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tlZlrl1rf11. OrZUSİf e VUkU Londra 19 A. A 
' b 1 f Balkanlardaki siyasi du -
An~ U'lmUŞ ur rum hakkında buraya ge· 

111ıilt~r:r~ 1? .A. ' /!\. :;,- Hari<liyeNuırları dü=ı Kıb Jen haberler büyük bir is 
A."ton· r: arıcıye Nazın rıs acasında biı 'birine mü tifham vaziyt-tini muhafa· 
' d \ l:.d . 1. V ~tit\d en,n l..ondraya laki .. olmuşlardır. Bu mtili za etmekle beraber bu · 
luc~futtı~Ş~~cl Hariciy~ kat, geçen ay Ankarayı nun karakteristik vasıflan 
k ııf! tek u Ü Sarucoğ ziy~uet edan lugilız Hcsri göze çarpmaktadır. 
· llrd, bt.Jt'r rnüdaveleief· ciye Nazırile Türk devlet Fıibakika Musolin\nitı 
'~t ~tın 11~illllk arzusunu adamlarJ arasmda yapıları 7 güc ~üren ilkbahar taa· 
tu ~ !' CI\ ij • ş··L 
·~ ~r'c() l ı~rı.ıe UK· müdavelHdkardan 80nra ruzu mezbubane gayretle· 
nkari~ u 17 martta husule gelen vu1yeti yeni re r. gmen tamamlle akım 

.·::k. l\,b,ıa hareket ede • den gözden geçirmek için kalmı~hr. Bu neticeyi Mu· 
.Hnılcybc ~dasında müşa yapılmıştır. nu göruşrue solini lasavvur bile etmi· 
A. •tici ye ~uli_k~ olmuştur. logfüz Htırictfe.: Naı.ı ı E.· yordu. 
rıkar•d• ~lcılımiz yarın denin daveti üzerine vuku Dıger taraftan Aimon· 

ftabir ı..._akbr. bulmuş ve il9 hukfımet yt>rım Yugosla,vya üz.erin~ 
l tde ueşred\- arasu\da tam bir fıkır mu yapllğı taıNi. te hıçbir 

~en tebliğ tabakan olJuğu 5örülmuş· net;ce verm miştir. 
~~ t~ 20 A. A. _ tür. Eden tayyare he Kıb 
••41 ~ rısa gitmiş ve lıer iki " Deyli Telgraf ,, geze 

'tt~~Ht ıaşaa.daki res devlet adamı adada ln~İ· tesiı .. gelen malfimata gö 
l'ij"ki" 

11~4'<iilmiştir : · ı· · · · f' · l re, Yunanı'stana yapı ları ,e 
1 

lız va ıs11ım mısn ırı o muş 
Ve ngilt~lO ldrdır. lng:\liz yardım nm uetioesi 

l""I ve l{ uzvel tin nutkuı.daıl 

i\J ~r,./ı""'ldare sonra Yu5oslıtvyads hı'yiik 
f:Jı ~ı.; bir uıtıbnh hu:oule gel ıiş· 

.. A.111._V ag daha ıı..ıotı} ı tir 
atı ·~ 1~ A Yugosb1v N zu · 
\~ t~,. IQı .A - Bijyıik Millet Meclisi hu., iııı d. 
~~~''" Örf;ri~ topl~o~ş vı:: lstanbulda •.al.bik f'dılınek ları Bt!-rline gi 1 

"~' t~ ~emıı uç ay <ldha temdıdınt- dair Baş yor la. rm ? 
b~:--- ~t 11.qkunaı.ık ittilaklk !Cabul o]a mu tur oUej Londrın 19 , A .. 
ıtJr edige Okzıl larda Belgratt n buray gt>lı·n 
•tr.ıe l hnb rl re gört>, YugosJav 

~·E'"k "C lsi f)iı 1Pnnı.e t ıti ı B ş.ve:kili ilf" Huie'ye N, 
C\lad~ · . zırmın ougiın veyd yarın 
Ç:a... lÇlı.n ~ l ürt ı vt> ilkokufüırd i.3~rlinf" harekt!"t ed~ct-kl6,. 

