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Yalcın hidtael.,rde müb'.m 

liitler ve generallerinin 
Mısıra taarruzları 

TOrtiuenın de imtihana 
çekilmesi gakıaımış! 

_J. 

./ 

rol oynıyacağı anla,ılan lngili.z do nanmnaı Cebelüttarık önünde 

1 Resm\ Tebliğ 1 jAlmanyanın ispanya~ 
Y 

, Portekizi tazyiki 
lne:ilizler una- · 
nistandan nasıl Bu haberler bir ''lngi. 

çekildiler? llz manevrası,, mıdır? 
~u mevzuda Almanya Kuvvetlerin yüzde sek· ispanya siyaseti değiş. 

Pasifikte 
bir anlaşma 

Amerika icabında Japon 
donanmasına çok ağır 

darbeler indirebilir 

Amerika 
an ha-Pasifikte durmad 

zırlanmakta, yeıu 

ler de teşkil etme 

. .. 
us-

ktedir 

kadan ınailtere, Ameri 
24 torpito d aha 

l.ondra, l (A.A.) - Dayli Ekspre.q • t' k 
ı:ıazete~ioin Nevyork muhabirine göre, IS IUBCB 
Birlc~ik Amerika, büyi\k Britanya, , . , . 
Avıısturalya Ye Hollanda arasında, bir Nevyork, ~ (A.A.)_- Bı'. \ nşıng~on 
anl:ısma mevcuddur. Bu anlaşm:ı mu- tclg~ııfııı:ı. ıı:ore, lngıltrr~~ıın ~nıerı~a 
cibince eğer japonya bu devletlerden btlyuk elçısı Lord Halıtaks ıl" Sır 
birine ~it nr:ıziye taarruz ederse mez- Artıır J>c:ılt> r A~erik:ı~; l~mıın:anııd~ 
kOr de\'letler Pasifikteki deniz ü.•leri- el .. ko~u!.rn ccnel.H ~emı.erı mc,elcsını 1 

ni müstcreken kullanııc:ıl<lardır. muz:ıK.CI"? etmt>kt';"lırl.er. • 
Bu ·devletlerin Pasifik üsleri, tanr- P.ırle~ık '.~merık_::ı .ıle. c~ııııp A.merı-

ruıa uğrıyan devlctin emrine verile- krı"ı cıımhııı ı,ı <>~ler!ııın ,Jıtı;'aelarınılaıı 
cektir. . fM.I~. <•lmı. ı;"rııılt•rııı. lııı:ılteıeye vrrı

Amerika bahri;«' mUt<'has;ıı~ları ~ 11 le<:egı lııltlırılmnktcdır. . .. 
1nnııatf.edlr ki: .ır:ın lla, ı (.L\.) - Fılıpııı rı~:ıl:.rı. 

Japonya donanması Singapur gib'. na, :-iıngapur ,.~ ~!cılbıııl:ı. ll:ııd ı,Lını
ü~lerinden uzak vcrlerde harekette bu. na :;on Z<>~ınııl:ıru;. Amrr k:ııı ınnm ;
lunarak olursa,· Amerika bahriyesi, lil.tındr.ıı lı:r ~'lk _'ıombaı·dınrnn ,." :ıwı 
ona. öldllriicU olmnsa bile çok ağır tlar- t~y:.·nr<>lerı ıtelını~tır. Bunln'.ııı gelnıe-
ı..,,ı.,r iııdire\ıilir. sı. her viın devam clmckıe~ır. . 

Nev;oı·k, ı (A.A.) -1eınde mıktn
---~----------lrı ifsa edilmiren Ameril .. an a:<krri Lıı-----· ·---
A~KfRI VAZIYET 

luııan bir Amerikan mıkliyc g"erni<i, 
Primııte nd:ı<ıınn hareket etmiştir. 

-Df'vamı 3 ndi ııthif•d"-
--~---bızden ne istiyecekmiş? seni şimdi yeni faali· miyecek, deniliyor 

C Londr:ı, ı (A.A.) - ~lnnçester l . / Loııdru, l (A.A.) - Röyterin .Mad J "(' l I K b 
Uardiyen gazete~inin diplomatik ye e geçzyor ar rid muhabiri, Berlinden Madride ge. ngı IZ er ya nız 1 rıs Almanya 

llıuh.arr.iri yazıyor: len telgraflara aıfen beynelmilel hn. G" "d h • t 

Ruzvelt 
Tehli 
dedir, 

ke kapının eşiğin
Avrupaya uzak

minat &ayılamaz lık te 

Ameri 
mücad 

ka kıgasıua bir 
eıeue girmekte, 

hazırlıklar uapmaktadır 

k Hıtler ve gımerallerinin Mısıra reketlerin batı denizinde toplanmıya. ve ırı e e emmıye 
kllrşı taarruzu hem şarkir.ın, hem de BU KUVVETLERiN MANEVi· ~ktır. lspanyol gnU!teleri, Almanya- veriyorlar Finlandiyadan askerini Bay Ruzvelt 
~rııtan yapmağı 'tasarladık,ları an- YATI DA ÇOK vu· KSEKTIR nın Portekiz ve 15panyollar üzerinde l . . ? Londra, 1 (A.A.) -Nevyork Tay. 
ıın ılıyor. Binaenaleyh Türkiyenin de . tazyik yaptığı hakkındaki haberlerin naSJ geÇırlyOr mis gazeteRi bir makalesinde diyor 
Q' tlhana çekileceği an, uzak değil • Kahire, ı (A.A.) - Orta şark im- İngiliz manevrası olarak telakki e • Tobrua""un dl' müdafaa ki: 
dırk: Şimdilik Ttirkiy.e üzerin • paratorluk kuvvetleri umumi karargil- dildiğini bildiren Berlin telgraflarını 'I Aradaki anlatma buna •Amerika, kıyasıy-a bir mücadele-
a • ı Alman tchdıdi başlıca hındıııı: tebıırilz ettirerek yazmaktadırlar. h ti d b ı y ye girmekt-0dir. Emniyetin mildafaa. 
•kert mahiyettediı'. Fııkat Al • Yunan ordusunun, Alman iiılilasına Buradaki umumi fotiban göre, İs- a arın an azı arı "ı, bir çok şeyleri .istilzam etmekte . 

~anlıı.rın m a k ~ a t l a r ı n a eri~- karşı muluıwmetinin nihayete erdiği, panyanın ı<iyasi vaziyeti deği~miye. müsaı•d •ımı• t dir. Bu, cephe hattındaki aavaş•ıla-
"'1ek i,i!ı muslihane hulul tabiyc.~iıİi •::ırııhat keijl:>edince Yunanistandaki' cektir. !niorınasyones gazetesi bir mlhıercı·ıere gıçtı' Y r~ daha fazla yardımı ve ingilte;eye 
......._ -De•amı 3 neli oahifed- -0..nmı 3 neli ..Jılled- ' -Devamı 3 neü uhifede- Helsinki, ı (A.A.) _ Ofi Fransız gıdecek harp malzemesinin kendi hl-

1 llt 1 k d 
Almanlar, Ege denizindeki Yunan ajansından: mayemizde oraya varmasını icabet-lahraman bir lngı·ıız ng ere . ra arasın a adalarını birer birer işgal ederken Müşterek Finlandiya. Almanya ma- tirmektedir. 

ltalyanlar da Adriyatikteki Korfu, nevrası, üzerindeki bütün şayialar Vaşingtan, 1 (A.A.) - Rei,icıım. 

dBntzaltrsl ~l.,lft ibtill" f 2'.ımtıı. Kefalonya ve Lıtka~ adalarını hakkında resmen tefsiratta bulunan hur Ruzvelt, ilk müdafaa bono<unu 
Almanlar 

R.uzveltin sözlerini 
nasıl karşıladılar? 

y B işgal etn1işJerdir. FinlLLndi.Ya rMmı aj.;.ın~ı Aln1nn .kıta. 4 satın nlırken bu ı~tıkraz lehine kam .. 
Görünüı;e naz::ır:ın lngiiizler şarki !arının şimali Norvcçe transit olarak panya açmış; 

