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~ unanistana karşı ya· 
~ .. pılan ltalyan hücam · 
~·tı ıçıo çok büyük ve mü . 

,~ bir askeri kıyrueti haiz 
, Si 1tnüstahkem Görice roio 
.,'~aıı, top, tüfek, n:.:ıkil 
~trtıtalarıoı ve erzak ile bir
~ kte birkaç gün zarfında 
d:ll•n askerlerinin eline 
, fınesinde, Yunan kıtaları
~l'fl tesaret ve kahramanlığı 
~'d.ar Elen milJetinin vatan 
~~:•tiki il uğrunda dövüş
't\ 'lUnü bilmesinin çok bü-
~ bir rolü olmuştur. 

• taJyan askerleri, Arna· 
~~l~ğun hürriyet ve istik
t ltıı yutan devletlerinin 
t.llari ile şimdi de Yuoanis
~~ın vatan, hürriyet, ishk
-- te şanh tarihlerine sui
~ td için harbe sürüklen· 
~ klcrioi düşünerek biç bir 
ı~ inan bu mukaddes gaye· 
~ \'e Elen bayrağını dilş
~ 'fl eliue vermemek için 
~.llını vermeğe karar ver· 
~! Yuoaa askerleri gibi 
) IUfmak istemiyeceği ga
't t b"d' a 11 ır. 

~Yunan askerleri eıı büyük 
~dtniyetlere b<?şık olmuş, 
ı~'İyet, istiklal ve demok
~' fikirlerini dünyaya maz· 
>, t bir şekilde en önce 
yi)Qıak şerefini kazanmış 
~ ll~a.nistaoın esir düşmeme
' 

1Çio çalışırlarken, düı· 
~~tılllrı şunun 'Veya bunun 
\~ tet, azamet va gururunu 
'ıG kat daha arttırmak için 
>i ille sürüklendiklerini pek 
yll tilkdir ettiklerind~udir ki 
'~tıan zaferi bu kadar par
~~ 'le ltalyan mağlubiyeti 

~>bu derece hicap verici 
b,ı Ve! şekil atmıştır. 

SIRRI SANLI 

llssolina ·Ital
~tıın şeref iııi 
~u.rtarmağa 
l çalışıyor 
~i ()ndra (A.A) - Musso
> ltatyanın şerefini kur
lı..~'k için yeni tedbirler 
'Clt .. 
'tı ta kalkışmakta ve ltal-
~t hni başkumandanı ge· ,, s 

udya Arnavudlukta 

dan aldıkları tanklarla TEKIRDAG, ÇA fJ, ~.i? ALE VE 
kuvaıamaktadırlar KOCAELIDE .. RFİ iDARE 

--o--
Atba (A.A)-Yuoan teb

liği : 

Askerlerimiz Morava, lvan 
dağlarına yerleştikden son-

ra Görüce işgal edilmiş 
Leskoviki de zaptederek 
düşmandan aldığı tank-r; 
ları idara etmek suretiiyle 
takipde devam ediyorrar. 

iLAN EDiLi 
Ankara (A.A.)-Başveki- f kanununuo 86 acı maddesi hükmüoe tev-

letten tebliğ edilmiştir : fikan lstanbul, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, 
Umumi siyasi vaziyetin Çanakkale ve Kocaeli vilayetleri budutlan 

gösterdiği lib:um ve icapla- içinde ilan tarihinden itibaren bir ay müd-
rı mütalaa eden icra vekil- detle örfi idare ilanına 20/\1/940 tarihH 
leri heyeti teşkilatı esasiye içtirnaında karar vermiştir. 

Türk Gazetele
• 

Bu suretle ltalyanların Se
laniğe hücum imkan ve ;b
timalinide ortadan yok et
m.işleZ"dir. Göriceni& · müda
faasına iştirak eden Payen
to, Pa;-sliyeri ve Tirento gi
bi ca mumbz saydıkları 

. rı ne diyorla,-? 

Ankara (A.A)-Örfi idarenin ilao edil
diyi mıotakalar komutanlığına jandarma 
umum komutanlığı uhdesinde kalmak üze
re Korgeneral Ali Riza Artunkahn tayini 
yüksek 1asdika iktiran etmiştir. 

kıtalan sayısız "!'Bir ve malze

me ve tanklar bırakarak fi· 
rar etmişlerdir. 

Atioa radyosu düo gece 

yaptığı neşriyatta Görice 
zaferinin istiklalin bir zaferi 

olduğunu Krala, Metaksasa 
ve orduya Yunan milletinin 

minnettarlığını bildirmekte
dir. 

