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,Sivasta kayakcılık ilerliyor 
HAKKI OCAKOOLU 

ABONE $ERAİTİ 

DEVAM MÜDDEf',I'f Türkiye icln Harlc lcln 
Senelik ..... _ 1400 2900 
Alb aylık .. ,_, 750 1650 

GUnii ~ecmiş nüshalar (25) kuruştur-c r E L E F O N : 2697 

• ~i\'as. 27 (A.A) - Kayakçılık kursu Uınm· 
miim etmiştir. Hafüının ilk giinlerinde genfler 
cjf.tıncn,cr tnrafındnn programlı olarak yeti • 
tirihnektc, tatil günlerinde memur '\C subaylar 
ebcrsizler ynpmakCadırlnr. Dün de kayakçılar 
ınanga halinde '\'C muzikn ile civar tepelerde 
t:ılimler yapmışlardır. Bu ekzersizlcre '\'ali de 
ıstir:>k etmiştir. v-------' llen° ml'ncforecatından gazetemiz mesut lyet kabul etmez Cümhuriveıin ue Cümhuriyct ea€"lerinin tıek{:isi, sabahları çıkar sivast gazetedir YEN1 ASIR Matbaaı::ındn bncıılmıcıtır 

luıl. cmlann Ajnl. el lngıl"iZlGe bır.A1'ııklar ııuıkiııclt hifcnlc, tiifenh ı·e 
-111ilhimmaıtan bir parti 
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1 ava Alman 
lş1!ali altındc 

-·-
ltalya artık müsavi haklara 

malik bir arkadaş değildir. 
HCZTeket serbestisini haybe
den bir memlehet mukadde
ratını vasisinin keyfine ter· 
ketmiş demektir. .... 

ŞEVKET BİLGi~ 

• anover cıvan 
bombalandı 

INGILIZ TAYYARELERi 
SALiMEN DONDÜLER 

Londra 27 (A.A) - Dün gece İn· 
giliz hava kuvvetlerine mensup kü
c:ük bombardıman teşekkülleri tara
fından Hanovr mıntnkası üzerinde 
harekat yapıldığı öğrenilmiştir. Sa
nayi mıntakasınn bir kaç bomba 
atılmıştır. lki bUyiik bir küçlik yan
gın çıkarılmıştır. Harekata iştirak 

i eden bütün tayyarelerimiz salimen 
f üslerme> <lönmfü;tiiı 

•)~._..,......_ -·-·- -·-·-·-•-••a-a) 

Tobru ta aıınmı ola 
esirler 25 bi de fazla 

• annd 
b re-

atı i kişaf 
ediyor 

italyanlaP Eritre e 
Haberi tahliye 
eıı·ıer •• 
Kahire 27 (A.A) - lngiliz u~·u· 

mi karargahı tebliği: 
Deme mıntakasında harekatımız 

şayanı memnuniyet bir tarzda inki· 
ıaf etmektedir. T obrukta aldığımız 
esirler 25 bini geçmiştir. 22 ıi orta 
28 i hafif elli tank iğtinam ettik. 
Alınan topların tadadı devam edi
yor. 

Eritredc Agoradan ve Baretti 
mevkilerini tutan dii§mana karşı 
tazyikimiz artmaktadır. ltalyanlar 
Haberi tahliye etmiılerdir. 

Bu harekatta elimize 11 O dan 
fazla esir geçmiştir. 
Habeşistanda Metemma'da hare

katımız terakkiler kaydederken da
hilden Habeş vatanperverlerinin ye· 
ni rnuvaffakıyetleri bildirilmektedir. 

ltalyan somalisinde muvaffakı
yetle tetevvüç eden karşılaşmalar 
yapılmıştır. 

tNG1LtZLER ŞlDDETLt HAVA 
HÜCUMLARI YAPTILAR 
Kahire 27 (A.A) - İngiliz hava kuv

vetlerinin tebliği: Dilnkü Pazar gUnil 
Libyada Berka tayyare meydanı bom
bardıman edilmiştir. Hangarlar ve bnzı 

- Sonu 4 üncü Sahi/ede -

Alman_l'a, İn~iltere harbini knzanınnk 
lmsusunda İtalyanın yardımından rok 
ecylcr beklemişti. İtal:ran deni:ı ve ha· 
va Jm'\'\'etlcrinin Akdeı1izde İngiliz ha· 
kimi.yetine iiliim dnrbesi indirecekleri
ni, Libyada '\'e şarki Akdcnizdcki ital
Yan ordularının Biiyiik Britan~ n iınpa· 
ratorlu~unıı cnn C\'indcn \'urncnklnrıııı 
fimit etmişti. 

Mareşal Gr~ ;ı.aninin sil nh gi.imlcldi
leri, Sidi Rarrmıiye sarktı.klan zaman, 
Alman rnd:ı.·oları : ııŞimdi harbin siklet 
mnrkezi Akd uize intikal etmiştir. in. 
~iltcrc, ndnlnrnıdnn bnskn ~erde de annit· 
lüp edilebilir .. • diyorlardı. 
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Mihver propagandası haftalar. hatta 
nylarca bu nakaratı tchnr etmekle knl· 
rnamıs, ayni zamanda Grnçyanİl i Mısı
nn fntilıi olarak sclamlnmağa Jıazırlan
nu j 1 llu tatlı riiya, general Va\ cll'in 
rnUıtıf,S ~uıuruğuım ind"rdif!i giinc ka
dar de\-am etti. Sonrn Mısın istilaya tc
schhii eden orduların bir snlmn köpii
ğii gibi dağıldığını gördük. Ricnt, İtnl-
3 nn ordularında panik Jıavn ı l·nrattı. 
Sidi Bnrranidcn sökiin eden kuvvetler 
ne Sollumdn, ne Bnrdiyadn, ne de Tob
ruktn tutunamadılar. Bunun biricik ma
nası sh nh glimleklilerin sıfın tiikettiklc
ıidir. 

l\fı ır artık tehlikc:rn maruz değildir. 
Buna mukabil Fasİ'it imparntorlu~ru son 
filnlerini ya ıyor. Arnnvutluldn, Libyn
da, Habeşistandn. Eritrcde, İtalyan So
mali inde hep nvni ho1.gun ha'\ ası ''ar
dır. İnsanlığın en mukaddes haklarına 
ı:öz dikenler, milletlerin mü t::ıkil yaşa· 
mak hnklnrından ili'ınihav~ mnhruın edi· 
leccklerini zannedenler · ilahi bir iııti
lmrnla knr ılnşmıc;lnrdır. Arnavutluk ı:i· 
bi Habeşi tnnın da merhnmctsiz miistev· 
linin zulmiindr.n kurhılacai:rı giinler ya
kındır. Fn ist İtalya 1935 senesinde Ha
h sistanm istila mı medeni insanlığın 
muk~n·emetinc karşı luııanılmış bir zn
fer suretinde gö tcm1i ti. ~imdi hu zıı. 
fer bina mm nasıl nkılmnktn oldu~unu 
~örüyor. 

Japon bcışkmnamlanı general Sugiyema kukla Nankin 
ile beraber 

hükümefüım reisi 

Fa ist impoıratorluğuımıı inhidamı bu 
harbin nihayet bir saflıasıdır. Asıl kat'i 
ı:afha şiiphe e<lilemez ki bundan sonra 
ı:elecektir. 

JAPO A HARiCiYE Pt A
Zlff I TEHDiT EDIYO 

Japonya, Ame
rika barba ka
rışırsa teahhü-
dünü yapacak 
Sov yerleri ikna için 
fedakarlığa aa hazır 

itah•anın hezimeti diin~·anm her tara· 
l~nda nıunZ7.am nkb.ler vütuda getirmİ$· 
tır. Kızıl ordunun fikirlerini neşreden 
•Kızıl Yıldız• gazetesi hu münasebetle 
ııcşrettii('i makalede diyor ki : .. tngilte
ı enin knznndı~ı zafer inkar edilemez 
1tntynn z.-ıyiatı muazuım mıdır? • Japon bahriyesi, Ameri· 

Bunu sonnağn 1iizum yoktur. italya Jıa f .IOSllfttJ JıGl!ŞI hİÇ air 
tın kadar n~'Ir <lnrbclerdcn sonra hfüa 
mııkn\•emete muktedir midir? lfü:.cc nsıl şeyi tesadüfe 
t.>:limnesi lli'llm gelen e' hudur... ltıralımıya.calı •• 

Simdi her tıırnfta hu sual sorulmak- '.l'o~o. 27 (A.A) .....,, Hariciye nazırı 
tadır .: l\Intsuoka Jınriciyc cnciimeninde beyn· 

- ltal)a ne ~npacak? r.atuıda, Japonya tarafından Maııı;;uride 
Alman stratejileri, İtalyanın ArJ\avut· girl İICll hareketin medcu.iyct tarihinin 

