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Basmuharrlr ve umum1 ceşriyat mUdU.rü : 

Mo. ıopt Kırk Altıncı Yd PIA'l'I (5) KUR~f2'UR 24 SOM KANUN CUMA 1'41 
Türk kadını! 1 

HAKKI OCAKOCLU 

ABONE SERAİTI ----
DEVAM MtiDDEl'l Türkiye için Haric için 

Senelik ....•. ı4oo 2900 
Altı avlık........ '150 1650 

Gü.-ıil geçmiş nlishalar (25) kuruştur-c TELEFON:Ht'1 

·ltln m ndn<>rfl t rıdan gazetemiz me..eullyet kabul etmez 

• 

KUVVET 
GETiRiLiYOR 

Italya Arnavut
lukta mukabil 
taarruza ha
zırlanıyor 

Bugün seni iki vatan va:z.ifcsi bekliyor: 
1 - Yardımcı Hemşireler Kursuna ynnlarak 

yarın icap ederse İstiklal ui,'Tllnda kanlarını dö· 
kecek olan kahramanların ihtimamla tedavisin
de vazife görmeğe hanrlanmak. 

2 - Hudutlarımızın ve hürriyetlerimizin bek
çisi Mehmetçiklere ~lık hediye yetiştirmek. 

Bunları ana hatırlatmakla iktifa ediyoruz. 
Çünkü vazifelerini yaptığına ve yapmakta tered- , 
düt göstermiyeccğine şUphe etmiyoruz . 

............................................... 
YEN! ASffi Matbaasında bJıimıştır 

fil == 

ener 1, l amİ· 
d il ·o ra 

1 bine y ı 
esır al~ d 

ltfierlıez cephesinde 200 lıad,,,. fop, mühim 
dört İtalyan ınuJıalJU malzeme iğtinam 
hücumu çolı aflır edlldL Erftre 1Je 

Karla i)rtultı Anıavutluk dağlarında il~Ziyen Yunan kıtalan 
zayiat verdlPDerelı Ralteşlstanda yeni 

.. _ .. -·-·-·-·-·-·- . - ·- -0-• ·-·-· ,_,_,_, ·-·- --·- --·-·· ıardedildl muvaffalııyetler 

Tütün Davası 
Atina 23 (A.A) - 88 numaralı Yunan Kahire 23 (A.A) - lngiliz orta şark 

B. Çörçilin be yanalı tebliği· lruvvetleri umumi kararglhırun son da-
- • • - Mu~affakıyetle neticele'llen mahalU Afrikadtı ltal114"1m- tanıjmdan b;:;:.:c•:n ıc:.,.:;uulcrin eline ~ toplardan kfkada neşredilen resmi :tebliği: 

lfu .. Lu··metlnalddı~ı-ddıAfnaı·lterenı·nbu-h~~u~~ne~~nı~~------·---·---·--·----·--·----·--·-··--·---·---·--·---·--~--·--·-·--·--·---·--·---·· ~~~~~~~-~ H ~ • ~ dık. Mebzul harp malzemesi elimize geç- .. • •••••• ' mamlanmıstır. Şimdiye kadar bir kolor-
Ue ameli tedbirler •• •ıA h 1 ti. Tayyarelerimiz muharebe meydanı Baıvekil ithaldtçılarla g8rüıtJyor du kumandanı, l fırka '.kınnandant, 2 ge-
s ı d ı aun Si a a tın üzerindeki hedeflen muvaffakıyetıe ---------s.11--------- nerat, ı Amiral ve genel kurmaya men-aı:es n e amamen ~ - bombardıman etmislerdir. BUtün tayya- ırup yUksek subaykr dahil olduğu halde 

Ortadan JıaJJı""' d 4 •ı relerimiz üslerine dönmüştür. ilk evvel lzmı•rıı• do••rt ı•t- 14 binden fazln esir alınmıştır. Muhtelif sayıJalllffr_._ 8 mı yon 1TALYANLAR MUKAStL çapta iki yUze yakın top ve mühim mik-
- - - TAARRUZA HAZffiLANIYOR tarda diğer harp malzemesi elimize g~ 

HAKKI OCAKOCLU k • Manastu 2~ (A.A) - Royterin Ama- mlştir. Bizim zayiatımız 500 den azdır. as en var vutluk hududundaki muhabiri bildiri- h 1 A t k b 1 d · ıd e Düşmanın zayiatı tamamen tesbit edilmlf 
Tütün piyasası bu yıl ç~k gayri mil- -- yor: a a çı a u e 1 1 detfl.ee de 2000 yaralı şimdiye kadar 

ııait şartlnr nltuıda atıldı. istihsalin son- Yeni silah fabrilıaları İtalyanların bUyük bir mukabil taar- hastaneye nakledlmişar. 
larına doğm memlekefü_ oldukça endi- Jı 1 -a. i ...aı i ruza hazırlandıkları zannedilmektedir. -----0;&s•:ıııı------- ŞARK! AFR1KADA 
idi bir ha,n esiyordu. uru ac.,..., $\o'• er n ö$-enildiiiint:' göre ttalyanlar bilhassa Eritrede kuvvetlerimiz Knssalayı terk 

Tiitiin piyasası nçılm dnn c,·vcl cift- ~OğU Jıadın OfGCGJı Yugoslavya hududu civarında Boyana ithalat için lıolaylık g6sferilecek, ettikten sonra Barcuto mUdafaa mevkl-
<ilerimize endişe etmemelerini hükümet Londra 23 (A.A) - Avam kamara- deresi mansabına yeni kltıılar ihraç ve ı_ ine çekilen düşman kuvvetlerile temasta-
tedhirlı>rinc itimat eylemelt>rini bu sü- sında muhtelif meseleler hakkında iza- balıkçı gemil~rilc mahalli araziyi iyi bi- ihtik{ıre meydan Veril mi yece1r dır. HarekAt muvaffakıyetle inkişaf ecli-
tunl~r~n tn\'s7~ eyle!"ıiştik. . . hntta bulunan B. Çörçil harp kabinc-sin- lenler tarafından idare edilen mQtörler-

Ha~ıs.~kr .hızı t~ıp .~~edı. Pı?:nsa- den bahisle demiştir ki: le harp m~h ... mesi ve mühimmat naklet-
Ya_ hukmn"tın ynp.tıgı fiılı Y.c nıuspet c- Harp kabinesinin umumi siyaseti mi c;lerdir. Mtimtaz Alo ve avcı kuvvet
ınudahal.eJc~. say~s~n.de bugune kadar icra uzuvleri tarafından doğru olarak teri Tirana ve f .,lrndra~a cıkanlal'ak der
rekoltenın u~tc 1k1sı tnmamen satılmı~ tatbikini t0ırin eylemek mesuliyetini hal Elbnsana sevk edilmi~ir. 
hu!unm::ıktadır. .. . .... üzl'rim 0 alıyorum. Harp zamanında iş- Dün öğleden sonra vaziyet her taraf-

:_;oartl"rın ol~ukc;a :n~s.'ladcs!zlıgınc leri ~ürntle ·tanzim e-tmek için bıt en iyi t.ıı sakin gecmL<ıtir. 
raı.'Jllen ~lde edilen bu nctır•• Refık Sn~·- d" > 1TALY AN P'OCUMLARI 
dam hükümciinin snlı:ınc lı"r mmnffa- c~rBc•"sı~.ekil hnıı> 

50 
l ı · · knctidir • ..., , nu mes(' e erını ve T-\RD"l<'llfLDt 

Manl~r n d ·ı· 1 i ınnr işlerini tetkike memur naunn va- Atina 23 (A.A) _ Beyanatta bulun-' .,.mu a 1 ~"eye ıncc mruz 'f . . E" . t• • . . . ... . 
ki hayatta her kesi mcnmun d h"lı _ ı sını ~ '"r crmıyc ımı.un ıcap cltıgı m:ı ~n mezun bir şahsiyet şuı;ılnn söyle-

e c ı ne ü kk" t . IA b t . nln imkanı yok1ur. Cok takdire " r ıcre tC'ra ı l' mesı azımsa unun çın miştir: 
bir ç.ok har<'ketlcrin bile Jıaz1 kimscfer~~ 1.aruri olan büy~.k ve. nn:ıeli tedbi;l~i - Mcrl:ez c h esinde cok milhim bir 
tenkıt ve tnkhihine maruı kaldığı her za- h~~ıı·.Lım:ı~tır.» cumlesıle ıfadC' ctmı<;tır. mevkii ;.,.,al kin ttnl\'nnlar tarnnnda-n 
nmn şnhidi bulunduğumuz vakıalardan- ç:orçll sıHi~ı. kuvvetler hakkındn ez- ynnılı.n drrt ımılrnbil hilcum pUskUrtUl-
dır rtlmle demıştır ki: mfl.oetitr. 1ta1y nlar o kadar af!r aa,,tata 

}'.akat mutlak surette her kesi mcm· c- Ordunun mevcudu meselesi bu uğrn..rnı$1ardır ki tcsebbüslerinden sarfı-
nun edebilmenin yol1arım nnynt'.ak olur- - Sonu 2 inci Sahifede - - Somr ~ inei Sohilede -
ak imkfinfiızlıkln miicadeleyi knbul et- ~..-.-...-..-. ..... -- - .... _ ._ _~.._...... - ·-·-·-~ .. _..._..._~._...._.., ·-·-·.-.• 
mek mcvkiinc dii miiş oluruz. 

Umumiyet itihnriylc tiifün piyasası 
l(inde bulundui!lımuz şnrtlnra naznran 
fe.vkalade iyi i.!arc edilmi tir. Amma şu
rada burada bazı ~ikiıyetler yükseltilmiş 
~e bazı tenkitler yapıhnıs olabilir. Bun· 
lann içinde çok haklı bulunanları ola
~nr.ı gibi haksıdr.n da pek çoktur. Bu 
~ik~yetlcrin haklı veya haksız olanlıırım 
ayırt ebnek ayrı bir \•azifc teşkil eder. 
Bu Va7.ifcnin ifasına intizaren tüfün sa
tışlannın muvaffakıyetli bir cyir tnkip 
ettiğini de tereddiitsiiz söylemci{i bir 
vicdan borcu biliriz. 

Hepimiz biliyoruz ki tiitiinlerimizin 
istihlak pnzarlanna sevkinde hiil iik 
miişkümt '\'ardır. 

Bu mü külfıtın iktihnnıını g(izc nldıra· 
nuynn ve buna ilaveten de h nsi vazi
yetin ncznketindcn endi e cd~n en bii
Yilk alıcımr1. Ameriknlılar JliS n ıl', 3 gcç
ıni senelerde olduğu sckildc istirnk ey· 
lememislcrdi:r. 

Rekolte ~ecen senenin iistünde hir 
Jniktara baliğ olınustur. Lukin hiittin bu 
aleyhte snrtlnra rağmen fütiinlerimiz gc
(en senekinden cksık olmıyan bir fia11e ltalyan tayyarelerinin attıklan bombalardan yarolanan Yuıuınlı bir kız tedavi 
aatılmışhr. Hatta beş on kuruş ta Jche edilmeğe götürülüyor 
farklıdır. 

Gerçe bu seneki mahsul kalite itiba
riyle yalnız gecen sencdekinin değil bir · Jl"ıııııııııiiı'ıiii'ıiii'ııii'ıiii'ıiiiııııııııı •ııiııııiiıiii'ıii 
(Ole senelerdckile.rin ü ti.indl'dir. Çütçi- •· •••• ·-·-·- -·-·-·-·-·-.. 
nın talisizliii bu kalite farkını hakkiyle SON DAKiKA 
elcle edememesinde tecelli eylemiştir. 

.~ier hükiime( miid:.ıhalesi olmanuş, • • • • • • • • • • • • 
Jnnspet tedbirler alınmamış, ve milli 
1-nkalanmızın cok takdire llyık olan 54 b• Jt ) 
himayekir hareketleri c.anlı bir ~ekilde ın a yan 
tesirlerini ~östermemitJ bulunsaydı vazi

Italyan tayya
releri Y anya 

köylerini bom· 
baladılar 

yet (Ok reci olabilirdi . .Neteldm m.an. esı·n· bı·r Akde 
~!~. tütün müstahsili bana şunlan söyle· • Pire fJornbardunanınclCI 
w • •• •• • .... 

