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•am lramarHında vu
ku balan 1011 istizah· 

~ında en çok nazar 
ti celbeden nokta ve 
Romaayanıa Almaa 

ı topraklarına davet 
• birleımesini teshil 

• D ettikten sonra in· 
la ba devleti hita

eaa, yokıa d&ıma1a mı 
&.~ttiii meaeleaidir. in· 
"Vİciye m&steıarı Bay 

•erdiii cevapta la
in Romanya vaziye· 

t•luadaa tetkik etti;iai 
an lutalaranın bu 

.. rda ne suretle ba • 
arını ve basla Ro· 
• Almanlar eliade 

•ldan bıtka bir 
•l11aadıinu bildiğini ve 
•da ona 16re danan· 

la çelriamiyecejiai bir 
nah cUmle Ue iuh 

tir. 
r Batler ı!ylediği bir 
••lime ile anlatmak is· 

lr ki Romaara lnıU· 
doıta cletildir, Ro
bituaf lıalmamıtbr, 

kapılannı lnrilte-
... manlanna aç-
lngilterenin dit· 

ara11na girmif-
buDan içindir ld la· 

• icap ettifi zaman 
•1aya karıı bir dit· 
libi vaziyet almak 
riyetine aokulmutbır. 11 
~ 91RRI SANLI 

Rusyamü
·----did dav-

Ptopııandııı birçok 
'-'er çıkarmakta ve 

• maksadı Hollanda 
'-lçikadan miteıekkil 
lair lalk6met teıkili fİ· 

~iti bir laiklyeyi diril· 
-._ oldaia ve Macariıta-
~ ... ı~ı pakta rirdijini 
ta&. ... l»ir muvaffakiyet ribi 
~ı ettirmektedir. 
~ '-rlana iJllakı mesele· 
'\' .. l•rton ıiyaıi malı· 

• tefsiri•• fire bir 
-anda ıaıteriti ribi 

~ ı olunmakta •e Sov· 
lt•yanıa bu buıuıta 
••dit dauaadıtı anla.... 

Atina (A.A) - Son gün-
lerde Epiı de dütman mağ
lilp edilerek ondan tanldar, 
esir ve harp malzemeai aho · 
mııtır. Gödctde Morava 
daiı atılarak ileri harekete 
devam edilmiı. Ergiri mın
takasındaki tayyare meydanı 
bomb• ve mitralyöz aletine 
tut:ılmuıtar. 

ltalyan tayyareleri Epir 
ve Tesalyayı bombardıman 
etmiılerH de telifat yoktur. 
Arnavatlnk bat ııada 7e 1i 
ltalyan baıkumanının kuv
vetleri tardediJmif ve kar
man karıtık bir halde ricat 
eden ltalyanlar ikiye böllin· 
mütt&r. 

Erıiri, Tepedelende iate 
depoları tahrip edilmiı bu 
hareketle G&ricenin Arna-
•udlakla muvasala battı ke
lflmıfttr. Jtatyaa w;,arele• 
rinia 'kitle hlicumlara lngiliz 
avcdarının hücumları ve 
topçuların ateıile akim kal
mııtır.1 

--o--

• 

B. ALI ÇATINKAYA 
Ankara (A.A)-Mi\naka

lit vekili B. Ali Çetinkaya 
sıhhi ıebepten dolayı mü
nakalat vekaleti vazifesin
den istifa etmiş v ~ yerine 
Sinop mebusu Bay Cevdet 
Kerim lncedayı'nın tayini 
yükıek tHdike iktiran ey
lemitttr. 

Amerikan 
Gazeteleri 

ibentrop pak- Soruyorlar 

tın yen~ azala- inıııızıerİRÜaptığı harp 
rını selamladı bı·zı·mda hırbııız 

Berfin ( A.A ) - Alman 

hariciye· nazırı Bay Riben- dB..,11 midir' 
trop paktın imza11 dolayısile 1 • 
ı6z alarak demiıtir ki: -•-

11Paktıa yeni azaıı olan Londra (A.A) - Amerika 
Macar baı•ekili ile hariciye ıazeteleri ekıeriyetle Ame-
naıırını selimlarım. Adalet rikaya daha mllesair yardim 
ve hakkaniyet için çalııan edilmeıiai ve Bily&k Britau· 
bütlin genç milletleri bir yaya yeni gemilerin veril· 
araya getirmete aımetmiı mesioi tavsiye etmektedir. 
bulaamaktayız.." 

Berlin ( A.A ) _ Macar Gazetenin biri soruyor 
baıvekili hariciye nazırı 1-lagilizlerin yaptığı harp 
Kont Çaki Hitlerle iki saat bizim bubımızmıdır değil-
g6rOımBılerdir. mıdir? 

0 2-lagiltere harbı kaybe-

lngiltereye 
Yııldıı ıırllacak 50 

tll',ltı -aklında 
N evyork (A.A) lngilterenin 
amerika elçisi Amerikadan 
bizmetiai birtirmiı elli tor
pido muhribinin lngiltereye 
yerilmesi için mlzakereye 
ıiriıecektir. Elçinin bu hafta 
•onuada dlameıi m•btemel· 
.tir • 

derse ikinci kurban biz ola
cakmıyı•? 

