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ılfin nıiindcı rcatındnn gazetemiz mesuliyet kabul etmez CiZmhuriyetin t.ıe Cümhuf'İ1/et umnin beJcrid, aaba1'tan çıkar dyaat ouetMw 

Nüfusumuz ne kadar arttı? 

lzmir sayımından 
bir. kaç netice 

105 yaşında ve 46 ~o
cukl u mesut bir vatandaş 

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

20 yaşında 6 çocuğu olanlar da var· •ayımın 
Sayını v nıı Jzmirde guriilen manzaralardan: Askcrlcrimız ııazılıyor, nhhi kat,f rakam/arı ne zaman Öfreni/ecek? 

imdııt otomobili bir evin önündc,sayım memurlannı bekliyenler Pazar gUnU muvaffakıyetle ikmal edl- dakl Yll.f farkı, dalma on veya on bir ay 
··- 11 -tı- -· ·-·---...._..- -·-·-·-·-·· -·-·-·-·-·-.-.·-·-~~-·- -·- 11

• len nUfu.s sayımı esnasında lrmirde iki geçmemiştir. 

RAMAZAN - 20 -
GÜN imsak Gün Öğle ikindi Akşam Ya 
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·-----------' YENt ASIR matbaasında basılmı§tır 

• 'man hava dafi bataryaaı lngiliz tayyarelerine kari' Berlhıi 
müdafaaya. çal.ıpyor 

BERLİNE 
HÜCUM 

llllllllHllllllHlllntlHtllllltHllllllllllHIHlllllllllll 

ÇÖR ÇİL 
DiYOR Ki: Anlman Yugoslav D •c k• doğum vakası olmuştur. KADiFE KALEDE • un gece 1 105 YAŞINDA VE 46 NOFUSLU Zabıta memurları Kadife kalmhı ha-

l • Kahramanlar mahallesinde bir sayım rabelerl aruında dolaştıkJan ıırada ş• alA ltal ., U•tı •• • 1 l'IRlll genış memuru, bUyUk bir evde mesut bir aile yorganlanna bUrünınilf iki phısla kar- Jm J yaya JP"}.) er Ve repmı 
Y I , ı reisiyle gö~mek 1.mkAnını bulmuştur. şılaşm..IJlardır. Bunlar .sayımdan evvel 

Bir mana tatıgar mu' ze ze e Ahmet En~er öztUrk soyadı~dald bu - SONU 2 inci SAYFADA - da taarruz edildi devrilecektir" 
\' • zat. tam yUz beş yaşındadır. Bır çab al-

-·- tında, 46 nüfusluk ailesi efradını ferih Alman ue ltaJyan re.. JngUlz JıaşPelıUI r..... 
BALKANLARtN MUKAVEMETi Çoh fiddetli oldu, 41 ~~"g~;n~~=~=~kı~~mkle:~t::r. BAŞVEKiL ı aı illi ıelJUğlm hcuarcdtn slZlaPa hitap enı ve 
RUHU VE SOVYETLER BiR· saniye sürdü şu~u da söy~iye~im ki bu mesut auenın ~A. 2~1,!!> '':""eldl 0r. elıeınndyeflnl ccBlze engel o~ 
1 1 1 1 1 O reisı halen dınçtır. ..., • DedL l C POL T KISINOAK M P· • 20 YASINDA VE 6 ÇOCUKLU Refık Saydam ~ugUn öğleden evyel ltlf'Gf edlyoP.. nız-ıı 

1 
KazaJGl'dG lıastıf'atın Bir ba~ka sayım memuru da Kemer-. ba$vekllet Jstatistik umum mUdilr- Bertin 21 (AA) - Alman ajan- LONDRA, 21 - B. Çörçll Fnmm.-

HEM YET YAYILMA TEŞEB· f;Olı olmasından de altı çocuklu 20 yaşında bir kadınla lUjilne giderek umumi nüfua aayı- 11 bildiriyor: oiİn gece düpnan harp lara hi~ben ~u~n radyoda •Plaki 

Bu-SLERINE KARŞI BiR FREN 1ı JıuJ kal'Şll~'mlıştır. Bu kadın her sene birer mını alakadar eden meseleleri tet- l • birb" • anh d l nutku aoylemıttir: 
. Of' Uye>r- çocuk do~ ... m,,.,..ur Çocukların arasın- kik eyleml$tlr. tayyare en ~ n 8? I~ en. ıı- - Fransızlar, hen Çarçil eize hitap 

l 1 O - Dün gece saat trun 9 u 59 geçe şehri- 6
'" ..,,. • "'-·-·-·-·-·-·-·-···- - - - • ra dalgalar halinde Berlin uzenne · beri aulh ve VAZ FES G RUYOR mizde ve havali.sinde çok şiddetli bir -- -·-ı-·-·k-·-·-·-·j'";·-_·-A·-;;· • ·-·-·-·-·-·-·-·•••••••" hücum etmıt• terdir Berline gelen t;ır hedıyo.~md. ?_tuz) baenebden "rüd" Hıı • ·- ı ı lm 41 · .. tür ür genç ığı / d • arp ıçm e aızın e era er yu um. ~ ze ze e o uş~ sanıye silrmuş_ . n ara yo un a kaç tayyare münferit mahallere yan- la da bu Ün eaki ol üxerinde sizinle bo-

SEVKET Bİi.CİN Zelzele aşagıdan yukanya dognı şe- x*x bomL-•-- tm..._ g Y B ed 
dit bir sarsıntı halinde başlamış ve uğul- em IJalllrl • .,..... nber yürüyorum. u 8"':e .ize. ner • 

Bomanyarun Alman ,~ayeti altına tu halinde devam etmiştir. Halk korku lzmı•rıı• ı•zcı·ıer bugu•• nku•• ~. 21 (A.A) - Raunen bulunu~~ız b~ununuz. hı.tap ediyorum. 
pmesd bir eok fmnlyelere yol at,,"tlllŞ· ile sokaklara fırlamış, bir çokları heye- biJdirildiiine IJ&e lnsiliz bomhanb- Ve .. lü luta\,eyı tekrar ediyorum: An.ı. 
tir. Nezllerin matat seri hamleleri de- canlarını teskin edemiyerek geceyi bah- man tanareleri Berlinden 9ica'!i Franeayı lı:oruaun. 
'ftBI ettlfl takdirde vaziyetin çok vahim çelerde, açık yerlerde geçirmişlerdir. ı h k • • ı ltalyaya bdar uzanan senit nİllMlte Burada lnıilterede Almanlana 
Wr ufhaya ıi....e.i muluıdde.rdir. Bu- Şehrimizin muhtelif .semtlerinde bir tren e are et eıttı er barekitta buhmmutlarc:hr Her iki t • lb d 1 ·ıt · F •unla beraber ıörünüşe aldanmak caiz- hayli evin dU\'8rları, çok şiddetli «ılan ta • .... ... & etı a .. n &JIZ. ngı ~JI • rano 
• Almanlar şimdilik hesaplı hnreket arstntının tesiriyle çatlamıştır. mm bela Ye Ahnanyanm dii.:r aaya ba1h7an bailan hıç bır za-
etınek niydindedirler. Bir taraftan «· Z lzelenin merkez sikleti henüz meç- x*x - SONU 4 tl'NCO SAllİFWE - - SONU 4 CNCÖ SAJdFEDB -
aubu şarki Avrupecla istila clalgalannı huldur. tzmlr kazalarında hasaratın çok l'üf'lı fOCıılıları! AlldlkrlıUn mulıaddes emanet-
i.er ne bahasına olursa olsun durdur- olmnsından korkulmaktadır. f i il 1 11ıo. t d a. 1 • 1 IAılftL-
ıınaia \arar vermiş olan milletlerin has- 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ep ne e eue sa GHat ~ın çt~ ~ andı ,,.,. Akdeniz VB Alrikada UBDI Diktatörler karıısında 
auiyederini, diter taraftan yangın bu L d h .. lıerPe dalıa gösterin! 
lllmtabya sirayet flle.rse şimdiye kadar On Ta }'a UCUm ınailız hOcumıarı ınalltırı ıa ımırıtı .... bin dışında kalan büyük menfaatle-

