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İmbY87 sahibi : SE\'JU::T BİLGİN 

Basmuharrir ve umwrü neşriyat mUdilrU 
HAKK1 OCAKOOLU 

ABONE SERAlTt 

DEVAM MÜDDE'11 Türkiye icı;-Hartc içi.o 
·Senelik....... 1400 2900 
Altı aylık·-····· 750 1650 

GU.-ıU 2ecmi5 nüshalar (25) kuruştur •. L Tl<:LEFON:269'1 

Seylap Tehlikesi 
Bur:;.-ı 28 (Hususi) - Mustafo Kcınnlpnşadn. 

Knrac.•n}ı<.•yde yeniden scylfıp tehlikesi başladı. 
J{.1rcır-abcy o\•nsını :rulnr istila Ptti. Bazı dere· 
Jer "cıisc ve tersine akıyor. Apollon göli.i h-n· 
t>nrmı-ıhr. Vilayet 1.·e kaymakamlıklar her tUr
lü tcClbir!er almaktadırlar. 

·--------' iJAn mıindl'ı ı ~ lJ11daıı gaı.etemiz. me.5Utiyet kabul etmez c;ımhuri1Jeti1ı ve Cümhuriyet eBerlerinin lıekçi!i, sabahlan çtka1' ~yad ga.ıetedit' YENİ ASIR ~tbaasında basılmıştır 

1 lı-1 r Habeş ı·cuaııpert:L'rlen e atik<> 1 wlım ı·e terbiye !JOStcnyorlar 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 LİBYA CEPHESİNDE 

Amerikan EN soN VAZİYET 

ardımları 
Almcmları daha fimcliclen 

büyük e":lişelere düşiirmüf 
bulunuyor. - -

" talya iıani{İ 
hakla Akdenizi 

mak istiyor'' 

nan - ita ya 
ar ı bir en ire 
şiddet esbette 

Üç gündenberi devam 
f!den /fal yan taarruzu 

muvaffak olamadı -·-Yunanwar mukabil hü· 
cumlarda yeni tepeler 
işgaline muva~lak oldu.. -TAYYARELER ITALYAN GERi 

HATLARINI BOMBALAD' 
Mıınastır 28 (A.A) - Royterin Ar

navutluk hududundaki muhabiri bildi
riyor: 

Şimal cephcsincro şiddetli muharebe
ler olmaktadır. Mnliş ve Hotişta köyleri
nin ~imalinde bir tanrnız :hareketi yapan 
Yunan kuvvetleri mühim bazı tepeleri 
ele geçirmişlerdir. 
Şkumbi vadisinde Yunanlılar tazyik

lerini ~dame. ettiriyorlar. ,Fak.at ltalyan
lann şidde'l.lı topçu at~ine .maruz bulu-
nuyorlm~ · 

Develi mıntakasında şiddetli süngü 
muharebeleri olduğu bildiriliyor. Son 
habcrlcr.e göre Yunanlılar büliln mev
zilerini bir karış araıi terketmeden mu
hafaza etmi§lcrdir. 

Ostrovitza ve Bohria dağları arasın
da İtalyanlar. fevkalade gavret göster
mb::lcrse de hiç bir muvaffakıyet elde 
edememişlerdir. 

Ahnnn haberlere bakılırsa her tarafta 
olduğu gibi burndn dn geniş mikyasta 
muharebeler cereyan etmcktroir. 

Hava kuvvetJeri jki taraftan da faa
liyet göstermiş1ir. 16 iHi 20 tayyareden 

-=· ~ ...!. üncü s~hilede -- ------

ltalyo, Akdeniz. sahil
lerinin ancak yirmide 

birine ıahiptir ---..-... lliııııiıiıı-.....-~...-.1 

Anıauuılufiun karlı dağlann.da bir Yunan kanıTgiihı 
ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııınınıııııı ımıııııınıııımıııııııııımmımımumıııııııııııııııı 

R OMAI\ YADA Amerikada aya-

asayiş berkemal mn hafi celsesi 

Yalnız, sokaklarda 
a•keri müfrezeler 
dolo,maktaaır 

Kordel Hul "maalesef 
Japonya ile anlaıa

madı k,, diyor 

----~-----------x•x-----------------

Kasa p Hayri, Elektrikçi Tevfiği 
sarhoşluk yüzünden öldürdü 

PRENSE 
ELIZABET 
Bir bombardıman tay. 

yaresindt? tecrübe 
yaptı .. ., -

Tecrübede :in2iliz kral 
ve kraliçesi de hazır 

bulundular .. 
Londrn, 28 (A.A) - İngiliz veliahdı 

henses Eli7.nbct °''e heriısJrcsi prenses 
Margeri.t, harbin başından beri iJk defa 
c.larnk Ingiliz hava kuvv<'tlerinin bir 
merkezini zivaret ctm4}erdir. 

14 yaşında olan prenses Elizabet 
biiyük bir bombardımroı tayyaresini~ 
\'Olanına oturmus; p~es 'Miırgerit te 
yüzü koyun yatarak vizörde harp vaz.ı
:"t eli almıstır. 

Kral ve kraliçe de bu tecriibcde ha
m- bulunmushırclır. Kral tayyarenin 
yeni Zelandalı pilotu tarafından, bu 
t.ııyyareoin Atlantiği g~isi hakkında ve. 
rllcn i7.ahatı bii:ı,,1ik alft.ka ile dinlemistjr. 

lngiliz vcliahtı. Prenses Elizabetl~ 

-.-, 
Ankara 28 (Telefonla) 

Cümhurreisimiz Milli Şef lmıet 
lnönü'nün bugünlerde memle
ket dahilinde bir tetkik seyaha
tine çıkması muhtemeldir. 
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Spor Anketi 
Bir kulüp idarecisinin 
şayanı dikkat sözleri 

1 

~ 

ŞEDİK HABERLERİ 
.~----------------' 

x.,.x 

"Kulüpler, bir ~eceliiine kiraya 
verilen otel odalanna benziyor 

.SPORDA DtStPUN 
Beden terblyuJ umum müdürlüğü 

faaliyete reçtiği nrada ıponımuzun i .. 
tik aJi bakımmdan bir çok ümitlere ka
pılmı~bk Elde cidden per1ak projeler, 
talimatnameler vardır. Talebenin spor 
yapabilmesi için ideal bir çok kararlar 
verilmittir. 

Bu kararlardan henliz netice alına
cak kadar genfı bir zaman geçmemİf· 
tir. Bu ih1Nar1a üerlerinde tenlrit yap
m 1c mevsimtıizdir.Sporda disiplin te
ıai Jçln de normal bir zamana jhtiyaç 
vardu. Bu itibarla §İmdilik bu umumi 
mevzulan konutmak hahrdan geçmi
yor. 

Fakat, futbolculara verilen kulüp de
ği,tinne aerbestiıi. gayet tehlikeli ve ti· 
bir caiz ise orijinal bir kara dır. Bu ka
rarm aleyhinde epeyce ne.~riyat yapılır
ken biz sınmayı Ye tatbikatın doğacak 

-·--· B. NİHAT ECRiBOZ 
Bornova haşerat istasyonu müdUrü B. 

Nihat Eğrlboz İstanbulA t!ltmi$tir. Ora· 
dan Ankaraya g~cektir --·--BİR TAYIN 

İzmir Kız öi?rctmen okulu mezunln
nndan Bn. Sahire Çelik Ödemişin Kı
raz nahiyesi öğretmenli ';ine tayin edil
miştir. 

EGLE 
Deniz 

CE GECESİ 
Gazinosunda 

Per$em'be aftfamı saat (8) de ı.a.ıanae,.,,.,,,. .. 
Yeni sürprizler .. Masalar yeme1ılldir .. 

fıii gün evvelden angaje edlfmesl mercudUI' .. 
L , s J - . 
··········:··································································.-·····•••\ 

~ i BUYUK l.İKAl .. E i i 
• • • • • • • • ......•.....................................•...................... ~ .................. . 

Umulnnyan Saadet 
YAZAN : V~ YJl.DJZ 

-1s-
Ca7Jbe te:vze. hayatın felsefesini an

lamış bir kadın tavrlyle kendi kendine 
mınldandı: 

- Gençlik! Her şey avuçlarının için
de, fakat bwıu hep böyle devam edecek 
sanırlar da bir ş~· beğenmesini veya ls
tl.'rnl"s1ni bllmezlerl. 

