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ABONI!: ŞERAİTİ 
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1 T E L E F O N : 2697 ---------· ilan mi.indcrec::::tından g:ızetemiz mesuliyet kabul etmez Cilmhııriyetbı "• Cilm1ı.uriyet e.!lerlertnfn be~, -abııhları ~ .1ya.sl gazeredir . 

Erzincanda ze." <.ele oldu 
Erzinc:m 25 (A.A) - Bu ~abıh biri ı;rı.ıt 1.35 

'- diğeri 2.30 da olın:ık ü 'ı•re cı.:nuplan şimale 
;Anğru siddetli iki yer sar:;ıntıı:ı olmustur. Ha-

ı_sar y-oktur_.. ----' 

YENİ ASffi Mcı!baasında basılmıştır 

-· - ·------- --- ·-- - . ·-. . . - .,, .· _ .. ; ... . 

KRAL 
CORÇ 

r~oelde milletini 
tebrik etti 

"Bugün 
bın ön 

hepimiz har. 
hattındayız,, 

·-«BUNUN BOYLE OLMASI 
YENi BiR AHENK 
DOCURMUŞTUR)) Sollırnıda teslim olem ltalyanlarm bir esir krı.filesi 

Londra 25 (A.A) - Kral majeste al
tıncı Coı-ç 1ngiliz milletine ve .l.mpara
toı-luğa hitaben bugUn a§ağıclaki nutku 
söylemiştir: 

'"""'"''"itiiiiD"TObi'ijl""""'"" ç ÖLDE \ '"'""""'BüUük"'iiirrü'Z'"''"'"" 
c:Sulh günlerinde noel bayranu genç, 

ihtiyar hepinizi yuvalarımızın samimiye
ti içinde toplıyan ve noelln he:ı'aber ge
tirdiği iyi niyet ve saadet içinde yaşatan • 
bir Andır. 

Bu bayram her şeyin fevkinde çocuk-
llfajeste lngili:: kralı ların bayramıdır. Biliniz k1 nerede olur-

111mmıı1111111n11nmıı11ııııııımmııııııııııııııt111.Sa olsunlar, onların noeli mesut ve se-

H •• J J .., vimli geçirmeleri için elimizden geleni ur nsan 1 aııı yapacağız. 
~ ı Harp. bu kadar cefası ve ıstırabı ara-

En bu··vu··k l~:mı·dı• ıs~nda ayr~lık.~bi bir :~emi de berab_e
'4 rın&- getırmıştir. Bugun vatanın mil-

Trablusun bombardr 
manı teeyyüt etti 

.lizl B • ngı er enıııa 

ayyare hanga• 
nmyakblar 

lngiliz topçusu niha
yet Bardiya yı dövdü 

İtalyaıdar yeraltı sığı· 
naklarında mukavemet 

gösteriyorlar .. 
Kahire 25 (A.A) - Trablusgarp cep

hesinden gelen haberler memnuniyet 
V('rici olmakta devam ediror. Dün hii-

il 

SON DAKiKA 
•••••••••••• 

Y 1! nan ordusu 
Avlonya üzeri-

•• •• neyuruyor 
Elen orduları ıimdi il· 
manın kırk kilometre 

yakınındadır 

Atina 25 (A.A) - Arnavutlukta !tal· 
yanların elinde kalan iki limandan bit"l 
ve en mlihimmi olan l}vlonya fuc•rine 
yeni bir taarruz hareketi başlamak. üze
redir. Yunan hükürneti namına söz !'ÖY· 
lemeğe salahiyetli bir zat diln İtalynn
lann Haymaranın şimali garbWne doğ
ru ı ir",t ettiklerini söylemi.5tir. İtalyan· 
!arın bu kıt.ada evveldenberi mevcut 
olan müstahkem mevzilerinde mukave. 
met edecekleri zaruıedilmektedir. 

Haymıı.ranın şimali şarkisinde ve AV· 
lonyaya 40 kilometre mesafede Yunan· 
lıların ileri hareketlerine devamla yeni 
mevı.iler işgal ettil<leri bildirilmektedir, 
Daha içeride ve sevkulceyş bakımından 
bUyük ehemmiyeti oLm bir nokta. Pre
metivin şimal ve şarkında harekMta bu
lunan Yunanl.ıların elinı> diJc;mÜ"}Hi r. 

Zer balığın mt.•zaff er 
olmıyaccığı düşüncesi 
üzerinde toplanmqtır 

yonlarca evlad.ı ya vazife b~ında nö-

İngilizler Napollye yan· 
gın bombası ve 

beyannameler atmış •• 
Roma 25 (A.A) - 201 numaralı İtal

yan tebliği: Trcıblusgru-p hudut mınta
kasında vaziyet değ~memi:;;tiı-. Hav:l fi
lolarımız düşmanın motörlü vasıtah:rı-· 
nı bomba ve mitrnlyöz ateşi altına al
mağa devam etmi:tir. !leri dfr,ınan üs
lerinde keşif bombardımanları yapılmış· 
tır. Düşmanın bir ha\'a üssi.inde infilak~ 
lar ve yangınlar çıktığı görülmü~tfü. İn
giliz tayyarelerı Tr~ blus şehir \'C lima
n.ını bombardıman etmislerdir. Bazı ha
sarlar vardır. 

Galabat mevzilerine de 
taarruz edildi tiin gün ve geee devam eden son derece I~~~~..,....,.....,....,. ______ _ 

şiddetli bir topçu düellosundan sonra 1.__ıııiomMııı._n.,111iıi11ilıiwiıN1,.n,..11,.uıiıi11.iiiı11,,.11 .. 11..,111ıiım,.nlıiı11..,miılıı*11...,;o;.;.;;,;.; 
mahsur b1ılun;ın Bardiya mevkii etra-

---SF.VKET BİLGİN 

l!HO Noeli bir sulh taarruzu kay
detmemiştir. Fakat cephelerde dö
vi.işen ordulara hitap eclen mesııjlar, 
başka başka :ı:a \ iyclcrdt·n hep y1ıva

- Son•ı 4 üncü Sahilede -

ların neşesini hatırlatan ::;u1hun has- rı:;>ı!..;<:'"li'i-':l'll 
retini tnsımışlar, zaferin hn mC'sut 
neticeye \"ınmak için biricik yol ol
duğunu ifade etrniı:Ierdir. Şüphe 
edilemez ki. mukadderatlarına "ahip 
ve hakim olan miHctler ı~aılar dik
taförleriniıı esiri olan milletler de, 
en c;ok bu mıel ve yılbaşı gUnlcrin
de insanlı~ın en biiyiik düıımanına 
karşı derin gayz ile yumruklmını 
sıkmaldadırlar. Şimdilik tehditlerin 
erişemediği bir fıleme, vicdanların 
lıarimine nıünhasır kalan bu isyan. 
ezilen, süriiklenen milletlerin ısh
taplarım taşıyaınıyacak hale gele
cekleri gün. bir bomha ~ihi inrilak 
edecektir. 

Mevcut emmarelere göre, Alman
ya, istila ettiği toprakların büxük 
k.ısmııtda ezici hakimiyetini ebedi
lettirecek olan bir uzlaşma sulhuna 
Amadedir. Eğer reddedilmiyeceğin
dıen emin olsaydı, Avrupa işlerine 
kanşmaması şartile lngiltereye, ken
disinden hiç birsey istemediğini be
yan eden bir sulh teklifind0 bulun
ması bile kabildi. 
A1manyanın harp gayesi esir bir 

Avrupa yaratmaktan ibarettir. Bu 
tayede Fransa. Belçika ~'e Hollan
danın geniş müstemlekı=· imparator
luklarına da sahip olacağına kanidir. 
Eğer iiçüzlü paktı bütün Anupa 
milletlerine tav'an veya kerhen ka
bul ettirı>bilseydi mevzuubahs etti
ğimiz sulh taarruzunun başlaması 
gecikmiyecekti . Almanya elindeki 
silahları en insafc:ız sekilde kullan
mış olmasına rağmen lngiltcr~nin 
harp gnyesinde değişiklik yaralama
mıştır. En meyusane şartlar içinde 
cereyan eden hadiseler dahi bir çok 
hür milletlerin hayatı pahasına ya
rım bir sulha lngilterenin aslu ya
naşmıyacağını v,östermİ§tİr. İngilte
re, Alman teh-kkiimü altında kıv
ranan bir A vrupada Vafıamağı im
kansız görmektedir. Bunun içindir 
ki zorb ] zihniyl"tİ ortadan kalk
madıkr biivük, lcüçük her millet 
kendi l tını tam bir sarbe.<;ti icin
de vacıamak hakkını l:azanırı:ı.lıkca 

Sabık kral Karoı 
lspangada mevkuf 

Serano Suner -·-Ha yatını kurtaran 
adama iyi mukabele 

etmedi 
Londra 25 (A.A) - Romanyanın sa

bık Londra elçisi ve hür Romanya ha
reketi reisi beyanatta bulunarak sabık 
kral Kal'OH.ln hayatının tehlikede oldu
ğunu inan<lıracak ciddi sebepler mevcut 
olduğunu, sabık kralın İspanya hariciye 
nazırının emriyle Sevil'de bir otelde 
mevkuf bulunduğunu, !~panya hilkfunc
tinin kralın hareketine mani olmakla 
haksız bir harekette bulunduğunu söy
lemistir. 

HUr Romanya hareketinin Karolle 
hiç bir alakası bulunmamakla beı· l:ı~r, 
kralın harekatında serbest bırakılmr.sı
nı protesto ettiğini de il&ve eylemiştir. 

Hatip İspanya dahili harbı esnasında 
Madritteki Romanya elçiliaine Htica 
eden İspanya hariciye naz.ın Serano Su
nerin hayatını Karola borçlu olduğunu, 
çünkü o zaman Karoliln Barselon hükU
metinin bütün .ısrarlarına rağmen Su
nCTi haslm1arma teslim ebnediğini ilı\ve 
ey l1>miştir. 

Kral Karol, harp devam ettiği müd
det\e siyasete karışmıyacağına söz ver
d iğinden Portekize gitmesine mani ol
mağa sebep yoktur. Buna rağmen İs
panya hükümetinin kendisini yerinden 
kımıldatmaması hayret edilecek bir ha
rekettir.> 

ıilahını el'nden bırakmıyar:-ığı~ı ..')-.-·----·----·----- • 
acıkça söy enıektedir. İngiliz m"

1leti 1 Suriyeve ta-
bu harp gayesinde hükümet"le mu- i 
tabıktır. o. en müthis ıstırap} ra, en 1 y:n edı·ıen 
harikalı bir kahramanlıkla mıl1''1ve- A 

met ederken tarihinin en bi.iyi.ik im- fi 

tihamnı r:eçirdiü.nden sürhe etme- , F evkalô.de koırriser 
mektedir. Bunun aksini söyliyen bir J b /d . f • 
lngiliz sesi duyulmamılitır. Commun 1 stan U an geçtı 
Weith 'i teqkil eden imparatorluğa ı !stanbul. 25 <!elefonla) - Fran
dahi] milletler camiası zulmü. te- ""n.ın yeru Surıye fevkalade komi
hakkümü yenmek bahsinde İngilıe- · ı s : ggenledr_al Eeutz Solifyleada

8
n ~ehri-

k 
. • . . ! mm~ e ı. ıoros yo y urıyeye 

re adar samımıdırler. Hepsı bu ı 1 gidecektir. General bugün bazı 
harpten demokrasi ruhunun muhak-, j dostlariylc görüştü. 

- Sonu 2 inci Sahifede - ı·:··0--~--...-. .... --"'u--a--·---·---11'---·---ı:ı--cı.......-" 

F'ena hava şartları Yunan cephefinde 
harekata mani o'!nm tur. DLişmamn ta
arruz teşebbüsleri piiski.irt..ilmi.iştür. 
Bazı hare-:<:atı himaye için <lo1a~an av

cı tayyaı·e1al"imizden mürekkep bir t._.-... 

şekküliimüz düşman tay}arele!··nin Av
lonyaya hücumuna mani olmuştur. Blen
haym tipindeki bbil:z tayyareleri mu
harebeoen kaçmışlar ve avcı tayyarele
rimiz tarafından ta kip edilmislerdir. 

Şarki Afrikada Sudan hududunda hir 

- Sonıı 3 iincii Sahifede -

Yunanlılar merhez 
cephesıni de yardılar 

Yollar ltalyan 
ölülerile doldu 

Bir ita!yan fırkası ve üç 
Kara gömlekli tabur 
lazla zayiat verdi 

Atina 25 (A.A) - Huduttan «den 
haberlere göre Haymaranın alır ın
dan evv<?l vu1..-ua gelen ve üç gi.in ı;,11·2n 
muharebe esnasında Yunanista::ıı istihi 
~inde kullanılan Ffonna 1talyan fırka5ı 
Yunanlılar t:lrafınd:ın fena halde hırpa
lanmıştır. 

Bu İtalyan fırl'-ası seferin bidayetinde 
Kalamat nehrinden r,e·ri çekilmeğ-;) mec
bur edildiği zaman bir çok mezalim yap
mış ve rehine olarak bir çok eşrafı !Je-

---·---
A.1sap cıvarında bir 
iıtas_yona bombalar 
atıldı, hasar var 

-~--.--

İtalyanların tayyare 
kaybı pek !azlathr •• 

Kahire 25 {A.A) - İngiliz ha.v.ı 
kuvvetleri oı ta şar!~ umumi k~.uar
gahının tebliği: 

Dün Bardiya ~ T obruk mıntaka~ı 
iizerinde yaptıkları taaırıFİ kcş:f 
uçuşları esnasınch İngiliz ff\ cı ta:v
yarderi iiç defo düşman t. > a··ele-

- Sonu 3 iincii SüMfe,1c -

>-
...J 

<( 

t-

fında ağır İngiliz toplarının g0k gi.irül
tüsünU andıran bomha1·d1ınanı lsitilmi.c;
tir. !ngilizler Bardiya etrafına ç~k mi.İ
hinı tak\•iye kıtaatı getinncl·.te ve 1tal
van ileri kuwetlerine karşı faa1iyltk
rini ~iddctlendirıncktedir. İtalyanlar da 
mııhkem yer altı beton sığınaklarında 
<:icldelli bir mu1rnvemet göc:teriyorlar. 
tta1yan mukavemet.inin ne kadar devam 
~clcbilec 'i hakkında askeri mtinekkit
lrr hiç hi,.. fikir bevan etmemektedirler. 
Gün geçtikç..- kesnfcti artan topçu ateşi 
kat'i netice anını yak1aştıım[>ltt:Jdır. 

