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SA vE AçıK Hariciye Ve-• 
Örçilin hita- kilimiz Beya
esi, papalık oatta Bulundu 
makamının 
ey an namesi! 

-m-

B ay Çörçilin ltalyan 
milletine yaptığı ta-

ibi hitabe, askerlik ve po· 
'tika edebiyatının ikna edici 
~ok kudretli bir mantığın 

• iç ölmiyecek, yıllar geç· 
'kçe kıymet ve kuvveti 
ttacak bir şaheser sayıla· 
ttktır. Bu tarihi vesikada 
ıilizlerin ltalyaya vurduk· 

~tı kahbar darbelerin, ltal· 
'llları dünkü dost ve müt ... 
lefikleri Fransaya ve lngil· 
tereye karıı maksatsı% Ye 
''-11rauz bir şekilde saldıran 
1•1t bir •damı, Italyanın 
~•ıından uzaklaıtırmak için 
••rulduğu izah ve ispat 
Olunmaktadır. 
, Bu sözlerle Çörçil demek 
lıtiyor ki: ltalyan milleti ile 
-lalaımağa, barıımağa hazı
tıa, fakat italyanların lngi· 
~llerin en biaman düşman-
ltrı yapmağa çalışan bay 
'1uıolini ile biç bir zaman!., 
Papalık makamının Noel 

)ortusa münasebeti ile neş
, ~ettiği beyannamede bütün 
, 111ıanlara barış ve anlaşma 

lt•aiye ederken ortaya, ze
~tbiri kurtarmak arzusu ile 
•öz arasıoa bir de yeni ni· 
ttlD tabiri sokuyorsa da ne
~ce itibarı ile haksız hü • 
tnlara, u ğrayanlırın k~ndi • 

lerini müdafaada haklı ol
.. duldarını da itiraf ediyor ki 

b1111daa maksadı Yunanlıla· 
tın uğradıklar1 haksız taar· 
•ıaı ve tecavüzdür ki bu 
İtirafın da hedefi, Çörçilin 
~iç affetmediği ve etmiye· 
teği o tek adamın tüken· 

" '-'ez ihtirasıdır. 
" Hulisa gerek ÇörçiJin 
" İtalyanlara yaptığı hitap ile 
" ~apanıa biltiin dünyaya bi· 
" taben neırettiği beyanname 

derin bir surette tetkik edi
lirse bugünkü facianın ha· 
~iki mesul ve suçluların 
~İIDler olduğu kolayca mey

: dana çıkar. 
SIRRI SANLI 

evel orduya 
bir mesaj 
gönderdi --· kahire (A.A) - Orta 

"tk İngiliz orduları başka-

~ 
~•ndanı general Vevel Mı

:_ ••tdaki kıtaata bir mesaj 
~ t6ndererek Noel müoase

t~tile hararetli tebrik ve 
'lllea11ileriai bildirmiıtir. 

Ankara - Cümburiyet Halk 
partisi meclis grubu dün 
toplanmıştır. Ruznamede ha
riciye vekilinin izahatından 
başka bir şey yoktur. 

Hariciye vehili 8. Şükrü 
Saracoğlu kürsiye gelerek 
son vaziyet hakkında bir 
saat süren beyanatta bulun
muştur. 

Hariciye vekili bazı hatip· 
lcrin suallerine cevap vermiş 
ve beyanatı umumi heyet 
tarafından tasvip edilerek 
içtimaa nihayet verilmiştir. 

Amerikan 
Gazeteleri 
Almangaga-şiddetli 

hücumlarda bulundular 
Nevyork (A,A)-Berlinin 

Amerika limanlarında bulu· 
nan vapurları hakkında yap· 
tığı tehditler bütün Ameri· 
kan gazetelerini Almanya 
aleybınde neşriyat yapmağa 
sevketmiştir. Nevyork Tay· 
mis gazetesi diyor ki: 

"Bügün bu gibi tehditler· 
le Amerikanın siyasetini de· 
ğiştireceğini zannedenler 
pek yanlış malumat sahibi 
glduklarını ve karşılarında 
kolayca mağlup ettikleri 
küçük devletler bulunduğu
nu zannetmektedirler." 

