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lmuyu sahibi : St..'Vl~b'T BlLGİN 

Başmuharrir ve umumi nesıivat mUdilrO : 
HAKKI OCAKOOLU 

ABONE $ERAlTI 

DEVA 1 MÜDDETİ Ti.irl iye için Haric: ic:in 
~nel 1400 2900 
Mtı a ık . . 750 1650 
<~u 1 c ·nuş oüs ı lar (%5) ıruruttur .. 

Urlalıların l 1eee' li 
yardımlc : 

·--~-_) 
ll"n mti der c tından mesuliyet kabul edilmez Cilmhuriyetın t>t Cüm1ıu-nyet f. et"lerim• bekcl.ııi ıabııhlon Nkar siııttsi {Jn%et1>tlir YENt ASIR Matbaıtımda hasılm"br. 

·-

l ı1. a b e 

Alman tayyare
leri Sicilya bo
ğazında birşey 

yapamadı 
-·---

YUNAN MUVAFFAllYET-
LERI DEVAM EDiYOR 

·-
Yunanldar Te
pedeleni sanp 

Romanyaya her gün 

40 tTen Alman geliyor 

Türkiye belki 
de taarruza uğ
ramağı bek
lemiyecek ••• 

BiR LONORA HABERiNE GORE 
---o--

Bulgar lııt'aları Tür. 
iriye hutladana tlof-

ru ilerlediler ••• 

Alınan ıanareıer; daha ~leriye auııarısıan, Alınan ... 
mtutalıll,,,,. .ua11 lıerlnln ,,,,.,,.esi ,,_.,, 
oıaraıı lnıllcuuldığı ~eçtiler se1te1ıı· addeclUmenaed· 
zaman alınan netice .~ nl lltlyarmllf .. 
laep sıfır olUYOl'.. Berata d:~;u Uerll"OI' LONDRA 16 ( A.A) - Deyli 
Alman ha' aclhtmın İtalyanm yardı· Vlf " Meyi gazetesi Almanyadan her gGn 

lıUna «İUiii haberinin fücriuden bir kaç ue $imal ceplleslne Romanyaya 40 tren hareket ettiiini 
laafta gcNikten. otırn ıuha~et hu. kıl\: htildrn IJulanayorlar yazmaktadır. Bu ıazeteye s&e bir 
\'~flt·rin Al ılcnııdc h:ı1t·kl·te gc~:t~lc~· Lond • , 16 (A.A) - Royterln Ama· Türle --L i f T .. rki · harek 
aı o 'Tt·ndik. Ahnmı hmlutlnruıdakı bll' tl k h d d dak1 uhabiri biltUn t«U•1 ye ı u yenan ete 
ta:n~ rt• ıııi',darundan ~i,·ıh·a)a \armak ~ ~ h ~ b: ~ anlı1 .1 geçmek için belki kendiıme taarna-
\e orndıı ut m;lnra hashunak İ(iıı bir tek lıınalctc P fdukl yuncb"ldf T 1 dr· zun vulruunu beklemiyeceğini aöyle-
Pn kafi ,.,dnwk ic.ıp cttigi halde Al· 

1 
mc ~~· arını da ~yorclu epe~ mittir 

nıan tı '\,. ı-elcriniıı evkolundu:u lıal>C· en t: 
1 ~ura arasın . una ar ~ Y •. • . . .. 

rıylc ise ha 1 <lıkl. rı tarilı arasında ol· kılom tr ılcrlemışleı:IDr. Tepedcle? .Yu· etitmlf bır mılyon Turk orduıu 
tlukı,:a uzun olan zamaııinr geçm<' i. '\a nkanlı hntlnnİnkın onb. kilod"!e.tred ~ynsındle Trakyadaki çelik dıvarlann arkuın-
AJ 1 k 1 . a tı!ilhr. mm ı va ısın e unan t· d h b l 8 rd ·· nınn lıa\. ılıı,:111111 umumı o arıı ıır .. . .1 1 1 d' a azır u unuyor u o u mua-
k""'n1"'k . . d l ulıındu .. •mu ,. ahut lar ıımhım mcV7.ı er zaptetnı er ır. S • . "' 1 .1 c1 ] ,., ... (' ıcın c ) ... . " J) r d' • d d tt l la t h . o ' 4 ('t( • ..,a u" c 
Alman ta:D aı·ceilcrinin Akt\cni:ute t: ı . "'" .' 'n _asıı~ c. e a Y.aıı ~ a • 
nıuna ıp anı IM!klı3 erek hıı rnl itlt•ı j ım· kını ~ttaklerı m~hım mcnıler l'. unanlı· 
•uda it drdiklcı iu · a ıl t ıı. k itib. rh le lar ~lıı.ıc geçmlşjır. Yunan f:uırnm.ı Be· 
nıbhimdir. Armık su Htr ki ıkmci k mı· r t ı hknm tiııde~ devam etmektr.dı . 
ııun ilk on unluk deHt' imi~. lıı~iltc O r ' a d larmda " ddetlı topçu 
~in Akdeniz clonannı.l kuınandaıılı· ı· Jlo dır. Yunanlılar yuilı.:roe 
IUQ il n etti !I gıl>i ıe~m:ı hou. nmlaıı l "' ı: ok hrup malun alnı ır. 
hülclcr del unh ı.nreltc ;. ,•ip <lurnıu • Su l kuvvetleri blittin :ıımal 
la, Alw:ınlarm ıı ud l \ :ıkit gc im i ( S u 4 c ~a1 fedf' J 1 
olması iı.ttm.llm n•• inek~ ha 

acılılmıa bar lı..eşmekee ac ınde buh n· ' • 6' iZLER eu· ıuM HAVA u ' hukınu ıe \amıak el ıha do~m1ııı . • ~ 
Esn en epey zaınandan bcrı, ' nı 

J r.u ız. miitnı-ekc indeı~ _b1~ !arihe kı • ı• ı •L r. ı YA'>Tll AR 
dar hı alt re3 c k ı gırı tı ~ har k lta J~ ı ~ 
A .11 ianarcciligi a1ııi kcşıuckcsi ~o · ----·---
tcrnıektcn 1teri kalmamı tı '\ e lm:.. ll Ct 

harbi, nıiısfakil bir ha,·nrıhk bakı• un· R . J K 
dan n ıl takar ve istemli bir şekilde l u· 1 L r, 'J Oı[D, a
nıtcmccliti, l aııi tal yare ilrumıd. n hak· 
kiyle j tifadc edemedigi için hal reli , e l Rotterdam 
dikkati l'elbes lemektcydi. e v c 

Müstakil hava harbi tcknijcindc te İr· 
li hl( bir yenilik yapamamı olan Alm~ • dd t) b 
havaaJı~nm ıenel kurmayı, bombam.o şı e e om.
tahrip kudretinden istifade ederek hır 
takım işler yapıyor göriinmliş \'e l(Örii· b • J d 
llÜyona da, hakikatte ciddi \ e harbin a an l 
netittSi iizerinde müessir olmaktan ~ek • , • 
Uzak 'basit bir mahiyet ar.ıetmektedir. p 1 lsat llm 

lnıtiltere) e karşı girişilen küçük bil· eıro tes ına, an 
Juk bombardıman te$ebbiislerinde, de· ue tayyare meydanları· 
niıler üzerinde yuriituımek ısteııen blcr na hücum edUdL 
kAs hareketlerinde ne l apacabrını stı ır-

lier gii.n 40 1'agon Alman askerin"' 
geldiği Roman11cı11G cıit bir n.ıtn: 

Genç Kralı cınneai o1qıyor 

TÜ .KiYE TEYAllUZDI 
EN YÜKSEi HADDh,DE -·-ınış, yahut kendini ka'\ twderek gt>lişi . Lond~, .16 (AA) - Hava nezareti

ıüzel ısaia sola bo nııa \C mana.<;ızca nın teblı~ı : Bom~dıman ııerviıdne 
&aldıran muhariplerin bıi,i)etini gör· men up tayyareleriınizin bu gec~ yap. Bı·r Balkan An
a.ekte hi b·r glıçliik )oktur. o kadar tıklnn hUcu?1lann ~lıca hedefmi Rur 
ki biı- hartt o~umında \el'a mancnada havz . te:kil etmi$tir .. Bu hedefler pet
ku\\etJerini bu tanda kullanan bir ha· rol tc ısatiyle blr ic; lı~1an ve tayyaı-e 
va komutanını ) alııız terfi hakkından •1_1eydanlandır. Y ~eki si~ ~kua J(eti-
•eiil, fakat askerlık serefinden de mah· ı:Ien hasarların müşahedesını ve tesbitl-
nuu dmek dnim lrnltil olabilir. ru zoıla tınnışro da bir çok yUksek infi· 

• .. lAk kudretli bombaların hedef bölgele· 

Akd .. nıı ı lr nntlıvarnk bir çok vnngınlara !llC

tanb teminine 
çalışılıyor 

llBllZLER IFRIUDl 
iLERLiYORLAR ••• -·-

Habefiııstanda 

bir ltalyan ka
rakolu daha 

zaotedildi 

SiM &!! LA 

lllllll YUBOl.ll
YIUll IELEI iSTEDi? 

Bultıaristandan 
t(eçİp Yunan
lılara hücum 

ederlerse ••• 

Berlin, Yunaniatana 

sulh tekli/ etti 
o., __ _ 

Almanya Yu
nan zaferin· ka
bul etmi ~ibi 

•• •• •• j{Orunuyor 

ALMAN TEKLiFLERiNE GÖRE 

Yunanistan Arnaout
lalıtalıi lıa~ncını 

muhalaza edecelt 

TllllClnlstan 1*arafl .... 
IMn eımell w Abna9 

garantisi altına 
girmeli bnlf-

Londra, 16 (A.A) - Deyli Ek...
ıuetesıne göre Almanyanın AUna eı. 
si Yunan bUkUmetine aşawdaki sula 
sartlannı tekJi{ ebniştir. 

1 - Yunanistan Arnavutluktaki ... 
laD(lannı mııluıfaza ebnek sartiyle ... 
bauıuab dtmlurarak askerlerini teıtıll 
't: l>itarafbtnu Han emelldiı-. 

% - Yunanistan 1nıtilt<'reden GbM 
_, -·--- dahil olarak ku\\etleıini l'unan top..._ 

Ertıre ve ıtaJyan soma• Almanlar Yagoslaulara !arından ıeri ._eıouesiııi istJ!mclidir. 

