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Altı aylık........ 750 1850 

GilnU Jteçmb nUshalar (%5) kuru.ıur •• L T E L E F o N : Z697 

• ndan gazetemlz me.Wiyet kabul etmeİ" 

Akdenizde 
Vazivet 
Tevazzuh 
Etmiştir ••• 
ııaıyanların u.Bfzlm de· 
nfzn hayalleri raranto 

AMERiKAN YARDIMI 
Harp istihsali
tının yüzde el
lisinden çoğu 

veriliyor 
V P. Sardenyada B. Rıızueıt -;n,,,,,ellf ne-
fi~nıü müş:ü!:_: zaretlere djifen yCIJ'dan 

sı-; 'Kt:l' Bh...GtN vzlfelerlnl anlattı.. 
· · · · T S d d Vaşington, %1 (A.A) - Ctlmhurrelsl 
in hzlcrm aranto '\ e ar enya a B R lt d"l N ı t 1 .__.ı_ 

d ki ~ · ~ ı · · kat'• . uzve ' n azır ar op anu:nııua 
J<:ıı ı 1 :ırı uen z UlhY l'..nnın ı t ·ıt ıla ak ani la hakkın 
m hhc i gi"n ı:rc~tikçe dalın hi nnlaşıl- dngı c~yl~fyap eti y d:~ r ifeleri
mnkt. 1 r. B ı!"iin nrtık Faşist gazetele- b?Jd1!'1u .lct_ı ncznrc ere ~en vaz 
. h '' . tm ti , ~ 1 ırmış ır. rUl ntun a'\u a gayre erme ragmen 

hattn f talynn milletinden bile gizlememi. DANbIARK;' GEMİLERİ 
Hı·ck bir vaı.ilct ha ıl olmushır. VE İNGİLTJı::RE .• 
· Halbuki hu gaıetell'rdc. İnıtilterenin Ncvyork, 21 (A.A) - B. Ruzvelt 19 
%:1:-fı hak'nndaki sn mn sapan n~Tiyatm Danimarka gemisinin İngiltereye tesli
f iri nlimd:ı olan itah an milleti. İngiliz mi hakkınd:ıki bir ıruale cevaben eBöy
lmp. ra rlı "'..'llnıın çJkmcsini bir gün le bir plandan haberdar değilim• d~ 
ı. • 1 .. · tel 1, i t.di or \O bu nmhtc em lir .. 

ı ı ru (?) , · j olarak Reiste 1 uıur yc.'lli üsler meselesi hak-
hip o n .. nlcri kında Mava Yano ndnsınm bir üs kur-

rdu. f !) 1 r St h C· ·ınnsip yr olduğunu aöy-
ıı . S rl , , Tunusa 

ı C ır ' Fa m idarcsi-
ı ı ırak et i n llarınn koymuşlar
' ı. B ,yfecc ·1'1nre Nostrum - Bizim de 
il l.• t ··:ıli tahakkuk rof'cdcti. 

i•al an ordn ı nerede. hangi diişmanı 
}cıım · ti? 

Bu mu balagalı talepler hangi zaferin 
m ıkııb'ti idi'? 

I•' i t İta1l anııı bir zafer rib asına 
el ld ~ ı glinl rde hu sualler sonds::ı ·d• 
oc:ıh n ccv p • hnırdı. 

4- üncü Sahifede -
1111ıııı111111111 ıı ı :111111111111 ıı ııııınnnıımmmım 

Bingaziye doğru 
• 

ikinci bir mey
dan muharebe-

Tepedelen ve Killsura 
Yunan a teşl altında -·-
Italyanlardan 
yeni te eler ve 

harp malze
mesi alındı ___ .... _ 

Havaların fenalığına 
rağmen Yunan Uerle· 
ylfl memnuni~etlJGlq 
Atina, 21 (A.A) - 55 numaralı Yu-

nan te bliğl : 
Lehimize neticelenen bir muharebe

.ten •nra yeni mevziler :zaptettik. Dü~
mandan aralarmda bir de albay bulu
nan bir mikdar ıubay ve er esir aldık.. 
Mühim mikdarda harp malzemesi ve iki 
batarya topu ellinize ge(m~tir. 

Atina, Zl (A.A) - Resmi Yunan tHz
dbtlnün beyanatına rön, Tepedelen ve 

- Sona 4 iincii Salail.Je -. 

israf etme -, 
Yurddaş: 
l•raf, bozguncululttur. 

ULUSAL EKONOMi VE ARTTıRMA 
KURUMU-' 

YENt ASIR Matbaasında buılm~r 

GGfP ~ bW ~ Jcorakol çadm "' ~1/CI doDru tımivn lftgfl.U mot6rize Jeu1"Nileri 

IFRIUDI llZIYEf 
lngilizler Bar
cliyaya mit· 
hİI bir hücum 
hazırhyorlar 

açılmaaı yakın 
--------~------.~~~~~~~---

1 ca b ı n da bütün tütünleri 
hükümet alacak 

B. HUl.-r ue Moref'Jl Peun mfil4ka ttan .otını alf"laccıklan 4'rnada 

Alman - Fransız 
işbirliğinin ma
nası nedir? -·-

- ·- -r •• • -·-·•- ·- '-----____.,.___ 

SON DAKiKA 
•••••••••••• 

ltalyanlar Tepe
dele ve Chimar

raya doğru 
çekiliyor .. _.. 

APllCIPldlar Yunanlda· 
Pa yGl'dan edemiyor
lar, çünlıü.. 
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B. bf 1 t(Cliyor 

Akdenizde 
Vaziyet 
Tevazzuh 

Y8B88 : $aldn Alı:•llGlll 
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-- Yolua kandın mı Gülendam? Bergamada su· 
--·"·~ lar çekiİiyor Zeytinyağ satılması mü

zakereleri neticelendi 

Etmipir ... 1. c ..... 

- •• ,. •• 1 .... Saltiletl• -

AY~-·--- .... laeiU. harp pmilerl , ............ .... 
.,,, nine ,...,.ltyOPll• : Aw Mitine fenaldllllf' _ . ..,. _ 
gellyoP ........ fGPlllllG llapaya CIÇllUf olnayculnZ- l'IN .,. .............. 

Ds1ellnl .... ,,....... ...... ttal. 
,. ....., h li'ftılıl• ., ı ımt ,., .......... 

OCllendamm p fma bJr 19C1t ıeçlrdl- Sö7Je bekehm Neden blSyJ. birden- da .......... ,,....,. 
il ne kadar da belli.. trt zUmrOtlert an- bire bosulmut ve pprm11 a&'Un[lrs(lnf f&tdL s• Ywa .,.. n' .-..a ..... 
tbran yetil 88zlerlnln etrafını halka tek.; Gülendam, sanki orada blrlal varmıt ...... ~-- z. Yı"'fAw as.....t IJuta .. ft-*I ,._~ .... mxMv~ ~ ... -? 1 •.A•kım llltl!.,. 
llnde mosmor lekeler bplamlf- ta ne konuttuklarmı duyacakmış lib1 _,. !1...-• T ,.... .,........ _...... ...... .,_ • bldmdir .. ııı ~~ ............. Y• 
Kıpkırmw gbrilnen yanaklaruım ren. gayet alçak blr sesle llkırdıya ba ya- il.,..,,. W Bergama mmta~mnda İ.niilizlerfn alacakian zeytlnyajı mil- ya alt olmak tlzwe bet ultll J8l)ar cth- nan onl11111111111 Adriyatils ........ ta. 

o bcnulmUf.. Benzi sapsan... rak dedi ki: mahsulltı zarara uAratacak derecede zakerelert için ı.tuıbula gitmlf olan tile- racmdu 82 kurut, rafine yallar 70 ku- ıiJbı filosunun ~ ..,..._.. 
Sat ninen.in şqkmlıtı flmdl ciddi bir - Bilmem, hatırında blclı mı? .. Ha· arlmıt olan sular dün çekilmele bq1a- car birllkleri umumt kAUbi B. Atıf 1nan ruş, geıS 1erbelt dövizli ve gerek ta- dU$D'uuru ki.mllea denm tliikeeell 

endlfe ballne bıkillp ern tf bulunu or- nl seninle bir giln, kasabanın dı ında ~·.Tire ~':.m: ıı::ı~ dUn fstanbulda g8rUşmelerin1 neticelen- kaslı ve ldertngli utt§larda tUccann eli- günler ıallba usak delildir. 
du: bir falcı karının çergesine glt?nıs idik.. vazı!et no · ~ a d"rmiştir, B, Atıf 1nan yarın şehrimlıe ne 50 kurut blmuı bbul edilmlftlr. fEYlfB'J' BiLGiN 

-Kızım, ne oldu bı>yJe bJrd nb re Orada çlng~e kansına fala tı:ktırmq- ::ı:. =~~ :.r:ı g:ı::~u~ d"n cektir. B~ flatten elde edilecek fazla fark dol-
una' .. Dün akşam yanından aynld ım tık. · ~imdi aklına 1 llyor mu.. tUn kazalardan yalmur vaziyeti hakkın.. Zeytinyağı :lhraca.tçılan blrlfğ1 harice rudan do1ru7& fon he1abma yuılacak- • •• • •• • • • ••• ... 
vakit yeni açml§ bir gU1 gibi terütaze - Hiç aklımdan çıkar mı bu beni~? da mufassal raporlar,_._,...._ · nderilecek zeytinyağı asgari fiatlerini tır. y V B D D .a. 1 • 
bulunmakta idin.. Bu ubah blrdenbln Çingene karwnm o mepm suratı as.ıa &la.._...._. . Hindistan sUn1erde .. • 
ıolanq görllnGntln!. A.. Cidden merak gHzümUn anUnden gitmez.. Hilebaz kan -----·---- d1[;dllik arttırmak tasavvurunda değil- mıza büyük~~ -ı.~!..'ı!!:'- Eline ıeçen her •-'- "=methıl 
etmete bafladpp .. !çime dert olacak a- o gUn, tertip etttll yalanlariyle blzt · rmea .. U'"9 ~ il rJ- aq 

yol Ne var?. Blrdenblre hastalandm eJ>l!7ce korkutmuştu ..• Fakat fimdl bu İllPaa ndlPaJıcdleye DUn bu hmuata çıkanlaa bir fll)ia- ~ı'b.~Um~~- b - ULUSAL EKONOJıft ve 
mı, yoksa?. vapraklan kanştırmanuı aırası mı?., ''"'' maddeleP ...,,,,,,.. nın asıl ve esuı olmadıtı alüadariar t rcih J ktedir Yakın~ AR....-rn11.•& KURTT1l~T 

S t nine bu llSzlerl söyledltl sırada Falcı ile bu(((lnldl vul1et arasında ne tarafından teyit edilmiştir. de ey eme • .... .1..uwq,n, u.-u 

gltmJf, GUlendamm yatajı yanındaki mUDuebet var?.. da yeni 1911' emil'. Şimdilik fiatler öyledir: Varil alıcı- g=~~ailar için varil ve tenekeler •-·-----·------·-·-·-·--·-_.• 
yer minderine otunn tu. - P k o kadar acele et . ., fI r Ikt- Muhtelif nizamnamelerle ihracı mtı- .. - - ·- - •• -·- -·-·- ••• ••• • •• , • •••••• , ,. .,., • 

Gülendam, gözlerine ıinmif olan kor- si arasında derin bir ba~bhk bul nd• - rakabe altına alman fındık. yumurta, H Rddlseleri al 
ku gölgelerini oradan büsbütün gide~ !"UDU biraz 90nr& 9t!D de benim ~trl h\k· . deksiz kuru Uzüm, tiftik ve yapak- azin bir çocuk hikaAyesı· n GYI 
me e muvaffak ol ıyarak Fatma ka- ir edeceksiıı,,. Ş'mdi sözfimft k m ,, ur hakkinda üje ~ nl bir emir • • • • • • • • • • • • • • 
dını bulanık bakışlarfle sUzdtt. Ben! ~rbe!t bırak .. Zihnim karmaka- gelmi~. , , •z B k• •? 

