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Papanın 
istediği 
Zafer 
En büyülr Katolijin i«e
d i ğı bu :r.alerlerin tahalt- 1 • 
kuhu, Almanya ue ltalya- ı 
nın yenilme•İ d-'ıtir; 
böylece Papa, Noel ndi
naubdile irat .ttiii -
takta mihvn Jeulctleri
nin mailiibiyetini Allalt
lan niyaz .ttiiini bütiin 
cliinyayc1 ub.t etmiftir. 
re=-- ---

Yuan: Abicliıt DAVER 
- Ankara, 25 BlrmcJkinım -
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Yıl: 1940 - Ay 12 - Gün: 362 
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Son Tel,,.,J Mat6-.nJa Bcurlır 

F1ATJ 
HER YERDE 
. " 

ti 
URUŞTUR 

. Parti ve Vilayet ongresi 
faaliyetine devam ediyor 
Dün Kazaların dilekleri görüşüldü 

Almanlar Ro- Bu gıl konacak talısisat Kaza
ma ngad a iki /arın i/ıtigaçlarına ayrılacak 
güz bin asker . 

· ~ovyet 
Alman 
Gerginli· 
ği artıyor 

tahşit etti 

Almanyanın yu
nan harbine mü· 
daha le 

M Mibın t1mlr ve telk.i• el· 
liji •ıılb ve laaııur 1er>

ue Noel N.Ynınu, bu -
De de, harp ve ıztırap içi114e geçi· 
yer. Katolılı. ilemiaiD f"fi, KC!\'t!D 
1enekinden daha fena bir vııziyet· 
le ·çünkü içinde yapdığı ltalyao 
milleti de harbe girnıiştir· Noel le
meonilerinde bulunmuştur. 

Libyada İtalyaalara br§l harbeden yerli İlıısiliz •kerim 

etmesi 
bekleniyor 

Papanın nutku, hakkın kuvveto 
karşı muzaffer olıtıast için bir le· 
meruıl ve dua diye hulasa ediiebi
lir. Fakat bu nutuk, ıamamile Al
manya ve balyanın aleyhiııdedir. 
Çünkü Katolik düuy&&1nın eıı bü
yük ve muhterem şahsiyeti, tasav· 
vur ve temenni ettiği ycai ni2anıuı 
esas şartları olarak şu zaferlerin is
tihsali lüzumunu ileri sürmiişliir: 

1 - Kine kar~ı zafer: Almanya 
ile İtalya, yıllardanberi kin ile ya. 
ııyan ve kini asla sönmemesi liı· 

zınıgelen mukaddes bir ateş gibi 
mütemadiyea kürüldiyen iki dev· 
!ettir. 

2 - İtimatsızlığa karşı zafer. Al· 
manya ile İtalya, tuttukları müte
caviz ve küçük devletlerin ha~·at 
taahhütlerini, içtikleri andları, as· 
la vaki olmamıı gibi, biçe saydık· J 
ları için, Avrupayı mütekabil em· 
niyet ve itimat yerine mütemadi 
bir ıek ve ıüphe, bir inanmamaz· 
lık içine salmışlardır. 

3- Hakkın kuvvete zaferi: Mih
ver devletleri tam bunun aksini 
iddia etmektedirler. Onlar için 
prensip şudur: Hakkın esasını men
faat teşkil eder ve hak, yalnız kuv
vetindir. Onlar için beynelmilel 

Libyada 
To çu 
··~ııosu 

~~--ı-----
• Bıır d i adak i vazı· 

yette yeni bir 
değişiklik olmadı ·---
lngilizier Sudan-
da büyük bir ta
arruz yaptı 

Kahir, 26 (A.A.) - Resmi teb· 
liği: 

Trablusgarp'la vazıyette hiçbir 
değişiklık yoktur. 

Sudan hududunda keşıf mülreze
lerimizden biri Kassalanın şarkına 
muvaffakiyetli bir akın yaparak 
düşmana zayiat vcrdirmış ve dö-

( Aıkası Sa. 5, Sil. 3 de) 

adalet, bütün milletlerin kendile- • 
rine hi:ımet etmesidir. Papa, kuv·, lngıltere her ih
vetin haktan üstiin olduğu prensi· ı 

pe karşı zafer is~emek~e A~ınanya 
1 

timale kar>:J 
\'C ltnlyanın takıp ettıklerı zorba 'I>' 
kuvvete müstenit tahakküm usu· h b } 
tünün yenilmesiui Allahtan niyaz• azır U Unuyor 
etmektedir. 1 

4-Ekonomi sahasında mevcut Almanların Mce'da isti a 
ihtilaflara karşı zafer: Almanya ili 
italya, belki Papanın bu temenni- teşebbUstina gzçmekrina 
sinden kendilerine bir hisse çıka· d db" 
racaklardır. Fakat, onlar, lktısat sa- karşı a le lr alınm!Şll 

Dün büyük hava 

akını yapılmadı 
---.•--

Röyter havacılık mu. 

AS KERT, 

SIVASI 

VAZIYET 
Arnavutlar da Yu-
nanlılarla beraber 

Dün de Noel cüııl•rlne teoadıif 
e~L'ilnden muhim bir a1ıkeri veya 

l 
•b'aai hiulioe lut7dedilmedl. 
Fa.kat mevcut siyasi ve askeri va.

: zlyt'tiJJ ancttlll JB3J17..al'll. Ama
vuUuk ve Garp cotünde cereyan 
ebnekte olan battkilfı l ehemmi
yetini fhsa.s etmketedır. Jtal:yan
ruı iki cephede ve Akdenncde ui .. 
n.dJit bezlmet muhtelif ı.:uh•ele- ı 
rin ba•lanvcı olmuş buluuu1or. 
AruavuUuk&aJd iıaJyao lııeaımeıl , 
~alnı~ Y1111ao zaferini ve AnıA• 1 
vutluğ1ut lfpllııl ınıao •tm•l&le ' 
kalmam11tır. İtalyan 11üfu.r:unun 
ursılmıya ba,ZMlıiını bll!H:de.n ~ 

1 AnıavUıt millıye&perver1erl cet.eter ' 
· t.1!1<11 ed•rek memlelıetlerlnddıl 
İtalyan kuvveth·rılnl hudut harL. 
cıne çıkaj mıya cayrtlt etmı•ktedır
Jer. Arnavut eeıelerlnln harekf'te : 
S"cÇmeal, l:'onan tazyiki altında rl- \ 
ca& eden İtaly.ı.n kıta.an için cMldl 
bir teh!fkedfr. Bilhama İ1a.Jyan 

: kıııalının r;.ıeat hattının a.razlJl 
. . 1 
, pı:-k ıyi bllr-n Arnavut çetPleri &..... 

1 rafından ke-;;:flmtsl, nıühonmat Te 1 

: taşe d~polarunn !lir: ıık baskına 

' uğraması, bnnd;ın sonra İtal,.an 
i r'catl.ııl bir leliket haline ıeUre. 

1

, bUlr. ; 

Dlfer taraftan lta!yaila dahili 
vaclyetlD iyi olmadıfı hakkındaki 

haberler g'ttkce artmakta ve r
ht"tnmfyf't ke~behnekıMir. Alman 
mudahclcs:nin de fLaJyiılda. btisnil 
kabul rônn~l şuphf'll olduf"unua 
ı:ore Garp ı;0 1 d ve Anta\·atluk he-

! ııml'tlerinın devamı, ÇQrç~ln de... 

dfil gibi, İlalyan kralmı, iıaJ1an ' 
i mi.Jh•tın+ uçuruma. rbturmıtk&.edt.r. ! 
: Fa..,~ parttc.:\'f1tn 1' ba.şınd~ kal- : 
j ına .. l?"l:ı t('mtn 11Çm en ıuakul hare- i 

, ke-t buKtinkti va.ı:i:r~-te l'ôre Alman 

1 yardımını t"n..ın nmum.t:Ye'e his-. 

l 
s<ttınnrrt<n e.ıbeımektır. Fakat 

bu da n1iimkun olamyacajna aott 
. sene Corçılln d"41tı &11>1 lıalya· : 

dakl bt•lwtkti rejim be:ımıe' nou-
1 rumu etıiınd.rd.Jr. 

N.D. 

A r n a v u t 8 1 f'k' d 
Çeteleri n~.!!~61<!~~8 !ut~~aj~n

Fa I • tt sı bildiriyor: Almanyanın Maca· , 1 ye e ı ristan yolu ile Romanyaya mühim 
'kuvvetler sevketmekte olduğuna 

• daır Budapeşteden ıı:elen haberler 

İtalyanlar Arnavut- Almanya ile Suvyet Rusya anıım· 
v , d daki münasebetlerin pttikçe ıı:er· 

lugu tahlıyeye a- ginleşmektc olduğu hakkındaki 
vet edildi haberlerle alakadar ıı:örülmektedir. 

Sovyet • Alman gerginliği ise Ro· 
manyada Demir l\luhafızların ko
münistler aleyhindeki hareketle
rinden ileri gelmektedir. Sovyet 
Rusya bu hareketi Almanların il
ham ettiği mütaleasındadır. 

• 
Yunan ordusunun 
harekatı muvaffakı
yetle devam ediyor 

Maearistandan mühim Alman 
kavvetlerınin Macaristan yoln ilı 

RomHyaya gitmekte olduğunu 
J bildiren Nevyor' ga1'etesinin Beme 

f (Arkası Sa. 5, SU. ' de) 

Mısırın takip 
ettiği politika 
tasvip edildi 

---•ı---

Mısır Eaşveki:inin Nulku 

Müdafaa hazırlıkları
mıza devam ediyoruz 
Kahire, 26 (A.A.) - Mısır meb'

usaıı meclisi, üç gün devam eden 
gizli müzakerelerden sonra hüku
metin harici siyasetini 58 muhali· 
fe kar~ı 122 reyle tasdik etmiştir. 
Başvekil Sırrı paşa müzakere so· 

nıında söylediği nutukta bilhassa 

demiştir ki: 
•İngiliz zaferinden sonra tehlik• 

Parit Villyet lr.onpMl ıçCıma halinde 

Parti vilAyet ronsresı, dün - 14.30 kevi rc1ai l:lı:rem Tur, gayet etraflı bir 
da ikinci reis Ziya Enlen'ln ri;ra.et:inde ıeltilde tanzim edilerel< hazırlanan -
ıoplanlısma d<Vam etınıııtir. nelik raporu umuml heyetin tasvibin4 
Evvel~ ge(en celseye ait zabıt olrun- ane\m.iftir. Bu raporun ittifakla kabu. 

mııştur. Bunu müı.Jı:ip Beyoğlu Hal- (Devamı Sa. 6, Sy. 5 de) 

Japo'!.__!mparato~ 

Nutu_l!__Söyl edl J 

Şanghayda BUyUk 

Bir Kavga Oldu 

"Japon milletinin Amerikalalar ltal

Birleşmesi lôzım " yanlarla döğüştü -:m~arator Uçtu pakttan 
memnuniyetle bahsetti 

-iki taraftan birçok yaralı 
hastahaneye kaldırıldı 

Tokio 26 (A.A.) - Diyet meell- Şanghay, 28 (A.A.) - Şımghay 
;ınin 76 ıncı içtima devresinin kü· 'enternasyonal mm takasındaki mil

adı münasebetile söylediği bir nu- sellih kuvvetler arasında aylar· 

tukta, imparator, şimdiye kadar danberi görünmedik derecede şid
ııısli görülmemiş derecede cihan detti bir kavga olmuş ve bunun 

umül kargaşalıkların müt=adi· lneticesinde dokuz Amerikalı bah· 

;en tevessü etmekte olduğuna işa· 'ıriye askeri ile üç Amerikalı d, ni> 
ret ederek Japon milletinin birleş· ci hastahaneye kaldırılmıştır 

(Devamı Sa. 5, Sil. 7 de) (Arkası Sa. 5, Sil. 3 de) 

• 
is as Ücret er· 

ilıtisas mevkilerini ve üc
retlerini tesbit eden layiha 

timdi uzaklaşmış oln akla beraber M ı • • •ıd • 
müdafaa hazırlıklarınııza devam e- ec ıs ruznamesıne verı l 

Yunan askerlerine sigara . b · • · t" İn 
'k d b" Ar t k'' 1.. .. dıyoruz. Mısırın arıcı sıyase 1

• • Ankara, 26 (İkdam muhabirinden) -ı münhasir olmak uz re 710 makamu> 
ı ram e en ll' navu oy usu . . . 'f k ı . . . . . · · gıliz • Mısır ıtti a ına ve mem e- Devlet meım&iyctlt'rınde ücretlı ibtı5"ı mütehaıwslara rnııhı;us muvakkat ihti-

Londra, 26 (A.A.) _ Arnavut-1 ketin müdafaasına istinat etmekte- memurlyetieıini teobıt eden ıu;,iha Mec.. ;,aç cetveline alııunalan muvafık gurül. 
.. dir Mısır İngiltere ile aktettiği hı ruznamesine alındı. Lfiyihaya göre mektedlr. lhtı&as Ucretlerı derecelerın• 

luktan alınan haberlere gore, Ar· . d d d • bütün taah· ihtisas mevluleri 2U adel olacak, bun· göre 600 600 400 300 200 210 170 UO 

hasında da, ayni tahakküm yolunu 
tutnıuşlardır. Zayıf milletler. ken· 
di ihtiyaçları için dl'ğil; bu kuv· 
vetli efendilerin anmuna göre ça· 
lışacaklardır. Dünvanın iktısat sis
temini mihver kuracaktır; yani Or· 
taçağ hayatına avdet edilecektir. 
ikt.-adi j9tiklaline sahip olmıyan 
bir milletin nasıl sefalet Ye ızhrap 
rektiğini kapitülasyonlar devrinde 
1,iz pek iyi biliriz. Almanya He 
ltalya, bu kapitiıl8"~·onl~r huka· 

habiriae göre 
niçin faaliyet olmadı 

(Arkası S. 6, Sü. 1 de) muahe c en O!(&n d . dan başka u adeı yalnız pb1ilanna 120 100 lıra olacaktır. 
------------------------- bütlerini düriisl bir tarz a yerıoe 

j:ıı'1ınu şin1di, hiıti111 Anupnnın . ~ndra, 26 (A.A.) - Press Asso· 
ve hatta diim•anın bovoıma vur- ı «alıonun nıubabırı Ingılız sahıJlc
mak için ralışıyorlar. Papanın iste-· rıude bır yerden bıld.ı~ıyor:. 

getirmektedir.• 

Et f iatı tetkikleri--===~ 
Visamiral 

( ou.r.o~ lçl~cle:rı.) 
d;ti bu iktısadi adalet zaferi de un- Noel esnasında lngılız sahıll.,rin-
larıu aJ.,,·hinPdir. deki muhafaza kuvvetlerı bir mi • 
5- Sokuk hodhinli~e karşı za- lı arttırılıuı~ıır. Buna sebep Man 

fl!T: Papa bu soğuk hodbinliği şöy· denızındeki hava şartları olmuş· 

ar-ip bir netice verdi1 

le tav•i( ;...ivor: ıur. Bu şartlar bir istila teşebbüsü 

(s Sa 
• Sü 4 d ) için mükemel olarak tavsif edil-

onu · •· ' e k 'di F"lh k'k me te ı . 'ı a ı a deniz gayet 

Canlı hayvan fiatı yükselince et fiatı da artıyor 

fakat luyvan fiııttarı dUşUnce yer~nde sayıyormuş! 
. . 

,.·--"'!'!!'-""-!_,....~_,.._ ~-'!!-!!!!!'!!a. 1 
sakin bulunuyor ve bütün Manş 

~ ı denizini bır sis tabakası kaplıyor-

0 g na f fa l 
Mürakabe komisyonu hazırladığı kıstasa 

göre et cinslerine azami •atı.; fiab koydu 

Görelim! -------
Osman Cemalin gayet 

1 hoş ve gUIUnç bir yazısı: 
' - Üfıincü SayfaJe 

! 

., 

du. 
İngiliz ordula.rıuın mtimtaa kuv

vetleri mitralyöz ve diJier olomatik 
Et fiatlarının normal hadde indi· 

silıihlarla plajlarda doll!.f.ıuı~lar ve 
sahıl yollarında seyrii ·eieri çok rilmesi içın Fiat Mürakabe Komis
şiddetli bir oeaaret altında bıiliın· yonu ve Belediye İktısat Müdiırlü

durmuşlardır. ğünün yaptığı tetkikler neticelen· 
IAııdra, 26 (A.A.) - Hava ve m~tır. 

(Devamı Sa. 1, Sii. 7 de) Celepler dün murakabe lı:oınisyo· 

nuna çağırılarak kendilerile tekTar 
bır goru'i'lıe yapılmt~tır. 

Beledıye İktısat MudiırlüğUnün 

yaptığı tetkıklere gore şehrımızdc 
canlı hayvan fıatları yükseldiğı za 

(Arkası Sa. G, Sü. l de) 

Cunningham 

Bahriye nezareti iaşe 

ve mUnalcalAt dairesi 
r6isli~ine ta yirı edil üİ 
Lı_,ndr:ı 26 (A.A.) - Bu ak.'Am 

bfk!;,-ıı~ıı· o r;öN' , Vls amiral 
Cu.n11lnctıan~ bahri)"~ ııezare-ti b.şe 

v• munakaliıt daittSl ftisllf~ 

la"in etU1n1~ttr. 

~en h ... pıe unir:ıl c ..... :.ı,. 
hatn bemtu bemr:n dain1i olarak 
dnnarım.ıdA ca.lllJIUlııt ve bilhsfil. 
('aıll\k)<al•• ~rl>iııe iştlrik dmi.t

llr. 

Harbin 
İstikbali 
Ve Neticesi 
Garptedir 

Y.uan: A. ŞEKlB 

lnılini nasıl bir akıbetin beklecli· 
iinı tüyleri ürpere ürpere his.•edi. 
yor. 

Herhalde balıarla beraber dat
lardaki karlar çözüliir, nehirleJ 

çağlar, dereler sellerle köpürÜJ 
ta~ınıyo başlarken Alınan ve lngi
lizleriıı de ka~ıhklı a) ni dehşet vı 

co:ı:kunluk humınası içinde ta.~a· 

Noel get·e•i, biitiin cephelerde 

1 

cııkları, kiipureeekleri ve daa.al' 

yenid~u bıı alııııık iı·ln hançerini !arını yarıp sel gibi kanlarını alo

bilc)enlerin ~es~· '".ndt"kİ ~ük(10 tacnkları ınuhakknk. 
ile geçti. \' urtuların sonundaki ı' Hirbir se~ i cliıo_-anın bugilukü 
kıı!ılı, in!ıidaınlı, baildi mücadele karar ızltğı ic·inde kari hir h'.ıkmo 
sahnelerini guıönünc ctirdik\"<' ı lıağlanıaı:ııı ımkanı ·oktur. Jalı.aı 
in,an ı·iDe :ı.avallı in•anh(:ın istik· (Devamı Sa. 1. Sü. 5 de) 

·-~------------------....rı . 
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T elrika numarcuıt $ 

1onsur, Vezir Hamid He kadıya, 
'tidal ve metanetle cevap verdi 

Hiımid, BaJ<let Kadısı (Ebü 
Amr) ile şehrin en büyük üleması
nı saraya celbetti. Bunlardan te
şekkül eden meclisin huzuruna 
(Mansur) u getirtti. Sarayın blitü~ 
erkaru ile şehr:n en muteber zeva· 
tı da, dinlemek için bu meclise iş

füak et.mışlerdi. 
Kadı Ebu Amr, isticvabı şu su

al ile açtı: 
- Ya Mamıur!.. Sen, (Ülühiyyet) 

iddia cdiyormlllisun, öyle mi? ... 
Mansur, acı acı güldükten sonra: 

- Allah, beni böyle ahmakça bi~ 
davaya atılmaktan saklasın ... Ben, 
(Allah) a ibadetten ve (Resülul
lfilı) ın sünnetlerine riayet etmek
ten zevk alan bir insanım. 