GUlen Kab .. taş lc;kelcsinc otomobilıy
lt' çıkınca teyze..cüne: 

- llk once seni güzelce gezdirece·im! 
de.il. DoJ'.:tru Büyükdereyel sonra Per
tevlere gider, annesini ziyaret ederiz 

Otomobil Be~·oğlu caddesinden geçer
ken bu sU.~ii \'e parlak arabayı bUyUK: 
bir meharetle id::ıre eden giize1 gen~ lo-

zı seyretmek için hır çok başlar dönü
yordu. GOlen 1stnnbulun lullhamı için-
de volan ba• ıW.. şaşırmadığını görerek 
müsterih olrl ı. Taksim meydanından 
dolaprak P. ilkdere yoluna çıktığı za. 
man hU} iil <ıjaç)ann golgelediği asfalt 
cadde üze ın<le otomobilin idaresi ona 
her yerden faU3 zevk veriyordu. Bir ta
raftan Cazibe teyze ı:ığlıklar koparıyor: 

- Anıan kmrn 1 diyordu. Daha yavaş, 
dah yavq!. Bu yolda ne kadar ka'l:alar 
çıktığını bilmez misin? 

- Fakat ç .. buk gltmi1 oruz ki t~vze 
baksana, 60 kilometreyi geçmedik bile. 
Halbutj 120 'e kadar volumu7. ,·ar. 

Vekilet -·-Vilayet bütçeleri hak
hında yeni direktif· 

ler verdi -·-

Elektrik kilovat tarif esini tetkike me
mur tarife komisyonu yaptıiı toplantı
larda elektrik tarifesini inceden inceye 
tetkik eylemif ve mesai.sini bitirmi§tir. 

Elektrik firketi müdürünün de işti· 
rak eylediği bu toplantılarda elektrik 
tarifesi hakkında ileri sürülen mütıılea· 
lar tetkik edilmi§. hesaplar yapılmış ve 
on dört buçuk kuruştan ibart olan elek
trik kilovat tarifesinin aynen muhafnz.a
sı ittifakla tasvip olunmuştur. Elektrik 
şirketinin, toplantılarda gösterdiği hüs
nü niyet ve anlayış takdire §ayandır. 

Yeni tarife tasdik edilmek üzere Na
fıa vekaletine göodcrilmİ§tir. 

SU TARIFESl 
Ayni zamanda su tarife komisyonu 

do toplantllannı yapmıya başlamııtır. 
Hesııplar tetkik edilmektedir. Halkapı• 
nar firketi, ötedenberi olduğu gibi tek
rar su ücretinin artırılması cihet' ne git
miştir. Bu yüzden komisyon mcs i ine 
devnm eylemektedir. 

Karnn bugünlerde verilecektir -·--tttracat birlikleri 

--·-DOGllM 

Fiat mürakabe komısuonunda 
x.,.x 

Bazı manifatura fiatleri 
hakkında kararlar alındı 

--~~~---x•x--------~~-

Tütiln pı;yuuında satıf faaliyeti, tiıtünlcrin paralan peyderpey odcnııı k
nuntakalarda az mal kalmuı itibariyle tedir. 
zaruri bir yavaılama aöetermiye batla- Satın alınan tutünler de kısım kısım 
ml§tır. Mal bir hayli az.almııtır. Müstah- lzmir merkezindeki depolara nakil e
sil elinde halen kalan mallann rakam- dilmektt-dir. Tütün müstahsilleri., ban
lan arasında farklar naz.ara çarpıyor. knlarn ola borçlarını ödem~ e bn la· 

Yapılan tıtkiklerde müstahsil elinde mışlardır n 
takriben alb milyon kilo tütün mevcut .. .. · 
olduğu anlaıılmııtır Dün akşama ka- Tutun ışleri Jçin Ankaradan gelen 
dar takriben 26 milyon kilo tütün satıl- heyet dün tica~~t müdürlüğünde tctki
J111Ştır. Müstahsil elindeki tütünlerden kat yapmış ve ogleden sonra da Aydına 
üç milyonunu. cihrakiyelik> dediğimiz. gitmiştir. Aydında tütün mevzuu ve 
kısma ayımıak lizımdır. Şu halde rnÜS· kr~di k~opcratiflcrinin .faaliyeti tetktk 
tahsil elinde, ticart tütün tabir edilen edilecektir. 
cinsten 3 milyon kilo tütün kalnut olu-
yor. 

Rakamların \az.ih ve şupbe götürmez 
ifadesi br§t!tında. tütün piyasam açılır· 
ken lıükümetin aldığı tedbirleri övmek 
lazım geUyor. Artık bu sene Ege için bir 
tütün mevzuu kalmamıştır. Müstahsil 

Zelzele oldu 

haklı bir vinı; içindedir. Satın alınan zarasız ge miştir. 

KAHKAHA ile GÜJ .. l\'IEK • Hl~Yl~CANDAN TiTRBl\tEK 

İSTİYENLh"'R BU HAFTA SOLUCtJ 
SİNEl\IADA ALMALIDffiLAR .. YENi 
LOREL 

HARDİ HAY UT Y fAAKLARI D}l'HQ.J. 

(FRADİAVOLO) 

Cıörünmiyen SIR DEHŞET l\1ENBAI 

İLK DEFA 

Şehrlrnızın genç tüccarlarından Meh- EN YENİ FO)\S JURNAi .. 
met Etem Buldanlı oğlunun iki oğlu'•---------------·----

Y:avrulara saadet ve UZWl ömürler SEANSLAR : 11.30 - 2.30 - 5.45 - 9.00 DA .. Cumartesi, pazar 10 DA.. 
dünyaya gelmiştir. f 

diler ana ve babayı tclr.!k ederiz. ~--•••••••••••••WJ!l&t sal' 

- Allah esirgesin, .kızım, yoksa beni 
çıldırtmak mı istiyorsun? Bunun 60 ki
lometresi de çok. 20 kilometre nemize 
yetmez! 

Gülen kahkaha ile gülüyordu: 
- Amma yaptın, teyzeciğim! O zaman 

otomobile değil, faytona binsek daha 
iyi ••• 

Z2L 

t.iği anuyu derhal kabul edemediğine - Olabilir. lnsan böyle şeye acele ka-
mi.ıteessirdi. Fakat şimdilik Rnsimin rar VE!'rir mi! 
canlı hatırası bunu düşUnme!!int'! mani - Peki Gelelim nunurra 2 ye. Cemil 
oluyordu. haklan da ne denin? Çok sevimli bir 

Ondan dalına ses sacla yolc. Yazı yaz. genç. Onun bir iltifatına can atacak 
dı~ı gazetenin bir haftalık nüshalarını genç kızlar bfl.9eıı ne kadar çoktur. 
Gülen gözden geçi.nni§, onun imzasına - Ben onlardan biri olmak istemfyo-
tesadüf edememişti. Genç gazeteci Rez- rum. * zanla bu derece mi meşgul oluyordu 1 - Ah. ne cehalet, ne cehalet! kwm, 

(
,.. __ 1_ balık) . d __ ,_

0 
'- Fakat bir gUn gelecek, GUlen kendisine bahriyeliler ayle yabana atılacak insan· 

~ garuıosun a, .aıı e a:•l'- cak b laka .. ol lar değildir' 
şı, teyze ve ye~I bir masa başına otur- an simi geçici ir 8 gösterml' an Gillen te~ bahriyeli MVduızıa 
mu§lılrdır. GUlen izahat veriyor: Ra unutacaktı. O zaman, vefalı bir gUlUm.si erek· 

- Hayır te zeciitfm ben bu seyahati dost olan Pertevin teklifini .kabul et- .Y . 
evlenmek lçfnydetiJ !ı k için memesi tein bir sebep kalmıyacaktı. O - Bılirim teyze! dedi. Zaten Cemili 
tını. ' e erune yap- halde neden .şimdi kararını vermesin? d~ yabana attığım yok ki. Onunla çok 

