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DOKTOR 
_;:vnı BiP Refıfm o~ıu 

.... AS. lhltmesi Kvlak, Bo!n. 

Dokto · Operatör 

DAHi ÖKE 

bı Bunm mtlteb~<;'J!!t 
tisas fahsiUn1 Fransad.9 ikınnl etmislir 

Der dn hasta kabul eder. 

JZMIR ASKERi HAST AHANESI 
KULAK. BURUN vl BOeAZ 
HASTALIKLARJ MlITEHASSISI 

tkinci Beyfor ıolcağı No. ( 80) 
Ha'ltalannı her RÜn öğleden sonra 

kabul ve tcdftvİ eder. 

'>8) trııı Su:,aın 

13.H H. Pa Ntlı; 

1 

MUt AYENEllANESt : 1\tnnfı:nda 
7.nıir cndd~l No. 115 

--------

Eukuk ilmini Yayma 
Kurumundan: 

BevnelmUe-1 ~hrf.-U haiz. Parls Oım.: ... rc te ı 
GASTON ..ıezı:'in 

1 ı 

İdare hukukunun umumi preıı i ler· 
Adh ve 2540 sahife tutan be cUdlik c-.. ri 

Siya5al Bllgiler Okulu Profrc:örlcrlndln tBRAHt:\T ALt ERB'":Rl~ l . .ıfm· 
dan dilhiıtze çevrilmiş ve Kul'umumuuı hcdive C'dilmi~tir. Ku uımımuzcn 
gene beş cild olarak neşredilmek Uzere es rin tah'ına b <ıltm nı tır. Bu cild
lerln dört bin sahüe tutacağı tahmin c,lilınektl'dir. U~ş cild, ;,nc1iden obo:ıc> 
kaydolunnnlara on Uç lirRya verilecek ve her cildin nc.şrindı:- abondcr posta 
P&ra!ı kuruma alt olmak ilzena yalnız dld parası tedi;-cli oh.r. k ~önd!'rile
cektlr. Cildlerln perakende fiatlerl formasın. E"Örc el ~hıcceıt ve bizzanırc 
abone bedelinden yUksek olacaktır. Abone olacaklar n a~ıcbl.i .rnponu 
doldurarnlt Şubat 1941 sonunn kadıır göndcrm ·1€.'ri l(az w 
~nndır. 

KUPON: 

Hukuk 1lmhıi Yayma lCtmımt ıa 
lUatl.ıua 

Pout. bı.tusıı j.f ,ı ıkcra 
idare 1nıkıı.1..-unıın umumi prenslplcri adlı eserin tcı ıcı ın iIGn 
§artlar dahilhıde abou 1rovdedflme1:l'5im · rıc<.ı cclcr'ı ı. 

Ad t>c Soyadı: .................... ,...... 1,r •a 
Mes?e7c. 'Ve uazffe: •••••••• •••••••••••••••• 
Adres : ..................................... . 

r.dHcn 

•................................... 1-S (404) 

' 

D'Ü ~LTME 
Ctız tcmİ7i, 1611<,ıbnt '941 tarihli 

10749 ) ıL nüsh•ı nın '3. ncii ahift> 
3 \'e 4 ncii ütunl.mnd.ı ne rcdih·~ Türk 
l ıca r<'t \'C San yl nnoııim şirketi mec-
lıs idare rcisligi il~ nının 20 :nci sntırın· 
da şirket scrmaveıoi beş )-ÜZ elli bin türk 
lirasından ibar;,t olup (beheri on iki 
buçuk) türk limsı kıymetinde kırk dört 
bin hill!!e' e münknslmdir. olarak nc~re· 
dilmesi icnp ederı·ken tertip hatllSl ola
rak (bt-h 'Ti on iki.ı,er) türk lir<ısı elen• 
ıııfaur. ke) fwet te. hil: olunur. 

iZMıR 2. SULH HUKUK MAH· 
KEMF.SINDEN : 
HaıiM tnrafından BornoYa Bürk sa· 

tr..k çn1'ısındn 60 No.lu hand:ı Utlp 
Hnsan nlcvhine 941/169 dosyn ile açı· 
1 ın cc:rimisil dtwn mdan dolnyı müddei 
alc:rh namın göndt-rilcn dcwı;t } e ı:o
rnknsının ikaınetgii\ırnın ml'<:huliyetint' 
ın.·lıni hilr tchli;: ırıclc~i ÜT.etin ve uı· 
l,ıt en \ .:u ıl n t.lhk i\; tlR dR ndrc-sl hu· 
luı .m. dı w •nd "ı m. lık~mccr ilunen tı-b· 
lı •uı ap•lm.- 11 • ,. tn'lhkerııcnin mual• 
luk h lurıdu ~ 24 • Z 'C>41 tarihi.ne ınÜ· 

( dıf uıuarte.,: • nU nt t O ela bizzat 
veya rufınd n b'• "ekil göndtrmesi 
akırl t. kclırd hııklı.ıcla Rt~l\P kat n ve

- rilecci(ı tcblıi( makan ın.' kaim cılmal. 
\İ7~tc ıl:ın olunur. ızarıa DEFTERDARLIGINDAN : 

Selim Snnuının Yeni Mnlive şubesine ol:ın 1051~2 lıra 69 kumş I-!arıJ ka
tancı "erJ,?lsl borcundan dolayı ha<Jcdilcn Knrşlyoka Alm•bey A:rntirvndn 
U - 18 • 19 sayılı \'e 120 liM kıymetindeki bah~C' rıe<liı•i '\ ith et idnrl' l e-vt:li 
kara:rtyte 21 R{ln mi.lddetle mlluıyedeye çıknrılmıc:tır. Taliplerin lj ~ HlH 
car.mba ırilnU 1ınat 15 f, .. \".ll!ivet idnrc heyeüce Müracnntlcri iLin ,,]unur 

11 - 18 - 25 - 2 4S9 (342) 

İZMİR P. r. r. MUDtlRLtlGUNDEH : 
1 - ~65 lira 09 kuruş bedeli k~ifll Mordo~an P. T. T. binasının arka l.:ıs

rnıne. ila\'e suretile yapılacak bir oda Ue boclrunm hıı' i klllma ait ln"aat ve 
tamirat,ı 9. 2. 941 tarihinden itibaren 1 S cün müddı-tlc münnkı: saya'" konul· 
rnuıotur. 

• 2 - ihalesi 24. 2. 941 tarihine müsadif pnzn tl"Si giinü saat 14, 30 do lz
ll'llr P. T. T. müdürlük binasında t~el:kül edcce!c komitı"on huzı;nındn nçık 
ekslltmc ile yapılacağından şıırtname ve bunn mutef"rri ~\>Tnl:ı r:'irmcl: isti 
Yenlerin nıüdiiriyet levazım kalemine mfüncnntl n. 

