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t1:1 üAZJ HULVAJU IZMİK - 44 
lwtıyu sahibi : SEVKt.'T BİLGİN 

Basmuharrir ve umumi neşriyat mUdUrtl : 
HAKKI OCAKOCLU 

ABONE ŞERAiTi 

OEV AM MÖDD.l!.'I'f Türkiye için Barlc için 
Senelik....... 1400 2900 
Alb aylık........ 750 1650 

GilnU ~eçmiş nU.ShaJar (25) kuru$tur .. c TELEP'ON:ıtt'J 

:
1l\n m'inderecatından gazetemiz mesu[iyet kabul etmez 

• Vatandaş: 
l'üık bava kurumuna yardım etmek vuife

ni asla unutma .. Yaşamak i(in havalara bikİJn 
olmak lizmı.. Bu bikimiyeti temin edecek 
oı·m senin yardunuıdır, her ferdin kudretine 
.röre Türk Bava Kurumuna yapacaiı yu
dnndır ~ 

·--------' YENt ASIR Matbaasında ba~ılmıştır 

- - - ------ - - -- --------- -- - - - - - - --- -- - --------

BINGAZI 
ÖNÜNDE 
lni(iliz motörlü 
birlikleri hare

kata devam 
ediy~r 

Ubya harekdt sahuında lngiliz tank birliklerinden biri 

Bingazi ancalı 15 
YUNAN Yanan. ıtaıyan harbi pn dayanabilir 

HARBi Yedi Italyan ALlflAN ESiRLER 25 BiNi 

K kı· Elba- fırkası boz1..ldu · ıw!u~l~!R lnPiz o ın ve mot&lü birliklerinden bazı unaur1ar 

sandaki Italyan Bir Yunan taburu, bir ~t!~:::.U~-~ha-

1 
• • b Jtalyan alayını Bu hafif unaurlan daha mühim 

mevzılen om- kaçırttı ~-~ eım.u ~ 
f b J d -· - dir. Bmgazmm karadan yapı 1 a an 1 ITAL YAN TOSKANA FIRKA· barekita ~· f~ muka ... emet i ,c;.termesı beklenmıyor. 
1 SfNIN DA BOZULDUCU Pek yalanda ve belki de on bet 
1 ~~::a;::::.:~:::n TEEYYÜT ETTi gündenban"-me!:: i:~~z::i:': =i 
1 

mevkiler Yananldara -·- ebir 0 

geçti.. Yunanlılar sarp dallar· ~ 2~·(A.A) - Muhtelif ajanslar 

Du .. n 530 da cesaretle çarpıpyor.. tarafından verilen haberlere göre Tob-i esir al' ndığı Atina 25 (A.A) _ c&tiya> gazetesi- nıkta bulunan ltalynn esirlc~n mikta-

i teey "'Üt ettı" nin harp cephesindeki muhabiri telgraf- rı 25 bini bulması m~~e~dir. . 
T la bildiriyor: ltalyan yaralı ve esırlerının naklinde 

1 
f Londra 25 (A.A) - Royter ajansının Müfrezelerimiz ileri hareketlerinde tngiliz bahriyesi büyük rol oynamak-
1 Arnavutluk hududundaki muhabiri Ma- devam ediyorlar. Dün dağlarda şiddetli tadır. . 
1 nastırdrın telp,rafüı bildiriyor: iki muharebeye şahit oldum. Yunan kı- Londra 25 (A~) :- Daily T;Igraph 
1 Arnm·utluk cephesinin şimal mınt:ı- talan ekseriya karla örtülü dağ patika- gazetesinin Tob~gu ış~al ed~ ımpaı:a: 

M B • j kasında yeni hareketler devriye faaliye- larında, yahut dağların sarp eteklerinde torluk kuvvetlen nezdin~eki :nuha?.ırı esut ı r tin" inhisar etmiştir. Buna mukabil me:r- fevkalbeşer bir cesaretle çarpışmakta- bu §ehir te.slim olurken. :sır e~en yuk
kez mıntakasında, D veli vadisinde Yu- dır. Bir tek Yunan taburu tam bir 1ta1- sek rUtbeJi subayların isimlerını neşret-
nanlılnr ltalyanların sicldetli mukabil yan alayını kaçırtmıştır. Diğer bir tabur, mektedir. Bunlar nrasıru:la 61 inci ana Y ıd •• • • • • taarru:ı:lnrını ptiskürtmü~lerdir. Şkwnbi yerleşmiş olduğu dağ tepesini geçerek, vatan fırkası kumandanı gene~ D~lla-) 0 n U nı U vadi inde Yunanlılar tanrruz clmişlerse _ Sona 4 üncü Sahifede _ mora, general Barbarisa ve amiral Vıyo--

- Sonu 4 üncü Sahilede - mımııııııııııııtııııııııımnmııııımnımmmnnı tina mevcuttur. Muhabir yüksek rütbe--.-
Doktor Refik Saydam riyaaetinde 1 

tqeklriıt eden kabinenin üçüncü yıl
dönümü dün idrak edilmiştir. Milli 
Şefin yüksek dircktiflerilc Cümhuri
yet Halh Partisinin programını tam 
bir muvaffakıyetle realize eden Refik 
Saydam kabinesi beynelmilel bakım
dan en nazik ve en müıkül bir devre
de ite batlamııtır. Dünyanın büyüle 
çalkantılar ve buhranlardan felaketli 
bir harp badiresine ıürüklendiği bir 
zamanda Doktor Refik Saydam hü
kümetinin ne kadar büyük bir dirayet, 
feragat ve kiyasetle memleketi idare 
ettiğini gördük. Güzel vatanımızın 
emniyetini aailamlattırmak ve harp 
dıtı politikamızı en terdli bir şekil
de aevk ve idare hususunda hükiime
timizin isabetli politikaşının netice
leri bütün parlakJığiyle kendini gös
termiştir. 

Refik Saydam hükumeti yine bu 
devre zarfında en çetin meseleleri, 
en şayanı dikkat bir kiyaset ve dira
yetle halle muvaffak ohııuştur. Bu
gün Türkiye dahilen ve haricen çok 
kuvvetli bulunuyor. Dünya millet
lerinin en büyük imtih&nlannı ver
dikleri bir devirde Türkiye, kararla
nnın şaşmaz isabeti. politikasının 
dünyaya itimat telkin eden dilrilst
lü~ü s.,yesinde istikbale sarsılmaz 
bir itiın:ıtJa bakmakt.idır 
Süphe cdılemez. ki bu ~iyaset Mılli 

Sefin eseridir. 'Fakat onun dahiyane 
direktiflerini ı>arlak bir muvaffakı
yetle yerine getiımek şerefi de Dr. 
Refik Saydam kabinesinindir .. 
İktısadi meseleler üzerinde hükü

meümizin ne kadar titizlik ve has
sasiyetle Yilrildü~t\ ve bütün ted
birlerinin ne kadar verinde olduğu
nu simdi artık takdir etmlyen kal
mamıştır. 

Milli müdafaayı alakadar eden me
selelere gelince, bu mevzu üzerinde 
milletin en yüksek fedakArhk duy
RUSundan daimş harikalar Yaratma
~a Amade olan azminden istifade 
edilmiştir. 
Dış politikamız dostluklanmwn ve 
ittifaklanrnızın bize tahmil ettiği 
vecibeler ve vazifeler kadrosu için
de inkişaf etmiş bulunuyor. Bugiln 
Türkiye mevkiinden, kuvvetinden 
tamamen emindir. Hiç bir tehlike 
bizi endişeye düşürntlyoesa, istikba
lin daima bizim olacağına inanıyor
sak şüphe edilemez ki bu inancımız
da doktor Refik Saydam hükümeti
nin en büyük hissesi mevcuttur. 

Ba.şvekilirnizin ve mesai arkadaş
lannın geçen iki sene zarfında elde 
ettikleri muvaffakıyetleri §llkranla 
kaydederken önümüzdeki yıllarda 
aynı muvaffakıyetlerin daha pariı\k 
bir şekilde tevali edeceğine inan
ll'laktayız 

- Sorta 3 iincii Salailede -

- . ·- - ---· --·- --·- -·---·- --. ..... 

Tic • 
1 t r e 

b lda fiat m··~akabe i leri
tetkik ederek zmire gelece 

-----x ... x 

inbisarıar veklli Ankaraya döntlyor- &asra 
yolb'le kösele ıeldl. Gtiıntaf yUz karaşluldar 

teclavtllclen kalklyor-
ı.tuW 25 (Telefonla) - Tıcaret necektir. 

ftW1i B. Mamtas ölnnenin businı.de htanhal 25 (Telefonla) -AyMka
tehaimiae leleceii hildirilmektedir. Ti- ba mamulitmda lmDamlmalc ilıılıere t.u 
c.nt ~ ......_, aoa ittibu eclilen sin Bura :yoliyle lmk ton kllele ıel
ı.u. ............. •• ha ....ela ftat mira- miftir. Bu kÖtelelerin seJmeaile a:yaldaı
blM ......,.._ çaı...,..ne IDIHUl ola- ht fiatlerinde ucuzlak umalmaktadU'. 
aık .- bmire aideceldir. tatanbal 25 (Haauai) -Yiiıı bnt-

t•nhd 25 (Telefonla) - Şehri- luk ıtimüt paralar öniimizdeki cama 
milllle W-.. gÜınrill ve iDhiaar1ar ıiiniinden itibaren tedavülden blclwı
wldli B. R.lf K..nıcleniz baıBn ele -...... Bunun :y.m. koaalectık P.. 
ıümriildercle tetkildsine devmn e,ole- müt « bir lira • bldu clarplıı.neden 
mıiftir. Y.... « basBn> Anbra:ra dö- Merkez bankasma ..-ilmittb'. - --····- 1 - •• - -·- -·-·-·-·- - - - -·-·- - •• 
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ızmirde taıe müdürlüğü kuruıuuor 
~~~~~~~~X.I 

Oda, Muan1oele vergisi 
ŞEHİR& BEKLERİ 

Amerikanın tOTihin 
görülmemi, bir lıadi 

hakkında anket hazırladı Tütün satışı Iktısat Vekaleti 
Ruzvelt, Lord 

Halifaksı yatil 
gidip karşıladı ~~~~~x.x:~~~~~~ 

Halı liatleri yükseliyor. Kahve geldi- Fransa
dan ve Almanyadan muhtelif maddeler .:eldi .. 

~~~~~~~~·x4x:~~~~~~~~~ 

3843 sayılı muamele vergisi kanunu-ı den biraz yüksektir. Almanyadan da 
nun tatbikatında uğranılan zorluklar, kürk, asit sülfrik. otomobil yed•k par
bu zorlukların giderilme.'i için ınütalea- çaları, sigara kağıdı, çimento, mukana. 
1ar ve ınuamele vergisi hakkında baska- kimyevi maddeler ve demir ınakin~ p:ır
ca arzular çerçevesi altında ticaret ve r.aları gelmi>lir. Bulgaristandan kfı~ıt, 
sanayi oda'1, bir anket yapmış!·~ B·ı •ğ~ç çivi, mukuvve. süt komik gel .. ıiştir. 
ankete lüzumlu cevaplan ttieearlar bir HALI FtATLERl 
lıafta içinde odaya bildireceklerdir. Son rünlerde piyasada halı fiaıleri 

Bu anket neticesi maliye ve t'caret bir hayli yükselmjştir. Bunun sebebi ba-
.ek.5.letlerine bildirilecektir zı ıneoıleketlere ihracat lisansı verilme-
tAŞE MODORLOGO sidir. Fiatlerde uıııuml olarak yli•de yir-
'--'-d ke b "h b' • mi beş nisbetinde bir artış vardır. 
umır e, mer ze ag ır laf• 

müdürlüğü kurulacağı Ankaradan 
haber verilmektedir. Bu hususta he
nüz resmi makamlarda hiç bir ma
lumat 7oktur. 

KAIIVE GELDi 
lstanbul ı;ümrüğünde bulunan kahve

lerden 250 çuvalının muamelesi ik'!lal 
edilerek gümrükten çık.arıldığı şehri
mizdeki elakadarlara bildirilmiştir. 

FRANSA VE ALMAıTI ADAN 
1THALAT EŞYASI GELDt 
F• 11sadan bir miktar ipekli k.ıına~ 

' Fransanın istili•' da'ı sonra 
: oarti kunuor:. e~ki fi~tJ"rİn-

Bugünkü 

ETtKET KOYMIYANLAR 
3·189 ı;ayılı pazarlıksız satış k.anunu 

hükümlerin• aykırı hareket ederek sat• 
tıkbn ın lJ ı:a etiket koymadıkları gö
rülen on d<irt 1iearethane sahibi parn 
cezasiyle tecziye edilmişl•rdir. KPyfiyet 
ala.1<alı vekiıletlere bildirilmiştir 

Gül\ffiüK BROS~RLER! 
Gümrük ve inhisarlar vek5l•t.nt'c 

v,ümrlik itbaL'ıt tı:num tarifoslne ı(re 
hazır1arıan e;:;ya fjl,l"'iStlnin t.:'ınzJm ve ta
bt>dilmis olan brosörleri Ti< •ret odesma 
Pe]misti~. T:; ... ,..ı:u. 1 :r bunları Ticar~t oda
c-ın 1 n Pelin kl rdir 

ühim maç 
Altay-Cöztepe takımları karşıla
şıyor,kimin kazanaca~ belli değil 

e 
maçın ne kadar enteresan olduğu ken
dHiğinden tezahür ediyor. 

