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Gilnil ~eçmiş nilshalar (25) kuruştur .. 

T E L E F O N : 2697 

12 SONKANUN PAZAR 1941 

• Vatandaş: 
'.l'Urk Hava kurumuna •ardını etmcği en 

kudı;i bir vazife bil.. Havalannn hfikhn olmı· 
ynn millctlertn öliime mahkfün oldn1Jannı as· 
in unutmn .. 

·--------' Ciimhuriyctin ve Cümhuriyct eseTlcrinin bekçisi, 84bahla1"ı çıkar aiı/cı8' gn.tetcdlr YEN1 ASm Matbaasında basılmıştır 

" r?ı ... lisura,, alındı, Te· 
?lenin zaptı da ço 
aktn görünü vor 

.,. ..... 
ltalyanlar llt~rat 

yoluna püskiirtiil
düler, esir vc·rdilPr 
Alinn, 11 (A.A) - Dün nkşnm ncş

ıedilcn Yunan resmi tcb'llğindc Kilisu
ranın :ıınptı esnasında GOO esir alındığı, 
hunlnrm arru.ında 20 rubny bulunduğu 

ı_... ·-·-· ._...._.._._ , _·- ·-~·-····-·-·-·-·-•--»-rm•.-·-·-•-ın••-•-•• bildirilnıektedir. Yunanlılar dürt topla 

lngiliz. zırhlı kıt' al arı 
Der ne .. Bin gazi yolu

na kadar •okuldu 

Tobruk'uıı garp ile 
münakale i kesildi, 
düşmesi yakın ..• 

Zamanla . Arnavutluk hat·bı tank \'C otomntik biınhlnr ele gcçim1iş
lerdir. Yunnnlılnr Kilisuray::ı girdikleri 

•• zaman ehir boınbos \'C alevler içJnde Bardiycıda alınan 1ta1yan esirleri afMhtan tecrit ııe mua11ene ediliyor 

~~b~np~~~~ylik~~~~n~~~~-----·--·-·-··-~-·---·--·---·--·-~·---·--·--·---··~--·---·--·---·---·--·---~-·--·---·--·---·---

Londra1 11 (A.A) - Kahire
den son gelen haberlere göre im
paratorhık kuvvetlerinin ~nberl 
Tobruk ell'afında gittikçe daral
maktadır. Cephedeki mü,ahitler 
burada halen topçu düello u hU· 
küm sürdüğünü bildinni,lerdir. 

- -- <.,'Ok İtalyan nskert hedefleıini bombar- Torbalıda dün de %el.zeleler oldu 
A manJap bu ])arışı bir muharebe dıman ettikleri ve bütUu tayyarelerin 

Kahire, 11 (A.A)- Orta prk lngi
llz kuvvetleri umumf karorgahının tel>. 
liği: Tobruk mınte.kasındıı lngilfa tnh
oid11tına devam edilmiştir. !ıa''betmeğe salimen üslerine döndükleri il!ivc (!dil-_, b kJ • mektedir. 

mahlıdmd_~lar.. e em)''Or BERAT· TEPEOELENİN DE 
---.. ·-- İ$GAJ..İN'E DO~RU 

SEVKET BiLGİN İ al 1 B ~,,,Ja Atinn, 11 (A.A) - Cepheden gelen t yan a• erata u"'!ll'U 5on Jınberlcrc göre fülisurnnııı Yunnnh· 
çefdliyorla•. Arnauıd lnr tm·nfındnn zaptı Tepcdelen bölgesin

Almnnları en fma sinirlendiren şey, asfıe•lePI isyan ettiler deki ltalyanlnrm -ı'nZİyetini revknlüde 
manin mlisnbaka ~·ansını erge~ kııy· mil kiil bir vaı.b·cte lwymuştur. 

betmeğe nı lıkOm oldukları iddiasıdır. Londra, 11 (A.A) - Royter ajansı- Atina, 11 (A.A) - Son haberlere na-
Alınnn ı::nzctcleriniıı neşriyatına ha· mn Ama ... "Utluk hududundaki hususi znran Yunanlılar Kilisuranın şhnolinde 

karsmıız, yarışı kaybedecek olan fngil- muhabiri bildiriyor : yeni scvkUlceyş mevzileri işgnl etmiş 
tcredir, diyorlar. Fakat birbirini takip Amnnıtlnk ~ephcsiuin tıimal mıntnka- ve İtı.ıvanları Bc>rat yoluna pUskUrtmUs
edcn lılldiselerle kıl·metl artan hnkiknt- sında bir kaç günden beri dcvruıı eden lerdir. 
ler k:nı;ı uula Alnum milletinin ruhuna siikiınet diln kil(lik (n9>1şma1ar ve fası· SEl .. ANiKTE HASAR YOK 

nen endişeleri dakıtmak icin. Alman !~ı topçu ateşiyle lhlat cdilnıi~ir.. Her Atine, ıı (A A) _ Atina ajnnsı bil-
ropaı:andnsı artık yeni 2.1\fcrlcrden hnh- ıkı taraf fa hnurJıklarına fnalıyetle de- diriyor : İtalyanların son hnva bombar-
dt-miyor. Bilakis bUfün gayretini fn. vmn etmektedir. Tobmin edildi!?ine gö- dımanı üzerine ScJlınlğin uğradı~ı hn

giltere ve mlittefiklerlnin kaznııdıklan re yakmda bu nııntakndu bUyUk bir mu- sarların ehcmmiyeL'liz olduğu kaydedil-
ı:aferlcri ehemmiyctstz göstermele has· harebe bnşlıyacaktır. mcktedir. 
retmiş bulunuyor. GUnesi bal<'ıl-la swa· İtalynnlnr şlmdl Bcrnt tstikrun~tinde Düsmnn propagandası bunun nksin1 
mnk knbil olınndıf,na ~öre. hu tıropa- <:ckiliyorlar. iddiada ısrar etmekte ve hattA hasarın 
gan~anm ifndc ettiği hm•n derin bir Yunanlılaı· Kilisura nuntakasında te· bir milyar drahmh•e vükseldiğini bil-
o bıyet ve hnttA yeis hnvası<lır. mizlemc hnrekfıtına devnl)1 ederek bir dirmektcdir. Bu hayali iddiayı kat'i su-

DJyorlar ki : çok eslı-leı• nlmıslar ve bir hayli otomo- rette tekzip ederiz. Seldnik gerek bu 
u~ltlerin ne yapabileceği Akdeniz bil iğtinnm etmişlerdir. gerek evvelki akınlnrdan hemen heme~ 

~bme ınUdahııle edip c1miycccr,i, mii- Yunanlılar merkezde mUhiın bir dağ olduğu gibi ~iŞ iktısadı ve içtim~ 
Clahale edecek olursa bunu nasıl . npa- sılsilesi civnnnda bir 1talyan hattına hU- hayntı tomronen no~l bir ~cki1dc dc-
S!&lh, A'ıTUpanın diplomntik dıfrmnunn - Sonu 2 inci Sahifede - vam otmektc bulunmuştur. 

1 hWm olmak :1 tedikl Londrndıı ı;o- ' ---~--
rulmnktndır, Bu gibi uullcı· \'c mülaha
plar ge(cn ıscııe de derpiş olunnmş \•c 
AJmanyıınuı zamanla mUsabaka yan ı· 
ııı kaybedeceği zchnbınıı varıl~tı. Bu 
tclılikcli (T) zehaba rnğıncn Almnnyn
pm geçen la fo oldu~ gibi h11giin de 
beklemek için vakti '·nrdır,n 

Bu sözlerin bir haç aydan beri hiç iü
bnn knlmanuştır. 

Zira Almnnlann nihni znfcr silnhı ola
rnk ellerinde tuttuJdnrı inisl ativ İngil
tere ve müttefiklerinin eline geçmiştir .. 
İngiltere harbin nıul ndderatmı tayin 
<:deeek kndnr ehemmiyetli Jıesnpln mn 
yerlerini bizzat ta in etmek uretivle 
dUsmımlnrına cok ağır darbeler indir
nıektcdir. 

Bu sözlerden Almanhırın gayretlerini 
küçiim edi2iıniz mnnnsı çıkarılmasın .. 
lD( şiiphesiz Almanya, elindeki müthiş 
luırp makinesine dııynnnrnk öııilmilzdc· 
ki haftalnrda veya a:vlnrdn biitün kozla· 
l'1nı birer birer kullarunrık istiyccektir. 

Muhtelif istiknınctlcrdl' tehditlerini 
ıırıtırnrnk sinir harbine dc,·am edecek· 
fü. Faknt hürr"yct cephesinin ilmitli 
vnz.lyetini dei:'iştirme~c hiç bir urctte 
ınm :ıffnk olnmıvacnktır. 

* Alnınıılar son a) lardu en biiyük ümit-

Demo rasi ere ardım 
kanu u kon rege verildi · 
B. zve t tok 

g iş salab·
)"etler alıyor 

rini İugiltereye lmrşı lınv alımlarına 
\'e deniz ticaret yollannda ynptıkfarı 
hlücndelcye bağlamı lardı. Onlnra göre, 
İngiltere, dcnizforde , e havalardaki za· 
)'İtıtını tel.Miye nm1.""fcdlr olnmıyncağı 
K\in, bizzat '7.amanln ıniisnhnka yarı ım 
'kaybetmis oıncnı·tır Amerika filen harba 

Ameriknnın vaz.iycti tO\ nzzuh ettik· 
ten ıounra bu iimidt> suyn dü mii nn'la· girmi• gibi her türlü 
riyle b:ıı ıl.ıbitrr. Y 

SON DAKiKA 
• • . .. • • 

Amerikan kongresi 
demokrasilere yar
dım kanunu proje· 
sini tasvip e~ecek 

Denl'l'.dc. ha,·ada ,.c kurada kazandığı yardımda bulunacak Vqlngton 11 (A.A) - Demok-
:r.nrerJcrle imp:tratorluiu bUyjik bir teh· ruilere yardım hakkındaki kanun 
llkcd<"n kurtarnn İngiltcn:. şimdi Birle- ••- projeainin kongreye tevdii kongrede 
eik Ciiml•ıırh ctlerin yardıınlnrı sayesin- Asfıer hariç, Anıerllıa• sert akaUlimeDer tevlit ...._.~. ve bu 
de zamanı sadık bir milttcfık S3} makta ftJn lngfltere'1e verml• "'-~ ) 
(Ok haklıdır. "' kanun projesinin bilyük ekseriyet e 

Her ge~cn giin İngiltcrcnin uniJme-..ı:- yeceği lllr ıey yoJı.. taavip olunacağı hakkında yeni bir 
IJğini biraz dnhu tnlıkiın e~~l·cktir. Vqington 11 (A.A) - Demok- çok emmareler vemıiıtir. 

Filhakika öniimfzdeki gunlerdt·. har- r.a.silere yardım hakkındaki kanun -•ıwıw 
bin• ~ikJ,.t merkezi yine ha\·alurda \C proı"e&İ dü h"kü" t t fınd "robruk ne •aman h.A 
daırderde olacaktır n u me ara an ı ı M u• 

Bunımln lıerabt:r zamanın kendı kongreye tevdi edilmittir. Bu proje / k? 
nlcshlcriııdc oldui:unu hissederek Al· Birle,ik Amerika devletleri reisine CUffl Q zaptedilece • 
nuınlnrın başka istiknınette biı· tazyik pek mühirn husualarda tam bir ıaı
Jı:lrekl'tind~ buJunmnlan da muhtemel· lhlıiyet vermelrtedir. Projeye göreı Londra 11 (A.A) - Royterln blldlr-
dır. Bazı bıtaraf memleketlerde dol~nn l B' I "k . , diğine göre Libyndaki va2İl'.._Ct hak· 
~yialara inaıuıınk lazım gelirse Berlin . , - ~ Cfl ~enka devletlerı kında lıigiliz kuvVetlerinln Tobrukun 
l.:-ılk:mlnrdn hir hareketin 1ıi tnn oln· relSI Amerike tezgahlarında ve fab- garbında ~ulunduğundnn bofka babcr 
l':ıl . flulgariı;tanı kullanmak nh etinden rikalanndn, müdafaalann Amerika- yoktur. Tobruka hli<:umun pCk reJanda 
":17~ gccmcmiştir. Bu tahmin isabetli mi- nın mlidafaaıı için hayati bir ehem- Y4pılıp yapılanuyncalı malCtm deill-
dır . • Bul;..arlar Alman ınnne' rnsına alet • , h · ddedeceğl he 1 dit. 
ohıf'nklnr mıdır? Bunu heniiz bilmlyo- mıyeti ~küıza • h bm 1 bmeın1e- Londrada lngillz 'kuvvctlerl baeku· 
nız. ket ve hu metin esa a ... arp ~ rnanc:lanı gcnenı.l Vevelln yakın h11reket-

• Yalııı'l. şu noktayı itmret etmek iste- vazımı imal ettlrmeğe ıalfthiyettar ler he.kkınd~ sukutu tercih eylediği ve 
rız.: Alman siyasi m.;ııf*lerinin fikirle- olacaktır bu tane.da hareketin mazideki muvaf-
rt~ ak etti.ren Das Rclch uÇÖr('il bizi 2 H vi harp levazımını ~ktyetlerln furılllerlnden birini teşkil • :!ı) avlı:ram•yacuk Ve nihai hesaplaş-

00
. 

1
-:, h~'~-...ı. tı-..H (if>a. etmiJ old~ teharlb ettitlhn~ll\ 

-. Anının Bitler tarnf ından tayinini kn· Y e t. "" uıwxm:'e ~a, m 
ulc rneebur olacnktırıı diyor dele esaaı üzerin terketmeie, 8c1üng iiiııııinıiııiııiiiıniıiiiıiiiıu:ıniı'iliıııııııiıiıı';iiiii 

- Sonu 2 inci Sahifede - - SonQ 8 UneU Saltifedt - -·-·-·-· .... ' ·-·-" ·-·-·-" ..... 