.3 - Ekı-iltrneye 1tirehilmek için 42 lira 36 kl ru luk mm akk t teminat ver
tneleri ve İıanlr Nafia müdürlüğünden bu i~e ~irebl1t-crkJ,.r ne d.lir alınmıs 
"hllyct vesikası ihraz etmeleri UU.ımdır. 

9, 12. 15, 18 4~C) (329) 

608 (407) 

t7MIR 1 NCI ~1 il H HUKUK 
J JAKIMUCINOFN : 

-
Ho7inf! tnrafınclan h:m!r bli}rilk kar· 

Alçolı honında 66 No. da mhn11.r Fuat 
ile mn~tcrek iş vnpnn Aziz öz aleyhine 
94 1 175 dosya ile nçılnn olacak da~a· 
ıa'ldnn doloyı M. llle, h namına r.öncl,.,.. 
rllen d.ıvPtlvc ''ornknı:ının ikametqfıht· 
nın mechulh•ctine mebni Lilatehlii:: fo
dc i Ü.t.c.-riru' 'e znbıtnca vnpılan tahkl· 
1 ntln J;ı P.•hesi buhl'\ mndı~ınd"ln mnh· 
kem,. e il.inen ll bl' .ıt yapılmııeın:ı. ve 
ınııl-. ·kemenin mu::ılluk bulunılu~u 26' 
? '<>41 larHıine müsadif çarşamLn günU 

<\nt onda biunt vey<t tarafından bir ve· 
kil ı:öndenn ·ai rhi takdirde hak.kında 

n. P k mm verilcc,..~i tebli~ mskamınıı 
kuıl"l olmnk ih-t-rt" i1rın olunur. 

607 (405) 

·DiKKAT 
til ai1I' etiyle yapdmıe PL'lhrma ve sucu.klan )iyeulerin ba~rsaklarında (Abdest bomn) dedfllıniı uıunluldan .!" metreden on metreye kadat' şeritler, kurtfar hfısıl olur. Ctmlar Tiicudumuzd:ıkl knnlnn emerek kansızlık, iştnbsız. 

zııiflik, kusm.ık. ı. dönmesi ve nihayet öliime sebebiyet ''erirler. 
&.&~~~ardan lruıtuJmak i(in en b1rinci deva •1.'llUOFUJ) dur. Kutul:ırm içinde kullıınUI tam ) ımhchr. Sıhhnt .,.. 
--.:urun milsaadeshıi hlbdlr. Her eczanede bulunur. 

Timofuj Tin .. ofuj Timofuj 

Adı, S!>y ... cl B ba adı 

..(u Kokı>n ~ rjf öde !liııı 

Mustafa Gir .in Ah c•t Akseki 

9"1ehmcı &-rt r Ahmet '\kseki 

Ali H yclar 'l'anur Alımcıot Akscld 

Ati llnydnr Ti.irer ~'Iclunct I.J.ınui 

IZMIR BELEDIYESlNDEN: 
Doktor llulll.~i bey caddesiı\d" 4 ncü 

Hlantn 223 ın tı e ınurnbbaındaki 10 saı
vıh nrs;: nın ntışı, yazı i"'l"ri mildiirlü
l'Yı ndeki " ı Lnrunesi vPrhile açık nrttıl'
•nava konulmu tur. Muhanm en bedeli 
'1122 lirn mu\'nkkat teminah 234 lira 15 
kuru•"tur. Talipll'ı·in temtnotı i banka· 
ıu ~ atıra k makbuzlat'ivle ihale tari

hi o1an 28-2-941 Cumn r,linU saat 1G da 
eııcUrııcn<' mürncnntlnrı. 

14-1~22-2G 561 (385) 

3 - Otobüs idaresine mau motörlc· 
ri için 24, 50 lrilo emayeli te(sat1n alın
ması l~t. Yazı işleri müdürlüğündeki 
şartnlltneııi 'eçhile bir ay müddetle pn.
zarlılla bırnkılmıştır. Muhammen bede
li 245 lira muvakk t teminatı 18 lira 
40 kuru~ur. Tnliplerln teminatı Cüm
hurlvet merlccz banka11na yatırarak 
makbuzlatile ş0n pazarlık tarihi olan 
28-2-94 t cum: giinU Mat ı 6 ela ~ncü
mt"ne rniiracnatlını. 

4 - OtobÜJ idaresine 24 nclet 32 '6 
t /2 ebadında iç ldstik aatm alınmnsı. 
Yau i§leri müdürlüğllndeld şartnamesi 
'eçhilc bir ay müddetle pazarlıb bıra
kılmıştır. Muhnmmcn bedeli 960 lira 
muvnkkat teminatı 72 liradır. Taliple· 
rin terninııtJ Olmhuriyet merke2 banka
sına yatırl\rnk nıakhuzlaille ton pazarhk 
tarihi olan 28-2-941 cuma günU saat 
16 da encümene miirauatları. 

29 9 18 26 (144) 

DÜZELTME 
Gazetemizin 17 / ıubat / 941 tatib

ll 10750 sayılı nO.haannn 3.ncü sahife 
S '"e• 6 net Mirunlannda neşredilen b
rnlr defterdarbimm Dalyanlar fearlan
na alt Uanmm ihale tarihi 26-2-941 Ç3r 
pmbn günU iken tertip hatası olar.ık ~ 
hu tarih 26/3/941 olarak ne~redilmlt
tir. Düzeltiriz. 

Vazifesi 

1302 M.ımünturacı Rcia 

1313 Manlfn turnt"ı tkind reis 

1311 1nnifnturnrı Umum! kMip 

non Manlfat ırocı A7.a 

1314 c '\·e kıızmlrcl Au 

ilan 
ldard huswiyei vilAyetçe valctile 

mektep olarak inşasına başlanmı, ve 
natnmam kalını~ olan lzmirde Hntny 
cnddcsinde Arap Hasan Ç~mui nam 
mevlddekl blnadıı kısmen serb !ltçe 
mevzu ve kısmen de dmı.r i~erhtnde bu 
lunan mchtcllf ebat '\·e cesamette 4 392 
lira muhammen bedetU 21960,86 kilo 
demir potre1 kötllrii olarak satılmak 
üzere 17 2. 941 tarihinden itibaren 1' 
gün müddetle aelk tırttınlmıwa çıkanl· 
mtŞt;ır. Satış ııırtlannı görmek ve oku
malı:. isuycnletin her ~n MUJıaşebel hu
susiye mildHrlyetl varidat ~lemine v~ 
pey stlrmek iıtiyenlerln de ihale tarlhı 
olan 3. 3. 941 pazartesi ııünll eut 11 
de mtrmlr.k.at teminat olan 329 Ura 4S 
kuruşu hımi bankn mak.buzlatlle veya 
temiMt mektupları ile birlikte vilayet 
dalml enclim~ntne müracaatlarr. 

t6. 16. 20 22 587 (397 

17MIR SULH 1 ll'KUK HAKiM-
1 tClNDEN : 

Cautt"nbin 23/l /941 tftrih ve 10725 
numRmlı ı iishasının üçüncü sahtfesinde 
nltınct sütunu nihrı.yetlndl'! neşredl1en 
krırımmızdn Haydar pata liman şirketi
ne aft tahrllAttıın (8262) numaralı tah
,.ll senedi ınUsteena denecek yerde seh
ven (8264) yımlmış o1ma1cla hu lcene 
tasMhc>n tekrar )13.n o1unur. 

