektedir. anırına 
S· - Ne diyouun bay? dedi. Yeni Türkiye ile iyi mü- s b b• 
il beni hactikaten mi sevi- e e ıyet 

)orsunuz? nasebetler idamesinden baş · 
ka bl'r ~ey ı'stemı'yen Alman Hisarönünde Mustafa. og-lu Ben de ayni içli bir beye- .,. . -

tt l ya ve ltalyanın Türkiyeye Gömleçekçi Mehmet Nuri 
'• cevab verdim: · g"lu 15 d M 
-Bir mutekid dı"nı"uı' nasıl kuşı her hangi bir taleple- nıo o yaşm a uem-

. kt mer ve çırag" ı 16 yaşında '••ers•... . rı yo ur. 
Bu münasebetler Alman- Marko elektrik üt üsü ile ütü 

- Bu sevrioize 
•tvai görmek için 
belcJiyeceksiaiz. 

karıı, yanın 1920 seaesindenberi yapmaktaJarken elektrik fi. 
çokça şinin ütüde kalmasında masa Türkiye ile temadi eden 

üzerinde buluııau ipekli göm-
münasebetlerine uygundur. l '-l d b' k - Sebep? 

- Fazla düşünmem 
'diyor. 

Cı:L er en ır ısmının yan ~ 
Almanya ve ltalya, TOrkiye-

icap masınde soura söndürülmüş nin istiklalini Avrupa mvva· 

- Y eterki sözilııüzde du~ 
l'llıuız. 

- Bu sözü de düşünd6k
tea soar• verebilirim. 

- Oaa da peki. 
L Gazinonun mükemmel ca:ı 
;lcunı bir tangonun entr· 

ı_dılcsiyoouna çatmağa baı
dı. Birer, !>irer masalar bo
kl•rak, bu masalarsa ctra· 
fı11daa ayrılanlar gazinonun 
0rt•aındaki düzlüğe gelince 
~llıonuo giriıine ayak uy-
'-rrnağa çahşııorlardı. 
Biz de ismetle birJikte ma

''lllııdao ayrıhp, bu neı'eli 
~11r•aa karıştık. Dans eder-

tra ismetin bütün vücudu 
lıtriyor, zaman zaman ipek 
'•çla.rının yü2üme temasın-
~-~· başının omuzuma düt· 
iiıılioü anhyordum 

Tangonun bİtmesiyJc tek-
~~ ınaaamızın başına dün
t· '*k. Caz değişik deıik par· 
•ltt çalıyor, lakin ismeti 
~0ttnamak için sık sık kal· 
•rauyordum. 

b Bir ara genç kız saabna 
'~•rak: 
-. Gitmek iıtiy orum, dedi. 

~"••ade edect k misiniz? 

zenesınin esaslarından biri ve eşyanın 3000 liraya An
kat a sigorta şirketine sigor-

olarak telakki ederler. talı bulunduğu ve meselenin 
Türkiye barıci siyasetinin bir kazadan ibaret bulundu-

m•hvcri olan Boğazlar me · 
selesinde Sovyet Rusyanın 
şimdi bu meselenin kendi 
lehine olarak balJi haricinde 
başka ihtimallere güvendiği 
güodenberi, Boğazlar mesc· 
lesinin ehemmiyeti azalmış
sa da, Tütkiyenin hakiki 
siyaseti her zamanki gibi 
yiae Boğazlar etrafında dö-
ner. 

Sovyet Rusyanın Basra 
körfezine çıkmak arzusuouo 
tahakkuku halinde, Türkiye· 
oio vaziyetini tesbit etmesi 
lazımdır. 

Bu sebeple Türkiye dün
ya politHcacılarnun göz dik· 
tikleri nokta olmuştur. 

YVNAN-ITAL YAN 
HARBi VE BiZ 
Türkiyenin Yunan muba-

sematına karışmamak vazi · 
yetini temadi ettireceğine 
inaomamağa mahal yoktur. 

Alman diplomahnın da te
barüı ettirdiği gibi, l llrki
ycoin Italyarı· Yunan muha
~emahndan hariç kaltllak 
anmıu aşikardır. 

!ıh ni::!lflll:SS:!:s:IDH a-. ~ z 

ğu anlaşı)mıştu. 

Harfı · endazlık 
Karakapı caddesinde Arif 

oğlu Emin Süleyman kızı 
Kadı:iyeye barfı endazfıl., ta 
bulunduğundan yakalanmış
tır. 

Bol çeşit, uygun fiyat, 
temiz, katıkısız ve iyi ·mal. 

