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1!1. u1gar Hariciye Nnm 
'liiia Popofun Bulgaristanıa 
~kip ettiği harici siyaitet 
•kkında yaptığı beyanat 

~f' "' ve b arelca t ile de bir 
t lt daha ve devamlı olarak 
d'tyyüt ettiği takdirde hu· 
~~tlarrna yakın veya uzak 
ıç bir meml~ketten çekint:· 

Ctgi biç bir şeyi olmadığını 
~~ kalınıyacağıni söylemeğe 
t •le lüzum görıniyoroz. Ye
t~r ki bu sö•lerin samimiye
ltıi iapat edecek her glio 
ttı.i bir misal ve delil kar
tıııbda bulunu)19un. 

Bulgar aa.ımnın, Türkiy•!' yapılan hazırhklaruı te-
•fii olduğunu takdir etme

li Ankara ile Sofyaya bir 
~it iktııadi, ticari hatta ıi· 
r••i meselelerde aalaımak 
'-'lc&aını baıırlayabilir. 
~ \' alau yeai Türkiye hi· 
U illeti ıibi Türk milleti 
t t.aJaşmak, 11.ı!aımak •e 
''•iımek iıtiycnler unutma
-.~ladular ki ıerek Türk 
~1~leti •e gerek Türk dev-

h için yalnız bir aeti ge
ltr akçe, tek makbul •e 
~'teber bir hediye •ardır 

1 o da samimiyett•n iba
•ttr ır. 
~ SIRRI SANLI 

~tüksel radyo
'tınun verdiği 

bir haber 
~ lorıdra ( A.A ) - Kief 
, tyet radyosu ltalyan· Yu
d 'ıa muharebesinden bahse
b crlcea bunun en şayanı 
t ~}>ret noktasının, Yuoanis· 
L'Q iİbi küçük bir mt mf e
"tt' \ lq askerce ve silahça 
b~bdisine bu derece faik 
rı;' düışmana karşı muzaffer 
'tlıası keyfiyeti olduğunu 
, ''et etmektedir. Bir çok 
t~l~lt&lc:en noktalarmın ln
t tı askerleri tarafından iş
•~ ~dilmesi ltalyanlar ta
b~ı 0dan gelecek bir muka
~~ ta•rruza karşı mühim 

' 
lkülit verecek bir hidi

'cl' ~l •r. Bu sebeple ltalyan • 
>t ~•ıı kuvvetleri tarafındanj 
lll J)ılacak muk• bil taarruzua 
'-' '-•affalrıyetaizlij'e uğra· 
~l~•ı biyiik bir ihtimal da-

'llded' b· ır. 
•td •ier taraftan Brüks~ı 
~b. )OsQ da Yuaanistaala 
lltk· 
~ 1Yenin ltalya ve Aiman-
~ tarafından Bılka11lar için 

•ırı ~, •n•n proırama karşı 

\~~ftllt ~tlr1rdılı:l1rıaı ıly
llir, 

l a:!giltereye YUNAN 
12 bin KUVV r LE satılan 

tayyare 

'~iavaı 
l 11a .n 

n- Türk Gaz tele
ne diyorlaT? 

--·---
Ntn•york ( A.A) - Hazi

ae t)ez:aretinde yapılaıı bir 
içtimaında bahriye rıazm, 

hariciye müsteşarı daha 
bazı alAludarfor hazır bu
hrnmu,tur. lngiitere.ye on iki 
bin tayyare hakkı il da gö. ü~ 
fÜlmüştür. 

Bu içtimada lngilte1 ·ye 
verilen malzeme içtiınaın 
başlica mevzuuu t şkil et
miştir. 2 milyar dolara baliğ 
olan sipariş g elecek seırn 4 
milyarn baliğ olacaktır. 

- ---------·---

Bulgar Harici
ye N9zırı dün 

nutkunu 
söyledi 

ILERL YOR 
--o--

Aticıa ( A.A ) - Yunan 
orduları, şid detli muba,.~he

lerden sunra yeni h•p ~l •t "~ 
bir çok esirler almıştır. Yu
uan kuvvetleri Ergir;}' , ild 
kilometre m-eaafed ·ki t pe· 
leri kiınilen işgal etm . ştir. 

Düımandan külliyetli m1k
tarda harp m:ılzemesi iğti
nam edilmiştir. 

---o---
Roma yadaki 
haik nezdinde

ki silahlar 
toplanıyor 
Bükreş (A.A) - Hüku

met neşrettiği bir em ima· 
mede balkın elinde bulunan 
bilumum silahların üç gün 
zarfında hükumete teslim 
edilmesi bildirilmiştir. Bu 
emirname demir muhefızlar-

~:,r.l&"m /la bütün Rumenlere ş-:mil-
~LMl3•f; dir. Yeniden birçok kimse

Bulgar Kralı 
BORIS 

Tokyo (A.A) - D. N. 8. 
ajansı bildiriyor: 

Bulgar hariciye nazırı B.Popof 
dün Sobranya meclisinde 
putkunu söylemiştir. Bulgar 

H. nazırı Bulgaristanın harp 
dııında kaldığrnı ıçın mem-

nuniyetini izhar ederek d.~
miştir ki: 

Hiilcumet sulhu muhafaza 

için elinden geleni yapmak

tadır. Cenubi Dobricenin 
Bulıariıtana iadesi mühim 

bir hadisedir bu hadisenin 
yalnız maddi değil manc:vi 

fok büyük bir kıymete ha
izdir. Bunun ıçın mihver 

devletl~rine ne kadar te
şekkür etsek azdır. Zira 

Dobrice meselesi adilane 
ltir t•ldJde bılle~ilmiıtir. 