ti,a... Rtıh~·or h~r seıı,. olduıı. .. gib, bu 
t~ Vi ~t ..ı J 1 ~ ı in~ daır ayıalar dolaş · 

' •liy ' •kırnı:a:a .. ~ene dinlenınr tatili yapı· ıı"akt .. dır. 
'ft ~... et ın ._ go· k l) ,. .. 
) ~:~lıai b:"'~' Bdedi ll\CB tır. ini• mr tafüi 
l'~ 01'\u ... ~!t-h Uoaumi· orta okullarda yarın başlı 
..,..._L ~«Jelcj 26 yıtruk 29 marta 
to.-~ ~ii .. ·· ,, ' mş:r! 
-..~)' ;;; ~Nk~ kadar. devam edect> · ilk~ 

d, ~~ıc.ı~ •re~hr. 1 kul1-rm diq,nome tati,li de 
dty .. ~•L b~ ts>planq 1 1 •ıi anda başhy•r.-k yıl)e 
tır. iıı •~c;i;1"n Beı~- bir baft11 llirocelcııir. 

Ha,., k ' Y•pılıcık lrakın H~lep kon 

·~" ~il~r~ız Ro solosu 
'bu ç,tslQ.f ka Gt-l;("'n hafl1t H ıcpten 

Arık l etti şehrimııe gt-lt"re-k ,kı gün 
~~k,t D iatı\9 A. A kaldıktan ıonra tclc...ıır Ha 
d,Qa ~~ltor R~fik-Ba~- lebe dönf'n lrakın HA~p 't ı ı: Öfır~e Say. Kcnsolosu bu abah tekrar 
~ııj A. k d~ Re~ sonra şellrimıze e-lmıştır ,(on· 

lttte ~- ~f~~l,çia· .~:'Y(tllm 1 solos bu subalı valunizı 
"•b l 11\h.>aş '-

" t!\Qıi f Yt"• ına~amında ziyaret eJnek 
1 ır. k d 1 en '" e göru~ınüıtur ~ 

A nan resmi me 
hafııi bir şey şôy 

lemi yor 

1erlııı 20 A. A. -
Yar-t res ı bir knynakıan 
hıldirilnı1ştir: 
Ba,~anlardaki vaziyet hr:ık 

kında şay~alarla alakadar 
olar11k bu (Ünku Yugoslav 

Aımoıı muııusebdleri 
haklrn~a Alman Hariciye 
Nf"Z.~ \~ Ol'Ult, Slljlllie· 
r c«:viJp ve ılmemiş,tjr. 

AJooaµ Hariciye N~zi'.r~i 
e::.ıı~~u bQ bws.ıp~~ Jliçlvr 
b~ •aııa11f l.>uh.mı11~plşkt • 
dır. 

1 51 & ii t b 

A•merikan 
ınutbuai na 

•• 
goıe 

Artık Am ... rika 
liarb!n içındedir 

Nevyork 19 A .A -Y~ 
di milyarl\k tahs,sat layı· 
hasıpHl .v1~çlise 'venltne)iİ 

mür\aş~betile Amerika,n 
gıqtele.ri şu Ü\şJ"'&yı yü,.. 
rütmekted\rleıq 

Art.k. harp dı~n.dp, bu 
lun®~n.\muq idrli~ edeç k 
birşey k~ m.amıştır,. Hugjtn 
ki' ger.gin v8ifİNl'tle; vıılGu· 
a gclecekı ~n kücü~J bir 
ha<ijaı:ı bi14i rrnhvr~c terJ~ 
harbe o~ağa &t"Afl,Pr<>la 
cı:kı.rr. Bır ie Dimizin tor 
~illeınm:si bizi derhal mü· 
dahaLy .... ve karşı koyma· 
ğa sevkeder. BıT.c hıgilte· 
reyi müdafaa için ıÖE ver· 
dik. Çünkü lngil ere At· 
lımtiğın kalesidir. Eğer i· 
cab derse ıngiltereyt' harp 

m~l~~mesi gön<leri~mel' 
için kendi gemiinimizden 
kafil~ le.r teşkil r>d('ceğiz. 

Alr11anqo. 
Ao1t rikayada nı 

ıneydan okuyor? 