Bu ıaaller i irad edı....n ga
zete lngiltereye yapılacak 
yardımları bir borç gibi de-
ğil bir hediye gibi vermeli
yiz demekte ve bu hareket
le Amerik•lıların ylzde 
dokzanının isteiinio yerine 

getirmek demek olacajıaı ve 
bunua için de tek bir im· 
aanın klfi releceğini illYe 
etmektedir • 

____ .. ___ _ 
Ankara(A.A)·C.H.P. m~clisi gıubu topla
narak hükümetio talebiyle bu hafta ikioci 
defa olarak içtima etmittir. Oiiaya ahva
Hnin gösterdiii lüzum üzerine hllk6metç• 
alınması münasip ve batti zar•ri adde-

dilen acil yeni tedbirler müzakere mevzaa•a 
teşkil eylemittir. 

Baıvekil Dr. Refik Saydam kürsüye re
lerek hükumetin dtitindlklerini izah et
miıtir. 8ir çok hatipler aynı mevzu üıe
riade fıkir ve miHaJealannı beyan ettikten 
sonra tekrar söz alan bışvekil sorulan •a· 
allere cevaben beyanatta buJunmuı •• ... 
kômetin teklifi ittifakla tasYip edilmek 
suretiyle celseye nihayet veriJmiftir. 

BU IŞIKLAA 
GECEDEN iTi
BAREN MA 

E IYO 
lııkların kararblmaıı ve saadirllmui 

bak~ında'i biikimet talimatının tatbild•e 
mliteallik hızarlıklar d&n b&y&k bir bııla 
ilerJemiıtir . 

Halkımız kendi•ine terett6p eden bamr
hkları, ev ve meskenlerde yapmaktadır. 
Bir çok aileler geceleri evlerde elektrik 
veya lamba ziyalarının barice sıımamaaa 
için lüzumlu tedbirler, zamanında almakta
dır. 

Şehirdeki umumi tenvirat r6•den ı.P
rilmiş ve pasif korunma mevzaa ile ala
kalı olarak tebirde maskelenmek aareti,
le bırakılacak umumi llmbalar teaoit edil
mittir. 

lzmirde 4000 elektrik llmbaıı Ye 1500 
bavaıaı.ı llmba11 mevcuttur. a. rats.. 
haddi aıgariye indirilmektedir. Ba receclea 
itibaren lzmirde yalnız 150 amami llmba 
kalacak ve yıkılacaktır. 

--------- ---
ıstar GOi, ııtır Ağla 

Dünyanın en 
~uk 'yeri 

so-

Ôğretmen-D&nyanın en soğuk yeri ae
residir? 

Ôğrenci-(Sınnfın kıı mevsiminde soba· 
sız ve mangal•ız olduğunu hatırlatmak 
mak1adiyle) bizim sınıftır. bay 6ğretmenl 

Bu 6ğretmenin yukarıdaki ıualini •erdi· 
ği bu cevabı d&ılin ve sonra da: 

ııtır ııı, ııtır Allı 



SAHltt. 2 

Türk Gazetele-• 
ri ne diyorla ? 

--o--
YENi SABAH: 

Ciğer söken itaıuanıar 
_,,,,_ 

Hüseyin Cahid Yalçın: 
ltalyanın bir milyon, se

kiz milyon askerinden geue 
bahsettiğini işidiyoruz. Fakat 

Yunan-Italyan harbiyle bir 
kere daha sabit oluyor ki 
harp yapan silah değil, in
sandır. 

Mussolini Yuuanlıların ci
ğerlerini sökmeği düşünür

ken muhakkak ki kendi 
ordularının yüreğini sökmüş
tür. 

Vicdan ve tefekkür hür
riyetini tanımıyan ve vatan-

. daşları birer köle baföıe 

indiren rejimler Yunan mil
letinde göze çarpan kahra
manlığı kendi askerlerinden 
beklemek bakkmı kaybet
miştir. 

-~-

TAN: 

öa girmek tısıire 
Necmiddin Sadak 

En mühim tedbirler ola
rak, yarahlara yardım teşki
latı var. Bu sene ilerde hü
kumetin ve Kızılay teşkila
tının en büyük dikkatla 
meşgul oldukiarını yakından 
biliyoruz. 

Bunun da şimdiden tatbi
kat tecrübelerine girişmekte 
ve bu suretle noksanları an· 
lamak:da ehemmiyet olduğu
na işaret etmek isteriz. 

Bütün bunlar, yeni harpte 
sivil ahali ve cephe g1'risi 
teşkilatı baktınından cephe
deki askerin talimi kadar 
hayati zaruret le~dir. Bunları 
hı.zırlamakta ve balkın bun
lara alışmasında, sulh içinde 
yaşayan bir memleket için 
dahi mahzur değil, ancak 
fayda vardır. 

VATAN: 

Vatan için uaınız ca
nımızı vermekle vatan. 