- Tiitün mahsulünün Cünıhurivet DiZ ussune gen~ ... teıııuaıı 
hiikUmctimizin değerli mesaisi say~in- lıallrarnanlılılal' 
de (ok iyi stıtılrbğını görmekle ~urın- ,.ıka•ıldı ftÖSfePdl 
duyuyoruz. Dünya şartlanm miidrikiz. ~·~ • ' 
Bir ~oic nıiiictl('r ateş iı:inde kıvranır- l.ondra, 23 (A.A) _ Bahriye ne- Atina 23 (A.A) - Umuml emniyet 
larlı:en hi7. ~eni!i istilı~J yapıyor '\'e ~ ~arafmdan bir tebliite bildirildi- nez~:etinin tebliği: .. 
hur·nr i ·inde )aşıyont2. .. iine ıore lnsWa laarp ~eri ı~ D~c:man tayyareleri Yanya koylerl 
.. ~~u da ilave edeyim ki ben henuz lardan alman estrı.den 54 bin ldtiJi Uzenne bombalar atmışlardır. 
~t~nkr~ı~i satmadım. Maalesef Çeşme ve .~ek •. çok. tankı Akdenizdelô batlıca yoktur. 
ffi.tiı.nlerınnı pek c;oğ'tı da daha duruyor. tnıılız uılennden birine çıkannafa mu- DEL vtNADAN 
l..akın hiikiimetin bizi de ihmal etnıİl c- vaffak olmll§tur. GöTOROLENLER 
l't!ğine imanunız vardır. O kadnr ki Zi· -•- İtalyanların Delvinadan kaçarken mu· 
rnat bankası ·yüzde cm avans verirse biz R 

0 
m 

8 
n . AI ıeb.eorandan daha on yedi kişiyi götUrdiik--

devıet \'Cr~fcrhu öder, yeni istihsale de yaya m a 0 len anlaşılmıştır. 
başhyabiliriz. Hükiıınetc itimadımız hu k • 1• P1REN1N BOMBARDI- • 
~adar biiyliktiir. Mnlısuliin istikbalin- 38 e fi ge I Y 0 r MANINDA KAHRAMANLIKLAR 

en bu kndnr cndisesisiz. A) · Atina 23 (A.A) p· ·ı ·ı 
Bu müdrik ift inin k . • . Londra, 23 {A. - Hıtler Roman- . . - ırede mil tecı .er 

deleri karşısın~a çdu d~ 1~a~ır~ı ıfa- yadaki garnizonunu takviye etmekte- mah~~sının.1?<>mbard_ımanında gençlik 
buraya kaydetmeden ~e(!'miyec:ii~am dir. Kıtalar seylii.plara ve Macar - Ru- !~~ı!;fYB işlerışkin_1e bUyük gayret 
Bazı menfi ruhlu insanlann bu ~u- men seyrü seferlerinin intizamsızlığına d U .e. {· u te . At mensupların.. 

:;::akıyeti kiiçültmck için söyledikleri ra~mcn Romanyaya varmakta devam ka~a~ ö=Çl~ -~w~ 
rlır. erden de elem duymamak imkansız. edıyo. mensup 300 kişi milltecl.İer ~ari1esinde 

'1arap olan evleri uhaf · · .... 11 ... 
- ·~nu 2 "1ci Şahilede _ mrııunmummıuımıım ııııııııııııuııımm 'ardım etım,ıeıdir.m aza ıçın .....-

Ankara 23 (Yeni Asır) - Başvekil tacirlerinden biri ~ebrlmize gelmlşt~. yoiiabeşistanda düşmanın takibi devam 
Doktor Refik Saydam, itlıalAtçı tacirler- Mumaileyh, başvekilin ithalfifçılarla. ~o- etmektedir. Kenya hududunda keşif kol. 
le temaslarına başlamıştır. rilfmesi ema.smda döviz mesel~~ lannın faaliyeti vardır. 

tik olarak 1mılrden iki kantariyed, mevzuu bahis olduğunu ve Bqvekilın, TOBRUl';A GlREN HOR 
bir demirci, bir de manifaturacı bqnkil memleketimizin hakiki ihtiyacı olan * FRANSIZ KUVVETLER! 
tarafından kabul olunm~tur. yanm hariçten getiı:uımesı ~~ tUcc;ara Londra 23 (A.A) _Müstakil Fransu 

her nevi kolaylık göstereceğini, ihtik~- ajansı lngiliz kuvveilerile birlikte Tob 
tstanbul 23 (Yeni Asır) - Ba~ekil ~ katiyen .. meyda~ verllmiyeceğtnl bil- ruka giren Hür Fransız kuvvetleriniı 

tarafından kabul olunan tzmi:r ithalAt dırdiğinl soylemlştir. Kıbrıs müdafaası için mütarekeden evı 
• •• • ·-·-·-·-·-·-·-···-·-·- -· ••• -·-·-·-·-·-•-• ··-·-·-·-·•·-·-· vel tngiltercnin hizmetine verilen müft 

Romangada mosademe. Amerika Balkan ıııerine =~\du~~u=:ııns:r~a: 
i• d Alll11n• ,....._ j t 1 - Sonu 3 iincii Sahilede -ar 18 ,.ıu ııı• ..... ·-· ı• ,., ıar -RllllllHIUllllllllllllllllllllllllllRHlllllllllll• 

Denkir muhafız- B.Ruııveltinşah-
ların Bükreşe si mümessili 
yürüdükleri Türkiyeye de 
söyleniyor mi gelecek? 

Hüfıümet 1ıuv11etlerl· B. Ruz11eıt1n Bulg,,,. 11e 
nln mağlup olduğu IJU· Yugoslav lırallaPına 
dirlliyor(t Asi demir mesajları· MömesslJln 
muJtafızlar ıefl tıeende ~antan ~alındı 
Berllnde Belgrad 23 (A.A) - Havas ajansı bil-
l..ondra, 23 (A.A) _ Royter Ro- diriyor: Yugoslav - Bulgar hududunda 

kk d Blg dd al klin Çaribrottan haber verildiğine göre 
manya vaziyeti ha ın a ra an - Am "k 1 Alb D..._ y la to 
d v ~ d ki 1"' b"ld" ı en a ı ay vusven ugos v P-ıgı aşagı a ma umatı ı ır yorı _ ,_,___ girdi'ği • ,.1.,.d Uhi 

lyi malômat alan kaynaklardan ge- ~ıa zaman 1~ e m v m 
len haberlere göre Romanyada nziyet v~ ~ulunan çantas.ının ~dıgmı 
Deınir muhafızlar lehine cereyan ebnek· gormuştUr. Tren bu yüzden Çaribrotla 
tedir Memleketin dahilinde ve Bükret- fazla kalmıştır. Albayın kral naibi prens 
te ~Wıarebeler dün aJqam geç vakite Pola hitaben B. Ruzveltin bir mesaj mı 
kadar devam etmiftir. Poıta _ telgraf hamil bulunduğu söyleniyor. 
idaresi asilerin elindedir. Vaziyet ka- B. RUZVELT1N MF.SAJI 
rarıızdU' Fakat asilere yardnn ebnek KRAL BORtSE VERtLDt 
üzere 0 iuz bin kifinin bükilmet merke- Sofya 23 (A.A~ - Ameri~ rei~i;iim-
sine geldiği zan edilmektedir. Bir çok buru B. Ruzveltin şahsi mumesmlı Al
'PJ"D.izonlann uilere iltihak ettiii IÖy- bay Donsven kral Borls tarafından ka
lemnektedir bul edilmiş ve kendlsbıe Ruzveltin bir 

Demir m~ sen.al Antoae.- mesajını vermiştir. MUIAkat 20 dakika 
ko lehl.e hareket eden prnlsoau ailib- sUrmU.,<rtUr. Albay Sofyadan Belgrada 
tan tecrit ettikı.t 8rqoYCla .....,.JDra- gitmiştir. 
ıalinlanın 'bat&. pmisona Be blrHkte TOR.KtYEYE DE Mt 
alilere iltlWr ederek Bllcret •• w GELECEK? 
yilırüdQG 1371em Atecllr Budapeşte 23 (A.A) - Macar pzete-

R T ~ • lerince Al>ay D<>DSVmln Budapeşteye 
rin h::ın ral.Uva');.~~l 'dhlr)e.. geçeceği, Macar devlet adamlartle te

ame e ve oy n n yar mum mastan aonra TUr'kiyeye gldecettnI yaz-
- Sona 2 inci Sohiletle - matadırlar. 

Tobruk'un zaptı 
hakk1nda tafailat 

4 saatte alınma· 
sı beklenilen 

yerlere bir 
saatte girildi -·-2'aarraza lngUlz 
donanması~ 
ııalyanl,,,. lıendl top 
atqlerl altında 
Jıa~ılar 
Londrs 23 {A.A) - Royter ajansının 

Tobruk cephesinde ilci muhasım hattı 
arasından barekMı talrlp eden muhabiri 
bildiriyor: 

General Vevel ordusunun bUyük ta
arruzuna imparatorluğun muhtelif kuv
vetleri iştirak etmiür. 

Başlıca hUcwn dış müdafaa hattı ile 
Tobruk kalesi arasındaki sahada ltal
yanların çok kuvvetli olarak tahkim et
tikleri mevzilere yapılmıştır. Avustural
yalılar hücuma çdtıktan sonra diğer 
lruvwtler de saldan, soldan mUdafaa 
merkezlerini aprak topçu mevzilerine 
yerleşmişlerdir. Piyadeler topçu barajı 
irk.um.da yavaş yavaş ilerlemişlerdir. 
Bu bölgede düşman topları bir mUddet 
90ftra suaturulmuştur. 
Yarım aaat 80Jlra levazım kolları ve 

kızıl haç teşkllltı müdafaa hatlan an
ıma yerl.eşml§ bulunuyordu. Bazı !tal-

- Sana 2 inr: Sahiletle -
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• CELLAT 

ARA ALI 

YENt ASIR 

ŞEHİR DA.BEKLERİ 
Tütün Div -·-HUfıitmetln aldıjı 

11e ameli tedlJiltl 
.sayesinde tamam 

Yazan : Şahin Alıdııman ilkbahar at Fıat mürakabe teşkilatının takviyesi ortadan ltallım1$ 
- 59 ------x•x sayılabilir 

lViesfan Be_yi_n_ ... evi yanıyordu. ya~~:;o~rt- Yüz kuruşa baliğ olan T~.:·':~::::.: :.:..~il 
Dem':;e~:::;:,o:,~s:.~=:d::-~:::e tit• izmlrd--;;;;.;,,.,,,. Satışlar faturaya tibi ;;,:~'~:l.J~:=~:: 

seufnerefı lftrÇlyof'da... JıA•aJarJ .-Jıt--=.ı• ol•sıüOI' · bulunuşu, hakikati 2önnc kah 

Korımlıh.ta cllemne bakan Kara Ali Yolda ilerlerken son bir defa dalıcı bak- 111ı-W.._._ __ .ııJU~--,.,, ' lt•X nin yUkseldiiidir. 
orada pıhtılaşmış bir takım kan lekeleri m k istiyerek ar~sına döndü. Göilirini uunur yar,. ...... ,. se- izmlre yedi memur tayin edlJdl, piyasa dafıni Tütün mlistahsillerimizin 
gard · li "in zahip oldu. Ayni zamanda ka hadan yana çevirdi -tl'- surett Jı ._ J it d •uJ d ••• _._ eberiyeti tüWn da\'a.<nnın muv e on .. ..-o a ın a u un Ul'M&CICl&H le halledildi•i kanaatı·nde mu·· 
bu g· nül üzüntüsile birlikte kafasındn, Fakat aman yarabbi.~ Bu da neydi Bu sene ilkbahar at yarışlarının altı .. 
k;ni korku ile dolduran birbirine zıd b ' hafta devam etmesi muvafık gö-"1 -us-·· Hükümetin verdiği karar üzerine bas- sanlan tesbit eyliveceklerdir. ler. Bizce meselenin bu kadarı 
bir t kım cndl .e-lerin peyda olduğunu da ac~banın üstünden, Mestan beyin tür. ileride bu at yarışlan belki d.:U:;kiz lıca şehirlerimizde fiat mürakabe isleri- fiatlerde her~ hangi bir elastikiyete dir. 
scwr gıbi oluyordu. tam konağının bulunduğu no'ktadan gök haftaya çıkarılacaktır. Sebebi, sonbahar nin yeniden tanzimi faaliyeti ciddi bir 11C'ydan verilmlyecek, en ufak noksan- Bu mün!!Sebetle kü~iik bir n 

Uzandığı yerde kendi kendine söylen- yilzüne .doğru ateşle karışık bir duman at yarışlarının gittı"kçe ra~bctten dilş- surette yürlimege başlamıştır. Jar bile müsamaha ile karşılanmıyacak- mas etmek isteriz. Filh::ıl.ika meğe koyuldu: sütunu yUkseliyordu. mesidir. Nedense !zmirde ilkbahnr ya- Fiat mürakabe teşkil.atında ç~cak tır. bütiin hararetine rağmen hazı 
- Ar. ·mın falıma bakıp dedikleri me- Kara Ali ille 8nce ne olduğunu anlı- rı ları rağbetle karsılaşmakta, sonbahaı: •nc:murlann kadroları ticaret vekaletince Yüz kuruşa baliğ olan satışlarda tica- 1!'rda satışlar cok aiır yilnim 

ğer ne kadar doğru imiş! .. Ne dediyse yamadı. Fakat yavaş yavaş :r.ibnfni 'ter yarışları ise alakasızlıktan eski harare- haz.ırlanmaktadır. Bu teşkilatta çalışacak rethanC'ler mutlaka fatura vereceklerdir. !1Y~cm ~urnl~~daki .~uv~t 
i •r hepsi birer birer zuhur etti. uarlıyarak biraz dilsilndükten sonra de- tini muhafaza etmemektedir. memurlar için Ankarada açılan imtihana Faturalıır satışın mahiyetini ve hakikt ıhlal eyl!~ecegme. supbemız Y? 