--o---
Tür ki yenin 

müdahalesini 
bertaraf et-
mek • • 

ıçın 

--o---
Londra (A.A) - lngiliz 

gazett=lcrinin verdiği mahl

ınata göre; Almanyanın 

ltalyan hezimeti karşısında 

daha fazla lakayt kalmıya

cağını ve Türkiyenin müda-

ı 
1 

hale tehlikesini bertaraf etmek 

için Yugoslavya tarikiyle 
bir hücum yapması ihtimali 

bulunduğunu ve Bulgarların 

Ege denizinde bir mahreç 

bulmak taleplerini ortaya 
atmalarını şaşırtıcı bir ha

reket olmasınıu ihtimali ol
duğunu ve Macctriarla Bul-

garların Yugoslavya toprak· 
lctrınd&n daha kolay tatmin 

-wmıı

ULUS: 

Milli hazırlanma 
tedbirlerimiz 

Faiih Rıfkı Atay : 

MilJetio davet oluoduğu 
tekmil vazifeleri dikkat ve 
itaatle yapması lazımdır. Bir 
köş · pencere-sioi ört ı.!n bir 
kara ö•tü, milli müdafaa 
lHıZl dı kluı ted birJerind eu 

biridir ve bu tedbirler ara
sında hiç bir eheınmjye• 

furtı ve müsamaha pay ı ta· 
savvur etmemek esastır. Ve 
bütün bu tedbirler tamam 
olduğu vakit, vakodaşlan-

mızın kulağına şu müjdeyi 
funldayabiliriz: " Sulh, em
niyt t altandadır! ,, 

*"'* 
YENi SABAH: 

Bulgar Kralının 
seuahatı · 

Hüseyin Cahid Yalçın: 

Bulgaristan, Avrupanın 

yeni nizamı adı verilen en· 
ret halkasına girerse mu

hakkak ki büyüK l:ir hata 
işleyecektir. Fakat bunu 

yaptıktan sonra, Berlinden 
gelecek n~sihatlare uyarak 
komşularından birine taar-

ruz etmeğ~, yahut mihver 
askerlerine hudud larını aç- . 

mağa teşebbüs ederse ve 
harbe karışırsa bundan şu 
netic ..,(er çıkabilir : 

·eni iktisadi ve idari 
tedbirler-iaşe müdür
üirü teşkiline doğru •• 

Ankara - Hükiimetimizce ittihaz edilen 
bazı idari ve iktisadi tedbirlerin tatbikine 
bir kaç gön içinde başlanacağı anlaşılmak
tad11. 

Her türlü gıda maddelerinin alam ve sa
tımında sıkı bir kontrol tatbiki yapılan 

hazırlıklar cümlesindendir. Bu tedbirler 
için miJJi korunma kanununda icra edile
cek tadilat projesini ikmal olunmuştur. 

Yakında Büyük Millet Meclisine sevkedi
lecektir. 

iaşe amum müdürlüğü teşkili ile bu mü
dürlüğün salahiyet ve vazifelerini tesbit 
eylemek üzere toplanan komisyon tetkika
tını bitirmek üzeredir. Hazırlanan layiha· 
nın önümüzdeki hafta Millet Meclisine ve· 
rilaıesi kuvvetle muhtemeldir. 

Göztepede acıklı 
bir hadise 
---omıııııııım---

Pencereden düşen B. Seniha :öıdo 
Gözte'pe Anadolu apartımaD1oda oturan 

Borsa simsarlarsndan Bay Macidin eşi 30 
yaşlarında Bayan Seniha dün sabahleyin 
oturduğu apartımanın üçüncü katandaki 
balkondan bahçeye düşerek ağar surette 
yaralanmış derhal hastahaneye kaldırılmıı· 
sada aldığı yaralardan müteessiren vefat 
etmiştir: 

Kaza hakkında zabıta tahkikabna de
vam etmektedir. 

Mesai saatleri 
Ankara - Diiireicı de mesai saatinin 

i~tl•n kayıtsız unsurların 
t tıııesi için şidd ~tli emir

•tr · · nnştır. 

edilmesi imkinı bulunduğu 
anlatılmaktadır. 

Almaoyanın galibiyeti tak· 
dirinde, şimdikiadeo daha 
bü)'ük bir Bulgaristan, fa· 
kat esir bir Bulgaristan .. 

[ Devamı 2 inci sayfada ) 

sabah erken başlıyarak erken bitmesi usu
lünün umunıi olarak tatbiki ,~e geçilmesi 
ihtimali kuvvetlidir. Bu hususta tetkikler 

yapıl n.1 da titr. 



SAHU.•t 2 

Türk Gazetele
ri ne diyorlar? 

--o--
-(Baştarafı Birinci Sayfada)-

AKŞAM: 

TürkiUB ne için 
hazırıanıuor 

Necmiddin Sadak 
T Or kiyenin kararı malum

dur. Bizimle herkes dost 
olabilir. Bizdeıı biç değişik
lik istememek şartiyle. Zira 
bugünkü açık vaziyetimiz 
istiklalimize ve sulha ~ de
rece uygundur ki buouo 
değişmesini · i ıtiyeoler de 
mutlaka aleyhimize gizli 
maksatlar sezen bazırlıkla
ramız, tedbirlerimiz bunun 
içindir. Ne kadar hazır, ne 
derece kuvvetli, icabında 
harbe azmetmiş olursak 
harp tehlikesini o kadar 
uzaklaştırmış loluruz. -·-

TAN: 

