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f negölde hava tecrübesi Bir insanın şerefini yiikselt·l 
mek için, onu, ihtiyaçlartn ze
bunu olmaktan kurtarmak la-
zımdır. Blanq ui 

lnegöl, (Hu ... ui1 Iuhabirimizden) - Ko.zıımız. 

da yttpılıırı lıavı>yıı. karşı korunma tecı·übeı ine 
li<!at 16 de Belediyeden ve1 ilen alarm iıanıti u-
7.t•11ne başlttnmış vo alıı ı m 45 dakika siirmüı. 

L ır Hul\: derhal en ya kın sığınaklara koşmuv, 

ll<lloı.kıa kiınse kalmanııt tır. Tecrübe muvaffakı· llOSTAKIL YEVlll GAZETE Telefon : 2 O 5 2 O 
TcJı. Tuvirfeflir, İsta.n~a.I 

(Şerhe 2 ad Hhif .. 1i:ı ... ) 
l.:etlo nııt1col11nml1tir. 

'°Jı!-!"oo-.--~~~~~~~~~·~~~"'!.""9"-----~~~~::=s~~~===!e!!~~!!!e'~~~!!!!l'!~~~~!!!!'!I"""!"'------
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Türk kadıılarınıı 
Yunaı askerlerine 
gönderdikleri 

hediyeler 
Yunanİ$tand• memn•· 

nigetl• karşılandı. 
Yunan ıazeteleri : "Ztı· 
ntanı gelince minnet• 

ta,.lığımızı isbat etmesini 
bileceğiz,, digorlar 

Atina, 24 (A.A.) - .Atiııa a • 
Jansı bildidy<>r: 

Bütun gazeteler Türk kadınla· 
tının, İtalyanlarla harbeden Yu· 
tıan askcırlorlno hediyeler gönder· 
trıekte olduklanndan bahsetmekte· 
dirlcr. 

d 
EstUl ga..etesi, ezcümle, şdyle 

emektedir : 
Kadın ve erklik bütün Türkle -

rin Yunan ordusuna karşı duy • 
du\tlan muhabbet tezahUrleıine 
ıtahit olmııktaytz. 

Son zamanlarda büyük muvaffakıyet ıö.terea lnafüz tayyarelerı, 
tayyare gemilerinden kalktıktan ıonra 

Yunanlılar .hiç bir zaman nnn
~0rlük ctmcmi~lerdir. Zamanı CC· 
ınce minnottarlıCıınızı isbat et· 
tlıesiril bilecefi-z. 
~ 

Churchlll'ia 

ltalyaalara 

güzel bir laitabı 

' "riliz Baıvekili M. Cburcbill'ia 
4ı radyo ile İtalyanlara uzwı uza• 
l )a aöylediii sözler, dünkii ı•· 

Arnavutluk 
cephesinde 

hava harbi 
9 f nJİIİz tayyaresi 
50 Italyan tayya

resini kaçırttı 
ttelerde intiıar etli. 
ıe_~iikUınet reislerinin vey• rica· H imara n 1 n 

•n reımi aiızla, bilhuaa düt· 
~n milletlere bu suretle bitap • ı • t • d 
~ ele~inden ekaeriyetle büyük 1 ş I' a 1 es 1 

l\elıce çıkmaz. d • ı • 
~iz bunu, Umumi Harpteki 8 1 1 Y 0 r 
'il belere binaen söylüyoruz. Atiııa, 24 (A.A.) - Nazırlar ::\tec. 

.. ~ tükenmek bilmez korkulu !işi içtima halindeyken Başvekil Me
r-aıer ve acıkh mahrumiyetler ve taksas, hükOınet crkiinınıı Himara. 
.. ~et verici haberler içinde geç- nın zaptını hal>Cı· vermletir. 
L' olan o dört aenelik kabuslu Nazırlar, zaferin birinci derecede 
~ esnasında, iki muhasım ta- amili olıın Metaksas1 hnra'retle teb. 
iı: _sık1tbiı'.... onların devlet ve rlk ettikten sonra orduyu tebrik et
~ adamları betnef\ kilrwii· meı.ini kendi•lııden ı ien ctnıişlerdir. 
,... Bütün Yunanı,.tan, neş'c fçtndedır . 
..; tırmanırlar, uzun uzadıya bir Krııl, Mctaksas ve ordu alkışlanmak 
tıı..ller anlatırlaı ve bu sözlerie tadır. Milli geııçlik teşckkfll(l, vnta
~~lllann silahla bqardıklan ve- nl şarkılar söyliyerck sokaklardan 
tt h.ıaramadıkları itlere yardım- geçmiJlerdiı. Yunnnlstan, bir tnrnf-

olrnak isterlerdi. tan da Noel ~·oı-tusu için hazırlan -
t ~-'cat o harp esnasında henüz makt:ıdn'. llükumetçc alınan tedbir· 
ı..~o İcat edilmemiı veyahut da- ler ssy{Jslııde et, balık 'löe her türlü 
.._ el gıda maddcleı 1 bolduı-. 
~ 0ir~ıu ıimdiki ıib~ çoluk ÇO· Radyo d~ ~ aptıgı ııeşı·ıyııttn 
~ 1\ bıle kullanacagı surette diyoı· ki : Yunnn mlllctinin et 
ı.ı:;e~w etmemitti. Binaenaleyh ten mahrum ohhığu Vlı hemen he· 
~ adamlarının dü.tman . men ekmeksiz kııldıgım iddia eder! 
~leri avlamak ümidile söyle· 

1 düşnıun, et ve~aiı· gıda mıulclclcriıııı: 
L.::-eri sözler, çok defa 0 millet-

1

' ne kada~· bol. olduğunu A tina ~arşı 
l""' ku1aiına gidemez ekseriyet- sındn gorC'bllır. Her Yunan ailesi 

~
" lıi•-p ed'l ıek' l 'l cephede çarpışan askerin Noelini dü· 

... ı en mem e ve mı - - k . ı _ .. - d .. t ~unıne ·tc ve ono. pakt•tınl huırln • 
~ aap111 .onun. ~ ~ansur ara- maktadır. 
~an tev.kıf edılı~ı. B'!°unla Bu paketin içinde Noel pasta • 
~-~ber, bır defa goylenmıt, sa· (De~·omı sahife 5, ırlıtun ,f de) 

Yuoaniıtanı zafere götüren iki bat: 

~•ere geçmit, telırraflarla az 
~her tarafa yayılmıt olan söz
'l büsbütün duyulmumı men 
,~k de mümkün deiildi. Düt· 
....... tl Baınkil veya ricalin.in nu
ıı.e t.rı, bazan mukabele edilmek 
~buriyetinden dolayı ıueteler 
ı._l luma ıeçer. bu suretle mu
~ aba olan milletin ıttılaına er· 
~ •a11l olurdu. Fakat herhangi 
~ lllilletin bu suretle kartı ta· 
L"'.' ll gelen hitabın tesiri altında 
~'İma dair o dört aene içinde 
~nai bir misal, herbansi bir 
~ gösterilemez. 
~ harpte İM radyonun, bildi
~ı tekilde tekemmül etmit ol
~· hükiamet adamlarının hayli 
~ ıı:aram14tır. Halli radyonun 
~ rbin, tayyare ve tankın ha-
1\i; de beıinci veya altıncı bir ai
~'-l~erini tuttuğunu bile iddia e· 
~ r hulunmaktadır. Hem öyle 
~ah, ki ı~zle görmenin, elle 
' ' nın ve binaeonaleyh muhte· 
~rarlarının önüne geçmenin 
(" ı yoktur. ö vle ya, küreillftl 
~ ~a toprak toparl3iını) ihata 
d, tlQ o uçsuz, bucakıız feza için
~ etrarena-iz bir surette kayıp 
~ it,~· sesleri naııl tutmalı, naııl 
' Ofeye aıkı,tırmalı ve nasıl 
~ 1 k".lakların i,itnıeıine mani ... .__,I,' 
t'ft~~~. ayni zamanda iki ta
~1 bir silibtır, hazan tecavüz 
~ullanılır, b:ı.zan müdafu için 
~ l olunur. Bu ıilihtan bilbaı
~ .. "'emlektıtlerini mutlak surette 
~ ~ 1....trnek İ&tiyen devlet adam· 
~~de eylemiye pek dü,. 
~rler. Onların hazan pek 
~ z ve pervasız surette söy
~ri sözler, geçen harp za
ı'\.q a olsaydı, kolay kolay 

rnilletJerin kulapa gide-
([) TASVtRI EFKAR 

ttamı sal ıf e 5, uutıot -' dr) 

Kral Jorj ve Batvekil Metaksas 

Beyhude gayret r. • - . -:-1 
1 A 1 m an ı ar rl lskerı vazıyet h 
Papanın beyanatı 

Fransayı 1 Yunan cephe~~I 
Ç e 1 m 8 k İ Ç 1 n ı{[•kl Ordu ~:!ı~':~anlarındu l 

Emeldi General ı 
Ul'raşıyorlar ' Ali ihsan sAsis 

Yunan kuvvetleri Arnavut
luktaki İtalyan kuvvetlerine 

__._ .... __ 
Paris sokaklarına · karşı her tarafta taarruzıarınR 

Al 1 t f d 
devam e diyorlar. Bu taarruz

man ar ara ın an 1 lar, iatlyanların, biribiri arka-

asılan afişler yırtıldı 1 sındaki her sırtta, müdafaaya 

1 
elveriıli her tepede durup mü-

N evyork, 24 (A.A.) - dafaaya çalışmalarından dola
Berne'den Nevyork 'fimcs 1 yı, göze batacak ileri hareket. 

gazetesine çekilen bir tet- 1 ler göstermiyor. 
grafta şöyle denilmektedir: 1 Göriçenin 22 ikinciteşıinde 

Alınaııyııdan gelen w Fı·nnsıının İşgalinden sonra, kendi mem-
dııhili lşleıine müdahale si\'asetiniıı leketlerinde kalmış bulunan 
bir çok askeri nıuhfillerce teı viç e _ bazı italyun kuvvetlerini de 
dilmediğinc ılııiı• olan haherlPr bura- tardederek tekmil Yunan ara· 
d~ ı'lo_ğru ~lıikki eılilmektcrlir. Çün- zisini düşmandan temizlediler. 
ku. boyle bır hareket bütün Frnıısıı- Şimalde, Ohri gölü kenarında-

12 inci Pie 
tekrar sulbü 

hatırlattı 

Ve yeni nizamın 
esas şartlarını 

izah etti 
Vatlciln, 24 (A.A.) - Stefani a -

jımsı bildiriyor: 
ı Popa, bugün Koel bayramı müna
ı;el)ctile kendisine tebriklerini takılim 
etmiş olan Kardiııııllor nıecllsi il?. • 
laı·ını kahul etmiştir. 

Pıı pa, ıııuhtclif ıneınlckelleı deki 
t•<;iıler, mülteciler ve bunların aile. 
!eri iı;lıı alınmış olnn tedbirlerden 
bahsetmiştir. ~onra, bh- ı.ıcııe evvel 
adalet ıızeıine ınüC'lls başlıca mu : 
kııddcm sulh pren<;iplcri hakkındaki 
beynıw.tlannı hntırlntmış ve bu bc
yıınııtların hali hazırda dahi aktuıılf· 
tesi olduğunu söylemiştir. 

nın işgnl altına nlmnıasını zarudı ki Pogradt>ç k b · ] kılacaktır. -~sa .a~ı~ı .ışga 
Diğer tamftan Alnınnlar, ı,avalin 1 eden Yunan ~uvarısını, ltal -

tekrar kabine~e girmesi için Vichy yanlar,. ~u~abıl. taa~ruza ge - Beş zafer 
hükumetini ikna etmiyc çalışmakta· çerek, ıkıncıteşrın nıhayetinde 1 Papabuııdan sonra hitnbe,.inc şu 
dııiar. Fa}>at, Mareşal Petaln bu (Devamı •o'Jlfa 3, aütu11 7 de) 1 yolda devanı etmiştir: 
talepleri i ifa tclididinde bulunmak ___________ ..;.-.;,,,.: (Deı•a11ıı sahife 6, ıtütıın 1 de) 
sııı·etile rcdcletnılştir. •••••• •• '••••• ···''' • • ••• • •• • • •' • • • • • • • • • • •• • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • · • • • • • · • • • •• • ••••••••••.••• 

kararile Koordinasyon heyeti Petain'in Hitlcre cc\'abı 
Zürih, 24 (A.A.) - Reutcr: 
Vichy'deki İsviçreli muhnbil'ler, 

Hitlcrin son taleplerine Mareşal Pe
tain tarafından VPrılen cevaptan son 
ra Virlıy'rle hir ümit ıluyguım uyan
dığını kaydl.'dıyoı·lıır. 

Ga:zettc de Lausıınne'ın Vichy mu
habiı•i yazıyoı: 

Alman ulrplebnln Ve Vichy hüku
meti tarafından bu t.aleplere verilen 

(Deı•um1 ıııılıifc 5, siitıoı 8 d~) 

------------------------------
Pamuk, tütün, zeytinyağ 
mübayaasrna ~aşlanıyor 

( Y aı11ı 3 üacücieJ 

Bardia 'j 
Muhasarası 

Kat'i darbeyi 
vurmak için 

lngilizler yeni 
takviye kıtaatı 

getiriyorlar 
----t!71!!"'r-a·b~lus_g_a-rp __ _ 

bombardıman edildi 
1 L<>ndra, 24 (A.A.) - Gazeteler, 

dünkü nutkunda Chul'chill'in İtalyan 
ları, Krallarını ve ordularını, kendi· 

(Devamı sahife 5, sütun fl de) 

------------------~~ 

lstanbut_vil8yeti 

Parti kongresi 
~ugün açılıyor 

icraat raporu okunacak ve 
komisyonlar teşkil edilecek -- ; 

latanbul Vilayeti Parti kon· kile açılacaktır. Açılı~ nutkun
ı:re::i bu sabah saat 1 O da Ca- dan sonra Kongre Reisi ve 
ğaloğlundaki merkez binasın· katipleri seçilecek, bunu müte. 
da Parti Reisi İzmir Meb'usu nkıp Reis bir nutuk söyliyerek 
Reşat Mimaroğlunun bir nut• (Devamı ıayfa a. slitul' ı d('\ 

ı 

SIKINTI iHTİMALİ YOK! 

Münakalat Vekili 
beyanatta bulundu 

- ------
Cevdet Kerim İncedayı "Münakale ihtiyacı bugünkü 
vaziyetin çok üstüne çıksa her hangi bir sıkıntıya 

düımek ihtimali yoktur ,, diyor 
Şehrimizde bulunan Münaka

liıt Vekili Cevdet Kerim İnced,ıyı 
d ün de Denizyollan işletmesi ve 
Liman dairesinde me~gul olmuı, 
öğle üzeri Tırhnn vapuı·unda biz 
ziyafet vermiştir. Vııli ve Beledi· 
ye Reisi Doktor L\ıtfi Kırdar, 
Orgeneral Fahrcttin Altay, örfi 
idare Kouıutanı Ali Rıza Artun• 
kal, lıtanbul ve Merkez Komu• 
tanlarının da bulunduğu ziyafet 
çok samimi bir hava içerisinde 
geçmiştir. Tetkiklerine öğleden 
sonra da devam eden Cevdet 
Kerim incedayı dün ak am ekıı· 
pt fo :nk:ıraya gitmişti . 

Vekilin beyanatı 
Münakalat Vekili dün, kendi

sile gorüşen bir muharririmize a
oağıdaki beyan:ıtta bulunmuştur: 

- Dünya ahvalinin fevkala • 
deliğinin, Türkiye gibi coğrafi 
vaziyeti, siyasi durumu mühim Münakalat Vekili 
bir memlekete olan aksi pek ta- Cevdet Kerim fncedayı 
biidir. Bu ııerait içinde Miinaka - . . 
lat Vekaleti hizmetleri fevkalade sa~etı .d.er~eesı kolayca mütalea 
ehemmiyet kesbet\11İş bulunmak· e~ılcbılır. işte ?uradaki servisleri
tadır. Akdeniz.de müna!:ale vaz.i- mız ve buna cıvar mıntakalnrda
yeti, inkıta derecesine yakla an ı ki h.iznı~tleri d~ha süra.tli, daha 
eksikliğini de hesaba katarsanız, emnıyetlı yapabılmek için esasen 
birçc:ık ~ebeplerden münakale iş- ı ~.cvcut diğer mü:~se e~~ri tetkik 
lerinin lstanbul limanındaki ke - çın sayın Ba vekılın nrnı1ande ve 

- -- emirlerile İstanbula geldim. 