CazioC? teyze b~ını sallıyor: Teyzesine sakin bir sesle cevap \'CJ'İ- guz.el ~rl<adaşlık ettik. Biraz ken~ 
_Çok m kızım. fakat ikinci.! birin- yor: unutt~gu ~.a~anlar onu kolayea hakika 

clslne mani olmaz ki. İsle karşmda iki - Onda hiç bir kusur bulduğum yok. te çevırcbıldim. 
delikanlı var: Birisl. Peı·tev ciddt olarak Daha ~oğrusu tanıdığım kusurları bet· . 7 Bu da gösterir ki ~ başka k~~r 
sana a•uk. Scni_?le cvlen.~ek istiyor. öte- de katı ?lr. antipa!i uyandıra~~- der~ g~~ı ~t~f· Kaç tanesinm basını don-
d nberl tanıdıgın, sevdıgın bir arkadaş. ccde dc~ıl.di.r. Aşagı yukan bulun er- durmuştur o... . . . . 
a·r. z niır amma çok ::ıami!Tll ve namus- kekler gıbıdır. - Bu uysallıgı !2dıvac bahsındp bır 
lu bir genç. Bence çok m•ıvafık. Bahu- Cazib,.. tepe bu cevapla ıktifa etme- meziyet sayılmaz kı . . . 
SU!'J ki banka dire\törlii!'fi.ine terfi etmiş dı: Yok, CPmile ciddi olarak baglanmak 
iyi bir istikbali var. Onda nl.' h"USUI' bu- - Anlıyorwu, mutlak evlenmek icap Gi.ilenin hiç bir zaman aklından bile g Y' 
luvorsun? edersP. onunla hayatını birleştirebi1ece'k- memişti. Hem Rezzan gibi bir görümce-

Gülen Pertcvde hic bir kusur bulmı- sin. Fakat ac leye lür.11m e··rırh oı c:un ye m:ızhar olmak ihtimali varken' Allah 
yordu. Hatta onun çoktan beri izhar ~t- öyle değı1 ni~ saklasın' Rezzan b.r de Rasimin karısı 

Amerikan 
Yardımları ..... 

Almanları daha fimdidd 
büyük endiıelere Jiiıiimiill 
bulunuyor. 

- BaıtaTalı linci Sahifede -
ı;erf uru etmesini istiyenler vardır. Amr 
rika tercihini yapmış, neevkiini tayin et
miştir. Amerikan yardam ilk r° I' 
İngiliz mabeviyatuu çelikleştinniştir· 
İkinci safha maddi safhıt olacaktır. 'V• 
bunun u.ametll tesirinden mihvercil• 
yakalannı kurtaranuyanldardır. 

Das Ran harbin kat'1 s.tfbası Britd" 
ya adalan iizerinde cereyan edecelilll 
uzmakla Almanların lngiliz adRlan.
kafi bh· taarr /. hazırl.unakta olduklt
rını anlatmak istemiştir 

lntrilizlcr ~oktan beri bunu bilivorlııf· 
Adnlarda en modem \'C en mlith~ 9-

lihlarJa mticehhcz dört mil on a kef 
miitctavizi beldi\ or. 

İngiliz şelürlerine ka.•çı ha\a a]m lı• 
nnın dunnuc; olmaSlnı muhtelif 'iCbl'"le
re atfedenler vardır. Bunıt beklenen t .. 
am1zdan evvel bir uymmkluk yaratr•"tk 
~rzusuna hamletmek tc kabildir.. E tJI 
1 akil aten Ahn:mlaT J..ondralılnn ve ti
den norm .. ) h8\ ata alıstı.rarak rnmı(' le· 
inn ha Jonlnra kal"'iı s!m--lcrin e kici Jlıt· 
dar kuvvetli olmnaca~.m ümit edi\or
lnrsa hu iimitleri boşa rı'kacaktır. in~ 
fü m ·11 ti mu zz m tehlike' i 1 ıl ; te 
M etli •i ncl n i ih ren nvnmuvor. 
Ih or ki bu defnki miıcıld"t~i tarihi •ıll 
l•ald'k t rı en crem n•ürnrld,.si C'I. '·· 
tır. z;rn inrtiliz milletinin ~ nmetli vıı1 .. 
lıfrı ile h"rliktc dürn nnı" hfırrh eti "" • 
.-nk hu miicndcll•nın nehccsinde kıibııY 
~nn knrhı1 ırn1<hr. 

SF.vr·,,..,,. rJfLGIN --·-Derede bulunan ceset 
Dikili kansının Nebiler köyünd~ otu• 

ran Yusuf oğh Halil ibrahim otuz va· 
.;ında bir adnm, keçilerini otlatmak ü1e-
re on gün evvel dağa gitmi.cı ve bir d ı• 
ha dönmemiştir. 

Yapılan araştırmalar sonunda Halil 
lbrahimin cesedi Ulucabaıı mevkiınde
ki derede bulunmuştur. ölümün 15ebebi 
halen karanlıktır. Dikili müddciumun1i• 
liği hndiseye el koymu tur. --·--Valinin tetkik eri 

Vali B. Fuud Tuksal dün Gnzl ilk ok•J 
luna ~idcrck tetkikat \ opmıs der~ n,.. 
'lerl gczmis ve okul baş ti!:I'ctmeni tarB 
f ndaıı vcrılcn i7.ahatı dın!ı..mistir 

Valimiz 'ilaharc AJ,:ıncakta Par.ıb 
köpıü civarmdaki turlsti1

': yolu <la ~; 
milşttir. Bu yol ikmrı] cdı1mck ü:z:er ~ t• 
Vali i in tcsıii icin ban emirler 'e .. 
mic;tir 

-*-Havai rda 
Londra. 28 (A.A) fn ı]ız ha 

" tlcri pazarteı;ini ~alı\ a b ğlı an 
de, hava sartlnrmın fenalıl{ı vü un 
hiç bir faaliyette bul nm mıc;lnrd r 

olarak karşısına cıkabilır vt> h.ı) 
büsbıitün zehir ederdi: 

- lki nwnara üzerinde hic 
teyze! tyi çocuk, gü1el çocuk a 
na göre değil . 

- Ne yapayım kı lımin altınc{ 
numara yok! 

Gülen biraz heyecanla sordu: 
- (3) numara da kim olu~or" 
- Ne bileyim, a kızım? Onu ü + 

sin, bunu i5teme:zsln, elbet hır i te.ı 
var. Fakat Pertev hakkında rni r-' 
yumuşak buldum. Belki kısmet b ı 
raftadır. 

Gülen kafi bir red cevabı vt>r n dı. 
- Kısmetse! dedi. 

di 
- Öyle ise haydi onlara •idC>lım 

- Gidelim, fakat buna dair ı 
Pertevi.n annesiyle görü meme- ı 
ederim teyze. Pmeve vcril"ct>k c .. • 
ben kendim vereceğim. 

Kalktılar. Otomobile 31 erJ tıl ı 
nizden gelen serin rib.~hı bol bol 
gerlerine çeken Gülen dils inliyor. 
den hu kadar mtilereddıttir? Ne 
yor" 

-( IJjtrnedr >-
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Bir Yunan nazıT arun 
yazdıR"ı makale 

Amerikada dyrnın 
hali celsesi 

- Baştaralı 1 inci Sahifede - - Baştaralı 1 inci Sahi/ede -
ıf unarustunu verdiği vaıtlcri çiğnediği- cağı hakkında encümene teminat ver-
te işaret etm lctedir : mi tir. 
Anıa,utlukta lj i temin bahanesi- Vaşı.ngton 28 (A.A) - ME:busan mec-

le İta!) n Yımanistanı ıstfüı için kıtaat lisincc tetkik edilmekte ol::ın dngilterc
Yerle tirmi 'c Mussolini ftalvnn mille- ye yardım• 15.ylhnsının tadili hakkında
tine. Fasizmin yıldöıılinıii ,•esilcsiyle ko- ki teklifleri mUzakere etmek üzere clün 
lay kazamlacal:'1nı zanM"ttiii bir mfer akşam riyMetl cümhur sarayında fev
bediyc etmek istemi tir. Hnlbuki İtalya- kn1ade bir toplantı yapılmı§tır. 
nın Yunnni tnua knr ı dostluk iddialan Reisicllmhur bu toplantıya hariciye 
iiltimntomun 'crildii:rf 28 birind teşrin ve maliye nazırlariyle mebusan meclisi
l 940 tarihine kadar devam etmiştir. Bu nin demokrat ve Cümhuriye.tçi erkfuunı 
dl>nekHk İtalvan tarihinin en knranlık davet e1mlştir. 
bir sahifesini teskil edecektir. Cünkfi ·--------------
Jt'n i t !tnlvanın .. veni~~ sözlerin ~ç bir kip ctmi$tir. 
luymetı olnındı~ı gostermektedır. 18 birinci tesrin 19'10 ta Mussolini 

