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B. Millet Meclisi dün Milli 
Korunma kanununun ta
dil layıhasını kabul etti 

Amerika 

Matbuatı 

Alman tehdidi 
Resmi olsaydı 

---·---
"Amerikaya f•rziye veri-

lerek geri •lınırdı,, 

Başvekilimiz beyanatta bul 
Nevyork, 25 (A.A.) - Nevyork n d u Herald Tribune gazetesi, Ameri· 

kaıı limanlarında bulunan mıhver 
• " . . . .. 1 devletlerine ait gemiler hakkında-

lngiltereyİ tch- Hükumete verilen salahiyetler ·:.!:::; 1~ud~~::;~ çoe:e~~~er b~~ 
d•t d t hl" tehdidin ihtiva ettiği hakaret, nas-

l e en e l• lmüesseseleredevredilmi11ecek yoı.al-sosyalistAlmanyahakkın-
k 1 d b• • ~ da Birleşik Amerika D~vletleri a-e er en ırı Ankara, %5 (A.A.) - B. M. M. halısı tarafından beslenen ve esa· 

Bugiın Refet Canıtezln başkanlı- sen kifi derecede şiddetli olan in-
ğında toplanmış ve celsenin açıl- fiali büsbütün arttırabilir. Bu in-

Alman denizaltı harbi, masını müteakip Afyonkarahisar fiat;, nazi Almanyasının kullandı-! 
geçen ıteneye nauıran, bu meb'usu Cemal Akçının vefatını f' ğı metodlar doğurmuştur. 
yıl daha müe•air bir ıekil bildıren Başvekalet tukeresi o- Gazete, sözlerine şöyle devam 
almlfltr; fakat /ngiltere, kwımuştuı;. ·:J etmektedir: 
Amerikanın da yardımile, l\lnhumun hatırasını tiziz ıçın • T •Naziler, bugüne kadar, kendi-
Büyük Harpte olduğu ııi· bir dakika ayakta sükut edilmiştir. terini müdafaaya muktedir olmı-
bi, ~ defa da denizaltı 1 Türkiye ve İtalyan hükiimet ko- yan küçük milletlere hücum etti-
harbınden muzaller çıka· mi~yonlarının birinci içtima dev- Jer. İhtimal, bu sebepledir ki dip-
caktır. resi protokoluna bağlı listeye yedi lomasilerini, büsbütün başka bir 
====->:: - bin ton krom kontenjanı ithaline vaziyette bulunan milletlerin dip-
Y azan: Abidin DAV ER müteallik notaların tasdiki hakkın· lomasileri ile konuşabilecek bir 

ransa yıkıldıktan sonra, 
İngiltere için, dört bü
yük tehlike göründü: 

deki kanun layihasının geri veril- seviyeye çıkmağı ihmal ettiler· E-
(Arkası S. s, Sü. ı de) Ba~veldlimiz Dr. Refik SAYDAM (Arkası Sa. 5, Sü. 4 de) 

1 - Büyük Britanya adalarının 
istilası, Z - İngilterenin havadan 
tahribi, 3 - Denizaltı ablukası, 

4 - Süveyşin elden çıkarılması. 

Bu dort büyük tehlikeden dördün
cüsü, ortadan kalkmak üzeredir. 
Tamamile ortadan kalkmıştır, di· 
yebllmemiz için Grıoziani ordusu
nun imha edilmesi ve bütün Lib
yanın İngiliz hlilcimiyetine ceç
mesi şarttır. 

Parti Vilayet Kongresi 
~~~~~~~~~-..... ~~~~~~~~~-

DO n k ü içtimada Parti Reisi2yıl
I faaliye in neticesini anlattı ,-

n;ier üç tehlikeye gelince, bun
ların birincisi de, yine ortadan 
kalkmıı fibidir. Bunun için de ta· 
ınamile ortadan kalkml§tır, diye· 
bilmemiz için, Bitlerin bir defa 

Kongre 
• • 

bugün ve 
devam mesaısıne 

yarın 

edecek 
clahıı talibini denemek ümidine ta· Vilayetımız >Parti Kongresi dün Partinin i.ki yıllık mesaisini anlat./ 
auunile veda etmesi Iizımdır. Fa· sabah saat 10 da Parti Merkezinde m1ştır: 
kat böyle bir deneme bir İııciliz yapılnılftır. •- Patımizin Ulu Başkanı Milli 

uıferile netieelenecektir. Bu toplantıya tekmil İstanbul Şefimiz _ve. Başkanlık y~nı Yü_cc 
İkinci tehlike, mevcuttur ve da- kazalarından gelen murahhaslarfa Başvekilimıze ve kendisının feyız

lma mevcut ol~caksa da, bunun Vali ve Belediye Reisi B. Liıtfi lkfır dircktiflerile çalışmakta oldu
yalna başına Ingiltereyi mağh'.ıp K rd uavinler bazı kayma- gumuz Genel Sekreterimize candan 

. "' l 1 1 ·ıt ı ar, ve m ' .. . edemıyece,.. an aşı ıyor. ngı ere, k 1 d . ..d .. 1 · ıştır· ak bag·Jılıklanmızı arzederek sozlerı-. . . am ar ve aıre mu ur en 
bava harbıne karşı aktif ve pası! . 1 clir mi bitiririm• demiştir . 

.• • f ··t di t k etmış er . • 
mur.ıa aaınnı mu ema yen e em· . . . Bundan sonra 3 dakika sükut e· 
miil ettiriyor. Harp devam ettik- Kon~e rı~85'.'tın'.' ~efık '.'hmet dilerek Ebedi Şef Atatürk'ün az\z 
,... evler yıkılacak binalar yanacak, Sevengıl, ikincı reıslığe, Zıya E- h t lm•-+ ,._ ' . a rrası anı ~ .. ır. 
her hücumda bir miktar sivil öle· ren'in ve katipliklere de Mekkı .,_. 
cek, fakat cünden güıuı yerin altına Hikmet Gelenbeğ ve Atıf Ödülün uı yıllık çalışma raporu 

giren İngiliz milleti, Dominyonla- seçilmesini müteakıp Reşat Mimar- Partinin iki yıllık çalışma rapo
rında, müstemlekelerinde, kurdu- oğlu kürsüye gelmiş, açış nutkunu runda verilen izahata nazaran, iki 
fu harp sanayii ve Amerikanın hÜ· söylemiştir. yıl zarfında partiye 14 - 15 bin ka
yük yardımile harbe devam ede· Parti Reisi, Cümhuriyet idaresi- dar evrak gelmiş ve gitmiş 7500 
cektir. nin kısa bir tarihçesini yaparak (Arkası Sa. S. Sil. :Z de) 

"Oçüneü bllytik tehlike tlenizaltı -------------------------! 
ablukasıdır; buna yalnız denizaltı 

ablukası demek de doğru değildir. lMatbuat Umum Müdürü Basın Birliğinde 
Han - deniulh ablukası demek 
.. aha doğru olur. Çünkü Almanlar 
Narveı;ten İspanya hududuna ka
dar bütün Avrupamn garp sahil
leriai lffal ettikten sonra, elde e~
til.leri müstesna sevkülceyşi vazi
)'et sayesinde Büyük Britanya da

larını hem denizaltı gemileri, hem 
tayyarelerle abluka etmeğe başla
mışlardır. Fakat, ablukanın esas 
unsuru, daha ziyade, yine denizal
tı gemileridir. Bu ı:enıiler, geçen 
sene bu tarihte, yalnız Şimal de
nizinin Alman körfezi denilen k.ıs
lllllldan denize açılmağa veya geri 
,.önmeğe mecbur olduktan halde 
•imdi Norveç fiyorlarından, Dani
marka, Hollanda, Belçika ve Fran
sa kıyılarındaki üslerden de istifa
de etmekte oldukları için, buıllarla Şebrlmbde bulunan Matbuat Umum Mlidiirll Selim Sıırper'bı ııettrlM 
mücadele etmek gü~leşnıi tir. Fran- Baom Blrllil istanbul mıniakuı ta.afındao diln ııaal on beı;le bir e&Y zb'a.. 

feU verllmlııtlr. Ça1da Vali ve Belediye ıtelsl Dr. L6111 Kırdar, Emniyet Mii
sanın yıkılması, bwılara yalnız diirli Jlıızaffer Akalın, MatbaM Umlllll Müddrlütti Mtı.avirl S<n'er ,İsklkl 
Kale boğazı, Manş denizi ve Atlas ırauı.. sahip ve bqmuhurlrkrlle birlik kası Iıazır bıılunmu~. (Ol) valıle ka.. 
Okyanusu kıyılarındaki bütün dar mesleki hasbıhallerde buhınıılm .. tnr. ıı-ımı. ı.>pl:uıı.daJı bir intibaı 
Fran'17 deniz !islerini, harp liman· göslerll'or. 

ASKERT, 

S I VA S I """"'\\ 
VAZIYET 

1 Noel sükunla geçti 
1 

Noel cüıılerlne rutlıyaıı dü:ıı ve 
evvelkt sün sb'asi ve ukeri -.U
<la siiktln içlnclll ıreçtl. Yabııs ber 
yıl olduto rJbl, mııer mtist-, 
bütün devlet reisleri millet Ye or

dularına Bllabelerde buhıJHlu. Pr... 

1

, p& da Noel'I biıl'iik bir tlır.üa&ü L 

cinde 1ı&rşıladıfuu sö:rllı- J'•• 
1 ni bir oıılh ve ııaadel aballl.Ullll 

bir an e......,ı lmrulmasuu -.ıml 

l 
elll. Papa, miimkthı oldaiu luıdar 
bllaraf konıqmQ'a caırel ebn1'"" 
de, 1w aiıwıHlan b&Uederkea 

bun1111 mihver devletlerlnbı deill, 
ckmokraal .ıevletkrlnln buırladJ.. 

tı snllı devnsl oldutuna U..... eL 
JDltCr. Ö1le ıınlqılyor ki Papa 

b&rbln -kra.o.ller ~inde blL 
meelndm ıoııra kurulacak :reni 
..... ,. daha kavveı.11 ve 4aha 

devamlı olacai:ı kanaalldedlr. 

Kral Geol'l"e'un mesajında en 
mtihlm nolıla ııalerln baanılaeafı 
balıluııdalll ilk Ye tıOld Un&&lln 
teylclldlr. 

Dlier lanlian Hl1lerloı .-aJ 
...,..,ı-:rlşl minlda.rdır. Yalnıs 

bir Berlln telgrafı Hillerin, ıı:eçeıı 1 

aene oldııl1ı ıı:lbl bu sene de Noel'I 
Garp cepbeslndekJ askerleri ve ı 
anelesl ı.raaında ıreçlrd~ btt
cllnıılş Ur. 

Geçen 1939 1ılı N~llnde ba4la 
Bitler olmak üzere biıtün Nazi er .. 

i kin• 19.ıo 7annda sulli vi.detmlş

Jerdi. Bucön ise henü:ı harbin or- ı 
ta.sında1ız. 

Bu vaı.i..vet her halde B!:ıU.erl 

konw,ma.kta.n mcnebni~tlr. 1 

Cephelerdeki "Vu.iye-te selince: 
Dün selen ın&hdut ha.berlere ıöre 
ıenl ve mühim bir cleflf!klll< 
l<aJ'dedUmemİIUr. 

N. D. 

Noel gecesi hü· 
cum olmadı 

Londra, 25 (A.A.) - Dün gece 

Yunan askerlerının Arnavuuuııuıkı harelıitına ait so• reıılıııalft'clen ikisi: YllDD 
askerleri Arnavutlar tarafında.:ı sevinçle kar§ılanıycır - Yunan topçuau iş başında 

lngiltere Kralı Y~nan lcuvvet- lngiliz kıtaatının 
Jorj bir Noel lerı Avlonyayı Trablusgarptaki 
mesajı neşretti tazyike başladı muvaffakıyeti 

----- - -
,. Bugün zafer yolun·ıBir ltalyan Fırkası lngniı:ler Bardia'yı mu-

Hezimete Uğratıldı 
da ıapas•ğlam _ ___ _ hasara ederek kuvvet. 

ayakta durmakt.yız it Üç ltalyan siyah lerini takviye etti 

lngiitere 
ı:oferden 

nihai 
• 

emın 

gömlekli ta buru 
ağır zayiat verdi 

Topçu ateşi şid
detlendirildi 

Atina, 25 (A.A.) - Yunanlılar, Kahire, 25 (A.A.) - Trabloagarp 
henüz İtalyanların elinde bulunan cephesi hakkında gelen yeni haber
ilti Arnavut limarundan bir1 olan !er şayanı memnuniyettir. Dün bü. 
Avlonya üzerine yeni tazyik hare- tün gün ve bütün gece son derece 
ketleri yapıruşlardlr. şiddetli bir topçu düelloeundan soo-

Atinada hükfunet namma söz ra bu sabah mahsur bulunan BaT· 
oöylemeğe mezun bir zat, bu gece dia etrafında İngim ağır toplarıma 

' yaptığı beyanatta, İtalyanların gök gürilltü9iiııü and.ıran bombardı-
' Chimara'nın pmall garbi i&tikame- manı işidilmekte idi. 
; tinde ric. etmekte olduklarını Cepheden alınan haberlere göre, 
söylemiştir. İtalyanların bu mm- İngilizler çok mühim takviye kıta. 

\ takada evveldenberi mevcut müs- atı getirmekte ve İtalyan ileri \s
tabkem mevzilerde mukavemet ni- ühkarnlannı saran ileri kuvvetle-

( Arkaııı Sa. 5, Sil. 3 de) (Devamı Sa. 5, Sil. 5 de) 

· Bükreş Elçimiz Geldi 

Jnıiltere Kralı Majede Jorj 

Londra, 25 (A.A.) - Noel müna
sebetile, radyoda, bütün Britanya 
•mparatorluğu ahalisine bir mesaj 
okuyan Kral Alıncı Jorj, ezıciim.. 

le demiştir ki: 
Sulh günleriııde, Noel bayramı, 

genç, ihtiyar, hepimizi yuvalan
mızda toplıyan ve bu bayranu hu
zur ve saadet içinde Yll!l&tan bir 
andır. 

Harp, diğer bir çok kederler ara
sında ayrılık hüznünü de her tarafa 
yaymaktadır. Bugün ordularda, 

(Devamı Sa. 5, Sü. 7 de) 

Tahrif!.~ 
~~~~ .. ~~~~ 

Hiç bir Türk muhar. 
riri Balkanlarda mib. 
ver hakimiyetini ••· 

la kabul etmez 

• 
Stefani gene 
tahrifata başladı 

Romanya Hükumeti!e geni 
bir Petrol anlaşması yapıldı 

Romanyadan alacağımız petrol muharririrnize aşağldaki beyana~ 
ve müştekkatı için müzakerelerde la bulunmuştur. 
bulunmak üzere bir müddet evvel •- Romanya ile petrol ve m~ 
Romanyaya gitmiş olan Türlı: pet· teklı:atı için yaı;tı}!ımız müzakere
rol Limited şirketi müdürü Sedat ler müsbet bir şekilde bulunmuş· 
Ziya dün sabah Romanyadan §eh- tur. Romenlerle yeni bir anlaşma 
rimize dönmüştür. Petrol Limited imzaladık. Bu anlaşmanın hüküm-
müdürü dün kendisile görüşen bir (Arkası Sa. 5, Sü. 4 de) 

(Günün lçlnclerı) 
Sagf a, sayfa-diye haykıranla
rın Türk irfanına ilk hediyeleri 

Ya2'Qn: A. ŞEKlB 

Sayfa, .. yfa .• diye haykıranların ı brahnın başdöndürütü bir hal ar· 
arzı;rn ş;mdikl halde bütün maddi' zetfiği devirleı-ıle belki •kalite, ve 

rahnelerine rağmen istikbalin hal
lini vadettiği §ekli ııözetliyerek de
vaııı ediyor. 

larım ve tersanelerini kazandır- ..;....., ________________________ _ 

maklR kalmamış, İngilizlere Fran· 
uz donanmasının yardımını da 
~bettirmiştir. Denizaltı gemileri-

-

BUGÜN: Nizamettin Nazif'in nefis bir yazısı
nı 3 tıncıı sayfamızda bu! acaksınız 

şafkğa kadar İngiltere'nin hiçbir Roma, 25 (A.A.) - Ste!anl ajansı 
yerinde düşmanın hava faaliyeti Yeni Sabah raıeteslnde Hüseyin Cahil 

Yalçın tarafndan •Balkan meselesi hak.. 
kaydedilmemiştir. Noel ııecesl a· kında bir Türk tezi> baılığı altuıda D<!f-

Bahsi çek mtinakap ettifimiz 
için Hükfunetiu yeni kararı tecelli 

edinciye kadar tekrar sayfalana 

azlığı ve çoklup üzerinde duracak 
değiliz. Ancak, bu vesile ile bir 
noktayı tebarüz ettirmek ve bir 
suali karşılamak isti~·oru:r.: 

- Sayfaların çoğaltılması Türk 
halkına ve Türk irfanına ne kazan· 
dırrnıştır? Bol sayfaların 8 den 32 
)'e kadar laiikllm sürdii(ii ve kiiıt 

•kanfite. nin ayarlannı kaifi der• 
cede ölçemiyorduk. Fakat, son 4 
sayla tecrübesi bu bakımdan bil· 
yük bir deneme .e,iJ.,,.j olmuş, ga· 
zeklerin hali•leştigi, olgıınla tığı, 

özlcştiii ıezabür etmişti. Balbulı:i, 

tekrar gazetelere iki sa) fa iJaveel 
birçoklarında bu özü, bu ol~unlua 
ğu, bu hali.iyeli )enidcn 'olandır· 
ılı. 

Bu hükmü niçin ~e na•ıl verdijp. 
mi1i merak et1ni~ e lJıum ·oktur. 

Eserler meydandadır: 

(DevaDll Sa. G, Sü. 4 de) l.8rnısu zeçmiştir. (ArkaA Sa. 5, Sü. 2 de) (Arkası Sa. 5, Sü. 4 de) 
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BAGDADIN 
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, _____ YAZAN= zIYA :)"'\ n< ~,, Qımız bir meselesi uyu ava ene - [A_sg_a_ri ___ 
1 

y_, 

DIŞ~§_; 

POLİTİKA 

T ~frilta ıtumarası: 4 

Halife, 
Vezir 

Mansur işinin 

Hömide tevdi 

tıallini, 

etti 
O zaman, oranın sılkünu içinde, 

hirlcietmden tıtrıyen Se>lerle şu ko
nuşma başladı: 

!ahın ve Resfı.liınim düşmanı deği
hnı kı, (Alı .&.mal) e buğ"ledebıle
yım. 

- Ya Nasr! .. Bu. Hallacı Mansur 
denilen herif kıındır'!... 

Dıye mukabele ettı 
O zaman balıfe, tı:krar 

- Ya Emiı'ühnümın! .. O, kendı çırparaJ<: 

içtihadına tabi olan, bır (Meczubu - Ya Veled! ... 

ellerinı 

ilahi) dir. Diye, ~ya seslendi at.len kö-
- Bu adam, (Ühlhiyyet) iddasın- lelere: 

da bulunuyormuş. - Çabulı... Vezin çağırınız. 
- Haşa. ya Emirülmümin... O Dedi. 

adam, böyle bir iddiaya gİ.ri'ieı.·ek Vezır (Hamıd bin Ahbas) iıçel'i· 
derecede budala v.. c.ni.I değildir. ye gırdığı 9a.kıt: 
Hayatının uzun senelerim (Cü· - MallS\lr lsmmdekı adamı, der
neyd) gibi büyük bir ilımııı ders- hal tevkif ettır. llicıb Nasr da, ııe. 

lerfne devam ile geçırmqtir .. Her. nrm em.rua olmaclı.kça, saraytjan 
!<('C btlu ki, Cımeyd, d1ndar bir mü- çıkmıTacalt. 

mm<lır. Ve tı.ı<; fiiplıe etmiyorum Uıye, emir Yerdi. 

kı. kendiııııinm saf ve temız ak:idele- * 
l'inı de, taleb..ı..rı~ zerketmiştiL 

İhr>i Sıilyman, d.-yanamadı. 
(MANSUR) UN İMTİHAN VE 

İSTİCVABI 

-

Bir eviniz var; bu evi Evkafa s ,· a k t ı· f o la c a k . . 'Sarfiyat haddi hol. Hauyin Şülri Ba""11 
ipotek edip ııara alıyor>uııuz. H ristiyanlık llleminin ell 

lhıJn·, yaı;lış başladım: Evinizi ı k sayılı günlerinden biıl 
Evkala ipotek edip para alıY<>rdU- Tecrübede dafi bataryaları, mitralyözler r t t 1 r 1 a c o olan Noel yortusu ınüU.-
llUL. Rn ipotel.. bilıi vade idi, her sebetile Papa Onikinci Pie radY .. 
senr paranın faizi verilmek şartile çalışacak Ve gece ışıldaklar ya)u)acı:ık ·aba az sarfi1at ya- da bir hitabede bulunmuştur. (Mil' 
ipokk muamelesi kendiliğinden ı d d kaddes Pederin) asrın son icatll' 

lpan aboneler en e h.>•·dı t edilmiş oluyordu. k • •k "" d rıu<Lın biri olan radyo ile koııllf 
E•kaf idaresi bu ıı:.ulii muvafık Denemenin 9 i ıncı anun an yeni hadde göre mayı kabul etmesi esas itibari .. 

bulmaınağa başladı ve ipotek müd- k bir yeniliktir. An'aae ve hatıralar 
detJlljtahılitetli:Üçsenedirdedi. evvl!l yapılması muhtemel.. para alınaca mecmuasını en büyük bir saliilıİ" 

Güzel Buna kiımeııın bir diye- Şehrimizde elektrik sar- yelle temsil eden bir zatın bu ka-
ccği yoktur. Bı.gün saat 14,30 da Viliiyettel kı1ımnusauinin 9 undan evvel ya- fiyatını çoğaltmak üzere 

1 
dar IAZe usullere müracaat eınıeil 

Şundi geldim bu tecdit murune- tekmil resmi daireler müdürlerinin pılacaktır. Bu alarmda sokakların ev ve müesseselerin ıugari I kabul etmesi zamanımızın ne d,. 
lesınc: Evkaf mülk sabibıne diyor iştir:ıkile büyük bir pasil müdafaa elektrikleri merkezden söııdürüle- elektrik sarfiyatı haddi- ı rece seyyal ve sürükleyici oldui(u• 
kı: - Beo seui hıç tanımıyorum; .