Hainde muuaffalııyetlel' Efede mahreç ue İ$1ıod· 3 - Almanya im şartlurm kahull ..._ 
deuam ediyor.. rayı da uadetmlfler clirinde Yuruuıistaı\8 ~C!ti bir 1!-ly• 

Lonclra, 16 (A.A) - İngiliz orta ~k Bclgrad 16 (A.A) - Royter bil- taamı:r.uı.ıa karıı ~anmtı uXtte'ktiT. 
orduları karargahı bugün öğleden sonra d · · . Ytın. nıiitruı Almam nnm kendlleriat 
Kahirede ast wdaki tebliği neşretmiştir: ırly?r . al~ ala Belgrad ah ~ar:mtl .._et di~ ı 1cml k U~iı> d~ do 

Eıitrede şimnl cephesindeki kuvvetle- • Y~ m ~t • n m - (luk1an ftkibeti bilmektcdır. Bir Almaa 
rııniz ileri hareketlerine devam ctmkte- fillerine gore Hitler Yugoalavyaya $(aıantisinden runan ınılletinin duycta. 
dirler. Keren etrafında takviye kıtaatı f S 4. Salıifcd 1 'hı nclreti bu 'l:a?.ı, t 17. h <'tm<' tedir. 
muvaffakıyetle tahşit edilmektedir. 

[ ~ 4. - SaJ&tJff. l 

llGILTEREYE YAPILll 
SON HAVA HÜCUMLARI -·-
Alman tayyare
leri büyük bir 1 

faaliyet ~ös
terlhiyorlar 

Bu,.,. pelı azdır. insan· 
ca zayiat yoJı. Uç Alman 
tayyaresi düşüröldL 
Londra, 16 (A.A) - İngiliz hava ve 

dalıiıt emniyet nezaretlerbıin tcbliıti : 
Diln sabah ve iS~leden oııra oozı mün· 
ferit düşman tayyareleri faaliyetlerde 
bulunmuştur. Bunlardan bir tanesi şi· 
malt İskoçyayn ve bir diğeri de şarki İn
~iltere sahiline bombalar atmışlardır. 
Zayiat yoktur. Hasar pek azdır. 

) ugoslav Kn 1 N b b 

llDE~IZDE HAVI Hü
CUMLARI ŞIDDETLEIDI ---·---
Malta adası mü-
kerrer akınlara 

maruz kaldı 
- -· 

SON DAKİKA 
•••••••••••• 

Alman hedef
leri nereleri? 

Romanyanın esııt LcNNI• 
ra elçisine naZGl"Gll 
SelônlJı ue Botazıa... 

tiri bina yıkıldı llasCll'CI Londra. 16 (~ ~~ - Müstakil 
r Son .. 4. ciı .Çehifede ] 

Öğleden sonra bir duşman ta~ yru·e te
şekkUlU Kent sahiline yaklaşmıs, dahile 
girememiştir. İki dU man tayyare i dil-

• ' - - şilrUhnüşfür. İki avcı tayyaremiz keşif 
Alman OPdalCll'I tallnl UçUşUndan dönmemiştir. Bir dUsınan 
OÖl'ft'elı hazll'Janıyol'.. tayyaresi de şark sahili açıklarında dafi 
Falıat- ~~alanınız tarafından düşUrülmüş-

~--•.-.... d ' A..u. Fransız aıanaı bıldirıyor: .... !1.-............. a IHll' .. .,.. Londndaki RamanJUUD ..W .a. 

Alıw 

. ••• 
taın/ftreleri ıin kapatnuığa 111 ı ffak 014 ıadtğı Sicilya boğszını 

göaterir luırita 

Londra, 16 (A.A) - lnciltere Bal- GECE YAPILAN H0CUMLAR 
bnlardald Vuİ7etiD Wdtafma b8Jilk Londra, 16 (A.A) - Hava ve dahili 
bir teb,.,,.. ve dikkatle takip emaelde· emniyet nezaretinin tebliği: Diln ge. 
dir. Tilrldyenin uimJI. vu1yet1 .... [Sonu 4. eti Sahifede) 
lnnda ....,.edilen ...._ler ve ~ 
t.an1a v........., v .. oaıayp " 
Tlil'ld)'e .,...... bir balkan antantı 
yapmak ~le ...... balbnWa Ja• 
ydmuma mani olmak için Ankara IMi
ldimetl tarafmd..ı durmadan ...,fedilea 
pyret)er huauai bir aJüa ve hakiki bir 
memnmıiyet uyandırmlfbr. 

Evnıng Standart diyor ki: 
Alman ordulan Atlantikten JCarade· 

nize, balbktan Akdenize kadar tallın 
görmekte ve haırlanmaktada. Bunlar 
225 fırkadan mürekkeptir. Ufak millet· 
ler böyle bir kuvvete mukavemet ede
bilirler mi? Evet, çünkü adet modem 
harpte imil delildir. Bun1m belli haf. 
h miaali Afrikamn timalinde ,_pdan 
harekitbr. 

YUNANiST ANIN V AZtYEn 

Evnina Niyuz diyor ki: Yunanleta· 
nan vaaiyeti deiitmemlttir. Yunanı.tan 
hayati menfaatleriDln lnallterenin mea. 
faatlerine M ~Mlar baih olduiunu anla
..ı.taer. 

• 

W YGl'alı pefı az.. sisi B. Tibea, Sunday TaJmİlte Wr 
'\falta 16 (A.A) - Tcblig: DUn gece m•hle nqrederek Almanyanm .. 

d'ijman tayyareleri çok yüksekten Uç anlnalceyf hedefi kolladıimı ,... 
o fa Malta üzerinden gt'Çlllişlcrdi~ ~m- malmıdar Bunlard biri Sel.:.-&. 

atılmadığına göre buıılnrın lırtılqaf • • • .... an ... ..., 
mabadile geçtikleri tahmin edllnıekte- dijeri de boiazlardll'. 
clir. Avcılarınm:.dcrhal havalıınmışlnrdır. ~ünkü bu iki yer Muıul petrol 

[ Sonu 4. Mi Sn1ıif P.de ] lruyulanna, Süveyte ve Şarki ,Ak. 
denize kolaylıkla hücum edilmesine 
m6aaittir. 

/ngiltereye yardıırc 
hanununa ancah 30 
ci yan azaıı muhalif 
Va lngton, 16 (A.A) - ödünç Y~ 

m<' .,. e kirnlanuı kanun projesinbı mU.. 
keresine hll§lanacaia trUnGn arlf--
1\yan mec1iıinde1d muhalif aza mUcad. 
le) i hazı. l makla 'c elde edebi1ecekJe
:rı reyleri ııaymakla me.,al bulunUJI_. 
lar. En mfuıait tahminler bile muhalef• 
Un azamı 30 rey kazanabileceil meıll .. 
:r.mdcdir. Veler'in nyaect eltili .-up 
B. Ruzvelte verilecek salAhtyeilerl t.ı.. 
dit ve Jnıcıltereye gidecek vapur bil» 
}erinin himayeai için Amerikan pmt' ... 
rinin k•dla••hnaemı meaecılen lld ... 
kabul f'tttnnele çalleecakm. 
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i 

11111'.E 2 
fLUC CCWWW ;a:co il'fJlidU CŞQ 

··İKİNCİ KISIM •• Yazan : Şahin A.lıduman 
............. , ...•...... ., ............ , •...................••••••• 

6-
-- lsteriik, evet isterük! •• 
-~~~---~---x.x:~-~~~~~-~~-

Zorbalar a31alılanmıştı, Padlfala Hicaza gltıne
meıı, üç mel'unu bize vermeli, ısıerfilı diye 

bağırı~orlardı.. 

• ... nnemı 

YERi A.SIK 1941 -1? StmAT Pazartesi 
it &Ll!5 D 

ŞEHİR 
V er2i k nunla
rında değişik

lik var mı? 

Bir senede 6 mil-
yon metro bez 

ADERLERİ 
~· ehirlerimizin ıslahı 

Son seyliplar istikbal 
için fay dalı oldu 

• -

MAN ADAH 
lstanbula bir tayin 
Mnnha viH'ı,yet idare heyeti ftuıs:ından 

Necati $umnu, İstanbul vllAyet idare 
bereli Ctznlı~a t~} ln edilmiştir. 

BİR TÜRKE GÖNÜL VERDiM 
B'OYttK SARK Fll..Mt.. 

TÜRKÇE SÖZLU • 2'tlRXÇE MUSiJCILI 

La S 

Alman tayyare· 
leri Sicilya bo
ğazında birşey 
yapamadı -----·---

u 

Deniz 
· azinosunda 
Perıembe alı anu 

Jeudi aras '' ''. .. . 
~ celerJ 

MıuaJap yemelıJklı.. .. 
llıl flÜlt e1111el anoaJe 
edUlfted l'lca 011111111'. 

