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İmtiyıa sahibi : ŞEVKET BİLGİN 

Başmuharrir ve umuıni oeşrivat mUdürU 
HAKKI OCAKOCLU 

ABONE S~RAİTI 

DEVAM MÜDDETİ Türkiye için Hariç için 
&>nelik....... 1400 2900 
Altı a~·lık........ 750 1650 

Gi.L'lii geçmiş oilshaJar (25) kuruştur .. 

-
Yurddaş: 
Mal stoklarımızdan /(l. 

zumsuz hiç bir fey harcama. 
ULUSAL . EKONOMi VE ARTTIRMA 

KURUMU_J L T E L E F o N : 2697 

ilan münder I' tından ga.ı. tc~ıiz rnesuliyet kabul etmez Ciimhııriyetin 1'P. Ciiıııhuriyet eserlerinitı bekçim, S!!Oahları çıkar nyas; gazetedir \ YEN! ASffi Matbaasında basılmıştll' 

&yan 
attı 

Sid; Barran ·a.e :uıfeı- temin eden tngiliz 
askerleri omu.zla.nnda obiis taşıyorlar 

ve bfr sahada diruımitlı tuzaklar 
hazırlıyorla · 

1 

Amerikanın en mii.him ta'JJ'V4Tfl fabrikalarını ihtiva eden BaUimorda.n iki manzara 

Trabl s açıkla
nnda 2 Italyan 
vapur~ imha 

edildi 

Valimizin 

r ·-.,...,~ .. 

----
In,P iz ·ve Al
manların yap
tıkları yeni 
baskınlar 

beyanatı 

Kömürsüzlüğe karşı icap 
eden tedbirler alındı 

Mülhakattan kömür getirilme
sine mümanaat edilmiyecek 

~~-~x.x:-------------

Büt çenin te1Jzinl • Un fkdlerl artmıyacaJı .. 
Vali B. Fuad Tuksal vilayetin muh

telif işleri hakkında bir muharririınize 
aiağıdaki beyanatta bulunmuştur: 

BÜTÇE AÇICI 
<- ViJ5yet bütçesinin 300000 liralık 

açığının kapatılması şekli hakkında ga
zetelerimizde zaman :r.aınan yapılan neş
riyat füerine bazı tavzihatı lüzumlu bul
dum. 

Mali'.lmunuzdur ki vilayetimiz mahı:ılli 
hizmetlerinin matlup veçhile temini icin 
bütçeye kfifi tahsisat konulması zaru
reti üzerine 300 000 liralık varidat nok
sanlığı karşısında kahnmıştır. Bu açığın 
kapatılması ve bütçelerimizin de tasdiki 
imk~nı hasıl olmak füeTc alakadar \'e
kaletler nezdinde teşebbüsata geçmiş
tik. Bunun milli bankalarımızdan birin
d0n ~anılacak bir islilcrazla temini şekli 
mı vafık rröriildii. Maliye vekiıletince so
ru.an bazı noktalara <la cevap arzettik. 

Ahiren buna ait kanun layihasının 
Büyük Millet Meclisine takdim edilmek 
üzere olduğu ~ılmıştır. Kanun ? 

kınca açığımı:z !ka~ ve bütçenııjıl 
de tasdik ediJ.mii olacaktır. 

- Sonu 2 inci Sahilede -

Valim.iz B. Fuad Tıı.ksal. 
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Y azan : Şahiıı ~uınan D ün bır 
35 - Fiat nıürakabe 

komisyonı. dün 
n· ıktar hömür getirildi 

------------x•~ 

--Aman, deme Cülendam! 
toplandı 

Yeni getirilen kömürler 
Manifat11Nf1atıeri perakende 8- 8,5 kuruş 

z~~-----------
Güfendant Süt ninesine anlatıyordu : •• Vallahi., 
AUnln §Ciğdncle MP llClnfer saplanınq daruyor .. 

--·--
l§te o!.- Ti kenclia!... ha iyi görürsün... Bilmem onu tam~-a-
Fatma kadın - Vay ki!ir cadı vay... bilecek misin? ..• yarın teslllt edilecek - -x.-.x-----

lfte ıimdı ili anlamala başlıyorum.. Za- Tam o sırada, ~ · ~ndiye kad:ır d ~ j -
ten falcılar aynı zamanda bilyilcil ve si- !arımın hepsinden daha iddetlı. daha 
birbu da olurlar... müthiş bir gi'rültü pcydn oldu. Be ı ı~or-

H•t mürahbc ~mis~onu diln aite- 8S ton hömür de bir kaç qiine lıadar piyasaya ÇI• 
den evvel lİcarct müdürlüğiindc toplana- lıarılacalı - Bir Jıönıürcü ıevıııı edildi 
nı .... manifatura ~yası fiallcrj Üz.erinde Dün kanı yoliylc l:r.mire 41600 kilo rü 13 kuru,a satarken yakalanarak ad· Bu yer.it karı. sana mutlaka &ihir yap- kumdan artı': krndimi tutamadım- Aya

m~ olacak Gülendam .. Biz o gün kan- ğuna j~c;en cismin üzerine yuvar!nnd.~m 
run yüzüne ltarşı: Dü~ yıldmmın ~nlw ı ortaJıgı gun

- Sen yalanclSll\ dedik.. Çingene ka- düı gibi aydınlık bir hale gelirm'<.:ti ... 
nsı bunu bir tUrlU hamıedem.iyerek ar- Bir de baktım, ne cöreyim: Ayağıma 

ı .Üz..'\kt'raua ht•lunmu;1tur. odun lcömi.irü gelmiş ve vagon teSlimi !iyeye verilen Pcıtemalcılarda kömürcil 
l&tanb~da foıt. miJrak~be .komisyon~ vcdı J.uru ııın ıntılmağa ba~lanmı,tır. Yusufun mııhalcemesinc asliye cezada 

nun teabıt cylcmıı oldu~u fi:ı.tlcr tetkık 1 • Bu kömürler belediyenin kontrolü al- lıa,lanmıştır. 
~~amiı ve ~u.na müma il fıatlc;in !unirl tıncl o:nrnk 8 veya 8 buçuk kurup aa- Yusuf, komisyoncu Fcthidcn 270 kilo 
ıçın de lt'.Jıhıtı karaıln~mı,tır. Komı!lyon t 1 cakt k dar kömürü aeL:iz kuruştan salın aldı· 
y nn bir defa d ha topll\narak manifa-1

1 
aAyn~ denizden 85 ton kömür geti- ğını, fakat jçinden fazla toz çıkan ve se-

kamızdan bize btly{l yapmış olmalı?.. takılan .Alinİn cesedi değil mi im~! ... 
Galıöa her ikimizi de koıkutarak aya- Süt nine ha!ı retinden ve aynı 7.anıan-

ğına kadar getirmek ve bbe aman de- da korkusund.ın götlerini fal taşı gibi 
dirtmck istiyor? ... Amanın a dostlar ... açarak: 
Şimdi benim içime de korku d~~··· - Aman deme Giılen am' .. Gerçek 

tura fiııtlcrini tcsbit edecektir. rilmi~tir. Bunlar da hir iki giine kadar kiz buı;uk kurup mal olan bu kömürün 
- - ·-- S.'ltı,a çıkarılııcaL:tır. kilosunu 12 kurufa ••ltığını, vaziyette ih-

1 • • • tikar olmadığını söylemlıtir. 
ZmlrJD yeni BiR KöMOHCO Şahitler dinlenmiş, Yusuf tevkif edil-

TEVKiF EDiLDi miştir. Muhakeme başka güne tnlilt olun-
Hiç durmamalı!. Nefesi keskin bir ho- mi söylljorsun! diye lın) kırdı ... 

ca bulup 1difü kannın vaptı·1 büyiiyU - Vallab, bir kelime hilafını yok •. 
tez elden hemen bozdurmalıyıı... İşte Alinin gö sünde b'r hımçer, sapm1 

Gülendam - Canım .. dur .. telfoı et- kadar gömülü bir vaziyette duruy-cr. 
me .• Bırak ta sö~Um~ bitirey'm. Cin""· Zavallının üslü h:ı,_'>I lı('J> kan lekeleri 
ne kansının yanındaki ise uzun boylu. için ·e ... 

vaJi mııaviı_i Kiloıııınu S"kiz kunı~tnn aldığı kömü- muştur. '---·--._.......·-· -·- -·- ___ ,_ ,_ ..... ···-
8, EKREM YALÇ!N KAYA Valimizin beyanatı 

gayet çirkin. oc k is1 kadar siyah yiizlü B n Aliy blJ ha'd" ,örüne aC'J :> ·ı VALi MUAViNi OLDU 
lzmir vali mu.winliğinc Mnlatya 'alı 

muavini B F.kr"m Yal ınkııya tayin edıl
m ştır. T.} İn emri vil;.yctc teLliğ edil
miştir. Yeni ,. 1i muın İıli B. Ekreı '.. 1 1-
çınkap 32 7 > ılınd mülkiycdc-n Vf' 3 3 1 
de hukulctun ın zu olmuştur. 

-------x~x 

g nç bir erkek... haykırnr:ı'• o un cans :r. yatan ces d ·n 

ömürsüzlüğe karşı icap 
eden tedbirler alındı 

O d k.ikadn zehirli bir yılan r;ör m üzerine ntıldı'll ... Sac•'Tit, \.asımı ) o1ı-
hu d recede korkmaz ve gönlümde bu rak hıçkıra h ç ra ·ı ko~ .ıl-
k d r dft bir t !esinti duymuş oJm z- durn ... 
dım. Bu adamın gö lcri kor\n ne ve ha- Fak ıl c.:ıdı ~ n mi.ld.ıhale ed r ·k ye-
in b kışlarla parıl panl )anıyordu .. Sin- niden bilei,'l:n .. • apıstı: ---·--si bir gillümseme kalın dudaklarının - Sf'!Vgilinln fk b tini gördiın . Şi n
şckl'ni bir kat daha bozmu~. kabalaştır- di s ni bnska bir )•ere götUreceğim .. Orn
mış bulul)Ul'Orclu... da da babanın b ~-ına geleni 15ğrcnır i2 

Ve kanierlyeyi aydınlatan §imsek pn- olacaksın, dı;er k beni tekrar sUriikle
rıltılan ara.tında dlerhıin kan lekeleri m • e başladı ... 

lııcir hanlannda 
yeni faa liyet 

-----------x•x-
caatlara da böyle bir cevap verdik. 

ODUN KöMURO 1Şt 
içinde bulunduğunu fal'.ketmistim._ - ( Bitmedi )-
Duyduğum kodcu ile kan.şık derin bir 

nef~ yiltltmün çizgilerinJ dt!~;stirmi:; 
olmalı ki falcı brı bunun hemen farkı
na vannıştı... Bir k;ıhkaha fırlatarak 
ded.J ki: 

başladı 

- Baıtaralı 1 inci Sahifede -
UN VE F~KMEK tŞt 
Hububat hnkkındak.i son ko.ramame

ler th:eorlne fiat mürnkabe komisyonun
ca \•i1Ayetimir. merkez -ve mUlhakatı için 
düz kırma unun beher çuvalına 12 ve 
üç yıldızı unun beher çuvalına 11 lira 
fiat tesblt ve Han edilmişti. 

Son günlerde 1mtlrde odun kömürü 
.sıkıntısından bahsolunmaktndır. Beledi
ye ile miqtere!ken bu ~ Uzerinde icap 
eden bUliln tedbirlere tc\•esslil ettik. Ba
zı kaza ve nahiyelerdcn lzmire kömür 
gelme&ne ınUmanaat edildiğinin haber 
alınması üzerine kaymaklıklara ve icap 
edeınlere müstacel emirler \'erildi. Böy
le mümnnaaLler vnki ise derhal reri bil
dirildi. 

- Evet, hi?... 54-n bu Aliyi değil, 
ötekinin gelmeıdni bekllyomm... Fakat 
bu dellcanlmm. da nesi var? •.• 
YUzUniı buruşturup durma öyl<'!

Obür Aliyi .zlhntnden çıkar arbk!.. Ben 
IAna fala bektılRll uımao da söylemi.-;. 
tim .. Onunla bk yaıtı~ ha! koyımnn:. 
bu dUnyada size nulp -0lmıyacak... Ne 
yapmnlı, a kızım? .. Bu senin alnının ka
ra yu.w •.• 

B u dakikada da bana yalancı diyrcek 
kadar neUinde ceuttt. auiyor musun?. 
Öyle 1le sa~ yalan IÖylemedjğimi şim
di ispat edeceil.in-.• 

Hadi, dilf önüme be.kayını .•. Sevdrin 
o cWibnJ.m.m ba,.q,u ~l' geldiğini btı 
töderlnlıe yakıodan gör <le ondan iimi
dlni kes arlık .•. 

Falcı karı böyle dedikten ~nn bile
ğime yapıstı, ben mukavemete muktedir 
olanuyarak çingene karuının elindt, 
kış rüzgarının sürUld~yjp götünlül<ii 
yapraklar gibi ikudret.iz. iciz. bir vazi
yete girmiş bulunuyorum •.• 
Karı beni ürükliye sürlikliye kamc

ı·iyenin dışına çlkardı ... 
Şimşekler. yıldınmlar müthiş gürül

tiller çıkararak birbiri arb.noa mutta
sıl çakmakta ve ortalı?!! aydutlatmakta 
devam ediyordu ... 

Havuzun ününde,n geçtik ... Bahçe ka
pwna doğru ilerlediğimiz. sırada, bir
denbire yaklarım yumuşak bir cisme 
temu etti ... 