Berlin 20 A.A. Ya· 

rJ ~e.sıni bir. kay.oitktan bil 
di~iijniştir. Ameri~a ll ı 
Mbnrue (Ameıilca Am,.ri· 
knhkırmdır ) Kaidı>sİ h k 
kı da g rek Hıder ve- ge 
rf'k Almugı Hari.çiye Nu· 
zırı beyaııJatle !:>ulu nuıuş· 
lardır. Beyunpt t>Cnebi 
gaı..d~çiler tarafından so
rujpıı suale cevaben yapıl 
m tar: AloıAn Haric;iy,e 
Num şu ciheti d~ tt:ba 
ruı et.>"rmek i~ riı k.i. by 
kaide iki taraflı ol91alıdu;. 
Yani Anıer;''ı nda Avru 
pa işlrrin~ kar~jUtilmaşı la 
zını<hr. Anıl"fl~" ş.ıı)'~t 
bunn kabul Phne.ıs.e Al
nı nyamn da mukıt.lıiJ lyd 

hiı ler nlao~t ka.vdolun· 
ma~adır 

P te :.eyahattn 
Vişi 19 A. A. - Ma· 

r~şal Pt't n Vışiden Liyo 
na gitmiş ve orıtda bir 
ml!::fdt>t ıstıra.hattım sonra 
Greouble hareket t ylemiş 
hr. Prten orada hir nutuk 
ı;öylıyec<' kt r. 

_ _ P!rşembe 
Selim ÇELENK 
~ r' r-a 11ü?-; -

ıt alyanlann vazi· 
yet~ ümitsiz 

I:.ondra 19 A. A. -
Buradaki askeri melıafüin 
kanaatine göre, Ar ıavut· 
lulc ıa yaphkl~rı son taar,ru 
zun .akim kalması ltaıyao~r 
içm çok ağır bir mağlubi 
ye-ttir. Bunun neticesi ola 
r k ~ çolc ltalyan askc· 
ri ölmü~. yarahnmu veya 
esir düşmüştür . 

Diğer. taraftan Habe· 
ş;standa mukuveınat gÖs· 
termek istiyen Italyanla • 
rın vaziyeti ç* ağır.dır: 
BerberJln&n uptı büyük 
bir ehemıniyE;ı\ , haiz by, · 
hmmaktadır; llerliyen lngi 
t.i;., kı!alan ltalyaulırrn mu 
vasala hatlarını tehdit et· 
:mekte lirler.. Habeşistanda 
300 bin kişi t ,hmin edi • 
len (talyruı ordusnnu n va 
ziyqt\ til~! i'e. üm't ·~· 
dir. ltalvan lmparlltorlıı· 
ğunun haritadan silinmeıi 
yakındır. 

Y u~ıa~ıis:ta v~ 
Ah anya 

Herlin 20 Aı A. -
Yarı reımi bir lq.yı~~lal\ 
bildirilrnişlir. : 

Al'fü\P H~riciye,, N~
reti, Yunanjs İftlla yaP.JJJP. 
lrıgili~ ibra~lar,ı hakkında· 
ki ha?is~ ve haberlerin 
ı laka ile takip edildiğini, 
mamafi bu hususta yapılan 
son bevc nattan sonra va· 
7iyette ·yeni bir değişiklik 
olmadığanı bi ldir.miştir. 

SOND4K1kA , 

Jta IJftıflı ordu~ 
~u sar.ıldı 

Bu ordular teslinı ol 
mağa mecb\,\t durlar 

Londra 20 A.A. - C\· 
ciğaııın zap ı ltalyan ordu 
ta uma tauı bir ihate ha 
reketicıi tamamlamış bulun 
maktadır B~~tüıı ltalyan 
münakalatı teblllc~d~dwp 
KaradQn, hl\V.fı ve d"niz· 
d~n \ha~ edil~rek. tecricJ 
~dil(\l~Ş olan Hab~istandıs· 
ki ltalya11 orduları ya 
bir mulıart"he_yi kabul r;.de 
cek yahut teslillı olacak· 
lard1r. 
Yağmu~ mev 'minia ya.k1' 
l11şması dolayısile ov•{ r . 
da muharebe yapmttk tçio 
az biı müddet kalmışb.r. 
lngilizler harekat ı çabulc 
biıirme\c için b~rek~ta si& 
ratle devam etmektedirler. 