(391) 



17 !UBAT Pazartesi YElff AS'lft SAHll'B J - • 
S'IHRAT KÖŞESİ ftıldlft An.Urı pedltl 

U.!.l:..ll\. 
Amiralin 

. . . -.......... . • ••••••••••••••••• 

Emri f ekimlikte .talkin on 
---x~x·--~---

- - ı<.y. ı<---
lialen Jaııonyııd milcrimlcri ,.8 sabo· h ııı ,:Juıw n~b tç lcri bır İt~y:m e..ı- On kltap!ardA teııln derlPr ( ' ,, •urd~ll. J•rdi .. 

ardinya ve 
adalarının •aicılım takip kına iki •n nna kanun 1 ini ıuntiracnc.tl~ 'e orsılo ar:. İtal: •halka verir talkını illı.• •• lti h " .\ Talkın dlJl]Jy ııa.ı.ıann lert lı6-

ttıer'l bul ktaclır ri. !ardan biti ın nar ı 1nr:lllı k , ndımııu gımncl, ıtolu in diye .. Fakat buııuıı a..ıı n< rcr bker mwdaıı:ı çıktıktan IOlll'll, lı>-
ııefst Japo=a Japo~ tab:fy~lindo olan- , tun. .• '1lr !nı. !ı.t :ı• ~ı ı>lan ku ıı?ıı· o!u ol.fün, halia TUrk ! ıall.ın ol- notl:ı.ına Uo talkın vernıak modıw ııeçU. "•x 

alta 
arihi 

ları cüriimJ, dir . \ık(\m eden kıı-. <-, ırı l.obul ~mı~ .e karQr ,·cr•.ıış. duK<ı ş!lpheslıdlr Fa~aı uyanık halde talkın verıuk USU• 1ııailıa layvaı !eri tarafından ıiddetlo oldu ve bu krall.ılt etrafında Kanısı. 
nundUT, DiA ri ~ '~J:dan soıu·a Ja·ı' fi' r. !çeri ıılrlncc, kııı ... ,cfa buhuı.aıı bit Bu tabitlıı, elüw ~ Lııt i.· 11 ı. lü htı1A vat<lır Ve • •ergi almak uaullln- bombardıman tdllıne beşlnn•lan Sar- GaribalcU ile Vikt<ır Eınmruıüellıı ç.q. 
Don , aı· Ufuzu aluna gil'f<ıı bnl çavı tnııili• allı:>yın uzaı,nı, . hütllrtlll l?lr erd de fl!Jln~ ı olduitı.n ı de ı.lduAu ııibl • •a ıtayl• vahıtt va ta- dinyıı, Xonllui •daaulın u ndadır malan yeslnde btıA ltıı!ya kralh. 
Cin eyal~Ü:riııfe• Cin SO't veya tabliye- KL""lnncl.ın, d~mi~ ... Biugwye bo' her kes bilir. Arıcak 0 tUrlil tal' ·" ılul uz olur. , .• b\t adadan Bonlfacfo boı!azlvle avn- iiının do~"'ı temin ~dildl. 
tlndft ol _,_ uh 1 ederek malı· dcld"ıız ·'ahır ı:-tır<lınız .. Sıza a'1<erl diri dinl oldı:Jum kin onı de!ıw- Vaııtayle tıılkında, hutan ı lr ede- lır. ' * 

• n,,,..n ın ıı <eme .. · • · d. be ır· · · ·nı hl '-•~-- be~•- ka"'· '-•- hl •-m !mı b'· ... llir •- -~·-kfın ede k . 
1 

Birincislnln ahkii• c!Li -mı .ctird . Sun ı n es uuzım, 1ı C ~ ,,.,,.. uar =sedeme· celil Q te "" o yan .,. ua vu . .,.........yn ad unııın o anlarla ALTA AD 
ını in. n :u.unc ur. ıır. ııırıılıı.runı j•1',} elbl•c ıılydlııt •. !leni ne yopananı:ı: mi,Ur, ll&Dnc:darlm: H_ayllce :tıl geçti, Bu UAcı içince iyi olacaksın, derler. kaplıdır. Demir, ctnlro, antimon, bakır, Son ıı.ünlerd• mlhveıcilarln sık, fabl 
dVierı~:ı,tJ:.;;8:ı:ı!ına ıııı 8 aya...'., ,·rıpın:Z.. 

1 
. . , k bir ııece arkad~arla birllkte, t Uıııbul- Hula lnımır~a ıı~kteıı iyi olur.. Bu kur un ııibl ınadenl re• do 2cn,ıı!ndlr. neı;ces!z hava hliewııılanııa ~ 

laıunı t ı lngiliz allı•) , ' u ı.uı.mı~ "' g-..,M• ~u i!aki Divan 7olı.ıııdaıı gec;erelı: D yıwt tUrlilsü UfUrUkelllerin mwıkalannı pek Ac!Jı clnrmda l&rdalya, orkinos, ıstakoz Malta, Altdeıı!tde Slcll)'911111 Ctnubundıı 
Ilu ıktlclslnde ucrımın a0z hakkı,,ce\·ahı vcnni•: me~·danına ;yakın biz yerJo ayn1ını.~tık. beıızediRI için ı:erçeklen heklınlikW, ta· avcılı mtihlındir. S;ırd!nyalılar Akde· kliı;Uk bir adadır. AltdenWJı '8rld Akc{., 

nıtldafııa lıakhı J)C'k mahduttur. Mıızn· . • ıBlz. .ıırler !çlnd ı n tladı ;ınıı Yalnı:ı ~. tam da rahınetll l\'l:ı.'ı· bil mutebu tutulmaı nlzln çok &ld il kıwınlndmdirler. Bu- nl% , •• ırttbt AJccJ.nlz ı.nt almıda Tu.ı 
ınllda!aa kili ktıJlanıuniz. Dilinin di:in- <dvUl"1i ulr .. ymıyoru~ •. On!ıa: bızlm mut $cçket pa·:ının en •on gllntinde Vasıt:ısı talkını ela tek ar ıki tiltlU raıun nalö.ın wıhı :Mllilttan 5 asır ev· nıa ile SicilJ'e ar da lklye "7nlcüll 

• d "ii, nabka ı:ı v lıafuMmm mils:u• I ıelırunnudır, Sıı de yerınıze ıııdin. : tomobillnln kalclıi!ı yerden c<:crken, pyırırlar. Bir !UrlU..Unde, kuruntudan \'el Katt calıların rıdaı1 hıilasl.vle baş- n dar yerinde bulunan Cebelüt. 
do ~deblldli'i nls\x;tta kendisini nıUrlq r~l•ı'1za bakıP ol. l'~~r. vlvccck lıı~ l-arşıdald sohkt;uı bir Sel çıktı, adunı hasta olmU!l adama tokzıır tekrar, ger- Lv. Daha sonra ftda Romanın bir vilA- tank ile SU\·"y' ,,. Hfııd4tan yohı 11a .. 
lııa eder: ı:~·dMI .

1 
hUkmU terıı.vlz , ~ı 1 re ibti acı?ıı; \ar.a. sıze hen-m bu· ,r;yU ·erek ıdur• emrini ,·•rdl, •oııra ç kten basta el Jtilsln ılerler. Bir ln8Dna yeti olmu~ ı•e buradan Roırtaya külli· rinde pek mUhlm mert ve ticari blı 

\ ı• rnz cıd 'e<I •n veıilen CC7.aYl )ın 1< 

1
. U \'Cro~kJerdır .. ' ~a~raralı: : kırk c\e(a tekrarlanan bir öziln !es ri t !il nlfkdıu·da hububat gönderllm!it!r. ıne\'Jddedlr. , 

• d r , ~ ıhk\' . !yelini Bu ku· A~llı:A L ili\ Ul~A .' -- Yarm, ~ Doltlann ııenl götUr!ip f(lbl, kurun• 1.1dan hııst,; . it çekten has· Orta nın nl tda ada bit mUdd•1 Mıha aaaa çok tıkldeıı ıı.z-t ıne""11ıa 
n , i<ı tah vle dilcı-~rek 0,!n .. cl•r. 

1
. Fı . ıı ·n <lıınk.ı cloua1' n.,, buı:Uukll bırektıl<lan vakit bljylo karanlıklarda tıı olmadıl!;ına nlb:ıyet kanaat ııetlrlr~ Ai'aplll!'Dl elinde k&lılı, daha smıra ada- !dl. Mlllt UOO Jıl F..U.ellleı 

DE.\, LE. n.E''l R sıNDA 1 ıiclve n~ıırı Aıu\rnl Darlao ötedçu ~·apa yelnıa kalııcakSın. O vakit na bir t'akat en mut('ber talkın kw-unıudan Y1 Papalar ldat 6tiler. 14 linci! asırc!a :Malt:ıda ıntı.ımılelteler tesı. e ı erdi. 
nts Fl r lherı Çin tı'mııda Fr~ız donanml.\Sl· adam ııU.vlo ativllr c<k.. ba ıa olanın aklııı.ı 111Uracaat ederek, ftda Al'AJlotı kralına ıı~U ve t. p.myn Eonra aıra•lyle Kariatalı!ar Romalılar, 
(; 

1 
ı ı.l ı: ııuı.· ~ ·anıla n vapıılb hio: ıetlı:rle !amayilı etn~ bir V9 ııılkıtı ıhzlNini nlhıı~eıu. knı!ıır ona alıl!mın ned kuruntu eri ol• it !va muhııı bı>J 1 uıuıınına kadarı.. Bi~ılar, Ar11plar, Nonnııİılar, ~ 

l 
1 

di ini a. ~ dnkı e keıi lhtllafııt hal·, ,len" ı.ahrıu•1nnıdır. 1916 ela SelSnik, t<:ktar etti. Sonra n&ln ııalılbi anCAlc chıJ!unu anlalm•k , .• b~lalıktın kuTl.ır• ıı:uıvolluın 11lindo kaldı. 1713 yıhnda yollar bu Adayı lıı!a1 Uler. RadosWl 
· ı:.:...fo 1 nptı , \'e ııönd ·rıliı:I 1017 '· ""Vnchın cephcslı1da }ataı-lık· akıl UıDsından kurtulm114 ı.;..nların maktır Avu tury nın oldu. 172 da Avustury • Kanuni Sulıan SUlqma tan.fmdaa 

r ı I ii c' e• tir.· 'l'okyoda'; J pc-1 · iM u ,7ç.' hu deniz e;k!on1b,arb! J93!! vaııablldlklort ıdht bir kahkaluı ntanık M eli, genç bir b YMtı, iwınıuJaıın• Savua dUkannı Sicilpvn nı.ı.ıknhi\ bu :.aı:ı? ·• Osmanla lmııaratorluluna ~ 
l 

1 
heH•li h '<:hı gel n :f'r::wsııl 'ı d • ,, nllık pa,\ ~ ın <'rışmıs ,.e ıne1d:ındıına r;ıktı. O zaman Topbo.şuı. dan yn~lı bil' odamın :ıbah tuval hı! adayı alma a nı bur etti. Böyl - lı ~ •ilMI $arlkea, Rado9 .ıJvalyeleriııe 

· ıım lıc' ıl., i .,\duk~ıı , i..te,·a: \
1 

, ~ ' e•ıne hu '•' ı 11c r.•lıniş· cı., hulunan ..... haneden, ıarnreı:ı di~·· yap11rken lılıdcn blıe sal!: tarafının y\1- dinya aı!ası S vua ve Pfodmont ile bir- ~altayı 1·erd!. Kanuni Sulttlll SUI ymm 
b zhıU.-ıl · ıJ ,(ı ı ın .anra. h r ıkl tir. ··hcrllmi~ ~·e Ol'MYll l(lnııe • den önct ıUnde, kolun<!& ve bacai!ında feke üt· 11\te Sıırd!n,va krallı :nı t kil cıtıniş zıım:uıındıı. l.-Wta Osmanlı dowınınall 
h \el lııı r muhl' "" nn .. Bu ı:hl. rraıı ... -nın "k•üı;li tUnlerde oııtın ııck iri taıııdıj!ım b!r ktns• oldııliunıı rnd$nı ''8 dlli tutulduğunu haber alır. --- - - tnrafınılan muhw.ra edildly e de Tut1o 
•ada ı 0<>nv ruıı ,1 ınyıının bu ııı·ıın ı 1 F , n ,, dırıı ., "ıı 11<;n orı!i· ı u em• nl&dıı • Bir hafta ı1o. ıı o da tuvakt esıııısınc!Jı dA clel!i], ı:crçckt n ha lı.Jıkları\a e.n ııot r Wn ti e muba 
rü • nlı ,.,.z veı 

11 11 
ahulll prt ı-.,,11 ) rl yrt .ıi. h.ı\atıı ,., bdkl ıle "" ın lıut< H.1:Jml rın. !Uzıımııııa ıııiı-e. lı:ısl· la- avnl ıuı etle f lce tuLulur, s11s ıöylly• iyi talkın budur. Hn t n ntteden kal :nldı. 1798 yılı hazinınlnda Naııo\. 