Hava harbi -------- 1 Bakış~, 

Tetkiklerin neticesi 
Bir haftadanberi alakalı arka -

daılarımla tetkilderimi yaptım ve 
bitirdim. Uzımgelen idari ve tek 
rıik tedbirler alınını;tır. Herg{ln 
semeresi artmıya başlıyan bu ted
birler, en çok biT ay içinde ikmal 
edilmiş ve tam 'randımanlı bir iı 
meyanına girmiş olacaktır. insan 
elile yapılmakta olan nakil itleri
mizin mühim bir kısmını makinl"
ye gördürmek imkimınf bulduk 
ve hazırladık. 

Bu suretle limanın tahmil ve 
tahlıye kabiliyeti azami derecede 
arttırılabileceği gibi, Dcnizyollan 
ve Demiryolları, Liman Tahliye 
ve Tahmil Umum Müdürlüğü da
ha ileri bir iı1birliği yaparak çalı
şabileceklerdir. 

Sıkıntı ihtimali yoktur 
Size şunu söyliyebilirim ki, 

memleketin miinnknlc ihtiyacı ve 
alelumum diğer hnreketlcri, hu -
günkü vaziyetin ~ok üııtüne dahi 
çıksa, bu hususta herhangi bir sı
kıntıya düşmek ihtiamli yoktur. 
Dünyaya amil umumi sıkıntıya 
r ğmen, devletin her işinde oldu
ğu gibi, Münakalat Vekaleti ser
vi lcrini de sıkmadan, ta~yik al .. 

(Devamı sahif c 5, sutun l de) 

lncilizler 
Ren havzasını 
bombaladllar 

Yeni Talebe Birliği 

Amlan tayyareleri 
de İngiltere üzerine 

bombalar attılar 
Londra, 24 (A.A.) - Havrı Neza. 

ı·etinin tebliği: 
Dün gece İngiiiz bombardıman tny 

ynrC'lt•ri Boulogne, Dunkerque ve 
Ostcnılc'i bombardıman ctmi~lel'dlr. 
Keznllk Lusvvigshaven' de dabll ol -
mak üzere, Rhin lıa\'Z:ı&ındaki sınai 
hedefler de tayyarelerimizın hücu -
muııa \lğı ıınııııtır. 

Bir tayyRrenıiz denize dLişımiştilr. 
l\tüı·cttı•batı eli\n bulunamamıştır. 

Alma• tayyareleri 
Londra, 24 (A.A.) - Hava ve 

.ı-:ınni)·et N eza retlerin in tebliği: 
Diişnınnın hava faaliyeti dün 6(.-CC 

İngiltcrenin başlıca 11imall garbisi 
uzcrinde teksif edilmiştir. Müteaddit 
yerlcrı'lc yangınlar çıkmış ve büyük 
hasarlar olmu~tur. Fakat insanca 
zayiat, ilk haberlere göre, yüksek ol
ınnmıştı r. 

Londrn da dahıl olmak üzere diğer 
bir takım yerler de bombardıman e· 
dilmi~~e de hasar azdır. 

Londrada ve cenup sahllındckt bir 
şııhirrlc pek az kimse ölmüş, bir knç 
ki~i yaralanmıştır. Fakat diğel' l l'r
lerde, insanea zayiat az olmuştur. 

l.onılra, 24 ( A.A.) - A mira ilik 
ılairesi bildirivor: 

21 llkkiiııuı{ günü, öğleden ııonrn, 
donanmaya mensup to.yyııre1eriıniz, 
a ticaret gemisinden mürekkep bir 
kafileye Tralılusgarp Rçıklarında tor 
pil atmak suretilc hücum etmi~ler. 
dir. 

Yeni bir Talebe Birliği ku • 
rulduğunu ve en yüksek hima· 
yeye kavuştuiunu gazetelerde 
okudum. Hedefi ve bünyesi 
hakkındı. şimdilik çok bir şey 
bilmiyorum. 

Bundan cvveiki cMilli Türk 
Talebe Birliği:. yalnız yiiksek 
tahsil gençliğinin mektebe ait 
ihtiyaçlarını dü iiııen ameli bir 
teııekkül değildi; milli dava -
lardn bütün memleket gençli
ğini temsile layık bir dinamiz· 
mi v<lrdı. Bir ecnebi şirketinin 
ltalyan dirt>ktörü , bir Türk me· 
murunu türkçe lconuştu~u için 
kovmıya mı ka!kmış} Talebe 
Birliği hemen bayrağını açıyor, · 
peşinde milli öfkeyle parlamıı 
yirmi, otuz bin gencin ateşten 
ruhunu sürükliyen büyük ve di· 
siplinli bir kalubalıkla bütü'n 
Türk memurlarını oütün ec -
nebi şirketlere karşı müdafaa 
eden canlı bir protesto hare -
keti yapıyordu. Komıu bir 
mcmlchtte bir Türk mezarlığı· 
nın kemikleri mi deşilmiş} Ta· 
lebe Birliği, l\yni kalabalığın 
başında, o memlr.kt-:tin istan -
buldaki mezmlığın:ı çiçek ko· 
yuyor ve hem komşular!\, hem 
de ölülere karşı !'lasıl muamele 
yapılması lazımgeldiğinin mert· 
ce ve efendice örneğini veri -
yurdu. Umumi yerlerde türkçe 
konuımak hKhsinde, yerli mal· 
lar hareketiııde, Hatay dava -

Peyami SAFA 

sındi\, Namık Kemıılin unutul
muıı kabri önünde, Mehmet A
kifin taze hatırası arkasında 
hep o gençliği görüyorduk. 
Bugün snfahat şairine Maarif 
Vekaletinin yaptıracağı meza
rın ilk pnrasını, kapatılan T a
lebe Birliğine mensup genlçcır 
toplamışlnrr1·- Nerede bir ef
karı umumiye hareketi vaTııa 
orada yalnız Talebe Birliğini 
ve yalnız onu görmek mümkün 
oluyordu. Sanki yirmi betin -
den, otuzundan yukarı insan
lar bir efkarı umumiye vahdeti 
ve hareketi yapamıyacak ka -
dar ihtiyarlamış, ka ıntılar ve 
h~rultularla dolu bir iradesiz -
!iğin pöstekisinc bağda§ kurup 
oturmuşlardı. 

Milli Türk Talebe Birliği ka
panınca gençliği lemsi! eden 
muhatap kaybolduktan bafka, 
yalnız onun değil, efkarı umu-

miyenin hassasiyetini de belirten 
hiçbir canlı teazhür kalmadı. 

Yeni Talebe Birliği, eskisi -
nin an"anesini devam ettirebi
lecek mi} Programı ve istik -
lalınin derecesi nedir? Henüz 
bilmiyorum: fakat en yükselt 
şahsiyetinin elile devlet ona hi· 
mayeaini vaad etmiş olduktan 
sonra, organize bir gençlikten 
beklenen en nizamlı, en yük • 
ıek dereceli ve en ıuurlu canlı-
Jıiı 1ıörrniye llaz.ırlanıyorum. 
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Tefrika : 8 ....................... Yazan: Kandemir 

Bir (ileri) gazetesi bulmuş ve bunun 

• üzerine bol havadis vermiştik 

Anlcaranm ilk ıünlerincıe Mutafa Kemal pa,a Meclisten ~karl ' n 

u o 
Kasaplarda et on kuruş ucuzladı, et fiyatların n 

da ha d üşı es i bekleni yo r 
Belediye Reisliği dün, bütün ı lanmıştır. Böylelikle jstisnasız o • ı duyduğumuza göre, Belediye. et 

kaymakamlara ve nltmcı şubeye J !arak bugün ~chrin. fer tarafmdn- fiyatlnnna narh konması. İçin Fi
bir tamim yaparnk, kasaplardaki ki ka :ıplard'1 et fıyatlannın 13 - yat Murakabe Komıeyonuna 
et fiyatlıırınm sıkı bir surette kon- 14 kur~ ucuzlaması icap etmek- müracaatta bulunmuıtur. Çünkü 
trol edilmesin; bildirmiştir. H"y- tedir. K:ıymaknmlar ve altınc:ı fU- perakende satış fiyati kafi bir 
\Tan Borsasındıı kilo başında ha be memurlan. bu sabah eehrin rakam halinde bilinmezse kontrol 
sıl olan 6 - 7 kuruş düvüklüğün her tnrafmd:ı kontrollere ba lı - işlerinin kabil olamıyacağı anin -
dün bazı semtlerde tesiri görul- yacaklardır. şılm:ıktadrr. D·ğcr tarnftan. ka -
müıt ve et fiyatları on kuru9 ka- Diğer l.ıraftan, et fıyatları ü - saplar hakkında, Milli Korunma 
dar ucuzlamıştır. Fnkat bazı ka- zerinde Belediye ve Fiyat Murn- kanununa göre tnkibıu y pıltıbil
&aplar da yine eski fiyntla et sat- kabe Komisyonu tetkiklere de - mc.i için de azami Mtı fiyatının 
makta devam etmişlcrc!iı. vam etmektedirler. Anadolunun tcabiti lazımdır. Onun için konu· 

Bunların aldıkları etler, eski muhtelif mıntakalarından iııtencn lacak mırh, iza'rni fiyat teklinde 
'fiyatla S:ltılan hayvanlardandır. cevaplar gelmiye başlamıştır. Ya- olacaktır. 
'Fiyat düşük!üğünden aoma Bor- rınl:i komisyon toplantısında bu Mural·abe Komisyonununun, 
aada muamele gören hayvanlar cevaplsr tetkik edilecektir. yarınki toplantısında bu hususla 
clün Mezbahada kesilmiyc baş - Bu itle n!alcadar bir membadan karnr vermesi muhtemeldır. 
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-~~ 

Şehrimizde 
pasif 

korunma • • 
ışı 

Hazırbkları t amam -
lamak üzere iki 

toplanb yapılacak 

İngiltere-
• 
talyanın 1ngı1foeye karıı 
be girip, Almanyanm 'fi 

da yer Q)dığı sekiz ay oluyoı 
müddet zarfmd:ı tngiltere, r 
harp gayretini Almanyı 
tevcih etmişti. İngiliz ba 
vetlerinin akınlan ve abli 
liyeti hep Alınanyaya ve 
İşgali altındaki memleketle 
redilmifti. halya memleke 
bnhuıua yanmada, her ' 
hava ve donanma taarr 
karşı açık ve müdafaası 
zayıf bulunduğu halde 1 

Şehrin pasif korunma işleri karşısında iki hasımdan 
hakkında görüşmek ve yakında J:ınının qmi bitinniye 
yapılacak büyük hava denemesi etmemişti. 
hakkında kara vererek h:ızırlık • ingiltercnin. italyaya l 
lam b:ı lnmak üzere yarın saat ği bu ihmal, daha doğrust 
2,5 da ve cuma günü bah saat ingilterenin ötedenberi 
1 O da Vilayetle iki toplantı yapı- ve bahusus Halya birliği 
12.caktır. Yann öğleden sonra ya- hakkukundan 50nra takip 
pılacak toplantı u?1~mi ~ah!!7t- ı ii ananevi siyasetinin harp 
te olacak ve şehrımızdekı butun nında dahi devam eylen 
daire müdürleri bulunacaktır. bir neticesi idi. 
T oplanrıda, pasif korunma iılerı Geçen Umumi Harpte 1 

ctr fında yeni alınacak . tedbirler 1 resmi ittifakına değil. ingilte 
hususunda kararlar venlecck ve yaptığı gizli ittifaka sadık 
umumi denemenin dairelere tnh- mışb. Harbin soounda Musa 
mil ettiii va:z.ifeler üzerinde görü- büyük bir ltalya yaratmak ı 
şülecektir. sadil yeni bİr' rejim kurduiU 

Sehl.rdekı' seyru .. sefer On do .. rt yaşındak·ı kızı to~=a~;:,n:~~~~:ıa~~a=~ ~~~::::~ı:~;:c;r;:t~., Hiç birimizin bir beklediği ol- Yollarda tesadüf ettiğimiz • , ferberlik erkanı iştirak edecek ":'c rnr silihlan:ın ve Versa~leı ı;,1'irt1' 
madığı halde nasıl ela konuşa ko- dostla-ı, arkadaşları da işlerinden bu toplantıda, büyük dencmenın hedesindeki kayıtları bırer • e 

nuşa, şakalaşa şakalaşa heyecan- güçlerinden çeviriyor, bu (tahar- mu"şku .. la" tının kaçıran, mahkemede muayyen günleri t~shit edilecek- parçalıy n Alrnanyaya karıa ~-la, sevinçle koşardık. ri) ye memur ediyorduk. Böyle- tir. b:.r sün fngilıere ile beraber yiJJ' 

Biri yolumuzu kesse de cBöyle ce Anbr:ınm dörl bir tarafına Seferberlik Müdürlüğü, dene- yeceğinden emin olmıqtu. jfe 
oluk soluğa kimi karşılamıya gi- dağıhın kollar peyda olmuştu. me hrmrlıldanna devam etmek • A.vusturyanm, Almanya sırı• 

di)orsunuz)> diye sorsa, hiç bi- Saatlerce süren araştırmalar so- A "'--d [ f lS f tedir. Yeniden alarm düdükleri birleşmesine müma_naat h\JSUSrıarrtfJ 
rımizin verecek cevabı yo_ktu. Fa- nunda, yolcu bulunmuJ ve buru- merll«l an ma zeme Ve O O- sene Sonra e e geçen temin cdi1miştir. Bunlar, bir miid da ftalyanın faal bir rol. oy bt· 

kat bir tren geliy.ordu, içinde~ 1 tuk, yırtı!~ _pırtık (ileri) gazetesi bu .. s getirtilflmemek güzün- idam mahkumu asılacak det evvel alınmış 30 dlidükle be- olmesı, lngiltereye tabm!11 :: tf .. 
yeni insanlar, yenı çehreler, yem ele geçmıştı. ~ raber tesbit edilen yerlere konu- aabında ddanmadıflm ISP jtal• 
dert ortakları. mücadele arkada~ Hamdullah Suphi, bütün bir Ö- ..:ı ... h • d·ı· 1 k ? lacak;rr, m i,ti. ~tr~sa konferagaand.• bİf' 
!arı çıkacaktı. Onları evvelden ta- mür peıinde kotulmut sev~iliye uen artacagı ta mın e l ıgor mı, &Si mıyaca mı U • d eme önümüzdeki yanın ıngıltere ve F ransa de al~ 
nımış olmıya ne lüzum var, ıcli- kavuşmuı, yahut rakamlarla ifa- Bazı gnzetelerin yazdıiJ gibl lstan 14 Yllflnda Umnuı adında bir a ~k::::.i ha~tası içinde yapıla_ Jikle Almany.aJ~ kartt. cephejyel 
yorlardt, aramıza katılmaya ıeli- de edilemeı.. bir servete konmuş bul Belediyesinin, hadçteıı getireceği genç kız, Banah fehmet adında bir ~n mı, olması. lngılterenın eınn 
yorlardı ya, yeter... bahtiyardan da mes'ut görünü - otobüs ve trıınwa~· yedek malzeme'- eooııkla seviınnş ve Mehmet kendi- ca tır. • e itimadmı teyit etmifti. . ere· 

O gün, trenden kimler çıktı,. yordu. ıert için hükümetin döviz \•erdiği E K M E K ıini B11rsaya bçırarak beraber o- Habqistanı i.stili.da, tngı~t eti· 
farkında değilim. Yalnız biT yol- (ileri} !yi evvela, başında d u- doğı·a değildir. Alikadarlardan Y•P- tumnya bqlamı~ır. Matbuat Umum nin b idayette MiJJtı.tlu Cem•~ do 

