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YARDIM 

Bir /talyan muhribi 
battı, lngiliz gemi

leri yaralandı 
. . 

Londra, 1 S (A.A) - Sabah gazete· 
leri Akdenizde lngiliz gemilerinden mü
rekltep bir kafileye refakat etmekte o
latl İngiliz harp gcmilerile Alınan ve hal· 
yan tayyareleri arasında cereyan eden 
büyük harpten bahsetmektedirler. Buna 
dair alınan mal6.mata göre bir ltalyan 
muhribi batmlmıı ve 12 dil§man tay· 
yareal dütürülmüıtür. lngilizlerin Galant 
torpido muhribi ile Gla~1rov tayyare ge
miai ve Sutampton ltruvazöril de tayya
relerin attıkları torpil ve bombalarla ya
ralanmıı ileler de kafile hedefini tqkil 
eden limana val'IQlftır. 

Vatandaş: 
Bu ımi{tık günlerde, hudutlanmu.ı bekleyip 

hiirriyet, istiklil ve emni~etimizi koruyan kah
raman Mehmetçikleri wıutma. Onlara henüz 
kışlak bir hediye vermedinse bunu bir in evvel 
tNlarik etmen ulvi bir vuife olduğımu bil. 

·-------' YENt ASm Matbaasında basılmıştır 

ALMANLAR 
Balkan 1reçidini 
Sovyetlere mi 
SATTILAR? 

Yunan 
•••••••••••••••••• 

Kıtaatı 
••••••••••••••••••••• 

Tepedelen mıntaka-
sıncla ilerilemekte 

aeuam ediyor -·-
ıtııuaı kıtaatı ısı -·-Berat istikame
tinde ricat 

halinde 



SAlftFE 2 

-CELLAT • 
ARA ALI 

Ynzau: $uh~n Alıduman 

51 -
MeseLi Yemişçi Hasan Paşa (•) padi-rür!er... • 

şah üçüncü Mehmedin kendisine vaki 1 Pa_di~lara kafa tutmanın ne demek 
olacak taarruzlannı önlemek üzere yeni.. oldugunu onb.ra nnlabır..azsnn1 bnna da 
çeriyi elind .. bir kalkan gibi istimal et- Osman d,_ın,,.•n! r .... 
mek istcın~ti... On yed1 yaşında bır j!ençte çok katı 

Hüseyin paşa, bu kalkan elden gide- bir irade ~ulunduğunu g.~~tercn b~ sö7-
cek olursa vezirlerin müstebit padi~ah- !er Hüseyın paşanın b nl '!lllde ılerm b1r 
!ara kB"'' bti•batün nıüdaf.aasız kala- te3İr yaratmaktan hali kalmam••hr. 
caklarını" düşündü ve padl ahın yeni •· M~aıru.~'> voziri az:nn hlç ı-n', \'CT· 

rıyi ort.~dan kaldırmak istemt'Si hn~i 'II 'TleP~ calışarak po """ha --1e1i ki: 
mcdaa!ine uymadığından. bu işi ~ayet - ömrün uzun olsun •.. T•nrı tuttu
ıuıişktil gibi göstermek ve riya maske- fuın !:er işi t.sa:ı buyursun. .. Sen hemrn 
• .,i yü%üne geçiriD bu suretle <;:enç 0,- emret padişa~. Bu .m 1<~ k.~lun 
n ~nı kıındırmak fikrile dedi kı: ak sakalını supurı:e edıp uguru hum•-

- Yec 'çerinin il~ası çok muvaf;k olu.r, yununda en. müşkül hizmetleri bıl~ ifa
ıultanım •. Re'yi hümayun lan çok musıp dan asla gen durm:ız. .. Bu can terumde 
ve wmamile rerlndedir. kaldıkça ben kuHuk vazifesini yanmak

''" -:ık buna da tesebbüs etm 0 k h-,•;ı- t:ın nasıl k:ıçuıabilirim? Sonra yediltim 
• :>\da kulunuzun fikrime iki mühimce tkm~k ve tuz hakkı benim r;:özümU kör 

hzur gelir .-tmez mi? .. An""k zı"'nbıin a1maıH!ı 
- Ne g.bi mahzurlardır bıın'u-?. bir nokta daba kali!ı' .. PirH: h&li bu! .. 

".ı "•' rlardan biri """k · iln· Hoş r»rün sı.ılUıruın! •. 
m .. , Şimdi < va• halinde bulunuyo- - Yine zihninln takıldığı o nokta n"-

r Böyle t . k ve dremmcyetli bir za.. di~ bakalım?_ 
nda yeniç r e el tlokundurmak ku- - Yeniçeri kaldınldıktan sonra aea-

1 nuza vakit iz ve te"lil<eli bir b.ar.-kct ba onun yerine hangi askeri ta;foyi kul· 
"'· 1 gör r · &zdi -n ikinci mahzu- !anmak tasavvur buyuruluyor? ... 
r linc oc k scnelerôen 1-ıeri '"ırn i,. - Bak, hele dü:-'Jndüğün seye!_ Bu 
1 "ne! ve yel' mis ek ri bir te5- kadar ehemmiyetsiz ir maddeye insa-
k • nın rihni takılır mı hiç• ... 

ı il t ika bu cırulı! > • - Hocam Ömer efendi (1) ile bu mese-
l ·~ba bun ı nasıl bir a<kerl le- lpYi iyice gHrüşüo kararlaştırdlk.. Ana-

''' ul IJ<ame olu113cak'.. İste bu iki doludan ve Arahistandan killi kuvvet 
r 1-ana gııyet güç ve ba.sarılma<ı tedarik edip bu suretle yeniçerinin ye. 
ç ı, celin maddeler gibi ~elmuwılir.. rine yepyeni bir ~!at meydana gelir· 

•• a"1afıh h 0 r halU karda vine emrii mek niyetindeyim ... 
f :ı kudretlu hünkarıınrndır ..• 

!kinci Osman biraz diisiindiikten ""'1· 

ra dedi ki: 
- '\faldll söyl~rsin ııibi geliyor baruı 

Lal-' Esason ben de yeniçeriy\ he
men bu • aatte H'"'·etme'ie karar vermiş 
d..+" 1im... • 

Hele bu harp bit~in... Asitaneye bir 
dPfa avdet edelim .. 1-rte o zaman bu 9er
keş talfe b.ışlarına nrleT geleccl'!nl gö-

-( Bitmedi )-

(•) -Menkiinf mııluıfazn etmek için 
ıeniçmyi bir alet gibi Jrullıınaft. y emq

ci yi, en sonra 'Vçiincü Mehmet idam et
tiTdi. 

(1) ôm.,. efendi ikinci Oa>ll4nın ho
cası idi. Padifahın fi?erinde büyük bir 
nüfııru vardı. 

Kahraman Askerleri
ize kış hediyesi 

Sümerbank beş bin lira verdi. Si
vasta kayak sron1 ku1'S1& bitti 
Ankara, 15 (A.A) - Kızılay ceınive

tt umumi merk&ınden teblll': edilmişhr. 
.A.•kerlerimlze kı1 hediy""i alınmak üze. 
re Sümerhank umum mildürlüğii tara· 
lından cıemıyetimiz umuml merkezine 
6000 lira teberrü ı:dilmiştir. Bu para ile 

ı-.~_.., b1ı.u.,w.».u:oı\·'1' f1U mt.ya":la 45724 
kao ••<ah yt .. ıeld • 1~15 k.il-> süt ı:laf(ıtıl
muıtır. Kurumun bu"'a vilheti dahilin
deki teşkilitı da 13081 çocuğa vardunda 
bulunmustur. 

alınacak hediyelerin tedarikine tevessül Sivas. 15 (A.A) - Erzurum kaya!< 
olunmustur. Kızılay umuml merkezi Sil· kursunu ikmal edrn üç öğretmen kayak 
merbank umum müdürlü~e gösterdi- malzemclerivle hlrlilrte şclıriınize gel
"1 kıymetli yardımdan dolayı teşekkilr· mişlerdir. Öilretınenler kavakçılık hak
ler inl takdim eder. Kında burada nazaıi ve ameli ıl•rslerden 

Bursa, 15 (AA) - Çocuk Esrigeme sonra vilayetin kavakrılı~a clver1';li ka
lr..nununun Bursa teskil!tı 1940 yılı za ve nahiye me•kcz!erinde de calısına
.,rfmdn 31174 çocuğa muhtelif yardım· !arına devam edeceklerdir. 

lojon alh av i~inde Tiirk ava 
kurumu vasıtalarının faaliyeti 

------x~x<---~---

Aı< "i ıH~usi) - Fahe· alındı- Ankara 15 (Husu.si) -Turk hnva ku-
j!ır.ı c~ e Haziran ayından slındlye kıı- 1 romuna yardımlar d(l'l.·am etın ktodir. 
dar Tiirk hava kunıınu v talarivl Bir çok gençler evlenme yüziiklerini 
48767 uçuş yapılmış! B ı U>U l.:ırran 1 kuruma vermişi rdir. Boyabad i<öyl('ri 
23 bini motorlü tayyare ile '! bini de halk1 1123 lira, Gönen halkı yeniden 
ı:liln""..fcrL• yapılmıştır Aynca allama· 657 lira hava kurumuna teb"rrü ctım•-
1 r <h buyuk bir ye'tC.'!a baliğ olmuştur. 'e,...''r 

• en z • 
azı e Restora ında o 

ersembe aksamları s.upedansan _ _,_. ____ _ 
Yakı da ec si"e Hazırlı ı ız 

Hor" '·= ' - n Müzik. PAZAR gilnü 

~--

il -ı ' k 
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Umuln. ıyan Saadet 

I' tı:ltl A:SIR 

izınir Fuarın Satıl}tar sekiz 
·-- ·-
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-ERi 
milyonu buldu 

1 lhtikirla 
Mücadete if;in 

-~--
Daha ıüıdetli 11e daha 
ameli tedbirlere 
ihtiyaç vardU' •• -·--

Bır 

ası 

Yugos!av mecmu
çok beğt-n~ vor Devle.t Ege tütün piya

- Ba,taralı 1 inci Sahifede -

Bundan başka d~,·!et ve hu. usi şir 
ketler tarofıııdnn idare edilen fabrikala 
'11&1Jlulatının uıı ı. muayyen ellen •e 
ilebillr. Gercl hu t..dbir ban valımdaıı 
.arın •le)'h ıe n İ« t>trlr. L8kln umıı 
ınl menfııatleri lwrultlllk. vıtzif k 
müdrik olnu_yanlara bir ders vermek i~in 
1)undan ba~ka ı_·;:ırc düsiinii lf'mez. 

De aratta çıkan ::.rad 'v;nskı Vjısn:- .. 
n.k mec;nua..-: ~da t mır e·1tern •;· ona! 
• ıarı v~ Kültürpark hakkında coli ali'!-
• ,4 çek-i?a bir yazı inti~ r etmi.'.')til'. Ma .. 

ı ... mt'harriri Yugo~ı ... ,'Yanın tzmir en
rnasrmıl fıı~r na ı.ı··a1< eyl "' kl~ 
::iyfık kazan 1 r 14e t-t ... i"1ni ve b·r mil

.. 
rasından 

bayaa ·ı 
nAüda ale mü
yaptıracaktır :\lııht~kiri h;;;ı.•'e erlenk•re lrnrşı \e· 

rik<ek cevaıı 1 ıından "1ı ka ne olat :ir 
ınıUn bunh•r.ı .ıave n lktuadi h re· 

kellere hôkimiycli inkar kahtı! ctn1 e on ziyar , .iye Yu··ı hvyarun ~ hr · • .,,.... " • n tanıtıldı •nı yazmaktadır. _ 
Mecmu.o, h. i• bel diye reisi Dr Beh-

1 
• 
·ı k lite tiitünlcr ivi fiatle rz ve talep kaidc·.,.ini göz Hniioden u~k 

ulundurm•mnböır. Muht:ıç bulur lu
"'llmnz ıncvaı!ı tlrvlet eliyle g"11İ$ ı ik
ııs•a it'ı..! mm.ı1Cdı olnrs.,k llıti • rla 

y 

cet Uz' n Atut"ir1<ten ve lnı nünd•n al- ~-oıt ı·u .nı• 
dığı ilh>mla ve çok pratik bir ralı•ma ""'" · J ıu • azı sızlanmalar ?ar 
ile beş sene iÇL'ltle ciıH ., kıyme. ar hir 1 Tütün piynsc.sı, dün do k yd ylediği
cser olan İzmir ent.-rnnsyorıal 1 .. arnı miz gibi nor:ı.al artlar al!.mda inki< f 
l{ül!.ürpark dah:lin:fo in"' ett• ni, iz. ·1mektec"r. Resmi makamlara müstenit 
mir fuarının Leinzict, Viyan3, 1.'t•'":">no v~ o!ar~k bize verilrn nıa1Uınata göre 3'i 
lil!•r şcWrlerdekl fuarlardan çok d · • ·: t icinde Ege mıntakasında muhtelif 
<nükeı;unel olduğunu, bu fuardaki Yu- · ,.mp;,,yalnr ve fi•mabr tıırafıı1dan ,a. 
<oslavya devlet pavy~nunun be\<nlldl- • ın alınan tütünler sekiz milyon kiloyu 
"lini, Türk rnatbualının Yu~oslav pav- ulmu tur. Yani rekoltonin takriben 
yonu hakkında mü:'>ct yazılar yaztlık- 'örtte biri ""tılrruşt·r. Bu, şüpte ecli!e-
larını hlirtmektedir ., ., ki r,üzel bir b:ıslangıçtır. Fiatl re 

-·-·- ··,,ce, d. \ü salışlar hir giin evvelki-

" 

il ] f ı• , a~nıdır. Ortalama bir hesaph 75 ku-
11 r ısa satılmak!< rur. Bunun azami bir 

1 hSd, mnlın ıloll;erin• t bblil eden bir 

t nrr il p g Plı 1 I' ' - n oldu unu idib edemeyiz. M-ili-

Hava k"ıvvcUerimizin takvıy ı.;sı ve 
havalarınıızın keorunması davasında tz.. 
mir halkının hassasiycti devam etmek
tedir. tsak N. Kohen Limited slrketl ba
va kurumuna 750 lira, Şerif Riza halef
l•ri ticarethanesi 500 lira tcberrüde bu
lunmu~lardır. 