Cephe arkası 
hazırlıkları 

-o-
Zekeriya Strtel: 
Vatandaşlara düşen vazi

fe müdafaa tedbiıleriode 
hükumetle eJele vermek ve 
alınan tedbirlerin tam tat
bikini temine çalışmab dır. 
Her tehlikeye hazır, uyanık 
ve şefinin etrafında hüku
metle el ele vermiş bir mil
leti düşman hiç bir zaman 
gafil avlamaz. -·-

iKDAM 

euıaaristanın harp 
karşısındaki vaziueti 

c 1) 

Birbirleri 
Şôrası 

dava 

aleyhine Devlet 
ne·zdinde idari 
açamıyacak 

Başvekalat a lika dar laı a 
mühim bir ta mim yolladı : 

Devlet idareleri arasında 
tahaddü~ eden ihtilaflardan 
dohtyı bu idnrelerinin biri
birleri aleyhine devlet şura 

sı nezdinde idari dava aça
mıyacakları huiusunda Baş· 
vekalet tara foJdan mühim 
bir timim neşre:J.ilmiştir. 

Tamimi aşağıya dercediyo
ruz : 

Devlet idareleri arasında 
tahaddüs edt n bazı ihtilaf 
dolayisiJe bir dairenin diğer 
daire aleyhine Devlet Şüra· 
sına idari da va açmakta ol
dukları görülmektedir. 

idari dava yolu, fertlerle 
idare arasındaki ihtilafların 

balJi için açı l mış k&ıza y"I 
farından birid ı r. 

müdafaa etm eğe razı olması 
dem ek değilf1 ir. 

Türkiye, bütün kuvvetleri 
ile dövüşmeğ ! haztr bir hal
de, hadiseleri takip etmek· 
tedir. ·Bununla beraber te
menni ederiz ki kral Boris, 
Bulgaristanın mücadeleye sü
rüklenmesini mucip olacak 
bir hatadan tt:vakki etsin. 

T ASVIRI EFKAR: 

Tahlili güç bir tebliğ 
Biz, başkalumıo bakları· 

na, bele bayı t ve istikJil 
haklarına en ziyade riayet 
eden bir milJ ~tiz. Falu:t bil
mukabele kendi hayatımıza, 
istiklalimize ve bilhassa hür 

Devlet uzuvlarını teşkil 
eden ve amme hizmeti gö · 
ren Vekaletlerio vesair dev
let dairelerfoin, amme ka
nunlarını t ci tbik ederken 
aralarında bildis olacak nok
tai nazar ih t ilaflarını kaza 
kuvvetlerinin teH.:ikine arz 
ve onlar vası tasiyle hal ve 
fasıl ettirmesi ve teşkilat. 
esasiye ve d evlet şurası ka-
nunlariyle ne de hukuk 
prensipleriyle ve diğer mev

:ıuatla telifi kabul değ ld r. 
Teşkilatı e 3asiye kanunu

muzda icra kuvvetini faali· 
yetlerinde yekdiğerine karşı 
kaza kuvveti 1io mürakabesi 
altına vazcde ı bir nas mev · 
cut değildir. 

Amme islerinin tatbiki sı
rasında devit t idarı uzu\'ları 

arasında tahaddüs edecek 
kanaat ve görüş ihtilafları
nın doğrudaıı doğruya 3533 
snyıh kanun ahkamına göre 
halledilmesi lazım g~ldiği 
gibi devlet şurasının istişari 
mütaleası alıaarak veya icra 
vekilleri heyt tinde görüşü· 
lerek ve nib:Jyet ihtilafı mu· 
cip olan kar ıun hükmünün 
yüksek meclisten tefsiri is
tenilerek halledilmesinin ica· 
bedeceği tabiidit . Bu itibar
la bu kabil ihtilaflarda Ve
kaletlerin ve dei releriu yek-

diğeri aleyhine dava açmaması 
hususunu tamimeo arz ve 
rica ederim. 

ilk denizaltı 
• • 

eemısı 
-o- düncemize, hür yaşama .' ıza Bugünkü barpde şimdiye 

Abidin Dave : da o derece de r:ayet edil- kadar epeyce rol oynıyan 
Bazı Bulgar gazetelerinin diğini isteriz. Türkler için ve bundan sonra da rol oy-

neşriyahna bakılırsa, Molo- başkalarının düşüncelerine namağa namzcd buluoan 
tof yudaşın son Berlin mü- tabi olarak yaşamak esareti denizaltıları ilk olarak, 1624 
likatıadan Bulgaristanın va- ölümd~n çok ağır bir mü- s~nesi1ı de Van Drebbl ~ Car-
ziyeti hakkında Almanya ile si bettir .. Bunu şimdiye ka- melin adında bir Hollandalı 
Suvyet Rusya arasında bir dar ani yamamış olanlar tarafından icad olunmuştur. 
anlaşma :olmuş imi4. varsa çok büyük hata edi- Bu .-.ollaodnlı y.-pmrş oldu-