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AMERiKA, 

harp gemi/er' Halkevinde 
İd-- 1-• 1 "yeti ri 

intihab' 
Şehrimiz Halkevi kol

lar1 \dar e h"yt'tlerinin in· 
iihabı dt>vam etmektedir. 
Bu güre kudar yHpılan iıı 
tihaplada tt.>msil koluııJt 

Mlimes il Ziya Bereket,Şef 
Yakup Akpınar, A za Şüku· 
fe Kanarak, Niyir Çağlayan 
ve Sabahat Karabay.Halk 
dersaııderine miimessil Öz· 
demir' Şf't Kemsi Çakma 
ker ozatnr da Nııdır Bil~e 

KemalTum<"r,ArifYukselSos 
yal .yaı·dım koiuna mümessil 
Adıl T osyatı, Şef Nuzhet 
Bllgin Azalaı: Vecihı· Ce· 
!lıııli, Beki: Atahan ve sa 
ıt Tosyalı . Köyc-üliik: Mı· 
messil izzet Zekeriyya,Şef 
Doktor Sıtkı bilgin aza· 
lar Seyli \nlar, Veysel 
Bal ve cevri Fehim. Müze 
Tarib Mümes:ıil : Fazıl Bal· 
ta, Şef Seher Sönmez a· 
zalar Ruhi Tekan Celal 
Hunkar ve Nuri' Hydm 

Konuralp 
Kiitüphıı ne Nesriyat 

.. Mümt>ssil H. Fahri Ôzkay 
nak .Şef Nahidt- Balcı A 

' 
zalar Hikmet Gürt- Kerim t 

Çinçin Vt> Ihsan 
Diğer kotların iQli· 

io h l c ı ap arı da yakında tamam 
lanacal: ve Halkeviııin yl'! 

ni idare lıeyetioi teşkil e· 
deceklerdir. 

lstanbulda 

Köm Ür istih- \ 
salatımız 

Giinde 9 biu tona 
çıktı 

Ankara - Madencili· 
ğim\zde vazıh ve emin bir 
inkişaf gösteren çahşmala· 
ra muntaıaman devam 
olu11maktadır . 

iktisat v,..kateti bu nıak· 
satla memlekf'tİn muht,.lif 
mıntakllle rındıı hıılunan 
madenleri dahil çok 
istismar tmek için etüdler 
yapmakta v~ bu etiidlt-r 
d erhal tatbik mevkiine kon· 
maktadır . Fazla maden kö
mürü YI" linvit istilı!ali 
mevzuu '"'!rafında valc i ça
lışmalara bilhassfl haz veri
lerek son icahlara uy~un 
yeni bazı t~dbirler alm
mAktadır· V ~rilt'n mal iima· 

tn nazaran kömür hr. \ ıasında 
son günlefde srünlük istih· 
Rfı\ 9 bin ton raddesindedi r . 
Asıl ir.k\ş,fm intikal de vre 
sinin hitAmtndan sonra 

f olac;ığı hildirilmekte ve 
Linyit istihsalinin geçen se· 
nPye nisbet\e iki misil ol· 
duğu ifade ~dilm~ktedir . 

Eq~ani bakır, Divrik 
demir ve kükürt~işletmele· 
rinde istihsalatın fazlalaş· 
tmlmasına ç:tlışmııktadır. 
Ordu kıy:-.fet ka-
rar namesinde de-

ğiklik 
Ankara - Ordıı kıy.ı · 

fet kararnamesinin buı 
maddelninde tadiller ve 
ilaveler yapılmasına dairbir 

Yeni ~lngil i z01 

muvafjaki-
.. lJetleri 

Habeşi standa Ci· 
ciğ-- zapt ı · 

Kahire 19 
3ugiin NAyrob nt~şre-
di leıı resmi bir tebliğde 
Şarki Hllbrşistanda en 
miihim hi r şehir o lan Ci· 
ciğa şehri İ rt~ili~ kuvvet· 
leri tıuaf ındıtn z11ptolun • 

muştur. 