Juktn \'e Libyad:ıki hezimetleri Alman- ım ınc um bir lınreketin hnşlangıcı ol
l'anınw stratejik mc,·kiini riddi . surette dui:u hakkımln Amerikn hariciye nau
rnrstı~ına kani olduklnrından Itnlynya n Kordel Hul tarafından söylenilen söz
miihiın askeri lnıv,•etler ~önderınek sn- lerc ccvnp vererek dcmistir M : 
!'~tiyle haıı ihtivat tedbirleri nlına~a uHuliiu beyanatı vak'nları tersine ı;;e
lüzt~m g~rmii~lcrdir B!ı tedbirler, zan· virmekt}r· ~l~nç~ıri .hadisesi cnternnsyo
ncdıJmec;ın kı sadece Italyııyı miinfcrit nal vnzıyctının ınkisafmın bir ncticesi
sulh .Y~Pnınktnn ıncn ıQin nluımıştır? dir. Stntiikonun ihlalini kat'iyen isteıni
~c~çı ltalynıı milleti bir çorap sökii~ yen Anglo Snkson!a~ Jap?ııynyı mii kiil 
g!b! ~evam eden bozgunlardan hunnlmıs '\'nziyete sokmak ıçın dannn statiikoyu 
gıbıdır. Harp hcvctıını yerine dc.rin lıir bozı rni!a hn11r buluıımuslardır. Japon
ha~·nl sukutun un sebebi~ et verdiği yeis yan n ga~ c ... i ~ulhı;;u ve miireffeh biiyiik 
kaım olmuştur. O artık kendisini feln- sarlıi bir Asya kurmaktır. Çünkii artık 
~~~e süriikliycnle~n ~lcr . oldui:'Unu r?tuhnt "e istisınnr ~talmmm~tır •. Aın:· 
,... Yor. Fnht ı ):crındek• tuzyık o kadar rıkn garp yan kiimısmdc haklın bır mı
, nnnsızdll' Jn felaketine boyun eğmek- hıza malik*. 

C)onu 2 inci Sahilede - - Sonu 4 üncü Sahi/ede -
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Hindiç·ni • igam harbı 
Tokyo te 'as
s tta bul ndu 
MAMAFiH ASKER[ HARE· 

KAT DEVAM EDlYOR ..• 
Nevyork 27 (A.A) - Aso.syetede 

Presse Bankoktan bildirdiğine göre 
Siyam hariciye nazırı Fransız - Si
yam ihtilafında Japonyanm tav~ut 

- Sonu 3 üncü Sahi/ede -•n •-•-• .,_,_ ••-•- a ..- ••• 
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Y111ı.an toçıı.sıı atef hattında 

N esai ve Adli~~e ln~liz halkının 
nazırları da maneviyatı 

~aliba mevkuf mükemmeldir 
--····--

Esfıi dahiliye nazırının uSizin mücadelenizle 
ııurıuna dizilmedlği Demofırasi yaşamağa 
IJJldirUlyor.. devam etmelidir .. n 
Blikreş 27 (A.A) - Havas ajansı bil· Londra, 27 (A.A) - Amcrikada son 

diriyor: Demir muhafıı.larm rcis.i Horya ıcisicilmhur intihaba.mda cümhuriyet
Simnnın tevkifi haberi ısrarla dolaşmnk· ·el partinin reisicümhur namzedi olup 
t.2dır. Bazı rivayetlere tförc Horya Sima diln aksam Londrayn gelen B. V nnder 
Bükreşin merkez mahallelerinde, bazı Vilki bugün İngilız istihbarat nezaretin
rivayctlerc göre ise Braşovada bir va- de İngiliz, miltlt fik ve bihıraf gazeteci
gonda yakalanmıştır. Ü.zerinde mühim lerle J?Öriişmüşti.ır. 
miktarda para bulunmuştur. Bu husus- B. Vilki İngiltcrf'de iknmet program1-
ta tebliğ neşred.ilmcmiştir. nı ncık kalpliliğiyle anfatınıs ve su su-

Mcsai ve adliye nazırlarının tevkifi retle ifade etmiştir : 
hakkında malömat yoktur. Eski dahili· - Anıcrikamn brı it hh \ ı:ıtanda:-.ı sı· 
ye nazırı Petroviçesko C'Vinde mevkuf- futiylc memleketinize ı:eldim. P::mıpor-
tur. Kurşuna dizildiği yalandır. - Sonu 4 üncü Sahil~e -
...-ı-D C r-·-·-·-· •-il··- - -·-lıf-..... 1-a.-tt_D_I_~ ...... ......... -ı- .._ ~ 

1 anya 
t ki Fransız as-
kerinin terhi

sini istedi 
Marefal "Graçyanı,, 

de azlolundu --AL ANLAR AFRIKADA ITAL • 
YAYA NASIL YARDI 

EDECEKLER? 

f 

z n 
mahv 

zsa 
ldu" -----«>- -

-

Bir lngiliz muharriri 
böyle diyor --··----

«B, MUSSOLINI ARTU 
ORDUSU UN BAŞKU· 

ANDA 1 DEGIL.,.)) 

f. 

"1~ nci ita yan 
ordusu da rica
ta mecbur ol
mak üzere ••• 

itaı~a ilıtısadi ballım· 
da nda teslim 
oımaaa mah1ıtim •• 
Atina, f7 (AA) - Dün akşam ne§

redilen Yunan tebliği: 
Tam muvafCnkıyetle neticelelcnen mev 

zil hareketlerde bir kaç esir aldık. 
Atina, 27 (AA) _.._ Dahili t"mniyet 

ncznretinn tebliği: 
Memleket dnhilinde dün gece üku· 

net hüküm iirmüştür. ... 
TEPE.DE.LEN MINTAKASJNDE 
Radyo gazett>sine göre Tepedclen 

mıntakasmda çok muhim bir mevzi olnn 
TTebeşinn dağ silsilesine karşı Yunan 
ordusunun harekatı inkişaf etmektedir. 
Bu hart"knt muvaffak olunca l 1 inci 
Jtalynn ordusu umumi ricnte mecbur 
olacaktır. 

ıTALYA. ıKTlSADl ZEHıRLEN
MEôE \ E TESLiM OLMACA 
MAHKUM 
Atina, 27 (A.A) - Atina ajansı 

bildiriyor: 
Yunanistnnın Pnris elçiliği eski mat• 

buat direktörü, sabık meb'uslnrdan ik
tısatcı Leon Mnkasun citnlyn iktısndi 
tesemmümc mahkumdur> isimli maka· 
lesi radyo ıle neşredilmiştir. 

- Sonu 4 üncü SnMff'rle -

Radyo gazetesine göre ltalyadan 
gelen haberler bu memleketteki ka
l'l§ıkhklar hakkında verilen maluma
h teyit ediyor. Kan§ıklıklar haflıca 

Londra, 27 (A.A) - Garvin ~azdıgı lğtma edilen tm Harda ı b·nni 

§İmali ltalyada Milanoda vuku bul
muttur. Almanların Milano demir
yolunu i§galleri altına aldıklan bil
diriliyor. ltalyaya Alman kıtalan 
gelmekte devam ediyor. 

Buna Mussolini ile Hitler arasın
daki on mülakatta karar verilmiş
tir. 

Bu mülakatta aynı zamanda Lib
yaya orduyu tensik için Alman 8U

baylarımn gönderilmesine de karar 
Verildiği söyleniyor. Almanlar iaşe 
ve techizat işleriyle yakından alaka
dar olacaklardır. 

- Sonu 3 Üncü Sahifede -

bir mnknledc diyor ki : Yunan neferi tctktk ediyor 
•Akdenizdcki parlıık nmvnffnkıyetle-

rinıiz, ınU.ttefikinı iz. Yunnnhlann ~-,,,.,..ı,.i"ıi•ii .. ıi·ii ... ı'ı-·11..,11ıi·ıı-ii-11 ... ii•ıı .. ii•ıı .. ı'i-ıı"'iı-ıı .. ıi ... 11 .. 1 .. ""ı;ı .. ı7,..ıi ... ii-ıii ' 

vutluktnki znferlerı ve itnlyanm ruyn- ·-·-·-·-·-·-·-·-··---·-·-• 
sındnn feci uyanışı... İşte hep bunlar 
Aıneriknmn gayretlerini nrttırarak tcrn- SON DAKiKA 
zinin gözünü tamamen 1ngiltere tarnfı· 
na tevirmcsinden evvel Almanları Bü
ytik Britnnynyı imha ederek harbi ka
ummak hususımdaki gayretlerini nrttır
maj!a evketmcktedir, Biz biitün tehli· 
kelere knrşı tetikteyiz... Fevkaliıde lmv· 
\•etli maneviyata. f evkaliidc kuvvetli si· 
lfıhlara malikiz. İngiliz milleti her ihti· 
male karşı hnurdır, disiı>linlidir. Nnzi 
kudreti en Umil-;iz bir teşebbiis karşısın· 
dadır. Eğer Hitlcr hazırlamakta oldu!!_u 
dnrbcde derhal muvaUak o)nına.z&ı mih· 
ver diin ·n önünde ebedil en iruis ede
cckfü. 

Bir hnftn evvel yapı]an Hitler - Mus· 
- Sonu S üncü Sahifede -
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eni Rumen ka
binesi Lejyoner· 

siz kı..ruldu 
Hezaretlerin çoğu gene• 
rollere verildi, mühim 
ıevlılf et icra edildi .. 

BUkreş, 27 (A.A) - Yeni Rumen len· 
bincsi kurulnm hır. Geııeral Antones· 
ko bas"ekulcttl', general Dimitri Popes· 
ko dnhil~·e nezaretinde kalmaktadır. 

Adliye nezareti temyiz mahkemesi 
milşa'\irlcrinden bir zata, propaganda 
n zarcti B. Çranniçe te'\ di edilmiştir. 
Kalan difer nczaretlerin hepsine ~ene· 
nıllcr getirilmiştir. Yeni kabinede hi1; 
bir lciyoncr bulnnmadıi.rı gibi eski reii· 
me mensup tn hiı;; bir ahsiyct yoktur .. 
Her şeyden cvv l nskeri ve teknik bir 
hUkümet olan \cm kabL'lcnin sas vazi· 
fesini, ınemk'kct nizamı yeniden tcsıs 
etmc:k 'e son s<'nl lc:r znrfındn muhtelif 
rejiınlcrm vukun tirdi~i zararları tel;. 
fi eylemek tc$ki1 C'OPC'ektiı· 

DÖRT MÜHİI\l Th'VKİF 
Bt.ikreş, 27 (A.A) Rom.m:vndaki 

hfidiseler nctic sine c sabıl, dahiliye na· 
zırı B. P1·oviçeslw sabık matbuat v~ 
r,ropa~. ndn mtistc rı B. Konsumt, a
bık sıhhi:t c, ıs 'e s sy al yardım nazın 
Jnscenchi, s.ıbık P 'ıs umum miıdürü B. 
Seka 1 vkif cdilmi ı~. 

B. Jlon a Sim. n il tevkifi hakkındaki 
şavialar resmi sol> ıyrtler tara{ından 
ynlanlanmıstır. -



SAHİFE 2 YEHf AnR 28 SON KAMUN SAU 

l'Gl'UI ve lıadınlılı 
•••••••••••••• 

Tarihe geçen muhteşem 
kadın hükümdarlar 

ŞEHİR D;ABERLERİ 
Son ~ünlerde 

Meş,..,,. IUeoptdHI. A~rilıanm lıeşfini temin kasaplık hay
eden ıuuıın ldtldhndar • Marı reresın hayatı... van az geliyor 

Hafta sonuna kadar hepıi &atılacak 
------------------x•x-------------------

ltalva Alman 
Işg_ali altında 

ltalya artılı müavi 
malik bir arkadat deiilJı' 
Hareket urbenuini lıa 
den bir -..lelret maW 
rafını va.isinin lteylinit t 
lıetmif tl-/t!ir. 

İngiltere ve Rnsyaya azamet ııeren .simalar- -·--
Yazan: tsMAlL tLHAN 

Dün akşama kadar 27 
milyon kilo tütün satıldı - Baftaralı 1 inci Sahi/etle -

len ~ çare ı:öremiyor. Bununla 
raber büyük sanayi şehirlerinde sık 
baıı ırösteren nümayisler, arbedeler 
man zimamdarlanna vaıivetin dddi 
ınekte oldui:unu hatırlatnııst:ır. i le lıir 
taraftan •'aşist reiiminin tchlikevc d · 
ııı i ihtiman, di~er taratlan Aİman..r 
nın kendi stratejik eınni ·eti İtalya 
bayati noktalarına Almnn fırkaları 
'evkini nıudp olmu~tur. Alman erkıil' 
harbiyesini büyük endi$e ·e d~üren iJıl 
yakın tehlikeden hah..,dilmektedir : 

KLEOPATRA (CLEOPATRAJ' 
Tarihin en gll7.el kadını olaralı: tanınan 

Kleopatrn, arkasında ihtiras, kan, ölüm 
dolu biiyük bir insan kalabalığı bıraka
rak tam 39 yaşında öldü. Dünyanın ya
rısını avucu içine alan o zamanki Ro
ma ve Romayı elinde tutan Sezar (Ce
ırat), Kleopatrarun önünde diz çöktü. 
Sczardan sonra memleketini istilt.ya kal
kan Romalı general Anıoine'ın ön!ine 
altın yaldlzlı tahtrevanın içinde yarı 
çıplak çıktığı zaman Kleopatra bir ba
kı<iyle o meşhur fatihi fethetmişti. Bir 
müddet Antoine gibi Oktave'i de teshir 

t ..,e',lc kalktı. Maksadı tahtını ve bah
tmı kurtarmaktı. Oktave, onu huzmuna 
ke bul etmekle beraber bir kerre olsun 
h 'zünü kaldınp Kleopatranın yüzüne 
b . krııadl. Kleopatra, put gı'bl duran Ok
ıa,·e'i teshir edeıniyecej!;ini anladıktan 
sonra sarayına döndti ve intihar ıııtl. 

Kleopatranın k'ndinl llldUrmesini i:Ci 
~ kilde rivayet ederler. Birincisi: lncir 
dolu b.r sepet içinde odasına zehirli bir 
yıl·' ı; tirtti. Geceleyin yemekten son
ra Oktave·a bir mektup yazdı, Antoine'in 
~an .. a gömülmesini rica etti, sonra ya
tajtınJ uzandı. sepetteki yılanı ı;ö.ğstin<' 
alarak onun dişleriyle zehirlendi ve der
hal oldü. 

Tarihlerin çoğuna geçen rivayet bu
dur. 

!kinci bir ıivayet te Kleopatranın sa
çında ve içi boş bir altın tırkmde sak
ladığı yılan zclıirln.i memesine sokarak 
intihar ettiği şeklindt'dir. 

Kleopaltanın ismi kadın ve kralice 
olarak tarihin en meşhur slınalan ara
sına girdi. 

tSABELLE CATHOLtQUE: 
Madriyal'de doğdu. Zarif, ihtiraıılı, 

sert ve kazandığı cenkler esnasında giy
diği gömleği biı· yıl arkasından çıkannı
yar.ak kadar da hurnfata inanan bir ka
dmdı. 

Portugal kralını Tere ve Albufeı·ada 
ııa~lup edernk tacını kazandı. Kocasının 

çok kuvvetli bir milşaviri idi. Maliyede 
intizamı temin eden kanunlar tertip et
ti. Maurları Grennden sürüp atan da 
yine lsabellc Catholique'tlr. Eğer bıı 
kadlna hfiktlındar yardım ctmı>s V''' 
Kristal Kolomb (Chrlstophe Colomb )
un bUy!ik keşif seyahatine çıkm:ısma. 
AmM"ikayı, bu ~·eni dilnyayı bulmasına 
im k5n yoktu. 

MAR! TERES (MAR!E THERESE); 
Almanya imparatoriçesi, Macaristan 

k:raliçC'si, Avwturya Arşidüşesi Marie 
Therese 1717 de Viyaaada doi?du. Baba
sı imparator altıncı Charles'tir. Marie 
Therese 1736 yılında François Loraine 
ile evlendi. D!inyaya altı tane çocuk g~ 
tirdi. Bunlardan blrl Fransa kraliçesi 
Mari Antu\'llllet (Marie Antoinette) tir. 
Marie Tberesc bUtün hayatınea tebaası 
t:mıfıncbn .son derecede sevilmiş bir l. ·;. 
kllmdardır. İmparatoriçe uzun çalı ~ -
!arla mallyeyl ıslah etti, muallim mek
tepleri açtı, Osmanlılar \'e ŞarlclılaP fu. 
mıinas<!het.i kolaylaştı'""18k için cŞark 
dilleri mektebi> ni tesis etti. son zam:ın
lara kadar Avrupada büyük bir şö'luet 
taşt}'llll Theresian ı.ı:ı mile """"stnl d vü
' uda getirdi. 

Bir gün cesur bir askeri taburundan 
c ·kararak herk ,in önUnde ktıcakladığını 
, 'ki derler. Böyle jestlerin bir hlikli n
darın her turlü muvaffakıyete erm~sine, 
'ut - ferler kazannın ıa 1>ü •ilk aruU 
o u :ıkk:ıktır. 

Pnı"V .. kralı büyük Fr 1ri "'· kc .dfai
le haı bet .ıi ve siyasette düşm.ını ol· 
maktan geri kalm•T' ol lcı,,u halde hu 
değerli kadının vofatını:la ağlamıt, <ken
di n v'i ve altanat için bir •er•fti de-
miştir ' 

VfKTORYA (VfCTORIAı 
1819 tarihinde doğan Vikt<ırya, lngil

ere tahtma tıktığı zaman. ancnk 18 ya
mda ıd n1' k Ed"nr dö K~ntle ~.,, de 

Cabourg Pttn3t'. ı Luiz Vilttorya ı n kı-
'lr1'ır. 

Vik 01;;a l!f.10 ta akranlarınd.1n Ptens 
Alberlc evlenmişti. Bir kaç çocu!C 

luöi olınustu. Kendisinden •onra kral 
dan yedinci F.dvard hu <;<ıcııldann en 
ı. iJW idnr. 

ViktoJ'Yll, hükümdar olmak haysiye- Et fiatJeri ;yülı.seldi.. 
tiyle en bahtiyar bir insandlr. Tam 64 Elımelılerde tcq ve 
yJ azamet ve haşmet içinde saltanat lıam çılınuumm selJefJi 
sUrmilştür, Fakat kadın ve anne olınak İı.ınirde son günlerde Konyadan ve di· 
itibariyle çok talihsizdir. Çünkü bü.ylik ğer yerlerden kasaplık hayvan gelmedi
bir aşkla sevdiği kocasını pek l"l'ken i!i gibi Bergama ve havalisinde çıkan 
kaybetmiş, genç yaşında dul kalmış ol- çiçek hastalıgı münasebetiyle oradan da 
duğu gibi bir kaç evlat acısı da çekııılt- koyun gelmemektedir, 
ti!'. Bu yilzdm mezbahada bir kaç gün-

Vıktoryanın zamanında İngiltere bir denberi gayet mahdut miktarda hayvan 
ı;c;ı~ m~ vakalara ~t ohnuştur. 1ıı- kesilmektedir, 
gilız nıılletı zeki,"'.'": bu:az. sert ?lmakla Daruı etinin fiatı ko;ıun eti fiatına yak
beraber hir anne gıbı müşfik ve ıyi olan laşıU1Stır. Koyun ve körpe kuzu Mi 70-
bu ka~ etrafında çözülmez bir kil~ 80 kuruşa kadar fırlamıştır. 
le halinde toplanın.ıştı. EKMEK MESELESİ 
Vikt?~ ~ldüğU zaman tebruısınm Ekmeklerde taş ve kum parçalan çık-

matemı buyuk oldu. ınası üzerine belediye tetkikat yapını'!-
ELIZ~ET (EL!ZABETH): tır. Bunun sebebi, toprak mahsulleri ofi-
<Erkeksiz kadın> unvanı verilml~ olan $irun tanzim satışından İmıire verdiği 

bu ~dın h~ümdar, lııgilte:_e .ıarihinin buğdaylarda ta.< bulunması olduğu an
en müh~ sı~lanndan ~e hukumdarla- la~ılmıştır, 
nı;ıdan birid.ır. Çocuklu~": betbaht geç- Belediye, ofıse müracaatle bu nokta 
mış olan Elizabet, kendL<UJe mukadder üzerine ehenuni\·et verilrneııini istemiş-
olan milşkUl vazifeyi büyük bir zeki ile tir. · 
~dar: etın~~i~ bilmiş, bilhassa politika Dii(er taraftan fırınlarda sıkı kontrol 
ışl_eı·~d buyuk muvaffakıyetler l!ostcı·- altında tutulacaktır. 
mLŞhl". 

--~~~~-x.x--------------

Çe,me ııe Ala~atı tütünleri alınıyor • Ziraat IHın• 
lıası heyeti Muğla vilayetlne gitti .. 

------------x•x------------~ 
T!itün sat.şiarına dUn de mıntakaını· dar tamamen satılmasına intizar 9dili-

zın her yerinde devam edilmiştir. yor. 
Tütünleri satılmıyan ve müdahale sa-

tışı yapılması lüzumu hissedilen Çeşme
de dün yerli ürünler ve Türk tütün liıni. 
ted firmaları faaliyet göstermişlerdir. 
Çeşme merkeziyle Alaçatıda mevcut tü
tlinler hemen satın alınacaktır. 

Tütün lşlel'inl tetkik eylemek ve pi
yasaya daha bilyük bir hız vermek için 
tedbir almağa gelen ziraat bankası he
yeti Muğla villiyetlne gitmiştir. Muğla 
ve Millistaki tütünlerin variyeti tetkik 
edilerek, kalan tUUlnler kl\milen satın 
a lınacakttt. 

R"sıni makamlara gelen ı:nalQınata 
göre dün akşama kadar Ege mıntaka
sında 27 milyon kilo tütün satılmıştır. 
Ege tütün rekoltesinin hafta sonuna ka-

* 
Bu sene, Ege tiitilnleri dahil olmak 

üzere Tıirkiye tütün rekoltesi 70 milyon 
kilo hesap t'dilıni;tir. Geçen seneden 
muhtelif ınıntakalarda henüz satılmamış 
20 milyon kilo tUtUn mevcut olduğuna 
göre, meınlekette halen 90 milyoıı kilo 
tütUn mevcut olduğu anl~ılır. 

Ege piyasasında yapılan satışlarla, bu 
seneki Türkiye tütün rekoltesinin ~·arısı 
müstahsil elinden çıkmış oluyor. 

Tütünlerimiz için 941 senesi bir uğur 
senesi sayılmaktadır Diğer mıniakal r
da mevcut tütUnler!n de ınüşterisl var
dır. Ve bunlar da değer fiallı! satılacak
tır. 

Birinci tehlike : Dt-ıııP \'C Binltll•İ..,ı. 
zaptından sonra tamanıPn serbest kalıt
cnk olan Orta rl, onlnsuna ınen,_ 
ku,' etlerin Sic: i?va nda"ıoına akın etınr 
lcri ilıtima!idır. ;\lıııanl.ır İtalvan ılr 
niz ku,·\·ctlcrinin iu~ilizlt>:re te~limi ' .. 
~·a Akdeniıdc İngiliz ticaret ~rıniJcrht9 
tam bir faa!i~·ct '*'rbesti<iniıı bahşı ~·ıııi 
nctit-clcr doğuracak olan hu barekı·l9 
rnani 4 lmak i in,. i.;;ticale lüzum rörmUoJı" 
!erdir. Sicil\l\daki deniz \'P hnva iisl 
'-İmdiden Alınanların kontrolü ,..Jtı ı• 
~irmiştir, 

İkinci tehlike\ c clirıtt• Zora nanun" 
daki llnlııar ı:azet~sl hmu su suretle 
nnlatıvor : 

Elizabct Avrupa tarihinde derin izler 
bır::ıkmı.ş, büyUk kadın hükümdarlar
dandır. 

Pamuk ambalajları naııl olacak? Emvali metru
ke tasfiye 

ediliyor 

.. \~unanlılar111 İtalyan ,-izmt'sinin t=k .. 
ı·csi ile A\·lonya arasındaki bo~azı il('" 

mak ll'şdıbü~leri Almnnlan en tok dil
~ündi.iren bir harekrttjr, Yunanhlar Av· 
lonya)·ı iş::nl ederlerse bütün Adriyatik 
~cnizi in~iliz doııamna! ıua acdmtS ol•'" 
•aktır .. Hö\ ı., bir hareket ,·elnı1 İlah·• 
uzerin<ic tc.-.ir vapn1akta kalınıyarak. 
u_vni zarn'.ında :\t!inih \.'<" \'i'."·a11a~·ı tt•h· 
dit edeeektir.• 

RUSYA ll\IPARATORIC~;.51 KATE-
RtN II: . 

Tarihte ün alan kadınlann en büyük
lı:-rinden olan Katerin, Alınandır, An
halt prensesi olarak 1729 da doğmuştur. 
Tarihte şu lakaplarla anılır: •Büyük 
Katerin>, <Şimal Semiramisi>. 

Katerin, siyasette oldu~ kadar göniil 
işlerinde ve edebiyatta, ııüzel sanatlarda 
da lln almı..<tır. BUyük Petronun eserini 
takip ederek yeni bir Rusya yaratmağa 
çalıştı. Şehirler inşa ettirdi. Kanunlar, 
tıpta, askerlikte faydalı yenilikler yaptı. 
Sarayına zamanın filozoflanru davet 
ederdi. Grimm. Voltaire. Diderot bunl8J' 
meyanındAdır. Bu kadar sayısız işler 
arasında giin basına bir il:;ık değiştirme-
1(1 de asla ihmal etmezdi. Lehistanın son 
krallarından Putyanovski ile Mnreşal 
Potemkin v" Amiral Orlof hunların en 
meshurlarındandır 

Katerin 1796 da öldü ve tarihte Rus
ya için şükranla anılacak çok büyük bir 
ad bıralctı. 

Otoriter, sert bir kadındı. Fakat ge
ni} bir görüşü ve keskin bir zekAsı var
dı. Asrının en bUybk hUkUmdarlanndan 
biri olmu.<to. 

* Tarihe isimleri geçen bu büyük sima-