Almanyanın, Bulgaristanla yorlar. Bu be ta tashih edil· ğu denizaltıyı Loodrada Tay-
beraber veya Bulgaristansız, medikçe mt vcut suitefeh- mis nehrinde tec übe eyle-
Yuaaaistana taarruz etme- hümlerin ortadan kalkması- miştir. 
sine ve Boğazlara doğru in- na imkan yoktur. Her hal- Tecrübeden sonra lngil-
mesine Sovyet Rusyanın razı de bu suittf, hhüm, manası fere kralı birinci Jak bu 
olacağı kolay kolay kabul ne tarafa çek i'iıse o tarafa denizaltı ile birkaç defa dal-

edileınez. Fakat, Sovyetler:n giden karışık tebliğlere iza- mışhr. 
T - k' . B - 1 l d'l .......................... .. 

rızası, ur ıyemn ogaz arı e e ı em ez. · ~ • K .......................................... ~ ................ K..eçecıle e oşun 
J Tayyare Sineması lEL: 3646 f 1,000 Liı·a Mükataı var 
ı İ • ÇILGIN GENÇL K Keçeciler Tevfikpaşa ba-
ı ı · mamı ittisalinde yeni Güzel 
ı "Svving-Sistr-Svvir g,, · f İzmir tatlıhanesinin misafir-
ı Amerikao1e meşhur "Ted Veems,, caz o rkestrasının lerinize ikram edilecek ala-
: iştirakiyle oynanmış çok neşeli, şevkli rlanslı flim : franga ve alaturka ( 1001 ) 

ıı2-ÇANAKKALE ::tl t • LM~z: çeşit tatlısı bu ~ükkanda ·!..4V ~ ı bulacaksınız, Hahs Maraş 
ı Ve logiliz - ltalyan harbine ait sinema gazetesi 2 yc:ğrndan olan tatlıların bi-
ı Oyun saatları : Çılgın Gençlik : 2.30-5.30-8.30 da ı lesini bulanlara bin lira mü-
~ Çanakkele Geçilmez : 4-7-10 da ı luifal var. 
ı Pazardan başka her ~iin saat "1 .. " de ırup halinde ı Ke~eeiler Güzel lzmir 
ı gelece~ mektephlere husn111 seans vardır ı lO l TATLIHANESl ...................................................... -

~ Ve Almanların Peşl-nl B•rak-
~ mıyan lngillzler 
•su •waa •a• w 

(5) Yazan: Halil Zeki O!ID> 

"Amerika ordusunda hizmet etmiş es 
bir küçük zabiti, amerikan askerliğine t 
mamen vakıf bulunması hasabile cuusl 
hesabına bu davoti yapmağı tavassüt ett 
Ve tefefonla albaya şunları söy.iyecekti: 

- Alo, alo, neresi? 
- Şark istihkamları kurmay başkanh"' 
- Kimsiniz? 
- Başkan albay Hanri Eglen. 
- Baş kumandan dikkat edin 

alınız: 

"Erkanı barbiyemiz Nevyorkta M• 
Alpın otelinde N. Y. de yarın .sıkı b 
toplantı yapacaktır. Şu talimata dikkat f 

riayet etmeniz rica olunur." 
1 - Bu toplantıya velev maiyetinizde 

bir ferde bile ifşa etmiyeceksiniz: 
2 - Gelirken sivil giyeceksiniz, otel 

maiyetsiz ve refakatsiz -geleceksiniz. 
3 - Otelde saat 12,20 de bulunıo• 

üzere baraket edeceksiniz. 
4 - Otelin büyü" salonunda oturacılı 

sınız, a vcı kıtasınchn bir zabit gelip siJİ 
bay Tomas Canvayla olduğunuzu sorac• 
siz de ona yalnız "evet,, demekle iktif 
edeceksiniz. Bundan sonra toplantı sılO 
nuna gitmek üiere bu avcı zabiti takİ 
edeceksiniz. 

5 - Umumi seferberlik bütün planları 
ve sahil müdafaa planlarını beraberioiıd 
buluoduracaksınız. Deniz ve: kara barit• 
farına da ibtiy,1ç görülecektir. ToplaO 
ksrarlaıını not etmek için bir cep defte 
rine ihtiyacınız olacağından bunları da be 
rcıbc rinizde bulundurmanız lazımdır. 

6 - Bu toplantı hakkmda sizden e 
büyük ketüıniyet beklendiği gibi bu it1 

alakndaf olaulardau başkasnııo dahi b' 
bt:rİ olr.ıamak lüzumunu unutmamaoız riC: 
olunur. 

7 - Size bu mesajı tebliğe memur •' 
bit telefonla bu t a l i matı tekrarlamılı1 

tebliğata ve vukufunuzu tesbit ediyor. 
lmıa : Amerikan ordusu ulDDll' 

erkam harp reisi · 
Malin Croig 

Bundan sonra albay H.anri ta imah te~ 
rar edecek bu suretle tesbit ve ter0

1
• 

edildikten sonra telefon muhaberesi Jıe'' 
1t·cek. 

Casuslar bir araya gelecekler ve •'' 
larında Hamburgdaki şeflerine bu suilı•' 
din ne suretle yapılacağına dair yazdaki• 
mektupta olduğu gibi bu işte rol al•'' 
aktörleri de. seçecekler. Çünkü mektU . , 
suikasdi şu suretle yapacakl9rını bild•' 
mişlerdi: 

(Devamı .,,,) 

FAYDALI BiLGiLER 

Domates sugunun kırıııkıara 
fagdası ,,,. 

