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lskende1u11 kaza P. kongresi\ 
J)ünrtoplandı ve~yeni ,idare heyetini se · · 

1
--- çerek dağıtdk 

Vilayetimiz dahilinde i,Parti l_)erirı kendi muhitlerini alaka 
kaza Kongrelerinin sonuncu t dar ~den meseleler konuşul 
su olan İrk enderun g kaza muş, Va limizl~ Parti müfottişi 
Kongresi dün ö2'leden ıoara rniz izahat vermişlerdir. 

!Valimizle Parti Müfettişimi Bundan sonra idare Heyeti 
zın lıuzurile toplanmış ve seçimine başlanarak aşağıya 

rüzmameıindeki maddelerin adları yaı1h zevat intihap olun 
müzakeresine başlamadan muılardır 
evvel Partinin banisi Ebedi R · . D. kt T ı· t c· ı k 

eıs . o or a a 1ve e 
Şef Atatürkün aziz hatırasını Halkevi Reisi Cevdet Selçuk 
~ak.dis içi~ ~ dakika ayakta Muhasip Al1şelhum, aıahk 
ıhtıram sukutu yapmıştır· lara da Bayan Şükrü Kanatlı 
Bundan ıonra Milli Şefe Abdurrahman Mu rsal İbra 
bağlıhk ve tazimlerinin tel him Cerrah ve Yahya Kurtu 
grafla iblağına karar veril lan 

miş ve müzakereye başlan Yeni idare h~yetini tebrik 
mıştır · eder muvaffakiy~tle r dileriz. 
Mülhakattan gelen müm~ssil 

Hava Kurumu- ltalgaıı rical 
na gardım hattı kesildi 
Devam ediyor 
Türk Hava Kıırumuna yar 

dım faaliyeti ilerlemekte ve 
vatandaşlar bu hususta şük
rana layık bir canlılık göster 
IDektedi"\er. Dün kuruma yar 
dımda bulunan vatandaşlar 
ŞUPlardır. 

Lira 

Necip ve Hamit Hacıbal210 
Emin Murtaza 100 
Ali Seyfiddin 50 

Necip ve Hamit Bal ayrı 
ca ~uruma asli aza kaydedi
lerek sene de 20 şer lira taah 
bütte bulunmQŞ ve 40 lira da 
ha ödemişlerdir. 

-== . 
Ingilterenın 

h<trp gayelerı 
Yakında ilan edilecek 

Londra 18 A.A.- lkti 
aadi Harp Nazıra Davton söy 
lediği bir nutukta ezcüml~ 
demiştir ki: '"Harp gayelerı 
m;z hakkında yakınôa bütün 
dünyaya beyanatta buluna 
eağııBu borp i.talyanın yaptığı 
bir harp değil, Musolir.inin 
yaptığı harptir. Falrnt yolu 
f.muıda dnha müthiş bir düş 
nıan vı;r. Onu ezmeğe ko 
yulmahyız. Düşmanm kuvv~ 
ti eksildikçe bizim kuvvetı 
tniz artacaktır. Avrupaya yı 

Yecek girmesine müsaade e 
demeyiz. Çünkü düşmanları 
mız bundan istifade ~derler.,, 

Yun an ıleri harkeeti 

lngiliz ordusu Trab 
lusta ilerliyor 

Londra 18 A.A.- Rôy· 
terin askeri muharriri yazı· 

yor: ısır hududu.·.dak\ as-
keri harekat okada!" •iirat· 
le ilerliyor ki, hadisatı takip 
etmek güç oluyor. ltalyan
lar Bardiya limanının etrafın 
da muharebelerin devam:et-

tiğini kabcl.ediyorlar.Bunun ma 
nas•İtalyan ordusunuıl rücat 

battının tamamile krsilmemiş ol· 
duğuised~ büyük tehlikelere ma 
ruz olduğunu göstermektedir 
Eğer Bardiya İngilizlerin e· 
line düşerso- ki bu bir saat 
meselesidir İtalyan iaşe bat· 
ları Vı ! nakil vasıtaları tama 
mile ümitsiz bir vaziyete dü
şecektir. Büyük zaferden ııe 
suretle istifade edileceğini 
İngiliz başkumandanı pek 
ala takdir etmektedir. 