Kurban bayramı münasebetiyle yUrli 
matecavlz vatandaş da kurban kesmlye
rek kurban bedellerini kuruma vermek 
suretiyle hem dini vecibeyi yerine ge
tirmişler ve hem de hava kurumuna 
yardım vazifelerini yapmışlardır. ·--·--
Yeni zelzeleler 
Cuma ovasının Bul~rca köyünde ev· 

velki l(c'Ce iki <lefa hafif zelzeleler ol
muştur. Dün ııece saat yirmide Dei\ir
mendere nahiyesinde beş saniye devam 
eden oldukea sidlotli bir zelzele olınt!i-
tur 

-o~ 

Küçüfı Haberler 
••••••••••••• 

·ul ayet rdis olduğ;ına göre biraz da
lı:ı ,-ıUsait bir fiat beklemek lıakkımız
dı. 
Mıntakanın bazı yerlerinde 15 kuruşa 

ka.dar tütün satıld1ğı hab~rL'li l'P.smt ma
kamlar t•yit e!.memiflerdir. Filhakika 
bir yerde yalnız bir mal 15 kuru~tan sa
tlimıstır. Fakat bu, umum satış için bir 
ıniynr olamaz. 

RESMt MALUMAT 
Mıntaka ticaı·et mildürlüğU dün bize, 

simdiye kadar yapılan tütün satışlarının 
'°kiz milyon kiloyu bulduğunu mUjde
lenıiştlr. Dün öğleyin saat on ikiye ka
dar gelen telgraflara nazaran satı~lar 
şöyle idi: 

Akhisarda 35000 balya, Bergama • Di
kilide 10.000 balya, ödemiş • Tire ve 
havalisinde 12000 balya, Sıodırgıda 5000 
balya, Muglada 6:i00 balya, Milasta 60fi0 
halya, Urla - Çeşme ve havalisinde 4000 
balya, Gll.vurköyde 10.000 balya, Monl· 
sada 4000 balya, Tın·gutluda 2000 balya 
satılıoıştır. Yani öğ'lcye kadar 100,000 
balya veya beş buçuk milyon kilo tütün 
satı!;l yao~lmıştır. 

FtATLER 
Yine bize v~rilen malumata göre fiat-----------· 

1 !l' ş:>ylec. . 
Akhısarda 90-110 k..ıru.ş, Borgama ha. 

v lisinda 60-75 kuru;, öd.emiş b0lgcsin
de 75-85 k'1ruş, Sındırgıda ve Mul\la 
ınmtaka:;ı.,tla 60· ,o kuruş, Urla havali
s;nde ·15-75 kuruş, K1'·ka~aç ıruntaka
sında 55-00 kuru.•. Gilvurktiı·d~ 60-110 
kuru.<, Mnuisa ve ·Tt•rgu+lmla 60.-30 ku
ruştur. 

BlR NOKTA 
~u J"oktı _ın ~m""i l cndl.I" ki, ilk 

hamlede birinci s .,,• tütünler satılm .'<
tadır. B·ı itibarla fiatler biraz m:!sa' i
bi ~i\rlinmektedir. Bunl21" a'"'1Sında lk,,ı
ci ve diüer kalite tUtünlerin de ımtıldığı 
görülmektedir. 

Hu!USl surette ald!ğunız malümat.1 
göre, henUz eksp•.rin uğramadığı mıntıı
kalar ve köyler pek çoktur. Bunlar, sa
tışların başlamasma inlizardadır. 

Şimdi yapılacak ~ey. tnhisarlar ida-
1'l'si ile devlet teşekküllerinin seri bir 
sekilde mürlahaleleridir. Ancak bu mü
dahaleler saye.sinde mii."talL•ilin vıızive
ti daha kolay ve emin h;- - "• tan
ziın olunur .. 

DEVLET MODA J.J ı - ' 
Ankara 15 (A.A) Haber al-

dığımıza göre dün Ege rnıntakasm· 
da tütün piyasası açılmıı, mutat alı
cılardan başka hükümetçe ittihaz 
edilen kararlara tevfikan müdahale 
mübayaatı ile tavzif edilmit olan 

miicndclcnin en ~:ı1inı }olunu tul .u.ş 
tılunttrU7 .. 
İhtik."ırla nıiirsddc bahsinde iırı · \'e 

1-.adar ~lmmıs ted'>ir!crin kif etsr.,.ı<ı 
. h!t olL'llli tur. U!ırakalıv t irini r ,.. 
tc.rem·n·i<tir. M<'lnlc1• t dahilinde iJ ti-
1nc:, 1;-{i to~L n mC\crdiye4~ r ~
ıuı.!n fıat fl'Tl'ffü?f"ri önl cmem: tir. 

Bİn"""'nalc,·h l1astnlık nle ·dandar1 r .. 
Tcda'; i. i h·l!ı ye•tt ve ı;:-en · cnrclcrc a~ 
'urulma"' ı ihf,·nc '\"ArdıT. C .. 1 rarr! · :n 
n l'rı n.ıa !it k: rm tc ıtı ve fhti a 
1\:2 21 "'t 'lar \ im.da ı-c:ti i esi gchr. 
Yalnız c~7.ai lııikiıuılere dayanan hir 

kontrol kat'ı n°f.,., istih line kfili •· 
lcmcz. :ıs1I ka·~kcılık halr.kındaki oı!'ır 
hüki' mler kaça!-"ı thğı tamamen ortal• \D 
l,_,.ldıraıııı~orsa ihtikhuı da basını ez· 
meiie yeU!nıoz. \j\u cezalar miicadele
nin bir \"llSlta'Ddır. Amma kat'i ve ezitl 
edhiTi deJ:ilılir. 

Bn itibarla al!ır ,.e seri netice ,·eren 
H'Zai rnsıtalanl:ın istifade etmekle "bcra· 
ber ticaı:rt hava!mın tabii icaplarına , ..... 
uun amdi !Pdbiı-lert de ıcoiş mikya ı 
1lnıak ilılikara kat'I darbe iodirm•ı '' 

miishet çaresidir. l'tfüsbet miladelc· 
·ıin icaı:ları •iiyle hüliisa edilebilir : 

1 - ihtiyaca katı stoklar Tilcuda ıc
timıek.. 

2 - Stoklan ve satışları sıkı bir kont
rol altına almak.. 

3 - A fır c••al biikfünlerin •iôr tle 
karara bailanın,,s1nı tcmlıı e,·Ienı~"· 

HA f O~ KO(l ... V 
müesseseler de mübayaata geçmİf· -~-
!erdir. Müdahale mübayaatının da- .,. d 
ha geni! mikyaata iaa edilmesi ve 8V DQJI° bir 
bankalarca lüzumlu finansmanın te- • t J 
mini için yeni tedbirler alınmıı olup cınaye O GU 
bunlar bugün ait olduğu mahallere Evvelki gece Ba ındırın San yurd 
tebliğ edi\mif bulunmaktadır. 1 köyünden İsmail olu Mehmet Cöm ~-'· 
- ayni köyden Süleyman oilu Osman Oz 

1940 yılında İzmir verem mücadele 
ceıniyetinin dlsı:ılnserioe münıcaat eden 
hastalardan 2387 kisinin muayene ve tı!· 
dav! edildi~ anlasılınıştır. 

Cemiyet. imkb ni>betinde çalışmış ve 
muvaffak ta olınu'l!ıır. 

Sp da profesy nel 
kaplanı tabanca ~u ile ııöğsüniln 
üç yerinden yaralamıştır. 

Yaralı hildisedeıı biraz sonra bayata 
~özlerini yummu._<tur. 

YERE TÜKÜRENLER 
Belediye. yere tHkünneğe al.ışkın olan· 

L:ırla mücadeleye hız vermiştir. 
Dün 30 kişi. ilenen yerlere tükürür· 

ken y&kalanını.ş ve tecziye edilıul~tir. 

Bİ_l\11-X AR!\l\ALARI 
Belediye şehirdeki boyasız ve kulla· 

nıfom,yaeak karlar harap olan binek ara
lıalarını toplamıstır. Bunlımlan ealısmak 
istiyeoler, arablllarmı tamir ettirecek· 
lerrlir . 

T. KSİ SİKJNTISJ 
Ya.i!murlu havl'.llarda İzınirde taksi sı

kıntL'il na7.ara carpmaktadır. Bilhassa 
ı:ece vakti trenle islasyonlara ııeleııler, 

• •mur • 1+ nda uıun müddet tıık.<i ara-
: sı J- ı.ı cktc~lrler Belediye kevfi· 
eı i T) • · ,. i\! •ine bildirecektir. 

Acılan anketin cevap ar odan 
ekserisi U. müdürlüie j(Önderildi 

Futbolumuzda basl y~n durgunluk, tır. Şirodiy~ kad r 50 ldşinin bu husı.s
spor i.jlednin idaresiyle mesgul olanhrı ta beden tcrbiy~l umuıu müdurlüğlinc 
bir hayli diişündtirmiye ba .lamı.;tır. An- cevap v. rdıkl rı anla.>ılıyor. 
karadan maada bölgelerd:. futbolla bir- Verilen cevapların ekseriyeU, profcs
likte di~r sporlar da bllie itı"bariyle yoncllik aleyhinde miitalea beyan <-t
düşınclı:tedir. Her ke<çc malfım olan bu mişlerdir. Bazı tecrübeli sporcular ise, 
hakikatin, boden terbiyl'sı umum mü- sporun ve bizim içhı anlaı:ılaı:ı manada 
dürlüğünün nazarı dikkatini çektiği futbol kulüplerinin profosyonelliği.ne ta. 
muhakkaktır. raftarlık etm~lerdir. 

Evvelce de kaydeyledigımiz gibi, ba- Bizce, futbolun eski kaUte.sinf bulına-
zırladığı bir anketle kuHlplerin profes- sı pchasına profesyonellik kabul Pdil.e 
yonelliği hakkında bu ~le alilkalı bulu- bile, bu işin yürümesi zor ve hatta iın
n nl r ~ nılltale:ıfannı almıya ba~lamı'- fuısızdıı. ÇilııkU profesyonel k"l ip. 

her şeyden evvel kapitdi icap etti· i!". 
Kulüplerin scrmay dar bulmaları veya 

Hadise suçlu ile maktul arasında ev· 
.-e!ce - bir kadın mUna~dım 
ve rekabetinden ileri ~elmi~tir. 

Suçlu yakalan; rak edliyeye verilmi~. 
ve hııkkında tevkH kararı verilmiştir 

Hiidisc eh . mıyelle tahkik edilmekte
dir. 

YMIJ'Ct"""""'-
H:ı ~, Eczanesi 

1941 adlı \" nı 'apılan k"' .•• ı Jnın, .e
ııe ba.sı ,.e"Ttl l, rrarrı münasehetilc . f 
hayran heclivo ı obral: µıld :b zeha-

Salihpa as ~ aza aidatiyle bu 41 görm. ' 0 ri imkfin
sızdır. Bu itibarla p ofesyonc 1Uk anketi
nlıı mw J.ırt bir netice ver:'ll ine ihti; al 
pkazo. 