Diye, bağırdı. 

- İ~te ... Küfür .. İlhad. 
Divc. bağ:rtlı. 
O anda mecliste bir karıştklık 

ve şıddetli bir münakaşa başladı. 
Derhal oradaki alimler, muhtelif 
gruplara ayrıldı. 

Bunlardan bir kısmı, vezir Hiımı
de h~ görünmek için: 

- Bu adam, k.5.firdir. Derhal kat-
li lazım gelir. 

Diye. bağırıyorlardı. 
Fakat ağır başlı bir zümre ise: 
- K endilerini Cenabı Hakkııı 

cazibesine kaptıranlar, adeta 
mestolurlar. Mestolan bir insan ise, 
söylediğinden mes'ul değildir. 

Diye, Mansuru müdafaa ediyor
lardı. 

Vezir Hamid, Kadı Etü Amr'dan 
tarafa eğildi: 

- DO.:ıa ne tereddüt ediyorsun. 
Haydi, bu mel'unun katline fetva 
versene. 

GONON 
TENKiTLERi 

Anafordan git
miyelim cadde
leri s Ü p ürelim 
Ge~en gün, yağışlı bir lıavad.a 

asfahila yol alan hır otomobil kı
ıak yapıp yol keDarınılaki nçu:ru
ma diiştü. 

Bu kazaya sebep yıtlruz lıavllBlll 

İKl>AM 

Doğum servisleri 
ih iyacı karşılanıyor 
Gittikçe büyüyen rağbet karşıaında basta• 

nelerin doğum ~e!"Yİsleri genişletilecek 
ya~t~lı olması, asi"ltın kaymasl. Halkımızın. gittfkçıe, doğum itler-inde J Ienie mevcut doğum &ervislerinin te.
kuak yapması değildir. Kazay• doktora müracaat etmeoın ve fenn.l ı ailne lflzwıı görülmüştür. Bu cihetin ıe... 

lclrilde vaz'ı lıamlelmeni.n elı<mrnjyeti.- mini için, yakında, ceıı;, mikyuta ,__ 
sebep -Olan şey otomobilin frt'n ya- ni takdire b31laml§, şehrimizde bulunan ~ete ıeçilecektir. 
pnmamnsıdır. doğum evlerile lıa.stabane!erdeki doium y~ diğer tarallan, Fatih, tlsitüdar, 
İstanbulda değil, belk: memleke koğuşları, günden &öne artan bir ral- Beyoğlu ve Eminönü gibi kalabalık ka

tin her yerinde biraz ıı.eyilli yol· gete mazhar olmuıtur. Bu hal kafi18uı,. zalarda birer beled~ ebesinin lhtQoaca 
!arda, inişlerde vukna gelen oto- da, doğu mevlerinin evlerin.in Vtı doğum kifayet etmediii göruldüğüoden, böyle 
mobil kazaları fren tutmaması yü· koğuşlarının Adeta ihtiyacı karştlıya-1 kazlara bir.,. belediye ebesinin daha 
zündendir ve bn do şofürluin ta- maz bir bale ge~diği, görülmtlştür. Buna i!Avsi ve bunlann birbirini müteakip 

- " . sebep, yalnız Istanbul halkının değil, ı birer ıran noöet tutmaları eı;es itibarile 
mag ewp benzın tasarrufuna kalk- ekseriyeUe civar vil!yet ve kaular haL takarrür etmi§tir. Bu hu•UBta !hım ııe-
malanndaa ileri gelmektedir. Şo- kının, zaruret balinde ise uzak vliAyet-, len tahsisatın bU!çeye konması dn ka
iörlerin kendi tibitlerile söyliy& !erden gelcnleriı! de inzlımınudır. Bu j rarlaştınlmı:ıtır. 

1 

tim: •Anafordan y·oi almak sııv- rağbet, doğum evl':"inin. ade(IerinJ ço-

1 

Bundan başka, ilıtiyocm mübremlyeti 
dası!.. ğatlmak zaruretini levlit etmektedir. göz önünde tuıulmak prtUe ve zama.nlıa · 

Bunun için, bir t.arait:ı.n, hul"usl teşeb- bütün köylere kadar tedricen teşmil e--
Otomolıillerin pek çoğunun gazı büslere ait doğum evleri (<>#alıp geniJ- 1

1
· dJlmek üzore hükümet ve beldiye ebe

ke>ikken yol aldıkları sırada fren- ıeuıirken. diker taraftan da, ruı.ıahane.. !eri tayini için de faaliyete geçilecektir. 
teri tutmaz ve bir kuruşluk beazin 
tasarruf etmek veya anafordan yol 
almak se~duile üç bin liralık ara
baya ve bu arabıı r' ı.crabc< cana 1 

da kıyılır. ı 

GizJi il~ramiye 
I\t1eselesi 

Aktif deneme 
hazırlanıyor 

- - - --...: 

Akide şekeri 
ihtikarı mı? 

~fiDrakaba komisyoııu Aza
mı sa ış f ıatı koyacak 

Bayram münasebetile aK;de · 
şekerleri fiatlarında tereffu 
başladığı görülmüştür. Satış

lar ller semtle 2'>-60 kuruş a
rasında yapılmakta ve birbi
rini tutmamaktadır. Müraka
be .komisyonu fiatların daha 
ziyade artmaması için şeker 
piya~sında tetkiklere başla

mıştu. Buna göre azami satış 
fiatı konulacak, ve bir kilo a
kide 'elı:eri 60 kurll'ltan fazla
ya satılacaktır. 
Diğer taraftan koıiııyon ırı

da maddelerine koyacağı ilza- : 
mi satış fi:ıtları için çalışmaıa- J 

rma devam etmektedir. Yağ , 
ve pirinç fiatlarnıın önümü- ' 

· deki içtimada kararlaştırıla- ı 
cağı talııuin edilmektedir. 
·- --

100 bin lirahk 
mani atura 
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P OL İT IK A 

ılngiliz gayreti 
1 Y.nan: 

Prol. Hiiuyin Şükrü Baban 

K
ralın nutkuna cevap v&
riHrken Avonı Kaınara· 
sınd:ı bir çok hatipler 

harbın idare tarzı ve iklı•adi ablu· 
ka hakkında pek ziyade dikkate 
değer sualler sormuşlar ve cevap
lar almışlardır. Bunlardan bir iki 
taneııi Umnmi Hnrp durumllllu an
latacak ınah !~ ettedir. ve \'Üsıtlı: 
bakıınııı.dan hiç de tereddüde ma
hal bırakacak gibi değildir; çünkü 
müşküller de olduğu gibi ifade .,. 
(. un:ş bulunmaktodır. 

l\Iuhnfazakar meb'uslardan Bout
hley Almany:ııun ~on giinlerdeld 
yeni harp sisteminden bahsederclı 
demiştir ki: •Rayh, İngiliz tkarel 
gemilerine hücum için geniş dai• 
relerde uçabilecek kı:,hetıe bom· 
bardıman tayynrclcrile tahtelba 
birlerini müşterek ve murnzi bir 
surette çalıştırıyor. HükUn:ıetçe bu 
bapta ne diifüniilüyor?. 

Sir Anderson lıüki'ımet namı

na demiştir ki: •Bi:ıiın hup hım
met ve ıayretimiz istih>al kud
retimizi a:rttırınağa matuf ol 
nıalıdır. llükümet icabında mee-· 
huri iş mükellefiyeti nsuhinii ka-

Mamur bu sözleri o kadar büyük 
bir iınan ve ihli'ıs ile söyledi ki, 
kadı Ebu Amr, artık ona başka bir 
sual sormak istemedi. Yanındaki 

vezir (Hamid) e dönerek: Dedi. 

.Belediye anafordan yol almak 
sevdasına kapılan şofiı.rlcre a~r ce-1 
ı:a vermelidir. T ram vay idaresi mü- Bir komiayon deneme latanbul ihtiyacına but ve tatbik etıniyeccğini ıma .,.. 

Fakat Ebu Amr, başını iki tarı- * tahsiı edildi dcıcek hiçbir ifadede bulunmuş d&-
- Verdiği cevap, şeriata muva- fa sallıyarak: dÜrU İzahat verdi esaslannı hazırlayacak j;-i.ldir. Tem.as edilen ve ticari miı· 

fıldır. Aksini isbat eden kat'i de· Bu mlinasebetle hatmmrza ge- İngiltereden getirilecek 500 bin nakalemlıi alakadar eden mesel&-
liller olmadıkça, biz de şer'an bu - Hayır, şeriatın hilafına olara;r len bir noktaya da ilı"'!lim: Tramvay, elektrik ve tünel ida- Pasif korunma işleri için dün liralık manifaturanın 100 bin lira-

h
. k. ,. nin ehemmiyeti hükumetçe islifsaı. 

sözlere inanmaya mecburuz. ıç ınısenin katline fetva vere- Eskiden İstaııbulda asfalt cadde resi memur ve müstahdemleri!le Vilayette büyük bir toplantı ya- lık kısmı İstanbul manifatura it- edilmemektedir. Başvekilin riyaset 
dedi. mem ... Mansurun söylediği sözler, yoktu, yürürken ramur içinde ka· dağıtı.J_an ikramiyeler bazı dediko- pılmıştır. Vali muavini Ahmet Kı- halat birliği emrine tahsis edilınif- ettiği müdafaa komitesi bu ve bu-
Fakat vezir Hamid, Kadının bu küfür addedilemez. Küfrün'.i itiraf lırdık. Cugiin asfallta gene çamur du dogunnuş ve bunların gızli ve- nığın reislik ettiği bu toplantıya tir. Birlik ilk olarak en ziya<M! ihti- na müteierri meselelerle daimi su-

beyanatı ile iktifa etmedi... Man- etmiyen bir insana da katil hük- içinde kalıyoruz. rildi~i .şayi olmuştur. ~are .?mum !şehrimizdeki ekser resmi daireler yaç hissedilen Divtin, Hassa göm- rette meşguldür. l\lister Çörçil ka· 
mü verilemez. M d M tafa Hulk d bu ı ... · k ·L • ı·· ı in suru, önüne aldı. Bizzat kendi3.i, 'ir ker.ı jolda yüriimes;ni bil· · u. uru · us .ı un . müdürleri iştirak etmişlerdir. egın umaşı gıvı uzum u srm- file halindeki gemilerimize hava-

b Diye, mukabele etti. v ı lara karşı gazetecılere şu ıza 1 lb. lı akt Mtit b ir takım şaşırtıcı sualler sormıya m.,.;-[;."'1.z muhakkak. Yürüınesir.i şa:.a . . - İçtimada; şehiınizde yapılacak 0 • arın ce ıne ça şac ır. e a- dan ve deniz altıudan yapılan hii-
başladı. O zaman Bağdadın ülema•ından 1 1 F k f hatı vermıştır: 1 ü akt'f b" "k 1• ki 400 bin lira ile İzmir ve diğer cumlarla mütemadi olarak alaka-

ve saray dalkavuklarından Ali b•ın Lılcııkr çar.ıı.r anmıyor ar. a a •- Tramvay ı'daresı· geçen yıl an pas ve ı uyu a arm tec-
Mansur bu suallerin hepsine iti- . . b.l d" · · · · vil.fıyetlerimiz ithalatta bulunacak- dardır. Teknik mütehassısların bu 

tsa, vez;r Hamide yak'oştı. Kula- yürilınesını 1 me >:,;muz ıçın as- bu··ıçesinde vazifelerine ı'tina edip ~übeleri ve pasif müdafaa için alı-
dal ve sükfuıetle cevap verdi. Ken- 1 · tır. vaziyete bir çare bulacaklarına e-

g- uıa eğilerek.· ialtın cılk çrmur olması lıizıııı ge · 1 k .. t -· nan tedbirler gör~ülmüştür. 
disine isnad olunan sihiı'bazlıkları yararı gos eren memur ve mus- 1 1 ınin olabiliriz.• 
kamilen reddetti. - Bana izin ver. Mansura bir mez. :cirçok medeni şehir halkı tahdeımlerine verilmek üzere 4-0ıbin Neticede bu tecrübelerin sureti p 1 Y a S a Diğer bir bakımdan da harp ik· 

- Ben .. (Resıilullah) ın vaz'etti- sual sorayım. Bu sual, onu do{;ruca yiiriira ,:n: bilt!ikleri halde asfalt· liralık bir tahsisat ayırmıştı. Bu- icrasının tespiti mütehassıs bir ko- ~ .. tısat nazırı Mösyö Daltou İııgili~ 
ği, onun sevgili damadı (İmamı ölüme götürecek:ir. lan çamurlu değildir. Yazın sula· nun 20 bin lirası bu yıl memura misyona havale olunmuştur. ·-------------'· ablnlı:asının işleyiş tarzı hakkında 
Ali) ile evlatlarının da neşreylediği Diye, mırıldandı. nan asfalt kışın silindir fırçalarla ve müstahdemlere dağlımıştır. İk- Komisyon yakında toplanlcak ve Çivi ve çinko levha rakamlara müstenit ve hayaliit ve 
(İlim) !erden başka hiç bir şeyle Hamid, bundan memnun olarak. süprüliir. rruniyeye müstahak olan idare kararlaştıracağı esasları bildire-. h l vaitlerden ziyade hakikatlere da-
meşgul olmadım. Hocam (Cüneyd), meclise hitaben: , Belcıliye asfalt cadılelerimizi sii- müdürleri tarıüından tesbit olun- cektir. İt a ediliyor yanan bazı izahat vermiştir. Har-
Baitdadın en büyük •·e dindar biı - Susunuz. Ali bin İsa, Mansu-j plircrck motörlü silpüreeler getirt- muş ve hazırlanan liste Umu..'Il Mü- Fasılalarla 24 saat devam edecek İsveçten 400 ton çivi ve Slovak- bin bir ltuçnk yıla yaklaştığı bir 

alimidir. Onun, benim kadar sadık ra bir sual soracak. Hepiniz, dinle- melidir. dürlüğe verilmiştir olan ilk tecrübe Kurban bayramın- yadan da 500 ton çinko levhanın sırada verilen bu tafsilat vaziye-
ve halis olan bir talebesi, nasıl din- yiniz. Ona göre hüküm verıniz. J C:.,1-imi fz;ut SEVES Umum Müdürlük bt\nu tetkilı: ve dan sonra yapılacaktır. 1 memleketimize ithali için akredı- tin mmtakbel inkişafı hakkında 
siz ve sihirbaz olabilir?.. Diye bağırd ı. bazı tadilatlar yaparak Valinin tas- ıtif açılması kararlaştırılmıştır. Bu bir fikir vermeğe de yaru. Mwnai-

Diye, kendini müdafaa etmek Is- Meclise d~rbal bir sükunet gel- ;, L i.. [, D J Y E vibine arzetmiştir. Liste kabul edil- D vl H lk . . d hususta !svcçteki ihracat firmaları leyh eliyor ki: •Tekrar ediyorum 
tedi. di. Ali bin İs:ı, vezir Hamidi mcm- miş ve ikramiye sahiplerine dağı,- ı:;&yog U a l!Ylntn ör- arasında tam bir anlaşma tem.in e- ki benim kanaatime göre düşman. 

Nihayet bahis: 
1 

nun etmekten mütevcllı:l bir gİ.ı- M~ciJ:yc';3yü ve Eyüpte tılmıştır. .- dU;.cü kitap sergisi dildiğinden bu mallaı·ın en kısa bilhassa petrol bakımından, P"k 

1 >< h Ik. · · 3500 ı· ·· h yakında yani sene ile dci!il ay ile - Emel - Hak. (Yani, ben (Hak) rur i e mansura hitap <!\ti. Ve ara· ı apor g;:ı ası raınıyenın ırası mun a- bir zamanda memleketimize gelme- ·· 
· tm b·t tçil d ğıtıl BEYoliLU HALKEVİNDEN: ölçülecek bir miilılet nilıayctin.J~, 

.an). larında şu muhavere,,~ ·ti; " ·a· , .. E .. t b' sıren va an ve ı e ere o - si beklenmektedir. Dig"er taraftan 
,,.ec; •yeıwy ve yup e ırer 1 ed 1 müşkül bir vaziyette huluuacal<tır. 

Sözlerine intikal etti. Vezir Hi\- - Ya Mansur!... R"s·ibll:ıh;n mıştır. kramiyenin ilan i meme- 1 - Dördüncü Türk Kitap Ser- Bulganstandan çivi ithali için de 
mid. son silah olarak, Mansuru'I (Miraç) buyurd~ğunu kabcıl ed'- I x.r saha.;ı t 2sis için istimlaklere si meselesine gelince biz bu şekle gisi 15/1/1941 tarihinde Evimizin/ 12 bııı dolarlık akreditü temin e- Geçen temmuz ayında bile bunu 

' ı t Ü k .. d ~ ·· t f b ı ç·· k" b. ifade etmi•tinı. Yalnız yeter ki ha-bu sözleri ileri atarak: yor musun'. • un• mış ır. s ·u ar"~ muna- arn tar u unmuyoruz. un u ı- Tepebaşmdaki merkez binasında dilmiştir. • 

- Buna ne diyeceksin?. 
Dedi. 

