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KısA vE AÇIK Vekiller heyeti BREMEN ~ 
itaya Alman- Toplandı. : 20 bine yangın 

COMHURIY T 
TiSi VILA E 
YE 1 DUN .L 

L PA 

yadan yardım 1 bo bası 
istedı atıld .• 

A omantn, nihayet sarf 
ettiği büyük sözleri, 

IDağlfıp Fransanın mirastn · 
dan aslan payını koparmak 
İçin gösterdiği inadı unutu
vererek bugiin Berlin rica
line •imdad imdad beni kur
tarın" diyerek yalvarması 

İtalyanın siyasi nüfuzu kadar 

•ıkeri ıerefini de azaltaca
iını bizzat İtalyanlar bile 
t.kdir etmekte gecikmiyc
telderdir. 

Yine italyan kaynakların· 
dan gelen haberlere göre, 
Alınanya italyaya ancak ha-

•• kuvvetleriyle yardım ede
bilecektir. Almanyanın ital
Jaya yapacaiı yardım meı

eleıinde yalnız hu·a yolla· 
tını ihtiyar etmekle belki 
Yeni bir takım diişmanlar 

daha kazanmaktan ken
dini kı:rtarmak çarasını 
bqlaauı olacaktır. Fakat Al
llıanlar, bava kuvvetleriyle 
italyaaıa en kabir ve bia man 

dtiımanları kesilen lngillzle· 
rin kalbigihı olan Londrayı 

rece giindüs bombardıman 

•tınelde İtalyanlara kifi de
recede yardım etmiı olmu
Yorlar mı? 

ltalyanın bu mtihim· yar· 
dı11u kifi gC>rmemesi Bardi
Y•da tutunmıya çalışan yir· 
llıai bin itafyan aıkeri ile 

~'1aa•uthıkta b emen her 
~611 yeni bir iki mevki kay· 

eden İtalyan ordularının 
•1'ıbetinı çok feci görmcsin-

dea de ileri gelebilir. Fakat ••• d liyet ne olursa olsun, bun-
•11 iki hafta evvel yazdığı· 

:•ı bir makalede de ıöyle-
1ih11iı veçhiyle B. Hitlerin 

ta1tr ı ' , ıy e etrafında pek çok 
ltlbetJi gilrliltüler yapılan 

~~h•er tayyareıinin pek za
la~d olduğu anlatılan bir ka-

•ıaıa büıblltlln kupup par· 
Çal, 
b· ll1Dasına karşı, karşıdan 
~r lı ıeyirci kalmıyacağı da 

u akkaktır. 

"---- SIRRI SANLI 

IVlareşalımız 
~ .. " ~'-t ara (A.A) - Genel 

t:, lllay baıkanı Mareşal .... 
-'•e~ ~•kınak yeni yıl mü
t,ı etıyle kendisine tebrik 

'' lttfları ıöndererek ordu 
ıı.., ••hıı hakkında iyi te· .... , .... 
'"~erde bulunan zevata 

itlerinin ibliiına A
l, . . •••• 

/Ja,vekilimiz Refik Saydam 

Ankara - icra vekilleri 
heyeti Batvekilette Başve
kil Dr. Refik Saydamın ri· 
yasctinde mutad toplantısını 
yapmııtır. 

Harbe 
kada 

Ameri-
• 

mı gı-

recek? 
Londra (A.A)-Taymisin 

Nepyork muhabiri bildiri
yor: 

Birleşik Amerikanın har· 
be girmesi ihtimali Meksika 
tarafından çok mühim te-

likki edilmektedir. Çünkli 
B. Ruzvelt boyle bir ihtima
lin hesaba katılması icap 

ettiğini söylemiştir. Hidise· 
lerin harbe müncer olması 

takdirinde Mcksikanın da 
Birleşik Amerika yaaında 
yer almağa mecbur olacak
tır. 

--o--
"istila teşebbü
sünden uğra
yacağı akibeti 
kendi düşün-

sün" 
Londra (A.A)-8. Hitler 

İngiltereyi istili edecek mi· 
dir, edebilir mi? 

Deyli Haralt gaze~esioin 
askeri muharriri Binbaşı 

Sbeppard bu iki suale men
fi cevap vererek diyor ki : 

"Hitler muvaffak olaca
ğına kanaat getirmiş olsay
dı iıtiliya çoktan teşeb-

büs ederdi. Şayed günün 
birinde lrlandaya karıı bir 

istili teşebbüsü yaparsa ve 
lrlandayı istili ederse bu 

hareket lngilterenin iıtiiıı 
için bir kademe olarak ka· 

bul edilmez. Hitler, şayed 

siyaıi sebeplerle istili teşeb-

büıüade 

--o--
Hedefler enkaz ha

line geldi .• 
Lozıdr. ( A.A ) - logiliz 

tayyarelerinin Bremene yap· 
tıklan son hücum b klnoda 
ki rapor gelmiştir. 

Bremene yapılan son bü· 
cum şimdiye kadar yapılan 
hücumların en şiddetlısi ol
muştur. 

Bremen üzerine 20 bin 
yangın bombası ve ayrıca 

- Der>amı 4 üncü aalailede -

lngiltereye 
12,SOO tayyare 

verilecek 
Nevyork (A.A) - Bu sene 

içinde Amuikadan fogilte· 
reye en aşağı 12,500 tayyare 
gönderilecektir. 

Bu tayyarelerin büyük kıs
mı hareket sahaları çok ge-

niş büyük bombardıman tay

yareleri olac1&ktır. 
--o---

Avustra ya 
harbiye nazırı 

ile kurmay 
başkanı Fi

listinde 
Londra A.A - Avustu

ralya harbiye nazırı ile kur-

may başkanı Filistine gel
mişlerdir. General beyanat- -
ta bulunarak demiştir ki: 

Orta ıarkın harp bidiıe
lerini ve hareketlerini ancak 

mahallinde tetkikatta bulu
narak bir netice elde etmek 

mümkündür. Avusturalya or
duıu harbi behemehal zafe· 

re ulaıtıracağına azcnetmiş 

1 
bulunuyor. 

o--

Bir Italyan kış
lası yandı. 