Arnavutluk hfıdishrinin ele !taly:m 
m:ifı·cz0l"1 :nin ııı:meviyall üzerinde 
nıe~um 1esi:rler yapmakta olına~ı nmh1f"
n 'ldir. Fakat bu noktanın ne zaman dl\-

• ji heni.iz meçhuldur. 

raberinde götürmi.i~ti.ir. Yunan - 1tcılyan harp sa1ıast ve sahil mmtakaaı 
Hayn1araya yapılcın Yunan hücunlU ··-o-u-~-8-~..,~-~-·- _ - •••• _ll_D_n-·-·-·- ., -•_o_L_•_u_w-•• 

esnasında üç ltalyan kara gömlekli ta- o k 
11 1

. . d 
buruna da çok büyük zayiat verJ.irll- B gü Mi et Mec ısın e 
miştir. Yunanlılar büyük miktarda ga-

- Sonu 3 üncü Sahifede - x._x 

"'j;;k"'B;;;;kiii"" Başvekilinıiz dün çokmü-
aoN MEBusAN MEcLlslNoE him beyanatta bulundu 

BiR NUTUK SOYLEDI 
Kahire, 25 (Radyo) - Irak ba~vekili 

B. Reşit Ali, mebusan meclisi huzurun
da harici siyaset hakkında aşağıdaki be
yanatta bulumnuştur : 

cDilnya şimdi çok müşkül bir vaziyet 
geçirmektedir. Fırtına en kuvvetli olan-

---------x-x 
Milli korunma kanunile hüküme
te yeniden salahiyetler ~erildi 

ları bile sarsmaktadır. Küçük devletle- x ~x 
rin ve bilhassa yeni kurulmuş devletle- ANKARA, 23 (Telefonla) - Büyük tur. 
rin bu buhranda ihtiyatlı olmaları la- Millet ~keli~in:n bugün :ı aptığı toplan- Harbın de\•aını, dünya iktısadi \"aziye
zımdır. tıda Milli l.orunma kumıııunun bazı tinin h.:r gün değişen ~artları. hatta bir 

Bizim harici siyasetimiz aşağıdaki üç maddelerinin def,iştirilmefil hakkında ha- hafta ev\"el verdiğimiz kararların bir 
emniyetli esasa cwynnıyor : ZJilanan kanun layiha.-1 11ın müzakeresi hafta sonra Adeta bir sene evvel veril-

1 - Mnınl"'1(et 1 ı;ı.ıAl'· in muhafaza- yapılmıştır. Müzakerele· c:'nasında sa- ıniş bir karara benziyecek kadar tahaY
sına azami itinamızı ı:;arfctmek, harbe yın başvekil Dr. Refik S::.ydam aşağıda- vUller göstermesi hızı bir~k mü~küller 
sürüklenmemeğe çalışmakla beraber bir ki beyanatta bulunmuştur : karşısında bıraktı. 
haı·p tehlikesine karşı hazırlıklı olmak.. BAŞVEKİLİN BEYANATI Bittabi kanun çe.rçl.vesi dahilinde ça-

2 - Araplık namına deruhte ettiği- - •Arkadaşlarım, Milli korunma ka- lışan hüküm.et bir çok müşkülAta uğra-
miz gayeyi temin edinceye kadar çalış- nununun bir senelik tatbikatı neticesin- dı. Bir çok noksanlar gördü. Bir çok 
mak.. de gördüğümüz bir takım boşlukları iza- tecrübeler edindi. Bunlardan aldığımız 

3 - Müttefik Arap hükümetlerl ve lesi l!zıın gelen bazı hususatı huzurunu- netayici huzurunuza getirdik ve tetki
komşu hüküm.etlerle beynelmilel taah- za getirdik. Uzun uzadıya tetkik edildi. kinize arzettik. 
hütlerimizin çerçivesi içinde en samimİ Encilmenlerden geçti. Ş•mdi huzurunuz-
münasebetler idame etmek.. dadır. Bir seneden beri tatbik sahasın- Müstakil grup namına kanun hakkın-

Milttefikimiz İngiltere ile münasebatı- da göı-di.l~ümüz noksanları, müşkülleri da umumi miltalAa dermeyan eden ar-
kadaşım Fuat Sirmenin - notlarımı iyi 

mız ittifak muahedemizin esasları için- 1 ve boşluklan do1durma~a çalıştık .. He-
1 1 

. .. 
1 
_ _,.,_,_ . d . 

dedir. Biz bu esaslar üzerinde çalışma-. yeti celileniz takdir buyuı·ursunuz ki a abl dimse • soy ıt:\lı~rı şunlar ır. 
i!a karar vermiş ~ulunuyoruz. ı .son bir sene, en buhranlı bir sene olmuş- ı - Sonu 3 üncü Sahi/ede -

ısviÇREMİM 
Başına musallat olan 

hediyeler •• 

NOEL GECESi YABANCI 
TAYYARELER UÇUŞTU 

Bem 25 (A.A) - İsviçre ordusu ge
nel kurmayı tarafından neşredilen bir 
tebliğe göre noel gecesi İsviçre üzerin
de bazı yabancı tayyareler uçmuşlardır. 
Dün saat 3 ten sonra Kuvar'ın şark mın
takasında bu tayyareler şimalden cenUı
ba doğru geçmişlerdir. Tayyarelerin sa
baha doğru aşağı Jilneden uçarak dön
dükleri görUlmilştür. Verilen alarm kLc;a 
sürmüştür. 

ııııııııııııııııııımııııııııııııııııııııııu1111111111111111 

NOEL 
GECESi 

Havalarda sükô
net içinde geçti 

lngiltere istikbale 
ıimdi ümitle bakı yor 

Londra 25 (A.A) - Diin gece şafak 
vaktine ikadar tngilterenin hiç bir yerin
de düşmanın hava faaliyeti kaydedilme
miştir. 

Noel gecesi alarmsız geçmiştir. 

Londra 25 (A.A) - Noel münasebe
tiyle bugün gazeteler cıkmamışhr. 

Londra 25 (A.A) - Royter ajansı bil
diriyor: Londranın salahiyettar mahfil
lerinde bildirildiğine göre İngiliz tayya
releri dün gece Almanya üzerine hiç bir 
akın yapmamışlardır. 

Preloria 25 (A.A) - Cenubi A,frika 
ittihadı b8§vekili general Smilths ordu
ya hitap eden mesajında, kendilerine 
gösterdikleri fedakarlıktan dolayı teşek
kUr etmiş ve yeni senede harekete geg. 
mck zamanı geleceğini, geçen senenin 
kara olmakla beraber hadiselerin şimdi 
bambaşka bir şekil aldığını, istikbale 
büyük ümitlerle bakılabileceğini biltlir
mi!}tir. 

Inglterede demiryolları böyle muhaJauı 
ediliyOf' 



YENi SlR 

3;a_zan: • "ye .Ö Ü ol anıyor 

ı6 ll~könwı ~ersemoe 1940 
:s::z::se -

1 ~· 
°'kümidi 

%-crbalığın muzaffer 
olmıyacağı düşüncesi 
üzerinde toplanmıştır -·-- Ba,tmalı 1 inci Salıilale -Çingene karısı tarafından Adeta hafif vaffak olduğum bu oda, koynunu doJcltı- ko '!resi X.y ıc--------

bir tlly gibi yakalanarak götürüldüğüm ran derbı 5eSSizliğiy}c bana boralardan, --·- o•O ee t d f l kee •• idi 
sır.ıda karşımda birdenbire. bir aıe~ ,.e rüzgarıaman mahfuz, emin bir li'?'lan K Ih n yuz on an az a omur ge kak surette galip çıkacağına inan-
damao sütun•ınun bellı:diğint '-'.e gittik- v:Wyetinde görünmüştü... ongre mura t asları - mışlardır. Zirn böyle bir galibiyetin 
çc aicvUıin arlm .. :ı yüz - Her taraf derin b.7 ~üküt iı;indc .. Ka'.. ld.. T l t t Depolar araştırılıyor haricinde hayat tnsaVVUJ' ctmiyor-
tuğunu ansızın farkettim. Demin düşen dı clendi, sedefli bir rohl .... nin önüne diz ge l. Op an f SQQ ' . lar. Daha iyi ve daha mcsud bir dün-
yıldırı.mın evimiz.in satı.sına isabet ede- çökerek oturm~- R hlcnin üstünde on dôrtt~ . . .. X4S --. -· • • ya kurmak için dökülen ka~ 
rek orada bir yangfu başlangıcı husule y:ıpra lan açı~ b'r Kur·anıkeriın du. Vılityct ınakamı bUtun knza1ara \'e mesı beklenmekıcdır. F.mnıyet ve bele· pılan fcdalc.a lıld hedefin" bu 
getirdiğini anlamakta gecikmemi~im ... nıyor ... llyas dend! ~gılı ,,·:ıziyetini Cümhuriyct IJıill: Partisi İzmir \'i- uahiyelere gönder.Üği acele bir emirde, diye amirlerinin nezareti altmda bir lıe- ra v ka id~ J arm 1 -

Ve bu halden büsbiltün üııkerek çingc- bozmadan yava<ı; "°"'" ş ~ianardt için- l.aycL kongresi bugün snat 14 tc Hal- belediyelerin kömür sc1.1tiyııtına mAnl 3 et. kömür depolarında araştırma yap· acagına n ır er. 
ne kansının elinden bil ğimi kurtarmak den Kui'nn okuyor... kcvi salonunda t.oplan.ncnktır. Kon· ?l~nı, ~ ~u. z:ıüm.anruı~n m.Wı başlrunıştır. Kümilr saldıyan kö-
lçin olanca kuV\·efimfo ona ka~ı koy- Birden bütün korkulanın kayboldu.. r,rcde hazır bulunm=:ık üzere viınye- ·nnum olmadıj.'Ulı bıldınniştır. Bu yüz- milrcüler. milli korunma kanunu hU- Bay Ruzvclt Noel nutkunda: 
ma • çalıştım. Bunun yt'rine benliğime hep ümit ve te- tin bütün kn7jtfarından kongre mu- den İ~ muhtelif yerlerden kömür l~ümleri dairesinde şiddetle takip ve cArtık bozguncu zihniyet taşımak 

- Bırak beni. .. Allah ~~ biraz selli duygularının yayıldığını sezmeğe rahhaslan İmıire gelmişlerdir. gclmq~c bşlamıştır. t czi ccliJ---Ll---''- _,_,. -'~-- • d.-!:.!1...1:- Hat...c"[__"' __ ..ı_ 
d te 'd' d ki'- h b \ 1'}• t TI...-•' k . • k ha n·· \' t"' ) f ' 82200 kil e ye l.."Q!A t:IUU-. ZCKa ruamCti .::;~J.IUll. ~ ııa:ıaet rnilsaa e et gı ıp ev e H:rC ::ı er ~sl:ımışlım... ı ayc nu;.ı ongresmm c;o - un )lr mo or e zmırc o A r 1 dd . d 1314 .. .. .. bd . ak k k L-~-f 

vereyim ... Hiç ~iri ~ini ~rtarn- Kadı odaya girdi"lmi farkettL oku- r.ırctli olacağı anl.a.ŞJlruaktadır. Bil- odun kömiirü :cldiği gibi ayrıca Alaşe- na n;.tn}r .~a. csm c uncu ~<r şup en atm • or uyu oc:nara 
mıyacak ... Hepsı de binanın içınde ca- masında devam edc.re_'lı:. yalru.z, otur- hassa vil:ıyet <:tilck ,,.e ihli~-açlan ko- lıir hnttmdmı Uç vagon odun kömürü knkta koınurcuIUk eden Mustafa oglu etmek ve insanlığa itimad etmekle 
yır cayır yana~r... . . . ., maklı~!lm için eliyle luıiif bir işaret yap- nuşulae<ık ve kararlnr ittihaz oluna- ~clmiştir. Kömilk' mÜ\•aridatı şimdilik O~ C~len::ı k_ilosu. 13. kuruştan kö· tehakkuk edecektir> diyor. 

Ne tnş yil.reklı hır kadın un.ışın ... Bı- mıştı... caktır. Kongrenin ü~ gün <le\.'3Ill et- ~ünün ihtiyacına cevap vermektedir. Bu nuir sattı~ı tcshıt cdılrnış '~e hakkında Bu sözlerin manası izah ihti 
al• beni Bu l·a.1-- adamın -yır -yır m~ mlıh'." eldir. <>ünlerde 17..nürde kömürün bolfanaca•"'..'l tutulan bır znbıt v:ırakasıylc derhal .. • _L k-..ı__ -•· a yaç 

r • ... , __ ~ .ı~ • . '";' b .. ~'-- Onun gibi diz çö. ~k K.:ıdının ~·anma "'=- "' mııııımıımı: "0ı:~-'m:-ktadır. ., meşhut cürüın yapılmıştır. ~.ostcrmı.yeccx. '<Will" n~tır. Am. e-
yanmasına ~şıuoın scyırcı oıup =>-a- oturdum... . .!Jll:UUIJllftıl - ~u .. ka 1 it ha 1 
mnm ben böyle... ıı f d" b" dinl . . b ld w - Diin gelen kömürler belediyenin mü- Muhakeme edilen kömürcil tevkif rı · ngı erenın rp gaye erme 

BPn bu suretle bağınp çağırdıkça fal- - yas e en ı ır ı:, .°. u u-,ı~\~ e rclt:abcsi nltında sattırılnuştır. Fiat dün edilmiştir. Mahkemesine mc\·kufen de· yakınlık duymakla kalmamışbr. Ay-
özl . k d h . gorerek yavaş yava~ SC!ln:n perd-:ru _ = .. ı..·-·-- '--dar ;..,..;..+' Daha da · 1 --tJ.._ • d 1 ·ı · c • cı kan s erune zerre n nr e cmmı- '"kseltm..b ı. .. sJad Gözle . . = Cünlhunyct Halk Pnrtisinin İzmir = veaı nı.u u.ş..ı lWJ AU'-"1•ır. ın- \'am o unaC4U>.ı.u-. nı Z<."ll'Tlan a ngı terenm zarenne 

t e 'uor bileğimden ""kl!l'ek beni yu "'E>e uo.;ı '· "rımı yu-ıı- = ı- l "16 '2 940 "h" = ------ -••' hizmet etmeyı' cı'nsanhgav ı·ti· ....... d> Y~rlivkl~ı., !.türm kt d 11- d' duın .. Gönlümdeki bütün üzüntü! ri ,,. :=! 'i vet :on.;re ;i ""' tan ıne :: u1.a 

sil cyıp go e e\·am e ıyor- k rk la ·a · 1 b ·ı·h· · d = rn.stlı"atı pcn: ınbc "ltnÜ saut 14 te = aibi en mukaddes bir vazife saydı-
d o u rı gı erm c; o ruı u 1 1 1 - = J n • = r e u .. 

u: .. _ . tin bir teve-kül'c- \ ff".!ll:mh 'ç"ndr,., TJ :: hmir Hnll e\ i salonunda toplamı- E ~mı göstermiftir. Amerika Cümhın-
- Beyhude 31 ere kendinı uzup dunı- k 1 •. ,1 d' 1 1 Jd E • ktır. - · · b k tl 'il · c 

yorsun ... Ne yapsan boş! .. Knd rin biz- u ngı~ e ın oy u . . § Arzu d" ret ı u ana:ı e mı etıni vazheye 
zat eliyle tutuşturduğu bu atc~i. sen d- Bir az .!'onru K d• • ':l ı ~ i· rr.1 :: "'-tt->ı: davet ederken hakkın zaferinden 
ğil, dünyadaki bütUn insanlar b"r arnJ~ ti ·· Ell rini :-çtı .. Dun rd ·, n on 'l ~üphe etmemek icap ettiğini hatır-
gdsen!.z yine öndürcmezsiniz... öyled'fti sözl .. r"n lıir; b"r '· 'im~ :.ni k.. - frlarc ~ e - !atmakta, hiç bir şeyden, hiç bir ih-

Gcl, gel de babanın ne halde bulun- cırınadnn, hep 'nI h 3 'Jt n L a .ıym • .- :: ı.ı.eyeti ttisi :: timalden korkmadan her Amerikalı-
du<hmu gör._ tllr"K d. d J ik d ı· · i J • § ATIF İNAN a et 8Zlr a 1' C l' nın kendı'sı"ne du·· -n vazı'feyı' yap-