rin ıes.dumu sakmılmaz bir hale ~ire- '~enı·den 9 Al-
eeihıi diişiinmektedirle.r. k 

man tayyaresi 
düşürüldü· 

Yunanistana altı maddelik bir iiltima· 
tom verildiiinde.n bahsedilmişti. l\lih
~er kaynaklan bu hnbcri tekzip husu
sunda şayanı dikkat bir istical gö tcr-
41ı1er. Anlaşılan yolunu \'C milli politi
bsuun kaplarını hi7.zat tayin etmek 
hakkından asla \'BZ li:~İyen kiic;Ük İft1Pift~r-;;;ı;,-mÜhtelif 
Yananistana karşı Be.rlinlc Roma biraz ~ 
daha ayıalı hareket Jiizumımu du~ muş- nr::Jıtafa?tında ita.sar uar 
ludır. . . J..ondra 21 (A.A) - Hava ve dahili 

Yugoslavyaya ıelmce Almanya ale · t tl · · t bl .. · D'" 
haftalardan beri devam eden müzakere- cmn~~c nczbnrcl cnnın e 1 ıgı: Loun dge
'-- t' ı · k 'k ı · ce du<ıman as ıcn taarruz arını n ra 
1111:1' ne ıce enmış, c onomı an aşma ım· M;dJ · k 1 
.. edilmiştir. Bu anlaşma etrnfındaki ve ı ens mınta a arına yapmıştır. 
ilk tahminler müc::ait değildi . Nazi zi. ~ndra. tanrntzu bu sabahın ilk saatle
ınamdarlannın iktısadi niifuzlarmı tcsi- :ındc nih~yet b~lmu.~, ~idlens taarruzu 
8e (alışmaları ) liztınden müzakerelerin ıse daha fazı~. sUrmuştür. . .. 
flkmaza süriiklendiği iddia ediliyordu.. ?c.:e iki duşman 1ayyaresı dll§Urlil-
Anlaşma imza edildii)nc ıöre zorluklar mlıc::tur. . , 
daha bir müddet ~·enilmiş demektir. Londradn hır çok bınalar hasara u~-

Yttıoslavya haridve nann bu müna- ramıştır. Yangınlar çıkmış, bir kaç k~ 
8ebetle vukubulan beyanatında ekono- ölmUştUr. Yaralı da vardır. 
illik iş birlitinden baŞb siyasi bir iş Midlens taarn1%u bUyUk bir şehire 
t.irJiiinden de bahRtnıiştir. Bu sırada k.arşı yapılmış, mmtakanın di~er yerle
hu s&.derin aynca bir mana t8$Jdığından rıne de ~mbalar atılmıştır. Evler, ma
.Upbe edilemn. A.o;ıl merak edilen nok- ğazalar, tıcarcthaneler hasara uğram~ 
.. ~dm : - SONU 3 ONC(l S/\ntn.IJE -
Yuı-lavya baza yabancı bynaklann 

iddia ettikleri ıibl hiltün lktısadi haya
bıu Almuyaya baiiamq mıdır? Yani 
1 ir Nal lnhiMn altına ıinWf midir? 
il. Marinkoviçin mevzuubahis ettiği si

)asi ~ birlilinclen maksat Mihverin ide
olojisine teb'iyet midir? Yoksa sadece 
lıarbin, harp felaketlerinin daşında kal
mak arzusu mu? 

Biz bu ikinci ihtimali daha ku\'\·etli 
'örmekteyiz. Yu1Mlavlar istiklallenne 
hararetle baibdırlar. Hür ve miistakil 
Y-..malı: divalarmdan feragat fllemez-
ler. 
Alnwıyanın proıramı ise bütün Av· 

l'Upayı ve bu meyanda Balkanları kendi 
l'rlutlü nüfuzu altına almaktır. Onun 
tıazannda yapılan her anlaşmanın hiri
c:ik kıymeti yayılma hareketine bir mer· 
hale olmaktan ibarettir. 

Bu kadar elemli tecrübelerden sonra 
aJ1ık şüphe edilemez ki Almanya eko
~onıik nüfuzunu siyasi '\'e askeri nüfuz
~-heraber yürütm~k istiyen bir kıt'a 
L_"'KeJnonyası peşindedir. Bu politikanın 
"' birliiini ne şekilde anladığını gör
lttek iatiyenler gözlerini istiliya uğrıyan 
llıeınleketlere çevirmelidirler. 

Balkanlam yayılma politikasının 
tlzun bir tevakkuf devresi geçirmesi 
... nbtcnıeldir. Bunun başlıca iki sebebi 
"ardır : 

Birinci sebep Jlalkanların bir kısmın· 
~ •ıe.H bir mukavemet ruhunun ken
illl iyiden iyiye ıöstenniş olmasıdır. 

c;()NU 2 IDcl SAYFADA -
Alman boıııLa~armm Londrada y· ptığıı 

1ıasarat. Alııa Tapu Jceurlan 

Cümhuriyet ba311"11nıı meramnine iftirak etmek 'iizere AnkGrcıJIG gidn l.anirU 
izcileT"den bir Jcuma 

' 

On iki adada bir Japonyayakarşı 
üs de havadan takip edi!ecek 
bombalandı siyaset 

BINGAZIYE. DERNEYE, SOL· HER SAHADA-irtGILIZ · AIE· 
LUM VE HABEŞISTANA DA RIKAN IŞBIRLICI GiTTiKÇE 

TAARRUZ EDiLDi KUVVETLENiYOR 
Kahire, Zl (A.A.) - lncilb bava kav· Va.sington, 21 (A.A) - Birleşik Ame

vetlerlnin dün akşamki tebliii : Evvel· rika reisicUmhuru B. Ruzvelt Hayd 
ki sUn tayyarelerima Binpzl Ye Der- Parktaki lkametglhında Kanada wnumt 
nede dllşman remllerlne ·we askeri he- valisi Lord Atlon ve Leydi Atlon eere
defJere muvaffalaydll hllcmnlanta 1tu- fine dUn bir öğle %.lyafeti vermiştir. 
lunmıqlardır. Bhlpzide .... limanında Lord Atlon bugün Nevyorka gidecek
bulunan bir an ıemiYe llombalar isa- tir. 