Z lzele bütün kazaları
zd d yoldu ve epeyce 
hasara sebep oldu 

Kahire, 11 (A.A) - Tobruk 
mıntakasında lngilizler hazırlık· 
larına devam etmekle beraber ba
zı lngiliz müfrezeleri T obrukun 
garbında harekat yapmaktadır, 

Zırhlı kıtalar Deme - Bingazi ... 
bil yolunda devriye gezmektedir. 
lngilizler Tobrukun 65 kilometre 
garbında bulunan Sazamaya var• 
mıalardır. -----------------x.x-----------------

Uf sç za:ıviat yofı ur • Zelze e bilhassa Değir· Kahire, 11 (A.A) - ltim:ıdn lft~ 
kaynaklardan alınan malUınata göre. 
tngiliz katanları T obruk ile garp aras~ 

olarak tekerrür etmi§tir. Buradaki ilk- dakl münakale hntlerını ke!meğe mu;. 
okul binnoı k&.milen çntlamıf ve müte- vıı.ffnk olmuşlardır. 

men ere e ~! det · oım~taır • Yıllı an lnalar ... 
Perııembeyi cumaya bağlıyan gece 

saat 2 I , 15 sularında lzmir vil6yelinin 
her yerinde hissedilen oldukça oiddetli 
bir z.elzele vuku hulmu§tur. Zelz.ele bi· 
labtisna bütün İzmir kazalannda his3e· 
dilmiştir. 

Seferihisar kaymahamlığından alı
nan bir rnpoıdn zelzelenin şarktan gnr
ba doğru üç, dört saniye devam ettiği 
blldlrilmiotir ~ Zclu],. K raburun 'c F o· 
ça sahillerinde biraz §iddetli hiesedıl-
mJotlr. Kuondnsında da tiddetllcc his
eedilınl§ ve fnknt abııha kadar fMaJ:ı-
larla ve hafif surette dev:-.m etmiııtir. 
Yalnız. 21, 13 de hiııscdile-ı earaıntı kuv
vetli idi. 

OeğinnendeTe nahiyesinde r.elzcle
nln eiddetll geçtiği anlnııılınışbr. Zelze
le burada tınnt 22,55 te, 24,32 <le, 2,24 
te. 5,45 te, 7, 11 de, 7,30 dıı, 6,06 da 
9,24 le ve saat 10.18 de ortn ııiddette 

-~~·-·;·--idki;;·- .. 1· 
• •• 
ca e ve - ı 
k atve . -

ı{e -*-1 • 
i iz r i e ı n 

1 
ilır cmının lstanlıııJ 
üzer·nden yapılması 
rnevzuufJahis •• 
Ankara, 11 (Yeni Asır) - Ticaret 

vekili B. Milmtaz Ölanenin bugün
lerde İ.zmire gitmesi ihtimali pek 
kuvvetlidir. 
Vekil İzmirde ilıracat<;ılnrla temns

ta bulunduktan sonra lstanbula gi
decektir. 

M1JNAKALAT VIDdIJ DE 
CELi.YOR.. 
İstanbul, U (Yeni Asır) - Şehri

mizde bulunan mUnnktı1At vekili B. 
Cevdet Kerim İnccdayının ynnn 
(Bugün) Bandırma yoliyle tZmire 
h
1
areket etmesi muhtemeldir. 
znıir Hlnterlnnmnm ihracat mnd· 

delerinin daha :ziyade İstmıbuJ üze
rinden ihracı mewuubahls olduiu 
ve bu maksntla nlfıkndarlnrJa görii· ı 
şilldlWl, mUnaknJo wsıtaıan hnk· 
kında da tetkikatta bulunulduğu 
tahmin olunmaktadır. 

,.,_, ı -·-·-·- - -·-·-·-·- -e<-11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ı11 

akip ~rsınhlardn ynnlmışhr. Yeni yn- ITAL y AN ESlRLERtNIN 
palan kooperatif binasının bir duvarı MIKT ARI 
çatlamı,tır. Bir hayvan damı tnmnmen Kahire, 11 (A.A) _ Bardiyada ealt 
1 1 hayvan damı ile 9. ~v de kısmen Yl· edilen hnlyan aubaylannın üzerinde geo. 
kılmı tır . Üç ev mallı ınhidam bir hal neral Bergonzoll imzasını taşıyan vesi.
almıştır. 25 evin duvarları çatlnmı~tır. kalar bulunmuştur. Bu vesiknla.r Bardl· 

Tırasnçu köyünde 1 O baca yıkılmı~- ye.da hnnn ve mık tarının tesbiti henüı: 
tır. YeniköydC' 23 evde hafif çatlaklar tame.mlnnmıynn it }yan esirlerinin bi
olmuştur. 20 baca ve bir hayvan ahırı- de.yette derpiş edilen miktardan çok 
nın duvan vıJuJmıttır. feıln oldusunu göstermektedir. Bu vesl-

Karacadağ köyünde bir de.m ve bir kalara göre yapılan hesaplar Bardiyad• 
evin kapısı yıkı}mı~tır. Bir keçi ölmil§- alınan esir rniktanmn 44 bin kadar ol-
tür. duğunu gösteriyor 

Sanraklıköyünde 6 ev içinde oturu- 111ıııııııııııımınınıımıımııııımmıımıııııı1111u 

lamı)acnk bir hale gelmiştir. Aynen 6 Jngiliz hiicumu 
e'V de çntlnkl.:ır olmuştur. Cumnovasının 
Bulgurca köyünde 40 bnca yıkılmı~. 2 
dam ve bir ev duvarı çökmüıtür. Bura
daki Otla köym•ktebi binc.sı ve 40 evin 
muhtelif yerlerinde çatloklar olmuştur. 

Dıkili knzneından nlınan bir tclgraf
tn zelzelenin Dikilide 2 1, 1 2 de hisse
dildiği ve altı saniye • urdüğü, Çandarh
da zelzelenin bıraz t'iddetli geçtiği, f -

- Sonu 2 inci Sahifede -
11111111111111il11ilil11il1111111111111111il1111111ili111111 it 

1 ·~ E IST -
ÇE ILIYOR AR 

lngil.zler Elvak 
• ve onayı ış-

gal ettiler 

... 
ltalyay şiddetli 
bir h va akını 

yapıldı 
---··-esina, alermo ve 

Napoli IJo llaJandı, 
bir zırhlıya tam 
isabetler ol u.. 
Kahire, 11 (AA) - Orta prk İn

giliz he.va kuvvetleri umumt karnrguhı· 
nın tebliği ı 

9 - 1 O ikinci kanun gecesi tngilb 
bombardunan tayyareleri Sicilyadn Me
ıina üzerine hücum etmitler ve lirnand 
bulunan filo gemilerile nhhmlara, dok
lara ve petrol tcsiMttma bir çok bomba
lar atllll}lardır. Bir bomba Salvosu J.ima
nm cenup kısmındaki knıvaz .. rler ara-

ı•aJ,._, ı ,. Somalf .Jle ve sına dü;ıniiJtür. Kn.-vazörlerin çıkardığl 
c. .Y te aun'i ais tabaluw sebebiyle hasarlan 
abeşistan hududunda müşahede etmek mümkün olamamıtbrı 

• L'I il· ••• Diğer bir salvo limanın cenubunda a dbu ye e meıg..... ordu demiryolu iııttuıyoniyle petrol do-
Kalıirc, 11 (A.A) - Orta şark İngi- polnrı arasına düşmü tür. Rıhtımlar ve 

llz umuınl kanırgaiıuıın dUn n redilcn havuzlar civarında yagınlar çıkanlmış
tebliğinde İngiliz kuvvetlerinin g~ ay tır. Diğer bomba a lvoları bir petrol de
ynptıkJnn akınlarla dUşmnnı Somalidt>,- posunun hemen civıınnn düşmü ve bü
ki Elvnkı tahliyeye mecbur e~ olduk- yük i§tlallere ııebebiyet vermiştir. Ta
lnn ilave edilmektedir. nrnıza iftiralı: eden bütün tayyarclerl-

Londrn, 11 (A.A) - Cenup Afrlkası mlz. üslerine dönmUtlerdir. • 
ve altın sahili kıtalarmın İtalyan Soma· TAARRUZUN T AFSıLA Tl 
llsindeld Elvakı. karakolunu işgal ettik- Kahire, ıı (A.A)- Ortn ~rk lngi-
leri resmen tebhğ edilmiştlr. Uz L- •--- 1 · • k ~ L 

Kahire 11 (A.A) _ İngiliz mlifreze- ucıva auvvet en umumı ararg1U11-

lerlnin Habeşistan hududundn Buna - Sonu 2 inci Sahifede -
mcvkiini işgal ettikleri bildirilmektedir. ıımııı 111111111111111111111111111111111111111111111111111111 



aAHIFE 2 YENi ASIR 

• 1
Zamanla 

1 Müsabaka yarışı 
1 ----

.. 
CELLAT 
ARA ALI 

- . 
ŞEHiR HABERLERi 

Yazan: Şaf:iıa Alıduman 

47- Ziraat Vekili B. Muhlis POLnSTE . . . . . -.. -
Almanlar bu yarqı 
'kaylJetmeje 
nıahl.dlmdurlar •• 

E • tes· tara - Baştaralı ı inci Sahi/ede -. -- Bunlar her halde Ü~ adam! nış ı ,,. Erkrr .eoı·n tetkı.klerı· Bundan anlaşdıyor ki Almanlar za-

f d ..., mania mUsabakaı yanşuıa ılnnetl, yui 
ın an a ~ır senelerce siirecck bir yıpranma harbine 

---x:~x katlanmalı hezimete muadil saymakta· 
Mestan ue Alıça böyle lıonuşııyorlar 'Ue uzalttan yaralandı Z~raat velı!li şehrimiz.ı:l-e IJll' lçtlmaa riyaset etti darlar. Bwıun kindir ki harbi blrln ev-

görinenJerl anlamağa çalqıyorlardı.. Muhtelif ziyaretlerde IJ!•ındu, dlrelıtlfleP 11ePdl vel neücelcndireeek .,_ .. bbtllw 
Nasıl, Akça? ... Sen de böyle düşün

mekte değil misin? ... 
- Evet, bey ... Bir avuç askerle ken

dimizi küffarın içine atıyoruz... Onla
ra vücudumuzu sezdirmek çok hatalı 
bir hareket olur... Malfun ya, güleşte 
'°k kuvvetli olandan %iyade, çok oyun 
bilen kazanır ... 

Mestan bey: 
- Evet... Her halde böy]e yapmak 

\)ence de muvafık görünür ... diyerek 
~ayı tasdik etti. 

Sonra orada gezinen akıncllardan bi
rini yanına çağırıp dedi ki: 

- Arkadaşlarına söyle ... Hayvanları, 
a;fpP'l"l r~ çcksinle.r.. Etraftan kendileri
ni ,:ı,., göstermemeğe çalışsınlar ... 

Gavur memleketine çok yakın bir 
yerde bulunuyoruz. Ne olur, ne olmaz! 
Tedbirli davranmalıyız ..• 

Biraz durup düşündükten sonra tek
rar sözlinde devam ederek: 

- Burada bir knc saat kalacal'ız. Ar
kad::ıc;l rına bunu da anlat.. Hic acele 
etmivcr k bir iyice istirahat etsinler ... 

Akıncı, Mestan beyin emrini arka
Qtı.-1,,rına tebliğ etmek için oradan uzak
Jac::fı ... 
Artık ortalık baştan başa ağarmıs. 

boc;]ukta hiç bir karaltı zerresi l<a1ma
m1c::tı. Kahvaltılarını bitiren iki arkad-.:ıc.
~imdt çubuklımnı yalnp yeni d~an gll
n~ brşıld aırilarda yavaş yava, yUk
selisinl aeyretmeie koyulmuşlardı. 

Bu sır.U Akça Yusuf. yolun uzak 
bir noktasında kıpırdıyan bir takım ka
ra1ti1ar farkettl. 

2vve1l ~e .1BDarak bunlara ehem
mivet vermek istemedi ise de blr nok
tada durmadıklarını ve ıtitgide hti:vU
ailklerfni sezmesi üzerine birdenbire 
merak ıederek Mestan beye dedik\: 

- Bey ... Şurada blr takım kovu göl
ge-ler farkedlyorum. Bunlar yUrU:r gibi 
}feliyor bana!.. Her halde a!taç veya sair 
cansız eşya gölgesi olma.sa gerek! .. 

Sen de seçmiyor musun? .. Şu tarafa. 
yolun se~ında duran aıtııcın ilerisine 
hak ... 

Mestan bey Akçanın tarif etti~ yere 
haktı... l'akat bir şey seçemedi ... 

Melltan bey - Garemedim A1cca!.. 
Canım sen hangi alacı gf:Sstf"rivorı::ıın 
bana? .. Yolun saltndaldnl mi? Yoksa 
eolundaldnt ml' ... 

Akça - İ§te, soldaki §U bUyUk kavak 
alacmın hlusına bak... MUtemadiyen 
kıpırdanarak bizden tarafa do~ ilerli
yorlar ... 
Şimdi iyice se:çebildin ml? .. 
Mestan bey - Sahi be Akça!.. Dur, 

efor!.. 1"ç noltta g5rUr gibi oldum .. Bun
lar her halde tlç adam olacak!.. 
Sakın bizimkilerden bazı kimşelm

geridE" kalmış olmasınlar? 
- Zannetmem .. Milfreze buraya kon

duitu vakıt bütün akıncılar tamam bu
lunmakta idilPr. Hem bizim efrat süvari, 
bunlar ise yaya bulunuyorlar... ' 

- Hak.kın var Akça!.. Bu gelenler her 
halde yabancı efrat olacnk! Fakat acaba 
han~i taraftan? Bizim orduya mı, yok
sa dUşman kuvvetine mi mensup bulu
ı •ıyorlar?. 

ı\.kca - Biraz sonra bunu da anla
rız.. Şimdi kendimizi gösterme<Jen on
lan 1tözetlemekte devam etmeliyiz .. 

Akc nm bu fa iyesi Uzerine. lklc;i de 
otlann arasına gizlenerek yanlarımı 
doğru gelmekte olan meçhul üç adamı 
gözetle~e !koyuldular ... 