Trablustaki İtalyan or· 
dusu tamamile imha veTrab 
lus garp iş6al edilecek mi? 
bu suale ce1Jap verebilmek 
bugün mümkün değildir· Fa· 
kat her şey mümkündür. Di 
ğer taraftıtn bütün ltalyan 
ordusu çok insan kaybetmiş· 
tir. Buııların yerini doldur· 
makta mümkün değildir ln
giliı ordu~u şjmdi Sollum Li 
manmdan iaşe edilmektedir·. 
Bu iaşe Limanı yarın belki 
Bar diya veyahut Tobruk ola· 

cak.tır . 

Atina 18 A.A.- Yunan 
Yadyosu Yunanfo:-dusununbütün 
~epbede şiddetli bir ka:- fırtma 
••na rağmen ilerlt:diğini bildir 
nıektedir. İtalyanlar Tepe• 
delene doğru 'çekilmektedir
ler. Birçok mevziler Z•pt~· 
dilmiı ve eairler alınmııhr. 

Nihayet ltalyan manevı

yahnın bozukluğu, iaşe me1d
delerinin kıthY,t hep lehimi
ze krydeı lilen unsurlardır. 
Vaziyet çok şayanı memııuni 
yet ve müsaittir. Bu boz· 
gunun aakeri tesirıerdeıı zi
yade bütün Afrikada, A&ya
da, lslam ve Aarp aleminde 

Amerikanı!" 
lngilterege 
yardımı için 
çare bıılundu~ 
Harp levazımı lngil 

tereye ödünç 
verilece 

Vaşington 18 A.A --Ame 
ri~ anın İngiltereyt• yardım 
~tmesi v müdttfaasını ,.kuv· 
vetlendir esi için bütün harp 
levazımının lngiltereye ödünç 
verilmesine dair bir kanun 
layıhası hazırlanmıştır. 

Bu ıayıha 3 kanun.sanide 
kongreye verilecektir:Cümbur 
re1sı Ruzvelt bu hususta 
gazetecilerin muhtelif suali" 
rine şu cevapları vermiştir: 
" -lngiltereniıı biitüıı sipa· 
rişlerini kahul edt"rek !ıarp 
lev:ızımını iğreti ol ırak vere 
ceğiz. Bunlar harpten sonra 
eğer iyi ve kullamlecak hir· 
halde iseler ayn .. n Amerika 
ya iade olunacak ve kayb 
olanlann beddi ödenecektir 
Bu hareketin Amerikayı 

Almanya ile harbe süruk1e· 
miyecegi kaııuatındayım. 

Yeni plan, tıpkı ~viııde 
yangı ı çık an herhangı bir 
adama komşusunun yardlm 
etmesidir. 
E~er bu komşuda y.ıngm 
borusu varsa derhal komşu -
sunun musluğuna takar ve 
b !'delinin 15 dolar olduğu • 
nu sormaz. Yangından sonra 
bu boru eğer kulleımlacak 
bir halde ise teşekkürle iade 
edebilir. Değilse evinda yan· 
gııı çıkan adam bunun yeni· 
sini tedarik ederek iııde ia
de eyler. Bu mesel enin hal· 
li Amerikarıın lngilterey; 
yardımı esasına dayanmaktır 

w 

Göbelzin bir 
nutku 

Almanya attığı adım
dan geri dönemezmiş 

Berlin 18 A.A.- Ham· 
burgta ameleye hitaben bir 
nutuk söyliyen Alman pro· 
paganda Nazıra Göbelı ez· 
cümle demiştir ki: 

.. - Bilhassa lngiıtercye 

karşı yaptığımız fıarp, 80 
milyon Almanın bayat me
mat neselesidir. Almanya at 
tığı adımdan geri dönemez 
Alnıan deniz teslihatmı gün· 
den güne takviye eden ame· 
lemiz· lngiliz bava ı'tkmları
nın sanayiinıizi ciddi surette 
tehlikeye koymadığına şahit 

tirler" 

Fasla I span-
gol tahşidatı 
Fransızlar da tah
şidata .başladılar 

Londra 18 A .A.- .Nivz 
Kronikl gazetesinin yazdığı· 
na göre, lspanyollar, Fran!lıZ 
Fası hududunda askeri ta\ışi· 
da ta başlamışlardır. f ransız 
laım da lspanyoı Faaı hudu
duna büyük mikyasta -asker 
tahşid ettikleri haber veril· 
mektcdir. 