O kız senin olamıyacak dedi. DedilU diki: Yarış sahasında bu sene ~elE\I" artlı- giren 170 gençten muvaffak olanlar, ka- kıymetini ifade edecektir. Faturalarda kat b~ guzcl e ~rı. b~ kıVT~ctli 
r.,ibi oldu .. Gülendı:ınla senin aranda - Bu a•- M~-- beym· evı"ni yakı- rılaca'k ve bazı lilzwnlu tadilat uapıla- zandıklnrı derecelere göre tayin edilme- görülecek en basit noksanlar dahi t kip h,sct~ t~ ".~ kfımıl hı~ ?fil<ıldc ""'-1 =uuı " ı 

1 
cak nzhn d a mak ıcm mudahalelenn fCSJ'İİ 

k nlı bl macera vukubulacıık dedi. o yor galiba. Bu yanan mutla1ca onun evi. caktır. ~e baş anmıştır. İstanbul fiat mürakabe o una ve ta e enler en şedit ce- d w•ıa· Al la f na ist;h 1 . 
d • yncn zuhur etti. Bu dakikada jlk Evet.. Şimdi aklıma geldi. Odava kaçıp Bu sene ilkbahar yarışlarına tngiliz kadrosuna şimdilik 12 memur tııyin edil- zalarla karşılaşacaktır. ~ ır., ıcı r a · sa l' 

d
..r 1 k li ı .,... ı · k d edi ki · · K 1 l . . . ırclerde toplanmıs bul:ınuvorl 
t:ıa o ara e mi adam kanma bulaştır- kapıyı sürmeledim. Sonra elimdı:-ki mu- aygır arından Karacabey harasında elde 'Tll.'Hır. zmır a rosuna Y şı tayın ontro memul". an ıçm çalı.cıma talı- ·n erl bö le Jıare~ etmekt mıcı bulunuyorum. mu yere bıraktım. Muma yakm bir per- edilen çok kıymetli atlar i,.<:tirk ede- "dilecek, bunlardan ildsi kontrol şef~ matı da hazırlanmıştır. Bugünforde vi- .... :.1 (!llard Y y ~kin ~'--

<:!' d ak 1 ekt' r~ ı ri k • 1 , ___ ,_ tz }fı te b"Jd"ril ,..4. & ........ \' ır . .lAI mu.,..~ a 
..,ım i heni y a ıyacak olurlarsa şi.ip- de bulunuyordu. Perde ateş almış ola- c ır. r;er e omro memuru Ouu:<.lAtır. - "ye ı 1 eceK~ır. ,üs'at '\ere k k"" bu kta k 

hc iz asarlar. cak... -•- ·nire tayin .:dilen k?ntrol m~mu.rlarından . Gıda mndd~lcıinin . tes~it e~ecek lan da a}.: zmn~da c:ınıak 
Artık be ı ·~in buradan kaçmalruın Fakat bu yangını ben kıfsten yapma- Sığırların ıslahı icin B. !alab?~un1 g~lrı;ıcıdve vazinıf1es:nde bdaş1a- fı:ıtleri, .h

1
r:cr ş00e~1 m hktir~u~etine göre ta- tüfün miistabsiJ1erirJn "ın 

b çare kalmadı, dım. be$ Seıte!ik nroaweam :ıu r. ıg r ennın e tay en er Cst- yın ve 1 an ı ece . ..oU suretle hem milcstirmck dah • b ff b" 
Ol a çare bulunmaz. Anamın söy- Kam Ali biraz durdu. Düsündü. Son- r- ~- tır. . fiatlcrin kontrolu temin edÜecf'.k, hem de olur. Bu tcmcnn~i:3 d! ~aza;; 

J 1 • ibl Gülendama kavuşmak bana ra sövlenmesindc dE!'Vam ed~rek: hazırlandı ~ kadrosu ikmal edilince, piyruın muayyen bir piyasadan baska bir piyasa- i{ını mı hnklr.nk c;nvanz. • 
m~'lr -iı.-r değil... - Kasten yapsaydım, sanki ne olur- Sığır ıslah işleri için bes senelik bir d.:ııml surette kontrol altında bulunduru- ya mal naklinin önüne geçilecektir. Bit- Bu suretle mm :illnkıyet dal 

Artık GUlendamı unutup uzak mem- du? Kızın sevgilisi delikanlıyı vurdum. pro~am hazırlanmıştır. Bu prog1·am, l--caktır. Bu memurlar heı:.~ piy~ ile Uıbi peı:a.Jcende satışla; için bu mal nakli at'i hedefine ulaştırılmr Tür 
l k tlerı- 1.bn""lin bir çaresini bulm tsini bitirdim. ötekfler de yansınlar. Be- geçenlerde toplanan vilavet ıslah komis- bizzat temas edecekler, gordüklerı nok- meselesı mevzuu bahıs olmıyacaktır. tün da\'nı men1rt bnlunmadı 
Jıvrn. nim gönlüm. çıralı bir m~ale gıôi btr za- yonunda müzakere edilmiş ve daha et- ifade edi!miş olacaktır. 

Kfm bilir, belki gideceğim yerlerde manlar nasıl yandıysa. iste onlar da 8y- raflı bir şekilde, her ihtiyaç nazan iti- T J:.tıin • y olunda gı"dı·yor Tiitfin Ph'nsnsım bir hareke 
para kazanırım .. Rahat rahat yaşanın.. le birbir yanıp tutuşsunlar. bara alınarak tanzimi bir heyete havale J U pıyaıaıı idare eden lnımruıdan ı?ibl en 
Ve belki de anamm d&"ği gibi bliyilk., Gillendam da yansın! edilmiltir. Heyette bulunan veteriner s"'x dan takip eden başvekil Kelik 
sengin bir adam olur da yeniden meyda- Onu başkalannm kolları arasında gör- mUdürU B. Nazım Uygur, ziraat müdü- D k ,.e tUtün alıcılarını formalitel 
na eıkarun. O zaman Gülendamdan da- mek korlnasundım lbUsbUtUn kurtulmllf rU Refet Diker. veteriner Yarbay Hakkı u•• n a şama kadar 22 ne (lbnk hira&le 'ft 'takviye e 
na gUzel ıkuJar hep benim olur. Ortalık oluyorum a.rtlk. GölQı6z ve c:ift(i B Mithlıt yaptıktan bnnkalarımna tütün müsta 
l akında ağaracak gibi ~örünUyor. Anam bu yanrınm çıkacağm.ı da ha- tetldbtı lana\ eylemlş]erdJr. Hazırla- nıJnnet ve 5"iikranlaruu b" · · 

Giln doğmadan evvel bu kasabanın ber vermişti. dıklan rapor yakında vilayete ve tasdik • ı k 1 1 d si hir :r.evk 4iuymaldaya. ~~~ndan k-Pnrlimi d!J&l'ıya atmak nı::1i;a~ı:·:.u::u!1: :! !:~ de Ziraat vekAletine gönderilecek- mı yon i o tütün satı ) llAK!!."!!K 
Bu menhus kasabadan kabil olduğu gin bir adam olacağım. - -·-

kadar uzaklara kaçmalıyım.. Beni görenler önümde hep eiilece• •taı--•""'- bil :x• Almanlar y 
Kara Ali ayağa kalktı. Heybesini omu- ler ve anamın dediği gibi karşımda her a .,y.-.w- lllO ya Alılds•da tlttön meselesi lıalmadı·Bötön 

wna aldı. kes ttrtir titrıyecek. satmak istiyorlar E11ede - .an.. _. d ..ıa...- b• t• t•• 
Bir ceylanı takıp eden bir kaplan Kara Ali, omuzundaki heybe ile hızlı İtalyadan bir firma ticaret odasına , IDUUGya... evam e ... .J'VP ır par 1 u 

onu kaçırdıktan sonra nasıl bir can sı- hızlı adım ataralc doğu istikametine dol- müracaat ederek mobilya i17.erJ.ne 1' Tütün piyasasının seyrini tetkik ede- te satılmaktadır. kıntısı duyarsa, Kara Ali de içinde öyle ru yolunda devam etme~e '.koyuldu... yaptıbm ve ihracatta bulunmak istedi- rek lilzwnlu kararları ittih~ eylemek Dün akşama kadar i:ge mmtakasında alacaklar 
bir bezginlik ve Uzilntü seziyordu. - BtRlNCt KISMIN SONU _ ~i bildinnistir. Uzere şehrimize gelen heyet dUn sabah yapılan tUtün satışlan yirmi ild milyon 

- - ·- Akhtsara giderek tetkikatta bulunmuş- kiloya yaklqmı§tır. Almanlara 12 milyon kilo 
tur. Haber aldığımıza göre Akhisar mer- Piyasa ayni harereti muhafaza eyle- tılman eaası telcarrür etmek üz 

Gtinöa anslldopecllsl DUdlide çiçek kezinde artık bir ttitUn meselesi mevzuu melde, mUbayaat devam etmektedir. iu ıöylenmekıedir. Yeni ma 
bastalıp çıktı bahis değildir. Çünkü Akhisarda mev- Egenin bazı yerlerinde tiltUnlerinl aa- çen &e!'ledekilerden verilecek 

••• •• • • •••• • ••• ••• 

Zanıanımızın Babili ve 
en müstahkem mevkii 

DildHde koVUnlaTda ~ hutah~ cut tUtUnlerfn pek bilyllk bir kımu sa- tamıyaıµarm yaptıkları müracaat ilzerl- 12 milyon kilo tütünün fiat ve 
cıkınıttır. Nab•Dinde hastalık mUcade- t~l§tır. Elde ancak bir bç partilik tti- ne buralarda da .mtibayaata bqlan- prtlan iki taraf arasında kara 
lesine başlanmıştır. Hin kalınıştıı· ki bunlar da normal .suret.. ltUJbr. caktır. 
-·~ Bu sat191ann, 22 milyon lira 

Se illi)' ... 1111 aıatp • B Alman ticare~t anlaıı~a~ına !ev 

la~ arasında azı müessese ve iş yer- :ı:~:;-ad:e:~=~~~n 
Zeytinyağı ihracatçılar birliği idare 

l nglllz ler Sfn§apur ü.ssii için tam 5 mUyar ster• 
ling sarfetrnqlerdlr. B uradald ınıtiin J aponlaP 

~ılıardrnı, bulunuyor 

heyeti dUn toplanarak aytinyaja fiatle- 1 • d h f 1 :.ı ve but satı' f$lerini tetkJk eyi~ erın e a ta ta ti i IDSACA ... ...... 
Kar ve kum fırtın 

--•ıwıw- -··--İnciraltında Narenciye 
ficlanbiı Yeni lllr lıar•narne hazırlanıyor 

fugiltere ımparatorluğunun Cebelüt- f evekkeli Singapura beynelmilel ca- Belediye., İnciraltında bir fidanlık te- Ankara 23 ~y ~ Asır) - Sanayi. ve maadin mtıessesel.erile diğer iş yerlerin-
Yazan: tamail ilhan 

Yazan: ECZACI KEMAL K. 

tarık, Süveyg gibi müstahkem mevkile- susluğun merkezi dememişler. Burada sis eylemiştir Burada N . fid de lU.zumlu gorlilecek hallerde işlenn mahiyetine ve ihtiyacına göre hafta ia-
rinden biri de Singapurdur. bir çolc tetldkleT yapıldığı halde, casus- ları ye~cktedir. arencıye an- tili ~~unun tatbi:Jt edilmemesi hakkında bir kararname hazırlanmakta ol-

Tabiat. hPr nedense kar ile k 
birine pek uuı.k bırakmıştır. 
memlckctlt'rın ~"\l· fırtınalrm sı 
hitlcrin kum r~arlarıua ne 1921 tarihinde Britanya imparator- }uğun önüne bir türlü geçilememi~. ne- Fidanlığın etrafına 4000 lira sarliyle duğu soylenllmektedir. 

~ğub~er~a~~~~~~A~~~de~ün Jap~~ Sıng" apu~n ------------- -------- - - -------
celi

'- . muhafaza duvarlan inşa edilecektir. 
'a:o nun uzak ıarktaki lngiliz üssül· koğulmllB1na karar verilmiştir. Lakin --·- Tobruk'un zaptı 

halılunda taf•ilat 
Ramanuada mosademe

ıer ıa ısuan daıam adtuor 

hancı kahn br. 

harekesini Singapurda kurmak lüzumu Jngiliz idaresi bu ihraç tedbirile iktifa hakkında nporu okunmuş ve tasdik etmemit, bqb tedbirler de almlfbr. Urlada bir hırsızlık 
edilmiştir. D Urlada Yeni mahallede Bn. Fatma 

ünyanın en büyük ve en muhtqem K imparatorluğun uzak p.rktaki Cel>e- hava limanı da Singapurdadır. Bu ha- ayanın evine giren meçhul bir hıraz 
lüttan'-·nı t--1-:1 ede Sı' tah bazı kıymetli ev eşyası çal"'•stır. Su,.Iu ıu ~ D ngapurun - va lim~ı 400 milyon İngiliz lirasına ....... "' 
kimi bi için 5 milyar lngiliz lirası sarfc- mal olm~ ve ancak dört yıl evvel biti- aranmaktadır. - BQflaralı 1 inci Sahilde -
dilmiştir. Bu paranın l milyan Hindis- n"lmı"cıti"r. ·· 1e· ı · w L- be " A goren Jyoner erın yapbgı munare _ 
tandaki hususi müesseseler tarafından, k d d 4 milyarı da Britanya imp::ıratorluguw tn- Singapurun Tokyo, Pulan, Pulan .Bra- 0 ara ra yOSU en aonra aailerin eline geçm.iştiT . .A.1-

nı. nammdakı" ad-1---- h ""d f lerin elinde bulunan B"
1
- ... • rady ..... • or-rafından verilmiştir. auuıwn ava mu a a- wu-. .... .. 