~luşveritte saygı, doğruluk 
ve inan. TeleFora : 1882 30-1 

: ANUNİ 
Sultan Süleyman 

Kanuni Sultan Süleymanın devri Os
manlı tarihinde pek mühim bir yer tutar. 
Bu zat 48 sene saltaeat sürmüştür. Zama
nında hemen hemen dahilde hiç mühim 
bir vaka ve hadisat olmamıştır. 

Onun bu kadar uzun süren yarım •111-

lık padişahlık hayabnın hep muzafferiyet· 
le geçmesi ve hiç bir hadise çıkmaması 
kendisinin idareli bir zat olduğuna delil-
dir. 

Kanuni bütün vezirlerini ve devlet adam
larını iyi dinler, onlara söz söyletmek fır
satını verir, sadakatını sezdiği ve tecrübe 
ettiği ricalini sevgi ile karşllar ve daima 
tebessüm ederdi. 

O, saray entrikalarıoa alet olmaz, saray 
kadınlannın dedi kodularıoa kulak vermez 
her zaman kadınlar işe karışınca onlara 
çıkışır "sizin aklınız devlet ve hükumet 
işlerine ermez, ancak ev umuriyle meşgul 
olunuz, etliye sütliıye karışmayınız,, derdi. 
mürteşi ve mürtehip1ere yüz vermeez, on
ların sözlerini dinlemez, bu gibileri iş ba
şından uzaklaştırırdı. 

-Devamı var-

~ ..................................... .. 
1BUGÜN TAYYARE SI-i 
!NEMASINDA TEL:3648i 
fÇANA KALE } 
i GEÇiLM E Z i 
ı Türkçe sözlü ve ş;arkıh Askeri Film ı 
ı Aynca Mısırda lngiliz - ltalya Harbine ı 
ı Ait Sinema Gazetesi ı 

• Matineler: 1,30 -3,30-5,30-7,30-9,30 ı 
:cumartesi Pazar günleril1,30da ilive Hansı; 

:Talebeye her gün yalnız ilk oıatinelerdc ı 
: Salon 15 Kuruştur ı 
Hff .. ffff~ ...... ff .... ~-Hff ...... -

t - Gitmeden evvel bir 
~''ıoya kalkmak Jütfuoda 
'1hı .. ur1aD1.1 memnun kah· Milli Piyango Biletler 4) nizi ( SAA.DET ) ...... klt••lndan alanız ) ÇorAlık•1n ?.ıl!ı ;:;aıkeıl ~ rııu 11h. 1l6ı Hun f s':ı . 4n Ô de ; Tclafo11 1497 



SAHiFE 4 

Vekiller Heyet• • n 
Mühim rr 1 rı 

- Baştarafı 1 inci sahifede 

ikin~i teşrin 1940 t rih 2/14658 sayılı ka· 
rarname ile meriyet mevkiine konulan Ko 
ordinasyon heyeti kararına göre : 

1 - Milli korunma kaounnoun 31 iuci 
·maddesinin 2 inci fıkrasma t .!vfikan haki
ki veya hükmi her şahıs bu kararnam~nin 
resmi gazete ile neşrini takip eden beş iş 
günü içinde e ılerinde veya mağazaları du 
mevcut 0,45 teıı bir milimetreye kadar lra
hahğında her nevi düz veyo onduJe saç 
levhaları bir beyanname ile maballin en 
büyük mülkiye memuruna bildirnıeğ~ mec
burdur. 

2 - Milli korunma kanununun 14 üncü 
maddesindeki salahiyete mü iteniden işbu 
kararname iie, bu sa ;1 ra - değer fiatle 
aatıa ahnmak üzere - e] konulmuştur. 

Müteahhitler ancak isbat edecekJe i te
abhütlerde kullanmağa mecbur olduklara 
kısımlan tayin edeceklerdir. 

3 - 31 inci maddenin 2 inci fıkrası 
mucibince el konan saçlar, kararnamenin 
neşri tarihinden itibaren başkalarına sah· 
lamaz ve bu taribten itibaren hükumete 
satllmış sayılır. Ancak beyann.ameleriu tev
dii için verilen mühletin hitnmı ı takip 
eden oa gün içinde mahallin en büyük 
mülkiye memuru b1ldirilen saçların satın 
ah odığını tahriren bildirmezse bu malze· 
me serbest kalır. 

4 - El konulan saçların değer fiatı ti
caret vekaletince tayin olunur. Fiat tesbiti 
hususunda fatura, satış mektubu, konşi
mento. gümrük beyanmımesi ve makbuzu 
gibi evrakın ibrazı mecbu.·idir. 

5 - Bu kararname neşri tarihinden iti~ 
baren muteberdir. 