Akdenizde en fazla Girid ve Kıbns geçmesine dair olan haberlerin çok • - Bizim için aziz olan şeyleri mü-
9 saal ita/yanlar ara- lngilizler, ikinci kafileyi adasına ehemmiyet vermekle, diğeri-'- nıilbalegah olduğunu bildirmektedir. ~lafaa etmek üzere, Amerikaya ol-an 

!, l k ld ? d B k d l rinin müdafaa~ına pek ehemmiyet ver- 19.J.O tarihli Fin • Alman muahede- ınaıımızı bir daha gösteriniz. Tehli-lf a t k • sınua nası a l. e asraya Çl ar l ar memektedirler. İngiliz radyo•ıına gö- si mucibince, Almanya. Finla.ndiranın ke ı:eı:ede görülürse orada imha edil-
"l'p mın a asına gıren Londra, l (A.A.) - Amirallığın re bunun sebebi ~ıulur: şimaliııe giden Abo demiryolunu Nor- melıdır. Bu tehlike şimdi hür ocağı-

leJniler,iorpil/enecekmiŞ tebliği: ,_ k k t' · l g ·ı · Biitün bu adaların işg:ıli, lngiliz veçteki Alman kıtalarının tebdili için mızın eşiğinde bulunuyor. Eski dün-
Rzciıı ismindeki denizaltı gemimiz, ıra UVVe ıerı, n l iZ donanma~ı sayesinde mümkündlir. Fa- kullanma hakkını haiz bulunmaktadır. yada ha!l) eden demokrasiye yardım 

Al 
. Belgr:ıd ~Cirim.izi :ıra~ııı bulmak üze- tayyare meydanına Joa- kat bilıi.?are .burnl:ırıııın mü~a~:ıaları- Lo~dra, 1 (A.A.) - Rö~-ter aj.ansı- "uretiyle yeni dilnr.ada ~emokra•i)·i 

Rlanllr Soyuetler bir N' çok mııt<'cıısır:ıne bır hareket vaıı- l 6 na t:ılısıs edılcrek kuvvetlerın ıaşe ve na gore, Almanların Fınlandıyada -De•·am.ı 3 n<'il ••hıfed.,_ 
t • mı~tır. . • . . TU yürüyor armış harı>. lev:ızımı:ıı temin için, b.ilhassa Aboya aske~ ih.raç ett~kleri _hakkında -------------

11"'1 . k I Übl 21 N ı<rın gilııli, Kotora lımanınıı gır- bugun Yunaımtanda rerlesmış olan Londrada hıç bır resnıı malumat yok· ı.--·Jakında 1 nın arar nın m m mi~, hütün li~an \'e bölgeyi !Uılyan- Ba "dad l (A.A.) _ Irak Ajansı Alman ha,·a. kU\'\'etıe:inin . taarruzu t~r. Ancak Almanların Finlandiya ile 

k 
lnrın ışgal dmı~ olmasına rağmen bn- ll' ' 00.1 smi t brğ· karşısında, gtlçluk ı;ekılecektır. bır anlaşması vardır. Almanlar Pet-

lsmlnl da g·ızıı·uorıar rada?. "na~ kalmı~tır. Karaya e~ yük- tara~::ıa~nn~~~ ~l~~ı.::ının :lı.akt~n İngilizı:r. işte bu sebeble bu _ada~a- samo):n .. oradan da Norv~e asker sev- Batlıgor ....... 
sek ru• lı lt:;Jyaıı subayını zıyaret t t ti! 1 . ·çin Basraya. ra karşı lakııyd kalmak mecburıyetın- kedehılırler. Londra evvelce Jıu anlaş- Y .... ~-

n i .... in .... ık·ıı ılm1 ~ buna mukrıb"l ransı sure ıy e geçmesı 1 dedirler ma'" teessUfl.e karşılamış ve Fin hli ..... ,. ... , .... , .... 
~ -<><:rlin, ı (A.A.) - Yarı re~mi ma- '..k 'k · ·ıt'-·!·,, b" 1· · 1 gene çtkmagına müsaade edilmek suretiy- AFRI. '"ADA kQ" t· · d' d ·d~-tı· b. t to. E •ıaiiJd b"ld" ·ı"·r.· •re Almanva nı ·se rı .,.,, ı ır t:ılvan kurman l h'lkil t I ak t .1. ahede • n : me ı nez ın e sı "" · ı ır pro es • srarengı•z 
1, en ı ırı "ı 11 ıne g" , , • h" 1• k . 1 • • e t me, r • ngı ız mu • M"h ·ı T b ,, k ·a d b 1 t · 
d•aricire nezareti, harp mıntaknların· re ~ne ,o .ır\. ı::eı~ı.ır<' a.ıı~nııştır. . sinin tatbiki kaygıısunu göstermişti. d tr ı ı:crcı er, o ~hı;a arşı et ~ı • a Bu unzııış ıı. Al d b 1 
ban \'e deni;-e faaliyetinden bahseden '".im.: nıııı ını uşm~ıı ·uvı·etıe.:ı>:.ıe Fakat ingilizlerin muahede hükilm· Be tı aı·nız at rıık~'ı dn '(atpl mkış atr ~r. u ankaşmı a.. F!fllnnyd~ .a taıı .ıkiı??ın De.nı•zaJtıJar 
''lızveltin bey:ın:ı.tın:ı karrı alakasız. çenı mış o m:ı•ına ~ngıııe?, en buyuk !erini ihlalde ısr-.ır gfu;.termeleri dola- .u aarrııza, ~ıı ar a ış ra e mış- mezun as ~r erın.. ın ~n ~~a. rı s e 

-De S nn il ııahifedf'-- -ll .. .-amı 3 ncıl Sah.ife"'.,_ .. ·J l k h ""k' t· ke a· h k kunu tır. Tobruk mudafaasının dış hatları- Norv~e gıtmelerıne milsaıddır. 
vamı c )kısı) e kra.. u ıı;ııebı d nn 1 teudbu"rlerı· nın bazı kısımları nıihvercilere g~- Finlandiya son zamanlarda Botni (C [ k v ı 

• 
orum:ı ıızere ıca e e ı ·şt· M h b "dd ti d t- k .. f · · d k ı f h asus u VE o.orsan/ık 

Osko'a raduo·suna gou re almıştır. Aııil lrnk milletind-en, sükun mı ır.. u nre e şı e e evam e or ezının ?nmaııı, ar ar, ena n-
ve •üküneti muhafaza etmesi ve d:ı- meşktekdır.d • . k" f • •,I.h . lval.a~ doölayıd sıyle Al.mıınllarıln bn a•kııh,:· Yakında ANADOLUda ohu-

." Jı ki ld • . a ıması rica ar a oı.cru ııı ışa e"en "'ı vcrcı- erını g n erememış o mn arı mu ... -
vrsmın n ı o ugunn ın. ı • · !er hücumu durmuştur. Bunların, Tpb- meldir. Şimdi i~e bahar gelmiştir ve yacaiınıx bu büyük, bu çok he-

Rusyanın mu
vaffakıyetleri 

o unur. A A ) _ Em" ka nak ruğu işgal etmedt'n bu snhada daha oıevkiyatı tacil etmekle beraber daha yeeanlı romanı bekleyiniz. Son 

1 ld..ondra, -~ ( b .. · h be '!1ör; Y mu ciddi har<'kiit yapmwacakları anlaşıl- fazla kuvvet S(>Yketmeleri de b<>klene- zamanlarda okuduiunuz eaer. 
"r mı verı en ır " :e " ' • maktadır. - bilir.. ll'r arasında bu kadar ala"kalı· 

nakale yollarını açmak ılzere geçen· De · · · r d 5500 ·· A l k h ! · 
" ', lerdP lraka çıkını. bulunıın . İngiliz · ıı~ıenın ış.~a ın en so~ır.a . .'1 . 11 ~şma, .:ı, er ve arı' .ma ze~es.ı- sına raatlamadıiu1ızı size temin 

' ku.nctler!ni takvh~e i'in Basrava ye- ltıılyan olmak uwre 7~00 k~şı esır edıL nın Fı?landıra?an ge~nıesıne mu~aıd ederiz. 