1 ı d k. k .. 1 Ü ··t • tıı"lmız tahkikata göre, hüktlmct er- Kızın ailesinin oikliycti Ourint! k k nciı 
cunun ko tuğunun a hn a ı, ga- rara • guze ce tu etmış, sonra kanı Belediye tarafından bu yoldn Bursada yakalanan Jebmct buray Mu-du .. run-u-n ni hareket a etirme ve e • et . 
zete kağıdına .acirılmış bir paket • • önüne aermiş, keyifli keyifli not- mfisbet neticeler alındıktan sonra dö- get.ln1miş ve Birinci Sulh Ceza mah nanmasını AkdenU:de tahııt ı 
birdenbire gözlerimde bfiyÜmÜf, far alarak hatme koyulmuştu. viz işini halletmeyi vaadctmiştir., on• para kemesi tarafından kız kn(lrmak Ye tetkikleri m ek auretiJe tazyikle bulurttnl\b~ 
büyümüştü. Hiç unutmam. o bq günlük Belediye Ameriknn firmnlarile oto· izalcl bikir aaÇtından tevkif ilıınm1I1- M ussolini tarafından hasnıane dı 

Elimde olmadan bu zata sokul- hayat gazeteden, bütün Ankara- büs almak fi:ıere ruOuıkcrclcre devam tar. iki gündenberi şehrimizde bu- hareket telakki edilmiı ve ar
1 

• ~· 
dum ve paketi işaret ederek sor- yı tam iki gün adamakıllı doyu- etmektedir. Fakat aagari 6 - 6 aydnn 1 k On beş sene sonra e1e geçen lunan Matbuat Umum Müdürü b ir harp çıkmasına ramü ka ın 
dum: ran havadis çıkmı tı. Ve Ankara evvel olobus cctirtmcnin kabil ola- ucuz ıyaca idam mahkumu asılacak mı, Selim Sarper ile Matbuat Umum tı. u btf 

- Bu gazete yeni mi) ilk defa o gün nğız tadile ajans nH}ncağı nnlnş•lmışt.ır. Bu iş için . Müdürlüğü Müşaviıi Server Rıfat Ma:ıhaza tnıi1tere. b u 
0 8 

~i 
Hayretle yüzüme bakan adam. okuyabilm:şti. D401~ bi~_Iırartlık <~övize lh<!mf.i>1•nkçntvı:;d!~· asdmıyacak mı? iskit, dün İstanbul gazetelerinizi- macerasının, İtalyanın a n'ane Jı 

. 1 '- . B . k .. b" ki gc:>r ... ı·a an cııger m e "' 7 .. - Evvelki ""'n Taht.ııka1ede vaJca•:ı h 1 l • d \l'aıı1 P keti ellen arasına n ara.ıı;, evır- u nıansın aynagı - ırço a- b" A n 'ka da t-nıvn~ Y"rlek ınnlze- ,,;w ' • • Vi.lrct ederek gazete a İp eri e 
1
ivaaet ve düşüncesıne ~ '·" • b ld B b 1 d h 

1 
ı m .. rı • •.. ' ' Ekmek fiyatı cumn günü yeni- nan idam mnhkümu Rizeli M ıda · U ., d - ...-

di, çevirdi, başlığı u u: u, ev rınca malum o ma ığı için - ep m~I vermemektedir. Hu y\izden gn- den te!!bit olunacaktır. Zahhc Enez dün Birinci Salh Ceza rnııfıkc- temaslar yapmııslnrdrr. mum •e derin bir tesir yapma ıf 
11111 gün evvelki bir (ileri) gazete- böyle devam edecek zannedenle- rnja çekilmiş veya çekllecck tram - Borsası, he.rgünkfi buğday satış.- mesi tarafından tevkif ve Rrzcye Müdür ve Mü~viri, bu nrada naatinde bulunmuştur. fta ~ıı t1' 

51
ydi. rin sevinci, bizi üzüyordu. vaylnnn tamiri kabil olnmıy1ncaktır. lnnna alt fiyntlnn Belediyeye , ~ nd<-'nhııişt r. mııtbıı~mızı da ziyaret etmişler - harbe girmesi bile bu kanaa1~~~itt 
Allnhım ... Ne saadeti Sokftkta Hamdullah Suphinin Amerika, bilhuııaa tı·amvay ara en bildirmektcdır. 15 gün zarfındaki Katil. 15 sene hali firarda oldu- dir. sarsmamlf(ır. Fakat Musso 

1 
ull 

Kir:ıbilir nasıl yalvanyordum: yolunu kc!cn kesene: bü,uk ihtiyaç 1ılan banda~. ;c. r8.Y fiyntlnnn va atlııne göre c-km ·k ğun lan, Rize Ağtrceza mahkeme ı Selim Sarper ve Server Rıfat Mısır seferi teşebbüoü ve bu~..,, 
_ Verir misiniz onu bana.·· - Cide.len muvaffakıyet... gibi m:ılzl.'meyı vereıniycc~gdını 1hıldır fıyatı tesbit edilcc kllr. eez\lnın mfiruru zamana ui!rnyıp uğ- l '-it' in bu ak•am Ankaraya av. üzerine Yunanislana kartı ~1:f. 

. . h d · 8 .. "h b d I mişt"r. Bu vaziyet lcnrşısın n stıın- d t tk1k _. __ '·ti f" "' " k. ..~ .. Rica ederim, ııtır am e enm •• • ızı ı ya uyur unuz, varo unuz b 1 0 f ntOşkCWtının bir Dun akşama kndaf borsudn ya. rnm:ı ııcını e · eu=e..: r. wru- detieri mı.hteıneldir. açması, fngiltcreyi in ısar ...,. cfi 
Evvela muvafakat eder gibi .ol- beycfe:ıdi .•. işte ajnns dive buna muOdudnetseyı-onrı;ca dc:rahn fhzıainşacax.ın • pdan buğday tışlanna göre ek- ru zaman evz ohahs değl1 • l\11J3.. m"' ve bunun İçin (ngiltere ken ... i el 1 

° •• "' ,.,~ ı o cı ı t taf Rizede ıdam olunacaktır. B B·rliv · " <lav--t "Y k-•ı.· du. Fakat ben sevinçten e ıye derler ••• Allnh sizden razı olsun 1 dnn kol'ktılmaktadır. m"f>'n para c :ı aması ap asın 1 gı azasını ... a.-- aayretinin sıklet mer ""'tf"· <l b. 1 ctmc..kt dır, \ Z)ct böyl• de nm S h J k' b k 1 Sch r ..... " "" k e " donerk.en, mübarek a am, ır • Deyip duran ann ı:rk:uından, Belediye ehrfmtid~ otobüs knro - ar O U ,an a ı ~a ı e Basın Birli?i Mıntaka Reisliğin- ve hava, deniz ve kara uvv ~ 
edc~c bu tenzilat cum:ı gunıı kn o \l'CJ" denbıre c ydı: çok duygulu ve nazik ad<:m, elle- erısi imal cttirı•ıck bu:ıı otomobil - nıra bnğlıınacaktır. Frnncala fi- 12 gün ha?JİS yatacak den: rinin hücumunu ltalyaya te 

- Olmaz ••• içindekileri neye rini uğuşturarak: !eri otobfis hnlin" sokmayı da dbşiiıı yatlannda dcğişıkllk olmıyacnğı '10 yaş! rırıd:ı Seh r ndrndn l.ıır Şehrimizde bdunt:n Matbuat etmittir. • 1ıiJI 
sarayım~ .. Bak.sana, pılı pırtı dö- - Eyvah... Yarından sonra müt, fakat. ka~ri imal için icap anlaşılmaktadır. kadın. evvelki gece. Ak raydaki bfr Umum Müdürü Bay Selim Sarper ingiltere Başvekili Chur~ t· 
kulur, çılır, olınnz •• • ne yap cağız) diye diye kendini eden m lzemc ve ııaç lcv~n da buln· tımıdıi! nın evlwl kcndınl bilemiye- şerefine bir çay tertip edilmiştir. son tiddetli nutk~ .ile siy~si c ~jr 

- Dur gitme birader, dur, ben yer dururdu. rıamnmıştır. Mevcut ~tobu Itır. el~ çok ı' kı" buruk lı'ra ""'t·ı· vet a lan cek dı-reccde Nırhoş olduktan onrn Bu toplantı, mesleki hasbihal- ten d ahi Muasolınıye buyük, 1· . k. - b l il h S h. d b" eski ve harnp oldugundan ıııtıfaclc :!: • ._ d t • ıts 
sana bır başka .agıt u ayım. Hamdu n up ı ayarın a ır . k. .. ""1 lştı"r ... ,.·ısen hu b h '-"· Jd Sultaırn•ımet mey :ınınıı ge mro ve lerdc bulunmıya da fır t verece- ta r ruz tet tip etmiş oluyor. f ~• • f 1 b• k · . . • 1 .1 ım anı goru emeın · .. , • - ir seneye ma tt.u m o u ı ç pi k !IOyur.nrak bağırıp caitır- d k taı 

Ve yayından ır ıyan ır o· !1- insan içın bu ımkansız ık çekı mez susi dler<le bulunan oLobüslcdn a • ç rı 1 a · ğinden, bülün birlik azasının bu- yan m illetine hitap e ere . 11' fi 

bi büfeye doğru koştum. Bu dort bir azap, dayanılmaz bir dertti. detlcrl d<! gittikçe azalmukt:ı<lır. Kapnlıçnrşı komiıerlcnnden Ser- mıya ba~lamıştır. gün saat 1 ~ de mınt:'lka merkezi· yayı, kendi an'anevi polıtı ~ b d 1 · · · · · t t (11 ") el ) k ı vet, yor""'ncı Mehnıettcn ·o ulsOz ln· J>ofüler t:ınıfındnn ynl,alanı.m 9,.. l k hsı1r ~ o a ı mınımını ıs asyon o e- erı en top anan serm aye Ç6nkfi banlann da yl'dc ma ıerna "'M heı in :ırho~ltıktan 
3 

bıka,.-ı daha ne gelmelerin i rica ed eriz. hilafına. fngi tereye ar,ı ;.._ı. 
l inin altındaki büfe, aksi gib i iki günde bitince, aj:ıns bülteni, olmaması yüzOnden tnmirlerl kabil şaatına ttoz yummnk fizere 2,5 lırn oldıır-u ~n'·ı•ılmı• ve de:n •~ .. n-'- ........ ............. .............. .... ......... sürükli .. ·en ve Ah-ikada -ve ~ d ıd b h 1 b 1 1 _ _.. ı fişvct almış ve dün Asliye Yedinci "' ~ "., .. u u,. ı::u -' ha d ı.-
b o mbo tu. Mutfağa a ım, a- yin'! e3ki cılız, perişan a ini u - o nmnmaktuuır. Ge?.a m:ıhkem~lnde nakzen gllrtılcn Sulh Ceza mabkemf!.!i tar fı 12 Hem suçlu, hem (Üçlü, fakat kanlarda, denizde ve va a Ji. 
ğırdım, çağırdım, neyse bir L:ağıt d u. Ha sebeplerle gittikçe artan 84!Y· muhakemesi 80tlunda 1 sene hapis gün hnplıı cezn!lna mnhkCım edi re ~na~ını buldu zimell r e uira!:"n Y9:ln!z M&J$~l· 
b uld um ve etekleri tututmut b ir Bu sefer sokak ta rastgelenler, riiwer sıkıntısını bir dereceye kaılar ceuısınn mahkfim edilml,tlr. lc\·klfhaneye göndeı1ımlı;tir. Şerafetttn admdn bfrlsf, bir kaç ni olduğunu. s;orlemııtır. Bu ifJeU. 
insnn tdişile ken d imi dışan at - dudakların; büküp. yüzlerini ek- azaltmak i(in bazı tedbirler alınmaaı gı""m ·-el n-.J.J~da, tiarh.- btr kun, Muuolmı ile ftalyan Dld Lı' 

. k k d • . ltararlnşmı tır. G.. .. .. .. go""rdu··g"'u·· ~· · · U<::Y""' .... " ~.. ( 

1 
11P tım... şıt ere ııes çı armn an ıeçıp gı - . o zum uzun halde raııtlııdıt:-ı eski ıılşıınlııııı Eml- nin arasam açarak ta yayı ... ıı l t m danı kaza n ben d" 1 d Tramvay durak yerlerinın aznltıi· k ->·~ı be L- ı dl 1 f d . b'ı ~ ı b (•.da s• 

• asyon ey lr. J" Ü 1 ıyor ar ' : ması için tetkikler yapnn komisyon --------------- neye ~''"' e rn=r gt!.m ı ç n , len e ın ıua ye o:;ı:cun - ~i'· 
kepçe ..• Haybat, kolu pa et ı m Bu vazıye t karşısında kolları 4 .. b't"rm~tir. Kaldırılma!lı muva- K A R y o L A bıçak çekmı~. pcfüder gört'relc ken-ı maksadile söylenmit . olduğu • 
bareği koydunsa bul bak.lam.. bağlı ka'3mıyacnğı nı anlamış o - f ~ıgöı'.ü'len durak )'erleı1 bugiin Be- ıliı11ni kuıakola gôtfırmüşlerdfr. kardır. Ingilter~ italyan nıı1teh~ 

Hır&md n. kederimden ço cuk- lan H a mdullah Suphi, bırarını l~iye n•i liğine bildırlleeeklfr. Atıcak. Şerafettın bıı kadarla kat- d an'aneYİ aiyaseline sad• 1 
ib. "'I kt · t• B · b · k kf T<ıtlı sohbetile 111aruf Haıı Nazmi Acarı ltamııuyım ~k a:dw :ı&füte- nı:ırm9, kankolda da polislere halr~ eln. ~ L~ı~ b kl ektedir. ar gı ı ag ı~ac~ ım. . vermış ı. enı ır e~ara c;e ı : 72 kadnr ihtiyari dunığın liı~vı ret ctnıiı:, hatta iki tunesiııi de döv- ka acagıoı ua.. • em at'-ua· N 

t hangı deliğe H 1 ı d d h n ı t derim. nrın ~tıa rastl11dım.. Be:ni gurur uiırme:ı haıır.ıtliğiw,- kııuııı» bir ·• tt 1 k la e m 11 ı ereye gı mııı. - nzır an •• e ı, emen ya- kararlaşmıştır. 11 surete rnım·ııy- mive kalknııstır. ı::;uçlu dün Sekizinci ayan ma am rı Y ele• 
girmi~ti acaba) rın gidiyorsun 1 hır daha Ç'abuk sefer yapacaklar ve gıırbetzerfe gibi : Aıslive Ceza' mahkemesi tnr:ıfrndan tmm, inııiliz Ba.şYekiline verec İ. 