Tlrkiue gen,i nizama daşlık vazifem iz ua-
oiremez pılmış olmaz 

-o-

Zekeriya St:rtel: 

İstiklal cidalioden henüz 
yeni çıkmış olan ve bugün 
de bütün varlığı ile yeni 
bir istikJil harbi yap roağa 
hazırlanmış bulunan Türki
yeye, böyle bir nizama gir
meği teklif etmiye cesaret 
etmek bile bir küstahlık sa
yılır. 

Türkiye, istiklalin biç bir 
şey bahasına feda etmiye
cektir. 

Türkiye ile dostruk müna
sebeti tesis etaı••k istiycnler 
her şeyden evvel bu baki
katı öğrenmeLdirJ ,. r. 

AKŞAM: . 

Cephe gerisi idmanla-
rına basıamaııuız! 

ııık söndürmek, sığ na-

-o-
Abmet Emin Yalman : 

Şahsi menfaat ve zevkleri
mizden umumu:ı bayırı ve 
menfaati içiu fedakarlık 
etmP-yi göze alabilmeHyiz 

Yarından başlıyarak mem
leketin he tarafında sokak 
ıştklı:ırı sönec ;k, ev ışıkları 
harice sızmaz bir h~le kona
caktır. 

Hüllumetio aldığı bu ted
bir, hadjselerin birdenbire 
lüzum göderdiği bir hareket 

değildir. Dünyar.ıo asayışsiz 

bir yer olduğu içio her da
kika, her ihtiın!lle hazır ol
mak lazım gddiğirci zaten 
biliyorduk. 

Falıat bu vaziyttin içi
mizde yer et nesi için gözle 
görünebilecek bir değişiklik 
olması, harbe mahsus şart
lara keudim izi alıştıracak 

~f1 Uun a~ :3 

f mllsbet bir atılması lazımdı. 
Hükümet böyle bir tedbir 
almayı epeyce zamandanbe
riahatırdao geçiriyordu. Ni
hayet ayın on beşinde ka
rar Vekiller heyetinden çık · 
mış altı gün ~oura tatbik 
mevkiine geçmiştir. 

TAS VIRI EFKAR: 

Sigasi f aaligetıer 
gene arttı! 

Bu basit olan meselenin 
fakat çok bakimaae olan 
hükmünü Bulgar komşuları · 
mız şimdiye Jcadar Jayikiyle 
takdir etmişler. Binaenaleyh 
pek esrarengiz bu ani bir 

surette vuku bulması itiba
riyle çok cazibeli görünen 
BerJin seyabatioden sonra 
da, komşularımızın kendile
rini derhal şaşırarak bir sa
karlığa kalkışmıyacakların
dan Omidi kesmek henüz 
doğru değildir. 

Esasen bu mülakatta, Al
rnanyanın BuJguistani, iz'an
sız bir siyasete tahrik yerine, 
bilakis itidale teşvik etme
diğini zanneylemiye ve bina
enaleyh bedbin olmıya şim
dilik bir sebep göremiyoruz. 

CUMHURiYET 

Mussolininin nutku 
Nadir Nadi: 

'AlM~fJ 
CASUSLAFll 
AMERiKAD 

il Ve -Almanların Pe·,ını-aır~· 
~ mıyan lngillzler 

(3) Yazan: Halil Zeki 

Nihayet 939 yıh başında Pazar 
Amerikadaki Naxi casusluğu meseJetİ 
tün çıplaklığı ile meydana çıkta ve il' 
Amerikanın federal araştırma biirO 
tevdi olundu. 

Posta müvezziinin açık gözl~ 
lngilterede Duodeede Kinlak ID 

sinde bir numaralı evde oturan bel 
kadının her güo dünyanın her tarafı• 
bilbassa Amerikadan müteaddid aıe 
lar alması posta müveıziinio gözüne 
mıştı. Orta yaşlı, cevval ve tabii s 
gözlü, manalı bakışlı, şen ve ıoh ol•' 
kadın san' atkirın adı Y essi Y ordan i~ 

Berber güzeÜnin hısım akrabasınıD 
kısmının Almanyada bir kısmının d• 
gilterede oturduğunu öğrenmiş olaa 
müvezzii Y ordanm Amerika dan, fr 
dan, Hollandadan, Kanadadan batta ; 
li Amerika dao bir çok mektup al 
giirünce şüpheye düşmüş idi. Bu şüp 
amirlerine de söyledi. Onlar da işi lo 
istihb.ıratının M. 1. 5. şubesine bildit . 
te gecikmediler. Bu şubenin şefi, Io 
renin casusluk tenkil fırkasının ku1JJ• 
nı kaymakam Hinchley Kooke İfe el ~ 
du ve faaliyete başladı. 

logfüz kanunlarının kendisine 'f 

salahiyete dayanarak Y essi Yordao 
kadının büyük harpte öldürülmüş bir 

"- Bir drfa başladığım manın karsı olduğunu, bu kadının Al 
işi sonuna kadar bırakmam yada Nazi partisiain şeflerile mllnaseb' 
hunu şimdiye kadar isbnt bulunduğunu, elinde bir karne ile ar• 
ettim ne olmuşsa, ne ola- wüstahkem mevkiler etrafında dolatl 
caksa ve ne olabilirse olsun öğreodiktea sonra kadının mubaberıt 
bunu tekrar ede ceğim.,, muayenesi emrini verdi. 