[ Devamı ftac:I 1a,fada ] 

ler tevkif edilmiş ve bir 
profesörl Burgonun katilJeri 
idam edilmiştir. 

----o--·-
Arjantin ve 

Urugvay 
Hariciye 
Nazırları 

Bonesayeres (A.A)-Ar
jantin ve Urugvay hariciye 
nazıdarı bir mahalde top
lanarak Amerika tarafından 
ortaya atılan askerlik 

1 seleıi görüşülecektir. 

--o---
me-

ŞiMALİ 
AFRIK,DA 
ln2ilizler bir 
Italyan müf
rezesine bas
kın yapt a 
Kahire (A.A) - Kassnba 

muıtaka~ında yapılan müsa
demenin vuku bulduğu y~r
de 17 düşman cesedi sayıl
mıştır. Pusuya düşürülen 
ltalyan motosik1etci guru
bundan Oç motosikletçi esir 
edifmif, ayrıca yedi moto· 
siklet bir miktar teçb ·.zat, 
mitralyöz esliba Ye mühim
mat iğtinam edilmiştir. Gal
labnlın şark b61gesinde top· 
çumuz yeniden faaliyete 
ıeçmiştir. Sair ~ephelerde 

it•r• dei•r bir lııareket ol· 
•••ıtbr. 

nistanda 
• k da 

hal 
Si 

ödü 
Atioa (A.A)-ltalyan tay

yuelerioin açık şe.birlere 
yaptığı bücnrular neticettin
de sivil halkhrn 604 kişi 

ölmüş ve 1070 kişi yoralan
mışbr. 

--o--
Noel 
Münasebet·ı 
Londra (A.A)-laş nazırı 

Noel bayramı münasebetiyle 
halka 120 gram tereyağ ve 
60 gram çay verilmeai te· 
karrür etmittir. 
Yaş ve kuru meyve ithal 

ediJmiyecek yalnız portakal 
getirilecektir. 

--o----
Harp dolayisile 

Fransa· çok 
zarar eördü 
Vişi (A.A) - Harbin de· 

miryoltarına, köprillere ve 
tünellere yapbğı zarar bir 
milyar franktır. 

Tahribatın vüsat ve ve
bametioe rağmen imar iş
leri müıait safhada cereyan 
ediyor. Son malfımata göre 
bombalar ve obüslerle ha
rap olan köprüler ve tünel
lerde açılan 1690 gediğin 
yüzde doksanı tamir edil
mişti,., 40 bin metrelik kab
lo tamir edilmiştir. Harap 
köprüden 18 zi sene niha
yetine kadar seyrüsefere 
açılacaktır. Tahrip edilen 
28 tünelden on ikisi yeni
den inşa edilmiştir. 

E~nebi karikatörlerinden: 

--o--
ULUS: 

Tedbirlerimizin 
hedefi 
-0-

"Kemal Turan., 
'l ürkiyenin h .. rp dlŞ\ kal

mak kararı değişmediği hal
de harp sahalarına olao me· 
safesi bayii ksıalmışbr. Te
abhütlere, hatta alemin mu· 
vacebesihde söylenen nutuk-

lara rağmen bir gece sa.ıt 

üçle ültimatom verilip erte· 

si sabah taaı ruz~ geçildiji 
bir devirdeyiı. 

Harp, bütün sulh arzula
rınıza ve mevcut mücadele
lere karışmamak kararımtaR 

rağmen bir gece gelip •İzi 
de bula bilir. 

Tekçare herhanri taarruz eme 
Jiode olanlara karşı yeail
me:.: :Jir kuvvet olduğunuzu 
anlatmaktır. 

Alınan tedbirler, ağır bir 

tecrübeye mabaJ kalmadan 
çok şeylerin anlaşılmasına 

imkan verir. Karşıdakiler 
anlamak kabiliyetinde olma

salar bile sizi gaflet llzere 
bulamazlar. 

Tedbirlerin ciddiyetini ••
tanda.şiar kavramıştır. Diin 

Anka:;-anın kesif keranhğına 
biç bir ışığın sızmaması, ho· 
dudu beldiyen bir askerin 
vazife hissi içiude kapıların 

ve pencerelerin karartıldıtı· 

nı gösteriyordu. Emniyetimiz 

için daha başka tetbirleri
miz olacaktır. Nefiıl~rimiıi 

birçok şeylerden de malarum 
edeceğiz. 

- Devamı 4ncü sahifede -

el ve ışve bu!~. 

Ne oldukları belli olmayan böyl~ z rif kadınların cilve 

•• it•e bombalarından yangın bombaları atan düşman tay• 

yareleri kadar sakın•ık llıı• ıelditiai hi, bir zaman 

wa•t•••ahyıı !.. 
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fH-;;tı;-;;;fiai;ı;;;;;i;~ C.H.Partisi umu
l Hauatta, herkes Muvaffak İ ~ •d r h t • 
1 Olabilir mi? - Eret ! ~ mı l y l 
1 Yazan: SlRRI SANLI J 
, ______ -117- BMWDl.-KDUlllM AZALIÖINA s çıL· .. NLER 

Milli Şef im izin 
muyaff akiyet sırları ____ .. ___ _ 

-3-
0nua bir işaretine müaeyyıı bulunnyo

ruz. 
Denilebilir ki dünya üzerinde bu zaman

da bu kadar tesanüd ve bu kadar inaoış 
ve birlik görülmemiştir. 

Bugün 18 milyonluk bir killeY.ij bu de· 
rece samimiyet ve buyruğuna bağlıyan bir 
şefin muvaffakiyet yollarındaki bu nferi 
ne dilnyada biç bir fert sahip olmamış
tır. 

* * :J. 