Yine araştıra araştıra, rastgel- Saka -.öylüyor sanarak, gülünı- boyleliklc bugünkUne nisbctle scyrü- - .Aına11 .•• dt<li, gokte tıra,.keıı yerdıı buldum, lıi.ft /,1,ı. istılıel.li ~sa· 7 11 ~: 20 b'fin hap.:ıe ınıılıkCını eılilerf'k Jeri cevap çok merakla bekle" 
diğimc so ra sora ve hepsind en 9Cd.im: se?f'eT nrilşkUIAtı biru onlcııeaıktir. di'ifte eclilir .• 5imdi ıliııltı /ıeııi. JJizitn. veledi ~iliı-ıdn. KUIJıı J(ipıiri ıc;erfııe. lıeıncrı tev~if olunmuştur~ yor. 1 
chavır. öyle kolu paketli bir a- - Nereye ..• lstanbula mı ) 1 Tramvaylaı·cla hıuı lıil'inci mevki , Muharrem Feyzi TOQb 
d nm görmedi .. > ceva mı a a a a (Dnanıı var) ı nrabalann ikinci mevki yapıllU'Jığı •• k b 1 1 Yıiııi ıuna 11nkm. Mı"1tlı" Pı·ya ... ıo bayilerı" -
şehre <löndtıın. Nefes nefese Ham ~ -~ ıiof•ı n dct-il<llr. .~iıı.rlt o bı7yıiqıı. fJıır(lf.:ful'ı k<ıry;::sındnı• clıMn ı:ıkıJJOr~L fü'.11u.ı "' 1 lir a dan f az' a o lan l\Iaarif Vekaletinin ta~ i ·e 
dullah Suphiyi Lulclum. meseleyi 

1 
Bu usul yalnız tiskftdu tarafında göre l:arııola, di11c tı•ttu,-ılu. l :"'mııı ım, çm· ı pm:ar ılı>ltıflm, nılıaııl"l 

anlattım: htiyar Ve hasta tatbik edılmif ve bh· çok birinci mev tnföıaBip Mı ~ bulduk. Rtınıyo foıı<lar iyi ıleğU mi? fakat /f kr.ıqı da- İkramİye'erİ ettiği kitaplar Ce 
_ Ne y ptın? diye yerinden • • • 1 kil"7 ka?npekrf dekf'}t_frllm~ıfığf bal- t1aııınr.a kcıryolacı i!l liradan dem l'll'"11 a:: 1111? Hcıı dr ahbnp. l'alıu, ö demiyecekier _f~nbul ~:ctmenlcrl1 ~~1~1'ıırı: 

doğruldu, ne yaptın, kaçırılır mı doktorlarıçınbır de ıklncı mevki addcdılml t.ir. latan- dedik ~iz biwkm ı~ vıı alırdık. Sı,katn drredmı s gcıır"1L A•lu.dık; . • . .d 
1 

b 
1 

nhıuıy~~ ı:~k veany~= uokullar1ud~ b , bul lçfn btı mcvzuabahs d~ğildlr. ' l\1ı1lı pıy:mı:o ı are :ıyı erm , . Jtiilt'' 
Ut' •••b•J k karııolanın imlllindıı Trnllaıılnıı 1csııe şimdl palalı nrntt, hn k dar dn 'IO) Hnıcfan f:ızla iknınıivclm 15de-ıtnl işl<!ri, idare ışleri_ veh stlb'' Süt dökm~ kedi gibi susuyor- JU 1 e yapı aca M .{ .. d .. I . ··r t J \ • l · 

1 
· ad1 k"t: plıırın Turk u 

Elli ı<!Ile doktorluk <!ttiktcn t 1 d d - ki ki san· kaıiJola ın çııbufiuııu ıoyle iki pamıcığnıın aı-aıında oktmıuıktan &ul V<' fz':11rde' ( rn~ lirndnn fazlıı ik- e1 k~Jllyetat .~;;,~ ~eoğer :fdtı~ r.ııı" - Haydi, haydi. diye yürüdü, sonra ihtiyarlryl!l"llk çalışıp kıızn. ış erı ara m a egışı ı er d raıuiyelcrı doğı·udan doiruya bu şc- C!'lıne v,.,., .. bildi il ._.lt ~ 
dum. . aar.ı mu ur erı ~.c .m? c - farkeder mı! Tiem de o ramatt'.i malloı· l>a,,ka idı. 4irı dıl.: ier lın hı ıı-, nwierinl menetmiştir.. Ankara, atan-, ııs erı, ı 1 nb kull öğrctJll~ıt· 

gidip kahveleri, otelleri, hanları namı1aealı: hnlc gelmiş bulaııan olacak kork11yo1" cziliı·rı·cof'k ıue... hırofcrdcld MiJli Piyrırıgo Bfirolnrı tn- rıf Vekaletinden ı rı mı;:ıu~ 
ara tıralım. Herhalde hulmıık li- bazı <loktorlan ınümkfin mertebe • hı.arif Vekil eti mllfettişlt?ı ı ara - G&ıiıııi. Bevcyim ıunu yu::ırer de bir de l:ttryolnrrllfr"a el atınnlıır ba- rafındıın öd nccP.ktir. }!ill1 Piyango ~mıınrmıııııınuııııınıı1111 111m111Mııııı1111•1 zım bu gazeteyi... terfih edebilmek maksadile Ttirk sında b:ızı deı•işıldıkl r olaeaf;"l nf{t. kalım, ard ııdmı 11e pkacnk? .• > Burosu bulnnmıynn diğer şehirleri -ı i V • 1 • Ş hİ :: 

Ve bir araştırmadır başladı. Hekimleri Yardım ve Dostlnk kadarlarca soylenmcli:tcdır. Jızalı yaptığım ı:amMlınımasm. Hoca daı .. a bıııı!P. 1:01111,ıır. Ren de mlzde (10) Urnd:oın fnzln tkramiyeler : eclZ0 Brm er ı 
Bilmem ki azılı bir kanlı katil, Birliği bir büyük jübile yapmak Drğc>r tnıııft"n b:ızı l\fnnrif Mti - ohun lnı tatlı ııikduetiııe lıılc katmctıı tya ı;olı twı. o l·mitır 1 Zitxat Banknsı ı,ınbc ve ajan!arile 1 fıınıııı111111ııımıııınıııııımmımnım•""'' 1" h tasavvul

.u .. dadıı· .. SANVER po~tn idııı cl,.ı i mnıfmdan ödenecek- • fı' . .,::'-• ele avuca sığmaz bir kasa ıralZl " · dürferlrtfn de müfetti~ fk kadrosuna Nebil ti '" Bir ın•anın ıeu ını ~ .. ,. 
b undan b:ıoka türlü mü aranır) alınncnğı zannedilmckted-lr_·----~ ...... ~--~-~~.....,----------·----------r-. ---------~--~ Hltmek icin, onu, ihtiytıf' 

N der Ç'lkıncn doktor anlattı: 
- Bo da az kalsın ö1ü~·ordn. K nrşun knbalağını delmiş, kafn tasını 

kırmış, fnkat Allahtan içeri girmemiş. B,eynJ uğlıım kalmış. Ameliyat
tnn Uç gun sonrn kalktı yataktan. Bizi dinletnedcn. <'\'ntnmam ben, 
d eli, çnh ııcaj:;'1m.> Her sabah, güneş doj;'llUldan, yatagından fırlar, eli
ne bir süpurge geçirir, son derece d ıkkntle ko!;uşu kendi kalbi gibi te
nurler, hiçbir ki;şe bucak bırnkmaz, uyuyan aıkadaolarını uyandırma -
dan bryolalarm altını bile. süpürür. Arkndnşlnrı uyanınca hepsine ayn 
nyrı koşar. Kimin bir lrtcdiği varsn bulmıyıı, yetfştiımiye, :;nrntnııya 
çalışır. Saa.t sekizde koğ~taki i~ni bitirmişti?'. Hemen önüne bcynz bfr 
onlllk geçirir ve pansınınn odasına gelir, orada da bize mükemmel yar
dım cdcı·. Vereceğim emri almak için ağzımın içine bnkar ve hemen lırte
diğim eeyi koşturur: Gnz, pamuk, alkol, pcnı, makas... Ağzından bir 
kelime çıkmaz. yalnız ağz.ımın içine bnkar. Akvamları elinde termometre 
ile görllnilr. Hastab:ıkıcılarn o kadar iyi yardım eder ki onlnrn yapı -
Jncnk pek nz iş bırakır. Gece işi blttikten sonra merdiven nltındakt yer 
vnta~ınn uznnır. Ba kadar yorgunluktan sonra uyusa ya... Geçerken 
duyanm: cD ..• e ... de, d ... e .•. de, dede;d ... e ... de, r ••. e ..• re, dere ... > bakarım, 
kendi kendmo elifbe okuyor, okama öğrenm1ye ~lışıyor. On beş gfinde 
kcndl kendine cDed derede d n avladı, ctlmleshıi s0ktO. Şimdi epey 
4JerJ~. Ne ~al n, na temiz Yürekli Anadolu çocugudur! Bırak k 
hemen cepheye katacak. Fakat o kadar işe yanyor ki bnakmıyorn:ı. 

Sallhattin yap kalktı: 
- Ben bir kaç lckma bir ıey 7iyeylm, d l, sana mdı gazete, 

mecmua gönderirim. 

Bü.gUk milli roman : 40 

Yaz : S eruer BEDi 

- Yalnız. canın sıkılır belki. Blzlnı burnda bir yıırııhımz vaıdı, 
Hnlil, lst.anbulda kalaycı lmif. Yara ı boyunttıtd:ı ofJtığtı için ınhat ko
nu~nm zdı, okuma bilmcdigi içiu bir ıcy de okuyamnz.lı, ııaneıdnn gec_e
leri uyuyamazdı, çok cam sıkılırdı. A racin bir gizli ,;rl.zll of çCk<"tmış. 
Zavallı mesnn<!Sinden de halita idi. Her snbah sonda ne idrarıııı ıılnıuk 
liizım geliyordu. Bu işi lı n yapıudım. 

cBlr ınbah idrarı alınırken, Hn ili (•ilerini en8cslnin ıılttnn kıı•uş -
turmuş, on dereee dlkkııtle, önündeki lengere bvşnlan bnlanık n ma-
yi• bakıyordu. 

c- Halli... Canın ncımwor ya? diye sordum. 
cYaralı hazin bir gülüşle gülerek başını salladı: 
c- Yok Beyim ••• dedi, acı ın burse ... Her b"Ün biı• bu eğlencem 

var .•• İçimin aılunt.ısını gotı.ırüyor ••. Giıııler o kadnr uzun ki Beyim .. 
Allah bilir... Sıkıntıdnn patlıyorum .•• , 

ın n· tim a , :ı kalaycı II.a? fo mtk ~erecek kadar muhayyclem vardı. 
l)1ıktoı Sa :.'ih ttin gi 'kteıı onraı tekrar annemi düşünmiyc başla -

dım. Ona n ilak:ı bıı· 11 kLnp rol amak • oı:d:.ım. Fakat 7ar.ılandığı
rnı, amdipıt okı a ımı ~ anı ıneraktnn div.me olurdu. Sonra ben kı
nı dıyumad ır m l\İıı bu mektubu ba!Jkaıım yazdıracnklrm. Yarnland ğı. 
nıı giz t•m, g mdcrl'• (' !'I ccv;rp için vcı miyc meclıur olduJ:;"Um hastane 
:ıdrcsl Ye eol ya gt'om~'lYfc i onu daha fazla meraka düşürebilirdi. 
Sağ lilııden hafıfçe yaı n .ınd"ığımı, bunun i~in ha tmıede oldııt'"tlma ve 
bunun içın nr!rlct:uhu ~· m yazdırdığımı nnlatarak zavallı nnnecl
gmıi aldatıu }ia karar veıdim Ba mektubu Doktor S:ıltıha:tinc ya:ıdıı· -
mn ı d o. :n. 

H tuhııkıcı lırınşire odııyn girdi ve bnna HARP ınecmoalarının eııki 
n ~hıılanle b'r kaç gun vvd i 'tanm gaz!'tclerlni getirdi. Teşekkür ct
tını. 

• Aıll'ıı.zc hir haber yollıınınk i. tiyor nnısnnuz? diye sordu, bir 
saııt sonra bumdan istııııbııla cınımetçi gidiyor. 

\it! d<'ılim, uıt.eriın ta.IJiı ... Aıınemt! bil" meklap göndcl'ınck iste
rim ... Fakat. kim yazııeak melet bu ... 

- Aıneliyııtt.an çıkınca lıcıı gcliı·, ynznrını, Zaten ynrım ııün tnti
linı var, bugiiıı. 

- Siz n istirahat ıamanınr.ıı almıe olurum. Hayır, teşekkür ederim, 
tm,ka !Jiı ınl balamaz. mıyız? 

Ne uırnı·ı \"nı? Ben zaten hastımenhı içindeyim. 
- Çok tcşekkth edrl'im. 
- E tugfuı ullah. 

- Ah k rkkilr ederim. , eşe r c er • Doktor Salihattin dışnrı çıkınca dlişiindtiın, heni.iz ben bu h:ıl<' ıı'.PI- • n m•ow1 ı·a 

laruı zelı~nıı olmaktQn kırt' 
' tatmak lôz.ımdır. J 

BLANQtJ 
· ı · seııe~' lhtir~, insan arın muua ~ ııı 

ininde ön sa:ftv. olan en ın~h bil 
bfr unsurdur. Nıııııl olmasınkı.. ı,e· 
tün bir iktısat ilmı bu unsur u 

11
• 

tine isi.inat ettirilmiştir. Bu !. . 
ııur, insanlar nrasrnda n:ızarirof 
tere, fhtfluflal'a, ideolojileYe 1 

açmıştır. ~i~ 

Muhtaç olmıyan insan, :fttı
menfnatlerfn peşinde ıWrii ·rıi 
mez, in nnlnnn çoğtı, nıidelef}, • 
doldurmak için şereflerindctı ı,-.. 
dnklMık yaparlar ve b11nu da 
tcıniye latcnıiyc... • 

Muhitinizdeki insanlar;'1' ::~ 
fini yükseltmek isterscnız, tıt
deki bütün iınkii.nlnrla onwr.ııı 1et. 
fihlne hi:&met ediıW.. Bu hızn ~" 
onun şahsına de~fl, ınsanh&r3 
bcoşcriyııtcdir. ,.,, 



Münakalat Vekili 
t~yanatta bululudu 

(Birinci ıu.Jıi/tdm de11cım) 
tına sokmadan yapacak imkan -
lar, hükumetçe alınmakta ve va
ıııtalar, hcT türlü gaYTet ve ted -
birlerle arttınlmnktncır. 
Milli müdafaa meselesinin 

ruhu 
Milli müdafaa meselesinin bü

tün ruhu, bütün milli takatleri ve 
ıltudretleri, hiçbir zerresbi bo§a 
•ızdırmadan, lnm bir ahenk için
de yürütmek demektir. Hükumet, 
ınilletimizin de bu husustaki üs
ti.in idrakine dnynnarak bu işleri
ni tnnzim etmiş bulunmnktadır. 
Memurlarımız da bu ruhu iyi kav 
rıyarnk çnlışmnktadır. Bu ahenkli 
ınesaimiz, her işimizde daima mu 
\'affakıyet bnh~ctmektedir. Bu 
Conül rah tlığı içinde elimizden 
~(')diği kadar çnlışıyoruz. 

Hava istasyonları 
Memleketin muhtelif yerlerin

dek hnvn istasy.:ınlıırının bir çoğu 
n1odcrn bir ıekilde tamamlanmış· 
tır. Bir kısmı da ikmal edilmek ü
zeredir. Bunlnr da bittikten son
ra, muntazam hava seferleri baş
lıyacnktır. 

Telefon i~leri 
" Muhtdif ıehirlerimizle olan ıe
' \irlCT arası telefon irtibatını da
!li,.~geniı bir hale getirmek ve yi-

fl),_'1 ~ -.ehir içindeki telefon tesisatı
"· A,.,,, ı daha modem bir hale ifra

IU tertibatı alınmııtır. Elimizde 
ınevcut malzeme ile bunların ya
pılrnaQna yakında baılanacaktır. 
Daha ihtiyacımız olan malzeme
l'i süratle temin için de her im -
lt-rı.dan istifadeye çalıımaktayız. 

lıtanbulun telefon muhabere -
•İne gelince: istasyonlarımızda 
ınuhabcre makineleTimiz hacmi -
rıin muhabere iııi ıörmek ınecbu
l'İYetindedir. Bu kesafet, mikro
fonu dinize aldığınız zaman kar
ıılaıtıiıwz kusurları göstermekte
dir. 
. Bunun izalesi için mıntakalan 
hl6syonlara bağlayan irtibatlarda 

1 
~21 tadiller yaparak kısmen ted-

0ırler alac.itL Harice vaktile si
Pariı verilen takviye cihazlanmlZ 
Peyderpey gelmektedir ve mon -
tajlara baılanmışılT. Bu suretle, 
tarnamen değilse bile, yakında 
ltısınen mevcut sıkıntı izale edil
miş olacaktır. 
Deniz Ticaret Mektebinde 

Deniz Tiacret mektebindeki 
tetkiklerime gelince: Bu mektep, 
".alışkan ve iyi kurulmuş, iyi ye
tııtiren bir müessesedir. Ancak, 
~crnlcketin müstakbel ihtiyacı 
•çin küçüktür. T cvsi edilerek da
ha ileri götürecek tedbirler alın
iası için alakadarlara jcap eden 

trektifler verilmiştir. 
l Deniz Ticaret mektebi mezun
'b~nnın. istikbalini daha inkiıaflı 
~r tekle sokmak için icap eden 
'y nun projeleri hazırlanmıştır. 
altında Büyük Millet Meclisine 

~vkodilecektir. Diyebilirim )ci, 
(!il rnektepteki talebe, her nokta

an çok iyi meslek seçmiş bulun-
rtı._ktndırlar. , 
~ ~ abrikalar ve imalathotncler -

•ltı rnühendieleirmiz, ustabaııla
dlrlızda hakim olan ruhun, &Öt-

Ukl ... i iılerin bir memleket ve 
llıftlet işi olduiuna inandıklarına 
~t olarak memnun oldum. ima 
ltl.anelerimiain, fabrikalarımızın 
~ınir ve imal kabiliyetlerini art
ırınak için tedbirler almış bulu-
~Ol'Uz. 
\r •linin konsolMlar şerefine 

verditi ziyafet 
d Vali ve Belediye Reisi L\ltfl Kır-
1 llt tarafından oahrimiıdeki ikonso
~0ıhır şerefine tertip edilmekle olan 
~~·!arın ikincisi ve sonuncusu önü -
1 Uleki cunıaı·tesl gilnü akşamı vi
lil'et konağında verilecektir. 