Ve kat'ı bir mukavemet gösterdiğimi a 1 0 n t n a c mı ~tama s rr- :111,mıumuummıu:ıı · ~ r-
görerek beni kaldırdı, kucağmn aldı ... miiş ve bunu yaot kum sonra: x~x ma91nı istemektedir. 
Yanan evimizin içine doğru götiirme-Je - Gotyen CC!Ilgindc şzh!t olan M"s!.an Beden terbiyesi umum müdürlüğU. laını, kwüpleı-in oyunculara vcrcblle- Hakikat sudur ki ne ikinci noeli 
t.oyuldu.. b:ıl·in ruhuna, dil'C hn!'f b:r sc. ı mırıl- futbolümüzün yeni iiıkişaf imkanlarını ccklcri uıruri masraflar sorulm:ıktadır. harp içinde ~geçiren mustarip Avru-

Benl o vaziyette merdivenlerden çı- danmıştı... YA iM ft E I nr:ı tınrlren kulüplerimizi dn.'ı:ı !nal ve Cok nüıknlı olruı ve büyük akisler pa, ne de insanlığın mukadderatını 
kardı... Ben, acı bir çığlık koparma.l.;lığınıı RO DM G C ALMfi IAl zil'~de bir hale getirmek düşüncesiyle bir uyan. clıracağı şüphesiz .. olan bu ankete bu harbin neticesine bagwh ofu.en 

Evin içini, artık baştan başa duman müteakip hemen oraya düşüp bayılmı- . .. • . anket ha7.Jrl:unıştır. il k ı iki kısın .rWı o-· 
-2- B' d ,,_, Türk Ha .. \'n .kurumuna ızmı. .~d. e yapı· Memleketı'n sayılı spor mu"'teba«ıslan ~er ece. ~P ~ a ay ca- Amerika ümidini kaybetmemiotir, 

V" ate'=' bilrO.m"··.fn. Dnmanamı göz gözü ~ıın... ır e güueri:ni açtun, baktnn. ı b ü1 ı - ----- tah ..s"-'-'"- ı;-~ 
gB~u. H~ .. tarn' a ncı acı bir tn- Yannn& ne Kadı vnr. ne de 0 çin.,en" an tc err cı:n co' Y~.v~~ gıtt~?1 naznrn ve tecrübeli spoı-culnr arasında yapılan ~'l n--~~~::-· _1_, ........ --·'-·· """"" Bu üm~ lngilterenin mukavemetin-

ka c~rpmıştır. Billıa.c:sa .büyük muessesele- bu anketin 29 lt-uali bwurunaktadır. DdU ~ue=uc ~ _....n;waı: ... ~ d d - f k 
kım ~. ~ . nsı ... Ateş. y:mgın lıiç bir şey yok.. ıın \'c .. ticaret.hanclcnn Hnva kurumuna Ant .... ın"'_,_,·-••-:..de nrof~·oocll'ı- fesyonelliğin lehinde beyanı mütalaa en o~muştur ve onun za .ere a-
verlenıı. ınfifevr'.Jlit Kor• Birdenbire <Tnn"' b'r Sl r tte nef5 aldım. t be b-L- d , d dk au:ı.. ... u~&.U•J.U. ,.. ~.. "UŞtna'"Ie teha'-'-uk cd---'-tır 
-1 b' ~ c :ı u <uı:ıın .:ı. ~or: lav~ .avr. a.n ı. · ~e do~-u atı'-·~ illt _ .ı.m sn•"labilir. edeceklerdir. Bir kısım zevat ise. ideal • ... ~ ı:u:..ıL •• 
lrunç -'1-n1tUler de bunlara inzimam Sanki dilnyalR"' bcn"m ohmıcr kadar e.. ı nnl h tı y k d b bi .. l!i." ... ~ uw J" J 

ISı.u.... ~ nrı · n 1 nış r. a mı 3 u ıs ıçm r Umum müdilrlük. proksyonelliğin fayda spor gayesine uygun düşmiyeceği için ŞEVKET B LGJN 
ediyordu... vindim... toplantı }apılacnktır. .. mutlaka profesyonelliğin oleyhinde bu-

'Riz n'-1er i,.ı..cJe krilan sofadan bilyük Fakat 0 k .. dar krokmtı~um ve sm' 'ır- M . tle h '-- ld - .. \'eya mahzurlarını. kuluplcrde maaşlı --·-~ ~ .. ~· cmnuıyc aucr a ıgımız.."\ gorc. k 11 1 k 11 1 . ~. lurıncakbırdır B" bu husustaki mfita 
::orluklar çekttek geçtik.. llvas efendi- lcrim o kadar bozolmu~ ki gün dol:e- Anadolu İnkişaf ticaret şirketi, Hava oyuncu u anı ıp u mu runı~ ncah'nı, · ız.. - BARBON SONDt) 
nin dairesine kadar ilerledik. Kadının sıya bıdar gözüme hiç uyku ginnc-di. .. kurumuna 1000 lira teherrüde bulun- amatör kulüplerde profesyonel oyuncu- laamızı cliğer sayı).anmızd:ı kaydedecc- Tire ,.e Bnyındır knzal:ırında manda-
oturdujtu odanın kapın ônlinde, falcı Sabruıleyin kcndimcfon geçerek lr.r:ız muştur. Bunu memnuniyetle kaydeder· lara yer verilmesinin fayda veya zarar- ğiz. Iardn çıktın bnrbon hastalığı yapılan mU-
kPdtn beni kucağından yere bıraktı .. · dalmı ım.. f c;• n g •ldin bt>n: uvım- kcn diğer ~irl:et 'c müesseselerin ve ti· cadcle sonunda tamamen sönmfiştür. 
C'~·besttJnı iade ettiğin! ımlatrruık ruak- drrdm... Cat"t:thancfor·n d,. nltıkalarını bekliyo· A nkarada temaslar Deni%lide faali vet --·--
.. f"t-ll' bana dedJ ki: Süt nine - Kız, nerede ise ödümü ko- ıı.17- Yen· Sıhhat m .. fettişi 

l-fadi_ durmn.. gir içcrl}•e •.• İhtiyar, parıyordun .• Demek s-en ·n bann hep bu ~ -- Ankaraya giden ticnrct ve sanayi oda.- Denizli. 25 (Hususi) - Viliyet Parti t 1 
U 

ı::u ıradn odasında bulunuyor... Senin la s:ı tunumi kl\tibi 'furgut Türkoğlu dün kongresi toplanarak yeni idare heyetini zmir mıntnkabl Sthhnt \'C içtimai mu-
icin en emin yer şimdi burasıdır ... Ve an Uıkfarm rüya idi ha?... Fı·g t in .. r~ ,., ftosı· Ticaret vckalı!tiyle temas elmiş ve be- ~ir. Yeni heyete Hulllsi Oral. avenet müfettişi Dr. Sait Akkirman 
oovle dediktrn sonnı: birdenbire kaybol- - .Silt nine.: Ya sen ne zann:lli~·din? U~ 6 Ull rabcrimle getirdiği oda ve borsanın bUL- Şükrü Süer. Ragıp Kozalı, Tahir Mer- b_aşka ~.ir ~ntaknya .nnk.Iedilmiş ve ye-
d Demmden bert sana nefes tilke1.ip duru- v:l~ t r· . {' k .,__ k . b celerini vcktılcte takdim ...-.,..:...+: .. B ze...: Celal r~"t-1: , F&ıt TT~-t.,.. mıe mufctüş Dr. Faik Yargıcı naklen 

ıı... , B .. . ld - · d" ~ye ıa. m ırn rnuc omısyonu u- "~OM· · "" ~ ~ .... &QA..,.. • ~~:t-:.... 
<;imdi acatm n- yapmaJz?... Geriye ) orum.. unun tu):a 0 ugunu sım ıye ..... t= •t "J'" ]";;- d.. to !anarak Türkoğlu ayni zamanda tülün piyasası Fevzi Uylu. Naı1i Kilçükn. Hümli Berk- tayın .. ~ür. 

kad:ır ruı!rrruuadın nıı '!. Fowı .car~ muc l•r u un w P hakkı el d '--da b ıl .......:1-1..:1--.1· --------------,. '-ıemcm, çünkü her yer ateş içinde... · muhtelif işle i tı.'lkik cdccchir. 11k iş • • n a a tenuısuu- 1 unnıuştur. man --~•J.Q<C.n.o~r. . . . . 
, .. .,t.. Benim için en emin .rcr i.~e bu- - Fakat ço!~ karışık. bir rüya gürmü .. • olarnk yünlü \C pamuklu manifatura eş- _ _..8 _ Kongrede Parti müf~ B~ Ziya .da KISAt' ' : 

ı-ası ... Çarçabuk zihnimde buruı knrnr sün Giilend.a:u!_ Hem~ Allah hayl.:: yasın:ı, İstanbuicfoki füıt milrakabc ko- bul~ıqtur. ~\i. reisi .SUkrU Silet' • • • • • • 
,.erd!m ve tokmağını çevirip kapı~-ı nç- tebdil eylesin ... ralcı knrısmın fala ba- ınisvonuııwı tcsblt eylediği füıtlerc ınU- § A B 1J N Partı ıdarc heyeti nyasetine de seçil- YILBAŞI 
tım .. !geriye girdim... kıp bize nnlııtlıgı şeyfoıle s .... u·n gördü- ••nzi fuıt teshil cdilccekUr 'i'üccarlaruun isteği mi$Ur. 

Hanı' uclk--'" gemiler vardır, müthi ğün hu rüya arasıncLı hpkı tıpkısına bir Avrıca kuru m'"yve \'C. c-ebzeler ı·,..;,l Denizli. 25 (Husust .. } - Dcnizli .. Iisesı 
. ... 

YAZAN: Ecı&cı K. Kimil Alct41 
~ t:IUJ J ~ ~ _. Jlazı &abUl1 1.ÜCCallarl, Vekaletin bil- f bol kıını C.-- L '--

frrf ınalarla brşılnşırlar ve batmalnrma benzerlik mevcut bulminyor.. Ben en azami 1 5r nisbetlcri de tesbit olunacak- dirıncsi üz0rjnc geçenlerde Ticaret mil· ut r.ıo ta . ~Yı<.CJY ta .... uııuu ı - 2 
pek az bir şey kalır da sonra blr liman ziyad işte bu.na şasıyoıum... ur. dUrlüğüne müracaat ederek sild kostik mya~ up etmRıştı~ D A Her ~in bnşlangıcuu bayır ve neşe 
hulnrak kendllerlni kurbmn.ağa muvaf- ithal eylemek istediklerini bildirmişler- .m ile ~lamak Till"kün en eski bir ideti-
fak olurlar --( Bitmedi )- b 1 h 1 p-...s konft1111.a!' .. dir. İslam dinindeki Besmele. merhamet· ... di. Vekfilet un arm listesini azır amış- d&"&& li&......,eırt.. lil · _..ı._ etı· · Allabm · • le b 

O dakikada için kendimi atmağa mu- Eın r,1__ t ıs· t b 1 Zl t b k tasi 1 Aı· '· 25 A cı·ın ınc.nwm ısı ısmıy aş-cncmenin lruu;ın nnhiyesİnde re- ır. an u raa an ası \rası Ye • llinra, ( .. A) - Konya •• l\.[araş, lıyorum dmek <leg"',il midir? 
"J'i.t"" • tın..1- '·-- ı ı elen ynpılacnk olan SUd Kostik ithalfltın, G es Cümh ...... H Ik ... ......tt..;: k ~u" ur ~ u..ı ça~, amc e er ır ~ , 1?"1.,,.... a ~.~ on- Bir sene deyip geçmiyclim .. Bu insan 

Mehmet. ayni şi.l~cttc çalışan Ali Çan- hazıl"lanan listeye göre tüccarlar arasın- grelen ÇOK samımi bir hava ıçınde ya· ömründe bir merhale insanlık tarihinde 
ka.~ ile bir ur ~n mescleslılden ka\•ga da taksim edilecektir. ıı:~ştır. Delege!er dil<'klcr üzer~~e ele bil' döuüın noktas~dır. Her scııc yıl· 

T J: 364 6 ederek bı.çakl ,Fıralamıştır. ___ ..........,. g~r~.mclcrde bulunmuşlur~r: Partinm ını hayır ile ~·Medcrek neşe ve şcta-
- ._ baıusı ~:n .. llrkün hatn:nsı tazimle ;uııl- retle karşılamak ne kadar güzel bir 

BUH FrA .. e edi e ~el ~ iar A BİR v AK' ını.ş, Mıllı . Şcfo S4U'sılmaz. Se\'g[ \ (' ba~- adettir. Okuyucu}anma 9U senesini ne-
Bclcdı} el rde ücret mukabilinde çalı- Gece ) arısından sonra Şen barda bir lılık lczaluiı·atı yapılımştır. <:,• ve şetaretle karşılamalarını tavsiye 

şruı ,.e deU.illık \nzifcs.ini ~ören kimse- kavga çıkmıştır. Ahmet KUrel. Enver } · UIQOO zeizeieJer derim. 
lerin resmi dellal a<ilyle Ticnret oda- Cülgez ve Nuri Akc;nlı arasında çıkan d _ Her ~ ümit ve taretlc knrşılamağı 

ZENGİN PROGRAI\I FRA1 ,SJZCA sözı.O 

Son lanı a knsdcdilmclcri J;'ı.zım gddiği Ti· kavgada Nurinin dört dişi kırılarak çık- ? 2~rd u b2" da(A.Ab) __ , Bleu sahalı snal o işte muvaffak olınanın bir ba$1ııngıcı 
carct \'ckiılctindcn vilay<>le hildirilmiş- ınıs, AlımcL le elinden yaralanınıştır. ... e ura ır :l.aze olmuştur. Ha- olnr.ık saymak gerektir. İyi görüp iyiyi 

, tir. .er Uç suçlu rıdliyeye vc.rilmiştir. sarG~0k0tuhr. 25 
(AA) B .. b beklemek, fena görüp kötii düşünmek· 

(DF.RNİEB JEUN Si~) 
Ol'l\lJYAN : R A t 1 U 

AYRICA : M:lKI VE GA'YE'I GOLÜN I.Ü KOMİK .. 