''Sovyetler olmadan dün
Yada sulh akdedilemez,, 

ni gelen ingiliL kuv\•etleri hiıdise~iz -Devamı 2 neı oahıfede- zannedılmekt~ed~ı~r::_. -------~~===~~~=~~=~==-' 
olarak kııMya çıkmışlardır. w 

ANADOLU - Ilu huıııı;1:aki mU .; 
hiın bir haberi, Radyo gazete•i Rlitu-

Almanların, Finlandi
Yoya büyük "kuvvetler
çıkardıkları anlaşılıyor 

Moskova, ı (A.A.) - Mos.kova rad· 
"f~u hu 811bahki neşriya.tında; 

ııuntla bulacahınız. .. . 1 

Lcınclr:ı. 1 (A.A.) - Ro.ı f<>r :ıpn>ı
Sonıt 4 lincii oahif•d"' -

_...... P'~Ui 'tı • ,, 

1 f~R t'T'.ı.tf=L 

Dikkatli olahm . l Mayıs olmıık münasebetiyle Sov
~~t Rusyanın muvaffakıyetlerini bil
lı!terek bunun en bilyüt1Jnün bu hare 
! dı~ında kalmak olduğunu, bu zafe- Vapurda, tramvayda, otohii .. t.>, 

-tın, Sovvet devlet :ıdaınhmnın kiya- kahvehanede günün meseleleri sık 
l!ttlj <'se~]('rinden doğduğunu, So\T~t- sık 1t1evzuubaho olur. Bilhaua ltah-
~rin, enterna~yonal vaziyetlerde So\·· vehanel .. r i.df'ta birer politika ocağı 
l.Pt Ru~yaııın haiz oldui\'u rilchanı Sta. haline gelmltludir. Propagandanın 
lıne bor~lu olduklarını ve SO\'yetll're en koyu faaliyet &ahnesi :se, hiç •Üp· 
~tulınndan dünyada hi~ bir sulh ak- hesi~ kah,•ehanedir. Bir çoğuımı zun 
'dl!em!yece~ini söylemi~tir. sabah, akıam uğradığımız bu y .. rler 
lI<'l~inki, ı ( A.A.) - Fin ajanRl, de dikkatli konu~mnk, haberl,.rin ne 

lıoskovııda çıkun Pravda g:ızcte,inin B. ay Molotof ı uretle v<!rilİp ne aur~tı .. yayılJıi!ına 
12 bin Alman ıı>kcrinln Ab<i ııehrine ehemmiyetle dikkat etmek gerektir. 
eılınrıMıgı hak\.:ında \'ernıis olduğu na devanı t>tlikle:iııi bildirmiştir. Efkarı bulandmıcak ha.herler, dt'dİ· ı 4o 
haherj t"kzilı ili'. re.'<mt nıahafilin böy. Radyo gaıe(.('sındeıı: .. kodular, tohum ve mikroplarını ev. 
ı.!. hir kuvvetin Ahıwa çıkmıuhklarını MUtenımim haberlere gore, Alm:ın- velô. kah~ehanelere eker ve ondan 1 

hıldirdiklt•rini ve geçen sonbaharda! ların Aboya 12 binden fazla. kuvvet çı- sonra şehrin her tarafına •İ.ravete 
'~ıl"'1ili>n itililfta mtind<'rk .....- Alman- kardıkları anlaşılmakt.ıdır. Bunlar en hn4larlar. 
1aı·a ttanqit hakkını bnh!'eden bir mad. :ız 2 motörlil fırka tahmin edilmekt<.>-1 Vatandaıların 4uur Ye ha ... asiyet
cı._. liı.·rine bir kmm ııskeriıı grçirildi- dir. Röyteri~ diJ?lomatik muharriri, leri lca~~ehane P?litikacıhiı, kahve· 
r:iııı, fakat Pravda gazetesinin bahset- bu kuvvetli:rm ş.unali Norv~e sevke-! hane fi kır makanumaaı ve kahveha
l;f!i miktarın çok yüksek olduğunu, Ya. dilecekleriııi bildiriyorsa da dah:ı ba!}- n~_haber neıriya_h ile sıkı bir şekil.de 
~ 1YC'ti hazır:ı dol:lyı•lyle g~len Alman ka makıın?lnrla cıkarıldıklnrına dn mu~delo açmaııa mecbıırdur. Dık· 
l!irfrinln Aboda durmaksızın yolları- hükmedll.-bıllr. kaılı cılalım. tt 

Belediye Meclisinin Nisan devresi toplantılıırının sona erdiğini, yeni yıl blidçesiııin hazırlandığını yazmıştık. 
YııkArıdn!(i fotoğrafiler; l!l'lt>direnln son celse~i ile azanın, Kııdifekalesinde yaptıkları gezintiye ait intibalardıı. 



( SAHiFE 2 ) 

RADYO GAZETESl 
Habeşi standa 
son vaziyet 
iMPARATOR BUGON 

ADIS · ABABADA • 

Çörçil, düıı Avam 
Kamarasında, Yuna 
nistan-a • evkedileıı 
İngiliz kuvvetleri 
hakkında ifşaatta 
bulunarok bu asker
lerin 60 bin kişilik 
bir kuvvet olduğu -
nu • öylemiştir. Çoı-
dlin beynnatınn go_ 
re, çekiliş, bir zaru
r€'t halini almıştır. 
Ii'akat Almanlara {l- Vişi, Almanyaya bo
ğır zayiat verdiril -
miştir. Çörçil bu kuv 
vett<>n 45 bininin çe 
kildiğini söylemiş -
tir. Fakat son hnb<>r 
le.r bu miktarın kırk 
sek\z bini. geçtiğini 
bildirmektediı-. 

A\•am Kama.ı·g -

yun mu eğiyor? 

Amerikalıların Da
karı işgal edeceği 

söglenigor 

Amiral Star, bu 
mıntaknın 3 bin ki
lometreye· kadar u
rzatıldığını. Ruzveit 
ise, icabında bunun 
Avrupa sularına ka
dar uz-atılacağını 
söylemiştir. Bu mm 
taka Alman harp 
mıntakasına kadar 
uzatılırsa ne olur? 

Almanlar ve Hit
lcr, harp mıntaka -
. ına gi~cek gemile
r~n to~iUeneceğinl 
söylediklerine göre, 
Amerika harbe gi -
recek demektir. Ya
ııi Amerik-anm fili 
harbe gireceği gii n
ler uzak değildir. 

smda, ayni zaman - Finli.ndiyadaki 

r Şef ve Bn. İnö l 
ünün cevapları 
Yardım Sevenler cemiyeti kon

gresi münasebetiyle Reisicumhu
rumuz Milli Şefe ve refikala!'J Bn. 
!ııöniinc çekilen tazim telgrafla
rma şu ccvaplılr gelmiştir. 

Yardım Sevenler cemiyeti kon
gresinin a il duygularına Reisi -
cumhurumuzun teşekkürlerini 

tırzcclerim. 

Umumi katip 
K. Gedelec 

Neı.-ip du.\gularındnn dolayı 

yardım evenler cemiyetine te -
şekküı•Jerimin ve hayırlı işlerin -
de c·üzcl başarılar hakkındaki tc
mennilerimin iblağ buyunılması-
nı rica ecforim. 

Mevhibe lnönü 

(ANADOLU) 

Hapishanede açılan 
kurs iyi netice verdi 
90 mahkôm devam etti. ·şim
di de imtihanları yapılıyor 

2 .l\f A' 18 lll ıt CU. lA 

ı ı ____ F ı __ A K_~_A .....-1 
"Dikkat,, e dair 

iRFAN llAZAR 

Pilot. uzun ve tehlikeli bir uçuş iciıı 
tayyareı-1ini hazırlarkcn, tepeden tır
nnğn kadar cDikkat> kesilir. 

l\1olüriin hassasiyetini, benzinin te
mi1.liğini. manivelfıların ahengini hak
kiyle. anlıyabilmesi, ancak onun hari
ci hlıyatla, toprakla ve insanla aliikıı
sını kese~·ek, kendisini mcvıuuııa bti
tüıı bültine Yermesiyle imkan dahiline 
girebilir. 

l<iiçiik bir dikkatsizlik. ta~·yrırcsi~ it 
birlikte pilotu binlerce metre irtifa
dan alnsağı eder; ve onları bir daha 
hm atn dönmemek üzere parçalar, ezer. 