Ankarada yapılacak Ctımhuriyet bay. bet etmiştir. Berbdald luşlalanla M- Gnete1er ha ~ ....ıu-
ramına 1$tirak edt:C."ek binlerce 'l\irk ,._. ___________ _.yük bir J8DllD ~. olarak cereyan ettllinl ve kendileri t. 
genci yurdun her bucalmdan hareket . 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Ayni gUnUa pcıesl de Binpzide u- rafından lnı hasasta hl( bir n.M .... 
ederek 23 birinci ~de Ankarada kert kararglb ile belalara ve telefon lannhn......... bildinne.ktedir. 
to 1 ınacak.lar, birleşeceklerdir. -'OJI D ........ .a rorkezlne bombalar dilşm~. Bardi- İngilterenin V4$İngton büyük ~ 
~hrlmizden de liseler ve sanat oku!- _,. --..~ yanın ıarblnde kı,lalar ve nakliye bu)- Din Londraya gitmesine ve Lord Atlo-

lanndan 300 e yakın izci bugUnkU tren- • • • • • • • • • • • • yonlanndan mUrekkep bir gruba isabet- nun Vaşington %.lyaretine temas eden 
le Ankaraya yollanmı~. Başlarında ler kaydedilml~. İngiliz basını Birleşik Amerika devlet-
bulunan hocalan M. ÖZ, gU.rbUz., kuvvet- J d Sollum clvU'lllda Harf.ya bava dafi lerl ile .İngiltere arasmdaıki m~ 
U, çınar gibi delikanlılar arasnıd.m lde- aponya Or U• toplan aruma ve 7ilbek daft batarya· - SONU 4 ONCO SAHiFEDE -
ta zor seçiliyordu. _ SONU 4 t)NcO SAHİFEDE - •ı11111nn111111nn1111mnn11n111nn1111n.,_ 

Bu enerji dolu ve aert bakıelaı imanlı SUnU kuvvet• 
gençleri gBrdUkçe Tllrkün tılsımh gU-

cUnUn kudretine hayran kalmamak lendı· recek 
mHmkUn olamıyor. 

Bu Türke yan bakılır mı? 

Türk çocuktan, genç izciler, yol\lllUZ l•PARATOR BüNA LOZUM 
açık olsun .. BUyUkleriniz bu yıl da bir ltJ 
kerre daha sizi görsünler .. AtatUrkün GOROYOR 
mukaddes emanetlerine ilelebet sada-
kat için içtiğiniz andı bir kerre daha Londra 21 (AA) - Royterin Tok-
gösterln! .. Sağ olun gençler!.. yo muhabiri bildiriyor: 

ımparator elli 'bin asker, 300 tank ve 
~ ·-·-·-·-·-·- • ·- -·-·-"t 500 ta)'yllJ'eden mürekkep bir kuvveti 

1 Moskova sefirimiz t~~tiıten •o~ra japo~ millet?ıe ~~!ında 
dunyada nızamsızlıgın dennle§tıgıru, bu 

gizli ınÜJakatta vaziy~tin ~a~on milletine yeni va~cler 
tnhmıl etli~ınl, orduyu daha mUessır ve 

bulunmadı daha ku':"~tli ya_Pman.:n git?k~e bir za 
ruret halını aldıgım aoylemııtır. 

Moıkova 21 (A.A) - Tu -8-
ajanaı bildiriyor: Amerikan Oni- Amer!ka, Ja onyadald 
ted Pres ajansı İstanbul muha- konsolesluklarmı 
birinden aldığı bir habere atfen azaltıyor ... 
Moakovadaki Türkiye büyük el- Tokyo 21 (A.A) - Alınan malfi-
çİIİnİn 18 llkteırinde Stalin ile mata göre Amerika hükümeti japonya
gizli bir mülikatta buhmduiu- daki konaoloaluklannın bir kıımını ka· 
nu yazmııtır. Tu ajamı bu ha- patmak niyetindedir. 

berin halribte uygun olmadıjmı l 
~1!°8 ~· • • • • • 111111111111111111111ııın111111111ıın111111ııııııımmı 

B. Muaol ı "' Itolı1<11 ... t '""' tefdf ediı/Or 



) 

Hanıazan Müsahahcal~ri 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Eski ramazanlarda tek-
kelerde iftar iyinle.ri 

nasıl yapılırdı? 
--------------~s.x-~~~~~-----

y AZAN: SalilMtt ·ı. KANT AR 
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EHiR Hl BERlERi 
Son ticari vaziyet 

In~ir fiatleri mühim nisbette düş-

A~lman - 1a~l!sl~v 
Aı-şması ~a1 ii 

Bir mana t!lıı mr mu! -·-- -- B .. \ŞTA.KA.fl l LNCİ SAlUl•Etn: -

ikinci sebep te Sovyetlcr Hirli;, ' ıı 
nmttfıemiyetmi muhafaza edea ~· il· 

sadır. Kremlinin hqgünkü ~yirci va1.i
yeti hayati menfaatlerin'n doğrudan 
doimya veya bt"hasrta tehtlit Nilme
mesiylc mukayyettir. 

Sovyetler Birliğinin hayati meafaatle
ri nereden itibaren ve ne zamaa ~ 
keye d .. şer? Bu ciheti kestirmek kolaJr 
bir ~ değildir. Kremlin şimdiye bMr 
hislerini ve diı .. nl-elerini bü!iik W.. 
ile gizlemeğe muvaffak olmuştur. Yal
nız tehlike bulutlan büyük kesafet.le 
Yakın Sark üzerine ~ haşladsk· 
tan sonradır ki l\ioskova &eri ldbd" 
tekziplerle lıas.'UlStyetini fazla tabrik 
eden bir variyet karsmMa olduğuna -
tatmıştır. Bu fartı hassm;iyeUa ş.dm 
doğru yayılma teşehbüslerine bir fRısı 
vazifesini görmesi muhledleldir. Bilim 
Balkaalar ii:Zerinde Wiyiik fu1.mm ı 
işareti olan kesif butudama IDp1amı ş 
oJl!\llSılDB rağmen bucünkü şartlar icin• 
de hicliselerin aanediWiii kaUr M'l'i 
bir inkipf takip euai>'eceii an••t1lnwlr• 
tadar. 

