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Yueoslav •Türk GazeteleYunanlılar mü-, Amerikan ea- Bir 
tagoslivya- temadiyen düş- 1zetecileri mu- ı g·azetesi di-

Yükselen manı sürerek.harebeyi göze yor ki: 
Ses top malzeme! almalıyız di-

el" partiye nıeosup 

bütün Yuga•lav ga
i; Bulgar matbu .ı h 

'-aııar parlimentosundac 
8qlgar ist .. kled bak-

' çıkan f .. !ao scsLre 
Yugoıla\Lrın bugün:<ü 

tlırını anlatan müthit 
''•bi bir feryat kopar· 
tdır. 

lamaolara kadar Bul
tıııda oldukça makul, 
tlı, bitaraf, batti aulb· 
'' bir siyaset havası 
clQnırken bu sikin ve 
•ıı politika denizinde 

'-i farbnayı kimler kal· 
? Acaba Bulgaristan• 
1•pmak iatiyeuler onu 
bir bayır veya iylik 
k için mutlaka ıenia 

tanla bozuımakhj'ın, 
lın doıtlarıala düıman 

~lıiıD, evlltlarını öldür· 
in, topraklarını bo · 
•e botazta11wa w -:,-

'• çevirmekliiin lizım
diye tazyik mi ediyor
lier öyle bir ıey ya· 
'•• Bulrariıtaoa iyilik 

)a"•• kötiUük mO yapıl-
iıtendiğini Bulgarlar 
Yacak tesir altında 

•lar, dizğ'inlerini ıunun 
eline ıimdideıı tes

't11ıiılerse, kaldırılan bu 
t•cılık fırtınasından çı· 
~ dalgaların çok ıert 
•lıra bir çok kafalarla 
~te kırılmağa mahkum 

Q._u Sofya da takdir 
. •le 11ıağ. gören ricalin, 

~acıların bulunmadığını 
•t11ıek belki bir b11ta . 
~en Yugoslav gazete

ha yükseltikleri ve bal· 
"1uklarında akisler bı • 
t•iından ıüpbe edilmi· 
•ea, Bolıar ricali<!e bir 
t Yerin~ kaim olacak 
'tede aOıleyici sayılmak· ... 

SIRRI SANLI 

~VYETLE
"ı .. BERLIN 

SEFiRi 

ve • e.,. t• 1 ) 
saıre ıg ı- · yor ar 
-· -· -'-- Loodra (A.A) - Ameri· 

nam ( diyorlsr kan gaz tderiude taomm' 
kadın ve erkek mubarrı ı r 

Agasarandanın işgali Amerikanm lngi tereye yap· 

Yunanll'ara ÇOk bu" gük tığ• yardımları kafi görme· 
• t diklerini ve bu yardın.l ... rı 

faudalar teml·n edecek çoğoıJtmak icabcttiğini te· 
baı üz ettirdıkten sonra di-
yor ki: 

"Hür bir millet olarak 
.-aşabilmek İçin icabında 
kanı babasına ortaya atıl
mak lizımdır. Yerimiz mu
harebe sabasıadadır." 

Atina (A.A)-Moskopoliı 

ıebride iıgal edildikten t"n
ra ricat eden üç düşınıın 

kolu takip olunmakta ve 
iki Arnavud köyil daha iş

gal edilmiıt•r. 

Cöricenin temiıfer.mrsin

de 1500 esir, on iki top ve 
bir çok harp malzemesi alın· 
mııhr. 

Mütem1ı&diyeu firar P.den 
ltalyan kıtaları çekifmeıden 
evvel köyleri yakıp yıkmak-

Gece bombar
dımanlarının 

önüne geçmek 

ta ve halkı öldiirmek sure
tile öç almaktadırlar. von· 
ce civarında ayr1ca 8 ağır 

top pek çok silib nıalıeme 

ve istimale elverişli 20 tank 
iğtinam edilmiıtir. Bu me

yanda bir ltalyan fırkasının 
basılıp perişan edildiği bil
dirilmektedir. 

Şimdilik yalnız Epirde 
kırılacak düşman mukRve
meti kalmıştır. Ayasaranda 

da büyük yangınlar çıkart· 

mışlardır. Bu istikamette 

mütemadiyen ilerlemekte bu
lunuyor larlar. 

Ayasaranda işgal edilince 
pek büyük faydalar temin 

edileceği muhakkak sayılı-
yor. 

_-o--.;.,.. 

Marsilyayı 

kimler bom
bardıman 

etmiş 
--o--

Londra (A.A) - Royter 

Paris radyosu Marsi!yırnın 

logilizler tazafındın bom
bardıman edildiğinden dola-

• • 
ıçın 

Vaşington(A.A)Bura gaze· 
t~Jeriuin verdikle:i haberlere 
goıe lOgtltereye l[BrŞI XC:\.'W 

yapılan bombardımanların 
önüne geçmek için mutabas-
ııslar yeni keıfiyat ve icat· 
larla meşğul olmaktadırlar. 

Fransızlar 
lngilizleri 
Unutamiyorlar 

Loodfa (A.A)-Bayan Ku
şa adındaki gr.zettci Betli· 
nin bombardıman filmi aleyh 
tarlarına ibarelerle gösteril-
mtaioe rağmen bunu seyre
den Fransızlar ayağa kal-
karak ve şarkılar söyleyerek 
Ingilizlere o\an sevgi ve ali· 
kalarını göstermekten çe• 
kinmediğini yazmaktadır . 

'k"0•lcova ~A) - Tas 
''' bildiriyor: 

yı Amerika elçisi vasıtasiy· 
le lagiltereye ıiddetli bir 

nota göoderdiii ve tumi· 
nat istendiğini netretmiııe 

--·o--

Bulgarlar şunu bilmeli
dirler ki '' Makedonua 

Dobrice değildir,, 
--o--

Belgıad (A.A) - ''Avala,, 
ajansı bildiriyor: 

Bütün Yugossfa v gazete
leri Bulgar mebusan mecli-

sinde hükumet ekseriyetine 
mensup bazı meb'usların, 

ezcümle mebus Dumanofua 

Yugoslav Makedunyası üz.e

rinde iddialar ileri aOren son 
nutuklarını büyOk bir infi-

alJe babiı m~vıuu etmekte-
dir. 