MATİNELER : 3 - 5 - 7 - 9.15 TE.. 
Cmnarfesi, pau!' ~feri l f LA VE SEAN...7J_ 

azinosunda 

.şa 

94"' Ko onyası <'ık+ı ısta b dan sureti ma ısusada ceı edilen 
Hilal eczanesinın müşterderrnden ricast: 

941 Kolon~·ns:ı çıktı. IC\•f<alfule zarif İl' lo ~on. 1 ttü ı:iizcl bil" klildm 
ve salon kokusu oldu ~·trl mü tPrilerimizi.n ,.. i:ıo dar n 

$ef rhestı'tı Madam MA İ$KA ve piyanist 
profesör ldadam r AS KİN ORKESTRAS'I 

. ederek kokuyu bi7 dl"f,.,. eöriip fikirler· · '-e~ ri cnz. Paz.aı· günlerı öğle vin yemeklı konser 
T E L E F O N : 4007 

:•••••••••:•••••••••Hr•••••1••••••••••••••••••••••••••11 • •• 1 •••• 11••••••••••~··• ••••••: mazrlıntz. Sızin in nı ıcıdı '"'·ınız n=c::1n'! . . . . . . . . . • BU J JKA -E • : ınc\·cııttur ve bu ünda belki onlar öpü-
~ , . ~ : şüyorlardır. Allah eksik elmesin. Hiç 

: : : : gözüm yok. Rezzanın ona ne derece fünk ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

d 
o!du!unu öı;rcnmek fırsatına belki hiç 

t n:ıil o!amı.r cl.lt;ız. a -Ben siün müsaınnhnk"ırhğmızı ten-mu t . yan 
~-------~--~x~x---------~--

kit edecek değilim. Haklı olmanızı tt"
menni cdcri111. Fakat bur.ıra niç'n gel
mek istcdi~inl nnlıynmıyorum. YAZAN: Ü(: YILDIZ 

-sı-
- Bizi daha uzun müdclel cndisine 

refakeıt külfetinden kurtarmak istemiş 
Ben, ne }alan söyliyeyim. Cem isimli sına. Bül le bir masal ic;ıdına n" ihLiya- ol;ıcak. 

bir delik.anlının mevcut oldut'llna inan- o olab:lir? Bu yavuklu hu halde mev- - Bunu iddia ediyol'. Fabl ııişanlı
mıyorum. Bu sevimli~ yoldaşımı- cuttur. Fakat C'\'\'elce bunu biJ.dirmc-re sını. söylediği gibi. bura~a f!ciirtip g tirt
zm maslahat icabı yarntt.tğı mevhum lüzum ~rmt!mi.şli. AnC4l.k ~ne yarıya- mcdi~ini g(ireceğb~ 
bir şahsiyete pek benziyor! ca; ı vakıt. bund.ın b::ıhsetlL Siz görenek Rasim oto!DOhilin kapısını açtı ve Gli· 

- N~ onu bize karşı b!r \•esile ola- nnusumm kadınlımı neler ilha:n edrbi- lenin inme.ı "ne yardım etli. G nç kız si· 
rak kat ettiğini mi :zannediyorsunuz? lec.eğ.inl ga!iba hiç bilaıİyrOSllnJ"ı.'? temle on:ı balmrak: 

- 7..an degil!. Buna katiyen cmin:m. - Allaha .. Üt", bu görenek arı;ıı- - !'" z buna p k raha•çn katlnnı~orsu-
Ona sözde bara tesadüf edecekti. Pa. sunun o !er l ap:ırnbill'cN'ni hiç b•lmi- nuz: 
k.nt bu tesadüfün hakikatte vaki o'!!nı- ji oruru. - Bo ~ C're krndinı iızmek nt'} c ya. 
'.llcn:.ım o pek ·;~ı biliyordu. Fabt. - Zaten n r ckn bilecek inu.~. F> ~ rar ya? Her., :;· oldur:u gibi knbul ede--

bu seyahat: her ned~. b.- benim ~ uzun 2amôln:!a.1heri g.ı.z.e• .ci,J m " Jıad el d ·~L~tirmek iddi.as:n
ziru ııramıza girnıe\!i aklına koymı~ \.' o!saydınrL tlıı hayalın hin bir cih _·vı~ <h olmıyalı.n. Genc;lik bir defa ele ge
hu m. ksatfo bu hik~scyi Ul c!crmuc;tur. kar~ıI:ı.şm.ış. her tip insanları f"lkik fır- cer. tns:ının tadını \."C zc\•kini cıkarahi· 

- Haydi canım. pek milbaln"a "di- tını bobıuş olsa ·dınrz bu hu ;ı:c;,ta lect"!!i güz 1 santleri 00,..c.bsını di'-üne-
yorc;uouz. Birnz müsamaha gôstcrmeli- eminim ki nrtık '11iç bir Jınynlc kapıl- J ek bozmru ı can') :me bir hurt'ket olur. 

ısım ı::::::: 

Olur olmaz her şere kıumyalım! Fakat 
1 te bizim b:ıynn da geliybr. 

Rezzan filhakika otelin kapısından çı
k1yordu. Gün~hı parlaklığı altında göz.. 
lerini kırpıyordu. Aciz ifade eden bir 
isaretlc: 
• - Burada dt'ğ:I! dedi. Ortada bir sui 

tcfohhüm nıC'\T.ı.ıt olsa gerek. 

* Gülen Rasime cnasıl, demedim mi 
idı?z, m.:ınasma gelen bir göz atmaktan 
men'i ncls edemedi. Fakat bu hareket
te yalnız haldı. Çünkü gazeteci işi o şe
kilde almıyor, Rczzanın halinden pek 
mUtcessir gürünüyordu. Onun oynndığı 
oyuna nihayet gözünü aç:ıcak yc.rdc, 
üzüldüğüne hükmederek teessi.ir göslc· 
riyorclu. 

Gülen Ht>zz.ana hitnbC'fl: 
- Çok can sıkıcı şey! dedi. Şimdi ne 

) apac:ıksmız? 
Rcz!an bu mii kül suali her halde 

b 'diyordu Çiinkü G i.Ue.oz cevap vere
cek yerde d:ıha uysal bir muhatap nd
ddt" ği &s.i ne d "'ndü: 

- ( Bitmedı ) -

um ~ one . - ugun u- ten çok iyidir. 
rada saat ikiyi yirm1 beş dakilca geçe 941 senesinin Türk milleti ile bUtün 
beş saniye süren bir zelzC?lc olmoştur. dünyaya mesut bir sene olarak gelmesi-
Hasar yoktur. r.ı.i dilerim. 

BUQUH LALE VE rAN 
SİNEMALARINDA 

RODE SANDOR mcşlıur ÇİGAN OıtKF..ST.RASINJN StiSLU>i(.;t 
TÜUKÇE SÖZLÜ 

Mavi Tuna Şarkısı 
&ki MA VI TUNA ile hie nlibsı olın.ıyan ve at ine knnılmıyan yep yeni 

BİR ŞAHESER •• 
l...A'Lfil'İN 2 inci ltüyük rılnıi: TANIN 2 inri lıariknh fılml 
KARA ÇANTA Kartal Pençesinde 
TÜRICÇE HARP HABERJ..EBİ iimKCE HARP HABERLERf 
I.AI.E SFANSLARI TAN SEANSLABI 

Cnrnartcsi, pauır 9.30 - 11.15 - H.30 Cublartesi puar 1L30 - 13.36--lG.4~ 
17.45 - 21.. Der gün 12.36-14.30 20.00.- Her gli.n 13.30 - H.45 
17.45 - 21.00 DE.. 20.00 DE .• 

ELHAMRA Sinemasında 
ARIN MATDIELERDEN tTtBAREK 

Sayın İzmir h:ılfana iftihar 'c ~ercRe takdim eder 
Adına uSürclrli tntlı Helnu dcııileo A UlctinP. gü ı-uu kaptmıı - tün 

sc\·dıılılarıu dilinde dcstruı ol::m senenin en bUyUk T Ü R K Ç E SÖZL'O 
AŞK VE ISTmAJ.> FİLl\lİ 

Bii:yiik Be fcgôr PUÇÇİ Iİ'ııin iilmcı. t~cri .. 

MANON LESKO 
Filimd<"ki rk1lan si>yli en : BENJ.~d~~O GİGl..L 
BAS IlOLLf~RDH : LDA V ALLi - VİTTORİO DE SİC .. 
FO ~s J • 'M..Dr\: '"~" ·oN VE EN 1ÜillM UAEmu..ıın .. 
SJ.;A rnl..AH ~ Her gün : 2 - Z :o - 5 .. 10 - 7.30 - 9.:10 DA BAŞI.AR 

' ın:lrtcsi 'e l'nzar giinlcri 11.3 ,.<' 1.!'!0 n P. SLA it. 
Dİl\:K T : llaftnnın her günfuıdc ilk sc:ı:ıslar ' Z HALK IATİ?\'E-
LERİ.dir .. Ffofleri : Birinci :?O .... B:tlkon 2S.- Koltnk 30 KURUŞTUR.. 



YENi ASIR 

Bügük Millet Meclisinde 
------:x.x 

Başvekilimiz dün çok mü-
him beyanatta bulundu 

DOKTORUN KÖŞESİ ................ ,. 
Çekirdeksiz 
üzüm gibi •.• --·-Çocuklar, bilhassa kız ~·ocuklar mu-

ziplik etmeyi severler. Onun ic'n bana 
bu mektubu gönde.ren ve bir ı~\cktepteo 
talebe olduğunu bildiren kız çocuğunun 

MillAI korunma kanunile hu··ku··me- öyle yapmak istediğini sanıyorum. J: .. a--- knt bir kız çocuğunun mektubu nasıl 
cevapsız bırakılır? Cevap alamayınca 

t •d D saf~ L! etler -.z en•ıd• öfkelenecek, tekrar tekrar yazacak, hem e yenı e i1111Y ,, ı de bir çocuğun öğrenmek istediği bir şe-
----~x:,.x yi bilemiyor, diye adımı çıkarncak Her 

şc~ i b:lmeınek, hiç te ayıp bir şey dt'ğil-
- 8QflaTalı 1 inci Sahilede - tc~yoruz. . · hir - k d 
- Tatbikten mUtevellit neticeler Nıtekhn bır çok aldığımız kararlar da se ae çocuga cevap vcrenıcme oğ-

mUs~ olmakla beraber tam değildir... heyeti celilenizin malumudur. Biz tüc- nısu onuruma dokundu ... 
tthalitta mUşkUlAt olmuştur. Hfıla 

0 
c~rı ~ill~t h.ayatıııda lazım bir u~;ur te- Bu kız çocuğu bir yerde - nerede 

mUşkiilat mevcuttur. Halkın ihtiyaçları lukkı cdıyonız. Bu unsuru keııdı nor- olduğunu kendisi açıkça yazıyorsa da 
ı in kMi stok Inzımdır. Fiat tesbit ve mal yaşamasını kendisi cJ!.er takdir eder onun he:. sö~lediğini burada tekrar et-
ç .. . • nifak ~ ve temin ederse, dc\'letten ve hükümet- mck tabu munascbct •. hr ız - p k cs
murakabcehassışııslartamdanın~vtifad o dilin li. ten kendisine yardun gelir. Hem kendi- mcr renkle, sakalsız \'C bıyık.sız, fakat 
tır Milt ıs c e e tı lı l d • t...lli · d · b' · tahdit tmeli de ihtikha si, hem Türk vatandaşı müstefit olur.. raş o :na ıgı uc , sesı e mce ır 
TUcc~n de 1 fte ·ı::ı bır:ikmalı Fakat tüccar bunu böyle telakki etmez- adamı sık sık görliyormu~. Bu .tdamın 
~ k \eri '~u y_e U:clf K dl .. sc tamamen içinizden çıkması lllı.ım ge- ba~ka erkekler" neden bcm.emcdiğ;nin 
k"~~Ua etlh' l~vsıgcclm "·~t;~or nasyon len bir unsur olduğuna kanaat getire- sebchini nnlıynmanuş, ar1uıdaş1arıııdan 
wı ı ya a ıne emı~-.u.• 1 - d d d •rl 
Arkadaşlar l\fiUt korunma kanununun ı ek ona göre baıek~t etmek kararında- sormuş, ıarcmagası a on an, eını,...er, 

t tb.k. d mUtevellit neta ı Usbet, yız .. • (Bravo seslerı, alkı~lar •. ) anca.\ bunun ne demek oldugunu onlar 
a 1 ın en Y ç m A k d 1 hül •· · · d n1 tam l B ·· · h takat hakikaten tam ve k6.mil değildir. r a aş arım mmctınız tamamen a ~ n n:nış ar. ~nun uzcrıne er 
:>lmadığının misali de bugün huzurunu- yanınızdadır ve koordiı_ıas:rona uygun- v.:ı.kıt oku~uı;u gazctesınden sormıra ka-

tirdiğimiz bir takım y ni t dill r- dur. Arkadaşım Fuat Sınncn bu mcsc- rar ve~ ... 
za ge e n e 1 · kt!fi b' · · h ı· 1 a· -. . D k d dir. enın " ır ıtıyat a ıne ge mc. ıı,'Ulı una cevap verem~c onuruma o-

Bir defa memlekette yepyeni bir uzuv beyan _buyurdular. B~. ?al vcI?llerle kun~u ~a, hnrema~asının ne d:men. 
olarak kurulnn bu cihazın işlerken gös- başvekil arasında degildır. Delki dev- oldugunu bır kız çocugunn anlatabılme
ter<liği bir takım mi.işküller oldu Alış- lct dnirelerı arasında olabilır. ni::ı ~olunu d kendi k dim b l ma
makta hayli müşkUiat çektik. ~lısma- Dairelcrın her biri kendı hududu sa- dım. T h tt ona benzer bir ş y buJu
mak istiyenler buna kar 1 mUşküüıt gös- l'hiv<'tl ·ri dahilinde çalı ı bir takını nabil g n· duc; ,. k • n b;~o oji 
terdiler. Devlet teşkılatı ıazım olduğu ıni.ics 1 rdir. Bunbrı_n müşterek en-' i.>'•tcl.:ı_; : 'en. . d 1: . . • 
kadar mücehhez olmadı ı için mii küln- fo ı c a tır. Bunda hır takım nok n-ı - Ç ı ks r. m g hı, ı..:rsın .. 
tn u~adı. 1 ı· g ülürse elimi2:_e gcçtik~c tamamla- Diye K stirm" b ccv p. verdi. Vakıa 

o teşkilatı vücuda getirmek için ça- maga çalı ıy ruz. Ümit. ederim ki bu her ye ·n B!l l t • um ı ç1: "rdği oldu-
lı tık .. Ve neticede bir takım tadi1At1a nıuv kk t anunun merıyette.ıı kalkacağı ğund .. n çckirc! >Sız uzu nün de toh ımu 
huzurunuza bunu getirdik. gUzel z.: nl.ar geldı-·i \akit, devlet da- olmaz, bir çckm:U.sa uı.ı.im tanc_,~'ld n 

İthalfüta mUşkülnt olmuştur. Bunu i17leri de birbirleri} le çalışmnaı öğren- ıizüm ~eti. tiril me7. lfarcmağasıuın da 
tavzihe ihtiyaç görmedim. Hakikatte mış ve buna nlı...c:ınış olacaklardır. (Al- çocugu ve nesli alamı:\ ::ıcabından o da 
mUşkillat olmuştur .• Cükü bu nihayet kışlar .. )" çekirdt>ksiz i.izUnı gibi dem 'ctir. Ç ki.
alelAde mevzii bir buhran değildir. ANKARA, 25 (Husuı;i) - Milli Ko- deksiz i\zUmlcr siyah renkte oldukla-
Halkın ihtiyaçları için çok çalıştık. runma kanunu ile şimdi hilJdimete, hiik- rından, .harcmnğalarırun ela pek esmer 

Eğer elde çok mevcut yoksa dahilde mü şahsiyeti h!iz müesseseler kurmak renkte olmaları çekirdeksiz üzüme daha 
ı.tok olmamasındandır. Hnkikaten halkın salahiyeti de verilmiş bulunmaktadır. iyi benzetm~k için olacak .. 
ihtiyacı için ve hatUl ordunun ihtiyacı- İcabında kendilerine verilecek sermaye ZatC'll, haremı:.ğalnruun da se:;leri k ... -
nı temine kAfl gelebilmek için bazan ile çalışacak olan bu ınUcsscseler, lıilu- dın sesi gibi dilleri de çekirdeksiz üzi.im 
müşkül!ta uğradığımız zamanlar oldu. mum smat ve ticari nıunmcleleri yapa- gibi tatlı olur. Ectkiden dilğiinlerdc kız
Bu stokları yapamadık, caklardır. Bunların gayeleri kftr def{U, ları kolluğa vennek adeti varnuş, genç 

Fakat yapabilmek için sizden lazım halle ve millt müdafaa ıhtiyaçlannı te- kızlar koltuk törenınde sağ koluna, cşi 
~cldlği kadar Alahlyet ve mnddt ynr- min olacaktır. olac;ık delikanlı girdiği vakit sol koluna 
dım rica ettik. ŞJmdi bunu veriyorsu- Milli korunma kanununda yapılan dı- da bir lııırcma[;nsı gire~ğlni düşünerek, 
nuz. ·"er trulilut arasında halkı çok alikafan- ıı renınğalarını görünce cağa efendi> 