lar, kadının bazan bir erkek gibi en mü
him, en muhteşem vazifelerin başına 
goçehil •ce ıni ispııt etmiş olmıyor mu? 

Borsa --·-
UZÜ"I 

115 Artur Lafont 
64 N. ÜzUmcU 
42 l M. Beşikı;i 
35 M. H. Nazlı 
27 P. Klark ve N 
1 O Falk Sol·d:ım 
9 Y. T. Talilt 
8 iiro \'e ~Ü 
8 H. Alanyalı 
3 P. Mı1mlef 

321 i Yek!ın 
221360 Eski vckiin 
221681 l Umumi vekiin 

17 50 
25 
12 
26 

ih. 16 
18 50 
~l 
35 
22 50 
26 

27 
28 
31 25 
30 
29 
18 50 
~2 
35 
22 50 
26 

Pamuk balyelerinin şek
line dair yeni kararlar • 

Sarfedllen müsbet mesai neticesinde 
mevcut 37 bin emvali rnetri\ke dosyasın-- ------<x•x dan 27 bininin muamelel•ri intaç t'dil-

Balyalal'ın elJ'adı ve ldlosu teslJft edffdL l'endz mistlr. Tasfiye islerine ~k bir dik
olmalı şartile eslıl lıanaw~e de lıuDandabUecelı katle devam edılmekten•.r 
Pamuk amba.lBjlarının muntazam bir 10 - Yukanda yazılı maddelere nlU· EMRAZJ SARiYE 

şekilde yapılabilmesi için İzmir pamuk halli hareket t'denler odalar kanununun HAS!' AH ESİNDE .. 
ihracatçılan birlii\i tarafından hazırla· beşinci maddesine istinaden cezalandın- Vali B. Fuad Tuksal [y._raberinde Sıh
nan proje, ticaret odası meclisince ttot. lacaktır. Türk ceza kanununun madde! hat müdürü Dr. Cevdet Saracoğlu bu
kilc edilmiş ve aşağıdaki kararlar ittihaz mahsusasına tevfikan oda tarafından da lunduğu halde Emrazı sariy& hastanesi-
olunmuştıır: ayrıca takibat ~·apılacalrlır. rıe giderek tetkiklerde bulunm~. 

J -·--1 - Pamuk, bnlyalan karı.şık ve ıs- Muvakkat madde ı _ Harp dolayı- · · 
lak olarak pı-eselenmiyecek, içerisine ist- siyle piyasada yeni kanaviçe bulunma· J6 Y A.ŞIHDA iKi 
liın, çekirdek kınğı atılmıyacaktır.. KIZ MESELESİ •• 

2 - Balyalarda yeni kanaviçe kulla- dığı takdirde temiz ve sağlam olmak §ar-
nılması mecburidir. tiyle eski kanaviçe kullanılır. İlciceşınelikte 792 inci ..... kak.ta Saban 

a - Balyalarm ağırlığı alivre satış- Muvakkat madde Z _ Bu kararlar oğlu Haydann 16 yaşında bir kızcağızı 
lara esas teşkil etmek için (200) kilo- pamuk mıntalmmız dahilinde a!Akacıa::. evinde alıkoydu~ görülmti<. tahkikata 
d B , d 5 d"' ti yl odalan • __ ,...., başlanılmıştır. ur. u nısbet azami yüz e aşağı, yu- .,;er caret ve sana uonum- - ~da 615 inci sokakta 
k ol bilir. .._dikkat nazarına al.marak takip olun- kl!mtlrcll AU ojtlu Yasarın ayni mah:ı\-

4 - Pamu satışlarında dara tenzil ması ve böylelikle mat!Op menfaat ve lede oturan 16 yaşında hir kızı kacırdı-
edilmez. n~ticelerin husnl bulması l<;in keyfiyet ıtı iddia olunmu.ıı. Uıkibata ba.şlanılınıs-

5 - Her balyanın ilzerlnde fabrika- vilayete anedllecelttlr. tır. 
nın L"mi, ınarkası. balya numarası ve 
altıncı maddeye göre taayyün edcc<'k 
olan tlpl yazılacaktır. Hurda 

ması 

incirlerin satıl
tenıin olundu 

Bulııar ııazct<"Si bu oc-.riyatiyle Yo
naııistana endirekt bir tehdit ""''\lnnok 
i~ trnıistir. Zora demek :sti~·or ki A ,., 
' ..,yaya kar'! Yunan ileri hareketi Al-
cınlarm Arnarntluk harekatına d~o

Oan d~i';ruya alfıkadar ot"1ulannı muci" 
c!nıu!'.fur. Bu iddianın nP derl"('e isrı.bt.>t· 
lj ıı 1 -h1ğun11 hllmivf'ruı. ''alnrz suna k.ı· 

·· ki ,ı\.lnıanyu, İtalvenın nıııkayenıef 
' \\'etini. ka ·hetıııesindcn tr1-.;lnnmıstır 
Alnıan~·a, lıı~iıtorenin 1'cndis1nö Akde· 
nizrlt"n d~ trhdit t>·d.f•hi1t•(·~ini anlrunı~· 
tır. 

İtal"ada Alınan ~keri i .. (alinin gc# 
ni l<"nlf'.,,inf:' hasltca scbt-"p hu obtı eerck· 
tir. F'a:-.İ">( ı11athııatının -..il:ih nı'kadaslığ1 
iddialarına rain1cn İtaly·ul ıui11eti ,\) .. 
ınan İ"-Zalini Fransız milletinden dahtı 
nz hosııııtsuzlııkla karsı!n·acak detiltlir. 
O bu suretle enela kendi kudretsizli
liini ııonra da Aı-n ,·kwcti altma ıı-ir· 
ıli~ni anlamı<tır. :IJe,hıır İnl!iliz muhar
riri G»r\'İnin !,Ö,\-lodik;i Eibi. İtalya artık 
ınüsa\'l haklara ınulik bir R kada• de
l:ildir. llarckct •crlıesti<ini ka\'botnıi 
c..lan hir nıen11l"ket ınukad Jerotını \ n i~ 
inin l r•\fİllt" tcrketm' · dcn1Pkt.ir. 

~EV~ET n•ı.c H 

Ankararadv ·su 
8.00 program ve me!lılt·Jc.et t va-

6 - Her yıl pamuk mwsimi girmeden 
borsanın mUmeyyiz heyeti pamuk tip.. 
!erini tesbit ve alakadar fabrikalara teb
liğ t'der. Mevsin:ıc göre mümeyyiz heyet 
lüzum hasıl olursa tiplerde değişiklikleı· 
yapar. Milmoyyiz heyetin te.,bit edece
ği tipler ve bu tiplerde icap ettikçe ya
pacağı tadiller, borsa tarafından alaka
,1,...ıara mevsimden evvel bildirilir. Ve 
bu tip)..,. vaki olacak tebliğden sonra 
yüriirlUğe girer. 

----------------:ıt•x ıı, 8.0'1 aıan• h berleri 8 10 mÜ7 k' 

7 - B sinci maddede yazı 1.ı marka, 
numara ve isimden maada ara ;;ıtc<la
,.,uda balaylann üzerine başka ııun,.;ra, 
cnarka ve isim konmıyacaktır. Ancak ih
racat esnasında ihracatçının marka ve 
numarası ve l mi ;-azılır. 

8 - Balyaların ebadl esa• itibariyle 
şu suretle te•hit edilmiştir. 

!'arına Satq lıooperatlfler birliği, ortalılarından (pi.). s.45 Q oo ev kadını - vemek li .. 
,.a,,_. m'"_.a .. •Uin ,. a-... IJul nJ d f tosı, 1 L. JO P'°"' ram ve memlek t .aaı 
, ,,,... ..,. .. n.> e ..... e una Gri a a ıyor .. ayarı, ıı.H müzik Tı:ırkçe ... rkı ar 

------"•" (pi/. ll.50 •i•n• haberlerı 1 l 05 mü· 
!znıir incir ve Uzfun tarım sat~ koo- alıika.siyle temin edi'cn bu netice inCJl' zik: pik lorla tiırkçP .. rkılar. 11.20 1 ~ 

peratifleri birliği, ortaklarından gayri mllstahsilleri.ui pek ziyade sevindir="- müzik· (pl) 18 00 pra aram ve mero
milstalıslllerin elinde bulunaıı hurdala· tir. Diğ r senclerdekine nazaran 1Q40 leket ıaat av arı 18,0 3 müzık · (pi ) . 
rı da satın almağa başlaınıştır. Malı1m hurda rekoltesi kıyas kabul etıniyecek 18. '30 konuşma {çiltcıntn atı), 18,4S 
ol<luğu üzere bu sene hurda ihracat li· derecede fazla olmamasına ral!rıon l>u- ınıiz!k· (çilıçının ••alı) 19.00 m;izık: 
sansı yalnız kooperatifler birliğine ve- gün için hurda davası kalmadığını gör- karo· ••es ve tel bırl:~ı , 19,30 mcın· 
rilmlştir. ınek Cümhuriyet hüküm~tinln müstait- lehi saat a}arı v~ nıans h.ıberlen, )9, 

No. 7 
No. 8 

Uzunluğu 110 sanlİ'n 
16 Genlşlig1 85 :o 
20 YUkaekliği · 6S :> 

Geçen sene Jıurda ihracı serbest iken silleri daima koruyan isabetli tedbir ve 45 muzik • lası! h•vell, ıo. 1 S radvo ga
müstahsil ve mutavassıtlar ellerinde bu- müdahalelerinin bir neticesidir. zetesi. 20.45 mıizık: (hukuk ilmini yay
lanan hurdayı Haziran ayına kadar sa- Kooperatifler birliğlnln hurda müba- ma kurumu adına avukat lbr. hını K..
tamaını.ş ve bir çokları yok paha.;ına el- yaatını süratle ikmal t'decc"ini ve n ai- mal: i>lümün aıle hukuku vo h vMın· 
den çıkardıkları gibi bir kısı:n hurda· Jannı satamamak yüziinden >Ikıntıda da husule ıı · rdıgi netıce>). 21.45 r.ıü-
1.'.ır da ihraç edilememesi y{lzUnden te- kalmış olan müstahsillere yeni istihsal ıik' radyo • !on ork~trası. 22, 30 rnem· 
hammür ederek bozulmuştu. Bu sene ise senesi içın muhtaç oldukları parayı bu leket aaı .ıyan. ajans haberleri, borsa· 
•atış kooperatt.fierl birliği vaktinde ha· suretle 1~min ederek yüzlerıni gülılü- !ar fiatierı, 22.4S müzik· rad)·o salon 

No. 9 
No. 10 

İSCIR 
308 Serıf Reınzı 
243 M. İzmir oi!lu 
135 M. Beşikçi 
116 B. Yerli ürlinlcr 
R2 İzzi , . ., Ali Fe ci 
50 H. Seııbes 
40 N. ÜzUmeü 
30 A. H. Albavrak 

1004 Yekfın 
' E:-.ki \·L·kün 

• -,, Umw"i vekiiıı 

25 SO Çenber ade<lı 6 adet 
31 Ancak şimdiki halde faaliyl.'lte bulu-

13 25 13 25 nan fabrikaların bu ebatta ba);"a yap
T :ıo 7 50 mıya teşkl!Atı müsait olmadığı için bu 
7 375 8 25 l(iinkli vaziyet devam edecek ve tabit 
7 15 hal avdet ettikten azami üç yıl •onra 

11 75 16 ııs fabrikalar yukarıda yazılı ebada uygun 
9 25 11 prese yapahUreek bir hale lfra!t edil-
R 50 10 50 mlş olacaklardır. 

ıı 50 11 50 9 - Tabii halin avdetinden .sonra ye· 
niden tesi< edilecek prese fabrikaları se
kizinci nıa<lrlt•vc uygun olarak kurula
cak~ır 

rekete geçerek hıırda incirleri doğrudan receğlni ilınit ediyoruz. orkestrası programının dev•mı, 21.IJO 
doğruya müstah,l!den ve geçen sened~- --·- muzik: (pi.). 21,25 21,30 varınki pro-
kine ~azaran daha iyi flaUerle mübayaa Kü~ü yanlıesiciler! ııram "' kapanı· 
t'<!e~eginl ilin etınlştlr. HenUz Kin°;"~· Kececllerde 12 yaşında İdris oi\lu --·--
sanı ayında olmamıza rağmen blrhğın Kndrl Avtas ve 11 yaı;ında Slikrii oglu Flat Miil'crJıabe i.$fe,.j 
bütün hurdayı ihraç iınkAnlannı temine Yusuf Avcı, Kamer Ertııncım mantosu İzmir fiat ıııiır.ık.b..' """nuı· kadrosu 
ın_uvaffak olduğunu memmınly.,Ue l!Ö- cebinden he.• lira paraııını vanke•icilik tamaınlanınnk ÜZl!rrdir l'iin venid"n bi, 
rUTy?ruz. suretiyle caldıklan lddiasiyl~ tııhılınu - ınemur ~elmıştır Gel~n memurların 

ıcaret vekaletinin yüksek himaye v• !ardır. LeP.-4 ra!ı tırılmaga bıı•l .. uınıstır. 

41········~··································································:·········· \·oımoge lilzum görmemişti. Yoksa Rez- P<"l'f.e\· taodlk etti: sol'gllya çekti: Böyle birşey hıç aklıına g lmemisti 7.o
ten Cenıilın beni'll hakkımdakı his.<ıı a· 
tını her te.sad!lf ettiği gene kıza ;,Jıar 
etmedigine eınln mi.;;in • 

~ ~ RUYUK l~İKA YE i i 
• • • • 

zan onu tamamen kendine bağlamış mı - Evet, Bandırmada t~tık. Sizin 
bulunuyordu? Gülen bu noktalar üze- namınıza hen de ona te,,ekklir ettim. 
rinde fazla durmak istemiyor, unutma- - Anlattı, çUnkU ai7.den evvel o gelip : ..••...•• ~ ...•.............••••..•...................••••••.....••.•..••••• : ......... : 
ğa çalışıyordu. Unutmak !atıyordu. gi~ seyahati hakkında bana taınamlyle 

Umu)n,ıyan Saadet Genılilı:, Orhangazi... tznık gö!Unün tafsi!At verdi. Sizi gördUiünU de .sllyle
lltlf sahilleri, Yalova, İzmit ... Nihayet di. Hatta otomobille .lstahlıula dönmek 
lstanbul! Pertev iyi yoldaflık ve rehber- için vapurdan fazla zaman koymıyaca
llk etmlş, yorulmadan, her tarafı gez. ğınızı ilmit ediyordu. Burada kalsaydı 
mele lmkin bularak seyahatin soıı mer- gezinUlerinize o da iştirak ederdi. Ne 
balelerini ıeçirınlJlerdL Işıldak. :V9PJ9- yazık ki mezuniyeti bitmiş. YAZAN: ~ Yır.DiZ 

- 74 - nl. her ~tiği yerde gözleri kamaştın- Gnlen teyzesinin bahriyelilere olan 
yor, simdi Gillenln eli altında ~ muti zaafını bil1rdi. Belki de Cemille kendi

nt· nt n l nllarunızın istikameti değ:iş
ııl! tli ~m un ile Bursa ara!fl.nda epey 

me!"afe variır Buna karar \re-nnezden 
f"\'\·rl size- hir C"evap horC'"lu olduğ:11rnu 
kabul Pdı,p ·u nı. 

P rtev, Gı.ilenin ellerini daim" ,.ileri 
tı.r sıncfa tııta~k sorrlu: 

- Bu cc\'lllnn müspet olma,ına calı
..- · :ık mwnız 7 

GIJ!en; 
- Yoo' dt'dı. biıyle mütareke c>lmaz. 

f!lsabha sarıları evvelden bent nlu r 
·Uya• E,,n bir mütareke kahııl edıyo

rum, hir fJıhtat dr~il! 
Portev. avu lan içinde esu· olan eDerı 
da ına ~rittirM"ek harareti• öptU: 

- İşte tnUtarekeyi mühürledik: dedi. bir çocuk ııtbi, her emre itaat ediyordu. sini evlendirnıeğl bile aklına koymuftu. * Mfizildi leoma sesi Cazibe teyzeyi ka- Hoş, bu hususta Cemil hiç bir teınayUl 
Bundan SOr."a seyahatin seyri değişti. pıya k()ftUl'du. Teyze kız kucaklafblar. izhar etmemişti ya ... Cemil, kelebekler 

tklsl de yalnı• tatilin bu son on gilniin- Cazibe teyze Pmevin elini sıkarlıe te- ıılbi bir çiçekten diğerine knJan hercai 
den ı.tıfad~ c•ıneğe baktılar. Pertev Ade- şekkürlerhıl bildirdi: bir arkadaştı. Yalnız bu son çiçeğinden 
la dellfın4' Gtileni eğlendirecek vesi- - Arlık rahatım, dedi. Dogru9U Gü- istediği gibi bal alamamıştı. 
iPier lat rc!ı~·..,, ona bilmediği bu yer- l<'nin bu seyahati bana dert olın\l§tıı. Pertev, ayrılırken Giilene sordu: 
!eri lllzek~ gezdiriyordu. Bursada iki Aklıma ne fena ııevler gelirorılu. - 1.tanbula inmlyocek mlainb.• 
gun bJddar ve zevkli bir zaman gl'\'.ir- Cazihe teyze Pertev! ve Smnsnnıla - İnmez olur ınuyum ya? Artık oto-
diler.g:ıen İstanhuldan Samsuna mı Gülenle ~ğını bniyordu, Pert.- nıol>ilime tamamen hlkim oldum. Tc\'
d7e- • BUJDya mı?. Bunu şlmdılik vin annesiyle ahbaplıkları vardı: zom de tatlı canını btına emanet edebl
düfllmnlyordu. ~ günlerin acı intiba- - Gülenin sizinle birlikt.- döıımeafne lir. Yaruı t~slcüdardan araba vapurlylc 
"!rı Yllftf )'ll\'RŞ ~inmelde beraber, kal- pek nıemnım oldum. dedi. Gider'km mu .lstaııhula ıı çe~ ve Uk zJyar..ıl slzc
binde ~yan. bir. yara vardl. Rasim Cemile emanet etmişthn. Sizden 1,1 ol- yapaca~ız. Sınıdilik ııil•el banyo 11tıp lyf.. 
onu.nla eglenoııış mıydı? A:vrılL'llaı,nrlan masın, bütlin bahriyeliler ~ibi pek ki- ce dinlenmekten baska ihtiyacım yok. 
herı onu nrrıın<"mtş. ızahat ıstt'n1efe v~ya bardır. Pı..;rll-'V ayrıllnca, Cazibe t.eyze Güleni 

- Anlat bakayım, deli kız! O şeytan 
&raba.<ıiyle dait (epe dolaşırlı:en beşına 
bir kaza aelınedl ya? 

GUlan gUldU: 
- GQrUoyrswı ya, tey&eciiiııı, ı.apa 

sr.ğlam geldim. Biraz yoruldum run.ma, 
ho.şça vakıt geçirdiğimi zannediyorum. 

Cutbe teyze gllz kırptı: 
- Göı·U}-orum. Yol~ bulmakta 'hiç 

nıüşklildta teaa<l!tf ctıneınlşshı. Yalnız 
artık hunlardan blıinl devamlılaştınnak 
sırast gelmedi mi? 

-- Aınan teyze, sen ele gelir selmez 
Pertev gibi bu bahAI mi açıyorsun? 

- Nasıl, o da mı? 
~ Anlıyamadım. o da mı ne demek? 
C..zib~ tep.e kahkahayı butı: 
- Şu demek ki Cemil de sana karşı 

!!knyt değil. 
- lvi bir arkadaş . 
~ Bundan daha fazla bil' ,er 61;ı.ma

dıılına ınilteesııif. 
- Sana kal .. , onun bu tce'!Bliflinü 

hcnır.n t~lrıiin etınrliviın. ıle~il mi" 
- Onun veya bunun.. Cemil gihi 

yakışıklı bir hahriyC'lı\i heğen:nlyor mu
sun'! 

- Begcnm!'mPk: n1evzuubahs değil. 

- Öyle benziyor. Bun:. n daha iıl 
tahkik edebilirsin. 

- Benim pek itimadtffı yok. 

Cazibe teyze: 
- Bak kızıın. <t ıu Hor erk"k az çok 

her güzel kızn korta yapar. Fakat hun
lardan hil'iııi crgec onu bağlar Bu •enin 
elinde. 

- Biı·az da gönlümde obnalı. tene' 
- Peki, gönlünde olan hangisi~ Cemil 

mi! Pertev mi? Yo'k..'3 bir ha kası mı~ 
- Bllmi.rorını1 . Galiba hiç biri•! ne· 

ili. Hem bunları . Mra konuşalım. olur 
mu leyzeciı!ı:n? Sin"di hl'n 00'1yomn ko
şuyorum. 

Cazihe teyu ;·eııcninin arkasınıl>n 
ha;-ran h•yı·an baktı. Ne kadar l(iit i
di: lstedij:i crbğl kendio~ bağfoma•ı 
nıuhnkkak gorUnUyordu. F~t buna 
raltınen halinden blr şeyler gizlediği hH· 
il idi. AcahA hu IM!yaha!t• OülPn kalbini 
çaldll'mış mı idi? 

-( Bitmeclı )-
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Rallıeulnde 
•••••••••• 

Kızılay menfaatine veri
len parlak kon~er 

-----~~-~~.x 

2 s scnat süren Jıonser J:ıpırdamnadan, ses çılıar· 
, madan, ııatta nefes IJile aımalttan 

ııorııuıaralı dinJenUdL 
------x-.x 

Jzmır Halkevindc Kızılay menfaatine '!esler yükseldi,. dans havalar.ı duyuldu. 
1 '- parlak ve ınuvaffak oldu ikinci kısımdakı (Bethowen)ın aontında ven en .:onscr · 'f d 

Salon temiz bir dinleyici zümre ıle dol- dııno. keman, çelo bP-rab,.rlik ve ı a e 
muştu. Programın başını (Mozart) ın -le bihakkın muvaffak oldular. A~legro, 
Si bPıııol majör sonatı i gal ediyordu. ';cherzo ve rondolarda bııze? sakın ba
Pıanodn S. Gokte-pe kemanda A.Bravn zen oynak havalar akıp •eçtıler., . 
Celloda, N. Sami be tekiırın karaktcris- Pror,ramın ikı b lan ı ında ıkı f~z
tık ruhunu ınce ve yumu ak h ssasiyc- la ciddi ve wuzun ~ren P.trç~ldrın agır 
tıni k , rnyll!lı bı knbılıyetle ifadı.- ('t- olmMınn rarrmt"n. ~ınl yıcılerı çok s~k
tiler. (Lar betto) da instri.ımanlar(Al· madı rerıt Hılmının Pre ıdunde pıa
ler.ro) don daha hakimdiler. Mf'lodi bu nı t s~li t rolü aldı. ~an tl .ır bu c.·scr
trio ıçerı inde dola tı durdu, nihayet de- dıgerleri kadar dıssonant se~ler k~l-
ıt·hı bır sukün ile- sustu J-.nmamış, modern olmakt m hır a~ ~ç-

(All ) d ... k. · d d h tinabı onu daha muvaffakıyete gotur-egretto ıger ı ısın en a a ~ 

canh ve faaldı. Mozart burada kuvvet m N. Sa . . T" ,_ .... t b' 1<l 
· · F' ld b b ı . mının urKusu am ır şar ı ve en rıiye sahıpdı. ına e era er ı- h d ·ı b' · 1 · · · d .. · h f .. 1" .. - 1 • d"li 'b' ı'keıı ru ve uyuşu ı e ızı >ır 'I: ect ıçcrsın c gı mu a aza guç ugı... ııa e ı r gı ı b k 

d tonc olan bir iki esde kulaklardan ırUln 11
: ,.._ li (A . ) d 

k el vı '-A:ma n nımato sun n en· 
ar(mPa 

1 
) • ( • l . nl ) . d C 1 teresan -.. e orijinal zorlukları kolaylıkla 

. opper . ın guze gu er .1
1
n .e e - başarabilen pianist şımdı bır akropbat-

lut N. Samı bu tanınmış, sevı mış par· 1_. l (R b · ff) (P lich' 1 
c;avı iyi çaldı Ancak, cello bir az de- t

1
1·). ,~ e :. mkdnıno d tn· 0

• ıre • 
uı ordc olma aydı.... Pıano dıi;terleri ~ ın e:··· lhatt leh e ~rı, _ nuans darı, 

b b d d b · ··k b' k b·ı· tl e vıteslcn, 'l:e sı er şeyı rosterıyor u-
ı un n 8 uvu ır ·a ı ıye e r - . d" . h k. d' p kl 

( '- · (C l ) N t" 'nu" kı keıı ı ıne a ım ı. arma arına aoe:nt cttı. o teımann ın oc ırn . d F b' d k d' d 
hl li d Ak d d'" 1 · .. n emın ı .st"re ır parça n en ı u-

:, 
1 1

: bor unkn uze ";ıe"ıne r ıı::mr ) u lnr ı k tıvordu 1 üzumundan b r az 
e':l.ler } ıne ır az çı} or u f zl "uratlt• çalm ına n - men onu t k-

(Cluck) Ün (Cavotte) oynıtk, tıf'&- dir, m J"flck k bıl miydı} 
e ve etueı kaynağı idı. Orta kmm1Ar- . . 
dl'!kı meolHkolı çok sürmeden ha taki ( B t?~wen) ın trıosu da mun" ffakı-
suh ve hoppa havaya dönerek bitti. yctle. bıttı. _ 

( we-ndsen)in Tomansını pianodan lkı buçuk saat suren bu konseı:_. kıpır-
B h k. l l el damadan, ses çıkarmadan, hntt.ı nefes 

sonra ra\ n es.ısı net a ım es er e e bil 1 k k k k d' l ild' S 
ıd n lo el d'l 11 '- e ama tan or ara ın en ı. n-a ı. u cana ya n m o ı er canı ıı. l b" "'k b' h k d k 

ifadelerind<"o ve yükselişlerden sonra onkud' )uyu k ır.kaz: ve zev ııyara 
··ı • l 'h t b ld ta ır e ter ettı . un net e nı aye u u. 

M;hter Çelebi --·-

İhtlyaçlaPonız DOKrORVH K0$E$İ 
•••••••••••• •••••••••••••••••• 

Bize binlerece değil, on 
binlerce tayyare lizın .... 

l{ürtajdan ~onra zayıflık 