_ H;ç tcredc'.üt etmeden. ı' s:;ı bir sal.a aranmaktadır. ziın vasfımızı haiz hiç bir müesse- sergi salonunda açılacaktır. Dünkü ihracat 

1 L b'I· se ikramiye verdiği memurlarının " S · 301 h - Pekala ... Mira;;ta, Re>sül!ah Eeyo~.u n:ısta otomo ı ı " - ergı 1/941 tari ine ka- Dün muhtelif memleketlere 300 

va kuvvetlerimiz yapmakta oldu~ıı 
iyi işe devanı etsin ve donann1a
mız Akdenizde hakim olmakla ber-

Mansur. kat'iyyen şa~ırm.1dı. Vz 
bir an bile sarsılmadı. Bilakis bi\
tün itidal ve metanetini ile cevap 

lisetelerini ilfuı etmemektedir.. dar d Cenabı Ha~<tan ne n!,,·azda bulun- alındı evaın edecektir. b in liralık ihracat muamelesi kay- devam olsun ve düşman da rnlica-
<lu? ..• Ü . . . Beyo~ıu sarl hastalıklar müca- M AA R I F 3 - Sergide 1946 senesi i~indeki dedilmiştir. Bu mallar meyanında deleyi ayni hız ve tempo ile idame 

verdi: 
- Çok doğru ... Ben, iktisap etti

ğim ilim ve irfan kuvveti ile, 
(Hak) ın bütün esrarına vakıf ol-

. - mmetı ıçın, maitfıret d:[<,. , dele merkezleri ıçın icabında has- neşriyat teşhir edilecektir. . Romanyaya pamuk, Amerikaya eylesin. Yapmakta oldui',tım'.lz ik· 

dı. ta nak.cd bilcce:< teS>sa\ı havi 2 Yeni ilk mekteple~ 4 -: Sergiye iştirak e.tmt•k isti- tütün, Cenubi Afrika ve Cavaya ı tısadi tazyik ekonomi nıuvazen~-
E .. Cenabı Haktan, daha ne ka'll)-<'nd alınmı,'ır. yapılacak yen kıtapçılada, eserlerını şahsan fındık gönderilmiştir. Cavaya göıı- sini muttasıl ve daimi olaıak lelıi-

ıslıyebi inli?.. bastıran müelliflerin nihayet 10/1/ derilen fındıklara mukabil ~emle- mize çevirmektedir. AJmanynnın 
- Kai i ~rine henüz iman nw·u V J L A y E T Ko:.!.sda, Aksa rayda, Yusufpa- 1941 akşamına kadar Evimize mü- ketiınize çay ithal edilecektir, petrol sarfiyatı bugiin istilısalalı-

dum. Ve kendimi de, beni yaradoıı 
(ıHak) ın varlı~ından bir parça ol?
rak görüyorum... Vikıf olciLığuııı 

(E0rarı İlahi) beni o derece ser-

3irmemi< olan kufirlerin, fasihlerin ·da, Vcia yang'.n ycr;nde, Küçük- racaat eylemeleri ve eserlerinden nın üstündedir. İ•lıh~alat İngiliz 
A Holandadan radyo ve 

\'C facir!er·n de af ve merramete Yeni val.i. muaviniı:1 iz geldi 'aıarda, Feriköyünde, yaspc,ada, birer nüsha göndermeleri rica 0 • hava kuvvetleri tarafmdan pek zi-
d J ampul geliyor 

mazhar olıralarını istıyebilirdi. .farbi) e ve Ni~antaşı cad e ~rinde, lunu:r 

mest etti ki, o büyük cazibe ile o 
.ıözleri söyledim. Ve sö~·lediğim söz
leri de o decere d-Oğru buldum k• , 

daima onu tekrar edeceğim. 
Hamid, yerinden sıçradı: 

Ali bin İsa, yerinden fırladı: İstanbul Vali Muavınliğ:ne la- 3eşiktaşta, Rumeli Kavağın<la ve 
5 

· C 
1 

.d Honllandaya 15 gün evvel gön-
- işte. bu adamın küfrüne eı- nn ° ıın u •unu yaz ıgımız mu.- Yalova merk~zlerinde yenı, mo- derilen 100 bin liralık tütüne mu-

. · ı d d .. ·· - ~ . 1 - u eser er sergı en sonra 

' · .. f ıı · l 1 d R ·ı D · rt b. ilk kt · 1 sahiplerine iado edilecektir. Evi-büyük delil budur. Resül~llalıın ınye mu e ı. er n en a.1ı emır- ern ırer me ep ınşa o un-
l--tŞ dün şehrimize gelmi~tlr. 'nns ı karar!2 (tırılnıL5tır. miz kütüphanesine hediye edile· harek~~iı:ı tenkit ediyor .. Ve Alla

hın ezeli iradesine müdahale ve te
ca\·üz gösteriyor. ı ATkası var} 

Bugünlerde yeni vazifesine baş· Bunlar i~in icap eden arsalar bu-
!ıyacaktır. lunup istimlaklerine geçilmiştir. 

eekler memnuniyetle kabul oluna· 

caktır. 

kabil bu memleketten ayni zaman
da radyo ve aınbul getirilmektedir. 
Bu eşyadan bir kısmının yola çı

karıldığı öğrenilmiştir. 

yade iz'aç edilınişti.r. AJmanyanın 
petrol tasfiyehanclerinin yüzde 
doksanı, petrol ve müştekkatı tesi
satının yüzde sekseni tayyareleri
miz tarafından bombardıman edil-
miştir. Ayrıca hava kuvvetlerimiz 
makineleri ,.ağlamak veya sanayi
de veya ticarette kullanılmak üze-

l 'L _, E L 
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re yağ istihsal eden fabrikaları d& 
ıuıamın dcoi Rom12111: ler tavanda parça parça oynaşıyor- Aca ha Sadiye, onu seviyor ıırny- lıavagazlarmın mavi, kasvetli ışığı Onn, bir ay evvel, belediye çavuş-

daiMİ surette bombardımana tilbi 

Ç b 
1 
tardı. du?. Sevmese bile onunla ali\kadar altında beyaz gömlekli hademeler, !arı sedye içinde eeti:rmişlerdi. (g a ©!ifil v o o aoll o~ o 1 <:emil Kiıum, pcuccredcn baktı. olu., ordu. Ynlı~·a Servinaz kalfa- ha>!abakıcılar, kefenli lıayaleller Kimdi, nereliydi? bilmiyordu. Yü- tutmuştur. Britanyanın iktısadi he-

Ci ~ ı deftere hücumları mütemadi bir .ıt· 
· Güneşi hiç bu kadar parla!.. g<irnıe- yı goııdenne>i, sonra lıa,ıane. ye ka- gibi sessiz sessiz, dolaşı)Orliır, ara- zii yanık esmer, ince çekik kaşlı 

k b d · ·· rette çoğalmıştır. Bir halde ki İfa!· 
Yaz~n .· ı"..' AffJlfUT YESARi ,,.

1 
ınişti. Seneleıdcııberi kaybettiği, ! d:ır gel.ucleri elbette scbeI"'"• ma sıra açılan bir ko<ius kapısından ir ışal'lık genciydi. Kemikler• go-" ·'" ~ " - ·ı ı · ·· ya, Almanyadan evvel, biiyiik . fakat unutaınudığı pek se,·g:i: pd. ı sabız değ .id i. keskin asilfinik, iyot kokuları da- riı ecek kadar derisi ince ouş, goz-

l'<allni, hayretle: ! lıey·.ranı o;ıa da tesir etmişti, tel- eski aşinaya kavuşmuş gibi hele- l~<!ndisini aramadığı için Kudre- !eri oyuk oyuk, başı, bir iskelet ka- müşkülatla karşılaşacaktır. İlaha· 
Çıld d K. d d. k' ı h k • k ı b. ğılıyor, sofaııııı ııihayetinıeki oda- nın Carbıırant synthitiqııe tesisatı 

- ır ın mı azım, e ı, ne ın c are et enen, uru u ır a- canla titri~·o.rdu. Gi•ıletini açı}l ka- tc Uc kızınıstı: •ı-\ffl'ttinı Kudret, {asına benziyordu. 
1 'Ot mı' d b d d . d. • dan akseden kalıu, tıkanık bir ök- k yoktur: binaenaleyh stokların bil-o ıı. '. ·. am gi i mcr ivenler cıı ın ı. pı,.or, gördiı.••ü rr-ıklere inanamı· , k h Elindeki resme ba tı. Bu, müs-

1 K .J ,.. tlirord . ·,.ı o~ın i onu ura:"·a sen ·· ·· d' b d ı · k • d · · 
Ccuu az1ın; onu kolları ııra-1 CcHıil Kizım, huınn1adan kurtu- yordu. A~·açlar rinH.•nlcr daha ,' esil, suruğ:c mcr ıven aşın a.<ı oguş· tehzi bakışlı bir genç kadın fotoıh-a ınesi ve Almanya an ıstıaneye 

ı.. d ~ ·' .. geliro.:n, artık sana da .ü.ut.ber de- 1 d d "k ı· ·· b" b k ·· k·' d-· sıud~ sı ı~·or u: l lup ıla kendini bulan "e etrafıııı taze bir yc~ıil•kle ye~;ldi. an, per e per e yu -sc ıp sonon fıydı. Guzlerindeki fazla, kuyruk- mec ur olması ~o mum nn ur. 

S b kn ,•ıııl ··ı k d ' t - b ı b. h ta , 1 •. f;iiiııı .. • air inilti cev~p veriyordu. 1 ·· ı d d kl d İtnh. ·a lıarhe girdiii<i zaman müca· - t'n u ... a o en, ar e· .)'ava~ anunaga aş ıyan ır as Bafrırnu •.•• ıayKıtn1ak ir,h. ~·ordu: 1ı sıu-nıe er, u a arın aki çap- t:o 

lı k J la 1 k ·ıı h k k . . ' d. Ye o "iİıı ak~ama bdar. ~·eni öt- C ·1 l' - k k - 1 '-· ·ı· delenin t1ztın olacag"ını zannetme-- Sen u a ııı c' en. ar de- gı ı a~rct ve ·or u ıçınııe~· ı. Jfıkin bunuıı bir rii~·a olup da 11 ~ a· emı ü.:ııu, Y" arı oguş arı .uıı git u~ ne cıns kadınlardan ol-
şirn .. Sc\·nıi~·cn giizel kadına, se-J Ayrılırlarken Sadiye; eliı!İ, onun nıvermekten, bu lezı:cCn deva)n e- rn<' .i h~:re~en ~ir kuş acen~~hğile, geziyorrlu; bir hastanın başı, l·as- duğunu anlatıyoı·d u. ıni~ti ve Afril\ada \'eye Oniki Ada-
nu tirkin elbette nıiir<"ccahhr. Biz, avuçlarıııa ııekadar manalı bir tes- dcmemc;iııtlcıı koriaı~nrdu. cı,' ""."."11111 ~·c~',1 ~ şc)·kı•". ,gulcr~k- tıklan kayam[· l<nı·yoladan aşağıya! . l\fektubıı okumak istedi. Bozuk da ithar e:vlcdii(i stokların bu i~e 

t b . b.r ~ccıık ne~ ,,ı[e bJlıçeue gevıı sarl<ıllı• , ~·, an 0 •·ak ucuna top- hır · ı · kı k . b. .1 kafi geleceg· i kanaatini besliyor• her zaıııan. belki her yaş :ı seve i- liıniyetle bır,l<mıstı! Fakat Cemil Bahç•de, kesik kesik ökciıreıı d' d 
1 

d 
1 

t " ,.,.b ' ıuı a, rı , acemı ır yazı ı e 
• ... !, o n arı o as ı. , 1 ki t h lıı . . duo• 

tiril. fakat her vakit se\•i !ıneyız. K~ıım, bundaki manayı derhal an- hasta, ayaldarıııı bir paçana gibi . · . .. . . ıaııı .;tı. Karyo aya ya· aş ı, as- yazı ııştı. Bırkaç satır hecelıye-
1\'azmiııin ce,·ap \'ermesine va- h:-aınaınıııtı. İhtimal eli biraz titre. sürükliyerck içeriye giı ııı.şti. Ce- JloJ,lor A~ıf, .geh~ ııobetı. 1o,ı,m 11 rnıım ı.a~nıı eli le düzeltiyordu, ye- bildi: •Bu mektup gözüm yaşı, ka- Bu vazılı ifade İtal)'a n Alman-

kit hır:ıkınadan fesini iydirdi, ka~ mişti. LBkin bu, bir mukabele sa- mil I~ôzını için o dakikada kabil, 81113 ~nıstı. Ct ınıl it.a .ıın, ouı•tiat1 re kaı:,ıtlar dı:~tü, eğilerek alıp bak- mm danılasile yazdıın. Yandım a~ yanın ablukadan bcheınehal ıniitc• 
k d . 1. yılınazdı ı..·ı. .. k'. 1 b. k , da ba ka IJir haz dıı~·uyorıtıı. lkş· l - h t' · • · · d ıd· cssir bulıınduklarını gö,ternıek-pıyı açara onu ışarı ıt t: munı un o uuyan ır şey yo tu. · · ı. nacıgım asre ın çıgerımı e ı ..• 

- Ua"di, git, onu gör .. Kimse- Pencered.,.. ~ren bol, taşkın eğ- Bunu, tekmil hastaları, herkesi kaları:ııLI ~aadetiııe vasıta olınak Bu, uçları sigara atcşile yakıl- İki üç satırda bir, sıra sıra beyit- !edir. Dikkat edilecek olursa İngi· 
ııiıı fikr•ııc ,reyine ehemmiyet ver- le güneşi, odanın ınuşanıbasmdan, kurtaracaktı. bir arkaıl·•~ıııı sevindirmek. kalbi- mış, satırların arasına parmak pnr· !er, ortasından ok geçmiş kalp, !iz nazırı sıkıntının gıda maddelc
nıe. llııkmıi kalbin nrecekiir. beyaz badanalı duvarlara ak•edi- Artık dünya ile banşmı~tı. K><• ııe tatlı bir hınur veriyordu. mak kan siirülmüş kirli bir mek- mektup taşıyan güvercin resimleri rindt'n ziyade petrol ve sanayidt 

, -uzııı i. sendt'liyerek şa~k.ın bir yor, yazıhanenin üzerinde duran çılgın gibi ko~mak, kah insanlara Gece ,hnsta koeıışlarını dolasa· tuptu. Mektubun arasında bir ka-ı vardı. Fotoğrafı tekrar mektubun! müstamel. yağlar hus~sun~a teba· 
halde sofaya cıkmı~tı. Bir şe7 söy- küçük şişelerden, açık hokka ka- yal<la~ınak. bütün tabiati kucakla- '! eaktı, ı:-ömleğini giyerek od>Sından dm fotoğrafı vardı. arasına sıkıştırdı, usulca yastığın riiz edecd!i fikrindcdır. Fılhak•kı. 
\enıek iAed.i, Jiokin Cemil KUwıuı. paklarındaıı şU&rak ıreçen lıuuııe- mak İ.5tıy ordu. cıktı. Koridorlarda yanan seyrek 1 Cemil Kazım, hastayı tanınuştL altına koydu. (Arkan var) (Devamı Sa. 5, Sü. 6 da) 



lngilterede No
el nasıl geçti? Oynat ta görelim! 

ARTİ KONGRELERi' Çö~il'iamesajı 
henuz ltalyan

ı.ğıa, Antep, Tekirdağ, Kütahya, Bol•, lara 

Yüzlerce kadın halkta 
maaeYiyahaı 

Dün akı,am. hi•im balıkçı Hacı-

tyseri, Bilecik Aakue koagnleri 1apddı varmamış 
t .. kviye için çalıştılar 

- 0)'11.ar, oynar.. Oyn;ı.r, eı

nar .. Oynar, oynar! .. 

• 
lngilterede 

RUZTeltin talepleri 

\tıı,_...,ngton, 26 (A.A.) - Havas: 
İtongrc malıfillerioo.e, Kanunu· 

Amerika da 

Le>n<ira, 26 (A.A.) · B. Churchill, 
Yeni Zelanda Başvel<iilnin N<>el 

mesajına verdij:i C<!vapta Yeni z.,. 
lamlu askerlerinin muv<Lffakiyetle· 

:çtima devresi bidayetinde rini övmii§ ve c:ı.cümle denli~tiı' ki: 

\·eltin kongreden, münakalat Orta Şarkta bize muvıı.ffakıvetı 

lları, elektrik fsbrikaları aibi temin eden aynı eneı-ji ile, ı..a.f<!re 
ı umumi menafie hadim humısi karlar varmak ;~in htit uıı rephde,-. 

· kkıill<>rin hükt'1r.<'t kontrolü al· 100 lıer fırnLt:ın isufade cd<"Ccgiz. 

~a konulmasını U.Leuı<'•i bekl.et-ı-IYeni sene;'<' aziın ve iliınadla bııkı-
'1<tedir. yoı-JZ. 

N o T 
Gö:ı:ümü% 

aydın mı? 

l:>~trol ~irketi ınüdu.U muı 

dr '\'t" ri"or: 
.. _ Köınau"·atia" iıtediiiaiı 

kıııtur pctrnl olac;ıı:ıı. 

Bıı handıs1 okuytılff'a. Nıı

hoıuclla: 

- Eh, oıoın.oil •abiplerıne 
~ö,iın a) dın.. diyeltil.,.,.,... 
ltklil)a ..• 

Di~·erekı ffvan1 f'tti: 
- Pt'trol ıni41ekkatında• •· 

lan henıin ço.ğa.lnır;... :n1alUm • 
<:itt nuınara, tek nuıı1Arll. hıı · 
su"-i. unıınni ka~ ıtl:ırı a~aJırl 

• pattcın<1-llaya: 

- Bit· üınit hu ii-;tat . 
'•elluh tuh•kkuk eder .. 

Jlcdiın. 

Biri 

yor, öbürii 

bulunmuyor 

İn· 

Torik bollaııdı. l'akat, ı.u.. 

hulun1:uniıd1Kı it.:in ihraç t"dile
u1:.,.·onut1s 

:\aueu""lla. lu \'adı..t ııönia· 

L A 
- l'uh. ftu·, hwlık buJunıuu 

buz bulunur, lıuı Uu!onıoaz. 

lıtııılıla~ huhh1ur., 

l)ı) erek. ihj\'P rıti: 

- Gi.iuun lıirtude babot top 
rikleri ~h .... t,tı-üp ur~i.ltt-tcjcİ · 

mi:tden korkarııu . 

Çindeki 

an'ane 

Hikınet Ni. ·aıtı" bir yaz15-ına 

göre Çiodeki an'unelcrden biri 
de •garsonların tevazuu• dur. 
Nanenıolla, bn an'aneyi o-

kunınş olarak ki; 
- Darısı b~ımıza .. 
Di:ııerek. ilıive etti: 
- Muhakkak ki biziın gu

sonla.rda ~k"k olan telı tev: 
'fe~asudur .. 

Yeni ga%ete 

Nanf'nıolla •orft: 
- ·Yeni Guete. *' eldu! 
- •füki ıruete· ow.ı ... 

tat.. 
<Atvaı.- Vei'Wek 

eldeci im: 

İNGİLİZ PİLOTLA.RlNIN 
KOTIFUYA NOEL H.E>DYESI 

Atina 26 (AA.) - Yunanist~t>-

i"!~lliııeri 01~vanus ölesindt• .nlsa· 
fir eden ailelf"re ıle t<'>ek kür IH 

~önrlerilmistir 

iu kadar da muvafıktır. Buuu, bi~ 
de dütimdül.; fakat, nıiinasip bir 
yer bulmak nıeselt<i de, bizi, a~-rı· 
ra. uzun uzun dü~ündürdü . Bu a· 
rada Marmara sinc!na'iının hal~n 

~ olan alt v~ üst katlarındaki ga

ı:iao salonları dii~üniildii. Bu hu· 
•usta yapılacak tetkikatımı nai~

bt"t netice alınına bu ı.alonların Ö

aiver~itece kiralanması için mii· 
- sahibile temasa geçilecektir. 

"- Ya, inşa eııilet"k olan mo· 
elem Ünh·ersite Talcwevi hakkın
daki tasan·urlar vera fnali~·d ne 
fRerkezdeilir? .• 

•- Proje, tanıanı~ı h•ı.ırJan .. 
ıwıhr. Arlık. buna. tabii . ta.-av· 

vıır diyeıne)--iz; fıJl~-.,ta gc.~:lmi~ de· 
mektir. Proje,·c göre, bina iki 

katlı olacak, iist k•lt• talebenin 
~·atak oda:.ı olar•k i.tıfadc edeceği 
150 oda huluRacakiır , Her odada,• 
iki talebe yatacaktır. 