Üsküpte çıkan Cenup ıe· 
si gazetesi diyor ki: 

Bulgarlar ıunu bilmeHdir-

!f;ğh~ır~'tA\10~XPya qak;ii~ 
çilerine ıu ciheti ihtar ede· 
riz ki, Vardar valisi Belgra· 
da ebediyen bağlıdır. Ve 

bu mıntaka muazzam feda
karlıklar ve fevkalbeşer 

gayretler bahasına Yugos· 
lavyanın parçalanmaz bü-

tünlüğüue duhil olmuştur. 

Sobranyada söylenen tahrik

çi sözler iki memleket ara
s1Dda ki daimi dostluk pak· 
tının ihlilini hazırlamakta

dır. O pakt ki iki kardef 
milletimiz arasında bu dere· 

ce güzel bir anlaşma havası 
y aratmııtır. 

ri ne diyorlar? 
--o--

ULUS: 

Resmi bir tebliğ 
münasebetile 

-o-

Falih R fkı Atay : 

167 nul!larah resmi tebli 
ği okuyan ltalyan balkı, 

Yunan milletine kızmak •• 
onun, cesur göğüsleri lenef-

fü.s ettiren ciğerine bir ko
yun ciğeri gibi, iıtablanmak 

içiu biç bir sebep bulamı
yacaktır. 

Harpten baıka din •• 
kuvvetten baıka imanı ta-

otmamış olanlar dıbi, tim
diye kadar kaıanmıı •• 
kuvveti bugOue kadar llatBn 
gelmit olanlara, gene din •• 
imanları icabı, bDrmet et
melidirler. 

Hassah bir millet ne ka· 
dar büyük bir kudret ka1· 

milli huaaları nefsinde top
lıyan bir şef, o millet içi• 
b&ıaa o kadar kıymetli bir 
haınodir. Metaksas, yunaai 
ilemin liyemutlar ıecereaia· 
dıe yer tutmağa namzettir. 

Bir dai fırkasının bir te
peden bir dOdilğe initi ile, 
birkaç çağ geri aıılacağını, 

hür milletler idealiuın lle

ceğini, şereflerin ıürünmeie 
ıaolı hatıraların çizme &p
meğe razı olacağını zannet
mek doğru değildir. Tat 

devrinde değil, insan de•· 
rinde yaııyoruz. 

_ Devamı 4ncü sahifede -

~~•Jetler birliii riyaset 
'"• Berliiı b&yOk elçiaiai 

\ L.'•inden affederek yeri
..._tlc:iye komiHr muavini 
''•ıofu tayin etmiıtir. 

de Royter ajansı resmi ma
kamatıa böyle bir protesto· 

dan 1aaberdar olmadıiını 

i»lldirmiıtir. 

_ Harbe girdiği için ltalyaya kızan sulbpener halyanlar bulunduğun• ıazeteler 1•· 

1 H lb ki aııl İtalya onun bitaraflığını boıana kızıp durmaktadar . 
ııyor ar. a u 



SAHiFE 2 

(H~ü~ta·m~;d~k;ı;;;;;Marıl 
i Hayatta, herkes Muvaffak ·ı 
1 Olabilir mi ? - Evet ! 1 
~ 
'llJJllDOllllDllJJllDDUl!IWlilUmıuD 

Yazan: SIRRI SANLI ~ 

- 116 - uımıııuumwumıııııınıın111uıııın, . 
Atatürkü muvaffa
kiyet ve zafer sırları ___ .. ___ _ 

-2-

Milli harekatın ilk günlerinde lstaobul
da bulunduğu sıralarda damat Feridi, Vah· 
dettini ve onun ricalini nasıl aldattığını ve 
Aoadoluya geçmeğe muvaffak olduğunu 
ve orada binbir çeşit düşünceli ve karak
terli adamları ne suretle idare ettiğini, Er
zurum ve Sivas kongrelednde baş göste
ren fikir ihtilaflarını nasıl bir maharetle 
atlatıp kendi düşüncelerini kabul ettirdiği
ni ve nihayet Aokarada Büyük Millet Mec
lisini ne suretle açbğı ... ı, kendisini başku· 
mandan tayin ettirip bütün selabiyetleri 

kendi uhdesine aldığı, Cumhuriyet idaretti
ni kuruucaya kadar geçirdiği en buhranlı 
ve en çetin vakaları nasıl yendiğioi. bütüa 
şahsi ınenfaatları ardından k<işan haris ve 

müstebit insanlarla nasal mücadele ettiği 
ni ve nihayet hepsine galebe çalarak mu-

vaffak olduğunu ve bütün arzularını kabul 
ettirdiğini bilmiyen yoktur. 

Bütün bu mücadelelere üstünlüğünü te
min etmesi ve bugünkü rejimin doğması 
v~ hiç bir suretle kuduğu tesanüd ve 
vahdetin bozulmaması ve yer yer başgös 

hemen söndürülmesi hep bu büyük ~damın 
hayat yolJarındaki muvaffakiyetinden baş
ka bir şey değildir. 

O~da her türlü meziyet ve f.ızilet ~ev
cut. olduğu halde en çok ö::ıem verdiği bu
susıyetlerden biri de çok güzel ve veciz 
s~z. sö~lemesi ve kimsenin ... klına gelmiyen 
f~kırlerı ortaya atması ve bir de çok ye
rınde olara.k verdiği kararları hemen tat-

bik ıncYkiiııe koyması ve derhal teşebbüse 
girişmesidir. 