Sonra ilk dewede Altayın Göztepeye 
fena bir mağlftblyeti vardır ki onu unut
turmak isteği altında bütün kudret ve 
gayretini sarfedeceği muhakkaktır. Hat-
ta denildiğine göre son senelerde Fener
bahçe 1akmımda oynıyan eski Alt.aylı 
Basri bile bugün takımında yer alacak
tır. 

Bu~ tik maçlarının en mühim br
şılaşmalarmdan biri yapılacaktır. Al
~Y - Göztepe takımlarını karşı karşıya 
cattcetiz. Şüphe yok ki bu müsabaka 
mili! kümeye girmek iddiasında olan 
ta.lı:ımlarunız.chn ikisini çetin bir çarp~ 
ma yapmak mecburiyetinde bırakacak. 
bir devreye tesadüf etmiştir. Çetin ve 
ıı.azik bir maç yapmak keyfiyeti bilha&
• Göztepe için daha mühimdir. Çünkü 
mağhip olduğu takdirde üçüncü ve hat
tA dördüncülüğe kadar d~bilir. Ga- Hü!Asa bugün mevsimin en heyecanlı 
libiyet takdirinde Alt.ayın şampiyon ol- kaqılaşmalarından birisine daha şahit 
:ırıası da imkJn dahiline gireceği için olacağız. Maç saat 14 te başlıyacaktır. 

ANKARA POS'I' ASI 
ANKARA - Rizede kurulması ta

karrür eden çay fabrikası plln ve tesi
•atının ~kli hazırdır. 1-t için hariç
ten ban malzeme celbedilecektir. Fabri
kanın bir sene içinde ikmali çaresine te
vessül edilecektir. 

BİR KADIM 
Ze ·rıe:neıt"ek ·· d ... 

--·-- -~~~~~~~x.x:~~~~~~~~~ 

25 milvon kiloya Derilerin ve sahunlann Standart 
- Baştaralı 1 inci Sahifede 

'\>ar~ıştı 14 

1 Normlarını tes~!te karar verdi ~=~~::\~~";=~. 
Relı:ol~~ ııeı_. ~ ~al· Müesseselerde çahıan amelenin i$ kanununa uy- ~a~~:Z~ı:~:'~J;..~ !. 

ta tüke~~C:.!l wn;t gun Çalıştırılıp ÇahştırılmadıiJ tetkik ediliyor- ı azi idaresini d ,1rmek hususunda 
edıliyor- ... z ıet!miz de o kadar fazla olacaktır. 

Tütün satışlal".na dün de mınt luuurı Evvelki ı(ün bir İs tar.bul telgrafına ıeri fabrikatörlerin m .. tal3asl le k ünümüzde çetin. mü<.kül, belki 
her y~rinde devam edilmqtir. Merkeze ~tfen fabrikalarda resm! tatil günlerinin bağlıyaeaktır. u Y arara uzun bir yol vart!ır. İngiliz ve Aın 
gelen malumata aöre baD yerlerde ve kaldırılması için tetkilr-"t yapılmakta ol- Ayni 8ekilde İklısat vekfileti sah ve kan milletleri, tarilılerind~ misli g 
bu arada To•balıda hiç tütün kalmamıı- dul!u bildirilmiştir. sabun t~zu ve stan<lard normunu ı:n bi- me~ bir Jerrcede bldc-ımiş bul 
tır. Bu itibarla sat1Jhrda biraz durgun- Bu husu5t~. b.a_herin yanJııı old~l!u te karar vermiştir. Bu hu sta sabua •arlar. Hic şüphem yoktur ki Sİ7.İn y 
hık vardır. anlaşılmıştır. C~ mayıs 1940 tarihli fabrikatörlerinin mütal8nl.:ırının alııun:ı. dımınızla galebe calacağn ve sizin 

Dün alqama kadar yapılan satı,larla ve 25 sayılı koordinasyon karanıamesi- · sı şelırimiz İktı.sat ml.idür!Ulfüne bildi- bizim medeniyetimizin davandıi:ı e 
25 milyon kiloya yakın tütün utıld1ğı ne tevfikan pazar tatili .. sasen kaldınl- rilmjştir. laı~ kurtara{'ağız. 
ıınlaıılmıştır. Hal•n müataboil elinde «ti- mı$ h~unuyord~.. . • İktısat ınUdürliiğü öntiınüuleki hafta Lord Halifııb rei! iciimhur B. Run 
cari tütün• tabir edilen ve muayyen ka- Aynı kararın ı.~ıncı ır.cddesı~de iplik kinde sabun fabrikatör'erini İzınirde im kcndisi.'li bizzat knr<ılnnıağa ı:elııı 
!iteler<• d~bil takriben altı, yedi .Wlyon fah~ı~alarıl'.le .Sume;.bank fabrikaların- bir ictimaa davet eder~k müta11alarını ureLyle v•rdi~ serefi clı mmıye 
kilo tütün kalllllf!ır. Diier lu1Dnlar ta- daki ışçileı·ın ı:unde uç saate kadar faz- alac..Jı: ve vekalete bildu eeektir k.'rdetmiştir. 
mamen tüccar ve devlet müesseseleri eli- lı. çalıştınlabilmesi müsaadesi verilmiş · Vasinı:ton. 25 (AA) ~ Lord Hallfa 
ne geçmi,lir. 1 uhınuyordu. Bin.a...,alevh işcl mesaisi MÜESSFSELERiN rtFTtsi B Ruzveltle birlikte ve fr'detli hır \'B 

Yapılan bir hesaba göre, Miistahıil hnkkında yapılan tetk!l-:atın bunlardan İktısat müdürlüğü mıntakada mevcut mu altında otomobille dün gece 
<!inde kalan son kısım tiitiinlrr de önü- manda mevzularla al5ka:iar olması muh- miiesse.selerde calı~.ın a-nelenin iş ka- 21 15 1 Va~mona gelmiş ve Lord 
müıdd<i hafta nihayetino kadar l)~j'tE;RiN STANDARIZASYONU nununa uygun bir şek•lde çalıı;tınlıp 1 fahla ~vdi Hali~ak.s İnl(i]teı;e bıi 
men satın almımt olacaktır. İk k . d . calıştırılmadıı'\ı ve iş kanununun tatbi- 1 ı!iRıne ınmıı;lerdır. E. Ruzve t b!h 

Bu suretle Ege !ütün rekoltesi 15 gün tısat ve Aleti erıler!n staııdard katını tcfti•e karar verr.ır tı.r. Müfctt ebv<' ,.e ba'anına iyı """"ler !enen 
içinde tamamen tükenmi, bulunacaktır. N?rı~ılanru tesbit evlell'e1e karar ver- B. Sabri Manisa bölges•ııe. müfettiş B. tclt't">k

1 
avnlı~~ ve Am r.ik ta~ 

ııııstır. Sehrimi.zde mevcl't debagat fab- Fahri Sümer Ödemiş. T.re ve Bay:ıudır beyne -ulel unasdıetlcr?n en hcyecaıl' 
TÜTÜN TAES1SA Ti rik".!"rı;ıd.ın .. alın~ .n~nuneler İktısa_t mıntakasuıa. müfettiş B. Hakkı Si;zel- b sahnesi bu suretle kaıı:ınmıştır. 
Hükümet milli bank.atar emrin ti.ı- Vl!knletine .gon~eril?'ıştır. Vekfilet ya- ı:ay Kusadası V<' civarına hareket et- .t:J.-

tün mübaynası için yeniden tahsisat ita- kında fahrikatorlerı Ankaraya davet rnişleı·dir. 
sına karar vermiştir. Bu meyanda Zi- ed~rek bır toplantı yapacak ve tesb.it Bu teftisler bir ay kadar de,·aın ed~-
raat bankasına tahsis edilmiş olan bir edılen esaslar dahilindeki standard tip- cektir. 
milyon Ura, iki buçuk milyon liraya ib- -----------...;.~~~.~:;,;;:.;.,. __________ _ 

18ğ edilmiştir. Aynı §ekilde milli banka- A • • 
!ara ait kısunlar da tezyit edilmiştir zız l ye 
ÇEŞME HAV ALlS!NDE 
Çeşme ve havalisinde tütün satıslarm- T 

da biraz hareketsizlik hissedildiğin- üneli civarında ikin-
den Ziraat bankası yarınki Pazartesi 
günü Çe§l'lede mübayaatı genişletecek ci hat yapılı yor 
ve bu bölgede mili.tahsil elindeki tütlin- Aziziyede inşa edilen yeni iki tünel 
!er :ı:ıtın alınacaktır. . . .. . . arasındaki sahada heyelin vardır Aynı 
Dıger taraftan şehrımıze gondeı·ilmiş zamanda yağın ı ·· ·· d b hat 

olan heyet te bugün Çeşmeye gidecek. . d ıır ar yuzun en tt . 

Sal ·· .. d M ğl ha al' · d t , yerın en oynanııstır. Burada hattı daı-
ı gunu e u a ve v ~ın eı er " tt "'! • k · · d k.kl kt mı ıure e sag am tutma ıçın unrlar 

• er yapaca ır. • in.'."' edildiği gibi bazı tesisat ta vücuda 
--- -- retirilmek'tedir 

Zl·raat JakHlmlz Bu sebeple Şimdi trenler eski Aydın 
ti tipi vagonlarla eski tünelden de gec:rııek 

suretiyle bir ilave hatla yeni tünellerUfak bir ameliyat 
geçirdi 

Haber aldığımıza göre Ziraat vekili 

den işlemektedir. 
Fakat her iki hattan icabın<Lı istihd~ 

yı temin için küçük tilnelin tevsii muva
fık görülni~tür. Bu suretle lk!nci bir 
hat ta kazanılacaktır. 

lzmir limanı -·--TEVSii iÇiN BiR PROJE 
HAZtRLANACAK 

Münakalat vekrueti İzmir limanında 
istikbalde gerek liman işletmesi ve ge
rek demiryollan nolttasından veriınli te
sisler vücuda getirilmesini zaruri giir~ 
mektedir. Münakalat vekili B. Cevdet 
Kerim İnc..dayının İzmir seyaha!tnde 
yapilan tetkikler ve alın.an notlar iize
rinde çalışılacnk ve bu hususta hir P"O
je hazırlanacaktır. 

Münakalat vekMeti aynı ıa. anda Ay
dın dcmiryolu istasyonwıu da tev•I ve 
modern bir hale ifrağa karar vermiştir 
Burada hemen faaliyete geçill!('ektir --·--Ekmekler den ince B. Muhlis Erkmen Ankarada küçük bir 

ame !yat geçirmiş ve sol g<nll nahiye
sinde bulunan bir şişkinlik alınmıştır. 

20-25 günde bitirilecek olan bu iş ya- Jcumlor cıkı "OT 
pılıncaya kadar her gün Nazilli ile Al- • T 

Adli . ., vekiıle ince t~ bıt edilen lic 
ı; fesi henüz İzmir lı<ırnsııııa gelme 
tir. İzmir barosu birine; derece U 
listesine dahildir. tl'ereılcr bu 
luden alınacaktır. -·-

Torbalının Demirci kövündc 
ismbıde bir genç, 15 y <1'1nda Memd 
Kıılrramanı kacırmış ·e fzmire getir 
.. 1· lanınL•\ır. Suclu anı " H:ıdır. 
&vındınn Kızılcz k3J ünde İbra 

Dere. aı-ıll köyden 16 yaşında A 
Fliiyf'k budai(ı kaçırmıs "" tutıılmtı$1 

Ödernisin Bozkurt nınl•olle>inde Hil• 
•cvın Kızıldaa kor., u·ı.: İzıetle J·a~( 
rdcrck iz.,et Barutu ir.i.lrek.le buroun
aan yaralamı.~ ve tutulmu ur . 

Aıt ara radyos 
--·--

B V G V H 
sancak ara"111da Jşiemekte olan 1323, Bazı lırmlar da hamur 
1324 ve 2334 numaralı otoray trenleri l!ibi ekmek satı 9 00 Pl'Og;aın 9.03 Ajans. h:.bcrkri OJ 
çalıştırılınıyacaktır. Bunların Lşliyecelı:- :dn.· . , yor.. l\Hizi1< : Marslar ve hafif p..rcalar pU. 

-·-·-Halkevi umumi heyet 
toplantısı !eri zaman ayrıca ilan edilecektir. Ayın A ' brzdc mahfuz bulunan bir oku- 9 45 - 10.00 Ev kadını - Yemek Liste>• ANKARA - Hariciye vekaleti teşlı;i

!At kanununa ek bir lay~ha hazırlandı. 

ANKARA - •Muhakeme altına alın
mı:k» tabirinin tefsiri hakkında Milll 
MUdafaa vekaleti tarafından hazırlanan 
bir layiha meclise sevkedilmiştir. 

Müftü sokağında oturan Bn. Emine 
adında genç bir kadın. bir buçuk sene
den beri çekmekte olduğu mide hasta.
h.{(ına •İyi gelir diye S&Klık verilen bir 
mikdar kliuru ruhunu içmis ve zehir
lenerek hastaneye kaldırılıru.stır. Zaval
lı kadın 24 saat \'eca içinde yaşadıktan 
~onra ölmilstür. --·--

ZAVALLI KADIM 
Tirenin Turan ınahall•slnde Mustafa 

Berkili, sarhos olarak d~rt eylül mahal
:esinde mukim umumi kRdınlardan Es
ı.ıa Dülüğü bıçakla yaralamıs ve tutul
mustur. 