111
Geçen cumartesi günU akşamı ve· 

~en ıtk çayda İngiliz, Amerikan, 
h ıaır, Irak, İran, Yunan ve diğer 
f~aı konsoloslar bulunmuft,ur. İkinci 
~l'da da Alman, İtalyan, Bulgar, 
ıı 11tnanya, '.Macaristan, Sovyet, Ja • 
on konsolostan bulunncaklardır. 

t ~cçen çayda Birinci ordu milfetti
•ı fi rgencral Fahrettln Altay ilo 
·~ ı idare komutanı Korgeneral Ali 
}f ııa Art.unkal, İstanbul komutanı, 
lfı~tp Okulu komutanı, Parti müfct. 
~ 1 ve diğer sivil erkan da hazır bu-
llnıUjlardır. 

Mangala düştü 
1., lı.rnir (Hususi) - lkiçeşme -
b~te 75 yaıında Hamziyc adında 
t~t kadıncağız, ear'o. ha~talığı yü
q•·nden, mangaldaki ateş üstüne 

1 
11ferck vücudüııün muhtelif yer

er· d ~ ın en yanmıştır. Hamziye te -
··~':',İ, albndadır. 
J) ········································· •panın beyanatı 

1 
(Bfrlncf ıahi/edcn. de11am) 

lı.ıı, Lar halde yeniden konacnk her-
1.~ blr nizamın esas &arUnn ıun
... ,.ur: 

l'iQ~ :-- Şimdiki halde milleUeri bi -
tı l"indcn nyınnakta olan kine kar-
1:0.fer. 
~t - Karşılıklı itiıuatsızlığa kal'lı 

er, 
fa~ Büuın haklann esasının men
~fte lııtinat etttği prcnsipe knr~ı 
~ > 

4 ' •a, - Bütün devletlere uygun bir 
fiıııarı~ vasıtaları verebilmesi için 
dtt)Ya ekonomi.sinde mevcut çok şlıl-

5 1 lhtiliiflarn karşı znfcr, 
fıt!tıı~ Kard~c tıir işbirliği ve sa
'i tesanude kalbcd1lebil•esi için 

Jıliğe karıı zafer. 

~ il. 

I 

l 

Churchill'in 

İtalyanlara 

gilzel bir hitabı 
(Başmakaleden deııam) 

Sahife : 5 ---

( An karada Namık Kemal ihtifali 

Yuaoslavyanın 
harici siyaseti 

Arnavutlukta 
hava harbi 

____ 
1 

mezdi. Şimdi iae evinde radyoıu 
'/il k • b h (1 iııci sahifeden devam) olan herhanei bir kimse bir düi-
ır~ ar OVlÇ U USUS- lnn, konyak, incir, il~üm ve yünlü meye parmaiını basınca, söyle
fa beyanatta bulundu fanila vesail'e gibi bir hediye bulun- nen söz, telaffuz edildiii anda en 

maktadır. ;mm gençlik te:şkilatı, lıu uzakta olan dinleyicinin de kula-
B l d 2 \ \ n paketleri sarmakta ve lwr gün on 

e gra ' 4 (ı '' ·) - .N.B. a - binlercesini c<.'pheye sevketmektedir. ğına eriımektedir. Maamafib lop-
jıınsının hususi muhnbiri bildiriyor: k. l k il d kl b · Her pııket, lıuıılıırdan lıuşkıı ceııhıı _ ye uncu ıu·ın u an ı arı u Si• 

Yugoslavya llııriciyc Nazırı Cin - ı~ caı· .l\hıl'koviç, Zagrcbde intişar cıkn deki asker için Noel tcbrıklerini ih- ah, icabında kendi aleyhlerine 
Novosti gazetesi muharrirlerinden tlva Ptınekteclir. Atinalı çocuklar de tevcih ediliyor ve karşı tarafın 
birine Yugoslavyanın harici siynscti ccpheık \'urpışan askerlerııı çocukla- cevaplan da onların mılletlerinin 
hakkında beyanatta bulunmuştur. ı ına hediyeler almaktadırlar. Her kulağına ksel oiunuyor. Topye-

Nazır, ezcümle, Yugosiavynnın her Yun:ın vııtandQfı ,kalbinin gururla kuncu memleketler buna mani ol-
türlü harici ıhtilit:ı milııı· olmak lçı'n dolu olduğunu hissetmektedir. Bu k d ·ı·h • "f d kurtuloş senesinde Yunan milleti ve ma ve ra yo aı a ının ıstı a C-
azim ve sebatla Palışmaktn oldu,....·nu ' • 1 k d"I · h t k ~ bu Yunıın ordusu Noel yortusunu bu sını ya nız en ı erıne asre m c 
5Öylcmiştir. Mnrkoviç, Yu,..oslnv - · · b" d d. ı · "' hislerle tesit edeceklerdir. ıçın, ecne ı ra yosu m emeğı 
yanın, bütün komşularile snlhperve- ·dd r I 
rane ve gayet dostane münasebetler Bir İtal'-'ıın taburu şı et ı ceza arla menetmek gibi 
idameı;i ve bu münasebetlerin tam ., birtakun tedbirler alm3kla iseler 
bir emniyet havaSl içinde cereyanı teslim oldu _. bu tedbirlerin kafi derecede 
için do gayrefür sar!ctmektc oldu - Atirıa, 24 (A.A.) _ Yunan ordu- müessir olamadıitna ve ha -
ğunu ıluvc etmiştir. ları başkumandanlığının dün akşam vadan, görünmeden kaçıp ge -
Haı icl~·e Nazııı sözlerine şöyle eh'- neşrettiği 58 numaralı tebliğ: len seslerin, dinlemek işti -

vanı etmiştir: IllPvzii haı·eknt dün dr. muvaffnkı- yenlerin kulaklarına arirmesine 
Yugoslavya, h!iyilk konışulan Al- yetlc devanı etmiştir. Himara iagal mümanaat edilemedig~ine •Üphe 

maııya ve İtnlya ile her fırsatta ıla- " "' ('dilmiştir. Çcmlıer içine 11lınan 141 yoktur. 
ha sıkı bir dostluk tesis etıniye .;a - · · ıncı siyah gömlekli taburu teslim ol- işte M. Churcbı"ll de radyonun 
lışmış ve iki ta111fın esatilı men fa- A k ..1 ili atlcrine ı tiııat eden bu chıstluk bil- muştur. Bu tabur 29 subay ve 677 temin ettiği bu muziplikten istifa- n araııa ıwamık Kemal ihtifali, Halkevinde bügük tezahuMralla rıapıl-

errlen mürekkeptir. İkinci Betsag- v ~ 
hassa son seneler 2arfıncln gittikçe lierl alayının ikinci tabur kumanda_ de ile, ıeçenlerde Fransızlara mıştır. ı ukarıdaki resim Halkevinde bulunanları tJe merasim esnasında hür• 
artan pratik neticeler doğurmuştur. nı de kurmayile ve bir çok askerle yaptıiı gibi bu def.ı da italyanla- r • t J d · · · •• l • • k Harici siuasetinılz sa~·esinclı• çok • 

1 
h "ta etm• t• ıge ı e aısının şıır erını o uyan Namık vemalı"n torunu Numan ,.1enemencı·-~ ~ birlikte esır n ınınıştır. Elimize pek ra ı p lf ır. Aı JY.lı 

iyi neticeler eldıı etmiş bulunuyonız. çok harp malzemesi geçmiştir. ingiliz Başvekilinin, böyle va- oğlu ile Maarif Müsteşarı ihsan Sunger gözükmektedir. 
Bugünkü beynelmilel vaziyet Yugos- l ı 

~~::::~~~~·~:~~~·:~~~~~; ~::r.~r:::~~ri:::;!.::~~:~:~ if.~f .~~~f ~:.~~;~: 'il'itl~·~i·~·····gö~ii····Ai·;·;~;~·~;·~···;;~·ı·····s"i·a·m····~····F .... r ... a .. n .... s ... ı .. z: ... 
ınızı amir bulunmaktadır. düşmanın bir s. 1s tayyaresi düşü- latıJmaictadır. R 
-------------ı:;:;:;~~ .. ~ .. ?~~!~i:. do tah•ip ı.:.'~-::.:.ünk~!:!:~1:;~.~~=.; Ame~~kada dı"l".Bl.~•uorlri:~~~~~ - ~·~~.~~ . gergin 1 iği art ı yor Bardia muhasarası . Cen~bi Arnavutlukta, Ergiri üze- kadar samimi ve tesirli idiler. ~ 

nnde, Jngillz hava kuvvetlerine men- Mese1:. İngı·liz Baıvekili, ltalyan- Re• • •• h R 
d k 

-. lSICUm UT 00Se- Horlciye Nozırı Voıı Rihbentroımn 1 
(1 inci sahifeduı. deı·aııı) 

lerini en müthiş uçurumun kenarına 
götürmüş olan bir adama, tek bir a
dama karşı isyana teşvik ettiğini 
kaydcyleınektedirler. 

Churchill tıtrafından söylenen nu
tuktan tek bir kelimenin bile kaçma
ması için liizımgdeıı bfitfin tedbirler 
alınmış bulunuyordu. Baş\tekil, nut
kunu İngilizce söylemeden evvel nut
kun İtalyanca bir tercümesi radyoda 
okunmuştu. 

Bu nutkun İtalyanca metni, Afri
kada bütün İtalyan esirlerine dağıtı
lacaktır. 

Trablusgarp bombardıman 
edildi 

Londı-a, 24 (A.A.) - Amirallik 
dairesinin te!Jllği: 

Akdenizdeki baş kumandnnlıklıın 
şu malıimnt alınmıştır: 

20 ilkkanunu 21 ilkki'ımına baf~l ı
yan gece. donıınmaya ı11en.:ı-up tny -
yarderimlz Şimali \Crikudn Trnb -
luı.gnrp llmnnını bombardıman et -
mişlcrdlr. Ilu hticum son derece mu· 
vnffakiyetlc yapılmıştır. Jhhtıınıı 
müteaddit isabetler vi'ıki olmuştur. 
Antrepolarda ynngınlaı· çıkarılıııış 
ve bunlnrdnn lıir. tanesinin berhava 
olduğu görülm!lştür. 

Deniz tayyarel~rine de müessir i
sabetli boınbalnı ntılmıştır. 

21 ilkkfınun Qğleden sonra, donan
maya mensup tayyareler, bir torpito 
muhribi himayesinde bulunan üç ti
caret gemisinden mürekkep bir ka
fileye torpil atmak suretilc hücum 
etmişlerdiı·. 3000 tonluk bir geminin 
berhava olrluğu gör\llmiişlür. 6.CıOO 
tonluk diğer bir vapur da batırıl -
mıştır. Bir tayynrernlz bu 1ıarek!ıt -
tan dönmemiştir. Kayıpların yakın 
akrabası vaziyetten haberdar edilmi' 
tir. 

İtalyada ihtilal çıkacağı 
kanaati 

Nevyork, 24 (A.A.) - Nevyork 
matbuatı Churchill'in nutkunu lıii -
yük hıırfll başlıklar altında neşrct -
mektedirler. Gazeteleı"İn biı· çoğu 
nutkun metnini aynen netretınişler
dir. 

Nevyork Times gazetesi nutku lak 
dirle karşılamakta ve İtalyaıla ya -
kında bir ihtilal çıkacağı kanaatile 
söylenen nutkun büyiik diploınnhk 
bir hücum uyılabileceğini yazmak -
tadır. 

Yeni takviye kıtaatı 
Kahire, 24 (A.A.) - Trablusgnı-p 

çölünde Bardia civarınılnki mevzile
rimizi takviye için miltemadlyen ge
len yar<lım kıtalarile topçumuzun 
fasılalı bombardımunındun başka 
kayda değer bir şey yoktur. 
Kraliçe Mari gemisi asker 

naklediyor 
Rerlin, 24 (A.A.) - StcCani ajan

sı bildiriyor: 
cQucen 1Jnry> ismindeki İngiliz 

Transatlantik gemisinin Avustralya 
ile Mısır arasında nskcr taşımakta 
olduiu öğrcnilınektedir. 

talya mağllıbiyeti ve 
İngiliz matbuatı 

Londra, 24 (A.A.) - Sundny Tl
mes gazetesinde yazdıi;"l biı maknle
do, General Sir Brownrig, İtalynnın 
kat'i hezimetinin yakın olduğunu sliy 
lcmekte ve yazısına şöyle devam et -
mektcdirı 

Acaba o zaman Almanya ne yapa
caktır! Ben, İtnlyanın, sözde bitaraf 
kalarak menfi vaziyette bir muhasım 
kalmasının faal bir mtittcfik vaziye
tine geçmesinden ziyade Alnıanyamn 
işine yaradığı kannatinde bulundu -
ğumu her zaınan ııöylemtştiın. Bu 
suretle, Almanyaya karşı tntbik edi
len abluka kafi derecede müessir o. 
lamıyorı ve muhtaç olduğu bir çok 
malEeme ve erzak bitaraf İtalyıı li
manları vasıtasile Alnıan~·ayn giı·o -
biliyordu. 

İtalyanın ha1 be girınesindenlıcri 
Almanya bu nvantajı kaylıetmi1ıtir. 
Huna mukabil kazandığı şey, ordu ve 
donanmasının kıymeti meçhul hiı
müttefik olmuştur. Bu kıymet bugün 
bel11 olmuştur. 

İtalyan heıimetinln bir mütareke 

ııup o uz avcı tayyaresile 50 düş - lan, en hassas olduklan noktadan k • f / k f l 
man tıı.yyaresi uasında çok şiddetli yakalıyarak «•İıt Yunanistana velt yakında teklifi üzerine Hitlcr, Bnron Von l ara ı a arı 
biı· hava muharebesi olmuştur. A - t Mnnfrerl Klllingeri A lmnnyaııın Bük 
detçe beşe knrşı bir ni•hetinde zayıf ka111 durup dururken neden harp b" t k •• 1· k ı-cş Orta ElçilıP."lne ta)in etmiştir. dün Hindiçinide 
olmamıza rağmen, sekiz düşman tay- açhnu? Böyle hakıız bir harbi, lr DU U SOY ıyece Von Killiııger şimdiye karinr Al-
yaresi muhakkak surette düşürül - milletinizin iatemeclii1nden dün- Nevyork, 24 (A.A.) - Marnf 1 manynn~.n Pı·esl;ı,.ırgdaki elçisiydi. tekrar çarpıştılar 
miiştür. Diğeı· üç düşman tayyaresi- ya emindir, bu harbi bir tek adam muharrirlerden Mc. Cormick ı Bu gunc kadar Bükrcş elçiliğini 
ııin de tahrip edildiği tahınin olun- iatemit ve yapmııhn diyor. Nevyork Times gazetesinde yaz~ ynpan Fab.ricius Harici~·e Nezareti. Cnn:;kok, 24 v (A. A.) - Siam 
maktadır. Tayyarclerlmizden ikisi Bu söz ne kadar doğru. ltalyan d v b. k I el N k ı ne nhnmııktadır. Harlcıyc Nezare • Bıışkumandanlıgı, aşağıdaki teb -
knyıpt B t l d b" . . ıgı ır nıa -a e e, evyor un, t" , k d" . . b ı ı·~· .. ıı·. u nyyare er en ırıııın milletinin, komıusu olan Yunan b .. L·· • • h ld ıru:ıc c:.n ısıne yem ıı· vazıfc ve - ıgt neşretmiştir: 
P

ilotu ı>nraşu"tle ı"nerken dü rn ugun~u vazıyetm ana tarı o u- ı·ı"lecekUr. 
ş an nv- milletine duru,.. dururken tecavüz cıları tarafından mitralyöz; ateşine ğunu söyledikten sonra şöyle de - Hududu çizen Mckong nehri 

tutulmuştur. Bu pilotumuz paraşütle edilmesine ne kadar aleyhdar ol- mektec!ir : Hanus Ludin Almanyamn Pres- Loyuncıı dün Sinm ve Fransız 
inerken aldığı yarnlar ncUcesinde ol duğunu, Arnavutluk cenhesinde- • ~iz harple değiliz, fakat harp bourg elçiligiııe tayin edilmiştir. Hindiçinisi kıtalnrı arnsında beı 
müştür. ki İtalyan ordusu fiilen ispat et - hızım etrafımızda dolaşıp dur - Taas ajan•ımn sı>at sinen bir çarpışma olmu tur. 