, e r · ur ı iıı' w<ılir rına \'C'rdiklerl talkın, bereket verstıı, mes. Faktı h:ı.,"tl\lıJ!ın ~tm seklini aaldll!inl anlatmıık, ılılcın ı\e lilrlü lı yon M•sır se!er!ne ı:iderken bu ndal'I da 
',, , lı.a ,, d n 'ıu işin bal~ rli 1 •Fr .,~ el" ' ,' ':". c;onnııını.nı~ bi>vl~ .nell'etli d:ğildlr. B'.r zarnan ~- toınaın bilemem~! ırlıa lı •tnlıjtı taklit edecdinl lzah etmek, o \•nklt hasla. taptel nblL 1800 tarihinde Malı.lılu 

·o " ııinllsi olrluı;-u iç;n heıoen .~:,·et..• cc ı..r cccukJru:ı, Lu ~ "ı•l',lcrek vcrt.ll• laları ı o •ile uyutarak uyku lcl:ı.· cd"rl en mutlııkA b r · Lş ık yapar, ıı..ıcllsl için kıymetli olnn hlr bllııl lca- fnııtUz donanınıı'llnın yardımi;'le Fran-
t uınls. Fakat I-'r rnnz murtl has! ı· /l,hı c,ıı cnıirn "• . J:\fot)a,kn .mııka,·cnıct do talkuı verınek ııtk moda olmuştu ... lııtfnrs dudaklarını O}'lll'ıllı da cıka· Z&llJP, mulıııkemul ıtrJıl Jc.t. llekim de ~ıı hAklmlSetlndm kurtuldular; 1n:ıllıe. 

, · tlı. ,, 10 clnlın:ıktnn kcn ıl nlaın • «lce<>k n . G nıl.r,ı :ı.ı clilşm:ına !es- rakAt o zamanda ba$talar bu tilrlll tıü- raıııu ve buradan .v:ıkalanır, hutuına tam manulyle bir ekıl hocası renin hlmay <illa ~- Soııta 181' 
ı. •;ın dnıi e ·1 -inil.. Dır ittin si;e •C:-:c- km hını l·tan glyRde hekimleri alda· O vakit h klıll kendisine 1 talııtuı olur... Par!• muahedesi Maltın~ fnıı!ltereye 
Ja rr:v .nın ..,.~li Hak 1 haı. ı nı.ııizi t -liı Pclııı dı;·e tir Pıııır \·erır· tırlardı. l°ı'I<>SelA bizim ders ııördilıtümüı tıi~ıı ııerçek~n ohnadıiuıı birer birer Bat ıltrw ııeldi.i(i vııklı falan lliçtan h'tklnl tasdik etti 

ılevlutlcı· lnıkulrun<ln • ınc1Jy0 k,u1ar ~!\· •cm 2inlıar •uııı-uınl:, bard·ct eltiiU· 'e 11rncl.1, ı nm ~n ıneshur ıinir ha•ta- izah edeı-. b111•anın felce tutulmut zan· yutmak, biraz tla, UfilrlikçUııUıı muaka- Bıı.e.Un Maltıı ~k milk mınel sureti• 
~ıW• 11 k bir rl1 etten b.ı~ bir '"bu rm"I i !İ\t k '"r'lı"'m~ in nına- lıklı.rı hoeıılarmdllll biri, t,iu talkın lıf>lll~ adalelerini blı·u birer hareket ıım takmnk ~h\dlr. lieltlıne ~!der de tahkim .dllnıls bulunmaktadır. 
t<w d 'ilılir. R ı il~ mllrk11l hının şıın• "nız .. • ""'uli.inU lılretnıe\: iı;in, hasta lıJr bdı· tltiı'lr, ı;ız~ı glfael yl!rUlerelı: U. merdi- "- a~rısının nereden ııeldil':llll onun - Buranın b •lıca m~b!Ulml Paıateıı, 
dld tı <>L:>uş bltml• ..,~11yorlnı·. Fakaı C:·'' c•>11 ı clo "' a)H \ctdiı:ı son ııı iptio\lzm• il uyutuı-, ona uyku içe- Vf'nlcrdeıı lıalıçes·e indirir, ıenc; b&yaa le verec~~i iz.~hııttan öArenlrseııU, alt· ıol!an, bububııt, pnınulc ve mt>YVedlr. 
<\ınerika bu i i "!Jı;:ıınnba ile knı ıbrn· Prnh' v '1iııi tu nu:ıl r. $iındl h:u·iciye· tisind• talkın ı·erlr, conrıı lııısta kadın he.1<iıninin llnl ..kıp dlllyle de ~k· n:ra 9eben olan $e;·l~rd~n bçınırı:ııııı, Adaııın idare tnCt"kezl ı.a.hca l!Mııııı 
•~ım ll<'k Jx •c , ,,,~ktuliı. ,ı.,, l: ndi men brına ı,;;,.ı •ııuncu hocanııı k nıli•lıı• aö~ledll':i iılaı·I, ha· kllr etilklıtrı IOllra, helıl1'1 baılta ite ıcl• dn lı:llldlnılen kaybolur. •izin de bl]gt. ValeUadır. Malı.. aduırun umumi nO,. 
bı:iUt impnratr, \ıı'· ~.uvvcık~, Bm· < • 1 ' ~ ·•· • '" beri Y<• u• • .,. vaJllU'. fakat hoca ııf· der. nl• artar, mııhakemenlt kuV1•t'!tlenlr. fo<u 241 J,;nl I? t' bulunmaktadır. 

~atl\"O •i -1,,.,., hı"' ı. ktıraja in~ 1;1. •,p;.; • • ~tr.c:m Jiıı.·c .ı ··ı.ıar·ık, R•r.e l•ut· s '1 tJı k untudaıı ı:elen lıutalıltlar· O. A. t. il. -

(Altınrüva) 

aş 

kolo yasının 

Eczacı 

bir damlasında 

Kemal K. Aktaş'ın perileriyle 

hdô.l E·czane ıntn ı:u ...... ~Adi rtirldF•niB .. vMıU hb-z f 

{RO) ını hir nat hnrik:ı!!iıchr 

j 

Doyçe Oryent bank 
I> RE S D ER HA K 

t Z M l R 
lerkeıl : BliliU.lli 

SlJBESI • 

Almanyada 175 şubesi mevcuttur •• 
' ...._,. " lhti711t ııkrMi 

ı;ı,500,000 R lihsmarlı 
lusklyede tulıelerl: ISTANBUL ve IZ•ll& 

Mısırda ~ubclerl: KAHlRE VE ISKENDUUYE 
Uw tllrlll oonl(ft monmclHb!ll ifa ve kabul eder. 

... -.ıı ........ sm::,ıı, • ·~lil!ım ............... , 

IZMIR BELEDIYE.sl.Nı.. •• : o o K T o a 

T. iş Bankası 
KöçUJı TıutırPrıf hesapfal'ı ı94ı Url'analye pUUn 

KE'!IDKT .ER ı 4 Şubat, 2 Mayı1, 1 Aluitot, 3 lkiııcllafrlıı ı.rılıleılDıla JqııJırl 
1941 iKRAMiYELERi 

1 adcı 2000 llralılı - !000 Lira 
3 adet 1000 Uralılı - 3000 L!rıı 
Z adet 750 Jltalılı - 1500 Lira 
4 adet 500 linıldı - 2000 Lira 
8 adet 2:;0 linılık - 2000 Lira 

3J adet ı no liralık - 3500 Ura 
80 adet 50 lirabk - 4000 Lira 1 

ait t 20 liralık - GOOO Lira 
Tiirkiye İS RANltASrna para y.atırnıııkla ;yabııı para birikUnalt n falıı 
aımı. olnuız, ltııi 7aı.ıanda talil ılri de d~ncmöı cılıırsunuı" 

CUnılıu:dret bııh-armıa Gnzi bu.. A ı- li Bil' ReJıfm la 
•~zile CUınhuriyet ml'}'daru nısınclaki llfani ~ . llastnııcı;I Kıtl.ık, B~ftz, _ - _ -----------
lıır laral yohı ve Gazi bulvarının ıığıı, Banın tnütelııı!.stsı _,. .. ___________ .,. _____________ , 

Çot • zadeler ticaretluınesi ile Deniz il li<,. lııh~ Frll1!SliıU i.lımal wm tir fi 

HASSAS 
VOKSEK 
VERİMLi 

GAVET 
ZARIP Vl!t 
8AGl.AM 

llR 

1941 modeli gelmiştir 
bııılr acental ı A. ZİYA Kalaycıo!'lıı .. Ga:ıi Btılvan No. 6!" f7.M1R .. 