•Bu bina . ayrıca, 121iil kı ilik bi· 
ridk salouile ei:lence •e miıtalea 
salonlarını da ihtiva ecı.-cektir. Bi· 
Jl8, du.~1 han)· o, ve sıcak su tesisa· 
l.ı ile şofaj santrali de haiz buluua

caktır .• 
llt:ktörün karşısında. duvarda, 

\·eni ~·;ıpılacak Talebeevinin bir 
l.roki ve resminin asılı oldurunu 

ı:ördiinı: 

•- Talebeevi, galib•. bu e>a la· 
ra göre inşa ~ilecck?• diye sor· 

ıhun. 

H. Biilent Erim 

Geçealerıleu biri sordu: 
- Ne Ofn&r Haçit.., tavla mı , O.. 

kanıbil mi? f 

Gi.ilümtİ) erek: 
- Donıina oynar, d11miaa! 
- Aznif oyuamaz mı? 
- Azııil. evde radyo ~alarkM 

oynar! Biz simdi bun.ta azniften 
bahsetnıİ~'Orttz, oynar, eyaar 1il' 

kuınru ~atryoru~ 

- Hani, eyumıyor ya: 
- Sen çal ki oyna ın! 
- N~ çala)ıın• 

- Zurna çal~ 
- Zunıayı ...,red~ıı ı.tılaynı 

Vmdi? 
- Nııh. zurna çok karı:ıda! 
- Hani nerede? 
- Könlür ı:öda, br~lki Gabri-

sin meylıaııesin<? İ~ericlekilerin bir 
kısmı ~imdi -ıihurnadır, 

- Ama •UJ"nanıa yanı "'"' .... 
vul d• i.ter! 

- 5.,. ZlftHYl al (el. M\I D 
\'ulu bııltırum! 

- N~rrden b11lacaklm' 
- Alt yandaki ııtııman paııtırm.. 

nnın karnını cörmoanu•, ea4aa 
kıyak davul olur? 

- Ya tokmak? 
- Hay tokmak i•ıonı kafaıoa: Rt 

rak imıli bo~ lafı da aı .. veritim< 
ze bakalım! Haydi oynar, oyaa.r, 
Oyııar, oynar .. Oynar, oyaar! .. 

Bu oefcr, bir ı.ap:a~ı: 
- Ne oynar? 
Daha Haçik cevııtı •-"""" b~ 

kasap çırağı: 
- Keçinin sabh uyMr! 
Haçik içerliyettk: 
- Babaaın knlıığı oynar! Y~ 

!ı:i nıuırye bak be! Bunda bahk .. 
tacalız. yolwmı ıteJene ge~no 

maskaralık ed....eğiz? 
Bir Karamanh aoha, tableya Y• 

na ıp sordu: 
- Balıklar teu mi llHı! 
- Vur elini. bak! 
Kadın elini tabla:va uwtırke.: 

kaplırıı 

~111 bil! 

- ~" lkdıa? 
- Ne diy~m, caa lulırlat, 

c1111Jı! 
- Det... ı;ılmnı.UUOi ıw ki unla· 

n'.' 
- BtlDlar ıloktv canlı4tr, sekizi 

tablaola cıkar<a hiri .ı~ ıak.araola 
~ıltar! da IJU!unan ngili1 pilotlaıınılan bır ı ~1· A • 

kaçı Nod bayramım tenısi!Pn Koı- ı Il g LilZ • ffi en .. tli.:ı orunı.• 

·- Te•i<i .mutas"""er liııi~cl'!!i· Amerikada No
te Tıılcbeen kurulup açılıncı)'D 

Sinuli Ha~k. bir :vaııolaıı teran 
ilf' bahk fartı:v...-. bir . ·andan da· 

- 0011\ı' Oynıır. U) nar Oynar. 

oynar .• O'.\·nar. oynar! 

fu arasına dun yüzlere .. NJcl he· k· 8 h . N 
diyesi atmı~lardır an a . rıye a-

İrıgi!iz hava kıwvetteri kuman- zırları ara SiDda 
danı daha önceden Korfu \ u!i:-:ir:e 

müracaat ederek, hava lnü::-Kit oJ
ou~u takdirde İMili7. ta,·) areleri
niı1 Korfu Ülerinden Nol'l gnııü a'· 

Teati edilen dostane 
Mektuplar 

kadar, t~Iebenin ~e~• saatini h~·\eldc 157ltişiö}dii 
rıc•adekı vakıtlerıııı, i<ıplanıp bır. 

a~ada ''~. f.a~dalı bir ~eki ide gc~.ire· I Nevyork. ~'' ( '\. :\ ) - Bavranı
hılnıc1erı ıç1u bu- yer tenıuu ınun1· ııarda yapılm~~ı rnut:ıd lstatıstiklt•

kün dei.!i! nıidir? Bu suretle 1ale· re göre. -:\"i..ı• l ''1.11 fıı;u münasebet!· 
benin dağınık bir hKldt'. luılıve kö \le birçok kaza nelK"C<t iilu n "ak'a· 

Di'.\'·e ayni uagmt•:ı:ı tel-.rarlıy&r 

kasabıu çıraı?ı da. kıır.,d:m mı·ı cr

"V•P veriyordıı: 
- Oyn~f dfll gftre1hu. oyunt ıla 

1

, aklan u~oc.ıklarını ve pilollaria 
ingiliz hav:ı J.;uvv~IJl'ri s.uoet.vl.Jrı 

I \'C erl~ri naıııına pahtlrr atacak

~ lJrın hab~ı \•cı rniş ve d~mı;tir ~i: 

ııvrelim!.Oaman Cemal 1'.ııygılı 

Bu hl'J.;velcr cli'!'>rrı anın a;ır \'C: 

n,.., anıh hUcu.nlaı ı kar~ısıııda gös
'eıdiğirıiz cesaret kin rJuvd;,gumuz 

han·anhğın YC Korfu'ya inme~ 

mecbur olan tav\'arecilerimize kar-. . 
~ı izh.ır eltiğınız hiisnükahulii tak· 
dir ettiğimizin bir semb»lüdür. 

Lun-Oru. 26 (A.A.) - Birlt•şik A· 
n•er . .lı.a de\·!et!cıi bah1t\t J.iazırı 

Aı);a Knolu. İng:lı ı,n • '", ııazt· 
n .\lek>anıirc , B.r d~tler:.n 

eskı reiı;lerindcıı ı\ J.tlan1 Lın· 

solu'un iki porteJo>in. gi.nıdt'ı"ll>İ~ıır. 

Albay K<>ııl<> . '>u miın•....-beııe, A· 
lci<•andre'e gonıforciıgı ·nektupta 
~öyk dem<ıktedit: 

şeleriııd~ kalınaldl'lllLD ve ikide 

birde alevlenen dedikoduların da 
önüne geçilmiş olmaE ıuı? .• 

•- Bu ıuünıkıin, mönıkuıı oldu· 

ları olmu~ıt.ır 11i 1-.:i'i~nın nl<iıı~u 

bunlardan lJC' •ini <p Tiı~ft'r ka· 

zaları n~ticesnnde iıldü((tı bıldıı ıl· 

mekt~dir 

Or uya Kış Hediyesi 

Bayan t-A~lek C al 
Türk elişlerıne d•ır 

ltonfarans vardı 
Dun &>vo~u H.ı'"!kP\ ind. y oı 'il,._ 

Jek eeaı t.ararından rı..:. \c: elı,h:r•• 
hak.luılr18 ~ ıdti.fadf'lı hn k•,nfern 13 
vcrilm.ı4tu Muı.eakıbeu d~· G'E:•"\ ~ .... ıt 
kllrla.r Ga'"'P musikı.-ırul(·ı.. p.nrcctaı ('R.~ Hediyelerin çoğu çocuklara mah

sus yiınlü elbisel~rdir. 

Bugün İf18ilız fılosuna ıltıhak et· 
nıi.ı bulunan Amı•rikan tnrpilo 

muhiplerinden bırıne Liııcoln a
dırın verıldı.~ıni bü 'İlk• bır mem-

Balıkesir halkı 19.587 parça 
y ü nlü eşya topladı l 

'11 ışl:u-dır 
Bn Mek4 Celal ıtS. .. lttndan.~-.·ı k.ı 

dınları.ınJUD vf" kız~a.runı uı oıti'z n111 1 ı 

rlö.,;.orck vr el eın.eı:ı sarferif"r~t n1f'yd., ... Fransadatiddetli soğuklar nuı:iyetle oğ"re-ndım. Bu ves 1lr ıle 

Clern1-0nt. Ferrand. 2ti (A.A.) - size Abrahaın Lıncoln'un ik; porl· Anı<ara , 26 (A.A.) - AsKerlerı- ınerkezmt' 5.250 paıça eua levd: 

Fransada bılhassa merkez mın1."· res'ni gönd('riyoruın. Bwıların bır mize yaoılan kıslık hedıye tcl>erriJ. lettıkkrını bildırmektedır . 
kasında şiddetli soğuklar hükum \ınesi siz;n •ah"nJ?a mah•JFlur. atına aıı bugün bıze gelen haber-! . Kız•ltcp<' kaza&ı halkı da ilk par· 
sürmektedir Kar tabaka&ı •·ok k4· Dıgn.nın Llrıco], torpiıo mubribı-J B l k h lkın . d' k 1:1 olma• uıcn: erlerımı1.e 130 çıft • ' 1 leı, o ı ·c,tr a ın şı.m ıye a- _ 
lındir. Vadilerrle öğle i.ızeri sıfırın nin suba, :,11 sa!oııur. a a»ılma-ırı ' . l. kl .. ı·· lyun çorap ılt' 52 çıft yun eldıven 

• • • • · , 11r verm ·,o au an yun u qy~uırı · b k nd ted ı k 
altında sekız derece kaydedilmiş· teıo<"' e'1cce_gıııiıı uııııt L'liı)·orun . • _ l \'l! vıne u 'Y1t1 • 

8 
..ar · 

1 
mP · 

. İki . tl 19.>87 parçaya var<ııgını. Tn~""'" iıizErc 35~ l·r;ı t,b•rru eyleııl'"'eı 
tır ım wnumıve e mutedıl oian B. Alek,auder. gönderüı~ le· - • ~ • 

d uk
. hallı.nnn oıı. hnmine İ<aıiar Kııılay dir. 

Toulcmı,e' a sog ·. sıfırın alt ııda ?('kkiır mekLu,,uııda ş<ı~·k dem<>kıe- ~--
12 dereceye kadar inmiş ve ,)ıile iı· dır: 

Z<"ri parlak güneşe rağmen \ıarareı Gönderd>guıı.ı purtrelerden daha 
•ncak sıürın altında beşe ka.dar guzel bu· hedıye taı.a\·vur edeıni
yük..,lmi1;tir Y'" um. Çirnku bu portıder be.,eri

'-"t.; tın hürri~·eti ıç1n g~n~tığin1ıı nıü· 

cadelryr karşı besledıginız ıııuhalr 

Vaşington U (A.A.) - HaTıci.v• bet gc~tern,ektedir Abrahıım Lin
eoln da bütün ha~at!ıu bu dava)·a 

Amerikad a grevler azaldı 

nezaretinin yük~k bir memuru, 
Am<;ı·ika Bırle~ik Dcdct!.crindr 
1940 aa harp i~vazını• fabrikalarlll· 
ııa 193') riaku:rlan ve bilha.;.."'1 1917 

VR ...:fetnüsı 

Siıe bilmui<aoeı.,, yoUamğun, 

rcıo klı. c~k i ve nadtr deruz t;.bl.osu· 
nu l<abul cımek suretiyle l>ellİ ba)ı-

Hav a kurumun a yapılan 
gardım/ar gittikçe artıyor 

Ankara , 26 (A.A.) - T\ırJ; Hav• 'Yusuf Kovunc1ı Th<'ahi.ro Cemal, 
Kur:'m"na yapılan yardımlara ait l Mürleza ve Alı N~nı•n admdakı 
ougunlm haberler Antalcyada voa vaıa.da:ıların da ""12ei' hn Vf'rd.ik· 
15 gün !Ç''1dP kuruma yapılmış olan !erini bildirmekte.iır 
teberriıatın .;.ltı bin !ırayı buldu- Kangal kaza>ıı d°3hilınd~ Kuruma 
ğunu ve burada Sıtkı A.aıelci'nin iza kaydedilmiş olan 2.'100 vatan· 
~00. Osman '-'ı..<tık 250, Hocaogw ~da taahhütleri o:an dört bin ı.ı. 
2QQ. 1Umil Masaracı, A1' :w.ı....rlı,ltayı !t.llroma ~PCl<t. 

n.ı geUtdik.lrı et>eTlt".r ı dcVrt: et.evre &tı • 
ha.ele~• anlatnılj. bUtılann r:n! Cİ'7. 'I 
\'fi' · Jen.ı~ tanlanna daır p;uıclts yonun 

d.ı varc:hmılf', izah:lt verJJll.ıitl1 
.Turc e0.,:erı.> ı l nt.""ll'U v•r He

rın ~nwllif YP Lır d'-' k lleık v ının .... 
hıbı olın ınfri .. ·k.k. k tTıiııı"'VV'ef° m.ızln 
konlf'ra.1\SI t(i.:ırie- dınle-y ır:t1- üı:e-rnhl4 
('Ok 'lyl b1-r Mt:V bırak:rnıŞIJı 

Türic. ınimarbL Turk c;ı.aıcılı~. Turk 
ll\Uloikİ51, Tfar\;. t.e.•.hıpçlJiğl. Turk h&t.
t.Atlıll ve~aire yaruoria. hH son df'tvrlfl 
.. iu ı.:kh m~r IQ:'t~rıde Rrtd: b 1r de 
~\" i.n te.bit ~ • Ti.Jr:k f>liılen.,. ııH•Y.. 
ouitur Yalnız ,-uzel ~r\'ıtl dt'l(h ı~bk-
bal ıc..-m aynı 1.amancL<ıı b•t'.Vlılt 1-ıu t\t·ıı""4: 
me':"'ZUU t'lan bıı sMıa..~ .t... ..:alısr11!'lbtrut 
mutMkiıP ~ftı&Lı;ruu da t>8::\tı.rit.. 

-<>---

Hindi Çinide yeni hadi~ler 
Bank'' 2ti (: \.\ nr 1 t'll 

br.r 'fa~:Jand ı·N-rri tf'h\ ~i 11 ı d ·ı~ 

ni hududund~ ha1.ı ven 1' " I•-< 
vu.i<u.a ı;eldii!\ıll bildu-m...ı.:te.iu. 
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İsmail 'Hakkı ôver'in cenazesi 1 Evet, tsma;1 Hakkı İşbilir, bu ha-

kalkacaktı. İsmail Hakkı iki has- sis menfaatlerin hiç birme Jr.ıymet 8 

ıal· .:r" müptela id;: EvveM cadal0ı< ver.ırınmiş ve bu yöooen mütevazi ' 
bır karısı vardı, sartiyen de alko- bir halde kalmıştır. Onuıı iyi me- Sok!.., .,.P: 

Jikti . Cenaze camıe getirildiğe za- saiı;ine ve liyakatine daima hür-

-

- ·- -
El - ,_ 
-- ı-

B 

-- --

- ----• ---

Tarihin her de'OTesinde büyük 
muharebelere sahne olmuştur 

Yaz•n: HAt.'<IT NURi 1 R M AK 
B l'.i k . 1 - Soytarı. 2 - Bir göz rerıoi zevk -ıan, o"lu'·nun" ~Q~'-k'"-lo?mdan metltiir kalı>eag" ız. i ·yorsunuz : e~ ''-'-- h ,_ . de 

" ··~"' - ve neş'e hah. a _ Bu- ,..,,,...ıc, büyük. Akdeniz, tarumı er ..,..yreı;m 
Osman Zeki, hemen bir otomobile son yıllarını hmr geçirmi§ ve .u- 4 - İlikad esası, sli2:ılode durma.yan. büyük mÜ<:adelel.ere, h.\kımiye~ 
atlıyarak AhrD<'t Nazminin yanına le saadetle!-inden mahnun kalını~- 5 - Bazı kaplar ondan yapılır. 6 - En_ davalanııa sahne olm~. Me-
..._..u, Alııınet Nazmi gen" olması- tır. Ah, arkadaşlar, tekrar edıyo- dl;ıeye düşen _ 7 - BU;ı>ük ve muntazam ı• 

17 
. . ·- 1, V ,"-") 

na rağmen muhitinde tanınmış bir 
'insandı. Müthiş bir isti<lada ma

likti. Düğünlerde, yıldöniimlerin
de jübi~lerde nutukları hep o söy-

~"""' ' bahçe, katıl. 3 - çol< durup !<alan buı se" ını:ı yuzyı " 8 eneUN<u E'r, rum, onun yeri.ni dok:lurmak ne 

lerdi. H.;raretle, canlılıkla ve sey
yaliyetle konuşurdu. Sözlerine 

kat'iyyen fasıla vermez, ve kelime
ler musluktan akan su gibi, ağzın
dan dökülürdü. 

şeyler liotUnde peyda olur. 9 - Ç«ırevi 16 ıncı yüzyılda Akdernzdeki ha.mümkün' Halit onWl mııır~ ~-ehre-
sini ve gülümseyen dudaklarını ~:..::.::~· boT eımr kimiyeti şüphe götiirmiy•m impa-

. ""- · ratorluk Türkiye.ine karşı ınücAde-görüyorum; tatlı ve mıişın.. sesını ı - Arka arkaya. 2 - İşaretler (ee-

duyuyorum. Allah sana rahatlık m;ı. 3 - Bir -· sır. { - Ağırlı!<.. le etmişler, büyiik salahiyetler a
versin ·İsmail Hakkı İsbilrr! Seref- 5- Nikt1l, bir rerıcm "'"'· i - Bir lan Köprülü Melımet Paşa, Çanak-

~ ~ . ":). Jl harfin olnmUŞtı buse. 7 - Eğlence söz. _ . . 
le ve asaletle ebech ıstırahatun yap! _ · ' __ kale Bogazını zorlamak isiıyen Ve-

li - ~ren. 9 - Gökı., Y"f'lll bırieftlf!l 
Genç hatip sözlerine, fasıla ver- yer, blr çok. nedtk donanmasının def ve tardmı 

meksizin devam etmekte idi. La.kin l:vnı1tı bulmu•ın ı.aııe.mı.ı. .-ıı: temine muvaffak olmuştu_ 

dinleyiciler arasın<la hafif bir iı- 2 ı 3 4 5 6 1 s t 1876 da karadan yine Osmanlı 

o R TAN 

il~ 
il A Omıan Zeki, genç hatibin ya- sıltı başlamıştı. Filvaki nutku teıir imparatorluğu Tiirltiyesine hücum 

runa varınca soluk soluğa: 
- Ahmet, kO<Jll koşa geldim, ça

buk giyin, bizımkilerden biri öl
dü, dtıdı, mezarının başında birl<aç 
eöz söylemek ]Azım ... Bıitün üm:ıdı
miz llende. Başkası olsaydı amma 
aldırmazdım. Bu bizim müesııese-
nin idare meclisi azasından. Mües
oesenin temel direği idi o, nutuksuz 
gömmek olmaz. 