Eter falcı kadın koluma a ılmamış ol
sa o dakikada muvuenemi kaybederek 
}'ere diişeoek ve oradan da belki havu
z.un içine kadar tekermeker yuvarlan
mış bulunacalctım ... 

Kolumdan tutan çingene karısı beni 
durdurarak: 

- Az kalsın dtişeccklm_ dedL Ayak
ların bir veye takıldı galiba? ... Eğer me· 
rak euın.., ~'ite bile.ini bırak1yorum ... 
Biraz eğilecek olurs."ln onun .ı; üzünü da-

AMERl7ll YARrtlMI 
GITTllÇE ARTI AITA 

- BQftaralı 1 inci Sahi/ede -
Önümü-.ı:dek.i allı av tesisatın hazırlık 
devresidir. 

lngiliz. hüküıncti namına U. K. C. C. 
tarafından d'··er aipar41cr meyanında 
1 000 tonluk br manipüle incir siparip· 
nin de verilmesi, bir müddetten beri faa· 
liyetlerini tahdit etmiş olan incir işletme 
hanlarını yeniden arı ko\"llnt gibi dol
durmu~ ve erkek kadın yüzlerce i~ı;iınize 
bu hantarda yeniden kazanç yolu açd

llAR.P \"}; A U<.:IÜKA mı~tır. Manipüle incir satı~ları hem mah
Vqi.n,lon, 2( · (A.A) _ l\laruf mu- ıu!ümüzün ıarfına, hem de İKilerimizin 

lıarriderden l\'i'ak I<ornik Ncvyork Tay- hayatlannı kuanmalarına hizmet etti
mis ~etesincle sttnlart yauyor : ninden miiatahsillcrimiz kadar işçilerimi· 

FAaScn lzmir şehri ihUyacı için top
rak mnlısullcri. of.ıs:nce tamim satışı ola
rak verilm~kte buluıınn buğdaylara ill
veten vilf\yetçe ynpllnn te~ebbUs ve mU
me;ı:ıt ilu'rine kazafonmız merkezleri 
için de kiiCi miktar~ buğday verilmeE:ı.e 
b~landığındnn unlal' iı;in fıat tesbit olu
nul'ken bu tamJm satışı fi.fttlerini ve bc
k-<liyece ckme:klc.rin azami fiatine ait 
un.surlan dn nazara aldık. Un fiatlerine 
hı:ılcn zanı l'apılmasını mucip hiç bir se
h<>p gör miyonız. Bu husustaki miirn-

Ilarp bizim etrafımızda dola~p duru· u d,. iıtif adcler tl'min eden bu "atışlıuın 
yor. Tıpkı Lüyük bir rırtUlada kasırı:a- çoğalması Türk - lngiliz dostluk miina
run bir IM<'rkcz c-lrafmda dünüp dolaş- st"bctlerinin her iki tarafa temin ettiği 
m:ısı gibi .. Buglin B. lfillcrin ~üı.ü biz. ikttsa<li , .e sosyal faydalann bir dr-lili
rlt.-dir. n. llitler i3tinat elti~i lopraklarn dir. nu nıünzısehctle müstahsilleriın~le 
ayaklan altında \-Strrdada!m: hissetti- birlikte i çilerimiı:e ,.e iı adamlanmıza Bir Alman heyeti geldi .. 
;n-.ıı- - •- ... t--:ıe _,.,.hurdnr. ı,. ııı·t- güzd karlar ıc:menni cderİ7. I 

1 
. . 

,..noaı -.~l'C ........ ,. • • -... , Eir Alımın heyeti şehrimize ge mıştır. 
1--r '--=ı-.ı· .. ___.e m··' .4-_.. rr. ol:ı- - -·-- dı .:: ~ ....... ~., ··· ~---.. UAıaa 'lfoyet, evvelce Almmıyada bir firma a • 
m .,!_ Rir~k Amerika tam rııınd ı- /ki ku/üp ba )'Tanıda n:ı sabn ıılmnn tütünleri tesellüm ede-
maala Mrekete s:thaeden B. llitler dfış- c"klir. 
1mnma - •~,.i iMinttk mi?- nw. Ankara ya gidiyor --•-
Amenıaı,.. derhal muazzam bir silih \ 'C 

Meeele ehemmiyeti~ takip edilmekte
dir. Muhi.k bir sebebe müstenit olmıynn 
he.r hangi bir mal için fazla fiat iırliyen
ler hııklannda olduğu gibi, .kömürfori 
olduğu hnl<le salmak i"temiyenler veya 
Fnlıı f'iırt teklif edenlerin <le ~n yakın 
beledivl· mcrkez.lı-rlne habt•r verilmek 
sureti ı hu lC' kilata yarclım yı:ıpılması 
icn 1 • d I'.~ 

Bir lıadın .,,,,.uıda-
1kiçcşmelik cııddesinde Sabri oğlu 

Fehmi, altı aydan beri yakın arkndaşlık 
ettli":ini iddin eylediği Mustafa km Zi
netinin kendi.ine yiiz Ycrmemesinden mü 
tee ir olarak kndını b1c;;akla kalhiniıı 
?ltmdf!n yaralamu:; ve tutuhnuştur. 

ctıılt8ne fahriJıllS1 ha1ine ~clir~e mu- lzmir m~htclitinin bayramda Anka~~- Must afa Kocalı af anın 
, .. Hak obnık mı nt7 va yapacagı seyahat, Ankara muhtclıtı- • • •• • • 8 k b · h h b 

nin hazır o!mayışmdan dolayı tehir edil·. olumu.. Ü yü ır ava ar ı 
Ne~~k IIhernlcldTrilbuln diy,~r ki ~ mi~tir. Bunıı mukabil Ankaranın iki ku- Kcınalpa anın Yuknrı Kızılca köyün· • 
- '"""~ mi ver ev et eıi ninni 7.aıeri lu~'-" lzmı'r'ın ı'k'ı kulübünü bayraıııda k f ··ıd·· kt B I 1 · · S h 'f d kazanacaklanndan emin olsaL'trclı Amc- uu de Mustafa Koca a nyı 0 urme en - aştara ı ıncı a ı e e -

rikamn 1ngııtere)·e ) ardımını çoktan d vet edecı-lc ve iki kulüp muhtditlcri maznun bt•kçi Gazinin muhnkemcaine tür. Diğer üç İtalyan tayyaresinin 
bir harp sebebi cddedcrlerdi. hnlindt" m rlnr yapılacnktır. a ·nr ceuldn başlnn~tır. Suçlu, vak'n h . ed'ld.... . ah • ed'l k 

- - •- - rıu'"ı1t'i de\!1·ı'vn "ezerken bir ses isitti«ini de ta rıp 1 ıgı t mm ı m e te-Nevyork Post gazete-· İngiltcrcye yar- ., J' ., • ., d' B' · 1 · · d l 
HAS..,A COClJKLAn ,. aDurı di'-'c b.1"..tırm ına r:ıfıı_nt-n Mus- ır. ı-ztm tayyare erımız en yanız dun i(in yakında baş!ıync.!k etraflı mii- .& • .9 .1 "' lca 

zakerelerden b:ıhsederek Ingiliz zaforı- Muaı;ene ve tedavi tafanın knçtıiiını görünce, onu durdur- iiciıi yıptır. 
nin Birleşik Amerika irin hayali ebem- d il.· m. k maksadiyic h:n·aya bir sel silah Bunlardan birinin pilotu paraşi.it-"' e l"Or attılrını ve kursunun nasılıa Mustafaya I k d miyet.ini teb:ıriu: etti1"11"f'klrdir. Eu ı.:a- ı •• .. le yere at ar en ii man avcı tayya-
zete diyor iti : Çocul. J;.n~eını:: kurumu Çocuk ba- ü. l t ctli:ini söylemiştir. J • f d 't 1 .. • · 

k · ?? 12 n 10 t 'h' d ·ı b IXıvanın s. hidi yoktur. Yalnız 1.lusta- re crı tara ın a_
1
n mbı rn. Y.oz a~eşıdnc - Bizim ıstık Lalı ıJ:. h.u 11 ı nc• ıccsi- ıın C\'l ..., u an ın en ı ı :ı. "en I 

ne bağlıdır. Ya emin bir istıkbal,.. kavu- saat 12 <1 11 13 e kadar m'ır:waat ('(] cck fa Kocakafonın cesedini görcnlcı·in ifa· tutu muf Ye pı ot u mı! esnasın a 
şacak. ~ahut ta Almanya üe U7.un bir olan ha a çocuklMrı mua)cnc \C tedavi del ·rine ınüracnnt eclilıniş ve clliva talik ' aldığı yaralar neticesinde ölmüştüı:. 
barba ~irmek rr.ecburiycti knrşısında etme[! bn~am~ır. edılmiştir. Orta sarkta muhasamat ba ladığın-
blacagı%. Amerıkada bir tek kişi yok- danbc;i bir İngiliz pilotunun parn-
tur ki Amerikanın selameti namına İn- r şütle inerken ateşe tutulduğu ikinci 
giltereye lüıUiyetli mikdarda tayvareıer Den~z ~- azı·nosunda defa olarak reddi kabil oımıyan de-
\ermN. )mumuna kani olmasın .• İstik- ı s ': • !illerle teshit cdilmistir. Bu hal, ltal-
baliıni:t.i istediğimiz gibi temın edec~k 1' ~ 

1940 
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Almanya şimdi 
Ne yapmak 
Niyetindedir? • ·-- Baıtaralı 1 inci Sahi/ede -

Almanya hava ve abloka harbıaı b
~nmağa muktedir olmadı!ına göre mih
verin niJı at zarer limitlerinin çok zaffle
diği ıncydnncladır. 

Almanya İ.nıiltereye karşı bava akı•· 
larmda taarnnt Cab~ sık ilk ~ 
tinni~tir. Buna bllh.usa 1milis hancdl
imın bhir orbeJeri Ye lnıiJiz mille
tinin çelikleşen maneviyatı 9ebep ol
mu tnr. ingil.iile.r Alman sanayi şehirle
rini sistematik bir tekilde bombalarkm 
Alman ba\•a taarrmlan claluı ziT&de la
ıilil nıilletiıün maneviy:ıbnı hedef itti
haz etnıekte idi. Gayri insani olan bu 
şekil Almanların bütün gA,Jretleri.oe 
rainıcn Umlt cttikltti nctir:cyl Tcrme
an~iir. Almanlar son haftalarda bir tab
)"U değişikliği dalıa yaparak Coventıy, 
Uim1ingham, l..ivcrpool, Southamplon, 
Manchcstc.r gibi ingiltucnin en mühim 
sınai merke7.1cri ,. e Umanlan Ü7.erine 
akıularını arttırdılar. Bu ye9! hücum 
tanı hundan evvelki muvaffaJ.,yetm
liklerini ürtcnıiyeceği gibi içinde buhm
duklnrl çLkmaza bir m:ıhreç le teorin 
cdemiycccktir. İngiltere o kadar gay
rclle, o knd.ır snr.;ılmaz bir imanla mil· 
cnd le edi ·or ki hu devasa azmi kınnak 
l..'llhil olmıyncnkhr. 

Öniiınii1dcki gföılcrde \ Cl a haUalnrda 
i\lmnnyanın faaliyet plin:nda Amerika
nın İngiltcrc!f c ~ ardunlarmı önlemeğe 
mnlu( nc\•midauc lıan gayretlere şahit 
olmnmız mlimkiindür. Bu teşebbü~ler 
belki .Fransayı tazyik eklinde kendini 
gösterecek.. Belkl de Almanya Frnıuıs 
müstemleke imparatorluğunun Atlas 
ok)aııu n saJıiJindcki deniz ve hava iis
ler:ini eline geçirmeğe çalışacaktır. Hu 
tcşchbUslerin kRt' i b~ akamete nudıkum 
o!dufunn daha ıdlRdWen söylemek fada 
nikbinlik sayılama. 

ŞEVKET BİLGiN --·--
Teknik tedrisatı 
umum müdiirü 

~tti 
B. Rüştü Uzelin 
şehrimizde yaptığı 
ıetldlıat •• 
$ehrimi7.de bulunan Maarif vekaleti 

teknik tedrisatı t!mum müdürü B. Rüt
tü Uzel Kız enstitü50, A~m sanat oku- , 
Ju, sipariş ateJ,vsiyle Ticaret lisesinde ve 
erkek sanat okulunda uzun tetkiklerde 
hulunm~tur. 

Umum müdür Kız EnıtitÜtünde 

dersleı·e ~imuş, mektebin temizlik işleri 
\'e talebenin umumt çalısmalariyle n13-
kı:ıdar olmu~. en. tltU müdilrünün muh· 
telif i!':ler hakkında \'erdiği iwhatı dinle· 
ıniştir. 

Ak am okulunda, okul direktlirü 
umum nıii<lürii karşılıyamk beral><'ı·ce 
derslere gİrınişler ve umum müdür ta• 

lebnin çalı.,. nalrırım yakından takip et
miştir. Ticaret lisesinde, erkek sanat 
okulwıda ve sipariş atelycsinde de tet· 
kil:ler yapılınışttr. 
Urtıum müdür Kız enstitüsünün yeni 

binasını da göımüş ve Ankara palasla 
öğretmenlerin verdiği akşam ziyafetin· 
de bulunmuştur. Bu toplanbya bülilD 
teknik tedrisat öğretmenleri iştirak ey
lemiştir. Vali ve belediye reisi de bir 
aralık ziyafette bulunmuşlardır. 