Dud klarını da oynattı ise de ne si:Sy- rı-ıık bir halde". VekaIAet b~ yenı ~mrınde ~: M . b use ma ıoe,sı. 
lediv 'nine aıı amam ştı, G"lend m biraz dur p cünlend kten l~ ,ahkanunın harfiyen tatbik edıl lC ~- emnuıııyet verı·cı· ı·r Amerıkada mühendisin birisi uzun 

_ AA • UstUmı iyilik, -~lık .. Kız.. sonra s8zilne deıvam edtr k ded' kl: nı, ihrıacatcalara_ 3.IJ sün müliMt~ ven- yıllar çalışmış, uğrBJDUf nihayet büyUk 
Sen çıldlrdııa mı yokla.. Ne var? •• :sa,. - Aksam senin yanından ayrtldıktan l n "k~l ~sılarlar~ mut\telıt par- keşfini tamamlaıruJ. 
le bird nbire sana ne oldu? ... Beni me- sonra yatmak üzere odama çı>k" d'm . ıler hali.aııie ihracat yapılmas11!'9 mey- t • b ~ 1 d Bu keşif insanlığın en çok muhtaç o1-
ral<tan patlatacaDın!. .. Ak1ıııı kaçırın~ Uyku arasmda, .entn biraz end yap- dan Ye~111ıtslni w ~dıeti 1ai~ ne ıceye ag an 1 duğu bir Aletmif.. Ufak bir ilet.. Bir bu-
ctbl böyle fqlaa f11tkm Def• 'bakınır, him ılbl. oda ~•ııaa. lJlri.c;lnln vurdu- k?ntrol vesikalarına dahil ~ biç se makinesi. .. 
durursun? •.• Ne oldu IH, hiç durmadan tunu fmtt!idel"l!k uyandım. $irl"diye ka- :;1:ı~ _::-a::a..:;.::-=: ••• öyle bir Alet k1OsertDde1den129 ıa 
hemen tezce anlat .. , dar olmut blr f8Y değil . O dakikada · . • w .,,ıllaNfıl ..a kadar rakam varnllf ve bısanm buseye 

GOlendam zayif, Jrıorkudan h&lA tJtııt- birdenbln pek ziyade UrktUm ve blll hal tatbikiae başlannuf&ır. ~ •7118' l1d -•den llel'I nezdlePfnde .... kup duyQuiu basretl ölçermif. 
yen bir aeıile: llatbw '* t1lhk btadım.. Kapının •• •••• ......,. .............. eul .... O~ Mesell, uzun mUddet penbe 1ıılr du-

- Aman ant nme dedi. beni b\l kadar arkasından gelen bir ses: cKorkma Giil- ·A ' dala hunt çek. P11f bir dellbnhya 
ıorlaına ... Baıak ta' biraz aklım bqıına endam.. Benim.,. .. Yabancı de~il ••• Se- KEMALPAŞA.DA , ..ı:::~ r_.:•:..=.::- ftba = I~ ..::ı.= :f::' lh- bu Aleti tatbik edlDee ihN hemen bir yıl.. 
gelsin ... 6mUmde ba geceki bdar \w., limdf!ft ..ı.n.da mı? ... JCu-mm bp1y1 BiR T .,,GIJI.. ...,_ • S- ,.emq yaflarmda W. s!nıt blr b ._,.n ~ dınm hıziylıe fırlar, y1lz ylrml dokıu.a 
ku geçlrdillml ..ıa ~ a.. aıc., Sana ~)lpoek bir çift lMım var.,> v; ...._ .. c1mie ·~ Wr adamclaı K...nrl .ta me9'JL munzam ae ep .....- -,,-or. çıkarmlf. 
ee ~ a&a- UFlm llrmodL s.i.ııa diye Yalvarmala boıladı... nıi:_~ ..-.: ,.........~ :. ,......,.. ;;;;;;; ,.ııı:;ır ; p -aııı '*"""" '*' - Şilplıeola mııı-ıı. bu ilet yilzllnd .. 
brp uykusuzhala clqanaım.ylJ'Ü 1~ Ben bu aest tanımı,ı.tm.. ıtorl:ulanm tır. aldan aıçnyaıa luvdannlar miiı- km fDGUlu -..,. ..-... A7W .aa ı, .du.,.,. .-.U,. DUa ..... .._.._ çok para kazanacak ... ~ bu ufak ma-
zUmU tam bp•nıftel 1d tp ._ se1c1ln hemen yaıqta.. ~ kapıya vuranın All deri tuhqtun:nıq. Yan&m baDrm pyn- ftftJea bu 9DCftlla iki yıl lnoe Ban hAlm _..., • __,_ kine yl\zUndeıı bir 90k udık zevçlerin 
beni uyaııdırdm... oldutunu wladetı anlannJhm. O da\1- ti le söndnruhnQıtQr ela ,.__ Palk ~ ,,.._.. ....-S foyalan meydana çıkacak,.. Farzedin 
Kapıya vurdutun mada, uykumun kada ne ,.,,acatımı tayin edemlyeı-ek Y •• cub: ..,.,: Bn. ~~ Wr P - SeDln bahsa ........,.., Ba Nk ki alz1n bayan bu Alettıen aJzlice blr ta-

arumda blrdenbln tok Jafttum. Seld ~ lraLfnn. Kapıyı ~ bir tftr- --. ııww- ~ -..--,-· mi,,-.. Hu.,m ml? ne ahnlftar. Eve ıeç aeldllfniz aqam 
..,. a&dQGm brkmııt ,1s11 ..Jamlu 18.. A9"'1••11 Alinin hatırını kumq oı... POLİSTB llleaıtad hlr adenla )'UUDda 81 fOCUk Aynur - l'alr. kaqımza dtPlmif: 
lııarap ıelmtl1er et. bpmu. mrtı)'Mlar oaıun ... Fakat pacııy. lcac1ar Mınu •~ mrm ılıll aeı- 1Mı albel kı••ln ..,. BIJdm - Km. l'alk 8mla lll ..._ - .Afko1-m valWı.. Artık hiç bir 
mmettlm. yapmamıf olduiu halde, '** yenaı, ....U•llfllf da Mılea .,,..,. w W..... 1ıu1mnt 111- clelddlr. O -' iki ,......ı. lkma ,_.. "8yden korkma olclım.. Ylne nerede 

itte ..... mUIWl? KoıbdlD ııa.. böyllı bftlayıl• blr ıamanda, oeun beni 41.t'JJfDA ur,nı.. ~ m+~ .... w lflihn ....... Oa babm B~. Şbncli ..... idhıf c14r• llOnlyar. 
ıa tlrtlr tltrıedllhn• farkmda ~mı. cörmek 1*mea1, tçımde derin bir me- Kemalptşınuı p ~ Baan ~te ~ ..... w ............ ..,... Cilan,..... YWI .... - ICancaiun, vaJWı arkadat11N 117• 
llaT... !!lf ~.Acaba kapıyı açqım oll M h tAbat:.:B 1,. 'J , ..,..- ... ,.,. IGia..... Ba ............. Jm luıımıhr cl1a da bira 91Cikti-, ttzaıdaa mBT ..... * 5-- llJlr ~ 1Dl ~ c1erlıa c1eıta dQ- ld.!w!~.=. fUıd1rttqaden ~= al l .!ta lılll •: • •:tF:~· - JllW• Allı lltı ER 1 .,. J'etppB ._ JWi Mdi gMU bakaJ.mı. 0 pil c1u,. 
a..- lglM ~d•li' ' yQldedlll y8t1an Parsaya 1118ilkl ~ 1ıı8rL lr ••r 5 ... dis1nlw ......... bqbJw. cWdanaa yfldme &ldme ICb1lp clur-

Amm ,.r.bW... dlflreDctam Deler A.- 8 1 ' GdOme fena- yolda Kemalpq;ının BADu mnldlade tilılliln 111 ..... ~ At W ~ el6laa nezddtr. l'abt 1* ... ma.. 
llt.rll.JorT... 8ekm im, cektlli llYda hklar ıelmtle hlfhıdı .. · Sakın boş bu- ayağı' kayarak dGtmüı. araba Gzerinden batta bet YlflM ..,_., Bir ... ... • ..-ık \Y ul •" ı• ...... l* ... tCtDW• ~ )'adam. An1ldı pJlı. 
OsOatl1erl yibllııııian Wıdenblre ak1mı lunup ta ppkma kapıyı ~ olm,ya- eçtiği ic;in l'aralanmıfbr· 1V ft hakiki babuı H(beyln Şen km-~ MIJenııaır. 1-. denini&. VulyeU bıtarmak lçia 
0JDatımt o1mwnT... am? ... " ---e-... Dl si7aret edi7ar w Jma: lhtlyar B. Blbeytn Şen, kmm B. l'al- teminat wrmelt lilzumlu &6r1lrs0Jıtlz. 

Patma bdm 1N fQpheain'* dolru o&.. GUJmclam bir ılnlrlendl ... Omuıları- Yeni Ne....a...-. - Ben .senin bebenım, cn,or. b ı.,.tmm wıuu 1radar mahbm• - O ne biçim aiSz şekerim? BilWı bir 
madılma hGkmeeme1de llCdrmemlftl. nı .m. ııtlc 9r•~ Gu.l Aynur bu lklerl e1Nra11s din- den almemk Mr brarla ev1Hık olarak yere gitmedbn. Arkadqlarla .. bertın. 
GGlendam, eeJdll libl dOqb Jromqu- - Ama .ut nine'. dedi,, Hatırına hep • • • • • • • • • • • • llyor ft cevap wnnı,or. veııı ele rua olUJOl'. Şu pı1la ki B. J'a- - Yemine lilzum yok.. Ben şimdi an-
yor, lt.fyadı hl1lfmda Mg 1* aykmlıtı fenalık ıetlrh*ı'·· iş senin lllMl1Atn ıi- HAVACILIK VE SPOR - Yaşadığı- ~ lhttpr adam. hlr 1-fb to- ik her ay ihtiyar HUseyfn Şene bet lira lanm. 
gZSrOnmlyoıdu .. , b1 delll!... Sldmtl kt1me ele anlattık- mız tayyare devrinde her kesin mecmµ- cubuz ailenin pua mubbfllncle 1ft'l'U- verecektir. Aleti çıkarır, 

tyı amma, 1mm bll'den1ıb. bu kadar 1anma kulak ""'··· !fte tebv ne diye- ası haline ıelen bu on beş günlük dergi- IUDU tstedillnl haber alıyor, Bu aile ele v...ı.n bu ........ PuartıNl aonu - Dudaklarını şu llete değdir bak~ 
korkmUf ve fllfll'IDlf oJmammı 1eblp cellml bw unutturdun... nln 276 ıncı saym faydaJı mllnderecatla buz, fakat Val'lıklıdır. B. Falk'ln mahkemece karara raptolun~calrtır, ymı. 
neT... Dur balrayun.. Sözün nft'llbıde kal- çıkmıştır. - K rıcığım . ., 

PlrtDcln tlfml .,,1r1aww. bir t'lrlU mış lcltm? .. Evet. blr mtıddet teredclti+ r.r..tü . I k - De~dlr ... Değdir. 
muvaffak o1anupn alt ninenin duydu- ettim.. Bu mda Alt kapmm arkasında 'J'EŞEKKOR u n pı yasaaının açı maıı ya ın Siz Amerikah mUhend in keuın • 
lu merak bu Anda artılı: tam manıstyle sızl•lll'Nlla, bana Adeta yelvarmap bas- Sevgili zevcim Jozef N. Strugonun X•lr- habersiz dud klarmm o kilçtıcllk Al te 
derla 1llr tldnt8 f8)dlnt llmı, bulunu- lamlftı .. Kapıyı aç, GUlendam, vallahi ebedi ziyaı üzerine gerek bizzat ziyaret- - Btıftarah 1 indtWilede - teslnln tamamını bile satın alacaktır. Bu değdirirsiniz. Fakat ibre kımıldamaz hl· 
y.ta. buraya bttb mabetla ıellmlyonım,, le gönlümUzil almak, gerek cenazesine hakkak görillmektedlr. hususta ihtiyati hazırlıklar yapılmakta- le... ÇUnldl buseye hasret değilsiniz. 