ını hazı m ::ıı~ ""ilerinde ROI"C7' cezan E. 
r<::r nal K. A 1 a< tclefonlz tbru: . ıza 
su ı alüm. h h !' .. ·ınişt;- : İzmıri olon
ya.sivle mc 'ıu~ d n .'l.\tın rüya basta 
olmak ..,;: r bil• in kolon~"1larımız ıtibi 
19·11 ko1rn u rla >,er \'al-İt tfıl.11 e=ne
•ind lıul• "abil--ekt Kf.'mal Aktnş 
'mlonvalarının blmaınıs olmak tehlike· 
<i voUur. '{em ' Akt.~ş telefonda JU2· 
~ıf ka' kz.O., larırı-lan lurı" ı al<""1k İzmir-
!;•eri ve but in Ti•rki e eve kul· 
landı' \arı bu tizel k •an avmnı· 
vacll ız. bu lL. il F~c -ın ı ı ·in mr""'ev! 
hır n ip olmu d mrkti Birinci Kordo., 364 numara 

Otel salon arında er Cumartes~ 
ve Pazar ıı.' nleri neşeli 

caz mevcuttur 
Ucuz ziyafetler deruhte edilir. Her akşam yemek 
en iyi ailelerinin toplandığı yerdir. 

vardır. İzmirin 

ci•dil(ll1izı u:rıt ederim. Bu otel pek te
miz ve ra~at.. Ben ddiksiz bir uyku UYU· 

dum .. 
- Benim uykunm pek deliksiz oln.:ı

dl.. Anlasılan fazla yorgunlu.i(un tesiri.. 
Fakat kafi dere~de istirahat etmiş bu
lunuyorun" 

Ekmeklerine teı·eyağı ve ı·eçellcrini 
sürerek yiyo~ v.;: çaylarını içiyorlardı .. 
Arada sırada güzel zeytin taneleri çatal 
darhe!Prini cezb~ivordu.. Pertev ...,. 
du: 

1-5 5.2 

d«·iz. Fakat ge<.-e b nim ~ibi sizin de 
biraz düşünerek bu projeyi makul bul
ınıyacaimuzı ümit ediyordum. Tesadüfü 
bir arkadaı;la buluşmak için Bandırma
ya gitmekle bir .şey kazanmazsanız.. Ora· 
da görülecek fazla bir şey de yok. 

- Vapuru gezeceğim ya? 
- Canım, bu vapuru iaterseniz İstan· 

BUGVN LA.LEDE 
1 - Fen için katil, tecrübe i~in caru olnn bt dol.to. :r m!llhiş 111.?ocrnları 

CAHİLE DOKTORU 
Yaratunlor · EDVARD G. ROBENSON • HUMFA..T/İ I:OGARAT_ 
2 - 1 No.lu şarkıcı Kovboy CİNOTHIN EN SON FİLMİ 

KOVBOYLAR RESJ\11 GECİDİ 
3 

1 

2 
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E'i SON GELEN TÜRKÇE HAUP JlffiN"AL! 

TANDA 
Bütün düny<mın ıı:ü_zelliğin• esir oldugu billfı · ' h 
DANİYEL DARRIYONUN Jô.:N SON FİT \ıt, 

KALPAQnısı 
GANGSTERLE!\ AZRAİll.. 

Heyecan de~t dolu müthiş !ilını. 
Tt'RKCE PARAMUNT HARP JURNl\Ll 

Bu Hafta Tayyare Sineması 
TELEFON: 36 - ·lü 

YAZ4H: ve YILDIZ 
-ss- - Dün ~am cevaps17. kalan oualimi 

·• .J<tı>a ele g<"çirikn bir ıoıadetıir. Bu tekrar edebilirim, sam;·orum .. Şimdi ne 
f•ı!aka.rlığı l pa'ncıdıqın içın. !1eni işte yapacaksınız .• 

cArtık bun da vann hallt'deriz'• di
ycrL\ yat,· o -,;_ O kadar yorı<un
du ki gözleri derhal kapandı Fakat ril
yası i<;indc h<"P Rasim!• u~tı. Gaz~ 
leci, zeki g zl rilc ona gülilmsiyor. kol
lannı açarak ona doğru ııelmek ve kor 
malt istiy ıı:t!u. Fakat aı '.tad:ın onu t ·
tan bir kuvvet \"ardı. Ayal-!, rı en•ell re 
takılıyor, ilerlereırJyo ;! J. n •a'ltn in
tizarları ~· çı"ıyor roora Ra!ıim bir
den bir uçurum içine yu\•arl.lnıp gözc1"n 
kayboluyordu. O v'k't, ucurumun arka
amdan Rozanın hayali be1irerelt 1'.ııh1ı:a
halada gü''iyor ve G;ilenle nlay ediyor
du: •Aııtal. apt<ıl: tnsan !!<'Vdii(ini bf•Y· 
ı. kolayca bırakır ~ı• Aşk fed.1karlık 

bu 1da da ııezebilir, fazla olarak içinde 
seyahat te ederruıiz. Nihayet Transat· 
!antik değil ki .. Halbuki Bandırma yolu 
bizi beyhude yer~. nasıl olsa son hede
fimiz olan İstanbuldan uzaklaştıracak ...• 
Doğruca İstanbula dönsek daha iyi ge
zintiler ve seyahatler yapacağınıza emi· 
nim .. Edirnenin ruıfalt yolu bütün Trak· 
yayı avuç l(ibl önünüzde açabilir. Hatta 
isterseniz Sofyaya, Bükrese kadar bile 
uzanırsınız. Madam ki benzin sarfiyatı
nız temin edilınistir. 

DA1'1ELLE DARRİEUX • JEAN KiEPURA ,.e LUCİEN BARROUX 

iki Gönül Bir Olunca 
ı>en ~kından ırıılıruın edi)·orum:• Gülen buna harar vermj,;ti. Rasimle 

Gülen lclbu.t .,·ındc uvıınıyor. sonra tekrar bulwıması için en ınilsait tel8.kki 
tekrar d:ıldıi;1 "'~ rııın ayni sekilde ba- ettiği hedefi tercih ediyordu. Bandırma! 
zan kendi. i:!J s.• '1direı. sev,_il~ ine ka- Cerci orada Cemille rl<' kar.,laşacaktı •. 
vusturacak ı!ibi ·,:m. fakat &•nunda on- F'akat ne zarar! Sonunda gazetecisine 
dan ayıran "' u, klaştııan rürnlar irin- kavwımak müye"er olsa, her şeyi unu
de tekrar , rpuu,o.du. B' vle · 53\ıahı cıı!tını lıis.sediJ.ordu. Bu dllşlinceleri 
buld~ vak.it, CuLm saat dokuza ka· 7.ihninden ~eçirclik!en "'mra cevabım 
dar uyumw olma.ıı. ... ua rağmen, vücudun. \.erdi: 
da. bilhassa ruh .ııda l:ım bir i.>tırabat - Ne yapacaltım.ızı kararlaşbı.1JllŞ de
h. •'iedememi<ti. Hv.ırlanıp :.sa~ indii\ı V,il miydik ya? .. fümdırmaya iP.deceğiz.. 
va!dt Pt-rt ~\· k:ah'o;..ltı rna 2"'ında kf'n~,C~ymak yok .• 
dİ.>ine mii tnzır hıl<lu : Perttov vüzünl\ biraz ek~tti : 

- Günavd:n, r:ül··ıı'. İn uir glce ge- - Ei:er mutlak ısrar ediyorsanız. gi-

- Doı'(ru söyliyorsunuz, fakat bir de
fa söz verdim, •özümden diimnek iate
n.iyorum. E~er <"iz istemiyorsanız, buna 
>izi mecbur etmek i.dtliasında del\ilim, 

Pertev içini cekti : 
- Havdi, dediğiniz olsın.! Söyledığim 

benim için değil, 'lizin içindi. Bu l'r.ırı
nızı bir kapris addediyonun .. 

-( Bitmedi )-

FRANSIZCA SÖZLÜ 
Muhteşem ve mükemmel musikili, $nrlrıh filnıde sevimlilikleri, neşeleri ve 
cazibelerile em.salsizdirler. Monte Karlonun lüks hayatı arasında cevrilen 
ve Mônte Karlonun ~ece hayatm1, Operasını gazınosunu tas\"ir eden canlı 

ve cazip hir ıısk mace""°ı 
VF 

Sol2'un Gül 
FRANSIZCA SÖZLÜ 

Gibı ıki glizel filmi sayın ıııüda,imlerine takdim ed~· 
MATİNEI..ER: 3. 5.30 - 8,15 Cwnartesi, Pazar günl~ ,,u da ilave seansı 
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Jan_e~ Makdonald, hayatını dolduran 
acıları heyecanla anlatıyor 

Gözlerin etra, ındaki 
halkalar ... 

TAZANı Dr. G. A. 

Fevkalade güzelliği ve harikullde ... 
ı.ile kendi~ini bütün dünyaya tanıtmıı -:'e 
aeYdirrllit olan J eannette Macdonald ın 
hayat.J en güzel bir hlni r~rnana m~vzu 
teıkil edebilecek kadar alaka verlcıdir. 
Bunu, kendi aiz;ındao dinliyelim: 

«- Hayat ıa.rkwmn ilk naimclerl be
nim için çok oeı'li olarak batlamııtrr. A· 
merikada Fi!adelifiyada tasasız bir genç
lik geçirdim, diyebilirim. Babam iyi bir 
adamdı. I•' gücü ile meşguldü. 

ilk a~ ı ancak on dört yaşımda hiaaet
tim. Tahmin edeceğiniz gibi bu bir qk 
uıaı idi.. Bu acının mikrobu Johnny is-
mindtı çok sevimli bir delikanlıydı. He
niiz on altı yaşında idi. Mektebimizin en 
78kışılı delikanlısı idi. Bütün kızlar ona 
af!k idiler. Naotl aşık olma•mlar... Çok 
güzel, çok şirin, çok sporcu. çok nazik 
bir ııençtL Fakat J ohnny hana bakmıyor· 
du b•le ... Günlerim, belki nazan dikkati
ni crlbetrn.ek bahtiyarltğına nail olurum 
llmidile :ııeçiyordu. Hep, bir gün bana 
ıöyliv ceği nşk na~elerlni ve bu nağ
melere vereceğim cevaplan dinler gibi 
olurdum Söylemeği az daha unutuyor• 
dum. Bu malarda ben hiç de güzel de
ğildim, Burnumun üzeri çil lekeleri dolu 
idi. Bundan dolayı J ohnny gibi r,üzel 
bir ı:e11ç t vafından farkcdilmem f811"1 

pek zayıftı. Fakat. talih bul.. Bir h!irika 
vul,.ua e1-!i. Hiç beklemediğim bir 11ra .. 

da Jhonny, bir gÜn lrana y~klaşarak Hol
lawda vetilecek bir garden partiye beni 
davet etli. Saadetim son raddesi:ni bul
muştu. Bunu herkese bildirmek, tanıma· 
Cl~ tnaan1arı 11okakta durdurmak ve 
onlara hu haberi vermek atzusunda idim. 
Garden partinin verileceği güne kadar 
hiç. amma hiç uykun uyuyamadım. Hep 
onu dü~nüyordum .. 

Gençlik bu.. A,k bir cennet hayali 
gibi eelir insana. .. 

Nihayet me .. ud gün goldL Onunla be
raberdim. Kendimi binbir gece mual
larındaki oultanlardan biri sanıyordum, 

Aradan iltl gün geçfnİltl. Müthiş bir 
Şey öğrendim: 

Meğer Johnny beni bu müsamereye, 
·cv~ioinden, nlakaomdan dolayı deill. 
ha a bir arkadaıııru kıokandırmak için 
davet etmiı .• Yani beni gene ~kına alet 
eylemiş! 

On dört Yatındaki bir kız için kalbl
uln nasıl parçalanabileceğini düşününüz 
bir kere ... 

Fakat en büyük acılar bile muvakkat
tir; bir an gelir onlar da geçer ... 

Aradan çok gün geçmedi, halp ağrı
lmmın ıı:eçtiğini farkettim. Cefaya u~ra
YJn nıe~ r izzeti nef!\im imi~r. 

Annem çok iyi bir kadın idi. Beni te· 
selli ye uğraşb: 

- DünGn hııyal lnkiaarlan üzerine hlv 
"as dökmer Deimez!.. 

Annemin sözünn tuttum ve nes' eml 
ırkrar kazandım. 

O !!ÜndPnberi bir çok hayal inkisarla-

Janet Mahfonald 

nna u~radım. Hep anne:min ~özlerini ha .. 
tırladım Vt' k21lbimi. srrin tattnm. 