Ahmet Nazmi esniyerek; 
- Ha ili sarhoş aza mı? dedi. 

y E -l iSD ı- -
A.!_ yapını§ ve beş on çıft gözden bir 

2 
ederek İstanbul kapılarına yakla-

kaç damla akmasına sebep olmuş- J şan, Boğazları tutmak istiyen Çar-
tu. Yalnız, hatibin merhumun ooy
adını İşbilir diyerek anınası anlaşı- 4 

Iır iş değil<li. Ölenin adı İsma<l ! 

Ha.Wkı Över'di. Sonra miite-veffa 6 

evli kli, ve bütün hayatını tneŞl'U 
karısile geçirmiştı, neden hatip o

nun haklunda ..Hayatını bekar o
larak geçirın~tir. d<'mşit! ! 
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Irk Rı.ısyasının ordusu, Akdeniz sa
hillerine İslav ırkının inmesini, 

yerleşmesini temin gayesini takip 

etroışti. 

Ull 4 Ciben hırrlrinde ÇaııakkaH! 

Yine hatip rahmetli için mat:ruş
tu, dedi. Halbuki ölen sakaHı idi; 

- Evet, haydi uzun etme, mera- ve hiç bir vakıt te sakalını ke.;tir-
simden sonra yemeğe bendesin. miş değildi. Dınleyieiler bu sözler 
Çabuk davran dostum. Herkes ıra- karşısında omuz silkiyorlarck. 

Boğazını geçmek üzere denizden, 

Joaradan biiyUk hiicumfar yapan 
İngiltere ve Frlın88, Karadeniz Bo

ğazını yine denizden ve karadan 
wrlayaınıyan müttefikleri Çariık 

Rusyasile birleşmek istemişler, 

muvaffak olamamışlardı. 1939 yı

lında daha kuvvetli bir lisanla Ak
denize, oBizim deniz• diyen Faşist 

İtalya, 1912 de On İki Arlayı dahi 
işgal eylediği zaman, Çanailı.kale 

Boğazının, hinterlandı yolile elde 
edilmesini kurmuş, tM;arlam~, şim

diki harp başladıktan sonra, 1939 

Mart ayın<la işgal eylediği Ama-

27 birinci ki. Cume 
na müteşekkir kalacaktır. Ahmet Nazmi bir lahza nefes al-

Hatip giyindi, saçlarını biraz da- dıktan l10nra sözüne devam etti: 
ğıttı ve yüzün<? mahzun bir ifade _ İsmail Hakkı İşbilir! Sen gü
vererek arke.daşile birlikte çıktı, j zel bir adam değildın, yüzün ÇK

otomobilde: . kındi, lakin bu çırkin çehrenm al· 
- Onu tanıyorum, dedi, çok kur- tında ne temiz ne asil ne fevkalfı

naz bir herifti, hem de hayvanın de bir ruh bu~ndu~ btliyor-
biriydi. Neyse Allah canını aldı. duk! 

8. 00 Program 
8.08 Ajan.s 
8.18 Müzjk 
8.45 Ev kac!Ulı 

12.30 Program 
12.3.'l Müzik 
12.llO Ajans 
13.03 Mıızık 

13.20 Muzik 

- Ölüleri hayırla anmak JAzım. 
- Pekala amma, hilekiınn biriy-

18.00 PrQgram 
Bu sırada hatibin giizleri bir nok- 18.03 M.ü?.ık 

taya dikildi, kaldı. Bırden omuzla- ıa.~o M>u.ık 

19.00 Müzik 
19.30 Ajans 
19.45 Müzik 

20.15 Radyo Gaz. 
20,45 Tı:-ınsll 

21.45 Müzik 

22.30 Ajans 
22.45 Müzik 

23.00 Müzik 

23.25 Yarınki pro wtluktaki kuvvetlerine güvenerek 
23.30 Kapama. b;r sıçrayışla Çıınaltkale Boğazını d; o. 

Meriıııımun bütün dostları cena
.ııenin arkasındaydılar. iMezarbkta 
g6mme merasimi başlayınca herkes 

·gözyaşları dökmeğe uğraştı. Hoca
lar işlerini bitirinee sua genç hati
be gelmişti. Tam söz söylemenm 
aırası idi. Bir tümseğe çıkarak bir 

l!hza etrafına göz gezdirdi, aonra 
hüzünlü bir tavırla söze başladı: 

rını kaldırıp sözünü keserek yavaş
~a arkadaşına döndü ve: 

- Osman, dedi, Jıerıf ya'jıyor. 
- Yaşıyan kim? ~

.-------------ı tutabileceğini · ayni Faşist İtalya, 
Ankara borsası Hariciye Nazın Kont Ciano'nun 

26. 12. 940 ağzile ilan eylemek hatasına düş-

- Bu gözler gördüğüne, bu ku
laklar duyduğuna inanmalı' mı? Bu 

gözya§ları, bu hıçkmklar bu tabut 
Bır rüya mıdır? Heyhat rüya değıl 
gerçek! Aldanmamak lazım. Daha 

dLİJI aramızdaydı; "orulmak bilmez
di o, şimdi ise .. Merhametsiz ölüm 

korkunç elini o!l'lln üzerine de koy
du. Bütün ümitlerimiz ebediyy~n 

Ste.-lin - İsmail Hakkı İşbilir! İşte bak 
100 Dolar 

mezarın yanında duruyor. 
IQO ~'re. 

- O ölmedi, ki zaten. Öl.en Is- ıoo ı..ı~ı 
mail HaJckı Över! 100 İsvıçre l':rc. 

- Fakat sen bana I<lare meclis! ıoo Florm 
100 

azasının öldüğünü söyledin! ıoo 
- Onlar iki tane İsmaıl Hakkı-

.RaYlimark 
Belga 

dır. Sen öbürünü zannettin! 

- Hay Allah ıkisinin de canını 
alsın! 

- Haydi devam etsene, ne dlır
dun! 

ı 00 Dralım.I 

100 Leva 
160 Çek ltroDu 
uro 
100 
100 
100 

Peçeta. 
Lozoti 

POD16 
Ley 

100 Dinar 
100 Yen 
100 
100 

İsveç Kronu 
Ruble 

132.20 

müştü. 

1869 da Süveyş kanalı açılmadan 
evvel, yeni zamana tekaddiim eden 
asırlarda Akdeniz; Kızıldeniz yo-

211.7125 Jile Hind denizine, Okyanuslara 
gklen kısa bir yol halinde bulun
muyor, fakat bu denizin Afrika ile -

0.9975 yaJcın Asyaya, hatt.\ orta ve uzak 
1.0225 Şark'a kadar uzanan ticaret yolla-

--3.175 

n, İktıs&di sahala!'ı, deniz kuvvetinı 
12

·9376 üstün milletlerin hırslarını, haset
lerini celbeWyordu. On d!okuzuncu 
asrın ilk yıllarında Napolyon Bo· 
napart'm !Mı.sır sel-erinin aklın ka-

31 ·1376 lan gayesi de yine Akdeniz ve Hin-
31.0975 

distan yollarına hbkimiyeti temin -

1882 de İngilteremn Mısır işgali, 
Ümitburun.ıı yerine, Süveyf kana

lından ~en Hindistan ve Orta, 
Uzak Asya y<>llannı emniyette bu

lundurmak gayesine matuftu. 1935 
Habeş oeferinde o za.manki Fransa 

Başvekfü M. Lava!, İtalya ue bir
leşeııek Akdeniz<len İngiltereyi çı

kııımak istemiş, Fransadaki muha
lefet, Laval kabinwiııın düşürül

mesini, bu mü~rek planın a:kiın 

kalmasını mtaç etmişti. 

Arnavutluktaki Yunan zaferi 
ileri hareket, İtalyanın ayni zaman

da Boğazları karadan tutmak pla
nına mühim bir darbe vazifesinı 

görüyor, Adriyatik denizindeki 
Arnavutluk sahillerinin Taranto 

körfezifiln ·bom-Oardımanları, deni• 
yolundan yine Boğazlara taveccülı 

edilebilecek fena maksatları tedfin 
eyliyor, Mısırın Garp ~ilerinden 
Lmya hududu :içerlerine doğru İn
gilie!'e ı>rduusnun ileri hareketi za

feri, Akdenizde hakimiyet davasını 
tarsin edilmiş hale getiriyor. 

Ajans telgraflarının çeşitli kay
naklardan gclen haberleri, Alman

yanın, Akdeniz müca<l.elesine İtal
yanın yanında filen iştirake hazır

landığını bildiriyor. Tayyare kuv
vetlerine rağmen, donanmanın de

nizleı·deki üstünlüğü baki kaldı

ğından, mihver devletlerinin Akde

nizde hakimiyet, Afrika ve Asya 
ile emniyetli muvasala yolunu 1.e

min etmek teşebbüslerindeki çık

mazlardan kurtulmak hususun<la 
müsait şartlara ve şanslara malik 
bulunmadlklarını söyliyebiliriz. 

Hamit Nuri IRMAR 

Bürhanettin Tepsi Tiyat

rosu faaliyete g•ciyor 
Haber aldığımıza göre kıymetli sahne 

artim.RıiZ Bürhanettin Tepsi yeni teşldJ 
ettiği kumpanyasile yakında teınsillere 

başlıyacakı.r. İll< piy"" olarak jan Ay
kar'm asarından: (Pere Lebonard) Mu. 
allim Kemal Emin Bara tarafndan Ba
ba Ram.iz ismile Tü.rk.\,"eye çevrilen döı-ı 
perdelik pıyestır. 

Yorulmak biln1ez Bürhanettıne mu. 
Yaffaluyetler teınennı ederız. İkmcı 
temsil olaı·ak ta Seniye Tepsj SaJ-0.ıne 

p.,-eıs tt dansını oyruyacaktu-. ---Ekmek narhı 

Yalana karşı şiddetle 
temizlik mücadelesi lazım 

Güzide ·muharrir Nimmettin N>ı- hayalini getirerek, onu öper! ... 
OOıı dünkü ~tkdam• da •Yalan• Yarı geeeden sonra evine dönerı 
ünvilnb çok güzel bir yazrsı intiş~r çapkın erkek yalanlarla karısına 

etti. Kıymetli muharrir bu yazı- karşı kendisini müdafaa eder. 
sında yalanın ş:iddetlı bir tahrıp BiT miieıı.9ede çalışan bir memur, 
alctı ve yalancaıın de cemıyetin patrondan bir kaç gün izin kopa
sirıBi ve tehlikeli bir düşmanı ol- rabilmek için yalan söyler .. Ceke
dujunıı ışaret ettikten sonra; in- tinin döğmelerini ilikledikten son
san zek5larıflR fırlatılmış bir ra, paıronun odasma girer. Elleri· 
balgam, bir pı1>ill< telfık·ki ettiği bu m göbeğinin üstünde birbiı·iııe 

tahrip vasıtasın
<lan insanlığı, 

cemiyeti beşerı

yeyi kurtarmak 

YAZAN bağlar: 

MEHMET HİCRET 
- Affedersi

niz Beyefendi 
bir maruzatUJ). 

lazım geldiğini ehemmiyetle ila\'e 
ediyor. 

Yaları.. Bumı söylemeğe, dink-

var. 
Bu kabil hitapları dinlemekten 

usanmış olan patron, halifçe kaşla-
meğe o kadar alışnu~ızdır kı ... O, rım çatar ve: 
evde, mektepte, toplantılarda, mes- - Buyurun! der .. 
!ek ve iş hayatuıda, her yerde, her Memur yalana başlar: 

ıaman hocasına yalan söyler. Bif - Falan yerde bulunan karde-
Dersine çalışmıyan, vazifesiııı şimden bir mektup aldım. Peder 

yapmıyan. hazırlamıyan yarama~ ağır hasta imiş. Buhranın tesirile 
çocuk, mektepte derse kaldırıldığı sayıl<larken sık sık bendenizin is-
zaman hovasına yalan söyler. Bir . - t kr 1 K d ' sı . , mını e ar ıyo:rrmuş... en ı 

masum ve zavallı halı takmara«: """ i:ht' d •-t k 'takt k 
~~ ıyar ır. ru ı ya an aı-

şöyle dert yanar: 1 . 
D .. b bam b'rd b' h kacağını hıç zannetmiyorum. Eğer un gece a ı en ıre a•- . .. .. 

,alandı, doktor çağırnıağa gittinl. bır kaç gun musaade buyurulur-

Reçeteyi yaptırdım ve geç vakte sa .. . 
kadar babamın yanından ayrılama- Delikanlı ııevgilisine yalanlar uy-

durur, mesela daha liseden paçasını 
dım .. Bu sebeple dersime çalışama-

kurtaramamıştır. Bir sene sonra, 
dım, vazifemi bazırlıyamadım. 
Akşamleyin, mektepten çıkan ço- Üniversitenin falan Fakültesind,,n 

cuk evine dönmez, kendisi gibi ya- mezun olacağını söyler. Meteliğe 
ramaz arkada~larile şuraya buraya kurşun atmaktadır. Bilmem hangi 
gider, gezer, eğlenir. Ortalık ka- akrabasıru:lan kendisine şu kada,· 
rarrnağa ba~layınca evine gelir ve bin lira miras düştüğünii ve bunu 

kenc1isini çatık kaşlarla, karşılıyaıı falan bankaya yatırdığını beyan ,_ 
arnısına ve babasına, evveke ha- der. Alelade bir şahsın oğludur. 

zırlamış olduğu yalanı söyler: Falan paşanın, falan müdürün 

- Arkadaı;ım filanın evine git- mahdumu olduğunu söyler. Ve 
tinı. Agabeyisi bize ders gösterdi. böylece se":;ilisini aldatır. Onu 
Onlardan çıktıktan sonra hiç bir 
;•ere uğramadan doğru eve geldim. 

Kocasını sevmiyen, ona ihanet 
eden kadın türlü türlü y;ılanlar 

royler. Tii geç vakitlere kadar işi
nin ha~ında durmadan, dinlenme
den çalı§an, didinen zavallı bed
beht koca, yorgun argın evine dön
düjtü zaman karı~ını çok defa evde 
bulamaz. Uzun zaman onu bekler, 
durur. 

Bu bekleye~ onun üzerinde yor
gunluktan daha fazla tesir icra 
eder. Nılıayet sokak kapısının zili 
çalınır ve bıraz evvel sevgilisinden, 
dostundan ayrılan tuvaletli, süslii, 
boyalı hanımefendi karşısında ar-
zı endam eder. 

kendisine bağlıımağa, takdirlerını 

kazanmağa çalışır .. 

Yalan esnaflıkta da büyük rol 
oynar: 

Kasap yalan söyler: Karamanı 
kıvırcık, keçiyi dağ'lç diye verir. 

Yağcı yalan söyler: Malılilt yağı, 
halis Urfa diye takdim eder. 

Kunduracı yalan söyler: Kalitesi 
fena bir ayakbbı ile müşteriyi al
datır. 

Elbiseci yalan söyler, aidatı:, 

maııifaturacı yalanbrla kandınr ... 

Bakkal altı aylık yumurtayı, gün• 
fük taze, yumurta diye satar ... 

Hulasa, her zaman, her yerde, 
r.-2r sa·hada yalan, hep yalan! .. 

M•h''"" "A hedbaht koca, üzgün insan zekalarından bu pisliği sil-
ııazaıLırla kaı •sıı.a bakarken, !et-

söndü, onun yerine kim kaim ola
bilir? Evet İsmail Hakkı İşbilir'in 

Hatip tekrar kalabalığa dönerek 
ayni talakatla nutkunu brtirdi. Söz
leri nihayetlenince, İsmail HakJıı 
İşbilir, kaşlarını catarak yanına 
yakll.Ujtı ve hiddetli bu· sesle: 

eylemekti Mucadelelerin esaslarım 

Şehir T' t dahna Akdeniz havzasına hfıkrıni•Y• rosu yet teşkil eyliyordu. Asrı ı..tzırda 
Ekmek narh komisyonu 

Belediyede toplanacaktır. 

tan kadının y-iiziınde sahte bir tc
bngiin 

essiının ıfadesı belirir. Erkeğine 

mek, çıkarmak mümkün müdür? 
Umumi ve devamlı bir mücadele i· 
le iruıanlığı, cemiyeti bu beladan 
kurtarabilir miyiz? 

- Yazıklar olsun sana delikar,
yerini kim dolduracak? O bir tane lı! dedi. Nutkun bir ölü ~ ry; o-
idi. Bütün mevcudtyetıle vazrfesi-' Jabilir; fakat bır dırı ıcın. H~ bR
nc bağlı idi. G«-elerinı blle vazrle- na bak, hiç kimse beıtlm çırldnl i
sine bağlı idi. GecPlermi bittı vazi- ğime dair senden malılm~ı ist~me
iesine feda ederdi; umumi menfa- dı. Bir kalabalık ônündt> benım 
atlerden baş:ka d<ı 11 ·;bir §€Y dü.şün- çehremden bahsetmek ne dereceye 
mezdi. Hayatında , asla şahsi men- kadar terbiyeye u:vgundur k>ıl

ılaatini göz~mrış değıkin'; ve mev- mem? Bu doğru muya·? YaZlkiar 
kiini hiç l>ır vakıt kendi menfaaci- olsUJ1! Yaz>klar olııun! 
ne alet etmernıştır. Fıuk BERCMEN 

Tepebqında 

Dram kumında 
21/12/940 Cuma gilnii 
•kfamı saat 241,30 da 

APTAL ... 
Komedi K.mnmda 
27/~/!140 Cuına günü 
Akşamı saat 20,30 da · 

PAŞA HAZRETLERi 

B _0 Y 0 ~ TA R 1 H 1 _ _ R O_ M A ~ .~~-:__E ı muti bir adam<h. Babasına hiir-
metsızlil< a.klıııdan bıle ,geçmezd•. 

ll:B::m.J: l[lı-~: IDı fe~;:)~s~~:a~~:1e:V~:~ O:: 
,;i'J W]:f!llti :tzı :)J!:l ;} I : l •1 JI ! :ı ~~~::.babasurm emrine intı-

1 .Betbaht Mustafa aleyhinde dö-
Yaııan: M. SmıU Karayd .::::===== nen desıselet'den, luıyatının son 

- Şu elı;ileri k<ıv!.. 1 Sükymaıı Kanuni, vüzera, ~a- clemlerını yaşadığın<l&n haberdar 
Dı~e emırler veny<ırdu. Hurrem de Cihangu·, mutantan bır alayla ıdeğ1Jdi . Afif ve namw;kiir dimağ1 

Suit~n , bu seferde Tiıric.;n döktl- İstanıbuldan çıklyorlardı. bu hud'aları tıısavvur edemiy<ırdu. 
lecek kanını düşünmüyor, •arfulu- P~lı, Ana<lohı >Çlerıne iler- Şehzade Muetafa, kırk yaşında, 
nacak paraları, Jıarap olacak hanü- led>kçe, ~ehzadeler btrer, birer ia- evlat ve ayal sahilııı olmuş, Anado
nıanları aklına bile getirmiyordu. tıkbalıııe geliyordu. luda ifayı vazifeden başka bir şey 
Fatii:aıı a, oğlunu öldürtmek, sıal· Hurrem Sultanın oğlu ~ade diişıinmemişti. 

tandt sürmek istiy<>rdu. Bey,.zrı Pad~alı tarafından sami- Mustafa, Padişalrı:n büyük <>ğlu 
Nihayet, Sultan Süleyman. Hur mi bır "urette kabul edilmiştı. olduğu içm vehahtı saltanat idi. 

rem Sultanın emirlerine tabı ıala· Zaten, bütUıı sefer şehza<ie Be- Sultan Süleymandan gelen er-
rai< İran elçılerini geri yolladı. yazıt)fl şerefine yaprlıyol'du. Ka- kanı devlet, alelUBUI kendl$ıni da-
İran elçileri, şaşkın bir mıxte nuni, §flhzade Beyazıtı Edirne mu- vet ettiler, kemali meırınuni.yetle 

İst:;.nbuldan har•ket ettiler. Sultı . hafazasına memur~n İstanlrula yar ieabet etti. 

aktetmek arzuları suya dii,'Hnüştü km gönderdi. Hurrem Sultanın di- Şel=ıde Mtllltafa, mscyyetı ile 
Çok geçmeden seferi lımnay·un ğer oğlu Selimi yanına aklı. beraber bQbasının huzuruna çtk-

ilan olundu. Bütün kış parlak au- Zavallı §elızade Mustaianm hiç mak., elini öpüp bay•r duesını al-
rette se 

tedricen dünyanın en lruvv .. t.li do
nanmasma sahip olan İngiltere 
krallığı , nmı de Süve" kanalı tah
villerinin büyük kuınıını satın al
mış, Fransız mühendisi Ferdı-

Fiatların 10 paı·a ucuzlaması 

:mWıtemeldır. 