Ziynfet samimi ve mesleki hasbüıal· 
ler içinde geç vakite kadar devam elmif 
ve umum müdür akşam Ankaraya hare
ket etmiştir. --·--olan vasıta lngiltereyi takvi!ı e etmekten H k yan pilotlarının lspanya harbında 

ibareUir. er a şam tatbik ettikleri usule devam cttikle-

~-----------... -----------lıı.. rini göstermektedir. Konya, Afyon, Arna.rycl 
PETROL KUYULARINA JCırJılaeH ue ıs--*a. 94~. Kolonyası ~ıktı 

Hilôl ~czan~•İnın müfteri/er in den 
. 

rıcas:: 

941 Kolonyası çıktı, fc\·!talntlc zarif bir. losyon. tmtta gfüel bir kadın 
ft A lon kokusu oldu. Azı:z mü'\ltrixrimizin eet.anemize kı-ılar 7.alımct 
Herek bltwya bir Cleb lüriİll rakirlerini vermelerini rkıt ederiz. 

Hilôl Ecz!Jne$t 

ıstaıbuldan sureti ınahsusada celbedilen 
Şef Orkestra MARİŞKA ı;e piyanist profesör 

TASKİN ORKE.STRASI 

Poza• günler1. öğleyin yen1ekii konser 

HOCUM ..--
Dün bombardıman tayyarelerimiz da Jıongıeelel'.. 

1 

merkezi Arnavutlukta kiin Kokoreç Ankara 24 (A.A) - Konya, Afyoa, 
petrol lcuyulanna bir hücum yap- Amasya, Kırklareli ve hpmia viliyt+ 
mıılardtr Atılan bütün bombalar leri C.H.P. kongı-eleri :t.oplamnq ve de-
heci f t ·k.I eden mıntakava diia. legeler idare heye~erinin _iki ~llılc me-

•. e .. Cf .1 
• • " -r sal raporlanna \'e ıntaç edilen iJ}er hak.-

muflur. Bır elektrik fabrikuma da kında \'erilen izahata itttlA peyda etmiı-
iaabetler vaki olmuftur. Bombuch- lerdlr. Mahalll va umumi ihtiyaçlar üze-,,_ ___ 1K"J~o;ı~sc...,n21aa•xaw_,,_ ... _..,,.w1w.1:a"'° ~1' llR ..cıt:'l. 

1 
. . d ı _.. dil-'-1 - -'- d 

1 
· 

_. ____ m!!'!.'!!!!!!!!!!'~~~-~-.l!!!"'~!!-~---.!"ll!l!~~~--~-~mı!!!!!'!!!!""!!l!"!-!!!l"'l'_.~~--~~'!""'!~--~:'!"""~LAZ!!!!l!!'l•r'!!ls,.....9'!!sl"'9~'!!'=----!1'."mı:ıwwwm!I!!-•• man tayyare erımız üpnan ava rinde deteee~in · muert tı::1Uit e i mıı .................. ::::"" .................. : ................... ::::::.4 ............ 1.•:.... !SL4L d , ..1. _,,_ b k k da Sul,tan nc··ede". tayyarelerinin ve tayyare dafi topla. ve yeni ~ar• heye\leri U. parti kuru~ul-
• • • • do~ru ... u, hava u j ucğişiö. ir o ·u n, • ta g nderilecek delegelerin ıeçımf 
~: ·.:.. BUY u K J _ J .. KA~ E ~: .:.= denizin yokın olduğu his.sediüyord\1. Rc1.ıa111 etrafı gözden «eçiriyor gibı !"_1~~.~~:if200ate§Mli h.ü1~~abirmarud_ Z y;;:l:ııııt~r. 

1 Sonra mavi sular, yolcuları selfunla .. 1- bir t vıra: IUluı.nr-• açı ıpınue Uf- K 1 ___ ., . '-- , __ ı_ bii-
• • • • , __ , k • 1 B · b d ı..-kt' -· . • • d" .... 1 _ı .. .::,:1 ongre er mı»aUerın• IM~ltlr•en : ......... ~ ................................................................. : ••••••••• : lar. G~n ve ~arın ya tıgı cı ız. ça- - eııı ura a ~. ıyecegını sanıyor- ~ .tayyareaanm Uf~~·· ~ yUklerimize ~ı sa.rsılınaz belhhklan· 

U S d 
yırlnrın karşısında Midi1Ji ad:ısı gö:ıe dum. nediliyor. Tayyarelerimizden ıkiaı nı bir kene dahı jzh.r ve teyit etmiJ-

m U 1 n' ı Yan a a et çarpıyordu. Çok geçmeden, Ayvalık, - Onu ar mağa koyul~nız pek fena l . d . . . 
ı b · h 'b" .. olmıy,"ft"k. o fı'kirde -'p!'li} mı' mı· ··'· üı erme onmemııtır. lerdlr. kilelik ve slis ü ir mücev er gl ı goz- """" u • ., .. 

lcrW okşadı. Bu gilıe1 manzara karşı- Rcuan otomobilden indi, otele doğru 
-------x;w.x------- -- -

Y .-zAN : ÜÇ YJLDIZ 
-50-

.. vkide değıldi ve iki seyahat yoldası-
111, birer dişi kaplan gibi, için için mu
hLc:ama halinde bulunduran ihtil!ıfın 
me\ wunu haltrına bile getinni)•ordu. 
&asen Rezzan hakkında bütün hayaJ
a.rini muhafaza ediyor, onun iyi ve dü
ribt bir ki% olduf.'tından şüphe ctm<'ğc 
9ebep gönniyordu. Gülen bunu <>na nn
labnak isterdi. Fakat bu cihet,; ona açsa 
'-1ki de Adi bir kıskançlık th1rnıeti al
'-da blaca~ı için buna crsaret cdl' i
r- ve şimdilik sükiltu muhafaza ~t:nc-
11 tercih ediyordu. 

Otomobilde, n<>fret ettmi bu kızın rn
.-nda oturdufu ~rrnda, &.! im'n "rkııcl 
epklt'l"" bırıtkıJmı olma.o;ı da 'nualıni son 

haddine çıkarı)•ordu. Somurtkan bir 
sesi,.: 

- Hiç bir ştiphenı )'oktur! dedi. 
Fakat ~nin tonu, söz1crini tekzip 

ediyordu. 
- Oh, şu ~tiwl drnacıkl::mı bakın! 
Zahiren tamnmiylc kaygısız duran 

RC7.7.cın yol kcıı rınd~ki bir r::ıyırlıJı 
gösterdi ve r,Ulu-ıü, saf \ e billlı • b:r ih
ı ~:ızla çınladı. 

Gü, n, bu gül'işe de tahammiıl ede
ni.}•ordu .• le · , .} a ınc.l bund n artık 
!nırtulacaktı. Zira J\l'\'tllığn yaklaşıyor
lardı. Bu " b o!c Gülen hic bir sc~·e ce
vap \'c.'rm ·, r k ·natÇ,ı bir sül~üta daldı. 

Çok gı;~medcn deuiz göründü, daha 

sında kalplerde hayr:mlıktan başka bir ilerledi. Fakat hiç acele ettiği }'Oktu. Hal 
his kalabilir mi idi? R.'ls.imin ıslıklan ve tavrından. hiç bir şeyin kendisini all
bile sustu. O da, .essiz ~essiz. manzara- kadar etmediği ae.ziliyor gibi id.. Scv
yı seyrediyordu. eliği nişanlısı ile buluşınaltta istical eden 

Sahilde durdular. Gülen, şimdi man- bir genç ku: hali hiç yoktu . 
znranın güzelliği karşısında diğer inli- Rasim <lt' spidcrden çıktı ve otomobi-
balarını unuını~tu: lin kapısına, Gülenin yanında, dayan-

- Hiç böyle güzel bir man7.ara gör- dı. Genç kl7.a takdirkar gfüJerle baka
memisfou! dedi. Bu denizde, Samsunun ra1c: 
denwnden ~-ika bir munislik vnr. Sam- - Arlık olomobil kullanmasını bil-
sunda her gün tenihanc yolunu tutmak- mediğiniı.i iddia cdemc:r.sin iz. Müb.m
tan 0 kadar usanmıştım ki... mel bir otomobilci olduğunuzu göster

Rczzan omuz ilkti; derin istihkarım eliniz ... llnlbuki yoluınında hain küçük 
giz.lem d n: \•irnjlar ela eksik &eğildi! At.iz.im, siz.de. 

- Her gün terzihane ) oluna da 1a- n rğ, r ne kndar şüphe edilmiyeıı istidat-
ha nmül edilir mi? <Jcdi. lar varmv ! Fakat Rezzan da n y~pıyor' 

Otelin bahçesi öniindc idiler. Gülen - Madem ki soruyorsunuz, fikrim' 
kontı 1: ıın. hlarını çekti ve Rcuıma da- siiyliycyim: Tuhaf bir komedi oynıyor 
nerck: 

- Jştc geldik, dedi. !fakat sizin Cem -( Bitmedi )-

YENi D& BU HAFTA DEMİR Gbd Bla 
PROGRAM... SEN DE GEL, 

GÖJt, iNAN .. 

ŞARI, BUAYE TA&AftNDAN T fi K K C E 

DEMiR KAPI 
VE 

J AN MURAT EDV1GI<~ J.'EUİLl.EKE 

DOLANDIRICI KADIN 
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OUHtJN MEVZULARI 
··················-
Kadastro harçları 

fındaki münakasa . ~ 

etra-

-----------.&11-JL _______ _ 
lzmir hadastro müdürü B. Y. Veli Devrim avu· 
Jıat B. İbrahim Etem Postacı oğlunun cevabına 

cevap vermelıtedlr •• 
------x4:ıt 

Yeni Astr gazetesi yau qleri müdür- tro geçtikten "'')nrn tadile uğrnmı~ ola-
lüğüne: bilir. Biz, o yeri o tarilıte GGGO lira gayti 
Sayın gazetenizin 17-12-940 tuihli safi iratlı bulmu~. <mun ii eri1!den o za

nüsha.smda avukat lbrahim Ethem Pos· mıın cari ahkrııu ve ölçüler dalrt'_,.indn 
tacıoğlu imı:asiyle intişar ~den yazıda bu gayri menkule 533 lira 80 kuruş harç 
idareıni7.i alnkalandırarı hususata 18-12- tahakkuk cttirmış iken 2GJ:J numaralı 
940 tarihinde cevap vermek suretiyle kadastro k3nttnu çıktıkton sonra 159 li
umumi efkar üzerinc1c yapması muhte- ra 8l kunt5a indinniş hulunuyoruz. 
mel her hangi yanlış \'C zararlı tesirleri Şimdi bu hesabı bir kt>rrl' ele sayın 2.\'U

önlemişlim. Bu meyanda kendilerini de katla birlikte kontrol edelim: 
tatmin clrni} okluğumu umarken Bay 6660X 10-13320.=53280 
1brahim Ethem yine S8)'m gazetenizin Tapu senedi veya kaydı ibraz olun-
23-12-940 tarihli ni.lsha.sında ve aynı madığma göre bunun bind<!' üçünü de 
mevzuda b ir yazı daha ne~rıelti. Aslın- alınca karşımıza 159,84 rakamı çıkar. 
da bir (hiç) olan dava.~ına b~ .sef~r bir Binaenaleyh (knda:;tro idaresi kanunsuz 
de m-ıdde tasrihi suretıyle gmşnuş bu- \'e usulsi.iz para tahakkuk ettiriyor) di
lunmasında~dır ~I, geçen d~f~ du~du- ye umumt efkftra ilftn ve bunu teyldcn 
ğumuz endişeler, bu defa hızı yenıden ele 11lınan dava ve madde bundc.n iba
tnvzih~ scv~cyledi. Müsaadeni71e bun- rettir. Şu hesap ve rcal'tcyi tetkik eden 
lara bıı~r bırer cevap verelim: her kes görecektir ki tutufon dava te-

l - Bay Jbrahim Ethem Postacıoğlu, mel!nden çüriik, karar ve rakamlarımız 
bir yerin kad trosu başlndığı zamanda- is .sağlam ve normaldir. 
ki vergi irat ve kıymetlt;rini. ~adast:ro 4 - Kadnstro harçlarının nisbet]-.ri 
harcına esas tutarsak gayrı safı ıratlard.'.ı hnkkında bundan e\•velki yazımızda ve
tadilut ihtimali o~u:u cihetl~ mük ·11ef- r"lcn i7 h:>t, bay tbrahim Eth:-m'in h:
lere hak ızlık edılmıs olur dıyor. n ~t1., 1 1 d 'fj.;;t:rmeınis olması bizi 

f.'ilhnkika me le-;i !klizası knnıınlan tC"\rrn 'l'i'Cb 1 ~ ·< •ınez. Kanunun 'mad
en az bizim kndar bi~k mevkrinde d •si. fı'<r 1 lafzı ve ruhu da cok açık
b~l~ınnn sayın avuk~l, ~o~ ~yi bilU::er tır. Sayın n~uknt, konunun esba.1-ıı mu
kı, .ıster umumt tahrıre Wbı! ısler mun- cihc ınazbotasını tetkik huyunırlarsa hu 
ferıt tadilfıta maruz knlan bma v,. arazi hükmün, tcreddüdi.i mtı"ip hi.r ciheti ol
nin verg~ mü~e~lefiyetleri, tahrir ve ta- madığını mUşahede ed ... rlcr. Binaen:ıleyh 
dilin katiyet iktısabından bir haylt son- 'kanuna abes izafesine t:ısavvurlar bile 
:ııa başlar. 1837 numaralı bina vergisi müsaade ctmiyeceğine na7.ar:ın k:munı:n 
kanununun 7, .~' .. 24. 34 e:ll m~ddel,.dni çizdiği yoldan yürümekten ibaret olm 
tetkik edince gonıyoruz kt, tadilden son- vazifemizi, miikellef \'C\"a h::ı:zine a1cvhi
ra Uç seneye. kada.r çıknh}len ~üddeder ne istimalden, resmi v~ ınecleğ'i terb\·e
vardır. O milddetler ~,.cıkmedikçe mu- mizden başka meileni olgun1uğumuz. da 
addel irat v~ kıymetler vergiye matrah biı.i meneder. 
ittihaz olunamaz. 5 _ lümlarıımz, alnk dar her. fer<lln 