Büyük ve faıiletH MiJli Şefımiz Ism "'t Inö
ııü de onuıı hususiyeti bak kıbda şu sözle
ri söylüyor : 

u Atatürk ıçın benden yazı istediler. 
Benim bu mevzudaki sdabiyetim münakaşa 

götürür. 

Her iki muhakemede de hakikatler bu
lunabilir. Bunların der.;: cesini tayin etmeyi 
başkaJarına bırakarak c sa. dle ve mem
nuaiyetlo yazlllağa başfayac lğım. 

Her büyük sanatkara, o 1un hususi ve 
şahsi bn>usiyetleri eseri üıcriude tesir et
tiği gibi, Atatürkün hususiydleri de Türk 
cemiyetinin hayatına ve Türk devl..-:t ve 
hükumetinin siyasetiue de ı iıı tesirler yap
mıştır. 

(Halkın ani) 

NAZiAE 
Her mısraı süsleyen olgun kelimeleri 
Okudukça ; dedim ki : bravo böyle buluşa ... 
Bil'hiı inin hakkına el uzadan milletler 
Koşuyorlar nizamsız bir mirasa konuşa. 

ltalyayı yılöıran Yunan efzuo askeri 
Yurdu için; aod içmiş koçlar gibi tokuşa 

Parça parça döğülen kapahatsız topraklar 
Harab~ye dönüyor hep tutuşa tutuşa .. 

Biri baaa dese ki: - Ne olacak bu işler? 
Şöyle Ct\Vap veririm bu siyasi soruşa : 

"Çok koşanın nihayet çözülürse dizleri 
Elbet güler bakanlar işte bu son olu~a .. 

Güzel yurda her kimin uzanırsa elleri 
Başlar arslan Mehmetcik sonra yam1tn vuruşa .. 

Bazı sinemalarda halkı taciz edenler 
Vermt: lidir nihayet terbiyeyi bozuşa 

Ten kit etmek ödevdir yolsuz hareketleri 
Bunu yapan kızmasın böyle haklı duyuşa 

Ufaklık paraların biraz çoğalaıasiyle, 
Hesabi 1er erecek yeni bir kurtuluşa 

Terfi meselesinde akla geldı yükselmek 
Yükslcnler bakmıyor hol bol çene yoruşa 

Esdi Rltmazdikenio başından sam yeıleri 
Ümidlcri dönünce yüzündeki soluşa .. 

Adiryatik.te 
Deniz Muha

r :.be eri 
Dubrutik - Yugoslavyaoın 

Adriyatik sahili ( A.A ) -
Dün akşa'D denizde tup se~
leri işiti l niş tir. Adriyatik 
ağzıtıda bir deniz muhare
besi vuk ua gel mis olmnsı 
muntemelaır. 

--o---
Ö Fi iDARE 
KO~ UTANI 
Istanbui - Öıfi id!!re 

komutanı korgeneral Ali 
Rizanın ç 'rşamba günü ş e h
rimize gt im esi muhtemeldir. 

---o---
Bir Mebusu
muz öldü 

Ankarn - Bolu mebusu 
doktor Emin Cemal ölmüş· 
tür. Cenazesi bugün lstan
bulda merasiml e;: kaldmla-
caktır. 

F. Batmazdiken 

Bir gazete 
Mü ·'ezziınin 

la cağ 
--o--

Bu ayın oodürdünde ölen 
gazete müvezzi Abdullah 
Sallının bazı abonelerind~n 
bir miktar alacağı olduğu 
:anl40:1lrlıiirn,,,.ıı:ıın mn+lnhn,.nn 

lkiçeşmelikte Şerif Ali soka-
ğında 26 numaralı hanede 
zevcesi Haticeye aboneleri 
tarafından verilmesi inuni
yet u~mın.a rica olunuyor. 

lngilizlerin jıe
• Dl bir istihba

harikası rat 
Loodra (A.A) - Bugün 

Londrada ço~ eğlenceli bir 
hadise haber veriJnıektediı: 

Almanlar Fr~nsadaki tay
yare meyda11larından lngiJiz 

bombardıman tayyarelerinin 
( naz rı dikkatini başka ta
l raflara çekmek için mukav-

---o--- l vadan yapılmış tayyarelerin 

Bele iye dizilmiş bulunduğu sözde 
ı bir tayyarı:! meydanı vücuda 

Memurları getirmişlerdir ve ıngmz tay-

Bugünden itibaren bele- yareleriniıı gderek bu mer 

d iye memurları sabahleyin dan.ft bombal.:r attığrnı s~-
saat 8,30 fa vaz'felerh•e ge- vinçle seyıet ıni şlerdir. 
lecekier ve akşam saat Fak-ıt Ingilizlerin ytni bir 

MücndeJeyi ve inkilapçı tabiatında ya
ratalr.aış olan Ebedi Şefimiz, cemiyette ya
şamayı ve cemiyetle çalışmayı pek sever. 
Kalabalık bir cemiyette mi li veya içtimai 
bir meselenin müzakere edildiğine r.ısgel· 
mek ve müzakereye karışmak, saatlarca 
münakaşa etmek, onun için müsteJna bir 
zevk vesilesidir. 

16,30da ic tii yapacaklardır. uıtıhzası luu şısında buJuo'-
............ •••• .. •••••••• • dukları nı görünce fena halde 

Bunun gibi, kendi düşündüğü veya te
tetepbü ettiği bir mevzuu. bir çok muha
taptan mürekkep bir toplantıda anlatmak 
onl..ırla müoaka.şa elmek için zehin ve kuv
vet sarfetmek pek tatlı bir i~tigaldir. 