Halkevi heyeti umumiye toplantısının 
31-1-1941 Cwna günü saat 17.30 da ya
pılacağı öğrenilmiştir. Bütün üyelerin 
bu toplantıya davetli bulundukları ha
ber alınmıştır. 

27 inci günü Nazilliden 1324 numaralı yucurnuz, dün ~~ee Ke..telli, Ynpıcıo;;lu 12.30 p,, ;:ram 12.:3 Muzllc. Dlli(ün tut 
katar son seferini yapacaktır. ve Topaltındaki uç fırından satın aldıgı l•üleri 12.50 Ajans hab,-rJeri U.05 M~ 

Bıı hat üzerinde yapılan ve zaruri ekmek nüınunelerini bize getirıni'lfir. ıik : Sar!;ıl<ır 13.25 - H ~O llfüzk : Raci 
olan bu fedakarlık işin !asa b1r :zaman- Bu ekmellirin her üçünde de gayei in- yo salon ork ,( ıısı 18.CO P.oı:rum 18. 
da yapılmasuu icap ettirecektir. tl'ç ay- ce kwıılar bulunduğu görülmü;tiir. l\luzik : füıd,·o caı Jrk.stıası 18.50 '.l\lıı• 
da bütün tevsi.at bitecektir. Devletin ekmek mevzuuna verdiği hu- zık · Fa- ıl hPycti 19.~n A ;ans haberi r1 

-·- }i.ik eherıım.iyeie mukabil k,,rşılaşılan 19.45 M0_;. ; Sarkıl-r 2l) 15 Müzik • 
v .a..,. l:.u vaziyeti bir tesadüften l'baret s:ıymak l!.1lll• k.ard,-ş!er n!. 211.'ll) Mi' ik : Avr 
~ŞIY AKA iınkAnsızdır. Son günlerde ekmeğin ka- ıııı halk tilrküle!'i pi. 20.1:> fizik • Sa 
lfALKEVlNDE.. litesi İzmird bir hayli dü mllştür. Her kı ve türkfııt>r 21.l5 Kon :;m 21 ll" 

--·-B. Nihat Eğriboz 
A KARA - Gümrük ve İnhisarlar 

\'ekalcti, ııiimrtik memurları için bir 
}-ardım sındıi!l kuracaktır. Sandık. ölen 
ırümrük memurlanna veya ın!rnsçıları
na veva yaş tahdidi suretiyle ayrılanla
ra vardınıda bulunacak va Ankarada 
faaliyet ıtösterecektir. 

C"::nrük teşkilatı menıurla:ı aylıkla-

rının vüzde yarımını verecekleri gibi 
müsadere edilen esya cezalarırun dörtte 
loirl de bu ise talısi.< edilecektir. 

Bornova Mücadele istasyonu ruiidilrü 
B. Nihat Eğriboz İstanbula giderek o 
bavalidrki mahsullere arız olan hasera
tı tetkik edecektir. B. Nihat tetkikle
rini tamaınladıktan sonra rapornnu Zi
raat vekaletine verecektir. 

~rııvaka Halkevinin 9~0 senesi mc- fınnın elcmeği arasında biivfik farklar 1 cınml : D..vlet k0t•'i<!rvatuvarı TivatrP 
mı raporu ve ayni uımanda 941 senesi- vardır. M . :ı.a Göztepedcki fırınla Ka- şubesi talebelerı tarnfından Rejisor 
ııin mesai proıı:ramı okl!nmak üzere bu- rataş fırınının bazır'adıih ekmek ara- Kıırl Eber! .. 22 3fl Ajans haberleri v 
f'.ün at 16 da umumi b'r toplantı yapı- smda pek büyük fa klar vardır. Bu o;ans •por fiervisi 22.51l Müzik Cazban 
laca~ haber alııınıı .. ,-tıı._ Yine bu akşaın f.ırklar evvela ekmeğin renginde, sonra nL 23.25 - 23 30 Yımnkı vroııram _,. 
saat 20.30 da Karşıyaka Halkevinde ~ nefasetinde ve pişkinU. indedir. kanan 
ıetnıen Hakkı Baha Pars tarafında» Bazı fırınlar son gunlerde ned•n•e .,j;zj~~~İİİİiqmilİİl:illııİlıiB:.ii 

BU HAFTA 

Tayyare 
TÜRK DONANMASINIK 

PREVEZE ZAFERİ NETİCESİ 

•Terbiyen mevzulu bir konferans v~ haınurdan farksız ekmek cıkarıyorlar. ~~ Kı\R~IVAKA 
l ıınu müteakip müzik !:olu tarafmdan Belediyenin fırınlar üzerinde öteden 
zrrgin bir konser verilecektir. heri devam eden kontrolilnü orttırıruısı ! 1Plt"k Sİnt•masınrfH 

\'e zabıta t~kilfitını faoliyei~ gctirınosi 
l~zım1ır. Biz, ufak bir himmetle hu iıin 
düzeleceğine kaniiz. Belediye rc-i.~il""'fı.in 

SİNE ASINDA F.ski Venedi~i r.pratan siyasi ihtibiflar, kadın entrikalan ... 
TEJ.Ef ON : 36 - 46 Cınayetlcr .. Kanlı ihtilaller ... 

BARBAROS DEVRİNDE VENEDIK 
BV'l. - K 'l'VRKCE SÖZLV T ARtHI FİLİM 

11 RGLL 
FRA.:~ ZCA SÖZLÜ 

MAriNELE 

AYRICA 
OYNIYANLAR : f'ERNANDEL. GABY MORLAY. JULLES BERRY 

2 - 5 - 8.U .. lumart<.,i, Pazar riinler 12.30 DA İLAVE SEANSL. 

-·-·-Bir hasıta trenden atladı 
. Manisa cnu·azı akliye hastanesinde te

' avi edilerek çıkan ve kardeşi tarafın
~ Cal kazasının denizler köyüne geU
rılm.,kte olan Ali Kırış, Torbalı istas-
1 onuna bir kilometre meoafede trenden 
rşağı atlamış ve kaı;mağa başla~r .. 
1 &ndarmalar kendisini ;-akalanu tır. --·--SAR'ALI KADIN 

Konak vapur i~kelesi civarında 60 ya
~ında Cezla adında bir kadın rahats11.
lanarak denize düsmüs ve kurtanlınış
tır. Bu kadında .•ar'a hastalıi\ı vardır. 

·········:·································································~·········: 

~ HliYUK ı-İKA ,~E i ~ 
Pertev, en ciddi ve samimi tavriyle: F~kat çok rica ederim size, bu seyahate 

. - Hiç değil! Gülen. tşte Bursanın ye-ı ilci eski arkadaş gibi devam edelim. Sôy
nı memuriyet mahallim olmasını benim 1 mek istediğiniz şeye cevap vermek için 
için bir tali telakld etmeniz kar ısında uiç hazırlanmış .reğilim. . . . .......•••....••.•....•.........•.••....•..•••....•..••••.•.....•.•••••..•. : ..•...... : 

rozarı dikkatini celbederiz . 
-~ ........,_ 

KIZ ENSTİTÜStim>E 

nuııün iki bmük !ilim birden 

1 •• SATILm BEBE 
lfüsi, ıJılaki 'e i(tim~i n<.'fio filim 

JAS GRAVFORD 
2 •• ALİ ENİN 

K!iltürııark civannda .inşa halinde ELMASJ..ARI 
bulunan Cüınhuriyet kız erstitüsü hı- Tiirl çe s.iııii biivük he\·eran ve 
r o.ının oıhhl tesisatı 13500 liraya ve , __ , L ,- · 

J kt k ""'111YU1a ilmi. 
~ e ri tesLatı da 4250 liraya münaka- SEANSLAR : Her ::iin 3.15 _ 6.00 
•ava cıkarılınıştır. Bu tesisler en kısa ~·· Cumartesi 3r ız 30 DA-
' ir zamanda ikmal edilecektir. -

EGLE1'!CE GECESİ 
Deniz Gazinosunda 

PerJembe alqamı saat (8) de baılanacaktır. 
Yeni sürprizler .. Ma.alar yemeklidir 

muin ıyan Saadet 
aynı şeyi lıatırlatacağım! Evet, büyük - Ben ise, illı: tanL5tığııruz zaınandan-
bir tali olur! Eğer sizinle beraber olur- beri sizi buna hazırlamağa çalıştım. Be- t, J 
sam. Bunun içindir ki hoşlandığınız bu ni bir anda teshir etmiştiniz, Gülen. O 'lll~lıılll--------------------------~~ 
küçilk, fakat giizel şehirde yaşamanın vakıttanberi, hir gün sizden bir cevet> ~--••••••••mmıır::ıı•ı••••••••••=-••• .. 

İki gün eV\'eldeo angôlje edilmesi ınertndur 

Y l!Z.'\N : VÇ YILDIZ 
-12-

- FHkat rica ederim. Pertev' Yı)1 ~• 
kucıik bir dalgınlığımdan dolayı ı, uıu 
~hedi~·pn bir ~ır gibi mi 1nuhafa7..a etın'-"k 
io!'•i.yorciunuz. Heın bunun dP'!nin konuş~ 
tu&rtrrıttz me\ zula ~k alakası vok gihi 

- RilAki~ tahminini7den 7.ivarff" ali 
ka ı vnı•. Yeni nıemurİ\' "t ·rnıh~IJi'TI 
B 'J!"S2:d ı 

rruıe.n ne §ekllde l\•.- "') • ,.... bini 
birden tayin f'dısm~di: 

- Sizi bir daha tebrik ederim Peı~ 
t.._.ı Hakil-aten t~liiniz vanms. Co1< tk
l!lf•ıniz Böyle güzel bir sehi~d - banko 
mUdilrii olmak'. Ne kedar •evindijiimi 
'1ılseniz. 

- Arkadru;lığınızda ne derece sac:"-

mi olduğunu1ı bildij',im için buna iti
mat edjyorum Fakat, Ayvalıkta buluş· 
tuğumuzda b.ı t~vin iC'in ne dedi/Timi 
hatırlıyor mı• 1nl;z? . " 

Gülen bu• pek iyi hatırlıyordu. Fa
kat söyleıo•' işine ~clmiyor<lu D!ıü
niir gibi bir taVll'la: 

- Vallahi hatır1ı:ram~cl, Tt 1 () karlcıı· 
cok <eylerden balı•etmistin ki. 

- Benim bu terfii bir talisizli1< t•lJk
ki ettiğimi ı;:bvlem,·m~ mi irlim? 

Gülen tasdik etti: 
- Ha rvct. Sö:-:ür.Ü=."' ne kndar d..ı 

şa mıştım. Hic tem etme'<. direktör ol
mak talisi•hk ~ıur mu• Sırf bana kom
pilman ol~un ıiiye söylemiştiniz bunu. 

tamamen sizin elinizde olduğunu söyle- cevabı almak !lmidiyle y14ıyorwn. Gü
meğe cesaret ettim. zel dudaklarınız arasından bu sevimli 

Gülen Pertevin samimiyetine iyi bir eevabın çıkmasına mani olacak bir •e-
rrıukabele olarak: bep varsa ısrar etmiyeceltlın. 

- Te§ekkilr ederim. dedi 1 Fakat şlm- - Ne gibi bir sebep? 
di biliyorsunuz ki hedefim tstanbuldu~. - Her şey olabilir Gülen ... Mesel~ 
Bursaya yine gelirim. Bu güzel memlP- başka bir erkek beni,;. kalbinizde işgal 
kdt.> sizin gibi sadık bir arakadaşa ma- etmek istediğim yeri teslıir etmiş olabl-
lik olmak ta benim tfiliim, değil mi? lir. 

. P<;rtev gözlerini Gülenin gözlerine Gülen kızardı: 
dıktı: .. . . - Öyle beklemediğim bir ın""zu aç.. 