Diğ r taraftan Keren 
ct>phe~irıde altı haftadan· 
beri devam etmek •e olan 
hatırlıkı .. r sona e- miş ve 
geçP.n pazdr günü Ke-reni 
ihate eden lııgiliz kuvvet· 
leri bu müstahkem şehre 
biiyük milcyasta hücuma 
başlamış!ar<lır. Şehre ha· 
kim olan tepeler.i şğal ed\1-
miş ve 800 ltalyttn aske· 
ri esir alınmıştır. Keren 
şehrinin 7 kilometı e yukı 
nmdaki iki mühim kale 
zespt~di1.niştir. l3u taarruz 
lar kum fırtınaları içinde 
yapılml'j ve ltalyanlar bun 
dan çok geç ha' >erdar ol· 
muşl.trdır. ?\ğır zayiat ve 
ren ltalyanlar Kere-ne doğ 
ru rücat etmektedirler. 
Kuvvetlerimiz bir aydan • 
·beri müdafaası hazırlanan 
mevziler : girmi~lerdir. 
Kerendeki ltalyan askerle 
rinin saylS\ 30 bin tahmin 
~ dilmekle beraber, .,u 
mmtakada muharebelt~ riıı 
birkaç gün siirmesi muh-

lspa;ıyad 
Insti!iz ta··c.f ia rlı 

ğt artıyor 

Londra 19 AA -
Madritten burnya bildiri!· 
diğine gör~, lc:panyada Al 
man nüfuzu gittikç~ Zflfrt 

uğramcıkta, haıkııı büyiik 
bir ekseriyeti uıgilterey(' 

karşı sempati bet:.lemekte· 
dir . 

Siyasi hakrnı d,rn dai· 
ma Almanya lt>;hinde ha
riz bir tem-tyiil vard ır . Is · 
p.ınyol H~ric;ye N zm 
Serano Suner, Alman ~s 
kerıııin mağlup olmıyaca· 

ğına kanidir. 'l!I~ ~kat Al· 
mırn askerlerıniıı kiiçük 
bir ma~lubiyeti bu ispan· 
yol Devlet adamının ksna 
atıııı Jeğiştirecektir. 

l'panyol askeri m =>.ka ın 
lan bugün A\ml\n kıt' hrı 
nı hudut boyunda göre
cek olurlarsa mukabelede 

bulunınaııın faydesızdır oldu· 

ğund.ı tereddüt et rniyecr.k 
!erdir. ispanyanın NıtZi 
tahakkümü a\ttııa girmesi· 
ne Madritt~ ihtimal veril· 
•• ,emekt~dir . 

H ımburgta 57 ölü 
Berlin 20 A.A. - 14 

martta lngiliz tayyare:leri· 
nin Han:bnrg şehrine yap 
tığı akınlardu ölenlerin sa 
57 ye baliğ olmuştur. 

Italyan tebliği 
Roma 20 A.A Hal· 

h--·gifiz vapurları"' 
hımay edecek 
Va~ington 19 A. A· ,,,,. 

De~li Tdgarf gazeteıiıtİ11(. 
Vaşm~ton muhıı biri yaııY0 
Atlanikd~ A lınan haı p ırr~· 
ınilerinin mevcudiyeti Ar11(' 

1 • 'I d · ı 1· · do , ,r•·~ t a Ci< • \ e1ı<.h~eler 
ğuı maı-tadır. 

Amerika sulanııdli b1
' 

Alman deniz Mh o·eınisioİCI 
~ 1 

bulu ı :iu{?tı lıebt! rİ derh• 
Amerik:;dan İ'lgiw~reie 
!giJı•det itecek harp ınııJst' 

. . ~· 
mrsıııın salm~~n yol lanl1J· 
s ı i~i,Ji ortaya k >ymuştllf 
Eyi lıabe r alan meh11f1~ 

.,.Amerika hükumeti İugıtıe 
reye harp malzemesi goll' 
d 

r 
ereoek olan ticaret geıll 

!erini Amerilc:a harp geOI 

1 · · h" · e~I erının ımayesme verrtl 
tuavvurundadır. 

Frans:ı:nın Vaşirıgto~· 
dakı büyıik F.lçiii ~ Arne''' 
ka hükümetiııe ınüracaatl• 
F rdıısaya ıkı '.'«PJr bıığj ıf 
gönderilmesi için lngilterl 
muvısfaketi alııı m·Hmt 'isıe' 
mi ?tiı. Amerika b J btJt 
d 

. h . ~ 

ayların Almanl.uın ;d:11 ~ 
){eçmemesi için lazırn 1. 
len tedbirleri almak şır1' 
le bu talebe muvafakat rd( 
cektir. 