-Devamı var-

i( çecile ~e KO'UO . canları sıkıl.m~şhr. çünkü logiliz 
Y 1 tayyarderınıu bu meydana 

1,000 L~ a MU~afat Var 1 attıkları bombaların tahta 
Keçecı l( r Tevfıkpa şa ha- ı bombalar olduğunu göımüş-

mamı itthalinde yeni Güzel l d " _ er ır. 

lzmir tatlıhar.esioin misafir- H lk S . H k'k 
lerinize ik raın edilecek ala- . ~ ~n . esı - a ı aten 
franga ve alaturka ( 1001 ) logılız ıstıbb ırabnın oraya 
çeşit tatlısı bu dükkanda mukavvadan tayyareler kon-
bulacaksrnız, Halis Maraş duğunu vaktinde öğrenerek 
yağından olcı n tatlıların hi- o mukavva L:ıyyare!eri: tah~ 
lesini bulanlara bin lira mü- tadan yepılmış obüslerle 
kafat var. bombardıman etmleri hayret 

Ke~ecller Güzel lzmir ve takdirle karıılanaeak bir 
10-3 TATI:.IHANESI gizli istihbarat zaferidir. 

25 2nciT -.ri• 

-ALMAN 
CASUSLAAI 
AMEAiKADA 

i -veAlmanların Pef lnl- Blrak-
~ mayan lngihzler 

(6) Yazan: Halil Zeki O~ 
cC-

., Maiyet casuslarından biri mesajı tel•' 
fonla kumandan Eglene Totten istibkl' 
mından tebJiğ edecektir. AskerJik uıe~ 
simine vakıf olan ayoi casus otelde ılb' . ; 
ya yaklaşacak, albaydan Tomos parulall, 
işittikten sonra onun önüne düşecek ~· 
panın ku. olduğu suikasd odasına götiit•: 
cektir. Bu odada daha iki casus buluıJ• 
caktır. Buclar soba borusu temizliY'' 
&ın~l.! elbiselerini hamil olacaklardır. ~ 
üç kişi kumaodaoın üstüae ablacak, eli•~ 
üy ·ğ~m bağlıyarak ve ağzını tıkayar• .. 
üzerindeki evrakı alacaklardır. Bu işte el 

nayet yapılmıyacaktır. , 
Kapana düş~n kurban, olduğu gibi od~ 

nın içinde sağ bırakılacakhr. Eğer b~ 
mecburiyet basıl olmazsa, aldürülmiyec• ~ 
tir. Vak'anın komünistler tarafından y•P1

, 

dığı zehabını vermek için de vak'a yeti
de Nevyorkta çıkan komünist orğanı pe~ 
li Varken gazetesinden de bir nüsha, ull 

tulmuş gibi bırakılacaktır.,, . 
Mektupta bu plan izah olunduktan •0

-

ra şunlar da il ive edilmişti: af 
"Böyle bi r planın tatbiki ne kadar 1 ( 

c.lduğanu herkes hkdir eder. Fakat '°' 1 

lekimizin ft:daisi sıfatiyle muvaffak ol•'', 
ğımıza eminiz. Bu sureti hareket ge~~ 
biraz alarma yapacak ancak vak'a lf~~ 
kaldıkça bunun lsviçredeki beyoeıaııl ~ 
casus kumpanyasına da bamlolunması P' 
tabiidir.,, 

Garip bir tesadOf 
Tam albayın davetinin hazırlanması ~ 

randevü saatini beklerken kutk~ 
bulunan amerikan istihbaratı ve polİ~ 
ümit etmediği bir vak'a ile karşılaştı: ., 

Bir alman casusu almanyadan yeni bl 
taıimat almış, Nazi casusluk teşkilata dl,r · 
kezi amerikanın ikinci kolordusu hak1'111

; 

da tam malumat istı!mişti. Bu casus b 
malumatı almak için gene telefonun 1•; l 
dımına sığınmıştı. H 1.1 milton istibkidl1 ~ 
sert ve amirarıe bir sesle demişti 

- Alo, alo, Haıniltoı:ı kalesi mi? 
Evc:t. 

- Or da k im var? 

- Burada bınbaşı Mılton. 
- Eaıdc;iz! 

Cevabını alırıc::a de.vam etmişti: 

- Brokli.11dc bir ko tı ferans vereceği; 
Konferans bir sı\ıhiyo gurubu buıuruO t 
olacak, ikinci koloıduoun asabi murabb~ 
larına dair bir istatistikc ihtiyacım " 

I' Fakat d"'ktorJar arasında kanaati tell', 
• . . t . t ' 1 d d' . ,b•' ıçın ıs atn H' or unun m-vcu ıyetı, ı , 
taorn riit !le ve isimleriui, hatta seferi d" 
rumuuu tamamen ihtiva etmelidir. 

- Size bu rapor nerede verilecek? 
- Bir saate kadar, 86 ıncı sok~t'; 

dördtincü Broklin sokağının köşesı0 

bulunacağım, sivil elbiseyi hamil olac•i111'~ 
gönderec ·ğioiz adam gecikmemek için ~' t, 
sabıma bir taksi alsan. ,, 

- P~k ali efendim. Mümküo olanı 1 ~I 
pacağıcn. 

- Fakat bir saate kadar 
mi? Dedi. 

·~ --m utla lıı 1 

(Devamı f,ı) 
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UAR SEVDALILA l' 
........ __ (32) Yazau:A. FuatTuğseven-~ 

Almanların ve• 
faşistlerin Bal
kanlar hak
kındaki pilanı 

SPOR 
HABERL JRI 

Düngada Neler Olugor 
dara ---o---

Yatmıyacak mısınız ? 
Dün Alsancak stadyomun

da lik roaçl arına devam 
edilmiştir. f<\ltay • Altmor
duyu 2 1 yendi, K.S.K De
minpor t.ıkımlan da 1-1 
berabere kaldılar her iki 
oyundad.a sporcularımız iyi 
oyun oynamışlardır. 

-o-

Arkasını çevirip çalgı 
çalanlar 

_____ .. _____ _ 
Geceniz hayır olsuo. a Allah rahatlık Yersin. 

•lonu terk edererken 
etin yüzüne son bir dda 
' bakmayı unutmamış-

Uıerıç kızın eli gözleri bir 
llUniyet ışığıyla dolmuş 

.el çehresi tatlı tebessüın
,~~ bir kat daha güz J
'fli. 