* - Yahu!.. Sen ne aksi. öfkesine çar-
çabuk mağlt1p olan ne dUşüncesiz bir 
adamml.3Sın! Ehemmiyetsiz bir sözden 
alınarak yasakçıların bac:bulttJnu he-

··-

_.,_,_ k \' k B . k .. il . ı b' "d" 1 ·ı "..:ı. u .. MUdU 1 ve hamleler yaea~klardır, men patcuuamağa t>•am ettin. a ıa ayramı geçırme uzere a esıy e ır· ı mu ur erı e ao.,..m ıtur. r er 8 bamlel Ingiltere bqa bir isti• 
herifler adamakıllı dayak yediler, yedi- Ödemişin Karadoğan köyünden Meh- likte şehrimize gelen sayın Ziraat Vekili kendi dairelerini allkadar eden itler la ~bbUsüer kll de Ybbllecell ılbl. 
ler anuna? •. Sonunda bak bu iş neye met kızı 15 yaşında Mürüvvet Önsözü, B ... Muhlis .Erkmen Bomo:-ad~ Ziraat 

1 
hakkında vekile maruzatta bulunmut- Balkanlarda :r ~k=t pkllnde de 

müncer oldu!.. eniştesi Mehmet Köse sopa ile döverek mucadele ıstasyununda mısafır olmuş- lardır. kendini ıösterebillr En uzak ihtfmalle-
Kabak benim başıma patladı!.. vücudunun muhtelif yerlerinden gayet tur. Mütenekkiren seyahat etmesine rağ-1 . Z.iraa~ ve~ili bir aralık Montafon re kapılan açık bı;.kmalı icap ettiren 
Şimdi, bu dağ başlarında dola~mağa ağır surette yaralamıştır. men, fırsattan bilistifade şehrimizde zi- ı çıftlıkte:ı teıııine ve b.~ndan elde edile- hlr devirde yaşıyoruz.. 

mecbur oldum.. Böyle giderse açlıktan, Firar eden suçlu jandarmalar tarafın- rai tetkiklerde bulunmuş ve 1zmirdeki , cek. net.ıc:elere ait. mutah~.delerinJ ye $EVKB2' BfLGf N 
susuzluktan gilnUn birinde d~lip öle- dan tutulmuş ve adli~reyc verilmiştir. bilt"ımum ziraat vekaleti daireleri şefleri- vekalep~ gayelenni tebaruz ~ttimuı, 
ceğimizden korkuyorum... BİR KIZ KAf;IRMA nin iştirak evledikleri bir toplantıya ri- bu çiftlıklerdcn bazılarının lzmırde ve 

- Ah Bayati ah ... Sen kendini bir Urlanın Altınbaş ma11allesinden göç- yaset eylemi tir. Manisada kurulacağını söylemiştir. 4101 ... - ... - .... - ...... --,· .. -u __ ,.., ..... ı ..... ,.-... ---· .. ···-... ·-· -
akıllı adam yerine koyardın .. Meğerse men İsmail oğlu Numan ayni yerde otu- Vekil Perııembe günü Bomovadaki .Pamuk istihııa~~tı ~e:vzuuna da ehem· ı 
kafanda blr fındık kabuğunu doldura- ran Özbek köyünden Mustafa kızı Ha- zcy tincilik ve bağcılık istasyonlarını zi- mıyetle te~as e ılmıştır. d b us,, 
cak derecede bile akıldan eser yokmuş! mide Çnrmanı kaçırdığı iddiasiyle tutul- yaret eyledikten sonra saat 1 7 de ziraat Geç vakıte kadar devam e en . u 

Sen barış Aşıkı ve silAfı yerine sndc muştur. mC'ktcbine gitmiştir. gör~~meler ç~k i~tifadeli .olm~ı. zırrat 
kamış kalem lmllanan bir şllir olduğun KVRBAH DERi.Sİ vekılı ehemmıyetlı bazı dırektifler ver-
balde bu ,mücadele ve savas adamları- VekiJi mektepte ziraat mektebi mil- miştir 
nın arasına ne diye katıstın? ... Meselesinden fıav~a ~Ü~ ·~·e ?1uallr~ler~ k:::şılamışt~r. Tir~a.t B. 

0

Muhlis Erkmen cuma günü vali-
ı,ıe mep'ebine, mesleö'ine uygun ar- NUldöken köyünden Hasan oğlu Ali e tı ımız ta e enın . ers vn~yet erın.ı, mizle birlikte İzmir müzesini, Agora-

kadaşlar seçememek yUzUnden c;imdi Kuı;b=ış, köv muhtarı Mustafa ve Musta- °:0~lıırını ayn ayn tetkık eylemı~, her bı- dnki hafriyatı, kültürparkı gezmiş ve 
böyle bUyük bir felakete maruz kalmış fanın oğlu Hasan Ercanla kurban derisi nnın çalı~mı-Jarile ve elde cdılen ran- buralarda uzun müddet kalmışbr. 
b 1 ı meselesinden kav~a ctmi..+ı ... Hasan Er- dıman, edindikleri bilgilerle alakadar Vekil dün sabah Bornovada istirahat u unuyorsun.... ~ 'i!"-U 

1 
d 

Buna katlanmaktan baska elden ne cnn tabancanın kundak kısmiyle Alı i 0 mus, s?r~uğ!-1 c;ual~~r1~ kendilerini f1 e- eylemiş, öğleden sonra saat 15,30 da 
clebilir?.. Kuşbaşı hafif surette yarc1lamıştır. İd- l ta sıkı hır ımtıhana ,c.bı tutmuştur. Kızılçulluva giderek köy enstitüsünü ve 
«Sabreden derviş., murad na er n' » Jiay~ ~ör rn.c~u iki el de ateş etmic;_ fa- T •lehe "'aye!erini ve Ltikbaldek~ ça- eğitmen kurslannı gezmiştir. 
Evet.. öyle!. «S brın sonu seltım b l·at ısabet vaıcı olınaınıst~r. • lı-?m. l.ar~nı vekıle anlatm_ışlardır. Zıraat Köy çocukları vekili okulun kapıaın• 

derler amma? .. İşte Darideviren bira- BJ.~J!RAM ÖLDÜ ~c~il~m.ız de talebe~e zırr~t .mekteple- dl\ karşılamışlardır. Vekil müessesenin 
eler?. Halimi göriiyorswı?.. Açlıktan, Ödemi.sin Kir.:ız mıhiyesine bağlı Sa- rır.ın ıstıkb:ılde alacagı ııeklı, zıraat m~n- her yerini gezmif, köy çocuklarının ça-
susuzlu 1·•-n. yor.m•nluk1an aı-tık 1.Jir ka- d F B d d ııuplannın daha modern esaslara gore lısmalarile ve bilhassa zırai ralı•mala-

K..., .,~ rıkaya köyün en •atma ay ram a ın a 1 l l " " 
rış yürilmeğe bile bende mecal lrnlma- bir kız, kırda ölü bulunmuştur. ça rnınu arıııı an atmıştır. rile alakadar olmuştur. 
dı. .. Ö1Uın sebebi ehemmiyetle tahkik edil- Ziraat mektebi salonunda verilen Geç vak ite kadar okulda kalan vekil 

cBende takat kalmadı ferm.-ın senin:. mekteclir. çay ziyafeti esnasında vekil, z.iraat, or• bazı zirai malzemenin bu okula verile-
Dağdevlren birader.. Aman kardesiın.. ---;:;.. man ve baytar müdürlerile, istasyonlar ce~ini vadeylemiştir. 
Ya sen, yahut ta Bağnyanık dostumuz, •ııı-•w c_t_,_._ -·-·-·-·-11

-·-·-· •••• -
11
-·-···-·-·-·-•• •••••·-

~ni her halde sırtınıza alıp taşımalısı- Elôzılı ve 'J'unceıı Arnavutluk harbı lngiliz hücumu 
nız ... 

Sair Bayati yolda giderken DaMevi
ren ile Bağrıyanığa bu suretle dert ya
nıyordu ... 

Salamonun meyhanesinden ayrılan 
ayyaslar cil yavruru ~hi her biri bir ta
rafa da~ıldıkları sırada Bavati Bağnva
'1Ikla arkadasına rastlıvarak artık bun
•arın p~lerfnden ayrllmamıştı. .. 

Maarif müdiirliiltlerl 
lzmir ilk tedrisat müfettişi B. Naşit 

Sarıcan terfian Elazık maarif müdürlü
ğüne tayin edilmiftir. Elazlk maarif mü· 
dürü Şevket Tezel T unçeli maarif mü
dürü olmuştur. ---·--DEVE GURE$İ 

Brnova C. H. P. nahiye oca~ile B.T. 
gençlik kulübU menfaatine bugünkü pa
zar gUnU saat 1 de Bornovada istasyon 
civarında bir deve güreşi tertip olun-

- B(Jftaralı l inci Sahilede - · - Baştaralı l inci Salailede -
cum ederek dilşmana bityük zayiat ver- nm dün neırettili teblifte Mealna lima
dirm!.~lerdir. İtalyan ordruıuna zorla ya- nın şiddetle bombardnnan edildiği bil· 
zılan Arna'\'Ut ~kerlerl dün cephe ~eri· dirilmektedir. Bir gemi ile doklara ve 
lerinde bir mıntakada isyan e~lenlir. petrol depolarma tam isal>etler lmyde
Bu Jsyan bastınhncaya kadar asiler dttş. dilnıiftlr. Palermoda lskeri hedefler 
mana büyük zayiat verdirmişlerdir. de muvaffaloy«Ie borhardunan edll
Bunlann bir kısmı daifara iltica etmiş- miffir. tngiliz hava kuvYetlerl Napoliye 
tir ve mukavemette devam etmekte· muvaffakıyetle netf.eelenen bir akın yap-
dirler. mJflardır. 
~ Atinadan alın~ haberler ~vutlu- Büyiı1c bir vapura isabet kaydedil-
13? .ttaly.an takvıye. kuvvetlerinin geldi- mittir. Vapurun batbğı zannedilmekte-
!Wll teyı.t etmektedır. cllr. Bir gara bombalar atılmıttır. Garda 

tı ı 111111111111111111111111il111111111111111111111111111111 IU in filikları müteakip büyük yangınlar-

: ACllC 'l'E$EKK.flR § A k d çıkmıtbr. Napoll llmanında Laltoryo 
: Refikam Fahire Fersan ile Kımni: ll ara ra yosu tınıfından bir harp gemiaine de tam lsa· 
E Melek Fenanın ı-~irmü, oldukları i 9,00 proeram ve memleket .. at ayarı betler kaydedilmiollr. 

-.-
Reli.kimiz Ankarada 
lntişarının yirminci 
yıldönümtlntl 
tesit ettiH ___ ,, __ _ 
ULUS refikimizin yirminci yıldö

nümu münasebetb le ikinci kanunun 
onuncu gunu akşamı Ankarada 
Anadolu kulübünde büyük bir çay 
ziyafeti verilmiştir. Zi~·:ıfette hUkü
mct erkum bir çok mebuslar ve ga
zeteciler hazır bulwınmştur. 
«Ulus• bütün karilerinıizin malft

mudur ki bundan yirmi sene evvel 
milli mücadelenin heyecanlı günle
rinde Ankarada aHakimiyeti Milli
ye• adiyle in~ eylemiş ve İstik
lal savaşına ve inkılap harekeUerine 
yazı ile hizmet etmiş ihtilfil tarihi
mizde bihakkın eerefli bir mevki al
mıştır •• Dil inkıllblyle beraber adı 
•Ulus• a c;ev:rilmiştir. Milli metbuat 
tarihimizde yaptılt lıiunetler dalına 
hUrmet ve heyecanla anılacaktır. 
Dünya gM.Ctelen arasında bile, çok 
azına müyesser olan bu mazhariyet
le refikimiz ne kadar övünse yine 
azdlf".. • Ulusı. refiki.mizi ve değerli 
tabı; · ailesini bu münasebetle ha
raretle tebrik ederiz .. 

~•••••-• r••-•-•-•-r-am -g-0 O 

Torbalıda dün de zel· 
zeı eler oldu 

- Baştaralı l inci Sahüede -
kat hasarat mevcut olmadıia anlaplmı,. 

Her Ucll de ~eredenberi vol yUril
"'1ekte idiler. Bir an evvel teh1il<eli sa
'1anın dısına çıkarak vezirin eline ya
lcalarını kaptırmamak gayretiyle üç ar
l•ad~ hiç dinlenmeden muttasıl yüril
"TIÜsler, bu suretle Varhas köyilnll cok 
"

0 ride bırakmıslardı ... Fakat simdi din-
1 .. nme~e ~k zivade muhtac, f(ayet vo· 
rulmus bir halde bulunuyorlardı. Hı>1<> 
'!Usuz.luk ve aynı zamanda aclık Hayati 
ve ark2rlı:ıctlarını pek ziyade rahatsız et
nırkte idi ... 

ötekilere nisbetle vücuden celimoıi2 
ve mukavemeti de gevşek bulu~an P.n
vati artık <;ektiği yorl'llnlue;a ve susuz-
111 •da aclıktan mütevellit madı1i ıstırap. 
1ara katlanamıyarak volcla arkadaşlap
na sızlamyor. muttasıl si\ı-~vetler serrln
~!\•ornu ... Dağd0virenle Ra~ıyanık hit" 
"ldımııyorlar, onun çektiı;.i yorczunlıık
tan dobn sı7.1anmasını, bütün bu abuk 
cabuk :;övlenınelerini hos ,ııöriivMlardı .. 
li'akat Bayatinin sırlları~a bin~ek iste
mesi Ba~rıynmkh n~~devirenl, her iki
c;ini birden öfkelendirdi ... 