ltalyao milleti üzerinde Bu muayene Dund~ede Kiı~lab 
sarsılmaz bir nüfuz ve pe- lesinde bir numaralı evin Naziler be 
restije malik buluean Mus- milel casus merkezi old~ğunu meyd 
solinin bu söıleri balkın kodu. Bu öyle bir merkez idi ki düııY' 
maneviy.ıh üzerinde fa}'dalı yar;smda kayaaşan Alman casuslara t 
bir tesir yapabilir. Fakat mat için bu merkezin tevassütüna O' 
dünya t:fkarı umumiyesi bu caat ederlerdi. 

I 

sözlerdt.n müsbet bir netice Bu merkeze gelen zarflar daima 
çıkarmakta mazurdur. Bir Yessi Yordan adına yazılırdı. Fakat~ 
adamın muayyen bir zama- mazrufun içindeki ikinci mazrufJar 
na kadar muvaffak olması, mende Alman casusları şefi N. Spicl 
ilanehaya muvaffak olması namına gönderilir idi. .. ıHt•••••··~·· ...................... ~................. ~ 

ı • için kif i bir garanti teıkil Spiclman Alman casuslarının en kar ... 
: Tayyare Sineması TEL: 3646 i edebilir mi? Hulasa olarak, en iktidarhsı ve türjü namlar altand• 
ı Bugün matinelerden itibaren iki büyük fılm birden : dahili politika rrnktai naza- türlü kisvelerie aVl"upayı dolaşarak f

11 

: Bu Haftanın yeni filmi olarak ı rmdan irad ~dileb bu nut- ler tesis eden ve her yerde hazır 'fe 

ı ÇfLGJN GENPUJK ı kun dünyaya yeni bir şey zır bulunan esrarengiz bir ıabsiyettir· i ~ i öğretmediğini söyliyebilir. • • 

1 i oyu•y•nı.:·~;i~{~~~0:v ~E~~· o ,..n. i Cavalılariıi"'"bardakları Gasus ıebekesını megdana fi 
: Amerikanın meşhur uTed Veems,, caz orkestrasının ı C ilk İ'-İR ilk İBdblr • ava adası yerlilerinin Y 
ı iştirakiyle oynanmış çoK: neş~Ji, şevkli danslı flim b d k Amerika hükumeti bu korkunç c•' 

şebekesini meydana çıkarmak ve eD 
meşbat halinde yakalamak için ilk te~tl 
olarak müstahkem mevki kumandanı al 1, 
Haori EgleDİ ve sahillerin müdafaa P1

1 }arının mubaf azasını temin etmeği dftfa 
dü. Bunun üzerine albay Egleni me~le 
haberdar ve kendisini muhafaza içio 

• En. son çıkan "Baltimor Bukle., daoıını göreceksiniz : ar 8 ları bir nevi ibrik tar-i ikinci filim olarak görmiyenlerio arzu ve ısrarı i zındadır. 
ı üzerine Büyük Milli filim . ı ibriğin ağzını ağızlarına 

i ÇANAKKALE GEÇiLMEZ i ;eğdirmed~i:.::: içerler. 

ı Ve lugiJiı - ltalyan harbine ait sinema gazetesi ı Dr. Fahri J~ık 
ı Oyun saatlan: Çılgın Gençlik : 2.30-5.30-8 30 da ı Y 
• ÇanakkeJe Gerilmez: 4-7-10 da ı ızmir Memleket Hastanesi 
1r Y Rontken MütehaHısı 
ı Pazardan ba~ka her rün saat "1,, de arup halinde ı Rontlıen ve . EI,ktrilc tedavisi 
ı relecek mekteplilere huenıi 3e8DS vardır ı yapılır. İkinci Be_Il•r Sokak 
................ ...................................... 29 No. TELEFON 2St2 

ınlfreze tayin etti. 

(De•amı r111l 



(Halkın Seal) 21 2mci T etrin 

AR ~-SEVDALILA 1 • Son görüşme
ler hakkında 

,----------------ıHauatta muıaf fak olmanın sırıarıl 
~

1
111

8
-- (29J Yazau:A. Fuat Tuiseven.,._ 

meti konuşturmak için 
--o--

Londra (A.A) - Royterio 
diplomatik muhabiri bildiri
yer: 

1 Hagatta, herkes Mutaffak 1 
i Dlablllr mi ? - Evet ! ı 

·r e.ile bulmağa gay
1 Yazan: SJRRI SANLI I 
.. Dlllll11DIR!llllll11111110DllBlllllll1 - 114 - _____ _., 

ret ediyordum ____ .. ___ _ 
..._ Canım litif eyi bıraka

cle, ••pur bulabilec !k 
·ıan? 