~•idarenin p~şiııe takıl~

ttıerdivenJeri ç:karkeo, 
tdi, . d.. . . 

enın onemecı yenıl· 

~•rım bir baş çevirmesi 

telcrar salona bakbaktan 
I dimi mennedemedim. 

'llıet koltuğun kenarına 
~~lllDıf, gözleriyle beni 
1, ediyor ve birşey 11öy-

t~ uter gib; mütereddid 

llıiitefekkir görüyüyordu. 

tıi salondan ayrılmış, 

-' Yalmz bırakmıştı. 
t• de hizmetçi kızdan 

't geri kalarak, ancak 
:ıı itidebileceği bir sesle 
ttıın: 

' Daha yatmıyacak mısı
? 
'G'd' ı ıyorum. 

' Güzel rüyalar. 
~ Ferrabh geceler. 

•11ıet 11auki bu son sua'i
bekliyormuş gibi, istediği 
~ltttğa kavuşan bir çocuk 

b·11lciyle salonu terketti. 
1ldare yatak odasını gö3-
t~ikten ıonra: 
'8' . . 1 d d' l ır emrınız o ursa, e ı. 

'ıt dayı yanınızdaki odada, 
• 

1 •eslenirsiniz.. Eğer şimdi 
, t1J:Jıriniı varsa bana söy
~1biz. 

'-- Estağfurullah, dedim. 

1~•tkltür ederim. Şimdilik 
' Şey lizım değil. 

~ ll~ı ·çeşit, uygun fiyıt, 
"'•ı, katıkısız ve iyi mal. 
~lııverişte saygı,~doğruluk 

'9 • 
1 "ıtn . Telefon :3882 30 -1 

- Odanızın kapısmı ka-
payayım mı? 

- Kap!lyınız. 

- Geceniz hayrolsun, 

Genç kız bunu söylerk •o 
bakışlarmda bir istihf ıın 

alameti parlıyordu. Laki:ı ben 
bu bakıştan bir şey anlıya 
mamışhm. 

Karyolanıu üzerindeki dü 
rülü pıjaınaları giyerdc, ya
tağa girerken, elektr i ğiu 

döğmesiai çevirip, od yı 
kararttığım zaman buluo du · 
ğum yabancı o:lamu k r.un
lığı beni biraz ürpertmişti. 

Umuzlarıma kadar çekti
ğim yorgan ağır geliyordu . 

Fakat dışarda camLnı 
sarsan son b1har başlangı
cının çapkın rüzgarı, bana 
ağırlık veren bu yorganın 
kıymetini biJdiriyordu. 

--o--
Loodra (A A)-Opserver 

gazetesi Almanyanın Yuoa
tistanda ltalyanın imdadın a 
gidip gitmiyeceği suali ıı i so· 
rarak diyor ki: 

ltalyan hatları o kr.dar 
vahim bir surette bozulmuş
tur ki ilkbahardan e ve\ 
ye,.,iden sağlanı bir teşk ilat 
yapmak bahis mevzuu o a · 
maz. 

Bununla beraber 8. Hi !e
rin ar ık çoktan kendi ~ ine 
bı:ımayar add(' tmediği Bay 
Mussolioin imdadına git • i 

yeceğini kabul edemey z. 
Şımdiki genç Italya uzun 

ve karanlık bir harbı ve 
idare etmek için lazımgelt:n 

kahramanlığı göstermeğe 
sürüklenmiştir. Makul ltal-

Ankara - Ankaragücü 
stadmda yapılan futbol maç
ları oeticesiude Harp ok ulu 
Dinçsporu O 9 yenmiş, Mas· 
kesporlct BirJikspor takım

ları sıhr sıfıra berabere kal
mışlardır. 

lstanbul - Bölge şampi
yonuna maçlarına F.enerbah
çe ve Şere stadlanpda de
vam edilmtştir. Fener sta
dadında y ılan maçlardan 
birinci lstan ul - V Ü ara· 
sıoda cereyan etmiştir. Bu 
maçı Vefalılar 3-0 kazan
mıştır. 

ikinci maç Galatasaray· 
Altıntuğ takımları arasında 

yapılmış, oyun 1-4 Galata
saraym lehine neticelenmiş-

Fransa müstemlekelerin
den Nigerianın sultanı, ye
mek yerken musiki dinlc
mekt~n hoş .. nır. Yemeği 
t~k başma yer. Çalanlar ve 
şarkı söyliyenler ooa arka· 
larını dönmüş bir vaziyette 
otururlar. Çünkü sultan ye
mek yerken ona bakmak 
büyük cezayı n üstelzim bir 
kabahat addedilmektedir. 

-o-

Ormanda cihet 
tayini 

Bir ormaııda kaybolan bir 
insan için, çok güç değildir. 
Çünkü ağaçları~ şimale mü· 
teveccib tarafları yosun. tu
tar. Yolunu kaybeden kimse 
bunlara bakarak, gitmek is
tediği ciheti tayin edebilir. Vücudumda hafif kırgın

hklar dolaştığı halde gözle
rime uyku girmiyor, bazı 
isyan ettiğim aksi tesadüf
Jerio, o günkü ve bilhaqsa 
o geceki ilibi cilvelerine 
itaat ediyordum. 

yanların çoğu bu harpten 
son derece nefret etmekte 

ve Nazi galıbiyetioin ltalya
nm tam bir tabiiyeti altına 

gi .. mesi manasııu ifade ede· 
ceğini bilmektedirler. 

tir. Milli pİyan20 
üçüncü maçı Fenerle Top-

"Mukaddes Cerman im
paratorluğunun,, dirilmesi 
tahakkuk ederse ltalya nın 
kontrolü altında yeni bir 
Roma imparatorluğu kurmak 
rüyası bir safdiHik veya gü
lünç bir oyundan ibaret ka

lır. 

kapı takımları yapmışlardır. 4 üncü tertip 2 inci 
çeklllş 

Bu oyunu da 0-10 Fener- 7 Birinci l\iinun 
bahçe ka7anmıştır. Büyük ikramiye40,000liradır 