Tire ve Bandırmada 
farbonal mücadele 

tatlı bıı- sesle: 
- Affe<lersiıı kocacığım! der. . . . 

Se b . b ki . s·- 1.. .. Savın muharrır Nızamettın Na· 
nı ıraz e ettım. u un gun "' . . . .. 

1 

zif makalesınde vccız bır cumıe 
evde yalnız ba~ıma oturmaktan ca ... 

1 
' Yal d' So t · · ı e: c an> ıyor. sye enuı 

nım sıkılmı~tı. Biraz bava almak 
frengisidir .• 

nand dö Lesseps'ln açtığı bu kanal 
ile Akdeniz ticaret yollarına haki
miyet, bir zamanlar Fransa - İn
giltere mücadelesinde esas teşkil 

eylemiştı. 

için, di'arıya çıktım. S<>kakta mek-
İzmir, 26 (A.A .) - Tire ve Ban- tep arkada~ım (S .. ) ye rastladun. 

dırma kazaJarında mandalarda çı

kan Şarbon hastalığı yapılan mü
cedeıe· ile t.amameıı be taraf edilmiş-

Evet.. Frengi ile nasıl mücadele 
ediyorsak, yalanla da öyle savaş• 
malıyız. Fakat yapacağımız mtica
dele ile acaba yalan demlen bu şet 
v~sıtasını tamamen zekiılardaıı çt• 
kanı.ağa muvaffak olabilecek mı
yiz? ... 

tir. 

O gün Konya Ereğloo matemli l li ve, şeci b.iı: adamdı. Aynı zanıan
bir gün yaşıyomu. Şehzade Mus- da pehJjvandı. Ôy!e kolay kolay 
tafa atına bınmış, memnun bir çeh-ı te<>lim <>lacak ada:mlaı:dan d·eği!di. 
re ile alkışlar arasında ilerliyor, •ba- Kuvvetli bazularile cellatları yer-
basuı-ın yanına geliyordu. ı den yere vuruyordu. 

Şeh.zade, P~ahın çadırına yak- Mustafa, babasına koşnak, onu 
Uı~ğı zaman, erkanı devlet attan bu korkunç cınayetten vazgeçir
ini1"°rlar, şehzadeyı yalnız başına mek, karşısmda gözya§ları dökmek 
çadıra götürüyorlardı. istiyordu. 

Şehzade Mustafa çadıra girer Cellat Mahmut ağa, nasılsa şeh-
girmez etrafına bakınıyor, cellat. zadeyi bir çelmede yere ~rmü§
lardan başka ın6lln göremiyordu. tii. 

Ort.ı<ta babası yoktu. Her tarafta 
dell~etlı bır sükun hiikümierma 
oluyordu. 

Yedi celliit, çadınn bil' köşesine 
ooklanmışlar, şelı'.ladeyi bekliyor
lardı. 

Şehzade Muı;taia bu korkunç ve 
ümit edilm& manzara ka~ısında 
sapo;arı kesılmışti. 

Cellatlar, b.ırdenbıre üzerine a
tıldıiar, luıhraınım şehzadey ı boğ

mak ısti.yorJardı. 

Çünkü Mustafa, \:aın y..di cellat
la pençe, pençeye uğraş~yordu. Bit 
ka<; dakika kadar çadır korkunç 
bir inilti, yürekler paralayıeı fer
yatlarla do\m~tu. Şehzade bağ>n
yordu: 

- Bire mel'unlar! Beniın1 güna
hım nedir?. 
- ..... . 
- Padişahı gör:mek dilerim .. 
- ..... . 
- Hainler, günah.ırn nedir?. 

Kızcağızı beş altı senedenberi gö

remiyordum. Bu tesadüfe ikimiz 
de o kadar memnun olduk ki ... Kı
sa bir miiddet, ayak üstünde şura
dan buradan konuştuk. Sonra ar
kad.a~ın1: 

-Ben lalan sinemaya gidiyorum. 
Çok güzel biı· film vamnış ... Haydi 
sen de gel... dedi, ilave etti: 

- Hem bu münasebetle daha bir 
müdd<!t görüşmüş, konuşmuş olu

ruz. 

Vaktin artık geciktiğini, senin 
yakında eve geleceğini söyliyerek, 
bana müsaade etmesini rica ettinı 
ise de, o ısrar tti: 

- OI:ınıız, dedi. ·Mutl9k:a benimle 
geleceksin! Hem anlattığına göre 

kocan cevahir gibi, iyi ve temiz 
ltalhli bir ade.m imiş. Üstelik seni 
de çıldırasıya seviyorml>Ş .. Bir kız 
arkadaşın ile sınemaya gittiğin 

içm sana darılacak değil ya! ... 
Çok yalvardı, çok ısrar etti. Ben 

de onu kıramadım. Teklifini kabul 
ettim. !Fakat seni bu zamana kadar 
'bakl~ği.m için çok üzüldfuıı ! 

Der.. ve k.ucasınm gönliinii a!-

Frengi ile mücadele neticesind~, 
bu tehlıkeli illeti kökün<len temit
lemek ml>mkün olamamış ise ele 
cemiyeti beşeriyeye olan zarariarı 
tahfif olunabilmi.~tir. 

Yalana karşı da fiddetle temizlik 
mücadelesi lazım .. Bu bareketimi.ı
le cemiyeti: insaıılığı bu tehlikelı 
ılletten tamamen kurtaramazsak 
d11 hiç Dlmazsa, savaşımızla, yapıı
cağl tahnbi azaltmağa muvaffak 
oluruz. 

İll3all zekalarından •Yalan. de· 
n.ilen şer illeti çıkarılabilse, bu duıı• 
ya ııe iyi bir dünya olnr! ... 

Mehmet HiCRET 

Mançuko'nun nüfuıu 

Tokyo, 26 (A.A.) - Hsinkingden 
geçen Teşrinıevvelc:Le yapılan u
mwni .açım netieeıılerı hakkında 
ahnan Uk ha-berlere göre. M an<;U-

ı 
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lzemesi ihtikarı 

1 
lngiliz Amiral~ 
liğ·!n;n tebliği 

--------
Danimarka vapud•rı 

müsadere edilmedi 

lngiltere kralı· A,lman 
nutuk söylcrkcnı-..6~1 di i ·--M çhul bir hıyy;;ırc Ce 
beiiüharıka taarruz etti 

c vap 
---m---

ANSİKLOPEDİ 

V ;;nedik 
Bir kaç gün evvel İngiliz tayyareleri 

22500 kilometre katederek Venedijji 
Londra, 26 (A.A.) - Bugün Cebelüttarık, 26 (A.A.) - Kral " A • k } l bombardıman etti. 

lv'Iev kuf manifaturacı Refail Eli ve ortaklarının Londrada aşağıdaki beyanat n~~- Georgı'in nutkunu siiylcmcğe baş- m er ı a ı~a r Bu ~ehir keneli ismini ta~Y•n kö?'-
redilıniştir: ladığı anda Cebelüttarıkla ha va b • • dd İ fezin müntehasındaki sığlıkta takım 

1 

ce ır V"" Şl e adaları iizermde bina edilm..i.ştir. ismi-Deniz ticaret nazır;'1ın öğrend. i- dufi toplarının gürültüleri işitil- ._. ni taşıyan eyaletin merkezidir, 168,000 

ık . t ğ ğine göı·e, Alman prop~g<mdası, ln- ıniştir. Askeri makamlar aşağıdalU h k tJ • d nüfuau vardır. "'"'lıca sokal<ların.ın 
MtsH"çarşısında yorgancı Kfunil faturacı Refael Eli ve ı OT a mm are C CrJn •·n ....., giliz hükiimetinin Danimarka va- tebliği neşretmişlerdir. '- deruz olmasile •e Gondolların seyrii-

Kartalla 700 liralık yorgan malze- muhakemesine dün mevkufen de-
purlarınt müsatlcre ettii:•i, bu va-ı 25 ilkkanunda Cevelilttarık'a yak k • •• k ı seferi ten1in etmeslle me§hur bir tu-

rnesi ve muhtelli lrumıt§ları Fiat va~. edilmiştir. . . purlamı şimdi İngiliz b:ndırası al- !aşan hüviyeti meçhul bir tayyare atı yen ur mcz,, 'rist iehridir. En meşhur binaları: Sa.iııt-
Mürakabe Komisyonunca tayin e- Dun ikı şahıt dınlenmış, evvele!' . tmJa çalıştığı ve İngiliz hükfuue- İngiliz ve İspanyol hava dafi ha- Mare meydanı ve kilise&, dukalık sa-
dilen fiatlardan yükseğe satmak, dinlenen bazı şahitlerle bunlarm tinin tazminat vermiyeceği ve va- !aryalarının ateşine uğranuştır. Bu Brooklyn, 26 (A.A.) - Nevyork ray4 müzeleri. 
fatura '" rmemek suretile Milli Ko-

1 
ifadeleri arasında mübayenet gö- purları da iade etıniyeeeği hakkın- tayyarenin bir müddet S-Onra La belediye reisi La Guardia, Brook- * 

runma Kanu~~a. muhalif hareket ı ı~ldüğünd~~ .. m~varehe yapılması da Danimarka mllletini ve arına- lineanın şarkında denize düştüğü lyn'de bir nutuk söylemiş ve eı- 452 senesinde Atillirun önünden. ı.a. 
suçile aslıye ikıneı ceza mahkeme- luzumlu gorulmuş ve mu.hakeme törleriııi birçok defa iknaa teşeb· görülır.üştiir. cümle demiştir ki: çan Venet Ke!Ueri V-enediğe sıbrınuf-
sine verilmiş olan Mercanda mani- başka güne bırakılmşıtrr. büs etmi•tir. CebelUttarık üzerine bundan ev- lardır. Bu ıehrin ismi onların isminden 

• Amerikalılar rebrü şiddet hare- alınmadır. 
Bütün bunlar yalandır, deniz ti- velki akın 25 eylulda olmuştu. 

muhakemelerine dün devam edildi 

\~cnedik, kurunuvWttadan itiba~ 

SAYFA- 5 

lngilizler her ihti
male karşı hazır 

-llqtarafllluci-fada

ıbıhllt eımı.iyet neaaretleriniıı. ı.. 
akşamki tebliği: Münferit bir düt
man tayyaresi bugün öğleden bira 
sonra Sheppey aıbısına bombalar 
atmıştır. Hasar az ohnııştur. in
sanca zayiat hiç yoktur. Bundaa 
başka kaydedilecek bir şey olma
mıştır. Sheppey adası tayınis neh
ri maasabmdaılır. 

ALMAN TEBLIDİ 

Berlia, Z6 (A.A.} - Alman bat· 
lruınaadanbğıru.n tebliği: 25 ilkki
nuıı günü ve ııecesi için kaydedile 
cek hiçbir hadise yoktur. 

İNGİLİZLER NOEWE 
HÜCUM YAPMADI 

Dün 5 muhtekir 
Cezalandırıldı 

20 kuruş için 
2 ay yatacak 

careti nazırı Daninıarkanın istili
sııu mütt!Bkip, Danimarka acente- NUTUKLARIN EHEMMİYETİ Tethiş propagandasını reddedece-

1 
. . k 1 k Londra, 26 (A.A.) - Reuter a- _. y tar 1 k 

erme ve Dammar a ı vapur op- d" 
1 

. . . gız. aşama zımızı ve mem e e-
jansının ıp omatik muharrırı ya-

tanlarına bir tcklıfte bulunmuş ve zıyor: timizin bütün halkının aziz bildiği 

ketlerinden kat'iyyen ürkmezler. 
gayet zengin bir asiller cümhuriyetin.iıı Londra, 26 (A.A.) - Noel geee
mcrkeziydi. Doj denen ~etlerinin idare-! si, İııgiliz hava kuvvetleri hiçbir 
sındc, kudretini Lombardia, Dalmaçya, hücum yapmamıştır. Binaenaleyh, 
Arnavutluk, Makedonya ve Ege denizi .. , · . . · 
nın. uhtelif ad 1 .. . tı Isvıçre havasmnı Noel gecesı la-

T ckerrür ederıe sür
gün edilecekler 

Bir sobacı fırça 
hırsızlığı yaptı 

bu te!difi o zamandanbcri bil' çok h ·· · · bu 
Noel bayramında ba•lıca üç nu- urrıyeti müdafaaya azmetmiş -

defa tekrar etmiştir. Bu teklif, Da- • 
nimarka vapurlarının İngiliz ban- tuk söylenilmiştir. Bunların her lunuyoruz. Tazyik altında bulunan 
dırası altına geçmeleridir. İngiliz üçti de fevkalade mühimdir. Ha- bütün diğer ınllletlerin de bu hi-

1 hükfuneti, harbin S-Onunda bn va- tipler Çörçil, Papa ve Kral Altın- mayeden istifade etmelerine çalışa-
,Fiat Müraka-be Komisyonunun Tarlabaşmda sobacılık yaparı 1 'd D . ka b cı George'dir. ğ ş· · ,., .. 

1 
. . . .. 

d
. . 

1
• 

1 20 
pur arın yenı en anunar an- ç·· .

1
. .. 

1 
d'"" tk k ca ız. ım=, muessese erımızı mu-

gıda maddeleri için tesbit ettiği Ropen, ken ısıne azım o an ku- d d'' b'I ki . . b orçı m S-OY e ıgı nu u an<:a 
ırasma one ı ece erını ve u daf t h bul 

azami kar hadlerinden fazlaya sa- ruş kıymetinde bir boya fırçasını do- kendisinden ,ıbıvasından ve lruv- aaya amamen azır unuyo-
vapurların kullanılmasından 

b• yapan>-~ dükkan salı.ibi dün parasız tedarik içm· civardaki bo- "d vetinden eınin olan bir adam söy- ruz. Önümüzdeki haftalar ve aylar 
.,, ~Y layı tazminat verileceğini va et-

Üsküdar asliye ceza mahkemesin- yacı dükkanından el çabukluğu ile miştir. Bu vaitle İngiliz hükumeti- yebilirdi. zarfında, hatta bir veya iki sene 
de mahkfun olmuşlardır. Bu dük- çalmağa 'kalkıŞ!IlL'j, fakat suç üs- nin şerefi angaje edilmiş bulun- Papanın nutku da dikkate değer sonra neler yapmak mecburiyetin
kfuı sahipleri şunlardır: Kadıköy, tünde yakalanmıştır. maktadır. İngiliz bükfu:ııeti, bu va- mahiyett~ir. B.ilh.~"."a bu a~~rda de kalacağımızı. hiç kimse kat'i su
Moda caddesinde İlya Todoris, Ka- Ropen, Beyoğlu ceza mahkeme- purları, armatörlerin vekili sıfa- Romaıbı soylemldıgı nazarı ıtıba· 
dıköy Bahriye caddesi İlya Culf- sinde suçu sabit ·görülerek 2 ay 15 tile kullanmaktadır. Muhasamatın re alınırsa, bütün h.ıristiyanlann, rette söyliyemez. Çünkü, intihap 

yan, ve Petro oğlu Koço, Yeldeğir- gün hapse mahkUnı olınll§ ve der- sonunda bu vapurlar iade oluna- tahakkuku için dua etmelerini hakkı bizim değildir. 
meninde Yorgi, Yeldeğirmeninde hal tevkif olunmuştur. cak ve battıkları takdirde tazminat tavsiye ettiği beş nokta totaliter AMERİKANIN ALMANYAYA 
Foti Canyar. Bunlar dün ilk defa * verilecektir. siyasetinin takbihini tazammun et- VERDİGİ CEV A!P 
olarak 25 şer lira ağır para cezası- * Feshane fabrikasında çalışan mcktedir. Bunu mümkün olduğu 
na maiıkı1m edilmişlerdir. Bu ha- am~Ie Sabri Enderseven, sağ elinı Şanghay derecede açıkça söylemiştir. Papa- Nevyork, 26 (AA.) - Chicago 
reketleri tekerrür ettiği t akdirde makineye kaptırın!§ ve yaralan- nın bugün bulunduğu vaziyette Daily N ews gazetesinde Edg«r 
Milli Korunma Kanunu hükümleri- mıştır. Sabri hastahanede tedavı (Bq la.rafı ı lncıdo) bunıbın daha açık konuşamazdı. Mowrer diyor ki: 
ne. go.·re sürgün ed_ilec. ek.leri de ken-1 altına alınmıştır. Kavga, Noel sabahı erkenden bir Papa mücrimi zikretmiyor ve ciir- Kn d Ç b .. .. t • 

- h ed k 100 k d ı· .. .. u sen, arşaın a gunu yap ıgı 
dılerıne tebllg edilm!§tır. * Kum.kapı bekçilerinden Dur- mey an e çı mış ve a aı· - mü soyluyor. Papanın nutkunu o- . . 

Üsküdar mahkemesinde yine ay- sun dün gece meçhul bir şahıs tara- talyan ve. Amerikalı birbirine gi- kuyan veya dinliyen kimse, haki- beyanatta, lngiltereye yardımın 
ni suçtan bugün 7 ve ayın 30 unda fından bıçakla yaralanmıştır. zaoı- ri.şmiştir. I~alyan:ardan ne kad~r katin, adaletin, şerefin, sulhün ve arttırılması icap ettiğini, bu yardı-
13 ihtikar maznunu daha muhake- ta hadise hakkında tahkikat yap- yaralı oldugu bılınmıyorsa da mu- iyi niyetin muzaffer olması ıçın mın arttırılacağını, bunun için de 
me edilecektir. maktadır. 1 teaddit İtalyanın yaralandığı zan- ancak tek bir yol olduğıınu anlar. endüsri istihsalinin fazlalaştınla-

Bir motör Silivri önlerinde 
karaya oturdu 

* Şoför Os:manın idaresindeki nediliyor. Papanın böyle bir anda ve bil- cağını ve esasen bir teskin siyaseti 

358 numaralı kamyon Çekmece Kavga herhangi bir masaya otu- 1 Iıassa Çürçilin beyanatından he- bahis mevzuu o!amıyacağını bildir-
rup oturamamak yüzünden çıkmış men sonra bıı sözleri söylemesi 

köprüsünden geçerken !beton si\- miştir. Bu beyanat, Alınanların 
ve inzibat memurları gelinciye ka- tavsiyelerinin kuvvet ve tesirini 

İzmir limanına bağlı 99 tonluk tuna çarpıqak hasara uğramış ve korkutmayı istihdaf eden gayretle. 
dar devam etmiştir. arttırmıştır. 

