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El tezgahları 

çarşamaa z ı 111nCJllfl"ll t1'4U 

Yalnız mide ve men/aafi 
bakımından işleri Muhakeme etlen 

- bir insanın •sil olm•sına imkan 
goktıır. J. J. RouHau 

Ankara 2G (Tclefonll\) - 'iktısa~ Yekil.letinin 
t'V aanal ııııı teşvik nmk dile hazırladığı 3000 
t! ttzg;tlııııııı imali bıtnılş \ 'C Vekalet bunlnı•ı 
teslim almı'i başlamıştır. Cu teıgiihlıll' pek ya-Lda alakn.dıı.r '\"Ullyctlercı tevzi edilecektiı'. 

M0.STAKİL YEVMi GAZETE Telefon : 2 O 5 2 @ 
Telı. TasviriefkAr lstanbul 

(ferW 2-1 _.ıt ... ı.ıle) 

Parti 
grup unda 

~.Sa raçnü 1 u 
beyanatta 
bulundu 

A.nkarn, 26 (A.A.) - O. B.. p, 
if eclis ntupu Umumi Beyti bu
t(ln (26/11 940) ıaal 1& da rets 
"ikili Se)luuı 'Mebusu H.llml U
tanın ı i ilinde toplandı 

<Alis(:nln çtlınasını ınnteakip 
~ra6yı gelen Harlclye Veklll 
16\rtı Saraç tlu -tn 1& rftnlılk 
~1'11a siya i hActt.elerlndon bizi 
•'llkaur n\orı bah etm.la ve 
\u tne•~ular etrafında mlltaaddit 
llıebualar tarafından oral&n IJlll\l• 
le,.. latm n edici cevaplar ver • 
ı.ı .ıir. 

Ruznamedc başka mai&a olma
tJ ti itin rıyuetçe uat 16 da 
~Ye nihayet verilmittlt. 

~!~.~~ .. ,,~!!~! 
l..ıilizler ,., ..... 

Ôrf i idare Komutanı 
tetkiklerde bulundu 

Benzin tahdidat kararnamesi perşembe günü 
meriyete giriyor - Saatler 60 dakika ileri 
alınacak-Kor'!eneral Emni·upt Müdürlüğünde 

\ 

Ankaı", 26 (Telefonla) - 80 tcş
riııisanlyi bit ki.nunucvvelc bağlıynn 
gece yansı, aaa 24 den itibaren, 
momfokettekı sa:ıtlcrin bir saat flori 
ıılınıılası Veb.iJlcr Heyetince tııkıır -
rür ctmiştiı·. · 

Ayni zamanda bir kanunuevvel· 
den itibaren \1la~ot ve knzııluı'dnki 
bOtOn llleJ11lıı·lnıın çalışmn ~autleri
nin 9 dan 12 ) c ve 13.30 dan 17 :vo 
kadar -0lnlnsıtı.,t1 knı 01· verilmiştir. 

Örfi idare komutanının 
tetkikleri 

Bulıar kralı Boris, Başvekil Filo/ 11• Ha1icige 
Nazırı Popo/ ile görüşürk•n 

Mihflere mi lltilıa'lc 
edecekler, yoksa ba
siretli bir siyaset mJ 

takip edecekler ? 

NAZMİ TOPÇUOGLU \suı;;ristan 
D .. . l .1 t l . üçler paktına 

un ıs l a e l girmiyecek 
artbrmatırı• 

di7orlar ! 

Örfi iduıc komutam Kor •encrnl 
A li Rıza A:rt.unkal, t'ırfi iüare tahdi
datmı -ancak lü~um b-iirdüğli tnkdir
de ve ihliyıwa itÖrc vaY.e<lecc•f,'1 için 
horhaniı1 bir ~db1r alnıomış ve dün 
alllkadar bulunduğu i~leri tetkikle 
meııcul olmııvtuı. Komutan bir ııra· 
hk, Emniyet MüdOrlüğunc gelmi~. 
Enmi)ôt lıUld!iı· ınua'\"İlli ve Şube rı· t TT k~l t• A k •ıebusu B l . ,;ı_r nı 
MOdlirledle göru,nıüe ve kcndilcrile lCaTe Ve « e zne n ara lVl.1 ll :gar zımamuıı a 
tanı"~!;~.;,. sayfa 

3 
ııııtun 1 del Mümtpz Ökmen ta11in edildi ve işe başladı Almanyaya gitme-

Qeçen!erde bu aütunlarda, 
(IQ Cöriçenin Yunanlılar tara-

dan zaptının bugünkü harbia 
'-llkadderaunda bir dönüm nok· 
~1 leıkil ettiğini, Amavutlukta-
4 \' unan muvaffak,yatımn, yıl • 
~ıtn ve baskın harbi~~ ind~lea 
~ darbe olduğunu soylemıı ve 

1 -Vu~nan-·l·talyan f yince, Berlindeki -:ı sefir Sofyaga geldi 

cep hesin d eki ~ Askeri vaziyet ı- Bulgaristan hakkınd• 
h k

•k • ~ Avam kamarasında 
. bcldcnilmiy-en muvaffakıyetle
'bı levıi ve tesı-ii için yardımın a
"'-ıi dereceye çıkarılması fü:ıa • 

a 1 i vazıyet , Almanyanın bir müzakere oldu 

""°1dan bahs~tmittik. 
Hakikaten llalyanların Arna • 

~!uk hududunda uğradıkları 
:tırnetler bu harp üzerinde 

..... ddeten 've minen çok biiyÜk 
~le: yapabil:t- ve çok büyük 

~er ~ırakabilir. 
ı._ li~imetin maddi neticeleri 
L k~ında müta1ea yürülmelr. . hak
~ hılha~a askeri mubarrırlere 
~ alrnakla beraber, bunun daha 
t';diden, ıtalyanların Akdeniz 
~ rindeki iddialarına büyük bir 
~ •~e vurmuş olacaiım ve bu 
.tıırnetler devam eUiii takdirde, 

"1ki Akdeniz.de lngiliz hakimi • 
~t.liı1in arhk her türlü pürüz ve İl!
~Çlan kurtulmuf bulunacaıını biz 

t &Öyliycbiliriz. 
lie&inıelin manevi neticelerine 

:elince, kücük bir miJJetin. aylar· 
'1_,.beri kendisini bir hamlede ez· 
~.ele için hazırlanmıt olan büyilk 
, •r. millete kartı kazandıi1 zafer
trın, tiındiye kadar daima mu • 
"•ffak olan yıldırım harbinin de 
~~- durdurulabileceiini İspat 
ltıt inek ıuretile, dijer Balkan dev-

Diin tetkllderlne devam eden Brfi idare koıautaeı 
General A. R. Artunkal'ın reni bir reeml 

ıt .. ... 

Valinin şehri alakadar eden 
son işler h~kkında beyanatı 

İtalyanlar Elbesanı 
tahliye ediyorlar, 

Ergiri henüz 
işgal edilemedi 

Yunanılerleme 
harekatı 

ATİNA~ 26 (A.A.) -
Askeri mütehassıslar Yu

nan umumi ilerleyişinin de
vam eylediğini ve yeni sev-

Halkın disiplini ... Asker ailelerine yardım - kulcey~ haı·ekatı cereya~ et-

K h d
. l · V •t• ki. .. I . nıckte bulunduğunu teyıt e

ış e ıye erı- .. esaı. ı na. ı~e.ucret e!ıne diyorlar. 
zam-Gece seyruseferı temın ıçın tedbırler Bu mütehassıslar ayni zaınanda 

Vali ve Belediye Rcı~i 1,utf1 Kır· 
dar dün .kendisiııı ziyıın·t eden gıı. 
zetcdlcı·c rnuhtelil iı,lcı hakkındn u 
izahatta buluıımu§ttı ı-: 

Yunan Ba;:kumandanlığının teb • 
li~lerinde bütün yaptığı ioler hak
kmdu taf!ilat vermesim~ iııti:rar 
C!dilmemesi icap edeceğini kur -
deylemektedirlcr. Askeri han·kaı. 

<- Iıı:ıklnıı siinrlilrııw k ıı·.ı.ıııdn k t hk" d 'ld·y• "k . . . . 
1 

anca· a ım e ı ıgı zaman ı -
hnlkın gô:stcrdiğı dısııılın v,. o gun- . . . d . . . , 
hık eayııııı takdil'liıı·. Vutnnd ışlııı-, .~nal edılmış. ad ed~lı>hılır. \ un~n 
karnrR biıvük bil' şuuda ımrl't uıı. on kolları 9\Jratle ılerlf•mcktt" ısc 

t harp hazırlikları SOFYA, 26 (A.A.)-D.N.B. 
Bulgaristamn Bcrlin elçisi 

Draganof, hükf1metine vazi· 
yet hakkmda malumat ver -
mek üzere Sof) aya gel mi . • 
tir. 

Yeni Ticaret Vekili 
Mümtaz Ökmen 

'I'icaıet Yekili Nazmi Topçuoğlu 
dün istifa etmie ve yerine Ankara 
!\lelıusu .l\Himt:ız Ökmen tayin etili· 
nıiştır. Dün ak~am kımdi~ini tele • 
fonla bulıluğumuz Nazmi Topçuoğlu, 
fazla yorgunluğu hascbilc isUfa t,o\
tiğiııi sörlcm!ıı, dinlenmek üzere bır 1 
kaç gün içinde istanbuln gclecl'i:rinl I 
ila,·c etmiştir. 

Yeni '.l'lcnret \'ekili bugun 1şc bıış· 
lı)•ncaktır. Mümtaz Ökmen 1895 de 
Anknnıda dot'll1Ui hukukçu mt>lıus· 
larınıızdanchı. 

Yaz.an: l E•kl Ordu Kumıntlanl•nn•a• 
Emekli General 

Ali İhsan SABiS --
193fı senesi tllG!ündc bir yıl

dırım lıatbilt• Polonytlyı ortudnn 
ka!dırdıktan soma Alman}•ıının 
hcınen caı-11 cephesine döneceglnl 
dü9üncnler oldu; fakat bu tahmin 
hflafınıı, Almnnlar geçen kışı bü
yük im hnzırlıkln geçirdiler; ve 
g1111, cephesinde, kuru mevsim -
de, yeni bir yıldırım harlıi ~·npn· 
l>ilmck içiıı blitıin kıı,; çnlıştılnı-. 
F.k~ik hazulıkln, büyük işlere gi~ 
rişıııcnıck ve tııııı·rıızu mlizmln. 
lt•ştiımeıııck Alınnnlnrın, hususile 

l)ı a 11nor. pek muhtcm~l olarak 
'bugun H•r fdl Fı oo '~ Harıeıy 
Nazırı l'-01ıof tarafından kabul ed -
lccektir. El~iııin Krol l.ılrafından k~ 
bul olunacağı da ı;aııılmrıktadır. 

(Devamı sayfa 3, ılltun 7 de) .............................. ····· ··· ·· ~ ········ 

Hava harbi 
şiddetlendi 

bu harpte, dikkaUP tntbik ettik- Bristol ctthri bombardıman 
lcrı tıir usuldür. Alııınnyanın :r 
yorrloi'ı olnn İtnlyn, bu itinn)'ı edildi. /ngilizler Alman 
nncl\k Somali h:ıı-ckctlerlndc eos· l ı.. ttİ terdı; fnktıt Mısır ceplıcıılndc ve tayyara Üs erini tanrİ p e 
bu defa Yunnn cephesinde bu be- Lonclm, 26 (A.A.) - ingilia 
ccr1klllik göıiilmcdi. Hnvu Neznretinin tcbliğı: 

Alnıanynnın harp hıırckctlcrin· Dü::ı gece lngiliz bombım:lımliR 

Karanlık dolayıst.Je İ:rmirdc do, bug{ırıkü durgun vıızıyctino tayyareleri Kici ve Wilht>lmsha· 
ve g~ınış mi,allcrc Lakıırnk Al-

aıınan tedbirler ven deniz iissü 'e tezgahlarına hu 
( D•v•m ı uyf• ı. aütun 1 d•) cıım ctmi!llerdiı. 

lı:rıılı·, 26 (Hususn - $el rlnıll. ----------·----: (Devamı uyfa s. routıırı ! de) 

ttcleuırcsi, ışıklıırın ııôııdUrülnır~ı -================~=======~===;· c)ıılayı."İll' kazalılTll mani o\mnk :: 
i\·i 11 • muhl<"lif toobirlcr alnıaktnd ı r. 1 
tadıı·. 

leri Üzerinde de büyük tesirler 
Y•Prnıı olduğu ıüpheaizdir. 
._..Ah~ buçuk milyonluk Yunan 
~letınin, büyük silah faikiyetine 
ı.....l~ 45 milyonluk İtalyan mil
~ın çok mükemmel teçhizatlı 
~dularını önüne katıp ıürmeıi, 

! jf(}rlar. Şi;ııdlye k:ıdıll" ııoı ııı.ıl ~:ı -1 de. düşmek 1izere olaıı ban mer· 
nmıılarılıı giirıilcn kıı7.nhı.ıdıııı. fazl:ı· I ( Deva.m ı sayfa 3, 5Utu" 6 ıltt) 

ı=ıı mtişnhedf' edilıncnıeklcılır. lıızıbııt l .. ------------------------.. 
nıükcrnmcldfr. 

{)~AÇ 

\Bakışlar\ 
General 
Metaksas 

Peyami SA~ 

Hene içinde işsi:diği ortadan 
1'nldırmış, istihsali arltırmıı, 
patlak cieliklerdt·n buhar gibı 
kaçan memleket enerjilerim 
milli iradenin kazanında topla· 
nıış, yalnız milli menfaat.in em
rinde l:ull nmıştır. Bö.> le bir 
ışın demokrasi lafazanlığile. 
sökmiyf'ceRınt, Yunanistanın 
Büyük Hnrpt .. nberi geçirdiiı 
korkunç iç politik., ihtilafları 
hol bol ispntr. yeter. 

~ bu ordudan binlerce esir al
~ harp tarihinin n•dir kaydet-
1" !-Y•nı hayret ve batta esra
,-.r.ız zaferlerdendir. Şüpheaiııı, 
~!Çen ıene Finlandvalılar da ken-
1" 