1 

toplaulısı yapılacaktır. cek ve tecrübe aktif olacaktır. Tay- nin çoğalhlması kararlaı· uu r;österir. Yoksa daha camit bit 
Mü'.l;.lin mevnıdi,ve_t'.nden, d_eğe- Bu i~linıaı takibe." .:varı." saba.h yar~- daEi topları, mitralyöz.ler de tırtlml§tır. ı asırda İsa'nın mümessili kolay k&-
rın.ıen haberdar degilıın, yenıden da mütehassısların ıştırakılc bır tecrnbcde çalı~acak ve gece ışd- Abonelerle yapılan kon- , lay ağzını mikrofona yaklaştmn•• 
1pote.k muamelesi yapınız. toplantı yapılacaktır. Toplantılar- dakiar yakılacaktır. l d b h d 'h ve •özlecinin belki de liülıali, kU 

MüU. sahibi, sanki üç seneden- da ·büyük deneme• hakkında gö- Fasılalı olarak 24 saat sürecek turat ar a u a tasrı J lak ve tavırlarla dinlenmesine ınu· 
· fil edilecek, sarfiyatı yeni I 

beri mülk Evkafa ıpotek değilmiş rü•ülecektir. olan tecrübe safahatı tamamen • h dJ' d ld l d n valakat etmezdi. Her ne hal is• 
' a "' o armıyan C1T a .ibı,· <hın•• tomar '-•g-ıt doldu-- o·· o-.endıgı·-·mı'ze go"re bıı deneme me alınacaktır. · Papa Vatikaııdaıı bu"tu"n du"nyayı 

•• ~ - "" • u ,.. doldurmuş gibi ücret alı-

L:: sesini isittirm<~tir. Hi• şüphe edi· yor, sıra sıra pullar yapıştırıyoc. 

vergj kiğıtlanru ibra ediyor. Ev

kaf yeniden muhamminler gö•de· 
rip mülke kıymet takdir ediyor. 

Haydi bunlara da; Evkaf idare- ı 

sinin noktai nazarına göre; lüzum~ 
lu bir kırtasiyeeilik diyelim; fakat 

Eti pahalı sa

tan kasaplar 
Ticaret odası 
.meclisi seçildi 

cakt.ır. - ..., ' 
_ _ --~ lemez ki bir sene dört aydır A vru-

•• • pa hıristiyan milletlerini kasıp kır 
Orfi ldre Kosnutanı vuran harp İlleti bu dinin en iiıılİİ 
"İdarei Örfiye Komutanı Korge- şefini kalben rahatsız ve reııcid• 

neral Ali Rıza Artım.kal dün Be- etmektedir. Hatta Ramadan sız•' 
- Fakat .. İdam etme.I< için ~ ge. 

çirdiğim (Ati Resftl) taJ'aftarlann
dan btrl, (Hallacı Mansur, Allah
tır. BeR de onua P<!ygamberiyim) 
ıledı. 

Halife, bu meselenin hallini, Ve- bundan sonraki muameleye ne ıli-
zir Hiimid bm Abbasa tevdi etti. 

20 kasap 
takibata 

hakkında 
başiandı 

Muhtelif zümrelerden !tediyeye gelerek Vali ve Belediy< hab<,rlere göre bir bayii zamand!I 
Vatikanm misafiri mutat hayat -v• ·ı 1 • • • 1 • R.eisi Lıitfi Kırdarı ziyaret etrniş ve 

Diye bağırdı. 

Şimdi, baliferrin bu 
araSillde., şiddetli bir 
başlamıl)tı. 

iki gözdesi 
münaka§a 

___,() adam bir kafir .. Bir mülah
hid'dir. Çünkü sihırbazlığı. öğrelı

di'kten sonra, bunlan halka, bir 
mucızıe ve keramet olmalı: üzett 
S"atnıak istemiştir. 

- Ne yapmış? ... 
- Daha M yapacak? .... Yaz mev-

siminde, halka kış meyvalarL. Kı
flll da, yu meyvaları gösteriyor
muş. 

- Bunları gören var mı? 
- Bihmoyrwn. 

- Baş!r.a ! -· 
- Her~ evinde yapt$ giz-

(Hamıd) ile Hiicıb (Nasr) arasın
da, eskidenberı gizlı bır rekabet ve 
hU8lllllet vardı. Hiimıd, rakibini 
deVJnnek için sebepler arıyordu. 

Fakat Naıır'ın mevklı de o kadar 
kuvvetlı ıdi lti ornı bır türlü sarsa
mıyonfu. 

Fakat işle şimdi, eline mühim 
hiç ııtiphem:ı: kı ona kahtr bir darbe 
indirecekü.. 

(Daha var) 

F, ı.naanıa yeni 
.Suriye komiseri 

Dün Romanyadan geldi 
oe Toros 

dtapıaile Scıriyeye gitti 

li hareketleri, yiizıine karşı söylli-

yocmuş. r 
- Ne a.IQ ... Keşke packı. '1dsa da, 

11 bizım_ ~eki fena d~erı I 
de yuzumute vursa ... Başka... ·l IE:P;•~':.i 

- Bliıti boş olarak havaya kaldt- 1 
rıy,ırnıuş .. Sonra arucuna dolan ; ili:~""' 
paralan, y_erıe:e saçıyormuş.:. Bu j; 
paraların uzerınde, (Alla:lı, bi:rdtr .. ~ 
de ... ) sözleri yazılı bulunuyomııış_ . 

- Başka?... ' 

- Daıma, Ali Resüı taraftarları 
ile görıişuyormu.ş. Başkalarile 

rna.; et~k bile ıstem!yormu.ş. 

- Hah .. , lştc, saydıklarının için
de. en doğrusu, budur... Çünktl 
.Mansur, CAii Resül) e kalben ve 
hissen meclüptur, 

Şlmdiye kadar süküt ederelı: 

bu ~ıddetli münakaşayı dinleyen 
halıinın se.i, duyuldu ... Sert, ağn' 
ve ezıci bir eda Ue, Baş H\cıb Nas
cA sord11: 

- M3nsııru bu kadar hararetle 
miklafaa etmene bakılırsa, galiba, 
sen de (Ali Resdl) f: mechlpsun. 

N •sı-. derin bır metanetle göğsü
nü gerdi: 

YA Eımrülmıimin!.. Ben, Al-

Frlll.98.nın Suriye tevkalAde ko
mJaere General Deniz dün denız 
yolile .Romanyadan şalırimıze gel
mıştir. General, tren hatları bozul
duğundan Bulgari.tandan Roman
yaya ıreçınış ve Köetenceden d.en.iz. 

yt>lile gelmiJtlr. 
General Dentz, şehrimi>Jde hir 

kaç saat kaldıktan sonra Toros 
elıspnısile Surıyeye gıtmiftir. 
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IÇ©ballfil Volldo~ol 
Ymıan: i.IAHMUT YESARl ·# 

Cemil Kazını boynuını bükerek: de zararsız Bir kere de senın fil<
- Maalesef imkan ~·ok. rını soracaktım. Sen müşkülpesent 
Nazmi kalktı, unun ~·anına gittL ç~uksun Kolay beğenınczsın. 

çenesini okşıyaralc l Cemıl Kazın~ Naznıınin n• de-

- Etme b• Kazını. Gel bugü.11 meli. ısıedığiıı.i anbyamaıruştı: 

gidelim. Sana pek ıhtı~·acıru vardı. - Benı ne dı:ve çağırıyorsun? 
(.emil IGızıııı bit kah!rnha atlı: Nazmi, .,kılmıştı: 
_ l"avruııı, sen de benj L§ ic;iıı - Canım, sen f:\lzeJden. r;irkin· 

çagırıyorsun! den wnlarsın. Bu kadın. benıLn ho-
l'pznlİ itiraz eden bir ta\""ıtla: §Uma gıdiyor, diyoruın amma bil-
- Dur be çocuğum daha mese- mcnı ki bolki de pek yavan bir 

leyi anlatmadım dedi. !iC.vdir. 
Cen1il Kftz1ma daha ziyade yak- C(t>111i1 Kizı:mı elini onun emuzy-

laşiı gözlerin~n içi t~triyardi.ı: na keymuttu: 
- Bııgün sana biTini ~ö<terecelı.· - S.... galiba evlenecek•in Naz· 

tim. Ben bir kadın se\·iyorunı . .Pek mi? 
s.,.;, orıım da değil fazla hoşuma - Bir haltedec~iıni anhyonım, 
gid·yor. Fakat Allah cezasuıı yalnn, ba1ın•t:&1 0...de soktıığumu
veı!ın hen güıellikten anlamam I za göre bari elileme rezil oha.ıya
ki. Boyu, bo;ıı ye:iuıle, kaşı gözii lım. Gide! l>U: _.. <Mswı.. 

yeceğimizi şaşırıyoruz. Çünlı:ii Ev

kaf nıiilk saloibine, bütün bu ııtnn, 
mufassal tecdit muamelesinden 
sonra: 

- Tapuya buyurunuz! diyor. 
- Neden? 
- Takrir veriniz! 

Miilk sahibi hayretler içinde: tl'ç 
sene evvelki takrir sakıt olmıış de
ğildir lı.L. Üç sene evvel verilen 
takrirle mülk Evkufın uhdesinde
dir. Mülk sahibi Evkaftır. Bu mu

fassal tecdit muamelesinden sonra 
mülk sahibinin tapudıı tekrar tak
rir verebilmesi için, E\1kaf1u ta· 
pnda takrir verip mülkü sahibine 
iade etnıt.~i, ondan sonra mülk sa· 
hibmden ycmdtn takrir ıstemesi 

ldznudır. 

E,·kaf idaresinin tecdit nwamele
sind.-. \'ergi k:iğıtlarını ıstcmesi. 

mülke yeniden kıymet kondurma

Sını anlıyoruz, fakat esasen batapu 
uhdesine ge~en bir mülk için, bu 

resmi muamele sakıt olmadığı hal
de, mülk sahibiniu tekrar takrir 
vermesini şart koşmasını anuyamı-
yoruz. 

Selami izzet SEDES 

BELEDiYE 

Yeni elektrik muhavvile 
merkezleri 

Silahtarağada 36 bin kilovatlık 

yenı bir elektnk muhavvele mer 
kezı yapılması kararlaştırılarak ın 

şaata ba~nmıştır. 

Bundan başka Şışlı. Beyazıt ve 
Vaniköyllnde de 10 bm lolovatlık 
yeni ve modern 3 büyük muhavve
Je merkezı daha ınşa olunacaktır 

Peynir narhı tetkik olunuyor 

Beyaz peynır ile kaşar peyniri 
fia.tlarındakı narhın yenıden tespıt 

olunması ıçm Be!ed.ıye lktısat Mü
dürlüğti. tarafından tetkiklere ge

çilmıştır. 

Seçi •n erın ısım t; ı 1 istlı:ahatindeıı fcdaka"rlık yapma!<· 
'- 1 bır müddet görüşmüştür. Komuta-

tadır, Ne açlığını tamamen gidere
Şclırimizde perakende et fiatla- Tıcaret odası idare meclisı azasının· nm bugünlerde Ankaraya gitmesi cek kadar mutena ve iyi yeme~ 

rının 10-12 kuruş ucuzlaması icap intihabı dün ticaret od:ısı salonlarında' muhtemeldir. ekte d h k' kııt• 
yapılnuştır. Bu toplantıda evveJce sec;i-I yem ve ne e er zam.an ı 

ettiı{i. halde ekser kasaplann top- len muıc:eh·bi saruler arasından oda tıl V 1 Eş E R R 11'. yola ve yatağıııd.ı yatmaktadıJ 

::;:;;ı:,:~~;1 ~~t=:~tı.,:;e;: ::-;ıın azalığına şu zevat seçilınışler-ı' Deniz ticaret mektebi !~~~.n 8:~nk~aş~~ı:r::i::~ri::r~~ 
ru"lmu'ştür· , Kaymakamlıklara veri- İthaliıt~ılarılan: Mithat Kemal, Şera- k I . • ki __, t·~ 

en ve gece erı sıgına arua ru u len enıir üzerine bu hususta dün fettın Alemdar ve kardeşleri, Ziy~ Kı- talim gemiıi döndü 
lıç, Hayrı ve BBekır TU.ten, Rasinı Ak- bet ve karanlıklarda ya~arkcn bil 

muhtelif semtlerde kontrollere y· k k · T' t kt b' d .. f[ h b t • tar ve ortakları, Murat Furtun, il. Mu"- ıi se Denız ıcare me e ,. zat sarayın a more c aya ın 
başlanmıştır. Neticede aşağiki ka- tafa ve şerıkleri Hasan Oğütmuş, Nurı nin talim gemisi olan •Hamid Nacı devam etmek cesııretini ncfsind• 
sapi&rın ihtikar yaptıkları görül·ıKozil<oğlu. , Mektep Gemisi• Karaden;z ve bulamıyor. Gıdasını külliyen azalt· 
mıiştür: İhracatçılardan: Suat Kara Osman ve Marmara mıntakasında yaptığı iki tığı gibi uykusunu kısmış ve kat• 

. 
5 

Şerlkı, ,Hu~yın Hüsnü Arsan Eınek 
Bcyazil Ordu caddesı 4 nunıa- manifatul'a ma~azası Rahmi Köse<ığlu aylık bir tetkik seyahatinden dün . yolasmı terkederek yerde uyunıa• 

ralı dükkanda Alımcı, Tabmiste 26 ve Zihnı Bilınıer, Sait Altnıcı ve Sait aksam dünmüstür. ğa başlamıştır. Bu suretle şahsııı:ı 
numaralı dükkanda Rıza, Gedikpa- Dormen, Gemide bul~nan talebe ve talim beşerin azabı ile muazzep etınelı: 
~add 9 numaralı dükkİlnda Musta- Dahıli ticaretten: Ilasan Rıza temelli, hevetini mektebin diğer talebe men ten manevi bir zevk duymaktadJt• 
ta füııinönünde Balıkpazarında Ahmet Bican Yağcıogiu ve ortakları, 1 . 1 k l t G ı Onikmci Pie'nin ıztırabı belki de 

' . . . ~ Bankalardan T,. c. Merke:t Bar.kası 1 sup an arş1 amış ır. emı yarın ., . . . . . 
Yanı Ataman, Gedıkpaşada Kadrı ı· tanbu! ş be . T C z. . t n.nk 1 havuza alınacak ve bir müddet son• şu yuızdn fazla olabilir ki bırisü .. . l s u sı, . . uaa .u..ı. ası ... . "d' ~ 
Şengıılek_. Tahmıste 9 numara 1 İstanbul Şubesi, Turkıye iş B•nka>l İs- ra taleb~ler Eğe mıntakasında ikiıı- yanlıgın Katolik kısmı bu ba ır 
dükkanda Bekir, ayni yerde 23 tanbul Şubesi, i ci bir tetkik seyahatine çıkacaklar- de en feci ıztıraplara maruzdut• 
numarada Ardaş, 51 numarada M. Denız ~e kara .inşaatı: Devl~t .D~~ ı dJr. · Katolik ve dindar Leiı~stan en el~ 
Yaşar Fatihle l\Jacar Kardeşler yolları lşletmesı umum mudur.ugu, ı y . Ad 

8 
d acılar içinde çırpınmaktadır Kılı-

' . ş k H enı am vaşın a · . 
cad!lesinde Rıza Tok, Dervış Ak- ır •ti aynye, senin •büyük kızı•, fakat hakikati 

·· Deniz ve kara naklıyiltı: Devlet De- İ 
so.", Ali Zenginer, Mustafa Unlü- Maruf terbiyecimiz smail Hakkı halde biraz ser"·· büyük kızı sayr _., mıryoHarı İşletmcsı u.rnuın mudi.ırlüğü., ~ 
aka Aksaray caddesinde 38 ııuma- Ant.olya Umumi Naklıyat Tül'k Anonim Baltacıo~.lu tarafından neşredil- lan Fransa tam Katolikliğe bağlılı· 
rada Mustafa Tabak, 31 numarada Şirketi, ; mekte ol:m •Yeni Adam• haftalık ğını arttırdığı bir sırada muka<lfie· 
Siileynı,an, 39 numarada Rıza Ora . ~ıgortacılardan: .Milli ReaStirans Türk [fikir .mecmuası sekizinci yaşır..a ratıu çetin darbelerine maruz l.;al" 
ve &)·ııi caddede Alıınet Şen, Be- Şııketı. girmistir. Tebrik ve daha bir çok mıştır. Memleket ecnebi işgali ul· 

d L.. Sanayi ınüessesehnden: Nur Kalem 1 ~ . . . 

yoğlu Balık.pazarın • oppazcı, Limled Şırketı, Şork Deri Turk Anonim nıuvaffakıyet yolları ıdrak etmesı- tındadır. 
35 nun1arada Sara, l{adıköyünde Şırketi, Halıl Sezer, Bursa l)okun1aclık ni tenıenni ederiz. "Yarının ne olacağı hiç de vizıll 
Güneşlibahçede 11 nuınaralı dük- ve Tril<oıaı Türk Anonım Sırketi, Keu.. ·· -- değildir. Kıt'a Avrupasında mu• 
kanda Boğos ve Piyasa caddesinde <lir ve Keı.cn Sanayli Türk Nıoniın Şir- Küçük Ht.berler zafier olan Almanya ise KatolikJİ• 
6 uumarada Mehmet Tekcan. keti, Sumer Bank Bırleşik Pamuk İpliğı ğe karşı haşin bir durum almıştır. 

Bu kasaplar hakkında ceza zap- •·c Dokuma Fabrıkaları Müesseseleri,! Rulıtara ve vicdaulara hiki.mi.yetiıı 
d k • Sümer Bank Den ve Kundurn S.mayil * Mısırın Romanya büyük elçis! 

t1 tutulınuş ve hakların a anımı ba~kalarında olmasını da Nazizıtl l ThlUe~::,.c.s~::ıı, Melunet Ceınıı. 'J;'orfilli ve Emin Fuat dün Romanyadan şeh :.: 
takibata geçilmiştir. Kontrol ere Ortaklar. Karamürsel Mensucat ve Ti- iyi telakki etmiyor. Naayonal sos· 

1 akt rımize gelmiştir. Elçi şehrimizde bugün de devam o unac ır. careı 'l'urk Anonim Şırketı. yalizm insanların hem cismine '"' 
·v bir hafta kadar istirahat ettikten 

Tren ücret tarifeleri değişiyor 
Sırkec1 - Kırklarel.ı - Edırne, 

Samsun - Sivas, İzmir • Denizli, 

Tire - Ödemış mıntakalarına mab-

sus yolcu tren ücret tarifeleri 1 

Kıinunusaniden ıtıbaren değiştıri-

lecektir. Bu suretle Sırkeci - Kırk

lareli ve Edirne hattın.da da ana-

hattın ücret ve naklıye şartlarına 

uygun yeni bir ücret tarif!lSl tat

bik olunacaktu". 

Dünkü ihracahmı:z sonu tekrar Roınaııyadaki vazife-
Oiın Amerıka:VH serbesı dövizle si ba~ına dönecekir. 

2:;2 bin liralık yaprak tütün satıl- * Beyoğlu Halkevi Temsil Şu
nuştır. Bu malların deniz tarikile besi her hafta Pazar günü saat 14.30 
•evkedilmesi kararlaştırılmı,tır. d'!l BevoğlLında, İstiklal caddesinde 
Bundan başka diğeı· memleketlere Nuruzıya sokağında Parti binasın-
205 bin liralık daha ihracat yapıl- daki salonunda temsillere vermek
nuşrıı., Bu mallar meyanında Fi- tedir. Arzu edenler Eve rı;üracaat 
lıstın• erik peııtHi, İsviçre ve Ma- ederek davetname alabilirler. 

<'ltrıstana boyanmak üun ipekli * Bugün saat 18 de Eminönıi 
kumaş, Yunanistan, Romanya, i- .. 

. HaLke,·inde Universite Edebiya; 
talya ve Balganstana balık gönde- F k··ıt . Pr f ·· ı · d M'"-· a u. esı o esor erın en u..ıu:.-
rilmiştir. 1 

1 mın Halil tarafından (Türk T~i) 

hem de kalp, ruh ve dimağına ta• 
sarrufu gaye edinmiştir. Binaena· 
leyh kilisenin dolambaçlı yollardaO 
fikirlere nüfwuna hiç de taraftııt 
görünınü.t·or. Esasen Almanya Bi:;~ 
mark zamanında da Katolikliğ• 
kaqı çelin bir cidal açmıştı. PrO" 
tesiaıı Almaılyada Katoliklik yal· 
nız bir dini akide değ!I, siyasi bil 
tefrik unsuru ıla. olabilir. Onun içi• 
Bedin zimamdarları adı Honbeıı· 
zollera ailesi, Bismark veya Hitlet 
olsuıı. Katulik nüfuzunun tevessil· 
ünden pek hoşlanmazlar. 