Fiat tesbiU ve mUrakabe.51 doğrudan dıracak olan kira beddlrri de \'ardır. eli) erek gii!CT yüz gCL-tcıirler ve on!ann 
doğruya Adeta devlet tcşkilAtına mun- Kanunun eski '{eklinde ·hirler, kas:ıba- dillerini çekirdeksiz i.lzüm gibi tatlı bu
ı:am bir iş olarak kabul edildi. lar, iskelclcr ve istnsyotı]arın gayri men- lurlarJı. Şimdi kız cocııklımn barenın-

Vuifedar olan insanlara verildi. An- kullerin ldı-a bedelleı inin i '>ıı kan ınun -·ası ne <lmnek olduğunu bilemeyip ınc
laşıldı kJ bu tarzda yürüyerek fiat mıi- tatbik mevkiine konma.sına tek... üm rak etmelerine bir sebep te, belki, dil
rakabesini yapmak :imkiru yoktur. Bi- 1 cd<' senenin mu~yyen kira bedelınden 'iünlerde koltuğa vermek ftdetinin kalk-
naenaleyb flat mUrakabesinl baslı başı- frızla olamıyacağı tnsrih c<l1lmişti. ~ ıs obnruııdır. 
na bir cihaz haline getirmek Ulzımdır. Tatbikatta mal sahibinin kiracıyı ı;ı- Bir erkeğin çcA.lrdcksiz olması bir ta-
Bunu yaptıktan sonra fiat mUrakabcsi- karmak hakkı ve bu kanunun neşri ta- aftan da nkıllı olmasına mani değildir. 
nln daha iyi olacağı kanaatine vasıl ol- rihinde muamele j olmıyan kiracılard·,ı. Hnrcnı ağalarının arasında fazlaca saf 
duk. Onun iç~ ~ugtinkU teşkilatla ~u daha Y~ kim alındığı görUldli1ii.in- fikirli o1onlnr \';ırsa <la bu, onların çckir
tekle doğru yürilyeeeğiz. Evvelce de ılk den yenı hır muadc hazırlanmıştır.. Du dcksiz olmalarından dcl,til, esasen akıllı 
~larak Millt korunma kanunu kabul edi- maddenin hükümlerine göre : bir ins:ın o]ammruı.lanndandır. 1'"',ski za
lırken sayın arkadaşımız RAna Tarhanın 1-Gayri menkullerin kira bedelleri, manlarcla dünyamn her tara{ıııda böyle 
sonnus old~ı ~alo vennte olduğum kanunun tatbik mcvkiine konma.sına t~ çckird ·ksiz üzüm gibi insnnlar bulun
cevaptn da dcmışUm k1 : . .~aWıı eden son kira bedelinden hiç duğuud:ı.n, her yerde pek akıllı haı·em 

•Milrakabe kanununun tatbikatında bir 5U?'etlo fnzla olamıyncaktır. ağaları çıkmıştır. Bizim memlekette de 
ıniltehassıslardnn haddi azamide istifa- 2 - Muknvcle !::artfarmda geçen sene- birinci Abdiilhrunit zamanında Avrupa~ 
de etmek bizim esasen elarımızdır .. a Mü- ye nisbetle kiracılar al •hinde değişik- Jılar _ Şimdiki gibı _ birbirleriyle muhn-

• !&LE 

Aııkara radyosu -·-B fJ G V N 
8.00 Program 8.03 Ajans haberlel'i, 8.18 
Müzik : Hafif program pL 8.45 - 9.00 Ev 
kadın1 - Konuşma, 12.30 Program 12.33 
Müzik : Fasıl heyeti, 12.50 Ajans ha
berleri, ]3.05 Müzik : Fasıl heyeti prog
ramının devamı 13.20 - H.00 MUiik: Ka
rışık program pL 18.00 Program 18.03 
MUzik : Radyo caz orkestrası, 18.40 Mü
zik : Radyo caz orkestrası 19.15 Müzik: 
Fantazi program. 19.30 Ajans haberleri, 
19.45 Miizik : Kadınlar fasıl heyeti, 
20.15 Radyo gazetesi, 20.45 Milıik : Ka
bare müziği., 21.00 Müzik : Dinleyici is
tekleri. 21.30 Konıışma (Sıhhat saati), 
21.45 Müzik : &.dyo orkestrası (Şef : 
H. Ferit Alnar), 22.30 Ajans haberleri, 
Zirnnt, esham, tnhvilat, kJunbiyo, nukut 
bo~ fiat. 22.45 Müz.ik : Dans müziği 
pl 23.25 - 23.30 Kapanış .• 

Borsa --·-"ÜZÜM 

G:rn ÜzUm tarım 
150 Özlürk L. 
55 M. H. N az.lı 
42 Akseki Ban. 
35 Nihat Üzümcü 

5 İnhisar idaresi 
5 Şi.ikrü Ogur 

930 Yekil.n 
182982 Esk' ' 
183912 Uı 

No. 
No. 
No. 

7 
8 
9 

No. 
No. 

10 
ll 

iNCİR 

202 .M. H. Nazlı 
l 1045G Eski yekün 
110658 Umuınl yekluı 

ZAHİRE 

106 Ton Susam 
504 çuval Susam 
121 balya Pamuk 
13 ton P. Çckirdği 

15 
19 
15 25 
15 
10 
12 
27 

11 

24 
54 

Dokto; Operatör 

D.AHJÖKE 

26 
26 
27 50 
15 50 
13 50 
12 
27 

16 
18 50 
21 
25 
30 

11 

25 25 
64 
5 50 

1ZMtR ASKERi HAST AHANF.Sl 
KULAK, BURUN ve BOCi.AZ 
HASTALIKLARI MOTEHASSISI 

İkimi Beyler ıolıağı No. (80) 
Hubtlarmı her gün öğleden sonra 

knbul ve tedavi eder. 

UllKTOR 
CELAL rARKIN 
ıç HAST ALIKLARl 

tzma n ... mleket hastane.si dahlU has· 
'<ır stnrlvnt şefi. 

Pa1 ·bn mnada her gün hnstalarını 
kabul ve "davı eder. 

TFJ..EFO.. Evı 2545 
Muayenehan .. · 3!156 
MUAYENEHANE adresi: tkinci Bey-

"r c;okak numara 25 

tehassıslnrdan istifade edelim derken ilk yapılomıyacaktır b d } k h 1-1 

hl b uh lif bel 
. .. . , . re e e lr er en arem a0 ... nrının en .... 11•••, .. , •• .. •• ...... 1111111 ..... 11•••• 

tta i ın te. şu ere alt mUtehas- 3 - M1 l cırkr mukaveleye riayl't başı d mek olan Kızlnr ağnsııun, ınuha-
OLJVIE VE 

ŞVRE İ $1 LTD. 
VAPUR ACENTASI 

sısiaı:ı ~asdedıyoru~ .. Bunlardnn ayn ederleı~ ıı al sahipleri kcndılcrlni g.ıyrı ıcbe eden dcvletJcro r.önderilınek ilzc
?yn ~Ufadc etmek ıçın ger~k de\let da- menkulden çıka.; nıyacaklardır. re, ynzdığı mektubun ne kndar akıllıca 
ırel~ı~ gerek şahsen kendim clımden Dunun için mut m lcn:n hitamından , e filozofçn okluğunu meşhur şair Ln
gel~~ı ka~. çalışıyo:.uz. .. ~un~an emin 15 ~Un _evvel miisteclrl rin mukaveleyı martin yazdığı Türkiye tarihinde hay-
olabilirler. Tuccara müşkulut gostc.rcrck :renılcmış 'lmala•·ı lfiıar dır. retle anlatmıştır. Bizans devrinde bir ATATÜRK CAl>UE.5f Rces binası 
bunlan bulunduklnn ticaret 1Hcminden Tadil di!C'n d' - •r maddeler ihtikAr hnrem ağasının imparatorluğa kadar TEl.F..F ON: Z«3 
ç~~ek . v~yn. ımları serbest bırakmak suclaı ına ,·c buı ::ıra 'erilen cezaların yükselmiş olması ela zekasına hamlcdi- Londra ve L:lverpoJ batJan lçirı 
bilyuk hır ıhtikarn meydan vermek is- nrttınlmasına aittir. lehilir. piy~sıırun ihtlval-ına f.?Öre vapurl• 

Bu muzıp çocuk tekrar mektup ynuı- nm11 sf'ff'r vaoaı:nldardır. 
.!. b r d L:-l.J. • :l..Jl- 'b .. aıae•aaıeeaıeııao~eaıOHlllOeaanaoasaaaa 

rc.ıA u se er e, çeıu.nıı..:Asız lU.uıu gı ı 

ı a t 
SAHiFE J 

• 
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~ Devlet Demir Yol/arından i : ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .1 
SANATKAR İŞCİ ARANIYOR: 
Devlet Dr.mi1"lJolları 1'c timanlan l§lctme Umum MüdüTlüğünden: 
F~kİi~hir ve Sh·as cer atölyelerinde çalıştınlmak üzere muhtelif derece

lerde tesviyeci, tornacı, frezeci, kaynakçı, kazancı, boyacı, dölanecl, demire!, 
susta~ı, ile birinci sınıf mnrangoza ihtiyaç vardır. Matlup cvaafta olanlar im· 
tUwıcla r,österecekle.ri liyakat derecelerine göre tavzif edileceklerdir. Talip
lerin bulundukları mıntaka1nrdakl !şletme mtidürlükledne, F,sk4ehir ve Sl
vasta atalyeler müdürlüklerine ve Ankara.da da cer dairesine milrncaatlan 
ilin olunur. 20, 23, 26, 29 5486 (2545) 

2'e1ınffı oııuıu Satın alma Jıomlsyonu Ba.sJıan
lığından: 

Cinsi rıdt'.t tahminbcdeli ilk teminat 
lira Krı. lira Krı. 

flhi!e takım .fJ 1 18619,92 1396,50 
Palto 145 c c 
tıkarpin .çift- 339 2861,50 216,ll 
Yıldızda bulunan okulumuz ihtiyacı olan yukarıda cina ve miktarlarile tah-

min bedelleri ve ilk teminatı yazılı Elbise ı.•e palto ayni prtnamcdc ı.•e iskarpin 
ayri bir şartnamerlc ihalesi yapılmak iizere kapalı zarf!!\ 27/12/ 940 tarihine 
rastlı) an Cuma günü saat 10,30 da ve isknrpin saat 11 de dbise ve paltolar 
Gümüşsuyunda Yüksek. Mühendis mektebi mühasebcsinde toplanncak olan ko
misyonumuzda eksiltmeye konulacaktır. İsteklilerin şartnameyi görmek ve ilk 
teminatı yntırmak üzere eksiltmeden bir gün evveline b.dar okulumuza ve eksilt
me günü de Yük.sek Mühendis mektebine gelmeleri. Şartnamede yazılı belgeleri 
ihtiva edecek olan kapalı znrftn teklif mektuplan eksiltmeden bir •aat eVTel 
makbuz muknbilinde verilmiı bulunncaktır. Postada vaki olacak geçikmelcr ka-
bul edilmez. 11-16-21-26 S429 (2-486) 

İK'J'!SAT VEKALETİNDEN: 
iprJı Çıhrığı ;yaptwııacalıtır .. 

1 - Vekitletimizce yaptırılacak - Ambalaj dahil - 3.050 mlct fplik çıknğı 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye l·ouulmuştur. 

2 - 3050 adet çıkn ruı - Ambalaj dahil - tahmin edilen bedeli 30.500 liradır. 
3 - ] Iuvakkat teminatı 2287,5 liradır. 
4 - Çıknklnr rtnamede gösterildiği üzere imalat yerinde teslim edilecektir. 
5-İhale 6/1/9-11 pazartesi günü saat 15 tc Aıiknrada İktısat vekfiletinc mU

tc.şekl:il komisyonda yapılacaktır. 
Tnliplerin mezkfır gün ve saate kadar teminııtlannı yntırmnlan ve 

2190 sayılı kanunun 32 inci maddesi mucibince tamJm edecekleri zarf
ları eksiltme saatinden bir saat e\'vdinc kadar komisyona tc,·di etmeleri 
Uızımdır. 

G - Bu hususa müteallik şartnameler 1ktısat \•ekllleti Sanayi umum müdilJ-. 
lUğü küçük sanatlar subcsiy]e İstanbul ve İzmir Mıntakn tktısat mU· 
dürlüklerinden 152.5 ku~ bedel mukabilinde temin ecllleblllr. 

17 - 20 - 23 - 26 5520 (2522) 

İzmir Hususi Mulraselle Hltdörlüğünden: 
İdareyi hususiyei vilih-ete rut olup Bucada Uç kuyular mevkilndeld vlll· 

yet bahı;esinden 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 sayılı binalarla 4/4 say1b 
iki adet ha~'an boksunun tanzim olunan fennt şartnamesi mucibince taml· 
rabru k::ıbul etmek ve ile yıl müddetle kira bedeli vermek şarUyle 23/12/940 
tarihinden ıtibaren 15 gün müddetle- kiraya verilmek Uzcre mezkfır binalarla 
iki adet hay ... an boksu açık arttırmaya çıkarılmıştır. Kirasına talip olanların 
gerek kira ~rtnamesinl ve gerekse- tamirata ait keşifııameyi görmek Uzere 
her giln Muhascbci hususıve müdUriyeti varidat kalemine ve pey Bilrmek is
tiyenlerin de ihale günU olan G/1;941 tarihine mUsadif p:uartcsl gilnU saaı 
11 de yüzde 7,5 depozito makbuzforlyle birlikte villyet dainıt encUmenine 
ınürnc:ıatle!"l.. 5656 (2583) 

iZMİR DEFTERDARLIOINDAN : 
Nebil vercı.-clcıinin Ba5ruab:mc şubesine olan 228 lira 16 kuruş veraset ver

gisi bo~larından dolayı lıncıedilen Cüzelyurd mahallesinin Azizler aoka~ 
da kAin 18 sayı}.ı ve 2880 llrn kıvmetinde1d aile evi villyet idare heyeti kara
riy le 21 gün müddetle müzayedeye çık.anlmıştır. Taliplerin 16 ikinci kinun 
941 perşembe günil ~at 15 te vilAyet idare heyeüne mUracaatJeri UAn olunur. 

26 - 31 - 7 - 14 5653 (2586) 

İZMİR DEFl'ERDARJ.JOJNDAN : 
Ali Rizanın Köyler şuÜ<'ısine olan 112 lira 50 kuruş Milll EmlMc satış be

deli borcundan dolııyı haczedilen Bornova Koca cami M. Dayıoğlu sokağında 
kam 4 sayılı ve 25 lira Jr.zymetindeki arsası vilayet idare heyeti karariyle 21 
gün müddetle müzayedeye çıknrılınıştır. Taliplerin 16 ikinci kAnun 941 per
şembe gilnü saat 15 te vi!Ayet idare heyetine müracaatleri ilAn olunur. 

26 - 31 - 7 - 14 5655 (2585) 

İZMİR DEF2'ERDARUOINDAN : 
Hasmı HulOsinin Köyler ş!lbesiııc olıın 879 lira 75 kuruş Milll Eml8k satış 

bedeli borcwldan dolayı haczedilen Bornova Koca cami Merkez sokaiında 
kain 57 sayılı ve 400 lira kıymetinde arsası vUAyet idnrc heyeti karariyle 21 
gün müddetle mUzayedeye çıkarılmıştır. 