On beş )'11 devam edeı. fasılasız bir aıı tertibatı pek mükemmeldir. Uman -•-- duya hitap ederek lejyonerlere hücum 
çalışına ile medeniyetin bütün konfor- etrafındaki bütün yerler, en ufak nok- B U G V H etmemelerini söylemektedir. 
larıru haiz tertemiz ve muhteşem bir ıe- talarma kadar müthiı bir ıekilde tab- Demir muhafızların tefi Horya Sima-
hir )apılmışbr. kim edilmiştir. 8,00 program ve memleket saat aya- nın Berlin eeyahati nazan dikkati cel-

Bugünkü Singupur, .zaıruuumızm Bıı- Şurası muhakkakki Singapın, dünya- n. 8.03 ajans haberleri. 8, 1 O müzik: hetmektedir. Berlinde isyanın nasıl kar-
bilidir denilebiir. Orada yaşıyım millet- da bir eşi daha bulanmıyan müstahkem (pi.) 8,45 9,00 ev kadını- yemek la- şılandığı henüz kestirilememektedir. 

ı u_ b" k leci" V b ı b --t tesi. 12 30 p,...,,.....m em1 ket t Almanyanın yeni Bükreş elçisi Baron 
er ve lrJUBr birbirlerine son derece ka- ır a ır. e urası as a ce 1en g~- • ·-.. ·-·· ve m e aaa V r&pnıftlr. lemiyecektir. ayan. l 2,33 müzik.: şarkılar, 12,50 on Kilinger'in geldiği bildirllmekte-

Singapur limanı, harp filolara için * ajana haberleri. 13.05 müzik: şarkı ve dir. 
dünyanın en emin ve en mükemmel Kenyanın rnevJrii türküler, 13,20 ı 4.00müzik: (pl.) '8,00 -·-
ııgınağını teşkil eder ve Britanya iınpa- ve ~ıasu program ve memleket saat ayan, 18,03 B ç·ırçı·ıı·n b t 
ıtt l 

w l_!_ .... müzik: Tadvo cSwını ... kuarteti. 18,30 • u eyana ı 
r or ugunun en münim üç an~tann- " ' 
dan biridir. Singapur, Cebelüttank ve Habeşistana karşı yapılan harekat m~: ıerJu. türkü ve tak-imler, 19,00 - Baştaralı 1 inci Sahi/ede_ 
Süvey;ten daha çok ehemm~etlicllr. münasebetiyle sık sık geçen Kenya, Af- muzlkı fual heyeti, 19,30 memleket_. senenin ba§uıda halledildi. Bugün sllAhlt 
Zira bugün SUveYI ve Cebelüttank teh- rikanın ~r~ kısmında bir İngiliz müs- ~ ayan ve ajane haberleri. 19,4S mü- ve tedalzatlı dört milyoıa asker:bnb var. 
likeye dü"seler bile Singapur yalnız ha- temlckeaıdır. Şimalde Habe§İstandan Uk )>elrev, eemai ve tarblar. 20, IS Bunlar Uzerlcıine düşen. vazifeyi başa
ıma uzak şarkta nizam ve huzuru muha- cenupta T ıınganika araz.isine kadar uza- radyo gazeteai, 20,4S temail, 2 t '30 ko- l'acaktır. Deniz qın memleketlere asker 
fazayn kafidir. nır ve Vganda müstemlekeaiyle Hint nupna ( iktlaat saati), 2 1,4 5 müzik: göndermek işi bazı şartlar! ve bilhassa 

. ~~ngapur, inııiltere imparatorluğunun Okyanuau arasıru kaplar. Sahil arazinin radyo ealon orkeatraa. 22,30 memleket elimizdeki gemi adedine b~lıdır.> 
butun donanmasına altı ay müddetle bir kısmı zenginler aultanlığıyle bera- saat ayarı, ajana haberleri, borsalar fi- Bapeildl öııdbııilzdeld altı ay içinde 
iaşe maddeleri ve mahrukat temin ede- her himaye şeklinde idere edilir. Evvel- atlerl, 22,45 müzik: radyo salon orkeıı- yeniden başka silah fabrikaları kurula
bilir. Singapunuı depolannda daima ce bütün bu arazi İngiliz himayesi altın- trası progyammın devamı, 23.00 müzik: cağını söyleınff ve demiştir ki: 
bir milyon ton petrol ve benzin .toku day~L 1~2~ yılında bir müstemleke (pl) 23.25 23,30 yarmlcl progyam Ye c: 1şçl sayısmı arttırmak fçbı l]Jt .dela 
bulundurulmaktadır. Buıac:laki nlıbm tckline .aırdı ve hudat. fimalde ltalyan kapaq. olarak kadınlara mühim bir ınisbet da
ve .. tersanelerin eıleri diiayada mevcut aomalisi.nde T ~ba nehrıne ~dar uzabl
deiildir. dL Kenyaam ıdare merkezı Nairobt ve 

Singapur lım .. nı etrafındaki bütün bqhca limam Mombaaa'du. 

Muharebe b \ adısleri i(·inde 
ku n fırtınalannd.nn .şu ~ünle 
flalı ~ıli:\•or. Fırtınanın karlısı 
terimiz çoktur nmma kum fırt 
reni.miz. hem n vok gib dir B 

- BQflaralı 1 inci Salailetle - gördüm. Guni.i ..,ününe bundan 
ne evvel. Osmanlı ordu.,unda e 

yan topları hali ate~ ediyorlardı. teğmeni rütbesiyle Y emeud 
Manzara müthişti. İtalyanlar kendi muştum. Muhit. her yer chl, ner 

toplarının ateşi altında kaçıyor, bir çok- sanız sema ile kum birlesmis ~ 
ları ölüyor ve yaralanıyor, sağ kalan- bir ufuk ifo muhatsınız. 
lar esir ediliyordu. Güniln birinde ufuklarda 

Topçu mevzilerine vardığım zaman manzara belirdi İzmirin Yama 
dört saatte alınması beklenen yerlerin ~bi ko1'.u kırı~ hır ~ğ .~1fu 
bir saatte zaptedildiğini gördilm. Deniz rıldı. Dıkkat ettik. dag muteh 
kuvvcilerimiz hariçten limanı ihata et- bize dogı-u yürüyor' Korkunç 
milf.i. İtalyanların Sancorciyo kruvazö- zara ... Araplar gelen kum fırtın 
rü liman içinde demirlemistL 1ngilizlcrin rudıkları için kuyuların ağzını 

. . . . . . kat hasırla örtüyorlardı. Fırtın 
b.ıı:ın.cı kaleyi zaptct:melerı Uzı:rine ~~ın- sınca insanı boğan. yüzüne ser 
cısın~ de Ulptı bellı olunca nihat hucu- lar vuran herciimerç kimseye 
mu yme Avusturalyalılar Tobruk mer- dırmamakta mütemadi bir u 
ke~ mevzilerine muzafferane yaptılar. toı>ların n~lulannı. tüfenk ve 
HUr Fransız kuvvetleri de bu hücuma yöıleri :kumla doldurmakta idi. 
iştirak etmişlerdir. Kwn lırhnası deyip gec;meyin 

Bu haı-ekAt esnasında bir tek İtalyan ~bi değil. bütün ateşli cilahları 
tayyaresi görfllrnedi. Hava kuvvetleri- hale ı:?etimıektedir. 
mlz inkar bhw etmlyece.k şekilde ha- - -•-
v?.la~a Mklmdi. Şiı_ndiden binlerce esir, K u v v 
külliyetli top, mWıimmat ,.e .-kil va11-
tası iğtinam edilmiştir. Sidi Barrani ve 
Bardiyrda olduğu gı"'bi burada da zayi- 11"!..ETJRILIY 
atımız pek azdır. Muvaffakıyet hava, ' .., 
deniz ve kara kuvvetlerinin iı;birliği sa- _ Btlft.,.,.,ı 1 inci Sairi# 
yesinde knt'l olm\l§tuı'. • nazar etm~tr. Salı günü Y 

Taarruzu İngiliz donanması açmış ve 156 esir alm'!lardır. 1!'öirlerin 
hava kuvvetleri de limanı bombardıman geçirfldfkleri zaman pislikten 
etmişlerdir. Bunu şehre karşı tayyarele- bir halde idiler. 

adalar, 18 pusluk en muazzam, mükem- • Ba mÜM~enin ~. ~ 
mel ve heT çapta toplarla teçhiz edil- rı nmer, bui,~y. kahve buıcli.tancevizi, 
mftlerclir. teker kanntı. ceYiz, pirinç ve meyvadlT. ' 

ELHAMRA Sinemasında rimizin iki saat suren bir bombardımanı tTALYANLARA TAYYAR 
J takip etmi§tir. Topçumuzun lblr saat sU- DEN YtYJOCEK ATILIYOR 

ren baraj atql bu bombardımanları ta- Roma ~ (A.A) - Stefaril aJ 
Singapur içln yegane tehlikeyi tqkil Zensin JRdenleri de vaTdır. T"acayeti 

eden ICJ' herhangi bir yerden yapılacak en çok lngilt:re il~dir. 
taamızlar deiil, caaualar tetkil eder K~ uç milyonu bulan zenci 

Siasapurun aakeri kumandam birkaç n6Ea. ara.-ında yqıyan Avrupalılann 

Bagttn maılnelerclen itibaren 
'.ASK - KİN - BU\'UK İHTİRAS - ES$tz HEYECAN 

Senenin en munmı Franst% Filmt 

kip etmiştir. Ancak bundan sonradır ki diriyor: 
tanltlar ve piyade kuvvetleri hücuma Arnavutlukta karla örtUlU 
geçmişler ve bunu tam btr muvaffakıyet- ileri 1talyan karakolları 
le intaç etm.iflerdir. iaşe olunmaktadır. 

yanın do~tv1'1~riifihken tunlan eöylemitti: ere f)üttin ".~e Mambaaa·dan bq-
1'11 bdar evvel Amerih.b gazetecil ) sa:ruı 160 hin kadarda. , 

tu. nbn ı~rorı"an • qara ahaU.inbı ikidnd b" . ltyarak Naırobı den geçer ve Vilttoria FIRTINA NEŞE GECESi t.• ·ı - en m -lü L _ d K" · k ~_::! i)nııı c-{alkın onda dokuzu Japon- go .uınarm a ısumu ya adar gidrn 
u ., t \,lan Kenya ve Vıanda demiryolile yapıl-:r. ne lerde Sınaapurdaki bütün maktadır. l. B. t 
So" 9C ~Zf apon ameleafnin adeta im- a 
tal>~ ,,z'11\1fbr. o vakittenberi çok Balprls\allda m ill i 
~ U~ı.w.Juk vak'a.lan meydana ÇI- kOl'llllftl8 kaftDfti 
~ '\i • entereaan vesikalar elde Sofya 23 (A.A) _ Miai korunma ka-
~nlın" . Caaualann bütün telgnaf ve eanın\tıiı",uhaverelerl fifrelidir. nunu Perşembe ~ünü resmi g~tede 

tr\eton neşredilecek \•e meriyetc girecektır. 

l'R A NSIZCA 
88' rollerde - Annie Ducaux - Arletty Erich Von Strobe~ - Dalio -

:Andre Luguet 
FOX JURNAL'da en 8011 w en ndlhim haberler. 
Seanslar: Her gün 2 - 3.38 - 5.30 - 7.30 ve 9.30 da. 
Cumartesi~ Pazar 11.30 w 1.30 da başlar. 
DİKKAT: Hsıftanın her güntl ilk seanslar UCUZ HALK MATİNELERl
dir. Fiatleri 20 . 25 - 30 Krt. 

' 

Deniz Gazinosund 
Perıembe alqamı saat (8) de baflanacaktır. 

Yem stltprhler •. ~ yemeklidir 
Od ıtin eneW. Ml•ie ediın.e.I we'*ır 



.... 
$ 

T orila oe bagiinlıa lı4tl•ler 
•••••••••••••••••• 

Musiki Terbiyesi 
----------------··m---------------

A m e rika lngiltereye yar- Pamı..k ~masaydı ... 
Pamuk olmuaydt. t..n1u 1'iaden kin bir surette cfünyaya tanltllUf ~ U.. 

d - • b ? ye ipekten, otlardan kuınat yaparak se- tik ~ deiiJ. ymmpklıkla ortadan 

ima niçin mec Ur ae ....,_, ft ~ıPIQ kil-danla. Pa- ka:ıı'eka"wtuc. Pamü tPlıl yumapk 
. • snuk barutunun aördüğl itleri bayaiı bir teYin .. nına dilfen de. fÜphesiz. bu -----·xa barut yahut dinalQll aılrürdü. tarzdı. 