~':·~!t:tı""'l~! :r::~:ı~~~cnbe.; llfU~~r.7v~,~~r~uı ;:~d. T. C. zı·raat Banka ı ) 
l'erlerde mevcut baca ve menfozler!n hmir •nddo,i , o. 115 

tı. a-ı, I! ·!Cısı lı · · oaJık,ialn Fevzi pa- ıt11~~\i)j\ıJ"~~\ı{J~lllA'l}~lY~111~1ll~1 ı 'lt·--•-..ım.ı;;,;.,;:.;.;:;.:.::,::,:::,::.::..,:~~~:O:::U!.U.:~!:l.:::!:!:lli!!Ji.....:ii,I bıılvıı ınJan ifıharcn banka ;.)tı isti- Kfu"1E.SINDEl , Bsırul&ı.$ tarihJ: 1888 • 
ameUnde doş ni kısmının esaslı ta- ı\ydı:ııda a•kcr K~daııı aearlaT kö· Sertnayesl : 100.000.0 Ttirk Urall.. 
ırl ye d. en.on rılj kı:.nuıun ıla yeni• yünden lbtahim oi}u Mehmet KısbUT Ş be Ye ajan &dedi ~ 262 

ı C1 c;tırılm i \' hu kısımda ovn- tarafıodu Ku··-'aoıoın acarlar kövUn- Zlnıl -L-1 ı ..., ""' ' ve Ucart her nevi B"""" mııam6lelerl 
.ına '" ~ oa YR1>tır1 mru ı işltri !en dcıı Mehmet AU kw ve Mehmet Ku- ' 

I ri licliiılügüudcıı 1G5 kuru• ~uk • bur kamı Raziye Kubur aleyhin. açı· ARA DİRİKTİRENIJ!!RE 28.SOO J.tRA 
' 1 • "'ık ik cdıl •ek ke iÜ, proje ve lan bot tuna d&n.•ının apılmakta olı.n MlYE VERECEK 

'1l\ıc1bine · v • vahit fint eıası malıkernulnde: Zfnıat ı-ı.. 
'. oalı z. rflı "biltmc•ve ko. M •sıııda kumbarııh ve lhberma tasarruf b .. plannda en aa (SO) 

1 L ur .. , if bcJcli 330112 lira 9R üddelaleyh J{nziyenin ikametgahı lirası buJıınanJara ııetıede 4 defa çeı.!l,•Cf<k kura ile aşağıdaki pl&na 11öre ık-
.akı.at t mU).aU 2475 lira 25 molılm olmamosından ll&nen yapılan nnıiye da~blaca~ ! 

tuz lhıl, ! 19 ?.941 Çarıa:nba ıO· tebligaıa Ta«tnen muııyyeıı sünde gel- 4 Adet 
1 ı; ~() !ad r. 2490 sayılı kmıu- mcme•i lizerlııe il.inen gıyap lı:aran teb- ı.000 Uralık '·000 Lira 

1 liğın~ ve mahkem•nin 28/2/941 cuma t 1 500 • 2.000 ı 
lııliııde .ha= .. mmli tcl:· ııilnii ... ı dokuza brrakılmuına kar&T ' • UO • LOOO • 

lJ1 ılı&!e gilılll ıız:ıınt saat vOTilm~ oldağandan müddtaleyh Rat!- 40 • ıOO , •ooo • 
<4'r cncllm~n rlyase1ıne veri- yenin muayyen il&ıı g!ln ve aaıta h -. 

L ::.ıı.l4-l7 36.> (l 9l) kemeye sıelmeol veya kanuni bir :'ekiİ lOO • S4I ' 1.000 • 

1 
K iL; moha clft 8 33 •yılı sokak- ırôndennefl abl taktirde mahkemeye 12t ' fCI • "81111 ı 

:.ı ., . ".za.yon ) aptırılmatı i 1 f~n it- kahul olunmıyarak mahkemenin ıııyıı- 180 • IO • 1.JOO , 
. <n~uJ!üiündeki kq.if n f8ttna.- hında bakılacaih teblii yerine geçmek OfKKAT: Huaplarındakl paralar bir •ı:ıe lçind 50 llradaa ...ıı ~ . '1< L ile açık eksiltmeye komılm..,m. üzere !!An olunur. Jenlere lbamt,. 9'ktı!lı takdirde yllzd~ 20 fazlastyle -rU-·"....,·, 

<_clcli 1207 Ura 57 kurut ınank· ~---::-----------111 ltıu' •v llC9&llr 

1 ""'1i,..tı 90 lira 60 lr.uru hor T• 941 çatprnba ı:ünO ''it 16 da eneüme- alar aeneda 4 dela, l EylAI. 1 Blriııd lı:bun 1 Mıırt ff 1 BaıılnD tatftt. 
Perin lemioatı 1tbanlr.a.aına ·lı ak ~ -•raeaa·'-·ı. lerinde (eldleeııttlr. ' 

r aa!.L...Lı-"-1 "-! Y• rar - m" uar 
"' • ..,. "' tarihi ol.an 26/2/ 11 13 17 22 490 ( 341) • 

1ZMtR NAFİA Mttottıu.VCVNDEN : 
13522 lira kesif bedel! Uıerlnd~n 15 ıılln mUddeUe kapalı d::!lllını!3l llAıa 

· edilmı, olan CUmhurlvet Kız onslitUıU sıhhi te!l&abnıı lsfekll çıknıadı~ndaa 
8/%/1941 tarihinden ltlı.u.tı :ııenlde?\ 15 gUn mUddetle kııııalı eluiltmeve ko-
nulrıı~tı:r. • 

İsteklilerin 2490 ayıh kanun iıUkUmlerlne tevfikan lıamlıyecaklan 101t 
liralık teminat n ehllveı • sair Vl!lllkalariyle teklif maktuplAtmı 24 eulıat 
1941 pa&al'ta ııunn saat 11 de Nafia mUdürlU.ıtnnden mQt kkl1 korııll:ııo• 
r•l•li~ne bir snat evvel maltb\1% muknb!llnda teallm etmeleri ilan olunur. 

11 -17 431 (336) 

İZMİR DEFTERDARLIOINDAN : 
Açık arııınaya çıluınlan lzmlr körfezinde ki.in ve hazineye ait bulunu ıa 

bin liıa bedell muhamınlnll homo, 15 00 lira bed.U muhamınlall ~ 
da)yanlartla l .500liıa bedeli mahammlnll kırdenlz, 1250Ura l:ı deli nıulıammlnll 
Çilaıımak ve300 Ura bedeli mubımrninll eald ııedbı voli malıalloriııe açık artaııo 
ma müddeti zufında ıallp çıkrnadıiından 2490 numatııh kenunua O maddell 
119uclhlı>lıe 16/2/941 tarlhlııdeıı ltlhartn 1 O ıiln m dd tl mUsarede mlld.W 
temdit edilınlttlr. • 

ı.t.,enlerln l.tl\\lr defterdadılıııda 26/3/941 wlhlııe mlladll 99rtamba ;Go 
al aat 4 de toplanatak komloyona % 7,5 depoılto akcalen yat1rdılıW1na cM. 
lr makbuz veya banka teminat melttubu ile mUrıcaaılan ll&n olunur.S91 (40J, 

• FO FARSOL ~OSF ARSOL, Kaııuı en hayati kı!lllll olan lanllw yuvıırLıcıklıın f:ızeliyerok çoğaltır. 'tatlı i.şı.lı teııılıı edu. Vllcnıla 
cıvaınlı ı:cnçlik, dinçlik verir. Sinirleri tanlaııdıranık asahl bubnınlan, u7kusııılıığu .ııiderir. ftlllllllltld lıılı:ıııuı.ntıı, 

h:ırıialı; tembeWtloü, Tifo, Grip, Zatilrrieye, Sıtma nrkahatlerinde, Rcl trtı' elıltii •·e adenıi iktld dı va kilo ıl=ıılda 

KAN, KUVVET ŞURUBU 
şayanı lıa.YNt faideler ttmln odcr. · 
~08'r_~RSOL'ün: Diler blltiln lı1ınet ııruplarıııdıın Dstltıılllfll oın'Aı\IU ıılıı Slll l:Tt.E R , ıcuvvı.'i'. IŞ'l'tıl& 
l'Dtı;-ı ETll'IF.St ve lllı lıullanaıılarlla lıile tesirini derhal gilYl<-l'!Ddldlr. 

Sılıhnt \'ek.iiletinin resmi müs:ınd"8lııl haiıdir. ıı~r erz:ınedc hulunıır. 



SAfJIFE 4 

ALMANYA YUGOSLAV. 
YADAI IELER iSTEDi? 

YENi AS'IR 

Usak\Şarkta lngiliz 
lıasırlıkları _.,,.., __ 1Yunan taarruzu Jlddlt. 

18 deıam 111ıuar ... 
111111z taıuanllrl lllr 
11•1 itıı saıııır 

Bul~aristandan Almanya Arna
Bir çok yere 
Da&}·n döşene

ceği bildirildi 

Italyan müda-
~ >- Romaııyada 6alanan lngılisier cl6nall' 

Yunan- vutluk ve ltal-• 
~eçıp 

lılara hücum 
ederlerse ... 

yan Afrikası 
bombalandı -·-

reldilıesizce se~allat 
etmefı ldiyenler Sin· 

• ·- BiR ALMAN ŞEHRiNDE ATI gapar malıamıarından r B"flarafı ı. ci SaMf"<U l · · ~ol istiyeeelılerdir •• 
hususi tekliflerde bulunmU!tur. Ve LAN BOMBALARLA 11 Londra 16 (Radyo S. 21,10) - Aşa-
timdi kat'i cnapfar Ldclemektedir. jpdaki nunUıkanın se:yrüsclcr için tebli-
ffjtJerin teklifleri Yugoalavyaya !İ- YANGIN ÇIKARILDI keli olduğunu BUyül~ Britanya hUkü-

faa hallan sün-
~hücumlan 

ile yarıldı 
TAARRUZUN iLK iKi GÜNÜN· 

DE iSTENiLEN HEDEF· 
tERE VARiLDi. 

mal .. ı "----.... '-~' ..... - Darin vadisi ile mcti gemi kaptanlarına tebliğ eder: 
l"UIUlYUUUllUl Londra 16 (A.A) - lstihbarat ncza- $irnnlde arzani 2 derece ve 44 clakika Atina 16 (A.A) - A1ina radyosu .bu 

l§kodra ,ehrinin ve 30 kilometre ge- reti, cumayı cuma~ye bağlıynn gece- şirnnl.. glin şu habCJ"ı DE'Şretmişti.r: Arnnvutluk-
D~li"' inde bir reç.it ile Ege denizinde de Alm:ınyn üzerine yapılıın akınlarda Snrkta tuU\ni 1Q4 derece ve 30 dakika t.nn gckn haberler mükemmeldir. Yu
l>ir mahreç verilmesini ve Ohri gölü Gcrı.en Kir§~n. ~ol t;s~~n bom- ~. . mın kıt.'llan Ohri gölilııiin cf'.nubundan 
etrafındaki arazinin terkini istihdaf kır<lım, n edı1dığiru, sc~ ınfih.k vu~u Cenupta nrz.-ırıi ı derece ve 35 dakıkn itibaren başladıkları taarruza şiddet ve 