Taliplerin 16 ikinci kanun 941 persembe gUnü saat 15 te vilayet idare he-
yetine milracaatlcri i1An olumu-. 26 - 31 - 7 - 14 5654 (2584) 

ıtaıgan Tebliği Çöl e ınoUizler r enina 
taguare h .. nn -rını gaktı 

harem ağaları .retiştinnlye neden lilzum Cocuk lıastalıWarı miltchass1sı -
görmüşler. diye rornrsa, şimdiden haber Dr SülE-vman l'Aruh GAYRl MENKUL MALLARIN AÇIK tZMtR BELEDIYEStNDEN: 

- BQftmalı 1 inci Sahifede-· 

keşif milfrezcmiz 23 buinei Kanunda 
düşman zırhlı otomoblllerinden mUrek
kep bir teşekkUliln hilcumuna uğram1ş
sa da düşman ricaate mecbur edilmiş
tir. 24 Birincikanunda saat 12,20 ye doğ
ru bir dilşman hava kuvveti Napoli ci
varında uçarak yangın bombaları ve 
mutat beyanname-lerini atmıştır. -·-

Yunan/dar merkez 
cepheaını de yardılar 
- Baftaralı 1 inci Sahi/ede -

nalm de almışlardır. 
D~man tayyarelerinin kıtalara yar

dıın tcşebbilsleıi akamete uğramış ve 
Yunan topçusu İtalyan topçusunu alt 
etmiştir. 

Haymarada Porslversekt dağına gi
den yol İtalyan ölUleriyle ve harp malıe-. 
mesl:,rle doludur. 

1talynnlar Haymaradan çekilirken ki
liselerdeki İkonları ve avizeleri kırmış
lar ve zeytin3 ağı !ıçılarıni da dclere1' 
sokaklara atmışlardır. 

İtalyanlar bir çok ta rehine götürmüş
lerdir. 

Atina 25 (A.A) - AUna radyosu Yu
nan kU\'Vetlerlnin merkez cephesinde 
mUhim yeni bir muvaffakıyet elde et 
tlklcrlnl ve İtalyanların pek şiddetl 
mukavemetlerine rağmen sevkulceyş 
bakımından ~ok mühim bazı noktal:ıı 
de geçirdiklerini ve tnarruı harekatı 
nın müsait bir şekilde inkişaf ettiğim 
bildirmi§tlr. --·--KANADA KOLORDUSU 

Londra 25 (A.A) - Harbiye nezare
ti Kanada hUküınetlylc ynpılan bir an
laşma mucibince lngllt.erede bir Kana
da kolordusu te kil edildiğini bildirmek
tedir. 

vereyim, mektubun ı cevapsız bırakırım. • . ~ ARTI'IRMA İLANI Madde 1Z6 Tepecik 1213 sayılı sokakta adt döşe. 
Bunu hnrem a~alannın kendilerinden • ~ndmn.m l'I'be. H~ıtal . Fo .siek tZMtR BİRİNCİ İCRA MEMURLU- me tamiıi, fen ~lerl mUdUrlilğüııdekl 
de sormağa gelmez çUnkü eskiden onla- ( hıldren) bastanesınde ikmali tahsil et· "'UNDAN k if .... ı.u ık ,__., 

- Ba•taralı 1 inci Sahi/ede - if il ' ınistir u : ~ ve şartnamesi v"'-r• e aç ea.&1'°9 
I k "ı nlasıkl vaznke erl,n acan kızl~ kırbaç- "1u .. :·cne hanes·ı ,.., Bı'rı·n,.; be,·ıer So. Açık arttırma ile paraya ~v- ~ye konulmuştur. Ke..t' bedeli 886 U. 

riv e arşıbsmı~br v do·· ... t du··snı."'n .. r r u•~- t - b u "• ~- .... d i ... 
" " 0 ""'.. us,u o urmaga mec ur E •. G" 1 1 ka · SM/l rilecek gayri menkuliln ne ol uğu: Ye- ra 50 k.u~ muvakkat teminatı 66 lira 

tavvaresi di.i ürn ·;c:lerdir · c~ekti, kırbacını - eski zamandan :,•a- vı. ~ıme';1ı:~:;~~: -ı:.tJ,s' dl dönüm .h~p bağın dört hisse iUba- 50 kuruştur. Taliplerin teminatı Cüm-
Bingazi <'·~·annda Beninava 21- dıgar _olarak - suklaıruş _bulun~.. riyle Uç hıssesı.. huriyet merkez bankasına yatırarak 

22 Kanunuevvel gecesi yaı>Jlan hü- ~ E~ki usulde harem nı,ıns:ı. yc~i.ştmnek Gayri menkuliln bulunduğu mevki, makbuzlariyle Jhale tarih( olan 6-1-941 
•. • a<letı kay~ld~ktnn 8?nra, şımdi de Av- mahallesi. soknğı numarası: Bomovanın Pazartesi UnU saat 16 da encUment 

cum hakkında alınan mutemmım ruparun şimalındc bır ınemlcl~ette be- 1 • t zı Ka" .-ım Hamamlı ku'"·u mvklinde tapunun 4/5/ ·· tlag 
) " ta •• B . kt . '·rda b--·' h ,.... ., J ' muracaa rı. ma uma gore enma tayyare mey- yaz ren c ınsanu.ı .. n i.U.llarını arem 933 tarih ve cilt 3, sahife 49, sıra 23 No. 22-26-30-5 

antnd"' Ü' oar fa ami le yım- ağası yapmak usulu çıkmıştır. ~ek cskı' Şan güder sında kayıtlı .. 
(2560) 

m•ı ve bir h naer ~·varında yer e :zamanl:mla, mccfoı~ olınıyan ınsanlnr aaAJltAZA uAIU.f Takdir olwıan kıymet : Beher dönil- ~ ~ bulınıız veya .satış istlyenin 
b 1 .. .. . . muharebelı>rde esır aldlklan vakit on- aq v n mü otuz lira kıymetindedir. ala • . _ı. 1 .1:.ıı....- ala Jrl 1 

u. un.a . ç u~man. tay 3resı tah .. p l n - nesilleri kalmasın dlyc - harcnınğa- Terzi KAzım Şnngüdcr Yeni kavaf- 1-İşbu gayri menkwiln yer, gün, sa- cagına rill<"nnı 0 an wı;= ca 
1 

ar 
edılm·•tır. ı yaparlarmı.ş .. Simdi o memlekette de larda 56 numarada bwwı.an mağaza- at : 20/1/941 tarihine mfusadif pazartesi ~~ı:~ ta. be!ffı!~ caıd!yrl men-

Şarki İtalyan Afrik ında Erilre- hoşlmunadıklan, nesilleri bozuk olacak sını Kemeraltmda Meserret Oteli günU icrn odasında saat 11 de 
1 

d emm 
8

• nın ~ 
d A . d 1· 1 ba 7.tinnettikleri insanları kird ıcs· lı k da 67) aralı ~....... .. maun an ve para~a çevırme ve pay....,-

e ssap cıvarın a o l')m ista~-
1 

• lnr esk 
1 

f e d .1- arşısın ( num mas....-,,a 1 - İşbu gayri menkulün arttırma tırma masrru'larmdan fazlaya çıkmazsa 
yonuna kar ı ciddi hücumlar yaJJıl- ~~ ~/0L cİa ~,1 .. ~~z\ u =~tin naklettigini muhterem m~erine şartnamesi 26/12/940 tarihinden iliba- en çok arttıranın t:ınhlıüdU baki kalmak 
mıt ve hedefe bir cok bombalar bı- ııdndırr . Eski~d.ır c ki dır! kanrlw-- ilAn eder. 1- 6 (2535) ren 15905 No. ile 1 inci icra dairesinin üzere on gün daha temdit ve onuncu gil· 

zın a . en çc r efiA çı ar· d h kesin .. ıia--,_ da be-rakılmışbr · di kird ~ı ık d k muayyen numarasın ıı er gore- nU ayni saatte yap caA arttırma , 
• . mış, ş1?1 ce. . e~ ç anruı an ront en bilm~i için açıktır. İllnda yazılı olan- deli satı$ istiyenln alacağına riiçhanı 

Bu mıntakada k~ıf uçuşları <la ışıklnrJylc entiyorJ~·- G. A. Birincl IDlf ınDteha5SlS Doktor lardnn fazla malOmat almak istiyenler, olan diğer alacaklıların o gayri menkul 
yapılmı§ ve Rodezya tayyareleri Su- GENERAL DİLL'*~ Demir AU KAMÇIOCLU işbu şartnameye ve 15905 dosya numa- ile temin edil~ alacaklan mecmuun-
danda Galabat civarında düşman RW!'FİKASI ÖLD,.~.. CUt \'C TenMül hastalık.lan ve rasiyle memuriyetim.ize müracaat etme- dan ve paraya çevirme ve paylaştırma 
mevzilerine karşı muvaffakıyet!: ıw "' ELEKTRO{ TEDA vtı..ERJ ildir. . . . . masraflarından fa_zlaya çı~ .~yle, 
hücumlar yapmı~lardır. Bir çok yan· L nclra, 25 (A.A) - İmparatorluk Birinci Beyler Sokata No. 55" lmıir 2 - Arttırma~~ ıştirak ~çın ~ukarıda en çok arttır~na ıhal~ edilir. Böyle bir 
gınlar ç 1. t T 1 . . . Genel Kurmay haşkanı general Dillin Elhamra SloemMJ arkaS1J1da sabahtan yazılı kıymetin yuzde 7,5 ııisbetinde pey bedel elde edilemezse ihale yapılamaz ve 
h . .. 11K~I ırd. .. ~n:~re erımızın knrısı Leydi Dill pamrtcsl gUnU Londra- akşama kadar hastaJanru bbuJ edtt. veya milli bir Bankanın teminat mek· satış talebi düşer. 
epsı us erme onmuştur. d<l vefat etmiştir. TELEFON : 3419 tubu tevdi edilecdrtir. (124) 6- Gayri menkul kendisine ihale olu-

3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer nan kimse derhal veya verilen mUhlet 

Bu Hakikati Herkes Bilmeli 
UtOGt<.:NİNI!:; en birinci kan, kuV\·et, iştilıa yaratan ve tesirini derhal gösteren hıı11D1ma:ı bir devadır .• 

• Grip. nezle. enfloenzn, ıtnıa gibi hnstalıklara tutulmamak için sa~lı~ınızı BİOGF.~1:.."E k:ın \'C dermuı haplariyle 
sıgortala yıruz.. 

_ BİOHENİNE; dııinıa kanı tazeleyip Jmvvctlendirir, bal~iıliii pderir, hariçten gelecek her türlü mikroplan öldil
rıır. Tntlı bir iştilıa temin eder. Sinir ,.e adaleleri sağlamlaştırır, zekiyı yükseltir .. Bel gev ekliği ve ademi ikttda· 
nn en birinci devasıdır .• 
.~t~.G~"ilNE, kullananlar kat'inen kardan, kıştan, soiuktan ve bavalnnn <lc~işıucsiıu1en müteusir olmazlar ••• 

Çwıku mcudu her zamıın ıenç ve dlnç bulundurur vo bu sayede müthiş fıkjbetlcrle neticelenen GRiP, nezle, eflo
cnza, sıtma gi!Ji ha tıılıklıırdan korur Bu hastalıklardan koıu.nmak için bllyillder sabah, öiJ.e, aJqam, birer, sekiz 
yaşından üstilo (Ocuklar yıılmz sabııh, akşam birer BIOGENl'NE ahnalıdır. Hasta olanlann kurtulma!l için de bu bir 
mikdar arttınlmnLdır. HER ECZANEDE BULUNUR .. 

alakadarların ve irtifak hakkı sahipleri- içinde parayı vermezse ihale kararı fes
nin gayri menkul üzerindeki haklarını holunarak kendisinden CV\'el en ytıksek 
hususiyle faiz ve masrafa dair olan id- teklifte bulu.'l.'.ln kimse nrzetntlş olduğu 
cllalannı işbu ilin tarihinden itibaren bedelle almal:ta ~ı olursa ona, razı ol
on beş gün içinde evrakı mUsblteleriyle maz veya bulwımazsa hemen yedi gün 
birlikte memuriyetimize bildirmeleri mUdçdetle arttırmaya çıkarılıp en çok 
icap eder. Alal takdirde hakları tapu arttırana ihale edlir. İki ihale arasında
siclliyle sabit olmadıkça satı~ bedelinin kl fark ve geçen günler için ~ ilzde beş
paylqm.asından hariç kalırlar. ten hesap olunacak faiz ,.e diğer zarar· 

4 - Gösterilen günde arttırnuıya iş- 1ar ayrıca hükme hacet kıılmnkswn me
tlrak edeııler arttırma şartnamesini oku- ınuriyctimizcc alıcıdan tahsil olunur. 
mu, ve lazwnlu malCllnat almış ve bun- Madde (133) 
ları tamamen kabul etmi~ ad \'C itibar Bağ hissesi lz'!ı~rıda gösterilen 20/l/. 
olunurlar. !>il tarihinde · birlnci İcra memur• 

5 .!..- Tayin edilen zamanda gayri ınen- tuğu odnsında lşbu UAn \"e göstcrllen 
kul Uç defa batırıldıktan 50ll?a en çok arttırma şartnamesi dairesinde satılacağı 
arttu·ana ihale edJlir. Ancak arltırma i1An olunur. 

~------------im _____ .. ____________________ bedeli muhammen kıymetin yUzde yet- 5651 (2582) 



Tayyareci 
karakteri 

-·-Herkes tayyareye bine· 
bilir, takat herkes tay· 
yareci olamaz. Bu bir 

karakter isidir •• 
Ali karakter sııhihidir ~ Veli karakler

sizdir! Bir insanda bilgiden çcık karak
ter aranır! Karal-ter artık iyiden iyi 
dilınıize - bir çok yabancı kelimeler gi
bi - girmiştir. 

Arapça mukabili seciyedir. Yakın za
mana kadar bir adanu methederken 
sa •lam seciyelidir! derdik. Bununla da 
kcndı ·ne güvenilir, sözünün eridir, ha
y::ıtı pahasına da olsn başladığı işi basa· 
nr. Gozli pek bir insandır. Demek i<:te
riz. 

Toy} arecinin karakterim tcbaı üz et
tirmC!den evvel bir kerre karakteri tarif 
edelim : Karakter bir in<:am akranla
nndan ayırd eden ahlaki varlığın husu
siyetleri, farik vasıflarıdır. Bunda irade, 
enerji, kabiliyet, istidat hatta itiyat gibi 
manevi kuvvetlerin mühim ı-olü vardır. 

In anda iki nevi karakter vardır : Bi
ri irsi, me::.clfı tavuk yumurtasından civ
civ cı .. ar, güvercin çıkmaz. Çocuk ta 
bedenen olduğu gibi, rnhan anasına ba
basına, dedesine, az çok yakın akrabala
nn::ı benzer. Kisbi karaktere gelince bu 
11J1cak talim ve tc·rbiye ile elde edilir .. 
Bunu elde etmek için sebatlı, devamlı, 
kudretli bir ceht sarfetmek lazımdır. 

Ahlaki vasıflar içinde en çok iradenin 
seciye ıle ınüna~ebeti vardır. İrade ter
biye ı:dilirken karakter de tekevvün 
eder. Kendi kendini idare etmek, hisle
rine, düsüncelcriue, temayüllerin ha
~n olmak, bir tehlike karşısında itida
lini kaybetmemek hem bir irade, hem 
de bir seciye işidir. 

Bir motiirün kudretini tam tamamına 
hesaplamak mümkündür, fakat karak
ter sahibi bir kimsenin kudreti hesaba 
aıj:,'ln::ız. 