~~~~~~~~x~x·~~~~----~~-

Ya havaıarımıza hfildm olacağız, ya sürüne 
.ıüıeüne can 11ePeceğlz 

Şimdi, çocuk du.şürmenin adı kil:hıj 
olduğunu, tabii, biliyorsunuz. Vaktıyle 
çocult düıtürmck btiyen udnılar ya ll&ç 
içerler, yahut maydanoz kökü kullanır· 
!Ar ve zehirlenerek tıiderlerdi, O vakit, ------x..,x çocuk annesi olmaktan çekinen betbaht 

YAZAN : SJ\LAHE'IT1N G'ONGöR kadının marifeti de meydana çıkardı. 
Hawıda uçmak, ilk defa kimin aklına etmiş olmalıyız. Halbuki kürtaj hekimliğin haklı Ya· 

ge1diğini bunıda araştıracak degilim. Yn kendi havalarımızda çelik kartal- sıtalanndandır. yalnız çocuk. düpinnek 
Yalnız, muhakkak olan bir şey , ardır: lar gibi dolaşacnğız, yahut ıtopraklanmız için değil, kadınlık uzvunda ban huta
tnsanlar, kanatsız geçen eski yılların in- üzerinde zahifoler gibi sürüne silrüne lıklara karşı da yapılır. Onun ıçin kür· 
tikamını tabiatten bol bol alıyorlar. can vereceğiz. taj bir kadına çocuk annesi olmamak 

Tayyare, gUnden gline önemini arttı· Dünyanın en :kuvvetli milleti olan için mı yapılmlf, yoku onu bir hastalık-
rıırnk o""Vrimizin en büytik kuvvet ve Türl.ün <lün~ anın en kuvvetli silahı olan tan kurtarmak için mı, ~tli olmu. Her 
h dı t olcilıtı oldu. tayyare ile de mücehhez oldugu zam n, 15ey temiz temiz yolunda gitmı . hu;hır 

Orduların ha arnbilecegi ışi, ç•knr • iktı p edec 0İ kudret. düşmanları ur- zararı da olmıyacak, diye aanılır Bun-
kl · U d a· ..ı ) l •. t e 1 " 1"dir. dandolayı, ç- -"'- annesi olmaktan kor-c. aıı iını:ıün' n n e •n'lPn C\'V , a- ~ ocwı; 

lık ol ukları tayyare n n ta in eli- Dun. hava kuru mna ıki er, üçer ya- kan bayanlar - tllhıi kendi aralannda -
yor. nı gônlümUzd n kopanı v nnekle 'azi- şu kadar defa IJcurtrıj ')'llptırdıklarını ta-