Pilot. tayyareı;:iniıı başmda ölmi'nıeJ, 
ve ynş:ımuk için cdik.kab sarfediyor. 
Biz el muhtelif iş ve fikir hnyntımız
da, o::Ö!ınemek ve yaşamak için> pilo
tun o nıüdhiş tDikkal> ini kullanınal, 
tılısımırın t.'rebilsek, her sahada eıı 
mtıhteş •m irtifalar:ı ul:ışnuımız eli)('{ 
ie kabildir. 

da Yun-anistanla İn_ Almanlar 

gtJtere arasında, 2:.; •ızııordu barba hazır Finlfındiyaya Al - Ek:scriyetlc bü)1ik nıuhteriler ve yn-
nisanda. 1nJri!iz a~ il ma'n kuv,.·etlerinin Şehı•rde ratıcılar, sağlam ve devamlı bir cdi-
kerlermin Yunanis.. tıkma~ı diğer kay - kat> in kahraman çocuklarıdırlar. Hiç 
tandan çekilnı~ i l k •h ııaklnr tarafından S l k l ·· ~ bir ı:ıarp iş yoktur ki, c:dikknb in mu-h~lkkınclaki anlaşma ra la lngiltere ı ti- da tevit edilmiştir. a hş arın ontro u azzam ilindiri altında ezilip blikülme-
okunmuştur. la .&ı büyümek istida- F'-akat ·bu k.ıvv<>tin artırılıyor İzmir Halkevi kurslar komitesi ta- sine der )erde büyiik ~hemmiyet ve- sin. eridp yok olmasın! 

Çok müşkül ~aıt- J' neden gönderildiği rafmd-an umumi hapishanede açılan rilmistir. cDiklrnb unsurunu, hem muhafaz.'l. 
lar altında gecen bu dında ;,,ıdır ? hakkındaki tefsirler 'l'icaret Yekaletinin emri üzerine ve bes aydımberL devam eden A ve Halkevi, kurslara devam eden ta- hem id.ıme ve takviye kolay bir ameli-
<·c·kilme, büyi.il~ bir muhteliftir. 8ovyet şehrimizdeki manifatura ve tuhafiye B kur;.,1'annda dersler sona -ermiş ve !ebenin her türlü ders malzemesini ycyle husul bulmaz. O. çapkın bir C€r-
;-hkct i munıffnkı - • radyosu, yalım. ha- satış fiatlcri üzerinde tedkiklcrc baş- bir heyet 'önünde imtihanlara başlan- vermi tir. Yukarıdaki resimler, imti- lfın knclar oynak ve fıkırdnktır. Yeter 
'l't olarak gfü~tcrilmektedir. beri vc·rmı:-ı. tefsir yapmamı tır. İn- - lanmıştır. \'ilayet fiat milrakabe bü- mıştır. Kurslara mahkumlardan 90 han hey'E'tini, kurslar talebesini ve im ki kendisi bir defa ele geçsin! Ona t~-

~imalj Afrikada: giliz.Ier bu askerin, mevcut mukave- ro:su m~murları, dün ayrı ayrı gruplar kişi munt:ızaman dev-am etmiştir. İm- ti handan bir sahneyi gösteriyor. ~ahilp edelim, onn alı alım; onun ates 
.. Riı_nd.i nazaı•lar şimali Afr1kara <;e-ı ıe mucibince tı:nn..;i~ snretiyle ~or:\'e- haliıı<lı şehrin her tarafındaki mağa- tihan heyeti. müddeiumumi muavin- * vücudiinii ellerimizle tutalım ve at<'.:; 
ı.ılmıştır. Londra radyosuna goı·e. çe gecıne!';i ihtınrnlınden·bahsetmek- zalarcla manifatura Ye tuhafiye eşp- Icrinden B. Kema) Berkarda, hapis - Şehrimiz hapishanesinde bulunan !~özlerini opmi~·e çahııul~m; bilelim ~ 1 • 
ltalyan kralının vekili Dük I>.ıo;)ta. teclirl r. Fakat i\losko,·a radyosu. ı.:ının ·atış fiatlcrini gözden geçirmiı;- hane mi.idiırü R. İbrahim Hekimoğlu, ınahkumlard-an ekserbi bu hususta- bu ~ur tk ele ıı.vuca sıgmıyan ceyhu1 

bir tayyare ile şimale doğru kaçmış. tran~it kt>yfiyet.inden hiç bahi-; ~lç - !erdir. İhtikar yaparak fazla fiatlc sn- Halkc\'İ ııamma başmuaJlimiC'rden ki kanun hükümlerinden istifade e- biıe ısınacak. ve bizden ayrılmıyacal,
~O parçalık zati es.rnsını geride bı - nrnmaktadır. Almanlar ise. Fi•ı kll\- tıs ,\apan bazı dtikkan sahipleri hak- Zi.ra Sumer, Gaffar Güneri ve gk- derek devlet ve belediye amme hiz- tır... . t 
rakmıştır. O kaçarken Habeş impara vetlerivie müsterek bir manevrayı i- kındu z,ıbıt \"arakası tutulmuştur. rem Edgiieıden müt~ekkildir. metlerinde>, inşaatta çalışmak iste _ Pedag~~i ... «~~ikkat> e p~k ehemn_uye_ 
tQl'U da Adis - Ababa,·:ı gfrmegc ha- leri siirmiişlcrdir. ır r halde v~zi.r<'t, Bu t. dkikat, orijinal fatura, ye\'mİ- Dersleri Tınaztepe okulu öğretme- mektedirler. Bu mahkumlardan hafif vermez gorunur. Halbukı, manevı h~ 
zırlanmaktadır. imparator, bes '-'enl' hiç vazih değildir. ye defterleri. kumaş ve eşyanın n-.>dle- ni 13. Emin Sağtürk vermh:tir. hapse vcyn pnrn ceza:;ına mahkum valınwrnı maddi dünyaya açılan denııt 
evvel 2 mayı. tn Adi-. - Ababayı terk Mühim bir emriyevmi: rine göre yapılmı,.tır. Vilayet fiat mü_ İmtihan neticesinde kursa o~\'am ol-anin·. kanun hükümlerinden isti kapısı, c:dikkab ten geçer. • 
C'tmMi. Diğt. r tarnftnıı, Sovyetler h<ııl>iye rakabe komis~onu. yapacağı ilk top- edenlerin umumiyet itibariyle ıslilhı fnde edebilirler. Ru suretle hapishn- Yeni neslin fikir hay-atına olan ala-

Garbi Akdenizde: komi.sC'l"İ, l ma~ ıs olmak münnsebc - lantıdt manifatura. ve tuhafiye eşya- lı:ıl etmiş vaziyette oldukları gibi nedeki kuvvellerin atıl vaziyelte ve knsızlığ·ını. «dikkah in yavaş .. ya\'tı>ı 
Yeni habeı· yoktur. İspanyol gaze- tiyle Mduya hil"lben neşrettiği bir ının toplan ve per:ıkende satış fiatle- milliyet duygusu \'e \"atnndac;ı sev _ i tifade iz k a ı m as 1 yerine on _ pılısını pırtı.·ını toplıyarak cltmya -

teleri. Almnnyanın. f.,panya ve Por- emriye\'mide, dünyanın yaşr.d ı rrı ikin ı ini. bu meyanda satanlara veril<>biln- mek noktalarından çok iyi yeti~tiril- lardnn istifade etmek mtımküıı ola- mızdan gitmek fü~er<> bulunma nrltı 
tekiz lızeriııde bzyik yaptıklannı ci emperyalistik hiitün dtim anı "İl"a- c •k k:iı· nic:beUcrini tayin edecektir. dikleri görülmiiştür. cnktır. Knııun mucibince mahki'ımlar arıyaıılar az değildir. . 
tekzip eLmekte \'C İspanyol halkının yet btidadını gösterdiği bu 1.nı11ranlı Hatta mahkumlardan ~oğu, ders _ bu gibi hizmetlerde umumiyet itiha- :Muhakk-ak ki de\•11imiz genderı • 
. empati-ıinin hnngi tnrnfa mütemayil devircl • Kızılorclunun, bütün kuvve- BAHAR BAYRAMI ler ileı !edikten sonra: riyle çalışmak istemektedirler. çelin bir mevzu karşıı;:mda cdikktıt 
olduğunu yazmakla bC'ruber h~r hnl- tiyle mlidafaaya azmetmiş bulundu- · - Bize bunlar vaktiyle' öğretilmi~ Aliıkad·arlnrııı, ha.piı:;hanede ivi tn_ !erini biittin varlıklariyle tek if c!-
dC' İgpan.Htnın si.\asetini <leid"ltirmi - ğunu, düşmanlarını daha ta-arrı.ızla- Dllıı Bahar bayramı idi. Halk. kıl'- ols'!lyıiı, her h:-ı.lde hapi'ihanen~ cliis- nınmış, hııllt>rini ııo;IUh etmis mahkum mck1"n şiddetle yılıyorlar; ve en a-.ıl 
\"eceğiııi yazmnktaclwl:ır. rn1ın başlangıcında boğmağa hazır !ara ~ıkarn:k giızel havadan ve bayram- mezdik. Iarı bu şekilde çahc;tırmalaı 1, çok ye- kitapl:.rın. en asil sahi{_eleri öniindt' 