606 (408) 

BA Y1NDIR NOFUS MEMURLU· 
öU ınAN : 
Kazamızın Demlrcilik mahallesi .82 

hanesinde Tahir oğlu Alinin anaın adı 
Ravındır mahkemei asüyeslnln 25/4/ 
940 tıırlh ''e 176/ 1 t 8 sayalı kararfle 
Rukiye Şefika olarak teılüh ed!lmiı ol
duğu ilan olunur. 

597 (410) 

ADRESl . 
ödeınis Me~ruttyet M. Un pazan soh~ 
No. 2:l hanede 
ödcmis ?.'cmıiiyet t Tekke Sokak No. 
130 hnne<le. 
ödt.-mis l\'fC>sruUyel M. Un paznn Soku 
No. 41 hanede. 
ödemis Hıı.m::ım 'M. Emmloğlu sokak No. 
37 hanede. 
ödemiş Yazı M. Ynyla caddesi No. ıs 
hnnedt-. 594 (4U) 

TiRE SULH HUKUK HAKlMLl
CINDf.N : 
Tire orman ldareainc izaf etlc memu· 

nı R ~P Tunç er tarafından lzmlrde 
Apdullah efendi mahallesinde 1286 eo• 
knlc 3S vıh evde oturmakta iken ha• 
len yeri bllinmıeycn Giritli Ali oğlu 
Hüueyln Hiisnü aleyhine Tire sulh hu• 
kuk mnhkerneslne müracaatla Tire or-
mıın idaresince mQzayede fle milddel 
r.le~ he ihale eclilmil olan odun bedelin• 
den a gayri teelimat 'borcu olan 148 
lira 80 lruru olacak davn91nın carl mu-
h:lkcme inde: .. 

Müddtoialeyh teblJgata rağmen tayin 
olunan duruşmaya v.elmedil(lnden hnk· 
kıncln gıyap lumm ittihaz edilerek UAnen. 
tebUgat tfastn& ve müddeialeyhin sala,. 
h\yet itlrnztnın reddine karar verildi .. 
~inden eıınsa cevap vermek üzere duruş .. 
manın 4 mart 1941 salı $?Ünü aaııt 1 O 
talı\: kılındığından tarihi ilandan iüba· 
ren beş (?Ün l~nde itiraz etmesi akal 
tnkdirde bir dnha mnhhmeye knbul o.o 
lunmwncafındnn tebliğ mhkamına kaim 
olm k üzere il&n olunur. 

599 (409) 

1ZMIR 2 NCI SULH HUKUK 
HAKIMLtôlNDE.N : 
Hazine tarafından Alsancakta 1486 

ncı sokakta 4 eayılı evde 8lü yiİZb•ll 
FAlk kızı ve Celil kanın Zübeyde .ıe,.. 
hine 941/191 sayılı doqa ile açılan•· 
lncak davasında M. aleyhin ikametgl .. 
hı zabıta marlFetile aranılmış ise de m~ 
hul kaldığından lllnen tebligat yapıt. 
mı$ veyino gelaıedlğlnden M. aleyh 
hakkında gıyap karan verllmlı -ve mu .. 
hakeme 26/2/94 f ~n ve saat ona bı· 
rakılmıştır. M. aleyhin valctl mczklirdo 
bizzat veya '·ekille müraeaab ak.si tak· 
dirde hakkında gıyaben mahkemeye 
de\•am olunacağı tebliğ makamına kalın 
olmak üzere fl&n olunur. 

609 {406) 
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TElfl A•IR llSVBAT 

-· Tolıyo11un oa~iyeti 

Balkanlar ~ebe, Amerikadanfi

-

bakalım ne 
doğacak? 

losllnu treri 
çekmesini 

Yugoslavya ve Roman· • ti ı 
yada vaziyet .. Almanla· 's yorıar 
rııı m.aftsadı ne! • 'l'ürlı· • • -

ınıilterı Uzak Şarıta 
ueni tedbirlef aldı -·- -

Japonlar hiç 
•• memnun ~o-

rünmiyorlar 
Bulgar anlaşması B, ViLKiNIN YAKfNOA UZAK Bir .Japon §:;etesi, in· 

r..adyo ga:ıetesinl' ;;üre Bıılkruılardnki f 

ıngiliz lıiicumları 

Almanya ile 
Brindizi ve Ar
navutluk bolli

balandı 
-·-

POLONYA ŞEHiRLERiNE BE· 
YAN AMELER ATILDI.,. 

Yeni teşkilatı • 
ıaşe 

Bjr ticaret ve bir de pet 
rol ofisi kuruluvor .,,, 

,az.h·ct hiitiin diinya efkarı ummniyc- ŞARKA GiTMESi MUHTEMEL fi ıte•e tarafından aıııo
sini alakadar eden elıemmiyctli mesele lıaya başlanıldılılarına 
ohu.akta devam cdhor. Rn ,nzj~·ct iki Tokyo 17 (A.A) - Kokomin g.u.etcsı it • Londrn 17 (A.A) _İngiliz hava ne-
lusmıdır bay Ruzveltin j:ıpon sefiri Nomuraya anı zaret.i tebliğ edi or· Dün gtindilz saat 

Ankara, 17 (Hususi) - Memdekc-ı kurulmaktadır. ficaret ofis her 
tin ingc iılerini tanzim ve idare mnkaa- iaııt" maddelerini satın almak, 
diyle milli korunma kanununun bahşet- stoklar viicudn gl"lİrmt"k vaz.Hesi11' 
tiği salnhiyetlçrlc hazırlanan ia~,. teşki- kclleftir. 