Şeref stadında yapılan p L A N ' u o u R Zorla kapamak istediğim 

göz kapaklarım, kendi keo· 
dine açıhyor ve bunların 
açılmasiyle kuanlıklar içe
risinde, bir kaç günlük ma
zinin unutulmaz habrarrnın, 

birer bayal gibi gelip, geç
tiğini görüyordum. 

karşılaşmalarda Beykoz Sü- J y : 
leymaniyeyi 0-1, Beşiktaş ikramiye ikramiye ikramiye 
Beyoğlusporu 2-4 mağlup •

1
. Adedi Miktarı Tutarı 

Lira Lira etmiştir. 
--------- 1 40000 40000 

-Sonu var-

lzmir sulh hukuk mahke· 
mesinden: 

Satış ilaoı 

Zeliha, Hatice ve Fatma· 
nın şayian mutasarrıf olduk
ları Izmirde lnönü cadde
si 382 No.lu ev mabkem, ce 

B. Garvin makalesinde 
şöyle devam etmektedir: 

Fakat TUrkiyt;niİı bu te
şebbüslerin tahakkukuna 
şiddetle karşı koyacağını, 
Yugoslavların da mücadele 
etmeden vatanlarının mu-

kaddcratını mübürletmiye
ceklerini ve Yunan muka-

vemetinin, Almanların ve 
faşitterio Balkanlar hakkın
daki planlarını tamamiyle 

bozulacağı fil.uinin yayılmak
ta olduğunu zannediyo uz. 