* Gençlerin kar.:ıkierlcrinin terbiyesine 
en elverişli saha spordur ve bilhassa 
mücadele sporudur. Ferdi sporlar ara
sında eskrim, kürek çekme, denizcilik, 
atletizm. dağcılık, hatta iyi oynanırsa te
nis gözü pckleştirir, dikknti terbiye 
eder cüret ve cc.sareti arttırır, irade 
kud;etini takviye eder. İnsana vücudun
dan ne istiycbileceğini öğretir. 

Ufak bir motörle veya yelkenli ile 
denizleri aşmak, boksta hasmının yum
ruğundan yılmamak. yalçın kayalara tır
manmak, kayakla karlı bayırlarda uç
mak, en haşan be~ girleri ernrıne tahi 
kılmak, onları l ndeklerden, maniler
den atlatmak, da galı denizlerde yüz
mek, sürat ve m kavemet yarışlannda 
rakiplerini geçın , güzel csln·iın yap
mak, iyi tenis oyı. nak .. Bunların hepsi 
de heyecanı kamçılaması itıbarile cehdi 
azami hadde çıkanr ki bu şiddetli faa
liyet, karakteri terbiye eder. 

Fakat bu sporların hiç biri tabiatle 
mi.icadeleyi icap ettiren tayyareye ben
zemez. Bir motör \ e bir çift kanatla yer
den ayağı kesilen bir tayyarecinin mü
barezeye giriştiği hasım bir değil bin
dir ve bunlann biç biri de insanın kar
flSlllda değildir. Fırtına, tipi, kar, yağ
mw', bora, sis bunların hepsi de hazan 
en keskin silahlarını tayyareciyc tevcih 
eder. Ya makinenin hatıra gelmiyen 
Arızaları?.. V c d< ha benim bilmediğim 
kaza bela funilleri her an tayyareciyi 
miiteyakkız bulundurmağa, bir an cesa
retini, itidalini, s~rin kanlılığını kaybet
memeğe mecbur cd r ki bu bir karakter 
işinden başka bir ey değildir. 

* Nasıl hayatın te"ekkül devrinde yani 
on sekiz yaşmclan evvel her gün mun
tazam surette yupılan fenni jimnastik
ler vücudu tcrbıye ederek adalelere 
Ahenk ve sinirler uyanıklık, bedene 
canlılık vererek ~ençleri tckt:mül dev
rinde yani on sl'l izınden sonra yapıla
cak sporlarda ~e::nçlerin knrakterlerini 
terbiye ederek onları rnUcadele sporla
nnın en çetıni o an tayyareciliğe hazır
lar. 

Günden güne tekemmül eden tayya
relere artık her 1 l' binebilir, fakat her 
kesin ta~-yareci olması mümktin değil
dir. 

Tayyarecidc a onan vasıflar sarsılmaz 
bir karakter, kudretli bir irade, tüken
mez bir sabır, <lerın bir teknik değil mi
dir? 

Bu vasıfları ııılü"af ettirecek ancak 
nıücac.lele sporlarıdır. 

Bclcikalı profesör doktoı· Gunzburg : 
•Bir kimsenin karakterini terbiye ede
bilmek iı,;in onun karakteri üzerine tesir 
icrası mümkı.in o1duğunu kabul etmek 
lfızımdır. Mücadele sporlarının bu hu
sustaki roliı gençlerde iyi olmağa müsa
it olan kabili etleri fena bir yola git
mekten .-..o uı a;: \C iyiliğe doğru sev
ketınE.'ktır. Spor bir ahlak, bir fazilet ve 
bir enerji m ktebıdır• diyor. 

Me hur İn~ıliz terbiyecisi (Thomas 
Arnold) : aGen 1 rin ı~arakteri spor sa
halarında t rbiyc edılir.ıı diyor. 

* Çok tem mu edılir ki hava kurumu-
nun u ·uş m rk zlerinde terbiyevi mahi
yette Alet \e ed • tla mücehhez mü
kemmel b c· n tik salonu bulunsun .. 
Orada uçucu er bir taraftan her 
snbnh yap c kla ı cimnastiklerle viicut
lnrını fı.h nkta- bir şekilde teşekkülü
ne çalı ınl r, atl .. ma, tırmanma. atma 
kabüiyetl r·n ., · k .. ell'linler, diğer ta
raftan bu salonlarında haftanın muay
yen günlerinde ynpacaklan eskrim, bok3 
gibi mücadcle sporları ve sahada yapa
cukl;m t•llf't \: sporlada irade, enerji, 
cüret, ccs::ıret, sabır, fedakfirlık, feragat 
~.'°bi ahlaki \•asıflannı takviye ederek 

lmaz bır knraktere sahip olsunlar. 
~ELİI\1 SffiRI TARCAN 

ASKERi VAZİYE2' 

Bardiya taarru
zu başlamak 

•• uz ere 
AGıR TOPÇU HAZIRLIK 

ATEŞiNE BAŞLADI 
Radyo gazetesine göre Libyada Bar

diya müstahkem mevkime yapılacak ta
arruz için ciddi hazırlıklaro devam edil
mektedir. İngilizler bu ınıntakaya yeni
den takviye kıtaatı ve en ağır toplarını 
gefü erek yerleştirmiş bulunmnktadırlar. 

Kuvvetli müstahkem mevkilere karşı 
taarruzda isticalden ziyaCle teenni ile ha
rekete ihtiyaç vardır. H&zırlıkl r bitme
den ciddi bir taarruza geçmekten İngi
lizler çck"niyorlar. Çünkü hazırlıksız 
bir hareket çok pahalıya mal olabilir. 
Şimdiki topçu düellosu yapılacak ta

arruzun bir hazırlığıdır. 
Ağır topçuların faaliyete geçmiş bu

hındukları düşünülürse bu hafta içinde 
Bardiyaya karşı kat'i taarruzun başla
ması çok muhtemeldir. 

.:YUNAN CEPHESİNDE 
Yunan harekatı muvaffakıyetle de

vam ediyor. Merkez ve cenup cephesin
de yeniden bazı muvaffakıyetler kaza
nılıruştır. 

Tepedelen ve Haymara arasında ha
rekat bir takip safhasını andırmaktadır. 
İtalyanlar bu cephe kısmında durmadan 
çekilmeğe devam ediyorlar. 

SİY ASI VAZİYET 

Noel münasebetigle -·--
Papa, Jngiliz kralı, 

Alman başkumandanı 
neler sö y/ediler? -·-General ~~ravçiç 

Hitlerın emrile Manşı. 
geçeceğiz divor, 

amma.e' 
Noel müna:>eb<.!tiylc başta Papa ve İn

gifü: kralı altıncı Jorj, Amerika reisi
cliınhuru Ruzvelt, Fı·ansa devlet reisi 
mareşal Pcten ' dalu: bir çok devlet 
ad::ımla-ı mesa l r neşretıni"'1crdır. 

Yalnız Alm .. n devlet rcısi Alman or
du:suna hitaben mesaj ne.şrctmemi tiı·. 

B. ff lerin ,ı; i kendi askerleri ru·a
sında geçirdigi o~renilmiştir. 

Alman orJu1arı başkumandanı gene
ral Bravçıç Alman ordusuna ı·adyo ile 
bir hitabede bulunmuştur. 
Alınan gent>rali, geçen sene Noeli Ma

jino hattı önünde geçiı-diğini hatırlata
rak, Majinonun r"1·tık mevcut olmadığı
nı ''e şimdi İngilizlerin kendilerini hi
maye edeceği 7.annettikleri Manş denizi 
önünde bulunduğunu. bu denizin de 
Bitlerin emriyle geçileceğini bildi~
tir. 

Alınan başkumnndanı, geı:en sene 
Noelde Göring ve diğel' Alımın devlet 
<'tdaınlarının 1940 yılı içind<' Alman mil
letine sulh vadettiklerini hatırlatmamış
tır .. 

Alman başkumandanı, Almanyamn 
harp gayelerini şöylece anlatmıştır : 

1 - İngilterenin tek taraflı hakimiye
tini kırmak.. 

2 - İngilterenin çıkarmak itiyadında 
olduı,'U kargaşalıklara nihayet vermek.. 

3 - Yeni nizamı kurmak.. 
Londra radyosu, Alman başkumanda

nının bu hitabesine hararetli bir mey
dan okuma ile mukabele etmiştir ve de
miştir ki : 

•Eğer Alman başkumandanı bu söz
leriyle İngilt.ercnin istilUsına başlanaca
ğını bildirmek istiyorsa, haber verelim 
ki Manş denizinın suları çok soğuktur .. 
Ve şimdi Büyük Britanya sahillerinde 
iki milyon İngiliz askerinin süngüleı·i 
düşmanlarını beklemektedir.• 

PAPANIN ?liUTKU 
Papanın mesajı yeni nizamdan bahse

diyor. Fakat Papanın yeni nizam hak
kında düşündükleri, Almanya ve İtal
yanın programlarından ziyade demok
ratların görüşlerine uygundur. 

Papa mesajında kuvvet politikasını 
takbih etmiş ve kuvvet yerine kanunun 
hakim olmasını, her milletin kendi mu
kadderatına hfıkim olmasını istemiştir. 

iNciı.Jz KRALININ MESAJI 
İngiliz kralı da mesajında, şimdi yurt

larından uzakta bulunan çocukları ve 
harp dolayısiyle azaları eksilen aileleri 
anmış ve nihai zafere sarsılmaz itimadı
m belirtmiştir. 

ALMAN VE İTt. LYANLARIN 
CEVAPLAIU 
Alman ve İtalyan gazeteleri Noel bay

ramına rağmen Çörçilin nutkuna cevap 
vermeği ihmal etmemişlerdir. 

Her iki memlc:-kct gazetelerinin cevap
larından anlaşılan nokta şudur ki, nu
tuk ne Almanya veo ne de 1 talyacla aynen 
neşredilmemiş, yalnız içlerinden bazı 
parçalar alınaraıc cevaplar verilmiştir. 

Alman gazeteleri bilhassa şunu yaz
ıruşlardır : 

•Cörçilin bu sözlerine İtalyanlar laf
la değil, bombalar ve torpillerle cevap 
vermelidirler.» • 

Fakat her nedense İtalyanlnr bomba
lar ve torpilleı· yerine lafla cevabı ter
cih etınislerdir. 

Amerika matbuatının 
ağır tehditlere cevabı 

Amerika 
Harp imalatında mey. 

dan muharebesi 
yapıyor .... 

BU MUHAREBEYi ZAFERE 
BAGLIYACAGIZ, DiYORLAR 
Nevyork 25 (A.A) - Ncvyorık Tay

mis gazetesi Alınan gazetelerinin ve rad
yolarının tehditkar neşriyatına cevap 
veren bir yazısında diyor ki: 

«Alman hükümeti, bu lrnbil tehditler
le bu~ Birleşik Amerikııya kabul et
•"ği bir siyaseti değiştirtebileceğini zan
nediyorsa, çok yanlış hesaplara dayanı
yor.> 

Nevyork Herald da şunlnrı yazıyor: 
cHarp imalatı sahasında Birleşik 

Amerika büyük bir meydan muharebesi 
vermektedir. tngiltere meydan muhare
besinin zaferle neticelenmesi için biz de 
kendi meydan muharebemizi kazanaca-
1ız.> 
Vaşington 25 (AA) - Salfilıiyeililr 

hir müşahidin beyanatına göre, Birle
sik Amerikada harp levaziminin imalin
de gösterilen sürat tngilitere için çok 
mühimdir. 

Tayyare ile Vaşingtona gelerek tngil
tereye ait müşahedelerini Morgentava 
anlatan bu zat gazetecilerin •İngiltere 
için bir inhidam tehlikesi var mıdır» 
sualine ıyıkılmak mı, bizim lQgatımızda 
bunun yeri yoktur» cevabını ve~. 

---~---

KRAL 
CORÇ 

l\oelde milletini 
tebrik etti 

"Bugün 
bın ön 

hepimiz har
hattındayız,, 

- BQftaralı 1 inci Sahilede -
bet beklemekle, ya engin denizleri mu
hafaza etmekte, ya Libyn çöllerinde 
mağlup düşmnnı koğalaınakta oldukla
rından bir çok aile yuvaları dağıtılmış 
vaziyc!tteclir.> 

Kral lngiltcreclen dorninyon1ara ve 
Birleşik Amerikaya gönderilen çocuk
lardan da bah~erek §Unları söylenıi§
tir: 

c1ngiliz çocukları Kmındada, cenubi 
Afrika.da, A vusturalyada ve Yeni Ze
lruıd'da ya§ıyorlar. 

Çünkü büyük Britanyanın bütün ev
latları yalnız anııvatanın imdadına koş
makla iktifa etmemişler, fakat lınpara
torluğun bütün evleri kapılarını çocuk
larımıza açarak onlara harp ıstırapları
nı unutturmağa çalışmaktadırlar. 

Birle§ik Amerikada bir çok alicenap 
ve sadık dostlarımızın çocuklarımıza 
harbın nihayetine kadar bakmağı der
uhte ettiklerini ve nihayetsiz fedakar
lıklara katlandıklarını biliyor ve görü-

Gazeteler Grazyaninin 
raporunu tahlil ediyo~ .. 

Mussolini 
Askeri f'e si vasi isleri ,. 

telif edemedi -----·---Buna mukabil ınoilizler 
k~zanmauı iligorıar 

Atina 25 (A.A) - Atina ajansı bildi
riyor: 

Estia gaze~i, Mareşal Graçyaninin 
raporunu tahlil eden b~makalesinde di
yor iki: .Aşağıdaki müsbct vakalarla 
'Ii·ablusgarptcltl İtalyan ordusunun akı
beti tahmin olunabilir: 

1 - Trablusgarp ile İtalya arasında 
bütün münakalat inkıtaa u&tramıştır. 

2 - 300-350 bin kisilik bir ordu 40 
bin esir ve 20 - 30 bin arasında ölü ve: 
yaralı vermiştir. 

3 - Bu ordu harp malzemesinin bii
yük bir kısmını da kaybetmiştir. 

4 - İtalyanların maneviyatı sarsılmış, 
İngilizlerin maneviyatı Lc;e yükselmiş
tir 

5 - ttalyan hava kuvvetlerinin Afri
k.adolti tam m.ağ]Qbiyeti İngiliz hava 
kuvvetlerinic, İtalyanlara öldUrüci.i dar
beler vurmak imkanını verecektir. 

Stokholm 25 (A.A) - Dagabladet ga
ze~i Graçyaninin raporu münasebetiy
le şunları yazıyor: 

dngiliz kuvvetleri döğüşınc~i · ..... ka
zanmayı bildiklerini tekrar ispat ettiler. 
Graçyaninin raporunda Bardiya müda
filerinin vaziyeti hakkındaki beyanatı 
büyük bir nikbinlik an.etmiyor. Bunlar 
belki de İtalyan milletini yeni hezimet
lere hazırlamak için yazılmış olabilir. 

Mussolini siyasi ve askeri işleri kendi 
kontro1ü altında tutmasına rağmen bun
ların telifi meselesinde muvafak olama
~ır.~ 

---.ı::;..---

Çek Cümhurreısının 
beganatı 

Londra, 5 (A.A) - Çekoslovakya re
isiciimhuru Dr. Benesin diin akşam 
Londradan Amerikadaki Çekoslovakla
ra Noel münasebetiyle hiabında ezcüm
le denilmiştir ki : 
•Almanyanın İngiltereyi istila gay

retlerinde ui'.,rradığı ciddi mağlubiyet, 
İtalyanın Yunani.c;tana karşı hücumdaki 
ınuvaffakıye1siz.liği, İtalyanın artık kal
kaınıyacak derecede manevi hezimetin
den doğan inmulmıyacak derecede bü
yük hezimeti, Mısırın kurtuluşu ve Ak
denizdeki İngiliz kontrolli, bi.itün bun
lar bence bu harpta sarih \"e kat'i nok
taları teşkil etmektedir.» 