1833 numaralı .arazi vergisi kanunu ve hükmi şalısiretin lmkukumı müte
dahi buna şebih ahkAm vazeyleıniştir. kabilcn muhafaza edecek sartlnr ve hil
Şu takdirde kadastro heyetlerinin tec:- ktimler içinde cereynn elmt'ktedir. Hatta 
bite ba!!ladığt zamandılk.ı vergiye mat- o kadar ki mülkü basımla hulunmıyan 
rah kıymetledn kadastro harcına esas ikametguhı malCtın nliikachırl:ır, memle
ittthar.t kadar tabii bir ~y oJmamalcla ketin neresinde bulıınıırlnrsa bulunsıın
herabor, tcsbitten sonra vaki tadillerin lar, kcntlill'rine khli"!·ıtı nrnh"ıısa ifa 
bu taha1tku1ca tesir ~demiyt>cl"-;i dm-glr- edilmektedir. 
dır. 6 - Kadastro }uırçl"r•ırn tahakkuk 

Aksi hal inUv.a..ını amme kaidelerlni ve tahsil tarihlerinin ne vn'-iı oldu~u ve
a1Wst ~trnek demek olur Jd, bu tnı ... ct. ya olacn~ı sualin,. gelinci": Ru ela mal\ım 
ınütalea ve totbikattan daha l"V\'el sa- \'e muayyendir. lki aylık il:m miiddeti
l'ln avukat hazer eder. nin bittiği tnrilı, tnhal·kuk tarihiclir. 

2 - Ve_r~i idarelerinin, kadastro idn- Tahsile mebde ola<:n'k 1nrih ise: harç 
resine eski kayıt vennek keyfiyetini va- defterlerinin dairei ı:ıidc~:n verildiği Uı
rit göımiyoru%. rihUr. Kanun, bPı:; senı.-de, heş müsa\'İ 

3 - Bay İbrahim Ethem, ticaret oda- taksitte vergi borçlnr·~ lr birlikte istifa-
sı binasının \•ergideki gayri safi iradı sını emret.mi.~. ını veya bu vergi taksili 
2950 1ira olduğu halde bundan 35 lira ile alımr demem~tir. Bu~iinkii kanun 
70 kuru~ kadn!=tro htırcı istlfa.'lı icap müvacehesinde tahakkuk rttirilen harç· 
ederken 159 lira tıırhcdiJdiğlni iddia ile lar, esasen vas,ıli olarıık bir gayri men
davasına bir misal olara1c yeglne mad- kul için bir lirayı geçmediğinden yine 
deslni gÖst{!rlyor. vas:ıtt olarak hu dert>ce ehemmiyetsiz 

Halbuki, Ucaret odıısı binll.'lı hundan bir resim hakkın la scneyL• cliişcn 20 ku
dört sene evvel kadastrolanmışt.ır. Yani ruşun şu veya bu n.~· Vl'rilmesi gibi mcv-
936 tarihinde kadastro gören bu gQyri simler üsttind~ durup clü~Uıımck münn
ınmkullln o tarihtc'ki gayri safi irncİı knşaya dr ·.me7.. Say~ılar. 
2950 1ira olmayıp 6GGO liradır. 29a0 lira
yı hangi kayıtlan aldıklarını biln ı:,.·oı·uz. 
Yuk:ırıcb iwh olunduğu vcçhile kadas-

Kadaslıo müdürü 
Y. VF.Ll DEVRlM 

------------------ ----------------·--

Kendinizde veya çoçukları
nızda ~ördü~ünüz 

Halsizlik, KansW.ılt, H:mnısızJık, K arm a~tlan, Karın si meleri, Bunın 
mabd b$mmuı. Oburluk, Baş dönmesi, Salya akma ı, Sar'a.va benzer 
sinir hatlcri. Cece korlrnl:tn, Görmede, i"itmede bonıkhık. tibi ı:ayri 

tabii balll'.r; 
Bunlar yeyip içilen ıcyJerin temiz ve !!af olmamasından dolayı • barsak

larda yeUslp Ureyen ve 1wılanmm emen solucanların tesiridir. Bunlardan 
kurtulmak için eczaneden bir kutu S3nta alınız .• Ve icindt'ki tarife mucibin
ce 1,.-ullanmn: .. Dı..-r:hal kurtulursunuz.. 

HER ECZANEDE KUTUSU 20 KURUSTUR 

,~4~-14 lsı.J.ine 

Dikkat 

~!anisa be;ynelmilel Moris Şinasi hasta nesi baf 

YENi ASIR 
M :CU c; 

ITALYA- MiLLETi 
Kend· mukad
deratını kendi 
elıne alabi
lecek n .. i? 

Lonclra 24 (Radyo) - !n;iüz h ~\·e
kilinin dün ı keım radyoda halyan mil
letine hitaben imt etti~i nutkun son im
mı şudur: 

- Bugün ltalyanm kars ııında bulun
duğu ağır ik~ şık vardı ' Bu l'ICI ı i ş k 
~udur: Ya denizlerde, h v tarda ve Af
rikadr.ı bütün Britanya impar<ttoıluğunun 
•lnrbelerine Vt" Yunan m~lletir.in şiddetli 
muk bil lıiicumıına mukavemd etmek 
Vt"\ rıhııt ltnly V1 j,.gal etmek, ftalyan mil
letini l"s:ı.ret ahına nim-ık 'e himayf"!\İn~ 
vermek için Brcnncr yolile. Atillayı ve 
onun yırl•cı • ·keo:rlerini ve. Gestapo ajan-
11\rı çetelerini çağırmak. O Atillalar ki 
kendisi ve Nazi p rtizanları ltalya mille
tine karşı ırklar tlTa!trda mi"li hulunmı
yan t'n acı ve en açık istihfaf hissile mü
tehassis Lulunm k•adır. Bir adam, bir 
tek adam i,te sizi buralara. sevkctmiıtir. 
Bu hikayt"yi hitirmeden bur,.da bırakıyo
rum. Ta ki bir gün muhakkak surette se
lecek ve o ~iin halyan aı:mi kendi mu
kadder tını bir kerre dahrı k.-ndi elin .. 
al coi. ır. 

EUU Sbi ·-· 
ORDUMUZA HEDiYE 

Erzurum, lsp~r
ta, Artvinli
lerin kışlık 

hediyesi 
Ankara 24 (A.A) - Askerlerimize 

yapılan kıtlık hediycier ve teberrüler et· 
rafında bn~ün alınan haberlere göre ET
ı:urtım vilayeti hnlkı tarafından ~imdi.)•e 
lcedar 45 3 7 parça yün fanila ve kaz.ak, 
7061 parça yünlü "~ya, Isparta halkı ta· 
rafından 3250 parça yünlli ~ya teherrü 
edilmi,tlr. Artvin nahi}' esi~da -
<-clilmi;;tir. Artvin merkt-Ll ve Sıray nahi
yesi halkı tarafmdan 122 par~a yünlü ve 
pllrnuklu t"~ya ile 761 çe>rap, 1 30 çift 
yün eldİ\'t"n 'erilmi tir. -*-

&INGAZIYE HÜCUM 

DOKTORUN KÖŞESİ 
•••••••••••••••••• 

Yün ve pamuk 
----~---x.x:~-----------

Pamuk veya ketenden bezlerin. ku- tlcl.i de u,cr yüz ıram aiırlıiı.nda. W. 
mn§lann iptidai maddeleri de inun oğ- ri yünden, öteki pamuktan iki fan.ita .. 
lunun kendi icadı olduğundan ileri gel· çekmek ba)umından mukay .. e ed.ilinteı. 
ıo ıerek. onlar biu daha )"UDlUJll ., •• yUn fanlla 54 ~ram ıu çektiii halde pa.o 
daha hoı &elir. Fakat viicuduıı aailığı muk (anila 31,5 cram su çaker. Bu fanı. 
bakımından iptidai maddesi tabiatm ya- laların ikisi de - ldmya usulünde - hü.
rattıiı )"Ünden yapılmı~ k.umaılann yeri- bütün lturutu1duktan sonra t.crübe edı
ni - bilhasaa kıı mevsiminde - pamuk ve lirM yUn fanila 420 ~ram. pamuk fıı.n11• 
keten tutamar.. Yün kumaparm - zaten ancak 253 'bl-am ııu çeker ... 
her !Jteşeyo e!veri~li o1m1Jaft - ipekli ku- ikisinin araımda bir fark yardır: Yiln 
matlar1a mukaycşesl a;·n bir mcaeledir. Fenila vücudun terini çektikten ıonra lcu

Yün dbisen\n pamuktan kuma;slara nıdukça t;ıl.:an harareti gene vücuda ., .. 
fütiin olmasına tünü türlü •ehep1er .,•ar- rir. Halbuki pamuk fanUa kurudukça 
dır. Bunların en önemli i, YÜcudun teT- - bu fanila cilde yapı~k kaldığı için -
lemesi için yünün daha müsait olmaBl, çıkan hararet w bUhari:.•le birlikte dıta· 
hem de yünün vücuttan çıl;an teri dnha nya gider. Onun için yün fanila kuruduk
i) i çekmesi... ça insanı ısıtır. Pamuk fanila 1:urudukQll 

Terlemek - bilirsiniz ki - bir .kene mu- insa.m ü~ütür. 

- Baştarah 1 inci Sahi/ede -

hitin haı-areti ile vücudun tnbil harareti PAmuk fımilnmn kurudukça inııaıu 
arasında müvazene)·İ muhafaza etmek ü~ütmesı ya7.ın pek ıııcaltlarda İşe yarar. 
için lüzumludur. Muhitin nımı.reti çoğa!- Fakat ,.üeudun tabii hararetinden pek 
dııkç.a vücut ter çıkararak içindeki tabii fazla ıııczıklık bizim iklimimizde nadir 
hnrarctin yükselmeıüne :mani olUT. Sıcak- olur. Bu iklimde muhitin harareti 2' 
lığa kar~ı kendimizi muhafaza etmek için ohıneıya kad:ır vücudun tıı.bii harareti 
en iyi ve teşirli vasıta tcrlcmektir. Sonra arıısındaki müvnzene lboı:ulmaz:. Bundaa 

vam etmekte idi. Hava meydanının garp dıı terlemek vücudun temizlenmesi için dolayıdır ki - 25 dereceden %.iyade aıeak 
kısmında şiddetli bir infilAk vuku bul- lüzumludur. Bilhı\SSA adalelerin hareke- gün1er mtlıtesnıı olarak - yün fanila biu 
du~u işitilmiştir. tinden oonrıt te.rlcrnenin pek tüı:umlu ol- bütün yı1 faydalıdır. 

Be.."\lnn.da yangınlar çıkanlmı~ ve bir duğunu yorgun insanların çıkardıkları te- Bu faydayı en ziyade kırk yaıını ... 

-·-
çok infilaklar i5itilmişUr. 1ki hangarın ı-in pek zehirli olmn11 iapat eder. Vücut çirmi~ ve 'ücutlanndaki kanı terliyerek 
, andığı ve bir iiçUncil<ilintln <le ciddi h:ı- tcrlemezse - hareket etmediği vakitlerde tcmhleml:te ihtiyacı olanlar daha iyi ııı.,. 
ara uğrodır•ı tesbit edilmi.5tir. Yerde daha az:, fakat hare'ket edince pek çok ıederler. Yün fnnila onlan yaz: menl

hulunan ttalyan tan·art'leri Uzmne 16-0 miktarda olan o zehirler vücudun içinde mindc bile hafif terlettiği için vüeutlanna 
.. m"t.re irtifodnn m· t ·alyöz nte 1 açılrru~- kalır • \'e nih yet böbrdderde ağır hruı· ra'hntlık verir. Yün fanilaya ancak, dal-

~ PO~cı ı ~ u l talı~a sebep olur. Bundan dolayı, terfe- ma b:ı.re'ket vücutlanmn her tilrlil mUva-
r.: ı 'tU •· ~~ ~ ırAynı gece znrfındn bnmbardunan tay- mek yalnız. yazın sıcak mevııi.aıinde mu- zenesini kendi kendilerine tcmln edeıa 

T
lJ ,. ""'I · tı yrfSI" LE rare1erimiz Tobnık limanıma \'e orad:ı- hitin hıı.r rctinden korunmak ~fo deği~ 1ağlnm çocultınnn ihtiyacı olmaz. Cen9'" 
D j.l t ~ 'ı~ : [ l ki askeri hedeflere hücum ederek bUyük bütün yıl viicudu temizlemek için Hizum- ler yün faniladan 11kıldıklanm ve ona 

_ -·- hasar1ar ika C't.mişll"rdir. Avcı tayyare- ludur. ihtiyaçlım olmadığını idd\a cderlene de 
_ Ba:staralı I inci Salıi.lede _ leriıni:.ı: hütiin gün devriye uçu~lan yap- Pamuk veya ketenden kwnaı YÜcut- onların da spor yaparken yünden ceket 

· • ıc:l d D" .. - C t' · d b" tan rıkan :terler biraz ıslat.ınc.a he.men -ırü- giymeyı" adet cdlnmi.- olmaları yu-nlln 
drğifo~. Fnkat biz hiç hir znman ilal.van· m.,,. ar ır. uşmanın ıa · ıpın en ır ,, tayynresi dtişiiriilmü,)ür. Diğer birinin cuda y pı ır. Halbuki viicudun serbestçe faydasını duyduklarını gösterir. 
lnn bir tek ~danım cinayetlerinden me- d h . __ 11<l l terlemesi jrı"n cilt 1·ıc ı"ç çama.sır• -rasın· Yaz ve kı•, hi,. bir vakit "ün fanila 

1 t t d k ıf b 
. ı· h l r e ta rıp L"Ui iği 7Rnnedi me-kted.ir. " • • .. ~ y .r 

su u mıı 1 • a eş ışga ıne mu 1' c "· dn bir havl\ tabakası bulunması l&zımdır. g;ymiyen genç bayanlara gelince onlu, 
liu hac:ında ;:eJcn udftmlnrdan D. Edenin L d 2 ~ (AA) Aı_d · · Yünden iç çama,.ırı vücuttan çıkan teri zaten ge.nif elbiseleri i..Cnde b--•ua 
hariciye nezaretine b\)'İn· edilmesi Fa· on ra "' · - " enız anu- " :ır• u,. ..... 