'
~~~~..-.::~~~~~~~~~~~~~~' 

Bugün m.ıtin~lerden itibaren ı 

iELHAM A Sinemasındaf 
v~rilen inleyi şuyu kararına ' 25 günden b:Jri bütün l1taobulu sarao bir ihtiras kasır-ı 
istinaden 25-12 940 çarşam. ı gası ... bütü'.l bir gençlik kitle3İni esir eden sürekli bir ı 
ba günü saat 15 de lımir ı aşk macere1s1, nihayet koca bir şehfi coşturacak C 
sulh hukuk mahkemesinde ' il.lbi bir musiki... ı 

satışı yapılacaktır. Bu artır- iı: B A L L K A ıi• mada tahmin olunan bed.el ... 

5000 liranın yüzde yetmiş 
beşi veritdiai takdirde tah· ı Harikalar şaheserinde , dünya sinemacahğının ı 

6 ı iki l' şsiz şöhreti! ı bine ihalesi yapılacak. Aksi 

takdirde satış 1s gün daha f Nelson Eddv-illona Massey i 
uzatılarak ikinci artırması ,..,........,. .. ~.,..,. .-.... . ~ .. ...,,.~ .. ~.,...,.,,.,., 
9-1-941 perşembe giioü sa- .. ~ ...... _ ........... ~ ... .,,.. ......................... .. 

at ıs de yine dairemizde i Tayyare Sineması TEL: 3646 ıı 
yapılacaktır. 

Daha fazla malômat almak i İ • ÇJLGJN GENÇLJK . i 
istiyenler dairemizin 940 869 ı "Svving-Sistr-Svvir g,, : 
uyıh dosyasuıa müracaatla- ı Amerikanın meşhur "Ted Veems,, caz orkestrasının ı 
rı lüzumu ilan olunur. 5151 ı iştiraUyle oynanm ı ş çok neş~li, şevkli daaslı flim · ı 

* • ._.. :2-Ç NAKK LE G ÇILM Zi 
Dr. F ahrı Işık i Ve lngiliı - ltaly:ın baı-bine ait sinema gazetesi : 
ızmir Mem.leke! Hastanesi ; Oyun saatları: Çılgın Gençlik : 2.30-5.30-8 30 da ı 

Rontken Muteh.assm . . Çanaklrnle Geçilmez : 4-7-10 da ı 
Rontken ve Elektrık tedavm • p d b k h .. "1 d b ı• d : 

1 fk' . 8 1 S k k • azar an aş a er gun saat ,, e grup a ın e 
yapı ır. 29 NıncıTEeLyEeFrO 0 a ı gelc!cek mekteplilere husnsi seans vardır ı 

o. N 2542 ...................................... ~ ................ .. 

2 10000 20000 
5 5000 25000 

1 o 2000 20000 
90 1000 90000 

150 500 75060 
300 100 30000 
690 50 30000 

3000 10 30000 
60000 3 180000 

t sselli 47 80 3760 
mükiıfatı 

64205 543769 
Bu çekilişte tam bil'=ıt (3) 

lira, yarım bilet bir buçuk 
liradır. 

lkramiyeleı hem miktarca 
hem adetçe fazlalaştırdmış, 
ayrıca orta büyüklükteki 
ikramiyeler çağaltılmıştır. 

Devamlı biletler haricinde 
devamsız biletler de satışa 

çıkarılmıştır. 
Bunlar da ayni · fiatlere 

satılmaktadır. 
Devamlı bHetin faydası, 

bir biletteki numaranın bir 
planda üç defa tecrübe 
edilmesine imkan vermesidir. 

Devamlı biletlerin her 
ayın 2 inci günü akşamına 
kadar mesela bu sefer 1 inci 
kanunun 2 inci günü akşa
mına kadar değiştirilmesi 

lazımdır. 
Bu raribten sonra biletler 

başkasma satılabilir. O tak
dirde eski biletinizin şansı
nı artık bir defa daha de-
neyemezsiniz. 

~~--ı:l!:m ....... ,.. .. IRZl .......... ~ ....................................... r::zı~-.ınıc.ı ... c•~s==~u~z~ı:.~a==::::~~w;::::az•=:::=1,ı Biletlerinizi değiştirmekte 

Milli Piyange Biletlerinizi ( SA.~ DET ) 
lilt••lnden altrHZ } Corak\:ep\I P'tll11:nerke1i ~''''" No. A64 Huaa Talut~ Ôade, Telefon 1497 

veya yeni bilet almakta ace
lt1 ediniz. 

Tali ıizi bekliyor. 



SAHiFE 4 

Otobüs ~ z sı 

Evvelki gece Şehir gazi
nosu önünde 412 numaralı 
otobüsün makine kısmı de
nize saplanmıştır. 

Otobüste bulunan demirtl 
aıtaeı Ali Can, lbraliim Ka-

-----------------------ZABITA HABERLERi 

Araba hayvanı 
nı yaralamak ----Aofartalar caddesinde lı
mir 20 sayılı taksi şoförü 

Hasan oğlu Kemal idaresin

de bu1uaaa otomobiUe ge
lerek 117 sayıh araba sürü· 

cüsü Salih oğlu Muharremin 
idaresindeki arabaya çarpa-

rak hayvanın göğsünden 
yaraJadığındandan suçlu şo-

för yakalanmış ve hakkında 
muamele yapılmıştır. 

--o--
Makasla 
yaralamak 

Hükümet Adliye binası 
önünde fotoğrafçı Musa oğ
lu Asaf Ataç ve Yusuf oğ
lu Celil ÔzeJ, mağdur fo
toğrdçı Hasan oğlu Fehmi 
karakola müracaatla suçlu
lar tarafından muhtelif yer
lerinden makHla yaraladık 
laraodan şikAyet etmesi üze 
rine suçlular yakalanmışlar 
ve haklarında meşhut suç 
zabtı yapılmıştır. 

--o--

Yaralamağa 
Sebebiye ~ 
Kemer Gaziler caddesin

de araba ıürücüsü Adem 
oğlu lbrahim Ağırbaş suçlu 
geceleyin arabası ile g .-.f
mekte iken ve içirıde bulu~ 
nan Remziy~, Hatice ve 
Mehmet oğlu Ba ri buluo 
dukları halde arabacı karan· 
lıkta etrafını göra.ıiyerek a

rabanın devrilmesinde içia
dekiler yaralanmış ve mem

leket hastah nesine kaldırıl
mlf ve hakkında tahkikata 
başlanmıştır. 

---o--
Açık yerde ku
mar oynamak 
Alsancak tenis kulubü arka
sında A.t:arya oğlu Şemoil 
Barizak, Mahmut oğlu Cum
hur Zencirli ve Hasao oğlu 
Ahmet Büker suçlular teuis 
kulubü arkasında kumar oy· 
nadıklarını ihbar edilm - si 
üzerine suçlular yakalanarak 
ellerinde zarlar ve üzerk
rinde de para zuhur etti
ğinden suçlular hakkında 

kanuni muamele yapılmııtır. 

rakaş, Adil lmre, bunlar el
lerin den yaralı olduğu halde 
otobüsün arka penceresinin 
camı kırılmak suretiyle çıka
rılmışlardır. T ah ki kat devam 
etmektedir. 

Dünkü hava 
muharebeleri 
küçük mik-
yast oldu 
Londra (A.A) - Hava ve 

dahili emniyet nezarttleri cin 
tebliği : 

lngiltertt' üzerin Alımın 
tayyarele dün küÇük mil: 
yasda bü uo:lar ylpmıştar
sada lngiH~ .aycıJ.61 süra tle 
karşılayarak Alman tayyare
leriai dağıtmıılardır. . .. <.sar 
ve ölü pek azdır. 

Mauş denizinde bir düı
man bombardıman tayyaresi 
düşürülmüştür. 

---o---
Marsi~yada 
yeni alarm 

işaretı 
Marsilyn (A.A) - Havas 

ajansı bildiriyor: 
Evvelki gece larm iş ıt reti 

verilmiı ve ışıklar saat 3,58 