ZABITA 

Su boı·usu 
sökmüş le 
hinci Karantinada 148 inci sokahta 

Mümin oğlu s~zai Macarlar ve Mustafa 
oğlu AH Bıyıklı suçlu çocuklar 148 inci 
sokak üzerindeki arsada gördükleri Milli 
EmJik'a ait yedi metre uzunluğunda iki 
parça hurda su borusunu sökerek satmak 
istedikleri bir sırada suç ü~tü yak lanmı,. 
)ar ve bakJarında muamele yapılmıştır. 

ister Gül, ister Ağla 
Mantar 

ta 
• • y y p man-

ata lar. 
Lokantada mantar yemeği yerlerken 

mantar atmak fırsatını ele geçiren iki man
tarcı arkadaştau biri demiş ki : 

- Bizim memlekette ağaç]arın gölgesin
de bir metre boı.ıunda mantarlar yetişir. 

Arkadaşı gülerek atıldı : 
- Bu bir şeymi? Bizim memlekette o 

kadar büyük matJtarlar vardır ki kocaman 
ağ.ıçlar bu mantarların gölgesinde yetişi

yorlar. 
Yedikleri mantarlardan daha pek bfiyük 

ve yutulmaz m hırlar atan bu mantarcı

ların yalanlarına : 

is tar Gül, ıs ter Ağla 

(HaUun Se 1) 

G ~ eral Vey
ga d VIşi -

"' ume ı .. e a -
şı m ge ecek?/ 

---o---
Kahire (A.A) - Nevyork 

Heralt gazet sinin Berut 
mubrbiri Sur iyede efkarı 
umumiyenia gitHkçe logiliz
ler lehine döadüğüuü ~az.
maktadır. 

Efkarı umumiyenin bu te
beddülünde üç s b p göriil 
mektedir. 

.Birincı '\i lngılizlerin ita!
yanlars karşı muvaff;;1kiy t
lcri, ikincisi Yunan muvaf
f kiyetlcri ve üçüncüsü de 
söylendiğine göre General 
Veygandıo müstemlekeleri 
mihver devlet1erine verme 
meğe ı:ızm hı iş olmasıdır 
Mevcut oiau vt giÜikçe ar
tan kaua.at şuduı ki G ne-

ral Veyga ıd Fransız müs
temJeke İmparatorhığu un 

Vişi hükumetine karşı isyn
nına engel ohm son rnani· 
yı da ortadan kaldırmıştır. 

Genç Ftausız subayları ara-

sında mihver d'"'vletlet ine 
karşı açıkcil mücadde et 
mek üzere hıgılterr:ye ilti
b .. k edebilmek iaıkia)arı 

b:ıkiki bir sevinç uyandır

maktadır. 

---o---

•• •• o u 
B...rlin ( A.A ) - Hıtler, 

lspa ya ba\>İcİye aazırı Su-

ner, ita ye hariciye n.:ıZ.ıra 

Kont Cıano Ue A!many nın 

Roma elçisi hginıen Hölde 
bir çay içmeğe davet etmiş· 
tir. Bu davette Fon Ribentrop 
d:t bulunmuştur. 

Bedin (A.A) - Suner ile 
Hitler bir görüşme ynp uış
lar ve Hitlcr Suoeri çok sa· 
mimi bir surette karştlamış
hr. 

Bertin (A.A) - Kont Ciano 
Hit!erle iki s ~t görüşmed n 
sonra hare <et etmiştir. Kont 
Cianoyu otomobille kndar 
Fon Ribentrop teşyi etmiştir. 

--o-

D · ka ırir-
me istediler 

Emirler çarşısında Musta
tafa oğlu Mehmet Yeşilos
du, anafartalar cad
dcs;nde 150 sayılı dükkan 
sahibi lbrahim oğlu Rahmi 
Orahn dükl anından hırsız· 
lık yaparken g .. ce bekçisi 
tarafından suç üstü yııkı.

lanmış ve hakkında mua
amele yapılmıştır. 

19 2aciTeşrio 

H s si Otomo-•Onbeş Yunaol 
:&! ~ ,.~ ı zin =edaini kab 

ıyece 
--o---

Benzin istihlakinde tasar
ı uf temini maksadiyle hükfı
mdimiz hususi otouıobillere 
benzi 'l verılme<Jİni meonede· 
cektir. Bu hu u1taki koordi
nas}on heyeti kararı benüz 
resmi gazetede intişar etme 
miştir. 

---c---
g v· s-

l 
Kahraman s erlerimiz~ 

kışlık elbise ve hediye ha 
zırl nmasına şehrimizin her 
yerinde faaliyetle devam 
edilmektedir Bilhassa lzmi· 
rin Yalılar sea tinde bir çok 
aileler bu işle meşgul bulu-
nmaktadır. 