11 
w t bl'w d" daha iyi ,.ektikten ba ka, terle ıslandık- 1re kotları açık olarak gez:melerlnden et .. 

si:,t!cr tarafuıdan lıir siiphc_şiz menıle· ra ıı:ı e 1~ e ıyor: ~ " • 20 "lk k~ 21 "lk ,_l b wl tan sonra da ..-ücuda vnpıcmaz, cildin ü- layı, devamb surette baTa ban~OMI ..,._ 
kctJcrine k:ırcı iunansıx bir husumet ila- ı ·anunu ı ~ nuna a~ ıyan , .. .r ,_ "' d el 1 • zerinde h v11 t bak.uımn bulunmasına pıvorlar demektir. Bu da insam - _,zı.:_ nı suretinde telikki cdilccelıı.ti.r.. Fakat gece e. onanmaya mensup tnyyarc erı- .r a~ · T 1 1 ı· h b d mani o'mın:. me.deni)•etten öncekl haline b-----'• 
hugiin biltün lııgiliz miUeti '"bin. Eden mi% ra!l usgarp ımanını om ar ıman ~ ,.. t • 1 d' J I" c] d f Demek ki 'ünün pamu~a üstün olma- için - pek ivi ısıtır. Zaten "'OD,. ba--1

a-
de ya!nıı n. l\fussotiniye itimad elmi· e mı~ er ır. ucum son erece e muva . ., .. • ,, ,. __ 
yordur. fakıvetli olmuştur. Antreoolarda hüyülı: eına ııcbep vikudun teıfo; daha i}·i çek- rın ı ıtınak içio elbile gfydiklcrlni ki.-

" 
1 '- l t B 1 d b. · me&idir. Bu dıı 'alnı:r. ht:rke•in oör...,,···sü iddia eLmemi•tit: Onlar da.ha -"'--' al-11'.faynıİs• .l\Iu" olininin Yumwbtana v ngın ar çıı.::an mH ır. un ar an ırı ,, -. .. - " 15._ 

b h 1 tu D " d • ile de~il. liborntuar tecrubelerİ\'le i.nat mak i~in giyinirler .... 
kar ı (Hrru:ı: cina)·etini zafer arnıagan· ; r ava 0 muş r. u mnnın enıı: ta)'- ., -.- G. A 

1 • ·· • · h ı· b ' - l edilmi•tir. lariyte öı·lecek yerde Taranto, Trablus vue erme mue55ır Ye ısa et ı omoa ar _ -:__ 
\e Amanıtlukht halyan milletini hc--tİ· "tılmı~tır. _,,_ lZM.lR S1ClLl 1'1C.\KET l\'"''l\1UR-- DOu"'OB 
ınrlt" ~üriiklediğini yazmaktadır. •Tay- u~ • ~ .. 
mi~ ıı ı.:azelesine göre bu hc-ıimetler it:ıl- 4oıft4vı~TLUKTA I.UOUNDAN: CEl.AL YAJIKIN 
ya~·ı sahsl 1>ir ı:l\YC uirunda esarete sü· r~'t D lzmtrde Bakır bedestnruncla ~ numa- tÇ HASTAl.llCLAIU 
riikkmclıtc ve Nuil~rin emri albna rall mağazada ticarel ve komisyoım.•lu'ıc- hmiı mentleket hutaıuııll dahil .._. 
,.,0J..mnktıul.r. I·'~<;istlerin Almanya ile -- Başlaralı 1 inci Sahiledi! - la j~bignl od.en (Mahmut Rifat A\l!eylin ta r serMyal ıeft. 
~ aııltkları ittifak Ü)'le bir itti.falr.br ki Mcmlel.:et dahilincle dün düşmanın hiç \'C ~i Yılmax ticaret ve komiSytJn Par.a-dıtı maada her ı\1Jl hutUu&M 
2000 seaw!ik İtııl>••n tarihi buna karşı oir hava faallv~ti cörülmemi,tir. C\•i) ~lı'lretinin 31-J!.~HO tarlhindea iti- kabul ve ~edavi eder. 
isy:uı etmektedir. KAD haren feshine mütedair bennname t!- TELEFOl\ • Evf: 2545 

~'l•,'YLİ •111•r "'ı• ... uıN vAZDIKLAoı INLARIMlZIN HF.OIYE- car~t 'tanunu hilkümlerin-- ...-.:ı>- ,.,;..n,_ 
11 ·~ uu A &• LERl VE YUNANLIL.AR '" 0 u ... o>A"w.. lıluaye.n.ehane: 3956 
ıDcyli 'felgraf• bu nutku ile B. Çör- Atina 24 (A.A) _ Atina ajansı bil- 2889 numaras1mı 'laıyl ve 1eseı1 edildlti MUAYENEHANE adresi: tktnci B.,... 

çiHn dof,'l"udan dof:,'nlya İtalyan milleti- diriyor: ill'ın olunur. !er sok.ak nwnara 25 
ne hiUıp clmt!klc çok iyi yaptığını yaz- Bütün gazeteler Tiirk kadınlanmn ltal- b.mir bicili ticnı~t menrnrlu•·ı re' n'i ----------------
maktadır •. HUrrlyct ve tamaıniyetinl te- yanlarla harp eden Yuna~ askerlerine mühril \•e F. Tcnik imzası, • •oea hastahlı.lan mlitehaam 
mineden Iıalynn milletinin bütün tarihi hediyeler s;öndermekte olduklarından l: B~yanname Dr. Süleyman ÇOl'llb 
İngilleı·enin ona karşı beslediği iyi h.i:r bahsetmektedirler. Estia gazete.3i c.zcüm- BEYANNAMI'~ l.ondranın (The 8osp1tal For Slcli 
lC!rc sahadet etmektedir. Son hnrple İtal- 'e .. 0~yle demektedı"r·. Mahsulatı arziye iizcrine ti::arct •e C 

d 
t .. '- ı luk 

1 
hildrcn) ba tanesinde UanaU tahsil -.. 

ya an'!ncvi i.işn1onı olan Almanyaya Kadın ve erkek bütün ~ürklerin Yu· , .. omıs.voncu i e istigal eulem~'< i.ı7.cre 
karşı Inı::iltere i]e birleşmiş ve bu sa- nan ordusuna kar~ı duydukları rnuhab· olbapta'ki mukavelcsi1e teşkil cdii.p 1es· mist.!~cae hanesi .t! Btriaei iteyim S.. 
yedcdir ki eski araz.isine yeniden ka· bet tezahürl~rine aahit o!maktayız. Yu- cll ve ilfun icra kılınm1s olan ve ınerke- Evi: Göztepe Karakol karsısa 83'/1 
vusmuştur. nımlılllr hiç bir zaman nankör!ült etme- zi muaınc1tıh tznıirde Hisar önii 'Bnkır TELEFON: me 
A:\IERİKA GAZlrı'ELimi~iN ı d z becle.<:Uınındn 29 No. lu ına~aza<l:ı bulu- --------------. · t miş er ir. :.amanı geline~ de minnettar- .. l~IJURl.lm l" h . b l · nan (Mahmut Rifut Akceylan \"e şerı"ki f7a.•tR IKINCl SULH HUKUK •ı• ıgımızı iz ar etmesıni i r.ceğız. - ~ı nftf-
Nevyork, 24 (A.A) - Amerikan mat- Yılmaz ticaret ve komisyon evi) un .. -an- KIMUClNDE.N: 

bu alı İngiliz baş\·ekili B. Çörçilin nut· 1ı kollektii şiıı1cetimiz.i 31 'K~nunuevveı yemin D vetiyeıi 
kunu bUyük harfli başlıklarla nc.şret- Ankara radyosu 1940 tarihlnden muteber olmak ilure Ali Kemal Tekill avukat abrahim H .. 
ınislcrdir. Ga'T.ctclerin bir ~gwu ntıtkun f--L ·- ı"..+n} eyl-.JJM-ı' d ti l k lil t ~ =ı1 .... ı,..., cu o"'' ı: en care a- ı tarafından r.mhde Alsancakta ibra.-
metnini aynen nakletmişlerdir. B U G V N n.ununun .1 so. el mndde!i _hilkmU daire- him bey tütiln mu:asmda iıçi Uitfiye 

t\c\')"ork Tayrnis gazetesi nutku fak· sınde kefıyet ı--- 11 ü• .J_ dirle karşı1amakl ·e 1tal , d , kı d 6.00 Program ve memleket saat ayarı 10 ~ ve lilnl zımnıncıa aleyhine jkame olunan alacak daY'Ulftda 
bir ihtilal <:ıka<'Z\ğ~ ~naati;~ a J;;.ıe:e: S.O~ Ajan ~a~e:leri 8.18 Müı.ik :. (pl.) ~ağıdnki. imzalanmıun tasdEk edilrn~ tarafı dan il!nen tebUğ edilen birlMI 
bu nutkun büyiik diploıruıtik bir hUcum 8.,.4a • 9.00 E\ kadını - Yemek T .. istesi.. :sınl dileru:., . . yemln dcıvetiye~i Uı:erine mahkemeye ~ 

, 
1 

L'l v• • k d L.30 Program ve memleket saat ayan . lmıi~ lia~ pa,a mahallesm.d• İncir- min etmek üzere cclmediğinden malt-
sa)ı a ı.eccgını yauna la ır. 12.33 MUzik : Karışık şarkılar.. 12.50 lı .mescit soknğında 15 ~o. da 1:'1ııhmut kemece ikinci yemin davetiyeıi teblilfM 

Borsa 
Ajaruı haberleri 13.05 MUzlk : Şarkı \'e Rıfat AkccylAn ve hmırde GUıelyal1 karar verilmi~ o1malda iıbu yemin et .. 
lürkiller 13.20 - 14.00 Mütlk : Radyo sa- 56 cı so~ta 28 No.lu e\·de oturan Ab- \'etlycıi üzerine tayin olunan 30. 12. 940 
lon orkestrası 18.00 Program ve memle- clu1lah Feyzi Saraç ı:Uoil yemin etmek üzer• mahkem.,.. 
ket saat :ıynrı 18.03 Milzik pl. 18.30 Ko- (İmzalan) gelmez veya yaz.c ile cevapta 'bulunmıu:a 

Ü7.ÜJ\I 
1301 Üzüm tarıın 

57 F. Solari 
5 jiro ve şü. 

1363 YekCln 
181619 Eski yekQn 
182982 Umumi yekUn 

No. 7 
No. 8 
No. 9 
No. 10 
No. 11 

iNCht 
63 M.. Be.,ikçi 
53 S. Erkin 

116 Yektl.ıı 

17 
29 
25 

25 
30 
25 

nu._'ITTla (Dış politika hl\diseleri) 18.45 Umum1 No. 4299 Hı.uuıd No. 4-119 yeminden kaçuım11 ve borcu kal>ul • ._ 
Çocuk saati 19.15 Çocuklar için miizik İ§bU 18-12-1940 tarihli beyanname al- .mit aayı}aca~ma dcılr ikinei yemin du .. 
pl 19.30 Memleket saat ayart ve ajans tındaki lmzalarm ,ahta ve hUTfyetlert tiyoaI ilanen teblii olunur. 
haberleri 19.45 Müzik : Fasıl heyeti. dairece maruf İrmirde Faikp&Ja mahal- 5630 (2H9) 
20.15 Radyo gazetesi 20.45 Mtmk : Go· lesinde lnclrlt meeclt eokaRtnda 15 No.-
~t konseri (Yeni sesler) 2L10 Konuş- da Mahmut Rlftı.t Akoeylln ~ tımlrde 1fbu be}·annaına örneJmisı &ı.r.mls 
ma 21.25 Milzik : Yeni şarkılar 21.45 Gihelyalı 56 cı sok~ 28 No.lu .e\·d~ dosyasında aklı 18-12-1940 tarih v. 4209 

ıs Mtwk : Riyaseticilmhur bandosu 22.30 otunuı Abdullah Feyz1 Sara!;'ın okp numaralı ni!shasuuı uygun oldutuma 

18 50 
Memleket saat nyan, Ajam haberleri, b~mat dairede Vlttettiklerlni tasdik ede- u.dJlc ecler.lm. Bin doku% yU& kırk .. 