Almanya ve Fransa: oldıığunu bildirmiş; claıı i. tifade etmiştir. Demişlerdir. Ruhi ahlak terbi.re- rinde olur. bil' ek-.erlyetle grriıım1ye bnı:;lı.l'or-
f~iğe~ taraftan Almanya Fran~a - - Siyasetimiz komşuluımız ve eli- HUklımet \"C Beledi.re daire ve mü- laı·. • 

.n tnzyıkte berdevamdır. Gel~n ha - ğer milletlerle sulh içinde yaşıımak- esseseleri bay mm miinasebetiyle kn- Katı• ı kı· m d ı· r ? Tarihin me hur altın devirl<>ri. fi· 
herleı·c göre, Vişi, şimali Afrikay:ı t1r. B • .rnelmilel siyasi vaziyet g-er - palı idi. kir Himala\tıla.,.ınm korkunç zin·('· 
her giiıı bir kaç yiiz Alman askerinin ı~indir. Her türlii ihtimalleTi karşıla-

1 
!erine ) alın. aHık ve teı· yerine knıı 

geçirilmeı;;inc muvafakat etmiştir. mağa hazıı· bulunmalıyız. Hiç bir o-ı ı HALK DİYORKI akıtılarak yApılan tırmanmalarla me,·· 
General Veyg-andla Vi i hükumeti a- yunda gafil avlanmıyacağız. Kızılor- • k dana gelmişti!'. 
l":l"ll1dnki ihtiliifrn bundan :;ıktığı du, en son silahlarla teçhiz edilmis-ı Pakı~e ati) henıııı, Komiser Yıllard-anberi binlerce talelıeniı~ 

.anla ılmaktadu. Vcygnnd mütead - tir. Yarın ne olacağını bilmiyoruz. Kahve satışları ~ binlerce tahrir ve yazı vazifeleriı~~ 
did ddalnr beyanatında. şimali Af- Her zaman müdaföaya hazır olunuz. Siz<> şuııu :ll"Z \"e ı;.;ikayet etmek iste- ı·se, hayı'r, kardeşı·, dı·yor inceden ince~·e tetkik eden pedagoıı 
rikadaki Fran~ız milstemlekeletrinin Denilmektedir. rim ki: Mademki şehrimizde kahve "' hocalaı muzdan Hikmet Tiirk, g~cn· 
icabmd::ı Almanyaya, icabında nrril- Irak _ lnailtere: k h . .1 . 1 lk k h c1· lerde şu ehemmiyetli noktai nazarınr 
tereye karşı müdafaa edileceğini bil- lngiltere Iraka yeniden asker çı - ro t~r, ta ~1~~.ı c~ın ta a ·a ve ı- ÇorakkaıJıda Rana sokağında clos- ' hakiki katil kendisi olduğuuu, vak' ada 
dirrnişti. Şimdi Veygand. turist, rnii- karmıştır. Irnk hükumeti ilk ihraç ha ye kılosunu ı~ı ~ç lıra):a snttıklnrı 1ı:.s- tu ı~asap Al"yi bıçakla altı yerinden meş.ı·u müdafaa vaziyeti de bulundu- üzerin~D~t~:;~ş;~~ikliği gerek yazı
tnreke komisyonu azası ~fntiyle AI-! reketıne müsaade etiiği halde ~imdi, ne acaba ~edır_? I~u .c?er kah\·e degıl: raralıy:ırnk üldUrrnekle maznun ;35 :'.{unu siivlcmiştir. da gerek fikir ve har.ekette büyii1' 
manlann buraya geçmelerine muva- e,.,kiden çıkarılan askerlerin tnmsit ·e bunu beledıye mçın kontrole tabı ynşrnda Pakizc Yeşilsu ile bu suçta Bundan sonra maktul Alinin çalıs- ve' tehlikeli kusurlara yol açabilit· 
fnknt etmemektedir. Almanya buınm suretiyle Irak hududundan çıkmadık tutmıyc.r~ . . . ~ . kendisine yardım etmekle mazmın över tığı Irn~ap dlikkfurnmı hahibi dinlen- Anc'fık çocuklarımızı bir cdikknh' 
içindir ki, Vişi hilkı1metinden \'ey _ ça yem ingiliz kuvvetlerinin ihracına Knh\emız yokr-:a _ıcıneyı\' rclın~: B_u. kardeşi Mehmecl Yeşilsuııun muhuke- nıiş, o da Alinin t.emiz ve iyi bir genç disiplini içine aldığımız, vani onlatJ 
gan'dın geri ç.ekilmesini istemektedir. razı olmamaktadır. Bu yüzden iki gıdadan. mn~lud hır madde clcgıld~ı-. melerine Ağırcezada devam edilmiştir. olduğunu, Pakii'xyi metres tuttuktan mütemadi bir kontrol ve mGtemad 
Böyle Lir emil' verilse bile, Vey~md 1 devlet arasında ihtilaf çıkmıştır. ln- Olursa _ıç.erıı, olmaz?a vazgeç~erız. Maznun sandalye ... inde oturun Pa- gonra cleğistigini, Alin ·n bırak ve bı- bir talep karşısında bulubduduğt\ -
\"i iye dönmiyecektir. gilterc ıle Irak arasında 930 senesin_ l\~uhte::):at_ının. neden ıb~ret ol~ugu~u kize Yeşilsu, .serbe~t hareket ve sözle- banca tnsımak adeti olmadığını, Pa- muz vakit kendileı•ine inci gibi yaıı-
AJmanların bu t?z.rikleri Fransa _ de aktedilen itilaf namenin dördüncü bıl!ll<'Clıgımız bır nesncyı, ne d~ye. us.- riyle btitün dinleyicilerin nazarı dik- kizenin onu tehdid ettiğini, diikkann lar yrızdıracağız, ve en güzel hare

da aksülameller ve yavaş yavaş bir madde:ııne göııe, bir harp çıktığı tak- telık bu kncl.ar para da vererek. ıç.elım ! katini c '1h<>tmektc idi. Yanında bulu- geldiğini söylemiştir. Buna karı:;ı da ketlere. en güzel vazifelere ancak bil 
Dögol taraftarlığı uyandırm-aktadır. dircle iki devlet yekdiğerine yardım Bt.\llU Bel clıre. s?trntan tamamıylc me- nan kardNıi l\fehmed ise daha durguıı Pakize: uretle kavuşmuş olacağız. 
Diğer taraftan Vaşingtondan verilen cdecekıerdır. Irakın yardımı aemır _ ned;rsc t~aha ıyı 01.m~z ~1 ? ~ '°~ dli"tİnC{'li idi. - Niçin yalan ~öylüyorsun. A~ ıp Hikmet Tiirk taman

1
€'n haklıydı. 