Londra (A.A) - ıtalyan 
hududundaki Royterin mu· 
habiri bildiriyor: 

Bir İtalyan kıılasında yan
rın çıkmış ve kıtladaki H· 

kerler güç16kle kurtarılmıı
tır. ilk tahkikatta sapotaj 

oldujunu ıöıtermiı •• dört 

HE. 

Ti iNi Y 
TOPLA -

Ti 

e. H. Parti yeni idare hey'eti içtima.~halinde 
-c-~·-H. P~rtisi Viliyet ida- · Sayan y rlerini mı:hıfaza 
re heyeti düu ilk içtimzını eylemiş, diğer altı aza ye· 
Avukat B. Mfiair Bir- niden s çilmiştir. 
selin başkanlığında yap· Yeni idare heyeti reiıi a-
mışhr. vukat Mustaf Münir Bir•ef 

Evveli vazife taksimi ya- Izmirin sinesinde yetiştirdi-
pılmış ve kitipliğe doktor ği çok değerli ve herkes ta-
Kimuran Örs, muhasipliğe rafından sevilen bir hukuk-
Cumhuriyet merkez bankası çumuzdur. 
müdürü Nr.zif inan, Hal· Uzun müddet Baro reiı-

kevi reisliğine doktor Hü- liğinde, ıehir meclisi ikinci 
seyin Hulki Cura seçilmiş· reisliğinde, umumi villyet 
lerdir. meclisi azalığında kıymetli 

.* 11 mesaisiyle memle'kete fay-
Bu defa viliyet idare be- dası olmuştur. 

yeti seçiminde doktor Hü- Doktor Kamuran Ôrs de-
ıeyin Hulki Cura. avukat ğerli bir doktor olduğa ka-
Ekrem Oı n, avukat Şükrü - Devamı 4 üncü sahi lede -

- Artık bergün bir gazete okumadan rahat edemiyor· 
ıun, bu merak sana nereden sardı? 

- Ona röre dananabilmek 1 in ihtikara kar 
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BORSA 
HABERLERi --

l•ı •ınsı· zehı"rlagnn yo o" ldüren Ankara-Memlekette ih· o u u u tikira ve fiat yükselmesine 

bir hastalık 11 

karşı alınaaak tedbirler et-

14-30 kuruş orasında 1900 
çuval üzüm, 8 · 20 kuruı ara
sında 849 çuval incir. 9,25 
kuruştan 1131 ton buğday, 

9 kuruıtan 53 çuval kum
dan, 28,50-29 kuruıtan 6712 
ton sisam, 55-73,50 kuru~tan 
868 balya pamuk satıl
mıştır. 

---.+---
l EKER H ALIGI ____ .. ____ _ 
• ;idiğe şekerin geçmesi ve ş ~ker işenme
' den tanılan hastalıktır. Şekerin sidiğe 

;mesi bir çok sebep erde ldir. Hastaya 
tas kalan, nikris, şişm nhk gibi hallerde 
arluk çok içki, frengi, verern, sıtma, ka 

· bummı, zihin yorgunluğu, heyecandan 
ileri gelir. 

Ba hastahkta beyin ve murdar iliğin 
tlaagıç yeri ve p n':ras, kara ciğer, gı· 
.. n iç akıntıları bozulur. 
Şeker iıemekle başhc üç b: vardır: Çok 
amek, çok yemek, çok su içmek. Bazon 
ıka ufak izler ve bu hastalığa karışan 
.fka illetlerin meydana çıkoıasiyle sidik· 
teker aranır: Çok zaıflen;; _k, diş eti ri 
ihabı, inatçı sinir ağrıl rı, torbaların şiş
esi, soğuk, görmekte bozukluk, kaşıntı
r, tekrarbyan ıirpençe. tabanı delen bir 
ağ, ağızda biçimsiz bir kuruluk .. 
Baıan hasta sineklerin pantalonuoa dol· 
aklarını rörilr. Bu hal ıekerli sidik dam
ılaranın pantalonda bıraktığı beyaz leke
srdir. 

Bu haller sidikte şeker aranmasına lü
am gösterir. 
yağlı şeker iıemek dedikleri bir oekil 

le vardır. Bu beslenmemiş olmadan, nik
is ve a brıtik olanlarda görülür. Vücut 
azotlu şeyleri saklar. 

Zaif şeker işemekte azotlu şeyleri sak
ıyamnz atar. Hasta çok zaifler, nişast h 
e teıkerli ıeyler yedirilemediği halde bile 
ker iıer ve kan zehirlenir, l.<endioi kay· 

eder. 
Şeker iıeyenlerio vücudu çok nazik ve 

acedir, her hastalığı kap r: Bunlar deride 
aıınb, tuzlu balgam, kan çibauı, el ve 
yak uçlarının gangrcni, torb tarın şişmesi, 

efes borusunda, ak cığer ve nefes boru
annın birlikte alevlenmesi, verem; yemek 
olunda; diş etleriyle ağzın birlikte iltiba
ı, yemeğin üst baştaki borus11nu alevlen
esi, iştahsızlık, hezımsızlık, sürgün, ~us
a; albomiu işemek; baş ağr sı, yarım in
e, taban altının delinmesi gibi hastalık-

arıdır. 
En ağır karışan hutalık, gürültülü nefes 

lmak, kendini kaybelm k, n ıbıznı çoğal
ması ve yetişilmezse öldüren baygınlıktır. 
ayg•nlığın şokcr illeticden ileri geldiği; 

nefesin elma kokusu, sürgüler, kusmalar. 
arın ağrıl ı ı, uyku ile uyum ık arasuıdcki 
al, sıkılma, şiddetli baş ağrı ariyle anlaşı-

11. Böyle bir baygınlık görüıürıcc hemen 
idrar tahlili yaptırm lıdır. 

-BITMEBl-------- ------
r • 

rafında hazırlıklar ikmal 
edilmek üzeredir. 