ln2ilizlerin 
lôğatında mev 
cut olmıyan 

kelime 
Vaşington (A.A) - lngi

liz satın alma komisyon 
reisi gazetecilere demiştir 
ki: Bugiinlerde silib ve saire 
imalinde gösterilecek sürat 
İngiltere için mühimdir. Ga-
zetecilerin bir yıkılma tebii
kesi mevcut olup olmadığı 
hakkındaki suallerine reis 
şu eevabi yerıaiıtir: 

"Yıkılmak mı? Bu kelime 
bizim l6ğatımızda yuktur.,, 

Katimerini 
gazetesi e 

diyor 
Atina (A.A) - Katiaıe· . 

rini gazetesi yazıyor: 
logilizler ve Yunan hlar 

hıristiyan milletler oldukla
rından noel münasebetile 
barış düşünmeleri tabl' dir. 
Galip İngiltere ve Yuncınis· 
tan böyle bir şey · düşünü
yorlarsa bunu · iosanhk ve 
medeniyet duyğularnıa isti-
naden il§o ediyor. Bugün 
bir barış temini vaziyeti 
takJir etmesi lazım gelen 
italyan milletinin elindedir. 

Sabık Kral 
Karolun haya
tı tehlikede 
Londra (A.A) - Royte

rin muhabirine göre: sabık 

Romanya kral Karolun ha~ 
yatı tehlikededir. berlinin 
emrile ispanyada bir otelde 
mevkuf bulunnn bu }nalla 
bizim münasebetimiz yoktur. 
Fakııt bunu yapan ispan· 
ya hariciye nazırı unut· 
mamalıdır ki bayatı bugün 
tovkif ettirdiği kral Karola 
medyundur. Vaktiyle Ro
manya sefaretbanesine iltica 
eden bu nazır Barselon 
bükômetioe teslim ettirsey· 
di o hayatta olmıyacaktı. 

Noel gecesi 
harpsız eeç

miştir 
Londra (A.A)-Dün gece 

şafak vaktına kadar İngil
tere üzerinde düşman hava 
kuvvetleri tarafından hiçbir 
hareket görülmemiş ve No
el srecesi alarm işareti ve· 
rilmeden geçmiştir, 

Noel münasebetiyle bütün 
gazeteler intişar etmemiş. 

'1 

Erzincande şid
detlı 

0 ki zel
zele oldu 

Ankara (A.A) - bugün 
sabahleyin 1,35, 2,30 da ce
nupten şimale doğru Erzin· 
canda şiddetli iki zelze ol
muşruı da hamdolsun hasa
rat yoktur. 

Çörçilin nutku 
ltalyan esirle
rinin ellerinde 

Londra (A.A) - Çörçilin 
İtalyan milletine hitab n yap
bğı beyanat italyanınca ola. 
rak Aferikada bulqnan ital
yaa eıirlerine dağıtılmııtır. 

v; lım zin 

KÖ. -.. u 
N 

Vtılimiz B. Fuad Tuksal 
Valimiz B. Fuad Toksal 

dün gazetecilere beyanatta 
bulunarak demiştir ki: 

Vilayet bütçesinin 300 bin 
liralık açığının kapatılması 

şekli hakkında gazetlerimiz
de zaman zaman yapılan 
neşriyat üzerine b zı tavzihi 
lüzumunu buldum. 

Maliimdur ki vilayetimiz 
mahalli hizmet12rinin matlup 
vaçhile temini için bütçeye 
kafi tahsisat konulması za· 
rureti üzerine 300.000 lira· 
lık varidat noksanlığı kar
şısında kalınmıştır. Bu açı· 

AK
ALINDI 

ğın kapatılması ve bütçele· 
rimizin de tasdiki imkinı 

hcı sıl olmak üzere alakadar 
vekaletler nezdinde teşeb
büsata geçmiştik. 

Bunun milli bankalarımız· 
dan biriodea yapılacak bir 
istikrazla temini şekli muva· 
fık görüldü , Maliye vekile~ 
tince sorulan bazı noktalara 
da cevap arzetttik. 

Ahiren buna ait kanan 
layihasının büyük millet 
meclisine takdim edilmek 
üzere otduğu anlatılmıştır. 