- Maılemki b~una g?diyorınuı;. !er idare olunuyor. ma atılsalar ehemmiyet vermez-. cektir. 
c::==========================ı:o ımevzuunda b.: k)nferans \'erıle- Bu va:ıiyet içinde ve muhareb• 

büliin savletile devam ederJı:eO 

-bu nıuharebe ki bunda eski roii· 
cadelelcriıı zıddına olarak ga~·ri 
muharipler evlerinde ot~raıılat 
cephedekilerdeu olalıa ziyade ıa• 

rarlara, dcbcle4e maruzdurlar- ,,e 
ati hah.kında biç de ümithahş .,. 
mareler görünmezken Papa lıırıs-

tiyanlık aleı:ıine bir şeyler ,öyle
mek mecburiyetinde idi. Daha bit· 

kaç gün e\•vel AvlilD. Kamarasınd• 
bir meb'us ile Ba§vekil Mister çör· 
çil arasında şu kısa muhavere ce
reyan etmenıiş miydi' 

Nazmı, onun sözıinü kesti: Cemil .Klımı, soruyordu: dim.. 
_ Canım. Benim hoşuma gidtı- _Kız mı, dul ınu? t:emil Kazımın, sanki o ina ka-ı ı 1 

b lun N .. 1 · · tavana dı'ktı,' dar gözlerınin önünde buz1u, lı.alııı., P 1 Y A S A ue a a.. azını, goz erıw 
Bır hayali tokotl•r gibi kolunu alnım kaşıyarak; bir cam varmış da birdenbir çat- ı.------------

savurdu: - Vallahi, bunun farkında de-
- Ben onlanıom ya\'runı. anla- ğilim. dedi. Galiba kız ... Thtımal ki 

manı .. Dünyanın çirkin dediği bir duldur .. Anıan neınelazını fazlas.ı .. 
kadında bir gı'.zellik b~lm•eririnı., Sanki a~ada bir fark varm~ş.. Bir 
Bu 1.ıerkese so~ lenı11ez kı. Gel de gece yalnız gelruı.şti, tabıı evine 
Arife bahset, dakika geçmeden .ve- gotürmek icap etti. Ayrılırken bir
di mahalleye destan olurua. Sen- bırımizın elıoı sıktık.. Gece, sokak 
den başka kime danışırım' kapkaraıılık Etrafta kimseler yok. 

Cemil Kazını. düşünceliydi: o dakıkada bir tuhaf oldum .. Bilir 
- l\lünasebetinıı ilerledi mi? nusıu bu el sıkma beni baştan çı-
Nazmi. gerı çekilerek baktı: kardı. 
- Nasıl ilerledi mi? Yok efen-

-· Anlamadım. 

lıyarak kırılıvermişti, arkadaşının 
kolunu şiddetle tuttu: 

- Böyle el sıkmaların manası 

vardır değil mi? 
Nazmi lakaydane güldü: 
- Manasız olur mu? Bir kadın 

hissiyatını nasıl ifade eder? Kal· 
kıp da senin boynuna sarılamaz 
ya! .. 

Cemil Kfiztm, onıuzlarmı silk
ti: 

- Bununla muhakkak sevmesi 
mi lazımgelir? 

Balıkçılar ağ ipli~i 
bulamamışlar 

İstanbul balıkçıları ağ yapmak 
için piyasada pomuk ipliği bula
madıklarından Mıutaka Ticaret 
Müdürlüğüne müracaatla bulun
muşlardır. Balıkçıların bu müra
caatları üzerine bngün İstanbul 

Mıntaka Ticaret Müdürlüğünde bir 
toplantı yapılacak ve ihtiyaçları 

tesbit edilecektir. dim, o. kadar mufassal hır şe:v de
ğil. Hcın~ıreniıı arkadaşlarmdan
mış. Bir gtin bıze gelmişlerdi. Va
IideJe sordum, çirkin denn1ez, gii· 
:ı.elce dedi. Henı~ire ahlakını met
hetti. Tes"düflerimi• sıklaştL Yal
nız anJıyamadığ1m bir nokta var, 
hep evde bulunduğum geceler. bi
ze ıı;eliyorlat, demek ki bu tesadüf-

- Sırt bir vaz1fe, merasim diye, 
ist<'k>ıı, gevşek, gevşek bir el sıkış 
vardır, bu, öyle değildi. Ben seni-

- Sevmese bile alakadar ole- Liiatiklerin tevziine 
ğunu göstermez mi?. 

- Büyük Britanya bülı.ı'.ımeti Pa· 
palı~ veyahut diğer bitaraf biı- de~· 

let vasıtasile Noel günü için br 
miitareke elde etmek üzere müza• 

batlandı kere teşebbüsünde bulunaeak ııv• 

nim. detnck ister gibi elini avucu
mun l('ıne teslim ediyordu .. Bunun 

Cemil Kazımın kalbinden ılık, İnı,::iltereden gelen. külliyetli mik-
bir nisan rüzgarı esmişti. N'azmi- tııırda fistiklerin tevziine dünden 
nin ellerini tuttu gözlerini onua itibareu başlanmıştır. İngiltereden 

' ' b" mfuıasını aıılanıaz mıyını artık.. gözlerinin içine dikti, sonra onu ayni zamanda tıbbi ecza ve ır 

Lakin ben hakıkateıı ihtiyarlamı- kucaklıyarak yanaklarından öptü. 1 milrtar y.im.lü ve pamulr.ln mensu-
şı.ın Kazım, yoksa eskiden kurağı-1 !Arkası var) 1 eat gelmı§tir. 

, 

dır? 

- Hayır, böyle bir ff)klif vaki o· 
tuna tarafımızdan reddedilecektir· 

Papamn nutku adeta uğuldı.•·aO 
1 - f ıa• bir deniz kenannda boş il!("• ır 

(Sona Sa. 5 Su. 3) 
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l&meı ~f Askerlik BC!lhısıerl I~'-'~ 
Yalan 

~gilizlere göre "INoel gecesi de 
lman amelesi- K a r o 1 u n Isviçre üzerinde 

Çok ııöylenmiştir amma, bu' de
fa daha söylenmiş ohnasından her 
halde zarar değil fayda memııl
dür! in vaziyeti i Hayatı tayyareler uçtu 

ıtehlikede 
Yalan ııöylemekten büyük - ve 

yalancıdan sefil şerir olamaz 
Yalan öyle şiddetli bir tahrip va 

sılası ve yalancı öyle sinsi bir düş
mandrr ki bil· cemiyeti böyl" bi< 

Bern. 25 (A.A.) - hviçre ordıı•u düşmanın şerrinden k<>rumak ve 
Kurmayı tarafından ne!lredilen bir yalan adlı tahrip v..sıtas\1.- açılan 

ı tebliğe göre, Noel gecesi İsviçre rahneleri kapamak ~'Ok güç ve ba
üzerincleıı yabancı tanaeeler uç· ;reıı de imkii.nsı1.dır. Yalan snı;vete-

lıtıan zımamdarlarının 

rı nutukl•rı m•nid•r 
"lJl<ira, 23 (A~.\.) - Britıınni
lrıız:L"1 ile çli<an biı yauda. Al· 
ilinelesının bugıinlrii vaz..ıyetı 

ltında ~yle dtınılrnekt~dır : 
lttııa.a, Alman am<•leııırıın bu

~ü haleti ruh ıyesmi gösteren 
··dar bir hAdiS<" vardır Bu ha-

Romeny•nın eski Lon· 
dra sefirinin beyanatı 

Hür Romanya ile 
Karolun hiç 

alakası yok 

bir 

Londra , 25 (A.A.J - RMI~r 

Romany~nın sabık I.nndra elçisı 

• oıı gün zarfında başlıyan Al· 
Zlmaındarlannın .ı~ deıa Al· 
amelesıne hıtap etm"k lüzu-

u hıssHmiş olmalarıdır. Filha- ve hur füımanya harrketı rei~ı <u 
7 İlkkanunda H:tlcr, :ıorı ış bf'vanatta hulurınıustu•" 
ı B. Ley, en sonra <;\o lfaın- &bık kral Karol'ün hnatının 
daki gemı te2ıg:lhları amelesı- tehlıkede olduğu.nu g<>stt:'ren cıd

hıtap eden Goebbel>, bu lüzu- dl sebepler olduğuna kaniim. B~r
~ısseden Na.u idarecılendır. Fa- lin'in tazyıkı ile hareket ~den İs

. ba1ısettığımiı; alamet, sadece panya hariciye nazırı Serraıw Stt-
an ibaret değildir. ner'in emnyle sabık kral, halen So-

. ~ zimamdarlarının 90ll hafta· ville"de bır ot.ekie mevkuf bulun
larhnda söyledıkleri BUtuklar, durulmaktll ve hiçbır yere gidenıe-
lıarpten sonra Alman amelesı- mektedir. 
lııvuşacağı refah Ye saadet hak· Hür romanya harekPtinın sn bık 

'®.dlerle dol00ur. Ezcümle Kral Karo! ile hlçbir müıııı.:,eb<.>t: 

i nazın B. Ley, 4. 11.ld<iinunde <>lınadığını sarahat.an beyan etmek 
ettiği nutukta harplen sonra isterim. Esasen kendisi ile doğru
ıçın senede uç mıly<>n otoma- ıdan d<>ğruya hıçbir münP..ebet tc 

Bezı yerlerde alarm 

İ~areti verildi 

muşlarclır Bu tayia eler odat 2 den nin frengi.sidir. 
ve :ı <len sor.ra Coire'ın Şark mınta- Çocuğun, baba•ıııdan, hocasın

ka~mda Şimaldf'n Cenuba duğrn dan dayak yemek korkusil~ uydur
iM·içre üzerinden geçmişlerdir. dugu masum ~alandan biı· mcvku
Tayyarelerin sabaha doı}ru EnJa- fun suç arkacta~.ııı ipe ~ötürecek 
dirıe ü:erinden uçarak döııdiikleri iftirasına kadar her ya~la. )ıer ter
giirüln,ıi~tiır Coirc'de verilen •eh- biye ve bilgi derecesinde. her sı-
like İ§.'\l'eti kıfa sürmü~tür mltan vatandaşlarda görüll'<;ek ya-

--Q---- lancılıklar. ;yke biln't>liyiz ki ne>&-

NorVCÇ • BuJo-arldece bir babay:. bir hocayı, ne sa
c> ı dece bir hak.imi yanlı yola sürük-

i J• İ Al ler. Her yalancılık doğrudan doğ-
C ıya 1 m n- ,mya cemiyeti vurur. cemiyetin te-

yaya bırakııd \ jmellPrini :zedeler, dayandığı direk
li · leri çürütür . 

Hele yalan, :ıaret cemio"t"lın em
niyet kanatlarını ~ıp kapı van sa· 
lihıyetlerin bir veya birkaç sahi
binden birden ııadır olabilirııe, böy
le bir derecede tahrip kudretini 
arttırmış olursa cemiye{.e sıhhatini 
iade i<;in yüksek otoritelerin bütüu 
ha,osasıyetlerir>i seferber etmeleri 
iıcil bır memleket me..elesi halini 

Oslo, 2"• (A.A.) - D N. B.: 
Aftonpo. .ı ga,.(•tesının öisr<'ııdi

ğine gort, Norveç ile .Bulg.~rı~tan 
arasındaki tedıyat, bu.mian bôyle, 
Alman - BuJ.ııar klering ,volu ile ya
pılacaktır. 

alır. 

AR AVUTLUKTA 
Muhariplerin karşı
laştıkları güçlükler 
Yunanlılar yer yer beliren mu

kavemetleri gayret sarfede
rek yenmek mecburiyetindedir 

Yazan: ---
Emef.ı.eli General M. N. -- ...... .. 

Sarp daglarile ve sert hava>ilP 1 ;,~'.).,(!:.~~ 
Arnavutluk, har€kata bu' uk en
gdler çıkarmaktadır. Taa'"!'uz or- ~ 
dusu1 yer :ver beJıren n1uk:ıvemeı ... 
!eri kırmak icirı. \'."k defa, be:z-er t~- .. ~--~ _ 
i<atini tüketen ga)l'etler gusteım • .~ - . 
ye mecburdur. Müdafi ıse. atı!dı«ı 
bir menide bir çok ta malzeın<' b:
rakmak ıztırarmd~clır. 

nan. dağlar, ıstenılcıı · 
l•tikametlerde geçit vermezler. ö ,. 
tüsüz dağlar. barındırma2, b'ı lıY'.•ll 

harekatın gün i<;inde bıtırilmesınc 
de imkan vermezler. 

Arnavutluk yolsuz gibıdir . Vaci.ı-
ler, sular, kuvvetlerin gruplar ha- Yunanlıl..rın zapleıtiiii Hu-
linde istihdamına mecbur kılar. Btt aıuaıun me,·kiini gö•teren harita 
grupların karşılıklı yardımı imk1ııı- racla da. yükseK !I'~ncvivat büyült 
sız gibidir. Cephe boyunca kuv- rol o ·nar DGgda bask•nlara. süngıl 
,·etlerin kaydırılması zordur. kuvyetme mühim bir yer ayırma-

Rüya nedir ? 
Bundan biri.aç giin önçe İkdam'. 

da ·Rüya nedir? .. di~ c, itstÜ:,fl' ik.i 

yazı çıktı. Rüyawn ilmi, fcnııı ıa

riline karışmak bizim haddinıia 

değil; fakat bence rÜl a, ta1n ma .. 
nasilc bir •dalga geçınek• tir. G&
ceyarısı, dı~arıda fırtuıa, kur, tipı 

kapacak insan ararken, •i•. Florya 
pl:iJında, suyua üzerine, arka üstü 

yatmış.. türkü çağırırsınıı. Yine 
blı· yaz günü, içinde uhırdugunus 
otobüs, Dolmabahçedeki Gazhane 
yol.u~unu çıkarken. yav~ 3·a, ~ 
y~rdCD ~lıncğe, havolaıınııya 

başlıyor. Arabanın içindekiler hep 
candan ahpaplarını:ı, dostlannııdır! 
aDlllla, bunl&l'ın hiçbirinin hü \ İ)'e
tini bilmiyorsunuz. }!;rfaue ile bir 
Alcındağı •afasına çtkruı~nıı! 

Ga.r.hôinC yok~unda otobiis, ~ erdea 
beş, altı yüz metre havalanınca 

bokkr!o'ınız ki, otobiisün etrafında.. 

kara bulut gibi, Yunıı.< ltalıklan 

uçu~uyor. Derken p:ı ~t kıvrak bu 
caz ~esi, uçu.~an Yunuslar heme• 
birer dam ve kavalye olu~orlıır. 

Burası neresi, nueye gddik bu 
J gördüklerimiz nclerdu·? deuıcğt. 
1 kalmadan, cazın davulu hiıden ııat
lıyor ve içinden, komik . ·asillo 
koli.ola. Lİlz oyunu o~ ııı~urak Se• 

tıı:ıal edileceğini söylemi<;tır · ıdJlme etmiyorum. Lakın aldığımız 
~ 4 İ!kklinunda radyo ile ya- haberler itimada !i"yan membalar
n bır neşriy•t arasında harp- dan gelmektedır. Şahsi hürnyete 
Sonra bugün şehirler ıçill en ta
~ basit ack!edilen güzel ~eyler
~rınf<>run bıitün köylere teı;mil 
·lereği v-.'.id<'dilmı tır. 

haksız olarak indiril= bu dari>ey: 
protesto ediyorum. Sonra şunu ha-

Şınıdıye kadar . .Nill'Ve\;m İtalya
ya, YugO&!avyaya. İsviçreye, Fin
landıyaya ve Hollandaya tediyatı, 
Berlıne bu'alr.ılınıt bulunmakta idi. 
Y :ı:kmda Belçika ile de ayni tarzda 
bır anlaşma \'Ulrua ge!eceğı tahmm 
olunmaktadır. 

Mektepte, l!'\'lle, sokakta, meslek Müdafaa cephesi derinliklerinde ı ı, Yunan t~cbbüsleri bir kere da. 
saflarında. aile ocaklarında her sa- harekat icrası, çapraşık vaziyetle.- ıa ö?reıli. 

* 

hir Tiyatro~undı:t11 ~azi.) c çıkı:.· er. 
Bir de ~rüyursunuz ki, l\ıı~it O) u
nu bıraknıı ·, ben1en şık bir ~alon 

garı>0ııu oluı% bir eliııde vi<ki şi

~hı, bir elinde çalı süpürgt..~i, :-.İ.L4 

doğru gelirken, ı.-uk;mdaıı a~a;:ı hir 
yağı.nurdur başlı)"or, ytiğınuru gU· 
rtinceJ Naşit hetneıı çalı süpiirge1i 
niıa bir yerine dokunu:.·or. ~üpilrg• 

şeıı .. iyc oluyor. Şimdi, biıtün ora
dakiler bu teınııiyenıu allııı.a ko-
~uyoı. Derken, şeınsiye bü~·ii~ e bd .. 
~ü~e büyük bir ı,'.lldır H hira:ıı 

10 İlktinunda Hitler de ııunları 
lenıiştir: 

"1•lka, hayatın kıymet ve lez
~i teşkil eden her ~eye sahıp ol-

hak ve i:mkiınını verec<'ğiz.• 

Çörçilin nutku esirlere 
dajıbldı 

l.ındra. 25 (A.A.) - Haber alın
'na göre Churchill'in İtalyan 
~tine hitaben söyledıği nutkun 

1Yanca o r mi ı\frikada esir İtal
~l•ra dağıhlmıştır. 

İt.ponyanın Nankin elçiıi 
lukyo, 25 (A.A.) - Reuter: 

'i.ın giinleT.Je Nauking hükihııeii 
dinde J3r><>n~a11m bıiyiik ckili
t layin edileıı Kunı•laru JJunda 
i(e,i ba ... ınıt gitruek it7ere bu
Nuıra.•aki'dc.ıı hard.el etrui,. 

hada yalan<:ılığa kaqı umumi bir 

Bulgaristanın bütçeti temizlik mücadele~i açmak lüzumu 
Sofya, 25 (A.A.J _ Buglar ajan- kPnrlini hisscttirm<>ktedir. Sokak-

sı bildıriyur: !arını balgamdan kurtarmak için 
1941 senesi bütçe layihası dün zaman zama.n sıkı ve devamlı mü

ki Romanya elçiliğıne iltıca etmi7 mebuoan meclisince vcrilm~tir. Bu cade!ele-re giri~iğimiz ~ehirlerd~ 
ve Barcelone biikfunetinın mus•r- layiha 10 milyar 85 milyon ırı.ı le- bazı insanları lemizlemek, bu beil\-

K 1 k 
vaya ·balig" olmaktadır. dan kurtarmak için de zaman za-

tırlatmak isterim ki B. Serran.l 
Suner hayatını eski Kral Karol'e 

medyundur. Filhakika İspanya da· 

hili harbi esnasında bugünkü İs
panyol haricıye nazırı Madrıd'de · 

rane taleblerine rağmen aro en-
disinin teslim edilmesine mil.nı ol-

muştur. Eğer Kral Karo! B. Suneri 
teslim etm~ <>!saydı, İspanya bari· 

ciye nazın bugün hayatta olmıya

caktı. 

Bugün Kralın Porteltize gitmek 

uı.ere, İspanyadan ayrılmasına mü-

,aade etmemek içın hı~'bır sebep 
\'oktur .. Kral, harbe devam ettıği 

Malıye nazırı B. ı· ıı"lof , bu mu'· na· man sıkı ve devamlı mücadelele,· 
sebctle meb'usan meclisınde Bulg.1- 3çmrktan tabii ne olabilir? 
rıstanın mali ve iktı-.ıdi vazıv~ti Yalan, kötii görünenin temizlik 
hakkında uzun beyanatta buİun-, ka:;nağı olan ze!:lilarımıza ırlatıl-
mu~tur lmış iğrenç balgamıdır 

General Dill'in refikaaı İnsanlığımızın mil rakını hu pis-
vefat etti ilikten kurlarmalıyı?.. 

Londra, 25 (A.A.) - lmporator- Nı:ı.ımettin NAZlf 
luk Genelkurmay Başkanı gene-
ral Dill'in brısı Lady Dili. paz•r-1 J ... 

ngiıtere mıııden 
tesı günü Leadrada vefat etmiştir.! • •1 . 

ınüddcıçe, sıya.sete karıı;mıyacağırıa E . j IJÇI erme zam 
rzıncanda zelzele oldu 

1aır söz verm.ış bulunmaktadır. Er.ineaıı 25 (A.A.) _ B b· 
1 

Londra. 25 ı .'l..A ) - M.dencilcr 
>una ragrııeıı J. p•ııyol hükumet!, saat 13• d• 2 3n d b u d'

8 
" 1' lbırliği rPisi B. La!ı'her nııı scııc · 

. • u '" ve .. ,, a ura a o - . . ~ 

.wıdıomııı yerım.ı.•ıı h!lnıld.ıu.aı;m.ı 
1 
dakça şitlJetli iki clıele ulmut- den ıtıbaren İngiller~dekı nütüıı 

Jile muoaadr o:ınoen•t·kt~d'f 1 tur Hasar ~olıtur. jmadPn işçilerini!' havot hahalılığı· 
Orduda zelzele oldu 1 ~ı !'arşı!a:nak lizere güı del klerin<' 

N o TL A R 
Ordu 25 IA • B b .• ıo pcnce zam ed'llec»ı;:nı bıldıımi') 

. ..~.) - u ~a ah 2.2.> ı tir 
do hurada bir ul1ele 'uJ.ubuhıııt)· 
tnr. Hasar .nıktıır. Serrane Tancaya sidiyor 

~~ .... ~~~~;~~--~~~...,~~~~ 
Ga;ıcteler Ve 

rıtıaaamları 

3ıuna1Lal.&ı Vekıli Cc•·th. 
li.,run locedayı duu ı.ıanltul· 
ıt.ıı., tetkikluı netıce•ıJll ı:a-
1 t~lere ıı•h etti ve deı,ıcrli be· 
)•oatta bulundu. Bu muna•c· 
~<·ile gıızeıclerioıı;r &y Vek.İ· 
lıu resim ve fotuı;rullürıu.t d 
~•~rettiler 

... 'ancuıolla bunlardan bir l• 
kı~ini görmti~ olacak kı; 

- Yahu, bu adaıncagr• d•ı 
~:ın. hic t~nışlığım yok .. 