Eğme Osmanlı ................ ...-. ......... na et• . F~t paınain ........ I hekimlikte Yaralar üzerinde pamuk kullanan.,_ 
..--- ._. • ı• • ıördüj6 o kadar hemll itlere bakınca peratorlar, yaralann tlfttk1e kapatıldıia 

seydl ~ldda .. .....,..., eye ......,. ollnazcll 1nwa. .....- o1aı..,c1a. eıaerMöderiP. nldt oWuia ıPhl. it' rl• daha P-
yette bedii zevk ~ olan mu- na herkeste musiki temayülü ftrdır. Anlerllıa dca Aı.IMJJ9 a e a•IM medJ• aı- beklmle r1n ltled -. otura, d1" ctG- buk iJi oWaiunu ıörümce bu .ıer. ya-

. kültilrel yayınlar anmada mühim Niçin çocuklamnız tabiatlannda mek- lı ...._ •...ıu -~-~ ..._ tünebilir. Bu n-w paıaulııaua Wr Rnm içindeki cerahab çabuk çekip ça• 
yer alabilmeml içla ,.arla ~ am olaa t.. •ttpcaa ihmali ,lzlaclen •L 9"- Uzawa•e ye ~n .. ecew ameliyat ,..., hilıa lW ...._ aklı buk kurutaealc pamuk 1ıııamak .evdwna 
nu bilmek )&mnclc. ~oaupnak in- bila1'ue 'bir noban ve acı his etıinler) x.,s Umu. Her )'~a pamuk ıaz... •iiftüler. lcho61 decliitmiz m çek.en pa-

için nuı1 bir ihtiyaçsa muğlak Kalbimizin dili diyebileceğimiz muai- Bmveltiıı yardmı pıoJMl parlamento- Netice ......U. Osıunlı 'blddhNtt kısa bir b•mom IUtma aadirdiyöt .&riile- aıuk ta bu lll1'etle icat edildi. 
bnizin ifadesine yarayan ve lisa- kinin, onlara hayatta öjretilmai Jlzun da naul kıı:plenacak? . bir zaman sonra bilytlk masraflar yapa- c:ek. INr fuçayle airmek mümkün .ı.. Daha aonra pamuğun havayı temiz• 

fevkindeki bu ifade va11taa da gelen eliler teYler kadar zaruri olm ba Barlıt bir -1e ~ Wl'9bilmek için ra'k ve ianeler toplamak surettle Pnıt bile eomadaa U.rine paumk iater. Şi- lemeie yaradıiı da an1aıdch, fakat ha-
atımızda phıt ve ayni zamanda i«}- Usanın inkipf ve tenıni)'eai bilgia)ere, ~ten bu IÜJlkil m~eleye benzer muharebed adı verilen bir .teri ~ riaplu 7aPlllrk• pamuk.az olmaz.. ndakl mikroplan delil havanın tozla· 
ı bir lüzumdur Her sahada olduiu aile fertlerine ve cemiyete düten bir 9a- onıekler seçmek ve hMiaeleri mukayese mak mecburiyetinde kaldı. Halbaki l*Dlliun laekimJiie ainwL nnı aemlzlemeie o zaman lngiliz met-
latiklalci Türk milletinin millt tu- zifedir. etmek lkundır. . ()smaDlı lıtıkümeti Poltova muharebe- h..a. c:lia denUeuk bd.r yeni. töyle bur fizikçi. Tindal. söiüa butalıklann-

müzik ·kültürünün ilerleme8i yolunda MiMer ÇeWal Osmanlı tarihinin 230 aene evveline sinde Demirbaş Şarla Kınrn kuvveti va- ~le )'Ü •Belik Wr feYclir. O vakite dan korumak için pamuktan bir de ne-
artistilc tezahürler, büyük inkılap ve gidecek olursak Çarlık Rusy cıile yapmn11 sıtasile yapaca~ı. yardunla hem !lusyaya kadar ~ 6aerime ~ k0 m•flaw- fea maeci icat etıaiftL Pamuk bu kadar 
eketleT ıö.termiştir. Ancak. tim4i- B oldutu Pnıt muharebesbıl gCSrilrilz. karşı o zaman. ıçm blr muvazene un.suru daa Jelanmut •• tiftik clenileo teYler rail>et aörünce, onun kana dindirmei• 
kadar musikiyi bir .n. ve fantazi te- orsa Osmanh !mparatıorluğunu bu harbe olabilen tsveçm mağlubiyetlne sebebiyet k.omalmda. Bizim •ki 93 muhueheaini yaradıiı da &nafl}da. Hekimler pamuk. 
ki etmemiz onun ehemmiyet ve kıy- 10lı:an mnt1leri baca tetkik edelim: vermiyecek ve hem de kendi milletini aörm6I yahut ..dan biraz 80Dnld za- aiacuua kökünden toz yaparak kan U• 
tini deiiftirmiı, bu terbiyeyi bizde BUytık PMTn Ru9yada idaTeyi elhıe belki 50 eme daha barpteJı 1...1 ~b w J'•tifadl Y..ı- adar, Tük ba- "'MIDa lr.aqa. pamujun çekirdeklerlu-
bıra~ Bu lcaranhk mantalite- -•- aldıktan ımın Rumtnın havatt menfsat- ~tı. O gUn~U aiyast bi"5'stLL u yanlannua. ,..nh1ara lümaet etmek tize- dea hüliaa çıkaruak emzikli kadınla•• 

aydınlatılmaıı ve kuvvetli hamleler- 'V7t}ll lmnt Ba1ttk dt>nfrlne, Karadeniz ve hat- işi düşiinmeğe kifayet etmemiştir. re, kendi evlerinde s&zel elleriyle tlf- aüdünl aıttannak 1ç1aı iliç diye kulJ.An. 
·ıe liyebilmemiz içir. hakikati ancak 337 t)züm tarım %3. 33. tl Bo~zlara hlkhn olma\ta buldu. Bu EPi bnparatorluklann tam. aksi olan tik huuladıkannı hatırı...Jar gerektir. clalu. 
i neale aşılamakla idealimize kavu~ 274 S. Silleymano~ 19. 19. 1Javeye vannak tcln 1mmru18n nl'armı bu gilnkil Sovyet llusya ve TUrldye hU- O zamanlar da yanlarm üzerine pa- Pemaiue andaki tozlara lcaıp .a-
ş olacağız Sunu bilmek lazımdır ki ZM A. R. tb8mdl ZZ.. 2Z. vürOyel'E'k ~ncP fsveç aleyhfne Lehist1m. kfbnetlerinf idare eden ~~ ~- muk koymak llabra geline de haltı. ~ ohDaa IMiyük Putör'ün da tecrübe-
uk ilk musiki terbiyesini mektepten 226 J. M. Eslrinaz 18. 18.50 Danlmar'ka krallan1e bir takım lttifaldu yedir Miltt menfaatlerini mutekabil birlikte hekhnlerln bir ~iu pmnuia ldç 1 erinde pek biiyük ite :rarada. Hayaba 
el ana baba kucağında iken alır. On- H7 M. j. taranto 22.25 30. yaptı. Vaziyetin kendi alevhine oldutlı- 1!111)'11 ve mGlkl tamamiyet eıaslarına is.- istemezler, yarayı işletmez derlerdi. O kendi kendine hual olmadaiı. onun mut• 

dilzgün ko uşmafı ağTetmeğe ça- 137 S. Beacuya 13. 21.50 nu çok iyi g~ren 12 inci Sarl derhal ha- tiıurt etdrdildedndesı hu gUnki1 IDMUt zamanlarda yaralann itlemeal. tabr laka bir tohumu bwunduiunu i.bata 
ken mue ki zevk ve aıtkın1 duymala- 83 &naf buk. ZO. ZL reKet~ ecerek bu üc mOttefild ma~uı:> netice meıydana ıelm~. pkır cerahat çıkanmw nıatl6ptu. Şimdi pamuk vasıta oldu. 

a müessir olmakt müteyekkız bu- 73 llannm o. 1ll- 28. 28.. Ptti ve bah rda Moskovaya yUrOmek icln Amerika ve Almanya vaztyetinl ele ptılacak teY. yara1an tiftikle kapatılan- Pamuk buaünkii hekimliiin en ~ 
mak llzımdır. Bu nokta en mühimi- 87 M. ~i 22. 2Z. 'PoJtovada k clamaya karar verdi alacak olursak, iktısadt, aiyut ve rejim lardan bir çoğunun gitrfteai değil. tifti- metli Yalltuldır. 

Ondan sonra mu 0kı zevkinin ten- 51 JllT t}zümdı 20. %0. Oc:m nlı hiJkUmda"1ttmdan 3 üncU ba1ammdaıı bu 9d devlet münasebette- ğe rağmen bazılarının da lr.urtulmut ol- G. A. 
e feyizlendinne işini, uıml ve ka- '9 izmir of:lu 10. 16.25 Ahmet 0evr·ne dilf Men bu 7.aDla1\- rinin hiç bir vakit böyle mesut bir va- maaıdır. --------------

çerçeveaınde ınki afını mekteplel'e 47 Y. l Tamt 26. 31. cfa Sa~m bulunan Ali nasa Biivilk ztyet almaaaoa JmkAıı glhiilemez. Biri Pamuiua .ltelrlmlikte .ilk defa kulla- TOBRUK 
lıyelim. Buyiık plrbnlz (Abdnthak- 3'1 T. 36. S. Bcmzi 20. 34. Pettonun cıayelerini uht lif· vesilelel'- dUnyanm en demolmat ~ mUreffeh bir mlmau yanıklara kup • o da bir tela· 
id)in dediği gibi: Kendisinde te- 21 P. Klirk 21. ZS.50 J .. ~nditri iebı derhal özti. valisi Yu- devleti, diğeri dUnya mllletlerl üzerinde 4if wdoal)rle • olmuparı Ameribda 

... dl,eti aı.. ec:wm bir kere ıı:: ~Ye~ suf pasaya emit' vererek S.rh muvaffa- tefevvuk sevduma dttfmilf, vasıflandı- pamuk yetiftiren memleketlerin birin- 'J'EMIZl .. ENDI 
mukabil tutmak lcifRyet edeT. Je 1nyetlerindeı dolayı tebrik etmeslnl bil- rılmuı gUç bir otorlterdh-. ele hJr çoculua &zerine Dır kova dolum ------

Demiyorum ki her yavru o yolda i- 22:'%7 T. 31 U. yeldbl 
7 

ti. ftft'mlqti. Yamdan muharebelerden mme Tam yeltdiierlnln abt vuıflara malik U.- aa dakUJUr, Çoeaiua aDllıllll 7&Y- - ..,,.,,,,,. J inci Salıilede -
liyecek, mu.iki alemiDde bir varbk N o. 

8 
zo ~ Mr ttttfak t"1dtfm4e WIU111aU9 ,.. olan bu ld mfLtlw her ... daldan F8- ,........ aXmleilN ~ cuçaplak getldJa bvftt1erle tabt;ye edlldJllnl 

atacaktır. S. Wr bb11iJet. hlr lld-- o. • 1m t.W tst."'118 ~ nl bir adıa ba rl"nt'llf sulha 4ielll, -W•-ia UW.. kend .. • ta,ıwhia bir biWldyor. G....ı Katrumm kumallda-
d, manevi bir lfıtiif itidir. :;.. ı: :_..se Satbn m....,,.kınıtlnl taBlll edlıırek çettn blr mUcadeleye aUrilltlemfttecllr. pamuk 7ıinu Rz-tee ._.. n Wdm aıac1a llımda bulunmı lDlr Pranm ]ruy. 
1neanlarda seviye, karelcter ve d1l)'Ut- No ll yok Osmanlı tmııeıwtoıl ... uaa 1'llytlk lılr İşte bundan dolayı, 1ıulhtell f1l ani uamaia kc.-. a.. ...... ıııaiım ft'hrine yMmıla ,.nal Dtlbak ede. 
nasal fatkh he mlWtki temavüllerl de • tNcl:a ha.,,,ten lrurtııacaftı bnuıltncie alma Ali almıt olan ~ :Hll' lmtscau B. ...... Nma 2 r1ude ..._ 117aıdai• -1dlr. 
edir. kÖfe}eftle çürlimiif, ölmU. ne nqa harP Ycıahen ~ ~ RcwNldll ı..n-...- ,..._ Jllaltli t& - "6riiacıe .. Wr ._ ~ onı- JIISIBDA BtR YUNAN KlTASl 

lalld.tllw ftrdrw kim bilir. Da gü- tMt Ça. M. hmr .... ut 1.71 ~ icfn yardım tek1Jftnfn bazı maddeleri- 1rtt eclllne. ~ tç1a tok telaHlrelt da l..alm 'ft ... yet. ....-lı fiawiade. TIŞKttı OLUNUYOR 
ı yalnız hayetlaruun tanlarma. icap- m • ....._ ll.SI ll.51 nl W etmı. w aabıt y~mı red- o1aa 1ılr dllpnaı yalmz malwM ~ c•utm 7Dık .,_.ı.n k..,._,. Ba ,.. K.w. IS (A.A) - Yunan htikOmetl 
ına, durumlarımn lmkaneızlıima at- m • Serif .._. 14.51 14.51 detmfsse de Kınm banma gizli olarak _.. ,.-• blttD Ameriblı1an P nıık Wteeeinia tmihl beDl deiiJee ele. lılımda llıula•QM 20 • '5 yquıdald Yu· 