-:- Söyleyı':'"' .bana: Samsun terzıha- tınız ki ne diyeceğimi bilemiyorum. 
nesı feda edilmiyecek kadar batJ•ndı- - Bir sey demeyiniz ben anlatayım 
ğınız bir yer midir? Orada yıpratıcı bit Bu mevz~ aylardanberl benim ftluiınl. 
i _to yo~up didinnı~kt~e ~~da ken- yalnız fikrimi değil. bütün ruhumu ;,; 
d.i •;:-inizde y~agı, istedı •nlz _vakıl gal ettiği için onu h .. r safhasiyle tetkl
$U ı:ıı~el UI~ daga çıkıp b~'1~ız~ dinlen- ke imkan buldum. Buııun için. ben ne 
dirmeği tercıh ettnez mu;ınız. Billyorau• diyl!('eğiml biliyorum? Her genç kWll 
nuz ki... kalbi nihayet bir erkek aŞkı için açılan 

Gülen SÖ7.Ünü kesti. 
- Evet, biliyorum Pertev. biliyonım. -( Bitmedi )-

ELHAMRA Sinemasında 
BVGÖN 

ASK - KİN - BÜYÜK İHTİRAS - EŞSiz HEYECAN 
Senenin en muazam Fransız Filmi 

FIRTINA 
FRANSIZCA 

Ba• rollerde - Annie Ducaux - Arl,Uy Erich Von Stroheiın - Dalio • 
Andre Luı:uet 

FOX JURNAL'da en ı.on ve en mülıim lıaberler. 
Seanslar: Her gün 2 - 3 30 - 5.30 - 7.30 ve 9.30 da. 
Cumartesi ve Pazar 11.30 ve 1.30 da başlar. 
DİKKAT: Haftanın lıer ı:ünü ilk se~n•lar UCUZ HALK "'1ATİNELERİ· 
dir. Fiatleri 20 _ 25 30 Krş. 
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DOKTORUN KÖŞESİ 
z i 4 ı e l2ZWZS 2ESU2 

Romanya 

SllRIFE J 

V ılki Avrupa topra
ğına a }lak bastı l'ZL-İr Yabancı Askerlik Ş~ besi 

aş ranlı~ndan: 
1 '1">7 l lar r .!k 'r,'·•nnm:: ı ıfo h.mirde ıkamcl cdt>n 312 ila 332 

v.ı ~ogun1 u ı . ' -• .. ı:.· (Y b ı · ) 
do umlu ı1'•ivat ve ruhsatlı ı1~rı,. ~uhelcr mensu ının a · ıw1 er erın ı.e-
n l k \ok) ıın ı.llırı ') apılacakür 

2 _ ~ .ı .rı :ı erlerin vn!.lart'ahrı İ7.mir yabancı Askerlık ubesi binnSJnda 

yamlacnb:w 1 . . .. t.c • ı· t ~ ık ı M• 1 Vokl ıma doğum sır:ısiy1t• Rim c~ını ~os rır ıs e a~~~ ya ç an ını~"r: 
\) _ "37 doğumlu yahanc.ı crler:ın ilk yoklaması 27 /2 kanun pazartcsı 

Ü ·• ı '" ·t·baren tatiİ VP merasim günleri hariç her gün <>.ılmhleyin ı-;aat 
c mmc n ı 1 d cek .. t cd ı · "lk k 8.30 dan oğl~ saat 12 ye kadar drvrun c e • ve muracaa e>n .e~·m ı yo -
1 • lacaktır. Tnlcbe obnb::ın derslerındcn kalmanıalı:ırı ıçın tarzı ha-
aması \ npı dan direk .. .. t l. ,. .. 

rekct okul direktorlükl :rine ya'!lldı,ı,n törun a ırı~~ .... na gore mua-
mele') c tnbi tutulacaklardır. . . . .. 

B) _ ,__,37 doğumlu yabancı '=rler ilk yoklamnlan ıc.ın.b~J.~ı muracaat edc
cklcrdir. Meşru mazer<?t.i olnıiliınn ana, baba, kardeş gıbıl<.?:-• \'a."-tta olmaları 

kabul edıl ·cektir. Bunun için de i.!.patı hüviyet etmeleri ..arttır. 337 doğum
lu yabancı l er mükellef sul c'/e gclırken nüfus cüzdaniyl.: beraber müraca
'aı edecek ve halen talehE> olmayıp ta \•aklivfo tnlcbt.• olanl.ır·n okuduğu okul
lnrdan almı olduğu en son dıııloma sahud<'tnamc \e ta .. dikııameyi de be
rah.: rlerindc J,!etirccek1er&r. 

4 - 312 ila 332 doğuın!u rP!ıs.ülı ve ihtiyat eratın 941 ıhth nt 'okbmaı:;ı ya
mlaca~ndan şubemize ·uiiracaat ~ecek yabancı <.>rler ııüf •t" cüLdanını, as
kerlik t<.>zk.:resini ve iht\vata nal lettiı;ne dair vesika ile müıacaat e~me{(e 
• ncburdurlar. Bunlardan me~ru nuızneti olanların ana, bab::ı ve kardeşı mı.i
rucaat edebılirlcr. Ancak i::patı ııU\rivet şarttır. 

5 - Senelık yoklamaw:ı ~el~n wıhmcı erlerin kfıff~si ?rn<?i.'i .aşağıya çı~a
rılan cctveldeıı ikişer nü<:'1a hnnei mahsusaları kendi pUf~ dizdaıuııa gore 
doldurulmu olarak be'ıı:meh~u berc.beı·lcrinde getireceklr>rdır 

6 - Tfükivc cümhuriveti tehr.acıı olan her vatandaş yoklarll!lsını yapb.rma-
ı mecburdur. 
7 - Resmı. hususi daırcıerot. ~alısanlar mi.ıecccl olsa dah. bu yoklamaya 

tabıdırler. . 
8 - Yokl mava gclmıyenlerle J!C'ı1dı:>rmiyen resmi ve htı•hısi daire amır-

lcrı hnklunda kanWli takibat ·mpılac·aktır. 
9 - Ec:ki tıarlli nüfus cüzdar.ı hıbul edilmiye<..'<'f.rindcn yewsi ilP mUracnat 

edılınesı şarttır. 
10 - İhtivaı "c ıuhsath en t ~.::,, i?'ı•fo sıralanan ~iLılcrde hw den sonra sa-

at 14 te muracaat cdecPk'ercl"ı. İl1n olunur. 
ı - 332 Doğumlu cr!<>r 27 Jkim.:ı kanun r>.t" t '>I l!Ümi :-;:ı:-ıt 14 te 
2 _ 331 J)oğwnlu cr~a:- 2~ :-!l iklııci ku11uıı ~alı. çal"S<lmh pünü saat 14 t 
3 - 330 DQğwnlu erler ~O ·~ı ikmci kanun pt'rşcınbc. <: ..ın:.- günü rn. 14 tc 
4 -- 329 Doğumlu e•·!e .. 3 ~ c:ubat pa ntı--- i, salı günii sa-.t 14 te)j 

5 - 328 Doğumlu erler 5,6 rnhat Caı-şamba, ıx•rşemb· günü saat 14 tu 
6 - 327 Doğumlu erler 7 ~b:ıl Cuma günü s.'lat 14 tc. 
7 - 326 Doğumlu erler J0/11112 subııt pazartesi, salı çarşamba gUnü 14 t~ 
8 - 325 Doğumlu erkr 13/14117 şubat perşembe. cuma, p"ıartesi S. 14 te 
9 - 324 Doğumlu erıer l8ı1Qı20 subat Sah. çarşamba, p:!~embe saat 14 tc 

10 - 323 Doğumlu erler 21/24125 ,ubat Cuma, pazartesi, salı saat 14 te 
11 - 322 Doğumlu erle.ı 26/2712~ şubat Çarşamba, perşemne, ruma S. 14 tc 
12 - 321 Do~mlu et lr:r 3 4/5 \!art pnzartesi, salı, carşambo gtlııü sa. 14 te 
13 - 320 Doğumlu erler 617 110 bubat perşembe, cuma, paznrtesi 14 te 
14 - 319 Doğumlu P.rle!' 1l112/l3 Mart Salı, çarşamba, perşembe 14 tc 
15 - 318 Doi'.,'llln.lu erler 14/17 /18 Mart Cuma, pazartE'.si, snlı Saat 14 te 
16 - 317 Doğumlu erler 19/20/?1 Mart Çarşamba. perşembe, cuma 14 te 
17 - 316 Doğumlu erler 24/2!.V26 Mart Pazartesi. salı. Çaı&ımba Saat 14 te 
18 - 315 Doğumlu erler 27 /2S/~l Mart perşembe. cuma. ~azartesi S. 14 te 
19 - 314 DoAumlu ~rl~ 1/Z/3 Ni .. aı1 Snlı, çarşamba, peı~mbe Saat 14 te 
20 - 313 DoJ{umlu erler 4/'i ~ Nı~an Cuma, pazartesi. srılı ~ür.ü saat 14 te 
21 - 312 Doğumlu erler 9/10111 Nisan Çarşamba perşcmb • cuma, S. 14 te 

ÖRNEK 
\. 

.t.~ S BSK. 

Aşağıda adı "·e adresi \'.azl!ı t'riıı ı~ t yoklaması şubemız $ ve 
sıra ında yapılmıştır. ZJnvc.:tlne de meşruhat vecilım:siııi rıc& cotdm. 

Yabancı AS.$. BŞK. 
Y rB fllFZI CA'l'ALTh--PJ: 
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~fiıl!JIJltl'.B'"":E7.1717~ , . 

·demi$ otomobil~lleı'r:emi;;c~ünefen: 
21 '1 941 tarihinde ynpılan umumi heyet toplantısında ckseııyet hasıl ol

madt?!ından işbu toplantı a a;ı .. ki ruzname mııcibincc 28. 1. 941 salı günü 
saat 20 de yine Halkevinde yapılacağından azalann o ft\)n Halkevine gelme
leri ilan olunur. 

940 yılı hesaplarının telkıki 
941 yılı bütçesinin kabulü 
941 },lı idare heyeli seçimi. 247 (131) 

•••••••••••••••••• 

ı · ekimlik nereye gidiyor? 
~--~~~---~~x-~-~-~~~~ 

Li di hir gt-nç, gı:ızeteyl" gönderdıği Sentez usulünün yeniden uyan· 
bir mektupla, bu sütunlarda chekimlik masına SC'bep - çünkü bu usul daha 
ve şimdiki bran~lan> üı:erine bir yazı önceki aınrbrda da, tecrübeye istinat c
gÖrml"k h;tiyor. derek dei:ril, görgü neticesi faraziyelerle 

Bu gencin suali, cevap verilmesi pek izah edilerek. kullanılırdı - bir taraf· 
güç bir zamana tesadüf ediyor. Bu za- tan vitaminlerle, madenlerin ve hor
mnnda hekimlik büyük bir inkılap ge• monlnnn keşfi, bir taraftan da sempati 
çirmektedir. Bir aralık burada cşehirci- ainirlerinin in!an vücudundaki ehemmi· 
lib bahsinde yazdığım gibi bu yirminci yetlerinin anlaııılmaaı olmu§tur. 
asnn ilimde en ziyade göze çarpan ka- Meseli kınnw kan damarlarına mah
rakterl sentez devrini nçmış olmasıdır. ıus olan ve bu damarlarda uzvi bir dc
Hekimlik de asrın bu umumi gidi§ine ğişmo neticesi zannedilen meşhur tan· 
uyarak o da bir sentez ilmi olmıya ça• alyon foz1alığı, böbrekler üzerindeki 
Iı~maktadır. guddelcrin çıkardı.klan hormonda mu-

Şimdi ameli hnlinde görülen hekim- vaz.enesizlik neticesi olduğu tecrübeler
lik bu asrın iptidalanna kadar süren a- le anlaşıldıktan ıonrn artık bir damar 
naliı: ur;u]ünün neticesidir. Bir taraftan hastalığı sayılamaz. Bunun gibi cilt üxe
in anın vücudu uzuvlnrn a:rnlarak, c9 rinde ~örülen hnstnlıklardan bazıları pa
ha tulıklnrı. teneffüs cihnzı hastalıkları, ratiroit guddelerinin muvazenesizliğin· 
l.."tlıı deverani hastalıkları !"Öz, kulak v. çden ileri geldiği gene tecrübelerle an
s. hastalıkları ihtis<ısları kurulmuş, bir l sıldıktnn sonra insanın cildi, artık, baş
tarufıan da • dnima analiz usulüne göre lı başına bir uzuv olnrek kalamaz. Mide 
tedavi vasıtaları aynlnrak dahilii he· hnstalıklan kimya tahlillerine göre tas
kimlik, operntörlük, v. s. iye şubelt're nif edilip fnknt kak.ünden iyi edilemez
ayrılmışhr. Bu analiz devrinin ifrat de- ken sempati sinirlerinin rnuvazenesizli
recede devamından hekimlik haylice ğinden ileri geldiği hep tecrübelerle, 
de zarar görmüştür. anlaşıldıktan sonra mide hastalıkları dn 

Çünkü, tabiatta he~ey herşe}'e bnğlı ba~lı baıına bir bahis olarak saklanıla
bulunduğu gibi, bilhassa insan vüc\ldun· maz. 
da yalnız her uzuv mesela göz başlı ba- Daima yalnız hC'kimlikte değil, her 
şına bir uzuv olmakln beraber, bnşka şeyde hal, az çok mazi demektir. Onun 
uzuvların herh:ınrrisfnde bir hastalıktan için gençlerin gözü şimdiki zamanı ara
mütt-e'8ir olur. Büsbüt"n bi~ yere m:i • mahdır. Bununla beraber maziye karşı 
\asır znnnedilen bir diş çürümesinden hürmetsizlik göstermek pek yanlıı olur. 
diz kapaklarının oynak yerlerinde ağrı- Çünkü hal de, istikbalde bir devrin o-

• •••••••••••••••••••••••••• 
Kaynıyor 
••••••••••••••••••••••••••• 

- Baştaralı 1 inci Sahifede -
panik yııratmak için bcuıin diikUlerck 
ynkılmı tır. General Anfoncsko. leji
yonerlcrhı memlekete 11e kndar zararlı 
olduklarını r.östcrınck İ\."İn, yapılan hn· 
saratın filme alınmasını emrebniştir. 

Almanlar da yahudi mahallesine ya 
pılan hasarab filme almışlardır. 

Muharrikleri himaye eden veya sakı, .. 
yanlar suc; ortağı sayılacaklardır. LeJ ,. 
yonerlerin şefi Horla Simayı bulmak 
idn &arfedile,n pyrctler neticesiz. kal
mıştır. MUteaddit müfrezeler Horla Sı
manın taharri ve takibi ile meşguldür 
ler. 

Yeni hükümetin nasıl tesckkül ede.
' eğine dair henüz taf ilfil yoktur. Hilku 
metin asken mütehassıslıırdan terekküp 
edeceği Borjuva ve Alman taraftan ola
calh tahmin ediliyor 
Bükreştc simdi tek bir gazete çıkmak

tadır .. Diğer J'tnzeteler de su"B. ile birer 
l!iln çıkacaklardır. 