...:- Her halde vapura ye-
len. Saat daha oa bire 

hl11aedi. 

l'ram••yda kartı lıkh otu· 
Orduk. lımetia çehresinde 1 

d edilmez bir mağmumi
ht belirmiıti. Gözleri bakış· 
.. ._ -• dalrınlatbrmıı Ye bu 
~ t.Jıwl&JrklerİD içeri
hıı...ı • Jlrlyea iace balatlar 
-~•• , .. ,. airiyorda. 

~ kıa, iMi aa içinde 
L...~' dlflalyor, mlcelll 
~i~~· cleria klfelerinde 
~r •eler yapbyordu. o. .. ıahraplı ribi g6rtlnen •i ae7reclerkea içimde 
,.....,.n bir azap rtbgArı -

iL._ clolaıtatıaı ıeziyor ve bu 
~,-lna ea iace damarları

kaclar •lftız ettiiiai lais 
"h1ordam. 

--etin durıaa Ye mazta · 
t.afrlalfl beni izliyordu. 

kaquada her zamaaki 
• ... •• .. luatr rGrmek 
~ itimi 1•kmata bat-

ı. 

Dakikalar •~tikçe tabam .. 
~im •ulıyor, tabammil

•alcbkça lameti koauı.:.::-k içia bir Yeıile bul-
pyret edi1ordum. 

L la e1rarli aan çiçeiia ra
._cla, kimbilir hangi babar 
~lrlanna karıan. bir aık 
""ilci•inia bllyllleyici ••i .. 
... leri aoa kudretini g&te• 
ti19, •• kimbilir o naimeler 

Mleri ••hrlabyordu. 

- Niçin gülmiyorsunuz? 
- Gülmemi mi idiyor-

sunuz? 
- Her zaman .. 
- Zaancdersem siz de 

benim gibi S.!vdiklerinizio 

~ülüşleriai görmekle neş'e· 
leniyorsunuı? 

Biraz güldükten sonra 
şunları ilave etti: 

- Bu gülilşüm sizin neı
elenmeniz içindir •. 

- Tatlı giilüılerinizia kal
bime Hçtığı neı'e bahar 
çiçekleri açılırken insanlara 
verdikleri neı'eler kadar 
ıade Ye temizdir. 

- ••••• 1 
Güzel yahya gclmittilı •• 

Tramvaydan inince geniş bir 
sokağa girdikten sonra mer
mer merdivenli bir • evio 
önilnde durduk. 

-Sonu var-

Bol çeşit, uyiun fiyat , 
temiz, kabkısıı ve iyi mal. 

4hıveriıte ıaygı, doğruluk 

ve iuaa. TeleF011 :38S2 30-1 

Bütün bu diplomatlar ge· 
zintilerinin Kral Boris ve 
diğer balkanlı zimamdarlar 
çağrılarak 8 Ribbentrop 
Ciauo, Sıınnn ve Molotofuo 
gidiı ve gelişlerinin şimdiye 
kadar Oçlft pakta Macaris
tanın iltihakından başka bir 
şeye milncer olmayışı az çok 

şayanı taacciiptür. Mllcaris
tanın üçlü pakta iftibak1 

hakkında şüpheli bulunan 
bir dostun ve yahut ta muh-
temel bir düşmanın doğru 
yola getirilmeıi demek de-

ğildir ki harbın bidayetin· 

denberi Macariıtan mibver
ciden batka bir ıey olmaıı 
için aı ıanaa malik bulun
mwıtar. Macaristanın ıiyase· 

ti Berlin • Roma siyaseti &
ıerine tanzim edilmiştir. Bin-

netice Maearistanın bugftn 
ilçlü pakta iltihakı vaziyet 
üzerine hemen hemen biç 
tesir etmemektedir. 

japonyanın iltihakı nasıl 

Japonyayı muhasamata s&
rüklemedise Macaristanın 

üçiü pıkta iltih•kı da ken
disi muhakkak hemen deru 
hal muhasamata sürüklemi· 
yecektir. 

Bununla mihvere yapılan 

esath hizmet misal teıkil 

etmiş olmaktır. Muhtemel 
olarak Berlio ve Roma şim
di kiiçük bitaraf memle .. 
ketleri Macaristan1n eıerine 
iktifa ettirmc-ğe çalışacaklar 

ve muhakkek olarak arka
dan da bu memleketleri e-

ğer şimdi pakta dahil ol
mazlarsa daimi surette dı-

şarıda soğukta bırakmakla 
tehdit edeceklerdir. Bunun 
haricinde bugUnkO hidiıe
nin Balkanlardaki gOnOn 
meseleleri &zerinde tesiri 
yoktur. 

KANUNİ 
Sultan Süleyman 

Onun en büyük muvaffakiyet şeıtların
dan biri de şudur : 

Barbaros i.e Turgud reisi kendine ben
tederek ve iltifatına boğarak Ak denizde 
harikalar yaratması ve bu iki deniz kur
dunun yüzünden parlak muzafferiyetler el
de etmesidir. 

Hayrettin paşa her vakıt padiıabıa hu
zuruna kabul edilir. samimi ve sıcak bir 
yüzle karşılaşırdı. 