Fransa da 
Olup bitenler 
Berlin 18 A. A. - Al -

man Büyük Elçisi Aben dün 
Vişiye gi.ierek Mareşal Pe· 
teu:e yalnız olarak iki buçuk 
saat görüşmüş ve bundan 
sonra mülakata Laval da iş· 
tirak ederek yanın saat da 
ha sürmüştür. 

Harp müsle!'na olnıak iizere 
İogilten~ye yardım için elimiz 
den gelen he .. şeyi yapacağız. 

Londra 18 A. A. - Vi 
şidcn gden malumatit göre, 
Lavalin azli hakkındaki s~· 
bepler henüz tttmamile ay · 
dmlanmamışhr. Lavalin Pe· 

5 
SONDAKfKA 

Alman9a 
Fransız toprakla
rından aske.- geçir 

mek istemiş 

Londra 18 A. A. -- La
valin azli .hakkında Taymis 
gazetesinin Nevyork muhabi 
ri Vişiden gelen haberlere 
atfen ~unları yazmaktadır : 

Lavalin Mareşal ~Petene 
karşı bazırladığı komplonun 
akim kaldığına ve Lavalin 
tevlcifine dair Vişiden gelen 
haberi djğer bir haber takip 
eyledi. Bu haber, Fransada
ki vaziyeti endişe ile takip 
eden Hitlerin Fransayı işgal 
etmek istemesidir. Diğer ta 
raftan Almanyaınn Fransaya 
müracaatile ltalyaya yardım 
için Alman ordularının Fran 
sız topraklarından geçmesi -
ne müsaade edllmesini iste
miş ve bu teşebbüsü Laval 
vasıtasile yapmışlardır. Fa
kat Mareşal Peten Almanla• 
rın bu teklifini kati surette 
reddeylemiştir. 

Laval Paristen Vişiye ğ'; 
lerek Atman teklifini Mar~
şal Peteoe söylediği zaman 
Peten Bunu reddedince ke~ 
disini tehdit etm~k istemiş, 
fakat derhal çağrılan muha
fızl r vasıtasile Lava) tevkif 
olunmuştur. 

tene bir komplo hazJrladığı 
hakkındaki rivayetlerin ibti· 
mali pek azdır. Çünkü La • 
v~l, balkın kendisisini hiç 
sevmediğini bilir ve Mareşal 
Petenin sempatisinden istifa· 

ı deye çalışırdı. Diğer taraf • 
tan şimdi iktidar mevkiint: 
gelen Flanden, Almanlarla~ 
işbirliği ~yapmak istemekle 
be:-aber, Fransız müstemıe
kelerile donanmasının Al • 
manlara teslimine taraftar 
değildir. 

6 
Bu bizim bitaraflığımızı ihlal 
~tmez. Bu p lan üç dört haf 
tadanberi tetkik edilmekte 

idi . Bunun için kaf\ derece 
de para mız vardır. 

ita/gaga 
50 t>İn Alr ..... an aske 

ri gönder~lmiş 

Amerikalngil
terege 10 mil
yarlık malze-

lngiltere 
Habeş Imparatotu 

na her türlii yardı 
dımı yapacak 

LonJra 19 A. A. - A-

Londra 18A.A- Hitlerin 
şimdiden lta{yaya 50 bin Al· 
man askeri gönderdiğine da 
İr Belgraltan vı!rilerı haber· 

ler henüz teeyyüd etınemiştir. 
Bu haherin doğruluğu hakkrn 
da şüphe edilmektedir. 
. 
Amerikr v Avrupadc: ve hat 
t& Alma. yada ~büyük t,.siri 
olacakhr. Bu zafr.r bitlerin 
karşıb~ştığı meseleleri çok 
daha güc bir hale sokacak-

tır.,, 

• 
meverıgor 

Evvelki iki milyar 
lık yekun buna dahil 

dt-gildir 
Vaşinscton 19 A.A.·- A· 

merika Cümburreisi Ruzvelt 
İngiltereye kiralanacak olan 
tayyııt.re ve harp malzemesi· 
nin 9 milyar 50 milyon dolar 
kıymetinde olduğunu söyle· 
miştir. Evvelce İngilterenin 
Amerikaya ısmarladığı iki 
milyarlık harb malzemesi bu 
yek.tine dabil değildir. 

vam Kamarasında Habeşis. 