Ruzvelt sey,ıh ,ıttl 

çıkdı / 
Nevyork 19 A.~· 

A k. C"' h oei~ mer ta um ur " ~ 
yan resmi tebliği: 

Yunan cephesinde kay 
Ruzvelt lCJ gün süre~ 
bir deniz gt!zintisi y•P' • tt'' Paraşüt '1 kı n ı l ec 

rübesi yapıldı 
lstanbul Sarıyer 

<le Havn hücumlarına ve· 
paraşütçüler karşı Pasif 
korurma tecrüb .. Jeri yapıl 
dı. Bu tecrübed<• Vali mu 

kararname neşredildi. Bu 
tedbirler arasında, fena ha· 
va şartlan altında yapılı· 
cak~merasiınde kaput giyi
lip g :yilıniyecc:ğinin tayini 
merasimi tertip eden komu-
tanın takdirin : terkedil 

temeldir. 
H avalarda 

Londra 19 A./\. ın 
giliz hava kuvvetleri dün 
gec<" şimali Almanyaya ye 
r.iden hücum ~tmiş bithas 
sa Kiyel ve \'ilhelm\sha· 
fendeki deniz sanayi mer 
keıl<"rini ve dokları şiddet 
le bombalamıştır. Müthiş 
infilaklar olmuş ve yan
gınlar çıktığı göriilmüştür. 

da değer bir şey yoktur. 
Şimali Afrika cephesiııd~ 
düşmr.rnın mün,kale yol\' 
rı bombardıman ~dilmiş· 

tir. lngilizierin mühim 
miktarda yığdıklıuı kara 
v~ hava kuvvetini şidd et 

üzere seyahata çılcac•k 
Af ı i \i a zaferi .,e 
Yunan matbua!~ 

.ı\tina 20 A.A. -Atıl 
ajdnsı bildiriyo ; yaııı I 
gazeteleri Afrikada .~ 

l avini Seferberlik müdüt ü, 
Sarıyer Kaymakamı Gar
nizon kumandanları ve di
ğer Kumandanlar hazır 
bu1unmuşlaroır, Tecrübe 
ye Kilyostan 011 dört tay· 
yarenin ~rlnıekte oldıığu 

.. faraziyt!sile başlandıBunlar 
dan iiçüııün dafi bataryaları 
i ~isinin de ağır nıakinf' li 
tufekıerle düşürüldıiğı.i geri 
kalanların ilerlediği. muh· 
telif yerlere bombalar at
tıkları, yangın ve yaralan 
malara sebep oldukları 
farzedildi. ltfaiy'! v~ sıhhi 
ye ekiplı ri faa liyete geçti 
ler. 

Bu esr.ada Bahç'!köy 

mı~ ir. t~1bında sırın.ıh ke· 
mer v , upol~t kaput üze· 
rine takılacaktır. 

Uzak şarkta 
lşle" fena gider~e 
Aıne rikan doaa n -

rııası hazır 

Kahire 20 A .A.-Hll 
bt>şistanda lngi\iz hava 
va kuvv~·tleri ıtalyan nak· 
Hye kollarile iaşe merkez 
\erini şiddetle bomba• dı· 
man etmiştir. 

Arnavutlukta Draç .•· 
manındaki dol< .er 
vaffakiyetli bir :1' 

pılmış yangın r 

olmuştur . 
Bütifo bu 

den y.tlnız hir 
yaresi üssüne 

hareketler· 
lngiliz tay· 
dön~emiş· 

li hücumlarda bulunmak· 
tad'r. Kıtaatımız bu hü· 
cumlara kahramanca mu· 
kavemet ediyorlar. 