- OIJendnm. Gel bml isme •.. Akb- Yemin ederim Jd GtlJenclam, wıa diye- iştirak etmek ve eelenk göndermek ve- Hllldlmetlmls piyasa ile c1ddl surette dır. Piyua ya ammal .-dar a1tmda, ıe- Hararetinht az önce s6nd"lrmf1şstlnUz. .. 
mahna lsm bir ook 1Jıtbne11er ~" eeldıerlm gok mUhJmdfr, cllye mar edin ya mektupla acmuza ortak olmak Jüt- nlAkadar olrilaktadır. Piyasanın açılaca- nen senelerde olduğu gibi inkişaf ederek Bayan tabB perdeyi ytıbeltir. 
BUDlarm hePll • 1rah11ule clehfet1t duru,ordu.. funda bulunan muhterem zevata, akra- ğı bugünlerde, bnyük bir depr taşıyan mutat ticari tıeamWler dairesinde ~ - Seni utanmaz seni .. , Bir de bP.nt 
alnnlv l'llP"'•la ~... Onun )'l1varmuına dayanama lam. ba ve dostlar mı a en samimi te$ kkür-- tüt tın mahsulllmUı için bazı alıcı1arm decek, yahut ta hi11dlmet müdahale ede- aldatmağa kalkıyorsun.. 

Bir takma tek-1-d• ppap ıı8d Hemen OltUme bir ISrttl eldım · Fırla- lerimin ibllltne sayın gnzetenlzin dei.a- nazlı davranmama1an milsbet bir tesir rek malın tamamım satm alacaktlr. Söyle bakayım kimdir 0 ked,n? ç.,. 
uzatma . Ben ne 90!'8rsam ona c vap dun , Kapıyı actım., 1 tini rica ed rim. bırakmadı~ belirtmek ltzundır. HU- · . buk s8yle! 
ver.,, -( Bitmedi )- Zev si: VİK'l'ORYA STRUGO ., etimiz icap ederse Ege tütün rekol- ,2"~~~ vek!_1:_~~lnettiihı!1~~ blrlmtedbkaır Görilyorsunuz ya! tş fectdlr. Bana ka-

• Ouru:ıı& uz,ere ~ !i• -.m 8 a - lırsa dünyadaki btıtün erkekler bir kon-
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başbaşa kalacağını Umit etmişti. Alda- du. 

mıyacalt da \ınüt olunabilir. M. G'ONTORKttN 
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- She l&terecelhn albilınfl şimdi du. Zaten gazeteetnm, Bunadakl haki- , 

gi5rebdirsiniz, dedL Bütiln hatıralanma kl veya mevhum yavuklusu için dilıı ~-----------------------J it resimler orada toplanmıttır. Ejer si- akpm diller döken IMı feUla km claima ____________ .. ___________ ., 

•llbi'*Mwcnlf ..... .,. , .................. ettiiial IÖftlS tçiD içila ım. ELHAMRA 
Jvı ... ge1anlt olUl\lum. Oyle ... clJlı clhetle= s· nc1 
iti. ........ ateden beriden toplan. ~ JfaJ'u'! dedi. ben bim keıadl -- mema•~ 

l'tlRlmlerdlr. c:llme otomobWml teerUhe etmek llllJıo-
"'l - OnJana ....- daha ı.ekac1ır, .. nım. BHaJ··· ~ lht1Jlll oı- lllHlb •Ar•nsBllDU ~ 

- • - ~ tektfll ,...ı.am ~ madan onu .._ edebilir mb'lmf Artık 
- ....... _, Buna mü im " ele~ ff Jhsu Mmeci1. BeUsi ..... claJma -- clupra. him da kendi baatlenmle uçmak bteo- DlnJ"•)'I ... vwrlp .... ., ....... bm .... -· ....... Miylk 

...... k .. beler_ .... - ele --..... lilla 1Ma muı.a....,. ta. - OaJarm lmladarmı lllnıek badi ılın. ..... -in. ... ........ i;rllzlall .... pphJd11l71e tılWim eda 
- lflnnek .....,_..._ n§1D111a \Jr b1ık gknal.Jordu. Oyla ya... mıte1apau aı1a ltlmaclanm aıttınnak - Hakkına& YV... lıl U A Z Z A lıl I' il Afi. S I Z F t L M t 

Ma. a.m ,.. w ellMdl: Otomolıil m.ı.. 1dml ...._ 91iı!'11', ~ mlT Jleaanm W71ıt 1m1Qea ona bak wa-
- Nd; a-clerba ..... ptk bnpaak beraber .,.ı. edıtblllder. - Bip, .......... kusurfa!llll ....... ,_ ..... bJmtll ... .. 

ll'ı -. S. blJle ....,__ W.. 41- oalen d11...., mrank hmıu lk (Ca- arz si' ..,_ ......._ Mat iman ... illlnl ser1h -olarak ....., ..... Dili-
,_. 1*,., lrahr ee .._..tef*_. ide& 1\ ~. lçlA· .... • ......._ ülma bMW balı da bir "tiıacla buhDUN'h. Onlu 

llnıı ludm 4a llm -..W delll laM119IJk ..... da ~ -*ten 1g1a 1* illlfı iı ~. Her bs1ıa içeri salona ..n~ GIJen de parb YARATANLAR: E D V t G S F E U t L L :! R I! 
- ~ .,.. ... Orl'n ........... prl ~u. Aaabe •'llmiA bu ta- ........... Wr ... olmalıchr. indi. J o B • L o D G z 

hmeliıllmr. ,._ ..... ._, .. ~ bit uberl oJmacblmı ıa. - o,ı....., ...... H .. ID nllm- Sabahki nqosinden N9I' kalmanuJb. FOICS .Jumalda - En - .. en mUhim haberler.,. 
.... - _......,. .... brıflDI- dia ~ dolnı mu .ı>ylomlf- ... u.16tı .. ,,.,,. ... izahat ftoo BMlm1e epe,ae lrabat teati eıtmtden, SEANSLAJl: Der san -2 - 1.30 - 5.30 - '7,30 - 9.10 da,,, ........_ 9DJI••• .ı.lnt dJnleDıeldır lkti- ti? Oma ne deıece,e lcad.r pıoje1erhl. 111 t t' Diz> ı a•wı ~- Mlepwia0 ~ Rezzın1 da ~e C• _leıri ve Pmr 11aJeri u .. ve 1.~ da~ ... 

• al\ -. - - • QCP•ı hb'I sıu den haWrm bnlılnqta! takarak ..,..bate çıkmak onun tcln ı.ın D t X it A T : JfidltwQm ı.. lllnUnde ilk seanslar U C U Z .HA L JC 
-*e ' " 1 ı • ' 1 ~ .. def Y.ıanda Mıı MR1a - tat 21• .. mı rti,W bir uap e1ııaüt:ı. BeUcl deli-, M A T 1 B • L B 1l t D l JL.. Fiat1arı - Birind 20, Balkoa JI. 

thıt atrenmelde pek mlltehayyir '51renecektl Rezzan, ~ dir _. k&Dlı dUıı akpmuı iotikanunı altJWClu. Koltuk 30 Xuru§tur,,.. _ 

lftranm.dl Hattl bir hopıutauzluk ese- Kahvaltıdan soma, GUltn Rubnle - Sis ele ıelmn mlslıılz? diye sor- -( Bitmedi J- r'"'------------------------·111' 

Salta at kurbanlar 

• 



Büyük vatan~er ve pir ~~~.~~- Büyiik Mendereıs oehıi tafb 
x.s-- d .. Çorbayı nasıl içmeli ? S .. k Jr•X b h 

Kemal'ı·n yıl o- Pünkü hekimler. çor~ ... ~bet memesinden enw-bn k~ INeUk yu. o e ovasını su as d 
g0sterm..ı.r w inwıı lyMıe 1-).....,ı.n dl.IXlllarla ~ ,..,., ....._..,. 

mide şişinPeie yuw diye iddia ederler- ra yuttuğundan onun ei;lında .Odtha. b • k k t hl• k •• •• d •• b •• t •• ı dL Bizim nlnedt a..ıanm. da. çor· haıml hatlar. O da llt .-ııb' Wleri ır ço oyun ' e l e e 
numu un u un mem e-Ei~a~s...==~~.e= woorn•-ı.•:....-----

Namık 

k tt h .. t) kutlandı ztyade ı.vMUa ıöNrlyQflaı' v• d~ yem-. ann..ın.m aüd«1 y~. -. ııw. IMlfan ""a ,, ...... .... e e urm e e killerden d.ı. &M:.eld hekimler lllıl ~ la.-.. .. n (A.A) - Qij,ple{j.-ı \ı.t ~JllıW.ia .. , ....... lflslFt ... 
hada heıa btabe .~ beei hlleawk, • ~ ~rı,.yı da.~•~ n-~ .,. ~ ,.. ..... ;u. n.~ kwWJtif. 

- ----x..,.x hem ku""'f"M nmlek buealannı bulu- sık. yahut yudum ~ •illa althlMn ~ Mmdefte neluıt tqam 86k• .. ..,. SIV ASTA tç.l,ş ·--=,. ve Kar~ı-uaJıa Bollıeulerelndeld Merasim.. vor}ar. . . soııra. onu cağızda 1'lraa tutuHn, .tlşleh nPJ IPezN ve ~yri me:ana )uıunlan IU $iTU 21 (AA) - Çoktanberl aÇlll 
_..... ".t' rl ----- Bu~ evve.lld ıünlülert. bbı- le ~~er ıtbl y&paııak çeneyi oynat.. ı-.a.. ~-'-· ... ·- B" k .ko "·- d h _, h. '- " 

":ı." . . . leşerek dllnkülere muhalif olm•~ ktır Sutu l>ir «ıda i~rken ~yl ha- a ........- AP+U~'""" • 11' ~ ~ ve --r 1\4 en '"lll4~T ırda 01Te hozulm\14' bu-
Büyük şair ve vatan~r N~~Jh~da blr konferam vcrılmıştır. . sebep nedir? :ket ~ttirmek insana gUliinç geleee~ "!.'H\ ~ vatl.yettedir. ~rina ve ıtb\ aab_al\a kartı k,r yağma~a bq}•rtµt-

Kemalın doğuımınun 100 Uncu yıldonu· ı BÜ'li)N l\.IEl\ILEKETIE Bir kerre, yemek yemenin tarzı : ,Ea.. $Upheslzdi.P. :Fakat başJangıcmda MU1ilnQ .B.olnı~ ~y~larµıda ~ok uu-ar var~ır. br. Şel\ır tamamen kark ört\ilmuı b\t' 
mil münasebetiyle diin memlckctın her 