fERBI' BIU; .. ---.......... _ 

1 i 1 
• •' -.: haysiyetini. birisinin 'bu ınrada içeri gire- mırıldandım: Ye Mkmoa drcmek ._. qap bfk. ,Jık ... Onun yaptığuu bee .imkiıu yok ya-

l 1 E ! i bileceiini unutarak. gözyaşlarımı döki;. - Ben de meınıduml .. Bi1aeniz ne b- ........_ Dinlen Wre 7UllU seldi n be- pamazdmı. 
! : yeedam. Ha,.,elim pll)'im&I .tm..tu. dar ınesutl.. mıi kolan aa c aldl. Y&zünfi ~ - Ben de. Fakat 4lan oldıa. fimdi her 

- .... , .. ,..,._ ______ ...,. ___________ _.:._ ___ ,;: Rezl o!mattum. BiT nevmidi içindeyd;m. - Hayw • ..P-Bll. ıneaut olamay& -. aöınerek. pftf ..&er f9)'i biliyor ya... 
- ' 1 aMae• 1111• 1 BE - 1- L-1- t__L,_ rM-1 L .-1- -1!.!-Kapınm açıldıha ch.Fclum. Fakat ba· ad 9eftlle~ wuı;kına mal!k değilim. - Sizi ~ lı:e.di Wiaize ---.· Uinue.ini yan .,,..l'cA mausma uQ..-

• .. 
guna •naa kaldırroağa cesaret edemiyordum. Ondan a,T4arak ~derine dikbde hlceiimi •11 / "~Fakat e&.le .... dü; bir saniye tereddütten eonra. ben M 

Sonra. iki kuvvetli kolun beni sardığını Lektım. iilf dedi. kendi biiroma Gotıkilerek arlcamdeıa ka-
ve ayağa kaU:mafa icbar ettiJini hiuet- - Ne ~emek ~) Pakize Tam ....... ~ 9ÇaD PaW. fa- PIY1 lı:apadtm. 
tim. fncegil. deiil mi) cesl WD iıttıe '- ftZi1ette 'baLh. ltm Etteai pa C,.JiW- Sıllfte9i d.ire,ıe .e&-

Galip Enencli: - EYet. hiz nişanlıya. ÇobMberi ..._. detW dmakladı. fakat ta... di. Benim içia -.Wiiilıi deıMl .......... 
~AZA• : flC: ft&NS ...,... AiLnnaJ'lltıZ ,..Yl'mll. df!'di. Z..Ta- braılutıml ... bir ter· •i 4• 'shlm top)..t.; ........... M...ıt Jllllheerem Lir zat olaa ..._. 

- 13 - n 70k._ Aclamcaflz A?eld.iii gilH sitmif - Onu ae'Vi)'or musunuz) _ Affeder.W.:. c..1ipl dedi: kap.,. ~Evre~> tirke~ ~ n çocuklaıl 
, n hadise de kapannnfbr. - ~· Ona kmp ~ m .............. Cenp alamaymca iled slr· illi -:""!ıecek -nz!Jıete ~· t..ıli)'lelten 

Bir .... • .. k;a • '* ı.... - "rlıel rıfrl .....__ 1"9 alla 9fa _ H.,., ı..,.. ... Biitlht deiae ıbenim- habbetim nr. Fakat 9JlU• eeviyorum. ıliln. Kww ~ eeY~. Valıit ~ da._.~ 
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SARIJ'E • TENi ASIR 

ÇORÇIL 
DiYORKI: 

BERLINE 
HÜCUM 

Son Alman resmi tebliği 
Denizaltıları 

- BASTARA1''11 lNCt SAHlFEDE- - BAŞTARAFI 1 inci SAYFADA - • • t• 1 
man unutmıyoruz. Sağlam bacak· yerlerinde bir çok hedeflere taarruz. iYi ne ICe er 
lar ve metin bir kalple mücadele- lar yapmıılardır. Keza istili limanla- 1 
ye devam ediyoruz. Ta ki hürriyet rna da hücum edilmiıtir. a mlŞ 

Yeni ınanrz hücumları 
Almanya ve 

Italyaya yapı
lan akın 

Avrupada iade edilsin, bütün ALMAN RESMt TEBLtC1NlN - • -

memleketlerde namuslu insanlar ~~1 (A.A) - Alman resmi teb- BePlindeJd dafi IJatar- M~icino, rorino, Ham-
terefle muamele görsün ve böyle- liğınde Alman tayyarclerin'n İngiltere- yaJal' lngiliz hücumu burg, Kolonya ve Krup 
ce bizi birlikte kılınç çekmeğe ye ~ ptıkforı akınl rdan b hsedildikten lıarşısında ,,,,. iş fa rilıaları şiddetle 
sevketmif olan dava muzaffer ol- sonrn Almanya dahilınd kı İngiliz hava Ö di •o-•aıandı.. 

kınl rı h ındn d şö.} le denilmekte- g reme ••• u oau 
sun. Bu mahiyette prensipler çiğ- dir: Bcrlin 21 (A.A) _ Alman tebliği : Londra 21 (A.A) - Jngiliz tebliği: 
nendiği zaman lngilizler ve Fran- Dun gece d~man tayyareleri Alman- D niznltı g mılerimız memnuniyet Bazı münferit düşman tayyareleri bu 
sızlar birbirine kartı dönmemeğe ya arazisi üzerinde uçarak Berl"n ve sa- \Crıci fonli.}'et göst rmişlerdir. sabah ~nup sahilini aşarak muhtelif böl-
gayret etmelidirler. Almanlar ara- ir yerlere bombalar atmışlardır. Demir- Tayyarelerimız dun de Londraya ve gelere nüfuz etmişlerdir. Londra civan-

k .... I yollan ve binalar hasara u;,,...,mıc:, bir İngılterenin sair şehirlerine akınlar yap- na bombalar atılmıştır. Zayiat azdır. Bir 
mızda kavga ÇI armaga ça ıfıyor- 0·~ mı )ardır. Doklnn '\C liman tesisatını ve fabrika h ra uğramış, Manş kıyuında 
Jar Ve hiç •ünhesiz bu dütmanın çok tel fat olmu tur. bu ibi hedefleri bombalamışlardır. muhtelif noktalarda hasarat vukua gel-" .,.. tTALYAN RESMI 
itine ı?elir. Bize lazım olan hadi- TEBLtClN!N lT!RAFI Dun gece dil nn tay~areleri Almnn- mi tir. 
aah olduğu gibi kabul etmektir. Rom 21 (A.A) - tt Jvnn r mi t b- ya üzerinde uç r k B rlın "esair yerle- Dört düşmn tannresi tahrip edilmiş-

Burada, Her Hitlerin kül }'ığını haline lı 1t lynn Uıyyareler"nin Kenyadaki re bomba atm• lnrdır. Bır demiryoluna tir. 
•etirme:Yi jddia etrig•i ve bu dakikada d ı K ı d · d b' ı ı isabet olmuştur. Düşmnn 19 tayyare 
ı& ... enız u er nı ve ızı nız c ır ng - kaybetmiştir. Dört tnyynremiz kayıptır. Dün gece bomb ~·lımım tayyareleri-

22 P K ~ESJllN SALI IMO 
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Millet Meclisi açılırken 

Milli Şefimizin söyliy e
cek1 eri nutuk alaka 

ile bekleniyor 
------·,..x 

Ankara 21 (Yeni Asır) - Bü- nilmektedir. 