Artık felaketten 1:ıı.1-det <;ık.arrııa~a ko
yuldum. Bu da bir fc!.efe idi. Hem de 
haldkt bir feJ.efef 

Hayat yolumun Uzerioe minia]ar çık
tı. Ebeveynim say '3inde aç kalmadım, 
Fakat son' ot ha yalına atılmam vo. anldık
tan •onra do yarıda bırakmam hakkınd 

Deniz Halıllyeciler Cemiyetin <:r.: 
Ccnıiyctiınizin senelik umumi heyetinin ru1urun"'de yR'lıh hus11!\atı 111Ü7akere 

ettıwk özerc 17 /1/l!Ml tarihine mllsadif cuma ııiinü •oat 10.20 ~. Birinci Kor
donc?ı Pasnµort k.'ll'Şısında Riz binasında cemiyet ır•ı kcziıııle top?anaı·ıığı iliın 
o]unur. 
RUZı'AME: 

1 - İdare hcyethıin 1940 faali)·et sene ine u;t ""llO'"ttn lct!;ik , .• ln•vibL 
2 - :11/12 1910 ı.~rihinde loıpatilan bf.inmnt•n t~•f<'I· 1•e hsd:ki "" idare b~

Ye1 inin lbrıısa. 
3 - l!Ml faaliyet sen~sine ait bntçcıu l tclldl: "' ı :h• .. 
4 - İdare heyetinin intihabı.. tt-15-lr. 9G (54) 

İstanbul Belediyesfnt~..,n : 
K§.ğııhan:> mevkiindc •ıar•l•nl~r.ık ah.ıap ·()or.i ir · ! lnı alı zarf usuli 

ile eksiltmeye konıılmtıstur. K.,if betlrlı 1"72!\ !ıra 11 k"rtıS ve ilk teminatı 
9!">4 lira 38 kuruştur. Mı•«wele. eksiltme, flayınd:rlıi< g n 1, hususi: ,.e fen
ni ı:artnamcleri. proje k .. ;~ ıı;;lasasiyl• huna mütcfr•r• ~· "r evı·ak (;4 kw·uş 
mnkabilinde vilayet nafıa müdürliığllnAon al~ıı· cak• ·. l ule 23/l 1941 per
ıembe ~saat 15 te daimi er.cün-endc v·rnıloealctır Tn!iplc;,in ille temtnat 
makbuz vcva mektuplarl, :hale tar.t.ındc-ı ' ""Ün evv ~ vil ·v~t Naf,a müdür
lül\ilııc mUrac:ıatle alacak1an fenn\ ehUvet ve 940 yılmd dit Ticaret odası 
vesıkalariyl~ 2490 nu= ·aJ.ı k··nunur• taıifatı <'t'Vr<'<· "~ • ı' acaklan tek
lif mektup!: rını ihale 0 ünli saat 14 de l:ac'or Daimi encü•neoe vermeleri 
lazımdır 7 -- 13 - 16 - 20 :ıs (43) 

bana y6zlerce ve yilzlerce naolhatler edil
di: dinlemedim. 

ilk rııman bana telciif edilen bütün 
ufak tefek rolleri kabul ettiın. 

1927 ıeneılnde Henry Savage bana 
faDI retlrdl. Bu adam büyük bir milzik 
hol ııahlbl idi. 

cThe Marie Rinp adında büyük ve 
güzel bir re...ıl tertip ediyordu. Bu revüsü 
!~in bir primadonna arayordu. O •lfalar
da, bir dans ve ~an numarası için gitti
ğim ıimal mıntaka)annda bir turneden 
avdet etmiıtim. 

T ume hakkında yazı yazan münekkit· 
ler bana kartı iltifatkar makaleler yaz· 
IUI'j!ardı, Henry Savage beni çağırdı, şar
kılar söyletti. Beiietımiş olauk ki, rcvü
deki baı rolü bani\ verdi. 

Sevini)'ordum. Fakat hayal inki.onrla
nm yenidon ha .lıyordu. Temsilin ilk 
Mrk1!iı1 olarak Faus opf'ra~ınd ."ln c:t>lürev
hcTP.t> tarkısıru vem>işlerdi. O vekte ka
dar ~ opera te{9a.ııni etmemiştim. Fa4 
kat bunu gayret ile yaptım, Provalarda 
muvaffak oldum. 

Bir gün Henry Savage beni çağırdı ve 
§il sözleri ıöyledi: 

- Jeannette. kızım ... Çok güzel sesin 
~r. Fekat bu havayı ıöylem•k İçin he
nüz olgun değilsin. Birkaç ay tıılim et• 
mcU.!n. ~ni tiyatromda ıimdilik alıko
rmam. Senin yPrb.e Pboebe Crosby'yi 
aldım. 

Bu benim İçin nğır bir darbe teşkil et· 
miştl. iyi kalhli bir adam olan Henry 5•
va~e beni gözetliyordu. Oziintümü gör
düğünden hana ikinci rolii teklif etti. lvi 
kalplilik ıı,östererek kabul ettim. Hatta 
mÜs•adckarlıkta dahil ileri gittim. Mev
kiimi almış olan kadından nefret ede
c•ğlme, onun bilgisinden istifade koyul
dum. 

Onun sayesindedir ki Sanfransi•ko fil. 
minde Fauı'un meşhur şark1sını söylcme
ğe muvaf!U oldum. 

Bu başlang>ç ile muvaffakıyete eriş
mem arasında, senelerce mücadele ettim. 
Simdi belki inanmaz11ruz. Fakat me•lek 
hayatımın en çetin ıenelerl Maurice f'he
vali.r ile çevirmiş olduğum (Ask Res
mi Geçidi) !ilminden ıonra başlam"tır. 
Bu filmde fevkalade bir surette muvaf
fak olmuştum. Bu filmden oonra bana 
«YıHın payesi verilmişti. Fakat paye· 
d•n ba•ka bir 'ey çıkm~dı 1 Ancak kü
çük roll•r veriliyordu O sırolarda da 
tarihi filmler terhdil;,,i•ti. Arka arka
·'·a beş, alh ay işsiz kaldıifım olmu,tUT. 
Du iotirahat müdetlerinde kla•ik mu•iki 
parçala11nı kuvvetlendirdim. Esa~en ye
gane arzum.. bir opera muganniye.si ol
ma'ktı. 

Film (evirdiR'im 91Tftlarda bile günde 
bir ~aat •n deni •hnm. 

Sin;ok san·atkArlar operadan hn.tlıtTTar 
ve "ece kulüplerinde karar kılarlar. B•n 
aksi istikameti takip etmek, yani küçiik
ten ba,1ayarak operaya çıkmak iıtiyor
dum. 

Holivudda Gene Raymond ile evl•n· 
dim. l•divacımmlanberi güzel bir evde 
ikP-'Tiet ... diyoruz. 

Sah•hları oaat altı bucukta kalkıyoruz. 
n nyodan .sonra işlı-rimize koyuluyoruz. 
Fili'l'l çevirm•diğim zamanlar, bana gelen 
mektunl~n okurum. Haftada 1200 mek
tun Aldr~1m oluyor .. 

Mektuplard.uı eonra, çevirecek oldu.
ğum fi1mlerdeki rollerimi ezberliyorum. 

Kendim de bir aenaryo hazırlamakta
yım. 

Kon, koca pelc evciliz. Gece, pek bar· 
larll, ı-ğlence y~rlerlne gitmeyiz,. 

Askın r.n biiyü'iü, a~ın en temlri. 
meşru ~ktır, İyi bir aile kurmııık. mt""IJUd 
yaşam•lt .. F.n büyük bahtiyarlıktır. Aile 
snad~t!l~ mtreffeh bir san'at hayatından 
birini ıeı;nlek mecburiyetinde kals.aın. 
b•n, muhakkak ki aile ••adeıinl t•rcih 
ederim. V clov ki bu Sil adet içinde h~ya
lım fazla mi:reff,.h olm~ın. .• 

lıte hayatım, dü "ocderim. --·-

Gazeteye cgenç bir okuyucunun iın
zasiyle mektup gönderen Bayan, hiç te 
hasta ve zayıf olmadı~ halde gözlerinin 
etrafındaki halkalardan çok lliillüyor
muf, bıınlariıı sebebin! ve çaresini soru-
yor ... 

En ziyade gençlerin ttkeklerinı! ve 
kWanna musallat olan bu mor halka-
lar ötedenberl çok ~J.ri menıldan-
dınr. Fakat merak edenler gençlerin 
kendilrinden ziyade anneleri oluyordu 
Bu halkal!U' - pek yanl~ bir tel&kld 
esrri o'•rak - gençlikte sıhhate doku
na~'< fen:ı hir alışıklık neticesi diye •a
yıld.ı!'ından nnneofor çocuklarının gözlo
rini çeviren hu mor halkalann farkıno 
varınca kı1.lara kendileri biraz cıkışır
lar biraz da ge'lç kızın o günlerine atf
rd~rok bağıslıırlarsa dn, erkek çocuklara 
l,endileri çık"amadıklarındon işi baba
larına hab•r ve·;~J.rcli. Bababr da an
n•lerclen <le.'ıa nz sa ırlı olduklan için 
~özlerin etr·rınıhld roor holkalardan do
layı tokat yiyen hayl>~ delikanlılar bu
h.ınurdu. F.clti genç türklerln r•islerin
den rahmetli doktor İshak Silkfıt! de o 
vanlış tel.1kkiyi do"nı zannetti!l!ndeıı 
..,.,iste ya_'ıut Cenevrede bulundul:,'11 sı-
" ıar~a oralarda tahsilde bulunan geno 
r1 ach<larınd"" birinin gözlerini mor 

halkalarla çevrilm!' görünce ona a!!a
ı,"}-lik el.meyi k ndine v'12if~ sa} • v ! 
dell'<anlıva - - tokat atmnzsa da - fer,. 1 
halde çıkışırdı. ! 

Zaten, o z;:ımanlarda \) telakkiye ina~ 
nan belli ba•lı heki.mler de vardı. Meı· 
hur •inir hekimi F ruid bile halkaların fe
na adetten ileri geldiğini kabul etmi~. 
ançalı: bunu liziliyoloji bakımından izah 
edemmeiıti. Yalnız, doktor Beriyon a
dında insaflı bir hekim, ıı,özlerl mor hal
kalı bir çok erkek çocuktan, bir de mor 
halkalar sebebinden kapısından koğulan, 
ço.cuk mürebbiye!i bir genç kızı iyice 
tetkik etmif ve bu halkaların o fena 
alışıklıkla müna•ebetl olmadığını an
lamıştı. Daha yakın zamanlarda Ameri
kalı bir h•kim de bu işi merakla tetkik 
etmif, o da bu halkaların ,.lı:er haştalı
~ıne. tutulmıya istidatlı ol1'n bir bünyeye 
· limct olduğuna karar vermişti. 

Hormonların iıleri anlaşılmaya başla
dığındanberi bu mor halkaların sırrı da 
mc)'dana çıkmıştır. O kadar zamandan
beri o kadar annelerin meraklanmalan
na, o kadar d~likanlının hakoız yere tek
..tir ve çok defa tokat yemelerine •ebep 
olan bu mor halkalar, sadece, troit gud
desinin marifetidir. Bu gudde lüzumun
dan fazla ifleyinçe vücudun metoboliz
matı artar. sarfiyeti çoğalır. yağları ça
buk erir. Gö>lerin etrafındaki yağlar za
ten gev,ek bir neaiç arasında bulundu
iuadan. •• hefll bir yorgunlukta illtln 
onlar erir. gözler çukura gider, yağların 
bulundukları yerde peyda olan halkal.ırr 
bakanlann gözlerine çarpar. 

Bu halkaları merak eden herkes bilir 
ki onlar bilhassa uzunca boylu. narin VÜ· 
cutlu, parlnk balı:ı~lı ıı,ençlerin gözlerinde 
peyda olur. Mor halkalı gözlerin sahibi 
kız olursa onun parlak saı;ları, uzun u
zun kirpikl•ri de göze çarpar. Bunlar da 
-h•lki hatırlaroınız- tiroit guddul faz. 
laca i~liyen insan tipinin a1i\metleriC'ir. 

Mor halkaların şeker hastalıi(ma isti
dadı bulunan bünyeye alamet savan 
Amerikalı hekim de haksız değildir ... 
Çünkü tiroit ı:uddesi fazla i.sleyince pan
kreas ııuddesi az işler. onun az işlemesi 
de ııeker h:ıstalıi':uıa sebep olur. 
Halkaların gen~ kızların o günlerinde 

peyda olması da kadınlık hormontL'lun 
tiroit guddesini fazla işletmesinden .. 

Bir bakımdan. bu mor halkaların sa
hibin! üzmek de~L hoşnut etmelidir, 
•linkli o halkalar y{lze hazin bir güzel
lık vedrler. Fakat • her ııüzelin bir ku
suru olduğu ıı;lbi • bu hazin güzellik 
• maDlesef. çabuk zaiflemeğe istidat ve
rirler. Çabuk zaiflemek le • modaya uy
<ıun olsa bile - vilcut sağlığı için i.steni· 
l@cek şey ~ldir. 