Eneli - '.i'ugoslavya b vekili \C hn· söylediği dostane söilerin Amerika • To~yo 17 (A.A)- "'Ac;ahi Şınbon> ga- lerinde tek tek ~ar;ket eden tayynrele: 
ril-h c nazınnm Be.r tesgnden sc3 ahatine j .. ponyn münnscbetlerinin vaziyetini de- ~.clcsı SınŞ,«pur y~kınlarına . mnyn ~o- rimiz düşman işgali altındaki hedefleri 

lahn ait kararname pek yakında mer- Petrol ofis mt-mlcketin ve MiJll 
iyetc girecektir. Bu teskiltit Ticaret ve-ı dafannın pt-rtol i .tiyaçlnrım t~ 

t<':ıllnk ediyetr. Yugosl:ıvya gazetelerinin l,tiştirmiycccğini ve Birleşik Amerikanın n~~lması munasebetile bunun. Japonya ıl~ bombardımnn etmişlerdir. 
bu z ~aret ctnfmd:ı ynzdıldan )azılnrl:t lınlisnnc hareket ederek Atlas Okyanusu dıge~ uziık fi?r~ m:ını!ek?tfon ~asındaki 
l'ur.o la\ devlet adnmlnrmın (izleri filosunu Pasifik Okyanusundan fiilen ge. s~:ı;~fnln ı~ın cıcldı bır U:hlıkc teşkil 
miirıl emdir. Alman devlet adnmlnrh·lc ri çckmE"c;ile az.alacağını ve hatt!ı :.r.ail olıl- cttığın~ t<:baruz etbrm~ktc?ır. J~ponyn
;\':tınlnn ı:-örüşmeJer etrafmda s.1rih mn· cağını il.ive etmektedir. Japonya _ Ame- nın Hindıstn.n ve A~ka ıle munnkale 
lum:ıt '·erilmemeldedir. . rika nuinasebetlcriıtln variyeti diğer bü- hatları pek ı.ıyade tehlıkeye ın<\ruz kala-

kl'.tletinin emri altında bir mfute!!ar mu- ınck, toklar yapmak, tasfiye 
avinliğinden ve bir in~e iş birliği heyeti- kurm k, muhtefü ihtiyaçlara g3t• 

ncı,11Pt nnı.ırı Klndel radiknl birliğ~- yük devietlerc de tesir etmektedir. Rin- enktJr. ~nyn. rl~~~lnlC'si. diğer. böl~~l<'re 
dC' hıı ~evnhate temac; ederek demiştır netice hay Ruzvdtin Nomuranın ) _ de tcsmıl edıldıgı takdırde Jnponynyn 
kr temel tekliflerini reddetmesi, bu ga.ı.cte- knrş!_ bir ?blokn ~tbikinin bahis mevzuu 

) u-ıoslavya de\-let ndamlannm sc- nin fikrince. beynelmilPl vahim bir vazı- olduı.,ru P.Öylcnebılır. 

POUJNYAYA BEYA rnA1\1El..F.Jt 
ATJLDI 
Bonıbardmınn Uı.vJnrclerlıııiz Polon· 

yada Katovi ve Karakovi c;ehirlcrine 
beyanname ntmı.~lardır. Knrakoviyc ka· 
dar #liden tayyardcrimi2 9 saat fasıJaSız 
havada kalmışlar ve 2.560 kilometrelik 
m~!c kııtetmis}erdir. 

le iaşe umum müdürlüğünden, fiat mü- rol ve miiştaklnruun terk.iplerini 
rakaba müdürlüğünden w vilayellercle- tirmek "\:e bunlara icabcden --.----~ 
ki te,,Jdlı'ittnn lbnreıtir. kanştırmalc o,;,ı:dft"lerlyle meşgul 

iaşe umum müdürlüğü memleketin 
iaşe ihtiyacımı. icnbettiği oekilde ithal. 
vc ihraç v~ stok ~lr.riyle m~gııl olacak
tır. 

caktır_ 

l nh ı ı c hcmmlyetlidir. Bu seynhat Yu- yet ihdas edecektir 
J.!ostoı\\:ıyn sulhu temin etmiştir. Tokyo 17 {A.A) _ Domei ajansı ja- S!NGAPURDA YENt TEDBtRLF.R BRENDİZİ BUMBAJ~ANDJ 

\ircnıc gazetesi Yugoslavyanın sulhçu oonya ne Felemenk Hindistmıı arasında Moskovn 17 (A.A) - Tas aiansı Tay- Atinn 17 (A.A) - İngiliz hava kuv-

Finnt mürakabe müdürlüi',.\i, fiat mü
rakabe teşkilatının yaptığı iş}e.,i daha 
geniş mikyasta ve daha esaslı olarak ya
pacaktır. 

Bu iki ofisteı. her birine beıer 
liralık sennayt. tahsis olunmuştur· 
korunma kanuniyle hükümet emri-" 
rilen elli mil) on liradan bunlar .ı 
icabında daha fn:ırla ennaye a)'lJlll""'": 
kabil ola<!aktn. Şurası ,ayanı k
ki ticaret ve petrol ofialeri inhie9J 
hiyetindc olmıyarak nazhn ro)ibtİl emcllerindcn ·b:ıbsetükten sonra sunları iktL<iOOi görüşmelere Tokyoda wkr:ır rr>İ!::in nsal'iıdnki Jıabcriııi veriyor: vetleri knrarl!flhının teblijtj: 

yarmıştır: Devlet adamlnrınuz.ın B. Hit- haçlandığını bildirmektedir. tnf!iJiı: M:ıle:ı-vasınd:ı asal!ıclııki tedbir- fn:riliz bombardıman tayyareleri ıs 
Ayni zamanda biri ticaret ofisi, dlğe

ri petrol ofia namını taşıyan ilci ofis 
lerJe mülflkatı etrnlında uydwma haber- Tokyo 17 (A.A) _ Asai ~imbon ga- kr nlınmıştır: Singapuı'<la hiikümct da- Suhatı 16 ya bağhyan gttedc Brendm 
le-r çık~. Bu uydurma haberle- ?etesinin Batnvyadan ir;tihbannn J?Örc irderini hnvn taarruzlarına 'karşı koru- hava meydanını büyük muvaffakıyetle 
rln hedefi sulh eserini ve Yu$!oslnvva- siy~ vaziyetin inki•mflarını ~öz üntıne mrık fcin tedblrl•"'r takviye edilmistir. bombardıman etmişlerdir. Hangarlar, 
~u~ istirakiy~e veni nizamın kurulmasını nlan Holanda Hindistanındaki japonltır Malakada ve diğer bir cok noktalnrdn resmi binalar iizerinde bombalar patla
ihlal etmektır. • y sl ai1clerini jnponvnva gönd,..rmek için ted- rlali bat:ıryalar muharebe vatlyetine mı tır. Lnzaretto adamun karşısındaki 

Sarıh olan bır şey varsa ugo nvya- birler nlmaktadı~lar. Cenup denb:lPrin- 1·nnmustur. safıadn şiddetli infilaklar nlnmştnr. 

recekll"rdir. 
-·-•-r-a-~eeıı.._..,._..._....-...~~--.-e.-w..---..---------

Otomobil -ıastiklerini11 
nın ıılha QOk kıiUı olması ve &rşt~ d . l . l d b" . YABANCILARJN BtRMANYAYA ARNAVUTLUKTA 
~ndeıı zivaretinin de bu sulhu takvive e 1J:.{"cn . Japon vnl pur arkında ."«1