- Selı>llu ) t•ıu bu 'i"Y :tap· 
nııt •• yui l>İ• ~~ oiıl'ot.ıai~ 
lllWU)Or. 

Garip bir 

sual?! 

~aır Necd..-ı Rli::.lü ıoauzum 
bır masal yaznuş Adi; .Du
dak sen1 kiul of>tu?,,, 

Naneınoll:ı, u.un..t.uıneyi gOr· 
11114 de; 

- Bi>ylti earip bır sual ı,ıor

medlın. 

Dı.\ erek, d.;"ı.enı elle 

GllMİ.'ŞANED~ Tanca, 25 (A.A.) - Sle!ani: 

Gümü~aııc, 25 (A.A.) - Bugüu Noel münasebetılc İ•:-ı1ı•ya Ha· 
saat ikiyi 25 geçe bı•rad" be~ sa- riciyt:' nazırı Sc>rranc· SunNın Taıı
ni)·c süren bir zelzele oJntLHjtur. ıca~'ı zıvdtet edecegi haher veri!· 
Hasar )oktur. rnPk•"<iır. 

Er'+ •·~ 
1 
1 GVSTAVI: YLAUBEKT'ia RO'ttA.;J?.:J ~" 

ı. tv'IADAM ~O ;; 
Filminde 

FOLA t~[Gfll S .ı'atınrn l.i·ıı '"l·e Varıyor. 
Pek Yakında ~-. At.. ıc..., ~ c· d -v ~il"' • ....ınenl<&SJD a 

( E S K 1 E ~- L E r? ) , 

doğurabilir. Mütearrız, ilcrliyen M;•clofaa grur'-rı anavollara ba~
teşebbüsü beslemek üzere, ağır si- lıdır. Cephenin temdirl'. ağır silah· 
U:.hlorına hareket kabiliyeti v~r- ların ~•timalinı, zamana ve uzun 
mek imkanları ararken, uzun za- yorgunluklara tevakkuf eder. Cep· 
manlara muhtaçtır. Müdafi de ay- heyi k<>ruyan ate~ler, yolları kapa
ni güçlüklere maruzdur. Çok yer- mak üzere, planlar tertip edilir. 
de piyade, öz silahına, hatta süngü Büyük darbeler, yollar istikametin
kuvvetine dayanmak mecburiye'.- de indirilebilir, Bununla berabeı· 
'erine düşer. ufak ve yüksek hareket kabiliyeti-

ı;uııra çadır da bli:vürc bliyüye ı.o
c;amflll bir hamam kuhL<·•ı uluyor. 
:\ıaliıın a, h:ıma.uıda be.eke.• p«~l,.. 

mall;,ı gt!2er . .F•kat bu bizim rüy• 
bamantwda eeı.enlcriıı kırmı<tı, !'.;.l

rt çizgili peşleınalları. bep ~!..erle 
doludur ve Göbelr.taşı,ıda da ~llıııir 
l\ ıu<>tidiıı, elia.i pkaıima koy mu~, 
mevlit okunuıktadır. Pqlenıalla 

,.W.er 4ağıtaa.lardan birine diklrnt 

Dağlık arazide çekilme, bu saf· ni haiz birliklerle baskınlar yapıl
hada hareü.tı ateş kuvvelile ört- n·ak sayesinde, müdafaa manzu
me, hiç te kolay sayılınıyan bir i~- meleri yanlanır ve muhtelif ve 

1 d 
ediyorsunuz: Şekerci Ali Muhid· 

tir. Sarp dal! ar a bir taarruz top- müteakip harekatla buraları kav- dia, öteki de tiiikkii.runı. ancak, 
çt•sunu ancak 13 günde mevtle sü- ranıp düşürülebilir. 
rrbilen biri,;i idim .. Bu hareket ise. İtalyanların, evdeki hesaplar; 
o cephede, telasurde, takdirle yade- çat'şıda geçmemiştir; cepheyi ik
-li lmi~tı malde ve takviyede büyük güçlük-

yılda bu hafta açan Sultanahmct
tekt meşhur P:ıbuculıü:;ük:Ur! AU 
:\Iuhiddin ,size ltir külah !l"ker tıla
tıyor, Fakat siz, külaha elinize al-

Oağlar. iyi )"'tistirilen, hususi !er çekmektedirler; güvendikleri 
• tl •-1 d 1 A t ıbı:ın.ız ıı:aman lıu kiilih palJ aro-;:uvve er ... ep e er er. rnavu • donanma. karada cereyan eden ha- ' 

nun kllliıhı gibi bu metre uzamış 
ve ı:enitlemiştir. Bunu ne yap>aın 
,imdi? ıliyc tiiisünürk~u bir de ba· 

kkta savaşan ordular, dağların bu rekıi.tı ateşlerile besliyemiyecek bir 
husu•ivet ve mahiyetine göre ha- duruma düşmüştür. Yunan clonan
zırlanmı" değilkrdir. Dağlar, hu- ması bile İtalyan denizinde, Adrı
susi s:liı\ıa da ihtivaç gösterirler. yatikte irr.paratorluk armadasının 

Büyiik harp, bu ihtiyaçları Ô1'Ce- i7ini takip etmektedir. 

kıyorsuııuz, külıilt•n içinde., alac• 
bul•ca, beş taıae kedi yavru•11 t:ı· 

J..ıyor ve bunlar birka~ saniye i~in.
de biiyü~·e bü~·iiye bir kaplan k '•İ· 

Iiyor. Hamanun içindeki yarı ç•P" 
lak ceıaul, bu bplı.nlım görün<<-, 
tel~lıı ı;aj;a M>I• k•çı~"larken ,;,., 
bir türlü bir yere kaçauııycıır ve bu 

den !(özde buhındurrr•amı.ştı. Bız, Donanmanın inler araması yii
Kafkasvanın sarp arazisinde, sah- ?.Ünden, deniz boyuııea çekilen İtal
ratoplarımızı parçalara ayırmak yan kuvvetleri de, hiç bir yel'de 
•;ülfetin.e .katlaoo.ı~. Fi.listinin .d~~-ıdonanma ateşlerinden y·ardım gö
ık arazısınd,e. butun bır yıl, ı:ıuyuk remedi ve vanlavıcı mevziler al

t!'pçu kııV\·etlerin~ kumanda ede"· I mak sureti!; köprü baslan da lr.u
ken, hazerin Öğretmediği usullere ramadı. kaplanlardan - azıllioı, tam üıı:erı• 
müracaat ttmek, vaziyetine lıi\kim; Çekilme Şimale cloğru yav~ ya- nize atılırken bir de göıı:üuüzll açı· 
olmak ijin mücadele edenler :ırasın- vaş inkişaf edi~or. Yunan ordusu, 
da icllm. Türk topçusu, hayvan a- daima teması muhafaza ediyor. Se
yağı basmamı· olan bir araıide, ri ve kat'i m.uvaffakiyetler elde c-
1L'l~n11:ır~an çok: daha ~vvel, kmıdi ıd;lmemesinin ~unatıını , arazinin 

ı agır <'.!ahlarını da şahıkalara \'er- menaatlne \'e ha\'anın m11halef~· 

ı 
lcst;r"'ek için zaman ve imkan a-

1 

ti~e ,·ermek ıe 11aıa olmaz. 
ramı•tı. Italyan <>rdusunun rıcat yolu ar

Amavutlukta. hakikaten vol yap- tık emın dC'1<1ldir. Ttraul sl'ddi yı-
j. akta üstad olan İtalvan i•çikri- kılmıştır. İtal,·a orduwnda üç mu-
1 ı '' vli.cııdc getırdığı yollar, ner ik; lıiirebe unsuru. Ha,a. kaıa ve de-

rduııun da işine yaramaktadır. ıııı kll\·vetlC'ri samimi ı~ ortaklıjlı 

~"' t. l'u voli ar mahduttur ve üs- t'<lN!ek ,·aziyetten uzaktırlar. Halin 
kn• müntelııdır Ha1bukı cepl• 0

• bu gidışı., Arnavutlu.k ordusunun, 
tC'hcd~ o; eden vazivcte ve muha- ;\ildikçe, Şimale doğru çekil<ceginı 
rebenin ald• 'rı"•kle göre v<>llara lü- g1isteriyor. Arazi, Şımal mıntaka
zum gö~tr·r Cekilirken açılmak. larında Ç<>k daha az barındırır. Bu 
!I'enıe girmek. dar \'e ~arp Yad!- dağlarda hareket kabilıyetini bay-

yorsuoua ld, evla tekir ~di.i, pea

cercllin kapalı camından tllii"" 
çıkmak için boyuna pencereyi ar-
pahyııa ve boyuna vl7.ıhiı.van bir 
siııt.lğın Ü~l"1 ine ~tılmaktadır. 

ı ... ıe: •llü.ya nedir?. ~ualioin, m. 

çalih ve en tipik cevabı: .Rüya, u 
~ ul.urıda tasvir etliğiın ı;ibı , lam 
ınlma ile dalga geçmekıir. 

Oıman Cemal Kay11ılı 

Beneş Amerika. 
daki Çek oslo. 
va ·lara hitabetti 

fıcJı. Resimlere ıyicc bak 
lırıı. allıodn •Cc\ det Kerııo 
lııtcdayı. yazıyoı·; yazı~ ur 
i.ıCll.lna rt.-siıulcr ontw de"11. 

Naneınoll•la: 

- Sual Necdet llüştü'nun 

olduğuna göre cevap da kendi
ne verilmek lazımdır. Ve !Ha 
ce\'ap «ro:Lb-L~c.W.U. u1ruak ıkti

aa eder_ 

Na ı ı l 
Bugün matinelerden itibaren ilerden ayrılarak da~lara tırman· varı adımile ölçmek lazım gelir. 

mmm•m:a:;ı T"a~: istil 7 a:n edebilir Bu safhalar- Makınen.in buralarda lnıllanılması, 

1 
dJ b:ivük kı;V\·etlerin cepheye sü- Jıelc bu nıevsımde, muhaldir. Dağ

. rülınes. çchndır Bii •ük k>.l\'V •tl - !ık arazide ha)\'an bakınıı ve be;;

! rın tek '"'!dan i!ilifadesl, bıı~nkıi lenme:;ı en bu yük bır clerltir. Ma-

Londra, 25 (A • .'\..) ~ Çeko~lovak· 
ya R isıcümhuru B. Bene~. dün alo
~am Loedradaı.ı rady<> ile Amen1<1 
Bu·leş>k Devl~tlerindekı Çekosi<>-

- t.J~t11d11n, hU t"l"-SltnlPf ga• 
> ft· re .. snmlarının Cevdet Ke
liııı i-nc ail olacuk herhalde. 

l>cdiın 

Eski olduğu 

halde, yeni 

Sı·l;uııi İul'! Scdes fıl.r:ı l• 

tı..,: 

• • f:.,ki oldııi,•ıı halde yeni 
b'r ın"vzu .• • bnslığtnı koym11-1· 
lt, ~ancn1olla, bunu ~örlınce; 

- E"'ki~·i yeni ·apır. • iiı· 
tadın ba•lıra san'at mahareti
~ır1 

Diy.,r k, ilan etti: 

kaybetti? 

Arada bir lfau•teleriw • 
- Gt>ri kalıyorlar .. 

Oeni~·or da hiddet etllyor· 
,., Hi\la •Fransa niçin mağ
lup oldıı'.• nuıı arktwnda do
laşıp duruyorlar. Nanemella 
il.- bu m.,,eleyı konu!jllyorduk 
ela: 

- Halbuki .Fran&a şimdi ne
kadar yeni mes~lelerin içinde 
ve karşı.stada değil mi? 

Dedi 

A. ŞEKIP 

SARAY Sinem•ısında 
Şin1dıye kadar &'Örulnıeıni~ ve bull ıan sonr~ da gorl1lıl'!e::ı nıWı.kurı 

oJ.m,ayan büti.ın harikalar, ıuı.el kler v'" fevkal~cielikiı.:r filııu.. 

i r., 1 u lösk 
ElltSALSİZ &il. ltLERİ.. ~fLKEM)'IEL MUSİKİSİ.. vr Nl>FİS 
şAJUUJ,ARI ... l"·ca~ ve tıJ i mcv:ıaa ile bir sinema mncU.esi. olaa 

Bu FllmiD B04 KoUerinde: 

jUDY GARLAND - FRANK MORGAN 
ft EltSERİ!lf CCCE OLllAK ÜZERE 9000 Fİ<ltİRAN 

iUv...,en· YENi FOX jURNAL son dünya ve harp habcdcri ----

1 h~va tf'hditleri karşısında. tıkanma- r0.aı dö Bono, Hatıratta, İtalya u•· "'F" vaklara hitaben bevanatta bı,ılllb-
11 ıara. çatısmalara Yol açabilir. du;ıunun ilk üç a ·da hayvanların-

Dağlıkta bir müdafaa manzume- dan yiade otuzunu -aybetliğini ya-
<ine büyük mikya•ta ağlr alcşlı si- zıyor. 

Hıl~r yığmak, zamanla mümlı:ün İtalyan ordusu bır çıkmazdadır. 

mwı ve ezcumle demiştir kı: 

Almanyanın lng-iltereyi l~tua 

gayretlerınden uğradıgı ciddi mağ
hihiyet, İtalyanın Yunanistana kar
~ı hücumdaki muvaffakiyet•izlıği 

•1bilit An<"ak. bu ?teş kiıtlesııı- Harbın, ilkörıce hesaba katılamı
den azami istifade kac>il olmadığı yan bın bır güçlüğü vardır. Bütiın 
gibi biT parca. bütun bu silahların bu güçlükleri gölgf'dt' bırakan bir ltalvanın artık kalkamıyacak de-
elden çıkına.>ı tehlikesini int~ç ede- vaziyet ise, ricat yolur.un, İtalyan recede mane\i hezimetinden doğan 
bilır. İtalvanların, son haftalarda, ~öllerinde, tehlikeye düşmesıdir: inanılanııyacak dereeede büyük ha
ihtiyatlı hare!<et ettiklerinı görü- Arnavutluk harekatı. Dimyata pi- zimetini. Mısırın kurtuluşu ve Alt
yoruz. Diğer taraftan, mükerrer a· riı>ce gidenlere olduğu kadar ih- denizdeki lngiliz kontrolü, bütun 

1 !eşli yakın muharebe sil' larnı· tira;p~n·erlere iyi dersler vcc.:ei!t- bunlar, bence, bu harpte sarih kat'l 
lııan isi.ifade do" ·dur. Fakat, bu- nı :;anıyor02.. l"Oktalan teskil etmektedır, 
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lini müdafaaya azmetmiştir 
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Hamivet, yağmurlu bir gön<le, 
ce~minın . sırtına yün rop döşam
bırını, ayaklarına kalın keçe ter
liklerini geçirip, dizlerini battamye 
ile örterek köşe penceresine kurul
ma hazırlığını görünce suratı as· 

tı: 

- Hasta mısınız? 
Cezmi, ürkek ürkek cevap verdi: 
- Hayır' Hava, fena da ... 
Hamiyet, açtı ağz1n1, yumdu 

gözünü: 
- Hava fena! di:ye bugıin iş~ 

gitmiyeeek misiniz? Tam tekaüt
lüğiınüz yaklaştığı bir zamanda 
kovulmak mı istiyorsunuz? Kovul
mak, ihtiyarlığını.zda sürüm sürüm 
ııiı.rünmek mi istiyorsunuz? 

Ce:z.minin dizlerinden battaniye
yi çekti aldı, sn-tından rop döşem
bırı çıkardı. 

- Kalkın, işinize gidin. 
Cez:nli, istemiye istem.iye yerın

deıı kalkıp odasına giderken, hiç 
tanımadığı hislerin tesiri altında 

p.şalamıştı, giyinirken, dalgın dal
~ düşünüyordu: 

- Kadının hakkı var. 4teJı, a
tarlar mı, atarlar. Bugünlerde kad
roda değışikhk var gibi sözler de 
ckıla.,<:ıyor. Canlanmalı ! 

Ve o gün, ıslak havada sokağa 

~tığı zaman, ilk defa, kendisinı 
dinç ve Jı:eyıfl! buldu. 

Cezmi, yavaş yavaş hayatından 
memnun olmağa başlıyordu. Ne yi
yeceğini, ne giyeceğini düşünmü

yordu. 
Ev, süpürülüyor, siliniyor; odun_ 

kömür vaktinde alınıyor; çamaşır
lar, biriktirilmeden yıkanıyor; ütü, 
temiz ütüleniyor, Cez.rniye dü.,<ıiine
cek bir şey kalmıyordu. 

* 
Bir al<şam, Hamiyet, yemekten 

10nra, oturma odasında Ceznuye: 
- Sana, mühim söyliye<.>eklerim 

var, dedi. 
Artık onunla teklifli konu.._'<l'Dağa 

da lüzum görmüyordu. Hamiyet, 

devam etti: 
- Mahallede, dedikodu başlamış. 

Benim, burada kalışınıa bin türlü 
mana veriyurlarmış. Haklan da 
var. Herkes, içyüzümürii ne bilsin! 
A!nma, ben, ırzıma söz gelmesın1 
i•tı>mem. Nüfus tezkeremi ver; b•n 
n aamı>IMini yaptıracağım. &ni 
nık~h edeceksin. Anladın mı? 
ce~mi, sadece: 
- Anladun. 
Diyebildi. Cebinden nüfus tez

kerrsini çıkarıp verirken, yine ;ıa
rin. acayip düşüncelere daim.ıh. 

8 • 

9 

Soldan oaia: 

• .1 '·--+--+ ıaı 

1 - Bir çiçek. 2 - SonıalZ hüzün, 
Yazın: HAP..JT NURİ 1 R M AK 

grarnero., b>r ıa.•l':' ""."'zuu. 3_ - Gtimi.. Yirmi dokuz yıl evvelki Türk-! muvaffakiyetl~ göste!'miştir. Çe· 
nıu.uıı n._uhım b.ır kısmını ıı,gal. eden yenın hududu A~TUpada Adriyatık 1,;itli sanay i tam bır inkişaf halın· 
de\'re, mucadele ve kavga. 4 - Bır ye- 1 . . .. 

ve İyoniven denizleri sahillerine, dedır, demır hatlarımız, munaka m4i, bır enur. 5 - Karındaki ÇtA:uk, tav- -
nn tersı. 6 - Gtizeı •an·aı, bir iş hak- yakın Asyada ise, Aden körfezine. !at yollarımız. nakliye vasıtaları
kınd• herkesın fikrini alma. 7 - Ekse- Basra körfezi yolile de İran deniz; . mız, eski Türkiyeninkine nisbetle 
rıya kapıJorda bulwııır, isim. 8 - İçki- ne kadar uzanırdı. İngiltere kuv· büyük bir Jtisbet dahilinde fazla· 
lerd~n1 kU.ı;ti.k yıgın. 9 - Mınimini ya.. k' ım· vetlerinin, M1sırın Garp çöllerinde, laştırılm~, in ışaf ettiri ıştır 
tak, h~r ıaman .. konu> dan evvel gelir. 

Seydi Ban-aniyi işgal ve istirdat 'Halk kütlesinin :hemen hepsine ya-
Yukarıdan -.atı: eyledikten sonra zorladıkları, do· kin miktarı mekteplerde okutul-
1 - Çocuicların çok sevdiği, fikir ...., nanmalarının ağır toplarile yak- muş, fikri inkişafı temin edilmiş, 

mütalea. 2 - Su haluıe gelme. 3 - Ba- tıklan Libyanın müstahkem hatla istinasız olarak askeri talim gören 
tar, kolunuş (es<"t. 4 - Eski kavimler- T" k ·11 t' t k ' k h ,, ti rının, sahillerinin ilerileri, iç kısım- ur mı e ı, e m arp .._.e erı· 
den bırın ın fe-rdi, fena değıJ. 5 - Lü-

ları, umumi tf>birile Trablusgarp ııin kullanılması usullerini layikile zunuuz l< rar. 6 - Savaş. 7 - Bayağı, 

Arabıstan yanm ada•mda bır ııman. ve B ingazi dahi yine 1911 de esk: öğrenmiş, anlamış, ordusunun tec· 
8 - Hurrıyet veren (ıki kelime). 9 - Türkiyenin idaresinde idi. Osman· hizatı y ine Jayikile hazırlanmış, 

Tembellik, b ır edat. Jı imparatorluğunun bir vilayeti eskidenberi askeri ff<lakarlığa , 
Evvelki bıılmaanm hall•tlUım. fd.ll: veya eyaleti halinde bulunuyordu kahramanlığa misal te~kil ed e~ 

2 ı 3 4 s 6 7 8 9 35 milyon nüfusu idaresinde bu- Türk milleti, Türk ordusu, kaydey
lunduran eski Türkiye, l:Yirinci ve ' lediğimiz sanayinin tam inkişafın. 

ikinci Balkan muharebelerinden da mühimmat ve techizatın birincı 

başka, y irmi dokuz yıl evvel .1912 ve ikinci derecede lüzumlu aksa· 
de aynı zamanda İtalya krallığının mın<lan çoğunu dnhldc imale, sı a 
On İk i Ada ile Trablusgarp ve Bin· zırlamnğa. bunların iptidai ınaddc-

1 gazideki işgali, istila taarruzlarile !erini topraklarında istihsale m'1-

de karşıla~m~tı. Kaydeylediğimiz vaffak olmuştur. 
35 milyon nüfusu ihtiva eden 1911 Bunlardan baska, eEki impar<.tor
deki esk i Türkiye, va.;ati olarak 1 luk Türkiyesin in ecnebi istikraz!a-
2.000,000 kilometre murabbaı geniş- rile idare eylemek, beynelmilel 
liğinde arazinin sahibi idi. sermayeleri temsil eden biiyük em-

Cihan harbinden çıktıktan sonrd peryalist devletlerin tesirlerine tiı

lstikliıl muharebesini, dünya em· bi olmak usulün Türkiye Cümhu
peryalizminiR müttehit kuvvetleri riyetinde nihayet verilmiş. milli 
karşısında zaferle bitiren Milli M'.- sanayii, münakalatı kuran, şümul-

26 birinci ka. Perşembe sak ile tayin olunan tıudutları için- leştiren Türkiye Ciimhuriyeti, m~

8.0-0 
8.03 

8.18 

Proer•m 
Ajans 

l\luzık 

8.45 Ev kadını 

12.30 Program 

12-33 MU7Jk 

12.;o 
lJ.05 

ı3.20 

ı8.00 

AJanıi 

Müzik 

I"1üzik 

Protlram 

ıD.15 Müzik 
19.30 Ajans 

19.45 Milz.ilı:: 

20.15 

20.45 

21.00 

Rad;ro Gaz. 