· b mukab"I y la buldu· unu, saat 22 de ılk tayyarcnın şimal.. gayretle devam etmektedir. !stihbnrat 
ebnıf,. una B 1 ~gos vyanm haı:C'ketinden iki sant .sonr:ı gelen tayya- Garptc Ma1n~a sahili tarafından iha- ne7Al'C'ti yakında yeni mühim nmvaffa
Macarıslana ft ulganatana geçen relerin GC'rzen Kir:~en petrol tcsisıtmm ta edilen mıntakn.. kıyctlcr eld edilmesi muh'fcmeJ oldu-
harpte kaybettikleri üç ayaleti iade )•aııma.kta oldui:'lınu gördüklCJ.·ini bildi- Bu mezk<lr nuntaka dahiline bundan ğunu bildirmclctedir. Son Yunan t..-ı.arru-
E.'lınesini illemittir. Bundan bafka riyor. böyle haber verilmeden mayn döşene- zunun birinci ve ikinci gününde elde 
Yuı!o~hwlann Yunımistıuım akıbeti- Dusbuıgta 17 langın çıkarılım tır. rektir. Bu mıntnkadan geçmek isf:iycn edi~si istenen hedeflerin hepsine va-

·• ı-k •• l l · ·Ahn Rende b:ızı ktşka hedeflere dt> isabt'tli gemilerin Sing:ıpıır limanındaki Brıtan- rılmıştır. Düşmanın nıfü., , hkem mevki-
nkıc n l'l aB ~~~e el~ vye ~ taarruzlar yapılım .. ynnnınl:ır cıknrıl- yn bahri makamlarına müracaat edi:ı> lcri znptroilmi~ir. Müteaddit süngü hli-

laal_ı .~.ıg....-~ yo 1 e unan• mıştır. yollarını öğrenmc]eri Jazımdır. ~u tal~- cum1ari1e dU..<mıan mtidnfaa hattından 
tana andıgı takdirde Yugoalavyanm ARNAVUTLUKTA mntı ıınznrı itibara alıruynn gemiler fJcı- t tıldı. Meri ez cephesinde dü~man ricat 
alacağı vaziyetin tavzihi de iıtenil- Kudüs 16 (Radyo S. 22) - Ywıanis- betlerinden kendileri mesuldürlcr,. e:1mektedir. Kltabrımız düşmana katı 
mistir. tnndaki ln.t;liz kuwetlı i knrnrgFılıının darbeler Jnd.ittrek ağır :aıyiat ver<lirrnek-

•-lcSliflalih!yetliy Belgradıa mahkabfilleriı .ec1b~ ıc~~= gece gayri ıni.is..-ıit hava şaı-tı:ırınn İ-8-U-lg-a·-rl·-a"r-ı·n--yrz·-:ı·g-e._t_I . tedd:~~nin hır nunta:knsında dilşmnnın 
u: ... e~m ugoe vyaca. U ı- rah>'lllCJl İngiliz tayyarcle!i Kili uranın "' sabah bin ashrl' başladığı muhr.N'bcdc 
lecegım zannetmemdrtedır. ~linde Buz.zi dü.şman mevı.ilerini, J •ı k nkşam mevcudu 180 kişiye <lilşmü§tür. 

i·sc depolaı,nı, topçu nıc-vzilerini ve b:ış. Dı?I teve DO • Alınan esirler ve gannim mütemadiyen 
BFl.CRATI A GöROŞMELER lıc:ı yolları şi<ldctl b~mbardı.ıruın "tmLj- artıyor. 

Belgrad 16 (A.A) _ Başvekil krdir. Atılan bo ı hrılar dUsm.an nskcr- t • te Cmna günü Yun.an krtaları Kilisura-
Svctkoviç bugün öğleden sonra ha~ leri arasında büyük knı ı ıklıkl:ır \lyan- 81 D8Z8nDI • nın şinuı.lindcld dağ silsil<$1nde temizlik 

dınmstı~·. T. yynrc l ı i vıiz s:ılim"n dtin- hnreketine dcvron ederek ttalynnfarm 
veJc.jl muavini ve Hırvat lideri Ma- mUslcrdir. •t ettı• rr.uannidane müdafaa ettikleri bir tepeyi 
çek ile görüşmelerde bulunmuştur. SARKt AFRIKADA yı daha l§gal etmişlerdir. Bu d.altın işgali 

Kudüs lG (R;ı. o s 2?) - N:ıirobi İnl"lifiz sefiri Bulgar sayesinde dağ silsilesinin teşkil etti&ri 

YUNAll MUVAFFA"IJET hnv.ı t""bliği: ~ kavis etrafında Yunanlılnl' cenahtan bir n " • Gl'Ç<'n cuma günü cenubi Afrika ha- Hariciye nazırı ile lınreket ynpmnğa muvaffak olmuşlardır. 
vn kuvv tlcrinC! mensup bombaroıman IJir saat §ÖrÜŞtÜ.. Şimnl ccımesinde ttalyanlann şiddetle 

lERI DEVAM EDiYOR tnyynrclcri ttahnn somalisintln Jubi nch- Sofya, 16 .(A.A) _ İngllterenin müdafaa ettikleri iki sarp dağ tarafnnıı.-
. ri üzerindeki köprükrt' hüC'um etmiş- Sofyn elc;isi Vandcl evvelki akşam dan işgal cdilmi,ştir. Bunlar&n birisi gö-

[ Baştarafı 1. ei Sahifcdt! ] lerdir. Bir köprü ~ ıkılmı.ştır. Diişm:mın Bulg::ır hariciye nazırı Popof ile yap- qü.s göğüse yapılnn bir muharebede di.lş-
tel örgülii istihkOmlnrul."l taaıTUz C'dil- tığı görüşme esnasında İngiltere hü- man mağllip edilerek zaptcdilmiştir. 

Clt I esini" hakim olup İtalyan m<"VZilcri- mi tir. Mar.ko Dard r •olu üıcrinde kümetinin Bulgaristanda halen mC!v- tkinci dağdan <lil§man a...-kcrleri Yunan 
Df' k. ı tazyiklerini arttmn::ıktadırlnr. Olunn nehri eh: :ırındn a" mnn kuvve>t- cut vaziyet hakkındaki noktai naza- piyadesinin sUngti hücumile nt11ımştır. 

Huv.ı'nrda da mühim faalivctfor ol- ll'rin taarruz C'dilmi"?Üt. Bir taarruz es- rını teyit <'tmistir. C'Tiiriic:me blr sant 
mu~tm. Yunan hava kmTVetleri Berat, nacıındn C'vvdki :ıkml:u· la çıkarılnn y. n- sürmüştür. 
Koko ' 'l'irnnda mühim c:kp f hed f- "ınbı ın dev:ım ettiği göriümiiştür. ·-·- ·- --- - -·- ·-·-·-~ 
leri 1 ı h~ lamıc;Jnrdır. ..,.,.,.,, 

\'U'"'AN RC :\lİ 'l"Em~Ci 
Atinn, 16 (A.A} - 112 numaralı Yu

nan re mi tcblı ~, : Mcvzı.i muvaffnkıvet
li <'· rtl'<ı 'll.!.rd.'ln onrrı Yunnnlıkr düş
man 1 t.V\ dli bi :ındn t hl un c.wlu1i~ 
rof'\:zıl• rinden atrr.ışlard V biı o~u 

qıb olmak üzere 300 eSlr ~lmı"fardır. 
F.1 ·ıi " •ıık mlkd rda h mnlı:cm si 
~ e('Tn i • . , .. 

Ha":ı kuv\'Ctlcıuniz harp sahasındaki 
hcd fi i mm r-ffolayetl"' bombafomış
L'lrdır Bütiin li\'\ nrd<'rlm ü lcriue 
dönmü 1,,r<lir. 

İTJ\l.YAN HAVA HÜClTMJ,,AIU 
Atinn. 16 (A.A) - Emniyet n zareti

nın h. hl' {!i : Dilqnan tn\ • r<'l<'ri dün 
Zantc ~ ~mı bo ba nım t i"l"rdir. 
Girit • d ınd:> d. k"iy mıntnkı:ısma bom~ 
balar r in •c;lar~ır f "''" vı:> 7.ayiat yok-
1ur. 

- ... -----
tiGILIZLE . AFRIKADA 

ILERLIYCRLAf ... 
[ Ba§taraJı 1. cı Sahi/ ede ] 

Habeşistanda Kormuk hudut karako
lu zaptcdilmiştir. 
İtalyan somalisindc Kismayuda kazan.,, 

dıi!ıınız muvn{f::ıkıyct\ inkişaf ettirme~ 
istihdaf eden harekfıt devnm etmekte
dir. 
KİSMAYANIN ZAPTINDAKİ 
ElfüMl\IİYET 
Nairobi, 16 CA.A) - Tebliğ : İtalyan 

~omali5inin ikinci büyf,ik limanı olan 
KJsmn:vanın zaptı hakkında doğu Afri
ka..<"L'1daki imparAtorluk kuvvetleri tnrn
{ından aşağıdaki ta{silAt verilınistir: 

1 GlllZLER BÜYÜK HAVA INGILTEREYE YAPILAN 
AKl~LA 1 YAPTILA SON HAVA HÜCUMLARI 

r Bn taraf 1. ('. ScıJııfctfo 1 [ llaştaTaf ı 1. ci Sahifede l 
hep oldu~u göriılı • ·· ,tii · cc ı 1 mleket dahilinde düşmanın hava 

Rott ı d m 1i nm ı dn bo nhardım'.ln Caalh ti İngiltcrenin şimal ve şark kı
<'dilmiş Vt.' hoınh~laı ın h.ıvıızlar bol~e· sımlnı ında vuku bulmuştur. Londra nun
sındC' pntlad · • "vrrlmfü,fiu·. Biilün hu t:ıkıısınn V(' iskoçynnm şimalinc bomba
har<'k:tn d \'• cd l bombnrdı.nan lnr c tılm1stıl'. VukQbul.m hnsar hafiftir. 
servi ine m• ı up b.ı ka ~Yl a 'l ll'r Bu- Bir kıu.; ev yıkılmıştır. Londra nuntaka-
lo~ıı havuz). ınuvaffnkı 'l't 1 ı w de· sında bnzı yangınlar çıkmışsa dn söndü-
vamlı hir nkııı apını dı . Lim, 11da ı iilmii...<:tiir. İnsanca znyint yoktw·. 
bir ~ok bUvt ı .nl ı ık nı tır. Oy- ~n gece Uç düşman tayyaresi dilsti· 
k ki d ha ~ l n pılotlar bombala, ıiilmUst.Ur. 
rmı"l nl ı ıde ııasıl infiltık ettiği- ---------
ni t,-.frik '\ c temyiz C!dcmemekte idiler . 
Bütün bu hnr·ckfıttan iki tayyarcnıiz üs
süne dönm~ıni tir. 