Ticaret vekaleti, kurula
cak iaşe teşkilatına ait ha
zırlıkları tamamen bitirmiş

tir. 
iaşe müsteşarlığına bağlı 

olarak ihdas edilecek umum 
müdürlüğü ile fiatları kont
rol umum müdürlükleriein 
bl!iük vilayetlerimizde .bu· 
susi teşkilatı bulunacaktır. 

iki umum müdürlüğün 

v zif~ ve salihiyetlerine dair 
karainamelcr hazırlanarak 
başvckilete verilmiştir. 

--oı--

Alman yadaki 
İtalyan hava 
kuyvetleri 

Roma (A.A)-Stefani a
jansı ingiltereyc karşı hava 
filolarının geri çağrıldığını 

yalnız bir İtalyan avcı gru
bunun teaanüt delili olarak 
almanyade kal&cağıaı bildi
riyor. 

Ankara 
Radyosu 

18.00 Program ve memle· 
ket saat ayarı. 1803 Müzik: 
Radyo ıvidg kuarteti. 18.30 
Müuzik: Karışık program. 
19.80 Müzik: Fasıl heyeti. 

19 30 Memleket saatayarı ve 
ajans haberleri. 19.45 Mü--
zik: Muhte!if şarkılar. 20.15 
Radyo gazetesi. 29.45 Tem!il 
21.30 Konuşma (iktısat saatı) 
21.45 Müzik: Salon orkes-

trası. 22.30 Memleket saat 

ayarı, ajans hıberleri, borsa
lar fiatleri. 22.45 Müzik: 

Radyo salon orlcestraH pro
gramtnıo devamı, 23.00 Mil-
zik pl. 23.25-23.30 Yarınk i 
progr•m ve kapanıı. 

lzm r Askerlik Şubesinden: 
Bir sefer vuknunda hastanelerimizde hasta ve yar ahla· 

rımızın ilmi ve fenni bir ıekilde müşfik eller tarafından 

bakılmalarının temini için diğer memleketlerde olduğu gibi 
memloketimizde münevver bayanlarımızın yardımcı hemşire 
olarak istihdamları kanunu mabsusunca tayin ve tesbit edil
miştir. 

Güzel yurdumuzda bu mü':>arek ihtiyacın temini ıçin 
bayanlarımızın bu sabada bir çok bilgilerle teçhiz için iz. 
mirde iki buçu'.t aylık bir kurs açılaçak ve hitamında yapı ·. 
lacak imtihanda muvaffak olanlara verilecek vesikalar ve· 
kiletçe de tasdik edilecektir. 

Bayanlarımı ın seferde yardımcı hemşire olarak çalıştı
rılmaları ıtibariyle birer rücbaniyet ve imtiyaz kazanmış 
olacaklardır. Kurslara iştirek edecek olanlıuıo mutlaka 
lise, orta ve ilk okul mezunu olmaları şarttır. 

1 Haziran 941 gününden itibaren lımirde açılacak olan 
bu kurslara yu.-d müdafaasında çok büyük ehemmiyeti haiz 
-olan yardımcı hemşirelik vaıifesioi yapmak üzere asil ve 
necip bayanlarımızın şimdiden istical ve gayret göstererek 
askerlik şubesi ııe kecdileıini kaydettirmelerini ve deaha 
geniı tofşilat almak istiyenlerin de keza şubeye müracaat
leri ilan olunur. 

-..----..uo.=au--·t"'K--....,_ww---.--=-•-•.._._.._ ____ ..,.,,w __________ _ 

S. Ferit Eczacı başı 
Kolony csa s, podra, ve kremleri 

JTürkiyemizde misli olmıyan bu en en
fes kokulu hi',.! şüphesiz kristal şişeler 
modern ambaınjlarile Bayram ve yılbaşı 
hediyelırimiıin daima olduğu gibı b -
şuJJa gclec~kt r. 

B ~nzer isimi !rile taklitlerine aldanın .. yınız <ti keti ve F e-
• ~l iımine dHd•st. ŞiFA ECZANESi 