Ismet lnönü hem Osmanlı ordusunda 
hem istiklal savaşında ve Cumhuriyetin 
kurulmasında ulus ve yurduna karşı yap· 
bğı büyük fedakirhklar ve hizmetleri hak
kında çok kısa malumat vereceğiz ve bu 
yazımızda hayattaki muvaffakiyet sırların
dan babıedeceğiz. 

Atatürk ve ismet lnönü bu iki müstes
na ıahıiyetin bütüa Türklerin yedi yaşın
dan yetmiş yaşına kadar olanları yan yana 
bulunduklarını görmiye alışmıştı. Merhum 

Atamızın her vakıt yanında çalışan bu 
çok değerli idari ve siyasi ricalimiz, insan
ların elde ~debileceği en yüksek ve en 
müstesna vasıfları kendi mevcudiyetinde 
toplayan en yüce şahsiyetlerden biridir. 

ismet Inönü dünyanın en mükemmel ve 
eo bariz bir kudretli askeri olduğu kadar 
iasanlık, fazilet ve meziyeti de büyük ve 
çok dürüst bir şahsiyettir. 

Bu kudretli başkanımız daha pek genç 
yaşında çok yakı'°ıklı ve seyimli bir subay 
iken Yemende gösterdiği muvaffakiyet ve 

dirayetini bilmiyen hemen yok gibidir. O, 
Balkan harbinde, şer'iye muharabelerinde 

Suriye bozgunluklarında büyük ve ağır 
musibetlere kabramanane göğüs germiş, 

Sakaryada, lnönünde, Duaılupınarda bir 
çok muvaffakiyetler elde etmiş ve en son 

Lozanda dünyanın en mfüntz.z diplomat
larını keskin ve harikulade zeka ve feta-

netiyle idare ve bu suretl t kendini bütüa 
dünyaya tanıtmıştır. 

ismet loöoü, harbiyeden erkaaıharp ola
rak çıktıktan sonra kura ıle Edirnede ikin·· 
ci ordu emrine verildi Burada, o zamanlar 

SeJinikte kurulan ittihat ve Terakkiye 
yardıın için derhal gizlice beğendiği ve emin 

olduğu samimi erkadaşlarından mürekkep 
bir cemiyet teşkil etti ve askerlik ödevin· 

den başka bir de bu vatani işle uğre.şma
ga başladı. 

Edirne htanbula yakın olduğu için ve 
Selinik kadar serbest bi muhit olmadı
ğından ismet lnönü ve arkadaşları pek 

büyük bir dikkat ve gayrdle çahşıyorlu
dı. 

Meşrutiyet ilin edilir edilmez, genç ve 
münevver arkadaşlarile birlikte ismet laö
nii de harekete geçti ve kiyasetle ve yük

sek zekisiyle idare ettiği gizli cemiyeti 
birdenbire ortaya atıldı. Bu sayede Edir-

nede de meşrutiyet kolaylıkla •e hiç mu
kavemet görmeden ilan edildi. Beı on gün 
burada baş kaldırmaya cesaret eden irti· 

caı büyük lnön6 zeki ve fevkalide tetbi
ri sayeıiade derhal baıtırdı. 

(Denmı YM') 

----.. --·---
Aukara (A.A) - Haber aldıiımıza gire Cümhuriyet 

Halk Partisi idare heyeti azasından Cevdet Kerim lnceda-

yının Miaakalit Tekilliiine •e Mimtaz Ök•enia ticaret 

-vekilliğine tayialeri üzerine partiaia miinaal kalaa ••umi 

idare heyeti azalıklarına Maraş mebusu Hasan ft.eşit Tan· 
kut ile Ehizık mebusu Fethi AJtay seçilmişlerdir .• 

------··-----
AL IANL R MEML ~KETl

MIZDJ.:N 
VE 

TUTÜN V ?t MEY
AL C LAR 

htanbul - Ankarada temaslarda bulunduktan sorıra 
şehrimize gelen Almao ticaret heyeti, tütlin ve kuru mey-

ve almoık için burada alikadarlarla müzakerelere b şlamış · 
tır. 

---.. ·-~--
Ort o~ull rda 
ÇALIŞTIRI ~ AC _K YA .. -

DIMCI MUALLiMLER 
müddet yudımcı muallim 
istihdam edebilmek üzere 
bir layiha hazırJamışhr. Bu 
layiha 26-12 1940 tarihin
den itibaren yardımcı mual~ 

Orta tedrisat mekteple
rinde talebe sayısı her se
ne 15-20 bin miktartnda 
çoğalmaktadır. Ma~rif ve

kaleti orta tedrisat kadro
larının asıl muı. ilimlerle dol
durulmas: içio tedbirler al
mış, bu meyanda yükek mu
allim mektebinin, Gazi ter
biye eustaüsünün kadrola
rını gerıişletmiş, lstanbul 
üniversitesinde yabancı dil 
muallimi yetiştirmek ÜZt;r~ 

kurs açılmış, tarih, dil, coğ
rafya fakültesinde bir kısım 
talebenin mualJim yetiştiril
mesi için ku s usulü ihdas 
etmiştir. Buna rağmen orta 
tedrisat muallimleri ihtiyaca 
kafi gelmemektedir. 

lim istihdam! için üç sene
lik bir müddet daha alın
maktadır. 

·-r-"E" 

Lejyo 
il2'a 

er polis 
edildi 

Maarif vekaleti, orta ted
risat kadrolarında oaha bir 

Berlin (A.A) - D. N. B. 
ajansı bildirjyor: 

Demir muhafızlar reisi ve 
başvekil muavini Horya Si
ma ihtilalden onra teşkıl 
edilen Lejyoner polisi ilga 
etmiş ve bu suretle vazıfe

sini tamamlamıştır. 