Sahil hizmetine ınt'nsup tnyy{lrclcri
miz de bu gec<' Ktıle doklarıru bombar-
dıman etmişlerdir. Tnyynrelerimi.7 hic 
bir zarara u~rrunnmıştır. 

Sahil tayyarelerimiz.in dün CC'rcyan 
eden başlm harekfitı neticesinde üç tay
yaremiz lislel'ine dönmemişlerdir. 

-~-------
Romanyada ııundura 
ve elbise vesilıaya 
tôbi oluyor •• 
BUkreş. 16 (A.A) - Kundurn ve el

bise ınağaznlan stoklarını hükümetc bi1-
dirmeğc mecbur tutulmaktadırlar. 
Kundur;ı ve elbise vesika usulüne t."ı

bi tutulrıcaktır. 

URLA DA 
Kızdaw lıonqresı 

Romanyaya her gün 

40 tren Alman geli yo• 
[ Baştarafı J. ci Sahifede ] 

tevlileri veya onların suç ort,.klannı 
ezmeğe hazırdır. 

Bulgar kıtalannm Türkiye hudu
duna ilerledikleıi söyleniyor. Bu ha
reketin hedefi Alman kıtalan Yunan 
hududuna varıncaya kadar Türkiye
nin hareketini tehir etmektir. 

Bulgaristana Alman latalannın 
ıirmesi, harp sebebi addedilmiyece
ğini temin etmek için Bulgaristan 
Ankaroda ümitaiz gayretler aarfet
mektcdir. 

~~---~---~ 

Muırdalıi Jıiı!selerde 
İngiliz zaferleri 
tesit edildL 

TEPEDELENtN lLERtSiNDE 
Mruınstır. 16 (A.A) - Roytcr ajansı

nın· Arnavutluk hududundaki muhnbiri 
bildiriyor: 
Açık bir şehir ol::ın Tepc(Jelen Yunan 

kıta1.arınm 10 kilometre kadar gerisinde 
kalmıstır. Yunan lutaları dün küçük 
ttalyaiı müirezclerini tardcderck Poi:tra
dcç üzerindeki mevzileri zaptetmiştir. 

.. 
Samaunda da tütün 
f iatleri müstahsilin 
lehinde teıpit ve mu-

hal aza edil~cek 
Ankara 16 (Telefonla) - Yurdun tU

tün yetiştiren mmtakalarında yapılıın 
mUbaynalarda hilktimctin gösterdiği ya
kın alalrn sayesinde füıtler müstahsil le
hinde yüksekliğini muhafaza eylemiştir. 
önUmüzdeki gilnlerde Samsunda tütün 
piyasası açılacaktır. Türkiycnin en nefis 
tütününü yetiştiren bu mıntakada fiat
lerin nıntlup seViyeyi tutması ve muha
{nza etmesi için kap .eden tedbirler 
alınmıştır. 

Makineye 
Verilirken 
il ., 
Bütün Londra gaze· 

telerine g6re 
-----c,o>-----

....... ----.... ----------"'·~:-----------~---
Romanyadaki lngiliz 

sefiri ile konsolosunull 
mühim beyanatı 

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

Alman aslıerlel'i BuJgal'lstan hududanda! • 
tencede şayanı dilılıat lllr lıtidise: ingUizler 
ııında Berllnde bulllfacağızn Diye llağırınd 

man aslıerleri gülmiifler-
:istnnbuı, 16 (A.A) - Bir kaç gün İnciltcreuin Köstence konsol-

evvcl İngiltcrcnin Bilkreş elçiliği erka- . unları söylemi .tir : 
ıum almak için Köstenceye giden İzmir - Son di.irt glinde Alınan Ju 
vapuru bugün (Dün) ~ant J3.45 tc lima- bir coj:h1 Uulı:nr hududun:ı SC\ k 
nmıız.a dönmüştür. tir. Ifarekctimivlcn bir gun eV\ el 

iNGir.lz SEFİRİNİ 'BEYA 'A'fl tencedc bir paıuk oldu .. Bunun 
Jngilu elçisi Sir Rcjin::ıld Hom rcfi- J..•{fü yfüünıle gi . .h'ülen iki tayY 

knları ve ojUu ile, Belçika. Hollanda el- Bunların soı1radan Rwnen tayY 
çilcri ve ı'Cfiktıları bu vapurla gelmiş- olrluı':•u anlasılmıştır. Makineli 
!erdir. Sir Rejinad Horn vapurd-:l l .. en· kıfaları Bulgari t.m hududuna d~ 
disini :t.iyarct eden Türk ve ecnebi gaze- derken Umnen 7.abıtası beni eviııade 
tecilerc Jos:ı he rmıatta bulunarak de- tmııınn!:n nıct·bm· ctmistir. Ben 
mi.$tir ki : l:ırın bir nl n \armadan BulprisiJllll 
- istanbulda bir k c gii.n kalmak niyt?· rt"t'eklcri kmımıtindc}im. 

tindeyim. Biraz :isfrrnlmt iı::in tayyare ile Rom:ı.m ~dn kendi arzulari} le 
Mısıra gl<lccc~ııı.. dnlı:ı bir çok İJl[!iJiz ardar. Bunla 

Romanya ile iynsi mi.inasebetlc•rimi- bir t:mt>si haı· ket edeceğjm~ gi\n 
zin kntından e\'\el vaktiyle Roman a •a ınnnl:ır twaf ı dan tev1df edilnıi~' 
ilHca etıni olan iiç brn Polonyalının Al- KÖSTE ~cEDEN KALKARK.r,r 
manfora teslimi münas hetiy)c Ant o- İzmiı· 'nın11·u Kllsteneeden 
neskcıya bir protesto notası '\'erdim. t.>dt·ı kcn vüıll'ı·cc Alman neferi 

R-0nı:uıya ile siyasi ınünru>ebcflcrimi- da toplruıanık <ıPssiz ı. siz -..pw u 
kin katı bir ?.:tnırct Jınlini almıstır. n:r c:a,·a koyuhnu .. lnrdı. Hareket esn 
(Ok İnı:ilizlcr buna mechtıri~e( lıu ıl ol- vapurda bulunan İnsclllzler bu ne 
masından müte~irdirler. - o Yakında Berlindc buluşacaJd' 

Aııtooesko ile son uılilalmtmıdn trn- ~ e b."li°:l''dıklnrı v<oldt Ahnan n 
men başvekili ln~lizlcrin Macarlarla serbt:''>i ve yiil St•k bir sesle gülnıeJe 
değil de Rumenler~ kat'ı münnı-.ebat et· foınısl:wdıı:. 
nıcsini do1.1ane bir hareket sa:vmndı~ını Vnuw"(ln bulunan h · Amerikab 
söykıniştir. Antoncsko Ahuanlann Jmrp- hcndis t mi.it<'lx·ssim bir cehre ile 
ten ~Jip çıkncaklan dii üncesiyle kendi lnrı ruılntını tır: 
hareketlerini maımr ,;itsternıcğe f'ah~- - BPn bir ınühendi .. inı.. Vnktile 
maktadll'. jinoıııın insasma cnlıstun. Almanlat 
Ronıanyada hir (ok kimseler İnı?iliz rns.ını :umteHiJLl'. Tr:uı<ıilvnnya tab 

tayynrderinin bir t::ıarnıztmu bclcJc- t nda c:-ılı-.tıın. Buı·nsuu ela Macar1" 
mcktedir. Lı~ilizlcrin yakında oraya g-el- rlılnr. Bes:ırabya istihk!imlannda 
nıelcri fikri kendilerine ı;arnrı dokuna- tını. Burnsıııı da Ruslnr aldılar .. B"' 
cııiıııı bildikleri Jıaldc bir rnk Rumen· hund::-n c;mırn sıı c;<'tleri vapmakln 
le.re bos ı:ürfüuncktedir. gul o'::ıcnğıın .. 
...,_,.._.._._·-·-·-·-·-·-· -- -.e--c-.,._ ..-

.... ~ - _ , ._.,._._ • .-.o-., __ _ 

Y aln1z bir nevi eknıek 
• icra Vekilleri Reyeti 

kabLI 
yenı 

kararnameyi etti 
Ankara, 16 (Telefonla) - Tek tip ek-ı ruzf'dilı ı• tır. Kır.a bu cldd sont' 

mck jmalinc dair Ticnret vekaJeti tara- !71ıiur ı lU ı\ ~ 11 "· f d. 1-ıil nde te1' 
fından hazırlanan kararname fo;n Ve- " k n.ılin b Y• ' 1 rdır. 
killeri heyetinde müzakere ve kabul Fınnl.ır bw·d. y un J 1 yüzde 
ediJmistir. KararnrunC' yüksek tasdike mı:.bl'tıııdt' c: vdar L ı tı • cakJardıt· 

._c_•-•-•-•-•-e- ._......_. .. ._. 