1 
Ankara, 21 (A.A) -: Bü~Uk ~tan- ki adamlar ycdlklerl hM ~in lezzet\ni Relen nice şeyler vardır ki, lüzumuna SulC)!' ~mdın mahstir kalan hayv~at lunll'H'l\t§dır. 

tarafında merasım yapılınışbr. perver ve sair Namık hcmalm dogumu· iyice tatmak i:rtediklerlnd n çorbayı da kanaat getlrlldiktcn sonra, insana gnyel -.._--:"'9---~~----. 
İzmir Hn1kcvi salo ıunda da Naı.:ıık nun yüzüncü yıldönümü bugün bütlin yn\·aş yavaş ve c1ğlJ\larmda biraz tuttuk· tabii ıtörUnür. A d t 1 k 

Kemalin hatırası hurm tle. anılmıştı~. surdda :)er yer kutlannu t r. !lalkcv~~ tan SOl.ll"n wtm-lardı Dünküler sade- Çorba n c\ n·~ctin en tıncnill icatl ~ n ara ra vosu a 1 1 ev 
E\ in salonlarıuı dold an bmlcrce gu- rinde ve od.ılarında, başta ilmversıte çe aceleci insanlar olclukfarından yom~ rından b'irıdir Ancak henüz tabiatin ı e- .Basmalı k da AQdu1l h f 
zidc karşısında B. M Gürk ynak bil· olmak uz re bil tün m kt pl :de yapılan i ağnda tutnrnk yalım çi nem k oldu .. c--.p}arı''"' nıre'me""ic:tir Şimdıki halele 8 V G 'U N di hall~e dar Rasın k _,_ ,,_q. dae eıne-. h 1 1 A• b. _,,,_ h tu l _.ı k · ı·· ol .... • ... .., , • ..., · , ma e:>ın e evna !~nam 
yük vatanpcn e n a ı, e5':r er 'c toplantılarda şaırın Uyu:. a ·ası anı - nu znnnı.-uere ~neme c uzun;ı • ta iat in nnı çorba iQlll k :yumu k l c· 9 00 Program ve Mertll kf:t saat ~an ı ü ı t1 tını eklinde.ki 
şahsi:,:eti hakkında m Uınat vcrm;şttr. m1ştır. Her sınıf .halkın -~~-r$ :':ttıgı bu mıjan çorbal'1n -ayr n g .hı- k .. : 1 ke- mcl:Jer yemek fü.ere dc~il. pişmemiş av 9.03 Ajaruı ha~rleri 9.18 MU1ik P-l. 9.45 ~c;awJctı: aı 1 

npar an § 
Bunu B. Bahri Sa\cı taraf n okun n toplantılarda hatipler buyük şaırin ha- narından tutup zarafet bırlc hopurdet· etlerini ve n"aç ardan koparacağı ham 10 00 Ev J ndmı - Yemek listesi 12 30 U 0 t ı ed rl 750 lira 
'Namık Kemalin vatan ka ıdesı ve bayan ~atı. şahsiyeti ve eserleri hakkında kon· mek değilse.de k~şık kaŞlk içmeğe baş- yemişleri c:·""!nenecekm\ş gibi yarat\!', Pr~gram v~ memlek t tayan, 12.SS vari~a~y~et;;~ s:~~ :ı:f: lstiv nler 
Sabahat BayJJurdo lu u nd n oku- f ranslar vermi~I rdır. Gençler Namık la~ar. _Yeıu hekimler. gıda olacak her Onun için agızda hazim usareleri çıka- Müzik: Mızraplı sazlardan pcsrev ve saz Ycnl Kavaflarda terz· bn Salih Remzi· 
nan hamaset ka,,id l ta P tmiştir. Kemalm şiırlenndcn pn~alar oku~uş- ~yın agızda tut~lm~. ~a~ıı dışlerle racak guddeler da çenenin oynamasiyle semaileri 12.50 Ajans haberleri 13.05 ve mi"r;ıC' ;ıt etı:lnler 1 

1_ 3 
Daha sonra bayan Nevıre, R~ n. B. Itır ve eserlorinden bazılarını temsil et· cıRne~.'P ezmek lc:m değil, ıyıce ~~t- harekete gelirler. İnsanlarda dışlerin çil- Müz.ik: Tek ve m~erek .-rkılar lS.25 -~~ ~ 

H ydar Sezer, B. Tarık Gürel, B. Şinasi nıişlerdir. mek ıçın !Uzumlu olduğUJ_lu dah~ ıyı 0~- rUmesi de çorbanın ve yumuşak yemek- 14.30 Milzik : Radyo salon orkestrası.. • 
Fı~ık ve B. Nihat Giıncş taraflarından Anknra radyosu da dün akşamki rcndiklern_ıd_en corbayı agızda bıraz tu- lerın icadından sonra başlamış di.venler 18.00 Program ve memleket saat aYan.. Tttrzt Kazım 
Namık Kemalin murabba ve gazellerin· emisyonunda büyük vatanpervere bıT luJ? lezzctını çıkardık~1 sonr~ f tt~k- de, bundan dolayı huk sayı]nrnaz.lar . 18,03 Miblk : Radyo caz. ork trası 18.50 S d 
den seçilmiş parca ı:- okunmuştur. saat ayırım tır. Saat 19.45 te şAirin t.o- tarından evvelk_l günkü erle .•. ır eştı er '"'orhayı. sUdü ve yu nk yemeklerl Mürik : Seçilmil eski şarkılar 19.30 • On gij er 

!Bilyilk vatanperver ve filrin hayatı runu, hariciye vekAleti umumt katibi B. ve ço~lnı!lın da msanı besledıgıne knruı- ağzınızda çr.n. rseniz d rin.iı de • i lı- ~emleket .saat ayarı va ~an.s hn~rl~ri, MAAAZA uA•'•j 
hnkkmda tebcilkar bır hava içinde ge- Numan Menemenci oğlu tarafından Na- ut getırdil~r. . .. . yen Metler gıbı paslanm~ G. A. 9,45 Müzik : Fasıl heyeti 20.15 MiWk : ~ n ~ 

• • 9 _ __ • 1 1 kadir '-· k K alin bazı siirlerl okunmuştur Zaten dünyada hemen her ~ boyledrr. pL 20.30 Konuıma 20.45 MUtlk: Miişte- Tenl Khım Sangüder Yen\ kavaf
lJrdll 56 :numarada bulunan mağa7.a· 
sını Kemeraltında Meserret Oteli 
k8l'ŞlSUlda (67) numaralı ma azaya 
naklettlAlnl muhterem müşterilerine 
i!An eder. 1 - 6 (2535) 

~n ihh:_ al, b~~ 1 kını 1 lve. n.1,,)t· mıet· mı em " · İnsanlar ilkin görgil neticesi olarak bir u_ıımmıııııııırııııııııımımmırıııırııııııııımuın rek şarkılar 21.15 Konuşma 21.30 Mllı.ik 
ma n Dil il" orne e r A..llffi • DA a_l ık~t.i hi ederler. Buna ilim dilinde § Kadas +ro ta hak uk § Kermen operası pl 22.SO Memleket aa. 

r ,. • (.::.ınpır mc) d ler. Sonra gelenler, : - <ıt ayan, ajans haberleri, Ankara sonba· 
l{ARŞIYAKA HALHE\ INDL An1

" ... 21 (A.A) - yarın. (BugUn) ttendileıin 1 n öncekilerin görgülerile CJ· : t '1 'l /J ~ E har at yarışları neticeleri ve seJVi.. 
Karşıyaka Halkevinde de Nnı~ Ke· ı; .· H 1 evinde bu:u~ ~ır N~~uk !enirler ve her h1\ui :min cbebini ara- E ve aı s usu erı E st 22.50 Müzik nl. 23.25 • 2S~annki 

rnal için bir ihtifal yapılıruş, ihtilalde 1-.. maUn doğumunun yilzUncil yıldonU· mağa ba:larlar. Bu, illın yolun& gınnek· S h kk d :: p"ogram ve kn 
kesif bir kalabalık bulunmuş ve mual- nıli münasebetiyle ihtifnl yapıla~~k., şA- Ur. Fakat insan bir yola gidnce hemen S a ln a... § . panış. 
Hm B. Tarık Ziya Veşiknuın taraimdan irin hayatı hakkında nutuklar soylene- 0 yolwı sonuna var~ Onun içi.o illin S . :: 
bUyük vatanperverin hnyat '\ e eserleri cek. eserlerinden parçalar okunacaktır. yolunn girmi§ alımların ilk hali tam ilim § Avukat B. 1br-1ıım .~e~ Postac~· ~ 

,,. değil, yanm ilim <>h.ır. Yanın ilme daya- E ojlwıUD kadas~ n_:udurı;.nt verdı- ~ 
Menemen Belediye Riyasetinden 1 

1 - ~eledlyeoe gösterileıa mahalde 484 ~ ırıura~'baı .UU.da l :)ı2 lU. 
66 kuruş keşifU parlt.e tap ile kaldırını iD,ŞNl ~u.940 tarlbJnde~ iti~ lJ 
gün ınUddetl• aç~ ebilım.y• lconuhnuşWr. ~ - -·· · ·- - ·-' onrak netice Ç1karmak. hUküro verıuel~ : ği cev.ıbı yarınki .nüshamız.da oku- i 

k d f · nlı ka = yaoaksuuı... s: 

Namı Kemal ve vatan 
Namık Kemalin 100 üncil yıldönü

miL 1ml~betiyle, bugün de kıpe
tini muhafaza etmekte .oZtm cVCltan:t 
OO§lmlı makalesinden su satırlan ;Jc,. 
tibas etUyoruz: 

san, ittihadı menfaat ve k~ti nd
vane8et cihetiyle bir karabeti kalp 
ve uhuvveti efklr hasıl ob:nuftur. 
O sayede blr adama dünyaya nisbet 
vatan, oturduğu ~elıre nisbet kend1 
hanesi hUkmUnde görU..'\ür. !n.san. va
tanını Mver. Çünkü vatanında mev
cut olan bAldmlyetin blr cUzllııt ta• 
urrufu bakild ile mutasarrıftır. İn
san, vatanını sever. Çi.lnkil \'atan öy
le bir pUbln lahncı veya blr kltlbln 
kalemJyle ~ mevhum ha~ 
... deld. millet, hClrriytt. men. 
fut, uhav:M, tasarruf. blkbniyet. 
ecdada htınnet, aileye muhabbet, yl
dı plırabet gibi bir 90k llt hltlttln ~ 
ttmaından hasıl olınuı bir ftkrl mu
kaddestir. 