21 
SO Borsalar füıtleri 22.45 MUzllc pl 23.25 rim. Bin dokuz yilz kırk ıenetııl bhincl nesi blriacl KAnun ayının yirmi U~ 

~S 23.311 Yannki prngraın ve kapanı~. R:d."lun ayının on 9C1dmel Çarpmba Pu.artAeel gUnU. 23-l2-19i0 
30 - - --- günti. 18-l2-1940 hmir ikinci noı.erliii nsnt mülıril ... 

fZMtR BELEDiYESiNDEN: T.C. 1zmir ildrıcı Noteri Zeki Ehilo~u ~ki Ehlloilu bnusı. 
7 50 13 50 1210 sayılı sokakta belediyeye ait 30 resmi mührü ve imu~. :rn kuruşluk damga pulu Uzeri.nde J1 

ı.ı 75 14 75 .eıqalı hanın bir sene .müddetle kir&ya Muknbele edildi 1. Kanun 1940 tarih w hmlr ikinet _... 
verllme.ı yazı itleri mUdUrlUğUndeld im7.a okunamadı. t.erliği resmt mUhril. 
şartname.ti veçhile açık arttır.naya ko- Umum! No. 4.f47 Husus! Nı.. 5625 (2577) 

ı~!'oif~~~i'!c~~mınunun 26 ncı peı,embe günü öileden f'"\'Vel saat ondan 
öcleden sonra saat onyediye kadar Manisa Sıhhat ,.e içtimai Muavenet müdürlü
ğün~c 1941 senesi ih~yaçlanna ~artılıl.: olmak üzere cinı ve mikdarları aıağtda 
yazııı mevat açık eksdtme ıurctıle münakuaya konulacaiından taliplerin yuka
rıda yaz.ılı gün ve aaatlarda yüzde yedi buçuk muvakkat ve viizd'e onbr .. temi-
natı katiyelerini hamilen Sıhhat müdürlüğüne gelmeleri ilan oİunur. · 

110340 Eski yekün 
110456 Umumi yeküu 

ZAnfRE 
780 ton B~day 

52 ton Arpa 
14 ton Susam 

327 çuval Susam 
188 n lya pnmuk 

nulmu4tur. Muhammen bedeli ie&n 550 
Ura muvakkat teminatı 41 lira 25 kuru,-

9 25 9 15 tur. Taliplerin teminatı CUınhurlyet 
6 50 merkez bankuın.a yatırarak makbuı:la

rile ihale tarihi olan 6-1-941 Pu.a.rWl 
gQnU saat lS da encümene milracaatları. 

21-25-29-4 5590 (2550) 
2-4 50 25 
55 65 50 

İ ZMlR 
PAMUK MENSUCAT 

Tarlı Anonim Şirketi 
20 ton motorin, 160 tr.neke benzin, 20 teneke ga:ı:yağı, 5 76 kilo malı:ina 

yağı, 200 kilo makam • 3000 lı:ilo yoğurt, 5000 kilo süt, 2000 kilo arpa, 6000 
kilo et, 10000 kilo ekmek, 500 kilo ıabun, 500 kilo soda, l 000 kilo pirinç, l .SO 
kilo pirinç unu. 200 kilo salça, 200 kilo incetuz. 2500 lcilo hlın tuz, 700 kilo 
k~pek, '400 ~ilo kuro_faauly": 20~ kilo noh~t, 1~0 kilo un, 1500 kilo ,eker, 500 
l.:ılo ıadc ya~. 250 kılo z.eytın yagı, 250 ltılo m1a1ta. 

13- 17-21-25 5H6 (2500) 

rıcaret Vefıdletl iç rıcaret Vmurn Müd ürlü· 
ğlinden: 

Türlciyede yangın, kaza ve hayat ıİgorta iıleriyle meıgul olmak iizere kanu
ni hükümler daireıinde tescil edilerek bu cün faaliyet halinde bulunan Ünyon 
yangın ve kau ve muhtelif muhatarata kar1& sigorta kumprmyasiyle Ünyon ha
yat sigorta .kumpanyasının Türkiye umumt vekili bu kerre mürııeaatla Söke ve 
Kupdası kazalan acenteliğine §İrket namına yangın ve hayat algorta i~Jeriyle 
meıgul olmak ve bu iılerden doğacak davalara, bütün mahkemelerde müddei 
müddeialeyh ve üçüncü talus 11fatlar.iyle hazır bulunmak üz.eıe Eaat Savaşı tayİ~ 
eylediğini bildfrmi1tir. Keyfiyet Siıorta tirketlerinin teftiı ve mürahbCli hak
kındaki 2 S hnziran 192 7 tarihli L.anunun hükümlerine muvafılı. görülmüı olmak· I 
la ilan olunur. . 5629 (2578) 

20 lcon P. Cekirdelf 5 50 1 - Altay ve Süvari mahallelerinde 
-~- -- 756, 776 ve 805 sayılı ıolcaklarda kana-

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 izaıyon yaptırılma11. ftn işleri müdOrlü-

OLIVIERVE 
ŞCIRBKA&I L'J'D. 

VAPUR A.CENTAll 
ATA TORK CADDESİ Reet b1Du1 

TELEFON: 24'3 

Şirketin Merkez ve F&bnbn : lmıirdo Halkapinardadtr. 
Yerli Pamuiundan At, Ta17are, Köpekbq, Deiiımen, Geyili 

Ye Leylak markalanna havi her neyi K.ı.ot Bezi imal eylemekt• 
olup mallan A~ ayni tip menıucabna faiktir .•• 

Telefon No. 2211 ve 3097 
11elgraf adresi : Bayrak lzmir 

• Londra ve t.tverpol hallan IQID 
: .-piyasanın ihtiyacına göre vapurla
: rlmı., sefer vanecaklardır. 

iGndeJd ke.,if Ye prtnamesi veçhile açık 
ebiltmeye konulmuıtur. Keıif ~deli 
2919 lira 2 7 lcuruı. muvakht teminah 
219 liradır. Tallplerin tcminatt cümhurl
yet merkeı: banka1Jna yatırarak ihale ta
rihi olan 8. l. 941 çarpmba cünü ıaat 
16 da encümene müracaatları. 
2-ll~anhocamıı.b~le~ndeÇivk)cr ~~~~~~~~~~~~~~~~,~~~~~~~~~~~~~~~~ 

····· · ·············~················ · ·· ··· · 
Doktor Operatör 

DAHIOKE 
IZMtR ASKERt HAST AHANESl 

KULAK, BURUN YO BOCAZ 
HASTAUKLA.RI MOTEHAS.SISI 

tkioci Beyler •obiı No. (80) 
Hutalarmı her ciin ötleden sonra 

kabul ve tedaYi ecler. 

895 i·,ci sohkta 340 ada l O parselde 
11 / 13 "ayılı dükkimn yıktınlmaaı alana 
ait olmak üzere nnkazının satı11. len ~le
ri mOdürlüğündeld keşif ve ıartnamcM 
'f'.:çhi1ıı ııç11.: arttırmaya konulmuıtur. Ke
şif h ... dell 331 lira. muvakk&t teminatı 
.:?:) liradtT. Taliplerin teminatı cü.mhuri,,et 
Merkez banka11na yabrarak ihale tarihi 
olan 8. 1. 941 çaroamha günü 11Aat 16 
da encüm~ne müracaatları. 

(2581) .. . 

Ödernlf öf Peı111enlePI yal'dnn .,,,,..... .,.,. 
lıanJıOından : 

2. 1. 941 perıembe ctlnü yardam ıandaiuun yıllık içtlnw. yapdaeapd.ı.l\ .... 
ym uanın o ııUn m~ld\r natte Cazi caddeeinde1cl aandltı: binuma tetıift•i rilll 
otuaur. 

RUZNAME: 
1 - !dare heyeti raporu 
2 - Mürakabe Tapona 
3 - 5andıiın hii.tçoai 
..f - Tek.lifler (2HO} 
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ASKERi VAZİYET ınalltıre ıı Amerika -·-Yunanlıl.ar Be- Harp e sulh 

l'&ta 22 kılomet- sıkı bir işbirliği 
re yaklaştı dahilinde ka-

lngilizler T obruka zanılacak 
doğru Bardi yadan 70 Amerilıa ,.;;.İclye nazırı 
kilometre ilerlediler Lof'd Halifalıs ile bera· 
Radyo gazetesine göre bir müddetten

beri hafif durgunluk gösteren Yunan 
bar atı on 3-4 günde yeniden inkişaf
lar kaydine başlaıruştır. Cephenin iki 
kısmınd stratejik bakunclan mühim 
ın v 'lcr \ c ıneıvkiler zapt.edilmiştir. Gö
rl~ n hı bya ilcrliyen Yunan kuvvet
lerı ç t n muharebelerden sonra İtalyan
lar dan ku\ vctle tahkim edil n 

yunun b tı tara.f mn geçıniş
lerd r. Şı <li burada bir k" prü ba ı t sis 
eden Yunan kuvvetleri muvaffakıyetle
rini stiratle genişletmeğe ve Berat isti
ka etinde ilerle neğc gayret ediyorlar. 
Yunan k'"llvvetleri halen Berat şehrine 
!2 lo tre k dar ynkh smışlarsa da 

bird irc yi" elen 2250 ra-
k T onça d silsilesinin mevcu
dıy t bundan ~onr ki har katın inkişa
fınd mühim e el teskil etmesi muh
tem ldir. Fakat arekutın büsbütUn du
racağı di.iştinül<'mez. 

Zaten böyl<> b"r vaziyet olsaydı Yu
nan kıt< lan bu harekete teşebbiU et
mezlerdi Bu da~ silsilesi işgal edilince 
Ber t • hri de sukut edecektir. Bu şeh
rin t ·atcjik eh ınmiyetind<"n daha ev
vel b hsediJm' li. 

K l' uranın imal batısındaki harekf\t 
Yunanlılar hec;abına çok biiyUk muvaf
fak1yetlc>r v·ı,.ı • h 1<1 nrl n ehem
ıniyetlidı 

Tepede elJ • kametinde 

ber memnuniyetle ~alı· 
şacaaım diyor .. 

Va§İngton i4 (A.A) - Harici) e na
zın B. Hul beyanatta bulunarak Lord 
Halifabtn İngiltere tarııftndan Amerika 
büyük clç.iliğine tayininin Amerika hü
kümctincc memnuniyetle karş1landı''..rını 
bildirmiş ve demivtir ki: 

- Lord Halifaksın memuriyet h ya
tınca :> aptığı işler kendisini bu '1ik elçi 
olarak Amcrikayn kabul ettir cck mahi
yctt dir. Lord Hal faksln beraber çalış
lllB -ı memnunyietle derpi edı) orum. 

1NGll.IZ GAZETELERiNiN 
NEŞRtYATI 
Londrıı 24 (A.A) - 1ngiliz gazete

leri Lord HaJifaksm Vaşingtonda hara
retle karşıla naca - ını yazarak diyorlar ki: 
Bu t :>İn harbın ve sulhun Amerika ile 
en sıkı bir i birliği d hilinde kaz nılaea
ğı hakkında B Çörçilin beslediği samimi 
kanaatin bir ifadc•idir. 

Deyli Telgraf şunlan yazıyor: 
Lord Halifakeı Vaşington büyük dçi

liğine tayin ebnekle lngiltere Ameriknyn 
en büyük hürmeti gösterm"ştir. Lord Hn
lifaka lngilterenin en büyük hasletlere 
malik en yüksek 11imasıdır. B. Çörçil ma
dem ki bizzat Vaııingtona gidemiyor, 
lngiliz - Amerikan bağlılığına ''erdiği 
hayati ehemmiyeti anlatmak jç.in Lord 
Halifaksı göndt-"m .. 'ltt•ft J.,,. kn bir ey 
yapıor,..,.,., ' 

yapılan hareklt ta mütcrnad! surette in-
ki§af halindedir. Sahil cihetinde İtalyan I " .. 
ınukav~meti kın]dıl?ından Yumm kıta- • ll2'0Slavya em-
lerı Avlonya istikamefinde iJnt,..., ... 1 •· • 

u devam etmclı:tE.'dlrlt'r. nıvetl1 sulh 
Bardiyada mahsur Juı)an g n ro .ı:s ı 

tbıln ~nd ki lt.'l.lyan kıtaları ft 
k:uvvetll bir kaç tahkimat hattına daya ·cara an 
narak müdafaada bulunuyorlar. İngiliz
ler sebepsiz zayiat vermemek için esaslı 
hazırlıkları müteakip berekete geçmeği 
tercih ct.--nektedirl r. Bardiyanın zaptı
a.ın gecikmesi bu sebeptendir. 

Tobruk urukaınetinde ilerliyen İngiliz 
kuvvetl~ri şimdiden Bardiyanın 70 ki
lometre batı.sına varmış bulunuyorlar. 

SİY ASt VAZİYET 

1manya .rran
~dan neler 
talep etti? 

HareşaJ Peten yaJnız B. 
ı.avaıı serlJest b•alınaa· 

O• lıalJal ettL 

Yugosıa11 harlcf31e nazı· 
,., bu siyaset sayesin e 
giicl~•~t~ ''"tuJıiuiıla· 

r11nı söyH or .. 
Belgrat 24 (A.A) - Hariciye nazırı 

B. Çin çar Mark.ov iç Zagteptc çıkruı • No
vosti:t gazetesinin muhar.:-irl .. rinden bi
rine Yu oslavyanın h rici siyru ti hak
kında hl")aruıtt 1 h n u tu·. Nazır ez
cümle Yugoslavyanın her tiırlü h r"c-" 
ihUlfitınıı mani olmak ici "ayret ve se
bat]a çalı tığını c:öylcm~tir B. Ma.rko
viç Yugoslavynn n bütün komşu1ariyle 
ve her }tesle sulh ve dostane münase
betler i<Lı...."llesi ve bu mtinascbetlcrin 
tam bir emniyet havnsı içinde cereyan 
etmesi için gayretler sarfettiğini ilave 
~tm·s V"' .. .,x71.,.,.·., ··, 1o ,:ı,.v m eylemiş
ı·,. 