C • fır( 'Yltf '4Sl Bundan dobvı. ııözlerin etraf-.nda pey-
MVDtJRr,tJ(JiJ rla olan mor haUw.Jar viize verdikleri bn-
Karşıyah Ç,1c"k yuvası mildUr ve tin ııilzcllii:i d!l.şünerclc üzüntüye ~beı> 

A.sdın Vilayeti Nafıa lı i··~1-~r! ·•~ 4 :, ~en : mütı>hassıslıl!ına tayin edil<'n Dr. Ata ?1~0makla beraoer, 'iicudu vonnamak 
KAPALI ZARF USl'~ İYLE EK~İLT\!P jı \IS! schriml7.e gel.,,.~k vazifesine başlarrn~tır. ı~ın bir ihtar sayılmalıdır : Halkaların 

1 Ek.•'t~me)·e korı• .. aıı is Avdın . Mıı ,İo yolunun 3tx· ıo :7 x 600 ve neyda oldukları ııür.Ierde mümktin ol· 

N'uaiW mefılapl&=a 
• ••••••••••••••••• 
Baıma fabrikalarımızın çalışmaları 

··" Dahili ihtiyaca yetecek 
pazen imal edildi 

~~~~~~x.x:~~~~~~~ 

NazUU fabrikası $imdiye kadar 900 desen basma 
1$1ed1 • İlnalAt günde 6500 metreyi bulacak 

••x 
2-

Nazıili bamııt fabr;kas ' " dahilinden btr görilnil§ 
'ı> ileri bir pamuk sitesi kur- yılın<la Nazilli fabrikamız 15 milyon 

:ı i B. Celıll Bayarın İktisat Ve- metre basma imal t"ylemişUr. Fakat bu 
k•lU\i z m n·ncla düşünUlm!iş ve Nazilli rakam, ihtiyaeı hald:ile kanıtlamış del\il
fabrikıısır .n ;Jk tc=l taşları atılmıştır. <lir. 1ç piyasalarımızm istihlakı her tun 
Beş senelik sanayi proğram1mızda yer bir az daha arbnakhdır. 
almış olan Nazilli basm:ı fabrika.'1, yanı Hükümatimizin 941 senesi iç« "<ttil'. 
başındaki pamuk ıslah ve llretını> çiftli- basma fabrikasına verdiği parola 22 mil· 
ilinin hazırlayac~'l iptidai maddeleri iş· yon metre basma yapmaktır. Yani g{lıı
leyecekli. de takriben 6500 metre basına imal et-

937 Sonbaharında Ebedi Şef Atati.lr- mek mecburiyetinde.dir. Bu rakam. fab
kün ve Milli Şef lnönilniln yüksek hu- rllamın azami randıınanıdır, htilı:halde 
zurlarile açılma töreni yapılan Nazilli bazı kUç!lk ililvlerle bu rakam biraz daha 
basma fabrikası, Türkiyenin ilk basma kabarabilir. 
fabrikası olmak şerefile Nazilliyi yep- Son zamanlarda iç piyasam12da pazen 
yeni bir hay:ıta hazırlıyordu. Arada ge- buhranil" karşJlaşılmış \'e fiatlar bir 
çcn üç, dört sene içinde Nazillinin çeh- hayli ylı1<sclrni lir. 
resi o kadar değişmiştir ki aradaki farkı Bana vet'ilen maltlınata gör .. ; Nazilli 
mnkayese eylemek hiç kimsenin hatırın- fabrikası plya.aların ihtiyacma cevap 
dan geçemez. vcrm k için icap den faali)·etl gösteM> • 

O zamanki hali arazinin üzerinde şlm- ve pi~'llSl!YR vbi mikyl!!tıı ı: ,-zen oıkar
d! bilyük bir fabrika sitesi kurulmuştur. ııı· tır. Nazmi fabn1ı:e_,.· hasma. pazen ve 
Sovyet mühendislerinin ddden büyiik ışıklan 'karartma karomamesine uyul
bir kudret ve gayretle yükselttikleri bu ınak llzere ı ine pi~'8sammn ihtiyaç !!il&
fabrika, bugün basına ihtiyacımıza cevap !erdiği !İyah ve lacivert renkte verdelik 
vermektedir. Fabrikanın sağında ve so- kumaşlor ha•ırlanı"'tır. Yani piyasamız 
!unda yükselen modem apartımanlar, h3ngi ın.ıddolere ir•~aç l!Östcrir•e fab
fahrikanın kantini, çırçır fabrikası, ik- r!h bur-J•n hemen hazırlama\tad!l'. 
mal atelyleri, ••ki bataklığın ortadan N~zilli basına !•brikası •imdiyP kadar 
kalkmasını temin etmiştir. !lOO desen basma havrlamı!<tır. RHhas<ı!I 

Naz!W fabrlkaauu gezen bir kinısP, lamını d"9cnll basmalar bUyük bir ra!!
şöyle Ostüıı kör« bir tetkik yapmak için betle karşıJandılh için bu renklere i!r.a
bile mutlaka bütün bir gilnUnil harca- !atta daha bii)'llk bir yer verilmektl!dir. 
mak mevkiinded.ir. Fabrika şimdi tam Nazmı basma fabrlk:ısınr1-ııki calı•ma
randıman almak için çalışmakta ve !ar o kaı:'ar ba•döndürücü bir hızh de
mcmleketln basma ve pazen ihtiyacına vam ediyor ki bur'1Sını zivıırM eden h•r
cevap vennektedir. kesin avrılırk~n m••bu bulundu"'ı his, 

Fabrika evvl'l 800 amele ile faaliyete hayranlıktır. 
geçmişti. Şimdi, harp zamanı ihtiyaçla- AD1'1'A~ BtI.GET 
rma cevap v<-rebilmek için yevmiye 2500 
amele çal1'tınnakta ve fabrikanın ç:ırk- (1) 8iTinel mel ı p 13 Kl .t·mısıım 
lan 24 saat bila fasıla dönmektedir. 940 941 t.a'1hli cYcıı· A!tn i'• •ıl.."'71t$f'1' 

Fiat müralıabe işleri 
Gelen ınalfunata ııöre Ticaret vekAle

ti. yeni fiat mtirakabe teşkilatını yakın
da faaliyete ııecirecektir. Fiat mtirakabe 
komisyonlarının ~da maddeleri hakkın
daki raporları te!.lrik edilmektedir. Her 
mıntakanın busu:iyeti göz önünde tutu
larak vil§yetler muhtelli mıntakalaıa 
ayrtlacdrur. Bunıınla beraber ı;ııda mad
tlelerinln satış flatlerl lifin edilecektir. 
-----·-------
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KOLO YASI 
Eczacı KEJ\IAL AKTAŞIN 

ŞAHF-'iERLERIND&. ...... 

HİLAL ECZANESİ , 

Borsa 
--·--

ÜZÜM 

918 Üzüm Taıun 
403 İnhisar idaı" si 
204 H. Alanvıılı 
253 M. H. N:ıı h 
157 P. Klııı·k 
129 1B~ 
118 ııro ve şU. 
113 D. Arditı 

2 S. Süle~Manuyıç 
144 Albııyrak 

51 Mazhru· i. C. 
45 P. Paci 
42 A. R. thümcil 
38 s. Erkin 
21 Retıızi Giirı~ör 

2728 Yel:On 

19 
11 
17 
16 75 
16 
17 50 
25 so 
20 
23 
15 50 
16 50 
25 50 
24 50 
20 
22 50 

33 
16 75 
28 
30 
34 
23 
29 
30 
32 50 
17 50 
16 50 
25 50 
21 
20 
22 50 

38 ,,. 40() 40 X 063 kil<•ııtefrP!M·i arHsınıh . 21nu ~i . li'O ke-if he · ili so- A k d dui(u kadar l'Ok istirahat, yemeklerin 
il ara ra Yosu bolca olmasına ve intizamına dikkat. Ilık T ı• 8 k ~ \"e ~{ l in~asıdtr. da a as'll 

2 - Bu ''C ait S3r!Mıne ve evnt>: sunJarılır : SU hker ı(ÜD yanın Saat kadar banyo • ş n • 
A _ P.ksiltme ••t1n·,·"'· e•. -1 • V&J>tna tiroit l(Uddeslnin nizamını yo- Ktl ilk aruf h 1 

206947 Eski vektln 
289675 Umumi \'t'kUn 

No. 7 16 

B - Mukavcı..";,ro;n. ' 8 11 a C1 N 1.una koyarak halkaları kaybettirmek ç tas1S41 esap arı 
C - &vı~dırlılı: iski genel .•.artnall'csi S.00 Program 8.03 Ajans haberleri. 8.18 lçin iyi bir vasıtadır. Bunu yapama- ...,.., .a .-PLAMJ 
D Te . " . ,· ıu·· bi r :'lfüzik : Uafif nro~m pl. 8.45 - 9.00 Ev \'lJlca, ılık suya kolonya suyu katarak ·-· • .ıı:. - ~\; , .. . ~ ra v~ s.r~e Ye kfl .. ~ir ın~:ı.tttına ıtit eurıi ırtnnıne. .o ""' ~·.... un! l ELER 
E - K~ıl hıllMa l..,~,t·l' ve ,iJ,ıı.,; fi•t. kadını - Konusma .. 12.311 Proıvam 12.33 ou a biltün vücudu ııilme!L Fakat KEŞ D : 
F - Taş '· kı.nu ııraliklt!ri. Müzik : 'Fasıl heveti 12.56 Alamı haber- sonradan vücuda friksiyon yapnıamalı. 4 Şubat, 2 Mayıs, 1 Akust~ 3 bdnd-
3 - İsliwııler bu şartname ve e\·rakı N'•fıa müdü: lüqiinde görebilirler !eri ld3.05 Mü•Jk : Fa!nl hevetı ııroııraını- ~ce kurulanm:.Mdır .. G A. ~!!' .. ~rihlerinde yapılır. .. ...... 

• Eksiltme ~;ı. 1. 941 tarıhlnde !>f>r>~mlx> ı>:ünii saat 15 te Ayrlın vilayeti Da nın evamı l3.21) • 14.00 Müzik : Kan- · 1941 ikramiyeleri 
ımi eııcüm•,nınde yapılacaktır :;kk ~.rr""ıd·a,';'0 pol~2R~OOr•:ro%ar~L~~-OÖZ~ ~'!: IZMIR SICiLI TiCARET MEMUR- l adet 2000 Lirabk 2008 Lira 

4 - Eksı it nıt kapalı 1NC ll!U 'üyl~dir. ~ • 1<e,,,, =• ı 10 anın• ,,,_ LU 
5 - F.k.iltıneye ııireHlmek _içb i;ieklılerin 16-11.r.ıı liralık '"u"akkai temi- idare< ·1de).. 18.&ll Müzlk · Titrkce ka- CUNDAN: 3 • 1006 • 3000 • 

naı _..,rnıesi ve Aydın ,-ılayetınden bu iş için alınını. müteahhitlı'k vesikası ıış·'· orcı:ram 1915 Mürik .. Musiki kıt- lzmirde Yeni Manifaturacılar çarşuın- 2 • 750 • 1500 • 
veı-rr,esi ve Ticaret odaı.ı vesıkası l:.ulunması ,.., 'nıd1ve kadar 20000 liralık levdoskopu pl, 19.30 M..:..ıeket ııaat ~~ 5 3 numaralı binanın ikinci katında 4 • ~00 • ZOOO • 
şo,e ve meııı., .. isi yapmış cin.ası l:"ı1!mdır. A'1'1tM V<" ajans h~berler! 19.45 Miizil< : ıt~alô.t iflerile iltigal eden • Abdullah 8 • 250 • 2000 • 

6 ~ Teklif ıncklııplan ıoukıu·ı~a 3 ün!'ü m:.ıdde<!r vaulı saatten bir saat Radyo ınce saz h.-yett 20.15 Radyo ~- oglu Nuri Sevil- in 15/1/l941 tarihin- 35 • 100 • 3580 • 
evvelıue. kadar Vilav~t enciimenın~ ~etırıl!'rt·k "ndimen r~isliğine makbu> lesi 20.45 Mii7.ik Pivııno ile caz parça· den _ilibaten ith..Ut ihracat ve Avrupa 80 • 50 • 4000 • 

No. 8 
No. 9 
No. 10 

tNcta 

112 R. J. Fnuıko 
36 Bencuva BL 
27 M. j. Taranto 

175 Yekfuı 
115689 Eski yeldin 
115864 Umumi veldm 

280 kental Pabmut 

ZAHİBE 

7 
8 50 

16 

256 

19 50 
23 50 
29 

10 5t 
10 50 
16 

550 

mukabiluıde verilecektir. Po~a ile gönderılecek nlt'kfopla-ın njhayet üçüncü 1arı ol. 21.00 Mürik : Dinle'ici istekleri ı:;nı.yonculuiu ile i!11tigal edeceğine mü- .!!4?! ••• ':ı •••• r~~ •. :.,,,,, ••••••~•••~•••• 10 ton Susanı 
ınaddroe vaulı saate k.-•dar zelm~ olması ve dı.ş '''"fııı ınüh;iı mumu ile iyi- 2_1 :ıo Konu'flna /Sıhhat •"~ti ) 21.45 Mil- t _air beyanname ticaret kanunu hüküm- Türlô1e ış lıakasına para yatınnalı:bı 334 çuval Susam 27 28 50 
ce kapatılmıs olmaSl lllzıll'chr. Po•toda olacak gt'cikı.ıclcl ka l,ul •·dilmez. zık ' Radvo oTkestrası (Sef : H. Ferit lenne göre aicilin 2915 mımıuasına ka- yalnız para biriktinni$ ve faiz almış ol- 132 Bıılya Pamuk 

7 12 _ 16 _ 20 54 (40) Alnar) 22.30 Aiarııı haberleri. 22.45 Mli· Yıt ve teacil edildiği illn olunur. maz, aynı zamanda taliinizi de denemiş 19 Kaba Pamuk 59 72 
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FOSFARSOL 
KAN, KUVVET iŞTiHA ŞURUBU 

f-O'~FARSOL. Kanın en hd)lati lasmı olan lwınm yuvarlacıkları tazeliyuek çoia)tır. Talla ıetaJı temin eder. Vilcudıı 
devamlı gençlik, dint:lik "erir. Sinirleri canlaadırarak -w buhranları, ~ cWerlr. 11.....W inkıbalardaı, 
busalı: temlıellitinde Tifo, Grip, Zatttrri.,)'e, s- nekabatlerinde, Bel ııe~ ,,. ııdmıi llltltlardıı ve kilo almahı 
~ayanı hayret faideler temin eder. 
t'OSFARSOL'lln: Diier bütün kuvvel şuruplanndıın llsttlıtfütll DEVAMLI BtR SUllETLE KAN, KUVVET, İŞTiRA 
TEMiN ETME.'it Ye ilk kullananlarda bile tesirillİ ılerıı.t Ciktttmelidir. 

Sıhhat VelıAletinin resmi mllııaachıslnl haWllr. Her eczanede buhmıır. 



SAHtFE4 YE1'1 ASIR 

SİYASI VAZİYET ALMANYAHIN HEDEFi GRANDi 
Dobrice hudu
dunda Alman 

tümenleri 
hekliyor 

lrlandada bir 
hüküm et 
darbesi 

Akdenizin en dar bir 
ue~inde gapılan 
Deni~ harbı 

Bitaraf bir memlc!liet
te .. 'ngiliz mümeaail

lerile buluıacak 
ltalyan havacılarını GRAZYANI ROMAYA GiTTi 
takviye eden Alman 

Faşist bir hükümet VE MUSSOLINI iLE 