Müzik 

Müzik 

21.30 KQnuşma 

21.f5 Müzik 

22.30 Ajans 

de, istikliılc sahip olan Cümhuri- Jiyesini, milli parasını, milli ba:ı
yet Türkiyesi, 770 bin kilometre kalarını pek büyük nisbette mkişaf 
murabbaı arazinin, 20 milyona yak· ettirmiş ve kuvvetlendirmiştir. 
!aşan nüfusunun sahibidir. Bu.na İşte bu kuvvetli Türkiye, Cüm
rağmen, Cümhuriyet Türkiyesı, huriyet Türkiyesi,. ilerlettiği. kuv
Oınnanlı imparatorluğu T;irkiye- vetlen~irdiği mezkür büyük işleri, 
;;inden kuvvetlidir. Yani, 2 milyon imar faaliyetini inkişaf ettirmek 
,H.--' lmr.ctre murabbaı araziden, 35 gayesile, kendi milli hudutları ha
mı !yonu geçen nüfustan, cihan ricinde kimseıtin bir karış bile top-

eğilmiş so- ıs.oa 

18.40 

Muzlk 

M~u.ik 

22_4~ Müzlk harbile istiklal mücadelesinden ı-ağına, refahına çe"ribniş fikirJ,,.r 
23.25 Yarınlti pro sonra 770 bin kilometre mu~abbaı 0eslememektidir. 
23.30 KapallJi. araziy~ 20 milyona yakın nüfus;ı Balkanlar ve Cenubu Şarki Av

rupa milletlerinin birliğini, !mmşı:· 
!arının, hudutlarının refahı ve em
niyeti bakımından istemektedir. 
İttifaklarının hedefleri, gayeleri 

- Nasılsın, Cezıııı? 

Halsız, gözlennı halsiz ha isiz ya
rı açtı. ölgün bır sesle: 

- Bir şey im yok, karıc1 ğım ! 
Dedi ve son neks;nı vereli! 

l1alımut YES.4.H; 

Kazanç vergisi için ay 
sonunu beklemeyiniz 

Kao:anç vergisi son taksitlerin in 
bu ay içinde odcnmesi lazım gel
mektedir. 

Ankara borsası 
- 25. 12. 940 -
1 Ster1 ,n 

100 Doıar 

ıoo ne. 
ıuo L:ret 

ıoo ls\iıı;re Frc. 

100 ~lor.:n 

100 ılayı~n;.ark 

100 Belg• 
100 Dra.hmı 

5.24 

132.20 

29.7725 

dü.en Türkiyenin kuvveti, aynı 

nisbet dahilinde clüşm<>m ı ş, aksine 
olarak Cümhuriyet Tlirkiyesinin 
kuvveti, eski Osmanlı imparatorlu-

ğıı Türkiyesininkine nısbetle büyük tamamen tedafüid«. &wyetler B'r
ve ehemmiyetli miktarda artmıştır. , !iği ile dostluğu, her iki memleke-
havrct edilecek nisbette fazlalas· . t' . 1. bak d ld • - . . ~ 

1 
ın emnıye ı ımın an o urıu 

ıTı!~tır. Bunun sebebı ~çıktır. B~l-1 kadar, mazideki rabıtalar ve hatı· 
kan harbınden, umumı harptekl!'· 1 -h t ' d d ~ı J . .. . .. ra ar cı e ın en e saö am · ır1 sç_-
drn evvelkı Turkıyeye gore 1923 mı"midı'r_ Tü' ki ı h r ye, ya nızca u-
r kurulan yeni Türkiye, Cü:nhurı-

dutlarının emn i~·ç•tni. siy1si ve 
et Türidyc3i, milli, müttehit, mü- .11 • b"t" 1 .. . .. ·· · 'kJ'l' · t n11 ı u un u :;~ :ıu. ıs~ı · a .. ının e-

Fakat, mükelleflerden bazıları- ııxı 

O.t975 

1.6225 
•ecanis bir devlettır, bu sebeple . . . d .. .. k' ı· h k tl . . .. . mınını uşun'Ti t ı.c1 ı r . are e e-
uvvetlı, ımparatorluk Turkıye· . d ld • ·· - •ı · ıı· l\'- -'--f 

f r!n (' o U l·U gıo!. J\1 1 l J 'l UU'.-1 b. ~ 

;;ine nisbetlc esasında fazlaca km·· ı' h 1 '·l d k · ı · d • 
azır l!'\ arın ;ı ı l!H \ r er ı e at,;·1K-

lu·nrli ker.dıne; nın ayın sonunu b<>kledikleri anla- ıuo Çc~ Kronu 

vetlenmiş bir milleti temsil eyle- t · 
ır. 

mektedir. Diğer taraftan, e•ki Tfü·-
- Kadının hakkı var, diyordu . şılmıştır. Ay sonunda bu yüzden ıuo PeçLLa 

Yont ığı düpedüz bir fedakarlık. 1 vukua gelecek ızdihama l'l"fını olun- ıuo Lozoti 

12.9375 

Cezmi, yon1lmadan evleneceği rnak ve mükeUt:ilerın maruz kala· 100 Pt:ngö 
· d e ·1 .._ -·-1• l"t ·· 1 ı. u"zero ıoo LE>y ıçın e m mnunuur. cagı mu._""-u a on enme,.. 

100 Dinar 
:E\·lerıdikten sonra, Hanııyctle DE-tterdarlık taraftndan bu husus 100 Yen 

Ce<mının, evdeki vaziyetleri, çok ta da şubelere teblığat icra edilı>· ıro lsv..,· Kronu 
dcğı~memiş olmadı. rek şimdı<len e'a'lı tedbirler alın· wu Rublt 

Hamiyet: ması ve mükel'~rlenn vaziytten Erıani 
· ..__. h Sıvas - Erzurum 2 - iki ki.şınin nen: .. ı ze ırdir. haberdar edılerek borçlarını ay so- > • 

3 
Dı " c ayrı odada )·atıyordu. nuna bıralm:adan vermeleıniıı te- > > 5 
Cezn11, itirar. etmemege ah~-.tı~ı rnıni istenmiştir. > > 6 

3.176 
31.1375 
31.0975 

19.76 
ı9 .H 

ı9.14 

ı9.14 

19.14 

kıycde mevcut bulunmı,·an m•lli 
vicdan, 1923 !enberi geçen 17 yı :' 

içinde layikilc inhi.;;ıf ı>ylemı,, 

duygulan tekamül eylemi~ halis 
Türklerden mürekk!'p bir mılle: 1 
meydana gelmiştir. 

Çok kuvvetli irade ve enerji il<>. 
eç~n 17 yıl i çınde Türk milletı , 

cYkı-d i ldigı yapı~ı mesaıde büyü• 

BOYOK TAR 1 H İ ROMAN No: 86 
--_c.;:.:.....;_;.. Çtiı- ı.kü şehzade her ıht.unale kar· ı mayıııı<la ""' _,, tamamlamak ııehil 

şı lstnn.k>ııln gelmekten içtinap e- olur ... 
dcbilırdi. Padtı-ah, vezıriiı.zam Rüstem pa· 

Şl'iı ... d.-. ba.ba~ının kendini kat şanuı fikirlerini k&bul eylemişti. 

leoe:lgını haoer almtı- ol.sa bu se- ilkbaharda İran üzerine yürürken 
fer DJ~ka hırlü harekata geçme~ oğlwrn kaUeyliyecekti. 
ihtımalı olurdu_ O da, kendisinı ko- j Hurrem Sultan, Rüstem paşa, 

----- Yazan: M. Sami Karay~l ı 
-- ı-.ımak ıc.ın asker toplıyarak baba· kız. Mihrımah &ullan sevinç içinde 

Askerler dağılıvordu, serıiörlar ı y~r ~önlünde l:Yir yaraydL sm:n kuv\'etlenne karşı koyardı. ıdiler. Büyük bir zevkle ılkbaharı 
çe:<iliyordu. Sara; da Hurrem ı:>ul- Hulasa; Kanuni ıkı muhabbet Btlkı de, ecnebi memleketlerderı bekJıyorlardı. 
la•ı , R .. stem paşa, ılıtivar Pacıı,iah, I ara, ne. • i< Jııı~tı Fakat. saltanat bırir.e kaçar ve, ıkıncı oır Cem Sul. Devleti Aliye, İranla harp ha. 
nıutlliş JJir cıuayHın tert>bat.ı ık hır;ı Pa<lışahı talırık edıyoıdu. tan vak"as, \'UCutlanabilirdi. . !inde idı. İşin garibi k~ın İrıın Şa· 
•·ı~, ı;"I oluyordu. Hu .><:ocplc Rustem Paşa ile i,:c, Kanuni bütün bu mülahaza· 'hın:n elçileri oolh aktetmek üzer@ 

!Ju ı rem Sultan, ~hıa eıı!n kal- Hurrem Sultanın te.;ırlerı altında ~ istanbula geldiler. 
!ara aayanan fikırlerle şehzadesıni 

Jj M·in oüıüıı ıekiısını kullan.' or- kalını~ oluvorJu. ı' ş h p d' h . t·'·I .. " ' k · 1 • · · b. ran a ı, a ışa ın ıs "" erını 
u~u an · -rmarnaga munasıp !.\' · 

tll:. Padişah, muazzez k1zıyla zevce- .... 4 tan·,amile yerine getirmeği kabul 
k .d '"' · · ·b d d.u vakit ve fırsatta i~ıni 00rnıeğe l<a- , .. Kanuni, mü.şkul mev ·ı e ,..;1 1. sının 1· ramına ayanamı~·or . . b- eyıc~nı.ştı. 

Şohz~de _ fo•tatayı çok ..eviy.or ve, Nihayet, Konuni, ikna e<lilmi.~ti. rar vermişti. Yani, iranla sulh aktetımek mu, 
takdir ediyordu. Şehzade llhıstııt'a katlolunacaktı. Rüstem paşa, e<;a,;en planı ha· kaddeı'Cii. Ortada İranilerin bir iı& 

Pa<li•a , büyü;: oğlunun kıyme- Fal..at, şehzadeyı uluorta katleyle- ~ırl;;m,ştı. Padışaha şu yokla arzı tekleri ve matlapları kalmamıştı. 
tır .• biliyordu. mek mümkün Jegıldi. Çünkü, o- hal eylemıştı: hanilerin bu suretle 8UlJı talep 
&ı .a, ed.it katıli ol'll .. ~ ia;lemı- nun aa maıyyetı vard1. - Padışalımı, ilkbaharda İran 1 eyleıne>li ilk evvela veziriazam 

yordu. Şehz;ıde_vi İsl..ınbula çağ;cıp sa- ilzerıne hareketimiz esruısında, şeh. · ı' Rüstem paşayı şe. şırttı-. 
Pad~h. bir yaııWın da Hurrem ra ua lwgdurmak voıd. Bunu da J uıd~ hazretleri de seferı hümayuna Hı>le, Hurrem Sultan k'l.lrşunlıı 

Sultanı •e\İ;ordu. Onun ~ ihtı· mev.lu.ı fik W)•Yıa!: gu,tı.i. ~lirak eaeteklennclen otağı ha vunılmu~a döooıi. ÇünJnl, İranl~ 

H<inı<t Ntırı IRMAK 

Kane.;:la • İngiltere arasında 
bir anlA§ma 

Loııdra, 25 (A.A.) - Harbiye 
nezareti_. Kanada hükiımetile, ya 
pılnn bir anla~ma mucibince İn
gillcrcıle bir Kanada kolordusu 
leşkıl edildi~<ni bildirmektedir. 

mü.saleha yapmak emeller.ini.tı 

mahvı olacaktı. 

Artık, ilkb-alıara seferi hümayul) 
olnuyacak, şehzade Mustafa ıkat

lol u:rıımıy acak tı. 
iranilerin suHı taleplerine Rii6 

tem pa.~ da, Hurrem Sultan da kJ, 
zıycrlardı. Bunlar her ne pahasına 
olursa olsun İrana seferi hümayuJ) 
yapUnıası taraftarı idiler. Ma.ksat. 

İrana yürümek değil, şehzade Muoı
tafayı öldürmekti. 

İran elçilerinin sulh talepleri na
hoş karşılanmıştı. Rıist<>m paııa, el· 
çilerı mütemadiyen atlatıyordu 

Elçiler, Türk İmparatorluğunwı 
bütön mütale!batını kıiliul ettikleri 
halde atlatılmıı; olmalarına mana 
veremiyorlardı. 

Hurrem Sultan, İran sulhünü i· 
§ittıği zaman, &aJl6llU kesilmişti. İ· 

ran ile müsalcha kalbini müteee
sir ediyordu. İkide birde damadı 
Rüstem Paşa; a: 

f A.rlcaıı 1'Gt' J 

DÜNDEN VE 

re 
Çinde garip bir an' an 
Caruso'nun ta va z u u .. 

Yazan: Hikmet Ni 
enubi Afrika ile Şimali de garabetten mduttur. 
Afrika arasın<la yolculuk bür dünyada yalnız kaim 
-Londra tarikile- bitmez için •İzdivacı badelmevt• 

tükenmez, uzun bir meseledir .. evlen<lirmekte ve bu itibar 
Hele çantanızda elli milyon tuta- cliyyen birbirlerjne refakat 
rında kıymern taşlnrdan mürekkep te zannındadırlar. Yang -
bir koJleksiyon olursa... rinde böyle bir merasimd 

Cenubi Afr>kada bulunan dünya- nan Avrupalı bir dostum, i 
nın en meşhur elmas kırması di- tını şöyle anlatmaktadır: 

rektörleri Mösyö Sulli.van ile Foot, j Aile efradı ile dostlardan 
bu seyahati göze alıp geçenlerde kep bir kalabalık, genç kızı 
Amerikaya vasıl olmuşlardır. tunu takip ederler. Bunları 
Şikagoda aç1lan .Dünya elmas iında gelen musiklciler, 

panayirine. gelen bu iki ortak, be· ıJ -rdeden çaldıkları matem 
raberlerinde gayet kıymettar, na rile kulakları tahriş ederle 
dide bir elmas koJleksiyonu getir- :enin önünde yürüyen ÇOC'll 

mişlerdi. Ham ve i~lenm~ parı;:.- de al bir bayrak taşımakta 
lardan teşekkül eden bu takım. Ş i - bayrak, genç kı zın ruhuna 
kagonun en işlek caddelerinden göstermektedir. 
birinde bulunan büyiik bir kuyum- Bir gün mukaddem, delik 
cunun camekanında teşhir edlldı .. ailesi şöyle bir davetname 
Cesaret ve cür'et bakımlarından lır: •Gelin.iz. Budala kayın 
n~m kazanan Gangsterlerin -icrayı niz sizi selamlar•!. .. Herke 
san'at ettikleri bu şehirde, milyon- kanlının mezarı başında, n 
!arca değeri olan bu metaları S3· ölü kızın gelmesine intizar 
dece bir cam arkası:ıda geçicilerin tedir. Kafile mezara vasıl 
temaşasına arzetmek. hırsızların, gürültü gittikçe tezayüd ed 
şerirlerin iştiha ve hırslarını tahrik ğırışınalar, ziller, davullar, 
etmek gibi pek safdilane bir hare vahşi ve ha~bi sesler. fişe 
ket olduğunu ve vahim neticeleıe rı>kalan g>bi ancak Çinli ku 
sebebiyet vereceğini düşünceksiniz. tahammül edeceği bin bir ç 
Müsterih olunuz. Sullivan ile Foot rültü duyulur. Her iki aile, 
müpl<."d.i olmadık!ıf!'ı gibi ahmak ve kumanda üzerine ağla 
ta değildirler. Lii.zımgelen muhafa hu:figana başlarlar... Genç 
za t.eclbirlerini fazlasile ve önceden tabutu, ebediyyet için ona 
alm~lardır: lacak delikanlının tabutun 
Camekanın kristali, ~ekiç, taban· nına konulur. BilAhara mer 

ca kabzesi, demir çubuk, kaldırım 
taşı gibi bildiğimiz vasıtalarla kı· 
rılanlardan değildir. iFarzı mahal 
kırılsa bile elektrikle mücehhez 
bir sistem sayesinde, cam parçala
rı ani olarak elmas kolleksiyonunu 
dükk.iının bodrum katına indirmek
te ,elmaslar orada otomatik bir su
rette çelik bir kasa içine yerleştik
ten sonra kasa kendi kendine ka? 
panmaktadır! Dahası var: Kasa 
kapanır kapanmaz, tehirli gazlar 
saçmakta ve yanına kimsenin yak
laşmasına imkan bırakmamakta

dır. 

Saydığımız bu tertibat, cebir ve 
~iddet ve müşterek harr<etlere 
karşı koymak içon alınanlarıdır. 

Bir de mü~teri sıfatile mağazaya 

girenlere karşı alınan tedbirlere 
bakalım: 

;;\fağazarn bir tek kapıdan girı
lir. Kapı kc·riden kilitlidir. Girmek 

diğer safhaları yekdiğerini 

eder: Oynak havalı musik 
komedi temaşası, hokkabaz 
hirbazlar, canbazlp.r ve ra 
>ırasile ortaya geçip numar 
yaparlar, ziyafet sofrası k 
velhasıl Çine has ... :Matem 
le inin hiç birisi ihmal edil 

* 
Dünyanın en büyük teno 

Canıso, fanilikten ebediyet 
kal edeli hayli zaman geçti 
de, sesini, hayatta iken dold 
gramofon plakları sayesinde 
el'an dinlemek. güzel ses a 
!eri çin büyük bir maidei 
teşkil etmektedir. Bu, bııgü 
ğu gibi bir kııç asır sonra d 
olacaktır ... Çünkü Caruso'n 
durduğu ckalıplar> şimdili 

lanı!.mayıp sureti mahsusa 
büyliik ihtimamlarla hıfzec 

için çıngıra;-,ı hareket getirmek ıa- tedir. Bu suretle, hilkatin na 
z• mdır. Mü~terilcr içeriye teh-r Lştirdiği bu ilahi ses, nesi 
ltker girerler ve kPndilerine göste- de tanıtılacak, onu da vec.-l 
rilen koltuklara gömülürler. Her recektir ... 

koltuğun arkasında bir polis haii- A n'a.'11 İtalyan olan• 
yesi bulunmakta ve •Tesadüfi ob· rupa sahnelerı c 
rak sağ eli pantalonunun cebinde- nadiren garülcn 
ki Brovning'ı okşamaktadır. Calibi Amerikan ikinci vatıın itti' 
dikkat ilk şüpheli harekette, mü~· miş, orada verdiği konserler 
terinin beynine kurşunu sıkma'.< nadığı operalarla büyük bır 
k in talimat almı~tır. Bu kadar l.'d" '"ıcğe muvaffak olmu~tı 
muhafaza tertibatı kafi görülmemi~ itib. ı la hini vefatında 60 ' 
olacak ki, camekana üç metre me- altın frank miras ile .Renais 
saf ede ve camdan yapılmış bir cNe- tarzında kıymettar bronz ta 
zaret kulübesi• i~inde nöbet bek- rı, me'1ıur ·Limoges• mine 
!iyen ı bekçi vardır. Bu camlaı·dan mamul nadide parçalar ve Çi 
kurşun geçmemektedir. Bekçinin selenlerinden müt~kil, 
vazifesi ise, en ufak bir kargaşalık taıkdir edilmez muhteşem bı 
zuhurunda, kulübesindeki elektrık leksiyon bırakmıştı. Yina b 
tesisatını faaliyete getirerek ma- yanda bulunan bir pul kolle 
ğazanın biricik kapısını ani suret- nu, mütehassısların tal1minıı 
te kapatmak ve sanıye geçmeden, re k1rk bin İngiliz lirası kıym 
kalın ve demirden mamul kepenk- idi. .. Buna rağmen, sahibi 1 

Jeri camekanın önüne indfrmektir. duğu san'alın yüksek kıy 
Gangsterlere karşı alınan tedbir- pekala takdir eden artist, ha) 
Jer yerindedir. Fakat ;ıııü.~teriler sonuna kadar hiç bir vakit I• 

hakkında tatbi-k edilen tahaffuE dan inhiraf etmemişti. Şu 
şekline gelince, bir.im lisanda gali- fı.k:ra buna bir delildir: 
ba: <'Parast ile rezil olmak• buna Bir gün, mehşıur Ameril<• 
derler!... nör Mac Kormick, İtalyan tf * kar'l"laşır ve hatırını sormak 

V aşadığımız terakki ve 
medeniyet asrında şöyle 
bÖyle, dünyanın hemen 

her köşesinde el'an garip hadise 
ve vak'alara şahit olmaktayız. 

Bunlar meyanında Çin'de cereyan 
eden .ölülerin izdivaç• merasimi, 

Doot ailele-, ölen ~uklarını, ô
n-.zarı dikkati celbede<:ek bir :;ekil-

Sa<iile şu cemile ile SÖ'ze baı 

- Dünyanın en büyük t• 
bugün nasıldıT, bakalım? ... 