1~ r.tR.MESt YASAK Arnnvutlukta Tcpedelenin şimnlindc tevziine başlandı cdc-ıı bir netice vermiş olmasıdır. Yugos· mev 1 cı· msan ort~ arına a. nr. şımc ı- Tolcyo 17 (A.A)-Ac;ahi Sinbon gnzc- B~ m~nbıknsmdn düşman mevzile~ine 
favyd1 n Romanvaya g<'çince vnzivct den t:ıtulmustur. 1 ol.:ınd:ı Hınd.ıstanın- tesi Birmnnyn umumi valisinin yabancı- kesıf hilcuml~ yapı~. Askeri hın.'l- 1sanbul 17 (Yeni Asır) - Son zaımınl rtla hariçtı.:n şehrimize getirilmlf 
oldukça açıktır. Almnnlarm Romanynva dakl 3apo~l?r hu,_mcr;.ıleketle . Ji1J?.0~rn lnrı Rirmanvava .ı:?irmekten lll(:nettiğlni la:n, top mevz.ıl«;rlnc ™!,betleı· kn~dedil- otomobil lastiklerinin muhtelif mıntakalrrrln ihtiyaç ni<ıbetinde temi için l> 
kUUiyetli nskC'r yı~dıklnnnı büttln kay- rasm~nkı. ıktısn. m~za1'erlcrı .. bu,\:uk hildirivor mıştir. BUyUk bır askerı tecemmu kom- ticaret odasında çalısmıılara ba lanılmıştır. 

hl t~~~~ ~~~n~c~~o~~~a~Cıı~ıi• ro~~mNJAf~N ~~~m~~~tl~ı•.~eb~---------------·-------------naT~it edilen AI'man kuvvetlerinin •-ikhnlJ"ri hu nıii 1r ~..,l...,..n n"tı<>e<:ine KUV7JITLF.Rt lannn nlcnktan mitrnly8z ateşi açılmış-
300 - 350 bin arasında olduğu teevvüt ha lıdır San ıhny 17 (A.A) _ Mlic;t."lkil Frnn.- t~. Bu,!?liniln en mu"a!fakı!'etli hareketi 
etmekt dir. Romanvndan veni ııclen İn Nevyork 17 (A.A; - A<-ı:osyet Pre- sız niansı muhabiri bilfliıivor: I\illsura - B~.rat yolu uzennde rlcat hıı
giliz biıviik elcisi Sir Reiinnld Hom Ro· ::ı mev5!~k .~ir m ~ba~an öi"rr n;ı;r;inc> Cun1.1 K;nni,, cıkı:ın Santral Devli Ni- Unde olan dusman ko1lanna taarruz et
mnmadnki Alman kuvvetlerini 550 birı ~ore B. Vılk1 3anon ış~alı nl ınd:ı bulun- vuz g.ızef.eçi Pa ifik deni.,inde to-;,l:mıın mck surcilylc.yapı~~· ı;ıu taarruzun 
kişi t hmbı cttli:rini bcvan ,,tmistir. Bun- nuvan mıntnknlaı-dn bir fpt1'ik scva"1ati f:mon hıwPtlPri hıılrkmrıa t:lJ yrı;ılı'\m:ıfı muvaffakıyetlı neüc;sını gösteren foto-

Makineye 
Verilirken 

IAMERIKADAll ITALY 
LARIN BiR NÜMAYI~ 

dan b:ı kn bir ~ok hücum tavvarelerl ve vapmak tasnvvurundadır. :ViJk;nin pasi- e elrle<l' . <?r.ıf1ar alımnışt.ır. Düşman tnyyareleıiy-
son :ı mnnlardn bombardıman tayynrc- tik denizini tayyare i1 · gezece;'.:i söylen- v !;" tn dır."k" .t k F d d d""rf le bir hnvn harbındn bir dilşman tayya- - •• •raJ ---<ı:.>-

Jeri Romnnyaya S(elmistir. BUkreş. rad- mclrtNlir. "- ıın n a 1 ı ur :-. orınon n n ° ?"es· h sara ı,. t J ştır 
~ırka :ıc:h•r vardn· 1moar:ıtıwlıı1< nıııha- ı a u a 1 mı · 

yo u Köstencc mıntakasmm ma•.nnlan- --- ---- - -----·---- Amerika ayanı 
yardım kanu
nunu müzake
reye başladi 

B. Mussolininiıl 
aleyhinde bu

lundular 

dıi!ım hnber vermektedir. M d L • p fa:ı:ı k•t:ılrırınn tl"<>nsup bazı rnziitam-
Romanyadaki hazırlıklar etı-afında iki ısır a rır o- laıln iki fırka lJ'J!101"\,'(' VI' Havfonıı:ı Fr~nsa - Jspan-

'1fİnrİ"•·H ... ,ı .. ı ...... ~;.. &a rivnv<"t vardır: 
Birinci rivayet Almanların vaydı\ları 

tclsirl rdir. Buna nıwırnn Almanlnrın 
lngilt"N.' i1e girlc;tikleri mü,.,ai1°1Nfo Ru
mtsn µMıollerinı> ihüvaclıırı vardır 

h ill7.lt'r bu ndroll ri tPhdit ctmekte
dırler. General Vevel orrluc;u serbest 
lrnldıktruı sonra Balk. n lorda bir cl"PhP 
2c:ır. J, pctro11eı i tahrib!- tı>c;ohblis ede
bilir Romruıyadr Alman as·:erlt"rinin 
tnh ini bih•J,, hl .. ft>s 1,hüc:a mrıni olnıak 
icınrl' . 

lkincl nvayct: Alman hnz.ıdıkl:ırının 
oenubn doi'!nı yapılncalt hir tazyik ha
reketini istihdaf cttilridir B ı hab<>rde 
in'ar f'dcn lnt'ili:r.lcrclir 

TORK - BtJL(;AR ANLA~MAST 
tkmcS k1sım Bulgarlstaruı tanllfık edi

yor. Buırtin yalnız Bul11ar hüki.imetilc 
Türkiy•' CUmhurlyet hükiimeti arasında 
Ankaradtı yapılan ~örli n~"l"rd n rmrn 
imz:> ~ilen bir .. nla mamn nctni i oku-
mak R ılımric;t..,., " •iv tlni nnlamağa 
1dfay .. t cde:r. B. ' hun'? t:ıkviye 
hu.c;uc ı'ld her ımıl ıı samımı nrzu-
sunu m br.yarrı. me ~östermekt ~ir. 

YENt ASlR - f' ..ı beyannrunc>nın ay
nını nril rimi1 di~ r siitiinleriml.7 ı.
buJncaklardır. 