LU.P,at manası degişen kelim l rın en f mızı ıfa etmj s ... yılabıliıdik. saınzca soylerler. 
bnşmda cyürümek» var. Yürümek, ar- Falmt bugun hem çok \ermek, hem Fakat ooun zararı sonradan meydana 
tık adece bulunduğumuz yeıde say- de ııe v receksek çabul \'ermek mecbu- ç.ıkar. Valcia kürtaj, çocuk d~rcn illiç-
mnktır. riyetindeyiz. lar gibi, maydanoz :kolcu gıbı, ınaanı 

Bu müthiş imha harplerinde iyi uç- Faila beklemcge vaktimiz hlmadı. birdenbıre gbtilrmez sadece zayıflık Te-

masını bilemiycn milletlerin nasıl ye'l'* Her boş geçen günurnüz, bir tehlike ça- rir. Bu da - bir bakımdan - kürtrıj Y•P
lerde silrüruneğc mahkt1m edildiklerini nı gibi kafamızın içinde çınlamalıdır. tırmıs olan kadını memnun edecek bir 
gozlerimizle gördük. Netekiın yurdun dört köşesinden ge- şey. Zayıflamak, modanın ıstediği ve 

Harp talil, h nUz ilk ve son sozunU len haberler, bu ilahi te~akkın.un vukua birçok genç kız:lann, genç kadınların 
belki havalarda söylem ıs Ol'. Fak t, ha- geldigmi bize ınüjdeliyor. arayıp. o kadar umşıp bulamadıkla.n 

Hava kurumuna yapılan yal'Clmıların bi ha\ va ına bakim olanuyan de\ letl n or- k r 
dul n, eı eç kahir dusman t Y}nre ~kil ettiği elıraıu, Y n.iden bir ÇO çe- Anca'k zayıflık. ya,nu. ba ına lmez. 
gru lan tarafından per şan edıliyo )ar. lik kartallara malzeme tc.-daıik edecek Onunla birlikte. ~ok defa ondan önce 

Bunun en yeni misalıni Arnavutluk- bir olçüdediı'. baş ağrısı da olur. Bu da 'kadınhğın sa-
l ki Yun, ılcri h rc>k ti, bue v dL T yyare, Tayyare, Tunaıe! nından, derler, Hangı kadın ba agu-
Kuv\ tli t, ılız l v~ · re filolnrının yar· Yüzlerce değil, binlerce de d ğil, on maz, hangisinin ~ntasında ııüslti kutu-
d ıl tal\•aı 1 · at yollan hu koclar binlerce tay) are ların içinde ba ağrısına karşı m~nUT 
ıı u iı· l u· cl.ıldl bomb lanmrunış, ih- --·-- komprımelerden bulunmaz} 
t'. r i kel ]Pııne mıan vermez hava tor- Jta/vanın karıştıfı Bai airmndan başka mide bozuklu-
pılleri yavdırılınamıcı, ha ılı kara ordu- ğu, mide bozukluğu ela hemen hemen 
suoun hareka•ı. ha,•adan yapılan miite- muhakkak gibi kadınlık ,anından. Kar'bonat ilacını 
madi f!>}ı:ipl rl kafi d •recede himaye oiçın icnt etmişler, sodıı şiııe]erini neden 
edilmemiş olsa\ dı Yunan ileri bar.,keti- - Baştaralı 1 inci Sahilede - doldurmuıılar) 
nm bu kadar bllyUk bir slil'atle ınkış::J Gelen son bir habere göre Libya Halsızlik, derln bir halsizlık de gelir. 
edebilmesi şüpheli idi. ordulan kumandanı Marepl Graç- Bayan sabahleyin yataktan kalkamaz, 

H l d b. · kl ğ yanı' azledı'lmiA ve yerine evvelce kalktıktan sonra elleri bir teY tutamaz ntır ıyorum a, ızıın çocu u u- ;'< olur. Buna da kadınlığın p.ıundan de-
muz.dn en büylik slirat ündcsi, kosmak- Libyada bulunan geneml Bazz ta- nilemeue de, .spor yapanlardan lba,ka 

YAZ.ANt Or. G. A. 

Kurtajdan sonra gelen zayıflık da onun 
aynidır: Kadınlık uzuvları ameliyatle 
rahat.ız edilince ipo.fiz bo:ıulur. 

Bu gudde, fikir h&yatma da hakim 
olduğu içın kürtajdar. sonra zayıflıyan 
kad.llUll aklı ibatanda kalacaiı da temın 
edilemez, Zaten zayıflık ııelincc çok 
geçmeden ihtiyarlık clir, Kadının cıldı 
buruf\ır, benzi aaranr. Gariptir, kadın· 
lık .içuı önemli bir uzuv olan çent" bıle 
ltuçulür. 

Sö:r.un Lsa11, hiç zararaız zannedil n 
kurtaj . .çocuk anneıı;ı olmak ,i te-mı)«-n 
kadını :pk .çabu1' bır kooa .karı haline e
linr. Bu türlü r.ayıflık hastalığına k.ar 
ippfiz guddeainden ıiringalar ~ apmak 
.suretile çare ararlar. Fakat bu guddenın 
şiringaları her vakit tcsır etmedığı gıbı, 
ııe bııtka -guddeler de .karı tığından za· 
)'lflığuı ve ıhtıyarltiın öniınü almalc pek. 
guçlqir. 

C.A -·--
ltalya B. Hitlerin 
muavinleri elinde 

- Baflaralı 1 inci Sahil~de -
lini ulak.atı bu harb·n en komik bir 

hadis olmuştur. M i artık bir 
arkad.i.s de!til, bır tebaadır. Hakıkatte o 
artık bir dıktator de dcğildu-. Dıktator
~ clah.ili işlere müni'asırdır İtalya, 
Hitlcı· in paı:atorlugunun bır parçası ol
muştur. Mussolini artık kendi muharip 
ku'" etleriııın başlwmandanı olamıya
caktır. İt.:ılya, Hitlerin muavinlerinin eli
ne eçm'stir. İtalva anık büyük bır dev-
ıct olmaktan tama 1 lan r. ---·-PİNUNDIY ADA 
YElfİ MADENLER 
Helsinki. 27 (A.A) - Nazırlar mec

lisi keşfedilen yeni made'lll'rin isletilmc
cine kırar vermistir. 

( ı\1ozart) ın rondo:su ötekilerden Lam
baskn bir varlık ta ıvordu. Keman La
kadeıızada ve çift sc lrrde g-Österdiği 
çevıkl~ri ile bir akrobruıi yaptL Yalnız. 
bu kad r şiddet ifadderinde violonis-
tin na ıl sakin ve soğuk kalabildiğine 
şaştığımızı yaunaktan kendimi alıımı
vnc ğıın Kemandıı işliyen saııki onun 
parmakl rı değil otomatikman işliyen 
bir makınl" idi. Yoksa o, muhakkak ka
biliyetli ve kıymettar bir icrakA rdır. 

Hi~diçini - Sina .. hRrbı 
Tokya tavas
s,ttta bu'undu 

tı. Ucmak. erisilmez bir hoynld n ibaret- yin edilmiştir. kollarının 1..-uvvet'ne güvenen kııç tane 
ti. Özlediğimiz kimseleıden <kuşun ka- Bu d,.f;.işikliğe hayret edilmemek- kadın bulunur} • ··~· 1 
nadı ·1~ haber bekler, gurbetten m('m· -& • L'L 

tedir. Zira Marepl Graçyaninm ıu- Zayınığın yakasını bırakmayan uyku-
1"kctr> d~ncrkcn kuş olup ta uçacaı:!lmız k k 1 suzluk da. kaüınlıkta hemen hemen ta-
elirdı. Eir d bugünü gözümüzün önü· ya ordusunu idaresi ÇO ötü o muş· 

n til'('lim: Ul'mıyan mill tc '.•ürürn('k tur. Maamafih timdi Libyada ku- bii ayılabilır. öyle denilmese bıle si- KOLO~ .. VASi 
l f k kk bil Ü i d ed 'I l ttal ku t' de nirleriıı bozukluğuna atfedılir. J\ı A 

d i , ne •• lrn ·ha ı • c ver' m yor man a ı ece t yan •• ~~e .~ • Sinirlerin bozulduğu şüphesızdır. Fa-

Sal"h ddin pianoda çok t kdirimizi 
kazandı. Ajılite ve ansambl mükemmel
dL 

- Basfaralı 1 ınci Sahil Pf/e -
tekl'finde bulundur.u u, mütırcke 
akdi için bir tarih t bıt dih••t:Wi
ni ve askeri ha ·l- ı i'1 de'\;:t'Jl y-
1 ıfüiini resm"n bıl 1 .,.. ve a• •. 

l( ndi Ö"' topra :muzı \ c bu öz toın le •- 1 br ltalyanlann bulun umı l flık . 1 l . b l Eczacı KEMAi. AKTA.SIN 1 
• Ki\ mamış · • ·kat bu tür ü zaJ ı ta sın r enn ozu • tNor-· 

Uz rınde ya 1~ n vatand .. lan havad .. n di Alman müdahalesine bağlanm14- ması da ıkincı, üçiınci' derecede bir ne- RJ~~~ERECl 1z'lt '.- ,.
1
E';;j 

" le k t w·kelel'c kal'Sı korum gi- ,__ k dd &.As.. -"" .a 
bi y 'ksck olduuu k d r nazık, zik br. Bu müdahale nereden ge~e - tlcededır. Asıl bozukluk tpofız gu e- \ _. 
l~ .;ı d .. 1 b' 'f . ti·r, belli dei.!ildir. aindedır. ~-----------•af" 0 

t u v re-c e ınus ır vazı eyı 
8

. y· . ~h be . .. Alm Bu gudde hormon çıkaran guddclcrın F<"rit Hilminin (H, aret)i bu ıki -ı-
ııtkar elinde canlandı Be•teklirın k n
d' ine has üslübii ile } azdır.ı hu t"Ser ilk 
ha ldngıcı da bo tu. 1kinri kmm biraz 
u.zuıı ve birinci kadar du c:-ızip göriin
ıni} ordu. T nm yine birinci kmm canlı
lığına kavu arak bıtti 

ut t "ebl:>ii ünün F • n d n ı{t>ldı ı
ni h-ıtırlalmı tır. 

iı? • · •alan Tı'rk havn kurumu. bu ha- ır ısı e -rme gore an h . h·k' d' H . · al 
kıkatı, c rtık Ti.il'k yurdunun en ücı R kl:S- l .. Alb v· . h••kfi• t' de . cpsıne a ım ır. epsı onun emrı -

e ç111 tz l§ı u me ın n fi- tında iş nörürler. Fakat bir kadının ge-
ALAS5HtR SULH HUKUK 

FRANSI'\ T~V. S8UT 
tSTFMEl\II 8 

şelr>rınc.- duyurmuş bulunuyor. li Af ikad ki F kıtalan ., 
T ı rna r a ranıız nın be kalmasını, çocu '"gunu beale.meaini, T yare, Tcy ıan?. ayyare . 

HAKıMUCı DEN : 94,/IOS 
Alaşehirde lımaıl yıldız "'e arkadaşı 

Vıc;i 27 (A. A..J - P vııs aıansı bıl· 
clir'' r: Hindi mi - S }' m ihtilü!m
d F nsanın hic hır nebi tav .. • 
tu temet.Iı 11 b ıa 11 unuz. 
Jnpon 1ı:. vn u J2pon~ nın te b
büsü (' eııdir 

* terhisini istemİflİr. Bu talep Mar&- sonra çocuğunu doğurmasını doğrudan 
Naoplyonun ıne bul' vccız im, un- ıal~eten tarılfından reddolunm...,.. doiruya o ıdare eder. Oııll!l için kadın-

tarafından Alasehirin saka-rya mahalle
.indeu tenelceci (hacı) Mu.tafa km 
Alilne aleyhine Alqehir auJh hukuk 
mahkemeaıne açtığı taksım ve izalei 

dı .fU .. kilde tahrif edu•~ IJto 99%'1 ,._. • 8'* 'Wif iWn ......,. 'l\ina. lı~ uzuvJarJyle, bın.- çocuk yataja 
den kullanabillnz: hududunda bulunan dört ttalyan ıle munuebetlerı pek aı.kıdır. Kadınlık (Dans zigan) güzcldı ve aynı z man

d '"ır melodileri surdinli keman daha 
kı tı. cıkla tırdı. Sonra ) avnş ) nvaş 

- Harp <'tme'k icin ne lawndır? fı k d al arak 1 T 1 uzuvlannda her hangi bir ameliyat o.ba 
- Uc şey 1 - Tayyare .. 2 _ Tay- r asının ora an m . ngı ız e- ona tesir eder. bozulur. 

İı> u davasının cari muhakemesinde 
udd levh Alimenin ıknmetg!Uunm 

3 T 1 re kar-Jı kullanılmasını temın etmek- lpofız gudde i bozulunca da bütiın ~are . - a}yare. 
\ ;l h v. :ya ittnh ıı bir s ~ rdım v r- tir. guddelerin i i karı ır, vi.ıcut he lene.mez, 

meçhul b lunmaımıdnn hakkında veri
len gıyap kararının ilanen tebliğine ve 
muhakemenın 3 3 Q4 t tarihıne bıra

kılmasına k ar v rildı~ nden mezk\tr 
gun mezburenin mahkemede bızzat 'e 
ya biJı; ek.ille hazır bulunm dığı takd r
de muh kl"m nın gı~ ahında int C' edıle-

Türk h=ıv 1 kurumuna y pıl n sar- Belki de bu sebepten dolayı Ma- ne icada~ yemek yenihe bo§Una gi~er. 
dın dır. Za'llanımızın i plaı ı, bi bir reşal Pcten bu teklifi kabul etme- Onun ıçın bu gudde bo...zulunca '\'Ucut 
h' <' ma u r dan evv 1 tı:>dhirl b - mistir. Fransız devlet reisi mütare- za}ıflar. zn.}ıflar Zayı~ıgın ark ı alı
lu 1 r d'yor k rt1a d l k . . d namaL Bır bdm guc;lukle ameliyatla 

ıf bcdcl.i üze-

inat ve hlı.
miıu liı-

170 (1()1) 
Alaı ın d~ikl ıi büvuk ( r. f 1 L r) u de" ~Jd' rın an ayrı mn nıy tın e da urd ğu vakit de ıpof z guddesirun 

• t l n h tın h zıt'İıklıır nı.1.ı l e ı ır. bo ulnı ınd n ıleri elen zayıflık olur. u· • i ılln olunur (1'39) 

5aiıhli Şehir kutıibü 1 . . 
ona nızamnamesı 

M 1 ü.N N Kulüb ·n un ·a-ı 
nı - S lı ı Şehir b.-ulüb·ı - dür ve t. i 
ı ei.s \ c nıurakibi kL m kamdu. 

Madde 2 - GAYE . Kulup sıy. sctk• 
kat'ı olarcJt ı ti.eal etı "'· Gny( i y,J
nız 1 i içtim i fikir :ıtll ı \ l ınıı
bad >lt>ri \- pabıln k 1 • n a ını hır 
ar \ • .mlamak v l ı ıl " e 1 ne l ı· 
ve toplan 11. t •ı1ıu d re k nlarm v 
l arıc nd kı ı ıj rını ve o vnl 
ihth. l nnı J e ınedeııı rtl ı 'i 
U\du ktı 

iJ dde 3 
Kulubı.i 1 
Salihlinın Mıt:: t p ş mahalle md n 

f. ız !!!!Z!S? -

u Hakikati Herkes Bilmeli 
1 IOGt l\J, J~. en hirıncı kan 'kuvvet, iştiha yurntnn ''e tesirini derhal gös~ bulunmaz bir deudır.. • 
Grıp, ıw.tlc, enfloerızn, sıtıruJ gibi h"'stnlıklarn tutulmamak i~in sağlıtının IUOGENİNE kan \'e derman haplarıyle 

İ"ortalayınıı.. . .. . .. 
BIOlAENİ. 'L, dcımıa kruu tazeleyip kuV\etlcndirlr. halsizliği giderir, han~tcn ~elccck her tiır~u. mikrop~. o~dil· 

rıir. Tatlı im ı tilıa teuun eder. Sinir 'e adaleleri sağJamlaşhnr, zekU~'l yükseltir .. Bel ge\'§Ckliğı ve ademi iktida
ruı en blrmcı d~vuı.ıdır •. 