1 toprakları üzerinde büyük kah
.=:ranlıklar ıöıtermiılerdi. fakat 
~~~ın kahramanlıkları ancak le· 
İııalıı· ı muvaffakıyetler teminine 
"-r•aar etmi~. Finlandya :..talan, 
"ıe tı . taraf arazisine tecavüz ede- 1 
~ ~ıtlerdi, çünkü Ruslar buna 
.ıl t IYen meydan bırakmam"lar· 
'· 

I.• ltalyanlar. uğradıkları mağlü -
.;re!l~ri mazur 1töıılermt-k için 
a_ •~anın dağlık olduiunu, toprak
~ l'ın, Yağan >'ağmurlarla çamur 
) 1-ldıiı haline geldiğini söylü • 
~Otlarınıı. Peki ama. kendileri· 
.... harp eden Yunanlılar, parke 
'-'~rnİJ yollarda veya asfaltlan
) lf ltleydanlarda harp etmiyorlar 
..,•t Onlar da ayni daihk arazide 
~Yni çamurlu topraklarda dö· 
\ı\ Yorlar ve anlaıılmıyan bir 
~ ll\etle, italyanlara geçit vermi
t en hu dailar ve bu çamurlu top
~lclar, Yunan askerlerinin ilerle· 
~.•İne asla engel teıkil etmiyor-

t_.. İtte, bilhassa ordu kumandan-
4 lrıın ve erkinıharplerin gözün
~ .. kaçmayan bu hakikatlerin, 
"•'\in Yuıoslavyalıların da kuv
~hırnaneviyelerini artbrdıjına ve 

ternel tecavüdere kartı mu· 

< T ASVIRI EFKAR 
O.v•mı Hyfa 3, •ütun 4 d•) 

Vali Lütfi Kırdar 

Asker aileleJ'İne yardım i~İ 1 
Ay baııından ilihım•n nııkcı ailele

rine yardım işi kuraıl ışaıı csaslfır 
. ıtnirc ·irıılc tıimdiklııdcıı mlikem:ııel 
olnr·nk dev[lm edccektıı. Hn\kın nliı -
kıısı hcı tüı ICl takdıriıı ft vkıııdı·tlir. 
Vntnnclıışlaı f•. kuı aılcll'ı lnc vıırdım 1 
işimle giıgtcrdiklt ri :ılukııyı, ·hediye 
hnsusundu du kuhınıııuıı ıı kcrleri • 
nıizıien l'!!İrgcmcıııişll'l'dıı·. Hulkl"vlo
ri de hediy<'leı, toplnınak yolunda 
buyuk !ıh· ranlıyf"tlc çalışm:ıktndır
lıır. 

{Devamı ıahife 4, ıi.itu" 1 de) 

................................................................................................. 

MISIR Türkiye 
kabinesi ve Alman 
ve harp 

1 
siyaseti 

Hüseyin Sırrı Paşa eski Türkler ihtiyatf tedbirler 
hükumetin siyasetinden almışlar ve Hiller hare
ayrılmıyacağını bildiren kelini değiştirmigtt mec-

bir 1rutuk söyledi bur olmuştur 

KAHİRE, 26 (A.A.) -
Yeni l\lıs1r hi.ikurneti, Mı

sırın rnallım siyasetini ida
meye karar vermi tir. 

Filhakikn, yeni 'Başvekil füise~ in 
Şırn Pııea, diln 11ynn nıeclıslndc, ııc
lefinin ııi:ırasctini tatbik .·d<"blkccği 

(Devamı aeyfa 1, ıutun S de) 

LONDRA, 26 (A.A). -
.Mussolini'nin uğradığı he

zimetin bir ·felaket halini al· 
dığına dair deliller ço~al· 
maktadır. 

İtalynnın ArnaVlıtluk ordu~u, ital· 
(Devamı u.yfa 1, aUtun 7 de) 

Yunanist.ınır. 1936 ağusto· 
t1uııdan evvelki hali, İtalyanın 
1921 kanunlnniıdaki nıan:ıa • 
r<asını hatırlatır: Devletin sıfıra 
in mi) c namzet otoritesi üstiİn· 
de anarşinin \'C komünızmin çif
te yumruğu sallanmaktadır. V c
ni..:elos' un lınıarha:telik i ya· 
nıııdanberi, Yunan milli birliği, 
sağdan, soldan uğradığı parti 
ve ideoloji taarruzları önündf'n 
tam bir inhilale doğru ko ııyor. 
Politika orduyu kcmirmektr. 
berdevam. Memleket ekono• 
misi, gittikçe artan işsiz.liğin ve 
baygınlıklar geçiren drahminin 
vcrdii';i müthiş znıı.f yüzünden 
pcrisan bir halde. Milli i tihsal 
azalıvor. General Mctaksas 
bôyl~ bir ayda işba ına gelir, 
bozguncunun ve milli birlik 
düşmanının tepesine milliyetçi 
ve otoriteli bir devlet şefinin 
vıldırımlarını indirir. 

Anın buna, fazişm derler· 
miş. Ne derlerse elesinler, mu
hakkak olan şudur ki, milli za· 
ruretlerin tam suurile General 
Metaksas, dört sene içinde, iş
te bugün kendisinden on defa 
bü)'Ük İtalyayn karşı zaferden 
zafere koşan bir Yunan ordusu 
ve bu orduya imanını atılıyan 
bir milli birlik )"aı-atmı•tır. Döl'f 

Yunan ordusunun bugünkl 
nıuvaffnlı:ı ·etlerini doııl bir mil
letin hcıyran bakı.,larile takip 
ed«!rken, Başkumandan Gene· 
ral Papagoıı'un a keri dehasına 
1ayrılması lbınıl,(eleıı büyük pa· 
yııı ne olrıır.sı llvııngeldii:iini bi
livoruz : fakat uııııtınuyoru:ı ki 
General Mctakt1nı; da znmaııı· 
mızın en büyük askcrleriııdcn 
l.liridır. Umumi Harp•e Korsı
knya süriilmü~ olduğu İçin, bu
güne ka<lnr ) üksek asket kali
telerini dünya\ n gostercct-k biı 
fırsat bulamnını tı. 1 ahsilini 
Almanyndn, Potsdam harp a
kademisinde yapan General 
Metaksns' a Almanlar «Küçük 
Moltke> tıdını ''erirlermı~. Böy· 
le bir askerin, sabahleyin saat 
üçte italyadan - hem de italya
dan 1 • bir ültimatom alınca, 
yumrukl:ıril~ gözlerini uğuftur
mıya lüzum görmeden, müsta
kil bir millete yara§an tek ce
vabı vermekte niçin tereddüt 
etmediğini anlamak zor değil
dir. Anlaşılması 2or olan şey. 
İtalyanın, biti~ik komşuıunu i
dare eden büyük adamı ~m
Tnakta aöaterdiii g aflettir. 
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Arkadaıımız Trabzonda: 24 .................................................................... 

T rabzondaki lise 
binası da muztarip 

Neresinden başlasam, sapır sapı,. sallanan 
merdiven basamaklarından mı ? insanı gere 
gavarlıgan gırtık muşambalardan mı? 

15 kadar gemicinin hayatından 
endişe edilmektedir 

YAZAN: Eski Ordu Kumandanlarından 

Harp ve lngilİ' 
imparatorlu~.., 

Emekli General Ş imdiye kadar daha 
99 

I' 
1 A 1 Büyük Britanya adall t • 

Ali hsan S B S mali Manda ile AlmanJ• :,.. 

· - talya araıına münhasır ~"'80 ir Geçen harpte temin edilen zafer, ingi.liıı: imparatorluiu A· 
Evvelki gecedenberi Karndenizde r. l tirak etmektedir. Kanad;a !!'s.ı.• 

olddetJi blr !ırtıııa başlamıştır. Kü· 1st,
1

k1 a" 1 .r ranszz/arz Sarhoş etmiş Ve On arı vustralyanın tayyare tal~ 
çfik vesait Karadenize çıkamaınakta- rında yetiştirilen yeni ~ 
dır. serseri bir hürrİgef[e hudutsuz ler fİmdi fngiltereye ~ .. ""' Fırtına yfizündcn Karadcnizde iki nuyorlar. Bunlar, tezabural 
motör Jcaybolmuıtur. Bunların için- koşturmuştu 
de bulunan 15 kadar denizclnln akı· d 1 d ıılanmqlardıT. dakİ..., 
betlnden endişe c'<iilmektedir. Bu Jıil. m a a yas 1 a Süvey, kanalrnm tarlan 4oıİ'!' dlsc hakkında dfin limanımıza gelen kk elliz müstemlekeleri ve J" 
m•IOmat eudu" Bunlua gÖ<e ac•ba Mag;not hat· bette böyle gençl.,den mü'" ep yonluo Wa&ndan ;,,.;ıı,::: ..... 

-«6 tonluk Şükran moUh11 bir kııç tanın inşası, bazı ahliaksızlarm va- olacak milli ordunun maneviyatı b' t 
1 

a.aun 

f k 
' 

1 f '"d f h · o nı'ıbette yu"k•ak ve itimat verici ımma ve ev ..... giin C\'Vel İneboludan kereste yükll· a 1 tan mu a aasına rna ıus ınşaattan ..... için yeni (Dehli) de top~. 
yerek limanınnzn gelmek fizerc yola ve malzemeden ça1malarıntt ve olur. konıre, mesaisine devanı ~~ 

Trabzonda imar~ ~ pıı, bu ne blçim çıkmıı, fakat Ketken adası önleri_n. bu işi hasis menfaatleri için bir fi. iıte ıiyaaet, iktıeat ve milli ter- Şimali lrlanda, tngilldl!~ır. 
har ketı ve yapı 1 Yaza bina kuruş, çatı de bir taıa çarparak de!lnmiıtır. d ı 1 • ı" Jet yapmalarına vesile olmamış mı biye noktölarından, böylece, bn· nlubtariyeti haiz hir aı~ 
olarak göze çar· ~ çatış... Bu ne bi· Tayfalar canla baola çnlııarnk mo • e 1 1 r m 1 ~. dır? Bu yüzden seyyar ordunun rıı zamanında harbe hazırlanılu. Bunun Bqvekili olup, b~ 
pan y•nl bir "'y <im ;, böyle? lôru bntmaktan ku.tumoolnr vo '~" b;'Ook nok,,.nlannon ;kmal edile- ·· ı idi j la d b- -
yok, demietlm. Fa! Erzurum Lise • batmış bir ''auyette Kcfken &ahıl. memesi neticesi hasıl olmamış mı· Bundan sonra asıl ordunun barış mh uks a r ~. 8: k • ..1. ıoiid" 
kal <tnofta bin>•"' M •indrn ""'" lotc lr<inc "ğonmoılanl". d"1 zamanmdok; yük"k haz.,loklan • etmem.., oçon pe ..-...... dolaşınca gordüm kJ, şehrin garp Trabzon Lı"csı ! .. Ve itıraf etl'l)ek 111- I Bo.-.da kauude motllrü J.ıanbu: loı..nbul poll•l ml~lno ona" to- , • ve ıaHm ve 

1
.,biy.,; gel;,. Yok•• bedede bulunan Lord ~ !oı! kıyısında bu bakımdan bir kıpırdan- zımdır ki, ikinci i birincisinden be- in kadar yedekte götarmek üzere Ilı~ sadüf edilen bil' sahteklirlık hRdise. Bununla beraber Na:zır l\1agı· d d .

1 
iş b " tmeı: vefat etmitlir. Yeni Batv ..... ~ 

ma var: Mezarlık olan bir saha gü. ter! nıoUir tutulmuş ve bunlardan bin sile karşılnşnııştır. not ismini hürmetle ya<letmek la· j sa e or u ı e ı . ıiyııısete devam edip e~ 
" b" puk hnlloo getirilmiı vo bu Şomd• nr oJ..,nk! ŞOkrondn yôklil hulun•n ""'""'"' Unkopnnmd• u•on mOddrttcnbrri ,.md.,. Bu ıahk;mato ynpmoya ka- F rnn,.ya. ;k""'t nokta.,ndun bdH değUd;. Fakat 

7
..;... ~ 

A1'puk1"n •••Y•P •idrn yo!on ,.. Elbette Uk akla gelen ry tamir! aln,.k yllkünil hn!o!!otmlş, vr oon<n .,..ım.,lann kihyaloğom Yft!••n ka- ,., verm;ş ve başlaımoş olan Hnr- ehemm;yeıJ; b;, ku,uo ;,.,at olu· MaJ;ye Nazon, ,;mali 1r......,..-.. ~. nuııdakı, denize tepeden bakan c•skl Ev<'t, bu yepyeni bina, acılış töreni· ikisi birden ambarları su ıle dolu tildcn snhıkalı Arab Osmanın göğ. biye Nazırı Maginot, hiç şüphe namaz. Fn:msız milletinin iktısad~ lngiltcredcn ayrılmıyacağılll Jı e, yepyeni, heybetli, mukcmmel ve ıİın erte 1 ırunG b:ıştan başa tamır olan kazazede Şükran motor3nü :re· sündeki İstiklal madalyasının sahte 1 b . k k . B"lh 1 edil k V biz b d 1 k Ü el b·ır lı"vaa·a ''Ola ı t yok kı', \;'.atanının müdafa'""ını te· ter İyc:sı.yü se tır .. 1. assa ma 1 yan etmictir. 

111
• eldd•n ""' oke'Y•• bi• hal nlmoı •. "'' •.• e ona cNo Y•ı>nhm, ego • "" • '· • • o!do!!u anı.,, moş "· ~ y 1 • .d 

Ne mutlu Trnbzon:ı ki, im:ır i~ine bır kazadır oldu» duşüncealle (eyval- çıkmışlardır. Arab Osman bu madnlyay1 iki ııe- min ve ordunun adetçe noksanım kudreti çok kuvvetlıdır. anız, Serbest frlanda hükUlll 
en lıfiyUk bilgi \'C teıblye yuva ını lnh) diyecC' nz, <ıyle mi? Evvelki gece aant 21,30 ı;ıralarına nedenberl taşımaktadır. Nihayet dün telafi içirı bu hattı yaptırmıştır. iktısadi teşkil~tı harp ~a~ırlıkl~- mını lqıyan adanm cenup 99 
yl'nlden kurmakla başlamış bulunu. j Hayır, böyle ııey olamaz. kadar ııcyahnt M. geçmiş, fnkat tah· bu madalyanın ı;ılıhatindcn ş!lplıele- rına uygun bır surette ıyı tenınk ta kısımları başında bul..,... l ı Ar· h il d 8 U k Maginot zihniyetinin hasıl olma- d I · · H L • ,
0

,ı Vikoa Tnolnonon genç vo değerli m nen ••• .. ' enn <n m. •· nen b" poli• mrmuno, madalıayo a- ve ıanzim e ; memootor. arpOe neral De Val.,a, yen;"" "i/I 
Daha U'4klan, bln•y• oOy!r toplu- VaUd O"nnn Sab,I Adal, <kauoya o dar aroktn bh~··~blrr oldd_cth ~"' hp krndl göğsOndcld!e mukoye.o r. omda k~bahaı onun değ;!, onun ;,, yanyacak ıeylcrden Uyade da, bu bükômet;n .,..;,; ya -

ca gorunce, şonra adım adıru .rak- uğrıyan yapı> oz e\•ı, ciz malı ımış j fırtına çıkmıştır. ~ç nıotör bır nıud-ı dince bunun gaht.c olduli;onu anlnmış hKaleflerının dveN FransızM G_enel moda, tuvalet e.şynsı, lüks madde lizlcrin, yahut AlmanllU'ıt1netlro-j. g
ibi iti benimseml• bulunuuorsn da, det dalgalarla boguşmuşlar, fakat ve derhal vazlyettcm Emniyet Mü - urmaymın ır azır agınot d h k h · h r 

" J k ı . · · . . ' ler İ•tinıaline a a ço · e cmmıyct halesile yeni bir harp sa • 11.. bu yarıının nüksctıniyccclc şekilde . gıttıkçc kabnran denız ıırşısınc n dOrlüf•ünü hobcrdıır etmiıtir. Arab tnhkımat manzumesını yaptırırken 1 ·ı '•t'r Bu ciheti ürüncü fasıl- 'h ·maı· . ı. t .e ~ 
1 t>,mo.ıeoebi!mo" için Md mal •ahib! ke~tr yuk!O olan• kafolrden ay.-.!· O•m•n ynknlann"'k lohklkata bae- d "h I d " • d • • ven "''• ' • • muo o b ,., lbrar e mOf iJıl fi' ı olan Moarif Vekfıletınin de harekete! mıya mecbur olmuştur. Ru motör lanmıetır. istiklal madalyasının sah oFr uyu 1 mı· ~k e lınız b e~nemı~tır. I da izah edeceğiz. Fransa maliyesi kin lfanıi taraftan taarruz ":-....,._ 
gcçMesi zaruridir. dun sabah yükilo limanımıza gel - tesini hazırlıyıııı cüretkiir kıılpauuı- · ranısız po ıtı acı a~ı . u ışe 8~ >ep o kadar kuvvetlidir ki. iyi tanzim !ursa olsun, lrlanda serbest ~ 

Trabzon valisi 
Osman Sabri Adal 

l\Iaıırff \'ckiiletınde bu işle alAkıı· :n!ıs• fakat Şükran ve D~ııh: A r~lanı Jnrın yakında yakayı ele vcl'eceklcri 0( ~muhıtur. B
1
lum gıbı ~?;~~lııtler ve istimal edildiği zaman harika· metinin, bütün kuvvetile -~ 

da. mokom, ""'""'" r.;,.., onOdü. '""'" o!nn d!b~r iki motordm ho,bk m"hakkakl>r. " .. yap• •YO< ya, • ' ''..' .,. !ar yaoalab;J;,. Me .. li ...... c;. kadu ;,ı;kJil ve .... -~ .... 