MiJJi Şefimizin nutuklarında ha

rıcı siyasetimizden bahsederken 

dünyanın bugünkü hal ve vaziyeti

ne de temas buyurmaları kuvvetle 

tayyarelerile bombardıman ettiği bu liz vapur kafilesini bo"llbnrdıman ettik- NEVYORKUN ALDICiI l\IALUl\JAT miz düşman toprakları üzerine geniş ha-
Londra chrinde her k~s aailam dayanı- ı · · h"ld" ek'~ ve lng"ılı'z hav akın k b l l d B h ··-·-·-·-·- 11-·-·-·-·-·-0._..- 0 -•-••••-·-·-·-.-..-~·-·-·-ı--•-·- .-erını ı ınn ::' . a - Ne\'YOrk, 2f (A.A) - Verilen malCı- re atta u unl"luş nr ır. erlinde mü im 
7or 'l:e hava kuvvetimiz düşmana karşı ları ~akkında oylc de~ektcdır:. mnta göre, İngiliz hava kuvvetleri dtin hedeflere muvnffakıyetle hücum edilmiş-

yük Millet Meclisi altıncı devresi
nin ikinci içtima yılı T eşrinisaninin 
birinde baılıyacaktır. O gün Meclis 
açılırken reisicümhurumuzun irat 
edeceği ve çok mühim olacağı tah
min olunan nutuk alaka ile bekle- muhtemeldir. 

t-:lurmnktan daha fazla bir şey yapmıştır. Du man tan:arele:ı ~e.~~!11ereyl gece Berlin üzerine en şiddetli hücum- tir. 1tal,1'adn M"lano ve Todnoda sanayi 
Coktanberi vadedilen istilayı bombardım n etmışl rdır. Bır olu ve 10 lnrı yapmışlardır. Bır <;ok yangınlar mü- müeas derine isabetler kaydedilmiştir. 

heklivnnız. Fakl\t h;liyoruz ki he- \'ar lı ıle h (if hns rlar vardır. Asmara, ~ede edilmiştir. Berlindeki tayyare Bir çelik fe.brikası hasar. uğratılmıştır. 
nüz h" diselerin İptidasındavız. Bu- Gordon ve M. avvaya bombalar atıl- dafı bataryaları bu hücumlara mii~ssir Diğer hedefler meyanında Hamburg de-
gün 1940 ta her vakıtki gı"bi ve ba- mı ır. olamamıstır. niz tezgiihlannda büyük bir gemiye isa-

Şimali halyanın bir çok yerlerine -•- bet olduğu zannedilmektedir. 
lın zayiata rağmen denizlere hiki- hava akınları yapılmıAhr. Vcronada YUGOSLA VY ADA Kolonyada petTol tasfiye fabrikalarile 
miz. 1941 de hava hakimiyetini üç kiti öbniif ve 12 kişi yaralanmı§- alüminyom fabrikaları, Rorda muhtelif 
kazanacağız ve bunun ne demek tır. Padoa eyaletinde iki ev tahrip Yağ ve et meselesi hedefler ve bu arada Krup fabrikalan, 

'd ... B k Belgrad, 21 (A.A) - Yağ ve etlerin Hollanda ve Bdçilı:ada bazı lil"" .. nlar o u'T\lnu unutmayınız. u co edilmi•tir. Dört ki•i o'"lmüe. ve bazı 
':t '!S' 'I! hracatı kontrol nltmn :ılıru:nıştır. bombardımıın edilmiştir. 

feydir. kadınlar yaralanmışt r. Alekaandria- --fi-- --•--
Her Hitlerin hücum arabalarile da üç ev yıkılmı§, bir kişi ölmüt ve j 1 8 • 1 • ı 

Ye diğer teknik ıilahlarile ve ay- iki ki§i yaralanmıştır. Vediro Dene- apon ar ır- n~ı tereye 
ni zam,.nda unııtrnavrmz he•;nci zi ile bir ormanda ufak yangınlaı J 
1ro1u te,1nı eden hainler ve budala- çıkmıı ve bir kilise ciddi hasara uğ- manya yo unu Amerikan yar
ı.rı. fimdilik Avrupanın en ırüzel ramlfbr. Civar evlerde hafif hasarat b b d 
bazı ırklannı fethe muvaffak ol- vudır. ölü ve yaralı yoktur. Diğer om ala ılar dımı artacak 
Clu. Ve kücük SUÇ ortanı Muaaolini iki yerde bombalar tarlalara dü§- • -• 

lmit ve ittiha dofu olarak onun mü,tür. ÇINLILER BU YOLU NE LONORAYA DONEN VAŞING· 
Janında yer aldı. ikisi de Fransayı --·- BAH SINA OLURSA OLSUN TONDAKi INGILIZ SEFiRi· 
Lir ta~k sibi parçalarnak istiyor- oı·ktato" rıer kartlSlftda 
lar. Birine bir bacak, diğerine bir ' AÇIK TUTACAKLAR NIN BEYANATI 
kanat ve belki de be-.az 9'Öiiis et- ına·ııtere 'e Amer·ıka Çun kıng 21 (A.A) - Çin yüksek 
lerinden bir parca. Bu jki bay ta- l memurları Japon hava bombardımanla. 
rafından yalnız Fransız impara- - HA ')T }( f 1 J ınri SAHii ımı-, - mm B·rm"nya l'Olunda yapılacak nak-

me elelcrin bu on 1 rd l ahi ··yatı kesm w muktedir olmadığını 
torlu~11 venilmekl~ kalmıvac,.ı.. m vzuu olduwunu J..aydediyorlnr. hemmiyetle ifad etmektedirler. Japon 
fakat Alaas Loren de tekrar Al- •Ta.}mis ga te nin dıplomnlik mu- lıücumları h ki nda h~niiz tııfsWt alın
man boyunduruğu altına srirecek habiri şunlan yazıyor : in~ıliz hükü- "Tlnmı n <l:ı ciddi hn .. ar olmıyacağı tah
ie Savva ile Korsika Napolvonun meti Lord Atlon kanaliylc Atlanlik ve 'llin cd Jmektedir. Japon pilotlar Blr-
K "k - J F ' l"k" Pasifık me Jel rin ımHeallik Amcri- -nıınya yolu açıldıktan 12 s at sonra ilk 

• orsı aıı guze ranaız ma ı 1tne- kan hattı hareketi hakkında istişareler- "1ücumu yap nı 1 rdır. Taarruza 36 tay-
amden aynlacakbr. Fakat Her de bulunmuştur Pa ifık hakkında ş_ıı are j frak etm" fr. 
ffjtler yalnız milletini'7.in Jllı1"117;A;ni netice elde cdılmi.ş1ır. G n ral Çankay ek yolu her ne pa-
~lmak istemiyor, ıize halo1<ati IÖy- Japon3aln knrşı takip <..-dilen si~n c!- ına o ursa ol un açık bulundurmak 
lyorum ve bana inanınız: te imdilik bir de;.i "klil olmıyacak, fo " ı f \'k l d t rt"b t nlmı tır. 