'~·~~~~~~~~~·~~~~..:ı-~~~~~~~~ 
!ELHAMR Sinemasındai 
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: 1 --
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ALMAN 
CASUSLARI 
AM RiKADA 

1 Ve Almaidarın P•• nl ıra · 
mıyan lngillzler ____ .... _ 

Y aza1ı: Halil z~ki Oı-::., 
=== 

- Duruı•z. Naınl ta11:şacaiız? 

- Be11 tanırım. Sizi orada rirmiıtl-· 
Ba cevap üzeri•• Rumrihiil aizı açık 

kaldı zira telefon kapan•ıştı. 

Hinderburg kahvesi Nevyorlırun kE;laba" 
hk bir mahallesindeki bu kahve ciddet 

bir alman kahvesidir. O. ada yalnız al111al!I" 
ca konuşulur, orada alman usuliyle yeoir 

ve içilir. Orada yalnız alman musikisi ifİ" 
tilir, yalnız alman dansları oynanır, bütOll 

şe a1t almaadır. Taın sekizde Rurnrih bll 
kahvede isbatı vücut etti. Çünkü alaıall 

bahriyelileri karaya çıktıkları zaman bll 
k ıbvede buluşurlar. 

Rumrih kahveye girdi. Ne tarafa gide" 
ceğioi kestiremediği bir aoda köşede bir 

masada oturan biri kalktı ve kendisiD1 

bir işaret yaptı. Yeni casus 32 yaşlarınd• 
orta boylu cevval mavi göı.lü, kısa saçb, 

biri ile karşılaştı. O anda bu adamın mDt
hiş meşrepli bir şey olduğunu anladı. 

Bıı zat Kari Sluster idi. almanyadaki 
casus merkezi ile NeYyork casuslarının İt" 
tibabna memur idi. 

- Ru~rih oturunuz, size diyeceklerilll 
var diyerek söze başladı. On dakika ka .. 
dar dereden tepeden konuşuldu. Sluıtır 

garsonu çağırdı. Kadehler dolduruldu: Mi· 
:safir kadehini kaldırarak: 

- Hitlerin sıhhatine. Diye içti. Rumrib 
te onu taklit etti. 

- Hitlerin sıhhatine. içti. Sfuıter söı• 
başladı. 

- Sizin gibi genç küçük :ıabitlefin bi
zim yaıırdımımıza koşmaları ne kadar bo" 
şumuza gidiyar. 

- Rumrih bu vesile ile Fübrer ve •'"' 
manyayı ,methe girişti, fakat Sluster sözB• 
nü keserek: 

- Ya, ya (evet evet) bu şarluyı bilirirD· 
Bunur. uakaratı para talebiyledir. Dedi. 

Rumrih kızardı ve kekeliyerek: 
- Masraflar, mu-ıyyeıı bir ayhk .... Diy• 

mırıldandı. 

- Evet zaten bu böyle olur. Siz Sınit 
adlı biriyle görüş .... ceksiniz. O size her aY 

muayyen bir para verecektir. Kıymetli 
evraka ve istihbarata gelince onun para-
sını ayrıca al ceksını:z. öyle ki bu yüzdeli 
bizden şikayet etmiyeceğinize kanaatiOI 

vardar. d~di ve garsona üçüncü defa içki 
getirmesini işaretıni verdi ve devam etti: 

Rumrih berı i dinle: 

Amerikanın deniz filosunun iki tayyar• 
geınisi vardır. Bunların hakiki pl.inlarıD1 

isterim. O plaolrır ki isabet ve batalarıo• 
da göstermiş olacaktır. Bunun için biz bill 
dolar vermt>ğe hazırız. 

Ruınrih sustu. Bin dolar. Bu rakalll 
Rumrihio luıfasında bir sademe hareketi 

yaptırdı. Biıı dolar! fakat bu planları •• .. 
sıl elde etmeği diye düşündü. 

Bir an sükitten sonra Sluter devalll 

etti: 

- Bunları elde etmek çareleri yok de
ğil! Genç deniz zabitleriyle temas edioİ~· 
Onları kadınL.ula tanıştırınu. Para teklı"' 
finde bulununuz! Biz ödeyeceğiz. Ba İl 
ancak böyle olur. Bak bir şey saklamıyo"' 

rum ... 

-D••••• ••'-



dayı elindeki kapalı 

uzatırken: zarfı bana 
-------·-·-------

latebak baluntluia• ıı- f 
içeriıinde fse•e • iki 
' diiıüalyorda•. Tiir
lımet... lımetia eYi •e 

-Banp, decli•. iize baya• 
lımet rladerdi. 

Yarısından ıonra oda
liren a-öli•· 

rece lsm . tin evıode 

Uyumadan ubak\adiy
lcendi evimde de ayoi 

111Uı gece gıbi bir gece 
1ordum. 

lclard.-a ötüşea boroz
••ktin ilerleyip sabahın 
,!bimı haber ! verirken, 
"•pakla ıma çöken bir 
1 la, vücudumu saran 
'-1uşqk luk beıu kcndim·S 
leçi mit Ye her teyi 
llrnıuştu. 

recenin sabahı i6ıle
•çtığım fzaman, odama 

il filaeı ziyaları bana, 
6ileye yakin olduğu

~lllatmıştı. 
haı:nadan e•Yel geçirdi
~lya ilemi, uyuduktan 
' bir riya ilemiae din-

'· Likin gördiiillm rü
biçbirini aklımda ta-

~ •ttım. 

iia, öğleden ıonra an
~tnpimi tophyarak, saat 

do;ru Karııyakadan 
.' g~tim. Yapılan bazı 

lcoatroJ etmek üzere 
tıya uğramış ve yazı· 

4 
de bir kaç dakika 

taktan sonra gitmek 
~•ı1rJaoırken, ümit et-
1111 b' . f. b . ır mısa ır enı yo-

l '' alakoydu. 
,.._ 'd wo d 

gı ecegım sısra a 
'"enıio kapısını vurup, 
h giren Aslan dayı idi. 