ek doiru olur mu? En evvel yav- Jet • P .. l(IMIE 1. U.51 verdllff emfTlerde bu yardımı temin et- ya1aa w pek korlmnıe hlr lmp• ..S.. OM& haber mnk yamklan pemnlrle ... malılarm tıilMı a1tma a1marak Mwrda 
na kendisini tanıtmak, onun büyük- 70 • Blhni Uyar t. s. metil dilfllnmUf ve t!Jıar!a da keyfiyeti tastumak gqeıd ~. na lnadb beldml Andenoanwa iN ile bir Yuam rililt.Mnı tepilh>e karar ver-

nin azJfesidir ~ınkalını eonunu iZ • M. R Nub 11.50 11.51 ya7.rmştı. Her "8lmndan. olpnJqınıf 'ft MllB t828 ele batlachia lillhdr. ıniftir. Bu t11eW.U. Mım hOkümetDıia 
S! Salom b' derler t ti Fakat vatan ve millet menfaatlerini menfaatler4 her f8YtD tstUnde gören Yanık paralarmm .._.. ko-d•n muvafalrettle yepal.aaapu-
4t : A. 11. A:.... u: tL idrak edemiven m eti Ahmet bu Mdl- Amerikablar Bitlerin l!Mebesile ne gibi pamafun faydam g&üldGktea eonra. KeWre. 2J (A A) __: Haber almdl-
.., • K Al ....._. ıa. 11. seyi duyunca Sad'razamı teM!r etmiş slymll "9 ilmsacB tazrikler luqamıda onu her ttlrlil 7&ra1arda tiftik,....- bl- 1.- pıe Totnukta m ..-la tam bir 
3:t • M. ~ri 8.50 10.58 ve Kırım huıma da hiç bir harekette b1aeakJarmı çok iyi anlamıt vw yakm 1uamia ~ Lozan ilnhoerdtı ılı tlmea llıa ctiier Wr lfiDM"i• küçük ua-
18 • &itM 17. 17. bu1nll1n8DMISI .. emir ~ bir mazinin mabsulfl olan flçlil pakt ile de metlıur operatoT ~ o1m.- _... ~ &adan bqb 
ıt • Pol MBadef ı. t. Cereyan eden bu hMiselerden haber- de i1k slyaat tazyikin nUmuneslnl &6r- Ancak bu profeslSr bvpıca bir adam ol- Tohnkta mutat pnizoma ile munzam 

1977 Yekftn dar obnıyan Sut ltueket.e geprek 'Pol- mtıslerdlr. dııiadan tiftik lmD•nan 1-tka opera- pek çok topçu vardı. Tobruktakl kııaa. 
latT• MPM,_.. tovada fena halde bomtmu. ve Sarh B!menale7h bu lnee1emede .Amerika· torlan fazla flddetle tenkit etadt, tld- ba da lnedlzler tarafmdan eair edilmd 
l!mfı u. y.... bldbeden Car ordwnı da <>smanlı hu-~ mtlerln zaferine meydan vererek dete bqı mnbhele de pddedl olduia 6zıedee ....ı Gnıç,anl 9 ilk klnwla 

Eretli Kömürleri 
iŞLETMESiNDEN: 

3780 numarala kanuna m· n ne redilen 2/12899 mımaralı kararJı,a.. 
menin 3 sayılı kararma söre tetekkül --.. llaftllS1 IQiımürlerl Saat 
Birligi, 3867 wnarah kanuQ ve Z/14547 aayıh kararnamenin tatbiki_... 
olarak 1 khu•Uı•o• ıtMl tanbınden itibaren mil haline koamuw ohnası
na ~ ~il seçen Birlikle tasfiye tarihine k ar aktedilmi§ olan muka
~ kömUr teslimi vecibeleri ve işbu vecıôelerden doğacak haklar İflet
m~ tarafından devren ve naklen kabul edilmiştir. Binaeııaleylı ı kiml
nusam 1941 tarihinden itibaren kömUr tesltmine miltealllk talepler için Zcm
guldakta Mahdud Mes'uliyetli Erel]i Kömürleri ft1etmmi llUe•ewine ~ 
racaat ed.ilmesl Ub oluur. 1~ 

Eretli Havzası Kömürleri 
SATIŞ BffiLIGINDEN: 

3780 numaralı kanuna müsteniden nepedBa 2,112889 numanh karama
;emn 3 sayılı brarJ.Da ıöre tııek:Jdll eden Brei1l Havzan KamUrlerl Satış 

irllit, ahiren meftil :mer'ı,.te konulan 3881 numaralı kanun ve 2/1'547 
Sayılı kararname hikümelerbain tathOd neticetll olarak 1 klmmusaııl 1M1 
tarihinden lti12•4L talflp hallae kOIUllqtur.. 

.Sat11 Bit)lğile fhndiye kadar aktediJmlt oı.a ~ Ji:lSndlr tea1l
m ne •-...ııtk v.aibelerl ve işbu vecfbelerct.ı .,._,k WJan l!',ıep D-

le
m1Urleri. ~tmed. tı ıılmdan kabul olunarak kömtlr talimatı lfbu mulmn

er hilk•lınlwtne 11are yapi]aealmdan bu husus için ~ r.111 
Kö~ ~ ve Uılf9e ta.rlldMm ene11d m1ıameWr tola iahl 
~ balamm, hali ~ Ereill Havzuı KömUrlerl Sa-

hi ...... r· c• • dat il8n olunur. ~~ 

iKTiS.A'I' RBAWI .... 
1 - Vek.iletfmime ~ 11p Ot , ... ,..... • ... olma. 22JO • adet 4 

oku.,_ tezPhuun -"lal 111 _. -..ıe..,. lu 1 
1 , , 3 

2 - 22SO adet el dokama ....... tr\ t ..._ '!ı • W W -üOO. 
olup nıunkbt ......,. .Js~ ...... ra 

3 - Ua.ı. ı 0/2/941 .,...._ ... we. ls • A ı ._ wlrU.t Hnwt 
~~tla komt.y~~· T•lrl,rb • d ... -"' • _,. w. 
uuna nna ,....;&uı .......... 

.!., -ul Bu ...__ ml-mk ........ - ........ ise z ·• •••• a. 
~ .......... ~ ...... -,_, ... parem oJual ..ı.n.w.. 

14 Jt 2 1 IJ2 (1121. 

.......... . ..... 
Hint Ruyası 

dutlamu tıe..vt1z ederek tSar1t ta1abet- yakanda 78Chlunız ~· t.rlhte 1G1a. dltlk ... ,ıDuca kenctwn. 1m tik twıaun.. ~ TJablm 
mek suretflo bitaraf blmanın ilk 8C1l!Di, t1dllCl Mr 8rBH tetldl etudyecftht ve GOk mtldafua balm...-. Pamuiua ,.. lmMa da malt 1ıel.d.P lf.lbail Jaw.. 

H .......... ~ lkWal IMaaia ~ 

~Tke!hıd~ p1Anlannı da taluıkku\: ~ 
tinnt"'k i,.;n tT\icı?.lt ?a'PUlnı bokltvmıiu. 

Albnlu}·a 

..._O,•• • ...,.a 
rD"'l .... llAITAHAJll!I 

KULAK, ...... --
HAST•llKIARI ~ ..... .......... _, ........... , .. .-. ... ............. 
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tZldR DEft'ERDABLIODIDAll: 
Ahmet oilu Ali Rıza Uiurun Bafbmak .-.ı .. olaa 768 lira 84 klll'Uf 

m1Dt emlik Mbf bedell borcundan dola,.. l.ezi.ed• Mtm aldığa Göztepe ma· 
balledala f.metpr.fa sokağında kain 9 taj ..,.ı. ve 384 Ura bymetindeki evi 
vilAyet idare b.,,.ti kuarile kat'i ibeJe,.lnin lcrw için 1 O ala müddetle naiiu.
c:::.~· Taliplerin 4/ .. bat/9ıtl ..ıı aiinıil .. tıs de Tiliyet idaı. ..---..tt.0 Ula ~ur. 22S (121) 

SEFERlHlSAR iCRA MEMURLU
dUNDAN: 



\ SAHiFE 4 

SİY ASI VAZİYE2' 

Rumen isyanı
nın tan Alman 
iş~alile bitmesi 

muhtemel 

Son aakeri vaziyet 

Derne, BinS?azi 
ve ·A~ederinin 
de zaptı sırası 

~eldi ••• 
İsyanın hedefi: Başve· 
T::ili devirmelı m Ameri• Artılı şimali Afrilıada 

pelı az i'alyan 
han ~ardımı filen Jıuvveti lıalmıştır 
bC4$1amııtır • Vişi Radyo gazeteme göre Tobruk heyetı 
hi!Jıümeti ve italya umumiyesiyle İngilizlerin eline geçnüş... 
lfod:ro ımzetesine ~öre Romanyndnki Ur. Tobrukta esir edilmis olan insan ve 

i ~·an hareketinin mahiyeti yavaş yavaş ~e mikt.arı~ın Barcliyadaki?den 
anla ılı.}Or. nu hareket ~cneral Anto- daha zıyade olaı'agı hakkında tahminler 
ncskoyu de\'im1ek maksadiyle yapılmış varsa ela bunlnr son rakamlar alınınca 
olım <lcmir muh.afızfann en mühim kıs- &nlaşılacktır. Bir buçuk ayda esir edilen 
nıı btına iştirak etmiştir. Bükreş radyo- İtalyan askerleri 13 ti.imene baliğ olmuŞ
su snhnha kadar i'ısilerin elinde idi. Rad- tur. Tunus cephesinde b~lunan dört til
yo diin on buçuğa kadar neşriyat yap- men hariç, Graçyaninin elinde ancak bir 
nmmıstır. Öğleye doğru tekrar Antoncs- bir buı:uk tümenlik kuvvet kalm1ştır. 
l<cınun eline geçmiş '\e o saattenberi her Bu kuv\'etlerin mukave..ınctteıı ziyade 
saat başında Rumen milletine genemi Sirenciknyı terkederek garbi Libyaya 
Antoncskonun beyannamesini neşret- geçmeleri kltvvetle muhtemeldir. 

YENi ASIR 
:zıt EL 1!15!1 a .. a:::s:zs ----21 :ses :ı 

24 SON KANUN CUMA ı!f, 
lngiliz hücumları Almanlar pek az hava 

f aaligetinde bulundular Padökale mın
lngiltereye yal- takası v~ Dusel
nız bir kaç bom- dorf şıddetle 

ha atıldı bombalandı 

S ~öN H 'ABE.·i2 
·:.-._ '!'-ı ' \~'. :~ ••• " 

Türkiye .. Romany a ticareti 
~----------~--x•~------~~------

B. Hamdullah Suphi 
Uver beyanatta bulundll LONDRANIN BOMBARDIMANI 

ASKERi BAKIMDAN 
EHEMMIYETSIZDIR 

Londra 23 (A.A) - Hava ve dahili 
emniyet nezaretinin tebliği: 

Dün gece lngiltereyeo hemen hemen 
hiç bir taarruz olmamış. yalnız bir mın
takaya birkaç bomba atılmıştır. Bazı ha
<;arlar vardır. İnsanca zayiata dair hiç 
bir hnber alınmamıştır. 

tNG1LtZ KUVVE! MANE-
V:tYESt SARSILMAl\flŞTIR 

Londrn 23 (A.A) - Madridde çıkan 
Ya gazetesinin Londra muhabiri bildiri
yor: 

İngiliz tayyareleri 
aJçalıtan uçtu, ----·x.x:-----
yangınlar çılıardı İ'ld meınlelıet ara.sındalıi ticari münasebet 
I..ondra 23 (AA) - F.ransada P adö-

kale mıntakasındaki düşman mevzileri- maJ seyrini talılp ediyor 
ne İngiliz tar.y:ırelcri şiddetle taarruz İstanbul 23 (Yeni Asır) Bükreş elçi- - Romanya hükümetinin Türkiye 
etmişlerdir. Oğle>den ::onra alçaktan miz B. Hamdullah Suphi Tanrıüver va- carl münasebetlerini Iayıkı veçhilc 
uçnn tayyarelerimiz mütenddit tayyare zifesi başına hareket etmiştir. Bana vu- 1fıkki eylediği şüphesizdir. 1ki meml 
meydanlarına, lotaata ve düşman üsle- ku bulan beyanatında ezcümle sunlan arasındaki ticari vaziyet normal se) 
rine hül'ttm chnişlerdir. Avcı tayyarele- söylemiştir: takip etmektedir. 
rinıiz diişm."\ndan mukabele görmemiş- .. , __ .. , __ .. ,_ • ..,,._. _ _ .. , __ .. , ___ , ___ , ___ , ___ , ___ • __ • __ , - -.. ·-- -·---·--·-------- ---.. 
terdir. 
DÜSE'LDORFl 'N BOMBARDIMANI Motör 

ması 

fabrikası açıl· 
kararlaştırıldı 

~-------------x•x---~------~--

Motör ustası olıulu da açılacalı 

mi<.tir. Ru beyımnamede basvekôletin Baz.ı motörlü İngiliz ku\'vetJeri Tob
rliin :m.:ızın top. tüfenk. mitralvöz ateşi- ruktan 170 kilometre ileride Deme ön
nc ttıhılduihı. yedi yiiz kişinin~başvckU- !erinde bulnnuycrlar. Bir kac giin son
lrt kı.,fnlannı eline geçirerek buradan ra bu şehrin de düşüriilmcsi kuvvetle 
,.ı<' ettikleri, dahiliye naZJn general muhtemeldir. Deme, Bardiya ve Tobmk 
Pt•trovkeslrunun bu komployu hazırla- ~bi kuv'\'etli bir müstahkem kale dcğil-
d ıi:'l hiJdirilmektedir. dir. . 