kat Japon)u~ ı t • kin için hiç bir tcşc!.>
Bu felaket adamı Franıanın ha- bü te yapılmı~ ucu•.t r. 

d • kb J d k d YEN1DEN BOMBALAMIŞLAR yatına a ve ısti a ine e as et- •Taymıs• g t nın '\i ın ton mu 
ım;l'tir. habırı de şunl ı h ldm or : Kont At B rlın 21 (AA) - D N.B. ajansının 

Dünyada Fransız kültüründen ve il- lonun B. Ruı...:clti zıyarctı hakkında taf- "0 ..:o muh biri bildinyor: 
hamından bile eser bırakmamak azmin- silat verilme i muht m l d ildir .. Mü J. pon tayy releri ik"nci defa olarak 
lıledir. Eğer iatediği gibi harekette ffT· zakere me\'ZUU olJTü ı mümkün bulu- 1irmanya yolunu hombalam1slardır. 
hest kalırsa bütün Avrupa yelmasak bir nan bir çok mc eleler "ardır. Yalnız u "'<öprül ri tahrip vazüec:"nf deruhte eden 
~manyadan baeka bir şey olmıyacaktır. cihet malumdur ki en eli Atlantik hu- Tapon t yyarecil ri rüyet şartlarının 
Bu kadar earih ltonuşuyorsıım beni ma- dudu mevzilerinin tak,iycsi için ha..Jı- Ienau·•na rnğıncn vazifelerini kısmen 
sur görünüz, Kelimeleri çiğneyecelı: za. yan Kanada - Amerika görü meleri ge- yap nı l rdır. 
manda değiliz Bugün F ransanın katla- ni liycrck Pasif ık ı.ahillerimlc karsılık
naca -;.1 şey yalnız hezimetin neticeleri de- lı miid3fna m"nr al erini de içine almıs
iil, falı:at tam bir imhadır. Ordu, donan- tır .. 
ma, hava kuvvetleri. din, kanun. lisan, •Niyuz Kr • ık1 g, • ı de Ne.,;-
.lr:Ultur. edebiyat tarih anane, her sey ~orktnn şunu istihb di r : 
m1inecektir. H:ıyd Par~ ı am t ahında, · Bırl~ik 

-j(-
·o D · .lan2~roda 

a ınan~vraları 
Mo k va, 21 (AA) - Tas ajansı bil

din\ or : Rio Dö Janeiroda rnotörlü kuv
\'Ctl r CO hın k1 'n n istiraki~ le bir ma
nc-.;ra yapmışlardır. M:ınevrnnın hedefi 
Rio Dô Janelro şehrinin müdafaası idi. --·--

Londra 21 (A.A) - İngilterenin Ame
rika sefiri Londraya dönüşünde şu be
,,nnntta bulunmuştur : 

- Amerika si.iratlc silıihlanmaktadır. 
Artık Amerikan tayyareleri İngiltereye 
güzel ~üze1 teslim edilmektedir. Gelecek 
sene bu mikdar devamlı surette arta
caktır. 

Amerika efkltn 11mumiyesi İnptere
le yar<lım etmek zaruretini hissetmek
tedir. Londrarun bombardıman edilme
sine karşı Anıerikada büyük bir hassa
siyet doğmuştuı 

Londrnda ile: hafta k. dar kalacağımı 
zannederim. 

Bil.} ük elçi beyanatına şu suretle de
vam elmiştır : 

- Amerika veya İngiltere hesabına 
hiç bir vazife almış değilim. Bir senelik 
gaybubetimden sonra hUkümeümle 
umumi m.:,;eleler hakkında görüşmeğe 
geldim. 

Harp bahsinde Amerika efkan umu
miyesinin dU.şUnce}erini bildiren bUyük 
elçi şöyle demiştir : 

- Amcrikada bu harbin sebepleri ve 
fnnıltercnin rolii anlaşılmaktadır... Son 
üç ay i<;ınde bu anlayış daha z.iyade in
kişaf etmiştir. İngiltereye cephane tay
.} are vesaire vererek her vasıta ile yar
dım etmek için umuınt bir istek vardır. 
Askeri makamlar iabrikalann gUnde 24 
saat çalışmasını istemektedir. Böyle ya
pıldıgıru da zannediyorum .. --·--

Fransızlar. kalplerinizi tealih ediniz ve Amerik~.ın lngiltcr le genış nukyasta 
:Jeniden cesaretleniniz. Napolyonun mu- l~rdı~ı ıs_ı.ne mUt nllı~ butun m~seleler 
harebelerinin birinden e~eJ askerlerine gorilşulmu tur. Amcr l.anm lngılt rc~e 
.aylediği ııözleri hatırlayınız: c Askerler uzun ~ollu bon!b·ırdımnn . tayyareleri 
tyenada Prusyalıları mağlQp ettiğiniz vcrmesı ve !n'cdı ı 1cselc.Ierın~c . !ınlen 
Saman üçe ka11ı bir idiniz. Monmirayda me\"Cll~ ta~dı~~tın j!C\ c!ılnıc ı gıbı me- B ·~~reıte ırer.i bir karar lspanua 18 mı·hıercl',er 
alhya karp bir idiniz. > Fransız ruhunun sclcl~rın ~ılrfı ulnııı olması pek muhte- Y 1 
lldüğünü ve Franaanın büyük milletler mcJdır. -·- -·--

Hariçten ecza ve hazır 
ilaç getirtilecek 

------x.x 
Kızılay da IJtr milyon llralılı ııinın slpcll'lf eni-
Ankara, 21 (Yeni Asır) - Meınleke- Celbedilecek ilaçlarla bir iliç stoku 

timizin en %.iyade muhtaç olduğu ecza yapılacak ve bu 1.uretle piyMada UAç 
ve tıbb! mllstahzeratın hariçten getirtil- muvazenesi tanzim edilecekür. 
mesi için hUkUmet, Sıhhiye vekAletinln Kıı.ılay cemiyeti de Cavaya ve dijer 
emrine yanm milyon liralık serbest dö- baz.ı memleketlere bir milyon lira kıy· 
viz vermiştir. metinde kinin sipariş e~. 

··- -·- · -·-·-·-·- ı-·-·- -t--·-·-·-·-ı- - ·- - -·- - - - ·-·-·-·--
Karabük fabrikalarımız 

kond boru yapıyor 
------x.x 

İstanbul 21 (Yeni Asır) - KarabUk fabrikalarının fond boru kısmında da 
faaliyete geçilmiştir. Fabrikamızın bu kısmı dünyanın en modern tesisatını 
ihtiva etmektedir. 