~- dayı elindeki kapıh 
'tfı baaa uzatırken: 

- Hay1rela1 dedi. Bir şey 
mi Yar? 

Omaılarını yukanya lcal
dırır dudakların• hl>kf' rck 
"bilmiyorum" işaretini v •r
diktea .!Onra cebinden bir 
de dolma karem ~ıkarak: 

- Galiba bu da sizinmiş, 
dedi. 

- Haaa.. Ewet, 
TeşekkDr ederim. 

- .1otca 1·al bay. 

dedim. 

- Biraz otururmaz mısın 
Aslan dayı? 

- lflerim çok, hm11rlık 
yapıyorum, bayım. 

- Ne ha:ıırhtı bu? 
- Ben de biımlyorum. 
- Peki. Haydi gllle g&le. 

Ayte teyze Ye lımete çok 
çok selim. 

- Bat 6stlne. 
Aılan dayı gittikten sonra 

zarfı •~arak, bu zırfıtı içe· 
riıinden çıkan kadın eliyle 

yazalmış bir yazıya röı gu
dirmeğe batladım. 

Okuduğum klğıt ismet 
tarafından g6nderilen bir 
mektuptu. Gayet aheste ya

zılan bu yaıı f6yle başlıyor-

du: l 
"Sayın bayım! 

Size bu mektubuma yazar-ı 
ken, beni anbyamadıitnııı 
ı&ylemelcle belki ıiıi kırmıt 
olacağım. Likin hakikati 
öğrendikten sonra affınıza 
mazhar olacağıma eminim. 

-Sonu var-

-s.;;ı;~stbır~
kılan 22 mil-

• yon esır 
Rus Çarı ikinciAlekıaadr 

1861 senesinde imzaladığı 
bir muahede ıonunda 22 
milyon esir serbeıt bırak

mııtır. ............ .. .......... .. 
1 ·- eçecilere ıoıun 
t,ooo Lira MUkltat Var 

Keçeciler Tevfıkpaıa ha
mamı ittisalinde yeni Güzel 
İzmir tatlıbaneainia miaafır
lerinize ikram edilecek ala· 
franga ve alaturka ( 1001 ) 
çeıit tatbaı bu dikkinda 
bulacakıınız, Halia Maraı 
yağından olan tatlıların bi· 
leaioi bulanlara bin lira mil· 
kifat var. 

Keçeciler Güzel lzmir 
10-7 TATLIHANESI 

Milli 

<"•lkın .. •I) 

--o--
Çok ıuı netlceıer 

ıerıuar ----
Me•1eketimizde küılk 

saaat erbabrnın çoialwası 

Ye k6ylerimizde kUçOk sa· 

natfarıa inkişeh maksadiyle 
bundan tıç ay eYvel Uç vi
liyette açılan seyyar maran· 
gozluk ve demircilik kurs· 

ları gayet m&ıbet neticeler 
vermektedir. 

Haber aldığımıza göre, 
Ankara vilayetinde ilk dev-

Top ve 
müt 

iki yanık ara11nda ; 

4 laci ICUu 

bombad n daha 
iş gürültü?! 
------

- Ôyle bir ıey icat ettimki azizim, m6tbiı ı&rlUtll ko· 
parıyor. 

- Yeni bir top Yeya bomba mı? 
- Hayır bilemedin, bualardan daha m&thiı ye daha r•-

rlltOlü ! 
- Peki söyle, ben ketfedemedim. 
- Karıma iıtedij'i robu almamak. Don biraz dlnyanıa 

llldığ'ı son şekil üzerine biraz karıcığım dlitünceli hanket 
etsek fena olmaz d edim, v•y seamisid bunu •Gyleyen evin 
içine sanki yıldırım düşmüş gibi ortalık allak bullak oldu. 
ıelimet çare iai ancak pabuçları giyip ka~malda buldum. 

Sen de ey okuyucum, b5yle zamanlarda biraz geleceii 
hesaba katmıyan ve düş&nmiyen böyle bayanların haline : 

ister GOi, ister Alla resi Etimesğutun Şebididali 
köylindt>, ikinci devresi Bi-

-----------------~---=-ç-._..,_.,s,_..-------------tik nahiyesinin Halkavan 
k6yünde faaliyetlerini ta-
mamlayan bu kursun üçiln
cil devresi bu defa Zir na• 
hiyesinin llyakut k6yünde 
faaliyete baılamııtır. 

·Tekaüt kanu
nund --o,--

Geçen ay 

evlenenler 

Ankara - Teka6t kaououaua 68 inci maddeıi Ye bu 
madde ile 97 inci maddesine ekleomıı fıkraların deiittiril
mesi hakkındaki kanun layihası encilmenlerdea ıeçerek 
mecliı ruznameıine ahnmııtır. . -o-

İkinci teşrin ayı içinde 
Jımir belediye evlenme dai-

Liyihanın aldıiı ıon ıekle g6re tekalt ıandıj'ı teıkilltı 

resinde 128 çiftin evlenme 
muamelesi yapılmııtır. Kar
ııyeka bu rakamdan hariç
tir. 