~tehlikeli hı<fııl•k1annı büyük bir§ 9,03 ajans haberleri. 9,18 müzik. pL 
5 ~fkat ve yüksek bir bnabtle ay- 5 9,4S ı 0,00 ev kadını _ ,.emek lbteel. ~IWIUllAUllllllllnillUlltlllllllllllJılllJılll~llllllllll:i tar.ödemi§ kaymak.amlıiı zelzelenin 
E ıarca ıeceli Jtiindü:ılü tedavt ederek s ı 2. 30 program ve memleket saat aya- s e eşe ...- : 21. 1 o da hieeedilerek ı o anı,.. dcvans 
~ h.~r ~si~i do ö~~den. kurtanp bü- i n, 12,30 milzik: eaz eserleri. 12,SO ajanı ; Refikam ZeY,.Uep Erşiclin ini ?la·~ ettiğini bildirmiştir. Kutadumın me~ 

-( Bitmedi )-

EVLENME 
Mak Andros Forhe.s kumpanyası Ala. 

c:ehir mlidürü B. Kamil Ocakoğlunun 
kızı Bn. NiR"Rr Ocakoğlu ile Manisa as
keri hastanesi doktorlarından B. Turan 
rrnksahn evlenme merasimi diin aksam 
ı\nkarapalns ~alonlarında icra edilmiş, 
iki tararm yakın dostlan hazır bulun
muştur. Bn miinasebetle verilen suvare 
o-ec vakite kadar devam etmiş, -:ok ne. 
eli bir gece geçirilmiştir. 
Ocakoğln ailec;ini ve genç evlileri teb

rik eder, kendilerine sonsuz saadetler 
dilcrİ7~ 

_o_a_a __ ıı_ı_ 

5 tun aılevı ~endısme .~ttar bll'll· ı haberleri. 13,0S müzikı mütterek pr- = rak dücar oldugu kalp Hktesiyle 5 kezile Selçukta birer binanın duvarlan 
E kan Cebecı. hn;ttanesı ~ahili ha.'ltalık·: kılar, 13,25 14,30 milzlkı radyo salon 1 ebedi ufultl bmlm bdu onu tam-! yikılnufbr. Subatı köyünde de bir evd• 
: lar ve tıbbı kimya ~iltchassuıı çok S orkeatrası 18,00 program ve memleket : yan bi1tt1n akraba ve yakmlannı de-5 çatlaklar olmuıtur. 
~ muh~erem, kıymetli doktor1;UDUZ § u.at ayarı, 18,03 mtlzik: ndyo orku- § rln teeuürlere ~ketti. § Zelzele dün Torbalıda bir kaç defa 
: (Şa~~r Cohanlı) ya candan mannet5 traaı, 18,SO milzik fasıl heyeti. 19,30 5 Cerek cıenue törenine t8'rif rure-5 tekrar devam etmi§tir. 
E ve şükranlanınla kızımın hastalı!!- 5 memleket eaat ayan ve ajana haberleri, 5 tiyle ve genbe telgraf ve yazılarla 5 --------------
~ nın se~~ milddetinc.e ala~dar ol-~ 19,.ıfS müzik: prkılar, 20, 1 S müzik:tino 5 büyük acımıza :iştirak zahmetinde E 
E :'a~ ~utufiannı Oesırgemıt·• yen$ sa:ınt. 5 roui pliltlan, 20,30 konu11Ua, 20.45 i bulunan yakın akraba ve dostlarıma E KISACA 
: o or arımız : pera or ev e : müzik. k la 21 1 S k 21 30 : ayn ayn teşekldlre derin acını im-= • • • • • • • • 
E: operatör RccaJ, Silkrü Şcnozan, Ze- 5 . · §ar 1 r, ' onu§ma, ' 5 kin verm~den alenen teşekkü- E = k' il kkı v f"k v f T hsi = temsil: devlet koneervatuvan tiyatro fU- = bo ,_.,....._ = BOB. sriL :N1 

• aN 't e ı assat' kakü' 1°nmı.v~5 besi tarafından, 22,30 memleket saat !=ril rç 1.1UU11U. ~ Wl'DC!- ;: 
- acı eşe e sonsuz eşe r e = · h b 1 j · ..,.....,............,..& ~1.·.1.· = 
§sunmayı bir vecibe bilirim. 5 a~arı, aJanı a er eri ve a ana spor ser• § Fillbeli Rahmi ve kardeşleri kösele E: 
: Ankal'a : Refik $cmsettin Fersan E; vıai, 22,SO mtizik, pl 23,2S 23,30 ya- 5i fabrikası mUdürü ~ 
ııııııı11111ıııııııııııııııııııı111ııııııııııııııııııııııııır rınki program ve kapanıt. 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

TÜRKÇE 

3 AHBAP 
Çai.iJ~lar 

lL K DEFA TÜRKÇE 
• •••••••••••••••••••••••••••••••• 

SiRKTE Arfak Palabıyıkyan 
VE HAYGANlJŞ 

Tür ki yede ilk Defa 

Yaza-n: ECZACI KEMAL ,K.AKTA$ 

İstanbulda gençler arasında •Bob stil 
diye bir kılık kıyafet modası çıkıntı, 
cnket diz kapaklanna kadar uzun, pan
talon inadına dar ve ayak bileklerine 
kadar kısa, çoraplar kırmızı, mavi, ye
şil gibi gözü çeken renklerden, yaka yu• 
muşak ve bir kanş dilim gıöi genb, bo
yun battı ince bir düğüm ile gırtlakta, 
saçlar kulak arkasından boynuz gibi 
kıvrık. .• 

Ben ayıplıyor değilim, belki moda 
olur da hep bu kıyafete gireriz, bUyUk 
söy lemerneli!.. 

ID~l KOLONYASI VALLACE BERRY - DOLORES DELR/O -1. HOVARO 

T fl,.Ş YUREK.Li ADAM 

Henilz İzmirde böyle bir kıyafete rast
lamadım. Eğer .Boba ismindeki Ameri
kalının bu elaantrik kıyafeti İzmird8 
tuttuıursa göz alışır mı dersiniz? Bizim 
çocukluğumuzda pejmürde ve müvaze. 
nesiz kıyafetlere bakarlar da •Kılık b
yafet, köpeklere ziyafeh derlerdi Bob 
Stili fzmirde görürsem noktai nazarıml 
daha iyi yazacak, fikirlerimi daha iyi 
söyliyeceğim .. Eczaçı Aemal Ahtafın ıaheserierinaen .. 
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Şimdilik bildiğim varsa adı Ustün8. 
•Bob - Stilı heceleri bozuk bir kellm8 
olmaktan öteye gidememekte, 1Af oım.
yı geçememektedir. 

sevinç nidası karşılaştı: - Pek te yalnız değil. Arka~larla tu. Onunla burada bJr kavga çıkanp sun uz? 
- Aaa! Pertev!. beraberdik. pekA1i aşrıJabilirdL J'Uat zavallının _ Onlarla zaten vedalapn•fbm. Bu-
- Güle'll! - MJsafir olduğunuz ve bana adresli ne bıbabatl vardı? Dilerlerinden daha radan yalnız hareket edece1rttm GöriJ,. 
Genç adam koşarak ellerini uzattı: kAlıtları üzerinde mektup yudılJnız samhnt harebt etınlf, yakın veya uzak yonunuz ya tl1ünız V&rnuf. Beni tam 
- Gülen! Ne bUyük sa.adet! Sizi bul- aile efradı ile olacak!. bir menfaat dü§lh:ıceaine kapıhmyarak 7.amanmdf buldunuz. Yokaa, bana ha-

mak için bilseniz nerelerden geliyorum. Gülen kısa bir tereddütten sonra ba- uzaklardan onu. aramaia ge~ Otel- ber veı:m8den yapıtğmız bu ıeyahatini& 
Bilseniz ne kadar memnunum! §ını eğdl: ciyi çaiırdı: boşa ÇJlmcak, ~ kafesten upnUf ola• 
Gül~ hayretten dona kalmı§tı. Ken- - Öyle! dedi. Onların genç kıziyle - Biz bayla blrtikte gldlyonız. Arka- caktL 

-------... •,-------- dini güç toplıyarak: beraberdim. dqlanm zeytfiillkte kaldılar. Sizi bekli- Pertev ona dost ve muha9betll bakıf-
Y AZA1f • OC: Tll.Dm - Teşekkür ederim, Pertev! dedi. BUtUn Umltlerl birden kırılmıştı. F.1- yorlar. Galiba yaıdımmw ıstt,ecekter. !arla bakarak: 

• Ben de memnunum. Fakat ..• Beni bu- ki şüpheleri daha bUyUk bir kuvvetle Otıelcl iki bt elllerek: - Sahi, dedi. Gervekten 90k tAlUıll - 62 - rada bulacağınızı :llereden biliyordunuz? canlandı. Reızanın nipnhsı Cem? Uy- - Bq ii.stUne efendim! Dedi, Henıen olduğunu anlıyorum. Hem iki kat tllL 
ooı. ... baktı. Vakıt epey o.. _ İfte burada baycıiun! Otomob Hem... . . durulınUJ bir masal! A.yalının burkul- sic:llyorwn. ÇUnktı, hem size, söyledillnlz glbl. kUf 

llmlftL Şimdi Cem pleeek, Reaana '91ndel N kadar sabırsızlıkla yo - Evet, evet biliyorum. Sb:inle buluş- ına,,ı? İcat edilmlt bir komedi! Ne Cem Perteve dolru sırıtarak Ulve etti: kafesten uçmadan kavUştum, hem M 
bwf!Dlla'Plecektl. Rulm llft>est b- dul N bular lieyecand 1 &oıoruh.:i mamız lmkaru olamı}•acatmı bana yaı:- vardı, ne nişanlı! Fakat bu Rezzan da - Yolunuz açık olsun bayım •.• tfte tek başınım böyle bir seyahat tedb~ 
'ıp sellnce clerba1 yola çtkM11rl•rdı. Ar- tty:ı,hk işte buna de~l;! ~İe gU- llllfhn~ T~~e.nize .gi~iftim. O da ne- çok. ~Alili idi. HAdlseler onun yardımına .sizi çok bekletmedik. Utmfu ..,abat. liğinden sizi kurtarmıt oluyorum. 
tık p1nız l1dal bq Mp, ya yana yol- zel bir bayan tarafuıdan b kad b reye gıdeceguuzl bihniyodu. Bilmem, yetişıyordu. Gelmiyen, gelmlyecek olan ler ... Burada blsaydmıs alzl Jdlçilk ba- _ .Aımna teyzem de :v~ yok. 
lan Jd rdı. ,..~ bekledlM aızhklt beklenmek! Ah ~:-s:ıı1ır- belki çolt.bUy~ bir kusur ettizn a~, bu Cem yerine-~ Pertev şimdi GUle- yanla birWr.te memnun edecek yerimi7. Böyle bizi ğc;renJ.eT ne deiler, di.lş(lnml-

arCL • ..- aa ' affedeoeğınizi Umlt ediyorum. Sizi gör- nin karşısına dlkllmlJtl. vardı. Fakat ıözUDUz yolda. Ah ıenr. yor mll8unuz? 
bu bm tlhakkuku paç kıım blbbıe Hay tersem otelci hay! Onu sabırsız- meğe o kadar ihtiyacım vardı kl... Onu başından savmanın imkaru yok- lik, gençlik!.. Güle, gUle... Pertev, muaşeret adabını ona hatırJa• 
~~kaçaıdarpm~1..~udı.. ~e ~ 1d1'1aJd11t1kli nered~i çıka:h11ıtı? - T' •ki, Pertev, anlıyamıyorum. Beni tu. Zaten ... şimdi Gülen onu başmdan Ve Pert.e:vln uzattığı bir banknotu ce- tan bu imaya gülü.msi;~rek mukahelt 

& vaıuwaı-ı var ~ ne ırsı a yen var am- ~örme':: istemenize müteşekkirim. Va- savmayı da dUıUn.miyordu. Rezzanuı bine atarak gençliğin mevcelerlnf oku)·a etti: 
sOzel bir akfam geçlreceklerdL ma, zavallı uzakta, burkulmUf .ayafı°!11 1ua bu kadar isticale lUzum yoktu am- me\'hum nişanlısının geldiği Umldlyle okuya uzakla~. - Benim bu latif ve hedefini henüı 

ICBte bqnvlu otelclııln ve yanında ıatırabı içinde idi. Ne ise, delikanlı ı~l ma, neyse... Fakat nereden biliyordu- yatı~ını!f olan hıncı bütün şiddetiyle ka- GUlen otomobil kapısını açarak ya- bilmediğim seyakıt esnasında, tıpkı tcY" 
Relen adamın ayak seslerf duyuldu. ~ çabuk anlıyacakU. lnuz burada olduğumu?. bardı. Rasinı pek. fazla klbarlığı \'e ne• nında P.rteve yer verdi ve arabayı he- zeniz yanımızda imiş gibi hareket edec~ 
.. ,•c:m.aları da duyuJuyordu. Daha .doğ. Ayak sesleri otomobilin yanına yakla- - Anlatın•11, fakat si?. yalnız ırusı· zakeü, kararsuhğı ile hiüün Umit etti- men harekete pti:rdi. ğiınden şüphe etme2Siniz, ııanıyoru~ 
rı:.sıa yalnıı ntelcinl!'I 'lro,,,,.,...,,.,ı. ÇünkU şmca Gillen ba~ıru uzattı ve baktı. Ay- nız? ği neşeli seyahat zevkini kaçınnıştL Pertev hayretle soıodu: Görenleıin ne diyeceğine gelince. bal• 
"ç d•ırmadan o anlatıyordı•: nı saniyede iki nida, bir hayret, bir de Gülen hafifçe kızardı: Perteve karşı hiç bir teahhUdU yok- - Arkadatlarınıza veda etmiyor ınu- men ... 
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12 SONKANUN PAZAR lQıU. 