CaruS-O ise muhatabının 5 

keserek: 
- Aziz meslektaşım, der, 

ne vakitte?>beri bariton 
nuz?! ..• 



[ 
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Acıııve -ve Polts ] 
Dişinin ağrısını es
rarla dindirirmiş! 
Bohor mahkemede böyle iddia etti am• 
ma sonunda iki ay hapse mahkum oldu 

Bohor adında bir hamal köprü/ m .. ndır çü,rüktür. Bu esrarı, dişi· 

altında şüphe üzerine çevrilmiş, iı- .ıne koyar, ağrısını din;iiririm. Öm
ıeri aranmış, altı santigram esrar rumde, e~rar çekmedim, çekmem 
bulunmuş, tutulan zabıtla asliye Mahkeme. maznunun bu müdafa· 
beşinci ceza mahkemesine verlimiş- asını vaı·id görmem.iş esrarla diş ağ
tir. Muhakemesi esnasında, Bonor, rısı dindirmenin de Met olmadığı 

kendisini müdafaa ederken, şöyle p,ibi, diş ağrısı ü:ııerinde müessir o
demiştir: lartııyacağı tla anlaşılmıştır. Bohor, 

- -

İKDAM 

' 

Yunanlılar 
- Boıı brafı 1 inci sayfada -

yetinde oldukları zannedilmekw

Bükreş Elçimiz geldi 
(Baş tarafı 1 inei sayfada) 

dir. Ohirmaranın Şimali Şarkisin- 1 . .. Ro 
erme gore manyadaıı en seri 

de Avlonyadan 40 kilometre kadar 
mesafedeki ileri hareketlerL'le de- 'llas.talarla petrol gelmeğe başlıya-
vam eden Yunanlılar yeni mevziler 
işgal etmişlerdir. Daha içeride sev
külceyş bakımından büyük ehem
miyeti haiz bir nokta, Premeti'nın 
Şimal ve Şark cihetlerin de harekat
ta bulunan Yunanlıların eline düş· 
müştür. 

cak ve bundan sonra gelişat hiç 

kesilmiyecektir.• 

Diğer taraftan öğrendiğimize gö

re bu anlaşma ile Romanyadan a

lacağımız petrol ve müştekkatı 

miktarı da bir miktar fazlaaştırıl

Atina, 25 (A.A.) - Hudutta» maktadır. Buna göre Ro.manyanın 
memleketimizden almakta olan 

maddelerin kontrol listelerinde ta

dilat yapılarak bir miktar zam ic-

ra edilecektir. 
Bükreı elçimiz geldi 

Bükreş büyük elçimiz Hamdullah 
Suphi Tanrıöver dün sabah deniz 
yolile Köstenceden şehrimize gel
miştir. Büyük elçi kendisile görü
şen bir muharririmize şunları söy· 
!emiştir: 

•- İki üç gün kalmak üzere ge!
diin. Gelişim tamamen hususi ma
hiyettedir. Birkaç gün kaldıktan 

sonra tekrar vazifem başına döne
ceğim. Bu müddet zarfında Anka
raya gideceğim ve Vekaleilerde 
temaslarda bulunacağını.• 

Ingiliz kıtaatı 
- Öteden beri. diş ağrısı çekerim. iki ay hapis ve bir lira para cezası