Gece yatarken } üz yıkandıktan so 1~ bir pamnkla yftze sürülen domates ssJ 
kırıııklıkları ıcçirir, cildi ıergin yap•'' 
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_____ .. _____ _ imzalanmıştır. ispanyada bu 
sene hububatın azhğıudau 

şikayet edilmektedir. Hasad 
Atatürkü muvıtffa

ltiyet ve zafer sırları ~llbesiae dönerek ilave 
ı: 

r .' Vallahi anoe bay seni 
t~ özle · B · .. ·· j. mış. eoı go ur 

~lnez hemen seni sordu. 
~~rusu çok hatırşıoas ve 

tııert •. 

'

' Ben onun nasıl bir 
tıı 

fil ç olduğuou fuarda ilk 
t "rdij w -

~-t gum gece anladım .. 
ı.. tıın olmiyarak, ben ada
~ d' h ır em dirhem tartarım .. 

1 ~' itimadınızı kazandı. 
' ~l!ld,n dolayi babtiyanm 

)ıuı ••• 

~.,fe teyze kaşlar~nı çata-

t,' Bana, dedi. Artık ba-
ll d' h' ~y ıye ıtap etmeyip, 

'd •e teyze deme.nizi rica 
erilb .. 

, ...... p k' 
., 'ttı~ ~ 1 Ayşe teyze .. 

•iıı· gıtmeme müsade eder
' ıt değilmi ? 
' ...... 8 )'k undan sonra Karşı-

'Yan;ı gideceksiniz ? 
g)( ismetle pazarlığımız 

t .. 

ı tı ......._ ismet sizi bu gece ya 
, 't!h. davet etmeyi dtişüoe

~ltliş 1 • • 

' ~~ O düşüuseydi de ben 
\1 ka bu] edemezdim. 

' Neden? 

~.:ı Çünkü erkeksiz bir 
~ e, erkek misafirin bulua· 
'•l ·ı 1 d de aı e er e hoş görülmez 

......_ B' · d fjt' ızım e erkek misa-
~.~ .•iırlıyacak elbet bir er
"ıı . •i~· lllız vardır. isterseniz 

1 t•nışbrayım? 

-ı ~Yte teyze muv4fakatım1 
I~ '-•dan bahçeye doğru ses

ildi: 

b Aslan dayı! 
' d •tararden kaba 

11tuldu: 
bir ses 

I 

) ._ Geliyom 
oııa ... 

bayan geli· 

k biraz sonra elindeki bir 

, Ocaı:nan ağızlığa tutturduğu 
'"'111 . t a sıgarasınan dumanld-
•ıaı . tüttürerekten salona 

l•teQ elli yaşlarında bir ihti-
~, .. A t · · k d Yte eyzesmm arşrn-

' dikilerek: 

b· ....... Galiba, dedi. Bayan 
~ey buyuracak? 

~. Fahri Işık 
bıır Memleket Hastanesi 

' ~o Rontken Müteha11111 
>- tıtlcen ve Elektrik tedaviıi 
Jdır. ikinci Beyler Sokak 
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Ayşe teyze ihtiyara beni 
göstrerek: 

- Bu bay, dedi. Bu g~ce 

misarimizdir. Dildarey';.'l söy · 

le de bahçe tarafında ki mi

safir yatak odasını hazırla

sın. 

- ihtiyar a lam: 

- Baş üstüne. 

Deyip gittikten soura Ayşe 
teyzeye: 

- Emri vakı yaptınız teyze, 
dedim. 

· - Kalmak istemiyor mu
dunuz yoksa? 

- Kalıp kelmamak içio 
degiJ... 

- Bizi bir yabancı gibi 

tutmiyorsaoız bu busuda hiç 
birşey söylememelisiniz. 

Bu sırada ismetin ind.iği 

merdi 1enlerden ioeo bir genç 
kız muhaveremizi keserek: 

' bu sene her s-nekioden da
ba azdır. 

--o---
Berline 
Gidiyorlar 
Berlio (A.A) - Slovakya 

başvekiliyle hariciyt! nazırı 
Toka Alman hükumetinin 
daveti üzerine Berline git
mektedirler. , 

--&::lii!ll!--
Bir beraet 

.kararı 
Vazifc!i memuriyetini sui

h.timalden mahkemeye veri
len Aha ocak maliye tahsil 
şubesi şefi Zübeyir Uğuz'un 
üçüncü asliye ceza mahke 
mesince yapılan duruşması 
sonunda isnad oluoan suç 
sabit olmadığından beradine 
karar verilmiştir. 

Muhitine kendini sevdir· 
- Herşey hRzar bayau, miş olan bu değerli maliye 

dedi. memurumuzu beraetiuden do· 

Hizmetçi olduğu utı1rlan -Hııı~~~ehrik ederiz. 

kızın sözlerinden soora evin 

büyük hayam yani Ayşe 

teyze: 

- E...,eeb.. Dedi, sfz bu
giln fazla yorulmuşsunuzdur. 

Saat on ikiyi geçiyor. Y ahn 
da İ!ltİrahat ediıı. 