Maarif bahisleri 
·············~······ 

Türk öğretmeninin yirmı dört düsturu 
x..,x 

Unutmayınız: karakter 
bilgiden üstündür 

"•" 
coculı milliyetini, memlelıetinl, dinini, de11letini, 
hiilıümetini, anana ve ddet!erini sevecelıtir 

B. İbrahim Alaeddin Gövı,a, muallim- 13 - Memleket müesseselerine, tari-
lerin muvaUak olması ve mektebi ideal hine, adet ve ananesine daima hürmet 
birer vatanda< fabrikası halinde işlete- telkin edecek..iniz. Çocuk milliyetini, 
bilmesi için l~mgelen esasları 24 dü•· memleketini, dinini, devletini, hüküme
tur halinde top1amıştır. Bu düsturlnr tini, anane ve adetlerini sevecektir. Ka
a.şal\ıdadır: nunları, kaideleri, hUkümet emirlerini 

1 - Talebe karşısında daima samiml hiç bir vesile ile tenkit, istihfaf cdemez
olunuz. Çocuk muallimi kolay tanır. siniz. 
Tavrında yapm•cık, sözlerinde mubalft- 14 - Sınıfta, çocuklar arasında daima 
p ı. hareketlerinde insicamsızlık varsa neşeli olmıya alışınız. Neşe kudret ve 
de hal bunun farkına vanr. Samim! ve harckC'\ amilidir. Bedbin bir muallim 
t bil olmıyan hir profesör ve öğretmen rocuk mizacı için durgun olabilir. F.ğcr 
~ lôtun da olsa iti.mat kazanamıız.. mahzun ve durgun mizaçlı iseniz kendi-

2 İlk günlerdr. talchcnitl her ha- nlzi ıslah etmek, tebessfüne alışmak im-
kımdan tarumıya calış:ınız. Ailelerini, k!\ruız değildir. Güler yüzlü, fakat asla 
Fihl. t 1 arını. zekA ve kabiliyetlerini. ev· sırıtkan değil! 
H'k; bilgilerini öğrenmiye u~ız. 15 - ölçillil ve muvazeneli olmak 
Bu bilgi hem işinizi kolaylaştıracak, muvaffakıyetinizin temllerindendir. 
hern de otoritenizi urttıracaktır. Kendi.. Neşenizde, iltifatınızda, darılmaları
• rıne isımleriyle hitap ettiğiniz çocuk- nızda ölçü. ne pelte gibi yumuşak, ne 
!ar :zc kolav b:ı~l&nır. odun gibi serti 

'\ - Kıyafetiniz d'izJ'iln ve muntazam 16 _ Çoc,:klorın l•ay.'yetinc riayet 
el un. Asin şLlc ve ~ı "r":l, fal at te- ediniz ki s:ıyg:f'ız artsın. Yılanını tu'
n iz v dıkkıtll olmıyan çapulcu bir i:'~- •anoz cb her lresin icind' yüzüne vurma
rc ... ın ... n, t.,,l bc\'f' inti --, tf'lkin cdcın•'Z. yınız. <)n1arda izzetinefis bF'~lemcli_.!
(P,.\· ınııı terbiye '"'lZifeshıi tblüne nlz. 
"1011 il:.. ,;nce kendini terbiye etmek ınec- 17 -· Hazırlıksız hiç bir derse ba<la
h h·etind .. .ı;r) Diizgfin kıyafet otori- mayınız. Bilı;:ini1.e ne kadar gUvenlrse
t ı in btb;Uk yardımcı~dır. . niz güveniniz. Hazırlık her derecede 

i - ı~onuşmanız dikkatlı ve şuurlu ders ı in Uk <arttır. Mektep dcr<lerine 
olacaktır. Kcli:'"l~lerlniz onların seviye- muallimin Uç tür!U hazırlığı vardır. ı . 
1 crıne uyı:tun, cUmleleriniz k~sa v~ mun Umuml hazırlık. Yani işine va şubesin,.. 
•azam. tal.'lffuznnuz harflen belirtecek nit bilgi. Bunu tahsili az çok t•mln et. 
şekilde olmahdır. l\'lualllm dilini edin- m~tlr. Fakat d"!ma fırsat buldukca 
me~ .iç.in ilk ~ü.~lcr~e temrin yapın~z. 0 bilgiyi tazelemeli ve kuwetlendirme
Sesınızı sınıfa fore ıdare edecekslnız. lidir 2 - Senelik hazırlık. Bunu ders 
Tü~kçey! güzel söyliyPN>k<lniz. .. prowamları umwnl çizı;:ilerle anlatır. 
1 • - Konuşma ~ıhı ,·•zını~ da ı:uzel- Fakat muallim kendince hususi bir <ekil. 
.e..ıırmek mecbunyetindeslnız. Harfleri d b" d k •- ki .. ~ t k 

ti k .. ld . e ır sene e o Uı.üCa arını, oFrc ece -ın m un o ul.!u k&dar muntazam cıze- 1 . . t 1 1 t ı..-s· t !"dl '-· • • T h . erını asar ama ı ve a ım e me ı r. 
ce ... <ınız. a toya veya çocu~n vazıfe- , Gü l""k h 1 k k" 11" r~· 
sine d ima b" <e k b . ,, - n u azır ı 1, mu<:ı .ım ı ın mu-n ır ' y yazma mec urıye- ff kı r . . 1 b" tt 
llndesiniz. Bu yazı onların imreneceği va a ye ı ıçın esas ı ır şar ır. 

ve taklide özeneceği bir örnek olabilme- 18 - Semasiz derse girmemeyi adet 
lidlr. edininiz. D~rs ~e-ması ise nasıl başlıyaca-

R - Yalnız ya1~rıın d~ği), yazdıkları- ğınızı neler anlataca(iınızı, ve nPrede bi
ııızdaki ifadenin.de düzgün ve ku"'·etli thrc~ğinizi, sfiyliyı.: eöiniz 1nİ'i311eri 1 mii
olması otoritenizin kuilret ka•.anmasınn r•caat edrceğinlz vasıtaları ihtiva eder. 
hizmet eder. Her Türk muallirni lıan,qi Semasız ders. p<ısh<ız vol 'hidir. 
dersi okutursa okutsun. Tilrkceyi iyi \·e 19 - Dersleri a ı; l~kırdıva boğma-
kuvvetli yazmak ihtiyacındadır. ~·ınız. Her derste Is doima •nzd 0 n Us!Un-

7 - Konuşma yazı ve ifade ı;ıüzellifıi dür Hele lüzumsuz söz zarardır. 
ııit>I eliniz de resim ç!zmiye \-akın ola- 20 - Cocuklar derse i•tirak elmeli
cı,kt.r. Hele küçükler kin tarifi. bir kaç dirlcr. MisalleTi, n•tieel.ri onlara bul
çizgi ile yapmak çok defa ·bir 7arurettir iıırmıya, mflş.•hedeJ.ri kondil•rine y•p
Cocuklıırın aldı gözilndedi.r. Resim hi1· tırm,}-a. ~IE."t \"P vasJtalan birlikte kur
hassa küçOk sınıflarda bir muvaffakıyet mıya te"1lk etmelisiniz ki. bir ders el
unsurudur. '>irlinile hazırla!'~11~ 'ıir yemek ralinde 

8 - Jimnastik ve >pora arla yabancı ..,İ«in. 
olınıyacaksınız. Çevik ve çalak olmanı1 21 - Derste taleb•ni>in yalnız bir ka
hE>tn sizin sıhhatiniz. hem de arkada~lıl( cına hitno ~tmeviniz. t~l"Ti, aral~rın~:ın 
~rl,..reğiniz çocuklarla: icabında hPraber c,eMi~ini?. hir iki~ine münh~ı:ıır bırakma
kosn·ak :re tırmanı!1ak icin lhıı!'dır. He- ,. 1 nız. 'T':lleh~nİ7İn ~"'n~i ile uğr:1sbğını.ı. 
d. n terbıyeslnl'l hır mecburi hmnet ol· 1'cn>inP kıvcnet verdiğiniz 1-anaatı hasıı 
duıtu devirde !t'Uallim, mütekait ve han- olmalıdır. 
lal vnzivctt" kalamaz. 22 - De•sl.rde ıolebeyi konuşturu-

!l - 8ınıf;n havasının t,,miz. ço~ukla- r.u• K<''" clerın. ctimlelerin dof:roluk· 
rın .... larında rnh."'t olmı:c;ını t ının et- ,arına, nih VC't fikirlrrine ıiikkat ediniz 
ın k 'k düşi.i.nl' 1ecc!c Herdoniı: · ve bu konıümalnrı c•u• ltmevi ihmal et· 

10 - Sıhh.at ve raha•Jık şartlarından mevfniz. 
sınıfların giizellil'i~i de .um.:tm'mak 1 ~ 23. Ver ccniniz v='elerin çof(u 
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7.ımdır. Önrc clrk!nlcstırec<k sebcnlerı m{ta v~ d .,, zam•nının bir kısmında 
ortadan kaldın=. Masrcl;ız yaoılabile vaoılac~ı.: ınah'··~tle ol:nalırlır. FvlernP 
~ ı- sı l• vasıtahrı bulunuz. Temizlik, in- \"anılacak v•7.ifeler rocuklan <aatlPrre 
tl -ı, bir be l?llı71 resim \'e tnUmkiln- u~rasmı· a mct·bur erl"""k ş<>kilde olmı-
c da!m:ı "lılr lmç ~ıcek. yoraktı~. Hele ı bnniki vazifeclerı ceki-
11 -Tel'dn \'lizifenlz. ders verme mu- nini·•. Va•ifo zevk i'e V)!)l]abilmelidi~. 

kellefiyct!nizden mlihhndir. Ctinkü ka- 24 - J\Tel<ten hoı"al nda hilııiyi seç
raktC'r, bıl~rlen nstilndiir. Bunu asla mek mühim bir i• tir.Her bildifiniz eıthsı 
unutmayınız' 

12 - TeJkin edecc>ğiniz en mühhn 
esas. ınil!i asktır. Her Tiirk profesörü 
muallimi. öih-Pfmrni rnu•l<ılt:a kuvvPtli 
:,;. Tii•k MilliyM.<evPri ol,f'a1<trr fmn· 
mıyan inandıramaz.Türklük ideaHni uya
nık bt.Zundurac:ıksınız. Şövenl»e yani 
yah!:nQı dü~rrotrtl1lhn~ •~n-....fiJ ctm•mrk 
,arUyl• 

SEY,ER ................ 
ıs gramlık radyüm 
Peu<:"'.lSınm mn'!erası 

Peir1ic.tir dive s'iylcmev' ... jz, (Az bil~i. 
fakat sa. lar:) esa ırıı unut avı··uz. Öv
lr n-ıah'.\ınat ki, if;;P vara.c;ın. karakterP. 
ı. et e*" --ı. l\·Tl'"~e l 'i !-:ii('ük!cre elektrik 
tıı:r..,.riyC"':nı \'~?" ){. h<·~. fak;ll bir znin 
, ... mirini. hiı· m t ri n J·u)J .... nılmasını iiğ 
ret•bı c'< clo1'a e k faydalıdır 
AL.ı Türk pru~, . 3r v ii~efn1cni! \·e

ni yılın haj. u-h ve berekC>Ci ol~ ' 

BisJ. dete inmek 
ş~haı-e•"" meye_tabi .• 

G L--· Harp dolay1"ilc Avrurac!a bir çok eçen ıw.:cir,:uı Jptidasın<ln Po.,ris Fran- I k 
1 sızlar tarafında.1 tahliye crlildiğj zaman ın .,, e rt erde benzin t·~-ıriki gü~leş

Curie enstitüsündeki n1eshıır 18 ~raın- mi~tir. Bu yüzden otoınol- v ... motosik
lık rnd~'UIII da ~ottirülmüşfü. let pek az kul!an• 1,,..~Had-r. Buna ~'lu-

Simdi i~al mE'm~rlan bunun izini ta- kabil bisiklet kullananlar .son dc·recede 
kip ederek ı sdvunıu Loiı-e 'ahilindekı çoilalmı.ştır. 
Bini• ~ehrind~ bulmuşlardır. Radyum Fakat bisiklet ku'lananJarın çoğu ace
es'-i verine iad~ Pdildiğinden Paris cn!W- mi o1duQ-undan her gün yüzlc>rct- ff'cj 
:itüsü tekrar tetlill:lerine devam etmeıle ka•a vtıkıı lıulrp~ktadır. 
irnHın bulmuştu". Bu radyumun mal'e- Donima ·kanın pn,·ıt•htı olan Kooen
rası hakkında vce.ıE:'n tafsilata göre Al- ha-r şthrinin miinrıkal5t i~lcrjne ba1<an 
man kuvı:etleriııln l'aris şehrine yaklaş. ~~ıtası bu kazahrın öni1nü al-nak için 
malan üzerin~ ıaJ;um bir kurşun çek- hısıklet kullnnanlan ~förler gibi mek
m· .., içine konuluıı götürülmüş ve BJo;e tebe devama ınecbıır etmeğe karar \"or
«"ı•i civarında ~;i;ük bir Fran.<12 ban- ~istir. Bisiklet mektepleri tesisi için 
k •nın kasalan He birlikte bir daltın b.'r buouk milyon kron tahsisat verilmiş
icine oyulmus 'ılan bir mahzene konul- tır. Mektebe gitrn'•?enhr bisiklet kulla-
mustur. naınıyacaktır. 

Alnıau kuvvd".ri Bloistan gecerken Arslandan pek 
~ıvmettar hnzinPn'o burada buluııd•J- korkmayınız •• 
ı::undan haberdar olmamışlardır.. Bu Arslan avmı aramağa yalnız çıkar .. 
radvum kısmen Airikada konı;ıo haV7.a- Daha küçük )ı:ıyvanlnr, ınc ,.,lfı kurtlar 
sında maden ~l<>t !J::r Belçikalı ke- gibi süril dahilinde dolasınaz. Ekseriyet
te. ai.ttir. Ctu·ic m'titüstine ödünç veril- fo gece avlanır .. Eğer av bulamaz, aç ka
tnışt·'·'" lır ,.e gtlndüzün de yiyecek aramağa 
k Duny:ıı..ın en zw;:in radyum madeni cık;.,.~ mecburiyetinde kalırsa o za-
un~u havzasında lıulunu~·Qı". Curie en.-;. mruı tehlikeli bir duşm.an kesilir. Karnı 

tıt; ih··n kendi malı radı·um 10.51.nk olw·sa ctraf:na snldırmağı düşün
'7':1'."dır .. Bclç'blı ,;rketin ödünç ver-tmez. 
,. •ı Porca 7,5 ~r.,:.:dır. Afrikadc arslanl~ın \fendi muhitle· 

YENr ASIR 

Demokrasilere gardım 
kanunu ko~grege verildi ----·----
8. Ruzvelt tok 
~eııiş salahi
~-etler alıyor 

Amerika filen harba 
girmiş gibi her türlü 
vardımda bulunacak 

Asl:cr haric~ Amef'ilıa· 
nın ingiltereye 11ermf· 
yeceği bir şey yolı •• 
- Baştaralı 1 inci Sahifede -

olarak vermeğe, yahut kiralamağa 
salahiyetli olacaktır. 

3 - Kezalik harp levazımını ver
meden evvel tecrübe ve tamir ettire
•ek kullanılacak mükemmel bir ha
'e etinnci1.e de mezun olacaktır. 

4 - Bu levazımın verileceği her 
ecnebi hükümete bunlara ait bütün 
malumatı da vermeğe salahiyettar 
olacaktır. 

5 - Bu gibi levazımın ihracına 
mnni olabilecek bütün kanuni ve 
: 0 ri kny •ları refo•tirmeğe mezun 
obcaktır. 

Projenin üçün~ü maddesini mev· 
zuubahs eden ayan meclisi reisi ile 
mü1Pe:siller meclisi reisi, tamir etti
r "lecek arp levazımının mutlaka 
luneri ada imal ecl" Miş bulunması 
•art olmad·~ını tasrih etm~!er.ı· r. 
Bu mac'de hükmüne ıröre meseli ln
...jljzler' n Renovn muharebe kruva
~örü Broklin doklannda tamir edile
~ilecektir. Bunun İçin Amerika dev

'.-t reisinin bu tamir isini Amerika
mn milli müdafaasiyle alal..""adar ad
-letmcsi kafi gelecektir. 