Bundan dolayıdır 1k1 tarihi ins8D.l
yetin hangi sahifesine atfı niglh ahın
aa her zamanda, her ınillette zuhur 
eden efkAn ulviye ve ahlakı fnıla 
ashabının cümlesi vatan muha'hbet!
ni wnunı dünyeviyenln kMfeslne mü
reccah hltmu~ ve pek çoğu vatan yo
luna fedayl can e~ görünUr. Yine 
bundan dolayıdır ki her dinde, her 
millette, her terbiyede, her medeni
yette hubbU vatan en bUyU.k faı:ilet
lerdAm, en mukadde.t vazifelerden

te ÇO e. 8• }la i ~ . r. .• nmUllllllllllllllUlllllllllllllllllllllllllUllllUUlll 
Çorba 1$1nde de böyle .. Yedıgh:nlz vı -

ıctiğj.miz ındalan.ıı bazıaı ~dede veya tzMtR BELEDlYESINDEN s 
ınce barsaklarda hazmedilir. bazısının T ·k 1213 1 k kta a· d"" 
h.aznı1 ağızda • yalnız ~erle eijnernek· epecı. 1?Y1 1 &o .~ . ~ _ ~ oşe-
le değil, ajımaki guddelerden aelen nıe tamiri, fen ı.şl.erl m~dUrltiğUnd~ld 
ınid.delerle - başlar ve ince b.,-saklarda ketlf ve §8l"tnamesı ';.~Ue açık eksıl!
tamam olur. Bir çorba yalnıı et suyun.. :meye konulmuştur. Kqif bedeli 886 .lı
öan ibaret olsa bllt onun terkibinde ra 50 ku~ muvakkat teminatı 66 lira 
hazmi ağızda bqlıunası ]hını şıele~ 50 kunIJtur. Taliplerin teminatı Cttm. 
maddeler vardı?-. Bu.nların hmnl ağızda huriyet mer\u bankasına yatuvak 
başlamayınca, daha a§&tıda tam hazme-- makbuzlariyll! ihale tarihi olan 6-1-9.U 
dilemediğinden in.sam beslemedikten Pazartesi günU saat 16 da encümene 
bqka, hazım cihHnuıı davetsiz mlsafl~ nt!lra<'aatlan. 
!eri ohuı mikroplara yem olur. İnsanın 22-26-30.5 (2560) 
lcamını ~- Halbuki bir ~rbanın yal. Afalıda yazılı itleri ınilıaktn ve U. 
nız t& ·~ ibuet olınuı pek na- rara ballamak UHre 30-12-940 Pazar.. 
dirdlr. Et suyuna eehriye, pirinç, un, tal gUnU .saat 17 de belediye meclisinin 
ınerelmek yahut hu ne tstenerıiz onlu fnbJMe olarak içtım.l ~p ettilia
katalır. Bunı.r- hepllnde a~ hazme- de9 U)'lll azanın aJ&tJda ~ d11m.• bqlamuı ltlzumlu maddeler gUn w .. tte belediyeyi t8frilleri llla 
daha ooktur. olunur. 

Onun lcJn, bu men!mde, tabii olarak, 1 - Masraf bUtç(\Sfnln 64 ncU fulmın 
çokça rağbet gören QOrbalardan. tam b- bl.rincl maMeet unvanının ıad1lt. 
tilade etn1ıtk tı:tn hangi ~rba oluna oı. 2 - İstikrazı fevkalld~ bU~lnh\ 
sun yavaş yavaş, her kaşık çorbayı a~· 5 ncl faslından 100,000 llr:ının, aynı bUt
z:m iclnde biraz tutarak içilmelidir.. O çe&! yeniden açılacak 11 ncl fasla mü. 
vakit çorba daha louetli olur, insanı w- nakalesl, 
ıır. hem de besler. DWJ&B!J&Z2 BD9~ ım 

Süt iQerken de böyle.. Bazılar.ı sUt • 
kendilerine gaz yapıyor. karınlarını '1$1- BELSA ~ iP ITOL 
riyor diye, hastalı.k hallerinde bile. aüt 11.l 
içmekten çekinirler. ÇünkU südii • he- İdrar yollan iltihabı, had ve müı.-

2 - EksilQM 4-1-941 ~ mt\$adif ~ aıı..ı ,,..~ 1$ t- btl4ctiye ~ 
slpde icra lalımıc(\'ktır. 

3 - Bu işe alt muvakkat ıeminat mJ.ktırı 11' llrt 20 ~- 'Nlp Q~ 
l'1l\ tayin edilen glln ve u.atM beledi)l•y• udlracaatları ilb olunur, 

ŞŞ94 (ı558) 

BoPnoPCI Zhtaat 111eJıteld Macıtarlatae11den : 
Metre Muhammen Yüzde T.11 Clnst 

bedell ~tı 
260 S85 :Kr, 7508 :Kr. LAclvert yerli şayak 
Mektebimiz tale~l~ lhtlyac:ı için a~k eksiltme ile alın•cak (260) ınetre el

biselik kum~ 18/l!/ 1940 tarihinden itibaren U ~ müddetle a~ık •kııılltut~ 
ye kenulm~. Eksiltme S/1/1941 cuma ~tt saat 15 te mtktente &attn alma 
kombyonunda yapılacapdaa tallplerla yüz.de T.5 wının.tını fanır Me\tepler 
muhutbeell.lltne yatırarak makbulwı\ln ~o~ getinnelerl. hu 1'e üt tart· 
__,.. gl5ftıutk ~ her sUa ııwkteı Jı\~lQClnıt mUN~atlttl f~ olu-
~. u-a-P-2 CUSG) 

DiKKAT 
Sınai Müesseselerin Nazan 

dikkatine 
941 Yılı için ıınai müesseıelerin tut

ması la;ı m gelen Muamele Vergiıi ve 
imalat defterlerinizi ( T l C A R E T 
Motbaaıı) ndan temin edebilirıinis. 

TELEFON: 3952 

cŞlı-hıırlar <beşiğini, çocuklar eğlen· 
diği yeri, gençler maişetgalıını, ihtl· 
peder ailesini ne tilrlil hissiyat ile se
bedir ailesini ne tilrlü hissiyat ile se
verse insan da vatanını o tUrlil hlssl
yat Ue sever. Bu hl.vtyat 1ae sırf se
bepetz blr m171l 1ablldm ibaret delil
dir. İDlan, vatanını sever. ÇUnkU m .. 
vahibl kudretin en a7.lzl olnn hayat, 
havayı vatanı ~neffUsle ba..-0.r. İn
san, vatanını şever. ÇOnld1 atayayı 
tabla.Un en revnaklısı olan nazar, 1em
hai iftitahın<la haki vatana teallök 
eder. İnsan, vatnnını .sever. Çünkil 
maddei vilcudu vatanın b1r cüz'üdtır. 
Çünkü etrafına baktıçka her köş&
siııde ömril güzeşteslnin bir yadı ha
zlnlni tabaccUr e~ gibi görür. İn· 
san, vatanını sever. ÇünkU hürriyeti, 
rahatı, hakkı, menfaati vaWı saye
sinde lcalmdir. lnsan, vatanını sever. 
Çilnkü sebebi vilcudu olan ecdadının 
makbere! sU.kfuıu ve neticel hayatı 
olacak evlAdınm cilveg&hı zuhuru 
vatandır. lnsan, vataııııu .sever. Çiln
kü ebnayı vatan arasında qtiraki l1- dir.> 

le soğuk olursa • ayran gibi birden içer· min Belsoğukluğu, idrar zorlukları, 
ler. Ayran, zateıı tahammllr etmi,ı, haz- mesane ve prostat iltihabı ve Wb
ml l:ıaşlamq demek olan, bir şeydlr. rek hastalıklannın tedavı.tnde te. 
Onun için şAirin verdiii öğüt haklı ola- siri çabuk ve kat'ldir, Ec-ıanelı:· dım 
bilir. Fakat .Ut henüz hazmcdilmeğe uııwla BESLAMlTOL anıymız. 

·--------... b~ ddildlr. Yavru onu anneslılln •••••'1'.311m'1am: _____ ,.._ ____________ .. ___________ ,,, 
' ~- . . . ·-"·;K: . ·.; ..J ..... ,._ 

SUMER BANK YERLi ZARLARI 
MÜESSESE nı Ü D Ü R İ Y E T İ N D E • • 

Sümer Bank Yünlü ve Pamuklu Menıacat Fabrikaları Mamulatı, Aşağıdaki Tabloda Kaydolunan Mıntoka Tak•imatrna G~re 
Müesseıemr~ Mağazalarında ve Satıf Bürolarında Satılacaktır. Tüccarların Mensup Oldukları Mıntakalardalti Tefkiiatımısa 

Müracaatları Rica Olunur • 

.SArlŞ Jfllf'f'AKASJ 

İstanbul, Edirne, KatdareU, Tekirdağ, Kocaeli, 
Bilecik, Eskişehir, Kütahya, Bana, Balıkesir, 
Çanakkale, Bola, ZongaldalE, Kastamoaa .. 
Ankara, Çankırı, Çorma.. 
İzmir, Ma•lsa, Afyon, Antalya.. 
Aydın, Denizli, Matla, Isparta, Barclar .. 
İçel ( M e r s 1 n ), Seyhan, Gaz•e•&ep, Mal'af, 
Hatay •• 

• 

MaOazamız 
BUrol•ının fslmlePI 

iSrAHBVL roPrAH 
JIAOAZASI .. 

ANKARA MACAZASI 
iZJfla HAOAZASI 
HAZILLI BfJROSll 
İÇEL (M E R S t ff) 

JIAOAZASI 

SA.rlŞ MJNrAKASJ 

Kayseri, Sivas, Kırşehir, Yozgat. 
Konya, ıoecıe.. 
Diyarbakır, Urfa, Malatya, EIAzıt, N81'dln, 
TanceU, Bingöl, Maş, Ağrı, Siirt, Bitlis, Yaa, 
llAKKARL 
Erzllrmn, Kars, El'Ziftcan.. 
Trabzon, Rize, Gll'esaun, Çorull, Gtlmllbeae.. 
......., Ol'cla, llaop, Tokat, Atn~ 

Maltaanas 
81tPol,,,.,,.lft lsfntlePI 
KAYSERJ BUROSU 
EREOU BCIROSU 

Dlr ARBAIUR 
MAOAZASI 

ERZURUM MAOAZAS 
rRABZON MACAZASI 
SAJfalllf llAOAUSI 

NOT : 1 - P.A ~ 1..Jqet. ..,..l.n malaıner oltını I· N11sllli MllJf 617.,,.,,~ mviltılıaı ınlfffflrilerlnln IS1J1lr MGjaamaza, J. K.~eri "" Bıwfll 6lromlu 111111'4ıbft ,,.,,_,,erinin 
iazamısa, J. Of,..kho 11.,._ma mmfdaa mlffenlerlnfn ltıfaıin llallUlllJUM, 4- Saınma MaitımntU muıtahıı mlflcrllalnin lata6al Toptiın Mtıiaaın,. miracaal .,,,..,.,., ... 

....... -------- ..... -..-.-----------....-....... --..--
NOT ı 2 - l'amııi H 7iin ,.,_,,.. H triltota1ifılifiÜ5-' IJMlr. ilatiyaeı is"~ ....... JoitWJW l.ıan6rıltla Birinci Valııl Hllmllllo bolanan miieaeaemis mainin. milr__, .ıilııaai ... 

NAZARI DIKKATEı 

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

S.719 Mlfteril&haha maiua ve 1&bt hürotarunıza ait muamellttaa fftnellit tllıl1etlealai M•iue ftt Blro Şefliklerine •e:ra doi
radaa aolruya mtleneıemb merkezine bi1dirmclnl rica olunur ... 

J • > • < < . - . 
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aı;acılılı bahisleri . . . -......... --
Tayyareciliğin 
aldı" büyük 
ehemmi ·et 

Bu ehemm .. ~eti llaura· 
m ta gecilıen mi!letler 
~ılıılmıştır ve ~ıJıılmağa 

m hfıumdu 
Yazan: C. R. 

Bundan beş sene evvel ticaret tayya
recilı."jnde elde edilen ter.ıkkilerin ya
nıttıgı n cburiyctle modası tamamen 
geçn iş ol: n t.'\yyarclerden ibaret bir va
siyete d~müş olıın havn ordulan, bü
yük bir tek mille kavuşan dafi tayyare 
top ulu "'..runun dn. tesiri altında malze
me ini y nUemeğe karar verdiği zaman 
talimatnamelerde yazılı bombardıman 
metodl •• nnın bu yeni malzemeye uygun 
eelmiyecc'iini hic kimse dü!';ünmemiştir. 