- Bilhassa, dedim. Bayan 

ismetin istirabata daha fazla 
ihtiyacı vardır . 

ismet oturduğu koltuktan 
kalkarak: 

- Şu halde, dedi. Ht:pi
miz iatirahata çekilelim. 

ismetin annesi hizmetçi 
kıza: 

Bol çeşit, uygun fiyat , 
- Haydi Dildare, d •di. 

temiz, kabkısız ve iyi mal. 
Baya odasını gösteriver. .ı\h~verişte saygı, ~doğruluk 

-Sonu var- veinaa.Telefo11 :18~?1'\'l-l 

'·····~······~···········' ı Bugü.ı matinelerden itibaren _ : 

iELHAMR Sinemasında! 
ı 25 günden beri bütün lstanbulu saran -nbir ihtiras kasır-: 
ı gası ... bitün bir gençtik kitl~:;ini e!Iİr eden" ... sürekli bir;:;.: 
: aşk macerası, nihayet koca bir şehri coşturacak~ . 
• ·rh~ b. 'k' ı 1 B A L ·4 '(q ...... Y K A ! 
ı Harikalar şaheserinde , dünya sioemacılığıoın t 
t iki eşsiz şöhreti! ı 

i Nelson Eddv-i lon . Mass .. y i 
, •••• ~~·····~·~ ...... ~··~~~# 

____ .. , ___ _ 
Hayatta muvaffak olan mümtaz ve müs

tesna şahsiyetle(den en önde gelen şüp
hesiz ve bütüıı cihaom da teslım ettiği gi
bi merhum Atatürkümüz ve kurtarıcımız~ 

dır. 
Bu büyük zat, cidden insanlığın en ha

kiki ve en mütekamil bir şahsiyettir. O, 
hayatında yalmz meh üresi için yaşamış, 

büyük işler, büyük emeller ve büyük ga
yelerinin tahakkuku için geceli, gündüzlü 
çalıımış, düşünmüş, tatbik sahasına koy
muş ve hepsinde de muvaffak olmuş bir 
insandı. 

Çünkü bu büyük zat hayatı müddetince 
ne yapmışsa ve ne iş görse hiç hiç ken
dine mal etmemiş ve bütün muvaffakiyet
lerini Türk milletine ve kendisiyle birlikte 
çahşan arkadaşlarına yükletmiştir. Bak bu 
büyük önder bir nutkunda ne diyor : 

..Az zamanda çok ve büyük işler yap· 
tık. 

Bu işlerin en büyüğü, temeli Türk kah· 
ramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan 
Türkiye Cumhuriyetidir. 

Bundaki muvaffakiyeti Türk milletinin 
ve onun değerli ordusunun bir ve beraber 
olaı ak azimkaraoe yürümesine borçluyuz.,, ' 

Yine nutkun bir yerinde " Bugün ayni 
iman ... ve katiyetle söylüyorum ki milli ül
key~ t:ım bir bü~ünlüğe yürümekte olan 
Türk milJetinin büyük millet olduğunu, 
bütün meden1 alem az zamanda bir kere 
daha tamyacakbr. 

Asla şüphem yoktur ki Türklüğün unu
tulı:nuş büyük medeni vasfi ve büyük me
deni kabiliyeti bundan sonraki . inkişafiyle 
ıitinio yüksek medeniyet ufkunda yeni bir 
güneş gibi parlayacaktır.,, 

Atatürkün, yalnız kendisi için değil, yur
ddaşları ve ırkdaşları ve belki de bili 
tefrik cins ve mezhep bütün insanların 
iyiliği uğrunda çahşao en yüce bir varlık
dı. 

işte bunun içindir ki bütlln bir dünya 
onu sever ve ondan bahsetti. 

Biz bu yazımızda o yüksek dahinin hu
susi karakterine ait ve hayatta nasıl mu· 
vaffak olduğunun sırlarından ve hareket· 
!erinden söz açmayı yazdığımız mevzua 
daha uygun buluyoruz. 

Gazi Mustafa Kemal, daha pek küçük 
yaşında iken hakimiyeti seven ve oynadığı 
çocukları ve arkadaşlarıoı etrafına topla· 
masını ve sözlerini dinlemesini bilen bir 
dahiydi. 

-Devamı var-

Ali Kızılı öldüren 
Cuınaovasının Güınüldere köyünden 

Süleyman oğlu Ali Kızılı öldüren Kemal 
Kırlı ağır ceza mahkemesine verilmiştir. 

Milli Piyango Biletlerinizi ( DET) 
kl9aslnden allnız ) ÇiJr..ık le pD :'..,.:, .:..ıott!)!::1 .u.r .ıil • a. ıl64 Haua T •\:uhı Ôadcu T elefo11 a.&~7 
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SAHiFE 4 (Halkın Sesi) 

ŞEHiR HAB~RLE ı'Hür ve müs-ı 
-----------,t t.ki . Fr.ansız- ı 
SPOR H~JERL .. RI tar Yuııa bia-
Yarın yapılacak maçlar şunlardır : ra hayranJıkJa. 
ikinci takımlar arasıuda : 

Saat 9 dn Demirspor-Ksrş1yaka hakem rlDI biJdirdİ)er 
A. Kaza nova, Saat 11 de Altay-Altınor· 
du hakem · M. Necati. 