-- ------·--------1---- -
~~~~~~al.1rJ:8l r " D#QWIQMA~ AW:W~ 
"".J ~ ... > 4........ ...,..,.~~ ... ~ ~~~~·. -~ ......... , 

H' M Sineması da~ 
---c-ış_,i_e_,bayramı karşllamak böyle olur i 
f So!l d erece müessır içli bir aşk · Büyiit~yici ve baı.t:n ı 
t coşturan bısri >Cul!ide bir musiki - Cennet sa sah· eleriyle ı 
l süslü gü z lıiğ ine doyulmaz T bii Rcoklı şah ıne bir filim ı 

f SO BESTE f 
Ba, rollerde: Don Amecbe. Audrt>a L2ı;d -Al Jolsoa : 

: Ay ı cn b ~uiln iade ilave '1MAHALLE KAVGASI" renkli l 
t cımh resi!111er. Seatıslar: Hergün: 2 3 3 '.}-5 30 7.30 9.30 da ı 
f Cumartesı ve Pazar günleri 11 .30 ve 1.30 da ilive sean~ı. ı 
ı DiKKAT: Haftanın her günilade ilk baılama seanıluı ı 
...-ıscc,~uz halk matiaeleridir. Fiatları Birinci ~O - Balkoa 25 - ı 

ALMAN 
CASUSLAAI 
AMERIKADA 

I -Ye =Afniallların~~~ ... ,ıiir--Sı rili-
1 mıyan lngillzler 

(39) Yazan: Halil Zeki Oıma 

Nihayet halk dola olan o koca aalonal 
girebildiler. Fakat burada ıükut ve sük6-

netle konuşmek imkinı olmadığını görüace 
kendisine : 

- Fröylayn . ıiıi federal iıtibbaratınıal 
umumi karargahına götüreceğim. Dedi. 

Kadın bunu 11 üzerine bir kere erkilmek 
istedi. Likin o da işi dellile vermek iste-

memiş olmalı ki itııate mecbur oldu. Bir 
taksiye bindiler. Kadın titriyor ve ıarar
dıkca sararıyordu. Otomobil hareket ettik· 
ten sonra kadın tekrar sordu: 

- Böyle ntreye gidiyoruz? 
Z•bit halim bir sesle: 

- Ôyle anlıyorum ki, matmazel Ame· 
rika hükumetinin siz:n ifadenizi almaia 
neden muktaç olduğunu bilmeyormit ıibi 
da nanıyorsunuı. · 

- Hayır anlamıyorum. 
- Hakikat .. n mi anlamıyoraunaı? 
- Hayır, asla, 
Bunun üzerine kadın soğuk kanhlıiını 

muhafazaya çuhııyor ve cesurane kafa tut
mak istiyo:du. Ve klistahane bir tavırla: 

- Eğer hemen ~imdi, benden ne limit 
ettiğinizi söylemezseniz şoförll çaiıracağım 
ve vaveylayı f,oparacağım. Dedi. 

Fakat zabit buna yalaı:ı omuzlarını kal
dırmakla cevap verdi ve ancak: 

- Sluıter nerededir? Sualini irad etti 
ve tekrarladı. 

- Kari Slcster nerededir? 
Bu ıöz iberiae tuvaletci kadın 16zleriai 

yumdu. Dliıünür gibi göründil ve cevap 
verdi; 

- Ben öyle birini tanımıyorum. 
- O halde Rumribi tanıyor muıanuı? 
- Hayır ondan da bahaedildiğiai hi~ 

işitmedim. 
- Matmazel inkir iize bir ıey kazaa· 

dıramaz. Size ikinci defa soruyorum. Kari 
Sluıter nerededir? 
Kadın cevaba bile teneızlU etmediiini 

gören zabit tekrar sordu: 

- Rumrihi tanıyor musunuz? 
- Hayır. 
- Size soıuyoıum. Tanıyor muıunuı? 
- Hayır. 

- Ondan bahsedildiğini iıitmediniz mi? 
- Hayır. 
Bu esnada artık adliye daireıine gelin· 

mitti. Kadın adliye ıarayı önünde federal 
cıemurun kolundan tutarak durdurdu •• 
sordu: 

- Evet Kar l Sluster tanıyorum. O ı•· 
mide Stevar olarak bulunuyor. 

- Şimdi nerededir? 
- Bu seya batte gemide değildi. 

- Niçin . 
- Mezun olduğu için. 

- De.-mı vı..r -

-------------------~~------" 
i ASRİ SiNEMADA J 
ı Mevsimin eo bey~anlı filimlerini g&ı- S 
ı tf. meği csu me3lcği yapan bu zarif sio•-! 
ı ma b.ıyıamm biriaci güııünden itibareo S 
ı Tilrkç~ ıöılh ve şarkılı ve Tükr kabr•"' I 

ıç·;:;k' ;;J~a;~~ileme~ 
ı FiHmindcn baıka çok zengin bir pro
ı gramla seyircileriui memnun ve m6fteltif 
ı edecektir. Okuyuculanmıza huaretl• t• 
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E Matbuat -~~ıas~ıarı i 12 .m. t'!~-• Öüngada Neler Öıuuor 
YENi SA 'AH: l:f8l ~ g} dUŞ· 

n yelp Zc-;St Yeni senege girerken tü~ünü gören Zehirlenenle-
kadı i dansla ------.. ·----

1\, ••• 
ı ._ lb $adi SiUeyman 

" 111 H'lil' 

Nakili : Safiye Peyman 
Şadi sevişiyorlar ye ilkba
harda evlenecekler. d ı ıahmer balo-

• tan it ı1111ıtı. Arka arkaya 
h er~ danaettiler Ye bü-
' b!ıttil~r. Sabiha, ~adi

,_>i J hır ikramıDı kabul 

Şadinin Sabihayı seYdiği, 
çok sevdiği, çıldırasıya sevdiği 
muhakkaktı. Fakat Sabiha 

ı .. ':}"ı:nedi, içmedi; yal-
, "'ııu b' ilci 

1 
ı.· ııılunlıkla elin-

~iy )'e Pazenin kenarlarını 
bı·or •. lezzetli bir yemiı 

• gıb' . 
kıl' . 1 ınce ipekli kumaşı 

ırıy0 d 
klı .. ' u. Bu nahoı iti-
lzet'~~elleıtirecek kadar 
İll ır kııdı; belki balo
ile tQ rüzel kızı; ve Şadi 
,.,:rıı•ıı, onun fil dişi elite 
1trıı"11 dudağı arasında 
tlt IQ, •çılan, büzülen, di-