/, merikanın yardım tesisi ve paraşütçü tayyareleri Akdenizde MÜNAKAŞA ETTi 

ki d m htemelclir Londra, 15 (A.A) - Akdeniz hava 

k d ./, sev e U .. . muharebesini bir harp gemisinden ta- Lond.ra, 15 (A.A) - Niyuz Kro~ anUnUn an apOn• Londra 15 (A.A) - Mustakil Fransız kip eden bir muhabir düşman hava gazetesi ba.şnıakalesınde !talyanın belki 

[ar ku•ku/andı ajansı bildiriyor: kuvvetlerinin İn~ gemi kafilesine hü- sulh talebinde bulun?cagını,_ ~t. bu 
T' Evvelce Almanyadan kaçan Otto Şt- cumunu şöyle tasvir etmektedir : memleketin İngilterenın • vazifesı dikta-

--- raser Almanyanın tasavvurları hakkın- Hücum esas itibariyle Alınan tayya- törlcrle çarpışmak oldugınıu unutma-
Kanunu Almanlal' ve da calibi dikkat bir makale neşretmiştir. releri tarafından yapılmıştır. Bunlara ması Jiizım geldiğini yazmaktadır. 
ltalyanlar nasıl kar-1a• Makale muharriri, Almanlann sıcak İtalyan tayyareleri de yardıın etmekte Bu şerait altında mesela İtalya hane-

.,.. memleketlere mahsus kolayca sökülüp d üzah · J K t G di ta 
dl"••• Amerika harbe af. takılır Lara.kalar •-·· ettiklenn· ı· yaz- idi. Taarruz şafakla başlayıp guruba ka- anının m·· eretıy ~ .?n r:ın • -

~ "' ._... dar devam etıniştır. Tayyareler yedi de- rafından sulh talep edildigı takdirde, ın-
rerse İtalya bu işten makta ve Suriye üzerinden kıtaat sevki fa hücuma geçmı..<Jerdir. Bu mıntakada gilterc ne gibi bir vaziyet takınacaktır.y 

-ecek... · mevzuubahs edildiğini ileri sürmekte- ilk defa olarak pike hücum yapılmıştır. Mussolini çekildiği ve ~.azı mut~ 
vaz 1-Y ik dir Son hücum en çok şiddetli olanı idi. Fa.şistler haneı!anının müzaheretfyle 

R.dyo gazetesine göre Amer" anın t~- Ştraser diyor ki: Deniz harbi sel>ıJı başlamış, ve Alman sulh talebinde bulundukları tak~de 
cavüze uğrayan memleketlere Y~~acagı <Napolyon ve büyük 1skender fütu- tayyareleri öğleden sonra pike hücumu- kcn.dilerinc ver\J~cek cevap su olabılir : 
yud•m günün en mühim meaele~ıdır .. A- hat siyaseti takip e~lerdi. Bu istika- na başlamışlardır. Bu taarruza en usta •ltalyada dev:ı:nlı _olarak tanıla?ilecek 
merika na.zrrlan kongrede te§~ .. edıl_e~ mette bir Alınan - Sovyet teşriki mesai- Alman tayyarederinin iştirak ettiğine yegane rejim, mille.tin serbestçe ıntihap 
encümen huzuruna çıkarak goru§lennı si imkilıısız değildir Bence Hitlerin esas hiç şüphe yoktur Hücumları büyük ve edeceği rejimdir.. ~giltere . an~?k .. ser
izah edeceklerdir. Diğer taraftan mecli- hedefi yine lngilter~ istilası<lır. kat'l bir isabetle idare etmişlerdir. Fakat bestçe intihap edilmış olan bır hükumet 
ain içinde ve d>§mda liyiha etra~~nda f;- Harbın süratle nihayet bulması Hit- İngiliz avcı tayy&releri Alman bombar- ile, başlıca hedefi olınakta devam eden 
kirler olgunlqmaktad>r. Teca~e. ug- !er için hayati ehemmiyeti haizdir. Hit- dıman t,ayyarclc~;nı büyük bir cüretle Almanyayı mağlil.p ettikten sonra, sulh 
rayan memleketlere Y":r~ım ~Y~~~· !er planlarını değişti.rmi§ ve Irlandanın karşılaını.ş ve bir çoğunu düsürmüşler- müzakerelerin_c ı:tirişebilir .. • . 
Amerikan parlamento tarihinde mısli go- istilasını istihdaf eden bir plan hazırlat- dir. Son hücum akşam saat altıda ayni Niyuz Kronıkl gazetesının Lızbon mu-
rülmemi§ hararetli münak&§&lara veıile mıştır. Almanya tarafından tertip edi- usulle yapılmıştır. babiri. mevsuk menbalardan s?n 2.4 s:ı-
olacakbr. len bir hükümet darbesi Dublende fa- * at zarfında alınan haberlere gore ln,;1-

BU KANUNU~ .~1 .. .. şist bir hülriimet tesisini ve binlerce Al- tere ile İtalya ru:asında sulh müzakere-
~u da haklı gorulmeli~r. Çu~u: man para~tçüsünün bu memlekete in- Radyo gazetes.ne g~re, Alınan tayya- !eri yap1lmak üzere İtalyanın teşebbüs-

lngıltereye kardun adı verilen vazıyet dirilmesini gaye edinen bir plan tasav- relerinin Akdcnizde In,;liz gemi kafi- te bulunacağını t>ildirmcktedir. Mubabı-
hakkında Amerikanın harbe fiili iştiraki ur halindedir lelerine );arsı gönderildii"H şimdi, bir İn- re göre bu mücakcre teşebJ:ıüsü do~u 
derec~"inde ehemmiyetlidir. Bu layiha- v · giliz gr ıui ha.Ble"iine yaptık.lan hücun1la cık.arsa ınütnYa'iSıl rolünü Ine;iltere ıle 
!arla Amerika yalnız lngiltereye değil, --·-- rnlaşılınışlır. harbe girilınc·;inc daiın.ı muhalif olan 
lendilerini mütecavize kar~ı müdafaa TOBRUK ÖNÜNDE Tnarruz Sicilya ada~iylc Afrika sahili Gr'lndi yau.;.u.·::ıkllr. Grandinin bitaraf 
eden h"r devlete ariyet ailih vermeği ve ;ırasında Akden11'İn en dar kısnunda ya- bir meınlekettC' in~iliz müınessilleriylc 
her türlü maddi yardımda bulunmağı va- Londra, 15 (A.A) - Timesin Ka- pılmıştır. Önce iki İtalyan muhribi ~afi- buluşmak salfıhivotini :ılmıs oldul{u tah-
detmektedir. Amerika fiilen de harbe iş- hire muhabirinin bildirdiğine göre Bar- leye hücum etını~tir. Hücun1un gündüz min edilebilir. Diğer bazı haberlere gö
tiTak et~e yapacağı bundan ibarettir. diyada olduğu gibi Tohrukun zaptı için oltL<;U :;ebcbj_v]e esasen büyük bir netice re mareşal Grazyani Sidi Barrani mağ
Çünkü bugünkü harp bir malzeme mu- de timdi lngilizler ehemmiyetli surette beklenemezdi. Nitekim bunlar püskür- J(ibiyelinden sonra Romaya gjderek yüJı:
harebeaidir. hazırlanıyorlar. lngiliz kuvvetleti Tob- tülcrck takip netlcesinde birisi hatırı!- sek harp sOrasında izahat vermek mec-

Kongrenin içinde ve dıtmda liyihala- ruk limanına hakim yerlerde bulunuyor- mıştır. Bunu takip eden iki İtalyan tor- buriyetinde kalmıştır. Bu içtimada Mus
n kar~ı vaziyet alan bir zümre vardn. !ar Tobrukun müdafaası ltalyanlar için pido tayyarcsiniı;ı hücumundan da bir solini ile Grazyani arasında şiddetli mü
Hatta meclis dı~ında muhalefet, B. Ruz- çok mü§küldür ve pek çok kuvvet bu- netice çıkmadı. Üçüncü taarruzu Alman n:ıkaşalar olınust..ır. 
Yelin ifadesine gör~. c;irkin yollara aap- lunmasını istilzam etmektedir. Halbuki tayyareleri yapmıştır. Bu harck5.tı ya- ~ 
maktadır. Layihaların k•bulü halinde Tobruktaki kuvvetler müdafaayı uzata- pan tayyarelerin ]5 kadar olduğu tesbit Ot z Alman taguaresı· 

Amerikan gençli~inin dörtte birinin öle- cak kadar fazla değildir. edilmiştir. Bunlar üçerli gruplar halin- U 
K "f 1 iliz" t el rı" Tob u de cla""'lm>slar v.' pike suretiyle boın-eeği şayiası ortaya çıkmıştrr. Reisicüm- cşı yapan ng ayyar e r - -

bur şiddetli ir lisan a u e ao u arı mühim taarruz :;on taarruz olmuştur. 1 b l b d d "- d ı kun garbinde hiçbir ltalyan faaliyeti gör- bardıman taarruzlar. yapmışlardır .. En Plegraul afakında 
ayıplamı•tır ve tecavüze uğrayan Avru- mcmiılerdir. !ar 

' Bunlar pike taarruzu yapmış ve re-
palılara yapılacak yardımı Amerikayı fakat eden İtalyan tav."arelcrinden ha-
h b · k k rt - 1- • • • t d" dımı Japonyanın kendisine ilin edilmiş .1 ar e gırme ten u annlll< ıçm u e ı- zıları torpil. bazıları da bomba a .. " .. lar-
-· • I__ • • ç··~L"!. mih d bir harp teldkki etmesi l&zımdır. Fakat w"""' 
gını te&Jar etmiftir. u~u. ver ev- dır. İnt . .!ili·L (".'yare a,.emisinden havala-} 1 · ali el k I Am -"-- böyle hareket etmesi ,üpheli görülüyor. ~ ~ .• 
et en g P g ece o una, enı.anın "an avrı tayyarPleri buna mukabele et-

iııter iotemez harbe sürükleneceğine inan- AVRUPANIN iAŞESi ınişlerdir. Bu İbkseos tayyare gemisi-
maktadır. Bu aebeple Amerika balamın· Kış ilerledjkçe Avrupanın iaşe vuiye- dir. Bu geminin pek lrnvvetli olan tay-
dan en iyi ~y. Jccndisi harbe girmeden, ti son deTCC daralmaktadır. Bu hususta yare daf; atesivlc bombardıman tayya
ınihver devletlerilc mücadele eden dev- F ıansa en mü§kül durumda olan bir re.lerinin ınutlak lıir netice almak ürni-
lctlere yardım etmek.tir. memlekettir. Parjstc et bulunmadığı ev- di kalnızınıası bunlnrın pek i.intltsiz bir 

MOHIM BiR NOKTA velce bildirilmişti. Şimdi Almanyanın taarruzda bulunmalm·ına sebep olmuş-
Mcclis içindeki muhalefete gelince: Fransaya külliyetli miktarda paate3 gön- tur. Netice olnrak en "" 12 Alman tay

Bir nokta gö2den kaçınlmamalıdır ki bu dereceği bilidriliyor. Almanya kendisi vart:si düsürülmüs ve bir kısmı da va
da layibaya karıı vaziyet alanların asla muhtaç iken Franflaya gıda madd~lcri ralann~ıştır. İnt."1'..zlcrin ha!W.rlan ise 
puti ayrılıklanna dayanmadıklandır. ihraç etmesi oradaki vaziyetin ne kadar İJakseos tayyare gemisıyle Sutaınpton 
Filhakika, B. Ruzvcltin riyaset ettiği de- feci olduğunu gösterir. Fakat unutmama- kruvazörü ve C~lant muhribinin yara
mokrat partisi içinde bir ekalliyet !iyi- lıdır ki Fransa Alman ordusunu besle- !anmasıdır. Bu d~rec<> kat'i bir taarruz 
halara muhalif olduğu gibi cümhuriyetçi mektedir ve Almanlar Fransayı işgal et- karşısında bu ha.<arlar hafiftir. İlakseos 
parti içinde hu meaclede reisicümhur tikleri zaman oradan birçok yiyecek ve tayyare gemisi nvC"ı tayyarelerini tekrar 
Ruzveltle beraber olanlar vardır. Ve son giyecek maddelerini Fransaya taşımış- almış ve batma<! ihtimali olan Galant 
aeçimde rakibi olan B. Dilki de bunlann !ardır. muhribi de, dijler yaralanan gemiler gj-
aransındadır. BALKAN PAZARLICI bi salimen limana girmiştir. Bu kısım, 

ALMANLARA GÖRE Alman kıt'alannın Bulgaristana girdi- taktik sahada ~örünen neticedir. 
Bu hadisenin mihver memleketlerin- ği hakkındaki haberi Bulgar hükümeit de Strnte.iik netice şudur : Garbi Akde-

deki akislerine gelince, Alman gazetele- tekzip etmiştir. Dün Berlin bu haberi ya- nizden Yunanistan için en büyük bir 
ri Amerikan yardunının mücadele üze- !anlamıştı. Evvelki gün de Moskova bun- ~emi kafılesile yardım ~elmektedir. Ak
rinde müessir olacağını itiraf etmekle dan haberdar olmadığını bildirmi~ti. Bu denizin en dar YP.ri, kafile için en tehli
beraher muharebenin bu yardım yetiş- üç merkezden gden tebliğlerin lisanı keli mevkidir. H::ırckat ve taarruz bura
meden evvel nihayet bulacağını iddia şiddetli, hatta Moskovanınki azıcık si- da vukua gelmjştir. Şafaktan akşama 
ediyorlar. Bu sözler, Amerikan yardımı rurlidir. kadar devam eden taarruzlar neticesin
gelmeden evveL harbi n.ihayetlendirmek Bu aralık Balkanlar hakkında çek ya- de kafile yoluna d~vam etm.i.ş ve mat