rünün ·her halde nıufas•ahın yaı- haber alınamamı_,tır. . . . ==============::z::r duya bask~ ma~rafa ne !uzum han Harbinin bunca mauaflarına, dafaa edeceğini kat'i bir ı......-nıı" olduıYunı.!an "U'plıe e.tın-·'ı<-iın - Hıı ıınhıllcnll!kı tnhlıswc ıııta•Y?.11•• Onı".,eraı"tede • var~) demışlerdır ._ 1 ı · · 

.. ı; v cu ... ı ı.J d t '"' • · tahriplerİnt!. yııu 3n yer erın ı · ifade etmiştir. ~ raporunu yavau yavuş sabırla dik· lanndan gulcıı babllr er c: c mo ~r· b h • 
k ti k k k 

' ' ı -''en btr malümat olmadıtı blldı • --"'" SÖ.ll/Nf:Rf,P.RDR PAAT,/ • Almanya 1932 den illbaren re- mar zaruretlerine raömen u arp Hindistandaki ıi•ui -~ a e o ur, o udu tan AOnrn da vıc- eru ._. ır • , ... et:"'" 

danllr başba,, knlmk, o6y!r bfr iki I rl!mt•tl•. . • , . _ Y>JT BAŞf.ADI Onı,.,..ıı,,e, lik/eem;ye, ;nı;kam ha<h;ne doji<u •len on oene oonra, baıka sahalu- gelfoce> Daha z;yade -_...,, 
daklkarok dalar düoOnO' vr oşl k"-f _Go<M _mooonlok• "'' fn!nun '."'Yle- mOnha.,non llmt •'"•'•rm•ln" bllh· yüıfüken, b;, luaftan Blum ve da mu<ele düımekaizin milyu • füntUlerin mentap bul-.... 
taslye<IU'~ dokonOOen hallrtmck y~, dog.nr """· '"''"~mn si•ldrto.nd<n daf OOen "mlmlm dilodrn mba • puıioi. yan; aooyaHoıle<. d;ğ., ta- lu ourne M•Binoı i•hk;matono umum Hint mili; konırr~. ... 
lunu terclli ederse . Bıra:r. yorulur 1 bır ua ka_zazede Şukran motörü _çok reni bba~ı:ı~mışfhtıt.ir. B;ıdlkunılar lisanA ! raftan komünistler. Franuyı da· Vlİcude getirmişıir. Richilieu ve vakit ilan C'?ttiği sivil itaatsiz.lık ..ı. 
ama davayı da kökllnden l<.'nıizllye- tchlıkelı bır hal almış \"e bunun UZI"- ta e esı ıçm yarı r. I · '-1 ~ . hilil k d' 1 J B 'b' 3r.: 000 t 1 k 31 . bi daha t kr.ı • 
billr'. rinc W}'fıı ve kaptanlnn Deniz Anı- Anenk ıwminer sertıfikaaını haiz 1 gınıK ııı:a. ın e sev f! ıyor ar- ean art gı ı ). on u ' reketini fimdı r - İf"' 

Çok nazik ve gnyyur Trabzon va. lan! nıotlSrfine alınmıştır. olanla; ileride doktora yapabilecek- dı. Bu cihetı bundan sonraki fa - mil süratinde ve emsali dört tane mektedir. Bu hareket, • ,,,,. 
lisl, ilk karşılaşmnmııcl:ı , ı;c!Amı ı;n. \ :ılnız ıkl tıırfa dumenl idare için lcnlir. Sômincrlcrc az b!r yubancı sılda teşrih edeceğiz. büylik Vt! en asri zırhlı yaptırmış· yan mahiyetinde olmayıp,.~ 
babı müteakip kendimi tutıımıyr.rak $üknın motöründe bırnkılmı.ttır. dil IJilen ve profesörlerin ınuvafıı • lk ' . f 1 lb d d ·k t tır . Dunkerque ve Straebourg gibi vi atalet ve itbir1ijinden ~ .... 
uzun uzadıya anlattığım bu lise hi- Bundan sonra kurtulan motar diğer· katın! almış talebeler kabul edile- .•. ı~cı a~~l ha§ın ah azı re - 26.SOO tonluk ve 31,S mil süra- dır. Bu u.sul de Hindulana aJl 
kiy•slnl gitUkoe nrinn bl• t"""ü•lr l"inl karbrtmle "< bor <•k tehhke- reklrnl;,. """"" veç 'e arp, aıp eona - ıinde ;k; yen; mhlo huva>ör ;nşa nevi usulüdür, .- ~ 
sonuna kadar dinledikten ııonıa ... ler gcçinlikten sonra Boğnzn ırlıc • . sında değıl, ancak barı~ senele • k L-- d .,1• 

rindeki hazırlıklarla kazanılır. cıtirmiştir. 1 • Fa at wup za~nm • ol~ Hemen ertesi günü LiG()yi dyarete l.ıilmiftlr. T "l b h k t k I karfl ;ı..I 
..;tm'ıştı·. Kaybolan iki motörde 15 kadar .l emennl er---ııııııı.. S lh d •-·ı· h Fransız mılletınin, milli tcrhi· ı _ ır arc c .' a~ er ıge t ., 
•. ' u zamanın a ne e"ı ırse, nrp. · d H d sta Umum Y· 

Bu hall 
.... ıı·ıyetı bu-da ş· .. kranla •··yfn vnrdır. nunlann ikıbcllerlıı • ........................... ,ş ycce kusuru da çok değildir. Her iun. a~.. ın .. 

1
• n . :·· ~a,;.ı. .... ... ... K • t J f b Ja ıc o biçilir. u halde. harbin ev· 

1 
ı h k t b ~.._.. yadeUnemok e!imdrn •• ı,m... dro. ondlşr rdilonrktcd;,_ lnobolıoya rıs a a e 1 vel• bono zamanmda kazanolma• ne oluua nlıun, F<anm çocuğo, v• .. ng"' u "'?".' • ... ilİ'!' 

Ben, başka bir şey yapnmımanın kadar olnn ı; ıhillerdeki hiıtılıı liman- l . lıerşeyden evvel vatanını sever. · musa~d.e etme.mıştır. Bun ~ 
azabllc ııinlrlene sin!rlenc bu ı-;alıl'. !ara telı;raflnr çckllcıek moturll!ı mese esı lsı, yani temini lazımdır. Buna gö· _ . Gandının; eskı nazır, menı!'.:. 
ları yazarken. iızcrimc dıiı=en vazl. lıakkındıı m.ıliımat istcıımııştır. Dun 1 re harbi ordu ve ordu kumandan. V. atarı.ın tehlıke·d· e o!d~=~ kendı- reislerden çoğunun ismini~ 

· b b' Dıin Galrıtadc. lokanta tıc fC· 1 d 1 lh d 1 k 1 t ld • _ı.ı !eyi ynpmıoı oldu*um:ı kaniim. gl'ce yarıııııın kadar mü et ır ce-

1 

arın an cvve , su zamıının a sıne ayı ı e gos erı ıgı l.aman, eden ve bu harekete 

11

• tir ... 
.. 1 ktni ernafı tıanıma Bav Halit I 1 ı. h k (La · t ı:.ı~ Şimdi .. Mnnrff Vckl\leti ne ya. \'OP ıtcln•cnı ,tır. 1 dip omat ar Kazanır ve temin e - er eyi unuıara pntrıe es haber veren 1500 kitilik U..Jf ı.,,.ıı·ken ve kapıdan lçerı· gı'rcrken liyadan aşağulu/...-i mcktubıı a • 1 1 b hl k d d' ) 

..... ıl:u:·nk, onu merakla bl'klıyoı um dık.· . derler. Dip omaı ar ir de\•leti, en dang~r - vatan te i e e ır de mukayyet olanlar tevkil duyuluyor, anlaşılıyor ki, bu, zevk ~~=~~~~~~~~~~~~ j f d-'· ·ı ı f k "I k f d k' 1 ki - •-" hl b k
-

1
- d ,._ Denizde: bütün etra ın '-"'i a em e münaza. cer ve ço yu <ııe c a ar ı ar- rniştir. Şurasını da kaydea---_ 

•• bi lr Hn•t ann P anond•n '•· Snyon Ta .ırt Erki' ga,.tc•lno aya •okarlarıa, kend; devl.ıJe,;. la dövüom0<mo bil;,. Yeı"' k; ken· kı', seksen milyon Hint ma.IU.--mu~ bir l' ı>rdır. lngillz llrası ve Is.. lı J AT /ÇIN MO d 
Fakııt, bir de girlp her tarafını ö* ET i\'A ([, Y 1 • Dlin snııt 14 de dü1'kanlnrnnı-

1 

ni. kuvvetlı düşmanlar . kıırşı~ında 
1 

disi iknı; edil:ıin Fransa. a, ge - bu harekete dahil olmam_ıfl~~ ... •
e er, ko"e buca"'ını dolnıırkcn in. vı·çre frangına ı ı ı d ,. ya nız aşına a mış >ır \razı)'<" e çcn ıarp .. :ıonu ıı ın e ı • Halkının e serıyetı mu.ı T RLı:;n Et nııkliYııtı ı,ı Bclcdl. za bir nnfoı memuru ı cldı ve tn- 1 b k f J ı t esi d k kusur ı k • • ,.._,~ 

., 15 yeye gcçtıktt•n ı<onrn ren z ıç n l' hclnlanmızın krl•tnl <"nmclnn ~·ıı· 1 d k d k 1 f 8't" sanın, adımltırının geri geri gıttigl- u .. ,. nlo•"rüıl •.•upılın.nl"ft olılu"ıınıı lıı·· t' düşürür t!rse, or u ne ·a .ır ·u..,·· ya nıı m~ınev\•cr geçınen_ s~~ı ~-n olan eyaletlerde, müslüman. - _ _. l 
· d h k p i ·ı k ~ ...... -• '"'' " pıln•aı;ını C'mir ve le ıg <'l ı. ) 1 l b k hl' k l - f h t <l k 1 er-ııı du)ımıma ı ve çın en: cA N eş- r m varı ece yazmıştık 'fftrk ışçMnln yaptığı bul Her el kküııdn tabulil lllC\'CUt vetli o ursa o ~un, ıar ın ·aza. ll a sız ıgı ve ııe a e uş ·un U· vekil ve Nazırlar istifa etnıı)' 

kc hep uzaktan seyretmiı olsaydım S b d motörlerdeft hiıint'isi dün dcnrze in- olduğunu ~lh•lf!mcnıize karşı. Re- nılnınsı giiç olur. Geçen .. Cıhan ğüdur. Sıavısky r~z~~etlcri buna vazifelcrin.e d_eva.m etmekted~ 
da, qiğ!no aeop içine sokulma,.y- er est öviz veya hususi dm!mlştlr. ikind mntô" "• d•ot ""' !rdiy,n r. oon•idn· doyc '"''"''"'" Ha<hmde Almanya ve muuefok· b" . '"'~ldu. Kumun'.'''"' ve oo•· Mecu•i Hmllolenn ummn .-.. 
dom ..• d mem .. i imkim olmuy0<. takasla yapılan ihracallarda """ """' den!" ı ..... "~"' V< "" ••nmk .ıııı. ı .. ; bu hale düşmüılerd;. ••!"'I"' meyanondako vaıan_~zl~r, mm; kone«•; tetkil&lına ......... 

Bunca emek, bunca zuınnn ve pa- Takas Şirketi şimdiye kadar suretle deniz et nnkll~·nh işi de tnml\ şu zıını;ındn tnlıclii .ieğlştlril -
8 

d b k h b' k _ lıaınler balı ıs mevzuu dcgıldır; müslüman Hintlilerin de ....,.-
:raya mal olan Trabzon lisesi de, J • men hıılleılilmiıı nlncnktır. 1\lrıtllrl('r nıP.!!İ "'•bcbini ııraştıl'(lık. $chri un an aş a, ar ı azanrna b 1 .. k h . • k • • tr 
topko Enurumdaki '" gfüi, •••• gö- ya nız dolar ıçin prim veri- on ton!ukto,. itcoınrn motör "' ,.,. '"'''""' ;çın Udodiym ,.,.t.,·ol- yo ıem;n eden okinei ""'"'· okıo- u~ •• mu~a ·aşa a<oco, 0~0• Hmt Muhammedi ÖmUnl ._ ... 
ae hoı &örüne,,, "'e buk•ı• nida • yordu. B untlan sonra do la ra ,,, o!aruk kullnnoı • ., kt .. ·. ı:, •• ma.,na kao-a, , .,.""'"""'· ç.,k .. ,,,,. rd". s;, dev leı in ;k,,,aı a. pol oı • mahl" k !".d "·. Gtçen c ohan ıoyan ıa1k;ıaıo vardor. Muo:i., 
""··· N r diyrylm bH mem ki, •ü•lu tahvili kabil O lan İngiliz li . bl r •Y ""a itmam ed iltt•kol ,.. '""'"""" o!d"k. 1 ıem;. 'anayii. mrm balan bu•;; nk ;; ! la< b"' d C. f "'" cova dannd a ve ! man ıe,ı.naıo b;ı.,af da~ 
püslü, clclli bicili bir koca rnnketc . Şimdi. ~ıi11. ı1nltanııt 7.ıımnnı· ı' harbin ihtiyaçlarına \C taleplerine j V?ı~un .. orıldrınde kahramanca tadır. Merkezi hük\amet, 1111-: 
benziyor. E\·et, 46ı,·lc bir ııımaneık rası ve Isviçrc frangı gibi Adliyede r lk k lk 1 .. ld d"" .. "J" t clovıışmuş olan F rırnıız çocukları Umum'ı Yal:•ı'nı'n elinde balal' d 1 . .1 mıdıı? tıııat ve a ınına ve c • gore cvve en u.şunu up anz:m il . d J . - - • sevkle temrışa e ilsin di)·e bol mu • paı·a ar için de prım verı • J j h:ızlıoıınııı 7.amanmdn tıoylc Rcle· d'I h d l bu harpte de e erın en ge enı d:.ıiundan memlelıı:etin harp -bvva, bir parça nlçı, ve bir hayli + ADL l'El'E GEI,F:.V lJ R b' e ı memışse, arp esnasın a or • I d .. 

1 
k . d • pnak'-~' m"sı' kararlaşmıı::tır TAılJ}M A ili V k"I t' dil t divenm fuzuli nıasl'nflurla ır d m ha b k d ı· k'f ı yapmıt ar ır; o me ıcap e en nayiı' 1nailtere :...:n ,..fı ....,... --adan vücut bulmue bir azametli " v · n - c )'e e "o '· n s- " urıun u re e u re ı ı aye • 1 d d" .. .. ··ı ·· 1 ' . .,. ~ ..,- . __ .ı .._ ~et sanki!.. - tnnbul Müddciuınumtll&-lne bir ta • takım muhtekir unııuı·lnrıı blı ke siz olur. Bu hususta la.ı:ımgelen 1 yer ?r ~ _me~tlçe Ob\ uşl up:; muş· Avustralya ve Yeni Zeumu .,.:" .. 

mim göndermlştlı-. Tamimde MOdde re daha zeıııı:ln dmıye mAna vıır f b 'k 1 lh h 1 lt~rdır. lltı mı yonu u an ı· ranaız minyonlanndan fnaütereye ı-:: Nere.:ıinden başlasam acaba? .. Di!· E'·liya Çelebi ic.in abide !umumi munvinlcrfnin, h~ş kallplc- ınıdır'l ft rı a ar, gu zamanı a:tır ıın- eairleri hariç altmıı bini ıeçen d 1 l .. d ., .,,,_r.11:: ~ 
.. oimd!don •apır up•r •allanan • n oo•ann v -b 1 1 Bo,.ı" '""'"""' '" norv""';' malod ... J,ı;h,aH mümkün ulmo. r •. 

1 
•.. : "k• •• b" . •m ç n &•• eq en a-~. _ _... 

merdiven parmaklıklarından mı, da- dikilecek rın, me 
1 

e mu aşır l'r n. olıırak Cclr.dıvcniıı bızlcı 1 nıaııı a- ı · · b ·· "k t ki t 1 ,. ransız 
0 

uıu. 
1 1 

yuz ını ıeçen lar dahi bu cephede kullan....--
. bnzı günler i~e gclmedlkleriııı ve)a . y~n şey er hıçınf. uyut sko. ar e - F'ranaız yarala11, 10 mayıa 1940 tadır CenubAı Afn'ka blr".:r.: 111· ha ıimdidon ayaklara takohp yor Y" Tudng k!up lotnnbo!u •mnlor O« grld;klorinl ve bonon """'" """ fa "'"''"'"" için nlô•k"d"·'""" mm v< mu o .,a r m• • 0<ap e • 

5 

• 

19 
O k d I • ... d-lor 

alklllen mueambıılardan mı, daha kolu Reşit Sııffetin başkarıiığıııdalçilmcsiııl bildirmiştir. <>lıt:mmlvı:tlf bir n\zı il•' nıı.ı:.ın d Ak· 
1 

kd' d h t d dan 2 hazırıın 4 a • ar ya - minyonu lnıiltereye yalnız..- ) tfmdıden boy boy çnUamıı duvarlar· lnkıliıp rntızesinde bir toplnntı '-'tıp- • _ dikknti~ın celbediİme.'llnc delile - er.b sı ka ır de, aTpı· ed orb.u nız kırk beş günlük muharebe!~ •İatanın cenubundaki (Kea';#ya ' 
dan mo, daha ehnolidon... RO,.•ra m•• vr ha" m".Sclor mh<okore oo;ı. '10ddo umum nm•m u n •< · ""'" an •e ri<a odoyoM. Ue • 

1 
f" •• 

1 
nn kmbanland". u meoe ede ln.mz müotemlekesöne ııönd• J ı ilik l ı b-tü ı ve unun uman anı, e ın e ır . B I 

1

,,. 
dayanamay>p kmlmoı. dokü!müo pen miotio·. E"'11mlr. "'"'" k""'" •· llye da!relorlnr Y•l""•Ştn·. rin "'"'''""'· al= '".'"',u ve~~ •feg• o an ovco· geçen Ghan H.,b;nden somok;, b;r miktar layyare ile yanlaP ~ 
...., kDltlodndrn, altianudan •• "" "'mnda, Evllyn Crlobl nammn bu * MÜDOEIUMUJJ/ İY/L>JŞTi TASVlııi EFKAıt - 01' iki nm va,.ye me u"''· Franoanon m;Hô t0<biyedek; kuou- mekledU-. Bu domfoyonua Ptı1!'.. 
san kapılardan, duvarlardnn, akan büyük Türk muharririnin Kasımpa· _ Evinde geçirdiği hir knzn neti • gUn tıvvel bir ı;abalı refikimiz bu Nihayet, sul~ zamanı .. ha .. rbe .. ha. ru, zafer sarhoşluğu neticesi ihmal lindeki Rodezya hükumetleri ;.-tavanlardan, dökülen sıvalardan, ko· şa_dnki n_ilc mczarlı;;mdı.ı, hir abide ~esı·rıd", ava;;.1 kırılarak J>ııJııt Mu. ınev•ua •-mas etnıı·· ve •u 