Geçen aene aynı ayda l27 
çiftin evlenmiş olduğu öğre• 
nilmiıtir. 

olmayan m&lhak biltçeli dairelerle husuıl idarelerde Ye 

mülga ıebir emanetleri ile lıtanbul maballt idaresinde •• 
Ankara belediyesinden maaı alan memurlar Ye maallimler
den umumi muvazeneye dair hizmetlere •eya umumi mava· 
zeneden bu idarelere, yahut bu dairelerin evvelce umumi 
muvazenede ye idarelerde geçen hizmetleri tekalH kanan

Jar1nda derpif edilen bizm-t mDddetleriain hesabından aayı• 
lacakhr. 

lzmlr detterdarlllında11: 
Satıf 
No. 

MW.amm•• 8. 
Ura il. 

261 (Alsancak mahall ı;sİ çelikel sokak 1228 ada 14 parsel sayılı 421,SO m.m. 12 
1053 75 

30 80 1, ss 
numarah arsa) 

196 üçüncil karataı Mısırb sokak 670 ada 22 parsel 308 m. m. arsa 
197 " " ., " 670 " 3 " 165,50 " " 
198 G6:ıtepe pbin sokak 939ada 2 parsel 181 metre murabba arsa 
199 Birinci karataı 9eyli11 sokak 626 ada 2 pau.,ı l64 25 m.m. 7 8kapu no.lu arsa 

54 30 
26 40 

200 ikinci karantina iskele sokak 773 ada 22 parsel 347 m. m. 70 kapu 58 taj 
no.lu araa 

201 iiçüaeü karataı asallsör 654ada lparael 69,SO m.m. 20 taj arsa 
202 Göztepe mııırh ead. 857ada S parsel 115 m. m. 284 taj arsa 
203 Salhane ıetaret •okak 68Sada ' ,. 41,25 ., 2! 1 kapa araa 
204 Karııyaka Alaybey ıehit muhlis sokak 11 taj no.lu hane 
205 Karataı BayramoğJu ıokak 624ada 13 parsel 1·2 es. 11 taj ev 
206 Salhane ıetaret sokak 686ada 7 parsel 172 m.m. 22 kapa arsa 
207 Giizelyalı Tecedd&t sokak 904 ada 3 parsel 267 m.m. 13 taj arıa 

208 " " " 816 " 7 " 87 " 19 " " 
209 Göztepe ıahin ıokak 932'ada lparael 124,25 m.m. 41 taj arsa 
210 ,. mıı1rlı cad. 934 ,. 3 ., 154 ., 3L6 ,. ., 
211 G6zely111ı teceddüt ıo.907 ., 4 ., 40,25 ,. 14-1 ., ., 

212 " " " 906 • 2 ,. 84 " 19 1 " " 
215 Salhane Burbabİyc ., 682 ,. 28 ,. 188 ., 2 ., ., 
214 ., 9 eyl6l aokak 662ada 6 ,. 762,75 ,, 122 ., ,, 
215 tıçüncll karataı Enveriye ao. 671 ada 3 parsel 977.~8 m.m. 10 kapu numa

ralı arsa 

74 80 
40 00 
25 00 

4 15 
880 00 

1250 00 
,7 20 
53 40 
17 40 
18 60 
46 20 
8 00 

16 80 
37 6 • 
76 20 

48 75 
Y1ı1karada yaab em-..tiD naiiDdJetlui pefin para •eya ikinci tertip mlbatlll taıfiJ• T•llıulle 

bedellwi iden mel laere •tık artll'ma uulll• 25· 11-940 tarihinde• itil.ana it ıl• mltldetla 
mlayechye kon1ı1lm .. t•r. 

it.ateleri 11-12·940 tarihiıade ... ı 14 dettir. Taftplerin muhammen ltedelleri IHrintlea JIH• 
1,5 de,ento akt•i yatırarall yewmi mealdırde milli emlak mldtlriyetinde müteıekkil aatıı •o•i•· 
yon•a we t•rtna•eyi gtitmelı iıtiyenlerde ayni dairede ıa... memurlutana mlracaatları illa 
elunur. (51M) 

Piyaneo Biletlerinizi 
kl9eelnden •il ... ) ÇJıd .. ,• Pallı :11arkul kar1111 M•. ~61 H111• Tı1aıla Ô.1cler Teleloa lt97 

• 



SAHiFE 4 

HALKIN SESi 

MiL ETi GÖZBEBEGI 
MEHMETÇiKLERiMiZ iÇiN 

ım----

Asker ailelerine kışlık yardım buıusoda halkımızın gös

terdiği mürihet ve alaka gerçi memnuniyeti mucip iıe de 

buuun daba fazla arttırılmasını ve biz ma 12al, ocak Ye 

soba karıısında keyf çatarken kahraman Mehmetcilderimi

zia eepbelerde yakıcı ve dendurııcu fOiuklar karşııında 

korunmasını her halde pek çok dtişünmemiı milli vazife-
lerimizden biridir. 

Çok umuyoruz ki müşfık Türk miUeti bu ana yavrula

rına karşı daha ilgili bir surette birbirlerine mlsabaka 
ederc'!sİne bu hayırlı teşebbüse iştirak edecekle,tfir. 

HALllH SESi HAKKIN SESiDiR 

Bvlg·a 
) 

harici- Türk Gazeteie
nazırı dün ri ne diyorlar? ye 
nutkunu 
söyledi 
--o---

-Ba~tarafı 1 inci Sabifede-

Kralın Bertin ziyareti ~ırf 
iki taraf arasında doıtluğu 
takviyeden başka bir şey 
değildir. 

Bu görüşme, Bulgaristanın 
en büyfın şefine verilen 
ehemmiyetin bir misalidir. 

Avı upa işiııde Bulgaristan 
ber zaman çahşmağa ha -
zırdır. 

Sovyetler birliği ile mü
nasebetimiz çok samimi ve 
dostanedir. 