2R birincl t rin 1 40 ültimatomu Yu- harp J{ayesinin Yunan milletinin belini 
nanistnnın bi1arnflığu11 muhafazadan kınnnk olduıtunu sarah~fen bildirmiştir. 
bah tmi tir. Fakat huntln Vunnni tanın 2(1 hirinci te<;rin 1940 tarihli bevanname
taınamiycti lınkkındn bir kelime bile sinde ise Arnavutluktnıd İtalvan gem~
~oktur. Yunanistnndnki 15 bin Amavu· rali Mussolininin sözlcıini tekrnr ede
ou ~rtarmnk idchasında o1~ İtnlva, ıek Avrupada hakka ve nd< l<'te istinat 
kendı tnhnkküınü altında kulan 300 hin eden yeni bir havat kıırmak Mn Yu
'Yunnnlıvı unutmu~ttır •. Ynnnn hitarnfiı· nani<:tnnm belini kıraca~ı icldıu etmi'>
i?ının İtnh•nn lıiınnvcsinP ihtivacı vok· tıı. Bereket vcr5iı. ki Yunanistanın beli 
tu. Cünkii İtalvnnın tnhokkümn altma sd1amdır. ltalynmn '!özlerine nasıl 
nlrnnk istcdi:ri R:ılknn mt>ml<'k<'tlerinin inanmalı ki Avruı:ıada veni bir havattan 
serb~tre inkisafı nnmmn Yun:ınishın 15 bahc;<'d<'rk<'n küC'i.lk m•Jletlere belleri 
sen,..ı .. ., '""'"' nurlu hir sulh sh•aseti ta- kırık bir havnt vadetmıo;tir! - = 

Cephede 
- Baştaralt 1 inci Sahifede -

milrekkl.'p ttnlynn hava tec; kkiılleri Yu
nan r.eril'.:Tini ve c phcdeki mevzill.'riyle 
münakale yollnrını bombardıman etmiş
lerdir. Buna mukabil Yunan v tn~iliz 
tayyareleri de Tepede len ile A vlonya 
arasındaki münnknlc yollarına ve Elba
san • civarındaki nske.ı:i bcdcfleı-le düş
manın cephedeki mevzilerine şiddetli ta
arruzlarla ateş }Jflttındaki askeri kıta
ları zayiata u~ratmışlardır. 

YUNAN TEBL1ôl 
Atına 28 (A.A) - Yunan resmi teb

liği: 
Mevzil faaliyetler olmuştur. Yunanlı

lar bazı düşman mevzilerini işgal etmiş
ler, 90 esir ve bir kaç otomatik silah al
mışlardır. Yunan kuvvetleri, diismanın 
tarlklarla yaptığı bir taarruzu püskUrt,.. 
mUş, dört tankını tahrip etmiştir. 
Diğer taraftan Yunan emniyet neza

retinin bir tebliğine göre dünkü gUn 
memleket dnhilindc sükOnetle geçmiş
tir. ---.JJ..---

KADIN HİDDETİ 
Anafartalar caddesinde Macide adın

da ,::enç bir kndın. çocuk meselesinde".\ 
kavpa ettiği 40 ynşlannd:ı Emineyi hı
t'<ı.k la sırtmdnn ynralam;~tır. 

::sx 

Roman vada asayış 
berkemal 

- Baştarafı 1 i.,ci. Sahifede -
nezaretine,_ g n ral Corc ku ndıa ve 
münakalat n zarC'tine, profesör Tomcs
ku ıhhlyc v~ iş nezaretine, Dokan adli
ye nezaretin!.', profesör Crnvik matbuat 
ve propaganda nezaretin~, Mihail devlet 
nazırlığına tayin edilmişlerdir. 

Yeni kabinenin kurulduğu bugün sa
at 17 de ilan cdilıni§tir. 

BükreJ 28 (A.A) - Bu sabah Bük
reşte fevknliide polis tedbirleri alınmış
tır. Asker müfrezeleri yollarda bütün 
otomobilleri durdurmakta ve içini arnş
tırmaktadır. Bir çok evlerde araştırma
lar yapılmıştır. Halk sakindir. 

Horya Simayı bulmak için yapılan 
nrastınnalar şimdiye kndar neticesiz kal.. 
m~tır. ---.JJ..---

N $İLEP~Rİ 
Ncvyork. 28 (AA) - Halen istimal 

ulilmcmcktc olan Amer!lum şileplerinin 
j tlb..'111Cl bayrak altında rr:msatlantik se
ferlerinde kullanılmalnT' meselesi yeni 
bir safhnyn ~irmiştir. Alb hnftalık bir 
tamirden sonra bcs şilep, trnnsatlantilt 
ı:ervisine başhvacakhr. 

orsa 
(ZÜI\1 

1220 Ü. Tmım 
610 Esnnf B. 
200 İnhisar 
122 SUIC'yman.ovıç 
96 i Y. İ. Talat 
85 M. H. Nat.lı 
82 Remzi Gi.in~ör 
70 K. Taner 
52 N. Üzlimcü 
43 P. Klark 
86 S. Bencıwa 
34 Artur Lafon 
15 M. A. Kanber 

6 M. Besikçi 
2701 i Yekıln 

221681 i Eski yek\in 
224383 Umumi vek1lnQ 

No. 7 
No. 8 
No. 9 
No. Az mal var 10 

JNCiR 
82 A. H. Albnvrak 
65 Abdullah Fesçi 
49 S. Akıınsar 
48 M. İzmir oğlu 
36 İzzi ve Ali Fesçi 
27 M. H. Nazlı 
10 Necati Börekçi 

J6 
25 
16 
24 75 
24 
22 
18 25 
15 
21 
21 
15 
28 
l6 
12 50 

10 50 
9 50 
9 50 
7 

13 
9 50 

14 

32 
35 
17 'lfJ 
29 50 
33 
34 
18 25 
23 
21 50 
21 
18 
28 
20 
12 50 

ıs 
20 
25 50 
31 

14 
15 
15 

7 
15 
13 50 
14 
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Aııkara raPyosu -·-BUGVN 
8,00 program, 8,03 ajaruı haberleri. 

6,16 müz.lk: hafif progıam (pl.), 8,4S 
9,00 ev kadını • yemek listesi, 12,30 
proaram, 12.35 müzik: şarkı ve türkü
ler, 12,5 O ajans haberleri. 1 3.05 mü:z.ik: 
şarkı ve tilrkuler, 13,20 14,00 müzik: 
radyo salon orkestrası ( violonist Necip 
A kın idaresinde), 18,00 program ve 
memleket ıaat ayarı, 18,0J müzik: oda 
musikisi (pl.), 18,30 konuıma (dıı 
politika hadiseleri), 18,45 çocuk saati, 
19, l S çocul.1 r icin musiki, 19,30 ajans 
haberleri, 19,45 mü71k: fasıl heyeti, 
20.15 radyo gnzcıeai. 20,45 müzikı 
muhtelif §arkılar, 21, 10konuşma.21,25 
müzik: ııaz eserleri, 2 1, 4 5 müzik: rlya
aecumhur bandosu (şef th,an l<ünçer) 
22, 30 ajans haberleri, 22,45 müz ·: 
duns muzi~i (pl.), 23.25 23,30 kapa• 
nış. 

317 Yckfin 
125070-Eskt :vc'lt<1n 
1253D6 Umumt vek~n 

ZAlll&E 
ll9 balva Pamuk 72 74 
85 ton Bui!dnv 9 7'i 
12 ton P. Cekirdt'jti 5 50 

,.-..~._ ....... 1m1111m~s;;::::ıılll!!'l~·10Jmm_._. .. m11 ... mgm11ıım;aı;ı!!!l'B .. _. .. ._ ................. .,.~ 

FOSFARSOL 
KAN, KUVVET iŞTiHA ŞURUBU 

FOSFARSOL. Knnm en hayati kısmı otan kırmızı yuvarlacıklan tazdiyerck ~oğalbr. Tatlı i trıh temin eder. \'lirud 
devamlı gençlik, dinçlik \'erir. Sinirleri canlandırarak nsabi bulırnnlan. uyku u~lnğu giderir. l\lunnnid inkıba1Jnrd . 
barsak tembelliğinde Tifo, Grip, Zatürrieyc, Sıtma ncknlıatle.rinde, Bel gevşekliği \C ademi iktidarda \e kiln almakta 
şaynnı hayret fnidcler temin eder. 
FOSFARSOl.'iin: Dii!cr bütün ku\"Vet şunıplnnndan üstünluğil DEV Al\fLI BİR SUR~'TLE KAN, l<UV\'t.'T, lŞ11IIA 
TEl\ı:tN f.'T.MESI ve ilk kullananlarda bile tesirini derhal göstermesidir. • 

Sahhat Vckfıletinin resmi müsruıdesini haizdir. Hor eczanede bulunur. 