Birinci takımlar arasmda : 

Saat 13 te Demirspor-Kar~ayaka bakeın 
M. Bayra. Saaat 15 te Altay-Albuor-du 
hakem E!at Merter. 

----··----

-o-
Londra ( A. A ) - Müs

takil Fransız aj ıosı neşret

tiği bir tebliğinde Yunan 
kıtalarının gösterdikleri kah· 
ram anlığı hayranlıkla zikrt t
me~ te ve ltalran ricaliyl~ 

Fon . Papen 
Geldi 
-·-

Sofya (A.A) - Alo:;aoya
nıo Ankara büyük elçisi 
Fon Papen burada 20 saat 
kaldıktan sonra bugü.o (dün) 
hususi tayyare ile Türkiye
ye harekd etmi~tir. 

---o---
Bulvarların 

vaziyeti 

BORSA HABERLE 1 
açı 1:tan açığa a lay etrnekte
tcdir. 

Sofya (A.A) - Shhni 
aj:msının husu• i muhabiri 
b\ldiriyor: 

10 - 21,50 kuruştan 1137 çuval üzüm, 
7 - 9 kuruştan 286 çuval indr, 34,50 ku-

ruştan 19000 kilo zeytinyağı, 7 - 9,375 
kuruıtan 1277 çoval buğday, 6,50 den 75 

ton arpa, 6,50 den 15 t~n yulaf, lil-64,50 
300 balya pamuk satılmıştır. ___ __.., ___ _ 

Mahlut Zeytinyağlar 
Şehrimizde satılan g'da maddeleri sıkı 

surette kontrol edilmektedir. 

Piyasadaki Z"'ytin yağlardan bir kısmı 
magşuş ve yüksek asitli olduğu görülerek 
bunlar imha edilmiştir. 

----.. ·---
Derilerin Kokusundan 

Mezbaha yanında bazı tarlalara serilen 
derilerin kokusundan orada oturan halk 

şikayet etmektedir. Ehemmiyetle belediye 
mizin nazarı dikkatini celbed eriz. . 

---uıınnnııııx---

Limanımızda bulunan 
dost Yunan gemileri 

Düa sabahleyin Yuıan ordularının Göri
ceyi işğali münas~betiyle limanımızda de-

mirli buluoan Yuaan motörleri, gemilerini 
bayraklarla !Üsliyerek büyük zaferi tes'id 
etmişlerdir. 

----··----
ihtikar Yapanlar 

110 liraya satın aldıkl"rı boy3lı Ameri
kan bezlerini balyasını 180 liraya satan 
Mustafa Aı iı ve N~cmi Akçınar adliyeye 
verilmişlerdir. 

......, ___ .. ___ _ 

ilk 

Tütün Piyasası 
Tütüu piyasası birinci kanunun 

haftasında açılacaktır. 

Sahte 100 kuruşluklar 
hakkında 

Ankara ( Hususi ) - Maliye Vekaleti, 
Rizede meydana çıkardan kalpazanlık bi
di9esİ üzerine sahte 100 kuruşlukların 
Darphanece tesbit edilen mümeyiz vasıfla
rını alakadarlara bildirilmiştir. Sehte 100 
kuruşluklara dik!<11t edildiği takdirde he
men aolaşdmakt~dır. 

Bu tebliğde maneviyah 
kuvvetli bir milletin kendi
sinden daha büyük devlet
leri mağlôp etmesinin tarih
de bir kere daha meydana 
çıkt ğını ve Mussolininin 
Yunanlıların kuvvetini tah· 
min ve takdlrde aldand:
ğrnı ilave etmektedir . . 

lngitiz matbuatı İ.!e zafe
rin ehemmiyetini tebarüz 
ettirmek!~ beraber müzaffer 
olanların fazla zafer sarhoş
luğuna dalmamalarını tavsiye 
etmekte ve bu perişanlık 
karşısında Almanların bir 
müdahaledni:ı ibti u'lal hari
cinde olmadığını hiltırlatmak
tadtr. 

-~o--

lngilterede 
Dünkü Hava 
Muharebeleri 

Londra (A.A) - Hava ve 
dahiıi emniyet nezaretlerinin 
tebhği: Busabah Londraya 
mücavir kootluklardan birin · 
de bir köye ve öğleden sonra 
cenubu şarkide sahilde bit 
şehir üzerine bombalar atıl
mıştır. Her iki hadisede bazı 
evler hıısara uğramışsa da 
insanca zayiat pek azdır. 

Loodra civarındaki bir 

Kral Borisin nutı uoa ve
ri ecdt cevtıbın müzaker~si 

esm.~sın da mebui Dumalof 
Dobricenin Bulgaristana a• · 
detinden do~ayı Bulgarların 

memnun olduklarım, fakat 
h enüz zulüm altında bulu
nan Makedonyadaki kardeş
lerini unutmadıklarını söy
lemiştir. B. Durualof şiddet~ 
li alkışlar arash da Bulga
ristana Ege denizinde mah · 
reç verilmesine lngilterenio 
mani olmuş olduğunu teba
rüz ettirmiştir . 