Amasya motörü üzüm incir yüklıi 
olarak limanımıza gelirken Silivri 
Ö:1lerinde karaya oturmuştur. 

Motörün kurtarılması i.çin imdat 
gönderilmiştir. 

iki balıkçı boğuluyordu 

Üsküdarda İnkılap mahallesinde 
oturan balıkçı Şükrü Oltakan ile 
arkadaşı Salahattin Halezar, Kız

kulesi açıklarında balık tutarlarken 
dalgaların tesirile sandal devrile
rek denize düşmüşlerdir. 

Her ikisi de kayıkçılar tarafın· 

dan kurtarılmışlardır. 

yuvarlanmışsa da •oföre bir şey ol· b · A 'k hakiki' b ~ Şimdiye kadar resmi hiç bir teb- Kral GeMge'in nutku büs ütün rıne merı anın ceva ıuı 
marruştır. k B 

•• •• •. 
1 
!iğ neşredilmemiş ise de alınan ba- baş ·a mahiyette olmnştur. u nu- teşkil etmektedir. * Sutlucede oturan Çoban Hu- zı haberlere göre hadise dostça tuk hemen hemen lıiç siyasete te- Vaşington<la Amerikan devlet 

seyin Şenal, koyun güderken ayağı halledilmiştir. mas etmemiştir. Bu, mihver dev- memurları, memlekete tehlikeyi 
ka~arak düşmüş ve_ muhtelif yer- Binaenaleyh, bu badi.senin baş- }etleri reisleriırln gürültülü ve taf- .. . . 
lerınden yaralandıgından Balat kaca vahim neticeler doğurması rafuruş nutuklarile bir tezat teş- göstermek ıçın yaptıkları gayret-
Müsevi hastahanesine kaldırı.lrruş- melhuz değildir. IUl eder, , !erde nazilerin kendilerine çok fay-
tır. · :lalı yardımlarda bulunduklarını , * Emniyet Altıneı Şube memur- .,-.- söylemektedirler. 
!arının dünkü kontrolleri netice
sin.de tramvaydan atlıyan 78 kişi 

ve belediye talimatnamesine aykırı 
hareket eden 22 şoför hakkında 

ceza zaptı tutulmuştur. İki de di
lenci yakalanmıştır. 

Berlin hüktımeti ne kadar garip 

görürse görsün, Amerika Birleşik 

Devletleri nazilerden korkmamak 

tadır ve İngiltereye gittikçe daha 

~-,==================================== 

fazla yardımda bulunmak yolunda 

yürümekte devam edecektir. 

Filhakika, Almanyanııı bugünkıi 

ııattı hareketi, Amerika bu yardımı 

gittikçe daha fazla kendisini hisset-

m a arı UZi?!tıne yaymış . . • . . ,. 
Latinler, 1204 senesinde İstanbulu gıliz tayyarelerı tarafından ıblal 

Venediklilcrin müzahareti ile ve onla- edildiğine dair düşman propagan• 
rın donanması.na dayanarak fethetın.ia ... ~ dasının iddiaları tamam ile yalal\• 
!erdi. dır. 

Venedik devleti on sekizinci asırda 
titrete düştü. Bonapart buranın bitarat.. 
lıtını muhafazaya çalıştı. Fakat muvaf_ 
fak olamadı. Veoo<liğin lstikllıline m. 
hayet verdi. Campo _ Formio'yu 17797 
de A vusturyaya illıak etti. 1805 de bu
rasını İtalya krallığına eklemek üzere 
Avusturyadan geri Dldı. 1815 de ise bir 
lomb•rdo _ Venedik krallığı tesis etti. 

1848 de Venedl!ı: İtalyan milll hare
keti leh ine ve Avusturya aleyhine kah
raınanane mücadeleye girişmi;ıtir. 1866 
da Viclor - Emanuel'in krallığına gir
miştir. O tarihten itibaren siyasi tarihi 
İtalyanınki ile birlikte inkişaf eder. 

İngiliz gayreti 
. (Baş taralı 2 nci sayfada) 
lııgiliz tayarcleri hep bu iki hedef 
üzerinde faaliyetim teksif etm.İl 

bulunuyor. Bugünkü cidal şüphesiz 
bir petrol harbidir. Bütün nıot&r
ler bu kıymetli mayie muhtaçtu. 
Büyük Harbi bile Klemaııso pet
rol dalgaları ile kazandık demişti. 
O zamanki petrol ihtiyacile bugün
kü ihliyaç kıyas bile kabul ede
mez. Her gün havadan yapılan ta
arruzlar ve uçuşlar, tahtelbahirle
rin yüzler, hatta binlerce mil se
ferleri, motörleşmiş kuvvetlerin 
her adJJnı hep petrol kullanılması
nı istilzam eder. Almanya dahilin
de synthitiqne bir surette petrol i
maline muvaffak olmuştur. Roman 
ya ve Sovyet Rusyadan az da olsa 
ithalatta buluııabilmektedir. Fa
kat dahilde hiç petrol yapamıyan 

İt&lyanın vaziyeti bu bakımdan 
daha tehli!rnli ve müşkül görünü
yor. Elindeki stokları da ııaınüte-
nahi değildir. 

Abluka nazırının ifadesinin son
larına doğru bir cihet daha teba
rüz ediyor ki mihverciler ve bil
hassa AlnıaııJ a şu veya bu tarikle 
Anıerikadan ve halta işin daha ga
ribi bizzat müttefikleıdeıı bile ba
zı itlıaliıtta bubl'.abilmck ;ınkıin-

NOELDE NİÇİN MUHAREBE 
OLMADI? 

Lendra, 26 (A.A.) - Reuter a
jansı.nııı havacılık muhabiri l: !di· 
riyor: Noelde bava mııharebderj. 
nin cereyan etmemesinde rüye. 
şartlan fena olması da amil ol
muştur. 

İngiliz ve Alman hava akınlan 
nın durnıll§ olmas.ının, İngiltere il' 
Almanya arllSJllda resmi veye lıusa 
si bir anlaşmanın mevcudiyetin• 
den ileri geldiği hakkındaki babe;. 
burada kat'i bir surette tekzip .,.. 
dilmektedir. Bugiin, Londro~a hır 

mevzu hakkında şu tefsirler yapıl 
maktadır : 

Manş üzerinde hava oldukça fe
na geçmiştir. Noel arifesindenberi 
alçakta dolaşan kesif bulutlar gö
rünmektedir. Bu bulutlar el'an da
ğıtılmamıştır. Geceleri son derece 
karanlık olmakta ve ay ışığı hit 
görülınenrekteılir. 

Noel bayramının, harbi idare e
denler üzerinde hiçbir surette mü• 
essir olmadığı mütaleasında Lu
luıımak, şüphesiz ki hatalı bir gö
rüştür. Fakat ben şu fikirdey;m: 
Eğer hava müsait olsaydı mtı!al 

hava fa~J:yetine mutlaka şahit olur 
duk. Maamafih, bu fasılayı gerek 
İngiliz, gerek Alman tayyarecileri
nin memnuniyetle karşıladıklarına 
şüphe yoktur. Bilhassa bombardı· 
man tayyareleri mürettebatı, as
keri vazifelerini muvakkaten u
nutarak bir s:ılh ve sükun anı ya
şadıklarından dolayı herhalde 
memnundurlar. Filhakika bu halin, 
onlar için psikolojik bir eheınnıi~·e
ti vardır. 

Coventry'nin 
Boınbardmanı 

• 

19 dan 25 yaşına 
kadar bütün 
Belçikalılar 

tirnıesi 10.zun geldiği kanaatinde !arına mnlik ola bılı~·orlar. Sovyel 
tahkim etmiştir ve naziler, kork- Uusyanın açıkta kalınası ve hatta 

26 ikincileşrinde, Avam Kamara
sında yaptığı beyanatta Çörçil, No
elde muhasematın tatili hususunda 
~apılabilecek her tüı·lü teklifin İn· 
giliz hü~•ımeti tarafından redde
dileceğin , .O) !emişti. 

Bitlerin, Noelden birkaç giin ev
vel şunları söyledıği bildirilmek

tedir: 

maya başlamışlardır. Alnıan)'aya mütemayil bir durum Çekilen film Ameri -
ka halkına gösteriliyor ask e re çağrıldı 

. alması aLh.ka işini pek ziyade iş-

JAroN TEHDIDİ DE AYNİ ı kal etmektedir. İsveç, İsviçre, hat-

MUKABELEYİ GÖRECEK ı ta İspany~ bi.le bire~ ~~nfez ola~i
Edgar Mowrer, bundan sonra, Ja- lirler. Bu ıhtımallerı duşuııen Mıs

pon tehdidinden bahsetmekte ve ter Dalton Amerika ve nıüttcfik
sözlerine şöyle devam etmektedir: ler ihracatının sıkı bir kontrole ta
Matsuokanın bize iki defa ihtarda bi tutulduğunu müşahede edersem 

•İngiliz tayyareleri uçmadığı 
takdirde bizim tayyarelerimiz de Nevyork, 26 (A.A.) - Coventry 

bombardımanına ait filmlerin gös
ter'lmesi münasebetlle Nevyork Ti
mes gazetesinin başmuharriri ~
lan yazmaktadır: 

C<Jventry'nin başın.dan geçenler 
demokrat bir milletin felaketi na
sıl yendiğini gösterir. Cesaret, iş

birliği ve irade sayesinde bomba
lar böyle bir ruhu roahvedemez. 
Ancak onu bütün insaniyete daha 
iyi gösterir. 

Gazete, şöyle devam etmektedir: 
Meçhul bir takım şahısların son 

zamanlarda bedava olarak Dani
markalılara göndermekte oldukla
rı eski memleket şarkılarını havi 
matbualar posta ile tevzi edihnek

tedir. Koro heyetleri teşkil eden 
DJnimark alılar, naziler menedinci
ye kadar Copnhague'da bile içti
malar aktederek samiiniıı iştiTakile 
bu şarkıları söylemişlerdir. 

Danimarka ruhu boğulmamıştır . 

Şimdiye kadar fili bir mukavenet 
göstermemiş olan Danimarkalılar 

ruban Çeklerle, iPolonyalılarla, Hol
landalılarla ve Belçikalılarla be
raberdir. Bu milletlerin hepsi ıni>s
tevliyi tardedecekleri ve hürriyet
lerine kavll§'lcakları günü bekle
mektedir. 

' 
Noelde uçıruyacaktır.• 

Maamafih bu haber şimdiye ka
dar teyit edilmemiştir. 

Nevyork, 26 (A.A.) - Belçika 

başkonS-Olosu, 19 dan 25 yaşına ka

dar olan bütüıı, Belçikalılan siliılı 

altına çağırmıştır. Bu hususta neş

redilen tebliğde deniliyor ki: bulunduğu hakikattir. Fakat Şarklı 1 ın~mnua olacağı~ diyor ve i!Ave 

Sovyet - Alman terbiy.!Sİ, belki üçüncü bir ihtarı ı· edıyor: •Bu mesail hakkında ~a 
Jniılb askerleri Si di Barrani kııpılarında 

tlBYADA j Japon imparatoru İngilizlerin n müttefiklerinin 

yanınia harbetmek üzere İngilte

rede bir Belçika ordusu teşkil e

dilmektedir. Alman işgali altında 

bulunmıyaıı. topraklardaki Belçi

kalılar bu kanuann hükmüne tabi 

olup en yakın Belçika kon&eloslu

ğu ile temasa gelmeleri lazımdır. 

ı da icap ettirmektedir. Fakat her- Amerika ile müzakerata girişmış 
(1laf lanıtı 1 incide) halde bu ihtarların tesiri, tıpkı Al- · bulunuyoruz .• (Bq tarafı 1 - sayfada) 

ııerken beraberinde bir esirle muh
telif malzeme getirmiştir. 

muhabiri şunu ilave etmektedir: man tehdidinde olduğu gibi, Japon ~a.ngi ~oktadan. azim~! etlilirse 
Romanyaya gönderilen Alman devlet adamlarının istediklerini ta- edilsın ~ucadelcnın. bug~nku s~-

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 
ınesini ve deruhte ettiği vazifenin 
millet yolunda sadıkane bir tarzda 
ifasına çalışırken kendisine yardıın 
etmesıni talep etmıştir. 

Sair cephelerde kayda değer mü
hiln bir hareket olmam~tır. 

takviye kıtaatının me,•cudu 150 mamile aksi tecelli etmiştir. hasında lngiliz hükumetı Amerı-
bin iliı 200 bin tahmin edilmekte· kanın faal ve canb yardımından 

Kahire, 26 (A.A.) - Reuter: 
Matsoka, bizi korkutayım der- kendisini vareste kılanıanıaktadır. 

İmparator. üçlü pakta da.bil dev
letlerle Japonya arasında gittik'"' 
samımileşen münasebetlerin böylt 
dostane bli" seyir takip etmesindeı. 
dolayı şahsi ıoomnuniyetini izha. 

Bardia mıntakasında şiddelli 

topçu düellosu devam etmektedir. 

İTALYAN TEBLİGİ 

dir. ken, ancak Çine yardım azmimizi 
İyi maliımat alan mahfillerde fazlalaştırmıştır w bu azmınuz, 

söylenildiğine göre Balkanlarda f'ıliyat ile kendisini gösterecektir. 

vaziyet süratle bir neticeye doğru 

gitmektedir. 
Ruz.veltin Pazar günü 

söyliyeceği nutuk 
Roma, 26 (A.A.) - 203 numaralı 

resmi tebliğ: Bazı müşahitlerin Almanyanın ö• 
Vaıington, 26 (A.A.) - Reisicilmbur Trablusgarp hudut mıntakasında nünü:zdeki günlerde Yunan Jıarbi-

Ruzveltio pazar a1qamı aöyliyeceği mı.. Bardia civarında düşmanın şiddet· ı .. d h 1 · . b ki kt d' . . ne mu a a esını e eıne e ır. 
tuk hakkında gezelecİ.!<ıı'e beyanatla ba;. Ji topçu faalıyetı olmuştur. Topçu-
lunan Reiııicilmlıurun katibi Early, :in.. muz da şiddetle mukabele etmiştir., 
hJtereye 7ıır<1ını. hususunda tasribatta Çölde bir karakolumuza karşı ya- Çin harbinde ölen 
bıdunacağını takat rakamlar bek:lenil- pılan hücum püs~ür~hı:'üştür... Japonlar 

Mowrer, makalesini şöyle bitir
mektedir: 

Eski kongre azalan, daha genç 
nesillere şu ciheti hatırlatmakta

dırlar: 

Geçen harbde Kaizer de tehdit 
kullanmak istenUş, fakat bu sistem 
Almanya için en felA!ı:etli tesirler 

do~tu. 

memesi Jftzım geldiğini söyi.emlf .., de- 24/25 gecesi ılerı bır duşrnan ua-
miştir ki: SÜ kesif bir hava bombardımanına Tokio, 26 (A.A.) - Çin harbinde pma• 

17 İlkkanun 1937 den 19 İlkkBINın 
c-~. Amerikada harp ~vazı- tabi tutulmuştur. Bir harp gemisine 

DOKTOR 

be 
.,_ 1940 a kadar ölen Japon bahriye 

mı im<ll~tm.ıa çalı<ıklar\mlma&t için hü. isa t Vui olmuştur. 
Cenubl, Trab!rnwarpta da motö"r subay ve erlerinin bir list...U ne=e-ldimetin ııarfeWiti gayretleri herkesin -.,, - - .-

anlıyablleooii bir ııeldlde izah edecek- lü nakliye vasıta parkları müessir dilmiştir. 
tir.> bir surette bombardıman edilmi!I- Listede 621 isim vardır 

Feyzi Ahmet Onaran 
CBdb'e w ~· .aıeıı-

A-ı llebsUI CaiNaila 
~Olı:u"1 "'"91ıtdot Nn. f9. Td. 1!191 

Vaşington yardımının hız ve cev
valiyeti nisbetinde müsareaaıo 

seyri bati veya seri olacaktır. A
merika İngiltereye miisbet irsalat 
ile muavenet ettiği gibi menfi ta
vırlarile de yani mihvercilere her- etmıştir. 
hangi bir menfezden bir şey sız- İmparator diyet meclisi azasını. 

mamasını pek sıkı olarak tatbik et- vazıyetin ciddiyetini dalına hatır

mekle de yardım edebilir. Lord lıyarak hareket etmeğe ve adi 
Halifaksın vazifesi bn baknndan bütçe ile fevkalade askeri bütçı, 
Bliyiik lkitanya içi.ıı bayati addo- hakkındaki müzakerelerde bu va· 
lıınal>ilir. Artık btı asil Lordun es- ziyete göre kararlar almağa di?Vct 
ki ümit ve hulyalanndan vazgeç· etmiştir. İmparator, meclise tevdı 
miş olduğu ve Hitlerizınle anlaş- edilecek diğer kanunların müza
mıık fikirlerinden uzaklaşmış bu- keresinde de ayni ruhla hareket 
lu00uğu -ki bu fikirleri Loııdrada etmek suretiyle diyet azasının, 
ve Amerikada vaktile hayli tenkit devlet işlerinin sevk ve idaresinde 
olunmuştu- mahakkaktu. kendisiyle k4_ymetli bir isbirl;ği 

Hiiuyin ŞiiJırii BABAN ; apınl§ olacaklarını ilave etm istir 
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SÜMER BANK YERLi 
MOessese M«ldQrlyetlnden D 

• 

Sümer Bank 
taksimatına 

yün[ü fabrikaları ve pamuklu mensucat 

Müessesemiz mağazalarında 
oldulclar1 mıntakalardaki 

tabloda mamulôtı, aşağıdaki 
bürolarında satılacaktır. 

kaydolunan 
Tüccarlar1n 

mıntaka 

mensub •• gore ve satış 

teşkilôtımıza müracaatları • 
rıca olunur • 

SATIŞ MINTAK Si 
M•ğ,z~w,ız f Urotann1n 

isimleri SATIŞ MINTAKASI 
Mağazamız BDrolarıam 

isimleri 
IST AN BUL, EDiRNE, KIRKLARELI, TEKIRDAÔ, 
KOCAELi, BiLECiK, ESKiŞEHiR, KOT AHY A, 

'BURSA, BALIKESiR, ÇANAKKALE, BOW. 
tSTANBUL Toptan Majuuı 

KAYSERi, SiVAS, KIRŞEHiR, YOZGAT, 
KONYA, NlôDE 

KA YSERI BOR OSU 
ERECLI BÜROSU 

ZONGULDAK, KASTAMONU 
ANKARA, ÇANKIRI, ÇORUM 
IZMIR, MANiSA, AFYON ANT ALYA 

:ANlCARA MACAZASJ . --

DiYARBAKIR, URFA, MALATYA, ELAzıa, 
MARDiN, TUNCELi, BINGÔL, MUŞ, ACRI, 
SllRD, BiTLiS VAN, HAKKARi 

DIY ARBAKIR MAGAzAsJ 

IZMIR MAGAzAsl ERZURUM, ERZiNCAN 
AYDIN, DENiZLi, MUGLA, ISPARTA, BURDUR NAZİLLi BÜROSU 

{ÇEL (MERSiN) MA~I li 
TRABZON, 
MOŞHANE 

KARS, 
RiZE, GiRESUN, ÇORUH, GO. 