BJOGENI E kullananlar kat'iyyen kardan, kı tan soi;uldan u hava~ann. değişıncsin~en mütees.91' olnıaı.lar •• • 
Çunkii \'Üctıdu heı 1.anuın genç \C dinç hulundunır '\e bu sayede mli~bış ~ki~tlerle nctic.~cnen GRİP, ~ezle, efl~· 
cnza, ıtına ibi hnst:ılıldardan korur Bu lıastahklardnn koruıunak içın büyükler sabah, ogle, ~anı, bırer, sekiz 
ya ından Ustun çocuklar yalnız sabah, akşam birer BiOGENİNE nlınalıdıT· Basta olanlarm kurtulması için de bu bir 
mikdnr arttırılıııulıdır. HER EC7..ANEDE BULUNUR" 

bele-dl\ c ı ı ı G lip ~Iu.--al. Avnı maha\- Madde 6 AZ 1\ VE 1ÜDA VJM Ol..- keza peşinen n ~art claim~ aza duhuliye- rei , bir reis \•ekili, bk komıscr, bir ka-
led n Cuınhumt:>t Ha'k Partı ı rd i MAK $ARTLARI : si ve aidatı kadar ve muvakkat ınUda- tip ve biı' muhasip • '\eznedar intihap 
CchU Cctın, Aynı maha1fod n İzmır F. - l - Kulübe t7.a ve ı mclavım ol rak ,;ın olabilmek içlıı asgart muvakkat Aza eder. 
naf \ l Ahalı Daııkesı S ti hli şubcsı mi.ı- gırnıck ıstiyıml ı C\'\ el nwde kultıp ri- aidatı kadar nnkdi yardım vapmak lA· REİSİN VAZİFELERİ • 
duru Nul'l Gurckli A\nı rnnhallro n }a etine biı· talt.pnan.c ile tahıiren mti- zımdır. 1 - Kulübü temsil eder. 
lıükü et tab bi Rifot Evsen n} ni ına- racaat ederleı. Tnlepn 111 nin, kul" 'ıtin 5 - Üst üste iki aylık aidatını verıni· 2 - Heyeti idare toplanlılarına ıiya,. 
hallı den fııbnkator Huınit Aki . n'üessis heyetinueıı ve) .ı kulüpte cıı az ~en .Luılar azalıktan ve o nisbetteld yar- set eder. 

M ddr. ~ TESİS HEYETİ : bır ene azalık 'np nı olan fiznlaı·dan clımlarını vapmanuş olan mi.tdavtmler 3 - Dahil \'C hariçle olan muamelata 

incir MüstahsiUerine ilan 
lzmir İncir ve Üzüm tarım satış Kooperatifi ri birli.ginden: 
Müteaddit vesilelerle evvelce bildirıldiği ve hıle Birliğimizce miıs

tahsillerden doğrudan doğruya mubnyaa edilec k hurda incirlerin te
aellümii için btitün teşkilatımıza ~mir verifmi tir. 

Elinde hurdası bulunan incir müstah illerinin bir hafta zarfında en 
yakın sntı Kooperatifıne mürııca tı il"n olunm 28-29 ( 142) 

Subat 1941 z rfında SPb ke 
1) ... ve 16 ubat 0 1 mız 

V Car 
VI Bahrıbaba 
VII l<aı'tllltma 

vm GUzclyalı 
X Konak 

2) 9 ve 23 şubat 1941 naz r 
I DaragaQ 
II Tepecik 
ın Alsancak 
IV Basmah3nc 
IX Eşrefpaşa 

XV Ki.tltUrpark 

ll 11' 1 

Sektorlerinde ce"eyanm keBıleceiı 

1 m 1 ın \ t <lo \ t\ • 

d 15 d r · 
XI C ı Bul\ ı 

XIl M zarlık ba 
xm ı\ r 
XIV Gazi Bul\ n 
XVI Gwnrük. 

9 dan 15 e ltadar . 
C. Bayrakl 
D. Turan 
E.) 

) Karı;ıs aka 
· Boruov . 

Buca 
Kı, Hu 

il\ ın halkımızca bılııııı ek üzere ilan Ju-:Kulu bun ilk umumi toplantı ında aza ı:ınkal iki kışinıu Ut\'SıV' ve tezkiyesini, ınüda\ imlikten heyeti jdare kJrarlvle ait muhaberat ve evrakı te)s başına ve 
lar k hazıı bulumınlaı (T('Si ht!l etı) •ırecck :ıatın dulıulıye .• .Jdat \ c yardım nu\ ııkkaten cıkEırılırlar. Çıkanlan ha sar.f ita emirlerini de muhasip • vezne-

ni tcc;kıJ ederler. olarak verecegl meblagı ıhiıva elm<'si ve müdavimlerin yeniden abnabUmtle- darla birlikte iıJl7.a eder. _n_ur_. _____________ ----------------
M elde 5 Azalar . şarttır. ı'i ir;in geçmiş aylıu aidatının ve o nls- 4 - ilk toplantıda hcvetl idarenin tü-
l Kuluhiin daunı ve muvakkat ol- 2 - Yirmı beş yn ını doldurmuş olan bettekl nakdi Yardıınların hepsini bb"' vlbine arzedilmek üzere ani ve mUsta-

nnk z~ı iki nevi lıuı: ı vardır. Daimi lıcr kes az.a olabilmek için kulübe mtıra- cen ödemeleri ıtızımdır. t>el hususat için hami on llı'aya kadar 
zal.ıı csa~ vazıfc "'e ıncşv.aleleri Salih- caat edebilir. Ancak bu talebin daimi 6 - Hakkında daimi ilu·ac: kal'arı v~ masraf yapablllr. 

1 d olup daimi surette S<ılıhlide ikamet aza heyeti umumivesiılin tasvibine maz- ıılenler artık hiç bir sıfatla kulübe gb-e- 5 - KulUp için lUzwn görülecek ba-
ı: cl nler. mU\·nkkat azalar dn esas va- hnr olması lazımdır Bu sebeple istek1i- mezlcr. fru lrlttUp, ahçı, babç1van, garson ve sa-
7.if \ e ne qalcleı ı baskn sehirlerde ve nin vereceği talepname bir hafta mild- 7 Gerek muvakkat, gerek dahn1 ih- ire gibi müstahdemleri tutmağa veya 
Salihlıclekı ikam<:t lerı mm nkkat olan- deUe kuluhlin salonuı a asılır. Bu müd- raç uretiyle ve aerek istifa ve infisal onlan cıkarıp yerine baskalarmı alma· 
I .... rdır det zarfında daimt Azadan biri veya bir suretiyle a)'l"lllıtlar kulUpten hic bir la mezundur. 

2 - Kulublin daınıi \e ınuvnkkat ha- kaçı tarafından hakkında itiraz yapılma- hak talep edemezler. 6 - Kendisi ve reis vekili bulunma· 
lardan ~ka - MudavJm • namı altında mıs olan istekli kulübe eirml• sayılır. S - Kulübe dahil olan her Aza ve dıW zamanlarda bu vazi{emn ifasına he
ınm kkat \'e daim.i müda"imleri de hu- İdare heveti duhul muamelesini ikmal mUdavim i bu ana nizamnameyi 11ynen veti idare Azasından birini tahriren da-
lwuıbılır. ted~ keyfiyeti b~ yeni azaya bildirir. kabul etmiş sayılır. . vet eder. . 

3 ?\IU\.ıkknL .ız.alcıl'la müdavimler stekli hakkında daimi azadan biri veya Madde 7 - GELİRLER : REİS VEK.tLININ VAZİFELERİ: 
umumi hc\•et toplanblanna iştirak ede- bir kaçı tarafından itiraz yapılmışsa ida- Kulilbiln geliri şunlardır ; l - Reis bulunmadıiı nunanlarda 
hilıı leı'S(> de reylerini kullanamadar. re heveti bu itirazı tetkik ve icabına gö- ı _ Aza duhuliye ve nidatlaı·ı. o~un v~lerinl ifa eder ve onun saJA.. 

Jzndıt Nafıa MMltPlüğiinden : 
CUmhuriyet Kız enstitllsUnUn sıhhi tesisatı 19/1 '1941 tanhinr1en ıubaren 15 

g(ln müddetle k1.1palı :larf ıutıulUyle ekılltmeye konmu tur. Kesif bedeli 13522 li
radır. 

Eksiltmeye girecekler, kapalı eksiltme ~rtname ın', mukavele projesini, ke
sif hUJ.basını, fennt ve huawıt ..-.ıne. silsilei flat ceh·elint f2Illir Nafıa mü
dilrlüiünde mevcut aosyuında tetkik edeblliı ler. 

Eksiltme 5 şubat M1 car.mb. KUntl saat 11 de İzınlı· Nafıa müdiırli.\ tinde 
mU~ kom.ısyonda bpeb arl usulUyle yaı>dacakta 

İsteklilerin ehliyet ve 'l'Jnant oclaaı vesikalariyle 1015 liralık: mU\·akkat te
minatı hui olaı'llk hazrrhnıcaJdarı teklif mektuplanıu kapalı zarf icinde yuka
nda yazılı günde muanen aaatten bir saat evvel komisyon Te;sli~e makbuz 
mukabilinde teslim etmeı.t JAı.ımdır. Bu muayyen gün ve saatten sonra vuku 
bulacak mUracaatler vı POlteda Yakı r,tclkmeler kabul edilmiyecektir. 

22 - 28 1'11 (lOZ) 
4 - İdare heyeti, i~p ederse, daimi re kab~l veJ~ red kararı verebilir. An- 2 _ Müdavim yardımlar1yle aleld- hıvetlerini kullanır. 

mildavimler nrasındruı bir veya bir ka- cak. ibraz ualmt Azanın ~kal dörtte mum vardımlar. KOMİSERİN V AZİFEI.ERİ : Dold« ()psalör 
ını toplantılarına istirak ültirebilir An- biri tarafından yallılhnl.'8a ve heyeti ida- 3 _ Belediye, Husus1 muhasebe. Par- ı _ Dahilt talimatname hüldlmlerlnin IZMIR BELEDiYESiNDEN: 

<.ak bunlıu· her hangi bir mesel~ ,.c re. talebi yapanlarla mutabık değilse ti 'e Halkavi yardunları ~tb.kine. gezinti, t<>J>lantı. balo, konser - Belediye ınemur ve mUstahdemJe. DABI OKE 
l.aı r lizcıind reylerini kullruıaınazlar. idare heyeti, keyfiyeti umwui heyete 4 - Balo. Konser. mfüamere. ,:ıezmti ve müsamerelerin tertip ve tanzimine, riyle fukaraya verilecek ı't!<:flteler Uzerl· tZl8R ASKERi HASTAHANESi 
ldnı he~·cti buulanıı fikirlerinden. isti- nrzetme~e mecburdur. Nlhai karaı'l ve bUfe basılitlan. küttıphane, bUfe, salon ve bahçenin tan- ne il~ satın alınması yazı lPni .müdlir- KULAK, BURUN Ye BOCAZ 
~art ı ]erinden istifade ederler. umwnt heyet verir. 5 _ Ce.$itli gelirler. ıJm ve tefrl.tine ve bunlm-a ait malzeme ]üjüodeki keşif ve ~ veçhJle HASTAUKLARI MUTEHASSISI 5 

Gerek daımi ve muvakkat lzalar 3 - Daimi ha olabilmek ıçm peşi- Madde 8 - HEYETi İDARE ; ve eşyanın temiz tutulmuına, nıüstah- açık eksiltmeye konulmu.ştur. Muhaııı· lldnc:i S.,ler aokaja No. (80) 
ıer k d<ıimi \e muvakkat ınildaviml~ nen iki lira duhuliye ve mahiye asgari Kulüp, dahil ve hariçteki muamelatı- <1 min ~azife]erinin hüsnU ifasına '\'e men bedeli 1200 lira muvakkat teminatı Hutalanm her Pin 4'11ed• sonra 
kulUIM: aile efradı ile ~'e taşradan Pi· elli kunq aldat ve muvakkat aza ola- m tedvir ve ana nizamname ve talimat- kulüp demirbaş eşyumın hümli muha- ~liradır. Tallplmn teminatı CUmhurl· kallul n tedavi eder. 
~-misafirle ile birlikte girip eıkabl- bilmek lçln ya]mz mahi)•e bir lira aidat name hükümlerini tatbik etmek üzere fazasma nezaret eder. bunJardan ..ıuıenıv~t Merkez Bankasına ~tır~ mak- • - • -·:-·.-:-·- • -·- ••• 
..-.ıeı. Kulübe bunlar tıaridnde klms. vermek lA· "Ddır. - daimi 8.za1ar • arasındıuı \cdi kişilik mesuldür. buzlariyle ve ~ Rösterilan 512 1941 ~ba gi.inu &aat 16 da en-
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SiY ASI VAZİYE!' 

japonvamn 
maksadı - R o

man ya ve Fran-
sada vaziyet 

Amerilıada ingtıtereye 
:Yardım ifl bir f ırlıa 
meselesi değil • Horya 
Sima lıurıuna dizilmiş .. 

Radyo gr:ızetesine göre Japonya He 
birlcsik Amerika münasebetleri gittikçe 
.P.!'nıink·smektedir. Bunun birinci sebe
bi Amerikanın tngilteıreye yardımları, 
ikinci sebep te uzak şarkfa Japonya ta
r<ıfından kurulmasına çalışılan yeni ni
zamn karsı AnıPrikanın vaziyet alma
sıdır. 

Almanya, ttalya ve Japonya, Ameı·i
kanın Avrupa ve uzak şark işleriyle 
mesgul olmasını istemiyorlar. üçlü pakt 
buna mani olmak için imzalanmıştır. 
H:-ılbuki bu paktın inızasınm Amerika
daki ::ıkLc;leri mihver devl.:-tlerinin tasav
nırl:ırından çok farklı olmuştur. Ame
rikavı mihver devletlerinin tahminleri 
haricinde olarak tngi]tereye daha fazla 
ynklaştırmıştır. Bu keyfiyet mihvercile
ri kızdırmış bulunuyor. Amerikayı yo
lundan çevirmek vazifesi Japonyaya bı
rakı Yrn ıştır. Mihverciler henüz bu hu
sustaki ümitlerini kaybebniş değiller
dir. 

Yv.,.dım layihalarının ayan ve mebu
san encümenlerinde uzun münakaşalara 
yol nt'm:::sı. Kenedi ve Lindberg gibi in
firat,.ı hrın mesaileri mihvercileri ümi
de rHi<>ürmüştür. 

.Jnnon harbiye nazırı son haftada dai
ma harpten bahsetmiştir. Japon başve
kili Prens Knoye geçenlerdeki nutkun
da Amerika efkarı umumivcsini korkut
maj!a calışmıştır. ~i hariciye nazırı 
Mat•mko veni bir nutuk daha söylemiş· 
tir. 

Bu nutuklar h;•·birint'.' benzemekte ve 
harp t hlikcsini Amerika efkarı umu
miycsinin gfü•IerirıclP hiiyüimeğe çalııı
makladır. 