1 
tan mes~ıesine dair sorulan 
hir suale cevap veren Hari· 

1 ciye müsteşarı Batler demiı· 
tir ki : 
" Hıbeşistandakı şartlar !ı•l: 
kında malumat almak şüphesiz 
güçtüir. lngiltere hükumeti 
gerek Habeş imparatoru Ha 
iieslasiye ve gerek H:ıbeşiı· 
tanda memleketlerini kurtar 
nıak istiyen ihtilalcilere müm 
kün olan her türıü yardımı 
yapacaktir. 

• 
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Ya, dzmsevenler Cemi9eti 
Nizamnamesi 

-2-
keY. beyetioin fevkalade içti· 
maını isteyebilir. 

Alman taz
yıkı Üzerine 
Fransada bir İhtİ· 
ıaf çıkması müh-

tem el 
Iı - Merkez heyetinin ra· 1 

poru ile bütçe layıhasının tet 
kiki ve gelecek sene icraatı 
nın tayini için beşer, kişiden Yeni harp Londra 18 A. A. -
Mürekkep olmak üzere idare Deyli Telgraf gazetesi Nev· 
bi!tçe ve program encümen· usulü yorktım haber alıyor : 
1er1 namı il~ iki ,..ncümen in· R Fransada Lavalin çekil · 
tihap edilir. öyter ajansı Al tan mesile Almanyanm Fransaya 

Hl - Gelecek sene bütçe yaya cevap verlyor bir ültimatom Vt-rerek işga· 
sini tet~ ik ve tasdik ~der ve Londra 18 A.A.-

1
AI· lin genişlt•mesini ve Almar 

cemiretin varidat ve masraf· msn radyosu İngilizlerin Af askerlerinin Fransıı toprak· 
)arının heyeti ıımumiyesi, mev rikada kazandıkları zaferi !arından ltnlya)a geçmesinin 
cut parasını gözönimde tuta Alman harp tekniğini takli- meşru uir ha~ olarak ~anın· 
rak icabı halinde kazalara a} dl borçlu olduk!arı hakkın· ması istendiğ\ sövlenmektedir. 
rılacak yardım miktarını ve daki neşriyatı üzerine Rôy· Alman Hüyuk Elçisi Abenin 
umumiyetle merkezler var i· t'"r Ajans nm askeri muh&r Petenl"" vaplığı ;söruşmt:ııin 
da.tınd&m merkez heyeti em· riri şu cevabı v~rmektedir: ilk tesiri Lıı.valiıı serbest 
rine ay;ılacak yardım mikta '·- F\lhakilca bu çok ~id· bırakılması olnıcştur. 
rmı ve umumiyetle merkeı detli hücumlarda muvaffaki- Mare;.al Petı:n. La•dliu 
ıer varidatından mt:rkez he· yetin sırra, Holanda v~ ,Belçi· sözüne kanıp Parıse gıtseydi 
yeti emrine aynlacak mikt.ı kad~ cereyan eder. harplerde Çekoslovakya Cüm urreısi • 
n tayin eder:. edilen tecrübelerin neticesi· nin aki.Petir e uğr<ıy~ıcak ve 

V R d d. orada '"enaisine zorla bır ı - uzııame e mevcut u.,. 
ve aza tarafından teklif edi- ltalyanlar bütün muah ede imza ettirildikten 

1 · J • sonra, a~ıl hastalıaınd tutul-
e•ış en goruşur. tayyarelerini T'"ab 6 

V ~ Kongre merkez heye duğu bahan e edilerek ikh • 
ti azasını ve sene içerisiHde lusa göndterdiJer: dar mevkiıııe Lava) getıriıe 
vuku buiacak açtk yerlere Londra 18 A .A.- hal- Cı"!lııti. Fakat l>u kötü niyetı 
~xa olmak üzere merkez he yadan gelen haberler göre, se2~n Peten, Dış mem!ekel· 
yeti arasından nısfı mikdan İtalyanlar muvazeneyi tesis le rle Vişi arasmdaki teiefon 
•amzet seçPr, için elde m~vcut ~ütün tay· muhaberelerini kestirmiş ve 