Dün bombardıman tayyarelerimiz, mektedir. Çünkü pek isteksiz •u - maktadır. Tıpkı büyük bir fırtına bir tekzı"bı" Silahlı bir Fransız geınısi. bir mo-
ınerkezi Arıınvutlukta Ku(·ove'de kfı· rette harp eden ba ordu, kendi- esnasında, kasırganın sabit bir törbot ve asker taşıyan iki vapur 
in Jlctrol kuyulnrına bir hücum yap· sinden adet ve silah ttibarile zayıf merkez ctrnfında mütemadiyen Moskov:ı, 24 (A.A.) - Tass ajıın· Siamlılar tarafından batırılmıştır. 
ınışlardır. Atılan bombaların hepsi olan Yunan ordusu karşısmda dönmcı:ıi gibi. sı bildiriyor: 
de hedef itt"hn d'l •-k ••t d" ı-·1 kt b. t t ·1· ff ı l l Frnnsızlar bı:ızı zayiata ug-ra -ı z c ı en ınm..., a}•n mu ema ıyen çesı me e, ır a- ııgı ız muvıı akıyct er!, H teri, cNevyork Times> gazetcc;inin Şan 
düş'.nüştilr. Bi_; .elektr1k fnbriknsına kım mühim sevkulceyş noktaları- elinden geleni biı· an evvel yap - rhay mııhıılıiriııe gore, Çin ordusu ınıssa da Siam kıtaları hiç zayiat 
dıı ~snbetler Vllkı ,01'.ııuştu;. fiomhar- m, güzel şehirleri, mühim liman- mıyn ';'Tlecbur edecektir. Bugün, Vladıvostok yolu ile mfihim mlkt .ı· vermemiştir. 

an unan ı ara e• ım eme e ıt erın gözü ız ec.ir. lstınat et- n. nrp ma zemesı, ilfıP ve dP .. •<.'r •~.-. Baıınl ok, 24 (A.A.) __ 1\1a-dıın.m tayyarderınıız duşıııan avcı 1 y 11 t 1. t kt 1-1' l · b. d ı · · d h 1 • 
tayynrdl•rilc dıı.fi toplarının kesili . • • • " - • 

0 

""'· "' ııteşli hücumlnl'lnıı maruz kalmışlıır- dır. kHatta lbı~nısb~ al% olan b~•.ı- tiği toprağın ayakla·p altında ça- luzat almnk!a \"<' 91ı1e harp m ıll"· ı halli gazeteler, Fransız tebaasının 
dır. )facchi 200 tlpind~ bı"r cıı··1 .. 1,1an nan uvvet erıne yuz erce ve ın- tırdnınıya baş!ndığmı gördüğü i- mcsl gonderılme lnı çabuklııştırnııtk Siamd n k . d 
tayyaresinin dıiş{irilldul:-ü zann~ıl _ lerce İtalyan askerinin de mille- çın ıstıcal etme· zaruretm edır. 1 d \'l d' k' "d dılmıyec.cg·ini yazmaktadırlar Bu 

' · · · k . d . uzcre Carlson atlında bir Am<.'rıknn \"'"' çı m:ısma musa.ı e e -
. • u >:ıyı a n l\Osto · a gı ecektıı·. . . · 

mektedir. Tayyarelcrhnizden ikisi madiyen teslim olması ve birlik- Almanyanm enclışcsı ı Ta s n ·n 8 b t b d tt dbırın. Bangkoka dönmek isti-
dönmeıniştir. le bir hayli top ve tüfek de ter - Londm, 24 (A.A.) - infirat-ı olan bu' Jh:b~~ı ~~k~:1c a~~zı~~d~ı:~n yen Si.:ımın Sai11.on konsolosunun 
Dlğer ccphl'l.crd~ i ;,,'nı·a değer. e _ kelmesi, bu ordunun her suretle çılık hissiy;ıtile tanınmış ulan Hn- Hindiçiııiden hnreketiııe izin ve-

hemmiyette bir değişiklik olmamış.., harp aleyhdarı olduğuna vazıh milton Fish, Amerikada halkın Askerlerimize kış lıcclive · ı rilmemiş olması üzerine ittihaz 
tır . .l\ruvaffnkıyetli ~eni keşif uçuş- delillerdendir. yüzde 90 ının İngiltereye karşı ı · 1 edilmiş olduğu söylenmektcdır. 
ları yapılmıştır. M. Cburchill'in İtalyan milleti- t" b ı 1 !d w • • Ankaro 24 (A A ) A k sempa ı es cmeKte o ugunu ılı- · · · - cr- ı Siam hükumeti, Fransız EJrili-

ne karşı söylediği en doğru ve raf etı.ıiştir. Almnnyacia gösteri- !erimize kış1 ık hediyesi olnrak 1 Y 

ır1üessirlerinden biı·i de, gerek in- len asabiyet, bu şekilde kolayca halkıl'l\ız tllrafmdan ynpılmnktn ği ile Konsolosh.ınesi memurları-
gilterenin, gerek Fransanın, ital- izah edilebilir. Almanya için en- olan teb<:rrular etraf· , bugün nın da Siamı terketmelerini men
ya ile bir harbe katiyen taraftar dişe verici ami!ler gittikçe art_ oldığıın•z haberler. Erzurum vi - etmi tir. 
olmadıkları ve harbin önünü al - maktadır. Bu meyanda lngiliz dt"- layeti hnlkı tarafından bugiinc ---------------
mak için aenelerdenberi ber,eyi mokraeisine yardım hususunda kadar 1 S 3 7 si yün fanila ve ka- Bm·sa vİl{\)'Ct niimune 
yaptıltları hakkındaki teminattır. Amerike.da ve Amedkan rit'ali :ıak olmak üzere 708 1 parça ''tİn f.d 

(1 inci Bethiftc/tıt devam) J l anlıgrı Filhakika gerek İngiltere, ıe - arasında husule gelen ittifak, lü CfY& verdikleri, İsputa hnlkııım 

Almanlar 
Fransayı çelmek 
için uğraşıyorlar 

Bursa, 24 (A.A.) - Bu sene 
Vilayet niimune fidanlığında 
meyvP!ı, meyvasız olmak üzere 

22.300 adet fidan yetiıtirilmi,tir. 
Buıılıll'ln sntıeına ikinclkanunun ilk 

günlerinde ba !anacaktır. Bunlar

dan başka 36 bin aşısız köklü A
meribn esma çubuğu da yetişti
rilmiştir. Bu fidanlıkta, aYTJCa Zi

raat Vekaletinin emir ve tahııisatı 

ile 30 binden fazla dut fidanı da 
yeli tirilmiştir. Bu dut fidanları, 
ipek böce •i yetiştiren kozacılaı-a 

paraaız olarak dnğıtılacaktır. 

cevabın hakiki mahiyeti hıtkkında 
bir şey bilinmiyorsa da geçen hafta 
Vichy'de hOküm süren hummalı ha
va sükünet bulmuştur. Şuna kallyen 
boan ediliyor ki .l\laretal Petain do· 
rıanmnnın ve orılunun şerefine mu -
gayir siyasi hiçbir taahhüde eiriı -
mek fikrinde değildir. 

rek Fransa, dört bet senedir M. Mussolininin Libyada ve Arna _ da a21i0 pıırça eşya teberru etmiş 
Muuolini ile anlatmak için, bil- vutlukta hezimetleri, Hitleri mem olduğunu bildirmektedir. 
hına fikren ve siyasi kanaat iti- nun etmekten çok uzak olan Artvin merkezi ve Saray nahi
barile ne kadar fedakarlık yap- Vichy hükumetinin tarzı hareketi ye hıılkı da 122 parça yunlü 
mak kabilse yapm1flardı. Bu iki zikredilebilir. ve pamu!du cşyn ile 788 çift ço
millet, Avrupada topyekunculuiu Amerikan vapurlarının İn- mp. 131 çift yün eldiven '\'ermil-
icat etmiş bulunan M . Mussolini- ]erdir. 

Paris sokaklarına asılan 
afişler 

ye mütemadiyen mümatatkarlık giltere~·e harp malzemesi tn-
etmitler, İtalyan hükUınet reisini şımrısı münasip görülüyor Ödemişte bir çocuk yandı 
memnun etmek ve kendilerine Vnsi:lgton. 24 (A.A.) - Cüm 

ödemiş (Hususi} - Kazamı
:zın Knrfuç köyünde Halil Akının 
3 aylık çocuğu, gece ocaktan sıç

rıyan kıvılcımlardan yanarak öl-

Londra, 24 ( A.A.) -y l\HLtakil 
Fransız ajansının Öj;'l·encligiııc giirc, 
.;on günlerde Pal'is sukııklıınna bir 
takım beyannameler yapıştınlınııs -
tır. Binbaşı Goııstııntiııi iınznsını ta . 
şıynn hu bcyıınnamclcnle İngiltr..ıı', 
Frnnsanın tarihi bir düşmanı olıl -
rıık gösterilmekte ve Fransız tıl)·ya
recileri Alınan hava kııvvcUcrine gö 
nüllü olarak iltihaka davet <>dılınck
tedir. Bu Hanlıır, hemen o gece tlu 
varlardan sokülüp atılmıştır. Ertc.:;i 
gün ayni imzayı taşıyan yeni beyan
nameler asılmış ve bunlarda evvelki 
iliinları ;rırtıp atanlara karşı taki -
batta bulunnlacajb hakkında tehdit 
edici sözler bulundub'l.l görülmüştiir. 

celbeylemek için birçok kanaat- huriyctçi liderliğini yapan ayan -
lerini feda eylem1şlerdi •. dnn Austin, dün, gazetecilere 

İtalyan milleti, bu hakikatleri demişt;r ki: 
fÜphesiz zaten b"lmektedir. Fa - Zarar ve ıiy11nı 1ngiltereye ait 
kat italy:mın hem Arnavutlukta, olmıık üzere Amerika vapurları mü tür. 
hem Mısırda üstüste muvaffakı - nın bu memlt-keıe hor- mnlze - ================== yetsizliğe uğrayarak dahildeki bu- mesi götü~mesini temin edecek 
ıursuziuk'!arın ve hoşnutsuz - surette bitaraflık l·anununun ta -
1 ukların arttığı b ir sırada bun- dilini terviç ediyorum. .· ~T·A'ŞVlRİN t~A'N.S.İK'l:OPEDtSi 
ların bir daha tekrarlanmasında Roose\'elt nutuk söyliyccek 
fayda olacağı da ıüphesizdir. Amerika donanmasının takviyesi ve 

diğer devletlerin deniz kuvvetleri 
Bu itibc.rla M. Church:ll, ltal- Vasi 1gton, 24 (A.A.) - Bir-

i 
)eşik Amerika Devletleri Reisi 

yan ara tam sırasında hitap etmiş 
ve bu hususta büyük bir isabet Roosevelt"in önümüzdeki pazar 
göstermiştir. Eğer in1;iliz Başv~· gecesi Greenwich saati ile 2. 30 
kilinin İngilizce söylediği sözler da radyo ile nesredilecek olan 
akabinde ttalyancaya tercüme e: bir nutuk ~öyliyeceği öğrenilmiş-Bu ikinci ilfınlnr da iki saatten 

fazla yerlcrindl• kalnmnnııştıı·. Bun
lar Alman polisinin gözü önünde 
gündüzlcyin genç Frnnsızlar tara -
fından sökülüp atılmış ve bu h:ırr -
ket kütle halinde toplamın halk ta
rafından t.usvlp {'ı}llmiştir. ı 

dilcrek radyoda İtalyanca tek _ tir. 
rar edildiyse, bundan daha ziya- Rooseveltin Ameı·ikahlara 

Amerika donanmasının mütemndi- yada ı49; ltnlyada 127; Almnnyada 
~ren •rttınlmnkta oldu.i;'l.lnn dair Vn- 1 48; 
şıngtondan haberler gelmektedir. Tnhtdbahiıler 103 den 185 e çı. 

Bilhass:ı saffıharp zırhlılarından kıırılacal;tır. Bunlar 600 - 2200 ton
ha~lnınak üzere bütün cüzlerin tak· luklur. de tesir beklenmek la%ımgelec ği hitabesi 
, lyeslııe bu)·uk bir ga)•rct snrfcdil _ Harpten evvel ıUğcr dcvlctl<.'rin de tabiidir. 

TASViRI EFKAR 

vey~ müşkill 1;ıir sulh ilP neticelen - J 21 ilkkfinunu 22 ılkkiı.nuna b ğl _ 
?1esı heklcnc~ıleceği gibi blı· ihtil;U 'vnn gece, Biııgnıi civarında b \c~ 
ıle veyahut bır Almıın islllisı ile d,., 
nihayete ermeııl miimkündllr. Bu is- yard.ımcı h~va me~darılan olan Hel'-
tila az çok bir mukn\•cmetc ınaı uz ka 'c Benına ta} vnrc nıe)'d nları 
kalabileceği gibi hıçlıir mukavemete ~onıbıı:rdıman tayyarclPrinıiz tarafın 
uğramadan da tatbik nıcvkllnc konu- an şıddetle bombalanmıştır. 
lnbilir. Almanyadan, Rrenner iı;tikn-j Berkadn infilaklar olmuş ve h::ın _ 
metinden İtalyaya giden yol, cü;:.'i I garlarda şiddetli yangınlar çıkm~ _ 
bir mukavemet karşısıııda bile, loşın lır. Tayyarelerimiz, hedeflerinden 
geçilmesi zor olan bir yoldut. Bu uzaklaştıktan zaman bu yangınlar 
itibarla Alman askerlerinin dahn mü bütün şiddetile devam etmekteydi. 
sait bir geçit aramaları melhuzdur. Hnva meydanının garp kısınındn şid 
Bu yol da Tiviera yoludur. detli bir infilak işitilmiştir. 

Muharrir, bu takdirde, Fıansızla- Beninacia ela yangınlar "lkaı·ı] 
Al ·ı i b" l"ğ" • ' mıı, ;ın • manya ı e ~ş ır ı •ı yapması ve infilaklar işitilmiştir. iki hnn~a-

ıınkam olduğunu soylemeklc ve Hit- rın yandıg~ ı ve üçüncü b"ır ha 
l . b t ü b. 1 1 ngarın 
erın u sure te y z ın eıce nskere dn cidili surette hasam uğr _, - ~ 

J b 1 1 
w •

1
• 1 auıgı go-

meşga e u muş o ucııgını ı avo et -
1 
rül ·· ı- y d b 1 mektedir. n~uş ~r. er c u ~nan tnyyııı·c-

• • , • w. 1 !er l_'.Zerıne lliO metre 1rtiCadan mit-
lngılız tebhgı ıalyozlcrlc nteş açılmıştır. Ayni ye-

~a.hire, 24 (A.A.) - Ortaşarktaki ce bombardıman tayyarelerimiz Tob
fngılız haya kuvvetleri uınumt ka - ruk liruanınn ve askeri hedeflere hü 
rargahı tarnfından dün rıkşam neş- cum ederek büyük hasar ika etmiş-
redilen tebliğ: !erdir. 