Diğer taraft~n proje bu gibi harp 
levazımının tamiri için Amerikanın 
biitün kara, deniz ve hava üslerinin 
1mllanılmasına da müsaade etmekte
dir. Bunun için de bu levazımın ait 
olduğu memleketin müdafaasının 
Amerikanın milli müdafaası için ha

yati bir ehemmiyet arzetmesi kifa
yet edecektir. 

PROJELER T ASVIP 
EDiLECEK 
Londra 11 (A.A) Royter 

™ 

Ingiliz tayyare 
akınlannın 
ehemmiyeti 

İngilizler lıitle halinde 
11e a11c:ı ta;yyareıerinin 
de 1$tiralıile hücumlar 
yapmağa baıladdar .. 

Lonılra, 11 (A.A) - İnı:illz bombar
dıman tayyarelerinin yüzden fazla avcı 
tayyaresinin refakatinde .ı:iindilıün, ilç 
defa kesif akınlar yaparak diin Fransa
nııı şirualindeki düsruan han meydanla
nru, hiç bir ziyaa uğramadan muvaCfa
luyetle bombardıman etmeleri ve dUnü~
tc üç Alman avcı tayyaresini düsürme
leri alakadar mahfillerde )"eni bir taar
ru<İ İn2iliz stratejisinin başlangıcına ha
rrt olarak kabul edilmekte \"O son derc
rc nıiihim bir hadise telakki edilmekte
dir. Bu akında in~iliz bombardıman tay
yarelerine ilk drfa olarak avcı tayyare
leri rcfukat etmiştir. 
Frnnsanın şimalinc böyle nıühim kuv

vetler gi;ndnilmesi İn){i1iz hava kuwet
lerinln şimdi işnal topraklarında dUsma
na açıkc;a barruz e<!ecek derecede kuv
vetlenmis oldu)\u 1.annını vNmcktcdir. 
Esasen İnni!izlerin şimdi kullandıkları 
u nl bir nralık Almanlar tarafından İn
,;Jtereve knr ı kullanılmıstır. Yalnız şu 
lrkla ki A iman honı bardıman tayyare

'erini h•mave eden avcı tc ekküll ri İn-
iliz müdafaası tarafından kolayca par

•al p•nıs ve bu usul tam bir akamete 
u!lramıştı. 
Frnnsanın şiınalirıe yanılan taarruza 

Harıkan ve Spitfnyer tayy·arderi iştirak 
e.tmiştir. Taarruz eden tayyarelerin en 
modern tipte oldukları zannedilmekte· 
dir. İngiliz hava kuvvetleri, ı::ündüz mu
harebelerinin tehlikelerini göze alabile· 
cek hale ı;ıelinceye kadar böyle bir te
•ebbUse J?iri<mPk istememişlrdi. Alınan 
propaganda haberlerinin iddialarının hi ... 

IUına olarak taarruza iştirak eden bü
tün tavvarderin salimen üslerine avde
ti düşmanın bu kesif akıR karşısında 
birden bire pek saşalamış olduğunu ıı:ös
termektedir. Bazı kimselerin ~naatine 
n<;rc, Alman tayyarelerinin ltalyaya 
r"ônderilmİ$ old\lğtınun ilin edilmesi, 
Fran•ndakl falila ilslcrinden Alınan tah· 
sidatına ani bir darbe indirmek husn· 
fttn<la İn~iliz_ hnva kuvvetlerinin kara
rına amil olmuş.tur. 

Dünkü akın, çarşamba akşamından 

itibaren İnl!iEz bava kuvvetlerinin Al
man ve İtalyanlara ~ı yapbklnrı pek 
,iddetli taarruzlardan yalım biridir. Bu 
ınnmızlar esnasında Ruhr mıntakasın
daki Alman endiistrileri, bilh:ıı;sa Ger· 
sen KiTfen petrol lasfiyebaneleri, Duia
burg, Ruhrof ,.e Düsseldorf kömllr li· 
manian. Rt>fterdamdald petrol stoklan. 
Dunkerk. KnJe ''C FJe.sin.ı:- doklan bil
cumlara hedef teskil ebniştlr, Diğer bir 
kuvvetli bombardıman tesekkülü Brest 
doklanna yenideıı taarnız etmi~tir. Nor
vectekl miinaknle hatlıın da unutulma
mıstır. İngiliz tayyareleri Eııersund ci
varında bir şimendifer köprüsünü ha
sara ui\ratmışlardır. 

İtalyada. Napolide harp gemileri ve 

$ANff'E J == 

T. C. Ziraa Bankası 
Kurulu~ tarihi : J888 

Sermayesi : ıoo.ooo.o Türk lirası.. 
Şube ve ajan adedi ~ 2( 

Ztrııi ve ticari her nevi Banka muameleleri 

PARA BlRl!<TiRENLERE 28.800 LiRA 
İKRAMiYE VERECEK 

Ziraat bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf h~aplarmda en u (50) 
lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'• ile ğıdaki plAna göre lk
ramlye dağıtılacaktır : 

4 Adet ı.ooo Liralı.k 

~ . 4.000 Ura 
4 
4 

40 
100 
120 

• 
• 
• 
• 
• 

2~ 

100 
~ 

40 

• 
• 
• 
• 

2..000 
1.000 
4.000 
5.000 

• 
• 
• 
• 

4.800 • 
160 • 20 • 3.200 • 
DiKKAT: HeMplannrlaki paralar bir S<>ne içinde ~O lıradan aşağı dUşmi· 

yenlere ikramiye çıktı{:ı takdirde yüıde 20 fazlasiyle verilecektir. 
Kur'alar senede 4 defa, 1 ı::~ını, 1 Birind kanun, 1 l\lart ve 1 Haziran tarih· 

lrrinde r<'kilerektir. 

Kendinizde 
nızda 

veya çoçukları
~ördh~Ünüz 

Ilolsizlik. Kansızlık. Hannısızlık, Kann al!"rılan, Karın şismeleri. Burnn 
mnkad ka<ınnıası, Oburluk. UR$ dönmesi, Salya akmll! ı, Sar' aya benzer 
sinir lı:ılleri. Gece korkulan. Görmede. i~itmcdo bczukluk, ı:ibi gayri 

tabii haller; 
Bunlar veylo icilcn şeylerin temiz ve saf olmamnsından dol;:ıyı barsak

larda \"Ctı.:;ip üreven ve kanlarımızı emen solucanların tesiridir. Bunlardan 
kurtulmsl< için EC"uıneden bir kutu Santa alınız •• Ve içlııdeki tarife mucibin
ce kullanınız .. Derhal kurtulursunuz .. 

HER ECZANEDE KUTUSU 20 KURUŞTl.R. 

8an"tg; 

Poyçe Oryent 
n ll E S D NE R B A N K 

1ZM1 R 
Merkezi : Bt;KUN 

lsı~.ine 

Dikkat 

bank ' 
ŞUBESi 

"•"'anyada 175 şubesi mevcuttur .. 
Semaya ve ihtiyat akçesi 

171,500,000 Raylasmarrı 
l'ilrkiyede şubeleri : ISTANBUL ve lZMIR 

Mıstrda ~tıbeleri: K.AHIRE VE ISKENDUUYE 

ajansının Vll!İngton muhabirinin 
bildirdiğine giire demokrasilere yar
dım hususundaki kanun projesinin 
'<ongreye tevdii ıeri ıı.ksüliimeller 
uyandırmıf ve kanun büyük bir ek
seriyetle tasvip edileceğine dair yeni 
bir çok emmareler belinnittir. Ka
nun projesinin mümessiller meclisi· 
ne tevdii esnasında altı yedi mebus 
.,yağa kalkaralı: tasvipkir sözler söy
lemi·l~rdir. 

ashrl hc>defler üzerine yapılan ve Ll- ,..•••••••••,..••••• .. ••••••••••••••' torvo sınıfından bir zırhlı üzerine veya 

Her ttirlü banka munmeUlbnı ifn ve kabul eder. 

lzmir 
Ayan meclisinde de, ayandıın 

~1ıı.k Ke ler B. Hitlere şiddet1e hü
cum e.IP.rek Reisicümhur B. Ruz
velte lüzumlu sal~hivetlerin veril. 
mesine engel olabilecek kanun ve ni
zamların kaldınlmasını teklif etmiş
tir. 

Buna mukabil infiratçı ayandan 
Klark bu kanun projesinin 8. Ruz
velte harp ilan etmek ve dahili i•ler
de totaliter hükümet hattı hareket' 
takip etmek imkanlarını verıni• ola-

~' • ··ylemiştir 

BOTUN AMERİKAN EKSERiYETİ 
tNGILTERE 1LE BERABER 

N vyork 11 (A.A) _ Gallap enstitü
sü tarnfından açılan bir anket Amerika
nın bugünkü vaziyeti bakunından çok 
manidar ncticeler vermiştir. Enstitü şu 
suali sorınuştur: 

- Amerika harp harici mi kalmalı, 
yo'..:..;a lıer ttirlü harp tehlikesini ~öze 
alarak lngiltercye yardun mı etmeli? 
C~nup vilayetlerinde halkın yüzde 

yetmiş altısı netice ne olursa olsun ln
•iltoreye yardım lehinde reylnini bil
dirnıhlerdir. Garp vil3yetlnin yüzde alt
mı' altısı, şark, merkez ve garp villyet
lor:nin yüzde yetmiş be~i tngiltereye 
vardım !•hinde bulunmuşlardır. 

Drı. r.e.ı•#ifı Raşft vysaı 
iç HASTı\LJKLARI 

Giithane dahiliye serirlyatı eski a!ls· 
taıılarından. 

Her ııün sabahtan aksama kndı:.r Kes
telli caddesi 82 ... Pa•tncı fınm yanında_ 

TEI..EFON 4360 

yan·na bomba isabetiyle neticelenen 
iddetll akın, keza Palermoya yapılan 

taarru•. plan mucibince mihver devlet
lerinin hayaU nol<Vılarına tevcih edilen 
hava hücuml "'! serisini trunamlamıstır. 

Fa$ ve Fransızlar 

''Fransa emel;ni 
tahakk"Uk et

tirecektir,, 
Fas sultanı Fransaya 
bağlılığını bildirdi •• 
GeneralVeygand 
m:Uhim sözler söyledi 

Rahat, 1 1 (AA) - Fas sultanının 
F ronsaya bağlılık beyan eden sözleri 
üz.erine general Veygand Fas sultanına 
ve milletin-. hitaben bir nutuk vermiş 
ve şunları söylemiştir: 

cFranaanm felaket saatlerinde de 
Müslümanlar F ransaya kaqı aadakatle
rini gö.terdilu. İıtlkbalden eminiz. 
Üzerimize düıen vazifeleri yapmak ve 
diaiplinden aynlmamak prti.le emelle
rimiz:i tahakkuk ettireceğiz." 

T. İş Bankası 
Kuç!ik tasaruf hesaplan 

l!ı41 

DmAMİYE PLAMI 
KEŞİDELER: 

<l Şubat, 2 l'ılayıs, 1 ~os, 3 İkinci· 
tesrin tarihlerinde yapılır. 
••••••••• • •••••••• 

rinde resimlerini ~ekmeg·e, sin;ma fi- 1941 ikramiyeleri 
' 1 adet 2000 Liralık 2000 Lira limlerlni çevlrmelte giden bazı cesur :ı • 

1000 
• 

3000 
• 

adamlar anlatıyorlar : 2 • 750 • 1500 
1 Arslanlann avl2.lll!lağa gittikleı·i y~re 

her gün yiyecek götür'ip bırokınışlar, ·! • 500 • 2000 • 
h anl 1 b s. 250· 2000. ayv ar ı;ıe ip unları yemej;e ve ra- a:; • lOO • 3500 
~":tça . ~rınlarını doyurmağa alışınısla~, 80 • 50 • <1.000 : 
ıyıce ıştihalarını ~·atıştırdıktan sonra ••- ::ıoo • 

20 
• 

600
0 • 

nernacıların etraflannda dolaşınalarınn ••••• ••• ......... ••••••••••••••••••--••••••••• 
ve resimlerini çekmP\erine aldırmaz ol- Türkiye İş bankasına para yatırmakla 
mu.şiar.. yalnız para bitikti~ ve faiz almış ol· 

İşte bizim si •· m>.larda seyrettiğimiz maz, aynı zamanda foliiniıi de denemiş 
arslan fU!mlerl • lt..<eriyetla hiyla ~kil- olanımua. 
ıni!tlr. 

Yün Mensucatı 
T. A. Şirketinin Halkapınar kumaş fabrikası 

Tarafından mevsim dolayııiyle yeni çıke.rdıi;ı kuma9lar 

SAGLAM ZARiF 
VE UCUZDUR 

Yeni v .. ~.,racağınız elbiseler için bu mıı.mulitı tercih edin 

SATIŞ YERi 
Birinci Kord~n da 186 numarada 

ŞARK HALI T. A. Ş. 

JZ MlR 
PAMUK MENSUCAT 

Türk Anonim ŞirkP-ti 
Şirketin Merkez ve Fabrikası : lzmirde Halkapınardadır. 
Y~rli Pamuğundan At, Tayyare, Köpe1tba4, Değirmen, Geyik 

ve Leylak markalarını havi her nevi Kabot Bezi imal eylemekte 
olup malları Avrupanın avııi tip menıucatına laiktir .•• 

'f elefon No. 2211 ve 3097 
1'elgraf adresi : Bayrak lzmir 

Aydın Vildyeti Nafıa Müdürlüğünden : 
KAPALI ZARF USl'!..İYLE EKSİLTME İLANI 

1 - Eksiltmeye konuııın iş Aydın • Muğla yolunun MX300 - 37 X 600 ve 
38 X: 400 - 40 X 063 kilometrelrri arasında • 21914,67 - lira keşif bedelli '°" 
se ve menf•z inşasıdır. 