VI - Umumi heyetin mÜZR yarelerini Trablusa gönder· Lav i\ lİ tevkif etmiştir. 
k~re ve zabıtları reis ve n is mişl~rdir. Fakat bu tayyar~· Hadiseden ço~ hıddeıle· 
vekili ve iı.itipler tarafmdan ler için benzin bulmakta nen !iitlerin derhcıl Aberı1 
inı-z1tlanarak saklanır. müşkülat ç ekmektedirler. Di· Parise bildirilmektedir . Ab 

vı. - Murahhaslar sene· ğcr tnrahan Habeşitıtan vo "'"· Pt!len tarafından ver. t'!· 

R lik ııaporlarım okurlar. 12 .tdudaki İialyanlu rııı va· cek menfi cevabın, Fransa· 
Madde 19-- Umumi Kong ziyet.i de çok müşkulle:;ııııİş· Jaki i:;;gal mıntakasımn da· 

renin f evlcalade olari$!c top· tır. ha çok genışl~ınesine sebep 
•anhsında ruznamede yazılı Sollumun zaptedilmesilt-{ngi o ac ğım Peteııe söyleyip 
ınaddelt:r görüşülür. lizler içiıı d .. ııizd~ıı w u vasıJla 1>.Ö) tem ediği malum değ il lir. 

Madde 20 - Merkez he.. ve harp levazımı "'dariki_iro Alman !!Skerlennın Fran· 
yeti ilk sene teşkilde a:ıala· kanıda hası l olmuştur . sız topraklarından l tal>·aya 
n soçer. Azaların hizmet Ba. diya civarında çok geçnıesını Mai e~al Peten 
miid<letieri bir: St!ne<lir. T ek şilf defli ıu uba.-ebder deYUm güç reddedecektir. Donanma 
rar intihapl~n ceıizdir Kon· t'1mt'.ktt>dir. ve \. ~torıü İngi- ya g elince : Bunun Alman 

ıre her sen • yirmi ıki aza intİ· l ı z lrn\ v'elleri ) Ol sçarak 1ler yaya tt"slimi takJiriude 'mü· 
h,b eder. lemt'ktt-di~l,.r . Bardiyadan rettebat arwuude çıkacak 

fEMfGON 

Resmi teb- Havalarda 
t ·----

/iğler : Almanya~ .. ve .fngiite 
lngiliz tebliği reetüzerinde:ibom-

Londra,.,18 A . A. - Res· bard~maular 
mi tebliğ :• Londra 18 A. A. - Ha 

Dün gece fena hava şart va Nezaretinin tebliği : 
larına rağmen, küçük bir fi. Dün gece tngilit 
lomuz Manhaym şehrini bom tayyareleri Almanya .üzeriO:-· 
bardıman ·etmiş ve ~vvelki de uçarak çok ;şiddetli hü . 
gece yapılan hücumlar -neti · cumlarda bulunmuşlardı::-. 
cesinde çıkan yangınların de Yüksek sanayi merkezi olan 
v ·'" eUigi görulmüştür. Fran Men hayım iizerine 7 saat de· 
s•z ahilleı indeki Alman üs- vaın eden bir hava hücumu 
le-ri de ınuvaffakiyetle bom· yapılnıı1tl'·. Buradaki boınba 

, 1 

bardıınun edilmişti r . ve tayyare ıabrikaları ,i\lev~ 
Afrikada : ıtalyaıı So· ler içinde katmıştır. 

malisindeki mü ıim mevkile· Diğer taraftan Berlin Ü· 

re skerlerimiz hıicum etıni~ zerine de çok şiddetli bir 
v bu hücum hava kuvvdle· hücum yapılmış büyük elek· 

1 

rimızin tez ıhüra tile çok iler· trik santralına ve Demiryo· 
}Pmıştir. 75 ltalyan esir edil· 1u ittisal noktalarına bomba 
mi~, miJhim miktarda harp lar düşmüştür. İkinci akın 
malz~mesi iğtinam olunmuş· sabaha karşı saat 3 te baş· 
tur. lamış tam isabetlerle yangın -