Salihli Şehir kulübü 
WH f!JWWW = ac PF W*JJAC 3 ZULSL..-.sm• 11
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. . 
ana nı.zamnameıı 

incir Müstahsillerine ilan 
İzmir incir ve Ozüm Tanm sabş Kooperatifleri birliğinden: 
Müteaddit vesilelerle evvelce bildirildiği veçhile Birliğimizce müs

tahsillerden doğrudan doğruya mübayaa edilecek hurda incirlerin te· 
aellümü için bütün teşkilahmıza emir verilmi tir. 

Elinde hurdası bulunan İncir mü ~tahsillerinin bir hafta zarfında en 
yakın sah§ Kooperatifine müracaatı ilan olunur. 28-29 ( 142) 
~~aacc:ı~~~.AOOt 

jnJaJsarla Ccunaıtı Tuzlası ınüdürlüjünden : 
Tuzlamızda hazineye alt lokanta. fını1, kahve ile ka.sap ve sütçü dUkkAnla

nnın bir sene müddetle talibine kiralanması acık arttırmaya k<>nmuştur. 
Şartnameler mUdilrlUJffiınilz ile İnhisnrlar baş müdüilüiü levazım şubesinde 

görüle bilir. 
İsteklilerin nsnğıdaki yilzde 7,5 muvakkat temimıt akçclcrlyle birlikte 13/2/ 

1941 perşembe ,;inil tuzlamızda mUteşckkil komisyona mürocan•le:-i .. 
Senelik muhammen kira Muvakkat teminat akcı>si 

Lira Lıra 
Fırın 420 31 50 
Lokanta 150 l 1.25 
Kahve 120 9.-
SütçU dUkkfuıı 30 2.25 
Kasap 60 4.50 

29-2-6-10 277 (150) 
:ıoooccccccc~cccccccccccccccco0tx:acoocıcccoco::oı:xııo.:xx~:cco:ıoeıco~ 

İKTISA'I VEKALETİNDEN: 
1 - Vckiıletimizcc İzmir ve ödemişte ynptmlmaktn olan - 2250 - adet el 

dokuma tezrrahının ambalaj i§i acık eksiltmeye konulmu tur. 
2 - 2250 adet el dokuma tez ahının tahmin edilen ambalaj bedeli -4500-

lira olup muvakkat tnminab -337.5- liradır. 
3 - İhale 10/2/941 pazartesi günü saat 15 ele Ankarada vck·let binasın-· 

da toplanacak komisyonda yapıl caktır. Taliplerin mezk<u cün ve saate kadar 
teminntlnnnı yatırmnlan lAzımdır. 

4 - Bu husus;t mütc-allik şartname ve reşim vck·Iet levazım müdürlüf;i ile 
lstanbul ve İzmir mıntnka ikasat müdürluklerindcn parnsız olarak alınabilir. 

24 29 2 8 232 (122) 
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RADYO GAZETESi 
SON YIRMt DöRT SAA TIN 
HADISELER1Nt, V AKA YllNt 
HOi.ASA VE TEFSiRLERiNi 
KISACA TAHUL EDtYOR .......................................... 

Üç ağır tazyik 

ltal yan milleti, nazır
larını cepheye 

gönderiyor 

Japon • Amerikan har• 
bine doğru atılan adım· 
ların şüphe götürmez 

tehlikeleri .. 
Radyo gazetesine göre; siyasi faaliye

tin ağırlığı Uç cephede toplanmıştır: 
Birincisi: Amerikayı tngiltereye yar

dımdan men'e matuf olan mihver tazyi
kidir. 

ikincisi: Garbi Akdenizde Vişi hükü
mHinin Almanyaya yardımını temine 
m•luf olan Alınan • Mihver tazyikldir. 

Ü~üncüsii: Balkanlarda artan mihver 
t<ızvi kidir, 

Birinci cephede bu vazife Japonyaya 
terkedilm~. tkinci cephede Vişiyi 
tazyik vıızllesini Almanya görmektedir. 
Şarki Akdenizde faaliyet 1talyaya terk
t'dilmişti. İtalyanın mağHlbiyetlerinden 
l!<ınra buradaki vazifeyi de Almanya 
gômı.,.\tedir. 
Japonyanın Amerika üzerinde tazyi

lıi ı:il!i<çe artmaktadır. Japon başvekili 
vr horiciye nazırları nutuklannda Ame
rikan•n uzak şarktan kolunu elini çek
medi" , .• tngiltercye yardımda ısrar et
tii!i takdirde harp tehlikesine maruz ka
lara~ını söylemişlerdir. 

Kordel Hull ayan hariciye encüme
ninde. A~ıerika hükümetinin Japonya 
ile bir anlaşmaya varmak için elinden 
~elrn h•r şeyi yaptığım, fakat bu teşeb
bü~:in mi.i~pet nt"tice vermediğini f.iÖY· 
]Pmictir. 

iki memleket ı· '~ •<0 b"t\eri fasit bir 
d:'lirr. ir!ndedir Japonya tehdit savur
dukça. bu tehdit Amerika ile İngiltere 
~rn<ın<la daha <ıkı bir tesanilde sebebi
yrt vrrmektedir. Bunu gören Japonya 
tehdidini arttırmakta ve bu yüzden kar
~ılıK lı rnünasebetlcr bir ç1kmaza ~ir
mPktedir 

F•'• :· münasebetlerin bu çıkmazdan 
kurtulması için iki taraftan biri bir gay
ret snrfetmez.<e. Amerika ile JaDOnya 
era•ında bir harp çıkma<ı ihtimal hari
tind~ ı;ayılamaz. 

B. Ruzveltin Lord Halifaksı kabul 
r<le,.krn ı:östndiği tezafıürün manasını 
bn n"ktorla aramak lAzımdır. 

B. Ruzvelt, Lord Halifaksı ı;ıetiren ln
riliz zırhlısına kadar ı;ıiderek bilyük el
r;y; İ>likhal etmistir. Simdi yeni bir sc
f•· tarini münasebetiyle itimatname tak
r·....,ı mrrasimi yap1lm1yacaktır. 

B. Ruzvelt Lord Halifaksı bizzat kar
sıladıktan sonra böyle bir itimatname 
mera<lmine ]Uzum kalmadığl bildiril
mi ·tir. 

Diğer taraftan demokrasilere yardım 
projl"c;l ayan hariciye encümenine hava. 
le edilmi<lir. Bu encilmen haricive, har
biye ve bahriye nazırlarını davet etımş
ti · Fakat müzak •reler gizli yapılmakta
d:r 

D<'mokrat partisi liderleri bu kanu
nıt •: gelecek hafta mebu..<andan biiyük 
bir Pkseriyetle ~cçcce~ini bildirmi~ler
dir. Kanuna prensip itibariyle itiraz edil
memiror. 

ALMANYA VE vtsı 
Almanya - Vişi miinasebetlerine ge

lince, Madrit haberlerine inanmak caiz
ıw. Hitlerle Marı•sal Peten arasında bir 
rnü15ht daha vuku bulacaktır. Alman
yanın Fransız donanmasını ve Tunusta
ki Fransız hava üslerini kendi<ine tes
lim için Vi~i hükilmetini ta•yik ettiği
ne göre, bu mülakatın ne maksatla yapı
lacai!ı tahmin edilebilir. 
Almanyanın İspanya üzerinde de taz

yikini arttırdığı bildirilmektedir. 
AMiRAL READERtN SöZLE'Rt 
Alman b~ amiralı Reader dün •öyle

dı~i bir nutukta. doğrudan doğruya İn· 
gilt-reye kar,,ı bir taarruza geçilec$i 
sövlemistir. 

Amiri.ı bu taarruz için, İngiliz donan
masının mahvedilmesi iktiza ettiğine ııö
re, tn~iliz donanmasını mağlflp etme işi. 
nin Alman donanması tarafmdan yapı
lacağını ve Amerikanın yardımı ııelme
den evvel Britanya adalarına hilcum 
•dileceğini bildirmiştir. 