Karabük fabrikaları her 
kabul etmeğe başlamıştır. 

kutur ve mukavemette fond boru siparişleriDl 

••••-•••••-•-•-•-•-•-uo.- ~~·--•a-•••-O_n_o.-,._.,_.,_._.._~_.,_.. 

Amerika l1er 
ihtimale hazır 
bulunmalı 

Fransada iktı
sadi sıkmb 
ve zorluk 

Bahriye nazll'I donan· Bütün Franaada ııcare
mayı hazır IJuJıınmağa ıe müsaade olunmasını 
davet ettL Yeni Amel'I· Almanlardan rica 

ııan üslerL edecelıler .. 
Nevyork 21 (A.A) - Alınan ajansı Moskova 21 (A.A) - Tas ajansı V!-

blldlriyor: Denizciler gUnU mtlnasebe- şiden bildiriyor: Vişi hUkilmeti işgal al
tlyle bahriye nazın Knoks Amerika do- tındaki mıntakalarla işeal altında bul~ 
nanmasına gönderdiği bir me.sajda do- mıyan mmtakalar arasında ticari mU
nanmayı bu vahım Anda hazır bulunma- badelelerin başlaması keyfiyetini işgal 
ğa davet etmiştir. Knoks'un iddiasına makamlarına teklife karar '\"ennl~tlr. 
göre Avrupada, Asyada ve Afrika- Buna sebep işgal altında olan mmtaka
da yapılmakta olan harp dünyayı ta- nm ilrtısaden bir çıkmazda olmasıdır. 
hakküm altına almağı istihdaf etmekte- • • • 
dir. Bu ise demokrasiye ve serbest mü- icra Vekilleri Heyeti 
badeleye karşı tehlikedir . 

YEN1 AMERiKAN 'OSLERI dün toplandı 
Antiyago, 21 (A.A) - İngiltere ile Ankara 21 (A.A) - İcra vekilleri 

Amerika arasında geçenlerde akdedilen heyeti bugiln saat 11 de başvekllet dai
&nlaşma mucibince Antil adalannda resinde bqvekil doktor Refik Saydamm 
Amerikalılann kuracakları Uslerin yer- riyasetl altında toplanmış ve rumame
leri hakkında iki tarafın mUınessilleri sinde yazılı meseleleri müzakere etmif-
mütabık kalmı~lardır. tir. ••-•••• • ••- - _ a_ ı_ ••• ••-•-••••-11-•-•-......_.•---·---r--·-•--1.._..._.,_.. 

:a.:~:~iımz::k:!~e:!'ee~'.yenlcaybettiği- Akdeniz vBAirikada ueni Eski saray ma- Alman şeflerin- ~~~~!.~~~~~ 
Eminim ki aranızda bir çoklan kes lu D aıuksız 1 k tll 
:d~ ~~ı:ejimi- lngiliz hücumları reşal~nı ve ma- den "Himler'' :::ıemS:.r.. .:~aaonıar.: 0

•
0 

d L k 1 F k Eski musiki üstatlarından biri •Her Harbin zarureti ve tasarruf dilşlince-
Hem de bunun İçin çok belde- - BA~'T:ı~J:t~I 1 ıncı SA.~FADA - am Upes oyu aenera ran 0 kesin şarkı söylemesi lilzumunun sekiz leri hemen bütün dünyada her türlil 

mek lizım olmıyacalrbr. lan mevzı.lerıne ?ombala.r duşın~Ur. ~ sebebi vardır• diyc,r : imalita büyük bir dex.:..:ı...ıa. husule --
• • • • • •• • 18. 19 ilk teşrm gecesı de OD ıki-ada- e t ki ·ı k t ~&AUA e--, Bız tımdıden onun ızlen uzerm- da Markiza llierine taarruz edilmiştir.. 15 eyece er 1 e Onuc U Bu sebepler şunlarmış: ürmlştir. Bunun netices1 olarak bir çok 

Cleyiz ve Atlantik denizinin öte ta- Habeşi.standa Diredavada hangarlara - • _ _ • -- 96 1 - Şarkı söylemek gayet çabuk öğ- lmalAtta bakır, pirınç ve tun<; gibi matl-
rafındaki dostlanmız da onun iz- hücumlar yapılmış , e infilaklar netice- renilir. Öğretmen ve öğrenci iyi olursa delerin yerini çelik hafif olması ve lik-

sinde yangı 1 km ştı ı.ea.-neıelePln lllr Jılölcilud ıam lllr saaı çalmak ta öğretilebilir. . Jetten tasarruf yapılması. ~Azıırı gelea 
leri üzerindedirler Eğer o bizi 1R ı n ar çı ı r. ııv '"-ff• 2 _ Şarkı söylemek için yapılan ıd- yerlerde de çeliğin yennı alominyum 
tahrip ed ·b. tah • B TALYAN H0CUMU ırllnlaylfL s ... -....... - rnanlar sese ve boğıaa faydahdır. tutmuştur. 

• ~ezae •• 
18 

onu np Basra körfezinde Bahreyn adası dört Berlin 21 (A.A) - D.N.B. ajansı Madrid, 21 (A.A) - Alınan ajansı 3 - Şarkı söylemek göğsUn her ada- $imdiye kadar Almanyada ekspres 
edeceiimıze emınız. Emniyet ft İtalyan tayyaresi tarafından gece yan- Bilkre,ten Jmhbar ediyor: Rumen ma- bildiriyor: Alman polis şefi Himler dUn lesini kuvvetlendir&?. Teneffüs bonıla- lokomotiflerin bir çok kmmlan mesela 
lmit ediniz, son silen iyi sllecek· sından sonra bom.bardıman edilmiştir. kamlan hpanyol makamlarından sabık hariciye nazın Sunnerle uzun bir g~ nnı a~. ocağı, kazan boruları ve levhaları ebt-
tir. Hasar vardır. Zayıat yoktur. kral Karol'un maiyetinde bulunan sa- rüşmede bulunmuştur. Müteakiben ya- ı rd l k 

S. d" h" 1 .1. 1 b - b d MUSSOLtNlNlN Bffi TEFTtŞt b k M a1 Ad , . d da Alın bU ilk 1 bul d ğu 4 - Şarkı ı.öylemek telAffuzdald bo- riya bakırdan yap~ ıyo u. Bir o omo-
ım ı ız ngı ız er ugun u an a R 21 (A.A) - B M l" . dn- ı .saray areş ı reaneo nun ıa e- nın an y e çisi un u zukluğun en birinci ilacıdır. ti! i"in kullarulan bakır, Pirin" ve tn-

• d • · oma · usso mı uu • • ist . .,.. B L k · · d h ld Pard 'd 1 al " "' -w 
•17 ,.n ne ıatıyoruz: sekizinci o d kıtal teftiş ~ sını emı~.ır. ayan upe.s o ıçın e a e o sarayına gı ere.t gener 5 - LAtif konuşmak ve hitabet için 7000 kilo tutuyordu. 