2 - Bu ise ait sartnanıe ve evrak şunlardır : 
A - Eksiltme şartnamesi . 
B - Mukavele projen. 
Ç - Bavmdırlık işleri ~ene! :;artname:;i.. 
D - Tesviyei tlirabl'ye ı;o..o;e ve kargir inşaatına ait fennt şartname. 
E - Keşıf hillilsa cetveli ve silsilei fiat. 
i' - Taş .-e kum grafiklerl 
S - İstiyenler bu şartname ve evrakı Nafıa müdürlüğünde görebilirler. 
Eksiltme 23/1/941 tarıhinde persembe günü saat 15 te Aydın villyetl Da-

imi encümeninde yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı 1.arl usulüyl~dir. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1643.GO liralık muvakkat temi

nat \•ermesi ve .Aydın vıliyetlnden bu it için alınmış mUteahhitlik \'esikası 
vermesi ve Ticaret odası vesik.'ISı tulunm:ı.sı vo şimdiye kadar 20000 liralık 
şose \'e menfez iı;_;i yapmış ciması l!ı111nd..ır. • 

6 - Teklif mektuplan vuluırırla 3 üııcH maddede yazılı saatten lıir saat 
ev\leline kadar ViJAyet encümenin~ getirilerek eneünıen reisl~e makbuz 
mu.kabilinde verilecektir. Po.Pa ile ııönderlle.,..k mektuplann nihayet ilçtlncU 
maddede yazılı saate kadar ıı:~lmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile lyl
ca kapatılını' olınuı ıa~ılY',lır. Po,toda olac:ü< ı::ecikmokT kal·ul edilmez;. 



'AHIFE 4 

SiY ASI VAZİYET 

Bul~aristanda 
bugün harp mi-
t~ngleri var 

Amerlfıcida hazırlanan 
yeni lıanunlar Alman· 
yayı mağlup edecefıtir 
Radyo gazetesine göre B. Ruz

velt tarafından kongreye verilen la
yihalar makine ile yazılmq üç sahi
feden ibarettir. Layiha ayan azası 
ve mümessiller tarafından az muha
lefet görecektir. 

Tanınmı! bir diplomat demiıtir 
ki: 

- Bu aiyuet sayesinde Hitlerin 
İmparatorluğu kurulduğu müddet 
kadar kısa bir zaman içinde yıkıla
caktır. 

RUS - ALMAN ANLAŞMASI 
_ Sovyetler birliğiyle Almanya ara
sında imza edilen dört anlatma aha
li mübadelesine, iktıaadi mevzulara 
aittir. 

Alman gazeteleri bu anlaşmalar 
hakkında hararetli neşriyat yapmak
tadırlar. 

Pravda gazetesi diyor ki: Molo
tof yoldaş Sovyetlerin hiç kimaeye 
Alet olmıyacağını ve yalnız Sovyet
lerin menfaatlerine uygun bir siya
ııet taKip edeceğini söylemişti. Bu
gün Almanyaya karşı takip edilen 
eiyaset te budur. 

BULGARJSTANDA 
Yarın (bugün) Bulgariatanın bir 

çok yerlerinde hup mitingleri yapı
lacakhr. Batta b&§vekil B. Filof ol
mak üzere nazırlar hüldhnetin dıı 
liyasetini anl•taceklardır. 
u ili 1111111111111111111111111111111111111111111il111111111 il' 

ASKERi VAZiYEr 

Tobruk ve Te
pedelen yakın-
da düşecek ••• 

Bir İtalyan alayı teslim 
olmağa malılıOm.. ital· 
yanlar tayyarelerinin 
31aruım 1ıa311Jettiler .. 
Radyo gazetesine göre Yunan kıtalan 

müstahkem bir <;ehir olan Kili«urayı 
süııgii hücumu ile zaptetmi !erdir. 

Kilisura, Görice, Ergir:i ve Permedi 
gibi çok mühim bir mevki değilse de bu 
mevkiin istinat ettiği en mü:rlahkem bir 
hattın yarılması keyfiyeti Y unanlılarm 
QOk işine yarıyacakhr. Bu suretle Yu
nan ordusu Kroyrneşini dağını da zap
tetmiştir. Bu dai!' cenubi Arnavutlukun 
en mühim merkezi olan Tepedelene ha· 
kim oldui(undan bu şehrin de pek ya
kında i:ııaline intizar edilebilir. 

İtalyanların daha gerilere ricat etme
leri kuvvetle muhtemeldir. 
Sevkülceyş itibariyle Kllisuranın oy

nadığı rol zaptedilen diğer şehirlerden 
daha ehemmiyetsiz değildir. 

LIBY A CEPHESİNDE.. 
Libva harekatına gelince; Tobruk 

önünde taarrw.i hareketlere devam 
olunmaktadır. Tobruğun bahsinda İngi
liz motörlü ve zırhlı kuvvetleri biraz 
daha ilerlemişlerdir. Bunların vazifesi 
Demedeki İtalyan kuvvetlerine taarruz
dan ziyade Tobruğl karşı taarruzıı ha
zırlanan büyük lnıti}iz kuvvetlerinin 
D<•rneden gelecek bir İtalyan hareketi
ne karşı yanını korumaktır. 

Cöriinüse göre mareşal Graçyaninln 
'6övle bir harekete teşebbüs edecei!i sa
nılmamaktadır. 

Binaenaleyh Tobruiun sukutuna se
:oirci kalma" bü:vük ihtimal dahilinde
dir. 
BİR İTALYAN ALAYJNIN 
AKiBETİ .. 
B.ırdiyanın ile yüz kilometre cenu

bunda Cerabuk mevkiinde bir alay kuv
vetinrlo bir ltalvan kıtasırun her taraf
ı·"' aliika"' k<'Silmiştir. Şimal batısına 
ı:iden iki vol İngilizlerin elindedir. Bu 
kuvvetin kendilijıinden teslim olmaktan 
bac:ka caresi vo!rtur. 

İn<',ili> k'·a kuvvetleri Libyada ilk 
h~t f• ı, ·ı •a• ·uarrlcrinin v~U7:dP ellisini 

lngiliz hava akınları 
Fransadaki ha
va meydanları 
bombalandı 

Breste yapılan ha11a 
hücumu tam altı 
saat sürdü •• 
Londra 11 (A.A) - İngiliz bombar

dıman tayyareleri dün gündüz Frenııa
daki Alman hava meydanlarını bombar
dıınan <>tnıi~lerdir. Öğrenildiğine göre 
müteaddit meydanlar bu laan·uza hedef 
t.e.•kil etmişlerdir. Alçaktan ucan tayya
reler askeri tesisatla devılf,·c g••nıilerini 
boınbalarr 1ardır. Pilotlarunız yalnız 
bir kıu; Almen avcısiyle karşılaşmış ve 
hunJardan iirlinli cliişünnilştüı·. Yerde 
f-.uJunan r ~ZI Alman t.:ıyyareleri hacı ra 
.ığmt,bı;.;ır. Hiç bir tn.dliz tayyaresi 
1.a)•beclilm mlstir 

P-erşemlx- gecesi Bres.t üzerine ~ apı
lan İngiliz taan·uzu 6 saat sürmilştür. 
lngiliz tayyarecileri bliyül< bir gemi ile 
doklara ""rih i'labetler kaydetmişlerdir. 
Askeri liman mcthalin<lo yangınlar çı
karılmı~1ır. 

Londra 11 (A.A) - Hava nazırı Sink
ler pilotların t:ıliıni için yeni usullerden 
bnhsetmi.'jUr. Nazır demiştir ki: 

- İngiliz tayyarelerinin 1940 faaliye
ti hıgiliz tarihinin en şanlı sahifesidir. 
Hava kuvvetlerimi7.i mağlfı\ıiyetten kur
tarın!§ , • .,. bize zaferi teşkilatlnn<lırmak 
zamanını kazandımııştır. Daha fazla pi
lot, rasıt ve topçuya ihtiyacımız vardır. 
Bunları yeni t<-lliın olfuıı saye.sinde te
min eff'1,~f'.~.; ... 

* Loıı<lra 11 (AA) - Hava nezaretinin 
diln akşam ki tebliği: 

Evvelki gece Duisbt-rg, ve Düseldori 
nehir liınanlıırına ve Rur'da fahrikahr, 
yüksek fırınlar ve demiryolları da da
hil olmak tıze.re diğer bir çok hedeflere 
İngiliz hava kuvvetleri tarafından hü
cumlar yapılml§tır. Rotterdamda bir 
petrol deposu tesisatı, Flessing, Dunkerk 
ve Kalede doklar da bombalanmı~tır. 
Sahil müdafaa servL,lerine mensup tay
yareler Brt>st doklarına muvaffakıyetli 
bir hücunı yapım•lar ve bundan ba<ka 
Norveçin cenubu garbi ."Blıilinde bir de
ıniryolu köprüsünü ciddi hasara ujtrat
mı.şlardır. 

Tayyare]erinüzden iki">i Üs..">üne dön
·nP.ıniştir. 

---zv..---
3 Alman tayya-
resi düşürüldü 
Londra. 11 (A.A) - Hava ncı.areti

nln nesrettiği bir tebliğe _göre persembe
vi cum:ıya bağlıyan gece İngilterenin 
.ımali garbisine yapılan hücumlar esna
~ınıla iki diisnıan bombardıman t.ıyya
reo;;i di.işüri.ilmü'$tÜr 

Ayni gece İngiliz bombardıman tay
yareleri Almaııva üzerinde yaptıkları 
barekfttta da düşmanın bir muharebe 
tayyRresine hilcuın ctınit<ler ve bu tay
yareyi düşUrmü~let·dir. -*-Sovyetler • Almanya 
arasında ahali miiba· 
delesi haftfıınd,,_ 
bir anlaşma .. 
Berlin 11 (A.A) - D.N.B. ajansı Sov

yet - Alman murahhasları, Balt memle
ketlerinde Alman ırkına mensup olan
larla Menıel'de ve Alınan işgali altında 
ki diğer arazide bulunan Sovvetler bir
liği tebaalannın mübadeleleri hakkında 
bir anlac:.ma imza etmic:.leT'dir 

Js11içreye meçlrul 
tayyarelerin lriicumu 
Bem 11 (A.A) - Stefani ajansı bil-

diriyor: Bu sabah saat 6 ya doğru Fri
burıı ve Bern'de hava tehlik<'<i isareti 
verilnı~tir. ' 

tahrip etmişlerdir. Dün de İtalyanların 
muhtelif hava meydanları bombardıman 
edilmiştir. Bilhassa Benina tayyare mey
danında yerde yliz tayyare ııörülmüş ve 
bunlardan bir çoğu tahrip edilmiştir. 
Libyadaki İtalyan ha,·a kuvvetleri ben
zin <ıkıntısı çekmektedir. Zira bir çok 
benzin depoları yakılınıstır. Bütün bun
l:ırdan anla'5ılıvor ki Libyacla mai!;lup 
edilen yalnız İtalyan ordusu rl 0 i(il. ayni 
zamanda İtalyan lu.va kuvvetleridir. 

İtalyanların Almanlardan hava vardı
m• t.ılep etmelerine sehf.n te bu ol•a ge
rrktir. 

Türk sinemacılığının en muhteşem zaferi olarak 

YENi AS'IR 

INGILIZ - ALMAN ZAYi
ATI ARASI DAKI FARK 
Amerikalılara 
göre f'\azi kud
reti inkisara 
uğramıştır 

ALMANLAR KUVVETLERiNi 
DAGITIYORL TR. INGILIZLER 
BiR ARAYA TOPLIYORLAR 
Nevyork 11 (AA) - •Nevyork He

rald Tribün• gaz.,U,si !ngiliz ve Alman 
stratejilerinin gon aylar 'Zarfında elde 
ettikleri ncticel~re dair neşrcltiği bir 
etütte şu knnaatf' varmaktadır: 

NazilC'l· gayretlerini muhtelif yorlere 
taksim ettikleri halde İngilizler hiitün 
kuvvet kaynaklarını kat'i darbeler için 
toplamışlardır. Hava zayiatı o deı·ecede
dir ki, İngiliz hava hücumlarını Naz.ile
rin bir çocuk oyuncağı telakki etmeleri 
müşküldür. Çünkü, Alman askeri kay
nakları hudutsuz d~ildir. Zayiat ara
sındaki büyiik fark iki tarafm uğradığı 
nisbi ha..arlaı· hesaba katılarak tetkik 
edilmektediı·. Maddi hasar bakımından. 
lngiliz tayyarelerinin Almanyada ika et~ 
tikleri hasardruı dolıa büyük hasarı Al
man tayyareleTinin :tnwlterede yaptıkla
rı ta1unin edilebilir. Fakat muharebe ve 
mukavemet .kudretinin karşılıklı tahri
batı göz önlinde tutulursa, Alınanların 
makine ve pilot bakımından uğradıkları 
daha büyük zayiatı kolayca örttükleri 
zannedileıru.'2. 

Hül5sa, r.ıkamlara bakarak bir netice 
çıkarmak imkansızsa da, Nazi kudreti
nin inkisara uğradı!:ı beyan edilebilir. 
Çünkü totalitor hükilmetler sihirbazlık 
mucizeleri yaratamazlar. Harp için el
zem olan vesttit, tayyareler, toplar, tank
lar, her türlü silahlar, denizaltılar ve 
demiryolu münakalatı ile sanayiin imal 
etmesi icap eden binlerce malzeme ve 
vesaitin imali i~in bir hufat vardır. Al
manlar; te.,wbbü.<lerinin genişliği sebe
biyle kuvvetlmni dağıtmak mecburiye
tinde kalnu~lardır. İngilizler ise kat'I 
daı·beler için vasıtalarını bir araya top
lamışlardır. ---zv..---
Maltava iki ne-

ticesiz akın 

Yeni Ameritan uardımı 
lngilizler mem
nun ve zafer

den emin.-
uAlman propaganda 
nazırı artılı alay 
edemiyor .. ,> 
Londra, 11 (AA) - Rcisicümhur B. 