Kanun çıkınca açığımız ka· 
panmış ve büdcemiz tasdik 
edilmiş olacaktır. 
- Devamı 4 cü sahifede -

,Emniyet Müdü
rümüz iyileşti 

--o·--
Bir müddettenberi rahatsız 

bulunan çok değerli Emniyet 
müdürümüz B. Said Özgürün 
iyileştiğini memnuniyetle ha
ber aldık. Sayın müdürümüz 
bir kaç güne kadar vazife· 
lerine devam edecektir. 

E k k B k.d "b' ancak san'atkir ruhlu bir r e - ana es ı en en 
. . 1 b'I' · demiyor midin şimdi adamla bırleşarsem meıut o a ı mm,, ' 

neden böyle diişünceli ve gayri memnun görünüyorsun 1 

Kadın - Şimdi bir kömür tüccarı ile birleşmenin daha 
iyi olacağını aalamağa başla yorum ..• 
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Çoçuklard ~oğuk 
al2ın ığı 
---uuTinuıımı---

Çocuk yaşında birçok hastalıkların se
beplerini halk, soğuk algınlığına atfedi
yor. 

Aeeb soğuk algınlığı denılinee, ne an
la~ıhyor. 

Bunu tetkik edelim : 

Bazan bütün vücudun, mesela soğuk ha
valarda gayri kafi elbise ile üşüdüğü, ba
zan mesela, ıslak çoraplarla ayakların üşü
düğü,, yahut soğuk taşlar iııerine otur-

makla, yahut ta pencer ve kapının ayni 
zamanda açık olması sebebi} le (bava ce
reyanı-kurander) neticesi soğuk algınlığı a
dan bahsedilir. 

Bu soğuk almanın neticesi de yukarı 
nefes yollarının ateşli ne:zleleri şeklinde 
görünerek, hekimler dahi bu hastalıkları 

yanlış yere soğuk algınlıkları, y but soğuk
lama diye tavsif ederler. 

Keza bu neılelerin neticesi olarak hasıl 
olan ciğer iltihapları, orta kulak iltihapları 

hep soğuklama ile izah edili ·. Y ıne hid 
mafsal romatizması dahi soğu~lamıya atfe
dilir. 

Halkın, hastalıkların sebeb"ni izah etmek 
ihtiyacı, çocuğunun üşüdüğüne kanaat ge-

tirdiği zaman tatmin edilmiş olur ve bu 
ihtimali de daima bulmak mümkündür. Her 

hangi bir :ıamanda pencere nçtkkea, oda 
kapısı da açık kalabilir. Her hangi bir 
yerde çocuk beklerken, rüzgar ve soğuğa 
maruz olabillr. 

Otobüs, ıimendüfer veya tramvayda 
pencerelerin iyi kapanmaması yüzünden 
cereyan olabilir. 

Soğuk algınlığı meselesinin fenni ciheti
ne geline~; eski ve yeni birçok hekim ho
caları, soğuk algınlığının birçok hastalık
lara sebep olduğunu ve bilhassa kuron di-

ye anılan cereyanı havanın vücut üzerine 
mutlak tesirini kabul etmişlerdir. 

Bu fikirler, mütalealar doğru ise hepimiz 

her gün bu gibi ahvale maruz kaldığımız 

halde niçin hastalanmıyoruz, sualini sor· 
mak pek yerinde olur. 

Kodonski ismindeki bir zatın kendi üze
rinde :zapbğı te-rübeler, hekimler nezleye 
bronşide tutulan, lombago ve adale roma

tizmasına mükteli olan bu adam, evvelce 

ıoğuk algınlığına karşı çok dikkat ve ih

timam gösterirken, tecrübelerini 57 yaşın
da yapmış ye bunları 63 yaşında tekrar 
etmiştir. 

-(Sonu Yarın)-

Kuma~ ve Mobilya Boyaları Geldi 
(Telefon 3882) 

l'li•Hına sal] , 

Yunanlılar 
Berat Kapı

larında 
---o-----

Radyo ga'letesine göre 
bir müdd~ttenberi hafif dur
gunluk gösteren Yunan ha
rekatı son 3-4 günde yeni· 
den inkiıaflar kaydına baı
lamıştır. 

Cephenin iki kısmında 
stratejik bakımdan. mühim 
mevziler ve mevkiler zapte
dilmiştir. 