0

1ra- 1 t d f 1 .----* 
.. ~ " ,, • > " "" ., ., " zır anmayı_ e. mın e en uçuııcu .~a.· ve se a ıl!ltİr. Avrupalı halkları kimilen ns--"" bmmaklonlnn, tokanun boru- dokum,,.,, "'"e'"' '"'d". JJlkllecek •~i h .. ı. • .,;ndo todn.J alton• oh. da ı.u <-lbl """" '""'rnflann ı k . loll 

!anlan '"" banglşindon başın,. m, abldonin e<kh '""'' takn"fü rı ,... nan l .ı,nbul ~!ilddriumu mioi Hlk • o"'" dnrn '"hmo! od'""'"''" vo l •oma "nun" •;:em e "pl • •;nçl ,.,. Dört ocnd ;k u•un ve amanm "kmdan bulunduğundan, saJ?, • lnıııurlann, nksaklıkların hangi biri- mlştir. Toplantıda bıılunanlarclan ba 1 nıet Onat. ı~·ilcşm1w ve dün snbııh b:ızı sutau lcı-c ıhtıkur ve· ill•ııi nı, vj~~n ç~cAu ... Jarılı ~Hllı bırl_ık bir harbin neticesinde, ümit edil- nisbetinde Kenyaya asker ıo:ı .. ~· uy'"m aonba? zo!nn ôbldrn!n bir oıak yahut bi' ad!oym .. ıe,..k v'""'""' baoinmoo· v<oi!mom, ini I•• ml;to. \"'""" • ve m• ' mo ·uoe vo u" " ' ""'""· · b" d k akl detmek suretne de yardın> eu Y

ft bi l 1 r 1 1 b b- t 1 ·ı . - ., 1 1 • d ··ı ... k" n mek ve hn:zırlamaktır, Bu hususta dın~yeıı ıfr zam,an ka, r uc·b arbına yorlar Şı'nıd!'-ı' harp ın· aı·ı=· ... z nere ıraya mıı o an u u.ı o m:ısını ı crı ı:ıurmı ş, :ıazı arı tır. a.- şıı>1<H .. t<'n ıınlıyoruz ı, c I b b I • uşen z.a er, ıer ese era ıer . m , • ... -L tılnanın muıılukları var, faknt suyu da bunu ılbideyl inşa edecek heykel- -------------- IPdiye bu krıstnl trıhclıl işi üıc • nnn ara. a a ara. mektep O"reı· 
1
. l d k h . paratorluaunun münhasıran fll•" 

• Lt k 1 l f k t t b k 1 t . t l U ıindh cı'dd"ı "larak ıfurııınkt.ıdır. t 1 . h . l 'k •• '- rnnsız arı a ço sar Of etmış • ,_.,. .. ... ur. yrme u on an va" • • "''' "a ., ma""' a•·.,,-r r m' r. " • men e"ne, er nevı genç o leş••· 
1 

b" k I b ki I • ı;. un'"'u öle meskôn p.,._., mutfai"ı yoktur .. ve bahçenin bir k(). Di~er taraftan lnkıliip mOıc ine de AÇJK MUHABERE.. Iliı. karfımizln şikııt·ctinı , uknrı 1 • t b' l'LJ · ._ · k 

1 

ve uıı ın a m a a ı aert zın -
0

a.. 
_ _ ~ a ına, spor ır Ut erın , uırço I b' d b' b k nın ana memleketle yekvücut ,.sine kurulnıut dumanları tuteo Istanbulun ımarıııa çalıı;an ldmr Je. \'a dercedcıkeıı, kHrilınız 

11 
fıkı r - 'f l el" E· k c.ır •'rı ır en ıre oşanara ıer • a.. k l 

.. h . bl • vazı e er u er. :.ger vatan ı;ocu • . b h" . t k ·ı F 1 duklarını tebarüz ettirmlf' tir ,. wca koca kn:uınların başında, cpçe rin i. im crını avı rer levha asıl- de olduğumuzu da ilave cdıyoı ve I ' I 
1 1

••. crı ır urrıye • te mı ransız a· • ~ allıyan bel az kulfıhlı ıı~:çılııra ba- mosı münasip gôriılmLıştür. Hu znt-1 Bay Kamil Tekin (Bigada): bu meseleyi tenkit <'dm ıdiki. ?h~· hm~mft•:t gençhıgı vntn1nın ta rı başıboş ve hudutsuz koşturmuş· merikalılann da ingiltereye ~~!.. 
arkl'n, bir çetin muammıı karşısın-, lar fstanbuluıı lhyııııınn heı· husu:otn f mtihanı kazanmı•sınız, tebrık e _ mi.,ın nıutnlcasına İ"tırnk cdıyo. rı 1 e e e.rıne. ka raman ık ve f cühkir oldukları malum old~-:-_. 
a k lm•o lnonn holi!r kmdi krndimr yardom rtml• "''""'" olacnk ve deri•. Tayin ko m•na mUraeoat ctmo- r"'. mg~ı. "~nne uy.un " şc<o • dan, Anglo • Sak,.n ôlemonl w ,.. " f h' 1 . b' ı. 1 tur. • • .. 
oylenlyorum' Bu no biçim yapo Y•· ·hali hayatta buhuuruyaoaklud.,. ni, lü"ms<liyo,. de Luyu:ulu< ve }eloş""'""· el- (O•-• •••) harp lyke birle,füm~ oluyor. 
ll!l!! ..... ~s:w::z~~::saı::s:e~~~---~96EZE2!'~~~~--~~~-.,.,--~~~--~~~~~~~~~~~~~~~,,,,_~-----:-~--------- ~fuharrem Feyzi TOG:!! 

Şefkat masanın ba~ından kalktı ve mir.dere oturarak hüngür hlln- go~t··ı ıııek .ııt'Mıycıı bir hı nn, k tüı unı oldukt:ııı sonra senin karşına ~ 
'lir ağlamıya baııladı. Onu bir mllddet kendi haline bırııl:tık ve ses!· Biir•iJk milli roman I çıknıaktoıı elbette çek.mı. Doğı u: Mnk•udı dıı l'lli rahatsız etmemektir. nızi çıkarmadık. Sonrn annem de, ben de, teselli iç

1
n ne 11öylemek Jü- I•'nkrıt ııteııin onu bu hail!~ r!e e kisi gibi severe(:'inl IJilirso tercddiidıi 

lmsa söyledik. Şefkat bizl lıiç din !emiyor, anlamıyormuş ~lbl, klndi knlıı- mı? Bunu ona tcnım l'tnıck tc ı;,ıııa dCişer. lı'akat sen evvel& kal· 
endine, yüksek se le: cNeler çekmiş, Allahıml>, cBütün ömründe kö· uine sor. Onu bu k:ıı'!ı:n ı>\ iyor musun? Onu bu lıııllle de eskisi kadar 
1o1rüm kaldı!>, cDebşet! Deh.ectl> diyordu. Sonra bize dönüyor: l'«'vebilil' nıı,.ln? Jlcnı !stlkball de diışüıı: Se\"nıiye de\'am edebilir misin? 

- Nasıl çalışacak? Nasıl yaşıyncak? diye ıoruyordu. Eğcı kalbin bunn em n~c bıı l'nınlycti ona vermek tc kolııydır. insan 
Annem cevap veriyordu: • kulbı beı şeyın çnrcsınl bulur. Eh erir ki istesin. 

- """'' .;,..,. dr/ıll y.. • ... m... Eskl•I glb; çahı" ••• M..... ya zan : Server BED I 6dka t beni pünllklrn t d" """"'' faknt • ~·· bir. ~inden, ka!binl 
Urur, yazar... sorguya çeki:,.orrnuş gibi derin bir cıddiyetle gözlerini kapıyordu. Şefkat hıçkınyor: B k E t B k 

b • .nı. n 1 d' rd - ae a... ve ... aş ·n ... Daha fena... So d - Onun ne G.r .... eme er vardı, ıyo u. Şefkat iki elini de yüzüne kapadı: ı um: 
- Neydi emelleri? diye AOrdum, sakatlıtı miinl mi? Avukatlık mı - Aman Yarabbi! ... Ne felAket! •. Ben onun çektitf ıztırabı dilşfi- - Değil mı öyle 1 

ıpmak istiyordu? nüyorum. l\Iaddl ıztırsp değfl, hayır ... MAnevj utırap... Ben onu bul- Geçen scferkı gibi :;-ine cevap vermiyecek rliye korktum. O Hman 
- Yok, hayır, hayır ••• Eserler,büyük eserler yazacaktı. nıadıkça 0 beni katlyen arııınnz. 8C'yflnin nıfifrit ba"'lnsiyetinde ne dcrl'ce haklı oldu1'unu kabul etmek 
- O halde? Ne mAnf var? Bilakis bu tecrübe, bu ıztırap onun ru- Jii:r.ımdı. Fakat bu 

11 
•lamnlnr, hı,.kırmalar ne.ydi? Rt•lki <le czefknt, Scyfl d • 1 Annem sordu: ~ >.J 

)nu enn ""rl•. - Faknt nadn bir do ç""uk olaook, bunu dOıDnm., ml1 oağ knhn" "'" blle, kinde ö!rn bir hayolo nğhyordu. Aşkta oevdlfimlz - Evet, fakat ... Siz onu bilmezsiniz ... Pek baeka bir ruhu vnrdır _ Hele onu duyarsa büsbütun fenn olııcıık ... Ne blhlfn! .. Buraya de hu harnidı n lıaşka nedir? 
un ... Şimdl anlıyorum ... Niçin mektup yazmadı bana ... Anlıyonım... iki ay evvel bir İf için gelmiş ... Bu kader çabuk ... Nı bil•in ? .. Çıldırır Şefkat benim ce-vnp bekledlğiıni görfince dedi ki: ındm ·~-· •rbk ..• lmk•n• yok .•• Bı. daho bann kendfoi hiç •••- bo!ki... _ '"•bit .. Knbi! m;ı 

0
,. 

0 
kndm· vl,,!nn"' '"'""'' On• böyle oldu 

.['alU ... Oldfirür kendialni, g!iııtermcz. -#!-- . b h dfyc bırakıı· Illl'"ını'.' o'"nı ı·u"ııün ı;oııun·· kadar "'Anından ayrılmHk iste. Annem sordu: S.a-t ;renı aıtan ıçkırmıya baıladı. ,, .. ., 

- Niçin, kızım! Söyllyecek liikırdısı kalmıyan annem y!lzllme bnkıynrdu. mE>m ... B<'n çalışırım ... icap erler~e tnhtıı silerim, caınaşır yıkarıırı, yine - Onun tabiatı öyledir. Bilmezsiniz. Çok ince, çok garip bir tabiati Bu sefer kızın yanına ben oturdum: onn bakarım. 
rdır. Bazan yaııafında bir ıivllce çıkar, yahut nez.le olur, o zaman - Dinle benli dedim, ıığlamn ı nız bunların hepsini annemle düşün- 1-'akut bu cevap nıe5deyl hallclıniyordu. Seyfinin ietediğt nıerhamet 
iyi oluncıya kadar benden kaçardı. Çünkü en ufak bir çlrkinllkle dük. Seyfllc de konuştuk. Ne konuştutumuzu biliyor musun? değ idi, nşk sad.:ıkası dcğ;ldi. Scyfj kendi ine acınmasını dej'll, hayran 

ni rahatsız etmek istemezdi. Şefkatin ağlamaııı durdu. olunmasın ı istlyoı·du. 
- Niçin? Sen onu öyle görünıen rahıtaız mı olurdun? Sualimi tekrarladım: - Ona }"alnız mcı hnnwt m! ediyorsun? diye sor<lum. Onu bu halile 
- Hayır, hayır ... Ona öyle gelirdi. Ah ••• Bllmezs1nlz... Çok ,.e. - Biliyor musun? eskisi kadar sevebilir mısin? Ben aıııl hunu öfrPnmek istiyorum. Yoksa, 

U, ~k alıngan ... Nasıl diyeyim ... Çok başka fıısandır. Turgut bey - Hayır! merhametle, :vazife hisllle, anne olmanın verdi~i mecburiyetle ona ba-
beJJd bu kadarmı bilmez.• - Peki... Niçin dinlemeden, anlamadan hemen lıüküm veriycırsun? lca<"ak'Ulu ... 
- Jt'akat ti•ıdi nsi7et baeb... Seyfinin tablati baklanda ıöyleditin çok dojru. Yibilndeki ılvllceyı sana 

:!•tıııınuuııııııııııııııuıııııııııııııııuu11u111uıı 

·I Vecizelerin Şerhi 
'llJlllltllflllllllllltllllJUlllllUllUUlllllN"llJll 

Yalnız mide ve meofa• 
ati bakımından ifleri 
muhakeme eden bir ;...,.. 
sanın asil olmasına iaa• 
kan yoktur. V 

J. J. ROUSSEA 

İnsanlar ıahsi menfaat " efl
ditclerin üzerine yükaclebil~ 
zaman cemiyetin içinde kJı~ 
kazanarak paye alabilirler. !~.; 
nız kendisini, mldesinl ve .....-
menfaatini dfişünen adam, dit 
bir Alemin içinde, hıısls teiiklrf
lerin kurbanıdır. Teaanlldtln, .,... 
şeri bağlılıjCın icabı şahst endi ... 
!erin üzerine yükselebllm~' 
Herkes bir tarafa çekerse. IW"' • 

kAm bir alemin içinde binbir te
zad husule gelir ve bu tza~ 
da ıztıraplar dolar. Beeerf;y.,~ 
hafıza ve kalbinde yer a1all ~ 
unlar cUierklm olanlardw. -
seau da ıubndaki .e.De .. ıı. 
klkat;j teb 
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ltlınanyanın har) l~AIU!ölö TELGRAfl.ARI 
h~:;ı~~~~r.~v.m) yeni su projesi 

~l!yunın bagtln de hazırlanmakta 

~Sl<ERİ VAZİYET 
. ,. lnsilizler 

yar 

artbrmabyıa 

diyorlar 1 
(Ba.ımalcaladn cf111Gm) 

~SON !!\l HABERLE Q,~ 
Amerikan· Japon ! lngiltere Başvekili Antonescu 

beyanatta 
bulundu 

ın ettii:"İne hflkmedcbiUriz. 
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All'!Ulnya böyle, eVTelcc iyi düşil -

~ r hazırlanmak yüzünden, ıterek 
ıe~ 0nYa, gerek Non·~ ve Fransa 
~kl'lerini pek az mütldet zarfında, 
~ ıert bir tanda muvaffakıyetle 
tek ve ikmal etmi: Ye pek az dcne
ııı kadar zayiatla bunları başar -
1 ı~tır. İstihsal ettiği muvnffakıyet.
t'! _Ve hasımlarma verdirdiği zayiat 
~üne geürillnıe kendi zayiatı 

ıltaten azdır. 

1 .\tınan mcmbalanndan çıkan ma -
~ta inanmak icap ederse bugüne 
daıt ar harp Almanlardan pcl< az fc
~ irlık istemiş; şimdiye kadar du
ıa~ oldukları insan zayiatı nncak 
.ı.~o harbinde verdikleri zayiat kn
-cıtıış. 

l Şiındl!ik Almanların, Avrupanın 
b~ra kıtasında yeni bir yıldınm har
Ilı. Yapacak saha ve hedefleri görün
kQliYor. Şu halde Almnnlann bugün
ha harp hazırlıkları ve istihsaller:i 

11 
ıı~ı sahada ve hangi hedef üzeri-

1:1t~? İngiltere ve Amerikanın ham
d erı karşuıında Almanyanın boş 
b Urınarnam ve bütun çalışmalarını 
il hamlelere karşı teksif etmesi icap 
~;ceği ufak bir tecmmülle buluna-
"!t, 

.\Şu halde Almanların, İngiliz ve 
d llıerikan lianılclcrine mukabele c -.:;:ek surette hazırlıklnnnı ve istlh
n 1~rini tanzim etmeleri liızımgelir. 

iltun kabiliyetlerini tayyare ve de
~~ltı scfineleri imaline ve bunlara 
--nıgelen cephane, torpil, bomba vc

'aire ihzarına hasrcyledikleri görül
llıektcdir. 

Son çıkan haberler, bugünkü Al· :an harp hazırlıklarının bu sahaya 
d asredildiğini ve bu istihsallcri son 
t.etteee arttırnııya çıılı~tıklarını gös • 
?rııektedir. 

lı-~~tnanlar, Avuatralya, Kanııd~ ve 
~ Amerikanın tayyare imalalm
~.lı:endllerile rekabet edcnliyeccklc-
l ı, gerek tayyare ve gerek deniz

' t.ı sefinelerl yapmak hususunda 
~illan istihsal knbiliyetinin dünya
d en büyflk istihsal kabiliyeU ol -

12~ıınu ve bunu muhafaza edecckle
~ iddia ediyorlar; bu lilflar pro -
'tanda rnahsulüdar. 

ttı~'1.~tere, batan gemiler zayiatını 
ı"'*'lı için kuvvetU membalara ma • 
~ir; Norveç, Danimarka, Holan -
-. Belçika ve hattll Fransa ticaret 
~Ctnilerinin büyük kısımlarını eline 
"tlrerek nakliye sefinesi ihtiyatını t bı.ı1ctannı arttırmıştır. Anıerika
' da yem ve eski şilep mübayaa
~a çahşnuıktadır; denizaltı harbi 

Befer. geçen cihan harbine naza
~ıı., daha muntazam bir usul tah -
ıı l'lda cm-eyan etmektedir. Alman de
f lıaıtılnnnm, gemi kafilelerine mün
~ertt hücumlardan vazgeçerek, bir 
aç denizalt.ı tnrafıııdan müşterek 
~ tniiltehit hücumlar yapnuya baş
di klan son hnftalııroa görülmcktc--

r. 

Alınanlar harbin b:ı~ındnnberi, 1' 
'~ %arlında, cemaıı yedi milyon kü
~l' t.>n gemi batırdıklnrmı iddia e
!1Yorlar; İngilizler ise bu zayiatın 
1 ç bu~k mByon olduğunu söylüyor
dar. Bunu doğnı kabul ettlj!imiz tak
b 1rıle, füıUlstc ayda 250 bin ton gerni 