Al an ebliğ hır çıkmıştır. S<thildeki liman ! 
lara Jci hücum edilerek dok 

Bt-rhn i8 A. . . - Al· l b b 
mım t blıg-i : arcı om alar atılmışhr.I 

Duıı f.!t>C nuhlrebe tay· İngiliz donanması 
yan•INimiz lngıtter"' Üzerin· nereye gidıyor 
de uç.ırak a5keri t:-hemmiye· Elcezire 18 A. A. - Al 
ti haiz h .. ddleri bombardı • man Ajansı ,ildiriyor : ~ 
man etmiş, yangın ve inf ıl.ık M,1 htelif ..-sınıflara-.mensup ~ 
lar çıkarmışlardır. E vvelce 12 harp gemisinden mürek· 
bombalanan bir fr·brikanın kep bir lngiliz fıl03U bura· 
haleıı vırnmaktd olduğ'u görül dan g-eçıni;i v~ Cebelüttarık 
müştür · tan Atlas denizine doğru ' 

İngilız tayylireler! de Al· yollannıı ·tar. Gemiler gider· 
manyanııı cenubu garbisinde k~ıı harç tayyareleri üzerle 
ki şehirlt"r u~erine bombalar riı·d~n ucmak suretile lirefa-
citmış v~ ıkı tayyu duşurul kat etm kk idil r . ·~~ 

muştur. 

Yunan rebıiği 
Atina 18 A. A. - Yu • 

nan Emniyet Nezare tinin teb 
lıği : Dün memleket d .thilin 
de Jüşman teırafında ıı biç bir 
hav et hücumu yapılmamıştır. 

ıısmdn ağır zayiatla çekilmek 
tedir. Aldıgımız esirler ara • 
sında bir de Yarbay vardır. 

Napoliuin boınbar
dunanı 

Balık av,müza 
gedesi 

Hatay Defte~darlığmdan: : 

Madde 21 - .. Merkez he· Tobı uğa kadar olaıı ~abadaki kurg-;t~ahk uaZ4rı dikkat.- a 
yeti beı sene Kongre bittik tayyart! meydan\ ırınıo lıepsi hnank bundaıı vazgeçil •• iş· 
tt: n sonra alcdedeceği bir iç ~ şiddetlı bir bombardımana ti r . Londra 18 A. A. - in· 

· tinada bir reis, bir reis vekili tabı" t utulnıu<:.4 •·r. gı' l"z ... t'·u l A e "k d k" 
... l.. Peten bu p:..ızaı lığı kabul 1 m .. u a ı, ın n a a 1 

bir uınunıikatip ve bir muhasip Kı~l .. larlcı .. ~keı-i kampla ede"se Frı.m:,ada k ·ılacak ak muvaffakiyttli harekattan 
1 

.Süveyctiye nahiyesi sahille
ri İle Ast nehrinin Süveydiye ~ 
nahiyesi hududunda cari ve 
denize muıısab olan kısmında 
avlanacak olan bal,klardan 
alınacak saydiye resminin ka· 
nµııus nı 940 ten 31 kanunu 
evvel 943 tarihine kadar: üç 
sene müdd~tle açık arUırma· 
ya koııulrr:uş isede talip zu· 
hur etmedfginden 17·12·940 bir veınedar intihap eder. r u da 12 bi.ı kilo boml·a ı:t· k 1 m .. nınu11ıyetle b"b eder '-si ta dirde Fran&ız topra lda· '· 

1
• • ı. . "' ,, eK: 

Madde 22 - Merke7 heye t ı t N l h k ı mış ır . rını terke davet edı lecekcir . 1 apoıının ln~p ız ava uvvet 
ti bütüıı merkez heyetleri· D · d• 1 f d L b d • ' e neye r ucat e ı 1 Fakat Peten Fransayı terke· erı tara rn en uom ar ıma· 
ain, doğıud~n doğruya ken b d k. ·k· i t l 

1 demi yec•·ktir Çünkü Fra"sa mnı ve ur.ı a ı 1 ı a yan 
1 eiıine'! bağlı şubelerin mer• yor a , t k t . • - . . . hnıp gemisine tam isabetler 

oiidir. Merkez Heyetı Cemi· Kahin: 18 A.A.- lngiliz ~1 
:• e U:~yec~gım ~ıamuBsu vaki olduguııu tebarüz ettir· 