Ruzvelte geniş salahiyetler veren ka
nun ltıyihasırun Amerikan koıı~esine 
tevdii üzerine İnı:ıilteredc hissedilen de
rin memnuniyet l(azetclerin haşnıakale
lerinden ve ba,hklarından anlru;ılınakta
dır: 

•Deyli Ekspres• l(&Zetesi manşet ola
rak ştınlnrı yazıyor : •Bitleri ınaJi'lfıp 
edecek kanım Uiyibssuuıı numarası 1776 
dır. Bu raknın ayni zamanda Amerika
ıun istiklal tarihidir .• 

Gaze.tc mütealı.iben bu kanun IAyiha
sının, Inı:iliz 11emilerinin Amerikan li
manlarında ve in')a<tt tczgfilılarında ta
mfrine irnkıin vereceğini kaydetmekte
dir. Ayni gazetenin Nevyork muhabiri 
de. İngiliz efkllrı uınınniyesinin mütte
fiklerin dAvası için son derece ehemmi
yetli addettiği bu mesele üzerinde dur
makta ve şunlan bildmnektedir : 

İnı(illz harp gemileri için Amerikan 
tezıııihlnrındn taınlr imkılnı son derece 
mühimdir. Harbm İnı:i)tere sıılannda ve 
Akdenizde tekasüf etmiş bulunması va
ziyetinde de, İngiliz İmParatorlui(ımun 
bütün dlin:yadaki münakale hatlanmn 
himayesi, Iııgiliz harp ııemilerbıin Av
rupa sahillerinden binlerce mil uzakta 
hareketlerini istilzam etmektedir. Ge
rek münakale hatlarının himayesi, ge. 
rekse korsanların takibinden sonra ta
mire muhtaç gemiler böylece muazzam 
mesafeler katetınehten kurtulacağı gibi 
bu hal İnııiliz tezı:ftblarmın işini de ha
fillcteecktir. 

•Deyli ·Telııraf• ıazete•i de •Zafer 
getiren konun• baı,lılıh başmakalesinde 
Amerikanın süratle inkişaf halinde olan 
sınai kudretinin Hitlerizm - Demokrasi 
ıniicadclcsinde kat'i ve nihai Aınil ola
cağını kaydetmekte ve şunları illlve et
mektedir: 
Amerikanın makine ve alet sanayün

cle muazzam inkisa!ın şimdi başlamL~ ol
ması bizi tatmin edl'cek mahiyettedir~. 
Zira bu sn!'ayi modern silah imalatı için 
şarttır ve lngill.,,.cnin de buna şiddetle 
ihtiyacı vardır .. 

Makale •öyle bitmektedır : 
"Amerika makine ve Matın belki bom

balardan iliJm ku""etli olduğunu ispat 
ctınek fırsatına maliktir.• 

•Taymi!I=- gazetesinin basrnak.~e•;inde 
rn mütala~l'" t»,adt;f edilmektedir : 

Taarruza mukavemet ed n milletle
Malıa 11 (AA) - Neşredilen resmi re süratle yardım Hizumu bir kerre da

bir tebliği" naz.aran dün sabah bir düş- ha kay<lcrlilineğc dcf'er .• Reisicüınhur 
man tayyaresi büyük bir irtifadan Malta Ruzvclle esnsh nliılıivctler veren kn
ü:terinde uqın~lur.Bu Uı.yyare pek muh- r,un l8.vil1ası b•ınu tenıin edecektir. 
temel olarak kc.şif yap111akta idi. }fava Ayni l!aze!enh1 diplomatik muhabjri 
daii bataryalarımız harekew geçmiş, hiç A iman proı•aı<anda nazırı Göbelsin de 
bir bomba atmamıştır. Biraz sonra düs- H. P.nr.~eltin i<•aahnıfaıı ıırtık endişeye 
man tayyare grupları atlaya yakJaşmı~- düstii!!ii"lil ,-c Am rik .. ~uın miittır-fif .. lerc 
!ar, avcılıırunız derhal havalanmı~. fa- yardmıi)·le isı;hza itlyadı'lı!an artılc İn· 
kat düşman tayyareleri adaya oldukça lıirar etti~ini ka:vdetmcktedir. 
uzak bir nıesafed·~n gectikle-ri irin hic ---ı::;.---

bir çarpışma olmaım~ı~. Dün Öğlede~ ''JJILJ~ UM uırsız· v•zı. 
sonrn yine bir alarm işareti daha veril- 1 a J~ m '~ 
miş ise de hiicun1 olmaını.;tır. 

-----.- YETTE BUlU" uvo~ ,, 
»e•r Alman mü-1,,· · 
h• t f 1. • ltalyan donan-
ımk ma aturı- 1 ması Akdenize 

ası uç u 1 k 
Jnfilidlıın şiddetinden .. 

__ ._~ I cı amaız,, 

100 fıifomef!tl! uzalı• Kalkuta 11 (AA) - Avıı.<turalya 
talıi IJİP şehir SaP&ıldı harbiye nazıxı Spender o•ta şark dönü-
Lındra 11 (A.A) _ İyi kaynak- şi.inde buraya uğ'ramış ve gazetecilere 

!ardan gelen maliimata nazaran Al- şunları söylemiştir: 
manyanın doğusunda Moravyada - Son muharebelerde !talya şimali 
Polyof mühimmat fabrikası tama- Afrikada Trablusgarp çölünde ümitsiz 

men berhava olmuştur. cEvning bir vaziyete düşmüştür. İtalyan donan-
Standorcb gazeteo;i bu hususta ,u ması Trablustaki mağlup ordusuna yar-
malumatı ilave etmektedir: , dım için Akdenize çıkmağa teşebbüs 

Bu fabrika Almanvanın en mü- edemiyecektir. Akdeni> şimdi her za-
lıim mühimmat fahrlka larmdan bi- mankiNlen daha az İtalyan denizidir. 
ridir. t.şçilrlnin ekserisi Çeklerden lnglltere bu denizi kontrol etmekte ve 
ibaretti. 1939 da, Çekoslovakyanın orta şarkın anahtarını elinde bulundur-
işgalind"'1 beri Almanlar burada maktadır. 
kuvvetle yerlesmişleT<l.i. Felaket no- Londra 11 (A.A) - İngiliz ordusu 
el arefesinde vuku bulmuştur. Bir- şimdiye kadar çok zor i~ler görmüsttlr. 
birini takip eden üç müthiş in!il&k Fakat bu işlerden hiç biri 70 bin lta ]yan 
100 kilometre u7.akta bulunan Bmo esiri besfomek kadar güç olmamıstır. 
şehrini bile sarsmıştır. Bunların mühim bir kısmı Hindistana 

~önıl0rHecektir. Mmrda elliden fa>la 

-

ELHAMRA 
S İ NE i\'.l A S I 
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Vekillerin Istanbulda 
• 

yaptıkları tetkikat 
~~~~~~~--'X•X'--~-------

Dalrilfye, Münaııaıat, irıtısat, Maliye 11e Sıhllat 
Velılllerı istanllulda temas 11e tetlıilıler· 

de lnılan uıar •• 
İstanbul, 11 (Yeni A; ) - Bayramı 

geçirmek iizere ı;eruiıniz, gehniş ofon 
Dahiliye, münakalat. İktı<.at, Maliye ve 
Sıhhat vekilleri, vekruetlcrini alakadar 
eden daiı·elere ait işlerle meşgıil ohnuş
lar, temas ve tetkiklerde bulunmmılar-

dn·. 
Münakalat vekili D. Cevdet Kerim 

İncc>day ı, bayram günlerinde cleııizyolla
rı idar~siyle liman işletmesinde ~eşgul 
olmuş, Hali~teki havuzları, limnn antre
polarını teftiş etml• ve i.7.ahat almsıtır. 

1941 senesi bütcesi ha
zırlanmağa başlıyor 

~~~-~~z•x'--~----
Ankara 11 (Yeni Asır) - Ve- 1940 mali yılının tahakkuk etmi~ 

kaletler 1941 mail yılı masraf büt- varidabnı esas tutarak 1941 mail 
çelerini önümüzdeki günlerde ha- yılı varidat bütçe projesini hazırlı-
zırlamağa başlıyacaklardır. yacaktır. 

Maliye vek8leti Şubat ayı içinde, l 

,~eni kurulacak iaşe teşkilah 
'tetkikleri bitti 

----·-x•x-------
Ankara. :ı (Yeni Asır) - Ticaret vekAleti, kurulacak iaşe teşkilatı için tet

kiklerini taınamlamış ve icap eden statüleri hazırlaınışhr. 

Bir katil suçlusu kaçtı 
------x:.x:-------

İslanbul, 11 (Yeni Asır) - Mustafa adlı bir katil suçlusu ip sarkıtmak sure
tiyle hapishaneden kaçmıştır. 

Firarinin bayram ziyaretleri esnasında kolayını bulup ka~tığı tahmin edilmek
te ve ken<füi şid·UI•• aranılmaktadır. 

lngili2Jere veri
lei& yeııi tip 
tayyareler ---·- --Yeni ta;y;yareler pilıe 

ııçıqu tecrübesinde 
saatte 1007 lıilometPe 
süPate lıadar çılıtılaP 
Nevyork, 11 (A.A) - Air Cobı·a ti-

pinde yeni bir avcı tayyaresiyle pike 
uçuşunun azami süratle icrası için tec
rübeler yapılmıı;ı:tır. Bu tecrübeler top
rağa doğru aınudi olarak motörün bü
tün kuvvetiyle inmek ve birden bire 
husu•! bir manevra ile derhal yüksel
mek suretinde yapılmıştır. Bu pike uçu
şu tecrübesi esnasında elde edilen sürat 
saatte 1007 kilometreyi bulmuştur. 

Alı- Cobra tayyareleri İngiltereye bü
yük mikdarda verilen tayyare tipleri 
arasında bulunmaktadır. 

Vru;ington, 11 (A.A) - Ainerika ma
liye nazırı B. Morgento ile görüşen İn
giliz hava kuvvetleri başkumandanı sir 
Hüg David İngiliz hava kuvvetlerinin 
halen dört tip Amerikan tayyaresi kul-
iandıl<larıru gazetecilere •Öylemiştir. 

-

Bunlar Hop,on tipinde orta bombar
dıman tayyareleriyle Glenınarlen ağır 
bombardıman tayyareleri, Kilrtis avcı 
tayyareleri ve D. V. 7 Duglas bombar
dıman tayyareleridir. 
Mareşal, sahil müdafaa servı:..inde kul

lanılan HopSoll tayyarelcri:ıden billıassa 
memnwı.iyet beyan etmıştir Bunlar At
las okyanusunu ucarak geçmekte ve 
mitralyöz kuleleri İngiltereyc mu,,asa
latla11ndan sonra yerleştirilmektedir. 

Glenmarlen bombardıman tayyarele
rine gelince. bunlar son günlerde har
be girmişlerdir. 

üsera kampı kurulacaktır. Kampların 
her biri için bir kumanda heyeti ve mu
hafız askerler olacaktır. Cenevre muka
velesi ınucibince İtalyan esirl~riııc gün
de dört defa İngiliz askerlerfnin yedik
leri yem,,.klerin aym verilmektedir. Sidi 
Barrauide ve Bardiyada mühim miktar
da yiyecek ele geçmesi me...,!eyi baslt-
10-tti rnıist:ir. 

- - ---

Amerika - Ingil
tere arasında 
müşterek j{aye --Lorcl Halilaksm 
Va$ington selirliji 
münasebetiyle tebarüz 
ettirilen noktalar •• 
Lndra, 11 (AA) - Müstakil Fran• 

sız ajansı bildiriyor: 
Londra gazeıeleri Lord 1-lalifakıı ıe

refine Londra Amerikan kolonisi tara
fından verilen ziyafetle B. Çörçilin 
söylediği nutuk etrafında mütalealar 
yürütüyorlar. 

Deyli Telgraf a:auteıi diyor ki: 
cl.ord Halifakım ayni zamanda dev

let nazırı olarak ipkaııı miifterek dava 
içbı tam bir ıınla§IDll temin etmek U. 
numa delilet etmesi itibarile lngiltere
de olduğu kadar Amerikada da müsait 
bir tarzda karııl&nmlfbr. 

Esasen Amerikalılar istilaya ve bom
bardıman musibetine meydan ok.uyan 
ve kuvvetli müttefiki Fransanın felake
te uğramış olmasına rağmen hürriyetini 
muhafaza eden lngiliz milletinin zihni
yet ve kaynak1arını hiç bir zaman bu 
günkü kadar iyi anlamaınışlardır. Ame· 
rikalılara müşterek İngiliz gayesınırı 
kendilerininkine esaslı bir aurette ben
zediğini hiç bir kimse Lord Halifakstan 
daha iyi izah edemez.> 

Niyoz Kronikle haşmakaleaindı; di
yor ki: 

•Lord Halifaksla demokrasilerin ma
nevi şefi B. Ruzveltin daha güzel bir 
istikbal teminine ait noktai nazarları bir 
birine çok benzemektedir. Amerika 
harpten so~raki imar vazifesine tam bil 
surette iştirak etmediği takdirde idil 
ve devamlı bir ıulh temin edilemiyece
ğini Lord Halifaks kadar kim•e müdrik 
değildir.» 

Vaktile Lord Halifaksı bazı vesilelerle 
tenkit etmiş olan bu gazete bu kadaw 
doğru ve haliaane hareket eden bir ada· 
mın lngilterenln Amerika büyük elçili• 
ii vazifesini ifa ebneaindcn, ayni za
manda da devlet nazırlığının uhdesinde 
bulunmasından dolayı memnuniyetini 
izhar etmektedir. 

-

Bugün ra& tineıerden iti baron 
15 >ı•ncde •beri İ~~ S~~yosunda yapılmış ola~ 19 filmin bil!~" ıı:ıasrafları kadar büyük fedakarlıklar göze alınarak yaratılan yirminci Türk filmini, zevkiselim! yiiksek muhterem İzmir halkına, iftiharla takdim eder. 
MEVZl · D~dclerımmn nı.ı,.lcrımıze onlann annelerımıze, annelerımızın bıze venıhayet bi:z.im de mini ıninilerirnize dizlerimizin dibinde tatlı tatlı anlattığımız Efsanevi Şark masalından alınmış zevkine. l(ilzelliğine, musiki ve şarkılarının 

• nefa•etine asla doyamıyacağınız harikulade şalıane bir SANAT ve DEHA Abıdesi: 

•• 
GUZELI KAHVECİ 

REJISOHÜ: TU•k liiatro luıyabnın e .. büyük tan~tkBn 

ERTUGRUL MUHSİ 
MUSİKİ: Tüı·k musikisinin en büvilk BestcJcArı. 

SADETTİN KANAK 
BAŞ ROl.JLERDE MÖNİR NUREDDİN • HAZIM 

Ayrıca: Fevkolılde bayram ;lave•i: Renkli Canlı Re•imler. 
TALAT - NEZİHE - NEVİN SEVA - PERİHAN - BEJIZAT-SAMİ - KANİ 

SEANSLAR: BUGtl'N 13.30 - 12 • 2 • 4 - 6 8 - 10 da başlar 