bir habere gö.l'e, Amerika, Fransa - yoJları, liman ar, tayyare mc~ dan _ ) ok egcr, ~ahmıs~ılerm ~.attıgı bu Bu celSEcle şahid sıfati.}le Corakka- değil mi? Demiştir . .Mahkemece htıdi- «Dik kah \•etire ini ferdin biı' ~iç hn-
nm vaziyetini yakından takip \?tmek_ Jarı ve mtinrnsil serleri vermek sure- (l'llunı_nma) !A Kah~e ısc. ne dıye kahve pı merkezi polis komiser muavini B. ~ yeı ind • keşif yapılmasına J,:ll"a'l" ve- yatı \'e iç nizamı zaviyesinden mü-
tedir. " tiyle top1t:lkları üzerinde bütiııı ko _ yok dıy' tela~ ~clıyon!z/ . . Halil dinlenmiş ve demiştir ki: rilmiş, muhakf'me, pazarf:esi gününe talea ettiğimiz zaman. onun bozuk-

Amerikalalarm endİfeler,i: !aylıkları göstermek suı·etiyle ola - Saym Beledıye. Reısımııın nazarı - Bu cinayete esrarengiz bir sekil bırakılmıştır. luğunuıı ileride ne vahim hadiselere 
Amerikanın başlıca endişesi, Da - caktır. Anıaşıldığma göre ihtilaf bu dikkatini cclbl.!dcrız. veı ilmek isteniyor. Pakize, dosyadaki r.ıebebi) et verebilccEği hakikat •n tet-

karın Almanlara geçmesine mani ol- madden.in tefsirinde oJmuı;ıtur. Cumhuriyet bulvarında 196 ~'o cin tahkikat evrakından da anlaşılacağı Mahkumiyetler kike şayan bir me~eledir. 
!11aktır. Ciinkü Amerika, böyle bir Bir Beyı·ut habcı·ine göre Irakta :> EXVER AKI.V \'eçlıile ,·aktiyle Vımımhanecle epey Topallı mevkiinclc esrar satarken ---
ı~gal! kendi emniyetine mugayir te- mart 1!>41 de terhis edilmiş olan er • 000--- mliddet kalmıs, sonra knsap Aliyi dost tutulan Kuşadalı Besim oğlu Süleyman b• . "l"kl • 
l~kkı etmektedir. Bu sebeple Ame - ve subaylar talim maksadı il~ silflh A l ""' Vazı•yet e~J!1~1 i~ v<: uı~umhaneden ıslahı hal et- 10 a~, ıs gün hrrpse, 2489 lira para ce- F udbo\ grup ır1nc1 1 eri 
rıkalıların D4knrı işgalleııi bile mcv- altına çağııılmışlar, 1916 sınıfı ile bii- S teri tı~ıı~ı ılerı urcr~k çıkmıştır. Ka~ap zasına, Sabl'inin dokuz ay, 5 gün hap-
z.uubahstir. lCin doktorlar vazifeye davet edilmiş_ -BAS TARAFI 1 NCI SAHiFEDE- Alı~·ı ~an.ırım. lyı tnnınmıs, ~uh!ttı: sine, 200 lira ağır ınıra cezasına, Be- ~amsuıı. 1 (Hu~usi) - Fuclbol gnıJl 

Esasen Amerika, Ati-antik emniyet lerdlı-. . . . .· .. f d it 1 • _ sevılmıştır. Bu g~nç,. evvelce hıç ıçkı kirin iki r.y. bir gi.in hapsin,. v~ 15 lira birincilikk!rinin bugünkü netiecsl: 
mın'takasını genişleterek Avrupa Diğer t-arafta11 frak kuvvetlerinin nl ııştıı. ~e_.'isıe m.u

1
da l~ası9n3 ~ a ) ~~ kullaıımazdl, Pakızeyı metr.es tuttuk- parı ceza ·ına mahkumiyetlerine karar Trnbzon Sıvasa 3 ~ O, :Malatya S:ırn-

harp sularına yaklaşmaktadır. Ma - Habbaniyedeki ingiliz tayyare mey~ ark 4hOO olu vermı:-ı e!< 1
1
r. .0P1 \'~ t~ıı· t:ın onra içkiye başlamıştır. Pakize- v~rllmi:tiı· < una 3 _ 2 galip. 

J• ld - • . ·- ço Prp mali'..emesı t!e geçırımış ır. · mak 1 Al" ·ı ı kt" Al" ".... _.-um o ugu veçhıle, Amerıka, dıger datıına doğru ilerledikleri habe. v.e- H • . •V • fi d h· _ nın '. sacı. ı ı e ev enme ı:. ı, 
Amerikalı devletlerle kendi mLira - rilmektedir. İngiliz makamları I her k:~'~ ~~ta~ıh ~ıı,Jrd~aıa arın a .ıre bu teklıfe ya.naşmıyor<lu. Bu yuzclen A k 1 • k 
kabesi altınd-a bir deniz mıntnka::.ı hangi bir hadise çıkmaması ic;i8 Irak a m ışn a ın e ır. nralarıncla bır kaç defa kavga da ol- s er 1 
tayin etmişti. Şimdi bu mıntaka), ge hükumeti nezdinde ihtaratta bulun- .. .. .. . ·ıte d d r nrn~tur. Ali, bir kaç defa karakola mü-
ııişletmektediı•. mu Jardır ruı~uşe ?0r~ ıngı re e sene e ge ır- racaat ederek Pnkizenin, k~ndisini teh-

yoklaması 
Dahiliye müsteşarlığı v~ 

Emniyet umum 

~ · ç lerı 4 bın !ırayı geçenler kalmıyacak did ettiğini sövlemiştir Hatt-1 zabıta- ff k kJ f ) 
1 ·ı:f>'~: , . . tır. Bö:vlece masrafların mühim .. bir en bu şikayctle°'r ü7Rrine. tahkik~t ;•apıl- er es yo 8m8SIDJ yap Jrma J 
ngı ere evazım nazırı eskı demır kısmı kazancı fazla olanlara yuk - t 

eşyoadaıı 20 bin tank yapacak kadar letile~ek diğer ta;ana11 muhtelif mıl~ 1: \T • 
1 

. . k lzmir yerli askerlik şubeainden: 
ad t ı d y b"ld' · ı· H ' ' • · "€ı-ı - aka nagıl 0 dtı, sızın a- 941 'ht' • t ki b 1· c kt Yokl<>m a b'z ·ıt u rn en op a ıgını ı ırnıış ır.. arp içtimaı sınıflar arasında adeta bırleş. t. . . . . ı ıJ a er yo amasına aş ,\ ıın a ır. .. ay ı z, ıı -

müdürlüğü 1 ten evvel iııgilterede otobüs :fervis , nıe temin olunacaktll" '... ııaa ın{zce katı~ kımd!r? . . <l ~ fus ciizdanı ve bütün yesaiki aı:ıkeriyPsile birlikte gelinecektir. Yokla~ 
,, . ., leri ihdası suretiyle kaldırılan tram- .Amerika • Çin: · .. :--:: 

1

~klze cınny.etın f:ulı ~I 1.ıgu~ıu mn gUnler.l ?oğum _doğu"'! aşağıdadı~. Her mi.ıkellefin gününde geltne-
Ankara, l (Telefonla) - Enmı~ et vavJann rayları yenı· demı"r ~-..ıarı"k' S .. 1 d A •"k ç· :ı k ı;.oJ luyoı. Fakat benim kauatımce ka- ı-;i mecburıdır. Aks.ı takdırde k-anuııı muamC'le yapılacaktır. 