!şte bakın, şu dişi.ın de, uzun za- na mahkum edilmiştir. 
~~~~~~~~-C'.Dl!ll'~~~~~~~~-

Dün yakalanan ! 
kaçakçılar 

Eroinci 1 sene 
hapis yatacak 

gelen son haberlere göre, Şimaru
nın alınmasından evvel vukua ge
len ve üç gün süren muharebe es
nasında, Yunanistanı istila isinde: 
kullanılan Sienna İtalyan fırkası, 

Yunanlılar tarafından fena halde 
hırpalanmıştır. Bu İtalyan fn'kası, 
seferin bidayetinde Kala mas neh · 
rind"' 1 

l !>' .ri çekilmeye mecbur edil
diğı ~aman bir çok mezalim yapmış 
ve rehine olarak bir çok eşrafı ba
raberinde götürmüştür. 

- Baş tarafı 1 tnci sayfada -
ğer Ribbe!ltrop bu mealde bir mü- rinin faalıy etini şi<ldetlendirmekte
liıkaı vcnn>ş olsaydı, bu, resmi bir dirler. İtalyanlar da yeraltında 
iddi~ olabilirdi ve bu takdirde Al- muhkem bir surette hazırladıkları 
man hiikumeti, tarziye vererek beton sıöınak ve siperlerde siddetli 

e -
lelıdıtleriııi geri almak mecburiye- bir mukavemet gfüteri~·orlar. Bar-
tinde kalırdı. diyadaki İtalyan mukavemetinin 

Şimaraya yapılan Yunan hücu-
Diğer taraftan naziler bu leb-ı ne kadar sürece ili hakkında askerl 

mu esnasında, üç İtalyan karagöm- ditlcrinden kendi mi~l~tlerini .. ha-, mahfiller şimdi;e kadar bir fikir 
!ekli taburuna da çok büyük zayiat berda< etmek cesaretını de goste- beyan etmemi !erdir. Düşman gün 
verdirilmiştir. Yunanlılar büyük. reme.diler. Çünkü millete, 1918/17 geçtikçe kesaf!ti artan İngiliz to 
miktarda ganaim de almışlardır. 'harbindeki m~ğliıbiyetlerine ~ebep çusunun ateşi altında bulunmakt~ 

Earar, afyon, eroin 

satıyorlarmış 

45 paket eroini güya 
yolda bulmuş! 

Em · t M"d·· ı·· ·.. 1 F 1 d d b. d K Şı'maradan Borsı·versest dagı· na olarak, Amerıkanın harbe gırme- d A tluk h"d' l ·ı • nıye u ur ugu memur arı az ı a ın a ır a am ıttıım}>a- . . .. • ır. rnavu a ı.se erı e mane-
.d 1 İ 1 sini gösternıışlerdı. Bugün, huku-ctün, Kü.çükpazarda Sarıbeyazıd şada şüpiıeU bir vaziyette dolaşır- gı en yo , ta yan ölüleri ile ve he!' 

1 .. h melin ayni tehlikeli neticeyi do-
yokuşunda 19 numara1ı evde otu- ken zabıta memurları tarafından tür u arp malzemesi ile doludu~. 

· ğuracak bir yol tuttuğunu, söyle-
ran sabıkalılardan Azizle Hokkabaz yakalanmış ve üzeri arandlğı za- Italyanlar, Şirnaradan çekilirken 

viyat bozukluğunun faşist askerleri 
üzerinde meş'um bir tesir icra et
mesi de kabildir. Maamafih İtalyan 

mel., tabialiyle, çok yaalış bir 
Muammerin üzerinde arama Y"-''· man 46 paket eroin bulunmu.<tur. kiliselerdeki İkonları ve avizeleri mukavemetinin bu noktasının ne 

• hareket olurdu.. 
ımşlar, üç büyük çubuk esrarla bir Fazlı evrakile beraber derhal kırmışlar ve zeytinyağı !,çılarını •Almaııyanın Amerikaya harp zaman düşeceğini tayin çok müş-
miktar afyon bulmuşlardır. Her \. kaçakçılik: işlerine bakan beşincı da delerek sokaklara atmışlardır. ilan etmesine imkan oımadığını küldür. 
kisi hakkında takibata geçilmiş- asliye ceza mahkemesine verilmiş FRANSADA NOEL bi!Jyoruz. Zira bu hareket nazilere İtalyada bir mahal, 25 A.A.) -
tir. ve muhakeme edilmiştir. hiçbir şey kazandırmaz, bilakis İtalyan tebliği: 

F la · ı · d b Jd - Paris, 25 (A.A.) - Havas: Paris B. · h d d t k d Tophanede Ciğerciler sokağında az ermn erı yel' e u ugunu her şeyi kaybettirir. ıngazı u u u mm a asın • 
Sadıkın kahvesinde yatıp kalkun ve Kasımpaşa iskelesindeki sandal- halkı dün gece saat iki buçuğa ka- •Bu neviden bir tehdit karşmn- vaziyette bir değişiklik olmamı~-
Mehmetle Vefada Kovacılar soka- cılara sat.ınağa giderken yakalan- dar Noeli tes'it etmiştir. Kahvel"r da mutavassıt bir Amerikan va- tır. Hava teşekküllerimiz, düşma
ğında Nuri Babanın evinde oturan dığın; söylemiştir. Suçu sabit olan ve lokantalar ancak bu saatte ka- tandaşının göstereceği ilk aksüla- nın motörlü vesaitini bombardıman 
sabıkalı Kürt Ramazanın ve Yusuf: Fazlı 1 sene 3 ay 15 gün hapse ve panmıştır. Büyük caddeler, dondu- mel Amerika limanlarında bulu- 1 ve mitralyöz ateşine tut.ınağa de-

' Bulutun eroin sattıklarını haber a- 231' lira para cezası ödemeğe mah- labalıktı. Her sene olduğu g?bi bu nan bütün milı.ver gemilerinin mü- vaın etmişlerdir. Düşmanın ileri 
lan memurlar bunları ayrı ayrı ta- küm edilmiştir. sene de sokaklarda Noel ve yılliıışı sadcre edilerek derhal İngiltereyc ·Üsleri yeniden bombardımana tabi 
kip etmişler, bunların arkadaşları . • ---o--- teslimini istemekten ibarettir.• tutulmuştur. 

B b b kk d 1 hediyeleri satan küçük 'barakalar 
ve satıcıları olan Ra•lt ve Hakkının• lr _1 ra. catçı a ın a P•nama Amerikan gazetesi de, Trablusgarp'te, düşman şehri ve .,.. ! bk k 1 kurulmuştur. Üzerlerinde eroin bulunduğu anla- ta ı ·at yapı ıyor Alman tehditlerinin bütün Ameri- kaleyi bombardunan etm~tir. Bazı 
_,_ l d 20 b'" ··k Sirkecide Yeııi harım 4 nnma- MARSİLYADA ka nıilletlerine şam· il bulunduğu- hasarat kaydedilmiştir. 
.~uış, yapı an arama a, uyu . • . . . . • 

k t . b 1 rafı daıresınde ıhracat ışlerıle ug- B' 1 'k Am 'ka D ) t' · pa e eroın u unınuştur. Bunlar . . . . Marsilya 25 (AA) Ha·-·· B' nu ve ır eşı erı ev e ının 
hakkında da zabıt tutulmuş, adli- r~ş•lııı l~o~c~ol Alkgrda~tını.n dva:ııyetı k . ~ dd. 1. _-tahdi~:· taır emniyeti bütün Amerika kıt'ası-

. . 1 . şup e ı goru ere . auesın e ya- ÇO' yıyece ma e erı d,a - nm. emnı'yeti demek oldug· uu.u yıı-
yeye verılmış erdır. . • . . 

pılan araştırmada beyannameye bı tutulmuş oldugu ıçın dün gece zıynı·. -

Bir sandal devrildi, 

ki§İ boğuldu 
iki 

tiibi olan şey !erin günlük hesap Marsilya lokanta ve kahvelerinde 
defterlerine geçirilmediği ve bu-
nunla beraber birçok hesap defter-

[ 

pelc az T"VPVVOD VADılmıstır. 

lerinin boş olduğu görülerek hak- YVNAN AJANSI Mtln'tlltÖNÖN 
.. Dii~, Kalamış ~nlerinde, içinde kında tahkikata başlanmıştu, 
uç kışı bulunan hır sandal devrile- D l D . D • 

MÜTALEASJ 

----<-
Günün içinden 

k . . ev et emır ve enız At' 2• (A.A ) tin re batmış, ıçmde bulunanlardan ma, ~ • - A a ajansı 
ilcisi boğulmuştur. Yollarile Liman İşlet- miidürü Vekirellis, Etnos gazete- çünün masalı.. 
Yapılan tahkikatta Hasan Vari· mesi arasında işbirliği sinde şunlan yazmaktadır: Mealindeki tefrikalar derhal açık 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 
Aşçıbaşııun materallln - Maske· 

li h~ydutlar - Yedibela - Paraşüt-

ci, l\1ibal Nikoladis ve İsmail ön- Münakalat Vekilinin İstanbulda •Yunanlılar kendilerine müteca· sayfaları kaplamıştır. 
der oclındaki balıkçılarıu balık av-· yaptığı tetkikler neticesinde Devlet viz İtalya tarafından cebren ka- Fakat, buınuı yeni ve şaheser lıU 
lanıak üzere sandalla Marmaraya Demiryolları, Denizyolları ve Li- bul etlidlcn harbin neticelerine misali de: 
doğru açıldıkları bir sıroda dalga- manlar işletmesi Umum Müdürlii- bakHrak Noeli bir gurur ve ifti
lardaıı sandalları devrilerek deni- ğünün daha sıkı bir surette işbir- hu lıissile tes'it edebilliler. 
ze döküldükleri anlaşılmıştır. liği yaparak umum! hizmetlerin 

Bu 1 d J. ·ı 0.. d .. 
1 

daha süratli ve emin bir surette n ar an snıaı n er yuzere \: 
Vekiarellis, Musoliııiyi kinle ha· 

rekct eden, merhamet ve sevgi ta
nıınıyan gaddar bir adam olarak 
ta v•ii etmektedir, 

sahile çıkmış, arkada !arı Hasanla ı başarılması hakkında kararlar ver
Mil.ıal yüzmek bil!ediklerinde~. miştir. Bu itibarla önümüzdeki 
boğulmuşlardır. haftadan itibaren bu müesseselerın 
Boğulanların cesetleri aranmak· Umum Müdürieri sık sık toplantı- Vekiarellis yazısına §Öyle de-

tadır. lar yaparak münakale işleri hak- van. etmektedir: 

)
kında alımnası icap eden tedbirlen •Düşman riyakarane bir hare-

Bir ithalat taciri görüşecekler ve bu hususta Veka- ketle kendisini hıristiyan tesmiye 
mabkUm oldu Jete malümat vereceklerdir. etmektedir. Halbuki Yunanistana 

Jliemlekete hariçten eşy f. J sapladığı ayni hançerle Hazreti 

•- Haşarat yuvalarında 3 gün; 

Katil, hncsız, esrarkeş, serseriler 
arasında neler gördüm? .• 

Yıızı silsilesidir. Bu yazı ki, bol 
sayfanın, çok sayfanın en çok da
vasını güden gazetenin Türk irfa
nınıı, Türk çocuğuna, taze bünye 
ve dimağa ilk hediyesidir. 

Sayfa tahdidi anlaşılıyor ki, yal· 
ııız bir milli tasarruf mevzuu de
ğil, ayni zamanda bir milli terbiye 
ve tefekkür dava•ıdır da. 

A. SEKiP 
ren vıı bu eşyanın bedelini ~e!~e~ı Tahrif f 1 İsaya karşı koymuş gibidir. 
Bankasına yatırmayı taahhüt et- • • • İlalyadaki Faşizm aleyhtarlığına! 
ti •• h ld b ta hh" d" .. . <Ba.t tarafı ı ınrıd·) t d V k' ·nı .. Dublinde alınan tedbirler 
gı a e u a u un u yenne re.ı·ı k 

1 
. . . l - en1a~ e en e ıarı s yazısmı §OY 

ı on ma o e sensını şu surete hüJAsa . Dublin, 25 (A.A.) - Resmi bir 
getinniyen, Yorgi, Türk parasının etmektedir: le bitirmektedir: 
k t. · k k ilan, otomobil şoförlerine büyüJr 
ıyme ını o:ruma a11unu alıkimı· Yeni sabah gazetesi, Balkan yarma. «16 ikinciteşriı1de söylediği nu .. 

na muhalif hareketinden dolayı as- dası meslelerini halletmek için bir tek t k' M ı· · b" k ı't 1 ı dikkat tavsiye etmektedir. Çünkü u ,-a, u~ ını ırço a yan ar .. . . .. 
!iye s inci ceza muhakemesine ._. büyük devletin veya bir tek büytik dev- hakkında tehditler savurmuştur. yol donemeçlerınde yarı daıre ma· 
il . ıl b k . 811• teller zümı·esinin rum·yesi altında bir 1 nı·a·ıarla karşılaşmak mümkündür r mış, yap aa mu a emesı Bunlar Yuııauislaııın ve adaletin · 

Balkan antantı teşkili icabettiğini isbat ' B • ·aıa ']''-lı müfr' ezeler nnnda, üç ay hapis cezasına malı- dostlarıdır.. u manı rı, sı ""' etmek üzere bir makale serisi neşret-
kôm edilmi•tir, mektedir. muhafaza etmekte ve bu müfreze-

' ÇÖRÇİLİN NUTKU 
TASVİP EDİLİYOR !er, dur emrine itaat etmiyen heı·

kes üzerine ate§ açmak emrini al-
Türk gazetesi, isteyerek veya istemi· 

yerek, Balkanlarda ve blnnetice Avru .. 
pada sulh ve nizamı karıştıran ı;eyin 

Balkanlarda iktısadi inkişafa çalışmak 

lnık:1nuıı diğer büyük devletlerden ne
zetmiye çalışan İngiliz ve FranslZ po... 
Utikası olduğunu tasdik etmek1edlr. Bu 
fikre nazal'an Türk gaze.te::;i, makalele
rini şu temetutlye bağlıyarak hillasa eL 
mek: zaruretind~ idi: 

* * A,ltıneı şube memurlarının 
dünkü kontrolleri neticesinde 
tramvaya atlıyan 83 kişi ve Bele
diye talimatnamesine aykm hare
ket eden 22 şoför cezalaıı<lınl.rruıj
tır. 

* Fatihte Demir Nalbant soka
ğında 23 numaralı 11\mlk fabrika
sında yangın çık:nu.ş.sa da yetişen 

itfaiye tarafından derhal söndürill
müştlır. Yangının nasıl çıktığı tah
kik edilmektedir. 

* Tophaneden Fı.ndıklıya giden 
2307 numaralı otomobil, Kazım E
Llgoz adında birine çarpara:lt aya
ğıııdan yaralamlljtn-. Yaralı Be
yoğlu hastane.sine kaldırılarak tah
kikata başlanmıştır. 

* Arnavutköyünde 4() nıumara
lı evde oturan Sotiri kıa:ı Aspasya
nın odasının tavam çökmüşw de 
insanca zayiat olınanuştır, 

Avrupa işlerinin İngiliz müdahalesin.. 
den kurtulması ve Balkan mialetlerinio 
mihver devletleri tarafından istenilen 
yeni nizama iltihak etmesi. 

----<>----
Fransada 19 belediye 

meclisi lağı edildi 

Vlşi, 25 (A.A.) - Dahiliye ne
zaretinin emrile 19 belediye mecli
sinin lağvedileceği ve 6 belediye 
reisinin azledileceği bildirilmekte
dir. Söylendiğine göre bu tedbir
lerin alınmasına sebep hükumet 
aleyhine hım. hareketlerde bulu
nulmuş olması veya idari aciz gös
terilmiş olııııwdır. 

Atina, 25 (A.A.) - Atina ajansı 

bildıriyor: Yunan gazeteleri, Çör
çilin İtalyan milletine hitaben söy
lediği nutku aynen _yermekle ve 
bunu tamanıiyle tasvip eylemekte
dir. 

l'atimerini diyor ki: 

•"loel'i kutluyoruz. Biıuıenaleyb 
bir •ulh mesajının tam zamanıdır. 
İngHizler ve Yunanlılar içten hı 

ristiyan olan milletlere mensup 

bulunuyorlar ve sulhçü niyetlerini 
bir kere daha göstermeksizin Noeli 
geçiıemezler. İngiliz Başvekilinin 
bii tim söyledikleriaden dolayı sa· 
ıni nı; olarak seviniyoruz. İtalya
nın nınkadderatı bizzat İtalyanla

mış bulunmaktadır. Gece, mania
ların gözükmesi için buralarda hu
susi bir ışık yakılacaktır. 

-----·------
İstanbul Aslll'e BlrlMI Tlcard Malı· 

kemesinden: 

Mavnacılar cemiyetinin malı 16 No. lu 
orta kayığın 26/16/l!KO tarihinde öğlb
ye doğru Nohut yülı:ünO boşaltmalı: üze.. 
re iken su alrn881 ve batması ile neti
celenen bôdise:re ait hazırladığı raporun 
alınması mezkılr kayık reisi Mehme& 
Deneri avukatı Osman Nttr:i tarafından 

arzuhal ile istenllmiş olduğundan gemi 
veya yükle a~kah veya bu işten zararlı 
herkesin rapcn.ın alınacağı 3/1/1941 
Cuma günü saat 13,30 da mahkemıedııl 
haz.ır bulunabilecekleri uan olunur. 

(1~1) 

rın elindedir. Eğer İtalyan milleti ---------------
b · ı· J • ed · · ZAYİ - İstanbul Limanından aldıırıs ıyan ıgın ve m enıyetin es-

ğım 23/7786 numaralı cüıdanımı zayi 
ki an'anelerini takip etmek iste- ettim. Yenisini alacağımdan eskfsinin 
me:ıse o halde kendini bekliyen a- hükmü yok\ıu'. 
kılıetl haketıniş olur.-

İNGİLİZ TAYYARELERİNİN 

FAALİYETİ 

Kahire, 25 (AA.) - İngiliz ha
va kuvvetlerinin Orta Şark utnumi 
karargahının tebliği; 

Dünkü Salı günü, Garp çölünde, 
İngiliz hava kuvvetlerine mensup 
bombardıman tayyareleri, Tnıin,i 

ve Gazala tayyare meydanlarına 

hücumlar yapmışlardır. Bütün 
bombalar, hedef mm takasının içine 
dÜ§IDÜş, hasarın tam genişliği mü
şahade olunamamıştır. 

Avcı tayyarelerimiz, bütün, gü:ı. 

keşif faaliyetlerini idame etmişler, 
fakat hi<; hır düşman tayyaresine 
rastlamamışlardır .. 

Avcı tayyareleri refakatinde 
seyreden büyük bir düşman bom
bardıman tayyareleri filoou, Soi
luma bir hücum yapmıştır. Hasar 
pek azdır. Bir miktar ölü ve yaralı 
varoır. 

Şarki İtalyan Afrikasında, bir 
Rodezya tayyaresi Kaı;sala üzerine 
beyanname atarken bir düşman 

avcı tayyaresine rastlamış ve bu 
düşman tayyaresini alevler içinde 
yere düşürmüştür. 

Gunnan üzerine bir hücum ya
pılmış ve atılan bombalarla bir mü
himmat deposu infilak etmiştir 

Buryede binalarda yangınlar çıka
rılmış ve alçaktan pike bombardı
manla Heis'de depolara büyük ha
sar yapılmıştır. 

Birçok keşif uçuşları da muvaf
fakiyetli surette yapılmış ve bü· 
tün bu harekiıt esnasında hiçbir 
kayıp kaydolunmanuştır. 

Arnavutlukta, ,bir çok düşman 

tayyaresinin bulunduğu Avlonya 
tayyare meydanına muvaffakiyetli 
bir hücum yapılmıştır. Hedefler, 
liman ve şehir, alçak bulutlarla ka
palı bulunuyordu. Tayyarelerimiz, 
bu bulutların içinden birdenbire 
çıkarak düşmanı baskın halinde 
yaloalam~ardır. Tayyarelerirıım

den bir kısmı, yerde bulunan tay
yareleri bombalarken, diğer tayya
relerimiz de hangarlara ve biıulara 
hüewn etmi;Uer ve en nihayet çok 
aşağıdan bir mitralyöz hücumu 
yapmışlardır. Tayyarele.rimiz, mııy
dandan ayrılırlteıı, meydan artık 

dumandan gözü!cmüyoııdıı.. H"9 
dafi barajı tesis eden bir kruvazör, 
alçak irtifadan ağır surette mitı:al
yöız aleşine tuioılmucıı.., 

S:\YFA - 5 

lngiliz Harbiye,) Hollanda Krali. 
Bahriye ve Havaıçesinin Holl~n
Nazırının mesajı dalılara n1esa jı 

• 
'İngiliz crdusu vazi
fesini yapacaktır,, 

---·---
Be1cika, Polonıa Hür 

Fransaya mcsajlaıı 
Londra, %5 (A.A.) _ Bahriye Londra, 25 (A.A.) - Holhında 

harbiye ve hava na:ıırlan, bugün Kraliçesi, Wilhelmine, bu akşam 
deniz, kara ve hava lruvyetlerine ! radyo ile, düşman tazyiki altınoa 
radyo ile Noel mesajları gönder- bulunan Anavatandaki Hollandalı
mişlerdir. !ara, Hollanda Hindistanı halkına 

Enhriye nazırı Aleksander 
cümle demiştir ki: 

ez· bir Noel mesajı göndernıiı ve ez· 

•Gayretleriniz, zafere giden yo
lu çizmiştir. Gayretlerinize devam 
ediniz ve şunu iyi biliniz ki yapa
cağmn bu glıyretler, bizim için 
ve gelecek nesiller için hürriyetin 
zaelııui temin eyliyecektir. 

cümle demijtir ki: 
•Yeni senenin yükünü hep bir

likte üzerimize alıyoruz. Fakat 
kalbimiz, Allahm krallığıma vo 
hakikatte bütün dünyaya hakiki 
snlhü iade edeceğine derin imanla 
doludur. Hadiselerin seyrıni derin 
bir dikkatle takip eltim. Size şu-

Harbiye nazırı 11-brgesson, ordu nu söyliyebiliriın ki, son aylar i
lıazırlıklarını lıalırlatınış, hu ha- çin•le çok mesut büyük inkişaflar 
zırlıl..larm son günlerde Orta Av- vuhua gelmiştir. Nihai zafere, ev· 
rupuda neticelerinin müşahede .,,. velrlckinde nçok daha büyük bir i· 
dildiğini söylemi~ ve sözlerine şöy- timatla istikbale bakıyol'UZ.> 
le devam etmiştir: Londra, 25 (A.A.) - Noel mü-

•Ordularıınızın Libyadaki ita!- nasebetile Polonya Reisicumhuru. 
yaıı kuvvetlerine karşı aldığı mu· Belçika hükfuneti ve general D~ 
vaHakiyetler, istikbal için hayır Gaulle, Polonya, Belçika ve Hüı 
alinıcüdir. lngiliz ordusunun e- Fransa ticaret vapurları mürett& 
sas düşmanımızla bir kere 41aha batına mesajlar göndermişlerdir 
boy ölçüşmesi zamanı gelinciye 1 -
-ki bu zanıan gelecektir- İngiliz Ingiltere Kralı 
ordusu vazifesini tamamile yapa-

k! n · d bT (Basta.arlı 1 inci •a11fadal 
ca ır. unu sız e 1 ıyorsunuz, eğer gelmcğe cesaret edebilirse, 
ben de biliyorum.• 

Hava nazırı Sinclair düşmanlara 
karşı elde eıl.ilen kat'i haza :ı.aferle
rinin ehemmiyetini tebarüz ettir-
miş ve demiştir ki: 
•Kıymet ve mertçe harekette, 

kelimelerinin hala eski manalarını 

mühacime mukavemet edebilme!: 
için bekliyen veya karanlık deniz· 
!erde nöbet tutan veyahut Liby1. 
çöllerinde mağlüp düşmanı koval~ 
yan birçokları, bu anda kendi yuva
larından uzakta bulunuyorlar. 
Şunu unutmayınız ki: Harp, hc1 

kesi birbirinden ayırmakla beraber 
yeni bir birlik vücude getirir ki bb 
birliği doğuran, istiyerek kabul a 
dılmiş müşterek tehlikeler ve mfüt 
terek ıstıraplardır. Zahmet karş!
sında iyi arkadaş ve iyi komşu ol. 

mak fırsatı, sivil halka verilen en 

muhafaza etliği her memlekette, 
şiiphe edenlere itimat telkin etti
niz ve insanların zaferimize iman· 
!arını teyit eylediniz. İngiliz hava 
kuvHtleri, daha büyük zaferler i
çin lıazırlanıyor. Mağlôbiyette -
ğukkanlılığımızı muhafaza ettik, 
şinıdı zaferde de scğukkanlılığımızı 
mulıafaza edeceğiz.. 

1
güzel fırsattır. Mahrumiyetlere v~ 
sıkıntılara azim ve neşe ile karşı 

'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!• 1 koymak suret ile kendilerine tcret-

Papanın nutku tüp eden vazifeyi yapan siviller 
aynı zamanda. harbi ka7anmalan 

(Baş tarafı 2 nci sayfada) 
için, muhariplere yardım etmek

tılan ve kimsenin işitmesine imkan 
tedirler. 

olmıyan. sözlere benziyor, koymak 
istediği esaslar hakiki ve samimi 

olarıık kabul edilse bile mııbakkak 
ki dünyaya yeni bir hava ve saa· 

det getirf'bilir. İleri sürülen noktai 
nazarları prensip itibarile kabul 
etmiyecek ne fert ve ne de bir 
devlet adamı olabilir. Fakat pren
sipten tatbika geçildiği vakit, ya 
ui nazariyat ve felsefeden gönül
lerde uçmaktan yere ayak basmak 
icap ettiği zaman noktai nazar 
farkları, muhasedeler, mücadeleler 
başgösterir. Faraza Papa eliyor 
ki: 

Sonuna kadar dayanıp ta zaferı 
kazandığımız zaman Noel günleri 
yeniden saadet günleri olacaktır. 

O zaman hüsnüniyet, dünyaya ye· 
niden gelmiş bulunacaktır. Bugiin 
hepimizi bağlıyan azimkar ruhu 
muhafaza etmek mecburiyetinde
yiz. Bu suretledir ki dünyayı ve 
hayatı daha iyi ve daha güzel biı 
hale getirebiliriz. 
Şimdi hepinize mes'ut bir Noel 

ve yeni mes'ut bir sene dilerim. 
Yeni seneyi mütevazı bir emniyetle 
bekliyebiliriz. 

Vahim bir buhran atlatmış bıı-

1 - İlk yapılacak şey şimdiki lunuyoruz. Hala karşımızda bu Lı

nan tehlikeleri ve güçlükleri elırııı

miyetsiz addetmemeliyiz. Fakat mu 

ne karşı zaferdir. Husumet, ada
vet, kin, düşmanlık yerine hıristi· 
yan dininin, hatla bütün dinlerin 
emrettiği kardeşlik hissini ilı.aıne hariplerimizle müttefiklerinin ka
etmek lazımdır. rada, denizde ve havada kazandık-

2 - İkinci nokta karşılıklı iti- lan muvaffakiyetlerden teselli "" 
matsızlığa karşı zaferdir. cesaret almalıyız. İstikbal zorluk-

3 _ Bütün hakların esasının larla dolu olacaktır. Lakin biz za
menfaate dayandığı kanaat ve his- fer yolunda sapasağlam ayaklar 
sine karşı mücadele etmektir. üstünde durmaktay1Z ve Allahın 

4 - Bütün devletlere nygan bir yardımiyle adalet ve sulha doğru 
ya§ayış vasıtası verebilmesi için 
dünya ekonomisinde mevcut çok 

yol açacağız. 

şiddetli ihtilaflara karşı zafer. I • - -• DOKTOR 
5 - Hodbinliğe karşı zafer. 

Eminiz ki mnharip tarafların 

her lıiri ayai nakarat. tekrar et
mektedir. Hepsi de daha iyi bir 
dünyanın kurulması, berkesin hak-
kının tanınması, itimatsızlığın ze· 
vali için mücadeleye g:iriştiklerini 
söylemektedirler. Fakat asıl tatbi-

Feyzi Ahmet Onaran 
C!Ylp " - eıl:ro mtlW.U...ı 

Adreo: llablAll C&hloil• 
>'•1<"'11 it~ M'o. t~. Tel. 2~s~r 

gösterir, Esasen Vatikanın sa.kini 
yaralara dokunmaınak için iltiza· 
mi olarak nıaıumi sözlerle iktifa et.. 

kattadır ki ihtilaflar, münazealar ı·ı. 
miştir. Keçi ile !hanayı, kurt 

başgösterir. Faraza 1914-18 harbi 
esnasında Amerika Cumhurreisi 
Vilson (14) maddesile bir nevi 
rnuslih ve rahip gibi ortaya atıldı. 
Bu aa dört noktanın yalnız bize 
nasd tatbik edilmek istendiği dü· 
şünilliirse nanriye ile filiyat ara
sında nekadar derin uçurumlar ol
duğu anlaşılır. Papa afaki kaldık
ça ve böyle göklerde tw;arak bir 
vaiz gibi umumi sözler söyledikçe 
her tarafta ancak tasvip seslerile 
karşılanır. Fakat hakikatlere mad· 
di ~de teınaı; etmek icap edin, 
ce 9oktriııler ayrılır, ihtilliflar baş-

lmzuyn memnua edebilecek bu 

ifade kullanınıştır. Hıristiyanlık eı 

kudsi günüode, o diniR yüksek mü

messili bu kadarcık olsun hoşnut
luğu mucip bir fiilde bulunmasaydı 
hakikaten kendisini vicdanen mg. 

azzep tutabilirdi. Noel hitabesi!• 
nefsini sıkııııtıdaa ve vicdanını biı! 
yükten kurtarmış (!Jnıak zevk v• 
hazzım tatmıştır. İşte o kadar. A· 
meli bir fayda, ne me'mul, ne mu
tasavverdir, Hakikat amansız m• 
harebedir. 

Hü..,U.. Şiilri BABAN 

• 