Vaşington, 24 (AA.) - Roo- ınektcdir. Bugün Amerikanın elinde tuhtclbahirlcrı: Jngllterenin 66. 
sevelt, Noel münasebetilc Ame - fııal olarak 26 bin tonluktan yuknrı, Franııanın 7!1; İtnlyanın 106; Jn : 
rikan halkına radyo ile yaptığı bir (16) saffıhnrp zırhlısı vardır. On poııynnın 60; Almnnyanın 43 ldi. 
hitabede demiştir ki: tane tezgahtaclıı·. 7 tane yeni ısmar- Bugün muharip dev'letlerde bu rn-

lnsnnların ekserisi. fütuhat ve l l~ııınıştı_ı·. Yekun 31 dir. Halbuki İn- knmlnnn almış olduklan vazı)·ct 
kılıçla mecburen tahmil edilmiş gıltctl'nın ( 15); Frnnsanın (7) f - nı~~uldur. 
olarak değil, fnlımt kendi arzula- tah·anın (3): J~ponyanın (9); Al- 1 ıogrnınının. hıtnmındn dcnizcihk 
•
1 

d .. . ·ı t" k · · k maıırıının ( ı) dır. hususunda en ılerl devlet Amerika 
rı. e . unyayı ı~ı. ~ ırm.e ıçın en _ • . . 1 olacaktır. Zira bu müddet zarfında 
dılerınc sulh ıçınde bır şans ve - Amerika hukumeti tayyaıe gemı- Juponyn da dahtl, hiçbir bahri d _ 
rilmesini istiyor. j ler.lni de 6 ~nn (18) e . çıkarmakta- Jet, donnıınıasını tnkviye ve tez~~t 

Daha iyi biı· dünya elde etmek dıı •. Bu gc.mıler 14 - 83 bın tonluktur. lmkt'ınlıırına mnlik değildir. Yakın 
için çalışmakta devam etmeliyiz İngılterenın 9; Fransanın 2; İtal)·a- bir istikbalde Amcrlkn donanması en 

B 
"h . . . nın 1: J nponyanın ıs tayyare gemi- nerf denizci devletleri her sı ıf 

ozguncu zı nıyetı taşımak, bır )eri vardır. Almanların hiç voktur. ld · b tl d . . n gc-ı.· 1· t" d W•ld" B h 1 ~ m e ~ :aıs c er ahılmdc """mlı zeAu ıı. ame ı egı ır. u ran ar buluna kt .. ~ .. 
b

. ·ı · · · k. d b·ı· (7 -10) bin tonluk zırhlı kruvnzöl'- ca ır: 
ırı >ırını ta ıp e e ı ır. Fakat 1 1 . 3 .. d 85 ·bı·~ t ktcd" Dıib'ıotta· (16) ~ft·~· -'-'-b l . er nı ı en e ı ag e me · ır. • , .....,,;are g..,ıuı:uu-
un arın altında terakkı tama - A)nl gemiler diğer milletlerde şu de (9); zırhlı kruvazörde (21) • dea-

mcn durmamakta ve fiilen ilerle- ııiı:;bcttedlr: troyerdc (174); tahtclbahirde (79). 

mcktedir. inglltere G4; Fransn 21; İtalya Demokı-nsi cephesinin ayakta du-
Bugün Noel, olgun yaşta bu - 21: Japonya 17 Almanya 4. ran devletleri arasında en muazzamı 

lunanlar için bir mes"ut Noel ola- D t 1 r .bulunan Amerikanın ayni zamanda 
maz. • Fakat saat bizlın için ş!ip - es royer ere ge mce: 197 ndct da iki büyük denize geniş sahilleri 
heleri atmak. korkuyu bertarnf et mevcut 368 e cıknnlacnktır. Bunlar <>lmnsı nazım 1Ubnra alınırsa bu te
mek ve in,.aniyete itimat etmek (1000 - lGOO) tonluktur. Diğer dev- ıebbfisfinde ne kadar azimle hareket 
ise, bugünkü Noel mes'ut bir No- lctlcı·dc: lngilterede 19' (yeni alı- etmek mecburiyetinde kaldıtı anlatı-
el olabiln. nanlar hariç) Fransada '73; Japon- lır. 
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Birinci lig takımlarımızdan -
Fenerbahçe klübü 

Yazan: Süleyman Tekil 
------------------------Milli Küme arnpıyoııu Fener

bahçe en ku\vctli ve bilhassa 
yüksek tekniğe sahip olan takım
lanmızdandır. Ötedenbcri teknik 
oyuna son derece ehemmiyet ve
ren Fenerbahçenin son zamanlar
da takımları için diğer klüplerden 
ithal ettikleri oyunculnrla sistemi 
her ne kadar <leğişmışse de dikkat 
edildiği vakit eskisi kndar fazla 
olmamakla Lerabcr teknik izlere 
yine tesadüf edilir. 

Mekteplilerın klüplere gireme
meleri, Fcnerbahçeyi bugiinkü 
vaziyete, yanı e!kiııinden daha az 
ltilgili ve daha az kuwetli bir ha
le getirmiştir Cünkü genis Kadı
.köy muhitinde büyüle lclüp olarak 
sadece Fenerbtıhçenin mevcudi
yeti, bütün mektep tıılebelerini 
hu ldübc çekmekteydi. O zaman
lar fazla elemana S11hip olan sarı 
licivertliler adetleri veçhile ileri
de 'iakımlarına girebilecek kabili
yette olanları kestirip senelerce 
küçük takımlaıda çalıştırarak en 
ıdyade ehemmiyet verdikleri fut
bolün teL:niğini ö~rctirlerdi. An
trenmanlarda. küçük takım oyun
cuları her zaman için ağabeylerirıi 
taklit etmiye çalı~ırlar ve bu su
retle büyiiklerinin adeta birer 
minyatürü haline gdirlerdi. 

Birkaç ene evveline kadar en 
fazla futbol ekibine F enerbahçr. 
uhipti. Bu takımların hepsi de 
futbolü ayni sistemde oynar ve 
hatta en küçük takımlarda bile 
Zekinin, Muzafferin, Niyazinin ve 
Filtretin stilinde oynıyanlara te
sadüf edilirdi. 

Nihayet kiiçüklerin olgunlaştı
iını gören idareciler ve bilha,.sa 
birinci takımın gÜzide oyuncula
rı, aralarında oynıyabilecek isti
datları seçmek üzere birçok de
falar yanlarında oyn:ıtarak tec
rübe ederler ve adeta kılı kırk 
yaraıcasınn anc k birinci takıma 
bir veya iki oyuncu nyırırlnrdı. 

Bund:ın birk:ıç sene cvvr.line 
kadar an'an::ll'ri icubı hakiki fut
bolcii yeti.,tirmek gnyretile bu şe
kilde çnlışan Fencrbahçclilerin 
Orta Avrupcı futbolculcri kadar 
tekn:k bilgi,> e sahip olmaları ta
bıi idi. 

Türk futbolünc hirbiri ar!...ar-ı
na kıymctlı fı.:tbolcüler yetiştiren 
bu değerli kliıbümüzün artık ayni 
ayarda oyuncu } ctiştirmesine im
kan kalmamıştır. Sebep, mektep
lilerin klüplcrde oynıyamamala
rıdır. Bugun Fenerbahçc lı<'r ne 
kadar kendi yağile kavrulmak is
tiyors;ı d:t huriçtcn birkaç oyun-

Takım kaptanı Fikret 

cu alrilak ihtiyacını hissetmiştir. 
l§te bu hadise Fenerbahçe gibi 
büyük kıymetler yeti tirmi olan 
bir ldübc çol. acı gelmektedir. 
Fencrbahçcye iltihak eden oyun: 
cular, takım için bir kazanç oldu
ğu kadar, en büyüle meziyetleri 
ve adeta hünerleri olan Sarı laci
vertlilerin tekniğini - baltalamı§· 
!ardır. 

Fenerbnhçenin memleket fut
bolüne verJiği kıymetleri bu sü
tunlara ığdırmak giiçtür. Eğer 
bugün iınkönsızlıklar İçerisinde 
oyuncu yetiştıremiyorsa varsın 
Sarı lacivertliler yetiştirdiklerile 
iftihar etııinler. 

F enerbahçe yine en kuvvetli 
takımlanmızdan~·r F'akat hakiki 
F' enerbahçe beJl:i bir gün bir ef
sane şeklinde anlatılacaktır. 

latanbul atletleri 
Ankaraya gidiyorlar 
Ankıırnda yapılacak olan Ata

türk koşusu için Ankara Hallfoevİ 
tarafından davet edilen İstanhul 
ckiLı bugün takım kaptanı Rız.a 
Maksudun riyaseti altında Anka
Tayü hareket edecektir. 

Ekipte, Hüııeyin, Artan, Mafi
dıs ve Habip yer almışl:ırdır. 

Sporcuları davet 
İstanbul Bölgesi Dağcılık Ajan

lığından: Bur6ada yapılacak ka
} ak sporbrına ı!ltirak etmek üze
re bnyr:ımdn bır sporcu kafilesi· 
nin U.udağu gitmesi takarrür et
miştir. 

İştirok .ırzusunda bulunan spor
cul.mn H<il~e S!Jor Snvısine ınlİ
racaotln isir:ılcrini kaydctlimıele
ri rıca olunur. 

BİZE GÖNDERiLEN Pf.ECMUALAR 

Yeni Adam-Bozkurt- lktısadi Yürüyüş - ' 

19 blrincll.:u!ıu~da çık~n 312 nci 'O ınan}ı impnrııtorıuı:runn vücut ver
nu h ı; nda '\ enı Adıım da Namık dlgıııf kcıhul cLnıcktcdiı· 
Kcnıııle tahsiıı edilen 2 makale var- "'an- k ı · 1 • 
ı H bl • N k K 1 " 11 ~<'mu c temas eden yazı • 
(vır. t ununi ~ 1 ~·. aln!H" cmaK. \'C lardan biri Doktor Rıza Nur'un bll-

a nn, p lo'Clln ısım ı unus azım "Ük vnta 1 t tkJk · 7,, 
K " ·• dl .., k ı . ,, " npervcr c · eucn .,o 611• vnı 11111 r. :nu mıt ıı c Namık .Ke- hifellk · d 
aal n oahsiyeUni ve eserini tetkik- ınunzznnı <!Bcıın en alınan 
t. 1 d \ r t 1 1 . parçalnrdır. Namık Kemal ve Al _ 
en ,.. ya e o an p ye nın oynan· ınan 8 um n ı k ı 1 1 · 

ma ı yüıı:üııden c:Gedikpnşu tiyatro- • Y n 1 ma 8 eı c A manlın ın 
k 1 d h . . . !'\nıııık Kt·ınal hakkıııılıı yaııtıklnn 

tunun yı ı ınas111 an, mu arrırının tl'tklk , r ııeşrı ·atları 0 kt . $' 1'. ... .. rülme iııılcıı hah,etmektc ve tc - ~ • o oı u .ı u 
b d • • Akkayu yazmıştır .• kcmunda Türk· 

ceddttt ede !yatın a Namık Kemalın lük \·e 'l'ürk "!' k 1 ki d k k 
tırat o samıtfnde.ıı az bahsedildiğini metli Y 1 çu 11 d 18 un a ço · lY-
Uen sürerek i mail Habibi tenkit azı ı.ıı· var ıı·. 
eylemektedir. ••• 

Zahir Guveııılı'n1n imzasmı tu~ı -
1an cNamık Kt•mal zannettiğlnuz 
sanatkir n11dıı b yazıııında Namılt 
leuuı.I hakkıııda ııeşredilcn eserle • 
tin Selim NC!t.het \'e Ali Nihadınki
leı müstesna, athiliğlııden vikiyet 
tttikwn sonra bü)·ük vatanperverin 
roman, tlyaho, şlir saha ında kısaca 
1P1metlerinl ölçüyor. 

i mali Hakkı Baltııcıog1unuu eid
liyetUe temayüz etmiv mecınuasında 
tu vcıtile ile Nnnuk Kemalin uhlik
~u ı;:"lizlle bir tetkikini bulmak istcr
Uk. Onfimüzdekl Eayıda Baltacıoğlu
aun bu boşlult'u dolduracağını ümit 
911eı iı. 

Bozkurt, 9 uncu ııyı mda cad ın 
11 imzasile (İki l·ıldönilmü) isim11 
,.zıda 1940 eenesinln bize yalnız 
ıta.ıaık Kemalin 100 tincü yıldonü -

r.tlııü defi!, ayni %amanda da Türk 
evletinin ktımluvunun ııoo ünctl yıl
llnömllnil idrak etUrdijinl tebarü& 
ttirmoktedk. 

Ad ıc, tarihlınizin 1293 de başla
lbnasını reddediyor, çok daha geri
IH gidilmesini ifrat, 923 e çıkıl -
,_-mı da pek haklı bir tc.frit bul • 
ldctan aonıa ilmi tetkikin Türk dev 
ııtbıin 1040 da Horasanda kurulmu, 
lduiuııu gösterdiiinl ve bu devle • 

han, İrak, Azerbayoan vo Ana
elu~u sınırlan içine aWıktan sonra 

Mütevazı bir çalışmanın .cnah ulü 
olan İktısadi Yuı üyüş mecmuası her 
nüshasında tekamüle doirn bir adını 
dahM atmaktııdıl'. 

21 birlncikinunda çıkan 25 inci 
sayısı, ~1ne her zaman olduğu gil.ıi 
her bahıs mevımunun oıı salithiyettor 
imzalarını taşınıakt.nılır. Makaleler 
arn ındıı Rırnfi • funyaslnln İstanbul 
linıanınuı mOznıln köınOl' mıntakaııı 
derdine temas eden glizel bir etüdll
nün birlnd kısmında, İstaııbul Ji. 
man meselesinin lal'ihçesi yı.ıpılmak
tadır. Bu )'azıda bir nnılık istaııbul 
Belediyosiniıı Yenikapıda yaptırmak 
f~tediil liman için cı zamanın parti · 
sıle 82 milyon lira lilzııngeldiğini gö
rtiyoruz. A»rıca bu iv mütnlea edi
lirken Yenikapı sahlll vaziyeti -
nln, rüzgar lstikametlerinın vesaire
sinin hiç le hesaba alınmamış olduğu 
hayretle görülmektcdiı·. 

Tevfik Alanııyın (Dıı tir.aretimiıı:e 
hıırbln tesirleri) )'azısı kıymetli bfr 
tetkik mahsulfidur. 

••• 
Bu nüııhasile 2 nei ~ ıışınıı basaıı 

İkt1sadi Yüı·üyüş mecmuasının send 
devriyesi gazetemizin kapalı bulun -
duğu sıı ayu tesadi.ıt etti(inden urka
d!lflarınıızın toplantılarında hu1una
ınadıfımız gibi sütunlarımızla dn hu 
çalıı'lcan gençleıiıı sevinçlerine iıti -
ra.lı: edemedik. Bu vesile ile kendile -
ıini tebrik ederiz. 

MUAMELE VERGISiLE 
Alakadar müesseselerin 1941 den itibaren tutacakları 

Nümune 2 Nümune 1 
iMALAT 

defteri 

------------- ---------
İptidai madôeıinin nni çok olan 

Numune 3 
MUAMELE 

Niimune 4 
Ücret üzerinden mua

mele vergisine tabi 
müeuetel~rin 

MUAMELE defteri 

sınai m 1ie11eaelerin 
iMALAT defteri defteri 

Nümune S Nlinıune 6 
EMTİA Nim mamül maddeleri 

iTHALA T ve İmal ettiren müesıe.ele-
IHRACA T rin EMTİA ITHALA T 

defte~ ve iHRACA T defteri 

Nümune 7 

SATIŞ 

defteri 

Defterlerimizin 25 • 50 • 100 - 200 ve daha fazla 1ahife!ileri mevcuttur. Ta~ra ıipa· 
rişleri ıühuletle i'Önderilir. 

.-----------------------------------------..... _..----------------------.. Yukarıdaki defterlerin nasıl kullanılacağına dair IZAHNAME. _ Fi. 25 kuruş. 

SATIŞ YERi: 

inkılap kitabevi 
DiKKAT: Defterlerimiz her mü-

essesenin tiyacına 

ırun formüllerle basılmıştır. 
temiz - Kağıdı en iyi c:İnt• 

Belediyetleı 

Çöpçü hayvanlarının ,çektiği 

Baytar müdill'li.ığü yııptığı tctkik
l~rde, temizlik işlerinde kullanılan 
hn;:;vanlannın sıtbnhlnrı 6,5-G dan iti 
boı-en 12 saat fuılnsız olarak çalış
tırıldıklaı mı ve kıifi miktarda bun
lara yeın de verilmediğini ı:öı ınü, -
tur. Bunun üzerine Belediye Reisliği 
vnsıtıısilc bOtiııı tcııılzlik teşkiliitııııı 
bir tanılın yaııılmış ve hayvanların 
güıiıle saatten fazla çalıvta-ılına
mııSl bildirilnıişlİl', 

Poliate: 

Taksim poli~ merkezinin 
bir muvaff akıyeti 

Hüoigeti meçhul bir ca
rihi bir •aatte yakaladı 

Kurtuluştn oturan Knınyoıgi is 
mindeki tacir, dün gece Tııksim kış
lasının 111kasındaki tenha ve karan· 
!ık sokaklardan geçerken, biıdenbi
rP. meçhul bir şnh ın tnnrı·ıızuna uğ
raınıştıı-. 