üdü il B Al" a· D hT " ' ..-.. 1 on gun er e meı 1 a ın • e a - t"l M h ld" c· ti beb" l k l~muVmkl!ll t" r il tay l ı_ ızat. } ı ı- daha ucuz olduğu için söküiıııezdi. dettiği bir oıali anlaşmada, Amerika ı de .mfçc .. ırk ... ın~ye _ntt~: 'mı·~ c,~ak~t- Doğum Yoklama günleri 
~~ .-e .a e 1 n~ s eşar ıgına a.pn e - Halbuki Atlantik harbi demire fazla d ı k b". k tf · h - mar 11: un. u e\e gı ıgı : ' ı 330 331 332 5 ;; 941 den 10 5ı941 gümlne kıı.clıır ' 
dılmiştır. Yerme de Çorum valisi ve ihtiy-a österıniştlr ' 0 ar~n~n -a~ 1~ 0 . ırme nı mtı a yerde ıskamhıl kfiğıdları ve bıraz da ' ' 
c"ki Ist-anbul polis müdUrü Bay Mu- ı 'fi g · . faza ıçın tefrı~ edılmış bulu.ifan c:er- para bulduk. Hatta meze olarak et kı- • 329, 328, 327 12 '5;941 den 17 5 941 > > 
za!fer getirilmiştir. na. terede aon verp:. . mayed n 50 mıly?fl doları Cıne ver~- zartılaıı -favanın içinde de 15 kurııı;ı 326, 325, 324 19 5 941 den 24 5 941 > > 

Di-l d- . 1 k lngıltere, harp gayretını artırmak cek, b~ ~utretbl~t Çıln paı•akstının kambı- para l.ıulcluk. Bundan anlaşılıyor ki 323 322, 321 26 5 941 cl<>n 31 5/!>41 > » 
p omaaız l§ÇI İ yapan için vergileri yükseltmektedir. Gö - yo rayıcı es 1 0 unaca ır. ' M~hmedle Ali kumar oynamı.Jar ve 

320
: 3rn, 

318 2 6 94l d n 
7 6 

9
41 

_, > 

b. h • Alı kazanmıştır. Ali, paralarla evden 
317 

..,
16 

sır. 
9 6 941 

d 
14161941 ır şa IS E L H A M R A s· d çıkıp gitmof'k isteyince • fehme<l tarn- . ' •,} ' . ,) I en , > 

Diplomasıı dişçilik yapr.1akht maz- JDemBSJD 8 fınclan bıçaklanmıstır. Alinin boğazın. 314, 3 l::l, 312 16 '6 941 den 21 6 1941 > » 
nı.ın Seydi köyünde Abdı.tlkerim Bul- • t 8 U G O N da, kalbinde, sırtında \'e böğrUnde 6 
garm muhakemesine dün Asliye birin- J ..;, - •• "'. • f d kA J ı.. bıçıık yarası vardı. Bu yaraların hiç B U H A F T A 
ci ceza mahkemesinde başlanmıştır. Muazzam ve muhteşem bir a~k, kahramanlık \.'e e a ar la, filmi birinden dışarı kan sızmamış. biltun TAYYARE sı·nemasında rrez. 36-46 
.\faznun demiştir ki: ROGERS RANGERSin cihanşumul eseri • kanı, cesedin içine akmıştı. Ölcllirlil. ,ı 4 

- Ötıedenberi bu san'atle iştigal (NORTHWEST PASSAGE) dükten sonra Alinin cesedi yerden kal-
edi.}orum. Mardinde Diş doktoru bu- dınlmı,ş, kanapeye yerleşt!rilmi&ti. Po-
lunmadığı için se™!lerce çahşbm. Ni- Zafere' OoAru lliı:ılerle h!idise yerine yetiştiğimiz va-
hayet Mardin zabıtası, beni mahkeme- • kit Alinin gözleri a~ıktı, sağ eline de 
ye verdi. 15 gün hapse mahkum oldum. 1 boynundaki yarayı örtmek üzere \ azi-
Sonra lzmire geldim, Seydi köyde kil- J TABU RENKLİ yet aldırılmıştı. Bu vaziyette onu gö-
çük bir atelye açtım. Otuz kişinin diş. Yaratanl111: SPENCER TRACY _ ROBERT YOUNG renler ynşwor zannederlerdi. Pakat ne-
lerini yaptım. Bazılarından para al· JURNALDA en son ve en mühim H A R, p haberleri dense Pnkize cinayeti kendi işle<ll~ini 
dım, bazılarından almadım. Niha"·et l d b l sBylUyor. Maksad, emayetin faili hak-

" SEANSLAR: Her gün 2 - 4 - 6,30 ve akşam arı 9 a aş ar k dd d k t orada da zabıta beni yakaladı ve mah- kında mnh eıneyf tere ü c sev e • 
kemeye verdi. Bu işte ihtisasım vardır. Cumartesi ve Paza:- gün leri 11 ve 1,30 da başlar mektir. 

Mahkemece Mardindeki sabıka kay- DiKKAT: Hattanın bütün gün !erinde ilk seanslar UCUZdur. Bu şahidin ifadelerine karşı ne di-
dİnın sorulması için muhakeme, talik Fiyatlar: Birinci 20, Balkon 25, Koltuk 30 kuruştur yeceği Pakizeye sorulmuş, Pakize, po-
'edilmiıtir. !islerin kendisine dUıman olduklarını, 

)MPERIO ARJAN TINANIN RAKiBi 
MADRID SAHNELERi yıldızı ALTIN ve BILLÜR SESLi 

ESTRELIT A CASTROnun 
Yarattığı ISPANYOLCA SÖZLÜ, ŞARKILI, DANSLI 

SevôO BerberD 
ŞEN - NEŞg, MUSİKİLİ ve LÜKS DgKQRLU BÜYÜK OPERA fi)nıi 

Ayııca ING1L1ZC'E SÖZLÜ (HAVAY GECELERi) 

l\f.atineler: 3 - 5 - 7 ve 9,15 de.. Perşenbe, cumartesi ve pnıar 
günleri ı,ao da ilave seansı .. 



2 MAYIS Hl.U l VMA • '(ANADOLU) 

1 Yerlerl.nin Resmi Tebliğ 
ş < BAŞT ARAFI 1 NCI SAHiFEDE ) 

~ ahmin hata tarı M .. rakabesı· kıtaıarımızın geri çekilmesini Y-una11 tt hadise kar ı ında her insnn U BUGONKO PROGRAM hükumeti bizden rica etrnMir. Bu c -
n b Yukarı bir tanmin yapar. B'a- nada kıtalarımız, daha ileri mevzile-
k U !ahminler bir insan kafası _ N" · t 8 Program, 8,03 Ajans haberleri, rinden geçtikten sonra Termopilde 

. ~ eınıkleri arasında mahbus ka - ızamname merıye 8,18 hnfjf program, 8,45 ev kadını, dilşmaııla sıkı ~urette temasta bulu-
n· azan bu tahmin bir dost mec _ mevkiine girdi 12,30 Program, 12,33 inccsaz, 12,50 nuyordu. 
. / ~aplıyan duvarlarla ihata c - Ajans habeıleri, 18,05 incesaz prog- Dilşman, adedce çok faik kuvvetler 
· oaz l.ı t h · ı ı.· d İş ycrl~l"inin nılirnkabe.si hakkında- rnmının clm·amı. 13,20 kımşık ]Jrog- kullanarak havada tam hiikimh·et te-
lin -an u a mın er uır ra - k. . n· anteninden dünyaya, bir ga- ki ~eni nizamname, mer'iyet me\' ıine ram. 18 Program. 18.03 muzik, 18,SO sıs etmiş V<' mütcacldid hücumlarla 
~1111 Siltunla~mdan bütiln oku _ girmi--ti. .• ·izamııam~y(_• göre hususi ısa- meydan faslı, 19,ao Ajans h;1berleri, Atinanın yegune knllanı~h limanı ol:m 

l atı.n gözleri önüne yayılır. h~sl.ara aıt olup da ıs ka_mınunun tat- 19,45 ziraat takvimi, 19,50 seçilmiş Pireyi istimal olunmaz bir hale sok-
ahının olrnu • bir katiyet değil _ bıkıyle muvazzaf ma~~~lı m~~amlnrca ~-arkılar. 20,15 radyo gazetsi, 20,45 muş ve binnctioo irkap hareketinin 

ı.:, Olmaması Hlzım gelen bil' e~asen. ka.nunun şumulu d~hı_l.ınde t:ıs- tem il, 21,30 kont~ma, 21,45 radyo miitemadiyen diişman tazyiki, kara
"'leattir. Bir lıakikatin daha ev _ nıf edılmıs bululıan her ~urlu fo?rıka salon orkestra~ı. 22,30 Ajans haber- dan ve havadan hücumlar altmdn açık 

n tahmin cdileb"lme.:c.i için \"e imalatiıauelerle snir ışyerlerınden lcri, 22,45 ı ad~ o solon orkestrası plajlardn yapılma ı icap etmiştir. 
takım şartlar vardır. Her içler!nde ~emleket emni~e~ ~·e müda- programının devamı, 23 cazband Bu gibi şartlnrln büyük kıtaların 