ll :~~ Yelpazeye biraz dik-

ınce sordu: 
...... Al •aai . danmıyorsam yelpa-

lt ~~ Gıiündelıi bu resim 
drın urlt re11amı elinden 

'1111ttır, dej'il mi? 
,; Evet, bu, Viyanah bir 
ş::uı hediyesidir, 

'liy 1 Süleyman milaaade 
lptce)r Sabihanın elinden 
•ıe · a, )'ı aldı •• kenarları 

•i 1trlerile dolu, kemiril· 
llı~ •e hırpalanmıı ipek 
llfl•ı liıtündeki Çin min· 

Q' rllne baktıktan ıonra 
l ki: 

... ": Elinizde benim de bir 
,.,,,Ilı. 

İıltrd' 111 hırpalanmasını çok 
•it ~-· Miiıaade ederse
;,ld en de ıi:ıe böyle bir 

•ıe hediye edeceğim. 
~ T eıekkür ederim. 
Ye b' leyl!I ır ay sonra $adi Stl-

PoQ •n, üstilnde nadide Ja· 
fe•k 1~stamplarını andıran 
ttıın~ı •de zarif ye cazip 
~'Ilı 1 e bir yelpazeyi Sabi
tırı., 11 Ayazpaıadaki apar-
• ıı111, -to - . lllı11 go rmuı, annesı· 

için böyle bir hiiküm verile
mezdi. Genç kız etrafını 
saran Ye hepsi birbiri kadar 
cazip gençler arasından Şa
diye hemen el vermekte 

biraz tereddüd ediyordu. El 
yerine yalnıı ümid veriyor 
ve bu güzel duyguyu da 
öteki gençlerle Şadi arasında 
pek idilioe dağıtıyordu. 
Fakat Şadi Süleyman, bedi· 

ye ettiği yelpazeyi Sabiba
nın elinde gördükçe öteki 
namzetlt>rden f .. zla kendini 
kıza yakın buluyordu. Salo
nun havası pek sıcak olma
dığı zamanlarda bile Sabi
hanın bu yelpazeyi elinden 

bırakmamasile bazı hisleri 
arasında gizli bir münasebet 
var gibiydi. Fakat genç kız 
eski huyundan vaı ieçme
mişti: Bu yelpazenin kenl'.r-

larını da ısırıyor, diılerile 
kemiriyor, çekiştiriyo, ipek 
kumaıın ortasına doğru çat
lıyan ve ayrıhflaya başhyan 

elyafını didikliyordu. O hal

de ki yelpıızeııin üstündeki 
resim ıimdiden bozulmaya 
kız ve erkek vücutları bir
birlerinden ıtyrılmaya başla
mııtı. 

Gözlerinin 
kudreti 
Meşhur bir İtalyan göz 

mütehaasııı tarafından yazı· 
lan bir makale çok naıarı 
dikkati celbeylemiştir. 

Hüseyin Oahit Yalçın: 

işte 1940 senesinin ob jek
tif bir bilinçosu. Bu müd
det zarfında Türkiye en ba
siretli bir siyasetle askeri 
tedbirlerini alarak hudutla· 
rıoı muhafaza hususundakı 
kati azmiui dünyay göster
di ve barbın cenubu şcrki 
Avrupaya yayılmasına ma i 
oldu. 

Ayni zamanda da ittif, k 
lsrına sadakatini muh faz 
ederek siyasette dfüü.,t ve 
metin bir batta harekat nü
nıunesi teşkil ~tti. 

1940 senesi biterken A
merika cumhurreisi M. Ruz
veltin nutku bu karaclık mü· 
cade~e safhası üzerine gü
neşli bir istikbal ufku aç· 
mıştır. 

işte yeni ıeneye böyle 
parlak tlmidlerle giriyoruı. 

-o-
VATAN: 

1941 Yılı doğargen 
Ahmet Emin Yalman: 

1940 senesinin sonlarında 
iyi bir sonun hayırlı. bir baı· 

langıcı ufuklarda belirmiş 

sayılabilir. 

Bu işlerde biz çok hayır 
lı bir rol oynadık 

Garbi Asyanın ve Şimali 
Afrikanın Avrupadaki köp· 

'rübaıını sağlam surette eli
mizde tuttuk, Balkanların 
büyük bir kısmını harpten 
koruduk, Yunanistanın ar
kasını muhataza ederek Ar
navutluk zaferine amil ol
duk. 

iç birlik ye ahengimizi en 
yüksek bir derece.ye çıkar· 
dık. 

Yarının dünyasına ait en 

1941 
01l '• babasının yanında 

' 'er · tai1, h llUfti. Bu, adeta, bir 
bir il ediyeai gibidi. Çünkü 
bir 'Ydı11beri, iki üç glnde 

).iy', Şadi S6leyman Sabihayı 
t ret d' Qty) e ıyor, babaıı Nafiz 
h,rı: ••trauç oynamayı ba
den ederek kızın muhitin-

dtf, •yrıJmıyordu. Bir kaç 
OQ'U d 

Bu mütehassııın tetkikle
rine göre gözleri en fazla 
zayıf olanlar Avrupalılardır. 
Afrikıda ve Patagooyada 
gözleri öyle kuvvetli insan
lar vardır ki on bet kilo

metre ileride bulunan insan 
büyüklüğündeki şeyleri far• 
kedebilmektedirler. 

llıt b apartıman a yal-
ttlll· ulup ve hiç mübaıija 
• 

1Ytrek 1çibd , fU iuıa zaman 

Osloda bir kaberede ça· 
hşan bu izgiliz artisti 12 al
man tayyaresinin dü,ürü1

• 

düğünü iddia etmekte fakat 
bu tayyareleri kullanan pi
lotlarının hemen hepsini 
çocuk denecek yaşta olduk
larını ilave eylemektedir. 

parlak ışı (ara, eu yüksek 
kıymetlere bekci olduk. 

1941 yılı her ma.o sile bir 
T- rk yılı olacakhr. Çünkü 
Türk kelimesinin temrıil et
tiği idealler, barış: emniyet, 
bıpşkalarının hakkına ve ka· 
n'atine HY61 manasına ge
li~. 

Tiirk kudreti yapıcı bir 
kpvvet ol rak dünya yüzün· 
de şerefli yerini almıştır. 

AKŞAM: 

ıngiliz milletine en de