için Almanyarun ciddi tqebbüslcr yapa- lan ve ekseriya heyecan verici habcrl~r J(ıp limana hasar~ varabilmiştir. İngi
cağı m8.na.sına aLnmahdır. Fak.at bu te- neşrediliyor. Evvelki gün Romanya baş- liz harp ıı;emileri "e avcı tayyareleri va
ıebbü:slerin muvaffak olup olmıyacağı vekili General AntonRkonun e~rline gi- zifelerini yapmıc;tardır ~·e stratejik ba-
ayrı bir meııeledir. deeeği Belgraddan bildirilmişti. Bugün kımdan tam muvaffakıyet İngilizlere 

ITALY ANLARA GÖRE bu da tekzip edilmiş ise de •imdi alınan aittir. 
---~.---İtalyan gazeteleri ise, daha ihtiyatlı bir haberde Antor.!konun Berline giti

bir lisan kullanıyorlar. Şimali Ahika ve ği ve bu sabah Romanyaya döndüğü öğ
Arnavutlukta uğradıkları mağlUbiyet ltal renil.miştir. Fakat orta AvTupa vaziyeti 
yan gazeteleTinin li~anı üzerinde teskin hakJc.ında bir haber vardır ki doğrudur. 
edici bir teıir husule getirmiştir. Bunlar Bu da Romanya - J\.1acaristan münaqebet
ıimdi eskisi gibi yüksekten atmıyorlar. lerinin gittikçe gerginleştiğidir, Budapeş-

Roma radyosu geçen akşam Cenubi tede iki resmi tebliğ ne,redilmiştir. Bi
Amerika memleketlerine hitap eden ln- rinde.Romanya hükümetinin,evinde Ma
gilizce konferansında şimali Afrikadalci car bayrağı bulunduğu bahanesile bir 
İngiliz galibiyetinin ehemmiyetini gizle- Macarı tevkif ettiği ve Macar hüküme
memi,tir. clngilizlerin teçhizah mükem- tinin buna misille mukabele olarak bir 
meldi v~ iyi dövüştüler• demişlerdir. RomanyaLyı tevkifhaneye gönderdiğidir. 

AMERiKA HARBE GiRERSE !.kinci tebliğde de Rumen hükümetinin 
Romadan dikkate layık bir haber da- Macar seyahat teşkilatına ait altı milyon 

ha gelıniştir. Bu habere göre eğer İn- )eylik emli.ki müsadere ettiği ve Macar
gÜteTeye yardım yiizünden Almanya ve lann karıılık olarak T ransilvanyada Ru
AmeTika ara~ında bir harp çıkacak olur- men gazetecilerine ait cmlB.ke c1 koydu
aa italya bu harbe girmeğe mecbur de- ğu bildirilmektedir. 
ğildir. Bunun üçlü pakt ile nasıl telif edi- Gelen bir haberde de Romanyada u
ebilec~~i merak edilecek bir mesele teı- mumi seferberlik ili.n edildi~i şayiaları-
.il eder. nın Romanyada dolaştığı bildirilmekte-

JAPONY ANIN V AZIYETI dir. Diğer taraftan Romanyadalti AJ-
Amerikanın yardımından en ziyade man tahşidab hakkında, fngiliz kaynak

endişe f"den memleket Japonyadır. Bu larından verilen haberlere göre Roman
hüküınet senelerden beri harp halindedir. yaya günde 1 O bin Alman askeri gel
Japony nın başlıca hedefi Amerikayı mektedir. c:Deyli Ekspres> gazetesinin 
harp dışında tutmak noktasında toplan- bir muhabirine göre şimali Dobrucada 
mı-.tır. O~Iü paktı bunun için imza et- Bulgar hududuna yakın bir bölgede 3 
rrU.tir. H>lbuki Japonya bı> pakt ile um- Alınan tümeni vardır. Ba§ka bir habere 
duğunun tam zıddı olnn bir netice ile nazaran geçen sene Polonya harek8.tını 
karşı' ~ıııo;;tır. Amerikanın haın demir ve idare eden General Llht şimdi Roman
petT"I üz•rine koyduğu ambargo Japon yada Sinayada bulunmaktadır. Alman
iktisadi vaziyeini sarsmışbr. Bu şerait ların Rumen gnelkurmayının muvafaka
dah;•·,dı- Amerikanın Çine gittikçe ar- tini almadan bu kuvvetleri getirdikleri 
tacak yardımını Japonya şimdi endişe haberleri dolaşmaktadır. Gariptir ki mik 
ile görü• or. tarı l 00 bini geçtiği halde bu kuvvetler 

Am~" knn kongrel'linin tasdikine arz hala muazzam kıt'alar adını ta,ımakta
edilen l .. yi'ıalar bütün tecavüze uğrayan dır. 
memleketi re yardım vadr.tmektedir. Bu ak•am gelen bir haberde de, ital
p 'llnrdan biri de şüphesiz Çindir. La- yanın münferit bir ıulh akdi için, gizli 
yih::ılar rn!!clisten geçince, Amerika Çine sulh teşebbüsüne girişeceği ve harbe ta
büyük (~Jrüde yardımda bulunacaktır. rııftar olmıyan eski Londra büyük elçiıJi 
Vaziveti izah ir,in Japon başvkili mebus- Grandinin müzakereleri idare ed"!'ceği 
lar, iktisatçılar ve gazetecilere verdiği söylenmektedir. Bu haberler ihtiyat kay
bir konf.ransta demiştir ki: dile telakki edilmelidir. Bununla beraber 

«Amerika Çine yardımda bulunmak- İtalya münferit aulh yaparsa ancak oim
la Jaoonvava kar,ı muhasım bir vaziyet di yapabilir. Çünkü bu gidişle günden 
alıyor.> güne Alman nüfuzu altına girecek ve 

Prens Konoye bunu hasım kelimesini ltalya münferit aulh yapmak iııtiklô.lin
hukuki manasında kullanmıı it, bu yar- den de mahrum kalabilir. 

f ir ltalgan generaıı 
esir düştü 

- Baştaralı 1 inci Sahi/ede -
maktadır. lngiliz topçusu da çevrilmiş 
olan İtalyanları mütemadiyen dövmek-
tedir. , 

İngiliz askeri sozcusu dün akşam 
Trablusgarp harekatı hakkında şu iza
hatı vermiştir: 

ltalyanların bu harekatta uğradıkları 
zayiat, İn.~zlerin geçen harpte bütün 
Mısır ve Filistin seferinde duçar olduk
ları zayiattan veya 1918 senesinde Hin
denburg hattının kat'ı hücumla mütte
fikler tarafından zaptı esnasında Alman
ların verdikleri esirler ve uğradıkları 
zayiattan daha ağırdır. 

Filhakika, bir aydan daha az bir za
man içinde, ltalyanlar bir çok ölüden 
h~ka 80 bin esir verınişlerdir. Halbuki 
1914 - 18 harbında Mısır ve Filistin se
ferinde lngillilerin uğradıkları zayiat 
54 bindir. Keza Almanlardan 1918 sene
sinin son Teşrin ayı zarfında alınmış 
olan esirlerin sayısı ancak (71997) idi. 

Lond.ra 15 (A.A) - Hava nezareti 
istihbarat dairesi, orta şark İngiliz umu
mi karnrgilhından verilen aşağıdaki ha
beri neşretmektedir: 

clngiliz avcı tayyareleri İtalyan ge
neralleriyle yüksek rütbeli subayların
dan mürekkep bir grubu araştırmağa 
devam etmektedirler. Bu grup Bardi
yanın muhasara.c;ından ve zaptından ev
vel mezkOr şehri terketmeğe muvaffak 
olarak sahil boyunca Tobruk istikame
tinde firar eden düşman kıtalarının ön
cüler kolu idi. 

Bu araştırmalar şimdiden iyi neticeler 
vermiştir. tki gün evvel bir tayyare İtal
yan subay grubunu deniz kenarında 
görmüş ve bir harp gemisine haber ver
miştir. Harp gemisi faaliyete geçerek 
bu grubu yakalamıştır. 

Grubun içinde Sidi Barrani kuman
dan> crenera} Bemenüna da vardır. 

- Baftaralı 1 inci Sahifede -. 
man tayyareleri bu yangın sahasına yenı
den bombalar ntmağa başlamışlardır. 
itfaiye ve gönüllü te"kHatı fedakaro.ne 
çalışarak yangını mevzii bırakmağa mu
vaffak olınuş ve aababa karşı yangın ta
mamen :söndürülmüştür. Bu suretle ~e
hiıde mutad normal hayat başlamıştlr. 

Almanlar Balkan ge 
cidini Sov yeti ere 
• 

mi sattı? 
- Baftaralı 1 inci Sahilede -

Bundan bir hafta evvel, Nazi 
mahfilleri Alman kıtaatının Bul
gariatana girmeğe hazır olduğunu 
ve buna Sovyetlerin muvafakatini 
istihsal için bu te~bbüa mukabi
linde Sovyetler birliğini Filandi
yanın müstakil olan kısmında aer
best bıraktılarını bildirmitlerdi. 

Bulgarlar ve Sovyetler, Alman - Sov
yet ticaret anla,masından sonra, bu ha
beri tekzip etmezden evvel bir haftadan 
fazla belt!e~ oldular. Bu tekzipten he
men müsbet bir netice çıkarmamalıdır. 

Yani bu, Sovyetlerin Alman ile
ri hareketine muhalefete karar 
verdiği mi.nasını ifade etmez. Fa
kat açıkça tunu ifade eder ki B. 
Molotofun Berlin seyahatinde Bal
kanlarda Sovyet ve Alman men
faatlerinin sarahaten tahdidine 
matuf olan Alman tefebbüaü mu
vaffak olamamıttır. 

cTaymis> gazetesi ayni mevzua ait 
bir bıı~akalesinde de şu mütalaaları yü
rütmektedir: 

B. Molotofun geçenlerde Berline yap
tığı seyahatin geçikmit bir neticesinden 
başka birşey olınadığı anlatılan Alman -
Sovyet ticaret anlaomasının imzasını Al
man matbuab diplomatik bir muzaffe
riyet gibi göstermi§lerdir. 

(Taı) ajansmm resmi tekzibi ticaret 
anlaşmasının akdi dolayısile Sovyetlerin 
Balkan geçidini Almanyaya satbğı zan
nını verdirmek ieteyen Nazi propağan
dasına naziklne bir cevaptrr. Alınan -
Sovyet anla§malannın imzasındanheri 
Sovyet oiyasetine iki mülahaza hakim
dir: Harpten istifade etınek arzuoile har
be ıürüklenmek korkusu. Şimdilik bu 
ikinci miı18.hazanın birincisine hakinı ol
duğu zannedilmektedir. 

Sovyet matbuab arada Sll'ada lngiliz 
mukavemetinden ve !ngiliz hava kuv
vetlerinin muvaffakıyetlerinden oitayiş
le bahsetınekten geri kalmıyorlar. Ak
deniz muzafferiyetlerinin de bunda tesi
ri olmuştur. Fakat en büyük tesir Ame
rikanın bütün muazzam k.aynaklarile ln
giltereye yardım hususunda verdiği kat'i 
karardır. Bununla. beraber Nazilerin bu 
harbi kazanmaları ihtimali henüz Sov
yetleri Btkıntıdan kurtaramamıştır. Al
man tazyikinin devamlı ve yakın olan 
tehdidi karşısında, ihtiyatın Sovyetleri 
daha çok Berline mütemayil zaruretinde 
bıraktığı aşikardır. Sovyet menfaatlerine 
en çok yarayan ~y hiçbir tarafın galip 
olmaması şeklinde bir sulhun akdi veya 
her iki taraf tamamile bitkin bir hale 
düşecek kadar harbin devamıdır, Bu iki 
neticeden birinin tahakkuku için ümit 
mevcut oldukça Sovyet diplomatik faa
liyetine, tedricen artan bir kuvvetle, bir 
miivazene ai,yaacti bakiın olacaktır. 
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SON :H:ABE~ · 

Serbest hukuk ve iktı
sat kürsüsü açıldı 

Profesör 
süde 

Vasfi Raşit dün kür
ilk dersini verdi 

Ankara, 1 (Teleforda) - Hukuk il
mini yayma kurumunun tesis eylediği 

serbest •Hukuk ve iktisat> küriisüsü bu
gün törenle açılmış ve profesör Vasfi 

Ra.şit ilk açılış dt>rsini vermiştir. Tören
de birçok profesörler, hukukçular ve mü
nevverler bulunmu§tur. 

Kürsü açılırken Hukuk ilmini )'ayma 

Kurumu ba§kanı Manisa meb·usu B. Re· 
fil ince bir hitabe ile hukuk ve iktisat 
ıerbeat kürsüsünün tesisinde gayeyi an
latmış ve bunun büyük bir halk hizmti 
olduğunu söylemjştir. Bu kürsüde Bü
lent Nuri Esen de ders verecektir. 

Serbest kürsüde profesör Vasfi Rao-i
din dersi 4 dakika devam ederek büyük 
bir alaka ile takip edilmiştir. 

Maarif Vekili lstanb-c la gidiyor 
1stanbul 15 (Hususi) - Maarif vekili 

B. Hasan Ali Yücelin yarın cbugün> 
şehrimize gelmesi bekleniyor. Vekil şeh
rimizde talebe birliği teşkili işiyle meş
gul olacaktır. 

An.kara 15 (Hususi) - Hastaneye 
yatıruyarak ayakta tedavilerini yaptıran 
memurlara tedavi rna<rafı verilıne..-i 
kararlaştı. 