Göriceden batıya ilerliyeo 
Yunan kuvvet.eri çetin mu-

harebelerden ııonra İtalyan
lar tarafmdan kuvvetla ta h
kim edilen Tir:ıoriça suyu· 
nun batı tarafına geçmişler
dir. 

Şimdi burada bir köprü 
başı tesis eden Yunan kuv
vetleri muvaff akiyetlerini 
süratle geniştetmcğe ve Be-

rat istikametin de ilcrlemeğe 
gayret ediyorlar. 

Kilisuranın şimal batısın .. 
daki harekat Yunanlılar he
sabına çok büyük muvaffa-

kıyetler vadetmesi bakımın
dan ehemmiyetlidir. 

Tepedelen·Avlonya istika
metinde harekat ta müte-

madi surette hıkişaf halin· 

dedir. Sahil cihetinde İtal

yan mukavemeti kırıldığın
dan Yunan kıtaları Avlonya 
istikametinde ilerlemeleri 
devam etmektedirler. 

Bardiyada mahsur kalan 
general Bertin in kumanda· 
sındaki İtalyan kıtaları kuY-

vetli bir kaç tahkimat hat
tına dayeuarak müdafaada 
bulunuyorl.ar. İngilizler se
bepsiz zayiat vermemek için 

esaslı hazırlıkları müteakip 
harekete geçmeği tercih et
mektedirler. Berdiyanın zap
tının gecikmesi bu sebepten
dir. 

Güzelyalı hal
kı kömürsüz 

---o--

Güzelyab haikı iki rün
deoberi kömürsiizdür. Halk 
bu yüzden çok sıkıntı çek
mektedir. Bir çok işçi kadın 
ve çocuklar ellerinde kap
ları olduğu halde kömiircii 
dükkinlann önünde bekle
mektedirler. 

Belediyemiz hiç olmazsa 
bu mıntakaya biraz köml'ir 
gönderip sattırması lazım
dır. 

------o---
Ankara 
Radyosu 

-o--
18.00 Proğram ve memle

ket saat ayarı 18.03 Müzik: 
pi. 18 30 Konuşma (dış po
litika hadiseleri 18 45 Çocuk 
saab 19.15 Çocuklar için 
Müzik 19.30 Memleket saaat 
ayarı ve aja:ıs haberleri 
19.45 Müzik : Fasıl heyeti 
20. 15 Radyo gazetesi 20.45 
Müzik : Geçit konseri (yeni 
sesler 21.10 konuşma 21.25 
Müzik Yeni şarkılar 21.45 
müzik : Riyaseticumcumhu 
bandosu 22.30 Memleket 

saat Bj&rı ve ajans haberle
ri, borsalar ve fiatleri i 2.45 
Müzik : pi. 23.25-23.30 Ya
rınki proğram ve kapanış. 

Zayi anahtar 
Bir demir halka içinde 

altı adet anahtar zayi ediJ
miıtir. Bulan İn!laniyet na
mına Tepecikte Gaziler cad
desinde 254 numarada ma
na• Mustafaya getirir ve 
teslim ederse bahşişi verile
cektir. 

Tobruk istikametinde iler
liyen İngiliz kuvvetleri şim
diden Bardiyanın 70 kilo~ 
metre batısına varmış bulu· 
nuyorlııu. 

~L fil'='A WIWN T. .,. ... ,,. .......................... ~ .................. , 
!ELHAMRA Sinemasında! 
ı 6ugün matinelerden itibaren f 
:Dünyayı ateşe verip milyonlarca insan kanı akmasına se- ı 
ı bep olan büyiik harbin menşeini, içyüzünü bütün çıplak-: f lığı ile takdim eden Muazzam Fr nsız Filmi .t 

ıSALT ANAT URBANLA I! 
ı Yaratanlar -Edvige FeuilJere Jobn Lodge ı 
ı F oks jurualda en son ve mühim haberler.. : 
ı Seanslar: her gün 2-3.30-5.30-7.30-9.30 da beşlar : 
:cumartesi ve pazar günleri 11,30 ve 1.30da başlar. ı 
:Dikkat: Haftanın her gününde rn, ceansb.r ucuz balk ı 
: matioduidir.. ı 
ı Fıatleri - ınf vld 20, ı ,.... .................... ,, ...... .,~~~·( 
ı ay 

.. .-o.~•*++• $•M•<V•• 
ema i da TEL: 3646! 