lngiltere 
Yugoslavyaya t e

l ssiirlerjni bildird i 

~beranıı! zaptını s~"1 
karşılamıtlarc!ır. Mat~ 
iki ay içinde İngiliJIİ 

tahakkuk ettirdi~i 'zale/ 
rin ehemiyetini kcaYd. 
rek öııümüzdeki iki a1 1fı 
de Afrik:ıdaki İtah'"11 J• 
paratorluğunun o~t~I 
kald1nlacaRın11t şııf' I 
olduğuna işart!t : edill'I' 
dir. 1 
Btemen yang~~ 

söndüriildı' / 
Berlin 20 A. A·~~ 
Almanyanın efl fl'J 

gemisi olan llremert t,.,$ 
lanti~inde çıkan ~ '' 
söndürülmüştür. uy~ 
ağır huar vardır· ~~ ıstikametind n diğtı r bir 

filonun gelmekte olduğu 
bunlardan tam teçhizatlı 
paraşütçülerin atladığı ha· 
ber verildi ıhtiyat böltik· 
lt"r ve ekipler bu mıntaka 
ya sevkedlldi. Miıcadele 
nrticesinde düşmc.nın l!a 

Nevyork (A.A.) - Hü· 
kumet mahfilleri B. Matsu
okamn Avrupaya yapmak
ta olduğu seyahati ve Ja
ponya ile Mihver arasmda 
daha sıkı bir işbirE~i ya
pılma~ı imkanlarını her z:ı· 
viyeden tetkik etmektedir· 
ler. 1939 eyliililn<le Alman 
Sovyet .pakta imza edilir· 
ken Alman Hcriciye Nazı· 
rı B. Von Ribbentrop'un 
Almanyanın eserine imti· 
sa\ ederek Japonyanın d a 
Sovy~1ler Birl i ğine yıklaş

nıast temen11isiude ~ulundu· 
ğu hatırlatılmaktadır . Uzak 
şarkta işıer ft na gitmeğe 
başladığı takdir.le Ameri
kftnHI Uzak Şarktaki do· 
naıımasmın derhal har~ke
k gt"çmeye h ızu olduğu · 
na İşı&rel cdilmek~edir. 

tir 
Atina 20 A.A. - ıtal· 

v•n tctyyareleri dün bir 
Yunan şehrine bomba ata 
r~k dört kadının öliimüne 
v~ alh çO<'uğun da yara· 
lanma~nua s~b p olmuşlar 

Bel~rad 19 A . A . -
Geçen 25 kanunuevvelde 
Yugoslavyaııın lıudut şe • 
hirl~rinden birine meçhul 
bir tayyar~den bombalar 
düşmü ıtıi. Yugoslav muta 
ha!sısları bu bomba pctrÇa 
lan üzerinde yaptıkları 
tetkikah bitir~r ek bunun 
bir lngiliz bomb ı · ı oldu· 
2u netict!siııe varmışlardır. 
lngiıtere hükumeti 13 mart 
ta YugoRlavyı:t kbükümeti· 
ne müracaatla bu bomba· 
tarın gc<·el,..viıı yolunu şa 
şıran bir lrıgıliz tayyar~si 

hırafın<lan atıldığıııu kaııi 

mn sebepleri bl 1 ı 
. k ktBıJ' lah ikat yapılm• •il 

--~-- "' · ~ir katip "e 
ahn~,c~1' /;~ 

,,ıı 
l\l taş kanunu 1 ~j 

binct> vekalet m•••1 
i'/ 

ınt-k üzere vakıfl•' ~ı 
~i esas katipliiiııı" 1 radR huar yapmasına 

meydan verilmeden imha 
vey esir edildiler, 

~~ riyat Mü ürü 
Setim ÇELENK 

C.H.P.mıthaasıANTJ\KYA 

dır. 

Güildlfzde ---
Siyshliözler vcTürk doııan • 
masının Yunantaııi ziyaı eti. 

Cumarlf'si gününden ilihar~ıı 
AYŞE Türkçt• ıözJü , ıarkılı 

bulunduğunu, bi lmiyert>k 
yapılan bo hatadan dola· 
yı teessürlerini bildirmiş 
ve bu yüzden zarara uita 
y2n şahıs;ıu a tazminat ı ta
sma amade olduğunu ila· 

, ve ı:y1euıişlir. 

kil tayiıı olunac•t19't 
teklile~in ~~. - 3 ,t f'J 
nıartesı gunu ':dı,ej 
kadar vukıflar 1 ol'. 
münlcaatları ili•: 