Bir çok lejıyonerler Alman sefaretine 
iltica etmişlerse de sefarethane kendile
dni kabul etmemiştir. Askere karşı si
lah kullanan lcjiyoncrl"r tutulduktan 
yerde derhal kurşuna diı.ileceklerdir. 

Transilvanvada birin~i ordunun raPt'
runa ~öre, tam bir silk(\n vardır. Traa
silvanya, Antoneskoyu s:ıdakatle tut
maktadır. Jossi, Piloesti ve Braşovda 
ciddt karışıklıklar old~ bildidliyorsa 
da henüz tafsilat alınmamıştır. 

İsyanın sebebi lejiyonerler1e Anto
nesko arasında ihtilaf :ılduğu söylcni-

-·-- Baparalı 1 inci Sahi/ede -
Amcrıka arasında mutlak bir tesanüdün 
ınevcudiyetındl'tl kat'i olarak mutmaio 
Lırlunmaktadır. 

Vaşington. 25 (A.A) - Ayan mecli
inin hariciye encüruenı pazartesı günü 

«İnl!.iltereyc vardım• kamm projesi hak. 
kında tetkiklerine başlarken fikirlerinı 

jirenmck Uzere Kordel H ul, Knok ., 
Stimpson. Morgentavın daveti kararlaş
.nlmıstır. 

Borsa 
üz CM 

ıi4 Üzüm tanın 
40 M. Beşikçi 
26 $. BcnCU!ı'a 
20 Y. 1. Talat 

7 j. Kohen 
157 Yekun 

-;21203 Eski )0C'kôn 
No . 
No. 
No. 

7 
8 
9 

No. 1-0 
tNciR 

72 M. i. Taranto 
35 H. $cşbcş 
33 B. Mizrahi 
11 $erif Remzi 

151 Yekfuı 
12'i924 Eski }'ekfuı 
155600 kilo Zevtinynw 

ZAHİRE 
829 Balya Pamuk 

32 
12 50 
15 
22 
32 

8 50 
10 50 
11 50 
14 50 

38 

60 

3.ı·51) 

12 50 
16 
34 50 
32 

16 
20 
25 50 
31 

8 50 
10 50 
11 50 
14 50 

44 50, 

73 50 
l d k muzlanna çıkmı" birer cüce gibidir. Da- yor. 

r mey .ın çı ·ar. " Endüstriyi millileştirınek için ilk teş- BERGAMA ASLtYE HUKUK ') ı· • h k" l·w· · d'k' b ha ilerry' i "Örebilirler. fakat onun omuz- • oun <;ı ı, r ım ıgın şun ı ·ı ranş- <> rinde tayin edilen komiserin azli buh- ıuıAHKEMr::"SINDEN: 
l 1 'ht la l · lan üzerinde bulunduklan için..... ·n ı:;... 1 0 dn ). 1~ s rın - yer erıne sen· rana patlak verdirmiştir. Bergamanın Solak Halil mahnllesin-
tl"Z usulij üzerine Yenileri bulununcıyn G. A. Binbaşı Cöringin katli münasebetiyle den Mustafa kızı Fatma Uçak tarafın· 
k. d r - devnmı z ruri olmnkla bcrn- lejiyoncrlerin duydukları infiali göste~ dan ikametgahı meçhul bulunan Hasan 
ber ilim bakımından artık mazi demek- e· az· ··n·· d mek, i?n tescb~ils ettikleri nümayişler oğlu Az.iz aleyhine çılan boşanma da
tir. Yaptığı iş düııünen her mütehnssıs. illi( l 0 UD e ırntt bır fesat içın bahane olmu~~· vasının icrayı muhakemesi olan 30. 12. 
maziden kalnn bu usulde devam etmek· BUkreş, 25 (A.A) - Stefanı bıldiri· 940 tarihinde yapılan ilin üv·rine M 
le beraber, zihni usulden hoşnut kalma· - Baştaralı 1 inci Sahil~Je - yor : General Antoneskonun bir tebli- aleyh mahkemeye aelmemiı olduğun
dığ-ındnn, hep istikbale bakmaktndır: li ltalyan subaylan namma 1ngUi7.ce blr Ainde memurlar ve isçiler vazifeleri ba- dan hakkında gıyap karan verilerek 
Kısa sözle. hekimlik inkılap halindedir. kaç söz söyliyen amiral Viyoti.nanın söz. '1nda bulunmab ~avet ~dilrnişl~. Bu muhakeme 13. 2. 941 saat ı o a talik 

Gecen asırdn mikropların keşfi he- lerinl naklediyor. Amiral c18llm olduk- emre inkiyat etmıyenler ıazledilecekler- edilerek yevmi mezk\ırda oahit dinlc-
kimlikte bir inkılaba sebep olmuştur. lannl'• ve tnglllz kuvvetlerinin çok lyl dir Resmt makamlar, bl\tün mukave- ... d M l h' .. t.. 1. -

F k ik 1 d bi harp etti'-1erbıl so"yl....,,;.,.;.. · valarm d-..ı... 1 b"ldirilm--'-' 1·... necegı.n en . a ey ın muna"'eme gu· a at m rop arın a r çoğunda insan .ıu ~~- met yu m ~na ı C)Uu .,.. lcai tak 
uzuvlarından her birine kartJ alaka bu- lngiliz generalı da bir kaç güzel sözle te 1$lerdir . nünde muhakemeye gelmesi • . • 
lunduğundan o büyük keşü hekimlikte- cevap vermi§ ve sonra ttalyan kumanda ~tonesko bundan smıra hakiki leJi· ~irk!i. h'!_kkın~ll" mu~emeye k ~a~ 
ki analiz usulünü çürütmek değil kuv- heyeti bir tayyare ile İngiliz karargahı- yonun bizzat kendi"i tarafından kurula· a cagı te g m mına aım 0 

• 
vctlendirmişti. na getirilm;~;... cal!ını bildirmiştir. mak üzere ilin olunur. 251 ı 30) 

~~· ....... ~ ...................................................... . 
···· ''"Alh~··~·~·1~;········ .. ·····~:=~~=~~:···~=·y ... ~ .. ·~:~=~an- MiJ::;;;; :~~,:ev· 

Acele yolculuk do1avısiyle önümUz.de-

lzmirin bu meıhur kolonyasını 
Hilil eczahanesinden alacaksınız. 
Çünkü eczacı Kemal K. Aktaı ya-
par. 

da O•• d •e au·· nu·· z ki pazar günü 'iaal on buçukta 1 ci kor-
nız ~ r U ~ don caddesi Alsancak vapur iskelesini 

Halsizlik. Kanmlık, Hazımm.lık. Kann ain1an. Kann Şşmeleri. Burun 
mnkac1 kaşınması, Oburluk, Baş dönmesi, Salya akması, Sar'a~ ~ 
sinir halleri. Gece korkulan. Görmede. lıtltmecle bczulduk, cıbl pyn 

tabü haller; 
Bunlar vevio içilen .seylerin temiz ve af olmamasından dolayı barsak

larda yetisip lire~ ve kanlarımızı ema IOlnnn\arm tesiridir. Bunlardan 
~ ._ •~n bir katıa llanta almaL. Ve Jdndekt tarife mucibia
ce kullanınız .• Derhal kurtulunwam.. 

...................................................................................... 
• • • • 
i Devlet Demir Yollarından s 
• • ...................................................................................... 

SArlLJK EŞYA 

geçtikten sonra 14 79 No. lu sokakta 
6 No. lu hanede maruf bir aileye ait 
fevk.alide zarif ve nadide mobilyalan 
müzayede ile satılacakbr. Satılacak et
yalar aruında maon bir büfe. ceviz Y• 
mek muası servant, limona fabrikul
ma l&ke birer ve iki kifilik Amerikan 
kol'J'Olalu, komodinolar, aynalı dolap
lar, yazıhane, etazer, döner koltuk. du
var köte etajeri, yatak odau takımı. ti· 
fonyerell dolap, tuvalet, komidin ve iki 
Amerikan karyola, Amerikan kanepe 
ve iki koltuk, yüksek sehpalar, kadife 
ıczlonk. aynalı port manto, camlı maaa 
ve ılgara masaları, maroken kanape ve 
iki koltuk, sekiz adet mu§Ambe sandal
yesi. haaır takımı, sedefli masa, yol ha
lıları, Isparta ve Acem halı ve seccade
ler, vesaire bir çok eşyalar satılacaktır. 
Ev de altı ve Ustr ~ 1\.. •n kiralıktır . 

Satıt Pctindir. Fırsatı kaçırmayınız 
Türle müzayede salonu müdüriyeti 

1-3 (118) 

Türkiyenin bütün zevkini kendi-
İ :- H - ~ h aa s..- •• A.. l .. Jlihl .ıJ sinde toplaml§ bir §aheserdir. Taldi· 

u·. ~mıısı PllU_ ~See1e ~·a ~Or U!'l ... ıawe~ : di yoktur. Çünlru yapılamamakta-

D. D. Y. 8 İNCİ ŞİLEfME KOJınSYONUNDAN ı 
İdaremiı.in Alsaııcak Merkc.t nnbannda mevcut (42.52) lira muhammen 

bedelli (532) ;pru'ça muhtelif eşva 6/2/1941 perşembe gUnU saat onda mezldlr 
anbarda açık arttırma usuli.yle "'e peşin para ile koınlsyonumuzca satıla
caktır. 

Tütüncüler! •• 
Bah~evanlar!. Mehınet Ah oglu' Ahmet Nurının mutcrakım bına ve buhran vergısi borcun- d 

dnn dolayı miilkiyt"ti haciz edilen Knr ıyakenın Osman zade şimenclüfer cad- ır. Sl 
desındc 1440 lira h metindeki 140 numaralı hane ile ayni mahalde 3000 HtUL ECZAHANE 
lira kıymetindeki 140 numaralı bahçesinin 2 t gÜn mücldctle icra kılınnn mü
zayedesinde tnlip zuhur rtmediğinden 1 O giin müddetle müzayede temdit 
edilmi~tir. 

İsteklilerin (3.20) liralık M. Teminat makbuzlariyle muayyen vakitte sa
tış mahallinde toplanacak komisyonumuza gelmeleri llizımdır. Sartnamesi iş
letme kaleminde görülebilir. 21- ; - 29 -1 179 (93) Ba~cılar! •• 

5. 2. 941 giinü ihalei katiyesi icra edilcceğınden taliplerin yevmi mezk\ir-
da vilSyet idare heyetine müracaatları ilan olunur. 2 5 6 ( 128) 

İzmir Hu ıısi Muhasebe MMdiirlüğü den : 
Mu,tafa kızı ölu Eminenin müterokim vergi borcundan dolayı mülkiyeti ha

ciz eclılmiş olan Karşıyakanın Nuhbey sokağında 180 lir.ı kıJmetindcld 44 
numaralı münhedim hanr arsasının 21 gün müddetle icm kılınan mi.izayede
sir de tnlip zuhur etmedi~inden 1 O giin müddetle müzavede temdit edilmiştir. 
5. 2. 941 günü ihal<-i katiyesi icra edi leceğınden taliplerın yevmi mezkiırda 
,. lii> el idare heyetine müracaatları ilan olunur. 25 7 ( J 35) 

Cihan lllimclliğinln bugüne kadar yaratabildi· 
*1 en muazzam s:.~r.et m11dzezL. 

Hint Ruyası 
Türkçe' Sözlü 

TYRONE POWER • MYRNA LOY. George Brent 

JZMIR CtCtLU TiCARET MEMUR
LUôUNDAN: 

- Sait Eryener - ticaret unvanilo tz- tZMtR 3 üncü SULH HUKUK HA- tZMlR DöRDONCO iCRA ME-
mirde Atatürk caddesinde 12-14 nu- KlMLtölNDEN: 941/96 MURLUöUNDAN: 
marnda garaj ve arziyecilik işleriyle il- Hazine tnrofından lzmit büyük Sa- Açık arttırma ile paraya çevrilecek 
tigal eden Sait ETYenerin işbu ticaret lepçioğlu otelinde mukim İsmail Hak- gayri menkul 
unvanı ticaret kanunu hükümlerine gö- kı Yalçın aleyhine ikame olunan maat lzmir Gazi bulvan Yüksel sokakta 
:re sicilin 2922 numarasıni.\ kayıt ve tea- 1_ d 1 O N 1 d (900) ll 
cil edildiği UAn olunur. 246 ( f 3.3) drnacMuzunAd

1
anh1?'1üt.ekvellit ~1:-ca"' b avasın· o. u epo ra 

Fidan, Mahsül ve Kuvvet kimyevi 
gübrelerimizin geldiğin( sevinçle 

bildirinz 
Hacı Davut Zade 

Rahmi Kanıdavut 
Halimaia çarıw No. 31 IZMIR 

~~..oxo.:cıcıcı~OOOC .a . . ey ın ı ametg~ı ?'a ıta ma- bmir Caz.l bulvarı Yükacl sokakta 
BERGAMA SULH HUKUK MAH- nfetile aranmıı olmasına ragmen m~ 12 No. lu dökümhane ( 1400) lira. IZMIR 3 üncü SULH HUKUK MAH 