Sizinle payla,acağımız zafer r u _:=. e · bir iade talebi hazı.rla_nmaktadır. Franko tarafından kabul edilmJştir. en iyi vasıta şarkı söylemektir. Şhndi ise bakır, pirinç ve tunç yer.ine 
lcin talep ettiğimiz teJ tundan J ı B~nl.ann suçla~ ıhtilis ve sahte evrak Hlınler saraya giderken büyük cadde- 6 - Her insanda şarkı söylemek ka- yalnız çelik kullanılmaktadır. 
ibarettir: Bize yardım edemezse- apOD arın te• tanzimi meselesidir. leri ~olduran kalabalık ~~ kitleleri biliyeti vardır. LA.kin güzel seslilik bin- Buna mukabil şimdiye kadar vagon-
niz hic olmazsa engel olmaV'lnız. LF..JYONERLER1N BlR NOMA YlŞt kFenrankdisini =Maktaill~~<!!.· b~eneral de bir kişiye nasip olur. Fakat her ke- 1arda kullanılan çelik yerine alominyum 

~· bb•• •• t• . ..0~~ • ere m -.tı .. ır saat sin idmaniyle sesim güzelleştirmesi de istinıal edilmektedir. Alominyum hafif 
Bir gün gelecek busôin sizin için şe USU De ICe BUkreş 21 (A.A) - 939 da BUkreşte sürmüştur. Gorilşmelerde harıcıye na- mUmkilndUr. olduğu için çelik yerine kullanılmak su-
Cfarbeler indiren kolu takviye et- d• başvekili öldUrdUkleri için lejyonerle- zın da hazır bulunm~ur. '1 - İnsanın sesine benziyen. insanın retivll! beı- vagonun sikletinden 300 kJ. 
meğ• mukt,.~;r <>lacJ11ı\am .. .,. Ve Verme 1 rin idam edildi~! yerde bir nümayiş ya- Öğleden sonra Arende Himlerln şere- sesi kadar güzel hiç bir musiki Aleti loluk bir tasarruf ta temin edürniş olu-
b . . "f • I Jm B" b pılmıştır. Bu münasebetle nutuk söyli- fine bir boğa güreşi tertip edilmiştir. yoktur. yor .. Maanuıfih bu suretle yapılan lo-
~ s~ v;zı ;ıız 0 

acaff ~ ız k u Tokyo 21 (A.A) - Hung-Kong yen lejyonerlerin reisi bu teşekkülUıı Himler İspanyol emniyet umum mil· 8 - Güzel bir SE-s, terennüm eden en ko notif ve vagonların eskileri kadar 
gund kıısva a er mulva la ıyetNa- yolunun tekrar kapatılması için azminden bahsetmiştir. dilrUnil de %.iyaret etmiştir. güzel vasıtadır. Her insan bedii his ve d~anıklı olmadığı muhakkaktır. 
z:ı.n 1 ca m~mnun oma ısınız. a- • bükü t" • f •v• -•._,,,.. ~•- heyecanlarını atlatmak ihtiyacındadır. 

1 k • d . d h ff Japon me ının sar ettıgı me- Bu sebeplerle h"· kesın· .,., .. kı söyle-
•• ı emz e er zaman muva a- .. eti • d •• ak b" K h• K b Ed E d ..... ..,.... kıyet k11 .. l\ndık. Ve dah,ll sonra da, saı ~ bcesl ın e muz erata ır a ıre , .. e 1 - en, r 'fD mesi iyi ve faydalı bir şeydir. 
L d zemın u unamamıttır. * 
DUnun a sırası gelecek, karada -·- - t al • ·ı k t Kaşlar ve sayılar 
r:rnvaffftkıvet kazanacaöız. Aıli inp.!llterenln Belpad rıs a arm... emırı e onuş u Könisgberg hayvnnat enstitüsü şefi 
unutmayımz ki biz hiç bir zaman Sefiri İstanbalda Kahire, 21 (A.A) - Gece iki alarm Beyrut 21 (A.A) - Alman ajansınm profesör Keler kuslann sayı saymağı 
durm1vacft.k, gevl'emiveceğiz. Bdgrad 21 ( A.A ) - lngilterenin verilmiştir. Tayyare sesi duyulmamış, öğrendiğine göre İngiliz harbiye nazırı öğrenebilmeleri hakkında enteresan tec-

Fran<ıız imoarııtorlu~nda. slSzde it- Bdgrad elçiai dünkü ebpreale 1stanbula projektör kullanılmamıştır. Beş hafta- Eden Kudüs yolu ile Erduna gelmiştir. rUbelerde bulunmuştur. Bir kuşun önü-
galsiz Fransııda. nerede o~ursa ol9Un bu- hareket etınİftİr. dan beri Kahirede bu ilk defa verilen Kendısine 1ngilterenin orta ark ku- ne 12 mısır tanesi koyrnu tur. Bunlardan 
lunan Franc:ızlar sizlere lntan edtvonım. bir alarmdır. 1 6 tanesini yedikten sonra geride kalan 
İstikbal hakhnda bOvillc ~'betanın uyuyunuz. Zira plak İzhrap çekmiı olan- Kıbnsta da ld alarm verllınlştir. mandaru general _YeveJ refakat etmiştir. 6 sını kaldırıp almıştır. Bu tecrübe bir 
1810 ten l!IOnra söyledlti ııözlm hatırla- lar için parlak, cesaret ı5stermit olan- Bomba atılmamqtır. Cuma günU saat Eden bu seyahati e.masında Erdun eml- kaç defa tekrarlandıktan sonra kuş ar
yınız : Onu dalma dilfOnOııfh, fakat lar i9n tanlı olarak ıelecektir. Yqum 19 da verilen alamı gece verilen ilk ri Abdullahı ziyaret etmiştir. İngiltere tık kendiliğinden, kalan 6 mısır tanesine 
~it. Frama, YllfUID bGtün dünyad" vııtanlan tehlike llaretldir. Hüviyetleri medıul haı:bi)-·e 11 zın t<'kr:ır Kahirer~ g"lmiş- gag::ı.sını sürmez olmuştur. 

~imdi tafak vaktine kadar ilılinhatle isin inlceclele ed-1er. tayyareler p ~ uçmualanbr. Ur. Profeaör Keler bu tecrübeden sonra, 

sarı ve mavi boyalı kutulara da mısır 
taneleri koymuş, bir kaç tekrarlamadan 
sonra kuş yalnız mavi kutudan yemebYi 
öğrenmiştir. 

Profesörün bu tecrübelerden cıkardı
liı neticeye göre, yalnız altı taneyi yiyen 
kuş, hakikntte insanların hes:ıpl"'ması 
gibi saymaöı bilmiyormuş, sade altı ta
neli grunları öğrenmistir. Uzun yıJlar 
gil,·ercinlerle yapılan tecrübeler göster
mi ür ki, giıvercinler de yalnız altıya 
kadar sayınak kabiliyetini göstermişler
dir. Yapılan tecrübelerde diğer kuşların 
da iki veya üçe k; dar saymağı ffğrcne
bildikleri görlllmilştUr. 