Müsait 1artlarla yenı ithalat 
--~~~----~--x.~:~----~~-----

6 aylık ihtiyaca, kifi 
kahve ve çay ısmarlan 
Amerikadan demir, Çekoslov 

yadan çivi ı?etirtilecek 
lstan:bul 16 (Yeni Asır) - Ticart-t ve- lar kıy•nt<!tinde nmhtclü cins deıntr 

kalctinin isabetli tedbirlerl ve kıymetli tirtilecrktir. Bu miktarın taloibO 
irşat.lan ~yesinde İstanbul ve tzthir it- bin dolarlık kısmı İzmir ithalit 
halat birliklerinin mesaisinde yeni ve leri iştigal ~ma ay.rılacaktır. 
verimli veçheler mU...c;ahede edilmiştir. Çckoslovakyadan çivi celbine alt 
Birliklcrln müşterek ve Mıeı.kli ç::ıl~ teşebbllslcrln fiili nctit•clcri d1' 
malan, ithalit maddelerinin mU.c:ait şart- qörillccektir. 
Jarla celp ve temıninc iınkfuı bahsede- 122 bin dolarlık çivi i hnl oıuıııı: 
cekti.r. bunun yi.iulc yirmi beşi r.mir mm 

Amerikaclan demir getirtilmesi mürn- r...a talısi<; edilecektir. 
kUnleşmi~, İstanbul ve İzmir demir it- Diğer taraftno öğrendiğime gltı't.ı 
halAtçılar birliklerinin bu husustaki tanbul vü 1mür kahve ve çay 

Kıtalarımız Kismayayı 14 şubatta zap. 
zetmislerdir. Bu liman a1mmak1a İtalynn 
romalisinin Jubo nehrine kadar olan 
bütün cenup batı böl~esi şimdi Jotaları
rnız tnrnfından k. te<1ilmlt bulunmakta
dır. 

Harp j!cnıileri11\iz bu huekitta sahil
deki düşman tcecmmü1erini bombardı
aı."Uı etmek suretiyle bra kuvvetlerb·le 
16 birliği :rapmaktadır. Mezlriir harp sa
hasında 25 bin kilometre murabbaı dü • 
man arazi i, yani GaJ memleketi mesa
hasından daha hü:rük bir nnzi elimize 
~ccmişiir. l?erJi ahali inôlizlerl hara
retle karşılamaktadır. 

Urla. 16 (Yeni Asır) - Kızılay kuru
mu urla şubesi senelik kongresi bugün 
(Dün) Halkcvindc akclcdilmiş, bir vıl
lık faaliyet raporu, yeni btitçe ve ruzna
meye dahil maddeler ıntizakere edildik
ten sonra heyeti idareden aynlun üç 
hanın yerine bayan Nebahat Oral. bav 
Etem Baş~mr ve B. lllchm<'t Scrif inti
hap edilmiştlr. 

Kahire, 16 (A.A) - Bu sabah Mısır
daki biltün kiliselerde son İngiliz mu
zaff criyctlerini tesit için ilyinler yapıl
mıştır. 

---~-----~---
1 H G .j L i Z 

Balkanlarda ıazı~etın 
temel . taıını Türkiua 

teıkH eder • ehemmiyetli ve milştcrek teşcbbilslcri birlikleri, 'fi.irkiyenin altı aylık ih 
ilerlemiştir. Te_.<ıebbU.~ler milsbct netice na teknbül edecek miktnrda ~ 
verdiği takdirde Amerikadan 800 bin do- ,:ny sip:ıriş cıtmişlc.rdir. • ,,1 

. 
AIDEr iZDE HAVA Hü-

CUMLARI ŞiDDETLENDi 
[ Baştarajı 1. d Sahtlede ] 

Malta 16 (A.A) - Tebliğ: Düşman 
tayyare} •inin müteaddit akınlarında bir 
miktar bomba atılmışbr. DU~an tayyn
rt leri clafi bawry~ların şiddetli ateşile 
ık .. ~tlmun ~ ve avcılanmwn hUcumumı 
u:-;ramışlardır. Rcsm! dairelere bazı ha
urat yapılmıstır. Sivil halka ait evler 
hasara t':°,'mmıştır. Bir kaç ölil ve yaralı 
vardır. 

Malta 16 CA.A) -Tebliğ: Son 48 saat 
tc düşman tayyarelerinin a1unlarmda 
•tılan bomba1ardan bir hastane, bir mek
tep ve orta halli bazı hı.CJ8Jlların ~vJerl 
yıkılmı!:tır. 

• 

Heyeti umumiye. Kızılnya dc~erli 
vardımlarda bulunan Ycmişçizade bay 
Mnt ile tüccardan B. Etem Başarınn 
taltifine de knrar vermiştir. 

MERAKl.I SEYLER 
·--············· 
Yeni ~v.n'i ham 
maddeler .. 
Her gün yeni yeni suni ham madde

ler keıfedilmektedir. Şimdi de domuz 
kılının sunisi ke fedilmi tir. Ma1Gmdur 
ki domuz kılı ba lıca diş ve saç ftrçala-
nnda kullanılmaktadır. . 

Suni kıl tabii kıla nnztıran bir çok 
cihetten daha faydalıdır. Baslıca mezi
yeti sıcağı ve kimyevi maddelere mu
kavemet eylemesidir. Ancak yüz anti
t?rad hararette biraz yumuşamaktadır. 
60 derece sıcaktan hiç müteessir olma
maktadır. ispirtoya, hamızı kibrite ve 
saire hamızlarn ve yağlııra yüzdr. S O 
nisbetindc mukavemet etmektedir. 

Suni domuz kılı gerek mutfakta ge
rek sanayide temizlll. içi.lde kullanıl
maktadır. Mukaveme• meziyeti biJhas
sa .ana)'İde çolı: takdir edilmektedir 

Gemilerinde radyo 
ahizesi IJulunacalı
Londra, 16 (A.A) - Amirnllık daire-

sinin bir emirnamesi miidafaa nizamna
meleri mucibince bazı istisnalarla 1600 
tonilatodan {aila büyüklükte gemilerde 
İngilizce haber servislerini radyodan 
slabilecck birer r::ıdyo ahizesi bulunma
sını mecburi kılmaktadır. 

---c>>---

TÜRKIYENIN AZMi BERLIN, 
LONDRA VE MOSKOVADA 
PEK iYi BiLiNMEKTEDiR 

----0-

Londra 16 (A.A) - Mutad olarak 
lıaftnnm hndiselcrini icmal eden pazar 

- • nıntbuntuıın kanaatine! göre bir kaç gün-
Adanada bazı talelJenın den beri bütün gazeteleri endişeye dü-
yalıısılısız harelıetier.i- şUnnüş o1an Balkan mcseleiii bahsinde 

ne Jıarşı tedbRrler va.~~e1.in Ü!mel taşını T~r~iye .teşkil ~-
. mış1ır. Opservcr g::ız ~mm dıplomatik 

Adana, (Yem Asır) - Bazı okul ta- uhnbı"n· d' ki· B ·· k"" ..... :yete 
1 ,__1 · · k h l d ti~· t m ıyor . ugun u v"""' eli'.! erının a ve ere evanı et ,.;ı, en- ~men h b d h ı _,_ k 
h ı d k ~ . · rno ar ın er a yUAın şar a yayı-n yer er e zar ve agıtlu kumar oyna- J!...~ • • _ 

drJ:ı, sinema önlerinde ve salonlarında hıc~,_,u.ı zannetmek ıçın sebP.p olmadııp 
yakısıksız hnrcketlcr vaptığı görüldü- tngiltercde malumdur. Yegane tehdit 
ğünden bunlan önlemek ve talebeyi der- sudur; . Almanynrun Irak .. petrollerini 
si He okuluna da'ha sıkı bağlamak üzere ele geçırmek ve Mısıra hucum etmek 
Vilfiyet makamı ile Mnarif ınüdürllii{tı i~.n Türk~yı:> üzerinde~ geçme.~e ~C!§e~
tarafından ehemmiyetli 1edbirlcr alın- bus ctmesı halı, buna bı.naen Türkiycnm 
mıstır. rolü birinci derecede f!tteınmiyeti haiz-

Bu husu~ e11miyct te~kilatı ile jan- dir. Fakat bu havadisinin davasına iha
dnrına '\'C okul niüdiirJeıfoe direktifler net etmedikçe böyle bir teşebbüsilne in• 
verilmiş ve talebenin kahvelere devamı tfı..ar edilmez. Ancak Tilr'Jdyenin azmi 
ile talebe olmıyan1arın talebe knsketi Berlinde, Londra ve Moskovada pek iJl 
«eymeleri sıkı -eekilde menedilmiştir. lıilinmektedir. 

-·-·- _eı_._, ......... -cı-·-·-·-·~ ... __.._ .. _ .... ~·-..- - -·-· 
Dün Ankara ve Is tan-
bulda yap~lan maçlar 

Ankara, 16 (Hususi) - 19 Mcı3 ıı; du güniln mühim karşılaşın.alan ,1 
stadında ikinci devre lik maç]anna ka- bin seyircinin öniindc ynplldı. _ ,1 
lahalık bir kütle önünde devam edil- İlk maçı Vefa - Süleymaniye ~ 
mişt.ir. llk karşılaşmayı GC!nçlcrbiı·ligi r.ı. yaptılar ve iki iki berabere kaJCP"""~ 
Dirlikspor ynptılar. Gcnçlerbirliği gü- Galatnsarnv - f st. nbul spor ~ 
zel bir oyun cıka:rarak maçı bcs iki ka- yapılan mactn, ist. bul spor ene~f' 
zanm~1.ır. oyun cıkararak Cnlnt8881'8Yl Uo '"' 

lkinci maç Auknragücü ile Deıninı"J>OI ycnmiştiı . .~ 
arasında yapıldı. Birinci devreyi ~b· Günün ınUhim karsılaıması ~ 
s;fır galip va1.iyette bitiren ... Ankara guç- Fener aı asında ynpıl~. BiJiOlll ....il. 
lüler, ikinci devre de Demirsporlularm re Beşiktaşın attığı bir golle ~ 
yaptığı iiç gole mukabil bir gol etarak lkincl devrede Fenerin ~-
maçı 3-2 kaybettiler. raibnen vnziyct değişınemlş ft ~~ 

İstanbul, 16 (Hususi} - Şeref h1adın- sıhr Beşikinsın galibiyetiyle bi~ 
·-·-·-•-UM •-L -·-·-·- WI• b 1 T l_l_D_l_l_l_I_ M 

J ktı•at Vekilinin yeni tetlıilıatı ~ 
İstanbul, 16 (Telefonla) - $ehrimlzde bulunan iktisat vekili BGllll ~ "t 

7ann vekilete ballı m&eaeıelerde tetkiklerine başbyaca)r, ı S a f/16' 
lkleriDin •tıs ve tevsii Seble mıe..w ~ ... 