~~~~--~~~--~~~---~~~~--~~~~--~~~ 

Alman hegeti reisi 
Moskovadan agrıldı 

Moskova 15 (A.A) - Alman harici
ye nC'1...-1reti murahhası ve ticaret heyeti 
reisi diin Moskovadan ayrılır.ıştır. Gar
da harici ticaret halk komiser muavini 
ile hariciye halk komiserliği umumi ka
tibi ve dığer bazı siya.si şahsiyetler ta
rafından teşyi edilmiştir. 

Berlin 15 (A.A) - D.N.B. ajansı bil
diriyor: 

10 Kfınunu.•anide Sovyetler ve Al
manya arasında inızalanan yeni anlaşma 
mucibince Fstonya ve Letonyadan 12 
bin, I.itvanyadan 45 bin Etnik grubun 
nakli ve mübadelesi kararlaştırılm~ır. 
Bu memleketlere komisyonlar 16 Kfinu
nu.•anidc hareket edeceklerdir. 

Litvanyadan demiryolu, Fstonya ve 
Letonyadan •deniz donmazsa> vapurlar
la nakliyat yapılacaktır. Şimdi gelecek
lerle 500 bin Alman ana vatana iade edil
mi5 olacaktır. -·-ROMANYA BAŞVEKiLi 

Londra, 15 (A.A) - Royter ajansı 
Belgraddan istihbar ediyor: Romanya 
başvekili General Antonakonun B~rline 
davet edildiği haberi Bükreş mahfille
rinde ne tekzip, ne de teyit olunmakta
dır. -·-Si yam - Hindiçinı 

yolu kapandı 
Londra, 12 (A.A) - Siyam resmi 

t~biğine göre, iki Hindi Çini tayyaresi 
pazar günü Nakonpano' mu ve Siyam 
tayyareleri de Subanafete bir karşılık 
akını yapmıı)lardır. 

Vişi, l (A.A) - Havas ajansının 
bildirdiğine göre, huduttaki çarpışmalar 
dolayısile Siyam ile Fransız Hindi Çini
si &Tasında kara tarikile her. türlü tica
ret mübadelesi muvakkaten durdurul
muştur. 

Hanaden, 1 (A.A) - Fransız avcı 
tayyaret1i iki Siyam tayyaresi dü~ürmüş
lerdir. Fransız tayyareleri Siyamda bazı 
hedefleri mobardırnan etmişlerdir. 

---~.---

Italya münferit 
sı.lh istiyor 

- Ba,taralı 1 inci Sahi/ede -
Londra 15 (A.A) - Royter ajansının 

~arp çö.!ü harekatını tahlp eden muha
biri aşağ1daki telgrafı gönderıni~tir: 

Bir hastane vapurunu bir kaç saat 
içinde ziyaret fırsatını buldum. Bu va
our Bardjyada alınan esirlerle dolu idi. 
Bundan başka Tobruk ve civarındaki 
Hk harekata iştirak eden Avusturalyalı, 
İngiliz ve Rodezyalı askerlerin bir kıs
mı da vardı. Bunlar yaralı ve pek fazla 
yorulmuş askerler olup tedavi edilmek 
veya istirahat etmek üzere bir hastane
ve akledilmektedirler. 
Bunların yolculuğu hiç şüphesiz bir 

tenezzüh seyahati olmıyacaktır. Yaralı
lar için bir işkence olacağına şüphe ol
mıyan den.iz tutmasından başka !talyan 
~ombardıınan tayyarelerinin ve deniz
ıltı gemilerinin hücum etmeleri tehlike
.; de vardır. Buna rağmen lnıtiliz, A vus
turalyalı ve Rodezyalı nsk.,,.lerin kuv
vei maneviyesi mükemmeldir. !talyan 
yaralılarının ise bir çoğu merrınundur 
ve harbın yakında bitmesi ihtimalinden 
1>alısederek sevinçlerini izhar etmekte
~irler. Bir kısım esirlerin bakışlarında 
meraret ve ketumiyet okunmaktadır. 
'3unlar gövertede yalnız başına dolaş
'llağı tercih ediyorlar. En büyük arzu
larının yakında İtalyaya dönmek oldu
~u gözlerinden okunmaktadır. 

Yardım kanunu kon· 
grede münakafa 

ediliyor 
- Baştaralı 1 inci Sahi/ede -

nın t ngiltereye yardım ettiğini ileri ıü
ren Sovyetlere cevap olarak Sovyetlerin 
de Almanyaya azami yardım etmekte 
olduklarını ve ltalyanın harbe girdikten 
sonra bitaraflık maskesi altında Alınan
yaya yapbğı yardımlar1 itiraf etmlı ol
duğunu aöylemittir. 

Yunanistan 
Harba ıafmaz bir 

aurette devam edecek 
Atina 15 (A.A) - Ciornale Ditalya 

gazetesi b·ze yalanın da hududu olma
dığıru ispat etınektedir. Gazete Yunan 
ahalisinin kasten memnuniyetsizliğini 
gösterme-k için Atina kadınlarının saray 
önünde büyük tezahüratta bulunarak 
taş attıklarını ve polis tarafından zorla 
daf(ıtıldıklarını yazmıştır. Bu kabil al
çaklıklar cevaptan da müstağnidir. 

Bütün bu iftiralar başt:u> aşağı yalan
dır. E.•a•en ltalyanların üç aydanberi 
gösterdikleri şey Yunan milletinin zih
niy•ti hakkında tam bir cehalettir. 

28 Te5rinievvclde bu mağrur milletin 
esarete razı olacağını zannetmişler ve 
bunun içindir ki Yunanlıların Üzt'rine 
atılmışlardı. Şimdi de onun yorulduğu
nu zannediyorlar ve bu yani~ hesalıa 
istinat ederek bu iftiraları neşrediyor
lar. Bu tekzibe a~ağıdakj ihtan ilAve 
ediyoruz: 

cYunan milleti harbe saşmaz w el!ril
mez bir surclt~ rlevan1 rdecektir.> -·-Yeni istımlak kanunu . . 

proıesı 

Ankara, 15 (Telefonla) - Maliye 
Vekaleti bir istirnl8.k kanunu projesi ha .. 
zırlamaktadır. Bundan maksat bugün 
mevcut muhtelif kanunlardaki hükümle
ri ek kanunla birleıtimıektir. 

Bu proje martta mecliae tevdi edile
cektir. 

Makineye 
Verilirken 

11asw. 

Amerika harici~e nazırı 
Kor~e! Hull'ün beganatı 
Vasington, 15 (A.A) - Mümessıller 

meclisinin hariciye encümenı demokra
silere yardun kanun projesi liakkında 
bu~ün ilk olarak hariciye na.tırı Kordel 
Hulü dinlemiştir. Hul ezcümle demistir 
ki : Pasifikte yapılması tasarlanan söz
de yeni nizam diğer milletlerin menfaat
leri hiçe sayılarak bir tek memleketin 
tahakkümü dem~ktir. Bu kadar çok mil
letlerin bir milletin tahaklcümü altında 
bulunmasını ve <'ir millet tarafından is
tismarı hakkınd:ıki böyle program bü
tün dünvayı derin surette alakadar eder. 
Maaınafih Amerika Birbşik devletleri 
faponyaya menfaatlerinin Amerika bir• 
!esik devletleriyle dostane miin .. ebetler 
idamesinde olduğunu göstermeğe calış
rrustır. Hul ayrıca şunları da söylem.iştir. 
Açık denizlerin kanuna hürmet eden 

milletlerin kontrol altında bulunması 
!(arp yarım kürresinin emniyetinin anab
tandır. - .. -
Jalkanıard& kar fırtınası 

Sofya, 15 (A.A) - Rusçuk mıntaka· 
sında Tutrakan ile Silistire ara.•ında 
Tuna yolu ile seyrü.sefain nehirde büyük 
buz parçaları bulunduğundan tamamile 
durmu<tur. Bulgaristanla Romanya ara
•ında Tunayı geçerek yapılan münaka
lat da inkıtaa uğramıştır. Kar fırtına• 
lan ve şiddetli soğuk bizzat Bulgari•tan 
~ahilinde de münakal§tı durdurmakta
dır. Şimali Bulgaristanda hararet sıfı
rın altında 27 dereceye dii~müştür. -x-
Alman Hava Hücunıu 
Londra, 15 (AA) - Hava ve dahili 

emniyet nezaretlerinin tebliği : 
İnı:ıiltere üzerinde bugün gtindü7 düş

man faaliyeti olmu•tur. Bu sabah bir 
düşman tayyaresi İ•koçyanın garbında 
bir böl~eye bombalar atmıştır .. Kent 
kontluğunda bir nokta üzerine de bom
balar atılınıştır. Hasar azdır. Ölü ve y.
ralı yoktur. 
İNGİLİZ TEBJ ilii 
Kahire, 15 ( A.A) - İnıı:iliz umum! ka

rardhırun teblijij : 
Büttin cephel;ırde mutat muvaffab

yetli ~ faaliyeti devam etmektedir. 