ğerli uılbaşı hedigesi 

Necmiddin Sadak 
Iı, deniz ve bava vasıta

larına binince, Amerika gi
bi bir memleket de tezgih 
ve fabrika vazifesi görmeyi 
kabul edince, bu yardıma 
dayanan bir devletin sırtını 
yere getirmek imkinsııdır. 
itte Amerika Reisicumhuru 
terazinin bir göıüne bu müt
hiş ağırlığı attı. 

Amerikanın yardımından 
başka, bu nutkun manevi 
tesiri de büyük olacaktır. 
Almanya, bunun altında 
büsbütün ezilecek, lngiliz 
efkirının cesareti ve ümidi 
bir kat daha artacaktır. 

Iogiliz milletine bundan 
değerli bir yılbaşı hediyesi 
olamazdı. 

edavisi 
Sicilyahların kendilerino 

mahsus bir rakısları vardır. 
Bu rakıs evvelce bir tedavi 

usulü idi. Or lardi bulunan 
bir nevi zehirli örümcek til· 
rafıud n sokulanlar, •zebirin 

vt..cudda yapacağı zararları 
önlemek maksadiyle dans 
yaparlardı . 

-o-

Dü y nın en 
kücük ayaklı 

kadını 
Dünyanın en küçük, en 

biçimli ayağı kimdedir? di
ye biç merak ettinizse ıiz• 
bemeo haber verelim ki ba 
ayakların bahtiyar sahibi 
iDgiliıı: madam ·o'Erlaager-

dir. 
-o-

topla yıkılacak 
sanılan 

hortumlar 
18 inci asırda gemiciler. 

denizde bir hortum gördük
ler1 zaman, derhal geminin 
toplarının o tarafa çevırır 
ve hortuma nişan alarak 
ateı ederlerdi. 

Denizde basıl olan hor
tumların topla zail olacaiına 
inanırlardı. 

ayakları ateıte 
yatanlar 

Cenubi Amerikada, Ama
zonda yerliler. soğuk gece· 
lerde tahta kerevetler tlıı:e

rine yatarlar. 

- 1941 yıh için 
benden ne istiyor
sun? 

Ayaklarını kerevetten ha
riçte bırakırlar ve ayaklan
nın altında ateı yakılır. 

- Ben 1941 yı
lı için Kemal Ak
taşm yeni icad ve 
ibdağ ettiği 1941 
kolonyasını isterim. 
Bu kolonya saye
sinde bea bütün 

..AE:==*I. yeui y•hmı forab 
ve ncş'c içınde 
geçireceğim. 

-o-

Horozlu düğün 
Macarietanın bir çok yer· 

leriode, bir gelin kocasının 
evine götürülürken, düilin 
alayının önünde bir de ho
roz götürülür. 

Bu horozun yeni eve uiur 
götürdüğü söylenmektedir. ''tıdı~' ona ne kadar bağ

'tk aını anlattı. Bir gün 
.l •tıı u-

Konet Bonı adında çok 
güzel bir Mccar kızı siyah 

perdeler arasında bulunan 
şeyleri kolaylıkla farkedebil
mektedir. .. .. ~•••~~~~••• .. •••~•co••~ ~•• .. ••• .... ~•••• •••• 

l;Tayya e Sineıııasında TEL: 36461 KEÇEC1LERDE 
Nezatetlyle me,hu.-

Qt t 
1 

•n, başka bir gün 
s,bi~ enrneyi teklif etmişti. 
lifi d • Lu aşkı da, bu tek· 
tiii be bt: kabul, ne reddet-

ı ttı,n ilde, her baıhyan ro

S •tt 
1 k•bramanlarıadan ev
IQtıu ,.S •iııd ha •ardırmak heve-

S ti .. ,;,;1•11 muhitte şöyle bir 

.. S~a ile 
s bt - -
~ ı,~ !.~~~ hul!~~k 
; j -'•tlc Otıtken nıüteba11111 

h~1ı.,'" Ye Elektrik tedaYlıl 
' il.inci Beyler Sokak 

Almany•da Vuıtembergde 
Karl Hausbey adında bir 
köylü delikanlısı gözü ka
palı olduğu halde caddeler· 

ı BU H\FTA : 
ı Zeogio roğram 

FRANSIZCA SÖZLÜ 
TEV Fi K 

de gezebilmcktedir. Gözü ı 
kapalı nasıl ~ürüdüğii bak- i 
"ında sorulan suale cevııben • 
etrafında bulunanları his- i 
seylemekte olduğunu bildir
miştir. Bu adam halen Ber

• • • t 

SO G ~NÇLIK 
(Derniere jeunesse) 

Oynıyan: }{ A 1 M U 
Ayrıca: Mi.ki ve gay t gülünçtü Komik 

Matineler: 3-5-7-vc 9,lSte 

• i Paşa hamamı 
ı lzmirin en güıel ye temiz 

ı hamamıdır. 
: Bütün lzmir balkı bayram· 
: hk hamamını TEVFiK PA· 

ŞA hamsmında yapacaktır. • • 
lin tıp fakültesinde bulun
maktadır. 

: Cumartesi ve Pazar günleri 1 de illve seansı 
.... ................................................ ~~- 6-0 

ı - ' 
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SAHiFE 4 

Serbest lrlan
dada Almany 
aleyhtarlığı 

artıyor. 
Londra, A.A - lagiliz 

matbuatı serbest lrlaudaya 
Alman tayyareleri tarafından 
yapılan bombadımanlar h k
kında şu mütallayı yürilt
mektedirler : 

Bu bitaraf memlekete ya
pılan bombardımanların bir 
yanlışlığa hamledilmesi ihti
mah kalmamıştır. Çünkü in· 
giltere karanhk içinde bulu
nurken serbest Irlandanın 
ışıkları pırıl pırıl yanmakta 
ve iki memleket arasındaki 

fark ve tezadı göat rmekte
dir. 

lrlanda resmi makamlurı · 
nın bu hususta mazeret ka
bul etmiyecekleri ve IJerlin 
nezdinde protestoda buluna
cakları ve ayoi zamanda 
ıııklann söndürülmesi ve 
müdafaa tertibatı alınması 
gibi tedbirlerde bulunacağı 