Köstence sıhlli tehlikeli 
mıntaka ilan eoildı 

! Ba~rafı t. M Srıhifede ] 
yareleriyle lcltaat nakli için bir çok tay
vıtrelt'r Romanyaya gönderiJmiftir. Ha
İen Roman) adr. 450 Alman tayyaresi 
vı::.rdır. Yugodnv hududunda halen üç 
Alman fırkası mevcuttul'. Ayni zaman-

lonva ordusu 
kurulu\ or 

Kahire 17 (A.A) - Royterm ortu 
şark husus! muhabiri hildirivor: 

Mısırda cok kln"'etli hi" Po1oıı_yn or· 
dosu t~kiJ <'dilnıcktedir. Polonya ordu· 
sn impnrntorluk ordufarı için miihim 
hir ) ardınıcı l.ln' et te kil edecektir 
Polonya ordusunun 1"1·: ~v~i Alm:ın· 
Ya\ ı mn~lfm ctmclttir. 
Polonvnlılar kamnmı ~czdiı,timdc her 

keste ~ördü 1ürrı vüksek kuvvei mane
viyenin t~ri nltmdn bldım İn"ıliz si 
Jl'ıhlnrivlc trc;lıh cdilmı · <'lnn Poloııvnh
lar harb<" 1. r bulunuyorlar. Bunlar 
nıuhtdiC ti f n kamularmdan kacarnk 
ve mtihim hir kı!>mı Torosu ı:ecer<:>k bu
rnvn J?clmislerdir Polonya latal:tnnn 
itnlvan esirlerinin muhafazası tevdi r·dil 
mistir. Bir Polonva kıtasınm ne7.areli 
ııltma verilmis 25 bin İtalyan esiri gör
diim. Bir cok Polonvnlı pilot1a.r ort.n sar
hı J?elmcktedir. 

B· Ruz.ve/tin snh$f mü-
m11ssiJi Vafıngtonda 

r Rn<ıtarafı 1. ci Sahifede l 

besiyle meşgul olucaktır. İngiliz milba
vaat komisYonunun mUr.ııcaatlariylc di
ğer malzeme mUracaatlan bu teşekkUl 
tarafından tetkik ve intac E:di1ecektir. 
Tcsekktililn rlynseti için Bay Vilkl, K~ 
nedi ve .Lmruar<lhının isimleri ,.jkredil· 
m('kfpf'l;,. 

da Almanla!' Sovyet - Rumen hududun- iNHIL'fEREY.E ERZAK TA 
da~: ~hılara dn el koymmlardır. · İ 

d h ·cı d B l VERllJMEL 
Köstcncc c t.; ı at var ır. u gar Nevvork 17 (A.A) - Tanınmış yllz. 

hud ıduna büyük miktarda harp malze- den fazla Amerikalı snhslvet Ruzvelte 
mesıi n:ıklcdılmi,.th. Bükr~e cuma cünü bir mektup göndererek İnl?ilterenin bes. 
Avu turyo dall fırknlan gelmiştir. lenmesini istemisfordir. Mektup mcmle-

Ro~·tcr muh&'Jiri ucu bucağı gclmi- l::eün her Uırafında vatandac;lnr:ı imza 
"en nnklive kc.llarının S?örüldüğünü bil- ettirilecektir. Bövlece Ruzvcltc yanılnn 
<lirh or. Ro:Oanyada mektepler hasta- müracaat milli bir mahivct alacaktır. 
hanr haline konmaktadır. Rumen hasta-, Mektupta Hitlerin İn1(iltcreyi mağll\ı> 
hnnrl!"ri i {C al ohmdadır. Yamaya Rus etmek kin sarfetü~i ı;?ayN'tlcr<lMı l>Ah'J· 
hen7'nl-:ri t!elmcktedir. Bu benzinler cclilcrek denilivor ki 
bor•ılarh '• ÜTatl•· bir köye gönderil- fn~lterc en harikalı mukavrmeti ı:ös· 
mckt,.l'fir tf'rm4'kterlir. Bir im:an ne kadar ff.."lttr 

TORK 1 YE ROMANYA nlnrsa olsun vatanmı mftdafaa edebil. 
M •habir yazı •tıA devamla §U müta- mek leln olle.<;inJn ac knlm1vat"ai'tnrfrtn 

}e;ıl n viirütm,.J.t,.rJir: "illin olmalıdır. Binaenafevh A~rUra. 
Rom11nva n~ Tth-kive arasrndıtki mü- tn!!ilterenln valnız hrtrn mal7.emesinf ve· 

na:,.~tı.... ho-ıı•lmaktadlt'. Al~nlarm iistiren bir kaynaih df'til. aynı :r.amandol 
te•vil:i üunn" Riikrest,.ki Ttirl< gazete- hir ia~ kiJrri olmalıdır. 
<ileri t,.vkif edilmiılerdir. Köstcnce n.. ----
tstnnhul r.rtmndaki eeferler tatil edil-
mi,.tir. . 

tNGtUZ ALEYHTARLicl 
Rumf'n ordnw.nda Ye Rumen efkan 

umumjv,.sin-le Brltanyanm lehinde bir 
d ij,j'·1·•, vul"U bulımJf o1m2kla bera· 
her nr ı ol ınıntakasuun yakında bom· 
h~rdırn-ın r..liJmt'slndt"n !rorlrulmakta
dır. 

lngiJ radvoları şimdi her zamankin
den dahn çok Romanyalılar tarafında!"I 
dinlenm,.ktedk Rumen mffletl istikbali 

Amiral Darlan 
Parf ce P.b'HVOl' 
Viti. 17 ( A.A) - Amiral 

yann Parisc gidecektir. 

Mısır krab lyilesti 

Darlan 

Kahire. 14 (A.A) -Bir müddetten
beri sarılık hnstalıihndar. Tahatıoız bulu
nan krn) Faruk iyile.'mlistir. 

mnm 26 kilometre ııimaH ile 25 kilo 

PASH"IKtN lSTlR BAL1 
AM1<"'RtKANlN RI.1NlY" 
Avııı VP''"+e mlioldi1 ·.ıın f!avri kabili 

;rtinr.n olclı•& rnu Vf' Am<>,.;1rumn tno-il. 
tı>re\ c rı:ı<:ilıkte tC'ilen yardım etmesi 
l;..,,,.,l ,, 1.1·:-.:..,; lr<1vrlr.ttl'.d1>11 (>onrn c:'lvl.-. 
ıiı i.l'Or· 

p.,if•"< dı ,"zinin ıc.t kbali Anw,.ikanın 
rılin ı:lıvllr. J<" <'l" ~1 J.. :ı rfor devJı> lP?' icap 
!"den miidafoa to.dbirJerini mfütAcP1°r 
· lmazlnrsn pnsif;tce hfıldm olmnk lcin 
1->nonva mıisait hir vaziyeti'.' sahip ola-
akt.ır. 