· atıl'llmış oluyor. 

İngiltere ve Amerlka san:ıyii bu 
lloksanı tcliı.fi için gnyreUe çalış • 
~lıı.du. 

l:aki Ordu Kumandanlarmdan 
Emeldi General 

~ AU iHSAN SABts 

l~nıirde demir 
baadeni bulundu 
~ İzrair, 26 (H~ust) - Şehrimizin 
liı~rlıdere mcvkllnde, dağlarda, köy
.\J er bir demir madeni bulm~ludır. 
1 iltadar makamlar derhal tetkik -
4~•. bnşlnmı,lardır. Numunelerin 
k lıli lai bittikten sonra, demirin 
t e~Yet bakımından değeri an!aşıla-
aıı.tM.·. 

İtnıire 500.000 İngiliz liralık 
manifatura geliyor 

k İzıuir, 26 (Hususi) - Ticaret Ve
~etlle temaslarda bulunmak üzere 
t "karaya gitmiş olan ?ılanlfı~tura -
,1tır Bi:::-liği murahhas heyeti Izmire 
l'dı;tt ctmi~Ur. 

g
0
fJZ6rn ve incir ihracı mukabilinde, 

ln.~000 İngiliz liralık manifatura 
l ~lı hususunda, İngiliz mümcssil
~le bir ımlnşmıya varılmıştır. Au
l' tııanın beş nı.ilyon1. ibltığı yolunda 
t~JPtlan müzakereler ınüsbet bir ee-
1 do ilerlemektedir. 

BUGÜNKÜ PROGRAM 
8·00 ?düzik 112.60 Haberler 
::il5 Haberler 13.06 Şarkılar 
1 O :Mllzik 13.20 Orkestra 

.45 Yemek listesi * 
13 * ls.oo ımwıc 
ıa .ao Sarkıl ar 18.SO Konlqma 

18·45 Cocuk 21.IO Konuşma 
1Q~l5 Coculc(müz.) 21.25 Şarkılar 
lQ. O llabc.rler 21.46 Bando 
2Q. 415 Fasıl 22.30 Haberler 
~O:l5 Gazete 22.46 Müzik (caz) 

4Ii Küme sazı 23.25 Son. 

l"IYATROLAR 
ŞEH R T YATROSU 

Dram kıuaı: 

AYAK TAKiMi 
ARASINDA 
Komedi 1mmı : 

(DADI) 

30 milyonluk tahsisatla yeniden 
büyük işler yapılacak 

münasebatı W. Churchill'in oğlu 
Tokyo, 26 (A.A.) - İmparator, 

Vaşiııgtona bilyük elçi olarak tayin 
~~:::..Amiral Nomvrayı kabul et - R. Churchill 

Ankara, 26 (Telefonla) - Muhte
lif mıntakalarda yapılan su işlerini 
munt:ısam bir program tahtında ba
şarmak için, 80 milyon lira ne ha
zırlanan büyük 6U projesinin tatbiki 
ilerlemektedir. 

kavemet azimlerini büsbütün pek
le,tirdiğine hiç fÜphe edilemez. 
Harpte bir tarafın gösterdiği ce
saret ve muvaffakıyet daima di • 

devlet sulan ayrı ayrı tarif edil - gw er milletlerin maneviyatı üze -
mcktedir. 

Diğer taraftan, Yonlyari Şimbun 
gazetesi, yeni elçinin Amerikadaki 
vazifesinin nezaketini hatırlatarak 

Parlamentoda 
Rumanyanın «hakları» ?t 
Blikreş, 26 (A.A.) - B.B.C. 
General Antonesku, dün gazetecl-

lere beyanatta bulanmuştur. 

Bundan boışka, Nafia Vekileti, ye
niden tahsiı.at almak üzere, bir su -
lar k:ınun projesi hazırlamış olup, 
:MeclLe sevketmlştlr. 

Sulardan istifade oekilleri, batak
lıkların kurutulması, suların ve su 
yollarının iyi muhafıızJ&sı, göllerde 
seyrüsefer, kereste vesaire nakliyatı, 
tatlı su balıkçılığı, kanalizasyon ve
sair bir çok işler projede ayrı ayrı 
göstcrilml'ktcdlr. 

Ölüm, doğum, evlenme 
hadiseleri Proje kalıul cdfldiği t.a'kdil'dc, yur

dun en mühim dertlerinden biri hal
ledilmiş olacaktır. Ankara, 26 (Telefonla) - Dahili

ye Vekfılcti, bir sene içinde, bütün 
Mezkur projede sulann vaziyeti, yurtta vukubulan dof,-uııı, ölüm ve 

ve u mükellefiyeti ayrı ayrı ı;üste- evlenme hadiselerinin tetkikine kn -
rilınekte, umnmi ve hususi sular ve, rar vermiştir. 

•• 
Orfi idare Komutanı 
tetkiklerde bulundu 
(1 inci aahif eden devam) 

Örfi idare mmtakasına 
çekilecek telgraflar 

rıı çalışma müsaadesi verilecektir. 
Bunlar yalnız camlarına cdoktor> 
d\ye birer le:vha koyacaklardır. 

Seyrüsefer memurları bugün hu -
susi otomobillerin motorlerlni mü -
hilrlemiye başlıyacııklnrdır. 

Deniz vasıtalarında 

rinde büyük tesirler bırakır. 
Diğer taraftan, Yunan muvaf

fakıyatınm böyle tevali etmesi, 
Bulgarlar üzerinde de temden 
bi.li kalmannt ve zaten ihtiyat ve 
basireti bir türlü elden bırakmak 
istemediği ve yeni maceralardan 
cidden çekindiği, Sobranyanın bu 
defaki müzakerelerinden anlqJan 
bu komıu memleket pmdilik &a

bır ve teenni ile hareketi tercih 
eylemek yolunu tutmuştur. 

İ§te Yunan lt)Ukave~et ve mo
vaffakıyetlerinin sağda, solda bı
raktığı bu tesirlerdir, ki fngilizleri 
de, Yunanistana karıı 2.lllen yap
makta olduğu yardımları bir kat 
daha arttırmıya sevketmekte bu
lunmuıtur. 

şöyle demektedir: 
Amerika yeni nizamı tanımaktan 

imtina ettikçe çıkmaz halledilemez. 
Japony:ının Çin - Japon ve :Rus -
Japon harplerine mii.ni olmak için 
son dakikaya kadar uğraştiflnı, :fa
kat vakti gellnce Japonyanm kahra
manca na~ıl doi:'Tlllduğunu hatırla -
malıdır. 

Çinde mühim harekat 
oluyor 

To\..-yo, 26 (A.A.) - D.N.B.: 
Sanıldığına göre, Hupei eyalet!n

d0 Bonan'ın cenubunda hiilen mü -
hlm hareküt vuJ..-un gelmektedir. 
Tokyoya gelen lınberler, bu mıntnka
lnrdn Japonların dün merkez ve Çe
çuan ordulannın 300 bin kadar Çin
liye hOcumlnr yaptı~"lnı bildirmek -
tedir. Bu mıntakalarda eiddctli mu
harebelerin bula de\'am ettiği t.nhmin 
olunmakta.dır. 

Yunan - halyan 
cephesindeki 
hakiki vaziyet 

Nitekim, dünkü gazetelerde 
görülmüş olacağı üzere, ingiliz 
matbuatı, Ytmanistana yardun 
hususunda hararetli nefriyata bat
lamışlardır. Bu cümleden olarak 
( Daily T clegraph) da intişar et
miş olan bir makalenin bilhassa 
fU satırları «Almanya iki tarafta (1 lnol uhifeden devamJ 

ilk nutkunu 
söyledi 

Londrn, 26 (A.A.) - Avam Ka -
marasında bugün, B:ışvekil Wlnston 
Churchill'ın oğla Randolph Cburchill 
ilk nutkunu söylemiştir. Başvekil, 
oğluna .Meclis hasının gösterdiği 
hüımükııbulden fevkalide mütehassis 
gôzükuyordu. 

Randolph Churchill, inglltercde 
lıütiin büyük partilerin rnüznherctine 
nail hakiki bfr milli hükumet gör -
meyi dalma arzu etmiş olduğunu be
yan eylemiştir. 

Churchill 
Noel mütarekesi
ni kabul etmiyor 

Londra, 26 (A.A.) - Bugün A
vam Kamarasında Noel bayrrımının 
kutlanmasl için' Papalık Teya bita
raf dığer bir devlet vasıtasile 48 
saatlik bir mütrıreke akdini teklif 
edip etmlyeceği Churchnl'den sorul-
mu ur. 

Romen h6kümct reisi ezclimle 
şunları söylemiştir: 

Berlinde HiUerlc görüştfim. Ro -
manya haklnrını istihsal edecektir. 
IRlHınnıııınıuı11t1tlUHHmMtllltlllliltfHllUttnHH*-

Bulgaristan 
üçler paktına 

girmiyecek 
(1 inci aohif cdrn dcı:am) 

Dragıınofun bu ziyareti burada 
he) ecan tevlit. etmiştir. Bu'gar deY
lct ncbııan halen Berlinc gitmlyc -
ceklerinden clçl, Draı::anofun, jmza 
için Bulgaristanın iıçlcr paktına il
tihak protokol:inü getirmekte oldu
ğu §aylalnn çıkrnışUr. Ma:ı.mafıh, 
lıu, resmi mnhfi1ler tarnfından tekzip 
cdilm ktc ve bu mesC'lenin şimdılik 
bahis mevzuu olmndığı söylenmekte
dir. 

Kral Boris, Sovyet Hariciye 
Katibini kabul etti 

Sof~a, 26 (A.A.) H.B.C. 
Kral Boris, dün Sovyet Hariciye 

Komiserliği Umumt Katı'bl Sobolevi 
kabul etmiştir. 

Sofyadnki So,-yet cfirl de bu mıi
likatta hazır bulunmuştur. 

Posta, Telgraf ve 'felefon Umum 
?ılüdürluğü butün müdilrluklere gon 
derdıği bir tnmlmıle örfi idare uun
takıısına çekilecek hnsusi ve reı::,rai 
telgrafların diğerlerine tercih edil -
mcsini ve bunların yerlerine seri bir 
şekilde teslim olun~sını lıilılirmlş
tir. 

da fena bir vaziyet karşı&ında kal- kezlerin işgalini haber vermek, 
mı .. tır, zira italyaya yardımda bu- henüz mümkün değildir. 

İstanbul liman rcislib>i mcmuı-lnl'ı " · 
bugün limnnımızchı.ki motıiı-lü hususi lunmUJ olsa, Mussolini'nin presh- Geçen pazar günü Göriçenin 

Bqvcltil buna, chayır> cevabını 
vermiş "'c şunu ilave etmiştir: 

Yine ayni membadan verllen d·ğer 
bir habere gorc de, Kral Boris, dun 
Moskovadald Amerikan sefiri Stein
hllrdt'ı kabul etmiş ve bazı rivayet
lere gorc kendisine, Bulgarfstanın 
sulhperver olduğunu söylemiştir. 

deniz vasıtalarının mol0rlcr1ni mü _ jine bir darbe de o indinnit ola- otuz kilometre kadar şimalinde 
hürlıyecekler ve yarından itibaren caktır. Yardım etmese, mihverin ve Ohri gölü kıyısında kain Pog-

Otomobillerin tahdidi 1 bunların işlememelerini temin ede - Akdenizdeki vaziyeti zayıflamtf radeç" e girmiş olan Yunan süva· 

Eğer böyle bir tcklıf herhangi bir 
bitaraf devlet vasttasilc yapılac:ık 
olursa İngiltere hükümeti bunu ka
tiyen reddedecektir. 

Koor<linnsyon Heyeti lmrarile, 0 _ ceklerdir. bulunacaktır. Maamafib bium va- ıisi, henüz o havalid:dir. Süvari-
tomobillerin tahdidi işine bagQn baş Limanımızdaki hususi nıotörlü vesa zifemiz, Almanyanın ne yapaca- ler, italyanların yol üzerinde bı- neticelenmiştir. Tayyarderimiz
l:ınacaktır. Hususi otomobillcı· yarın itin adedi 99 dı.r. Bunlardan manda imı gönnek için beklemek değil- raktıkları mühim miktarda mal- den biri üssüne avdet etmem~tir. 
sabahtan itibaren tamamen seferden diğer yük ve yolcu moUirlerinin de dir, mihverin sılnntısına, kabiliye- zemenin tevlit ettiği zorluğa rağ-

İngiltere ve Bulgaristan 
Londra, 26 (A.A.) - Reuter bil

diriyor: 

menedllcceklcr ve taksiler de bir gün bir listesi hnzırlaıunıştır. Bunlar timizin son haddine kadar istis. men, süratle ilerlemekte olan kı- Arnavut çetelerinin büyük 
tek, bir giln çift olmak üzere ikiye taksim edllecek ve parti p:ırti k · d"kk nd f ı· t• 

lngiltercnin Bulgaristana karşı o
lan hattı hareketi, Hariciye Müste
şarı Butler tarafından A vanı Kama
rasında bir mebusun sualine •ermiş 
oldui'..'11 tahriri cevapta tesblt edil· 
:-:ıiş bulunmaktadır. 

mar etme tin ı ate taYa "'· taatı takviye etmektedir. aa ıye l g{in aşırı talıpcaklardır. Hususi o - birer a:ün münavebeyle işlemelerine b' k 
tomobillerdcn doktorlara ait olanla- müsaade cdilccckUr. Yukarıda bahsettiğimiz, ır aç Dün gündüz cereyan eden ha- Bclgrat, 26 (A.A.) - l 1udut-
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ıün evvelki yazımızda da, garip rekiitın en mühimmi,. cenup cep- tan alınan malCımata göre, ltal -
Samsunda Fiyat Murakabe Kırkağaçta pasif korunma bir tesadüf eseri, biz de ayni söz- hesinin gimal cenahında yapılmış- yan ordusuna kaydedilen Ama -

leri söylemiş, ayni tavsiyede bu- tır. Yanya. Cöriçe şosesi üzerin- vut gruolan, silah ve mühimmat-
Cevabın metni şudur: 

işleri tecrübesi ya,pıldı lunmuştuk. Bunda da şa~ılacak de Leskoviç üzerinden kendine lan ile birlikte alaylarından kaç-
Samsun, (Hususi) - Fiyat Mura- Kırkağaç, (Hususi) - J{nzamızda bir şey yoktur. Barı btıkikatler o bir yol açmış olan Yunan ileri kı- maktadırlar. 16 den 55 ya!fına 

Harieiye Nazırı Lord Halitax, a • 
şağıdui beyanatta bnlunmak fizere 
bu fırsatı elde etmiş olduğundan mto
auttUl": 

knbe Komisyonu sık sık toplanmak- büyük mikyasta gündüz bir sant de- kadar barizdir, ki bunlar hakkın- talan &ola doğru bir münhani c;i - kadar bütün Arnavut erkekleri 
ta ve herhangi bir madde \lzerinde vaı.l eden bir pasif karunnıa tecrü- d h d l Is.un, yü ı k · 1 · .,_ · d .. 1 l f'" ~1 Bulgaristanın, İnglltercnin düt

manlarına l.atılıru-nıns1 veya aktif 
veya pasif surette yardım etmemesi 
veyahnt fngilterenin müttcliklcrinc 
hucum eylememesi şal'tile, İngUtcre
nin vazıı iır.za olaı-ak iştirak edece
ği muhtemel herhangi bir sulh tan
zimfnde, Ilulgarista•un tamamiyet 
ve lstlklliline tam hürmet edilme ini 
temin i\'in elden geleni yapmak İn -
giliz hukümetinin nl~etkrindcr.dir. 

lhtikiirn meydan verilmemesi için a , er nere e o ursa o - zere şıma ıstı.ı;:arnetın e surat e silah altına a mmı~tır. ıran er -
gayet. hassııs davranmaktadır. Fiyat hesi yapılmıştır. rütülen mütale.:Uar arasında, ek •

1 

ilerlemi{I ve Aos vadisine inmiş - den bazıları Yugoslav hududu ü-
Murnkalıe Komisvonunun karnrlurı- Tecrübe gündüz s:ıat on binle ca- seriyetle tevarüd vaki olur. !erdir. Bu hareket, pek tabii ola- zerinden kaçmakta, diğerleri de 
nı tüccar ve esn~f tam bir ınutnvn- mı.var düdüğünün işnrctile başla • H3kikaten bugün ingı"!tero için rak ltalyanrn cenubi Arnavutluk· dağlara c;ıkarıık İtalyanları iz"aç 
atlo ve memnuniyetle kal"Şılnmakla- mış, alman tedbirler sayesinde sığı- dü~ünülecek en mühim mesele, ta başlıca üssü olan Ergiri üzerine etmektedirler. Bu çetelerin adedi 
dır. ııaklan bulunımyanlnr dcı-hnl on da- Yunan muvaffakıyatınm · tevsii bir tazyik icra edebilecek mahi - dört ile yirmi arasında mütehav-

samsunda Türk Hava kikalık bir uımnn irlndc şehir bari- için, imkanın son haddine kadar yelle olm:ıkla beraber. salahiyet- vilclir. Bunlardan birroğu ital -
cinde ağaçların altına iltica etmiş b ,. 