anlaşılmaktadır. 

Bu bombardımanlardan 

dolayı serbest lrlandada Al
manya aleyhinde kin ve 
nefret duyguları gittikçe 
artmaktadır. 

--o--
lneiliz tayya
relerinin kali

te itibarile 
üstünlüiü 

Londra (A,A) - Hitlerin 
noktai nazarı hakkında ya
pılan mütalealarda Hitlerin 
her şeyden evvel İngiltereyi 
hedef yaptığı anlaşılmakta
dır. 

Alınan bazı haberlere gö
re ingilterenin yakında böy
le bir hücuma uğraması ih
timal dahilinde görülmelf te
dir. 

lagilterenin adet itibarile 
olmasa bile kıymet v~ ka
lite itibarile bava kuvvetle
rinin faik bulunması saye
ıinde almanyaya şidd~tli 
darbeler indirmeğe muvaf
fak olmaktadır. 

--o--
Arnavutlukda 
Yunanlilar ye
niden top ve 
harp z e

si iğtinam 
ettiler. 

Atioa A.A. - Hava şart

larının mani olmaııoa ve 
düımaoın şiddetli mukave-

meti11e rağmen askerlerimiz 
Kiliıur.tya doğru ileri hare
ketlerini muvaffakıyetle ba· 

ıarmıılar •e yeniden bir çok 
kiSyleri zapt etmişlerdir. 
Kiliıura civarında düıman
daa aynca bir top, bir ~ok 
malzeme iitiaam e4ilmiıtir. 

BREMENDE 
-Ba,tarafı 1 nd sahifede -

yüzlerce de büyük infiliik 
bombaları atılmıştır. Destiıih· 
Jar, petprol tasfiyehaneleri, 
birçok fabrikalarda yangın· 
lar çıkmış ve bu yangınların 
çıkardığı kızı llık 200 kilo· 
metr~ 'uzaktan körmek kabil 
olmuştur. 

Hayanın şiddetli soğ•k ye 
derece sıfırın altında 30 ol· 
masına rağmen tayyareleri· 
mızın hedeflerine şiddetli 

hOcumları neticesinde ' bü
yük iafilik husule gelmiştir. 
Bremen demıryolu tamamen 
yıkılmııtır. 

ikinci kafile Bremen üze· 
rioe geldikleri zaman deni
zaltı havuzlı:ırına demiryolu 
münakalatı ve diğeri endüs
tri noktalarım baştan başa 

gözden geçirmişler ve bura
ların bir enkaz haline gel
diğini görerek bomba atma
ğa lüzum görmemişlerdir. 

Tayyarelerimizin hepsi üs
lerine salimen dönmülerdir. 

--o,--
Dey ıTelgrafın 

bir tefsiri 
Londra (A.A) - Ruzvel· 

tin mihver için acı olan nut
ku gazeteler ve bilhasa Deyli 
Telgraf gazttesi ezcümle 
şöyle demektedir: 

"Bu iki adama en çok doku
nan şey yaptıkları mütead
dit fenalıkların Ruzvelt ta
rafından meydana vurulması 
değildir. Çünkli onlar, bun 
dan müteessir olmıyacak ka· 
dar pişkindir Ier. 

Onları asıl düşündüren 
asıl nokta ingiltereye esash 
yardım taahhüdü yapılmış 
olmasıd1r. Bu kendileri için 
ölüm çanlarının çalmağa baş
laması demektir' " 

--o---
Sessiz 
relerı h 

tayya
kkında 

Nevyork, 2 (A.A) - Meş· 
hur havacıl k mütehassısı 
binbaşı Seversky, Almanla
ses!iz tayyareler yaptıkları 

hakkındaki haber münase
betile şunları söylemiştir: 
Almanlar eğer sessiz bir 
tayyare icad etmişlerse bu ha
vacılıkta yeni bir icit demek 
değildir. Bunu tayyarecilikte 
bir inkılap telakki etmek çok 
mübolağah olur. Tayyarenin 
çıkardığı gürültünün yüzde 
yetmişini pervane çıkarmak
tadır. Bu nisbet pervanenin 
şekli ve ebadile değişebile

ceği gibi sürat derecesi ile 
de alalrnda r bulunmaktadır. 

--o--
Viş 

A 

• • 
nın yenı 

eri kan 
sefiri 

Cenevre (A.A) - Vişiden 
bildiriliyor: 

Yeni Amerika biiyük el
. çiıi cumarteıi rllati Viıiye 
ı•lerek •azifeaia• baılıya· 
cakbr. 

(Ralk111 S••I) 

H bin sıklet 
kd -merkezi 

denize intikal 
etmiş 

Radyo gazetesine göre 
Yunanlıların bütün cephede 
barekih muvaffakıyetle de
vam etmektedir. Dün alınan 
haberlere göre şimal cephe
sinde yukarı İıkuimbi vadi
sinde son İtalyan mevzileri 
de Yunanlılar tarafından 
zaptedilmiş ve Italyanlara 

ağır zayiat verdirilmiştir. 

ltalyan1ar Devol suyunda 
şiddetli mukabil bir taarruz 
yapmışlarsa da ağır zayiatla 
püskürtüJmüşlerdir. DevoJ 
suyile Üzümsuyu arasında 
TimorİçQ bölgesindeki mu
harebeler Yunanlılar lehinde 
inkişaf etmiştir. Yunan kuv· 
vetleri burada Klamaka bo-

ğazını zaptetmişlerdir. Bu 
mühim geçit elde edildikten 
sonra harekat nisbeten mun
hat bir arazide daha müsait 
bir suretle inkişaf edecektir. 

Yunanlılar Kilisura-Tepe· 
delen arasında bazı taarruz
lar yaparak düşmanlarının 
elinde bulunan mühim mev-

zileri uptetmişlerdir. Bu 
mıntıkada ltalyanlar çok 
gayri müsait bir vaziyette-

dirler. Son iki günde içle
rinde bir çok subay bulunan 
iki bin ltalyan esir edilmiş· 
tir. 12 top, külliyetli otoma
tik silah ve harp malzemesi 
iğtinam olunmuş, bir çok 