Bununla beraber bu ihmalin yalnız 
tayynrecilikte olmadığını söylemek 
mümkündUr. Bu hal, faydalanmakta 
geç k. im ao;ı mutad olan bütün teknik 
tl.'ra rin mii lf'rek tnlih"diT İstimal 
ve i 'ıd m mctodları malzemeye naza
ran d · nn geri kalır ve bu vaziyet, ya-

!l inkişaf eden silahlarda· hazan on 
ll<'neyi get"en bir ~erilik bile m-zeder. 

1900 senesine doğru, zırhlan delmek 
mecburiyetinin deniz kuvvetlerini ipü
dni sürati fnzla top kullruuruığa zorladı
lı zaman, yeni mnlzcmenin kudretinden 
istifade f'debilmC>k için uzak mesafeler
den harp ynpmnktalti imkfm ve faydayı 
ancak P rey Scoff gibi pek nadir insan-

• kır anlr.yıp takdir edebildiler. 
Fransız oohriycsi 950 metre iptida! 

stirnti 194 milimetrelik toplan yapmağa 
koyulduğu uunnn, bahriye mektebinin 
lltı§ derslerinde talebeye hl\U\ eski U5Ul· 
lc.r öğrctillyor. ynrın birer subay olarak 
hl~t alacnk ge'Jlçler yeni malzemeyi 
kullaruıuısını öğrenmeden melrtepten çı
bnlıyorlıır. 

Ayni dcvrode yatık mehrekli topun 
kıymteinl ilk olarak takdir elmiş olmak
la övilncn FranSlz kara topçuluğu, gU
nün birinde yalnız 2500 metre mesafeye 
büyUk bir Urntle mermi atacak toplar 
aranılacağını ııklınn getirmek lilzumunu 
bile hissetmemişti. Bu ihtiyacı görmek 
için yinni sencd<>n fazla beklemek la
&ım gclmi<rti.r. 

Ufki ucuşla bombardıman, süratinl 
saatte 120 kilometre ve en çok yiiksele
l>Odiği irtiCa 2000 metre olan tayyareler 
ku])anıldığı ve oı tada bir dnfı tayyare 
topçuluğu buulnmndığı 1914 yılı gibi b1r 
aman için tclılikr iz ve kat'I ı;Uratinln 
Ye tayyarelerin çıktığı Azamt irtifam 
artması, mUteva7.l olmakla ~rnbcr bir 
d.afi tayyare topçı •Jğunun do~ a ı yü
EUndcn kilçiik bo daki hedeflerin bom
kırdımanından sıhhat beklenemez. 1917 
ikinci klinununds Çanakkafo ba w azında 
brayn otunın Ya\UZ zırhlısına yapılan 
270 hava hUcomunda yalnız iki bomba
mn isabet ettirilebilmiş olması zaten 

kn tUrlU izaha imkfuı yoktu. 
1918 de.nberi sürat ve uzrunl irtifa dur

madan artmış, dafi tayyare topçuluğu 
Cla evvelfi gemilere yerleştirilenlerde, 
llOnra karoda kull:mılacaklnrda tayyare
lerde eldi' edilen tekfı.mUlc muvazi te
rakkil"'r temin C>tmiştir. Fakat bu vazi-
7ctte kabul <.-dilmek )Azım gelen şu idi 
ki top te ;irinin mUmkUn oldu u kadar 
4bş.ındn yükse1

• irtifalardan yapılacak 
bombnrdımanhrdan isabet beklemek ka
bil dewildir. Ynnlış hareket ve ihmal de, 
bombardımnnl ı ın tesirini rnuh.-ıfaza için 
7 eni tedbir \'C sistemler bulmnk :zarure
tinin takdir P.dilmemiş olmnsındadır. 

Tayyare sfüntbıln nrt.ınası yetecek ka
Clar sıhhatli olmak şartile pike bombardı
manlar yapılmasına imkAn veriyordu. 
:Ve bu tnr7.la bombardımanda mohrekin 
lnhinasız olnınk istidadı i<ıabct ihtimal
lerini bi.iyiik bir 8lçUde çoğaltıyordu. Te
inin edilen pike süratleri 1932 denberi 
~afi tnyynrc topçusunu, otomntik dafi 
silfilılarını hattli yakın mesafelerde bije 
bUyilk bir tehlike olmaktan çıkarıyordu. 
İşte daha o devirde pike bombardıma
nının nnzarl ve- ameli olarak bir tetkiki 
bize isabetlerin uttığıru. buna mukabil 
tehlikenin a7 1dıw'ı~ı kolayca gösterebi
lirdi. 

Bundan ba n nre sliratinin ar
tışı, tayyarenin piyade silfıhile makineli 
tilfclt a~ı;i önilndc ciddi bir tehlikeye 
düşmeks"1in \ r sürlinerek, nlçaktan 
uçarak ho ıbardımnn> yapmasına im
lı:An vcnn<'ktf' idi. Yere sUrünUrcesine, 
on onbeş mMrc lrtifndan alçnk uçuşta 
arazi meylinin •ıtLcı me..c;af..,slnin ve niha
yet irtifam tayini gibi küçtik gilçliikler 
bulunm kl b rnbc-r bunun giderilmesi 
çok kol ydı. 

Bütün bunların yeni yrni m todların 
ehC'llJllliy<'tinı bUtUn tnyyarccilerin ay
ni zamanda u kd"r etm<?miıı olmalarına 
hnyr t t't em lıd r. On küsur sene ev
vel Amerika bnhr ~esi, gemi [!ibi hedef
lere kar<;ı p e bomb:ırdımnnını kabul 
etmic: ve on nltı on j cdi sene evvel ltaJ
yan r:ro !'ali Meko21J, nlç."'k uçuşla bom
bardıman y p'llnk mnksndile bir hücum 
bıyyare,.il'~i meydana getirilmesini is

- - - - ..... -------- -- - --

l Meçhul iki tayyare 

Serbest Irlanda
da iki yere 
bomba attı 

BOMBALAR HAFiF HASA· 
RATA VE 1 l HAFlF Y RA· 

LANMIYA SEBEP OLDU 

AsJıeri uazlyet ............. 
ınaıuzıerin çemberi 

Sardlyada glttllı~e 
daralmalıta.. 
Radyo gazetesine göre Bardiyada İn· 

gilizlerin tesis ettikleri çember daha da· 
ralmış ve tecnvUz.lcrindc devam eden İn· 
giliz lruvvctlri dü._c:nuuıdan daha 900 esir 
almışlardır. Dünden beri vaziyette İngi
lizler lehinde büyük bir inkişaf hasıl 
olmuştur. İngiliz hava kuvvetleri Bren-

lngiliz hava akım 

Ruhr havzası na
sıl bombardı
man edildi? 

- -·-
KERSENKIŞEN, BRUN VE 
MANHAYMA YAPILAN HO· 

CUMLARIN TAFSILATI 

ithalat 

Londra 21 (A.A) - Hüviyeti tcsbit 
edilcmiycn bir tayyare serbest Irlanda 
devletinde Dublin kontluğu dahilinde 
Kin~n şehrine iki bomba ntmıştır. 
Bombalardan birisi şehir civarında Gan
d"kor istasyonu yanında patlamış. bazı 
evler hafif hasarn uğramıştır. Bir kişi
nin hafif yaralandığı bildiriliyor. İkinci 
bomba bir bahçeye dilşerek chemmiyet-

diziye taarruz ebni.şlerdir. Bu taarruzda Londnı 21 (A.A) - tngiliz hava ne- x•x---------
askeri hedeflere büyük hnsar ika edil- znreti istihbarnt se.rvisi, dün gece İngiliz İtltaJatta G.zım rolünü O"ftJ"GCG 

Kumaş mevcudunun tes
pit edilmesi muhtemel 

ınlştir. Rados ve İstrunpruya adalan ÜLC· hava kuvvetleri tarafından Almnnyadn. °' .J1 

rinde tayyare hücumlan da muvaffakı- Ruhr mıntakası üzerine yapılan nkın- fıurııJması ifat .. maJi e Var •• 
yetli olmuş, hedeflere mUhim isabetler lann havnnın muhalefetine rağmen mu- Ankara 21 (Yeni Asır) - Hariçten Diğer taraftan Sümer bank müdürlü· 
kaydedilmiştir. vaffakıeytle icra edildiğini bildirmekte- getirtilmekte olan ~nnın ithal ~klini ğü her nevi kumasa ait atoklannı ikmal 
-~ ------ dir. Bu nkınlara iştirak eden pilotlardan tanz.im ve idare etmek için kurulan ithn- etmek üzeredir. Bunlnr yakında sat~ 

U biri şunları ~ylemiştir: . .. üıt birliklerine yeni bir istikamet veril- çıkarılacılkbr. 

iz tahr bat yapmıştır. 
Yarım saat sonra, yine hüviyeti m"._'Ç

hul kalan diğer bir tayyare de Monn
ke:.r kontlu w unda Şnltonak kasabasına 
yakın bir çiftliğe bir kaç bombn ntınış
tır. Çiftlik S:lhibi hafif yaralıdır. 

----.tr·---

T 

L - K<.'rscnkirşende bır sun 1 petrol mek üzere t"tkiknt icra olunmaktndır. Önümüzdeki ay zarfında toptancı ve 
fabrikası üzerine bombalar attık. Her B it.iluıYtta r· ü akı perakendeci kumaşçılann ellerindeki ku· 
tarafta infil;klcr mil'"""cde ettik. En az .u . A a . nnzun ro un oynıyac .. .. . . w 

ik. b'"yUk ıka~d·ık K 1 bır ıthalat ofısi kurulması da muhtemel maş etokunu hukumete bıldınncge mcc• 
ı u yruıgın ç r . o onya yn- .. . . b ı l d uh ld. 

kininde bir mevkide bir clektrik santralı gorUlmclt.t.edır. ur tutu mn an a m teme ır. 
••-•-• •-•- -·-•-• -•-•-a-a•••-•••11-11 •-n-e_ı_t_ıwı-•-•-·-·-·-•~ Uz.erine yüksek infilnkli bombalar isabet 

ettirdik. Ayni mıntakada bir demir yolu M •• k ı At V k• 0 
v b t 

iltisak noktııstnı da muvaffakıyetle bom- una a a e 1 1 ın ey na 1 
bardırn.ın ettik. Bnm'da depolar ve eşya x"'x·----------~-
ist:ısyonları üzerine hUcumlar yapılmış- İstanbul, 21 (Telefonla) - Şehnniz- cidden milşkülleşmiştir. Bununla bern• 
tır. Manlıaym istasyonunun e~a depo- de bulunan münakalat vekili Cevdet ber ittihazı luzım gelen tedbirler alın· 

- t bon lrı da bombardımnn edilmiştir. Kerim incedayı tetkikleri hakkında aşn- mıştır. - Ba taralı 1 ı·ncı· Sahı"lede - e e e e az • n _1 A -~..,...-- ğıdnki beyanatta bulunmuştur : Vekil bu sabah Beyoğlu posta ve T~· 
len haberlere göre İngiliz kuvvetleri ba atıldı .. ulü, yaralı ve Istanbulda - Yedi günden beri İstnnbulda bu- graf ınUdürlüj:,riiııde meşgul olduktan 
Bardiyaya müthiş blr hücum hazırla- asar da az- lunmaktayım. Bu müddet zarfında ınU- sonra saat 11 de mmtaka liman reisliği· 
mak~dır. ~~~and kuvvetlT hakiki Londra, 21 (A.A) - Hava ve dahili BAZI GID M.•ODELERINE nakalnt vek8letiyle alakadar biltlmum ne gelmiş liman işleri haklonda izahat 
=vd~~ de ~i~ ~rl ~o~ia~~~ e?.111i~ct ~cznr.etlcrinin. tebliği : DUn !~ dnirelcrde tetkikler yaptım. ~emur ar- almıştır. Münakalat vekili müteakiben 

. 111.- .. nl B rti gundilz münfent uçan dil.şman tayyare- NARK O ASI TETKiK kad~larla ~a~dan.teıl?as ettim. Ve be- bilyUk postaneye giderek telgraf ınUdU· verdıklerl ma wnata gore gener e 1 . b kil ük { l' tt b 1 uştur men hepsırun faaliyctınden memnun . . . _ 
onuncu kolordunun bir kısmı ile geride Be:ı bö~l çb: L na ıboye be duil~" k. EDiLiYOR kaldım. Burada bilhas.sa tahmil ve tnhll- rU~le görüşmüş, n:ıemurl.a~ mesaı saa 
maıısu b l ktad ır geye ır r.aç m a ş:m...,.., pc tinı yakından tetkik etmiştir. 

r u unmn ır. az kiş°ni ölmesini ve yaralanmasını ve ye işleri başlıca meşgul olduğum mev· . İn _.:ı_ +-~---bul ..,..:ı:..._ 
Son zamnnlarda bu ordu karargahı- . 