BU HAFTA 
Türkç Sözlü 

ı 
ı 

ı 
ı 
ı 
ı iSl"'I LA.L KA JMANI i 
ıKabraınaı lık • Cengaverlil-1:: ve vrı.taoperverliğ~ıt pulak ve ı 
ı carılı bir timsali olan şaheser ı 

ı Ayııca: Karıncalı Dolap "Gülü11çlü komik., ı 

ıYakınşark (lngiliz-ltalyao) barbına ait son 3 no.Ju haberler: 
ı Matineler: 3-5-7-ve 9,15te ı 

ı Cumartesi •• Pazar günleri 1 de ili•• seaaıı ı ................ . ..................................... .. 
I 

25 ı ••• lbami 

ALMAN 
CASUSLAAI 
AMEAiKADA 

ı ve Almanların Pe9Jnl Bırak-
1 1111yan lngillzler 

(32) Yazan: Ham Zeki Oıma 

Esrarengiz seyahatler 

Doktor Griabl ve mis Katerin 
Maog Atmanua uoıunda _____ .. __ _ 

Bununla beraber ben bütln şlpbelerin 
haricin deyim, 

Ben yalnız maruf bir doktor değilim. 
Ayni zamanda amerikan ordusunun bir 
ihtiyat ıabitirim. 

- Biliyoruıu. Evet biliyorum. Siz kuv
ve lerin fevkiade bir adamsınız. 

Fakat tekrnr ediyorum ki sizin de bil
mediğiniz pek çok şeyler vardır. 

On beş ~ün sonra 
Oo beş gün sonra doktor firibeJ Pfey

fer ile Brem ~ehrinin kolombiya otelinin 
muhteşem safonunda görüştüler. 

Bu görüşme akşamın saat yediıinde idi. 
Saat sekizde yapılacak akşam yemeğinde 
matmazel Miog da bulunacaktı 

Bunlar barın bir köşesinde oturmuşlar, 
samimi surette konuşuyorlardı. 

Pfeyfer itimat ettiği kimselere idare et
tiği casuslukların muvaffakıyetlerinden 
bahsettiği gibi bu kere de doktora bunlar 
hakkında uzuııı uzadıya hikayeler s6yliyor
du. 

Hatti Amerikadaki caauslar1mızın 011da 
birini bile tammazsınız. 

Hatta orada öyle vak'alar cereyan eder 
ki siz bunlardan haberdar bile olamazsı· 

DiZ. 

- Meseli ... 

- Mesela bizim Satloda da bir merke· 

:zimiz olduğundan haberiniz yoktur. 

Bu merkez sayesinde amerikan müdafa

asına dair Japonlara pek çok sırlar sat
maktayız. 

Gribel hayretle: 

- Nasıl Japonyaya mı? 

Diye mırıldandı. 
·- Evet. 

Japonlar, amerikayı kendilerine müstak
bel bir düşman olarak telikki ederler. 

Amerilcauın pasafik filosundan korkarlar. 
Bu yuzden amerikaya dair her aıkeri ma
lumatın onlarca kıymeti vardır. 

Bu yüzdendir ki biz onlara yarayan bu 
gibi haberleri Japonlara yüksek fiyata sat
maktayız. 

Bu esnada bir garson mis Miognn gel
d:ği haberini getirdi. 

iki casus oııun bulunduğu masaya ilti· 
hak· ettiler. 

Akşam y~meği sükunetle geçli. 

Zira knlabalık fazla idi. Garsonlar gidip 
geliyordu. 

Yemek bir saatten fazla sürdü. 

Kafalar iyi şarap ve lik6rle gerildi. 

Pfeyfer misafirlerine bir gezinti teklif 
etti. 

-D•••m•••r-
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Büyük vata -
perver ve dai
ma aramızda 

yaııyan Namık 

KemaHn ölmez 
ıiirlerinclen 

bir iki parça: 

VATANDAN PARÇALAR 
Ala Jalmk ı• mtlbırek ntama laer 1erial 
Saçbk eflake kaclar dadial ateıleriai 
Kapadı ,a.de olanlar çıkacak ılzleriai 
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--.-
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SAHiFE 4 

Valimizin 
Beyanatı 

• Matbuat hülasaıarı 

---o---
-(Baştarafa birinci Sayfada)-

Kırma ununun beher çu· 
vabna 12 ve 3 yıldızlı unun 
beher çuvalına 11 Jira fiyat 
tesbit ve ilin edilmiştir. Un 
fiyatlerine hilen zam yapıl
masını mucip hiç bir sebeb 
görmiyoruz. 