1TALYADA VAZİYET 
İtalya şirndi ancak k€'1ldi dertleriyle 

alakadar olmaktadır. Bremen radyo"" 
Brenner geçidinden Alman askerlerinin 

In,iltereye yar
dım kanunu 

Gelecek haf ta mut
laka büyük ekıeri

yetle kabul edilecek 

GEBERAL KAVALLERO 
Arnavutluk harbını 
bir "Hareket harbı

na,, doğru •evkediyor 
Roma, 28 (A.A) - 235 sayılı İtalyan 

kbli~inden : Yunan cephesinde mevzil 
mahiyette harekat esnll!.lnda dilşmana 
ağır zayiat verdirilmiştir. Esirler alın-

. . ıruş ve otomatik silAlılar iğtinam edil-
Vışı, 19 ~A:A) - ı;ı:avas ajansı .Va- miştir. Tayyarelerimiz dilsmanın oto

şln~ondan ısühbar ediyor '. Albay Lind- mobil kollarına ve asker tecemmüleri
bergın beyanatını müteakip son hafta ne şiddetle taarruz etm· şlerdir 
:zarfında ko~gre kori~o;larında görüle~ * ' · 
Raley~ ~ben meclisoe_ tamamen yenı Radyo gazetesine göre. Üzilm suyu ve 
ve .sakin bır hava esme~e başlamıştır .. Kilisura arasında Yunan ordusunun ha
f~gilt~reye yardun kanununu ka~ul et- rekatının inkişafına mfuıi olmak için tak
tirmege mem":" . olan dem.o~at liderler viye kıtaları alan İta\ anlar mütemadi-
~elecek hafta ıçınde medısın bu kanu· · k b'l .... , Y · k dır! 

b··-~.ı. b ' k . tJ t . d :ven mu a ı taarr.u...ar yapma ta ar. 
ım Uy'"' ır e serıye e asvıp e ece- u". ·· T <l • ~ d h · · bildir' lar zum suyu ve epe e .. t!n arasın a a-
gnu ıvo7 . . . .. . .. fon mevcut altı İtalyan • ümeninin tank-

Ayan me'.'1151 ha:ıcıye en.cumenı dun !arla yaptıkları mukabil taarruzlar Yu
yapılan hafı .~elsesınde h3~ıcıye. ~azın nan kıtaları tarafından üskürtülmils-
Kordel Hullun izahatını dinlemıştır. B. tür P · 
Hul son seneler zarfında Amerika hari- B. k bil 1 ı K ' · t• · d · . . t'k u mu a taarruz arın, genera a· ,., sıyase ının aıma aynı ıs ı anıette il k d ~ . ld - b'I 

t f 'st'l .... . .. 1 . va eronun uman asın•ıa yapı ıgı ı -
?.ayrc sarını 1 1 ~am ettıgını soy ~~-ış dirilmistir. Yunanlılar, dnmıan mukabil 
ve bu maksatla elL'lde bulunan butün taarruzunu reddettikten sonra tekrar ta
milletleri seferber etmek lüzumunu ha
tırlatmıştır. . 
Bazı suallere cevaben Japonya nez

dinde AmerL1<a tarafın<:lan sarfed.ilen 
ı<ayretlerinin şimdil<i va:t.iyeti doğurdu
ğunu ve Çine yardım etmek)~ beraber 
r.ilkürnetin bütün uzak şark memleket
lerine yardım taahhüdüyle bağlanma
nın aleyhinde olduğunu B. Kordel Hu! 
söylcmistir. İlaveten sunu da bildirmiş
tir ki : Aınerikan ı:;iva..:;.!'ti İngilterenin 
AVJ'Upada muzaffer olrrınsuıa ve uzak 
şark vaziyetinin imkfuı d:ıhilinde ultlu~u 
gibi m\L"afaza edilmesine alakadardır. 

Nevyork, 29 (A.A) - Nevyork mın
tcltasında ve yeni İngıitr•e evaletind~ 
şiddetli kar başlamıştır. Yolları acmak 
için binlerce amele kullı .. nılınaktadır. 

crnuba doğru aktı~ını söylemiştir. 
Sicilyada 10 bin kadar Alman askeri

nin toplandığı tahmin ediliyor. ttalyadan 
gelen yolcular İtalyan halkının yeis ve 
ümit.cıizlik içinde oldu??unu söyliyorlar. 

Bu yeisin sebebi, bilhassa İtalya har
be girmrzden evvel İngiliz imparatorlu
ğumın yıkılmış olduğu hakkında yapı
lan propaqa!!;c.1ah'lrdır. 

Filhakika o ı((inlenle ln~iliz rl~nan
masının imha ccli1Jiği \" .. büvült Brittln
ya imparatorluğ'unun çökm~!-c üzere ol
du!;u İtalyan milletine telkin edilmisti. 

İtalyanlar bu propn~andanın hal<ikıt
ten ne kadar uzak oldo)l'unu anlamakta 
gecikmediler. 

Popolo Ditalya, lt.ıl,.anın henüz ha
zırlığını tamamla:r.ado.n İngilizler tara
fından hilo ile harbn sürükl,..ndiğini vaz
mıştır. tn~iliz r~dyosu buna cf>v:ıp · ''e
rerek B. Çörçilin ltalyanın harbe pir
mesinden evvel l\fı_ıssoliniye gönrlerdiği 
nıe~ ı hatırl,.lmı ır. 

:Mussolininin o zaman bu mektuba ce
vabı pek sert olmuştu 'tal~·anın harbe 
gim1esinden mesul olan naıırlar cephe
ye sovkedilmektedirler. Bir kaç l!iin ev
vel Farinaci cepheye seYkedilmi.;:ti. Da
ha sonra Mu~,.c;olininin rlnmndı h:trİ"İVP 
nazın Kont Cianonun Amwuthı~a git
tiği bildirildi. Bugiln de nef•a ve maarif 
~JZırlarının cepheye .~ittiklori bildiril
mhtir. 

tTALYA l NAZIRLAR\ 
Nevyork Tayrniç, Kont ('ianonun cep

heye gitmesine ehemmiyet verm~kte ve 
bundan sonra harici ıııiva!t'"'fin M1_ıssnlini 
tarafından i<ia1·e edile~crini yazmakta
dır. 

İtalyanlar faşist no;oo:~ırların CCf'l-ıeye 
$tmeleri münasebetiyle, :tlls:a bıınl:::rın 
askerlik yaşında huhınmahrı böyle bir 
tedbire lüzum hissetllrdiğini yazmakta
dır. 

Hakikatte ise, fac:ist partisinin müf
-rit unsurlarını t~kil cdfl'n bu naz1rlar, 
Rejima Fasi.ta r•zotcsinde Marr$al Ba
doglivoya şid.detli hücumlar yapmı,1ar
dı. Bu nesriyatm ltalyan ordu erkl\nı 
:ırasında kötü bir intiba bıraktığı anla
şılmıştır. 

Bu sebeple bu müfrit faşistler bun
dan böyle faaliyetlerine devam edPJJ1i
yecel<lerdir. 

Bir de İtalyan halkının mırıldanmala
rı varoır. İtalyan halkı, askerlik ya,ın
da olanların cepheye gidip döğüşmeleri
ni istemektedir. 

ROMANYADA VAZtYET 
Tamşvar ve Puss - Se.rverin.dc Anto

nesko henilz otorite .. ini kuramamıştır. 
Neşredilen bilkilmet beyannam•si, Ro
manyanın menfaatine en elveri•li hUlcil
metln bir askeri hükümf>t olduihınu bil
dirdikten sonra, yeni hilkiimetin mihver 
politikasına sadık kalacağını bildirmek
tedir . 

arruza ,gcc;:erek Üzüm suyunun cenu
bunda Selanta mevkiine ve Majo mev
kiinin batısında ileri har~ketlerine de
vam ediyorlar. 

Bilhassa Majonun batısındaki hareka
tın, mevzii bir vaziyet aıan harbi bir ha
reket harbine scvkebnesi ve İtalyanları 
daha gayri müsait mevkilere cekilmeğe 
mecbur etmesi çok muhtemeldir. 

Cenubi Amerikada 
Ncv:;ork, 28 (A.A) - Nevyork Tav

nüs ,gazetesine göre cenubi Amerika 
memleketleri mümessilleri arasında 
Montevideoda bir iktısadi konferans 
toplanmıştır. Birlcşjk Amerikanın mü
me<silleri de bu konferansa iştirak ey
ltcmişlerdir. 

AMERİKADA 
Vaşington, 28 (A.A) - Ayan meclisi 

Annapolis deniz akademi,ine 595 tale
benin nakli hakkındaki lrnnun Jayiha;ı
nı kabul etıniştir. Bu layihı. reisiciimhu
run tasvibine arzedilmek üzere Beyaz 
saraya gönderilmio;tir. 