···-~- _,._._ ~ ... ,_..,_~..._.._.. 
·Mak~atları Bal-
kanlıları kor
kutw ak mı? 

84LK4NLIROAKI ALMAN 
TAHSIDATt VE iNCi· 

TELAKKiSi 
Londrn 17 (A.A) - - Salahiyetli hı

~liz mahfilleri bugün Balkan vaı.lye
tim tetkik ederken çekingen davra
nıyorlar. Hitlerln Yugoslnvyaya tek
lifleri hnkkmdakl haberler sadece bi
rer fırtınadır. Romanyadaki bUyilk 
tnlıı;idatBalkan devletlerini korkuta
rak· teslimiyete mecbur ctmeği istih
daf etmektedir. Maanınfih bu usul 
beklenen neticeyi vermezse Alman
yanın kıtabnı ileıiyc sürmekte tered· 
düt cdeccf'1 m!!naı:1 l'tkt-,.•hır,mıı1 •nır. ·-·- -·- -· ..... --·-·-·-·-·-· 
Alman tayyare
leri Bin~·aziye 

hücum etti 
SiViL AHALiDEN OLEN· 

LER ÇOK 
Kudus 17 ((Radyo S. 22) - Kalıire 

Orta Şark hava kuvvetleri tebliği: 
Düşınan tayyareleri Bingaziye taar-

ru2 etmişlc:r<'fü. Sivil ahaliden bir çok 
ölil vardır. 

Bcrlin 17 (A.A) - Alman resmt telr 
Uği, Almıın tayyarelerinin Bingaı.ide k.ı
taat tcccmmiilerlne hücum ettiklerini 
bildirmektedir. 

-------~------

l zak ·Sarktaı~· 

mütareke 
25 $ubatta biti vor 

· ııabırsulıkln brklemektedlr Demir mu
hafız !'!efleri Almnn himaye~I altında ha-
11 AAldı k. lmnktadırlar. 

KöSTENCE CJVARI TF.:HUKELt 
MINTAKA 
Bükreş, 17 (A.A) - Royter ajanaı 

.ı..ı:~· .. ,..,.: K.,.df"T'li,.,f~ Köstenee lima-

metre cen11bmu1. kad.sn· olan saha tehli- Banltok 17 (A.A) - Japonya hariciye 
keli mıntal<a n·n edilmif -.,.e bu mmtıı- nazırı bay Ma,şuoka Fransız HindirJnisl 
kBya ırlrecek ı?emilerir uğrayacaklar ile Siynm orasında temdit edilen miita
zarardAn lfertdi1eri ~1 olacaiw bndi- rPke mUddeünin 25 şubat saat 10,30 da 
rilmi tir. T~hlikeli mınhlka tuzla ile münhzi olacağını Siyam hUkilmetinP 
MJd)'ll uuındakf mt.nW. hlldmrufttr. 

ya arasında 

kardeşlik? 
Louuı 17 (A.A) - Gaz.et dö Lozan 

Monpclyo ı:örüsınelcri hakkında nc..,.cıret
tıj!i bir makalede diyor ki: 

Fra.nsa Mareşal Peteııin şahsında yUk
-.ek bir diplomn~ı maliktir. Marcşalın 
<'cneral Franko ile sağlam dostlui:IU ve 
ımrattı~ı hava ne Fasta, ne de diğer bir 
yerde iki milletin hiç bir anla mttZlıkla 
knrşılaşmıyarak zamanı gelince kardeş
t;e isbirlF'ıi yapacaldannı göstermekte
dir. 

---c~ 

Amerilıa devleti, 
Hitle..ın rncığltip 
olmasını istiyor 
Vaşington 17 (A.A) - Ayan mecli.sı 

kiralama ve ödünç verme kanun proje
sinin müz.nkeresine başlamıştır. Azadan 
Bark1ey sBz alarak demiştir ki: 

- Bugihıkil haYP Ahnanyanın ekono· 
mik. dini, siyasi ve eutellekttlc1 bir tc· 
hakkünı tesisine tcşebllils için yaptı*ı 

----- bir mücadeledir. Fatihi dnnlumıak için 
Ai mani ar Bulgarista- bir tek usol '\·ardll'. Bu usul de onu mnğ

hip etmektir. :Eler Ameri1uı birleşik 
na gırecek/~r mi? de,.•letlerl Bitleri Avrupada ma!lup et

mek fein buoltereyc yardım et.nıezse bir 
[ Başta rafı 1. ci Sahil ede ] ıfin ya onun önilndc boyun eğmek v«ı 

kik ederek diyor ki yahut onu bizzat kendi memJcketimhdc 
Bu siyaset. son günlerin hadiselerin- ma!IO,, etmek mecburiyetinde Jmlaea· 

den sonra daha açık olarak göriilebili- iız. 
vor. Yunan tebliğleri İngiliz yardımlan- Bllihara söz alan H. Lee. hllkümet te
m bildirmektedir. ABıl yardım havalarda $ddriillcrinin elinde bnlnnao blldimle 
vnpılmaktadı.r eiltlik mahfıulü fazlasmm satılması, mil-

lstediklerl yardımın mahiyetini tayin badele olumnası, kiralanınaSJ, bor~ ve
ctmek l·unanı.ınrn aıt ise de İngiltere rllmcsi ve yahut her banjti di~e-r bir 
her türlü yardmıa Juwrdır. tanda tasarruf edilmesi tein reise sala· 

Muhnrrir Tilrkiyenin muhtemel vaı.i- hJyet itası hakkında Mr tndil trJclifindt• 
vctini de 1etkik ederek şunları kaydedi· bulunmuştur. 
yor: CümhuriyetQi partisi lideri muavini 
TÜRKiYfil'İN VAZİYETİ B. Austin şu sözleri s8ylemiştir 
Tiirk milleti, saWılyetli bir ıauıte - Bu kanun projesi bUtiin dünya kar. 

olan •Akşam. ın Camaı1esi ~nkü be- ~da şunu biJdirlyor ld biz Hitl~ hiç 
~aruıtı arkasında birleşmiş bulunnıakta- itimat etmiyoruz. Onun esaret rejimine 
dır. •Alm:ın kıtaatmm Bulpristana cir- muhalifiz. Ve binnetice Amerika birle· 
mcsiyle emniyet mmtakasmın ilıl81inc $ik devleti Hitlerln sWh şartları dikw 
Türkiye Jftkayt kalamnz.11 Türldye ha- edecek kuvvette oldu~ müddetçe yapı
zırdır ve BYkasmda İn,;Jtenmin dolu lacak bir sulh muahedesine mulınlifttr. 
A.kdenizdeld muazzam kuvveti vardır. · 