de söodü:ülmiiş ve sla ım 
5,3) kadar dt:vam ehni ... Hr. 
Bu müddet zarfında tay) are 
gürültüıü işitilmemiştir. 

---o---
lngil·z tay}' -
reler Elbas ı ı 
bom baladılar 

Kahire ( A.A ) - lngiliı 
bava kuvvetleri çok f ... na 
hava şeraitine rağmen Etba
Sana bir saarruz yapmış ar
dır. Tayyarelerio attıkları 

bombaların h psi hedefe 
düşmüş, yalnız hat'anın fena 
olmasından zararların oı ik· 

tarı tesbit edılemcmiştir. 

Bir posta me
muru mahkum 

oldu ••• 
lstanbul - Pangaltı pos

tahausinde havale evrakını 
tahrif suretiyle 7000 lirayı 

ihtilas eden havale meoıuru 
Şadi ağııcezaaa 5 s"ne 10 
ay hapse mahkum oldu. 

--------
Bıça teşhi i 
lkiçeşmelik Kahraman so · 

kağanda Mustafa oğlu Ka
dir lmer bir alacak mesele
sinden şöför Abdullah oğlu 
mehmede bıçal~ tet1hir etti
ğinden suçlu yakalanmıı ve 
hakkında meıhut suç zabtı 

yapılmııtır. 

(Halkın Sesi) 2S 2nciTe ..... 

F oı Pı ·penin Ulus G 
zetesine Beyanatı 

Ankara - Alman büyük 
elçisi Fon Papen "Ulus" ga

zetesine beyanatta buluna
rak demiştir ki: 

"B~rlinde ikametim esna · 
ıında gfıya yapmış olduğum 

beyan ta ~ Almanyadan dönü· 

şümde Tü k basınından mut

tali oldum ve çok hayret 
ettim. 

Şunu ehemmiyeti ... kaydet 

m 0 k idcrim ki, bu ruefruz 

b~yauata bağlanan hütü. ta

tip'e· tamr. men esassızdır. 

Çünl'.ü b~n a la böyle beya-

Türk Gazetele
ri nediyorlar? ----(Baştarafı Birinci Sayfada}

CU M HU Rl YET 

Yeni nizam manevrası 
-o-

Yun~s Nadi: 

Samimi olmak için mih-
ver devletlerine tasavvur 

·olunan yeni cizam ö ce 
açıkhğ• ile oıtaya koymak 
lazımdır. Dünyada hakiki 
olarak böyle liir nizam ku-

rulabilmek onun milletlerin 
samimi muvaffakiyetlerioi 
kazanabilmesi ş rtbr. Bu 
ise onun bütün şartlar ile 
ortaya konulmasma. tetkık 
ve tenkit ~lunmasına bnğ-
hdır. 1 ab&kkume dayanacak 
bir uizamı milletierin muka
vemetiyle yıkılmaktan koru 
mak içi mihver devletleri 
ordularını d ima seferbe r 
bir jıtndarma vazifesiyle mi 
mükellef tut cakler? Bunun 
imknnı yoktur. Y ni nizam
dan bugün için anlaşılabilen 
tek dbet şudur: logilteresiz 
Aırrupa, logilteresiz dünya! 
bu şekille yeni nizam esa · 

sen gayri tabii ve gayri 
mümküudür. Kaldıki logil· 
tere bütün kuvvd ve kud
retile mücadelede devam 
ediyor. O halde ne yeni ni 
zam aşikardlr ki bu sadece 
bir manevradır. 

•*• 
AKŞAM: 

Avrupada kurmak is
tediği geni nizam bir

liğinden Almanua 
ne bekliuor 

-·-
Necmiddin Sadak 

Bunun içindir ki Alrnanya 
logiltereye karşı devam edcu 
harbı, müttefiki ltalyanın 

hezimetini şimdilik bir tara
fa bırakarak, lllzum11uz ihti-

FON PAPEN 

latlar çıl<arm2rlan, bütüo 
g .. Hetin\ bu yeni nİZlm 

blolrncuo t şldliue vakf ·t
miştir. 

Kimine yüksekden ülke 

ler ihsan ederek, kimine 
cömt.rlçe teminatlar vererek 

bazısına tehditler sııvurarak 
bu işi başarmağa çalışacak 

tır. 

Kim aldanacak, kim kor· 
kacak, daha beJli dcğıt. Fa
kat netice şudur ki lngiltare 
bununla mağlup olmayacak
tır. .. ,. 

TASViRi EFKAR: 

Sulh istigaruz fakat 
harbe hazırız ! 

-·-
Hükumet bugüne kadar 

aldığı tedbirlerde tam bir 

isabet gö terrniştir Bu ted
birler belki günden güne 

a&tacaktı- ve icrıbı hale göre 
artrnalıdu. Şunu temin ede-

riz, ki milletler , hükumetiyle 
beraber bu tedbi~leri ken-

dine tamaroiy le mal ede
cektir. 

Evet, tekrar ediyoruz, sulh 
perveriz, harbin bu temiz, 
güzel riya ve hırs tanımaz 

yurda musallat olmasını iste
miyoruz. Fakat o zorla ge-

lecek olursa, bütün milletçe 
onu kabule tamamiyle ve 

kat'i surette hazırlanmış bu
lunuyoruz. 

iKDAM 
* . .. 

Hazır ve tedbirli 
olmak 
-o-

Abidin Daver: 

Hükumetin de, milletin de 
hedefi, harbin bazı gafil 
avlanması için l:iazır ve tet
birli olmakdır. 

Bugünkü şartlar içinde 
milli emniyeti ancak tam 
uyanık, tam hazırlı ve tam 
tedbirli olmaktır. 

natta bulunmadım. E• 
bu gibi beyanata her t 
siyasi te amüle mugayır ol 
du. • 

ale ve Bld 
limanları şi 
detle bomba 
dıır an edildi 

-·--
Lodra ( A.A ) -

a jaosı bildiriyoı: 

lngiliz bombardıman t• 
yarel ri güneş battıktan ıo 

istila limanlariyle, uzun 
zilli top m~vzileri üzeri 

muvaffakıyetli b6cumlar 
mıştır. 

Atılan infilak bomba 
Fransız sahillerinda 30 kilf' 
metrelik sahayı aydınlatoaır 
tır. lnfiliklarıa tiddetiadl' 
Kenet sahillerinde evler ""
sılmışhr. Bombardıman• 

ve Blum limanları esas bl' 
d~f teşkil etmiıtir. __ .... __ _ 
Cevdet Keri 

lncedayı 
--o--

B. Ali Çefrckayanıa yeti• 
ne Münakaıit Vekili oJIJ 
B. Cevdet Kerim loced•1' 
1894de Sinopta doğmutto' 
Harp Akııdemisini bitirOIİff 
Kurmay binbaşısı olmuıtot• 
Harpte yaralanıp Karacij'•" 
riode bir kurşun kal011f' 
oskerlıkten oyrılmıthr. Si•'' 
mebusu seçilmiştir. lJıol 
müddet C. H. P. lıtı•b-' 
Viliveti idare heyeti reif' 

Hğin.de bulun muş; fırkaol' 
umumi idare heyeti ııab• 
ğmda da tetkilitçıhğıtl' 
büyük bir faaliyet g&atet' 

mittir. Sevilen hatipleriod•" 
den dır. 

YENi SABAH: 

Hüseyin Cahid Yalçıa '/,I 
dığı bir makalede diyor ki: 

lngiltere biitlln devleti•-' 

ve milletleri bir bayat fi 

memat miicadeleaine dafl
1 

etmelidir. Bugftnkli miılıill" .... ,, 
liğin, iki yüzlülOğOn, rı,-1• kirhğın te menfaatprettl 

b - .n.ı -. kat'I ğin hesa ı goru ecesrı 
surette bilinmelidir. 

Yeni nizam maskesi alt•~ 
da Atmzın tabiiyetini kab 
eden milletlerin hiç bir S'" 

man b6rriyete ve iıtiklil~ .. 
liyik görBlmiyecekleri dek•f 

mez bir prensip olarak u•• 
olunmalahdır. 