1 
n . 1stcınbul 21 (Telefonla) - Şehrlm!z- zuu ,_.kil etmi'"*:r. İstanbul buğun dün- Cevdet Kerim ;t:U4JY?- .LSl8Il -J:AUA-

nın, bundnn bir hafta evvel Tobruka bınnlardn bazı hasarı mucıp olmuştur.. de baz.ı gıda mnddclerlne ezcUmle yağ, yanı;~ğı yubn en işlek bir ticaret ne ~emiryolu Uzerındeki tahribatı ına-
nnkledildiği umnedilmckte idi. İtalyan iNGi.Llz BARAJ ATEŞLERİ nohut, {asulyn gibi maddelere nark lto- merkezi olmak istitndını g&teriyor. ballmde tetkik etmek Uz.ere bu. a~~ 
müdama hattı bir çok Huitzer toplarmı TESİSATI l\fÜKEMl\IF..L ııUlma<n içhı tetki.k1er yapılmnktadır. Bundan dolayıdır ki gerek deniz ve ge- saat 20.30 da Uzunköprilye gıtmı~.-· 
ihtiva etmektedir. Hava çok soğuktur. --..wıwe-- rekae kan nakil vasıtalarına ait elimiz- Pazartesi günü şehrimize dönınesl muh· 
Dondurucu bir rilzgll.r c.c;mekledir. Londrn, 21 (A.A) - İngiliz hava mU- AM ERJKAlflN deki vesaitten bu inkişafı karşılamak temeldir. 

.... ·- -·-·-·-·-· -MUAZZAM TAARRUZ dafna kumandanı sir Frederik Bal. Dcy- • , , 11 • -· " ,, •• , 

BAŞLAMIŞ BULID."UYOR li Meyi gazetesine beyanatında İngiliz Pas;ı·ıı siyaseti 
Londra 2l (A.A) _ Royter ajanstnın hava barajlannın eylülden beri çok da- Vaşington, 21 (A.A) _ Amerika ha-

bntı çölünde İngiliz urnumt knrnrguhı ha lsabe~ olduklarını. .~vcı ~iyle .k?'" riclye nazırı Kordel Hull gazeteciler top.. 
nez.dindeki hususi muhabiri bildiriyor: nuşmak ıcap ederse eylulde bır kuş ıçın lantısında Japon hnriciyc nazın Matsou-

Ôrft idare Komutanı latan bul da 
-------x••------~~ 

Gnrbl Trablu.c;taki lngUiz ileri hareke- üç fişenk icap ettiği halde teşrinlerde konun beyanatından bahsederek Birle
ti BardJya ha.rckutının başlangıcından- iki f.i§enk, ikanunucvvelde ise bir hı§ şilt Ameriknnm Pasifik siyaseti malQm 
beri devam eden mütevali baskınlar ye- icin iki fişcnktcn bile dnhn nz icap etti- olduğunu '\"e müteaddit defalar izah 
rine şı'mdi iyi hazırlanmı~ muazzam bir f,tini söylemiştir. edildi~ini öylemiştir. 

latan bul 2 ı (Yeni Aaır) - Bir müddetten beri Ankarada bulunan örfi ida~ 
komutanı Kor Ccneral Artunkal letanbula gelmiJ, doğnıca örfi idare komutanll"' 
ğına citmiştir. 

Istanbulda bir kad~n yandı tanrnız hnlini almıştır. Öyle ruılnc;ılıyor --·-- -- -
ki Bardiyn mUstahkem mevkünin lngi- in iliz tallgareıorı·nın 
!izlere te~lim olma.cıı için daha bir kaç 
•ün gcçecekir. Çünkü buradaki ltalynn 

kuvvetleri, İngiliz ileri hnr<'kctini dur-
durma le için sahrn toplarını muhafaza et
~ )erdir. 

BERLI TEORALlr~DE 
YAPTICI HASAR 1.5 Mil· 

1 gi İZ -·-zeteıeri tTALYA TORPITO VE TAH· 
TELBAHIRLF.RININ NEREDE 

-------x•x·~----
letanbul 21 (Yeni Asır) - Oaküdardll Tunuslu Mahmut pn~ sokağında otu

ran 70 ynşınd Thire isminde bir kadın m ngnla dügerek yanmış ve kurtanlnınt
yarak ölmüştür. Tahireyi kurtarmnk istiycn tonınu lamel te yanmıtın dıı hayatı 
tehlikede değildir. Berayı tedavi hastahaneye knldınlmıştn. 

~-----·~--~~~-----
Diğer Uıraftan ttalynnlar Bardiyadan 

Sollumu bombaıdıımın ederek İngiliz 
gemilerinin bur. yn harp malzcmrsi tı
knrmnlannn m 'li o1mağa teşebbüs et-

YON MARK OLDUGUNU SORUYORLAR -
Berıın. 21 (A.A) - D. N. B. Alman 1 Londra 21 (A.A) - Müstakil Fransız 

meuıh.ip neznrctinin bir tcbligi:ıi n - aj ı bildiriyor: İtalymılara karşı yıı
rediyor. Bu tebliğde İngiliz tayyareleri pı'an h re!-Ht btıttin gaz telerin birinci 
tarafından Derlin katcdralınn ahlan sahifesind yc-r almaktadır. ltalynn do
bombalann bir buçuk milyon marklık n.ınmnsı ve tnyyarele"ı ne yapıyor? 
has.ırat yoptığı, Potesdnmın tarihi rna- !taly:ının meshm· torpitoları ve talıtel
halforı uz rine bombalnr atıldığını, on bahirleri n"rcde? diye sualler sormak
yedincı asra nit tarıhi e erleriyle nıcş- tadır. 

lngiliz donanması ln~iliz tankları 
~ l<'rdir 
Diln B r ~ 

lız tayyare 1 ri ı 
du rnn tab. 1 r 

ri atilı taramasında Zırh ve ateş uvveti 
d ·· ı · cın e. lıüçüJı IJir baJıımından imdi e 

e ette ııJu m ı iıad r lı lan an arın 
I..ondra 21 (A.A) - Royter ajruısı- e Jı neft d·rlc •• 

nın muhabiri tn.glliz filosunun merke-Lı Londra, 21 (A.A) - İngiliz orduSU Bu dumanların t u al ınd n ileri cl
m muhtenı Jdir. l 'yanlar bir taraf
tan müdafaaya d,.vam etmekle bcrnber 
diğ r taraftan tayyare meydanlarının 
tng"liz tayyareleri tarafından ynpılıın 
hücumlara dnhn az mnruz knlmruan için 
hava üslerini daha u1.ak mevkilere nak

hur olan Hollanda mahallesinde basarat Deyli Telgraf diyor kı: Akdeniz.in ya
yapıldığını, yruıg:ınların süıatle bastırıl- bnncı donanın la.rn kapalı bir göl oldu
~ğ.ını, ~ir .~va h~cu~u csn~da ile ğu hnk.Jondnki M~lininin iddinları-
kişinln oldUğUnU bı ldırmcktedır. ru İngiliz doruınmnsı tekzip etmiştir. 

AkdenJzdeki harekatı hakkında aşağıdn- tarafından tnnklann ne urctle kullanıl• 
ki mnltlmatı veriyor: dığı ve ınotörlU kuvvetlerden nası] ir 

lngiliz donanmnsı garp çölünde !tal- tifade edildiğini tetkik eden Taymis ga· 
yan sahil mcvkllerini nıütemndiycn zetesinin hususi muhabiri diyor ki : d 
bombardunan ederek ordwnuz.un kara - Bu motörlü cUzUtnmlnrın en şi " 
kuvvetlerine en milhim yardımlarda bu- detli bir silllh olarnk kullanılması ingU" 
lundll'ktan sonrn müthiş bir havaya rağ- tcl'cnin harp tarihinde en parlnk sahi· 
mMl ağır toplarmı ltnJyanın e.şiğinP. çc- fcyj teşkil edecektir. Yeni tanklar zırh 
viını k için yola çıkmıştır. ve nteş kuvveti bakımından şimdiye ~a-

fot.mlşlerdir. Bardiynya yakın bulunan --0
-·-·------·-·-·-·-·-•• 

Mnnruıtır ve çölde Elbubi tayyare mey- Amerikan donan·· 
danlan. dahile boşaltılnu~tır. 

$imdi Bardiynyn en ynkın olan ttal- ması Fil ipinde 
yan hava üs.c;ü Sollumdan 100 kilomct 
reden fazla mr .. af dr bulunmnktadır $an"bny, 21 (A.A) _ Stefani: Son 
Diğer haberlere r,öre ltal:anlnr lngi- zamnnlnrda Denizaltı gemileri ve 

liz ileri hareketini iz' ç için kendı tav- uzun me nfc bombardıman tayynrc-
yare kuvvetlerini Uıkviyc ediyorfar. Bu lcriyle takviye e~ olan Birleşik 
arada Trablus cephe ·ne müteınadıyen Ameriknnın Asya donanması Filipin 
ln iliz takviye kıtaatı gelmektedir. Bun- adalarına vannıştır. t 
lar Bardiya muhnsara,c;ındn k t'i bir rol ··-·-·-·-·-· • ·- ·-·- -·---
oynıyncnklardır. ---------------

- -·-- Har·çıeıı· Fransız 

Tepedele e ilisura ~!!~21 ~l.~''e~neyted Prc-

y ate • alt n a sin Viı;iden nldıi'.:11 habere göre Fransız ll an ŞI 1 harbiye nnz.ırı, hariçte bulunan Fransız .....,.. __ _ 
- Baştmalı 1 inci Sahi/ede -

Kilisu.rn diin nkşanı Yunan topçusunun 
ate ine uğrnınıştır. Yunanlılar Drinos 
"ad!sinin biraz imalinde çok iddetli 

askeri heyetlerinin Fransaya dönecekle
rini haber vermiştir. 

----tr·---
Bingaziye doğru 

muharebeler neticesinde memnuniyet - Baştaralı 1 inci Sahi/ede -
verici ilerlemeler kaydetmişlerdir. Bu ve bu mıntaknnm şımcll harbın en mU
nııntaknda Yunrutlılnrm eline 600 itn1- hlm noktasını teşkil etmekte olduğunu 
yan subay "e eri c ir dilsmüştlir •. Daha tebarUz ettirerek şöyle diyor: 
şimalde ileri harek ti devam etmiş ,.c İtalyanlar şimdi karndruı, denizden, 
yeni tepeler :znptolunnuı tur. Ha\ nlann havadan şiddetle sıkışt.ınlmaktadırlar. 
Cen:ı olu u Yunan hınrruzmm işkiıl et- Bardiya muhasara altındadır. İtalyan 
mcktedir. mukavemet knbillyeU hakkındaki tecrü.. 