Bt'vnnname Rumen milletine ifsadata Şimdi JnKiliz.a·r için iki şekilde hnre-
hpılmrunasını mv&iye etmekte ve •hiç ket muhtemeldir. Birisi asfalt yoldan C'\'

bi r 7-:ımnn Antoneskonun yahudilere sa- vcla Demeyi &Ynra sırasiyle Bingnziyi 
tıldıgınn inannu.-yınız• demektedir. ve A~ederiyi nlar.ık !"arlô Libyayı ltal-

Ac;keri bakımdan Londranın havadan 
bombardımanlan katiyen ehemmiyctsiz
dir. Almanlar şimdiye kadar İngiliz mil
letinin mnnC'Viyatını zerrece kıramamış
lardır. Londra sığınaklan şimdi hemen 
hemen boştur. Halk evlerinde oturmağı 
tercih ebnektcdir. Alman hücumlarına 
ehemmiyet verilmemektedir. 

In~ilizlerin bir 
destroyeri 

battı 

I..ondra 23 (A A) - Bn }?ece Rur hav
zasında Diiseldarf tayyarclerimi.zin ~id
detli bir akının:. hedef olmuştur. Hava
nın renaltlma rağmen hareket kesif bir 
taarruz mahiyetinde olmu~tur. Tayyarc
cilerimiz bütün hombaJannı bedeller i
ne atmağa muvaffak t>lmuşlnrdır. Bir 
kaç yangın çıkmıştır. Vilhchnshafen ta
arruzu derecesinde olmamakla beraber 
bu hücum çok şiddetli olmuştur. Muay
yen hedefler arasında va!?on tevzi mer
kezleri. mühimmat fabriknlan, tayyare 
han~arlan ve müteaddit imalathaneler 
vardır. 

x. x J 
Ankara 23 (Telefonla) - Yurtta bir bir motör usta okulu a~'lllll8Sl Mail' 1111 

motör fabrikası kurulması için uzun veknJetince karar altına al~. _11 
milddettenbe.ri yapılan tetkikler netice- Sanat mektep1eri mezunlan okuln "' 
lenmiştir. Bu falırikanın yurdun mtina- nacak ve burada tahsil mUddeti üç ft
sip ve müsait bir yerinde tesis edilmesi ne olacaktır. Bu okul mezunları 111~ 
knrarlaştınlmıştır Fabrikonın Karabilk- fnbrikasında va?.Üe alacaldan ~bi 11 .tt Bl , nname ~<meral Antoneskonun yanlardan tc~lılemektir. 

mihver nolitikasına sadık kalacağını da Bu yol sahil boyunca devam eder ve 
bildırml'ktcdir Bu suretle anlaşılıyor uzundur. İtalyanlar muhtelif bölgeler
ki i ,.an harek~t f'ski dahiliye nazın ·ta- de mukavemet göstererek Libyanın bir 
rafından tertip edilmiş ve başvekil ya- !in evvel temi7Jenmesine engel olabilir
hudılere satılmı$ J(ibi bir iddia orta~nı ler. 
alılmıstır. Bu da Romanyada lejyoner- İkinci yol Tobrukt.an Bingnziyc giden 
lerin basit düş{in\\şln adamlar olduğunu yolu takip ederek Bi~azi ve Agederiye 
ıcöstermt'k bakımından şayanı dikkattir •armaktır. Bu ~etle Dernc ve batı çö-

Acaba Almanların bu harekette J"!)lJr jndeki bütün İtalyan kuvvetlerinin esir 
t1 ne ,,lmu<•tur? dilmesi mümkün olur. 

Gcncr:-\ nto:.>"sko bnı;in vaziyetP TAYYARELERİN ROLÜ 
hiıkim rıiılir? 'Run:\ lmfi cevap vermel< Kahire haberıeri Tobruk muvaffakı-
eıiimkiin df.l:'.ildir J~h or•~rlerin Alman vctinde en mühim unsn,.u kara, deniz 
tarnrtrırı oldul lnr· muhtıkkaktır. Lejyo- ve hava kuvvetleri arasında tam ve 
ocrll'rin Almnı1 muaveneti olmadan bu • hcnkli bir iş birliğinin teşkil ettiğini 
hareketi yapma:an beklenemezdi. Bu "Ösiermeklı>dir. Bu seferki taarruzda İn
vnzab .. •ttc isyan eden !cjyonerler hem "iliz ha\•a ku ... .,.·.:tleri çol: mühim vatlfc
Anfoncskoya, hem de kendi resmi t~ki· ler görmüşlerdir. İngiliz bombardıman 
litlarana karşı ayaklanmışlar demektir tnyyareleri müstahk_t'm mevkii geceli 
Oii:cr tnrn(tnn Almanların Romanyadıı ..,.ündüzlii bombardıman etmişlerdir. 21-
lsa:vişin bozulmasını istemeleri mantık& ?2 gecesinde iki İtalyan ta:-:yarc dafi ba
ay~ın değildir. Alman kıtalan fili ola- taryasını susturmnğa muvaffak olmuş
rak miicadclcye lmnşımunı tardır. Bu iardır. İtalvan .resmi tcbli<ii de İngiliz
da gösteriyor ki Almanlar lejyonerlerin lerin taarruza tekaddiim cd<'n gecede 
lsyıın crlen ziiınresini tutmamaktadır- c;afak'a kadar şiddetli ta:>:-ruzlnr yaptık
lar. !arını bildirmektı-r.Jir. l\v tnyyarclcri 

Gcnernl Anton"skonun vaziyetine ge- vündü7Jeri hare.Yet sahn.."ı iizerinde dev
linee generalin Bükreş radyosuna hu- riyc vazifesi yaparak İtalyan tayyarele
kim olduğu muhakkaktır. Fakat Bük- rinin İngi1i"Z. kuvvetlerini bomb:ılamafo
reş şehrine bile tamamen hakim olup rına mani olmuslardır. Riitün bu hare
olmadığı belli dt.-~ildir. Bazı kıtaların kfıt csnnsıncb tt~lyan t:ıyvaresine rnst
BükrC'ş üzerine yürümekte oldukları, velmemişlerdir. Bu da İn'!ilizlerin harc
baz.ı garnizonların asilere iltihak ettik- kflt sahası üzerinde tıı.m bir hava hilki
leri bildirilmektedir. Hükümete yardım miyetinc malik olduklarım göstermekte. 
için 30 bin k:..., 'n Bükreşc geldiği de dir. 
iddia olunuyoı iki de bu kargaşalık En son lıaberll're ~öre İn~iliz tayyarc
Alman:vanın Rc.,.nanyaya tamamen el leri Demevi şiddetle bombardıman et
koymasını intac edecektir Bu Mdiscler mislerdir. Buraya tonlarla bombalar 
Bulgari~tanda derin bir intiba uyandır- atılmıştır. 
mıştır. Yeni niuunın bir memlekete ne- ----ı::;..---

Bir mayne çarpan 
veya t orpillenen 
destroyer 
lıurtardamadı 
Londra 23 (A.A) - İngiliz Amirnllık 

dairesinin tebliği: Amirallık, Kiteryun 
destroyerinin ziyaını haber vermekle 
müteessirdir. Bu harp gemisi bir mayn 
veya torpille yaralanmış ve yedeğe alın
ması imkanı olmadığından kendi kuv
vetlerimiz tarafından batırılmıştır. ölen
lerin ynkın akrabalarına malumat veril
miştir. 

Batan torpito muhribi Melon sınıfına 
mensup olup 1936 ela denize indiril
mişti. -·-uMalta Allahın 
yardımiyle kendisini 
m ·· a~aa edecek n 
Londra 23 (A.A) - Malta askeri va

lisi bofVcklllnin mesajımı şu telgrafla ce• 

vop vermistir: Malta or<lusu ve ahali~ 
tclt-raf ınızclan son derecC' mütehassis ol
muşlardır. Allahın yardımiyle Malta 
kendisini milda4ruı edecektir. Nihat 7.a
fcre yardım cbniş olmnkla bahtiyarız. 
Zafere kanaatimizin muhakkak ve kati 
olduğunu bildirıriz. --·-

ler getireceğini ıtöstennesi bakımından 
Romanyadaki Fıdiseler iyi bir derstir. 

AMERİKANI YARDThU 
Amerikanın inı;ltereye yardımını ko

layla tıracak lfıvihalar hariciye encüme
ninde tetkik edilmektedir. Bu yardım 
mes<'lcsi hakkında bir nokta vardır ki 
unutulmamalıdır. Ynrdınun yapılmns1 
icin nlmacak 1edbirler hususunda hii
kiimet kanunun kabnliinii beklememek
tedir. Filiyatta vardım işi şimdiden baş
lamış demektir. Amerikan miltetinin ek
seriyeti yardım taraftandır Bir ankete 
giire yardım me~elesi bit parti meselesi 
değildir. 

Pariste t evkifa t 
R oman va da is- Nevyork 23 (A.A) - Nevyork Tay-

AMERİKA - SOVYETLl~R 
Amerikanın Sovyetlere tayyare ihracı 

için ambargonun kaldırılması bu mem
k kete tayyare Sdtılması demek olmadı
;, Va"in~tondnn bildirilmektedir. Zira 
Amerika fabrikaları 1943 e kadar bütün 
b1ihsallerini satmışlardır. Amba~onuo 
kaldınlması sadece bir dostluk jestidir 

Amerika haril"iyc nazın Kordel Hull 
Amerikanın Atlantik pasifiğindeki ab
lokn ;te afükadar olduiunu ve ablokantn 
''anlmasına mani olmak Amerika için 
bir vazife tcskit ettiiini söylem.iştir. Bu 
:;;iizler de dikkafe JayıktJr. 

ROMA - visi 
Rt'smi İtalyan tebliğinde Tobruk ta

qrnızu münnsebetivle kullanılan bir söz 
ttAlvnnın Visi hükümetivle münasebet
ı .. rini İ7.ah etmesi bakımından enteres"n
~·r. Bilindi,i?i ~ibi Tobruka hücum eden 
\ ıt:ılar arasında bir Fransız müfrezesi de 
vardır. İtalyan tebliği bu müfreze hak
.• mda sözde muanz cümlesini kullan
r.ıııstır. Gcrçc Vis! bu müfrezenin kendi
~nc ait olmadı~ını bildirmistir. İtalvan
ı,.,. da bunun bövle olduihınu biliyorlar. 
• akqt Vı ıvi Almımvaya iurnal etmek 
..-.'ivorlar. Resmi teblij:? icine sıkıştırılan 
.. nzde muarız. kelımesi bu kanaati az çok 
tJ.ıkvive etmektedir. 

Lon"ra Y nnan sefiri 
" 
ye'°e~iz" 
Lo!'ldra 23 (A.A) - Bura Yunan se

firi bevan-ı ta bulunarak demistir ki: 
- Başımızı <>P'miyeceği7.. Hürriyetin 

\J:ıhasının yiikst'k oldui'hınu biliyoruz. 
llunu ödemekte tereddüt etmedik. Za
f, rimizi harabeler üzerinde tesit edecek 
~a:t.iycte düşsek dahi her fodakfirlıkta 
bulunmııita Amadeyiz. 

mis gnzctesinin Berlin muhabirinin Pn-

yan devam risten aldığı bir habere göre Faris polisi 
kulaktan kulnğn olan şayialann önüne 

edı•p f?_ ı•dı•yor geçmek üzere 50 kadar şahıs tevkif et-
- miştir. Şayiaların neden ibaret olduğu 

malum değildir. -·- -·-Asi demir muhafızla· Romanyada sanayi 
rın cephanesi ve müesseseleri askeri 
taraftarı cok idareye Rf!Çti 
Bcl:rrat 23 (A.A) - Bükre.slc her tür- BUkreş 23 (A.A) - Romanyada dev-

lü muhabere kcsilidir. Bulgar kaynakla- Jete ve eşhasa ait bütün sanayi mi.icsse
nndmı gelen Jmbcrlcre ı?Örc biitlin Ro- seleri askeri idare altına alınmıştır. 
manyada dnhili kargaşalıklar devam et---------------
mektedir. Bükrcsteki bütiin mühim bi
nalar Alman kıtnlannm i ıt"ali altında
dır. Vilayet şehirlerinden bir (Oğunda 
örfi idare ilan olunmuştur. Müfrit de
mir muhafızlar elinde miihim m iktarda 
silah, cephane. mitralyöz bulunduğu 
öl:rrcniJmiştir. Ilaz.ı binalara (ekilen müf
ritler ilk gelen askeri kuvvetleri tarde
derek m ukavemete devam ebnektedir
ler. Bulgar bumma göre d emir muha
fmlarla Antoneako kıtaah anamda Ro
manyanm muhtelif yerlerinde çuplfllMl• 
lar devam etmektedir. Antonako bü
kümeti aJ~hinde iayana iııtirak etmek 
üzere viliyetlerden ye köylerden bir 
çok köylü Bülaeıe gelmektedir. 