.J. uı:;v"'ıa'"').ıı. u u ;op cltı !İ bu yol 
sayesinde bugün bir çok milletlerin kar
ılaştığı güçlükleri bertaraf clmeğ<.' mu

vaffak oJduk -·-

'' ıtaıuanın kat'ı hezi
met günleri uakındır,, 
Almanlar Ital
yaya nereden 
girmeği dü
şünüyorlar? 

8, EDENiN BiR MESAJI · BiR 
INGILIZ AMiRALiNiN MO· 

HIM MAKALESi 
Lonı:lrn 24 (A.A) - Sabık harbiye 

nazın B. Eden imparatorluk kuvvetleri 
urmay re ı ner l Dille gönderdi-' 

'1l • d 1 B H"tl rl brü..cıülecek nihai 
e pta ordunun kat'"i bir ro o rnıyaca-
•ına · ret etm· tir. R Ed n harb"v n 

r tinden avrılmn in d yduğu t ü-
rü izhar ctt'kt n v Uaıd~ndnnh<"ri or
dunun yenid n te -hiz.i it'in sarfocli1 n 

yretleri hatırlattıktan sonra demişfr 
ki: 

Nil ordusunun b.ıtı çöliındeki parlnk 
E'ri ÇOK sabırlı g yretlerin ve k .z 

hamle ve cüret"n ilk mUkHntıdıl". Mı ır
d n dciniiştimd ~ orta şark ordur.unun 
muvrıffnk olmnsı !çin icap <'<len bütiin 
va ıflnrn malik oldu"unu ~· .... .,··ylt>,,,· 
· n Bu 'tasıf Afrikadcı c i göst r
mi.ştir. Bir gün ı;?elecek kendini Avrup -
da da ~österecektir. 

Lontl.rn 24 (A.A) - Sunday TaymL<; 
aaz tesinde general Sir Brokk n<'şrettl

. l,ir makalede ltnlytının kat'i h zim<'
t"nin ya'.km olduP.unu eöylcmektcdir. 
Muharrir eliyor ki: 

Bu h!'2imct tahakkuk edince Alman
•a ne yapacclttır? ltalyanın bitaraf ol
' •au ı:ıünlerde ablokn kMi derecede mU-

'r olamıyordu. Ahnanya bitaraf 1ta1-
yadan ihtiyaçlarını tedarik ediyordu. 
ttalya harlı@ ~ Almanya bu avan
tajı kaybetti. Buna mukabil kazandığı 
~ey ttalyan oıdu ve donanmasının kıy
meti meçhul yardımıdır. Bu meçhul 
kıymet artık kendini gösterml:.<rtir. 

lTALY ANIN AKIBET!, 
ALMANYA VE FRANSA 
İtalyan imparatorlul:ru çökünce ltnl

yanın Alman istil~sma uernmas1 mı, 
temeJdir. Almnnlar Breilll('rd"n ttalynya 
,,.irmcık istiyebiür. Bu yol k;; ... iik bir mu
kavemet karıasınd:ı bile teçilmes; 7.or 
olnn bir yoldur. BıJ sebeple Almanla
rın daha az mukav<.'met pöl'<.'cekl<.'ri Ri
vi<.'ra yolunu tercih etmeleri ve bu fok
dırd<- Fnın.-;17Jnrla icıbirli i imkunlnrını 
aram l:ırı muht<-mt-ldir -·-t~ı?icredP. yine ~-~""'"~' 

tayyareler görüldü-
Londra 2i (A.A) - Bemden bildiri

liyor: Ordu genel kurmayı tarafından 
neşredilen bir tebliğe göre 23 birinci 
Kfınun günü saat 21 e do 1ru garp isti
kam tinden gelen bazı yabancı tayyare
ler Jünı üzerinde ve Bal şehrine doğru 
uçmuşlardır. Muhtelif şehirlerde ve ez
cUmfo Bryen, Söbör, Balde alamı i§arcti 

..-ilmtc:tir. 

Fransada omıtıır ... 
Mareşal peten 
donanma veor
dunun şerefini 

koruyacak ...... 
Bu şereflere mugayir 
hiç bir ıaa1ılıtit altına 

girmeh niyetinde olma· 
dığı anlaşılıyor 

Hem, 24 (A.A) - Vişideki İsviçreli 
ruulınrrirler B. Hitlerin son taleplerine 
mareşnl Pctcnin cc\aplanndan sonra 
Vişide bir ümit duygusu ·u~ nndığuu bil
dirmektedirler. Alman taleplerinin ma
hiyeti hilinmiyorı. da rnnrcşal Pcten 
ne don ıımruun ve ne de ordunun şere
fine mugayil' hiç bir taalıhiit oltına gir
m~k niyetinde dc~ildi.r. 

La Suis ga7: f<' ine göre Alınan cc\·nbı 
beklcmnclctc ı e de mareşal Petcn tnra
fınc!an \erilen ccv .bi notanın iyi knrtı
land ğı znnncdi1ıncktcdir. 
PETEı~IN İSTiFA 'IEHDIDI 
Nevyork, 24 (A.A) - Bcrnden Nev

york Taymise gönderilen telgrafa göre, 
Almanyadan gelen ve Fransarun dahili 
işlerine mildnhale siyasetinin bir çok 
ask ri mı:ıh!ılleroc terviç cdılmediğin.i 
bıldiren habcrter burada doğru görül
mektedir. Mevcut kanaate göre Alman 
i alinin henüz işgal edilmemiş olan 
Fransız topraklarına teşmili müteyakkız 
bulunan fugilizlerin daha hassas nokta
lara hücumlarını tahrik edecektir .. Al
manlar bunu bildikleri için Lavalın ka
bineye yeniden girmesi hususunda mn
reşal Peteni iknaa çalışmaktadırlar. 
Mareşal Petcn Alman taleplerini isti

fa tehdidinde bulunarak reddetmiştir. 

SON HABER · 
. . ... l . 

Parti Mecli• Grubu Jün toplandı 
z•~--~~~--~~ 

Hariciye Vekili B. Saraç
oğlu bir s3at süren 
beyanatta bulundu 

~-----~.x------
Vnaumi heyet, beyanatı tasulp e"ı .. 

Anknra, 24 (Hususi) - Cümhuriyet coğlu kürsüye gelerek son vaziyet hak
Halk pnrtisi meclis grubu bugün (Dün) kında bir saat sUrcn beyanatta bulun
saat 15 te reis v kili Hnsan Sakanın re- muştur. Hariciye vekili bazı hatiplerın 
isliğinde toplanmıştır. Ruznamede hari- surulcrine cevap vermiş ve beyanatı 
ciye vekilinin izahatından başka bir şey umumi heyet tarafından tasvip edilerek 
yoktu. Hariciye vekili B. ŞükrU Sara- içtimaa nihayet verilmiştir. 

Milli korunma kanununun tadili x.x---------
Hükümetçe 50 milyon 
lira sermayeli ithalat 

iJ..--acat ofisi kuruluyor 
x.x------

Bu of Is lnlıisaf' şelıllnde çalışmıyacalı-
Ankara, 24 (Yeni Asır) - Milli K~ Meclise sevkedilen bir kanun lAylhasl.

runma kanununa yeni hükümler ilave le devletçe elli milyon lira serma eK 
eden llyiha, Büyük Millet Meclisinin .' . . . Y 
yarınki (Bugünkü) içtimaında müzake- hır lthalAt ve ihracat ofisi lrurıılınua 
re edilecektir. derpiş edilmektedir. Bu ofis, inhl.
Diğer taraftan alınan malfunata göN şeklinde çalışmıyacaktır. 

Liyon, 24 (A.A) - Havas ajansı bil
diriyo : Jurnal gnzetcsl yakında Fran
saya gelecek olan yeni Amerika büyük 
elçisi amiral Liyeji hakkında yazdığı 
bir m:ıknlede diyor ki: ... ·---·---·---·---·--·--·--,--·---·----·--·-----·--··---·---·-· ---·---·------· .. ·-·-··--.. ·-·• 

Reisicilınhur Ruzvelün yakın dostla- B. c~vdet Kerim lncedavının beyanatı 
rınclan biri olon omiral çok sempatik bir 
adamdır. B. Ruzveltin yeni sefirini x•x---------
Fransaya bir kruvazörle göndermesi 
ona tevdi ettiği vazifenin ehemmiyeti 
delaJet eder 

Amiral B. Ruzveltm sıyası mahiyette 
olmıyan bir mesajını da hAmildir.. Bu 
m l.tup ile reisicilmhur bUyUk elçiyi 
ınar al Petene g:-yri resmi şekilde tak
dlın etmekte ve dçinin kendisinin' şah.si 
do tu gibi muamele görmesini istemek
tedir. Biz, amiralın al'ZU edildiği gıbi 
ve layık olduğu ~ckildc bUyük bir hüs
nü knbul göreccA'ine eminiz. 

Münakalat vaziyetimiz 
ihtiyacımıza kafi 

----~x.x------

İSfanbuJ limanında if çoğaldı • Haua nalıllı.Ad•
mız ue telefon şellelıelerimiz-

ıstanbul, 24 (Yeni Asır) - Miinaka- rinin inkişafı temin edileceği , telefon 
li\t vekili B Cevdet Kerim İncedayı An- işlerinin de tekAmUle doğru .StürUlece
karaya dönmüştür. Buradan hareketın- ğini söylemiştir. Vekil ezci.Lnle demiş
den evvel vukubulnn beyanatında, bu- tir ki : 
günl·ü dünya vaziyeti ve Akdenizdeki - Size şunu kat'iyetle söyliyebllirlın 
miinakale işleri dolayısiyle İstanbul li- ki memleketin milnakale ihtiyacı ve ale
manında talunil ve tahliye fa8llyetinin lfunuın diğer muvmanları bugünkü va
,esafct kesbettiğini, bugünkü şerait da- ziyetin çok üstüne dahi çıksa bu bu-

hilinde bu işlerin ıslahı için tedbirler it- susta her hangi bir sıkıntıya düşmek 
tihaz olundul,'Wlu, hava nakliyatı işle- ihtimali yoktur. 

nu hal, ayni 7.amanda dünyada henüz 
çok canh bazı dostluklar muJıafaza etti
~nıi:r.e de delalet eder. Yeni sefir kabul 
edildiği giin bir dost tarafından bir dos
ta elçi ı:-önderHdiğlni hatırlıyacaktır. 
1''ransız - Aıneribn miinnsebetlerinde 
ahval dolayı~iyle bau tahavvii1lcr vukua 
gclmi olabilir. Fakat bu değişiklikler 
hiç bir 7.aman Fransız ,.e Amerikan mil
letlerini birbirine muhasım \"aziyete ge-
tinnemiştir. Çiinkii vicdanlan daima ... ·-----·-----·---·--·---·---·------·--·----·-·-·---·---·-----·--·--· --·--·-----·--.. ·---·---· -·• 
miitabık buhınnmstur. 

Vnşington, 24 (A.A) - Amerikanın 
yeni Vişi bi.iyük elçisl, Tuskaluza kru
vazörü ile Avrupayn hareket etmiştir. -·-