Belediye ile mü§terek 
odun ve kömür işleri üze
rinde icap eden bütiin ted: 
birlere tevessül ettik. 

Me~ele ebemmiyetlt takip 
edilmektedir. M ubik bir se
bebe müstenit olmıyao her 
hangi bir mal için fazla fiat 
istiyenler haklarında o1duğu 
gibi, kömürleri olduğu hal-
3e satmak iıtemiyenler veya 
fazla fiat teklif edenlerin 
de en yakın belediye mer
kezlerine haber verilmek su· 
retiyle bu teşkilata yardım 
yapılması icabeder. 

--o--
BENEŞ 
DiYOR Ki: 
Londra {A.A) - Beneş 

dün radyoda beyanatta bu· 
lunarak ezcümle demiştir ki: 

"Alman yanın ingiltereye 
istila edeceği iddiasına kar
şı şimali Afrikada uğradığı 
hezimet ve Yunanlıların 

kahramanca İtalyanları Ar-
navutlukta mağlüp etmesi ber 
tarafta derin bir memnuui
yet uyandırmıştır. Yakında 
daha büyük zaferler işide-

ceğiz.,, 

--o---
ATINA GA
ZETELERi 

-·-
Atina (A.A)-Bura gaze

releri Mareşal Grazyaninin 
Mussoliniye gönderdiği ra
poru tahlil ederek diyorlar 
ki : 

"300-350 bin kişilik Graz· 
yani ordusu şimali Afrikadn 
inbizama uğramıştır. Bu or-

dunun 40 binden fazlası esir 
ve 20-30bin arasında ölü ve 

yaralı verdiği gibi harp mal
zemesinin yarısını da kay
betmiştir . ., 

--o--
iki Italyan 
• • • 
ıaşe g mısı 

batırıldı 
--o---

Londra (A.A)-AfJlirallık 
dairesi bildiriyor : 

21 llkkaoua günü öğloe
den sonra donanmaya men- ' 
sup tayyirelarimiz üç tica· 
ret remisinden mürekkep 
bir kafileye Trablusgarp 
açıklarında to:-pil atmak 
suretiyle hficum etmişlerdir. 
Oç bin tonluk bir geminin 
berhava olduiu SfÖrülmüıtür. 
Alta bin tonluk diğer bir 
remi de batırılmııtır. 

---·-- --
ULUS: 

Amer!ka ve 
mihver ---A. Ş. ESMER 

Amerikanın ingiltereye 
yardımı arttıkça, Almanya 
ile Japonya arasında bir ya
kınlaşma da hissedilmekte
dir. 

Fakat bu yakınlaşma, 
Amerikayı yürüdüğü yoldan 
ayıracağı yerde bilakis da
ha çok ingiltereye yardıma 
sevketmektedir. Çünkü A
merikayı tehlikeden kurtar
manın en iyi çaresidir. llu 
hale nazaran denilebilir ki, 
Amerika ile mihver devlet
leri ar sındaki münasebetler 
beynelmilel münasebetlerin 
tarihinde çok defa tesadüf 
edilen "fasit bir daire,, içine 
girmiş bulunuyor. Almanya 
ve Japonya, Amerikaı lngil· 
tereden uzaklaştırmak için 
tedbir alıyorlar. 

Bunu görünce yeni tedbir 
almıyor. 

Ve o da ayni neticeyi 
veriyor. Ve Japonya ile Al
manya, böyle adım adım 
Amerikayı harbe sürüklü· 
yorlar. 

--o--
SURiYELiLER 

-o-

Italya konso
losunun, oto
mobilinin ar
kasına bir Yu-
nan bay ağı 

yaptılar 

Kahire (A.A) - Akdeniz 
vaziyeti Suriyede büyük bir 
alika ile takip edilmekte
dir. 