Onunla mnıahebeye daldıtı zamaa bir 
çok hususlarda kendisini denemiı, gerek 
Barbarosun ve gerek Turgadun devlet ve 
millet uğrunda can hakkıyla çabıtakluın• 
mal toplamak ve ıaraylarda yaıamak HY• 
dasında olmayıp ıırf tan ve şCihret uğrun
da çalıştıklarına kaaaat getirdikten aonra 
bu iki kahraman denizciye kartı pek de· 
rin muhabbet •e samimiyet hiılerile mite· 
ha111s olmuştu. 

Kanuni her vakit vezirleriain ve aamu· 
lu devlet adamlarının ve kumandanlannın 
iyiliğini çekecek tekilde ıöı ıöyler ve bu 
gibilerin ehemmiyetli birer ıahsı ve devlet 
içi o f aydah uzuvlar buhınduldaraaı ihu• 
eder ve bunlara samimiyetle yapardı, Her 
iıte dostça ıöze baılar, ıefkat ve merha
metli bir padişah olduğunu hiHettirirdi • 

işte bu idart ve insani meziyetleri saye
sinde devlet gemiıini kayalara çarptırma
dan emin sahillerde dolaıtırdığı için bitin 
hayatı sükônetle geçmit ve dıt politikada 
pek çok muvaffakiyetler elde etmittir. 
Onun Şarlmanla olan bikiyesi her kuçe 
malômdur. 

Kanuot bütün itlerinde akıllı hareket 
edr r ve fakat biç bir zaman ve biç bir 
yerde kendisinin daha tedbirli ve akıllı ol· 
duğunu ileri sürmez ve herkes beteaditi
ni ve t•kdir ettiğini ıöylerdi. Mulamlana 
baklarını korur, zalimlere aman -qermez, 
hakimlerinin haklara tecavüz etmemelerine 
dikkat eder, bu ıuretle balkın mabal»bet 
ve bllınll nazarını kendiıine çekerdi. la
larda muvaffakiyet ıartlarının en iy11eria
dendir. 

-Devamı nr-

&.iki bea yaalat d&ıia&· 
hrdam. Bnau hakikat ola
r.as lsabal ••• de lımetin 
"laeıı laakikatlar hayal do
hrar., 4eyİfİ, onan rubu 
~~riode yaphia tebayylllleri 
"'tV•etaiz ltarakq oluyordu. 

12CZ.:.;.::.:...~ " FAYDALI BiLGiLER 
: Yarın matinelerden itibaren ı 

iELHAMRA Sinemasında! Ba fiHI kası saman. za
.... durraalqbran kuvve
... ae oldajma ltreamek , t 25 ilinden beri hütün latanbulu s:uan bir ihtiraı kaıır·ı 
iti. kafa•cla JOiardupm ıı gaaı ... bltla bir gençlik kitlesini esir eden ılirekli bir ı 
lttifamlann .. unuaunu : aşk macerası, nihayet koca bir ıehri coıtaracak : 

~~yae lı .ı: et, dedim i B A L iAlihi birlmusiki... y K A i 
Sitı Wr•ı darıa• 16rUyo: iı }ı ..... 

Neab war? ı Harikalar şaheserinde , d6nya ıinemacıhğının ı 
O ell 16zleriai diktiii ı iki eııiz şöhreti! ı 

::~•· •J•nrak ce•ap i Nelson Eddv-illona Massey i 
-H:ı . 

- Haatamıaıaıı ? 

Surahilerinizi, bardaklannızı ve camlan
nııı ipekli parçalarile kurulayınız. ea,ı. 
bir parçanız yok•• gazete kiğıdı ile mili· 
niz. 

Çok iyi temizlenir ve parlar. 

* * • 
Tuzluktaki tuzun daima kura kalma•• 

için içerisine birkaç tane pirinç atınız. Ve 
bu pirinçleri liç dört gilndil bir de;iftiri· 
niz. 

Riitubetli tuzun tuzluktan akmama11 der· 
dindf!n kurtalaraunaz. 

- HfJI'·· 
- Gali• , .......... ? Biletlerinizi Piyan ve Milli 
- Yoralaadam .. kl ... mden alanız ) Çeı&k .1p11 Pı>.Uıaaeıkeli kar1111 Mo. llit Haı•• 
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ZABITA HABERLERi lngiliz hariciye•lneiliz tayya- 1Bingazi Tara 

Yaralamıık 
Kereıte fabrikasında Mehmet oğlu Recep 

İf meıeleıinden Hıamit oğlu Mebmedi bı
çakla bacağından hafif surttte yaraladı
jıadan yakalanmıştır. 

1 lkiçetmelik Hacıosman sokağında Ka· 
dir oğla Ali para meselesind ~n Morda bay 
oğla 16 yaııada Aronu bacağından hafif 
aarette yaraladığ•ndan yakalnnmışbr. 