Kurumuna yardımlar ve çok kısa bir an içinde dükkiinlar yardımı arttırmaktır. tar zevat, dün gece yaptıkları e- yan1ara taarruzdan sonra Yugos-
- kapanmış ve şehir boşalmış bulunu· Çünkü Yunan mukavemet ve ynnatta Ergirinin işgal edildıği lav hududuna gelmiş ve Yugoslav 

Samsun, (Ilususı) - llnlkım~ın yordu. Alıırın tecrübesi saat 12 de muvaffakıyeti ortaya cidden bek- hakkı;ıda Atin:ıda ısrarla dönen ordusu•1a kaydedilmelerini iste -
'.l'iık'rkh Hn,·a1· Ktılrumtuna T~ardım .nrı 1 yine cana\·ar düdüğünün verdiği işa- lenmiyen büyük bir fırs:ıt çıkıır - c:ı.yialann doğru olmadığını bil - mislerse de bu talepleri kabul c- Türkiye ve Alman 
ço anı.ret ı o mu, ur. uccar ve U bl . h" d · l • . b • d .. d. · 1 J" 1 · 
halk mühim miktarda t.nalıhütlerde l'C ~ tmış •;c şe ~ e_ yıne norma mıştır. Mılletlerın ve elkı e dun ırmış er ır. dilmemiştir. Birkaç gün c,..,,.d Oh- siyaseti 
bulu,ndukları gib~ lıirkrıç fıza dn, bi- ftnahyct başlamış, dukkanlnr açılmış-, yanın mukadderatı bahis mevzuu Atinnya gelen haberlere göre J ri gölü kıyısında kain Pograde~-

ır · l b" ka ı·-' 1 h b b d l (Bin.,,d sohif~den devam) rikıııiş olan tanlıhut mlktnl'mı top- · olduğu böyle cılıaniümu ır r- ı..uıyan nr, ava om ar ıman n- deki benzin depofannı berhava 
· k t"J H K Tecrübeye mektep çocııkları da iş- !ık d · d bu 'b" f tla "h ı· 1 d k yan tebliğinde de itiraf edildiği vcç-

tan gelıtırğnlıel .klsuru : ~ h nvat ulru - tirak etmişler ve sıi;ınağı bulun mı - gaşa evnn e gı ı ırsa r rındın ı braç ıkmanh arın} a vu ·ua ge 1 edenler bu Arnavut çeteleridir. hile nğır zayiata ul:rrndıktnn sonra 
d' K' 1 d d t 1 t lıh"t yan mekteıllerin öi:rrctnıenlcri şehir • • 0 

-··- ıma o e ı erı ı: m ı mu a na vnzıyc ıne gcçm ş • muıın n ı ı arını ız aı· e mış eı· - ber •ün degwil, anca), bir eün Ye tir iO.i üyü asar c:ı.ra raUm..n, I ş· 1 b"'lges'ınd ·ı - ı d' 'd f · t' t 
ır. oy er c c e ıcrru ve arı 11 ı- .. d k • hfeli 1 bir defa zuhur edebilir. Uzun Ye bölünen veya maneviyatları bo - ,., tir. 

miktarı mucibi memnuniyet bir de- arıcın e as crı nıa n çnııı an 1 f k 1 L 1 harekatı 
altına .,izlcıımlslerdı"r. iyi crörüclü, büyük azimli olanlara zu an ır ·d arın yerine İııtame edi - Hitleıin nalknnlarda hfi<lisclerin receyi bulmuştur. ,, . ., ..-

ise, böyle fırsatlardan derhal isti~ mek üzere Arnavutluğa takviye Londra, 26 (A.A.) - Reu- tnkip ettiği seyirden memnun olma-s V t • Tecrübe ümidin fovkıııılc biı- mu· eldi R amsun c ermcr fade etmek yakışır. Napoleon'un kıtaları göndermiye devam et- ter: Londra salahiyettar askeri dığı kuvvetle muhtcm r. aman· 
T&ffakıyetle cereyan etmiş, vıııi fc - b ğ ·ı b" t 

mu .. du""rlüg"'ü hayatını tetkik etmiş olanlar bi - mektedirler. mahfillerinden bildirildiğine göre, yanın oyun l' mesı e ır czat tcş-darlar başta şehir J.:aymak•nıı oldu- kil eden Yunan muzafferiyeti, Bal• 
gu halde çok iri çalışmışlardır. lirler ki, o askerlik dahisinin ka - Salahiyetli memurlar, dün ge- şimal bölgesinde bugün Yunan kanların hcnilz serbest bulunan un. Samsun, (Hususi) - Vefat eden 

Abdülkadir Yücelin yerine Kus v&
teriner :mildürü Iümtnz Ünal tayin 
olunmuş ve yeni veteriner amiri va
zif6'qiııe başlamıştıı·. Merkez .fen .Yc
teriner memuru Antikacıotlu da Ur
güpe naklen tayin olunmuştur. 

Tecrübelere geceleri de devnm etli- zandığı eşsiz z.sferin başlıca mTı, ce şuraaını da bildirmişlerdir ki. kuvvetleri Voakopc;enin l 5 kilo- surlarını mukavemete teşvik etmek .. 
düpnanlannın yaptığı hatalardan ltalyan esrlerinin adedi olarak ve- metıe ıarbında ilerlemişlerdir. tedlr. lerek kazamız ha\•a tehlikesine knışı 

hazırlanarak bu tecrübelerde elde e

dilen noksanlar da heme.o gideril -
mektedir. 

mütevellit fırsatlardan yıldırım rilen 7.000 rakamı kat;iyen mü- Yunanlılar ,ehirde halyan kıtaatı Bitlerin kış mevsiminde Balkan. 
gibi istifade etmeyi bilmesinden halağntı değı1dir. Son hafta baş- bulmamışlana da üç sancak ele !anla bir harp cephesi açılması ~ 
ibaret idi. Esasen bU&iin zaferi langıcında İtalyanlar küJliyetli geçirmi§lerdir. nl müsait surette knrşılıyacağına i • 
kaunmak içU. mutlak Napoleon miktarda tayyare kullnnarak Yu- [pir mıntakaamda Ergiri"ye nanmak içi:ı hiçbir sebep yoktur • 

..... M.._.... ..... ,,..., .... , .... ,,w. ........ '"''''"•••••••••nıt.tı••••••"'''''''"'"''''''-*•• ..................... ..., k · al ... _ L Bul,,.!'lrı"s•An ve"'a "'or.oslav -Iiie olınıya da lüzum yoldur. Geçen nan piyadesini sak sık gizlenmiye yapılan ileri bare eti. it yan uu.- .,.. ""' " 
11

· " .. -
bir mfidahale halinde tesadüf edıHı

Büyük Harbi kazaıunakta başlıca mecbur et~leri yüzünden ilk viye kıtaatının mukavemetine ma cek coğrnfi mtişküliit büyüktür. Hava harbi 
fiddetlendi 

Mısır kabinesi 
ve harp 

(1 inci sahifeden det•anı) (Bfrincf srıtıtferlt'n devam) 

Baika tayyareler de Hamburg ümidinde olduğunu söylemiş ve ez -
ve Willemsoord doklarını, De- cümle şöyle demişti!': 

m~k deı:ı.iz t~yyareleri Üssünii ve ı Evvelki kabine dünyanın geçirmek 
muteaddıt duşman tayyare mey- te olduğu miişkiil vnziyetlero karşı 
danlarını bombardımıın etmişler- koymıya muvaffak o]ıuuştur. Buna 
dir. da sebep Mısır halkının, hükiimeti-

Afrikadaki faaliyet esnasında nin. dürü_st, <lu:cndiş \"C azimli harc
da, garp çölünde Dcnıe, Appo • !\etine guv~_ı~mış olması?ır: ~fısır va
l · T b k , B d' · . tanperverlıgı ıncmlcketımızı, menfa
onıa, . o . ru ~ e a_~ 10 ~ a 1ıaar- atlerini Jnüdnfna edecek ve tnmami-
nız cdıl1?ış ve askeıı. h~?ef.erde yeüni ve istiklalini tC'D'lln eyliyecek 
müteaddıt yangın ve ınfılaklar çı- bir 41yasete sevketmıyc hüdinı olmuıı 
karılmıştır. tuı-. Ümit cderiı.ı ki hiiküructim~ 

. . ·el . . ı:abı~ hükii:netin siyasetini tatbik 
Alman ta) l aı: erıuın mevkiinc kovacaktır. Nezaketini mu 

faaliyeti hfaza etmekte olan beynelmilel va-
• A ziyet büyük ltinnları icap ettiı·lliği 

Bcrlın, 26 (A. A.) - Resmı cihetle, işbkllğinizi ve müzahcreti
tebliğde bildirildiğine göre, Al- ııizi tnlep ederim. \'at::ıııın emniyeti 
man hava kuvvetleri, 2 4 /2 5 ge- kuvvetli olmnınızn ve lrirleşmentlze 
cesi, '.ondraya muvaffakıyetli hü nıütevnkkıftır. Allah rehberimiz ol
cumlar yapmışlar ve bilhassa şelı- sun. 

rin merkeziı de ve Tim<'! nehri - 1 Diğer taraftan, Tiıııes gazetesinin 
nin iki kıyısında şiddetli yangın Kahire muhabirinin bildirdiğine gö -
ve infilaklar çıkarmışlardır. Ayni re,w Hü~ey:lıı Sırrı Pa~. yapını$ ol -
gece Bristoldeki liman tesisatı, d.ugu hır beyanatta, Mısırın, mevcut 

.: • . • el l tıcarct muahedesi hükümlerini tat-
enduatn tesısatı ve ıa~c epo arı bik sarctı1e Yunnnistann , el t-.. · ,.._ b" "k ta • )ar ım e 
uzerıne saat erce en uyu çap tiğini söylemi"tir 
yangın ve infilalc bombaları atı.!- • · 
mış, bütün mınlakada iptidai ,;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-...;;,;,,,;-.;.;,..;~..-~ 

maddelerle dolu depolarda ve 
fabrika tesisatında yangınlar çık-
ını~ üç gaz fabrikaııı tahrip edil -
miştir. Bristol hücum sahası bü -
yük bir yangın halini alm. thr. 

İki Alman zırhlısı donan

Uzun menzilli topların 
dü1 ellosu 

Londra, 26 (A.A.) - Fransız 
sahillerine yerleştirilmiş olan u
zun menzilli Alman topları, dün 
a~ iam, Manştan geçen bir İngiliz 

maya iltihak etti kafilesine ateş açmışlardır. Buna 

Londra, 26 (A.A.) - Londra lnrliz top1n"l da cevap vermiş ve 
deniz mahfilleri, Alman aiansla - §iddetli bir 3t~ düellosu ba:ıla -
rına atfen, cBismar~.-. ve c Tir- mıştır. iki saat ııüren bu düello 
pitn nam yeni Alman zırhlıları- esn.,sınc.la Alman topları 200 ka

nın donanmaya ıltihak etıü !erini dar obüs atmışlarsa da gemilere 
bildirmektedirler. hiçbir isabet vaki olmamıştır. 

l 

imil olan Klelmanso. bir aSker Yunan çevirme hareketi yavaşla- ruz kalmıJttr. Türklc.r oarkl Trakyada ihtiyat 
değil, sadece sivil bir siyaset a - mış olmaı:aydı. esir miktarı hiç Sahil mıntakasmda Yunan kı - tedbirleri Rlmışlnr ve luıyatl menfa
damı idi. Onun harpte başlıca şüphesiz daha çok olacaktı. Hava taah Filat'ı geçmişlerdir. Bu kı • atlcrine yapılacak bir tchd'de kar11 
yardımcısı olan Mareşal Foch da, fcnalll:§tığı ve müttefil tayyareler talardan bazıtannın Korfu civarı- ınfisaınuha gösternılycceklerini Bul • 
Napoleon ordularında nihayet bir büyük bir ehliyet gösterdikleri na ihraç edilerek İtalyan cenahı- gar hfilrometine açıkça anlatm?Şlar
fırka kumandanı olabilecek basit zaman ileri hareketi tekrar başla- nın arkasına aktıkları ve buradaki dır. Hitlerln hareket saatlerinin bıt' 

k l kere daha değlttirilmcsi znrııretl 
bir adamdL övle iken. bu iki a- mış. fakat o zaman da çok mühim Jtalyan ·uvvet erinin İrtibatını hnsıl olmu~ ve BalkRnları tehdit ve 
dam; azimleri, gayretleri ve fır - miktarda esir almak fırsatı zail 1 keı;miş omaları muhtemeldir. vaadlcrlc ıi'ırn etmekten ibaret olan 
saltan istifadeyi bilrnelct"i saye - ol mu;tu. ı Anlaşıldığına göre. simdi it al· Alman s·)'nsetl ıtittlkı;P. ıutan güç-
sindc, nihayet Fransrzla"a zaferi Şimdiye kadar 4 İtalyan yanlar. kendi membaLuile ve i- liıklcrlc knrş1lnşmıştır. 
temin etmiye muvaffak olmuşlar- fırl'ası ı"mha edı'ldi talyadan gönderebildiği kadar İngiltcrenfn bu vımyetten istlfa-
dı. ' gelen takviyelerle vıtziyeti düzelt- de etmesi liiz.ınıdır. 

l 
Atina, 26 (A.A.) - B. B. C. miyc uğraşmal;tadırlar. Balkanların bugünkü 

.Şu Arnavut uk cephesinde de ab · ·· ı · d" Reuterin muh irınc gore · şım 1-1 • ~ vaziyeti 
bugün zuhur elm!ş olan beklcnil- ye kadar 4 ltalyan fırkası Yunan- Tlmcs gazetesinin Sofya muhabiri 
med:k fırsattan, ani ve seri ka - ıııar tarafından bozgunluğa uğra- T bl. ı yazıyoı·= 
rarlarla ve fedakarane yardım • tılıp tamamen imha edilmiştir. r e 1g er~ Burada ötedenheri hAkim olan ka· 
larla istifadeye koşulacak olursa, · I El 

1 
naatc göre nulgarlstan, üç t.nrnfh 

cidden umulmadık büyük netice- Italyan ar besanı pakta ıttihıık etnıiyecektir. z·ra 
icr elde edilmesi kuvvctlcl bek - tahliye ediyorlar Yunan_tebfigi böyle bir tedbirin Yunanistnnın da-
le nilcb:Iir. Bunu bizim kadar lngi Atin~ 26 (A.A.) _ B. B. C. hili ve h:ırici vnzh.-etini tehlikeye ko-
liz gazetelerinin de ~ÖrÜp a ~ış Atinaya gelen bazı heberlere gö- Atinn, 26 (A.A.l - B.C.C.' yacağı k:ıbul ve teslim edilmekitedır. 
olmaları ve hararctlı baran:tlı ay- r~. ltalyanlar, Elbasanı tahliye et- Yunan resmi teblFH: cDıılly Tcle.ırrnph> ıınzetes.in n as-

. "h t t . l d b 1 ' l\.'ııvvctlerimiz i.cı.;•melerı-- d keri muhabiri de şöyle yazıyor: 
nı nası a ve avsıye er e u un-' miye baslamışlardır uı.e e- Bundan bir ay evvel İtalyan or-
mıya başlamaları mucibi teselli - İn ~l' . . . vam ederek yeni mevzileL· işgal et - dımı garp hududunclıı ,.e bir Alman 
dir. fngiliz efkan umumiyesi bu gı ız tay~arelennın mlşlf!rdır. ordasu da Macaristan tariklle tcca-
suretle ikaz edildikten sonra ise, Amavutluga akınları Düşn:ıan tay:rareleri dün ehirler vii'zde bulunabnecek bir vaziyette 
bu ta-Welerin fiili eserlerini ya - Atina, 2 6 ( A.A) - B. B. C. ve köylere taarruzn ge<;mişlerdir. bulımdt?ğu sırada Yugoslavyanın 

••• ,, Hiçbir askeri hedefe isabet vukf ol-
kında göreceğimiz de ıüphesiz lngiliz tayyareleri Tepedelende maımştır. diktatörlerin kariıs1na cllkilmcsi cüç 
gibidir. düşman motörlü nakli:fe kollarını olacaktı. 

TASV1Rt EFKAR muvaffalc:ıyetle bombardıman et- ltal•.1an t.r:ıı.blı•A; Tiirkler tarnfmdan yapılan ihtar-) a 'C> Ha lara rağınen Bulgarirlanın bir Al -
••••••••••• 11"••11•••.......................... mişJerdir. Göriçenin şima ine ri- man taarruzunu kolaylaştırması kor 

Havuı Halkevinde cat eden İtalyanların yardımına P..oına, 26 (A.A.) - 172 uumaralı kulan da Yugoslavya üzerinde tesh: 
giden katır kolu ve motörlü cüzü~ tebliğ: icrn ediyordu. 

köycülük faaliyeti tanılardan müteşekkil 3 ayrı kol Yunnn cephesinde, Epir sahiline Şimdi ''aziyct, son derece değiş • 
Ha\'za, (Hususi) - llnllı:evi baş- alçaktan taarruz eden İngiliz tay- ihraç edilmiş düşman müfrezeleri, miştlr. 

kanlığına intihap olıman Salim Akın, yareleri teafından bozgunluğa uğ kısmen imha olunmuş. losmen do si- Bir taraftan Almanyanm Yugoa-
yenl çalışma dovrcsi programında ratılmıştır. Motörlü vesaitin yan _ lahlarile esir alınmıştır. lavya arıWslnde geçmek istemesi 