.Japon hariciye nazırı demiştir ki• 
«- .Japonya sıkı surette üçlü pakta 

bağlıdır. Dünya bilsin ki japonya teah
hütlerinden kaçmıyacaktır.> 

Bu tehditler Amerikada nasıl tesir hu
~ule 0etirmiştir? Bunu anlamak için 
Amerikayı lngiltereye yardım yoluna 
süriiJ<liven seb 0 hin bu tehditler oIChı:tu. 
nu anl;ımak la7.ımdır. Öyle ~iiriilü;or 
ki bu tehditler karşısında infirntcılar zor 
bir vaziyeti.' dl.ismcktedirlt'T. Bu tchdit
]nr Ol'"'l<JS.-1 Va?:jyntl 0 rinin daha ziyade 
kolavlrıc:acağı !'anılabilir. 
Yardım lfıyihası kongre hariı-iye en

cürnrninden ayan hariciye cn"Ümenine 
i. tiknl tmistir. Simdi bu encümen ha
riciyC'.', bahriye ve harbiye nazırlarını 
<><>rımrak nold<ıi nazarl:ırını dinlivecek-
tir · 

B tık· Arr.erika Cümhuı-reisinin 
Ih ktubunu B. Vinston Çörçil<' ı?etirmis
tir. Gazetecilere beyanatında Vilki Amı.>
rikanın 1mdlteı·eyc yardımına kuvvetle 
taraftar olduğunu ayrıca tekide lüzum 
görmüştür. Vilkinin bu beyanatı Ingil
tereyP ynrdım meselesinin Amerikada 
parti isi olmadı;ıını te.zahür C'ttirmekte
dir. 

'R0:.\1ANY ADA V AZ1YET 
Romanyada vaziyet durulmaktadır. 

Başvekil Antonesko vaziyete hfıkim ol
muştur. Bir habere ~öre Horya Sima 
kursuna dizilmi~tir. Antoneskonun lei
yon"r tc~ki15tını kendisine bağlıyar~k 
parti ve hiikümet arasındaki ayrılığı 
kr·1dırmai!a çalışacağı anlaşılıyor. Lej
yoıı"r ihtilafının devam ettiği günler 
7.arfuı<la ihtilalcılar tarafından bir çok 
yahurli öldürülmüş ve yetmiş kamyon 
o:v:ı. ile mü~evher çalınnııstn·. · 

Rrımany.1 hadiselerini en hüyük me.m
rıuniyetlP karsılıyan memleket Mncariıı-
1~nclır Macarların bu fıı·satten istifade 
ı>d..,rek bütün Transilvanyayı işgal et
rr,,.,k İc;tedikleri 7.annediliyor. 

FRANSADA tASE DARLI(;! 
Frnnsad::ı ekmek tayını 1 Subattan 

itihar n azaltılacaktır. Büyükler için 
:HO uramdan 30fl grama, kücükler için 
450 gramdan AOO grama indirilecektir. 
Fransada yiyecek meselesinin dah~az
la ciddile~mesi muhtemeldir. İnC!ilizler 
Alman kavnakJarına dayanarak Fransa
nın istih.salatı kPndi normal ihtiyacatına 
kafi olduihınu, fakat Almanların milsa
dereleri yiyecek buhranına sebebiyet 
verdiğini sövliyorlar. Harp yüzünden 
Fransada istihsal aza1mıstır. Almanyanın 
Fransaya 100 ton patates göndermeiH 
teahhiit etmesine mukabil bu memleket
ten 1 milyon ton buğdav ve bir milyon 
domuz alması gıda maddeleri buhranına 
sebep olmusur. AlmanJar .simdiden bazı 
buğday tarltılarına işaretler koyarak 
mahsulata e-1 koymak maksadını giittük
Jerini göstermektedirler. 

---JJ.---
1 s p_a n va da sey-

laplar oldu~ 

~iASARAT MOHIM, MAHSUL· 
LER. KOYUN VE KEÇiLER . 

• DE ZARAR GORDO 
Madrid. 2 7 (AA) - Havalar fena 

itmekte devam ~diyor. Tuğyan1ar bü
tün ispanyada mühim hasarat husule 
getirmiştir. Bazı köprüler yıkılmıstır. 
Yalans' ın kır lan sular altındadır. T aj 
nehrinin suları yükselmekte devam edi· 
yor. Zırai mahsulat harap olmuştur. 
koyun ve keçi sürülerinde telefat vardır. 

YENi ALMAN HOCUMLARI 

lnl'ilterede iki 
şehire taarruz 

ettiler __ _.. 

Hasarat az, llir Alınan 
tayyaresi düfürüldü .. 
Yedi gecedir 1,,ondraya 
hücum etınediler-
Londra, 2 7 (A.A) -- İngiliz hava 

ve dahili emniyet nezaretlerinin bu ak
şamki tebliği : 

Bu sabah erkenden bir düşman tay
yaresi şimali şarki sahiJinde bir şehir 
üzerine bir çok bombalar atmıştır. Bu 
bombalar az hasarı mucip olmuş, fakat 
bir kişi ağır surette yaralanmıştır. 

Bugün öğleden sonra diğer bir düş
man bombardıman tayyaresi şark sahi
lini geçmiş ve bombalarını atmıştır 
Bu bombalar müteaddit kimsenin ölü
müne sebebiyet vermiştir. Bir kaç bina 
hasara uğramıştır. Bu düşman bombar
dın1an tayyaresi düşürülmüŞtür. 

Londra, 27 (A.A) - İngiliz hava 
ve dahili emniyet nezaretlerinin tebli
ği: 

Dün güneş batarken düşman hafif 
hava faaliyetinde bulunmuştur. Hiç bir 
bomba atılmamıştır. Ba.5ka yerlerde kay
de değer birşey olmamıştır. 

LONDRA YA HOCUM EDiLMEDi 
Londra, 27 (Radyo - 21, 1 O S.) -

Hava nezaretinin tebliği : 
Gece Londrada hiç bir alarm veril

memiştir. Bu Londra mıntakaıuncla son 
hafta da taanuzsuz geçen yedinci ge· 
cedi~ • 

---~--

Japonya Hariciye 
Nazırı tehdid 

ediyor 
- Ba,taralı 1 inci Sahifede -
Binaenaleyh başka mıntakalar dahi· 

!inde uğraşmasa daha iyi eder. Amerika
nın Japonya ile münaseretlerinde sulh
çu bir inkisaf açmak ist.ediğini söyliyen 
B. Hul bu hususta JaP.onyanın nazarı 
dikkatini Ct>lbediyor. Japonya öteden 
beri Amcrıka ile iyi ım.iıı<ıscbetler tesi
sıne çalışmıştır. Bunun •dn esas !%1rt iki 
tarafın karsılıklı bir anırıyLs göstermesi
dir. Maalesef Amerıka Japonya hakkın
da bu anlayışı gösteremiyor. Amerikan 
japon ihtilafının esası Amerikanın mü
dahaleci şiyasetinden il<!ı-i .gelmektedit·. 
Amerika Cini kendisini:-'. ilk ıniidafa::ı 
!.attı telHkki ettiği nıi.i .. ldetçe Amerik:-ı 
iic Japonya arasında dr..stluk münase
betleri asla kabil olamıy:ı..:aktır. Üç mih
ver devletinin yq.(:ln.e hedefi daha adi
lfıne bir fılcm kurm~ktıı· Nihayet Ame
rikn ehli sa1ip zihniyctir.den vnz geçer
H' dünya sullımıa daha ziyade hizmet 
etmiş olur.» 

Matsuoka söı.leriııe dl.'vamla Amcrı
kanın Avusturalya ve Yeni Ze1andayı 
o<> ilk müdafaa hatlı telfıı{ki etmesi Mon
ı oc nazarıyesinin tı:?rkine muadil oldu
ğunu, dünya meckniyetinin ilerlemesi 
veyn gerilemesi Amerikanın vaziyetine 
bağlı bulunduğunu km·tlederek demiş
tir ki : . 

•Bu işte muvaffak olmak i<;.in elim
den l'(eleni yapacağım. Fakat bu husus
ta muvaffak olıııanın şartı cl·~lknvukluk 
aeğil, azimdir. 

Amerika e~er A vnııla harbine lmrı
~acak olursa Almanyanın Hköncc Ame
rika kıtasına taarruz etmek teşebbüsü 
müstesna olmak üzere üçlii paktm 
i1cüncii maddesi ileri siiriilehilir. Bu· 
ııun manası şudur ki : Jaıı<mya mukad
deratını oynamaktadır. Ve binaenaleyh 
ihtiyatlı hareket l.'tmek Jazımdtr. Şunu 
her kes bilsin ki JaPonva taahhiitlerin
den kaçınınıyacaktır. 
SOVYETLERİ KAZı\NMAK 
t'iTİYORLAR 
Tokyo, 27 (A.A) - l\lcbusan mecli

sinde hariciye nazırında!l bir mebus 
şunu sormuştuı- : 

- Sovyetler birliğim dünyada yell.İ 
nizamın kunllınıısında is birliğine ilmn 
idn Japonya Rusyaya bir nüfuz mınta
kası tefrik etmiş midir? 

· Matsuolm şu cevabı v;.~rmiştir : 
- Sovyct • Japonya münasebetlerini 

tanzim için bütün gayretler yapılmakta
dır_ Eier bu münasebetJcr iki memleket 
:.ırasında yeni müzakereler yapılmasını 
istilzam ederse dünya zn v-iyesi balamın· 
dan ve daha reniş bir nisbette bu mü
zakereler cereyan edec:elstir. 

Di(;ER BİR MEBUS $UNU 
SORMU$TUR: ÇİN MESELESİ 
•- Ecnebi devletlerin mareşal Çan 

Kay $eke yardım etmelerine maru ol
mak için Japon hükümeti muhariplik 
haklarını ileriye sürmek niyetinde mi
dir? ıı 
Ma~uoka şöyle cevap vermiştir : 
• - Bu mesele tetkik edilmektedir.n 
Tokyo, 27 (A.A) - Bir suale cevap 

eren harbiye nazırı "Üçüncü devletle
rin Çan Kay Şek lehindeki faaliyetleri
ne rağmen Japonyanın Çin meselesinde 
de hedefine varacağını» ı:;öylemiştJr. 
AMERİKAN DONANMASI VE 
JAPONLAR 
Amerikanın muazzam deniz t;ilfilıları 

}',akkmda bir suale cevap veren bahriye 
nazır; demiştir ki : 

" - Japon bahriycsınin en çetin ha
diselere karsı koymak iein bile hic bir 
~eyi tesadiife bıralonamış olduğunu söy
lemek istcrim .. ıı 

ı ı mıı 111111ıı11111111mı11111ııı111111111111111111111111111 

§ B. Ruzveltiıt sahsi § 
~ mümessili seıanikte § 
§ Bern, 27 (A.A) - İsviçre ajansı E 
5 Ruzveltin mümessili albay Donozo- E 
: nun dün Selaniğe ~eklii!ini bildiri- E 
:yor. S 
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rENJ ASIR 28 NON KANUN SALI 1941 

Beşinci senesine basan 
h&rbın masuligati 
Japonya Çin 
harbını bitir
me~e çalışacak 
Japon başvelıili uff ar· 
ilin uzamasından ordu 
değilf ben mesulüınn 
diyor .. 
Londra, 2 7 (Radyo - 2 1. 1 O S.) 

Japon başvekili Konoye şunları söyle
miştir: 

- Çin - Japon barbı beşincı senesi
ne basmasına rağmen ihtilafın halline 
doğru enımareler yoktur. Bundan mesul 
olan ordu değildjr, Bunun mes'ulu be
nim. Şimdiye kadar yüz binlerce asker 
feda edildiğinden İmparator ve millet 
huzurunda kendimi affedilmez bir vazi
yette ıöriiyonnn. Bunun için bu vazi
yeti izale makııadiyle gayretimi sarfede
ğim. Devlete son hizmetim bu olacak
tır. --·--Halta iizerinde lJir 
hava mullcll'efJesi.. 
Kahire, 27 (A.A) - İngiliz hava kuv-

vetlerinin tebliğinden : Düşman tayya
releri avın 25 inde Malta üzerinde uç
musJardır. Avcılarımız bir düşman tay
yaresini kovalıyarak arka topunu sus
tunnağa ve sol motörünli tahribe mu
vaffak olmuşlardır. 

---~---

Yunan harekatı mu-
vaf f akıyetl~ devam 

ediyor 
- BQfltll'alı 1 inci Sahifede -

Muharrir, 1ngiliz ve Yunan ordulan
nın miifterek darbeleriyle askeri hezi
mete uğrayan İtalyanın nihai ildısadi 
iflasa sürükleneceğini kaydederek di
yor ki: 

Akdenizdeki coğrafi vaziyetin icab
ları İtalyan iktısadiyatını deniz yollan
na bağlamaktadır. Hal böyle iken hal
ya denizlere ve bilhassa Akdeni.ze ba
kim olan ingiltereye harp ilin etmek 
cinnetinde bulunmuştur. italyanın bü
tün hesapları ve müvazenesi altüst ol
mu§lur. İtalya §İmdi karadan ihracahn
dan çok fazla ithalat yapmağa mecbur 
kalm1ştar. 

Şimdi deniz nakliyatı, otel ve turizm 
endüstrilerinir lıaııılatı ve haricteki mil
yonlarca İtalyanın ltalyaya gönderği 
senede yarım milyar kurumuş menba
lardır. ltalyanın müstemleke siyaseti 
muvaffakıyetsizliğe uğuımıştır. Libya
·:la hayvanatın yiizde 80 ni mahvolmuş
tur. Bu havali milyarla yemiştir. Lib
yada yerleştirilen 35 hin İtalyanın onda 
dokuzunun devletten bekledikleri mad
di yardımı görmediklerinden iflas etti
ği söylenmektedir, Libya İtalya için bir 
yüktür. 1 fabeşistan için de ayni şey 
söylenebilir. İtalyanın beher memleket 
ile ancak hava yoliyle irtibatı vardır. 
Onarşi siyaseti buğday mücadelesi işi 
gibi akim kalmıştır. 

Jtalya endüstrisi iptidai maddeleri
nin kısmı azami itibariyle ecnebi mem
lek,..tlerden yapılım ithalata bağlıdır. 

B. Metaksas delillerini istatistiklere 
istinat ettirmekte ve tezini isbat için 
maruf iktı~atçılardan Ambroso, Husel, 
Sverf ve Jan Di.iponuu tetkiklerini zik
retmektedir: 

İtalyanın bir senelik ihtiyaca yetecek 
iptidai madde stokJariyle harbe girdiği
ni kabul edilse bile bu stoklar tecdid 
edilemiyeceğinden gelecek haziran 
ayında tamamiyle tükenecektir. Esasen 
petrol ve kömür bakımından italyada 
timdiden hissedilen sıkıntılar bu yok
sulluğun ili alametleridir. Gıda madde
leri tedariki için italyanın timdi Dani
marka, ineç, Slovakya ve Bulgarista
°!' ihtiyacı vardır. Netice olarak İtalya, 
bızzat İtalyanlarm tefsiriyle pennanko 
irespiro denilen ikbsadi tesemmüm yü
zünden teslim olmağa mahkUmdur. 

Mussolini takip ettiği siyasetle İtal
yayı açlığa mahkum ederek İngiliz ile 
Yunan kuvvetlerinin bekçiliğini yaptık
ları, ayni zamanda hakim oldukları 
Akdeniz yüzünden İtalyan ikhsadi ma
kinesinin durmasına sebep olacaktır. 

---JJ.---
T ö b r u k ta alınmış olan 

esirler 25 binden fazla 
- Baftaro.lı 1 inci Sahi/ede -

binalara isabetler kaydedilmiştir. Bom
balar yerde serpili fayyareler arasına 
d~müştür. 

Demedeki tayyare yere inme saha
sına bir hücum yapılmıştır. Avcılarımı7. 
keşif iıçuşla'rı esnasında düsman avcıla
rı ile carpı~mışlard.ır. Der~enin cenu
bunda Meşiyi civarında üç diişman tay
varesi dUşürülmiiştlir. Deme civarında 
da iki dü.şman tayyaresi alevler icinde 
düşürü1mi\stür. A!t.ıncı hir düşman' lny
yaresi de ye.rdc tahrip edilıniştir. Bir 
tavyaremiz kayıptır. 