Hırsızlık 
Kemer Kağıthane caddesiude Hayrul

lah otlu Ramazan Osman oğlu Mehmedin 
dikkinından bir pantolon ve4 lirasını çaldı
j'ıadan pantolon ile birlikte yakalanmııtır. 

yaralamağa sebebiyet 
Karantina Salhane mevkiit de Halil oğ

la toför Ahmet, idareıindt ki otomobili 
S11plü oğlu Cavide çarptırar1ık vucadunun 
muhtelif yerlerinden yaralanmasıaa aebe
biyet verdiiioden yakalanmıştır. 

Otomobil ve tramvay 
çarpışması 

Karantina Göztepede Mustafa oğlu vat· 
man Mehmet ile Ali oğlu şöför hmail ida
rnindeki otomobil müsademe ederek taa• heytcına diitürdtıklerinden yakalaa
mıı1ardır. 

Esrar bulundurmak 
Keçeciler lsmetpaıa bulvarında Mehmet 

ofla Hakkıaın ftzerinde SO santigram es
rar . &.Jaaarak abnmıı ve hakkında mua
mele yapılmıotır. 

Eve taarruz 
lkiç9f111elik 1'atip oğlun da kunduracı 

Kadri Arif kızı Sabahatın eviae taarruz 
•e kencliaiae hakeret ettiğ! şikayet edil· 
miı •e tnkikata batlanmıtbr. 

Kumar oynamak 
Kuflyaka Kemalpaşa caddesinde ibra· 

bim ojlu Haaaa ve Akif oğlu lbrahim 
Emin ojla Alinin kahvesinde kumar oy· 
nacbkları görülerek 20 kuruı par• ve bir 
deate iskaabil kiğıdile birlikte yakalan
mıılardır. 

Hıb Sesi Hakkın Sısldir 
............. ,.,.. ........ mm .... • 

Milletimizin buırün
kü vazifesi 

Dünya Bıerindeki vaziyet çok nezaket 
keıbetmiıtir. 

TDrk milleti doğduğu güadenberi bu gi
bi iılertı abııkhr. 

0, her baıuata ıoğakkanlığıuı muhafaza 
etmif ve fakat her tilrlü tdbirleri almak 
aaretiyle vakur ve sakin yuvasında daima 
.. Hazırol" vaziyetinde kulağı tetikte yaıa-
mııbr. · 

Simdi bllt&n sayın ulusumuza dBıen va
zife ıadar : 

laraftaa çekinmek, ileriyi düı&aerek ken-
di iti •• fl.C8yle meırul olmak, aiyaai du
ramlarda milli b&ktimetimizia radyo ve 
ajantı vaaıtasiyle teblii ettiii havadisler
den baıkaaına kulak •ermemek, mabali
falı aj'ız haberlerini turada burada yaya
rak lae1ecan uyandırmamak IAıımdır. 

lılkıı Sııı Hıkkıı Saldır 1 

müsteşarının releri Alimanya lusgarp 
--o--

IYam kamarasında 
beuanatı 

Londra ( A.A } - Avam 
kamarasında ıo ıulau bir su
ale hariciye müsteıarı Bat-

• 
ler ıu cevabı vermiıtir: 

... Son aylar zarfında Re.
men hükumeti kendisinin 
itiraf ettiği gibi Alman kı 
talarının girmesini davet 
etmiıtir. ismen bitaraf olan 
bu hükômette Alman asker
leri tabıid edilmektedir. 

Elçimiz elyevm Biikreıte 
bulunmaktadır. Bunun e•· 
babı orada bulunmakta olan 
bazı lngiliz tebaa11nın me · 
nafiini himaye içindir. 

Londra (A.A) - lngittcre 
hariciye müsteşarı Batler 
avam kamarasında Amerika 
hakkında söylediji bir be
yanatta logiliz biikômeti ile 
Amerika araınıdaki ml\aa· 
ıebetler sıkı Vd çok sami . 
midir. Demittir. 

Loadra (A.A)-Avam ka· 
maraaında Tancı& hakkında 
lngiltere hariciye mDıtetarı 
şu izahatı vermiıtir : 

14lspaoya bükOmetine ıid
detli bir protesto g6nder
dik. ltpanya hüktlmeti lngi
liz hilkümetıaiu aoktai na-

üzerinde mü- Tobruk 
him 1 uçuşlar !Llıaıları Bı• 

ıua-arak bomba attılar ka~:~~~ı. <~·:.!i;~ u .. 
Yunaniıtana ritmit 

bir filomuz dltmaala 
muharebeıiae tutaımat 
büyük muvaffakiyetler 

--o--
Loodta (A.A)-Tayyare · 

lerimiz, dtinde Almanya l\ze
rinde mfthim uçuılar yap
mışlar ve Bobemya~a bir 
!i'ih fabrikamı ı, Berli ::ı de 

mühimmat depolannı, Ham· 
burgda suni petrol ve ben
zin tasfiye fabrikalarını, de 
miryolu iltisak noktalarını 
bombalıtrnışlardır. Tayyare· 
lerimizdeu üçü üslerine dön· 
memitlerdir. 