Şeker mevcudumuz 100 bin ton 
~~~~--~-x.x--~-~~---

V~in Almanya ile münasebetleri 
meselesi hiU bir csn.r perdesiyle örtü-

:r =: Y!=ı~~: Noel münaseoe- .transızları kan- Italyaq hezi-
au tekliflerde evveli B. Laval taraftar- t•ı d•t d ""' 1 

iııtanbul 2 4 (Yeni Asır) - Bu aene teker fabrikalarımızın jıtihaal ettiği ,eker 
90 bin tonu bulmuştur. Ayrıca 1 O bin ton da atok ıcker mevcut olduğu anla
oılmı§hr. 

~-;00:~C::!~ı!:~:t'/::~:: ı e nesre ı en ırma2a ~a ı- metleri ve Su- ItaJ,:Pan havacı- TOtOn, zegtingağıeçuıal 
~~t1op5arlaiksenlannişpdan1 alAlmahndan ıa01~!: mesaı·ıar şıyorlar rı·veıı·ıer ı . d. ·ı .-~-- ığına ın ın en MOBAYAALARI iÇiN BEŞ MiL· 
:'e1:;ı~=~*~~i;::v::!':!ı "!:ya~; Yunanistan zafer sevin· Fransız tayyaredlerını ltaJyan lıonsoıosunun darbeler YON LiRA TAHSiSAT KRE· 
tatmin eGeeek mahiyette olmadıiı 1sviç- el içinde • inglllzler nl· Alman or4usuna daueı otomobiJlne Yunan IJay. 
reden gelen haberlerden anıaşıtmakta- 1tai zaferden emın-itaı- eden bevannwneıe,. rağı resmi yapdmfl! DISI KARARI 
dırMareşal Peten li. Lavali serbest bı- yan lıralının mesajı Parlste yırtıldı.. Kahire 24 (A.A) - Akdenizde vazi- Yalnız rrablusta yerde Ankara, 24 (Telefonla) - Hükümet 
rakmaiı kabul etmişse de kendisine ye· Atina 24 (A.A) - Mctaksas Hay- Londra 24 (A.A) - Müstakil Fransız yetın inldşa.fı Suriyec'le pek yakından ta- duran J70 İtaJyan tay• namına Ticaret vekfiletince tesbit olu-

.. k klif maranın zaptını hükümet azasına bildir- ajansına göre son günlerde Paris sokak- kip edilmekUıdir. ltalyan askeıi presti- 1 t-L 1 dll '•t._ nacak esaslar dahHincie azaınt iki milyoD 
Dİ bir vaıifo vermemiştir. Ote i te - . . N l h ı· b "ki .. M .. . k 1 yares ...... p e m.,. •r· lı"ralık ruval, kanavı·-- ve sı"cmı· muL.-leri ise iki sebepten dolayı reddetmiştir. mıştır. azır ar araret ı te n cnnı e- !arına bir takım beyannameler yapıştı- 3ının ırı ması Suriye halkı üzerinde İ ill lat ._ .. ..- ..,.-
Birinci sbep milstemlekelerin buna mu- taksaaa arzederek bu tebriklerin orduya nlmışt.ır. Bin~ Konstanten imzasını büyük sevinçle karşılanmıştır. B<ıyrut- ng Z zay 1 ~OH az yaa edip bunları maliyet fiatine mutat 
va(akat etıniyecekleridir. Yani mareşal bildirilmesini rica etmitlerdir. Bütün Yu- ta:.cııyan bu beyaıınamelerde İngiltere taki İtalyan heyetinin vaziyeti bir kat Londr.\ 24 (A.A) - Taymis gazetesi ve zaruri masraf olarak faizlerle yüzde 
Peten istese de bu Alman taleplerini nanistan coşkun bir aevinç içinde çal- Fransarun tariht düşmanı olarak göste- daha rnüşküll~<mıiştir. Şehir dahilinde Trablusgarpteki ltalyan üslerine yapılan iki nisbetinde bir komisyon ilAve edİ9 
müstemlekelere kabul ettirecek vaziyet- kanmakta, Kral ve Metakn:s v~ ordu al- rilmekte ve Fransız tayyarecileri Alman bir otomobil ge~lntisi yapan İ~yan kon- C"Lici hava hücunılnrını ve Arnavutluk- !erek ticaret vekiletinin <lirektifleri da• 
te del:'ildir. ikinci sbep Ahnanlann is- kıtlanmaktadır. Radyo nqrıyatile Yunan hava kuvvetlerine g"'nüllU olarak iltiha- solosu Brana bır çok kimselerm kendi- taki hava muharebelerinde İtalyan tay- iresinde alakadarlara tevzi etmek iÇİJI 
tekleri lerine getirilirse Fransanın in- md.illcsdinind~.taiz ve ekAm~kaiz kald

1 
ığındı i~; ka davet olunmakta~ır. Bu beyanname- s~~ ~be$Ümb ederekühselam vet"diklerini yarclerine indirilen ağır darbeleri mev- Ziraat Bankasıııa mezuniyet verilmesi

ıfltere ile harba !>ilrilklenmesi icap ede- ıa e en. u!manın tın~ çar§ı a~.n u~ ler halk tarafından hemen Q gece duvar- gormuş. v_e u tev~c · ~ :-Cbebini an- zuubahs ederek diyor ki: ne dair olan koordiı~yon heyeti kara-
celidir. Bütün bunlara :rağmen Alman- et ve saır yıyecek bollugunu gormesı Uırdan sökülm~c;ttir l.ımak ıçın otomobılden ınınoe otoma- Trablusta yerde ve havada 170 tayya- n bugün tatbik mevkiine girmiştir. 
lar Vi,iyi tazyikte devam ediyorlar. cidden arzu olunur bir ıeydir. Her Yu- Ertes" .. : .1 be büin arkasına büyük bir Yunan hayra- renin tahribi Graçyaninin tayyare kuv-

Jı'akat ingilterenin muzaffer olacağı nanlı cephedeki askerin ailesine yerniı, ı gun aynı ımza ı e y4'n~ yan- ğmm resmec1ildiğlnl hayretle müşahede vetlerini beşte iki nisbctinde azaltmış-
kanaati kuvvetlendikçe Vişinin Alman- giyecek ve saire Noel hediyesi olarak nameler. yapıştırıl.-?1~ ve evvelkı be~an- etml§tir. tır. Dcrne ve Beninadaki tayyare mey-
- karsı"mdaki \azİyeti de sertleşmek- hazırlamaktadır. Bu paketler ayni za- namelerı yırtıp. so~cnlere karşı .~ıbat --·- danlarına yapılan taarruzlarda tahrip 
ı- manda cephedeki askerlere gençlik tq- yapılacağı tehditlerı de ilAve edilmiştir. edilen 1 bu ekfuıa dahil d 
tedir. kili.tı vaııtaaı'le ao""nderı"lmektedir. Elen Buna :rağmen bu beyannameler de iık.1 ••-ede ._-d-se•-n• tayyare er y e--B. Edenin haricıye nezaretine tayini • ~ A _..- _.. - ğildir. Bütün bu harekAtta İngiliı1erin 
Berlinde ve Romada iyi karşılanmamış- çocuklan cephedeki askerlerin çocukları saatten fazla duvarlarda kalamam~tır. I mJ zayiatı oeman 14 tayyan!den ibarettir. 
tır. için hediyeler hazırlamaktadır. Jşte bu Bunlar Alman polislerinin gözü altında er ce yeti şulJesL Bu hayret edilecek kadar ehemmiyetsiz 

Bir İtalyan gazetesi B. Edenin İngil- ıurur ve iftiharladır ki Yunan milleti ve gUpe gUndüz genç Fransızl8.r tarafından Rize 24 (A.A) _Burada yardım se- bir rakamdır. İngiliz hava Jtuvvetlerinbı 
1ere için u~urlu olmadığını ve tahrikftt- ordusu bu kurtulus vılının Noelini kut- yırtılıp sökülmüş ve kütle halinde halk venler cemiyetinin bir şubesi teşekkül Amavu.tluktaki zaylatı da aynı derece-
çı olduğunu yazmıştır. B. Eden, kollek- lıyacnlr•· tarafından bu hareket takdirle karşılan- etmiş ve idare heyctiı\hı seçimi yapıl- de ehemmiyetsizdir. İngiliz avcılan son 
tlf bans sisteminin hararetli taraftan idi. mışt.ır. m~. günlerde Arnavutlukta 8-11 tayyare dU-
Alrnanya ve İtalya ise bu sistemi yıkma- Kahire ~ ... \tt-1"1.J - Urta tark lngiliz şürmüşlerdir. Cesur Yunan tayyarecile-: 
tı hedef ittihaz etmişlerdi. B. Eden ha- ordulan baş kumandanı general Vevel Konlngam ile orta prk hava kuvvetleri riyle işbirliği yapan tayyarecllerimi1Jn 
raretli demokrasi taraftandır. Bu itibar- Mısırdaki kıtaata bir mesaj göndererek marqalı tarahndan da ayni mealde tel- HERAKLI ŞEYLER üstünltiğü bütün hava muharebelerinde 
la Faşist ve Nazi sistemlerinin şiddetl~ Noel münaıebetile hararetli tebrik ve te- graflar gönderilmittir. düşmana verilen en iyi cevaptır. Graç-
alevhtand r. mennilerini bildirmi§tir. General mcsa- iT AL YAN KRALININ • • • • • • • • • • • • • • • vaninin yegAne mazereti fena havalar 

Tekrar hat-iciye ncza.retine gelmesi in- jında ezcümle diyor l<l: MESAJI Yağ çılıarıJan ylizilnden İtalyan havacıhğırun kendini 
ciltcrenin zaferi kazamncaya kadar mü- Bu seneyi istikbale emniyet, maziye Roma 24 (A.A) - Noel yortuları maddelere zfpaatf göstermemiş olduğudur. İngiliz tayyare-
cadcJede devam azminin delillerinden ve hale iftiharla bakarak geçirebiliriz. münasebetile Kral - imparator kara. ha- _ e- }erinin büyük fa8llyeti bu mazeretin 
hiri 5a",ırnaktadır. Jnas1iz milletinin muvnffa]uyetsizlikler va ve deniz kuvvetleri muhariplerine bir d mesru olmadıgı-nı g&termektedir. İta!-" ... d K Zamanımız a ekmek imoline yanyan • 

--ı;;.. kareıamdaki cesaret ve metaneti, hürriyet mesaj gön crmi,tir. ral - imparator yan tayyarecı'lenru· ·n f .. aliyetsiilig-ine se-·v hububatın ziraati kadar kendisinden a 
Bursada yetlfflrUen ve ananelerimizi tehdit eden tehlikeler mesajında diyor ki: ynğ çıkarılan taneleri yetiştirmeğe de bcp diişrnan hava Uslerini sik sık ziya-

ve da..ıı:.ıtıf'a60-._ olan karıı.nnda nasıl. m .. ukabele ettiğini göre- Aile muhabbetinin bu mukaddes gü- ret eden tayya.relerimizin ttalyanlara r.r; •UH le f ih b B büyük ehemmiyet 'eriliyor. re ı tı ar ede ilinz. arbınlık ve zulme nünde bütün fikrim :ve minnettar hatıra- havalanmak imkanını •vermemiş olma-
f ldanlar.. kınşı birlc§en müttefiklerimiz hür Fran- lanm her zamankinden ziyade sizin ya- Bu tanelerin ba~ında pek ehemmiyet larıdır. İtalyan hava kuvvetleri büti.in 

Ankara, 24 (Telefonla) - DoğrudeD 
doğruya tütün milbayaası için yerli t6-
tünler anonim şirketi ve Türk LimitıeCI 
şirketi namına iki milyon liraya kadlıS 
birer kredi tahsisine ve doğrudan dot" 
ruya milstahsilden zeytinyağ mUbayar 
Si için Ticaret vekAleti hesabına ~ 
bankası namına bir milyon ~a kad91' 
bir kredi tahsisine dair olan kooroın-
yon heyeti kararlan tatbik mevld1Dı9 
konmuştur. 

~-·-
B. Cezmi Erkinin 
cenazesi merasimle 
kaldırıl dl.. 
Ankara 24 (Telefonla) - Diin vebll 

eden eski ticaret Ve.kili Cezmi ErldDiO 
ce:naz.es.i bugün Hacı Bayram camii.ndell 
kaldırılarak merasimle Cebeci mezarbı
ğına götürülmii§tür. Merasime başvekil. 
parti umumi kat"bi, vekiller, mebıuıJar, 
vekaletler ve müesseseler erkanı ile bilı
yük bir 'kalabalık iştirak etmiştir. Cön
dcrilen elliden faila çelenk aras nda 
Ciimhurreisinin, Büyük Millet M 'u.l 
r isinin, başvekilin ve vekillerin ve al"" 
ti umumi JçAtipliğinin ve mUessesPlerkl 
çeJenkleri göz çarpıyordu. 

Bursa 24 (A.A) - Bu sene vilayet sa, Polonya ve Çekoslovakya, sizi de nınızdndır. istiyordum lci sizlerin kahra- verınedigimiz ay ciçeği vardır. Halbuki kuvvetlerini kufüınmak hususunda pek 
nümune fidanlığında meyveli ve mey- selimlanm. Cenur müttefikimiz Yuna- mnnlığınızı yükseltecek olan sözlerim siz- bugün Sovyet Rm;yada :1Y ç~çeği - buğ- az şevk göstermistir. Halbuki Amnvut~ 
vesiz 22300 fidan yetiştirilmİRtİr. Bunla- ni,ııtanı da selamlarım. Her kese geçmiş- !erin kulaklannrza kadar gitsin. Sizler ki day kadar kıymcttur bır zırai madde lukta ve Libyada ordularının ducar ol
nn 11atı2ına ikinci k·nunun ilk günlerin- teki günler için hararetli tebriklerimi ve vatanın davetine ıitap ederek harp etti- sayılmaktadır. 940 senesi zarfında bil- dW<ları büyük hezimet günlerinde bü
de başlanacaktır. Di-er taraftan 36000 istikbal iç.in iyi temennüerimi sunnrım . niz. Karşınızda hnrba alışmış bir düş- tlin Sovyet Rusvada kendisinden yağ tün hava kuvvetlerini ortaya atrnalan 
af!ısız köklü Amerik. n asma çubuğu ve Nihnt zafere kadar milcndele edeceğiz man vardır. Kara, deniz ve hava kuv- çıkanlan tanelerin ziraati için dört mil- icap ederdi. İhılyanlann Arnavutluktc? 
:t"r at vekaletinin emri ve tnhsisatile 30 Müdafaa11 uğrunda mücadele ettiğimiz vctleri istikbalinin parlaklığını sizlerde yon altı yüz bin nektar arazi ayrılmış- ve MISll'Claki tayyare kuvvetleri adet " <Ytiçtür. Bu sebep olsa olsa talim görrnUf 
bindı-n fazla dut fidanı yetiştirilmiştir. prensiplerimiz hürriyet, hak, sulh ve hüs- gören bütün millette benim gı"bi sizlere tır. Bundan üç milyon yUz otuz bin bire karşı Uç nisbette bir üstünlük ar .ayyarecilerin ve benzinin azlığıı;ıda~._~ 
Bu fidanlar ipek kozacılanna parasız ola- nüniyet prensipleridir. en samimi temennilerini göndermekte- hektar milnhasıran ay çiçeği zUrraına zettiği halde ltalyan tayynreciliğinin mı lhassa İtalyan kuvvei manevıyesuu-
r k da~tılacaktır. Akdeniz filosu baı kumandnı amiral dir. tahsis edilmiştir. vaffakıyetsizliğinin sebebini anlamak kırılmış ohnasından ileri gelmektedir· 