ltalyan tankları tahrip edil
miştir. 

En son haberlere göre 
ltal •anlar Almanyadan tay
yare yardımı istemişlerdir. 
Almanlar böyle bir yardımda 
bulunmağı kabul etmişlerdir. 
ltalyaya gelen Alman ha9a 
kuvvetleri kumandanlığı bir 
tebliğ neşrederek harbin 

sıklet merkezinin Akdenize 
intikal ettiğinden bahset· 
miştir. 

--o--
Bulgar başve- . 
ki i Viyanada 

Bulgar baş9ekili B. Filof 
ansızın Viyanaya gitmiştir. 
8. Filofun tedavı için gittiği 
söyleniyorsa da Bulgar ha,· 
vekiline Alman sefirinin de 
refakat etmesi bu seyahatin 
tedavi maksadından başka 
bir maksatla yapılmış olmaıı 
ihtimalini meydana çıkar
mıştır. Maamafih bu son 
haber henüz bir şayia ha
lindedir ve ihtiyatla karşı
lanmalıdır. 

--o--
Şimali 
Afrikatla 

Kahire, ( A.A ) - logiliz 
bombardıman tayyareleri Ga . 
zala, Bardiya ve Demeyi 
bombalamıılardır. Yerde bu
lunan tayyareler · tahrip edil
mi tir. 

3 - 2 inci kia11n ı 9'1 
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Bay Burhan 
Belee 

Matbuat uaıum müdürlüğü 
baş müşaviri bay Burhan 

Belge Ankaradan şehrimize 

gelmiştir. 
----o--

Gelenler 
Gidenler 

Şişe ile 
yaralamak 

Keçecilerde Atatürk c• 
desinde Bekir oğlu Kal 
van motör sahibi Re 
sarhoşluk saikaıile Kord 
gazinosunda sazende Ab 
oğlu Mebmedi fişe ile 
şından yaraladığından 
lanmıştır. 

------o--
Aydm mebusu 8 . Nuri 

~~ktepl", .. inhisarlar müfet- Bıçak taşım 
tışı B. Şukrfi Yaka lstan- ı K .1 K. h 
b ıd S. b B eçecı er ıreı anıa 

u an, ıvas me usu • A 
bmet oğlu Hiıminin ü 

Mitbat Ş ükrü BJeda Anka-
rinde bir bıçak bulunar 

radan, Foça kaymakamı alınmıştır. 
Rıdvan Atamsoy Foçadan --o--
şehrimize gelmişlerdir. 

Manisa ve Kütahya parti 
müfettişi Giresun mebusu 

doktor Hasan Vasıf Som-
yürek Manisadaa 
Istanbula gitmiştir. 

gelmiş, 

Bıçak teşhiri 
Basmahanede Şofor 

san Ahmet oğlu şoför 

zım ve Mahmut oğlu ıo 
Abmede münazaa neti 
si olarak bıçak teşhir e 

kaçtığı şikiyet edilmiş 
tahkikata başlanmıştır. 

cumhuriget Halk Pa 
Dantelsiz ku- tisi ViliUBt idare he 
ruşlar tedavül- ti toplantısını gaptı 

Mardin mebusu 8. Ali 
Rıza Levend Ankaraya, Ma
arif müfettişi B. Cemai 
Onuğur Mauisaya gelmiş· 
lerdir. 

--o--

den kaldı-
rılıyor. 

Dantelsiz bir kuruşların 
31 Mart 1941 tarihinden 
sonra tedavülden kaldırıl
ması kararlaştırılmıştır. 

Bu dantelsiz karuşları 

1942 senesine kadar cum-

huri yet merkez bankası 

alacakttr. 
--o---

Ruzveltin 
gÖn-derdiii 

• 
mesaı 

Nevyork, (A.A) - Nev
york Taymiş gazetesi yazı-
yor: B. Ruzvelt tarafından 

İtalya kralıuo gönderilen 

mesaja istisnai bir mana at
fedilmemesi hakk:n:la hükü 
met tarafından yapılan tav-

s:y ~y~ rağmen V:ışingtondil 
hakikaten Italya ile mihve
rin diğer dostları arasında 

bir dostluk vücuda getiril
mesi maksadile yapılmış bir 
teşebbüs mevzuu bahis oldu-

ğuna inanmama temayülü 
mevcuttur. Cümhur reisinin 

• 
yabancı devlet reiıle-

rile temenni ve tebrik tea
tisi usulden olmamakla be.-

raber ltalya kralı ile reisi

cümhur bir çok yıllardanbcri 

böyle yapmaktadırlar. 8. 
Ruzvelt bu seneki mesajını 

şu keiimelerle bildirmiştir: 

Giren sene zufında ltal· 
yan milletinin haklı bir ba-

oimetleriaden istifade 

-Ba,tarafı 1 inci aahileJ• 1 

dar memleket davalarınd 
dürüstlüğü ve titizliği 

temayüz etmiştir. Parti işi 

rinde muvaffakıyetle çal 
mış, yıllardanberi umu 

viliyet meclisi azalığında 
daimi encümen azalıkların 
bulunmuıtur. Kızılayda 
kara gün dostu hayır milel' 

sesenin başkanlığını büy. 
bir aşk ve kudretle dt11uhdf 
eylemiştir. 

Bayan Vedide Karadal' 
ve Rahmi Balaban herkeli' 

feyiz ve hürmetini kazanm' 
ğa muvaffak olmuş iki .._. 
camızdır. 

Reşat Leblebİcioğhı 
lardanberi şehir meclisi fi 
belediye daimi encüm-' 
azasıdır. 

Gü&ılük çalıımaıınıa bl' 
yük bir kısmını memlek" 

işletine, gençlik hareketi" 
rine ayırmış bulunmaktadlf• 

Bay Nazif inan lzmir met' 
kez bankası müdürü ol•' 
umami muhabbeti kaıanJlllf 
genç ve kıymetli bir bank" 
cımızdır. 

Vazife takıiminden so.ı' 
vilayet idare heyeti kaııf 
kongrelerıne ait evrakın t•t' 
kikine başlamış ve gece ~ 
vakte kadar mesaiıine ~ 
vam etmiştir. 

Kurbanınızı 

muna verirken 

lere ve kimsesiz yayrul 
yardım etmiş olacaiımı 
uautmıyalım. 