KEMESINDEN: hul kaldığından ilanen tebliğat yapıl- Yukarıda kıymeti muhammineleri y.. KEMF.SINDEN: 9• I /S 3 
Bergamanın Kurfallı köyünden H~ lnlf ve yine gelmediKind~n ~· Aleyh zılı i§bu gayri menkuller açık arttırma MUddal telefon idaresi tarafından 

bibe Ok tarafindan ayni köyde mukim hakkında ııyap karan vcrilmıı ve mu- ile satılığa çıkarıldı. M. Aleyh Kemer Sürmeli sokak 6 No. 
iken ikametgôhı meçhul kalan Şerif Ali hakeme 3. 2. 941 saat 1 O a bırakıınu... Birinci artbrlllaaı 22. 2. 94 t cumu- da Umumhu c;i Emine Memnune aley
A:T.gm halc.kında ikame eylediği alacak hr. M. Aleyhin vakti mezktirda bizzat teli .sünü •at 1 t den 1 1 .30 a kadar hine 941/53 eıa~ numaralı dosya ile 
davasının Bergama sulh hukuk nıahkc- veya vekille müra.caati akal takdirde dairemizde icra edilecektiT. Bu arttır- açılan alacak davasuıdan dolayı M. 
mesinde yapılmakta ola muhakeme· hakkında gıyaben muhakemeye devam mada yüzde 75 niabetinde bedel ve· aleyhin mahkemeye gelmesi için namı· 
sinde: n olunacağı tebliğ makamına kalın olmak rilmezae en çok arttuanın teahhüdü ba- na gönderilen davetiye varak.asına ve-

Davet üzerine gelmiye ınüddeia- üzere ilan olunur. 262 ( 127) ki kalmak prtile ikinci arttırma 6. 3. rilen meeruJıatta kendiainin bu yerden 
leyh hakkında gıyap kararın verilmit v_e ICCıfı'ıfı~ta:cıf~H~~~ 941 perşembe günü yine ayni •atte ya- ~tıiı ve adreal bilinmediğinden bill 
davacı 300 lirayı muhtevi mübürlil bır DANı pılacaktır. Bu aıthrmada da keza yüz- teblli iade edilme.l üzerlne zabıtaca da 
senet ıbraz ederek muhakeme :31. 1. Bir borcun temini Utiluı zımnmda de 75 nisbetinde talip zuhur etmezae yapılan tabkikatta ikametglbının meç-
941 5'.'11ma günü saat ı O a talik edilmiı tahtı hacze alınıp bu kerte paraya c;ev~ aabf 2280 numarah kanuna tevfikan hul bulunmasından mahkemece daveti· 
okldu~rnndan müddeialeyhin yevmi m~- rilmeaine karar verilrnif olan beher kl- !eri. bdıra~~ı:_cakaltıebr. i dBu bgulunayrl mlare~ıf yenin il&nen t.e'bliğine karar verilmlt 

6rda Bergama Sulh hukuk h&klmlilın· losu kırk lcurut muhammen kıymetli uzerın e nıur. t n. e an ..- ve muhakeme ııünü bildirilerek yapılan 
de ~azır ?ulunmaaı abi takdirde de~ tahminen 250 kilo ıniktartnd&ki zeytin le?ndekl reamt veeaikle birlikte IS illnen tebligata rağmen mahkemeye 
tetkik edilerek gıyabında karar verile- :raiuun 3 2 941 tarihine nstlıyan pa- giln içinde müracaat etmelidirler. Sa- gelmemlt ve bir vekil de göndermemlt 
ceği ilan olunur. 250 (132) zarteai ~ 6• t 14 d lzmlr Çankın bf pqin para iledlr. Şutnune 27. 1. oldujundan mahkemece hakkında ~ 
'a;aZaMalaRcıa:ııa::ı:ıaa:au~ffQ'!l"11C "a 9 n aaad hl iancl ık rt.__ 941 tarihinden itibaren 'ber keain ıör-. yap karan verilerek bunun da lllMa 

1. . 2 inci SULH HUKUK HA- " rıı1t numara a r aç a .u- bilme1l için açıkbr. Daha fazla malu- teblliine karar verllmlt va muhakeme 

YEN. DE ık· b.. ..k h KtMLıölNDEN: rua yapılacak~ k . •. mat almak latiyenler dalremizln 939/ 30. 1. 941 J)ertembe .Unll ... tona ... 

1 1 UYU CA eser 941I191 a aatlfla m men ~etın 7~ 190 numarah doeyaaına müracaatları rakılm11 old··x.·ndan M Aleyhin c(lnUo-
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. aponyanın SiYASI VAZiYEr ffuiian·-iiarifatiôii __ , 
Mihvereyardımı Alman taarruzu ı 
ı-kisfc~c~z~:ıu:rk1:~ <l~~~~~~a~ hakkında bazı 

Son askeri vaziyete 
bir bakış 

JaPon başvekili Prens KonO}'C ve Ja- J • 
pon hariciye nazırı Matsuoka Japon m~ düşünce er Radyo gazetesine göre Kilisuranın 
busan ınrc!icünde ayrı ayrı nutuklar söy- şimal batısında harckAt durmadan 
Jıyerek. bı hLs~ üçüzlü pakt üzerinde inkişaf ediyor. İtalyımlar cepheleri-
durmu ]ardır. Her iki devlet adamı da, Ak J · d l "/ nin çıkıntı kısımlarını tashihe mec-
Japo., an n üçiizlii paktın yüksek g:ıy- aenız e ngt tereye bur kaldıklarından Yunan kıtaları 
retl r takip ettiğini ve bunun bUyük k • öl • J en az daha 20 kilometre batıya iler· 
f',,rl Asvtt ı ni~mının istikrar bulacağı- ar Şl genış ÇUae lcmişlerdir. İtalyanlar ricatlerini hi-
nı k., detmislerdir. İtah·anların. Sudan bı"r taarruz mu.? maye için mukabil 1.narruzlar yap-
t ud nda Ka!>sal!!yı bosaln-ır kaçtıkla- mışlnrsn da bütün gayretleri akim 
ı· H' Tobrukun dt.iştilgü giinün arcfesin- ----·- kalmıştır. 
de İ ah•a ile Almanyanın Avrupada ye- Fransanın ve ispanya- Yunanlılar yeniden bazı hfıkim 
ni nizamı kuracaklarına •fair Uzak Şark- nın tazyiki·Balkanların mevkileri zaptetmişleıdir. Bundan 
ta Japonların iman ti\uılemeleri, IDtler sonraki ileri hareketinin daha seri 
Mu lini mülakatının fersah fersah öte- işgali • İtalyada Alman bir surette inkisdı beklenmektedir. 
clen bir aksi şeklinde telakki edilemez tahşidatı... $imal cephesinde İtıılyanlara ağır 
mı·?. Cu'"nku·· M"'tsuoka ela Hı"tler _ Mus- R d . .. o ·· . zayiat verdirilmiştiı. Bir Yunan ta-

u a yo gnzetesıne gore: unyanın sı- b · 1 
SOlı.ı'ı· mu··ı.rk:ıtından sonra ı"ki devlet h el b urunun bir Ita yan :ılnyının taarru-' ynsi manzarası şu suretle ülasa e ile i-
arasında bütün meselelerde tam bir mu- lir: l zunu püskürttüğU Lo.ndradan bildi-
~·-"-~k.· t .,0··ru""ldu"11u""ne dair neşredilen k rilmcktcdir. Bütün cephedeki hnre- ı ..... .,., .. Şubat ayı yaklaştıkça Almanyanın il kAt A • k' f y l l h 
tcblı" Iı aniyle konuşmuş ve demiştir u ın umumı ın ı.sa t unnn ı ar e-ki : .. baharda yapacağı taarruz harekdi bü- sabmn cok ümit vericidir. 

tün dünyayı alü.kadar eden en ehemmi- (•• 11
-- · - · -,- -r-•- 1 -r a-a-·-·-·- o 

•P. ktın üç ortağı arnsındaki dostluk yetli mesele helinde işgal etmektedir. 
münasebetleri, askeri sahada olduğu gi- Almanyanın büyük ölçüde bir taaruz 
bi iktısat ve hars sahalarında da daima hazırladığı Alırianlar tarafından da giz
daha zivade sıklaşmıştır.• lenmemektedir. Almanyanın tngiltere 
AMEUİKAYA KARSI 
Ma uoknnın nutku bilhassa Ameri- üzerine yaptığı tayyare hücumları tatil 

kavı istihdaf ebnektc ve B. Ruzveltin edilmemekle beraber, bunları gevşetmiş 
nutkuna bir cevap mahiyetini taşımak- olması da bir taarruz için benzin tasarru
tadır. Okvnnuslar arası söz atışı başla- funa atfedilmektedir. 
nuştır. Japon hariciye nazın, Birleşik Almanların bu taarruzu, geçen bahar
:Amerikanın sulhu bozmak temayi.ilUn- daki taarruz gibi bir sürpriz hareketi ola
de olduğunu söylemiş ve bu hususta cağından Almanlar bu hususta ketumiyet 
:Amerikaya karşı baı.ı temennilerde bu- muhafaza etmektedirler. 
lwımu tur. Matsuokanın sözlerine .na- Başlıca üç taarruz saha!!ından bahse~ 
mran. eğer Birleşik Amerika harbe gi- dilmektedir: 
recek olursa. Japonya da harbe gire- 1 - İngiltere adalarına büyük hazır-
cektir. lıklardan sonra yapılacak olan taarruz 

Cünkü üçüzlti paktın UçüncU madde· hareketi .. Geçen yaz aylarında Almnn
~ bunu :•mirdir. Demek Amerikadan İn- yanın takip ettiği tabiye, hava taaruz
P.ilfercve yapılacak yardımların mihve- larile lngiliz hava kuvvetlerinin mukave
re karsı bir harp ilAnı şeklini almnması metini kırarak kara kuvvete müracaat 
jçin, üçüzlQ paktın Uç köşesi de şimdi etmekti. 
harekete gecmi~ bulunmaktadır. Nite- Bu defn hava kuvvetlerinin deniz ve 
irim Amerikan muhabirlerinin Hitler kara kuvvetlerill birlikte çalışması, daha 
Mussolini mülakatı hakkında verdikle· büyük netice vereceğini söylemektedit
ri ınalfıına•tan da iki devlet reisinin son ler. 
buJusmalannda Amerikı:ın vnrdımını na- !ngiltereye taarruz kat'i netice vaad 
a:ıJ önlemc>k knbil oldııiıl'lu esaslı bir etmekle beraber çok tehlikelidir. Muvaf
tekilde tetkık ettiklerin de (iğreniyoruz. fak olmadığı takdirde akisleri Almanyn-

RUZVEI T VE l\f ı\Tf.,UOKA da Nazi rejimini bile yıkabilir. 
İstr siva i taarruz ba.,]amıştır. Mih· 2 - Bu sebeple bazı kahinler Alman-

ver. İngiltereyi mağlt1p edebilmek için ların Akdenizde lngiltereye karşı büyük 
planlar düsünilrken Pasifik Okyanusu- ölçüde hareketini dnha muhtemel gör
nun ötesinden bir müz.uheret seS!. işit- mektedirler. 
miştir. Cünkü Amerikan yardımı. mu- Bu maksadla Almanlar Vişi hüküme
azzam bir şekilde İngiltereye akınnktn- tini ve ispanyayı kazanmağa çalışıyorlar. 
dır. Bumı karşı, Ahl'lfmvanın. İtalyanın FRANSANIN TAZYIKtl 
askeri tedbirleri cok nakı..c-tır, bundan 
nolayıdır ki, hemen Jao:mvanın manevi 
yardımına bas vurulmu tur. İşin en dik· 
kate savan tarafı. Matsuokanın nutkun
dan Jap0nlnrın AtrerikarıJn harbe gir
mesini de beklemivccckleri mnnnsı çı
l:arılnhilmesindedir. Jnpon hariciye na
zırı. Ruzveltin. Amerikının miidnfan 
hudutlarına dair çizdiği hattı be nme
mistir. Filhakika Ruzvelt İngiltereye 
l'ard•m meselesini bahis mevzuu cder
Jıcn . Amerikanın ş;mdi>·c kadar Atlan
t!k Okvanusunda mticlafaa tedbiri al
madığını, çilnkü İnı:;liz filosuna güven
diğini sövlemişti. Hatırlardadır ki Ruz
ve]te Jtörc. ~~er Atlantikte İngiliz filo
su ına~lup olursa. o zam n Birleşik Ame
rika. hem Atlantikte. lıem Pasifikte fi
lo bulundurmak mC'cburiyetinde kala
cak ve kuvvetlerini biz1anır ikiye ayı
racaktır. 
TEFSİR TARZI 
Fakat Matsuokn. Ruıveltin her iki 

Okyanustn nlınmaı;ı zar..ır1 olan tedbir
ler hakkındaki beynnatı'lı b?..şka türlü 

·tefsir etmektedir. Ona ~öre, Amerika, 
µırk mildafaa hattını. Adriy::ıtik orta• 
mnda. garn ınildafaa h:ıttını da Pasifi
)rjn sarkında Çin ile Polınezya arasında 
~örüvora benzemektedir. Bu telakki tar
?J da şüphesiz. afaiaponez bir görUştür. 
)aponyamn Amerika namına Adriyatikc 
hdar nazarlarını nüfu~ ettirmesi ile, 
Bitler - Mussolini mii.lfiltatından sonra 
'.Alman ~azetelerinin • B;r İn~üiz - Al
man. bir f ngiliz - f tnlyan harbi yoktur: 
bir fngiiiz - mihver harbi vardır!• şek
lindeki mütalaaları arasında bir karabet 
bir sıhriyet görmek mUmkiin değil mi
dir? Japonya bu ifade ile himmetini ha
zır etmiyor mu? Pasifik meselesine ge
Unce, Amerika kin Malsuokanın çizdi
~ hudut. Ruzveltir. çi7diltl hududun 
rok ötesindedir. Ve Matsuoka bunu ci
han sulhunun tarsinine bir yardım su
retinde telakki etmemektedir. Bundan, 
'..A..merika harbe girmeden Japonyanın bir 
teşebbüs alabilece~l manası çıkarılamaz 
mı? 

lKTISADt SAHA 
Matsııokanın sözlerinde Sovyetler 

birliğine üçüzlü pakt hakkında bir defa 
daha teminat verildiğini görüyoruz. Bu
na mukabil, Siyam, Hindiçini ve Fele
menk Hindistanı Japonyanın iktısat sa
hası icine alınmıştır. Unutmamak lazım
dır ki. hayat sahasının jaoonyaca ter
cümesi iktıı::at sahasıdır. Ayrıca nazır, 
Japonyamn Siyamla Fransız Hindiçini
si arasındaki ihtilMa kayıtsız knlamı
yarağım bildirmiş, marunafih bu ihtilfi
fın yalrınd~ nihayet bulacağı ümidini 
izhar etmiştir.. 