---~---

Alman bavra-
iJnın indiril .. 
mesi hadisesi 
kapandı ••• -·-ALMANYA MESELEYi UZAT· 

MAMAGI TERCiH ETTi 
Vaşington 23 (A.A) - Hariciye na

zın Kordel Hul Sanfransisko hfıdisesin
den dolnyı Alman ve Amerikan hükü
metleri arasındn notalar teati edilmi .. 
olduğunu resmen söylemiştir. Va~ing
tondnki Alman büyük elçiliği erkanın
dan biri hadiseye kapanmış nazarile ba
kılabileceğini söylemiş ve demiştir ki: 

c- Kordel Hul Alman hUkümetine 
tevdi ettiği bir mektupta konsolosluk bi
nasındaki Alman bayrağının ih lAlinden 
dolayı teessürlerini beyan etmiştir.> 

MERAKLI $EYLER .. ............... 
• 

Bir sll'~a Jıöşfı yapılıyor 
Amen1ı:a1ı bir zmgin Nevyork civa

rında her tarafı camdan muazuım bir 
villa inş8.5.lna başlamıştır. Bu cam villA
nın mobilyaları da hep kırılmaz camdan 
olacaktır. Yll21ll sıcak günlerinde cam 
köşk, güneş :ışıklannm içeriye girmesi
ne mllni olmak için pamuktan yapılmış 
bUyUk bir tente ile örtülecektir. Cam 
döşemelerin perçinleri, cam kapıların ve 
pençerelerin rezeleri de hep camdan ola· 
caktır. 

+ 

Hapolyonların hayatı 
Napoleon Bonapart 1804 tarihinde 

kendi imparatorluğunu ilan etmiıtir. 
Onun yeğeni üçüncü Napoleon 185 1 

de imparator olmuş ve Fransızlann Se
danda Almanlar tarafından mağlup 
edilmoine kadar saltanat ~ürmüştür. 

Birinci Napoleonun oğlu ikinci Na
poleon yalnız ismen imparatorluk et
miştir. 

* Dinamit labrikaları· 
nın kazancı · 
Dinamitin muharebe ve harp hazırlığı 

icin rayet mühim bir madde olduğunu 
bu maddeyi· imal eden fabrikaların ~e
ren sekiz yıllık hesanlarınclan da anla
mak miimkUndiir. Yalnız bir dinamit 
irltetinin senelik imaJfıtı 933 senesinde 

70 milyon iken 939 yılında 155 milyonu 
"ulmuştur. Fabrikanın amele maaşları 
on senede altı misli artmıştır. 

Dinamit fnbrikalan ayni zamanda sunt 
inek te imal etmkete ve bu suretle alel
ade ticaret piya.cıasınd~ da gayet mlihi'Tl 
rol ifa e tmekted irler. 

DÖSELDOR.F BOMBARDIMANI
NIN EHEMMİYETİ 
Londra 23 (A.A) - Düseldorf Alman 

harp endiistrisinin mühim merkezidir. 
İngiliz hava kuvvetlerinin buraya ya-p
tıklan son 2t inci alo.n harp istihsal6tını 
muhakkak ki ciddi surette bozmuştur. 
Bombardıman edilen bu nııntakada mu
&yyen bir ç0k askeri hedefler. benzin 
depoları, vagon tevzi istasyonları, mü
himmat fabrikaları. tayyare meydanları, 
celik imalAthaneleri, yüksek fırınlar var
dır. Bu hedefle:rden ~oğu hu gece bom
bardıman tayyarelerimi?Jn hususi bir 
dikkatine mazhar olmu'31ardır. 

---.~.---

B . Vilk inin beyanatı 

te kurulması ihtimali vardır. Fabrikaya tamiratı işlerinde de ihtisas sahibi "' 
eleman yetiştiri!ınesi için de Ankarada rak yetiştirileceklerdir. 

.... -·-·-····-·-·-·-·--·-·-·-·-··-·-· . ·-·- ·- _.,,...; 

Getirilen kahveler meDl' 
lekete dağıtılıyor 

---------~x.x ~ 
Ankara 23 (Telefonla) - lstanbulda kahve dağıtılae&ktır. Tevziata bnşıan:; 

bulunan 1050 çuval kahvenin tevzi şekli sı ticaret vekaleti tarafından alaka vf 
ticaret vekaleti tarafından tesbit edilmiş- lara emredilmiştir. Geriye kalan üç ;:11 
tir. Buna göre Ankaraya 100, İstanbula çuval vekfilM emrinde muhafaza C<JJ"" 

400, çuval, diğer vilayetlere de 250 çuval cektir. 

In~iltereye Af .k A • rı a ve r -
Amerıkan yar-

Makineye 
' erilirken 

d v h 1• d navutlukta ha-
ımı çıg a ın e h .. 

· - kt• va ucumu ge ece it' -- -
İngiliz tayyareleri 

ningilte~enin mağlup 
olmasına asla 
müsa e edn emezn 
Londra 23 (A.A) - Amerikn cümhur 

reısı intihabatında cümhuriyetçilt>rin 
namzedi olan B. Vandc-1 Vilki Deyli Tel
graf muhnbirine şu beyanatta bulun
m~tur: 

- Cessur İngiliz milleti hakkında duy
duğum hayranlığı göstermek için her şe
yi yapmnğa hazırun. Ben intihabatın 
Amerikanın lngiltcreye yardım etmesi 
taraftarı idim. Bugün de ayni fikirdeyim.. 
Bence lngiltcrcnin mağliip olmasına mü
saade edilemez. Şehirlerinizi, Kavantri
yi, limnnlnrınızı ve sığınaklarmızı göre
ceğim. lstlhsal metodlarmw tetkik ede
ceğim. İngiliz milletinin nasıl bir baleti 
ruhiye içinde olduğunu ve tngilterenin 
barbı kazandıTdan sonra nasıl hareket 
edeceğini öğrcnmeğe çahşacağun. Biz.im 
şimdi lngiltereye göndereceğimiz şeyleT 
ileride göndereceğimiz şeyler yanında 
hiç kalacaktır. Amerikanın yardımı size 
çiğ halindcı gelecektir. -·-İngiltereye satılan 
destroyErler 
Vaşington 23 <A.A) - Bahriye nazf'rıo 

Albay Knoks dün gazetecil(!r toplantı .. 
sında beyanatta bulunarak fngiltereye 
satılan elli torpitonun şimdi Atlantik 
denizinin öbilr tarafında bulunduğunu 
söylemiştir. Yalnız bu torpitolardan bi
ri hasara uğramışsa da bunun da timdi 
İngiJterede bulı..nması muhte~dir. -·-Macar milli müdafaa 
nazırı eski garp 
cephesinde 
Budapeşte 23 (A.A) - Macar milli 

müdafaa nazırı ~eneral Barla ~arp cep
hesi meydanlanru gezmiştir. 29 K!nu
nusanide Berlinde bulunacak ve 30 KA
nunusanide Mac.-aristan.ı dönecektir. 

- - ---tr---
1 n~iltere Tanca-
da bütün hak
larını m~ ha-
f aza ediyor --·-8. EDEN AVAM KAMARASIN· 

DA BEYANATTA BULUNDU 
Loİıdra 23 '(A.A) - Hariciye nazırı 

Eden avam kamarasındaki izahatında 
dspanyol hilkümetinin Tanca enternas
yonal idaresinin müesseselerini birer ta
raflı ve habersiz olarak değiştirmeğe ve 
kaldmnağa te,şcbbüs etmesi üzerine key. 
fiyetin İngiltere tarafından protesto ed.ı
diğini> hatırlatmış ve cBiiyük Britanya 
hükümeti bütün baklannı muhafaza et
mektedir.> demiştir. 

şiddetli hücumlar 
yaptılar 
Kahire 23 (A.A) - İor.iliz hava kuv

vetlerinin tebliği· 20-21 gecesi İngiliz 
tayyareleri Libv ndn Deme üzerine bir 
~k akınlar yapmışlar ve tonlarca bom
balar atmışlardır Müteakiben bir çok in
filaklar ve yan~ar müşahede edilmiş
tir. Dünkü Çarşamba günü Apolloniada 
kışlalar üzerine hücum yapılmıştır. 21 
Kanunusani gecesi Tobruk üzerine mü
teaddit akmlar yapılım$, ialnız bir tay
yaremiz dönmemiştir. Ordunun ilerle
mesini himaye eden avcı tayyarelerimiz 
dün bütün gün ke;,if uçuşlan yapmışlar-

dır. İtalyanlarla vuku bulan bir muha
rebede bir İtalyan tayyaresi düşürül
müştür. 

Arnavutlukta Berat bombardıman 
edilmis. Kilisura - Berat yolu iizerinde 
otomobil nakliye tchaşşütlerin*" de hü-
cum yapılmıştır. 

Şarki İtalynn Afrikasında Adab ve 
Assap üzerine yeni hücumlar yapılmış
tır. Bu harekAttan bütün tayyarelerimiz 
salimen dönmüştür. -x-

Amerika da 
inşaat 

909 milyon dolarlık 
tahsisat kabul edildi 
Vaşin~n 23 (A.A) - Mebusan mec

lisi denizaltı avcıları da dahil olmak üze
re dört yüz kücük gemi insası ve deniz 
inşaat tezgAhlannın genişletilmesi icin 
909 oıilyon dolarlık layihayı kabul et
miştir. Bu lAyiha ayan meclisine gön
derilmiştir. 

T obrukta üç ltal yan 
gemisi yandı 

Lond ra, 23 (A.A) - Londranın aa
lihiyetli mahfillerinden öğrenildiğine 
göre 22 inci ltalyan kolordusu kararga
hının aubayları ile bir general ve T ob 
ruk müdafaa kuvvetleri kumandam ve 
diğer bir general esir edilmİ§tir. lngiliz
lerin eline pek çok malzeme geçmiştir. 
Limanda biri büyük olmak üzere Üç ge-. 
mi alevler içinde bulunmuıtur . 

Japonganın tawass~tu 
Hind • .;.:-i n .. sıvsa'" 

·~--- ... .arasındaki hudut 
ihtilAlı halledilecek m i 
Vişi 23 (A.A) · - Havas ajansı bildi-

riyor: Fransa ile japonya arasında dos
tane miinascbetlt'r tesisi dolayısile hü
kUmet 21 Ununu sanide hem Fran.c;ız, 
hem Siyam hÜkümetinc Hind.içini ile Si
yam arasındaki hudut ihtilafında tavas
sutunu teklif eden japon hükümetinin 
bu tavassutunu kabul etmiştir. 

Frmısanın Tokyo büyük elçisi tavas
sutla alAkadar her türlü ·usul meselele
rini japon hUkümeti ile görii§ecektir. 

TOBRUKTA 
Italyan esirleri' 
nin miktan 20 
bini b.tılmuştut -·-61 inci ana vatan 
fırkası, garnizon 
ve deniz mürettebatı 
ve bir kaç yüz 
teknisven esirler 
meyanındadıl" ı 
Tobruk 23 (A.A) - Royterin hııP' 

muhabiri bildiriyor: ' 
Tobrukta al•nan esirlerin adedi bu/) 

şam 20 bin tahmin olunmaktadır. tJ 
nnn esirll'r orasında 61 inci annV':.ı 
fırka .. ı ile limanın sulh zamanı ga~ 
nu C'fradı 1500 kişilik deniz garni~ 
efradı ve batırılmış olan Snn GiobJ 
kruvazörünün 700 Jdşilik mürette 
vardır. ıl 

Askeri polis efradı ile gUınrük mctJl I 
lar1 ve bir kaç yllz sivil teknic'.;ycrı 
esirkı· meyanınd~dlr. -·-

RDMANYADA YAZIYAT 

LeJgoner oımıgan n z't 
ıar kabineden çıka

rılacak mı? -·Bütün Rumen ordu 
general Antoneskoyl 
müzahir bulunuyor (/ 
Bren 23 (A.A) - Havas ajnnsı b 

riyor: « 
Bund gazetesinin salfilıiyettar bit ~ 

men menbaından aldığı h'1berlerc :"' 
naden biJdircliğinc göre Rumen o~ 
general Aptoncsk~ da dahil olmak .:~ 
re hükümetten lCJyoner olıruyan biJ'i 
nazırların çıkanhnası hakkında 1 
nerlerin ileri sürdüğü teklifleri k' 
etmemiştir. Ordu variyete Mldırıd1' 
Diğer taraftan Rumen clçili~i bil 

'Rômanyadn nizamın yenidnn tesis 
rniş olduğunu ve büün ordunun gl.'Tl: 
Antoneskoya müzahare• eylrmic: bll 
'luğunu bildirmic:i•·. f 
Bükreş 23 (A.A) - Hnvns ajan~; 

diri:vor: Siik\in yeniden tesis cdı 
tir. ·B. Horin Siınn ncşrett1~ bir be~ 
namede lejyonerlerin tahrik ha;c1<~ 
rine nihayet vermderinı emret'lll.,. 
ver sivasetinin leivoner hareke~-~ 
vin ettiği husuc:i şeraiti ihtiva eyl~ 
bildirmiş ve vaziyeti aydınlatma1c 'J 
hUkümet ile leiyoner t~kiJAb a~ 
j{(jrüşmeler yapılmakta oldujuntJ 
etmiştir. 
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