--o~--

G. Antenesko 
Berline gitti 
Bl\kreı (A.A) - General 

Antenesko Berlin hllkiimeti
nin daveti l\zeriae Berline 

hareket etmiıtir. Antennko
nun refakatinde hariciye, 
dahiliye ve iktıut nazırla· 
riyle bir kaç ıazeteci bulun
maktadır. 

Romanya başvekili Berlia-
de Hitlerle ve Alman zimam
darlariyle milhim görüımeler 
yapacaktır. 

etmiıtir. 
Dllşmanıa bir çift ka 

ve bir de tek kanatla ol 
üzere iki ve ayrıca da 
tayyare d&ıBı Blmüttilr. 1• 
yarelerimiz llılerine aali 
d6nmlılerdir. 

Bioıazi , Tarablaaı 
Tobruk limaalan bom 
Dllf •e Biapd· Um, .... ..-... 
llç bly&k remiye tam 
betler •aki olmllflar. 

Avaatralyaya .... , ,_ 
yareciler garp çllln4e 
vaffakiyetli b&cwnlar 
mıı ve 4 ltalyan tayyu 
d&ıürml\ılerdir. 

B. M. MEC.....-::ı 
Ankara (A.A) - 81 

Millet mecliıi toplaaaır.ı 

ukeri muhakeme uaall 
nunanun 53 BncB madd 
ni deiittiren bir kanan it 
yibaaa mlzakere etmi~ 
Refik laee (Maain), R.-, 
Peker (K&tabya) ak al"1" 

0 harp bali ibaresinin . -~ 
ln2iliz umumi korunma kanaauadalli..,..... 

zarını tamamı:n bilmekte- ıare formtlle edilmeai mllıllf 
karargahının leaıını dermeyan etmqa.ı

dir. Recep Pekerin ba .... 
Londra (A.A) - Harbiye teb)ı• ~.· auataki takriri 1rabul e~ 

nazırı bay Eden Yunaaista· ~ mit •• madde enclm9P. 
na yapılmakta olan yardım Kahire (A.A) - lıılliz iade edilmittir. 
hakkında fU beyanatta bu- umumi kararribının tepllji: Bunu mllteakip, Tir 
lunmuıtur. Garp ç&lilade bir dlfmaa lngiltere adli miza~ 

Yunanlıların istedikleri kolu muharebeye mecbur mukaveleıine mizeyyel m: 
yardımları imkin dahilinde edilmit ve dDşman rlcat kavelenamenin tasdiki 11#1_ 
yapmaktayız ve daha da her ederken esir top Ye hHı miizakere edilmifttr• 
cihetten yardım yapacağız. harp malzemesi bırakDllftlr. Meclis cuma ,anı topla••" 

lzmir Fiat MurakPbe komis- e:ııar hududll" 
yonu reisliğinden : na yanlıılıldf 

ltıkların aönd&rülmeai ve karartılması işine baılaaacağı • 
14-11-940 tarih ve 2-14660 sayılı kararname iktizaaından gıren asker-
bulunmakla bu ite mütedair nizamname ile Pasif korunma • • 
nizamnamesinde yazılı ve milfcedatı aıaiıda ıöaterilen lerımız 
eıyanıa miktar ve bu gilnkll ıaht fiatlerinin 23-11-940 Cu- Sofya (A.A) - Stefa••~ 
martesi günü saat 12 ye kadar bir beyanname ile derhal Balpr harbiye ne•ared" 
lzmir Fiat Miirak•be Komiıyooa Reiılijine l>ildirilmesi 29 nia bir teblijiae •• ltlldl-
Numaralı Milli Korunma kararnameıi htUcllınlerinden ol- rildiğine rBre Fatu ki,. 
m•kla keyfiyet alikad•rlara ehemmiyetle ilin olunur. civanada yol•a pfln~ 

BEY ANI MECBURi OLAN EŞYA ŞUNLARDIR : Bulıar araziıiae rirmit __.. 
- Altmıı V att•• •t•iı mavi renkte elektrik llmbası iki Tllrk aakeri iki mil ... 
- Mavi camlı ve maskelenmi' gemici limbaaı araaındaki iyi komıaluk •"' 
- Kuarhlrnıt fenerler, Petrol limbası naat betleri dolayııile ..,.,..t 
- Hafif ıtıkb maskelenmit cep llmbaları bırakılarak T&rk badat .... 
- Mavi reakle maakele•miı el llmbaları kamatına iade edilmiıtir. 
- Koyu mavi veya siyah yDnltl kamaıtaa •torlar Viyanadan 
- Madeat veya tahta pençere kapakları veya kepenkleri 
- Koyu inavi veya siyah mumlu maıambadan storlar Ayrıldılar 
- Koya kumaılar, maıambalar, kartonlar, deniz amba- Viyaaa ( A.A) _ M•d' 

llj kliadı başvekili Kont Teltıld •• 
- Y •i ve lspermecet mumları hariciye aazın Koat Caki 
- Alel'amum elektrikli cep ve el lambaları, pilleri ve ile ltalya hariciye aaarı l(_.t 

ampllleri Ciyaae Viya•adaa a1na.•t' 
- Koyu reakli Vernik boyaları. (5875) larmr. 