---o---
Bulgaristanda 
ışık söndürme 

Sofya (A.A) - Dün bu
rr. da ve bütün memleket 
dahilinde kumi bir ışık sön
dürme tecrübesi yapllmıştır. 
Bu tecrübe cuma günü baş· 
hyarak bir hafta sürecek 
olan umumi ıştk söndürme 
tecrllbeleri için bir hazırlık 

teşkil etmektedir. 

kotluğa varan bir bombnr
dım&n tayyaresi sabableyi~, 

cenubu şarki sahili açıkla
rında gözüken ikir.ci bir 
düşman bo:obudımıın tayya
resi de öğleden sonra düşü· 
rüimüştür. 

lzmir Fiat Murakabe ko
misyonu reisli~inden : 

Işıkların söndürülmesi ve karartılması işine başlanacağı 
14-11-940 tarih ve 2-14660 sayılı kararov.me iktizasındao 
bulunrnakla bu işe mütedair nizamname ile Pasif korunma 
nizamnamesiodı.! yazılı ve müfredatı aşağıda gösterilen eş· 
yanın miktar ve bu günkü satış fıııtl rinio 23 ·11-940 Cu
mısrt.~si günü saat 12 ye kadar bir beyanname ile derhal 
lzmir Fiat Mürakabe Komisyonu Rei!lliğioe bildirilmesi 29 
Numaralı Milli Korunma kararnamesi hükümlerinden ol
makl..ı keyfiyet alakadarlara ehemmiyetle ila J olunur. 

BEYANI MECBURi OLAN EŞYA ŞUNLARDIR 
.l. l tmış Vattan aşağı mavi renkte e lektrik lambası 
Mavi camlı ve maskeleomiş gemici lam!Jası 

- Karartılmı ş fenerler, Petrol lambası 
- Hafif ışıklı maskelenmiş cep lambaları 
- Ma17İ rerı kle maskelenmiş el lambaları 

Koyu mavi veya siyah yünlü kumaştan storlar 
Madeni veya tahta pençere kapakları veya kepenkleri 
Koyu m:n·i veya siyah mumlu muşambadan storlar 
Koyu kumaşla., muşambalar, kartonlar, deuiz amba · 

laj kağıdı 
- Yağ ve hpermecet mumları 
- Alel'umum elektrikli cep ve el lambaları, pilleri ve 

ampillleri 
- Koyu renkli Vernik boyaları 

lingiliz f9bıik 
ları Türk tütii 
!eri kullaa-ıaca 

---o---
Londra ( A.A ) - Sigar 

fabrikaları busene Türk t 
tünlerini kullanacaklardı 
Bu tütünlere Vi · jinya ti1t 
leri karıştmlacakt&r. 

Tas ajansı te 
zip ediyor 

Londra (A.A)-Tas aj•O 
üçler paktına Macarları 
iltibakmda Sovyet Rusya111

• 

dzası ahnd1ğı hakkında ~~ 
Alman gazetesinin verdıg 
haberi sureti katiyede te~ 
zip etmiştir. 

--o--
Görice 
Muzaff eriye 
Dolayisile 

-o-

Atina (A.A)-Yunan tır 
taatı Görüceye dün öfl' 
üzeri girmiş ve belediye d•' 
iresine Yunan bayrağını çelı' 
miştir. 

ltalyanların çekilmesi aıe· 
ri11e belediye makamatı yo· 
nun askeri makamatını şeb· 
ri almağa davat eylemiştir· 

Yunan askeri geçerkell 
halk polis kordonunu yat· 

'le mış ve general Metaksu ı 
Yünan orduları başkumall' 

• 'fi 
danı general Papagos ıç1 

tezahüratta bulunmuştur. 
Yuilanistao sevinç içinde' 

dir. 
Atina (A.A)-Yunan kı' 

taatı tarafından işgal edileJ' 
Görice Arnavutluğun yaJoı$ 
birinci sınıf şehri değil aY' 
ni z.•u:ıanda Epir arasıod• 
köprü teşkil etmektedi7 
Görice Bal~an barbiude 
eylül 1912 de Yunan aske~· 
leri tarE frndan "i şgal ediloı1f 
ve dört sene Yunan idare· 
sinde kalmıştır. 

Belgrad (A.A) - BuraY' 
gelen haberlere göre Yun•" 
kıtaatı Arnavudlukta Podek' 
radek kasabasına girmişle~ 
ve hatta ileri hareketlerill1 

bu kasabanın ötesine götll~' 
müşlerdir. Bu suretle Gör•' 
ce ve Elbasan arasındaki ye' 
giı.e yolu kesmişler demelı" 
tir. 

1 Atioa (A.A) - Başvek\ 
general Meteksas gene 
kurmay binasının dış ıııer' 
divenindc:ı halka GöriceııiJI 
Yunan ordusu tarafıod•11 

zaptına zaptını bildiııııiştit; 
Gö:icenin ihata hareket• 
yapılırken bir ltalyan tabii" 
ru esir edilmiş ve pek faı· 
la ma1nmc iğtinam edilUJİfl 
tir. 