köycülük işleıinc mühh;ı bir yer a- Hava knvvctlerfm!z, kara Jnıvl"et- vrya bu araziden zorla gcçmfye kt
yırmış bulunmaktııdır. İlk gezi, bu dığı, kamyonların devrildiği ve !erile sıkı işbirliği halinde, ı.ııtün yam etmesi imkanı al'tm:ıştır. 
haft:t 15 kilometre mesafedeki bir katırların bozgun bir halde kaç - harekat sııhnsında mütenıldit lıü- Dij':er taraftan Yugoslavya, hall-
köye rapılmış ve ~5 kişilik bir kafilı• tığı görülebilmiştir. cumlar ynpmıştır. hazırda nnıknvemet ve mlicadclc e -................................................ 
ile yapıl:ın bu gt>Zidcıı iyi neticc.lcl' lngiliz hova kuvvetlerine men- debilmek için ı.ok miilt:cmmel bir va-
alınmıştır. Kaymakam Sadi Süer, sup bombardıman tayyareleri pa- Çarşambahlann hamiyeti zi•:e'..te bulunmnktadır. 
Halkevi reisi Akın, köycülük reisi zar günü Draç limanına taarruz et &unsun, (llusıısj) - Çarşamba ·Yagoslav;'lnın Sclinlk yolile n-ti-
Cemal Bilgitay muhtelif mevzular 1 d 1 O Of O .1 1 k b" balkı, Türk U:ıva Kurumuna mühim batının kesilmesi Yeyabut arkadan 
üzerinde konferanslar vermi lcr, köy miş ~r ir. : ) to;ıkı.ntol u ır miktarda teber=uda buhmn1ak lmrn- vunılnıası 1btimaller1 zayıflamıetır. 
hastaları muayene olunmuş, mccca - g~'!1!Ye ~~1:':1 ısa~et va. ı 0 muştur. rını vc:rı:n1şlerdir. Son günlerde halk 'f '1nanhlarla İngilizler.hı auT&ffakı
neıı ilaçlar tevzi edilmişti!'. Koylfi - Dıger lrnçuk hır gemı yanmıştır. tarafından 1600 Hrayı mütecaviz ye- l'•tleri, Türklerin ihtarlar..ııdan ayrı 
ler, Halkevi heyetini samimi t~ - Hava defi topunwı tiddetli ateşi- ni bir yardımda daha bulunulmuş -ı olarak :Bulgaristan üzerinde tesir fc. 
hürlerle kartılarnl4!ın·dır. ne rağmen taarruz muvaffaluydle tur. Teber:uat dnam etmektedir. ra etmiştir. 
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lst anbulun buğdayı Derincede 
teslim edilmiye başlandı 

levazımatı geldi, Bağdat Terzi 
Türkiye ile İf yapmak istiyor 

İııtanbuluıı t>kmeklik buğdayı Top· lannn gore buğdaya tek fiyat tesbit 
ıak Ofisı l ıuııfıııdnıı şiıııdiye kadur edilecektir. 
Hıı.ydıı.cpa~acin te~hnı ediliyordu. E,·. Hariçten gelen terzi 
\relkf gfiııdeııberı ise Ofis teslim işini levazımnh 
Dcriııc~de )npmıyn başlamıştır. Hu 
vaziyet llk olaruk nakliye müşkulatı İngllteredcn. gclcJı itr.alat eşy?ları 
doğurmuş, fukat dün temın edilen arasında nJühım mlktardıı te~ı le
Yesaitle bu iş hıılledilmı~Ur. Şimdi· ( vıızınıatı da .. vardır. Bu mallar tfic -
Jlk yalnız fırtınalı havalarda Derin-, carhıra duğıı, do{:r~daıı doğ~uya. ih-

1 ki' fi k" th-açlan olan terzılcrc tevzı edı e <:eden motor arle na ıyntııı m ş u- .k bö 1 l ki htcklrlcre fırsa t 
lita utraması endişesi vıırdır. Fakat cc . v... Ye~ e mu vziatı Terzile. 
aı;ıl mesele ooylelikle nnkllve mas - venlmıyccektır. Te • 

ti r zl l "'d ·B yu· . Cemiyeti yapııcaktır. Mallar arasın-ı·• nrıııııı a u uııma.., ır. u .. • 
1 d k k fi ti d h. 'kt r da btıı yardalık mnkııra ıır da vat -en e me J) a ıırıııa a ır mı 

ıammcdilec ği söylenmektedir. dır. 
Buğday için tek fiyat Bağdada nümuneler 

D 'gcr taraftan Ankararlan gelen ıönderilecek 
habcrlel'e gore, Zirnat Vckateti bil - Yeni ihdas l•dllen Bağrlat ticaret 
tiln istihsal mınlakalarında huğda - ataşeliğiml7.e ihrucııt maddelerimiz -
yuı ayni fiyattan satLlması lçln blr ılen nümuııcler gönderilec('ktir. :Rt 
proje huzırlumış ve Bnşvekilete ver hususta htızıı laııılnıııktadır. 
nıfştir. 1 lrnkta, memleketimizle geniş ti-

nu projeye göre, istihl8k mıııta - cari nıilna eb"tlere ghışıııek ıqtek:eri 
kala rıııdıı da yapıları nakliye fiyat- çoktur. 
.._.,H...._. ................. M ........ e•~tllHt'""""'"'llt .... IHW_ ...... ,...tuutttılU11tf ..... a..tlttHH•M 

Valinin şehri alakadar eden 
son işler hakkında beyanatı 

Fen fakültesindeki 
Amerikanvari sahtekarlık 

Hadise tahkikat safhasına intikal etti, 
rektörün mütaleası nedir 7 

Üıı!vel'siten!ıı Fen I<'akÜltesinda ı ederek mezun olduğu ha~·retle gürül· 
dört ı;ene.lenberi taltıbenin lmtihaıı 111üştür. 
evrakı Ozt>riııılo tahrifat yolile lfeniş f Bu hususta göı·üştügümOz saliihi
ınikya:;ta bir sahtekarlık meydana yttttur bfr zııt şunlan söylemiştir: 
çıknrılnıı§tır: c - Bu ııahtekirlığın geniş bir 

F ... kili•- • :dl ü f - teşkiliıt taranndaıı yapıldığı tfıphe-
" en c 

8 ı.cııt oı . nııry !' pro eso- ııizdiı. Tahldkntu devanı ediyoruz. 
;u Denıyeıı talebeııın cylul devresi Cümhuı·iyet gazetesinin zikrettiği 
ımtl.han evı·nkıııı tetkik ederken açık, isim bu gibi lşleı le u •rnşabilecek bir 
emız yazı \"e notlnrında bazı lekeler k" d ••Ildır Bilhns~ı:ı b b 
- ·· · i rl k bil I k ıınse e.,, • " 11 oa ıs "onnuş, 1!1 8 ·nna < ırere : hukkıııda yapılan tahkikat müsbet 
<- Bu e\'rak üzerinde gizil bir el bir netice verınemiştiı·.> 

tahrifat yapmıştır. Pek iyi hntırlıyo- Diğer taraftan keııdisile göı üşen 
rum ki bu kiiğıtlar tizcrinde hiçbir bh- muharririınizc rektör Cenıfl Bll· 
eke yoktu> dcıııı~ ve bunun üzerine sel şu beyanatta bulunmuştur: 
lerhal faalıyctc geçen idare bazı ta- «- Bir d!siı>lin meselesi olan bu 
rb~1eri tıorguya çekmiştir. Böylece sahtekarlık pidiseslnin gazetelere 
l·çrıılş senelerin evı·ııkı da gözd•m intikal etmiş olıııasıııdaıı miiteeşsi • 

~1..-çiı ilmiş, neticede snhtt·kiirlıgm 4 1 riın. icap cdeıı tertihatı aldım. Polis 
ene evvelinden başlaciığı ve dolnyı- Müdüriyeti de bu ıncsl'!e ile yııkııı
ile bar.ı lalcbcniıı bundan i~tifndc dan alfikaduı· olmaktadır.» 

Hem kavga etmişler, hem Manisanm. h~r pazarından ) 
parasını ~almışlar şıkayet ı 

Ka~·seri, (Husu i\ - Bu gece Mani n, (Huııusi) - Şehrimizin/ 
şehdnıizde gııı ip biı vnka olmuştur. Hacı Rnhmanlı köyiinde her hafta 
Vaka şudur: Dellklitaş mahııllesiıı - cuma gün üpıızar kurulmakla, fnkat 
de Hüseyin oğlu Şilkrü ve • Ichmet satılan eşya herhangi bir l'Ukete 
Çivicıoğlu Bektaş mahallesinden ka- ba~Jaıımadığındnıı, normal fıyatlar 
sap Eminin evine gırerek bir anlaş,;! üzerinden satışlar olmakta \'e halk 
manıuzlıktun dolayı kavga tıtmişler zıırar gönııektedir. Bu meyanda gaz 
ve cebırıden 68 liı·asıııı aşııarak kaç· satışı gibi en miibrcm biı madde 
mışlarsıı da hemen zubıtu tarnfııı - bile nıe\'Zuubahsolcluğu gibi, kinin 
dan yaknlımı.ınk adllycy(• tt:slinı e • satı lurı da bf,;1;lcdıı. 

dilıniı,lerdlr. j Tasviri. ~~fkıir . Riı kôy ı>azarın-
dn, bu gıbı nhvnlın vukuu caiz dı'. 
ğildir. M.uıisa vililyctıııin nıı<:arı dik 

1 katini l'elb~deı iz. 
Yefilay içtimaı 
ve bir tavzih 

AZEUEIC 
lli/JS bir_L yemen 

YEMEK, TATLI 
(Pastalar kitabı) 

Yazan: F'AHRİYE NEDiM 
( 484 sııhife ) 

Her eve lazım olan bu kt::: 
bine yakın yemek, tatlı, pa 
lar pitıi rıne.sini kolay surette 

tal'if eder. rııl 
Fiyatı: 100, cilflist: 115 kıl 

Satıı Yeri: . J., 
• lıtanbul İnkı'ap Kitabevı 

fst. L v. Amirliği Satın 
Alma komis onu ilAnları 

· ·nde11 
10.000 adet kadar U denıırı 1cur· 

tevhıt semeri iskeleti sıınac• er 
Pıı:r.arlıkla eksiltmesi 28/U/94!:ed' 
şcmbc günü saat 14 de Top rO • 

l.v. Aınlrliğl Satıııalma Kontsko· 
undP yapılacaktır. Nümun~ te • 

. ıuieyoııda ırörOlür. İstekJllerı? oıı• 
nııııılLlarile lıelli saatte Konı18~Y) geJmeleri. (666-1108 

• •• pa· 
150 ton saman alınacaktır. r-

znrlıkla eksiltmesi 28/11/9"0 ~de 
şemhe gilnü saat 15 de 'foph?" • 
Lv, Amirliği Satırıalma Koın~~~o
nuııda y11pılacaktır. Şaı-tnıını~ı ııeJıl 
misyonda glirülür. İsteklilerın 
vakitte Komisyona gelmeleri. 

(6GO -11124) 
•.Y.• ~ 

d'rı:J· 
4000 adet mtıhrutl çn?ır .• 1 & 

nlıııacnktır. Pnzarlıklu ek,ıl·~ dl 
29/1 J /940 cuma güniı saat ı ıııı• 
Tophanede Lv. Amirligı Satır.• ıııJ11 
}(omisyomıııdn ynpılııcaktır. T!:O ıt· 
bedeli 8800 lira, ilk teminatı o F 
radır. . Niimunesi Komisyond• J{O , 
rühir. JfJ.eklılerin belli saatte GB) 
misyona gclnıelerl, (663-111 ..... 

ı,;.-
200 ton kadar aı·ııa ve 200 ton r•· 

DUnkfi Tasviri Efkarda dünkü Göçmenlere öküz veriliyor 
Yeşilay gençlik kongre!'lindcn bııhsc- 1 İzmir, (Huııu><i) - Bergııma ve 
den yazıda kongrmin milıakcı esini Dikili kazalarında iııkilıı edilen göç. 
yazan nrkaıJaşııı işin ciddi kısmını menlen· veı ilmek üzere yeniden fiG 
ihmul ederek mevcut koııuşmayı da 

1 

baş çift oküz satırı alınmıştır. liev. 
yanlış bir surette mıklottiğlııi tccs- sim zamanı göı;meıılcrc \'eı İl('n öküz. 

Bir komprime 1 ta yat karşılığıdır 

dnı )'Ulaf ayrı ayrı alıııa&cııktır• 11ıa zurlı~hı ckı;iltnı(.'si 2~/11/940. cUl 'f· 
llüııü ımat 16 do T0;11haııcıie Jst rıd• 
Aıııirliğl Satıııalm~ Koı.ıisyonu uıı
yııpılacııktır. Niimune ve şartıı::e • 
!eri Komisyonda gf>r:Ulür. İstek 1 

15• 
riıı teminatlarile belli ~aatt.e Kon' 

ı 
sürle goıdünı. Gnzcteııızııı cemiyeti- lcr çok yerinde yaııılm~ hiı hnreket
mlze ve gayenılza ınüzaherctlııl bil· tir. Bunlardan 17 tnnl' i Bergama
diğim için Tıısviri Efkfirdn ycnlış clakl gôçmenlere diğerini de Dikili
bir feyin çıkmn"ltla göııliJm ! azı ol- dl' l t1kin edilen göçmenlere te\'Zi e ~ 

En sıkışık zamanda size e büyük yardımcıdır. Kalori, .'!lda 
lezzet ve nefaset bakımın .an tatmin edici mahiyeti ve yük
sek evsafı haizdir. Mercir ek, bezelya, bu~day vesair çorbalık 

yoıın gelmeler!. (664· -11201) ... ~ 

7 adet erzak dolabı yaııurılllc;,8 
tır. Pnznrlıklı:ı ekslltmesi 29/l 1 ,d• 
cuıııu ~günü sııat Hi.4{; de Toph•~ • 
[,v, AmirliY,1 Sntınalnıa Komfs. t 
nunda yapılncaktır. Tnhıııin .bed 25 
315 lirn, knt'i teminatı 4i ııra dl 
kuru~tur. Şekli ve ketıfi Konıi"So~0 
görülüı-. lsteklllnin belli santte

3
) 

madı. dilmiştir. 

Bunun da sebebi nıuhan1r nrka -
daşııı kongreye ım 11011 dakikalardıı 
~elmiş olınasıılır. Çünkü müuıkere -

Beyaz peynll'ın fiyatı 
tesbit cdHdi 

Tanlri Efkirın teklif cıttiti f•kllde tramvay direkleri 

beyaza boyanıyor 

hakiki ııawzuıın bugün için 11lkol fzıulr, (Tasviri Efkar, - Fıyat 
düşnıuıılıy,ıııın milli ıııiidufnn ıneıw - l\l uı·akube Komisyonu, beyaz pr.ynir 
leı;i olıluğıuıu Yeşilayııı gcııçlige hı· ile knş:ır peyniı· i ve yağ tvptırn 1111· 

tnp etmesindeki gayt" ıncııılckctin gc' tı~ fiyı:ıtlarnıı leıılıit clrni11tlr. Sun 
lcceğini teşkil eden bu 7.Ünmmiıı ka- giinleı Jc hiç lüzum VE'! ııebf•P yokken I 
vi iındcli ''e metin seclyc•Ii yetişme- , beyaz r·e~·ııiı· fiyntıııdn r., kıılJaı· pcy
siııi tcmi11 olduğunu, buııdaıı doluya j nırinde ıo kul'lış fiyat yilkseli~l ol· 
irade \'e hnYnt.i cevher düşmanı olan mu,ttır. Fivııt MurakabP Komisyonu 

(1 iııcı 6alıift.dt.ıı devam) tür. Bu akam l de sondtiıülecek- alkolıJen ge;ıçliğln uzak kalınası lçirı taraf , lnrı ynpılnıı tahkikııttıı • bu 
Vesaiti nakli"e ücretlerine tir. Bu ~itıulıııhır cm olarnk cunınr- çalışılıJıgı etrafıııdn hararntli sözler yükı;('l ışin ın ılml hiçbiı sehchi olma-

• • U.,;ıı gunu sa.a~ lG.!:O ıı l:.udaı ~nnn • t1<1ylcnııılştlr. Bu mevzuu muhnrrire l dığı uı,:ıt•nilmi,tlr. Liizııınsu7. şekil· yapılacak zam caklar \'•• _ bırıııdk~rıuııun biri olan ıııılntmıetım. Hararetli teznhüratlıı -le fiyııtı ytik.oelteıı iiç esnaf ve tuciı· 
Hava Kurumu hls.•e!!i olmak üze-, pn7.nr ı:tınundcn ltıiJarcn ~rtık ~~': ı knrşılnnıuı bu sı;zlerden ısımr::ı lılı lıııkkır:da. takibat icra edilmektedir. 

re ~csaiU naklly~ OcreUerine yapı. nııra~klardır. Yıne o ~undeı. ıtı- geııç ~yl bil' nal sordu: (Diyorlaı ! K· '. "d l" 'k ·ı 'k' , 
lecak zamma alt Şehir l\lecU• :ue baı en cvl rfc dıY.cı hu u ı yerlerde- ki lıoz:ıda alkol, biradan da fazla a} serı e astı 11tı a11 
verilen takrı Ankaray gönd~rilmiş· ki ışıklar da tnnıııını 11 ına L!enmiş 1 ımiş. l\fadenı kı boza scrhcsttir, ıııı • 1 Kay.ııeri. (Hususi) - Ayakkabı 
liı. Bu lşiıı h • kanun mevzuu ola· olacaktır. rap ve Lira içeııwz miyiz?> Boznııııı j llislikleıinl fnzln fiyaGıı satan Kny-
aırını znnrwdlyorunı. Evlcrınder. ışık ııntılaı . lıakkıııda alkolden sayılumıyacağını. fuzln içı - 1 serili hvnf Şükrünün ihtıkllr yaptı . 

T k • Harbi . lu derh:ıl takibat yapıl.ırnktır. Vel'ile. len "\:yıın bile zuııu ı olacrığını .. ;;y- ığı ı111laşıhırıtk takib:ıta bn~lıııımıştır. 
a Sini • ~e )'O cek CC'Z.ılar fi0 lirn l'Ul'a ve (j ay Jedtkten SOlll'll, hııznn bizimle islihz:ı 