Eritredc tayyarelerimiz kıtaatımızın 
ileı·i hareketine ıni.izaherette bulunmuş
lardır. Rodezy.alı tayyarelerimiz Baretti 
mcvkiinde düşmanın bir motörlti nakli
ye kolur.u mitralyöz atesine tutnmslar
dır. Bir tayyare yere inme sahası bom
bardıman edilmiştir. Bütün bu harek~t 
esnasında yalnız yukarıda söylenilen bir 
ta:yyaremiz kaybedilmiştir. 

AFRIKADA ASKERi VAZIYET 
~·-

ln~ilizler Derne
den 3 kilo .. 

metre uzakta 
- ••!f< 

Bu hafta Dernenin de 
alınması pefı muhtemel 
Habeıistana her 
taraftan giriliyor .. 
Radyo gazetesine .~öre Afrikanın 

ır:.uhtelif yerlerindeki askeri harekat 
~u vaziyettedir : 
Doğ~ Afrikasında İt.ılyan Eı•itı'esinde 

İngiliz harekatı Asmara istikametinde 
inkişaf ctmeldedir. İngiJizler. Eritrenin 
lıatı hududundan yÜz kifometrc içeriye 
nüfuz ederek Agordanda hazırlanmış 
Glan mt•vkilerdcki İtalyan kuvvetleriyle 
temasa gelmişlerdir. Bu suretle Asma
raya :\-"ÜZ kilometre yaklaı-mışlardır. As
ınara isgul edildikten sonra Eritrenin 
zaph kolaylaşmış olacakhr. Eritreden 
Habeşistana doğru iiç taarruz yolu var
dır: Birinci taarruz yolu Sigafcden Adif
rona ve Adis Abebaya giden yoldur. 
İkinci ve üçüncü yol ise Ainiden Endoç
ya ve Aduva istikametlerinde giden yol
lardır. İtalyanlar 1935 te Habe!sistanı is
tila için bu yollardan istifade etmişler
di. Kuvvetle muhtemeldir ki İngilizler 
de İtalyan ordukunu mağlup etmek için 
nyni yollardan istifade edeceklerdir. 
Şimdi.ki yollar· daha muntazamdır. 

Halen Eritrede 40 - 50 bin kişilik bir 
kuvvet vardır ve şimdiJik burası ayn 
bir cephe maıızarası vermektedir. 

İngilizler Galabattan Habesistana doğ_ 
ru bazı birliklerle harekete geçmişler
dir. İtalyanlar buradan cla ricat ediyor
lar. İngilizlerin hedefi huduttan 130 ki
lometre cenupta Aduva . Gond~r yolu
dur. Burası şimali Habe~1standa Italyan
lann en mühim muvasa!e yoludur. Bu 
sol kesilince İtalyan kıwlarının mühim 
bir kısmı son derece vahim bir duruma 
düşerler. İngiliz1er Kenya cihetinden de 
Cenubi Habeş.istana doğru harekette 
bulunmaktadırlar. İnl'(ilizlerin bu cephe 
kısmında çok mühim kuvvetleri olduğu 
tahmin ediliyor. Dört beş ay evvel İtal
yanlar Kenva arazisine 200 - 250 kilo
metre nüfuz etmişlerdi. İngilizler cenu
bi' Afrikadan ve Hindistandan takviye 
kuvvetleri alarak kuvvet buldukları için 
inisyativi ellerine geçirmişlerdir. Simdi 
kendi topraklarına nakletmişlerdir. 
ŞARKi AFRİKADAKİ iTALYAN 
KUVVETLERİ.. 
Bazı Amerikan kaynaklarından alma...-ı 

ınah1matn göre hala doğu Afrikasında 
bulunan İtalyan kuvvetleri aşa~ıdaki 
mikdardadır ; 

l - Eritrede bes tuğa\ .. 
2 - Habesistanda 15 - 20 tuğay ve 

bazı bindirilmiş. makine taburları. 
3 - İnw1i7. somn~isinde en az dört 

toğay .. 
4 - Habeş.istanın cenubunda İtalyan 

somalisinde 3 - 4 tuğay .. 
Buna nazaran büti.in doğu Afrikasın

ciaki İtalyan kuvvetleri 30 - 35 tuğay 
olup bunların ancak bc~te biri İtalyan
dır. Di_ğerlcı·i sömürge halkından müte
~ekkil birlikfordir. Bin~,enaleyh Habe
şistnndaki isymı hareketlerinin bu mın
tnkalara sircıyct etmesi muhtemeldir. 
Hııbeş milleti bu büyük milli hareket 
karşısında lakayt kalamıvacaktır. Habe
şistanın kurtuluşu kısa bir zamanda ta
liakkuk cdet"ektir. 
I..İBYADA 
Demeye üç kilometre yakla:şaıı İngi

liz nıotörlii cüzütamlan miitenıadiyen 
fokvjye edilmektedir. Bu hafta ic;inde 
buradaki İtalyan kuvvetlerinin de esir 
dmması kuvvetle muhtemeldir. 

Bingazi mıntakasıııda her iki taraf 
kuvvetleri arasında muharebeler olmak
tadır. 
Tobrukta düşmandan alınan asirlerin 25 

bini geçti~ anlaşılmaktadır. İğtinam 
ı::dilen harp mal7.t:>mesi arasında 28 zi ha
fif. 22 si orta 50 tank vardır. 

fAiiEif KA:lriöilftif~ 
I B. Vilki Ingiliz 
l Başvekili ile 1 
' ılÖrüştü 
Razveltin mesajını 8. 
Çöl'çile verdi.Hariciye 

ve lf nazırlariyle de 
muıaııat ettı •• 
londra 27 (A.A) - B. Van

der Vilki bugün bqvekilet ko
nağında bqvekil B. Vinston 
Çörçille uzun bir görüımede 
bulunmuı ve öğle yemeğini bat
vekilin miaafiri oluak yemİ§tir. 
B. Vilki Çörçile B. Ruzveltin 
huauai meaajuıı ve~tir. 
Öğleden sonra B. Vilki iş ne-

zaretine giderek nazır B. Bevin 
f ile görüşmüştür. Görüşmede bil-

i 
hassa işçi meselesi bahis mev• 
:zuu olmuştur. -

Yine öğleden sonrn hariciye 1 
1 
n~~a~~tinde B. Eden}e de görü1-1 
muştur. 

•··~~-a-... _:aı_a_a_e_ı.-c.....o_a_ - (• 

Nafıa Vekilinin Beyanab 
z•x:------~-----------

H ü küme tin su siyasef 
ve yol inşaatinde esa 
Yapılan her yol 

iyi asfalt yol 
maddi 
halinde 

imkan 
tamamlanacak 

------------x.~~------------
İstanbula Kütahyadan elefıt•llı vel'ilecefı .. 

İstanbul, 2 7 (Yeni Asır) - Şehri
ınizde tetkiklerde bulunan Nafıa Veki
li general Ali Fuat Cebesoy beynnatta 
bulunarak, hükümetin b~Ili başlı bır su 
siyaseti olduğunu söylemiş, feyezan 
tehlikelerine karşı ne kadar para ve 
enerji aymnak mümkünse ayrıldığını 
bildirmiş ve şunları ilave etmiştir: 

- F.dirnede su vaziyetini ciddi ve 
esaslı surette ele alıp islah edeceğiz. 

Yol inşaatına da temas eden vekil 
ıöyle demiştir: 

- Nafıa vekaletinin takip eyled 
esas, kaliteden saşmamakbr. Planlar 
şekildedir ki yaptığımız her yolu m 
imkan müsaade edince iyi kalitede 
asfalt yol halinde tamamlamak mü 
ltün olabilecektir. 

General Ali Fuat Cebesoy, Kütah 
da kurulacak büyük elektrik santral 
dan İstanbula da cereyan veril · 
bu santral prôjelerinin tamamlandı" 
da söylemiştir. ••-•-·-·-•-m-•-••••-·-·-·-•._..._.._... ______________ __, 

Jatanbulda hava teh
likesinden korunma 

tecrübeleri 
İstanbul, 27 (A.A) - Bugünlerde 

şehri.mizde yapılacak olan hava tehlike
sinden korunma tecrübesi hazırlıkları 
bitmiştir .. Tecrübede vaz.ife alacak ekip
lerin tasnifine başlanılmıştır. 

B. VILKIKIN BEYANATI ... 
lnliliz balkının 
maneviyatı 

mükemmeldir ---- Baıtaralı 1 inci Sahi/ede -
tumda avukat olarak kayıtlıyım. İn~l
terenin yüksek siyaset adamları, nazır
lan, büyiik endüstri sahıpleri ve billıas
sa orta halli İngiliz halli tabakalariylc 
basit bir Amerikan \':ıtandaşı sıfatiyle 
~örüşeceğim. İngiJtcrc:re ayak bastığım
dan bir kaç saat sonra halk tabaknlarh
le temas fırsatım buldum. Bu temasını 
buraya gelmeden evvelki duygularımı 
teyit etmiştir. İngiliz halkının manevi
yatı mükemmeldir. Su 5na kadar bir 
tek İngiliz ~örınedim ki maneviyatı bo
zuk olsmı. 

Di.in gece karartma h:ıkkında bir fi
kir edinmek iizcrc sokn(a çıktını .. Ken
dimi bir me:zarl~ kinde yürüyor zan
nettim.. Uugiin lngiliz haşvekiliııi :ziya
retle kendisine bir mektup vereceğim. 

Gazetecilc· irr. ba~ka mektuplar ver
mcğc de memur edilip ('dilmediği hak
kındaki suallerine B. Vilki giilerck şu 
cevabı vermiştir : 

- Aıneriknda her k<o!s İngiltereve 
kendilerinden mektup ~ötürmemi isti· 
yordu. Bittabi intibalurımı söylemek 
mevsimsizdir. Fakat dünyanın hür mat
buat ıntimcssillerinin toplanmış bulun
duğu bu salona bakarken büyük bir te
ı:;ir altınclnvıın .. Suııu ın!.işahcdt' rdiyo
ruın ki bombardıın::ınlan rağmen İngil
tercde hürrivct havası bozulmamıştır. 
Sizler ve ben birleşcrct~ sl.'rbestc;c mü
nakaşa edebiliyoruz. B~ncc Demokrasi 
budur. Sizin nıiicadelcniıJe demokrasi 
yaşamağa devaın etnıeJidir. SizJer, İn~i
lizler de yaşamağa devam etmelisiniz. 

B. Vilki Amerikanın dahili siyaseti 
hakkında cevap vennckten nazikane im
tina etmiş ve şunları sö·ılcmekle iktifa 
etmistir : 

- Sunu hic· bir :zaman unutımyorum 
ki Ru:zvelt benim rcisimdir ve memle
ketimin hiikümetinin selidir. 
İngiltereye Amerikan muhripleri ve

rilmesi meselesi hakkındı, B . Vilki •Bu
nu tamamh·le tasvip ediyorumn demiş
tir. 

B. Vilki gcııerAl Degolle ve diğer müt
tefik şefleriyle de görüşmek arzu:-;unda 
olduğunu söylemiş ve sözlerine şöyle 
aevam etmiştir : 

- İngiliz istihsal usullerini tetkik için 
Mancester gibi en bilyük endüstri mer
kezlerine gidip bunlan ~örmek istiyo-

lstanbula lngilterecfe 
ef ya ve otomobil 

Laatili geldi 
İstanbul, 27 (Yeni Asır) - Bu. 

(Dtin) şehrimize İngiltereden büyük 
parti ithalat eşyası getirilmiştir. Ba 
ya arasında iki bin kadar otomobil 
tiği de vardır. 

Makineye 
Verilirken 
IAt•W&JtSJ8111&t 

Alman hava h ·· 
cum lan neden 

azaldı? 
Almanlar beliti de 
malzeme deği$til'i)1or 
diyorlar .. 
Loıı<lı n, ~7 ( A.A) Alımuıların 

riltcrl.' üzcrmd1.:ki faaliyetlerinin s 
azalışı h;ıkkında i.ic: muntemel sebep il 
ı iye si.iriilrr.<>ktedir. Bu sebepler ehcı 
miyct sırasiy]e şunlardır : 

1 - Kıtuda fena hava .. 2 - Alın 
l>ava kuvvetlcıinin halen iki cephe• 
faaliyette bulunması.. 3 - Almanl 
ı na heme dc-ğiştirmektedirler. 

Geçen hafta l\fanşın {jte tarafındn 9 
baslanı::ıcındhn beri u~uc; için en fe 
Lava hi.iküm si.iımiiştür. $imali Avru 
i.izerincle İngiliz hava kuvvetlerinin 
n~katı da avni sebepten do]ayı talı 
edilmistir. - *-B. Vilki serbes 

lrlanciayı da 
ziyaret edecek 
Dublin 2i (AA) - B. Vilkinin se 

best irfanda devletini ziyaret et.mck 
yetinde olduğunu öğrenen B. Deval 
«kendbini göımekle çok bahtiyar olac 
ğun» demiştir. 

öğı·cnilcliğine göre B. Vilk i önüm" 
deki hafta serbest Irlanda devletini 
y<ıret cyliyec0 ktir. -·-
Kont Ciano ha"' 
va filosu kı i
mandanı oldu 

Roma 27 (A.A) - Resmen bildiril 
ğine göre İtalyan hava kuvvetleri y 
bayı olan hariciye nazırı Kont CiaJJO 
bir bombardıman tayyare filosu kuın 
danlı6'1nı i.izerine almıstır. Kont Ciall 
mm kuman<la ettiği fil~ muharebe mı 
ta.kasında faaliyette bulunmakt.-ıdır. -·-

ru~lcşik Amerikanın ln~iltereye yar- lnsrilterenin y u 
dırnı hakkında kısaca demiştir ki : 

-· Bu hususta fikirlerim malumdur.. nanı•stana hava 
Halen memleketinizde bu1unmakla bu p 
mühim meseleye en denn bir alilka gös- yardımı 
terıniş oluyorum. 

·ı:J..---

A r•lı fil Londra. 27 (A.A) - 'Jrta şarkta ~ 
me ı ~ osunun giliz kuvvetleri başkumandanı gene~ 

halla müdafaa tePtilJatı Vavelin İngilter:_enin Yucnnistana haleO 
miilıemmelle•tirUa...-r yapmakta oldugu ve istikbalde ya~ 

. 'I' •3v " ~ı hava yardımları hakkında son ~ 
Va~ıngton, 27 (A.A) - Ayan meclisi lerde Atin::ıda ~öriişme1erdc bultmduğd 

Amerık~. Birleşik .devletleri filosunun bugün Londradn teyit -:ıdilrnektedir. 
hava nıudafaa tertibatının modernJeşti- _,,, __ 
rilınesi iÇin 300 milyon dolarlık tahsisat 
kanunu projesini müttefikan tasvip et
miştir. Bu kanun projesi halen imZa 
içiıı beyaz saraya .göndE-rilıniştir. 

L .. Halifaks itimatname· 
!;fn! merasbnsiz vereli. · 

M A C A R Va~ington 27 (A.A) - B. Ruzvellin 
Harici17e nazırı öldü.. hususi katibi, Lord Halifaksm itimatn.a
Budapeşte, 27 (A.A) - Macar harici- mesini takdim merasimi icra edilmivece-

ye nazırı Kont Caki di.in gece vefat et- ğini bildirmiş ve iliveten demiştir ki: 

Hindiçini .. Si yam ard

Sinda bugün mütarekl 
başlıyor 

Vi§i 27 (A.A) - Havas ajan ,ı bildi" 
riyor: Siyam ile Hincliçini arnsındsıci 
muhasamata 28 Kanunusanide (bugnıı) 
saat 10 da nihayet verilecektir. 

Bu kararın tatbikine nezaret etn:ı~ 
üzere 29 Kanunusanide Haykonda FIS~ 
sız, Japon ve Siyam delegelerinden ıııil
rekkep üç taraflı bir koınisycm top1aıı' 
caktır. 

mistir. - Beyaz saray ve Amerika birlesik 
Budapeşte, 27 (AA) - Kont Çakiye devletleri hariciyesi itiınatnamenin, "'B. 

perşembe günti milli cenaze merasimi Ruzveltin Lord Halifaksla buluştuğu za
yapılacaktır. nıan takdim ~imi§ olduğu ~edfr. 