Mekteplerde de Cengave,. 
MEHMETCIKLERIMIZ için 
Pamuklu, süveytcr ve Çorap 
hazırlanmak tadır. 

---o---
• 1 

u 
Roma (A.A) 

sarayında nutuk 
MuJso1iai bi rbin 
olarak lngiltcreyi 
rek demiştir ki: 

Venedik 
söyliyen 
mes'uru 

göstere::-

Epir dağları yıldırım har-
b 'ne mü ait d ğildir. Habeş 
N caş"lin ciğe.Jeri:ıi söke-
ccğimi bildi ın şbın. flugün 
de ayni ıdd tl-! söylüyorum: 
Yuoanhlarrn ciğerl:rini sö
kec ğiz. Bu b !ki iki sy. 
b!lki de 12 ny son a olacak 
fakat her haldo;.-; olacaktır. 

332 firarıorn 1086 yaralı ve 
650 kayıbın intikamı nlına-

.c ... ktır. Şimdi bir milyors as
ke imiz var Jüzuro ederse 
s kiz mHyou kişi .ilah al
hna alabiliriz demiştir. 

---o---
b ne hır 
a Yu2os
ay t üştü 

Belgrad (A.A) - Bir ya
bancı tayyare Emin Ograd 
üzerinde uçtuktan sonra ce· 
nubi Yuğoslavya d ğJarına 

duşmüştür. Tahkikata baş
ı nmıştır. 

--o---
tay n aske 
ve zabitle i 
Belgrad (A. ) - Gevgi

lidcu alınan habe 1 re göre, 
diin gece 600 l.tnlyan asker; 
v' 130 ltalynn taDkı hududu 
geçerek Yugoslav ma remla
rın11 teslim olmuşlardır. 

.... 
aman~ıgı 

Atina (A.A)-Yunan ret 
mi tebHgi Epit ve Göriced' 
şiddetlı muharebeler de~•dl 
etmektedir. 

Bir düşman mukabil taıı~· 
G ··rı ruzu tardedifmiş ve o 

cede düşma d.inlObin b• 1~ 
uiye ve gıda maddeleri 

b •. top 33 dafi topu ve 15 
·~ d'f .• fi v o topu ıgt nam e l ını., 

dokuz tayyaresi düşürülıniif 
tür. 

On iki ada halkından oP 

beş Yunanlı bu adalard•0 

b. . • k - e9it 
ırıne a 'm yapara uç 

götnrmüş1erdir. I 
Bir küçük IKano otomob

1 

motoru ile on beş akıncı i\Ç 
Italyan neferini öldürmilşler 
dir. 

Ve g rnizonlardan b•~ 
esir almışlar ve b' 
knç silah endazı öldürıniif 
ler, Ekıncılar getirdikler' 
esirleri Yunan mak:ımatı0• 
teslim etmişlerdir. Otorııob' 
kano silah1Jız bir motördt' 
ibarettir. 

---o---

VALiMiZ 
1 

Valimiz Bay Fuad Tuk•' 
dün Bornoya turistik yofıJO 
inşaatını teftiş etmiştir. 

-----·---· 
• 

enın 

e irlerini 
a m şiar 

Basmahane belediye oı~~
takası ch·arında Veysel ol 
Ali Y şil ve Halil oğlu ti~ 
san T r m beledir 
mıntakası civarında çalı~ 
tJulu i& 3 adet birt;r IDet ·t 
uzu luğuuda bt:lediyeye •

1 

dı:mirleri çaldıklarından b'p 
ledi c mıntctka amiri Şab• 1 
Kı kir tvrnfından şikiY;f 
edilm rıi üzerine suçlular 1 ~· 
üstü yakalanmışlar ve b• 
ı~rıoda muamele yap ıloııştıt 

Sa hoşluğuJI 
·sonu 

1
, 

Anafartalar caddesin.de ıı-
mnil kızı Hüsnü ye, Sahb 0 

• 

, Ali Ayrıç_ ve Fazlı oğ. tdd:r 
sarhoş olarak rezalet çıkst I , 
!arı, birbirlerini darp ettılı e. 
rinden her üç suçlu yakal~, 
mış ve haklarında muadJ 
yapılmıştır. ,ı ...... ~····~~·· ~ .. _ .... , 

Gazet mi~,. 
Öıüınüzdeki pazertesı g , 

c ünden itibaren (Hall<ın 5:, 
si) yine dört sahife ve '~, 
tunları biraz daha uıuo t' 
daha çok olarak i tışar ' 
meğe başlayacakhr. ., ...................... 