ERZURUM MAGAzAsl 

TRABZON MA(;AzASI 

SAMSUN MA(;AzASI 
IÇEL (MERslN), SEYHAN, GAZiANTEP, 
MARAŞ, HAT AY SAMSUN. ORDU. SiNOP, TOKAT, AMASYA 

NOT: l - Pek yalnnda faaliyete reçmeleri mukarftl' olan: 1 • Nazı11i Sabf Büromuz mmtakaaı mütterilerinin lzmir mağazam!%&, 2 • Ka,..eri ve Ereğli 86roımnr mmtakan m6tterilerinin 
Menin mağazamıza, 3 • Diyarbakır mağazamız mmtakaaı mütterilerinin Mersin maiaumı:ı.a, 4 - Samsun maiazamız mmtakuı miifterilerinin lstanbul toptan ma· 
ğaz•mı:u müracaat etmeleri. 

NOT: 2 - Pamuk ve yün dokuma ve uikotaj İpliğile Sung ipek ihktiyac:ı için doirudan doiruya- latanbulda Birinci Vakıf banuıda bulunan müea1tı1emiz merkezine miira· 
c:aat edilmesi. 

NOT: 3 - Sümer Bank Y'ünfü Mensucat fabrilı:alan mamula.bnm 1ahıma bqlanılacak tarih aynca ilan olunacaktır. 

ZA ATE: Saym miifterilerimize mağaza Ye 
Büro ıefliklerine Yeye doğrudan 

&atıf bürolarımıza ait 
doğruya müesaesemiz 

muamelattan 
merkezine 

mütevellit ıikiyetlerini maiaza 
bildirmeleri rica olunur. 

Ye 

Arnavut çeteleri 
(B114 lanfı ı lud S&J'fada) 

navut çeteleri, İtalyan hatlarının 
arkas.uıda büyiik faaliyette bulun
makta, münakale yollarını kes· 
mekte ve bozmakta ve münferit İ
talyan kıt'alarını dehşet jçinde bı· 
rakmaktadır. 

Bazı çete gruptan, Tranaya dahl 
girmefe muvaffak olmuşlar ve 
ltaıyan umumi vaP , i sarayı da 
dahil olmak üzere butün umumi 
binalara, İtalyanları Arnavutluğu 
tahliyeye davet eden beyanname
ler yapıştırmı~lardır, 

YUNAN TEBLİÖl 

E i tı etkikleri ga
ip bir netice verdi 
(Baş larafı 1 inci sa:rtada) j hayvan fiatlarına göre perakende 

man derhal perakende ı;atı~Jarın da satışların kaç kuruştan yapılması 

yükseldiği, fakat canlı hayvan fi- lazım geldiği dün kararl~ırılmış
atlarında tenezzül vukuun<la pera- tır. 

kentle et fiatlannda hiç bir tebed· Bu karara göre Kızıl Karaman 
dül olmadığı anlaşılmıştır.. kilosu 50 - 55, Beyaz Karaman 55 -

Bu garip netice üzerine komis- 60, Dağlıç 60 - 65, Kıvırcık 65 - 70 

yon canlı hayvan fiatlarına göre kuruşa satılacaktır. Bundan yüksek 
perakende en fiatlarının ne miktar fiatlar gayrime ru telBkki edilece!< 

olması hakkında bir kıstas tespit ve sa~ıcılan hakkında kanuni mu
etmeğe karar ver1D4 ve bu hu- ameleye tevessül edilecektir. 

Atina, 26 ( A.A.) - Yunan ordu- susta canlı hayvan tacirlerinin de 
Diğer taraftan kasaplann kıvır

tan başlmmand~nlığmm dün ak- fikirlerini almıştır. Bu mesele üze
cık yerine karaman, ve koyun ye

fllm neşrettiği 60 numaralı tebliğ: rinde kat'i rakam önümüzdeki top-
M hd h !il h rine keçi, dana yerine manda sat-a ut ma a arekat mu- Jantıda tespit edilecek ve gerek ko-

vaffakiyetle devam etmektedir. misyon ve gerekse B~lediyc İktısat. mak suretile yapabilecekleri hilc-

İTALYANLAR NOEL GÖNÜ Müdürlüğü badema yalnız borsa- ! leri önlemek için yeni tedbirler a-
KORFUYU BO!ltBARDlMAN daki canlı hayvan fiatlarım kontrol lınmıştır. Burulan sonra mezbaha-

E T T i \edecek ve eldeki kıstasa göre pera- da kesilen hayvanların lıer tarafı-
Atina, 26 (A.A.) - Umm::ıi em- ı kende et fiatları kolayca mürakabe na daha sık damga vurulacak ve 

niyet nezaretinin ıliin akşam neş- edılebilecektir. ı müşteri alacağı etin ci'n.iiııi kolayca 
rettiği tebliğ: Diğer taraftan bugünkü cmılı teşhis edebilecektir. 
İtalyan hava kuvvetleri, Noel 

günü, yen.iden Korfu tehriıı.i bom· celenmesl için, en iyi temennileri
bardıınan etmiştir. Ekserisi kadın, mi bildirmci;i bir vaıi!e telıik.ki e
ve çocuk olmak üzere 15 ölü ve 30 diyorum .• 
dan fazla yaralı vardır. Bu, harbin 
başlancıcındaıı beri Korfu şehrine 
yapılan 23 üncü bombardıınandır. 

ATİNA MF."I'ROPOT..1DINlN 
MF.SAJI 

Enternasyonal mukaveleler mu- Atına, 26 (A.A.) - Atina ajan s ı 

nasebetiyle, Yunan ordusunun su
baylan ile erbaşlarına ve erlerine 
ve onların şerefli ailelerine, bu bay
ram günlerini sıhhat, g..ınır, sevinç 
VP saadet içinde g~çirm<'lerini te
'!l el!ni eder ve kendilerini sevgi ile 
selamlarım. 

Papanın iste
diği zafer 
(B">ım•~ale<lcn denm) 

ve 
kongresi 

Vila-Parli 
yet 

(BRş tarafı 1 iı•r i "ıyfada) 

lünU mUte:ık·p. hesap raporu da tesvip 
edilt : ş ve .idare heyeti ibrfı ('dilmiştir. 1 

Bütçe encümeni r.ıPor okunduğU Fıra
da kazaların dilekleri meyanında olan 1 
aza taahhüdatı ~a müukereltt ı 
devam etmiş ve parti idare heyeti reisJ 

.O hodbinlik ki kuvvetine güve
nerek l«ırkmadan, yalnız devkt-
rin şeref ve hıi.kımiyetini değil; fa
kat vatand8!jlar.n dvğru, saglam ve 
disiplinli hı.irriyetini de kolayca ih
U.!e gitmektedir .• 

Reıat Alimaroğlu, bu &ene konulan tah
Onikinci Pie bu hodbinliğe lı:ar- sisatı kazaların ihtiyaçlarına ayırt.ırağı

§ı ~a.zanılm~sı~ı istediği zaferi ~öy- 1 nı beyan etmiştir. lpgo vmYby vbgkfünl 

le ızah etn11.:jtır. ru bildir1ni~tir. ' 

•Bu. h ödblnlik zihniyeti. y~rine, / Bundan sonra masraf bütçe<! •yrı 3Y

hukuki ve iktısadı, samıml hır te-

1 

rı okunarak 18 kazaya. ait büıc..k>r tas- 1 
sanüt ve mahrumiyetleri ve istik- vip edilmiştir. 

lalleri tE:min edılmiş milletler ara- ı On dakikalık bir ıstirahatt.en Mnra 
sın<la, ilalü kanunlara uygwı ola- ""ise tekrar ac:ılnw;, dilekler lto:ni'Y'~ u 

rak kardcş~e bir iş birligi konul- tarafından çak esaslı ve mula.ss•l bir 
malıdır.> tekilde hazırlanan ve kazah:ıı·ın d.lleklıe-

Dahile ve harice karşı hodbin- rini iuıh eden r•Por ol<unmnBtur. 
lik bugünku Alınan ve İtalya re- Kongre bugünkü toplan~ mtltealtıp 

nlb..yctlenecektır. 
jimlerinin baş vasfıdır. İtalya, şim-
di değil, daha 1914 denlıeri •mu
kaddes lıotgi:mlık• diye kendi he
sabına mükeınmel bir prensip )·a-
ra(m.Jştır. Bu11un m3uoısı, benim 
keyfim ve menfaatim için her şey 
mubahtır, demektir. Bu kaılar hod
binliı;i, hatta hodpcresll'ği Alman-
va ve ital~· anın menfuru olan Ya
hudiler bile kabul etmez. 

Bu iki devlet, harıce karşı, dai
ma ve yalnız •bcıı. dedikleri gibi 
dnhildc, kendi vataııdoşlarma kar-

Günün içinden 
- Bat larafı l lncl aayfada -

her şey göıöııiıne ko~·uyor ki harp. 
haltil bııtliu dünyaya bile yayıha 
yine akıbet ve lı:at'i netice gwrpte 
alınacaktır. 

tibin.,;,, Korlu tehrinde hiçbir tah- bildiriyor: 
kimat mevcut olmadığından ve Atina Metropolodi, Noel müna
bn şehir, hiçbir suretle bir askeri sebetiyle, Yunan miJJetine ve or
hedef teşkil etmediğinden, İta!· duya temennilerini bildiren bir 
yan tayyarecilerinin hücumları, mesaj neşretmiştir. 
hiçbir tehlike hissetmeden ,yalnız Metropolid mesajında herkesi, !
ıivil halka müteveccih bu1Ulll'18k-' man kayası üzerine çıkararak göı
tadır. \ ıerini adalet güneşine tevcih etme-

Noel rfuıü Lefkad adası da bom- ğe davet eylemktedir. Bu güne~ 
lıardıman edilmiştir. Burada basar rüzgarlara kara bulutları oağıttı
ft Hyiat yoktur. np Yunanistana ve bütün dünyap 

Yeni sene, doğarken, muzaffer şı da insanların en tahii haklaı·ını 
Yunan ordusu Epirde ve Arnavut- lıile dinlemez olmm!ardır. Kabul 
hık topraklarıncia milletimizin hür-1 ve tatbik c~tikleri ~ey, rcj;m, ide
r!~_oı ve is'.i~la!ini. muhafaza ve I oloji, dcvfot otoritesi, fert yok, ce
mudafaası ı~ın, magrurane harbet- nıiyet ve devlet var gibi azçok 
mektedir. Bu hürriyet ve istikial: parlak laflar arasında, pek küçük 

uzun ve acı mücadelelerle kazan- bir ekalliyetin biitün millete kor
mış bulunuyoruz. Yunanlılar, is- kıınç tahakkiimıind<n başka bir şey 
tikliıl m li cacklrsiııde zaptcdilemez değildir. Bu meınlcketlcrılc, fertler 
cesaret hamleleri ve kahramaniık parti erkanı ve azasının arzularını 

İugilterenin taarruz ordn'iu garp
te dovü~e çıkacak, Alman)·a ken
dis i ıu garptc müdafaa edecek vo 
hclki de dövüş sahası, bitirim har
bi bakımından, Fransız toprnl.lan 

olacaktır. O haJ<lc Frausanın bu 
harp içindeki rolünü de bitmiş ad
<lctmcnin imkanı kalnııyor. Belki, 
Fran<a tarihin ve mukadderatın 

t~krar kendisine tevdi edeceği va
zifeyi ifa yolund.a bir tevakkuf fa-
sılası geçiriyor. 

A. ŞEKIP 

KORFUNUN BOMBARDIMANI nur ve sulh getirecek olan güne~
NEFRET UYANDIRDI tir. 

menkıbeleri ile cihanın takdirini 
kazarunı~lardır. 

Aynı millet, bugün kuvvetli b '. r 

yerine getiren birer m:.1kinc, birer 
otomalıaıı boşka bir şey değildirler. 
Sö)·lcmck şöyle dur>un, dinlemek Alina, 26 (A.A.) - Noel pnü Metropolid mesajına şöyle devanı 

Kodunun bomb8J'dıman edilmesi , etmektedir: düşmana kar<ı kazandığı muvaffa- hakkıudan bile mahrumdurlar. Bı 
bütün memlekette takbih edilmiş· Etrafımızı kasıp kavuran fırtına- ·-"·etleri dün,·anın haHan lık ve ••ürü ve çol•oıı• zihniyeti, insan), 

Onikiııci Pie, hiçbir isim zikretme
den, kendisinin hangi tarufla bera
ber olduğunu ve Katolik dünyası- ! 
nın kimin zaferi için çalışması lil
zıııı geldiğini Noel pnii biitün diiıı- 1 

yaya söylemek zeka ve fetanetini 1 

göstermiştir. Hak ve adalet yolun
daki sözlerinden dolayı Papoyı 

lrbrik etmemek ve temennilerinin 
Allah tarafmılaıı kabulünii niyaz 
eylememek mümkün değildir 

-•- t ~-- K f d h'k" 1 1 Allah ı..· bu rr.J nııPttarlığını kazanmıştır. Bujg· ı ha,_· ,anla tıraıı. mcdenh.· etı· soy-ve ncue uyan .... Dllftır. or u a ya a ım o ma ıyız. ..ıze 

h. b. •-<- kadar iyi alametlerle b"-\'lıyan yem suzlaşt:ıan .-e Papanın sö•.·ledii!i 
ıç ır istih..iw ve hiçbir askeri sulh ve ışık günü n'i verecektir. 1 · ' ~ 

hedef olmadıjil ve bu bakımdan Çünkü davamız, Alla hın takdis et- sen~nin , Allahın inayeti ile, mem- gibi ) · alnıı bqcrı ıll'ğil, i!.ih.i ka-
düşman tayyareleri için hır tehlike t!ği doğru bir davadır ve kahraman le ket ordularının Başkumaııdarı• r.ıııılara da U)·ııııyan hır !-C) dır. 
teşkil etmediği herkeaçe malüm- müdafilerimizin parlayan süngüle- ?.! ~jeste Kralın emri ve milli hüku- 1 Göriiliiyor ki Paııanın h.kdiği 
dur. rini bizzat Allahın eli sevk ve ida- metin ba:;iretli ~e!inin idaresi al- beş zaferin beşi de. Alrnan:vu ve 

İNGİLİZ HAVA KUMAN- re etmektedı' r. su··ru··ne su··nı··ne ka- İtalyanın maglılbiyeti demektir. Abidin DAVER tında zaferin zengin semerelerini 
DANININ PAJ'AGOSA TEBRİK d'. k h b d k 

TELGRAFI çan UFDana ;ırşı ar e en as er- bize idrak eWrmesini temenni ede. 
!erimize arslan cesaret ve kuvvet!-

Atina, 26 (A.A.) - Reuter: Yu
naıllstaııdaki İngiliz bava lruvvet
leri kumandanı, Noel münasebe
tiyle Yunan ordusu başkumanda
nı general Papagosa aşağıdaki tel
ırafı göndermiştir. 

<Gerek kendi namıma, gerek Jı.u
mandam altındaki kuvvetler na
mına) size ve emriniz a]tıoda bu· 
lunan subay ve erlere, müşterek 

mücadelemisin nihai zaferle aeti-

ni veren yine o'dur. 
rim. Yeni senen' n Yunan ırkının 

büyüklüğü ve şerefi ile herkesin 'ı 
YUNAN HARBİYE w.tl'sTEş.ARI 

NIN BEYANATI saadeti için hayırlı olmasını diler-

Atına, 26 (A.A.) - Atina ajansı 
bildiriyor: 

Harbiye 'Müsteşan Papadimas, 
dün, cephedeki ve memleket dahi
lindeki bütün kıtaata ~ağıdaki 
emriyevmlyi neşretnışitir: 

Noel bayramı ve yeni sene ınU-

ken, bugün çok müşkül zamanlar 

g..çiren aziz vatanımızla biıtün be
şeriyetin hayn uğrunda, hak v2 

ahlakın nHıai zaferini temin için 

yaptığnnız mücadelede sarf ettiğiniz 

gayretlerin mu valfakiyetle tetev
vüç etmesini cie temenni ederim. 

Devlet Demir yolları U. MUdUrlUQünden 
Muhammen bert.lı 2300~ (yirmi üç bin) lira olan 100 ton karpit 13/1/1941 

Pazartesi glıııü BRat 15 de kapalı zarf usulil ile Ankaı ada İdare hinbmda 
s t ın allnacaktır. 

Bu lşe gınnek ist('yenlerin 1725 bin yedj yüz yirmi beş liralık muvak· 
kat teminat fle knnuııun tayin e t t i ği ve3ikaları ve tekliflerini a>"nı gün saat 
14 e k 3dar l{omı ... yvn Reisl ig;ne vermeleri JAzımdır. 

Şartnameler para:ıı.ız o1arak Ankarada Melz~me Daıre~lnde-n, Heydarpaşnda 
Tesellüm ve Sevk Şe111jiınden dağıtılacakhr. (1~074) 

-~ .. t - • ~\ · -- ' . ,.. • ••• • ... -

1 

>ilet Liralık Lira 

l 2000 - zooo.-
3 1800 - 3000.-

z 750 - 1500.-

4 500 - 2000.-

8 %50 - %000.-

15 ıo• - 3509.-

80 50 - 4000.-

'l8 211 - cooo.-

~ 

Tüı-kiye iş bankasına para ya tırmakl... yaı
nız para biriktirmit olmaz, aynı zamanda 

ta iiıı i de denemit ok ;unuz. 

ltetideler! f Şabat, ı Ma· ~' \ · 8:11D1baralı ve llumbanıns 
,."' 1 Afustoa, 3 İllln•I- j hosaplannda en az elli il· 

• ıl na bulunanlar kv'an 
._ın tarlhlerlnde :raıııhr · talıl1 edllirlor. 

-•YILBAŞI ve BAYRAM YAKLAŞIYOR_. 
Hediyeliğinizi dütiinünüz. 

Be,-oflu İ!!likli.l Cedde&indc Sümer Sintma...•ı 7a.nuıda ıu No. 

1. M OT OLA Büyük 
Gömlek fAAGAZASI 

Sizin için makbul ve güze) hediyelikler hazırlamıştır: İı.>Pkli ""' yün1" 
Kaşkoller, ipekJi Kr3vatlar. güze) Gömle)rler, Şık Robdöşambr vt pij11 

mahıır, zarif eldivenler, sağlam çoraplar. enval mendiller ve ı:nir ıoo • 
çeşit hediyelik eşyo .. 

Ba.ş, Di9, Nezle, Grip, ltoma.tizDl• 
Nevralji, Kırıktık ve Bütün Ağnlarınızı Derhal Kcııet 

lcabtacla J(locı. 3 bfO •'>ublliı. U~LITLF.RINOW SAKiNi. il. 
HJl;R VEmF rt~ Ll l(UT!~-~Rı !SRARLA ISTFYl'>lll 