1 f . , uzeruıe- saz vermı~hr . u k d" I 
yetin iş erini te ttş ve ~on· hava kuvvetlerinin resmi teh . d . F aı•• le ır er· takdır e, bugun ransada M . · . 
greye verilecek senelik mu· liiine ~·öre, Baı-diyada sıkıştı bulunan birçok kuınaı1daular iısı~ hllduduud~kı 
vuzerıei hesabiye raporun u rılan lt•lyau kuvvetl~rinin bu Veygaodın emrine girecek· lngılız a~kerlerı 
ve liyihalarını ve rüznanıeyi mevziin 2.)0 mil ga rbinde Jerdi r. Veygandın, ) akın da 
Vt! !üzüm görüne esas nizam olan Derııeyejdoğru rücat et. Frau'1ade ihtilal !çıkac. ğma 
nameyi ve Cemiyet Dahili tikleri gorüldüğıi bıld mek- Odlr rapc.rlar aldığı söylen· 
Nizamnamesini ve ıizım o·e t J" R·· t d ıt 1 k & e ır. uca e en a yan ı· ınekt~dir. 

Jeat !!talimatnameleri yapar. taları lnyiliz tayyareleri tara 
Mskcz lıteyeti Cemiyetin bü fından mitralyöz ateşine lu· Labal Pari.st 

Londra lö A. A. Mı· 
sır hududundaki son taarruz 
h rek3t nı :ııutrısa•aıı bı( tir en 
re n~ Lir teblig ueşroluıımuş 
tur. ltıgiliz kıtaatı arasında 
imparator uğun her tarafııı · 
dan gclıni~ her turlu din ve •w .•uan.elelerini tedvirıe tulmuftur. 

selihiyettar a ve ~ kongrq e 
kartı eg•ne meıul bir he· Amerikanın yardı-

Vişi 18 A. A. Serbest 1 mezhebe menıup birçok tas 
bırakılaıı Lıavctl husuı;ı olarak kerler vardır. Ve bunlar şid 

yettir,. mı meselesi 
Madde 23 - Merkez he· Nevyork 18 A.A.- Cüm 

Parise hıueket eylt:miştır. l detıi kuııl fırtıııa lanı ,, rağ 
men büyü' bir kahramanlık 

yeti~kendi araıında kararfoş hurreiai Ruzvelt Vaşinıtona 
tıracağı..,muayyen gün ve Sil döner dönmez Amerikanın ferber edilmesi ve lımm u 

Datlerd.e toplanır. Azaların İngiltere ve Yunaniıtana da· nın harbi kazanın ması luıu 

"ı• soğukkanlılıkla ı;nrbet 
mektedirler. 

tarihinden 26- 12- 940 p r 
şNnbe gür:ıi saat 1 :i e kada~ 
uzatılmıştır. 1 

Talipl'!rin bedeli ınuham 
meni olan 435 liranın yiizde 
7 ,50 nisbetind• ilk t~minat 
akı;alnrını yevmi mezkurdan 
evvel mal sandığına yatlrarak 

"'arttırmaya iştirak etmeleri. 
Şartnam~yi görmek isti • 

ye!ııierin varidat Müdiirlüğu• 
ne müraı!aut etmeleri iran o• 
lunur. 

Gündüzde 
iki film birden : lSPAN, 

_ ~011. ÇiÇEKLERİ ve AK~ 
KARTAL 

YakınJ !l : Türkçe sözlüt Ü· 
MiT Şarkısı • 

Halkta 
Ar:tuıuın urni üzaiııe üçte birinden :bir fazlasile f ha çok yardım etm~sini ısrar mu işaret .edılmekte ve Ame-

teplamr ve mevcut azalann· in istiyen birçok müracaatJar rıicaıun İngı}t .. reye lıertürlü 
tolduiile karar verir. Reis 1 k.uşısında kalmıştır. Memle- muaveneti y~pmağa h~zır 
giroce~i lüzum üzerine mer ' ketin bütüll kaynaklarının ıe- \ bulunulması ıstenmektedır. CH . 

eşriyat fvlüdurı.i GÜNAHKAR KIZLAR 
pek yakıııd.t Turkçe sözlı.i"" 

' ' K r A., ..._ Tüccıır Horn ve Tarzaıı -: .. 
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