M wmoknnın bu sözlerinden ge.ne Hit
ler - Mu!lsolini mülakatı esnasında Fran
ıız mesele inin bahi!! mevzuu olduğunu 
anl.. , :liriz. Evvlki günkü tahminimiz
de h nldanmı!lızdır, Almanya ve ltal
ya, Fransayı mihver lehine çevirmek için 
japonya vasıta.sile ve Siyam tarikiyle 
Fransız Hindiçinisi üzerinde bir tazyik 
icra ettirmiş olabilirler. Şimdi, eğer ha
kikaten F ran.,a mihverle işbirliği yapmı
yacak olursa, japonya, Siyamla olen ih
tilafa kayıtsız kalamıyacaktır. Fakat bu 
takdirde de Hindiçini. Felemenk Hin
diııtanı ile beraber, ve Siyam da clnhil ol
mak üzere japon iktısat ııahası içine giri
ı.·erecektir. Japon nazırının nutkundan 
anladıklarımız - eğer yanılmıyorsak -
şimdili~ hunlardır. 

Mümtaz Faik FEN1K 

Fransadan Akdenizdeki hava üslerini 
Almanyayn terk etmesi talep edildiği 
bildiriliyor. 

Kolomlıia radyosuna go.e amiral o'ar
len buna taraftnrdır.Flanden tnraftar de
ğildir. Peten henüz kararını vermemiştir. 
Vişi hükümeti her §eyden evvel lto.lyn
nın Fransız müstemlekeleri üzerinde hak 
iddiasından vnz geçme ini beklemekte
dir. 

Hitlerin Mussolini ile son mülakatında 
ltalyan başvekilini bu hususta iknaa ça
lıştığı söylenmektedir. 

BALKANLARIN tŞGALl 
3 - Balkanları i gal altına almağa 

matuf bir taarruzdan da bahsediliyor. 
Romanyada Alman tahşidatı ve Macar 
harbiye nazırının Almanyaya seyahati 
bu makaadla müna ebettar görülmekte
dir. 

Romanynda Alman tahşidatının arka
sı henüz alınmamıştır. Bir balkan hare
ketine baglamadan Almanyanın siyasi 
zemini hazırlaması l;ıZJmdır. Bu sebeple
dir ki Bulgaristan üzerinde tazyik yapıl
maktadır. 

Gerçi Macaristanl Yugoslnvya ara-
sında siyasi münnsebat iyidir. Geçen ay 
Macar hariciye nazırının Belgradı ziya
retinde bir dostluk misakı imzalanmıştır. 

Yugoslavya hariciye nazırının Peşte
yi ziyareti esnasında Almanyanın Maca
ristan vasıtasile Yugoslavya üzerinde bir 
tazyik yapmağa çalışacağı söylenmekte
dir. Bu münasebetle Macar baııvekilinin 
Macar meclisinde beyanatı şayanı dikkat 
görülmektedir. 

Macar baııvekili demiştir ki: 
c-Haridye nazırı Berline alman mü

dafaa kuvvetleri kumandanile temas ve 
müzakere için gitmiıtir. İki mmleket ara
sında siyasi ve askeri iııhirliği bu kabil 
temaeları zaruri kılmaktadır.> 

Macar baııvekilinin Almanya ile mü~ 
nasebetlerden bahsederken caskeri iıbir
liği> cümlesini kullanmış olınası gözden 
kaçmamıştır. 

ROMANYA HADlSELERt 
Romanya hadiseleri Yugoslavya ve 

Bulgaristan üzerinde Alman hareketini 
kolaylaobrmaktan çok uzaktır. Almanlar 
oiındiye kadar ifgal ettikleri yerlerde bir 
defa otoritelerini kurduktan sonra o 
memlekette baıka hiç bir hareket baş 
göstermemiştir. 

Fransada bile böyle olmuıtur. Halbu
ki Romanyada Alman işgali altında asa
yişin muhafazası kolay olmadığı görül
müştür. 

Bükreş radyosuna göre Romanyada 
vaziyet durulmuıtur. General Antone3ko 
vaziyete hakim olduğunu iddia etmekte
dir. Antonesko Horia Simanın iıbirliğini 
kabul etmemiıtir. Lejyonerler reısının 
Antonesko ile mücadeleye devam için 
meçhul bir semte kaçmış olduğu bildiril
mektedir. Lejyoner teşklliı.tının çok çe
tin adamlar elinde bulunduğu unutulma
malıdır. 

Kral Karol hu teşkilatı imhaya muvaf
fak olamamııtı. 

Antonesko ile lejyonerler arasındaki 
mücadeleye Almanlar karışmamış görün
mekle beraber Antonesko tarafını is
tilzam etmişlerdir. Almanların her şey
den evvel bu memlekette asayişin iade
sini istemeleri gayet tabiidir. Bu vesile 
ile Bükr;:şten verilen diğer bir haber ıa
yanı dikkattir. 

Antone3ko ıubat ayında bir çok ıınıf 

Yunaııistanın gıda 

maddeleri pek boldur 
Aümı 25 (A.A) - Şimdiye kadar ek

sikliği hissedilen yegane madde olan 
kahve bol miktarda gelmiştir. Pazartesi 
gününden itibaren seııbestçe satılacak
tır. 

Tavuk, sebze, bnlık, ekmek, tereyağı. 
et, süt ~bi milbrem gıda maddeleri hal
kın ve ordunun ihtiyacını bol bol temin 
edecek miktardadır. Bu sebeple Yunan
lıların ne zaman açlıktan öleceklerini 
soran 1t. lyan radyoları müsterih olabi
lirler. 

MERAKLISEYLER 
••••••••••••••• 
Tahta kurusundan 
beklenen saadet 
Çinlilere göre, bizim hiç sevmedi~

miz ve imha ettı~imiz tahta kurusu in
sanlara saadet ~etirirmiş. Bunun için 
bazı muharrirlere kaJ.r.rın hic bir Çinh 
tahta kurusuz evde oturmak istemez. 
Çinli ev değiştiı.rken bHe •Saadet eski 
evde kalmasım diye bıraktığı evden bir 
kac tahta kuru:runu ta<Jındığı yeni eve 
getirir. 
Avrupalılar knldıklar. Çin otellerinde 

<'.Ok defa tahta kurulaunın taarruzuna 
uğnyarak otel müdürüne bundan şika-
yet ederler. Otel müdürii ekseriya şu 
cevn hı Yerir 

«- Ne mutlu size ki yatağınızn tahta 
biti çıkmış. Odm.ızda hic tahta kurusu 
bulunmnınvdı n"! olacaktınız? Emin olu
nuz ki ~iinünüz uğursuz J?ececckti. Tah
ta kuru iyle ~rnbcr yattıi:,11nıza sevini-
niz. 

* .. inci a olyo u 
g··ren Fil 
Budapcşte hnyvannt bahçesinde 150 

yasındn bir fıl varmış. Bu fil bir zaman
lar birinci Napoleonun imis. Hint mih
racelcrinden biri geçen asrın iptidaların
da fili Napoleona hedive etmiş. Naooleon 
Avusturyn prensesi Maric Louise'le ev
lerunek idn Viyanaya gittiği zaman fili 
de beraberinde götürmüş. Fil 1896 se
nesine kadar Viyanada kalmış. Bu ta
rihte Macaristanın bininci yıl şenlikleri 
münasebetile imparator François Joseph 
fili Budapeşte hayvannt bahçesine hedi
ye etmiş. 

Siyamdan getirilmiş olan bu fil şim
diye kadar birçok nesillerin gelip gitti
ğini görmüş. Yaşının yüz elliyi bulma
sına rağmen henüz pek dinçmi.:ş .. 

* EN ZENGİN KVKCIRr 
MADENLERİ .. 
Sicilya, Japonya ve ltalyanın volka

nik havaliııile Meksika körfezi civarın
da bol miktarda kükürt çıkar. Hele 
Meksika körfezi civarında dünyanın en 
zengin kükürt menbaı vardır. 

* 
Panama lıanalı ne 
zaman acıldı'! •• 
Amerika 1901 - · 1904 tarihlerinde 

Panama mıntakasını satın almıı. 19 1 4 
te kanalın açılmasına baılanılmıı ve in
şaat 1915 te bitirilmiştir. 

askerleri ve yedek subaylan 30 gün için 
sllah altına çağırmıııtır. Hiç bir tecil ka
bul edilmiyecektir. Bu davetin eebebi 
izah edilmemiftir. 

HAUFAKSIN SE.YAHATl 
Lord Halifaksın Amerikaya muvua

latl beynelmilel münasebetler tarihinde 
Örneği görülmemiş bir dostluk tezahürü
ne ve!'lile olmuştur. B. Ruzvelt bizzat 
Lord Halifakııı istikabl etmiş ve hususi 
yatından Vaı,ıingtona getirerek oradan 
sefarethaneye kadar birlikte gitmiştir. 

B. Ruzvelt Lord Ha lif aksın yalnız bir 
elçi olarak değil, harp kabinesinin bir 
uzvu o1arak Amerikaya geldiğini söy
lemiştir. 

lngilterenin Amcrikaya karıı yaptığı 
bu jc-.ste Ruzveltin yaptığı tarzı hareket 
ayni şekilde bir mukabeledir. 

ALMAN T AHŞIDATl 
ltalyadan gelen haberlere göre Alman 

kıtaları akın. halinde cenubi ftalyaya geç
mektedirler. ltalyanlar hu nakliyatı giz
lemek için istasyonlarda tertibat almış
lardır. 

ltalyanın bütün askeri teşkilatı bu su
retle Almanyanın mürakabesi altına geç
mektedir. 

Faşist partisi bu hareketi c:silib kar
deşliği> şeklinde göretermeğe çalıomak
tadır. 

Günün meseleleri 
·····----····· 

Göklerin bizden 
istediği feda-

karlık 
-··•·-Hauada hôlıim olmadan 

zafer ümit eımelt boş 
lıayaJdir, .. 

Yazan: Sadri Erten 

Andre Moruva 1939 harbından se
nelerce evvel Londrada Çörçil ile ko
nuşurken, bugünkü İngili:r. ba§\'ekili 
kat'i ve ciddi bir tavır alarak muhata
bına der ki: 

c- Mösyö Moruva, sJz ıırtık hikaye 
r.mn, biyografiyei bırakın, her gÜn 
makale yazın ve bu makalelerde sadece 
tayyarenin lüzumunu memleketinize an
latın. > 

Andre Moruva, Çörçilin bu sözünü 
şimdi hayıfla anmakta ve Fransız mağ
lubiyetinin hakiki sebeplerini bu ihtarı 
Fransanın anlayamamış olmasında bul
maktadır. 

Harp karanlık gökler içinde nihayet 
bularak, nihai zafer gökten bir güne~ 
gibi doğacakhr. Bu haJtikab 15 aydır 
her gün bir kaç dafa tekrarlıyoruz. Bu
nun için zafer güneşini gözleyenlerin gö
zü göklerdedir. 

Bizim de gözlerimiz göklerdedir. 
Milli karalarda. milli denizlerde ol

duğu gibi ... Zafer güneoinl saklayan gök
ler bu güneşi insan göz bebeklerine tes
lim etmek iginde kıskançtırlar. 

Çünkü onlar yerlerdekilerden feda
karlık isterler. Tıpki ilahlar gibi .. 

Jf.. 
Göklerin milletlerden ve milletimiz

.len i!!t.;:diği fecfakôrlık müphem değil
dir. P.unun hiç bir metafizik tarafı yok
tur. Gök milletimizden şu Üç vasfı isti
yor: 

1 - 1 lava yollarını tutacak malze
meve eahio olmak. 

2 - Hava yollarınn hakim olacak 
Ü•tün teknik ve üstün ruh kabiliyetine 
sahip olmak. 

3 - Göklerden gelecek düşmnnlarn 
karşı karaların iyi hir §ekilde müdafaa
sını temin etJ'T'ek. 

Türk havalarına hakim olmak için 
her şeyden önce srıyılnn on binerle sa
vılacak tayyareye ihtiyac1mız vardır. 
Hava tabnknlıın arasında siperlerini 
kazmayan, kalelerini kurmayan, hava
nın bosluklarını teknik kudreti dodur
mıyan bir millet bir cephesini boş bı
rakmış dt>mektir. Hava yollarının ko
runması, her şeyden önce hava silahla
nnn hol bol sahip o1"makla mümkündür. 
Bunun tahakkuku milletin göstereceği 
alaka, fedak<lrlık ve yardım hi .. ine bağ
lıdır. Malzeme t dıuiki, her gün bu mal
zemeyi bir az d hn artırmak. biraz da
ha çoğaltmak daha çoğaltmak birinci 
vazifedir. 