Tnksim - Huı biye yolunun iiağ tıı· luıpi tir. edilmek lıira i~·ilse ne ııluı·, ı<tılıı reis· • 
ıafı bitmi,tıı. Sol tıırafıııııı dil ka- lcı· hiı; hirıı., şııraıı lçıııezlcı- nıi? di-
Jıallzasyou, elektrik ve u 1.c.-.isatı t\lahkemelcrde ye ılış:ırıılcı ftza ıılnııynıılarııı ııorıluk-
ilı:mal cıdllm~~Ur. Rctou \C ısfalt kıı:.- lş . klnı ,, 11 ııskclerı11 e ı Jn.un• ut- laı ını, oıılaıu da cevabcıı tanı kum 
ıwnın bltıı lınr•.' Ukbuhaı a hı.rnkıl- tıg• :ııuddcıç~, ıııhkcıı1cll ı iıı nbah- olduğunıuzu \'c bu hususta nıiien·i-
111\ştır. Sııarelvı yolunda seyrü, •fıor lnrı aat ıo yeıiııc. !1.30 ela, oğlı Jen demizın vicdan kontrolü olduğunu 
dalta az oldugundım bu11ıdaki iıı~ınt 1 sorııaları da •14 ~cııne 18.80 d;. işe gizli içmcııiıı de ahlaki cıinim olac·n-
fevun edec ktir.> l ba lamalat·ınn ,.e Ylll ını s 11nt cı keıı ğını ııoylc<liğimizi öyledim. Yokı;a 
G J • ·- f • k 1 bitim1elc.ı ine kuıı~ ver!lmiıUr. gazc.trııin l'rle,·haınndıı yazıldığı şc-

ece eri :ı.eyl'Use CrJ 0 4A,Y• I kilde azadaıı boyll' bh !IUOI SOt'UlU(I 

lu~hrmak için kı a dııire i ılı· nyııl şckılde ~ •ırıııı ta tarafımdan \(•rilnıi~ blı kcyfı~ct 
IJıgn taıııft 'l ırccefoı1 kaı·aıılıktn ııt erken işe bnşlı)lncnk \'e yııııın olmadığını Ycşilaycıların ıc1ıılertrıin 

~yrı.ıso!erı l.olın hı,tınıc:nk tedbirle - saat erken latll ('deccktiı. içmodiğiııi rıeki11ti bildiklerini :ıvgı-
rJn nhrımll 11,\ d vaın edihnc•ktediı. R,.8 , 11 ; daırclr.ı : .30 da iş başlıya- tarla blldiılrlm sayın bayım. 
~aıarılıktıı Lrıııııvaylaıııı tabdilıın cak, 4 'lO da bite- Ycııila}I Gençlik şııbesi fcııi 

lfçl ermyanlar 
+ DOKTOR- Dah1ll)'cci, Elizı~, 

Van, İran hudut. hattı bllf müdür -
l!lğü lçiıı. Ücret iizaıni 210 lira. 
15112/940 a kadar Nafia Vekaleti 
Demiryolları lııoaııt mfidfirl!lgüııe 
mfiracaot. 

• i\IF:,lfUH - P. T. '1'. Umum 
MOduılüğü, Adliye Encümeni, Atı -
knra Bölge Sanat okoluıııı mıırncnat. 

Komprimelerimizi her yerde bulabilirsıniz. 

ÇAPAMARKA 
M. Nuri ÇAPA 

MÜST AHZARATI 
Kuruluş tarihi: 1915 

~, ....................................... .. 
Şirketi Hayri yeden: 
28/11/940 per~embe sabahmdan itibaren kı~ ta

rifesinin tatbiki güniine kadaı· hali hazır tarif ede 
yapılan tadilatı gösteren cetvel bütün iskelelerle va
purlara asılmıştır. Buna nazaran memurin postaları 
yeni devam saatlerine uydurulmu~ ve yukarı Boğa
zm Rumeli ve Anadolu ilk ve Köprüden son posta. 
laı- ve gece seferleri kaJdırdmı~hr. Araba vapuru 
seferleri de bu esasat göre tahdit edilmi!?tİr. Bu tadi· 
lata havi cetvel, yolcularımız.a kolaylık olmak üzere 
İstiycnlerc meccanen verilir. 

İstanbul Limanı Sahil 
Sıhhiye Meı kezi Satınalma 

Komisyonundan : 
Merkezııııiz ıınkil vaı11tuları için (6:.ı) kalem ioletıne, taınir, mütefıır-

J'ika ve~alı· ıııah:cnııı açık eksiltme ile satııı alınııcaktır. 
Tnhnıln bedeli c44['1 lil'ıı liO kul'uetur.> 
A -- Şartıııımeler merkeziıııiz lrvazımuıdnıı llllrasız alınıı·. 
B - Eksiltme 4/ 12/9-10 ç-arşanı ba gürıü ıınat 14 dl! Galata. Kara· 

must.afapa~a ,,okağında mezldlr ııııırkez satıııalnrn komisronuııda yaı•ıla· 
caktıı. 

C - Muvakkat teminat ıınrası 336 Ura 86 kuru~tur. 
D - Eksiltml'ye giı't!Pt>klerin llJ40 senesi Ticaret Odası vuikalıırını 

göstermeleri ~arttır. (10993) 

misyona gel mele. 1. ( 66C: 1120 

*** Jıfl 800 kilt} kadar ince \'cys k•,,. 
hnlık a~ı irıllği almaf'aktır. Pll'f!l· 

l 
lıkla eksiltme i 2\1/11/940 cunıA }. 
ııfi saat 15.ao dn Tophanede LV· d• 
ııılrllği Sutınalına Komi~yonıın O. 
yııııılncııktı!·· Nürmıncsı KomisY0~1, 
giirı•lüı·. 1 steklilcırin tenılnll~ 
lıclll snııtte Komtııyona gclnırle~·) 

(6G7- 1120• 
lı'•ll' i~ 

Maltepe Piyıuie ve Atış Okula !\ 
225.000 kilo ekınt k pi9irmeslaltt P'. 
znrl ıkln eksiltnıcsi 2.S. ı ı if40 per,. 

'ecmbe g'llııü ~mat J6.SO dn Toph_ı'nıı 
de J,v, Aııı:irliı:i ~ıı•ı:•alnın Konı ~rfı 
ııuııdıı yapılıtcaktu·. Tahmin. be tiO 
4ŞOO 11rn. 11k t~ııılnııtı 33i ııra dll 
kuruştur. Şnrtııanll'.si Komiıı~o~l'.' 
göriil!iı . İı;tf'klilcrin belli saatte 
ıııi yıııııt ~e!ıı•eleı ı. ( üiO ~ı 12l'7 l 

••• 
·ı J k . ' l cııktıl• 45 tem pı av ı pırıııç a ııııı ıı 

l';ızııı lılda Pltı;iltmesi 3/ 12/~40 t, 
rrüıı!i saat 15 d" 'T'orılıaııede Iııl. dl' 
Amiı-llğl S:ıtıııalmn Komisyoıııt~00 
yapılacaktır. Tahmin bedeli t 7. 
lira, ilk teminatı 1282 lfra 50 k\I 
l ıı~ıur. NOnıuneai Komiııyonda I" 
rillüı. isteklilerin belli saatte 1':

1 
nılsronn gdnıPltıı·i. ı671- 112 -ı 

BORSA 
25 • 11 - 940 muamelni riiı ntmedı~· lıtı 1 arl·t ettiğimiz gi- cek. ~c Yeşflay ıoıııınıi kutıbi 

hı bu tabeJli!nı aı bııluı ın on lümhıı- Bcnıka i:r~ııcleri: 9 dan 14 c kadar f'rtlf Dı'. f'ahrcddiıı /( el"lo 
aı ı ııı altııuı kvnıılmı:ia b.ı~laıımı~- nıuanıııle görecek. 
n Boylellklc halk, kuranlıktu ko • (Jnııcrnlıı : Hcnliz tesblt edil • TASVİI~İ EFKAR Mcmlckelt.e 

+ iUM\°İ 'E 111Ülf1·:!':n}Si 
Y«n!~ebir Eı·doğıııı okıık No. 16 - 18 
An kam. 

+ MAKİ/\ İS1 ...... l\lotorlü nakil 
vasıtaları l~in ıııeklııi~t. Talipler is
tedıklel'i aylık mlkiaı·ıııı cEtlbaıık 
Deıııir, Din iki> aılı-eııiıw ra~ııılaı· • 

,,. SAN TA ••·---,.... l.ondr- 1 SterUq ~.'ll 
Ne.,,o~ 100 Dolar IJ2. ' 
Cuen. 100 in. f'r. '19. 68; 

l.a>CI\ tranı\•ayırı 1urnıri ımmte işle li- ınedi. iııpiı·tonıın U.hrıbatıııu karşı seııclcr-
.-ıııJ anlıyabıJp,a,ktiı . Sfouıwlar : Gilndüı saat ıı de denbeıi yorulmak bllnılyen hiı' ga~·· 

Dlger tarnftan cliin ek ~;azdığınıız akoanı 20 de bıışlı~ retlo çulı9an ıııuhtt•ı·rnı üstııd Mıı7.-
dbı <'addelerrle kaldırmılamı, tıam- yncnk. 1 hal' Osnıan ve kıymetli doktor !•'ah- Dr. Hafız Cemal 
'l&Y diı'eklcı'İniıı ve nğaç!nnn .beva~ Tiuatıolar : lleğıRmcdi reddin Kerimin idıuesiııdeki Yeşlluy 
uı boyanması devanı ctnıektedır. , . . ct!lnıyetini bi:ıinı de tııkdlr cdecııı'.;1· 

Şehrin ınuht lif yerlı!rinde LuJ11·• 1 cıpu,r stfııılt.'·ı: Değı n.edı) miz tabhdir. Yoıımızdaki tnlırlı tur· 1
nan maskelcıınıeıni~ 50 lümba dihı Tı·cıı ıcfcrlcrı : Dcğil'mcdl) zından muhterem .Fahrc.oddiıı Kcıi • 

f aqaru sııat ııt~O da uöndürülnıu - Malıf.cın.elcı : 9.30 d.a başlıyncak nıiıı ç-ıkardıiı nıiııa nlaşılmışsn YU· 
karıdakf tavzlhle bu yıırılış zehabın 

1 t b 1 B ı d• • ıı~ J 1 ! önüne ııeçmiş bulunuyoruz. s an u e e ıyeaı c.n arı 

1 - 28/11/ 40 taıihlnden itibann hususi plaka taııyıııı otomobil-

1 erin va motcısıkleUerle buı1usi deniz tenezzüh ınotörlurınirı &e) ıuseferin-
0:fen men'ı 14703 ıtı)'llı icra \lckılk1 i Ht>yetl kal'al'ı iktizn~ırııJnndıı. f,, -
J na edilenlcıden maada hususf otomobillerin 27/11/940 saat 24 dcıı 

ıoııru seyrüsefer <•tmclerl memnudur. Bu vesaitin plitkaluı·ıııııı da ıud.ı i 
te çeklJecekleıi grı.rııj vtı yerlerlıı bildiıilmcsf. 

:.! - Taksı otonıo!.ı1Jleri bir sabııhın saat altısınrinıı erte ı abı:ıhın 
ıllı ına kadar çalışmak nıüs:ıadcsini haiz olduklnrındnn 28/11/940 sabahı 

ant G dan itıbarea tek No. lı takAiler ı;eyrfi cf~rc çık caklıır, dığeı lcl'i 
l' ı aattc gıırojlarına çekileceklerdiı·. 

Erte.cıi gunu çıft No. lı taksiler ubah aat G da Mel'Vıs • cıkacakln
Tndan tek No. lı tıık llt>r behemehal ayni saattf' gı:ıınjlnı 11111 glrnıış bu

ııııacaklardıı l\fut~ ıkip l:'\in!Pı·de Bl'nl minval ilzcrn se31r[i cferc dPvam 
deceklerdiı . 

3 - Yukarıda numarası .Yazılı karsı ııuın ntn l inci nın<ldesiıı 'ıı 
C> fıkraaı mu<'ıbince 12/11/940 tarıhiııde ıreyıiıscfc.r mü :ındf'slnl han: 

'W icrayı ııaıııat etmeıkte olan doktoıhırın karliınaml ınııvacehesınrl,.kl 
1azıyotleri tl'tk k cdilınek uzeı· .. ııcrbest doktorlıır mnlly~ fınvan tco~k" . 
'lerJle Emıııyet 6 ncı ~ı.ıbe Mudurluırünc mUı'9cıuıt cdecf'klcı ve ı~'· mı 
ıkası alacaklardır. (112&2) 

• * • 
1 B~11oglıı Ra1111 akum ı B. Ş. Ah<dttt-liığııııdcı • 

aballeaJ Terl!..ıne caddti!inıie kitin 273 No. h maili 
Galata rııpcnın• 

lıalaiaarlar ldareainfn 
ltir tavzihi 

SlJ;:ara kilğıılı teclıu ikinde goı ülen 
müşkülilt rlolayı ile inhisarlnı· İda -
nıs;ııin pirMaya ucuz ~·apl'ak siga. 
msı çıknracagnıa dniı· soıı ~llnlı•nle 
istanbul gazptelf'ı iııde lıiı· haber in
tişar ctmi,tfr. İdaremizi hl'rhır.ııvi 1 
bir karar ittihazına ı;cvkeclt•ıı bir 
aigal'a kağıdı <laı lığı tııe\•cut o'ına
dı~ı ı;-ibi luıli hazndnki püro \'~ si -
gaıillo,, ııcviltıl'iııe ilavctrn yeııf hlr 
yaprak sigarası imali ve bilhıı a en 
nefis sigara tütünuııun nıehzul lıir 
surette leti$tig memlekf'tinıizdrı pü
rolarııı tamimine çalışılması n~ıa 
mrvı:unhah de~ı ldir. 

Tl. tUrı lçenlerı telilşı:ı clü[lilrmcsi 
muhtemel olan hu hnbcrııı aslı r•I • 
nıaclığmdaıı keyflyı'tm sayın gazete
nizde tusblh ve tavzihi rica olu •ır. 

+ 81"1107/u R· 'keı wdt ı.: 
l - Eviırıı7d<', 1 ıı) ıınl:ıra m h ııs 

volt•ybol, hn k<'tbol ıll'Unlarıııa, 

2 • Güı·e, çahşrnııluı ııın başını.mı-: -
t.n" Arzu edPnlet'fıı 3<'!'lc spor c•\'İ -
mize ıııüı·acaatları ıiea olunur. 

Tashih 

LOKMAN HEKiM 

Dahiliye Müteh•ssısı 
Dlv:ınvolu 10' 

Muavenc saatleri: l•azar .hart~ 

her efin 2,5 Tel : 22398 

Zfıhrevi t:tr cilt haatalıklnn 

Dr. Hayri Ömer 
Öğleden sonra B<ıyoffo A~ıtc;un1i 
karşıs:ııda Hns:mbcy ~pt. No. 33 

Telefon· 48586 ................................................ 
Ta•Yiri Efkir 

Nü•hası (S) KuruftuP. 

' Ab Ş . · ı Türle.i ye H.n, ont- eraıti lçln ...!i!!!_ 

Senelik ············ 1400 Xr. 2700 Kr. 
Altı aylık 750 , 1'50 , 
Üt nylık ···········. 400 , 800 > 
Hir hylık ······ .... .. 150 > yoktur. 

İ'l'tıAR 

ftı •.Wdr ı'rl'fltnmzıtı çuklut1<1ıı<laıı 
( SıısHı1, ye.ı-f,, kt1 latiı varı rvmıı 
nııııı· <lı:ı·reılcnı rdil,:' /( a rilcd1.ıü:
<lcn o::iu ''il··d~. 

ilanı 
ı.h ~ adresleri tteçhul bulunmasından nmhzuruıı 

inhidam h::ırap evin 

Belediyece kaldıl'ıl-

15 e-üı.ı zaı fında ilıtanıırnıe makanıına kaim olmak üzaı e ilMıı 
(ll!:G4) 

Tasvırl Efkıır a:,:etei;lııin 14/ll/~40 tarlhlı nusha ıııdıı ıntJşar ı:dPn 
Emlak ve Eytam Rankasıııın sablık aMyrinıenkulieı hakkındald ılaııın 
1304 ı11ra mınıarasıııdal arsanın 6/8 hiuesi d.akek ik8l.I seltven yMlma 

ana olarak •etneildiii cörii1111üpt1r. Kqfipt tulüaı. ilin ol\lnur. 

Herkea, bllhas•a çocuklar tarafındara 
abnmaaı gayet kolay ve milesair 

bir mü•tahz41·dır 

BARSAK SOLUCANLARINA 
kaı $1 ~:ıyct tr.:ıirlldit. Barsak Sohıca•ıhırıııın bil~ uklerdo ve kuca~
lerdc elıeıı ulacıığ'ı tc.lılıf,cler göziiııünc alııısır k ·oıucttn haslrılık-

lıı.ı ııııla bunu kııllannıalRrı faydelı·iır. 

Hekınıleıınıize ve hıılkuntzıı tavııı~e edilen bu ınü lahzar' her 

.\tına ıon Drahmi o."·· 
Sufya 100 Leva 1. 62· 
M adrlt 100 Peçeta 13. 90 
Rı.ıdape" 10<> Pearl ~'· 53:1 
üükret 14'0 Ley O. 6-'l~ 
Belıraıl 100 Dl .. r ·~. ı 15 
Yolı.oh.. 100 Yea 81. 1'7 
StokhoL 100 l•nç kr 111. ~ 

ESHAM VE TAHVltA'f f ·-----------nı~ ylbclc S ikramiyeli tf.7' 

l Eı-ıanl 1'· ~· l ~1vaa • En:ur11• ı 20. ,.,.. 
l tt.18 

1 : • • :ao.ıt 
~ • ' 20.lf 

eczanede bulunur. ~utusu ~ kuruştur. _ _ _ ~ -1 :, . ~ 2f·: 
,. " ' '"·st 

ÖKSÜRENLERE KATRAN HAKKI EKREM Q::ı:~u~~"k~0.!:!i:11 peıi7:ı:6o -- - ---
Beykoz Tümen Satınalma 

Komisyonundan : 

Şark sııorta Şirketi 
hlaee eenedl 

J - 160 ton bulguı· 28/11/940 ııcrşenıbc i'İlllÜ saat 11 de Beykuzda 
Halk Pal'tisı binasında Tfinıcıı Salıııalma Komisyonunda paıar!ıkla top.. 
tun \eya paı ça halinde sııtın ulıııncnktır. 

2 - Pıız:ulık nt-tıce~ı t.akarriir edecek 
alı nncııktı r. 

R .. adl1• 
Kab• Betlhlrllk 

fıyat üz.erinden % ır; temJnat KIU(le alll• ırr••• 

<fıı89) -----
Beykoz Askeri Satınalma 

Komisyonundan: 
Bugdıt~ vı:rip ım kırdıı·ılııcaıcı ve yiııe buğday verip bulgur yaptı· 

rılacagındıın ıccrek un kınrıak iııtiyl'ııleı ve ıcnck<ıe hı lgur yapm.ir ia
tiyeııln tek lir ve şartlarını her gün Bcy~.ozda A~keri ~ı..~ınalma K.omta-
yoıı•ına tahııren veya şifahen blld;ı·ıı:rlf'ı i, 1108113 > 

Beykoz Askeri Satlnalma 
Komisyonundan : 

ıtıO ton Hlhuna, 71i toıı pıraııa, 26 tOfl 111.oanak 9/1~/IMÖ pazar

tesı giiniı saat 14 de Bey kozda Aekcı i SRtınalnıa I,:uınl:.yoııunda aırn 
ayıı \'C) D OOl'atıcı pazarlıkla atın elınacaktJr. 

2 - İlk t ıninat lilhntıa için 663 lira, pınsa lçıı 422 lı;a, ı1tpa!ıalc !..:=:..:.:.:::.::=ı:...ıı.;.:.--:=:;~~ 
ıı;in dt' l G9 liradll'. 

8 - E' af ve teı ait bcr ırtuı nıezkur 