Angıosalısonıara 
dım etmemizin saOll 

gelmi$tir diyorlaı' 
Nevyork, 11 (AA) - N O 

bulunnn 2 bin 1 tnlyan ve yüzde 8 
Amerikan tabna ı olan dicer 1tal1 
Onyon l lolda biı} ük bh an ti f~ 
tinglnl' iştiı·ftk etmişlerdir. Bu iç 
profesör Sakenini rels.ıdlmhur R 
hakkında ihtirnmkar biı ]iaan•kulla 
tan onrn dernistir ki: 

HitJeı· bu hnrbı kmmııncak o)'i!:8~ 
ya bir Alman müstemlekesi o 

italynn milletı nıaf'lüp olma 
MağlGp olan kral, Mucısolini. son ski 
pa ve knrclinallardır. lralyanlar, ee ~ 
olarak bu harpte ç.:ırpışmak latJyot 

Piyanist Aakoli de şun)an eB1 
tir: 

- ltalyan mllletinin hürriyet .e 
liği MuesolinbıiJ) karariyle aökülttP 
roııbr. halyan milleti faşizm taıa 
aldablmJttır. Aslıoli şunlan Hbr 
tir: 

- Amcrikadak.i Jtalyanlar içıo ti, 
glo .... ksonlara yardım etmek ve 
sakson idealini benJımemek aaad 
mittir. Anglosakson hllrriyetJndeJI 
1efit olnn İtalyanların vaiifeSl t 
ki ltalyanlara da hakiki hitrri;yedll 
olduğunu öğretmektedir. 

Alman hava h 
~ 

cumlan hafif italya tarafından Türkiyeye bir müda- J p 
hale imkGn ve ihtimali artık ortadan kal- Sp8Dy8 Ve Or-
dmlnıı~1rr. ingilte,.ede ita•...,,. 

•Deyli Meyla in Sofya muhabiri ise, tekı•zde kor• zayiat Defı GS 
diğerlerinin tersine olarak, Balkan vn- Londra, 17 (A.A) _ tnsl)ll 
zivetinde bir salAh ~önnektedir. ve dahili emniyet nezaretinin ...__,_ 

eu nıuh8bire ıöre, uuı~aristana rir- konç fırtınalar c ed urup umam bir diqman 
m en evvel Türkiye ve Yu"O$lavya ile ıılmali şarki ,ehirlcrinden bhl 
anla$8ta~m Bulnr hükümetine dadet- 200 a.ı .. ı .. G'"IP, "U' ·zıer~e ı · b b B k 
misti. lfalbnki krnJ Borisin etrafında H_,. H ..,, 3 • >lr om n abnıştır. ir aç n 
toplanmış olan Rulı-nr vatnnpenıerlrri öflj İle yaıealı var. Büyüfı uğramıştır. lnııanca zayiat ... 
b tk• '- J • ln "h Ayni saatler :ırarfında East ""---... u • ı manle"etin '\'aziyet enn san ... ,,. "~ .. ·~ın 11e •ı,. a.aza ~ '"1111 

im d .. 1111 3-~ 1111 H rine de bombnlar atılmış ite de , 
o a ıı.,,'lnı bildimıektcdirlt-r. Madrı"t 17 (A.A) _ Bütün ı·srtftnvndn d 

•NiYUz Kronikl• ı:azetesinin Sofya ,,...... zayiat oJına ığı gibi maddi ..-...,, 
muhabiri ise Bul~nr bududıl civanndn ~k bUyU~ eiddette bir fırtına ~UkUrrı voktur. Ccce lşnrn df!ğer 'bir ,.., 
AJmnn haınrlık1arından bahsederek Bul- sUrmektP-dır. Bir <:ok ~oktada munakn mıttır. ...1 
!!nristnnın bu hafta içinde istili\sma inti· llit kesllmlşt~. Slddetlı fırtma .~en. Se- Bir düşman tayyaresi clenbe iJltl' 
7 ar etmek 16.zım ı;?eldii!ini kaydetmekte- bastivah" yenbl- trBil~_demiryo~-'biuzeterındc mfüıtür 
dir. ım :r en ıuuASmB fff'Ul!' y ver-

Bu ~~te başmnknlcsinde Hitlerin. mtştir. . . . ALTADA ~ 
ftalyanlara indirilen darbeler üzerin" . 'l!ronn n~ ~ennden geçmek~ obın Malta, 17 (A.A) -- Reamt 
rabuk hareket etmek mecburiveünde ol- <Jetinden dewilmis ve V&j(on]ann bır kıs- 1 S-16 gecesi bir ditşman tayyaT..t ~ 
duJ!'tı knnaatin" "Ö5tenn<'.ktcdir mı nehire vuvarlanmıstır. 25 kişi Bl- ıa ü1t•rinde uçnr, k bomhalar ~~ 1 

,., • tren köprüni.ln üstünde fırtmnnm sirl· ,..., 
----- Bir ev yıkılmış, bir kiti yarala I'_. 

C b mUş, 125 kisi yaralanmıştır. Diirı "~hah bir dü--an fl]o.ıı' "J ... enOV8 Om- Santader llmanmda yanmakta olan ,,... ~,.. 
petrol ~emisinin yangını da :fırtınanın üzerinde keşif uçuşu yapm11m. [)ı_.,. 
şiddetinden korkunç bir mahiyet alıms- tnryolnrımızın nt"!!i)'le kal'fıl~I' bard d tır. Alevler linmndaki evlere ve oradan Bir rok dü man avcılan da al# 

ımanın a diğer mahallere sirayet etmiştir. BUvUJr rinde bir ketif yapmlf]aTdır. A 
" kilisa ve hllyük bankalar dtı dahil olmak ~ 

Ol enler 144 kifi •• • Uzere bütün eski sehir harsı> olmuştur. lttım sUrmekte olan ı!ddetll ~
Hasar 150 milyon Pecetn olarak tahmtrı vısi •le 20 ıd Lizbonda oW -_.,.. ~ 

Roma 17 (A.A) - Resmt bir edilmektcclir. ' irisi ölmU. yijz}erce 1rlşl ~' 
tebliğe göre Jngiliz harp gemileri ta- Binlerce kisi melcesiz kalmı.ştır. Bun- ?OO kisi knybolnıustur. Maddf~ ~ 
rafından Cenovaya yapılan bombar- lar Snrdunnero pJAjmda kamTl lmrmus '1lilyon escou.des tahmin ~ 
d da 144 k .. "'im"" bulunmaktadır. 1939 BlDlfı istihlcfim efrach ..,...'. 
ıman esnasın 111 o Uf ve PORTEKİZDE c:aWrllmıştır. Bunlar fubııeıJm!l 

272 kiti yandanmıfbr. Liı.bon ]7 CA.A> - Portekizdf! hii- 1lt hn.<;ar islerinde ~r 