Bu suıetlc muhtelif yeılerindcn 
bıçakla yaınlaıııın Knrn) oı·gi kanhr 
içinde Takbım merkezine gideı·ek ha 
discyi nnlatnıııtır. 

Derhal harekete gf'çcrı nıcrkeıı:, hli 
viyt>ti tanı:ımıli' meçhul olan l'aı ihi 
lıfr saat gıbl kısa bir za ııınn zarfııı
ıfo yrıkalıımıya muvaffak olmuştur. 
Adının Pikı et Talay olclıı~u ı.ınln

ıjılan bu yolkesenin tahkikatı d~vnm 
clm<'kteclir 

:Mandaya çarpan tramvay 
Siı·kcci - Yedıkule hattınd:ı Miycn 

vatnınıı Nuriniıı hlarcsindrki t ı ııın
vııy aıaba ı Divnnyoluııdnıı gcçeık n 
Ali'!-'C ait mandaya çaııwrnk n~ıı· u 
rette yaı·alıımıştıı·. Rny\'nn tE'd:ıvi al
tına nlınınış, suçlu yaknlıınmıstır. 

'l'ram\•aydan athyanlar vinc 
yakalanmıya ha~larh 

Polls nltıncı şube mr.ıııurları dün 
ıle tramvaydan atlıyıı.n 129 kişi ifo 
muhtelif seyı üsercr sııçln ı ınclıın 20 
şoförü yakııluınışlıırılır. 

Marmarada bir balıkçı gemi-
sile bir motör çaı·pıı:ıh 

Dün snb:ıh ant 5 sularında Yu • 
nan bandıra1ı «Ayos Yorl.!i)·o , i" 
ıııindeki balıkçı motörü Mıırmnrnda 
nksi istiknnwtlf'n gelen Turk bıınılı
rnh (Tıını ıyn Eınoıw ) hmılnd<'ki 
nıotörle ç. ı pı "11st11·. Bu urc•tle lı .. -
ımra uii'rı\•aıı Yunan balıkçı J!<'miııi, 
tamir edilml.'k tizerc !inı!lnımızcln de
miılemiştir. Yııpılıın hı"l.:iknt ııf'ti -
cesı heııüz belli olııııımal-lıı hl•rahcr 
mıi!:ııdı!nıt>ııiıı fırtınııclnn ill'ı i gı•ldi
i?I zanncılilıııektcdır. 

Konferans 
ı:r.yojjlıı Ilrılkerindeıı: 

1 - 26/12/!i40 pcr\i•:mb<> Klrlllİ ~:ı
at 17.30 da Evimizin Tl'pebıı mdokl 
merkez binasında Uaynn Mclt•k Ce
Hil Sofu bırn!ındnıı cTürk Elişleıü 
nıe,·zaıındıı mühim bir koııfc•rııns ve· 
rileccktir. 

7 renkli 8 haritayı, 72 devletin bandıralarını, 
320 aahife yazıyı, mükemmel bir mubbra 

defterini havi 

Hayat Takvimi 
Çıktı. Bu e~siz ve emsahiz takvimde: 
Milletler, dinlel', ihtiralar tarihile Türk İnkılap ta. 

rihi, sağlık, güzellik, kazalardan korunma çareleri, dev
letleı·in vaziyeti, vilayetlerimiz, kaz-dla1·ım1z, frenleri· 
rniz, liman ve iskelelerimiz, her ayda yapılacak işler ve 
daha biı' çok lüzumlu yazılar val'dır. Taklitlerini alma
mak için (H_AYA'I' TAKVİMİ) adına, (MAARİF Kİ
TAPHANESI) adresine dikkat etmelidir. 

Fiyatı 30, ciltli~i 40 kurustur. 

1 s ı a n bu 1 Vakıflar O i re k ı ö r 1 ü g ü itan 1 arı 1 
Muhcımmcn kfraıı 

~eıııt, 711a1ıollc Cad. sokak ı\'y. Cins f,i. _l(r. 

Kuıukapı , Çndırrı Ahmet Çcluhl c:ıml 3 Ev 8 00 
l<~rııp, Takkeci. Alaca Ç<-şmc 1/4 Ev ı 00 
Hnlnt, Hızırçıı,•ıış, Rıfat Efrncli 42 Ev Y.: (lll)' .,5 50 
Uzun~arşı, Dcmirtıış, YC"ıııi ;;- hanı ıılt knttu l,!! Od:ı Ci 00 
Ç'arşı Kcştı('İ!t r 5 Dlik. 3 00 
(,'nı·şı Ortn Kazıızlııı 4:! Dük. 2 00 

Çuı şı Cc,•alıir bcacstcnl srıltl:ı 1 ınd ııdııda 4 Dolup l 00 
Ç:ıı·~ı 1\ l'~l'rilrrlle ı ı ı lnklüp diık. l 05 

1 ;,ı:ı·: ı>a) 1 

Çarşı Takkrcilt>ı·de 2g Dllk. o 60 
Yul,aı ıdn yazılı ıı•nhnlleı· 9 IJ ~enc-i nıa~ i.'I somıım kadnı· pauıı·Jıkln 

klrııyıı \:<'rilel'eğinden i~teklill'ı in Ctnıbı.•ı litıı in fat·ıııbul Vakıflıır Rıış-

nnıduı ıgıındc Vuku Akııılnı· kal<nıine gclnll!ll·n. (12114} 

f stanbul Hava mıntaka depo amirliğin~en: 
1 - İki adet binek otomobili alınııl'nktır. 

2 - Paıı:arlıkln ihn1c i :ıoı ı~ 040 pazaı tc':iı ~uıiu saMt 11 de Yeoil
ki.iy Hava l\Iıntakıı Depo amirliği ı.ııtmnlnın koınisyoıımıdn yapılacaktır. 

3 ' İstcklilnin cvı-rıkı ıııüsbitclı>rlle ve teminatı ınuvnkkntl>lıırile 

mezkur günde komi .yona miiı ıH·:ıntluı ı. ( 12122) 

f'olclo n Bll!İa: 

Rt:GÜXKÜ PROGRAM 

8.00 Habufoı. J 8.45 Ço~ıık saati. 
.18 l\rüzik. 10.no Haberler. 

8.4:; Yemek 11,,.t('" 19.~5 l•'a<ııl heyeti. * 20.t5 Gnıetl'. 
12.öO Şarkılar. 20.451\lusiki. 
12.iıO Ilabrrler. 21.10 Koııı.ışnın. 
l:'l.06 Şarkı, türkn. 21.!!i> Şaı·kılar. 
ı·~.20 Oıkl'stra. :?1. i 5 r.ı.ıııdo. 

+ 2:.! ".O Hah<'ı·ler. 
ı .no lüıik. 2:! ili Milzik (cıızl 
ıs.:ıo Konu~ınn. 

Divrikte Rıza Arslan 
gazete, kitapevi 

26 

~ · 
Türk yavrularının adahatli ve gürbüz yetlıi
mine bütün memleket hudutları dahilinde 

herfeye rağmea tevakkufauz çabıaa 

ÇAPA MARKA 
941 de 26 yafını idrak etmekle bahtiyar 
olacaktır. Tarihi tesial: 191S M. Nuri Çapa 

-- BEŞİKTAŞ, ÇAP AMARKA -

YE.Ni 
~~A~' 
On caaip nnlı .. htpd de 

1 Parlıle ıoa moduı . Kutu• 
ann ortu:nd a\ıi ıfehlıle• 

Jireblliuialı . • 

Evvolcc mümlı:iln old11t11 

2 laHYVUt edilcrıoiyen daha 
bafif daha iacf' bır pııılra 

(hıvalendırılm ıt) • dır 

Yeııl H nefis lıoku adeta 

3 Pru•anın Midı hoelHİ•· 
d..tıi çıçdıleri lrolılemı, 
lıiHtttİ bulecalrtıD•I 

4 
S ii tii11 fİİll aabit ~urur 
ç!lnki " Krema lıöpijıii " 
ile lıerı,tırılmıetır 

Güıel ' F'ıoi111•t" 

5 rüıırir "" yaımur · 
dıı11 v~y • terle .. e• 

, ıi«"n l. a thy~n müte • 
.ır olnıaı 

6 Buyuk modııld~ 
ytııi -... ~uip lı:11t11 

ÖKSORENLERE KATRAN HAKKI EKREM 

1 
' 

tst. Komutanhğı Satınalma Komisyonu ilanları _____ __. 
l\lüııııkıısa günii iı;tcklisi çıkmıyan aşağıda yazılı iki in~natın ibnlcsl 

2/1/041 giiııtı yapı!ncaktır. Şnrtnnmelerl her g(ln komisyonda göıiilcl>İ• 

lir. İsteklileıin belli gun ve snnttc F ndıklıdn Koıııulnnlık Satınalnıa J{a-. 

misyonuna gelınt>leri. 

l'ap lucaT.· iı 

• fal tepe As. Ls. jimnastik ,.e sinema 

\ıinası tamiı·i 

Bahri~·P kı;:lası iskele biııası ınenııtı 

• • 

1 
-

(12097) 

Keşif Be. i lk Tc.. i ha. Sts 

Lira Kr~. Lfra. K rf. Salıt V 

4109 • .C.( 

2315.11 

308.21 

173.63 

ıo.so 

11.80 

~ 

~~ 

BORSA 
24 - 12. 940 nıuamel.U 

f.ontf,.. 

:!u5XliOii eh'aılıııdn 135 p~ıket ve 
ii55X380 eh'atlındıı iJfj paket teneke 
lcvh:ılnrın<laıı teneke yaptırılacaktır 
Bıı ieiıı pauırhğı 3l/12/U40 günil 
ıııınt l ı de yapılacaktır. Şartnameıı 
h• ı· gfın Kcııııi~yooda göı1ilebillr. İs 
tPklilrı in 00111 gün ve saatte teklif 
e lec<'kleıi fiyata göre kat'i teminat - Nnyerk 

l Stet'lr• J. 21 
IJ2. 20 

2 - Herkes gelebilil'. 

ITIYATROLARI 

1 - Ör ıılıın, 2 • Dıılı:a - Us. 3 -
YHncükı in ku11andığı biı kelime -
K:ınşık, 4 • ~lc•rlıuın - Zı:ııııaıı - No .. 
tıı, 6 - Pıs - O değil, ti - Hug{lnll'rdc 
ist~ıımlyı:ıı blı· emiı - Kuruntu, 7 -
:Dircktödük! 8-\'iktoı· Hü,-.:inun e\· 
gililcı i Eski lJİI" lı:ırfııniz ü - 1'a· 
l"ihc karış:ııı biı· ımıl,aııı ismi. 

lfl.Cl seııe,,inın H.ı)ııt, R~gıb ccıı 

t:ıkviınlf'ı i ve l\lıı:ırif kltnphane hıln 

ı:mıtli dııvtıl' t:ıkviminl ucuz fiyııtln 

tcdal'ik edebilirsiııiz. 

Birincikanun: Çarşam\ıa 

-
l 

lı•t'ill' bil"likte 1''ıııdıklıda Komutıın 
lık Satınnlmn Konıisyonunn gelme-
leri. (12052\ 

JOO e:ıv 
Ceaen. ıoe . rr. n. 617 
At'na ıon 0r ...... t.ff7 
Sof ya 100 ı.. .. ı,,J2 
Madrlt ıoo P~ 12. 9J7 
Budapef. 10(1 Pe .. I 

ŞEHiR TiYATROSU 

a Dram kısmı : 

Bu akşam 20,30 da 

APTAL 
KOMEDi KISMI : 
Bugün güntlUı: aaat 14 le 

Çocuk oyunu 
Bu ak9am saat 20.lQ da 

Paşa Hazretleri 

l\I AKSİ l i 1'\ B. YÜK Salonunda 
YENi PROGllA M 

1 - Snffy, ve aıkadaşları, 
2 ..... S5 kışilık revU hl'yeti, (Ha

varan adnlaıındn bir gecl'). 
S. At lla idııresinde 

Zengin rnizıını::en, dı>kor, ko..tlım, 
ı·umartcsı, p_ıızıır g(inleri aat 16 ela 
revü mn tine i. 1 

... ... 
BEYOÜI.t: HALK SINE.MASI 

Bu gün 11 de, akşam 20 de 
1 - Kara Kursıoı, 14 kısını, 2 -ı 

Scrvd hırsızları. 

2 • 
13)9 H, 

25 
t3S6 

Zilkade Ruıni 

25 1 cıki nu1 
11 

Gün· ~'ti Ktt•ı ,, 48 
~ -

\lakitl.r E1;ar.i Va<;ati 
s DS D. 
~ --Güneş \Yarınkll 'l 38 08 25 

Öğle Ji 28 Jl 14 
ikindi Ilı .ıs ıs 34 
Akşam il (.O 17 46 
Yats1 JI ..,, 19 24 
lmııak Yuıtıkl• ı ~1 J6 3i 

················································ 
Tasviri Efkar 

Nü!th<tııı (5) Kuru~tur 

Ab S . • ı Türk(yf! Hariç 
one , eraıtı için ~ 

Senelik 

Altı ıı~ !ık .......... . 

Uç nylık ........ .. 

1100 Kı·. 2i00 Kr. 

7riu > 1450 > 

400 > HOO > 

Bir n) lık 
1 

liiO > :yc-k:tuı. 

••• 
Askt!ri ihtirııc için 30/12/940 gü· 

nii ımat 1 ö rlc pıızar1ıkla 10 ton sade 
\ngı sııtın alınacaktır. Muhnnmıcn 
hcclclı ı 711011 linı olup knt'i teminatı 
·~:Jl'ill Jlı:ıdıı·. Ş;ırtnıuııe i her gün 
l{oınisyoıulıı ~iil'ülebilir. l11teklllcl"İll 

1 t:elli ~iiıı vr ııatte Fındıklıda Ko -
nıutanlık Sntımılma K oıni~yonuna 
~clnıel<'l·i. (11981) ,..,,.,,. 

Askc·l'i ihtiyaç için ~0/12/940 gU
ntl ant 14 de p:ızıırhkla 200 ton kok 
komül'ü sutın ~ımacuktır. Muhıım -
men bedeli 60.000 lira cılup kat'i to
mlııııtı 8600 liı"tldır. Şartnamesi her 

ın 1\onu~ .. nd:ı "6t:ületim.r. t teklı
h•ı·lıı belli !-':Un \'(' saatte Fındıklıda 
Komutanlık Satınalma Komisyonu -
nn ı::•·lmelcri. ( 11982) 

'lo'f • 

'J'opçu okl\IUnda yapılacak tamir 
i-şi G/1/941 K{infi saat 16 de açık 
ek. iltnıe ile ıstcklisiııe ihale edile
t>c ktir. Ke~if lıeıleli 6074 · ura olup 
ilk tcntlııatı 3 O lira elli kurovtur . 
Şnrtnam(' i her gün Komisyonda gı;. 
ı· ı1ebilır f tckUleriıı belli gün ve sa
·'' e Fındıklıd:ı Konıut.anlık Satına}. 
nıa Kuııılıs~ crnuna gelmeleri. 

(1~025) 

2'.U2 
BBkret 100 Le1 t. 629 

1 Belrnd 100 Dlaer .. 171 
Yokoha. 100 Yea Jl. 137 
StekheL 100 l•Yeflu. 3t. 6l 

ESHAM VE TAHViLAT 
1'91 ytlslie 5 fkraıalyeU -ıu' lrpai ıus 
laYU • ir.11mu• ı 19,ıS 

~ • • :r 19 ... 

" • IJ.lf .. • 4 19.1' 

" • J 19.tS 

" ,. ' 19.15 
Alladol Demlryel 1 Ye 2 pefl• 40.IO 
Merkea Baakaa ,..,. ıoa.50 
$uk Sl~orta Şirketi ı.d~ 

Borsa harici altm fiy~ 
Ret•dlye 22 Lira 6S ICt• 

Kalın ll•tlblrllk 9' it 50 " 
KGlçe altta rre1111 2 tt " " 1 ==zssC --Sahibi: Z. T. EBÜZZIYA 

Ne,rlyat MildürO~ C. BABAN 

;Baaıldıtı ytrı llatka.i EB0Zllf .t 