B. M. M. dün milli korunma kanu-1 10giıtcıe;i t~h
• \ t den iehhke 

nunun tadil liyihasını kabul ettı (Başınakaleden devam) 

ni takip işine bu donanma da yüz-
<~ tarafı ı inoi saJfaa) ğilse, dahilde stok olmamasıından- nmızdadır. Ve koordinasyona uy-

1 
ıerce gemi He iştirak etmekte idi. 

Şehir Tiy.trosu 1 

T epebatında 
Dram kıamında 

ıG/12/940 Perı-embe gi.inii 

akşaım suat 20.JO da 
APTAL 

..... on:ı.me ait Ba~vckô.let tezkeresi u- dır. Hakikaten halkın ihtiyacı için gundur. Aı-kada~ı:n Fllat Sirmen, 1 Bi•ylcce. ge~en sene bugünlerde. 
kuıımu~itır. ve hatta ordunun ihtiyacım temi- bu meselenin ka.fi oir itiyat haline 1 aciz bir haJe gc)rni~ olan Alman Komedi Kısmında 

B"?la ve arazi ,·ergisi kanununa ne ·-:tafi ge~bilmek için hazan müş- gennediğini beyan huy urdular. Bu deni.~.albları, süratle inşa edilen .!6/12/940 Perşembe gündüz 

f' Q p 

İLE SABAH, ÖGLE VE AKŞ. 

tevfikan \eı·giden istisna edilmiş o- kül.ita uğradığ1mı.z zamanlar oldu. hal Vekillerle Bnşvekil arasında küçük denizaltı gemilerile de tak- Akşamı saat 20,30 da 
ı~ırı hiikrni şalüslnra ait mukataalı Bu stc.kları yapmadık. Fa.kat yapa- değildir. Belki devlet daireleri a· viy<. edilerek İngiltere için hnyli !> ~-Ş_A --~-A-~: RE_!_~~~_! 
gayri menkullerin k.ıymctlendiril- bil:nek için sizden lazMngeldiği ka- rasında olabilir. Malumu aliniz. da- tehlikeli bir düşman halini alınış- il••• 

.Bu 1e.mektaa sonra pde ü'ç ılt!fa IDU.Dtaztmıa" 

dişlerlnlzl hrı;alayııus. 

. . . ·,'. . . . ) - . ·\.~·~ 

mesı, İsveçe sipariş edilmiş olan dar salB:hiy~t ve maddi yar<iım ri- irelerin her biri kendi hududu sa· tır. 
!!İmendiier müteharrik levazımının ca ettik ve §Mndi bunu veriy-Ol"SU- lahiyetleri dahilinde çalışan bir Çörçil 19 birincikannnda Avam 
Türl..iye:\'e ithal müddetlerinin. tem nuz. takim müesseselerdir. Bunları: Kamarasında yaptığı beyanatta, Nunıosmaruyedc Teskereci so-
didi. Türkiye - Alınanya arasında p· t T L:..c. M"" k L-· müşterek çalışması esastır. Bunda denİzaltı tehlikesinden bahseder- kağmda köşe baıimda 8 numaralı 

ıa esutıu ve ura a~ı . 
imza edilmiş olan ticari mübadele.- Fi b' . .. -ı--.\..-~· ..;ı_ _ ·bir takım noksanlar görülürse, ~ kcn hulasaten şöyle demi~tir: hane, üç oda, iki sofa, iki heıA, 

at tes ıtı ve mur..._u=.ı, uvg- . . 'k lı mutfak, çini taşlık, kiimiirlük, ter-leı-e mütedair hususi anlaşmaımı ... ..:ı do. "d t ..ı... let t llmızc geçtı çe tamamlamıya ça - «Ka"·delımek istedig-im bir :ı.... ... ~ka 
r.uuan gruya cı e a ın:V ~ -' '"'""1 kos, elektrik, kanalizasyon tesisatı 

-b. 1- listesinde isim talasisi ve kil'. b. . la k k. şıyoruz. Ümit ederim ki, bu mu- mesele daha var<lır ve bu da .. At-
.. • • a~ma munzam ır ış o ra a- t k 

1 
vardır. Görmek istiyellerin için-

Acele sahlık 
Kargir Hane lkt.sat Vekaletinden 

iplik çıkrığı yaptırıJacaktır 
1 - Vekiıletimizc~ yaptırılac:ık «ambaHlj dahil> 3.050 adet ip 

ğı. kapıılı zarf usulile eksiltmeye kfln ulmuştur. 
2 - 3050 adet çıkrığın cambal:'lj daAil> tahmin edfü~n bedeli 

radır. 
Turkiye - Fransa ticaret .konten· bul edildi İlk teşkilat bu tarzday- vakkat kanunun mer'iyet en a - las Okyanusundaki ticaret filosu dekilere rniiracaatları. 
jan ve tediye anloşnıala.rı ile mer-ı \ 1 ifed. 1 . 1 .1 kacağı güzel zamanlar geldiği va- kayıplarıdır. Bu kay·ıplar, çok en· flra••••m•a•mn•mıl , .. '-·mJ . . •--.l'd' dı. az ar o an msan ara ven - k" d 1 t d . 1 . d b' b. 1 ·ı bu.farı hukü crnıın iCllHIJ ıne a- di Anl ld k" b t d ·· ·· ıt, ev e aıre erı e ır ır erı e cli~e verici bir mikyasta daima de- Beyoilu 3 İiıMlü SuJJı Hukuk Haldm-. ~ . . . . .. · . aşı ı ı, u arz a yuruye- b ı 

3 - Muvakkat temipat 2287,5 liradır. 

4 - Çıkrıklar şartnamed.? gösterildiği \lzere imalat yerinde tesL 
~ektir. 

5 - İhale 6.1.941 Pazartesi gü11ü sc.ıat 15 de Ankarada İktısat Ve ıt k:ınım Jayıhaları i.Juncı muzake--1 k f" .. k bes' . k ·mkı:. çalıimayı öğrenmi~ ve · una a ı~ vam etmektedir; fakat zayiatımız ğinden: 
. re ıat mura a ı yapma ı Ct- Ik ı ) · 

relerı yapılarak kabul olunmuş- k B' 1 h f t .. mı.' olacaklardl'r. (A ıış ar · 1917 senesinin buhranlı devresin- Temeliyoıı Vasıliyadis ·,ar •f;'ldan Nor-
nı yo tur. ınaena C)' ıa mura- ~ Tı"caret Veki.._tn. İzaha•· • d b"" . d d" y 1 d t h • . k 

tur '"'' ... de.ıd ka ar uyü.k eğil ır. a m:z, es ern aya. sıgorta şır e·. aleyhine 

.nutcşekkıl komisyonda yapılacaktır. T<tlip.erin mezkur gün ve saa 

tem.inatlarını yabrmaları ve 2490 sayılı kanunun 32 inci maddesi 

l'e tanzim edec-ekleri zarfları eksiltme saatinden bir saat evvelinE . ı· •--d I kabesini başlı ·başına bir cihaz ha- Gene bu kanumm müzakeresi esna- J l "' d 
Mtt ts uuq an sonra, nızaame- . . • . bir sene evvel önüne geçebildiği- açı :.ın a ac..ut avasınm mutıakenıesin-

. d L 1 k L lın~ getirmek lazımdır. Bunu yap- smda Heri sürü!muı; ol<ın b:ızı mtıtale- . . ld - b" t hli de d:-ıvn edilen şwkctc tebligat icra edil- komısyona tevdi etmelerı llı.nmdır. 
~ın c ""onan onın.ma aanuuu~ . .. k--ı...~· . b T. t v ...,1. M-· t z mızı sanmış o ngumuz il' e - ... 

L!Kt.an SıOnra fıat mura ·~ının alara ceva en ıcare e"' ı uma · dıgı halde gelınedı~inclen davacı vekili 
nnD bazı maddelerinin değiştiril- dana iyi olacağı kanaatıııe vasıl 1 Ökmen aşağıdaki izahatı vermiıştir: kenin artmış bt• !-ınduğunu kabul. ilanen tebligat icr;1sını talep etmış oldu-

d - Bu hususa müteallik şartnameler İktisat Vekaleti Sanay 

Müdürli.iffii küçuk san'atlar şııbesiie İstanbul ve İzmir mmlnl{a İkt 
diirllıklennncrı (152.5) kuruş bedel mukabilinde temin edi'f'bilir. mesi hakkmdaki kanun layihasını ıılduk. Onun ııçm bugunkü teşki· .Muhterem arkada~lar, etmemiz lazımgeliyor.. I ğUJıdan tnlep veçhıle bır ay müddetle 

ınü~celiyet karorile JDÜ.Hktte v' Bu kanunla İcra Vekllleri Heyetine Bu sözlerden anlaşılıyor ki in- ilanen ieblignt icrasmı ve mulıal,<·nıeııın 1 
la tla bu şekle doğrıt yürüyeceğiz. ka 

ita.bul eylemiştir. Evvelce de ılk olarak mılli k-orun- tevdi etliğiniz sal:lhiyetlerın, nunuo giltere, Büyük Harbin 1917-18 se- ~8/I/9~1 saı:ıt 11.3.0 a talik cd:l.ıııl~ oldu- •i•••mmmm:cıııll!B••m•••••••••s~~::&;!mfi 
(:il02 

BAŞVEKİLİN BEYANATI istihdaf eylcdigi gayeyi istıhsal maksa- l . d ld • "b' d . It gundan mczk11r gunde bır vekılı kanunl r<;a 
ma kanunu kabul edilirken sayın dile kurulacak müesseselere kabili de- ne erm e 0 ugu gı 1 emza 1 ge- giınderilmesı :ıks1 haldt' gıyabmda ınu

MıUi korw::ı:ma kanununWl bazı arkadaşımn Rana Tarhanın sor- .vir olmadığı hakkında mııhter<'nı Refll~ miler He sıkı bir miıcadeleye giri~ · hakemenın goruleceği davetiye maka- ı 
rnadd.elerin.in değiştırilmesme aıt rm.;.ş oldukları suale vermış oldu- İncenin irae ettiklcrı misalden endişe 1 mek mecburiyetinde kalmıştır. O mmı:ı kaını olı:nok üzere ilfuı olunur. 
kanun liyiha&ının ınUzakeresi es>- ' ettim ve bu mevzu üzennde izahat ar- zaman bu Alınan silahı, İnglJıere-, (1424) ğum cevapta da denıi~ım ki, mü- . _ _ • 
nasında .Bafvekil Dr. Refik Say· ra'-~~ kanunun tatbika•·nda mu·· - zına mecburiyet hissettim. yi ::ıç ve ham maddesız bırakmak . . S h'b 

Ael~ w - Imtıyaz a ı i ve Neşriyat Di-
dam aşağıdaki bttyanetta bulun- tehassaslaroan haddi azamide ıstı- İcra Vekılleri Heyeti bu kanunla, surciiİe az kalsın, mağlup ediyor- rek1örü: E. İZZET. Basıldığı yer: 
~: M iktisap ettiği salahiyetleri ne toptan ve du· fakat Amerikanın muazzam '"0-\.; TJ<'.L';R!\F Basımevı·. fade bizim esa.c;m sıarımı.zdır. ü- ı h b ·· ' .... · 

A. kad l , ne de münferiden ıer angı ır muesse- . d "\ d · ] b b' A b 
• r aş anm., teha.sısıslardan U;tıfacte edelim der- d k d . ·ıd b .. 1 bır dü ~ar ımııe enıza tı ar ı aeız ı-
••ı·ııı· ı..-runma "L.-..-- ·L.:r seye devre ece egı ır ve oy e 1 Jd B d "- Al d . ] t t f'J d d" -
..... _, ~ LP1 M ı ra n ı u e- man enıza tı- eım ,,. . jca.re ı osun an ve ıgcr ken bittnbi muhtelif şu·belere ta- şünce asla mevzuu bahsolamaz. <'~e e • ' "" 

allük eden mütehassk:llan ~tedJ- icar bedellerinin 939 senesi icar bedeli- Jan, o zama11kjne nazaran, daha iyi ecnchi gemilerinden 100 geminin 
nı ıec.tvuz edeımye<.-eği hakkındaki bir vaziyette bulunmakla beı·aber, İng;Jterey~ verilmesi için kanun.i 
30 uncu maddenin nerelerde tatbık olu- İngiltere de, bu tehlikeye karşı da- yoH .. u- aranmakta bulunmuştm. 
nacağını İl'ra Vekilleri Heyet.ı tayın ve ha iyi mücehhezdir. İngiJtercde bü- 1917 şubatında Almanya, şiddetli 
!Hın eder. Bu tayın ve ılan salahiyetinın 

"U"k a
4 -klar vu·· ""Ud" getır• J0 )m1ş ol denizaltı harbıue başladı.,aı zaman, 

SAYIN DOKTOR ve 
ECZAC ILARIMIZ.4 

EPHEDRINE 'Ars< 
1JP-rıdık ta~bikatı ııetıcıesınde gör
cliığumüz bır tak.mı bQşluklar ve i
!A-vtıSı lazırngeJen buı .husw;etı hu
%Unmaza getırrlık. Uzun uzadıya 

tetkik edildı, enciımenlerden geçti. 
Şmıd1 hu...:tırunuzdadır. Bır şene. 

den ben tatbık uhasmda gördüğü
müz noksanhm. mtışkullen ve boş 
lukları doldunnı.ya çalı.ştl!k. Hey'
eti ceJileruz tak;ciır buyurursunuz 

yoruz. Bunlardan ayrı ayr.. ıstifa

de etmek için gerek devlet daırele
ri, gerek şahsan kcndım elimden 
geldiği kadar çalış.ıyoruz. Bundan 
emm olabilirler. 

.ııerbangı bır muesseseye veya beledıye- J .,o.u "" "' -
lere devrı mevzuu ba.hsolanıaz. Yine bu duğu gibi denizaltılara karşı mil· bu, Ingiltere için. bil" siirpriz, bir. 

l abietıeri p:yKsa ya çıkarıldı 

Tabletbr 0,05 (Ephedrine Chlorh.) ı havi olup kol• 
ikiye ve dörde bölünebilir ıekilde hazırlanmıştır. 

tablet tüpünün halka satış fiatı 50 kuruşt1 

I<.araköy Eczanesi ~üstahzerat laboratuarı 
Tüccar müŞ>ktilat göstererek ıbun 

ları bulundukları ticaret füemm-

kanunla hükümet halkm ve milll mü- cadele si1ahları da tekemmül et- baskın olmuştu: bu defa böyle bir 
daiaaının muhtaç olduğu muayyen miştir. Bu harpte. İngilizlerin elin- baskın tesiri yapmak mümkün dc
madcielere muayyen Hatlarla el koymak de, İngiliz ve müttefik olmak iize- ğiJ<lir. İng;Jizler tt:hlikeyi biliyor

den çekmek veya onlar1 serıbest bı- salahiyetim hnızdır. Boyle bir sal5hıYf'!-

kı, oon bır sene en buhranlı bır 

aene olın1ıştu.r. H.aıtım deva.mı. mü

tenıadıyeo dfuıyıı ıkıtltitlcli vanyetı, 

.her gürı değışen :şartları., Jıatta bu 
hafta evvel •erdiğımız kararbırm, 

raknıak büyük bir ihtık.ara mey- 1 tin İcr~ı Vekillen Heyeımce herhangi re, daha çok tit'aret gemisi vardır. lar, onu önlemek için neler yapı]-
Harp Patlar natlamaz İngı•ttere mak lazımaeldiirini de biliyorlar. dan vermek istem1yoruz. Nite-1 bir müesseseye devn mevzuu bahsola- ,,.. · • .... ,... 

.lum bir ~k a}d}ğınuz kararlar da ıamaz. Ancak mevzu, arkadasımm, dev- bir buçuk milyon tonluk ticaret 
· · ·ı al A d n caiz olmlVan sali.hıyetlere mısaJ ola- gemisi inşasına baslanmıştır. Ame-he)· ~t1 celı enızm rn uımu ur. ..., · 

.. . rak zikrettiği g-ıd• ve eşya f1atlannın rika da eski titaret gemilerinden 
Bız tüccarı .mı ilet hayatında la- tesbit edUmesı . keyfiyetın. e intikal rdin-

B bir lrnımım vermek ve yenj gemi-zm~ brr unsur tt>lakkı ediyıoruz. u ce hıidisenın mahıyeti &ığışlr. Bu nıev-
un.cıunın kendı normal yaşamasını ı zuda hükumet yam icra VekiDeri He- ler y~pmak suretile fngi1tereye 
lrenchsı eğer takdır eder w temin yeti ihtlktlrJa mikadele kas1ile bütün :vardım etmektedir. Mesela son 
l"\:lPrse, devletten ve hüküımetten mernkette gıda veya diğer ihtiyaç mad- ~iinlerde 147,000 tonluk 16 vapur 

delerinin fiutıarının tesbıt.ine kanır ve- tngilizlere satılmış. 600.flOO tonluk 
kPndisme yardım gf>lir. Hem kem- rir. Ancak bu fiat t.est>ıtı J.liim bızzat 1 

· fit 60 şilepin yeniden yapı ması ta-

Bu lıarbın usulleri. vasıtaları ma· 
lün.dur. İş. bunları, daha bol mik
tarda harekete getirmektedir. Mii
cad.-Je çetin olacaktır; fakat, Hin
distanda bile y~ni tersaneler ku
rulmakta olduğu gözönünde tutu
lursa. İng'ilterenin, bu defa da, de
nizaltı harbinden muzaffer çıka
cağını söylemek, bil" kehanet o)-

bn- hafta 9011ra, ade~ bır sen~ l!'V· 

vel verilmış b1r kararcl benzıyeee.k 
kadar tahHvvilller göstermem, bı
ı:ı hır t,."tlk muşkülleı: b~ll'm'ld.a b1-

ralrtı. Bıttabı kanun çeR,;evesı da-· 
hıhnde ~lışan ht.ikumet, bır ÇKlk 

m~ııliıta u.ğractı . .Bm;ok .ooban
.bı;· gtırou. Bır çok tecrübeler edin
di. Bunlaniaıı ;ddığınıız netayıcı 

hu.ıurwruza getm:ük ve t.etlk:.ikıru.ze 

dıs.ı, hem Türk vatandaşı miıste kendisinm yapmasna lmUn yoktur. Bin 

oluc. Fakat tüc.car bmru böyle te- bir türlü neviJen arzeden iht.ıyaç mad- ahhü1 edilmiş, Danimarkalılara ait maz. 

laldti et'l'nezse, tamamen i~immden dele:-inin her şehır ve kasaba içın İcra 30, Almanların Amerikava iltica Abiclin DAV ER 
ı;~ktnası la7.tmgelen b1r urv.<ır o}- Vek.Jlleri Heyetınce ayn ayrı fintıarımn ----------------------------

duguna kanııat !;Ptirer<.>k ()03 göre tesbtti maddeten de mümkün değildir. y ozgat sulh hukuk mahkemesinden: 
arz,.ttjk. 

Bıı itibarla hükumet fi.atların tesbitı i- . . . . Y-k.mr 
hareket etmek kanırındayn; (Bra- . Tı V '""l-'in. bag"l Yozgat il)hi!:arlar Jdaresınc izafeten müdurü Faık AkdaF; Ur eski ~· _,, 

şınde caret e ..... ,,.. ı veya ona ı 

t"u.t Siraetı'Tit Mtitalealmnna 
Cevap 

V<I ~len, alkışlar). .. . li\lı tli kıl b'lı B • lnhisar1ar memurıı Mahmut Nedım aralarındakı 245 lira 69 kuruş alacak dava_ 
muesseselen 

68 ıye a 
1 

r ....... u vasından dolayı icra kılman muhakeJnı;! neticesinde; Müddeabıh . 245 lir.ı 69 
K0ttrdimıs:von Mt-Sel<'fli t.atbikatta ela bovledir MııhteT'elJI b,.a_ . . . .. . . 

· vrl kuruşun 1359 kurus masarıfı muhakeme V<' 24 lıra ucrı>tı vek;ı lf'tle bırhlne tr-h-

Müstakil grup nmnma bnun 
h.akkmda tpnumi ımütaleH derme
yan eden arkadaşını Jı'u.at Snme~ 
notlar.tmı ıyı alabıld1mısc. ~yJt"dik

len şunlardır: 1'atb-ikt.ea mütevef

daşım fiat tesbtt1 salahıye>tinbı de . . . . 
KO<l1'dın~on mt-selesı. arkı:ı<las- · . . . silme !6.11.940 tarıh ve 940/10(19 numara ile karar verıldiğınden bır hafta içın.. 

t'aı7 olmad~ııı ifıırie etUğı tçmd~r kı, de müddeaııle,.hin temyiz yolıına müraraat etmediği talı.dırde hükmuıı kr.1'ı1e.. 
Janm.. hÜ'kü~tınız:, ta1'lla~n ya- bu tav2ı1u yapmıya. zaruret tussetıım, ııeceği:nin bilin:mesi için tebliğ makamında ilan olunur (12126) 

Parti Vilcigel Kongresi 
lil nt:Lice!eı-, ınüsbet ohnaX..la bera- <Bat &ar-_.ttı ı inrl ._ytada) j amelesi takip ~ilmekte~ir. Bu biA 

bt!r, tam değı.ldir. İthalatta mü.şkti- ka<iar m~ele uzt>nrHk muamele nanın inşası ıçın 193~) bu~sınden 
.lit o.1.muştur. Hata bu müşkülat v'lirutüJ.rmiş ve ıdart' .heyfJtı yüu aynJan 47 bın lira ha.len mevcut 
mevt'Ultur. Halkın thtıyaçıarı ıçın yakın cel"Je akdt'tmiştir. Yıne Yen- bulunmaktadır. 

kafi ofl,ok Jhımdı.r . .ıı'tat tesbıt ff Len izahata nataran vılayet hudu- Rapord3 J4 bin lira tahsısatı 
müra.kabe işı tam muvaffak olma- du datulinde mevcut 12 Halkevımn bulunan Fatıh Halkevi ile . diğer 

m~-ı.ır. MutehaSSl6lardaıı .stitade hK t:olu tam faalıyetle çalışmıştır. Halkev len binalarının inşaatına. 
edilmesi. 'l'iiccarı ne tahzır etırneJı. Talebe yurtlan t.eı::ısme ikı sene ev- GeneJ Başkanlık divanının yüksek 
ne de ihti!ki:ra teşvik eder vazıyet· vel başlanmıştır. Bu yıl erkek ta- karal'ları daıresmde devam edile-· 
te sel'bM btı-akmah. Mtirakabeyı !ebe yurdu geçen seneve nazm·an ceğl. pl"Ogram mucibince her sene 
ıev..;1 etmeli. lC.OOl"d:inMyon katı 1- 75 ta~lasıle ~{26. !uz talebe yurdu iki Halkevı binasının inşa ettirile-
tiy•t habM! gelım.enuşta'. <.Is g~ .eneye nazaran 50 faz.l&sı- eeğı kaydolunmuştur. 

•Arkadqiar • mılli Dnımna lr:a- le 155 ta.lfıobe barmı:hrmıştır. ENCÜMENLER SEÇİMİ 
.munmm'l tat'biJunden mü~llit Y?ne raporda verılen matümata Belediye ve vilayetle müştereken 
netayıç mÜ6t>e't, . .f~t hak~a~n göre. Partide kayıtlt 40.93tl aza var- kazaJarda başarılan muhtelif imar 
tam 'fe kimil değildir. Olmadı.gmm dır. Geçen 2 yıl içınde yeniden ıktısat, maarif ve ziraat işlerini de 
misali de bugün hıııurunuza ge- Partiye 3199 'az.a kaydedilmiştir 1ıulaşa eden bu raporun akunma
tilrliğimiz bir takım yeni &:adille!'- Geçen seneler kongreler nizam- mldaıı sonra hesapları, diJekleri ve 
dtr. Bir defa memlekette yepyeni name dahilinde yapıldığı gibi bu bütçey1 tetkik için şu suretle en
btt uzuv olarak Dıru.lan bu ciha~ 

yıl da Ocak, Neh1ye ve Kaza kon- cümenler seçilmişti!'· 
un işlerken gösterdiği bir takım greleri oir ay ıçi~ bitirilmiştır. HesapJım tetkik eneümenı - Ra
mü,tc.üUer oldu. Ahşmakta fertler Geçen iki sene zarfında Emjn- if Köylüoğlu, Rüştü Diktü.rk, İh
müşkülit çekti. Alışmamak i6ti- ör.ıü Halkevi jimn<ıst1k ve konfc- ~nn Önal, Ha~im Refet. İbrahim 
yen.l.er buna karşı müşkülat gös· ram salonları ıtl.§aatı ikmal edil- Refet. 
tttdı. Devt~ teşkiljtı, 18.zım oldu-

miştir Dilek enciımeni - Zühtü Çubuk-ğu kadar mı:icehıheı ohlıadığı içm 
İnşaat. kalorifer, eJektri'k. ~K·:ık r:uolğu. Avni Yağız, Ekrem Tur, müşküliit& 1,1ğrad1. O teşltilatı vü-

cude getirmek ıçin çal~tıık ve ne- ve soğu" su tf>.sısatı için 168.5882, Mahır Öz, Ömer Çam. 
ticede bır takıım tad.iLatia blu;uru- mefruşat, sinema amplifikatör ve- Bütçe encUnıenı - Nacı Ali Mo
nuza bunu getıtdik. ~ ıçm 3'i 899. Sp<}r salonu maJze- ralı. D. Ali Turhan, Ömer Ali Gök-

İthAlatta miı9külM olmıalwştır. mem içııı de 5.065 Lira ialiedlimiş· çen, Niyazi Tevfik Yükselen. Sabrı 

Bunır taY'LJ:he ıhtlyaç görmem.. Ha- tU'. Altıok 
ktkatte müşkti1kt ohnuşnır. Yeni Kadık~y Halkevi binasın- Bundan sonra kongreye nihayet 

Çünkü bu n.iıbayet alelade, mev- da i:kmal edilen birin.el 'kaba kısım v.erilmıştir. 

:ıii bir buhran değildir. Yahut di- in§aBt için 180 bin liraya yakın brr Encümenler öğleden '1I001ra top
ğer bir llemin buhraDJ değildir. para urfed.ilmiş '!1e teSi.sat için de lanarak geç vakte kadar çalışınış
Bu, hemen 90k ya.Jcmml:7,da., cere- yapılası .Jreşil miktan 229~1 lirayı lardır. Kongre bugün ve yamı da 
l'Bll eden bir buhran ohnaBl dola- butnw.ştur. ~p.lanacaktır. 
)'18ile, hakikaten it.halAtta mGşkü- Bakırltöy Bafkevi masrafı için TEŞEKK.UR ~ 
W olmuş.tur. vil&yet btltçesind~ 1.593 lira yar- ÇEKII.JDİ 

Halkın İhtiyaçları İçin dım yapılmıştır. Kongre münasebetile Milli Şef 
Stok Meselesi Bey-0ğlu Halk(!vi bi:na8ımn yap- İsmet İnönü'ne, Başvekil RefiıkJ 

.Hallun ihtiyaçları için stok me tınıması içi~ Taksimde belediye Saydama ve Parti Genel S~~~ı 
aı&1,. ejer alde &tıok mevcut de- ~ wkafa ait ar~alann tahsis m.n- Fikri Tu.zere telgraflar ~a. 

1 g 

l..i::-a 

l 21l00 - 2000r-

3 1000 - 3000.-

1 750 1500.-

4. 500 - 2000.-

8 250 - 2000.-

100 3500.-

80 5g 4()00.-

11)0 20 - 6000.-

Türkiye İt bankasma para yatırmakla yal
nız para biriktirmit olmaz, aynı umanda 

taliiııLi de denemit olu-3unuz. 

~ 4 Şaı.&. 21 11a- ' ' K'lllDllanb n Jnmıbanıııa .. ....__._ 1 :iklnd-- hee•ıtl..-mda en u elli u-
711, 1 - - hSl balıman1ar kur'.,.. . 
tep-in tarilalel'tD4e ,.apdır clabJI.. edilirler. 

Hüsnü Arsan, lstanbul 
·~!IC!••m•ll@!!l!QWIBIB!lii!i!INllMlllll!ll!lmlZl!l§ll*l!!'ıl'!lllm&&~~~~~ 

914 harbindeki Şeker lu1hğını batırhyaJrrn da, 

Bugünkü Şeker Fabrlkalanmw kuranlara mlııneıt.ar ola.lım 

Bu şeker bollu iunda bol bol 

H A C 1 8 E K 1 R şekeri yiyeli 

ALI MUHiDDiN HACl BEK 
Bahpebpa - Beyofln - Kara.köy - Kadı:köJ' - Mıs&r (Kahire 

MEYVA LI NUGA 

Maliye Vekaletinden 
Gümüş yüz kuruşlukların tedavülde· 

kaldırılması hakkında ilan 
GtiıDtış yüz kuruşlukların yerine gümüş bir liralıklar darp ve r 

ltAfi miktarda çıkanlmı§ olduğundan gümüş yüz kuruşlukların :n iı 
nuıı 1941 tarihinden sonra tedavülden kaldırılması kararlaştırılmıştır. 

Gümüş yüz kuru~luklar 1 Şubat 1941 tat'ihinden itih:ırcn artık 

etmiyecek ve ancak yalmz. mal sandıkları ile Ciimhuriyct :'.kı-!:ez 

şubelerınce kabul edilebilecektir. 

Elinde gümüş yüz kuruşluk bulunanların bunları mal sandı'tlariJ. 
buriyet Merkez Banknsı şubelerine tebdil ettirmelerı ilan olun\lr. 

c70025> ~10216> 

Teknik okulu satan alma komisyonu başkan'ıgı 
Tahmin ilk 
bedeli Teminat 

Cinsi Adet Lira K.. Lira K. 
--------~~~--~ 

Elbıse takım 431 
1-'5 

33g 

) 18619.92 1396.!iQ 

2881.50 216.11 

Yıldızda bulunan Okulumw ibtıyacı olan yukarda cins ve mH 
tahmm bedelleri ve Hk teminatı yanJı elbise ve palto ayni şarlnaın 
iskarpin ayn bir ıartnamede ihalesi yapılmak üzere kapalı zarfla 27 ı 

tarihine rastııyan Cuma günü nat 10.30 da ve iskarpin saat 11 de ell 

p:ıltolar Gümüşsuyunda Yüksek Mühendis mektebi m~asebesınde u 
cak olaJJ komisyonumuzda eksiltmeye konulae!aklardJ.r. isteklilerin ~ar 

1i görmek ve llk teminatı yatırmak ~ere eksiltmeden bir gün evveliı 

dar okulumuza ve eksiltme ıürıü de Yt.i.ksek Mühendis mektebine gel 

Şartnamede yazılı belgeleri ihtiva ed ecek olan luıpah zarfta te!tli! n 

ıarı eksiltmeden btr saat evvel makb112 ınukabilindıe verilm.ı, bulun~ 
Posıada vftki olacak gectlcmeler kabul edilmez. (1162f 

Telmik Okulu satınalma komiıyon~ 
Başkanlığından: 

Tutan 

Cinsi A•et Lira K. 

G<>mlek 672 1'116 00 

Bomcn 120 687 50 

Havlu ayd 612 171 66 
Havlu ;:yln 6'12 629 2G 
Mendil 1716 257 40 
Çorap rne cm 1029 IJe 
Pijama iM M40 00 
FanilA aüet AZ 457 6() 

Don 858 643 '6 

7032 40 
Yılduda Tellk* <lruhı ihtiyacı ola cins ve miktarDf! tllbmtr.ı ~l) 

ab 9 ımıem. çamaşırm ihalesi yapıJnıak üzere 13.1.941 tarihine rast.byan 
tesı gilDü saat 16 de GümtiŞSU7Unda Yilluıek Miibendis Mektebi muhasel 
toplanaa;ık oıaa komii10JWmuada 1&rtnamesiDe li:iN kapalı zarf usulile 

meye konulmuştur • 
tık tembıat 07 liı'a 43 ~.İsteklilerin~~ görmf'k ve 

mlnat ystınnak ti~ eksiltmeden tür gün evvf"line kadar okuJwnuı.a 
.ntme günü de YüDek Mühendis Mek1ıebi muhaeebesinde toplanacak 
yona gelınele.ri, t$lif roektuplarmm eksiltmeden btr ııaat evveline kad~ 
b~ mukabilinde ~ olması lbzuxıcbl'. Pwotad.Q vaki olacak l!ecı· 
~~~~ L~ 