Ceıı ubi Dobricedeki Bul
gar menfaatlerinin Sovyetler 
tarafından tanınması saye
sinde Bulgaristanm ve Sov
yetler birliği arasında iyi 
münasebetin tesisi ettiniz 
bn münasebatın ileride daha 
iyi olacağını beyau etmiştir. 

Komşumuz Yugoslavya ile 
dostluk münasebetlt!rimiıin 
takviyesi için elimizden ge
len her ~eyi yapmaktayız 
Türkiye ile münasebetleri
miz 'çok iyidir. 

A amızdaki dostluk ve 
komşuluk münasebetleri git
tikçe iyi bir şekilde ickiş' f 
etmektedir. 

Türk matbuatında ara~ıra 
nahuş sesler duyulmasına 
rağmen iki millet ara.sındaki 
münasebet samimidir. Türk 
Trakyasında Türkiye tenı
fından yapılan bhşidatı bi
liyoruz. Bunların tedafii 
maksatlarla olduğu hakkın
da Türkiye hükümeti, mu
kerreren teminat vermiştir. 

iki memleket arasındaki 
münasebatın daha iyi bir 
tekilde inkişaf edeceRioden 
eminim. Diğer devletlerle 
de iyi müoasebat idamesine 
gayret ediyoruz. 

B&yle karışık bir uman
da hazırlıklı bulunmayıda 
unutmamak liizJmdır. MilJe
tin her çocu§'u •atan için 
koıacağında~ dolayı Bulga
riıtannı atiıinclıa eminim.,, 

-(Baştarafı bi rinci Sayfada)-

Fakat bütün bunlar bu-
gün cidal içi ıde olan mem
leketlerin Laline nazaran 
asla külfet sayılmayscalı: 
şeylerdir. 

Kaldı ki yurdun mastmi 
yeti neyi ica '>ettirirse kat
lanmaiı mücndele başlayın-

da harikalar yaratmağı bilen 
bir memlekctıo nasibi dai
ma emniyet ve huzurdur. 
Türkiyenin a ııl davası ve 
bütün tedbiılerinirı hedefi 
de emniyet ve huı.urdur. 

-·-
RADYO GA
ZETI~ iN: . 

GÖRE 
-o-

Yuuan ord.ısu bütüil cep
hede mühim ilerlem1: ler 
kaydetmiştir. Cenup et phe
hesinde hıuc!tat mühim mu 
kavemete maruz l~a!madan 
inkişaf etmededir. Yunan 
ileri müfrezeL:ri Ergiri-Aya
sarandu mo\asala yolunu 
kesmişlerdir. Buradan tak
riben yirmi beş lıiJor.aet
relik bir cephede muha-

rebe eden ltalyaular bu son 
vaziyet yüzünden müşkül 

durumdadır lat·. Sa bile ya km 
olan kuvvetler Ayasaran
da-Bozyolundan istifade e· 

derek çekılebilirlerse de 
sahilden uzakta olanlar için 
müşkül olaca ıtır. 

Çünkü gerilerinde köy yol
larından oaşk& yol yoldur. 
Halbuki bu rnıntakada ltal 

y11nların en giizıde zırhlı tü 
meni harp etmektedir. Bina
enaleyh bu kuvv~tin teslim 
olması muhtemeldir. 

Permidi-Ergiri yolunu iha· 
ta eden mühim tepeler .ci
mileo Yunan kuvvetleri ta
raf1ndan zaptcdilmiştir. Bu 
sebeple meızk'ftr şehirlerin 

Yunanlılar eiioe geçmesi bir 
gln mueleai olm•t denile
bilir. 

• 

-- - . .. ___ ----- - --- -

(Halkın Sesi) 

Haricr- · 
1 

gi te e Ame-
ye naz illi 2· A;·ıta~ 60 şi

ep alıyor rada gıdiyor 
--o--

Belgrad (A.A) - Stafani 
a janıi bildiriyor: 

Macar hariciye n"zı kont 
Çaki çok yakında Bel~rada 

gelecektir. Burada siyasi maba 
filine ı~re kont Çııkiain zi
yareti huıuıi mahiyette ol
makla beraber söylendiiioe 
g6re yeni Avrupa nizamın
dan sonra Balkanlarrn Yaı:i
yeti gözden ge~irHecektir. 

Yugoslavya ve Macaristan 
arasında iyi münasebet ida 
mesi rrı~vz-:.au babsolduğu 

gibi yeni nizamı kr.bul etfk · 

ten sonra Avrupada i va)!İ 

.yet sebebiyle Macarist ,ıoın 
noktai naurıni da bu seya 

bat sonunda B lgradda öğ· 
rel'!mek müruküo olacaktır. 

o 

Amerikadan 
gel ~n tayyare· 
le i epsi i -
gil:z tayyare 
meydanlarına 

indiler 
Balhmor (A.A) - Ame

rikan pilotlann;:lao Hudcbin
son lngiltereye muı•ta:umen 

Amerikan teyyareleriuio top· 
lu bir halde te~lim edilmekte 

olduğu ve tayyarelerin arı
zaya uğramadan Şamnli_ At

lantikten geçirilerek lngiltc
reye götürülduklerini s'1yle-

miş ve şunları ilave etmiş· 
tir: 

Her tayyarede iki pilot 
ve bir telsizci huluaına\ctR

dlr. Teslimat Amerikalı, ln
giliz ve Kanadalı olcoak 

üxere tahminen 60 pilot ve 

30 telsiıci tarafından yapıl · 
maktadır. 

Her pilot ayada hir defa 
ucmakta ve vapurla dönmek
tedir Lockhed Hudson ti

pinde fevkalade seri bom· 

bardımac tayyareleri ilk par· 
tide teslim edilmişti!. 