-*-ltolyonın mukadde
ratı Jtalyanlar. n 

elinde 
ÇÖRÇILIN NUTKU ITALYAN 

ESiRLERiNE VERiLDi 
Atina 25 (A.A) - Yunan gazc.tcleri 

Çörçilin İtalyan milletine hilaben söy
lediği nutku aynen n~şretmekte ve nut
ku ta.ınaıniyle tasvip eylemektcdirler. 

1940 

"Trakya halkı vazifeleri-
• 

1 •• drik, iş başındadır,, 
General Dirik Istanbulda Müna
kal" t Vekili ile te asla aptı 

------------x~x~~--------~ 
i-;tanbul, 25 {Hususi) - Trakya umu

mi müfettişi general Kılzım Dirik, şeh
r"mizde buluııa.n münakalat vekili bay 
Cevdet Kerim İncedoyı ile bir müddet 
görüsmüstiir. General, bu temac;mdan 
sonra beyanatta bulunarak münakalat 
vekiliyle muhtelif işler etrafında görüş
tüğünii, Trakyalıların \azife ve mevkile
rini müdrik, iş ve güçleriyle meşgul bu
lunduklarını söylemiştir .. 

Lord Ha lif aks -·-
AMERIKADA ÇOK MÜSAiT 
SURETTE KARŞILANIYOR -·-Nevyork 25 (A.A) - Nevyork Tay-

mis gazetesi Lord Halifaksın V aş.ing
ton elçiliğine tayinini mevzuubahs ede
rek diyor ki: 

«İngiliz hükümeti Halifaks gibi yük
sek seciyeli bir şahsiyeti bize sefir gön
dermekle Amerikaya karşı büyük bir 
şeref göndermi§tir. Vakıa Halifaks ya
tıştırıcı siyaseıtiyle memleket.inde ve bu
rada müt.eaddit tenkitlere uğramıştır. 
Fakat bugün Hitlerin bu Alicenap cen
tihnen&!n daha. büyük bir düşmanı yok
tur.> 

Madam Mak Kormi.ng Halifakstan 
şöyle bahsetnıi§tir: 

<Lord Halifaksın görü.ştilğü kimseler 
Uze:rinde yaptığı tesir, Amerika hariciye 
nazırı Kordel Hull'ün yaptığı tesirin he
tnen hemen aynıdır. 

Lord Halifaks gayet dindar olduğu 
içindir ki sonuna kadar sulhu aradı. 

Bugün de yine gayet dindar olduğu 
içindir ki sonuna kadar harp taraftarı
dır.'> --·--A ln1an yada amele ve 

cazip vaadlar var -·--
Otomobil kon
for ve saadet -·SIKLAŞAN NUTUKLARI LON· 

DRA TEFSiR ETMEKTEDiR 
Londra 25 (A.A) - AJmanyada rune

lelerin vaziyeti hakkında srufilı.i.yetli bir 
zat' tarafından neşredilen bir yazıda şu 
malilmat verilmektedir: 

General akşam Edirnoyc gitmi~tir. 
İstanbul, 25 (Hususi) - İstanbul vili· 

yet Parti kongresi bugün mesaisine baş
ladı.. Kongre üç gün sürecektir. 

btan bul, 25 (Hususi) - Şehrmizde 
tetkikat yap.nalda olan matbuat umum 
müdürü şerefine İstanbul hasın birliği 
tarafından bir çay ziyafeti verildi ve 
hasbihal edildi. 

Fransada vazigot -·-
19 belediye meclisi 

lağvedilmiş tir -·-Londra, 25 (A.A) - Vişiden gelen bir 
habere göre, dahiliye nezaretinin işgal 
altında olmıyan Fransada 19 belediye 
meclisini lağv ve altı belediye reisini az· 
le karar verdiği bildirilmektedir. Bu 
tedbirlerin alınmasına sebep hükümet 
aleyhinde bazı hareketlerde bulunulmut 
olması veya idari acz gösterilmiş olm&
sıdır. _,,._ 
Kasteı Bonitoga ve Trab. 
ıusa taarruzlar oldu 

Trabluata deniz tay
yare hangarlarına 
bomba isabet etti 

Kahire 25 (A.A) - Libya cephesinde 
Bardiyada mahsur garnizona yardırn 
için yapılan düşman hareketine rağmen 
Bardiya etrafında harekata başlamak 
için hazırlıklar durmaksızın devam et
mektedir. Galabatın şarkında dü~ınann 
yeniden zayiat verdirdik. 

Kudüs 25 (Filistin radyosu - saat 22)
Kahirede neşredilen resmi tebliğ: 

İngiliz tayyareleri Kaste.1 Benito ve 
Trablusa şiddetli hücumlarda bulunmuş
lardır. Kastel Benitoda büyük infil§k
far olmuştur. Trablus limanında rıhtı
mına, deniz tayyare hangarlarına, elek· 
trik santrallarma ve askeri tesisata bir 
çok isabetler kaydedilmiştir. 9 infiU\k 
vuku bulmuştur. Yangınlar 80 kilomet
reden görülmüştür. Tayyarelerimiz sa
limen dönmüşlerdir. 

NllNllX-

Fransada Noel nese ... 

içinde geçti 

yoruz. Katinıerlı1i gazetesi diyor ki: 
Nihayet ilaha fazla miktarda çocuk dngiliz bO§vek.ilinin sözlerinden do-

Ortada Alınan amelesinin bugünkü 
haleti ruhiyesini gösteren manidar bir 
hadise vardır. Bu da on gün zarfında 
başlıca Alınan zimamdarlarının üçüncü 
defa olarak işçi1ere hitap liizuıntınu his
setmiş olma1arıdır. 

Marsilya 25 (A.A) - Yiyecek mad· 
delerin.in bir çokları lahdidam tabi tu
tulmu~ olduğu için dün gece Marsilya 
lokanta ve kahvelerinde pek az Vade· 
yon yapılmıştır. 

lngiltere<le kendi evlerinden daha emin lay1 samimi olarak seviniyoruz. ttalya
yerlere nakledilmiştir. Bu suretle ana- nın mukadderatı bizzat ttalyanların 
vatandan ayrılmış olan bu yavruları ka- elindedir. EğCT İtalyan milleti hH"istiyan
bul eden, onları seven ve h~aye eden- lığın ve medeniyetin esıki ananelerini 
lere, yavrularından ayrı duşen analar takip etmek istemezse, o haldeo kendini 
ve babalara, aziz adamızın bütün halkı bekliyen a.kı'beti hak ebui.ş olur. 
na ve bütün imparatorluğa, nocl günün- Londra 25 (A.A) _ Haber alındığına 
de en samimi temennilerimi bildiririm. göre Çörçilln ltalyan milletine hitaben 
Gelecek sene her kesin aile ocaklarında söylediği nutkun 1talyanca metni Afri
toplanarak nocli tes'it etmesini temenni kada esir edilen ttalyanlara dağıtılm~-

Birinci olarak 10 Birincikanunda Bit-
ler, ondan sonra i5 nazırı lA". ve en son
ra, Haınburg gemi tezgahları amelesine 
hilap eden bir nutkunda propaganda na
zırı Gobels işçilere söz söylemek lüzu
munu hissetıni~lerdir. Alametler sadece 
bundan ibaret değildir. Son haftalar zar
fında çıkan yazılarda da, harpten mu
zaffer olarak çıktıktan ronra, Alman 
amclesine :refah ve saadet vaitleri var
dır. 

Faris 25 (A.A) - Faris halkı dün ge• 
ce saat iki buçuğa kadar noeli tes'it et
miştir. Kahveler ve lokantalar ancak 
bu saatte kapannuştır. Büyük caddeler, 
dondurucu bir soğuğa :rağmen gayet kn· 
labalıktı. Her sene olduğu gibi bu sene 
de sokaklarda noel ve yılbaşı hediyeleri 
satan küçük barakalar kurulmuştur. ederim. tır. 

Memleketimizin daha yaşlı insanları
na hitap ederde derim ki: 

«Son büyük harpte memleket gençliği 
mahvedildiği halde milletimizin diğer 
kısmı cla1uı az zarar görmiiştür. Bugün 
ise hepimiz ön hatta ve te~like içinde
yiz. 

Böyle olduğundan aramıulaki ihtiyar
ların ihihar duyduklarını biliyorum. 

Harp her kesi birbirinden ayırmakla 
beraber milli birliği vücuda getirir ki, 
bu birliği doğuran müşterek tehlikeler 
ve ıstıraplardır. Istırap içinde iyi dost 
ve iyi komşu olduğunu ispat etmek si
vil halkın en büyük fırsatıdır. Kendile
rinC' terettüp eden vazifeyi yapan sivil
ler aynı ıaınanda harbı kazanmaları için 
muhariplere yardım etmektedirler. 

Son aylarda İngilterede hasara uğrı
yan şehirleri gördüm. Büyük Britany<l 
halkının bu cefayı nasıl karşıladıklarını 
iftiharla müşahede" ettim. 

Cihana ilfuı edebilirim ki hepsi ırkla
rına ve milletlerine merbutiyetleriyle 
iftihar etmektedirler. Her yerde yükleri 
paylaşmak için samimi bir arzuya şahit 
oldum. Bütün bu ı.stmıplardnn yeni bir 
ahenk doğmuştur. Bunu ileride de mu
hafaza etmeliyiz. 

Bugün hepimizi birbirimize bağlıyan 
azimkar ruhu istikbalde de muhafaza 
etmek mecburiyetindeyiz. Dünyaya sü
kune1in avdet edeceği 7.amanl::ırda bu 
ruha ihtiyacımız olacak1ır, Kendimizden 
ziyade başkasını düşünmcğe devam et
meliyiz. 

Ancak bu suretledir ki dünyayı ve 
hayatı daha iyi, daha mesut bir hale 
koyabiliriz. Şimdi hepinize mesut bir 
noel ve daha mesut bir yeni sene te
menni ederim. 

Yeni seneye mütevazi bir emniyetle 
b;Uı:abiliriz. Cidalin en müşkül Anlarını 

--*-İngiliz amirallıf:ının 
donanmaya mesajı 
Londra, 25 (A.A) - Bahriye nezare-

ti donanmaya bir mesaj göndererek de
niz üstü ve denizaltı gemileriyle donan
ma tayyarelerinin geçen sene içinde mü
teaddit defalar düşmanla yaptıkları te
maslarda şaşmaz bir surette en yüksek 
harp kabiliyetini ve en yüksek metane
ti göstermiş olduklarını bildirmekte ve 
amirallığın donanmaya minnet ve hay
ranlıklarını ilave etmektedir. 

geçirdik. Büyük bir buhrana galebe çal
dık. Hala karşımızda b'11unan güçlük
leri ehemmiyetsiz addetmemeliyiz. Düş
manlarımızın adetçe faikiyetlerine rağ
men kıtaatunızın ve mütteJiklerimizin 
karada, denizde ve havada kazandıkları 
zaferlerden teselli ve cesaret almalıyız. 

İ§ nazırı doktor Ley 4 Birincikanun
da söylediği nutukta, harpten sonra halk 
için senede üç milyon otomobil imal edi
leceğini söylemiştir. 24 birinci Kanun
da yapılan radyo ne~iyatında da harp 
bittikten sonra bugün şehirler için en 
tabii ve basit addedilen güzel şeylerin 
ve konforların bütün köylere teşmil edi
leceği vaadedilmiştir. 10 Birincikamın
da Hitler hayatın tadını ve lezzetini teş
kil eden her şeye sahip olmak hakkını 
ve imkanını halka vereceğini söylemiş
tir. 

Makineye 
Verilirken -Afrika ve Yuna· 

nistanda ln!?iliz 
hava hücumları 

f "'iüÇüf iJjŞ'H'lbiiriiij.""j •• ~:;~~ ~!bl~~ı • lngiliz hava ku•· 
:.................... ....................... Dünkü salı günü İngiliz tayyareleri 

Dublin, 25 (A.A) - Hükümetin bir Timimi ve Gazele tayyare meydanları· 
emirnamesi, otomobil şoförlerine gece na hücumlar yapmışlardır. Avcı tayya
sefcrlerinde büyük dikkat tavsiye et- relerimiz bütün gün keşif faaliyetlerini 
mektedir. Memleketin her tarafında ma- idame etmişler, fakat hiç bir diişınan 
nia hatları kurulmuştur. Bu manialarda tayyaresine ı·astlamamışlardır. Düşman 
teşkil edilen karakolların işaretini din- tayyareleri Solluma bir hücum yapmıŞ
Jemiyen şoförlere ateş edilecektir. tır. Hasar pek azdır, bir mikdar ölii ve 

yaralı vardır. Arnavutlukta bır çok düş* Sofya, 25 (A.A) -10.095.022.000 man tayyoresinin bulunduğu Avlon~a 
KRALIN MESAJI levaya baliğ olan yeni bütçe münasebe- tayyfire meydanına muvaffakıyetli hır 
Londra 25 (A.A) - Noel yortusu mü- tiyle maliye nazırı uzun beyanatta bu- hUcum yapılmıştır. Hedefler, liman ve 

nasebetiyle İngiliz kralı İngiliz ticaret lurunuştur. sehir alçak bulutlarla lmpnlı bulunuyor-

Savaş güç olacalctır. Fakat biz zafer 
yolunda sapsağlam ayaklar üzerinde 
durmaktayız. Allahın yardımiylc adale
te ve sulha kavuşacağız.> 

vapurlariyle balıkçı gemileri mürette- du. Tayyarelerimiz bu bulutların için· 
bn1ına bir me-saj göndererek demi~tir * Londra, 25 (A.A) - Madenciler den birden bire cıkarak dtişmanı basla~ 
ki: birliği, yeni seneden itibaren hayat pa- halinde ynkalamışlardır. Tayyarelerı· 

- Düşmanın amansız hücumlarına halılığını karşılamak için maden amele- mizden bir kısmı yeı·dc bulunan ta~y!
maruz kalan ille siviller sizlersiniz. Va- ]erinin ~ündeliklerine altışar peni zam releri bombalarken diğer tayyarelerı~ 
zifenize cesurane devam ederek impa- edileceğini bildirmiştir. de hangarlarn ve binalara hücum ctm~s-
ratorluğun hayati malzemesini temin et;. ]er ve en nihayet çok aşağıdan bir mıt· 
tiniz. Cesaret ve cüretiniz şimdi aynı * Londra, 25 (A.A) - Royter ajan- ralyöz hücumu yapmışlardır. Tayyare
haşin hücuma maruz kalan vatandaşları- sına Tokyodan bi!diriliyor : Son günler- leriıniz meydandan ayrılırken meydan 
mıza ilham vermektedir. Vatandaşlar de Nazi hükümeti nezdinde Japon bü- artık dumandan gözUkmiyordu. Hava 
namına size teşekkür eder ve en samimi yük elçiliğine tayin edilen baron Koba- dafi barajı tesis eden bir kruvazör al· 
noel temennilerimi yollanın. Hepinizin tora Homora vazifesi başına gitmek üze- çak irtifadan ağır surette mitralyöz at& 
salimen avdetinizi temenni ederim.> re bugün Naga.zakiden hareket etmiştir. şine tutulmuştur. 