Bundan bir kaç gün ev· 
vel şehir dahilinde bir oto
mobil gezintisi yapan ltalya 
konsolosu, yollarda birkaç 
kimselerin kendisine güle
rek ve kollarına uzatarak 
selam verdiğini görmüş ve 
bu teveccühün sebebini an
lamak için otomobilini dur· 
durarak inince, otomobilin 
arkasında büyük bir Yunan 
b;.ı yrağrnın resmedilmiş ol
duğunu görmüştür. 

--oı---

4 Italyan tay
yaresi dü-
ş .. rüldü 

Kahire ( A.A) - Ingiliz 
tayyareleriyle İtalyan tayya
releri Tubruk civarında dua 
üç defa karşılaşmışlard11. 

Çok şiddetli hava muha
rebelerinden sonra 4 italyan 
avcııı dllşftrlilmilttiir. 

Tayyarelerimiıin hepsi sa
limen üslerine d6amliılerdir. 

(tlalkın S••I) ~5 ıac11~aau 

i~y~n se!·• G $EeiRHiBÜiLEni' ~ 1 
ZABITA HABERLERi · 

yelı ıthalat ~~ ~~ 
50 

ve ihracat· ofi- iki motor kö- Hırsızlık 
si kuruluyor mür geldi 

Dün geç vakıt iki motor ----o·--
Ankara - Milli Korunma gelmiştir. 

kanununa yeni hükümler 
ilave eden layiha,! Büyük 
Millet Meclisinin bugünkü 
içtimaında müzakere edile· 
eektir. 

Diğer taraftan alınan ma · 
lumata göre Meclise sevke· 
dilen bir kanun liyihasile, 
devletçe elli milyon lira 
sermayeli bir ithalat ve ib · 
racat ofisi kurulması derpiş 
edilmektedir. Bu ofis, iohi· 
sar şeklinde çahşmıyacaktar. 

-------. 
Arnavutlukta 
son vaziyet 

--o--
Yunan topçusu itaıuan 

topçusunu alt etti 
---o---

Atina (A.A)- Hamaranın 
zaptından sonra ltalyan fır
kaları fena halde hırpalan
mıştır. Itaiyan askerleri çe
kiliren yerli halka çok ma
zalim yapmaktadırlar. 

Efzunlar bir metro kar 
içinde İtalyan siperlerine 
süngü ile hücum ederek İtal
yanları kovalamaktadırlar. 

Düşman Avlonyaya doğru 
ricat etmektedir. 

Hamarada külliyetli mikw 
tarda harp malzemesi elde 
edilmiştir. 

Yunan topçusu İtalyan 
topçusunu alt etmiştir. ltal-

yanlar Hamardan çekilirler
ken kiliselerdeki avizeleri 
kırmışlar ve zeytinyağı fıçı
larını delerek akıtmışlardar. 

Tütün ve 
Zeytinyaeı 

--o'--
Ankara - Doğrudan doğ-

rudan , tütün müba· 

yaaeı için •erli tütünler ano
nim şirketı ve Türk Limited 

şirketi namına iki milyon 
liraya kadar birer kredi tah

sisine ve doğrudan doğruya 
müstahsilden zeytinyağı mü-

bayaası için Ticaret vekaleti 
hesabına Ziraat bankası na-

mına bir milyon liraya ka
dar bir kredi tahsisine dair 

olan koordinasyon heyeti 
kararları tatbik mevkiine 
konmuştur. 

--o---
Şeker 
Mevcudumuz· 
lstanbnl - Bu sene şeker 

fabrikalarımızın istihsal et
tiği şeker 90bin tonu bulmuı
tur. Ayrıca 10 bin ton şe · 
kcr de stok mevcuttur. 

Alakadarlardan yapbğı
mız tahkikata göre 1 teşri
nevvel 941 tarihindenberi 
620 evrak keşfiye tanzim 
edilmiş muhteviyatı 11 mil
yon kilo kömür ve 39 mil
yon kile. odundur. 

Hazirandanberi I:ımire 4 
milyon 500 biu kilo kömür 
gelmiştir. Hazirandan evvel 
gelenler bu yekuna dahil 
değildir, 

---o---
P. Vilayet 
Ko • 

gresı 
Cumhuriyet Halk partisi

nin Izmir vilayet kongresi 
yarın saat 14 de lzmir halk 
evi salonunda toplanacaktır. 
Arzu eden yurddaşların din
leyici olarak gelebilecekler-
dir. 