Tayyarelerın hepsi logiliı: 
tayyare meydanına inmekte
dir. 

---o---
S vas-Erzu 
Demiryo u 

um 
• IS· 

tikrazı 
tertibi 

ın son 
apandı 

Ankara (A.A) - Habe 
aldığımıza göre Siyas-Er%U

rum istit(razının beş buçuk 
milyon liralık yedinci:ve so~ı 

tertibinin süstuipsiyonu da 
diğer tertiplerde olduğu ~i

bi halkın ve müenesahn 
röaterdij'i raibet neticeıin· 

de munffakiyetle kapa•· 
mııtır . 

---o--
Loodra (A.A)-Avam ka 

•arasında dcııiz ticaret r;ıa -
/ 

:ı:mndau Amerikadau mii-
bayaa edil~cek ticaret ıe
miferi hakkı ada ıorulan s• 
all~re fU cefabı Yermiştir : 
"Amerikada ticaret 2'~mileA 
rinio mÜılayaasına davaru 
ediyoruz, 60 Jilebin müba
yaası bitınek üzered:r. 

---o---
Bulgaristan 

ha hın d şında 
kalma 

yet·nde 
---o---

• 
ıı-

Berlin (A.A) - D. N. B. 
ajansı Sof ya ian biıdiriyor: 

Bulgaristanı haroin hari
cinde tutmak için Bulgar 
hükumetinin elinden geleni 
yapacağı hakkında ticaret na
zırı B. Sag•arof tarafından 
vuku bulan teminatı sabah 
ve akşam gazetelerinde bü
yiik manşetlerle neşredil
miştir. 

Mir gazetesi diyor ki: 
Şimdi cenubu şarki Anu
pada sa kin bir kış geçiri
leceğini ümit edebiliriz. 

Zora gaz.etesi Bulgarista
uın dış politikasında doğru 

luğunu ve yabancı matbua· 
tın bu husustaki neşriyatını 
kaydetmektedir. 

--o--

Makaraları 

· aşırmış 
Kemer Kahramanlarda ... , 

met oğlu lımail Te 0•111'· 
oğlu Ali Rüstem kııı ~el•, 
ve Mehmet kızı Ha••0~. 
dük anda meştul buhaod• 
l rı sırada ahı Yeriı b•b~ 
siyle içeri ıir'=r•k 29 İ. 
makara çalip Mehmet J'. 
Hiiseyine sattıkları t "'°' 
edilmiş ve suçlular rne . 
eşya ile birlikte yakalaoaj!I 

lardır. 
-o-

Bakırları 

çalmış J· 
Alsancak şimendifer ''·;ı 

desinde Salih oğlu Sal~ 
Demir oğlu Hasan ve 'f•' 
oğlu Mehmet. istaıyoo 1 
vagon içinde bulunan b•~. 
kırıntılarından 80 kilo lll1 

, 

tarında bakırları çalıp ~· 
çarlarken yakalanmışlardıf· 

-o--

Hamut lazıd' 
olmuş 

8
. 

Alsancak şehitlerde ti .1 
seyin oğlu Murat. Ş•:;. 
oğlu Iübtlh6n bahçe , 
mıadan beygirine ait h•-', 
tunu çahp kaçarken y•~' 
lanmıştır. 

-o--

Esrar bulun.d.ıı 
Anafartalar cadd<>sıll .• 

·o•' Lütfi oklu sebıkah Supb• ' 
Amerikalı ar üzerinde bir mikdar e''r 

bulunarak alınmış ve b• 
lngilizlere y~,ni kında muamele yapılmıttj-

b "r foto2'raf 1 •ıt . h ~-
aleti. d·ı n21 ere a ver ı er •• ., 

Londra (A.A) - Ameri- nezaretlDI 
ka hukumeti geceleyin t.ıy- t bl• w • 
yareden fotoğraf alabilen bir e ıgı 
aletin lngiltereye verilmesi- --m-- ·ıi' 
ne karar vermiştir. On beş Lond~a. ( A~A ) - lol~t' 
sene evveJ keşfedilmiş olan oez;udıoın duo akşam ıı 
bu alet gece vakti hedefleri rettiği tebliğ: 

tayin ve hasamtı tesbit hu- Dün logilterenin şark ~ 
susunda lngiliz bava kuv- cenubu şarki bölgeleri a• f 
vetlerine çok kıymetli ola· rınde münferit düşman t~; 
cakbr. yareleri taırafından uçlJf 

--o yapılmıştır. 

1•~ Bu tayyarelerden baıı ' Aske aileleri 
Asker ailelerine yardım 

işi. fazla izdiham yüzünden 
belediye merkeı.indea ahna
n~k bütün belediye mınta
kalarına verilmiştir. Bu su
retle halk daha kolayca 
muamelelet;.İni ikmal ettire
cek tir. 

--o---
Istanbulda ek
mek fiyatları 

htanbul - Ekmek fiati 
bugünden (dünden) itibaren 
30 para zamla on iki kuruş 
on paraya çıkarılmış \'e bu 
narh lzerind~a utı)maia 
ba9lanılmııhr. 

k - . d' Londra mınta ası uzerll1 t' 
uçarak civara bombalar i• 
mışlardır. Susseks koot1° 41 
ile şarki lngiltere üıerio' •' 
bombalar atmışlardır. ti•' 
ve zayiat azdır. 

--o--
lnıri iz mali11 

nazırının 

beyanatı 
Jı•' 

Londra (A.A)-Av•IXI b'' 
marasında maliye nazırı 11 
yanatta bulunarzk .t•YY:,, 
teberrtiatı için şimdıy~. fi' 
dar sekiz milyon 1Df1h~ tft• 
raaı toplaaclıiıaı ı6yl• .. 19 