FRANSADA 
Visi, 28 (A.A) - Sıbhi sebepler do

layısiyle istifa eden Adliye nazırı bay 
Alibertin verine Paris hukuk fakültesi 
p.cofesörlerinden ve E!lstitü azasından 
B. J ozef BartelmiıUn adliye nezaretine 
).'Criril<li.":i re3men bildirilmistir. 

MACARİSTANDA 
Budapcşte, 28 (AA) - Macar ajan

cı bildiriyor : Kont Çakiı;ıin ölilmü mil· 
ııascbetiyle aralarıı,da Türkiye elçisi de 
bulıınduğu halde ecnebi devletlerin si
~:asi mün1essi1leri hariciye nezaretini 
\·ckfılctcn idare eden k~wekil Kont Te-
1c·kilo•e te ... ~urJc.,.ini lJif<lirmisJerdir. 

. İTA DA 
Kıılküta, 28 (A.A) - Dün mahkeme 

onüne cıkması lilıım ge!en Hint tı01iti
kecılarından 8ubb3' Borde kaybolmus· 
tur. Bu zat 5 kanunucvvelde hastalana
rak h:ı.,ishancden evine nakledilmişti. 
I.kvkuf hokkında kvkif müzekkeresi 
kesilmiştir. 

ROMANYADA 
Londra, 28 (A.A) - Romanya hadi

,.eleri hakkında mevsuk bir menbadaıt 
öğrenildii(ine J(Öre, beş "~atlik bir çar
pırmndan sonra ~eneral Antonesko ta
raftarları Brasovda "ükunn teslse mu
vaffak olmuslardır. 

Krciova, Tumseverin YC Tamsıvarda 
karı ıklık devam etmektedir. Macaris
üında bilhassa Tamsıvar hakkında en
db::elcr i·'l-ıilr erlilmekterlir. 

BİR TAYYARE 
Bel_grad. 28 (A.A) - Diln bir İtalyan 

bomba tavvaresi Zııı:reu•~ yere inmi~
tir. İcinde bulunan altı ld~i Zaıo-ebin en 
iyi bir oteline l'.etirilmi<tir. Orada mev
ırnf kalacaklardır. İtalyanlar, yollarını 
L-avbettiklet'ini ~Civlemi"Sie:rdir. 
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MERAJCLI ŞEYLER 
••••••••••• •• •• 
Tayyare bombaları 
ve Hac:erisemaviler .. 

Tayyare bombaları jeoloji nok
tasında arz üzerinde ne gibi değişiklik
ler vücude getirdiği, Almanyadaki 
Vürzburg üniverslte~i rnadenivat doçen
ti tarafından Polonyada tetkik edilmif
tlr. 

Elde edilen neticelere göre borbanın 
açtığı çukur ve etrafında vücude getir· 
diği toprak ıed . haaeri semaYilerin tesi
rine benzemektedir. Bir volkan indifa 
ettiği 7.arnan arzın sathında ne gibi ta· 
havvülat yaparaa bir tayyare bombası
nın infilakı da jeoloji noktasından ayni 
teıiri yapmaktadrr. 

Japonya Çine 
uysal davran-
mak istiyor 

Çinlllere ait gayri 
askeri fabrikalar 
iade ediliyor .. 
Tokyo, 28 (A.A) - D. N. B. ajansı 

bildiriyor : Ayan meclisinde hariciye 
r.azın Matsuoka Çin ihtilMı hakkınd!l 
beyanatta bulunarak şunları söylemiş
tır : 

•Yeni alınan tedbirl~rden bahsetmi
Jeceğim. Yalnız şunu söyliyeyim ki 
Cinlilere ait olup şimdi Jupon idaresin
de bulunan bütiln müessesat. fabrikalar 
\'e saire sahiplerine iade olunacaktır .. 
Esas sudur: 

Askeri olnuyan her şeyi eski sahiple
rine iade etmek. .. 11 

Yine ayan meclisinde beyanatta bu
lunan harbiye nazın general Togo ez
tümle şunları söyleı:niştiT : 

•Japon ordusu Çinde bir tenkil ~
reketi yapmaktadır. Eğer Çin iyi niyet
lerini gösterecek olursa, Japonya uysal 
bir va:t.iyet almağa hazn·du·.• 

ı:;;.--

Vilki dün de tetkiklerine 
devam etti 

Vilki İngiliz milli 
servisler naZll'lftdan 
çok hoşlandı.. 
Londra, 28 (A.A) - Vandel Vilkie 

Londrada geçirdiği ilk giln baklanda ga
zetecilere intibalarını şövle anlatmıştır: 

•Bul(iin öğle yemeğini B ve Bn. Çör
çille beraber yedim. Bir saat üç çeyrek 
enternasyonal vaziyet, hsı p. Aınerik~ 
ile İngiltere arasındaki münasebetler 
nakkında görüştük. 
Öğleden sonra milli servisler nazırı 

I::elvin ile bir saat göriiştUk Birbirimiz
öen o kadar hoşlandık ki B. Belvinin 
kabine toplantısına geç ltalmasına sebep 
oldum. Eden ve Duff Cooper ile de gö
rüseceğim, demiştir. 

Vilkie bundan sonra Sitide tabilerle 
yaptığı gezintiden bahsetmiş, Uç milyon 
kitabın yanlış olduğunu hatırlattıktan 
c.onra söylediği s<lzler çok acı olmuştuT. 
Vilkie demiştir ki : 

- c Bu harp, hakikatin •Öyledlği 
mahallin tahribi olmuştur.• 

~--

Libya cepheıinde en 
son vaziyet 

- Başüıralı 1 inci Sahifede -
kında vaziyette d~işiklik yoktur. 

1TALYAN SOMALtStNDE: Keşif 
kuvvetlerimiz yeni faflliyE""tlerde bulun
mu~lardır, 

* Radyo gazetesin• göre, Bingazi ve 
D eme civarında <itiddetli muhal"eb~Ier 
olmaktadır. A.•ıl hareldltın stratejik 
ehemmiyeti haiz Bingaziye karşı yapıl
ması claha muhtemeldir. Zira Bingazi 
elde edildikten wnra Demeden Binga
ziye kadar olan sahada bilyük bir çen
ber içine alınacak olan İtalyan kuvvet.. 
!erinin t<"llim olınılktan başka çareleri 
kalmıyacaktır. 

1TALYAN TEBL!Ct 
Roma 28 (A.A) - 235 sayılı İtalyan 

tebliği Libya ve Habeşistan harbı hak-
kında şu maHlmatı veriyor. ' 
Bingaıi ve Demenin sarkında muha

rebeler devam etmektedir. Kuvvetleri
miz bir dilşman kolunu pllskilrterek za. 
yiata ujiratmıştı:r. Bir miktar esir alın
mıştır. Tayyarelerimiz dilşmarun zırhlı 
vasıtalarını ve piy11de kuvvetlerini bom
bardıman etmişler ve mitralyöz ateşine 
tutmuslardır. 

Hava mu._lıarebesinde avcı tayyarele
rimiz Harikan tiDinde iki dilşman tayya
resini diişilrınüşleTdir. 

Sark! 1talvan Ahikaııında, Kenya cep
hesinde yerli kuvvetlerimiz bir dil'!I11an 
karakoluna baskın vererek malzeme ve 
insanca hissedilir zayiat vt"rdirmişlerdir. 
İtalyan tayyare te~ekkülleri dilşmanın 
kamyon ve zırhlı otomobillerini muvaf
fakıyetle bombardıman etrni~leroir. Av
cı ta.vyarelerimb: tarafından Glocester 
tipinde bir di!§man tayyaresi dil..Urül
milştür. Diğer dilşınan tayyaresi de ke
şif tayyareleriınlz tarafından tahrip edil
mistir. 

27-28 ikinci KAnun gecesi düşman 
tayyareler!Katanya limanına hücum ede 
rek bir kaç bomba atmıslardır. Ne hasar, 
ne insanca zayiat yoktur. Napoliye ve 
<ehir civarına da hücum edllmistir. Ha
fif hasar vardır. İnsanca zayiat kayde
dilmeıniştlr. 