1tıılyan tnyyarelcri Kızılhaç işaretini bclerimize göre bu mevki yakında ell
nçıkca tnşı~an bir hastaneyi bombardı- mizc dilşebilir. 
man e~. . . .. . Graçyani ya imdat göndermek istemi-

ita~yan esırlerı Sıyah goml .lı ı.:nn yor, ya gönderemiyor. Zira keşiflerlmlz 
~cndı arkadn.ş.ları arasında nasıl hafıye- böyle bir imdat göndCTildiğine dair hiç 
lik yapbklarını anlatıyorlar. bir İtalynn harekeli kaydetmiyor. As

J.EFJCAT BOl\IBALANDI 
Atina, 21 (A.A) - Emniyet ne1.areü

nin diin al~mki tebliğine göre, dü man 
tn~ yareleri l..cfknt ndasıru bombardı
nınn etmiştir. Hnsar ve uıyiat yoktur. -- --

keri harc1d1t Tobnı'kn doğru yayılmak
tadır. Bu yol üzerinde dilşmnnın hiç bir 
asken hareketi kaydedilmemiştir. Siva
dan gelen C'fl sol ceruıhnnız terakkiye 
devam <"<liyor. A vusturalyalı blr ,!Uvari 
bölü~ Ccbub yakınında büyük bir mu
vaffakıyetle harekete geçmiştir. İngiliz 

Mısır hükümeti erkanı harekatı Bnrdiyadan sonra durmıyncak, 

harp ıahnesinde 

Zevahire göre ttnlynn donanması ar
tık rnUcadelcden vaz geçml..cıc benziyor. -x-

Bir 1 i Ot.rnnto boğnzından iki saatte ağır dnr kullanılnnlann knt kat fevkinde~ 
oğır ilerledik gözlerimiz tetikte idi.. 1cr. 16 haftalık antrenman neticc51:1f.8 

Toplarımız, ~rpillcrimiz hazır bulunu- 1ngilı:t tan.1<la1:1 makine şah.:ser~eıi 11 1
• 

yordu. Arnnvutluk sahillerinin uzaklar- ne ~elmektedır. Alınan ob.uslc_rı 1'.1"8~ 
BiR AL 1 ŞE GE ISlfı 1 dan pnrlıyaıı ışıklan seziliyordu. Arka- "eferinde bu tanklnrdan hıç birinın _~ 

dan gelen zırhlılar Avlonyayı bombar- hını delememiştir. Tanklar İngiltereu--
80 BALAOI dıman.a bnz.ırlanıyorlnrdı. Benim içinde boş jer icat edi~~1!!1.ştir. 

Londra, 21 (A.A) - Havn nezareti- bulunduğum harp sefinesi Draç nçıkla
nin istihbarat 6CrVisi bildiriyor : Sahil rınıı giderken Avlonynnın çok şiddetle 
muhafaza ~islerine mensup bir Blan- bombardıman edildiğini haber aldık. Dö
hayın tayynresi Buloğn Uzerinde kcşü nüştc bu bombardımanın tevlit ettiği 
uçuşu yaparken bu limanda bulunan 5 ynngınları gördllk. Bu esnada her türlü 
bin tonilatoluk bir Almnn iaşe gemisini tehlllro ihtimali uıil oluncnya ikadnr her 
bombalamıştır. Bu lnşe gcmw limnnda kes vnillesi başında kaldı. İtalyan deni
deniz üzerinde ynlnız iki direği gözUken zinde bu dört saatlik cevclınıda düşman 
batmış bir büyük vapurun yanında de- en küçUk bir harekette bulunmııdı. Ve 
mirlemiş bulunuyordu. İngiliz tayyaresi vücudunu hLcısettirccclt hiç bir hareket 
knra mUdafaa bataryalarının §iddetli göstermedi. Bu suretle ltaly~ Akdenl
ıte§ine rağmen bu vapura hilçum ~ zin değil Adrlyatik denizinin bile kendi 
miş ve bombalarını iaşe gemislnirı orta- denizi olduğunu iddia edemiyecel hal

lngiliz mesai nazırı 
«HARBiN SEYRiNi DECIŞTI· 
REN MiLLETiN KÜÇÜK BiR 

MiLLET OLMASINDAN 
MOFTEHIRIZ» DiYOR 

Londrn 21 (A.A) - ln.giliz mesai na· 
zın Yunan muznfferlyet.inden bahsede-
rek §Unları söylemiştir: . 

sına Lc:abet ettirmiştir. Şiddetli bir infi- dedir. Hitler ve Mussolini kilçük milletle-
- •- rin imhasını kendilerine başlıca gaye lAk vukua gclmi ve Blanhaym tayyare

si baraj a~i.ndcn kurtulmak !çhı dnhn 
yükseklere çıkarak vapurun duman 
içinde bulunduğunu ve ynlnız bacasının 
görünmekte olduğunu milşahede etmiş
tir. -·-BULGA.RJS2' ANDA 

Yeni milli müdafaa 
lıanunıı.. 
Sofya, 21 (A.A) - "Sobranya meclisi 

milli müdafaaya mütedair kanunu tas
dik etmiştir. 

İKİ JA OH NAZiRi ittihaz etmişlerdir. Harbın seyrini de-

j ğişt.ircn milletin cküçUk bir millet olına-
DEG JŞ'J' .. sından milftclıiriz. Biz öyle bir prcnsiP 
Tokyor, 21 (A.A) - Japonya dnhili- uğrunda mücadele ediyoruz ki, bu prcıı· 

ye ve adliye nazırlan istifa etmi~ ve da- sip muz..affcr olduğu takdirde dünya .ısıt• 
biliye nezaretine Hiram~ a?Uye . ne- 1arca huzura kavuşacaktır. Bizim h~ 
zaretine de Ynnııgava tayın edilmiştir. gayelerimize karşı duyulan sempntilef 
Bir ALMAN 2' A YY A· bitnraflıE.11 imkansız kılmaktadır. F,sııseıt 
RESi DV~VRVLDV haksız olan işle haklı iş arasında bitaraf· 

~ lık mC'VZUU bahis olamaz. 
Londra, 21 (A.A) - SalMıiyettar bir 

menbadan bildirildiğine göre bu snbah 
İngiltere üzerinde bir dilşnum tayyaresi 
dUşilrülmüştUr. 

-·-AME 1 ~A , YAR 1 1 
!spanya hariciye na• _ Ba taralı ı inci Sahilcde -
Zll'lfflft m

00

ltifıatfar1 • Nevyork, 21 (A.A) - B. Ruzveltill 
Rumen harici~e Mndrid, 21 (A.A) - Hariciye naz.ırf Anıeriknn harp i tih nLitmda yüzde elli: 
nazırı değfştL. dün Papanın mUmcssili ile İngiltere se- sinin İngiltcrcye ''erilm i hnl-Jandn::::,, 
Bükreş, 21 (A.A) _ Stefnnl : Burada firlnl kabul etmlştir. bit ettiği nisbct İngilt~e ynrcl~U-
srediı t b . t bliw ·· R _..._._ ı;abnlda.ştm ması mnksadıyle terk 

ne.. en rcsm ır e gc gore o- F . b • . · 1 · · • d ı tayYıırct' 
ınanyanın Berlin elçisi Kons1antin Greç- AI man - ransız ı~ ır- mı tir. d tcşrıııd 1-~~~!j c .Yltnpı nn 'ıtnıi~· 

• • ... Y lerin on a oıuau ngı ercye ver t 
yanu Romanya hancıye ııazın taym / • w • d • ? tir. Son günlerde ceman '750 mil •on at• 

temiştir. 
Bumin kinde bulunduğumuz Mdise- - Baıtaralı 1 inci Sahi/ede -

Tobruka doğru devam edece-ktir. Bt'lki 
Bingaziyj nlmak için ikinci bir meydan 
muharebesine JUzum hnsıl olncaktır. olunmuştur. - eğının manası ne ır. giliz lirn.<\l kıymetinde harp mal7..e111t'~ 

- Baıtaralı 1 inci Sahifede - siprui edilmiştir. Temin olundu~tl: 
l.er, bir çok memlekMlerin bu sahalarda dir. Tayyare ile giden ziyaretçiler Mısır ARNAVUTLUK VE 
ne 1mdnr çok gf'ri kaldıklarını ve bu fgiliz hava kuvvetleri başkumandanı ha- ADRtYATtKTEKt J:IAR1'.."'KA.T 
yüzden yıkıldıklarını pek acı surette va mareşalı Longmor ve çöl kuvvetleri Muharrir bundan sonrn, Adriyatiktc-
gösterml~ir. Şu halde geçen devirlerin kumandanı general Vilson tarafından ki harekata sözü naklederek, bu hare
'Verdiği dcrslcrdrwn istifad<'yi bilmekten knrşilanmışlardır. Ziyaretçiler Sidi Dar- ketin Arnavutluk harbında çok milhlm 
baııka ynpılac k h ç bir tm siycmiz yok- ranideki kuvvetleri ve bu arada, harp netice vcrebileceğlnl ~ Yunanlılann 
tur de~klc iktifa f'de}ı.,, .. , meydanında iğtinam edilen muazzam Avlonya ile Draç arasındaki dar sahada 

~ .... • harp malzemesi stoklarını tetkik etmiş- bir ileri hareket kaydedebil~eri kabil 
.Japon asJıerı fleyetı lerdir. İngiliz zaferi ve harp harekltı olursa 1talyanlann dağlardaki mUdafaa 

Sofya. 21 (A.A) - General Yama$l- hakkında başvekile izahat verilıniştir .. tertibinin derhal lkınlacağıru, az uman
)'anın ril'D tindeki Japon a.~erl heyeti Harp meydanından nazırlar tayyare ile da kat'S netice el~ edil<>cel'in' h<'"nn 
:yarın snbah &rline S!idecelrtlr. lrilndOz.Un Kahireve dönmll$lerdiJ'. edi;for. 

MERAKLI ŞEYLER . . . . . . . . . . . . . . . .... 
Almanlar ve Parlstn 
imarı-
Alman işgal m<:murlan Paris için ye

ni bir imar progı4mll hazırlamışlardır .• 
Yakında tatbik ediJecek olan bu prog
ram mucibince Varisin gayri sıhht bina
larının hepsini yıkmak icap edecektir .. 
Yeni evlerin ortalarında bahçeler ve ye-
8llUkler vüclada ~kt.ir. 

olduğunu bildirmiştir. B. Ruzvelt Marc
şala yazdığı bu huauıi mektupta arnira
lın kendisinin çok eak.i doatlarından bi
risi olduğunu ve Marcp} nezdinde h&
nü Juıbw göreceğinden emin bulunduğu
nu bildirmektedir. 

AMERiKANIN LONDRA 
F..LÇtUöl 
B. Ruz.vclt Loodra büyük elçiliiinde 

Kencdiyi i.tihllf için henüz kiıme7e tek
lif f. l:Mıluaınad ıianı IÖJlemitdır· 

~öre bu flİpari listesi mımzam olarak "1ı 
iki bin tayyare, 2500 tank ve bir ~o r 
harp mnlıemesini ihtiva etın~kte ~~ 
Mukavel i imza edilen 60 şilebın Jo 
meti 25 milyon fnıffiz lirasıdır· keti 

Bu ı;1parişi alan deniz inşaatı 4lr U
Portland ve Kalifomiyada; RişınU~ 
iki mütemmim deniz tezgAhı daha döt& 
maltı deruhte etmiştir. Tezg8hlar 
haftada kurulacaktır. Cemlleı• kaburılr 
lan kurulduktan altı •Y sonra wlld' 
edileı;e~. 