--o---
Jandarma 
M ıntakasında 

Memnuniyetle haber aldı
ğımıza göre Jandarma mın
takasında 48 saat zarfında 
hiç bir vukuat kaydedilme
miştir. 

---o--
BORSA 
HABERLERi 
17-30 kuruş arasında 1363 

çuval üzüm, 7,50-14,75 kuruş 
arasında 119 çuval incir, 
9,25-9,75 kuruş arasında 780 
ton buğday, 6,50 kuruştan 
14 ton arpa, 24,50-25 kuruş
tan 327 çuval susamJ 55-65,50 
kuruştan 188 balya pamuk 
sahlmıştır. 

--o--
ki

ku-
Kömürün 
tosunu 13 
ruşa satmış 
Keçecilerde 1319 sayılı 

sokakta kömürcü Mustafa 
oğla Osman Çelenay man· 
gal kömürünün kilosunu 13 
kuruştan sattığı şikayet edi
lerek suçlu yakalanmış ve 
hakkında takibata başlan· 
mıştır. 

iki çocuk 
kayboldu 

16-17 yaşlarında Kemal 
Gnncer ile Burhan Ağaçde
viren 15 gün evvel kaybol
muşlardır. Zabıta kayıpları 
aramaktadır. 

8. Cezmi 
Erkin 

lstanbul-Eski ticaret ve
kili bay Cezmi Erkin'in ce
nazesi buıftn meraıimle kal
dırılmıf hr. 

Keçeciler 1335 inci so· 
kakta Hayri oğlu Ali Diri· 
kin ve Kadir oğlu muıtafa 
tamir etmek üzere garaja 
bıraktığı otomobilin iki iç 
listiğile bir kuşağını çalarak 
diğer suçlu mustafaya 14 
liraya sattığı Ayet oğlu 
şoför Mustafa tarafından 
şikiyet edilerek her iki suç
lu yakalanmıştır. 

-o-

Bir yaralama 
hadisesi 

Kordonda güzel lzmir ga· 
zinosunda kanlı bir bidise 
olmuştur. 

Yaptığımız tahkikata g6-
re gazino musteciri Celil 
oğlu Emin Başaran ortağı 
Mehmet Ali oğlu Kemal Si
ner ile meçhul bir sebepten 
kavga etmişler ve neticede 
Emin bıçakla ortağı Kemali 
yaralamıştır. Suçlu takibat 
evrakiyle adliyeye verilmiş· 

tir. ---------Oç arkadaş 
birbirlerine 

girdiler 
----o,--

Şen barda Hüseyin oilu 
Ahmet Körel, Hasan oğlu 
Enver Gülgep ve Derviş 
oğlu Nuri Akçıeli aralarında 
çıkan miinaıaa neticesinde 
N orinin dört dişi kuılmıf, 
Abmedin sağ eli çıkmıştır. 

Suçlular hakkında meşhut 
suç zabıtaca yapılarak adli
yeye verilmiştir. 

--oı--

ROZVELTIN 
HiTABESi 

--o--
Vaşington (A.A) - Bay 

Ruzvelt Noel münasebetile 
radyo ile halka bir hitabede 
bulunarak demiştir ki: 

- Insaların ekserisi fütu
hat ve kılıçla mecburen tah· 
mil edilmiş olarak deiil, fa -
kat kendi arzularile dünya· 
yı iyileştirmek için kendi
lerine sulh içinde bir ıanı 
verilmesini istiyor. 

Daha iyi bir d&nya elde 
etmek için çalışmakta de
vam etmeliyiz. Boziuncu 

zihniyeti taşımak bir zeki 
alim eti değildir. Buhranlar 
birbirini takip edebilir. Fa· 
kat bunların altında terakki 
tamamen durmamakta ve 
fiilen ilerlemektedir. Bugün 
kü Noel olgun yaşta bulu· 
nanlar için mesut Noel ola
maz. fakat saadet biıim 

için şüpheleri atmak, kor
kuyu bertaraf etmek ve in
saniyete itimat etmek olursa 
buglnkü Noel me1ut bir 
Noel olabilir. 