Bakırköydeçıkaıı yangı 
Ruzgirın tesirile büyüyen at 
beş ev yanarak söndürüldü 

İstanbul, 28 (Telefonla) - Bu sabah olduJtundan bu civarda oturanlar 
saat onda Bakır köyilnde yeni mahalle- bllvllk bir tehlike atlatır ı:;lardır. 
de Oğlan sokağında Cemal adında bir İstanbul ve Bakır köy itfaiyeleri 
zatın evinden yangın çı1'.ı:ırak sUratle te- ınn mahallinde bilyilk bir gayret 
vessü eylemek istidadını göstermiştir. lemlşJ.er ve atesin daha 7jyade bil. 

Rüzgar şiddetle estiği için yangın bir sine mani olmuslardır. Yanj!Ul bes 
hayli genislerniş, civardaki evler ahşap ~·andıkt•n "<lnra söndürillebilmiştlr. 

Dr. Behçet Uz~un 
Türk - Elen mecmuasında Fuarı 
mız hakkında bir yazısı çıktı 

Ankara 28 (A.A) - Türk - Elen ti- iştirakinin bu yakınlığın en güzel 
caret ofisinin fikirlerini yayan Türk - zahürlerinden biri olacağını ve yüz ~ 
Elen mecmuasının son sayısında İzmir !erce turistin dost memlekette her 
belediye reisi doktor Behçet Uz iki hada yapılan terakkiyat hakkında 
memleket arasındaki dostluk ve iktısadi suretle esaslı fikirler ed.inmeğe im · 
münasebetler hakkında bir yazı neşret- bulacaklarını yazmaktadır. 
miştir. İzmir belediye reisi bu yazısın- lımir enternasyonal fuarına Yu Aol: 
da iki memleket arasındaki ananevi hükümetince gösterilen alAkanın ~ 
dostluğun bir tarihçesini yaparak iki memleket arasında ticari ve iktısadi nı. 
mille1.i.n tarih boyunca temasları ve küt- nasebetlerin inkişahndaki bilyilk h 
le halinde ihtilatları neticesi olarak iç- metleri memnuniyetle işaret eden 1 
timai Adetleri, kültiir ve lisanları itiba- mir belediye reisi bu münasebetle 
riyle birbiriyle kaynQ!jtıklarmı "e ara- memleket arasındaki karşılıklı ticar 
larmdaki dostluğun daima zinde ve kuv- mevzu teşkil eden sanayi mamuliltı 
vctli kalmasının böyle kuvvetli bit· şu- toprak üriinleri hakkında rakamlara .ii 

ura ve temiz hislere dayanmasından ile- yanan izahat vermekte ve maddi ve ı,,.-, 
ri geldiğini kaydetmiştir. nevi mümtaz vasıf ve kabiliyetlere 

Doktor Behçet Uz bundan sonra iz- lik olan dost milletin refah ve saa 
mir enternasyonal fuarına Elen hilkü- icin en samimi temennilerle yazısına 
metinin devamlı ve zengin bir ~ekilde hr yet vermektedir. 

~~~~~~__.--~ 

Gümrüklerd~ kahveler çıkarılıyor 
Ankara, 28 (Telefonla) - Ticaret ve

k8leti, memlekette bit· kahve darlığına 
mevclan verilmemesi için İstanbul ve 
Mersin gümrüklerinde bulunan biltiin 
kahvelerin satısa ~ıkarılma>ına karar 

Amerika haricige nazı
rının buganatı 

'ernıistir ~ 
Karm alakadarlara bildirilinistir. 

> abvelcr <·ıkınc3 hem 'iatler muhal.-! 
c<lilecek. hem dı• piya,••la kahve boJll'J 
r.acaktır. 

ınuiltere üzerinde Al
manların ~igeti? 

Türkiye her hangi bir cnı1:.~~~· 11;~ar~~,;,~niıı ;:~~i~= '~ör 
hu.cuma karsı koyacak elti. ı ,.de değer hiç bir sev ohnamı 

L<,n\l!'n, 28 tAA) - Royterin ha 
Vaıington 28 (A.A) - Ameri- cılık mnh<lbiri, I.ondranm te rinic,·v 

b hariciye nazın Kordel Hull dün c1en heri ilk hücıımsuL haftasını ya 

h 
• • ·· • d d" ah ali dıj'(:nı bildiriyor. 1941 başlangıcıııd 

ancıye encumenın e unya v ı.eri l'.eçcn hafta kıtada en fena lıaval 
baldruıda be}"!natta bulunur;.;en, !•ilki.im sünn'i,ll'r. İngil'z ve Alınan 
«Türkiyeni~ her •. harc:i b'.r hücuma\'".•· •un:eıleriııin. bi•,, hıle ~u hafta~ı · 
kat§ı koyabıleı:egrn karıaati~.de ol- tu·ahat ıcın tercıh dtıklerı zıınnedı . 

d • ·· 1 • f ındidir. Ahnruı hıt\'a kuvvetlerinin 
ugunu 80Y enıl§ ır. fır.atta İn~iltere ilzcrinde veniden 

---•- • . . rekata baslıvaraklnn muhakkak ad 
Vilki ye verı7en kıY.: ıunnıakıadır. --·--mettar harp hediyesi Cenu ! Airikanın büy' 
Londra, 28 (A.A) - Vandel Vilki in- ltarp gayreti •• 

giltere bankasını ziyaret etmiştir. Mü- , 
dür Morganla gö:üsmU.tllr. Vilki 1:n~- BELCiKALI SUBAYLAR CEP' 
tere bankasın~ gıd7rken ~ verilıni, HED.E VAZiFEYE KOŞUYOR ve alarmı muteakıp kendisıne hatıra 
olarak bir infilak bomba" parçası tak
dim olunmuştur. 

Vilki tekrar Sitide dolasıııış ve İn.ı:il
terenin bu tarihi merkez:nde Alman h~
va kuvvetleri tarafından yilpılan hasa
ıntı bir kerre daha tetkik t>ylemistir. 

ıtalgan zaglatı bügük 
Atina, 28 (AA) - Radyoda bildi

rildiğine göre İtalyanların son günler
deki zayiatı, harhın başındanberi ver
dikleri zayiatın en ağırıdır. 

Yunanlılar, İtalyan mevzilerine gir
diklerinde, bu mevzileri cesetlerle dolu 
bulmu§lardır. 

Kup. 28 (A.A) - Belçika mÜ•t< 
lekat n zırı Elizabet Voylon buraya g 
miştir. Buradaki kısa ikameti esnıunn 
cenubi Afrika birliği bafVekili g~ne 
Sm•ıth!!: ile- görüşmelerde bulunacakd 
Cenubi Afrika birliğiyle Belçika kod 
sunun karşılıklı menfaatlerini alika 
eden meseleler görü,üleeektir. Na 
bir mülakatta demiştir ki: 

cBelçi!:a kongosundak.i Belçikah 
baylar ve yerlli kıtalar lngllizlerin 
nın<la müttefiklerin davası için Sudtı 
Hahf",,il!lana ''c oimali Afrikaya gidec 
tir. I> 

Nazır Belçikanın nihai zafere kad 
"W'llıll'llıl X~ ingiltere yanında çarpışmak azmi 

Kıymetli bir yardım sar.,lmazlığını tebarüz ettirmiş ve 
Ankara, 28 (A.A) _ Çocuk Esirge• zaferin muhakkak olduğu kanaatini · 

me kurumu genel merkezinden : Tri- har etmiştir. 
yeetede tütün ticaretiyle meşgul olan Kap 28 (A.A) - Cenubi Afrika !:ı' 
Herman Spirer kumpanyası Triyeste liği maliye nazırı Hofmaya diln pa~fr 
konsoloslııi(umuz vasıwiyle kunımu- mentonun açılışında milli müdafaa 
muza 10 bin lira teberril etmiştir. Ço- 14 milyon tngillz liralık munzam kı· 
cuk Esirgeme Kurumu genel merkezi açılmasını talep etmiştir. 
bu kıymetli yardımdan dolayı mezkiir Bu mali senenin içinde milll mü 
milesseseye alenen teşekkürlerini su- faaya verilen taruisat bu suretle 71 
nar. yon lngiliz lira.<ına baliğ olacaktır. 
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Bütün izmirin aylardan beri sonsuz heyecan ve sabırsızhkla beklediği 
DÜNYANIN SEKiZJNCI HARJKASI 
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E L H A M R A Sinemasında yarın akşam saat 9-30 da ... Sayın· 
halkımıza ilk olarak takdim edilecektir .. 

D i K K A r : Fiatlerde zam yolıtur .. Localarınızı lütfen evvelden Jıapattırmız-
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