Birinci vazifenın hududu kesilmeden 
ikinci vazife bnşlnr. her giin çoğaltmak 
nıecburiyetindc olduğumuz havn silah
larını en büyük maharetle, en biiyük 
zek5 ve ruh lcabiJiyeti ile kavrnmak, 
onu yüzde yüz zaferi ka7-anacak bir va
sıtll haline koymak lhımdır. Mnlzeıne
yi kaliteli insan idare eder. Tabiatin ga
yesi yoktur. Gaye insandır. Bir insanın 
en bilyük ruhi vasfı gayesine en kısa 
yoldan giden insan elindeki silnhn hük
metmesini bilen insandır. Beşerin şaş
mıyan hakikati budur. Hava silfilıı üs
tün bir kaliteye sahip olmadan zafere 
konmnz. Zafer, tekniğe hAkim olan, ru
hi kabiliyeti üstün olan insan:n kadri
dir. 

Milletbnizin teıt!k kabiliyeti ümidin 
üstündedir. Şimdiye kadar aldı~ımız ne
ticelerin vasatisi Türk hava sil!\hını kul
lananların kalitelerini hiç bir zaman bu 
saftan daha aşağı göstermemiştir. Fakat 
biz buna rağmen- daha iyi neticeler, da
ha ~stün rekorlar tesis edeceğiz, Türk 
teknık kabiliyetini ve ruhi verimini arb
racağız. 

üçüncü vazife göklerden gelecek fela
ket]ere kRijı iyi mtichf<"odır. Bu miida
faanın birinci merhalesi şehirlerin, ka
sabalnnn kendilerini bir hedef olmak 
imk5nından kurtarmalarıdır. Sehirlerin, 
kasabaların ışıklarını kısarak, kendileri
ni saklıyarak, ve bu ışıkları bir vatan 
sırn gibi içlerinde biriktirerek, harice 
sızdırmadan muhafaza etmeleri §arttır. 

Bundan sonra gelecek şartları söyle
meğe hacet yoktur. O eskidenberi bildi
~miz manada vatan mUdafan.!ıdır. Türk 
gökleri znfer güneşlerini hakkiyle başar
mak şartlyle ..... -·-Lord Ha lif aks 

Dün Kordel Hull'e 
görüştü 

Vaşington 25 (A.A) - İngiliz. büyük 
elçisi Lord Halüaks bugUn ilk re.sm! zi
yareti yaparak Amerika hariciye nazırı 
B. Kordel Hull ile görüşmüştür. 

Lord Halifaks B. Ruzvelte beyaz sa
rayda itimatnamesini Pazartesi günü 
verecektir. 

Roman yada Alman 
parası geç mi yor 

Bükrcş 25 (A.A) - Romanya banka
sı, halkı Alman parasiylc tediyatı kabul 
etmemeğe davet etmiştir. Şimdiye ka
dar Alınan parasını kabul etmiş olanlar 
31 ikinci Kanun tarihine kadar Roman
ya bankasına giderek ellerindeki mark
ları Rumen parasiyle değiştireceklerdir. 
Diğer bir karara göre, ecnebi parala

rın Alman parasiyle d!ği~tirlxv sı de 
yauk edilmektedir, 
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Ticaret ve lktısat veki
letleı·i birleştirilecek nıi? 

iaşe vekaleti ihdası - 'afıa 
Vekili Istanbula ~itti 

x•x~~-~~~-

Ank::ra 25 (Telefonla) - Naf1a vekili Ali Fuat Cebesoy bugün !stnnbula. ha· 
reket etmİiitir. 

:lstanbuJ, 25 (Telefonla) - Ank<lradan verilen haberlere göre Ticaret ve ile· 
tısat vekaletlerinin birleştirilmesi ve iaşe işleri için de müstakil bir vek&let ih· 
dası hususwıda bir cereyan baş göstermiştir. Bu mesele hakkında htikümetin 
nasıl bir karara varacağı malum değildir. 

Eritrede bir lta!
yan ~eneralı 

esir edildi 
ltalyanlar Habeşia
tanda bir cok kara-, 
kolları terkettiler 

Kahire 25 (A.A) - Orta şark İngiliz 
kuvvetleri başkumandanlığının tebliği: 

Libyada dün nkşam ileri unsurlarımız 
Demenin taloiben beş kilometre şar
kında d~manln temas halinde bulunu
yordu. Düşmanın orta bi.iyükH.ikte fank
lariyle yapılan muharebede bir dilşman 
kolu dağıtılmış, iki düşman tankı alın
mış ve dört tank tahrip edilmiştir. Ha
rekat muvaffakıyetle inkişaf etmektedir. 

Tobnıkta esirlerin sayılmasına de
vam edilmiştir. Esirlerin adedi 20 bin
den aşağı değildir. Çok mühim mih.-tar
da toplar ve harp levazımının tadadı 
de'Vam etmektedir. 

Eritrede Siro ve Aykotanın şarkında 
harekfit inki~ clrnektcdir. Aralarında 
bir liva kumandanı general olmak üzere 
di.ismandan 600 esir aldık. İki top ve bir 
çok otomobiller iğtinam ettik. 

Habeşistanda Metemmanın şarkında 
tazyikimiz artmaktadır. Habe~ vatan
perverleri memleket dahilinde muvaffa
kıyetli hareketlerde bulunuyorlar. İtal
yanlar bir çok karakollan terketmişler
dir. 

Kenynda hududun bizim tnrafımızda
ki düşman miifrezelcri tardedilmi.5 ve 
keşif kollo.nmız hududun ep y içeı·isin
de düşman arazisinde faaliyet halinde 
bulunrnnktaclırlar. 

-*,,,,,,,,,,,,,. 

Cörcil müdafaa 
l ' 

h tla:r nı ezdi 
Londra 25 (A.A) - Bnşvekil B. 

Vinston Çörçil dün Duvr mmtakası ve 
sahil boyunca cenup müdafaa hatlannı 
gezmiştir. B. Ruzveltin şahsi mümessili 
B. Hopkins bu ziyaretinde başvekile re· 
faket eden zevat arasında bulunuyordu. ___ _.. ..... _._ .... _ 

Yunan -Italyan 
iıarbı 

- Baştaralı 1 inci Sahi/ede -
cilretli bir çevirme hareketi ile aşağıda 
bulunan İtalyan cüzütamını kaçırtmıştır. 
Bu İtalyan kuvvetleri acele ricatleri es
nasında bir çok harp mah.emesi bırak
mışlardır. 

Dün alınan esirler arasında iki İtal
yan binbaşısı vardır. Bunlarln görüş
tüın. Her ikisinden de, cephenin diğeı· 
kısımlarından yakında getirilmiş bir fır
kaya mensup olduklarını öğrendim. 
Bunlar fırkalarının dağıldığını ve asker
lerin çetin bir vaziyette kaldığını, dört 
gün yiyet?eksiz bırakıldıklarını bildir
mişlerdir. Meşhur Toskana kurtlan fır
kasının dağılmış olduğunu bu esirler 
de teyit etmişlerdir. Bunlar, Arnavut
luk cephesindeki yirmi ltalyan fırRasın
dan 7 sinin tamamiyle bozulduğunu ka
bul ediyorlar. 

Muharebeler devam etmekte ve kıta
larımız durmadan ilerlemektedir. 

Yunanharbı 
- Bastartılı 1 inci Sahifede -

de hiç bir ilerileyiş kaydedememisler
dir. Hava faaliyeti geniş olmamıştır. Ma
arnafih, tncriliz ve yunan tayyareleri El
basan ve Koklin yolları boyunca İtalyan 
mevzilerini bombardıman etmişlerdir. 

Atina ~5 (A.A) - Yunan resm! tebli
ği: 

cMenit harekat esnaSlnda mUhlm 
muvaffakıyetler elde ettik. Kıtalarmıız 
tarafından yüz kadar esir alınmış ve kill
liyetli miktarda harp malzemesi iğtinam 
edilmiştir.> 

Atina 25 (A.A) - Yunan resmi sfü:
cüsilnün bildirdimne göre, 21-24 Sonkfı
nun tarihine kadar Yunan kuvvetleri 
tarafmdnn, ::ıralannda iki binbası ve 17 
kücük subay bulunmak üz.ere 5.10 kadar 
ttalvan esiri alınmıştır. 

Fena hava ı:;artlanna rağmen Yunan 
kıtaatı taarruzlarına devam ederek cep
henin merkez kısmında yeniden müs
tahkem mevkiler ve tepeler zaptetmiş
lerdir. 

Atina 25 (A.A) - Yunan emniyet 
nezaretinin bir tebliği.ne göre, memle
ket dahilinde dünkü gUn su~ :.iÇliıde 
~~tir. 

oman yada 

Asiler bazı petrol ku· 
yularını kestiler 

Horia Sima hala asiler 
elinde bulunan 
Braşovadacbr •• 
Moskova, 25 (A.A) - Tas ajansı, Zo

ranın Bükreşten aldığı bir haberi ne!J
rebnektedir. Bu habere ~Öre Demir mu· 
hafızlar Blcssideki petrol kuyularını 
kesmislcrdir. Askeıi kıts>Jar üniversite
de araştırmalar yapmışlardır. Üniversi· 
te etrafında tank latalarından bir kor• 
don tesis edilmiş bulunuyor. 
Bükreş, 25 (A.A) - Romanyada SÜ· 

Hın teessüs etmiştir. General Antones
ko memlekette şu veya bu gibi hfidise
lcrin teke.rrürünU hnkfu1sız kılacnk mU· 
tecanis bir hükümet kurrna~a ~ışmak· 
tadır. 
Bükreşte Normal fnalıyet başlamışbr. 

Halk işleriyle mesguldür ve müttefikan 
Antoneskonun arkasındadır. Mücrimle-
rin silratle cezalandırılmnsını istemek· 
tedir. 

Horia Sima arastırılınaktadır, şimdiye 
kadar bulunamamıştır. Bnzı haberlere 
göre Horia Sima, hfılu asiler elinde ol
duğu söylenen Braşova\ n iltica etmiş
tir. -·-lspanga cocuk dOş .. r. 

meği menetti 
Madrit 25 (A.A) - Nazırlar heyeti 

devlet reisi genc>ral Frankonun riyaseti 
altında iki gündenberi yaptığı toplantı
lara nihayet vermiştir. Bu içtimalarda 
bir çok mühim kanunlar kabul edilmis
tir. Neşredilen bir emirname ile :milli 
pasif müdafaa teşkilatı kurulacaktır. Bir 
kanun çocuk düşürmeyı mencbnektedir. 

(534) siyasi mahkfım hakkında af ka
rarım muhtevi bir kanun çıknrılmıştır. 
Diğer bir kanun k!iğıt istihlakini taluilt 
etmektedir. Kabul edilen en mühim bir 
kanun da emiryollarına aittir. Şirket
lere nit bulunan demirydhı şebekeleri 
tedricen millilcstirilecekür. -·--İs;panyada tuğyan 

Madrid, 25 (A.A) - 'I\ığyanlar üc; 
eyalette bir çok hasarntı mucip olmuş
tur. Bir cok evler harap olmuştur. Ekil
miş tarlalar sular altında kalmıştır. Nak· 
li:vat sekteye uğramıştır. İki kişi ölmüş· 
tüı·. 

Makineye 
Verilirken 

Amerikanın lngilterege 
gardım meselesi 

etrafında -·-Vaşington 25 (A.A) - Amerika Bir-
lc.şik devletlerinin sabık Fransa bii vük 
elçisi Bullittr bugün mcbusan mecliSi
nin hariciye encUmeni huzurunda yar· 
dm1 kanun projesi hakkında fikirlerini 
anlatmıştır. Bullettr demi~ir ki: 

Amerika Birleş;!: devletlerinin 1n~il
tereyc yardımının iki hududu vardır. 
Amerika harp ilan etm1yecek ve ac;1• ... .-i 
ve bahri muhasaınata teşebbüs evlt>mi· 
veccktir. Fakat Amerika Birle.,ik devlet
leri bugi.in o derece tehlikededir ki mü· 
dafaa vasıtnları ve aleCerinin müessir 
surette kullanılması bahsinde alırıncnk 
knrarl::ır halen Amerika hürumn maruz 
bulım~ydı, ne kadar hayati bir mahi
vet alnc:rık idivse o kadar haynt!dir. 
Amerikanın hizzat 'kendisinin mildafna· 
sı adına tngiltereye yardım lazımdır. 
Fyer tngiliz bahriv~si orta~ıın kalkar 
ve Amerika Birleşik devlctlf.'riniu iki 
okyanos donanmasın ha7.ır olması.,datı 
evvel Atlantik ve vnhut Pa.c;ifikte huki
miyet totaliterler"· .ııecer!:e gnro yarıJJ1 
kürrec;inin istill\~ı hPmen h<'men ırı hak
kak olncaktır. Amerika Birlesik d vlet· 
lerinin bahriyesi buelin hticuma karŞı 
koymak icin hazır de~ildir. An erika 
Birleşik devletlerinin hazırlnnmnk için 
zaman kazanması lazımdır. MağlCıbiye
tin önüne geçmek için en emin çare 
Amerika Birleşik devletlerinin barbe' 
girmesi olurdu. Fakat memleket har~ 
sUrUklenİnemeğe azmetmiş bulunmak· 
~. 