~n eweı hadi e~ i bnzırlıyan fa.ısıyle nlakadar m~ddAeleı. )apı.l~ak- (pi.). 23,25 yarinki progrnm ve ka- tahliyesi, arnba, tank ve malzeme ba-
ı>l~ri tamamen bilmek lazım_ ta olanlar, !ktıshd \ ~kaletı tc~~ılatm- panış. kımından fedakarlıklar yapmakla ka-
l) kkat ediJecek ikinci nokta ca teftiş edileceklerdır. Askerı ış yer- 000 bildi. Dümclarlarımız da, büyük kuv-
flıdur: !erinin teftişi için .Milli Mıidafaa Ve- YUG Sl V H 1 E 1 \'<~tlerimizin tnhliyesini miiclafaa et-
kbepJeııi biıtün tcferrüa'tiyle t-a- kale~ince tayi~ olu~a~~k. ~'.t!fet~işlerin O A ARP GEM l R mek mecburiyetinde kalmışlardı. Ge-

d tan sonıa şartların ayni kalma _ tahsıl ve tecnıbelerı ıtıbaıı)le ı~ mev- INGILIZ LIMANLARINDA ~en hafta, bu tahliye, ~n güç şartlnrln 
~lazımdır. z~ı::ıtı hükii.mlerini ta~i~ ve. re~ın ede- devam etmiştir. Bunun tam neticeleri 

1 ~Pler ve şartlar değiştikco tah bılecek ehlıyet ve knbı~ırct haız olm~- I.ıonctra, 1 (A.A.) - Bahriye neza- simdi söylenf'mez, fakat Yunanistana 

111~ı:ın iflfısı ihtimal: gittikçe ku't- ları şaı·ttır. De,ı:t. ~ılayc~. :.e ~el~ılı- ret.inin tebliği: gönderilmis olan imparatorluk kuvvet_ 
~ ~ır: ,·et~ı.' !arafınd.aı.ı ~şl~tılen ~utun ış yer_ Yııgoslav Nebosta taht.elbahiriyle 2 !erinin H. 80 i veni fnal vazife bulabi

ldı .kendine tahmin yapan bir lerı ıçın her lıırımn ıdarcsı başında bu- Yugoslav toıı>idosu salimen İngiliz li- lcoekleı-i mrntaknlarıı salimen ımklc
~·. ~ata ettiği zaman onu ihmal lunan clş \:eren vekil.. vnsfını hniz manlarmn vn~ıl olmuşlnrdır. Bunların dilmi~lC'rclir. 
ra'~nı, ) ahut küçük bir izzetine! ki:tnscler tarafından o iş )erinin bu- batırıldığı hnkkında evvelce ltalymı- P.u vnzivet. ancak deniz kara h:n·a 

11 
ı duyma 

1111 
bilir. Ne de olsa lunduğu mınt::ıknda iş kanunu t.atbi- lar tarafmclan v~rilen tebliğ tnmamir- kuvvetleri~ıizin mahaı·et ~e fe~lakar-

Lu1endisini teselli edecek bir kud katiyle muvazzaf mahalli makamlara le ::ısıl=-ızdır. lığı sayesinde dd • edqmiştir. A:-ıl 
kat U11. insan kendi !kendisi için usulün(' uygun biı'er iş o"'ynımame:;i ooo kuvvetlerin !fCrilemc harekatını setr.e-

tıl) t~rı kadar insaf ız değildir. verilecektir. Kahraman bir f ngiliz den dlimdarlarımız dıı düşmanı, biiyük 

1 
aff ar da in nnın tahmin hatala- is ~·erlerinde yapılacak tıuftişler. ~1- • ve faik kuvvetlerine rar,rmen yavaş ve 

{ SAHiFE 3 ) 

lstanbul sıhhi müesseseler art
tırma ve eksiltme komisyonun
dan: 

Devlet hastancleı i ihtiJ acı için 10 il.1 15 bin kilo brut ,·erli !clrofil 
pamuk 'Pazarlıkla satm alınacaktır . 

l - Eksiltme ?-5.-94! çnrsaııba gilnil saat oıı ı.ıe le nğ<tloğbnd-a 
sıhhat ve ıçtımnı mu:n met müclürlüğinıdt> kurulu komi \on-
da yapılacaktır. · · 

2 - Muhammen fiyat beher kilo:::1u için 130 kuru tur. 
:J - Kati teminat 2926 liradır 
4 - l tekl!ler şartnamesini h~r giin komi yonda g-orebilırl r. 
5 - htcıkhler 1941 yılı tic:net odn ı H iknsivlc 2490 -.a\ılı k 

ııunda ) azılı v~ ikalar ve bu i ) et('r ka
0

ti teminat ~n .buzu 
veya banka mektubu ile belli gmı , e ·aatta komi ... \·dm, ~·el -
meleri 2 5 1612-333 · 

Gümrük muhafaza genel ko
mutanllğından: 
" . Güm.:uk muhafnza teşkfü1trnd.ı ve l rfa ınıntakasınd.ı istihd:ım 
~~lılmıek uze!e açık bulunan 1170 lhıa ucr tli mahalle formalı , ent :si
' ıl ol~r~k bınb.a~ı ve daha asağı riitb~dc <melli ve mustafa tal;iııll'r
d~ıı.~cJahud ıvıl talıiplerden i..;tt'kli olanlar bulundukları hizmetler<' 
aıt ı :.az edcce~lcri vesikalara göre te.-;bi_t clile<'t'k ücretle ta\ in edil
mek u.ze~e \ e ·ıkalarını di~ekçelerine bağlıyarak Aıık-:ırndn gilm iik 
nıuh~f.l~a g~~~cl ko~~tanlıgın~ müıncaat e mf'lf'ı i ve dilekçel rinf' e
ıneklılt'rın sıcıl ve snıllerm dıploma ııumaralnrh iP dogwt1m t ··ı 1 •• • 

d ~, ·l · . aı ı.eı mı 
ve ogum ) eı erını vazma .. cırı ilan olunur. 2 6 J 56L~:~o1 

lzmir mıntakası kadastro mü
dürlü2-ünden: llıl e~ebilirler. Fakat efkarı u- cak iş yerlerinin faaliyettC' bulundııgu denızaltısı <likkatli ilerlemeğe mecbur etmiştir. 

kra:t onüncle tahmin hatalarını zamanlarda icra edilecek \'C teftise 8 f 1 . 5 hif d İngiliz donanması tahlivenin limansız 
lzd 1Ynn inı::nn bütun bu saydıkla- e<=as olacak evrak, defter. dosya vesai-' b ,:-w aıtaf 1

• ncıb ah e ~hl'keli ve Plaj gibi ycrletden ,·uku bulma~rnn İzmir!n Tep(c:iklcl' mahalle.inin 18-5-941 tarihincl kndaslro:;un" 

a
an

1 
farklı olarak ,ld<'ta bir Ytıiir re bulundukları yerele tedkik olunacak- hea~ ınkgını.kçe mı:ş vtc .. ud e

9
m t 

1
b,,k, rağmen ve dil~manın devamlı hava hü- lıaşlanacagınclan · ınırlurı sabit i~· r ti erle "yı·ıln1an1 ı .. , k ı ı 

Q 
s
1 
ır t G" .. 

1 
k 

1 
. . 1 ·. m ·onu· \'azı ve ıçın e san "' - 1 k b" "k . ,. .•. · k il . . . . ' " ~ e açı )U uırnn ır oru en no san ar aynı ış c aııc-

1 
d' · h cum arma ar ı ll"'lt • bıı· c•n~aı·"t ,,,.. gcl.}ıı men. l.1 .e.ıııı .:i.lhlJ>lerı taı·afır1d,"n ı·sar"t'endı·1 1·ım"~ı· \" t,"}tdı'cl e-

az, t · . ·d 
1 

. . 
1 

· t t'b·k· t . l . e ıkten sonra. pike ücnmlar yapan f J kA 1 'kı ' h . ., . ""~ •·· ' · " · " "·' -.· .. ldı)Qe ele11 oldu olalı onların maruz sın e <t ış rnmınu a ı a ını H aıe iki İt 1 ,. t , fi , • • t·, . zuna ecıa ·arı n ta 1.H1 \"1 kolaylastırınıs- c na ında ılıgılı~erın ta ~~·ruf vesikal arilC'-birliktc mahallinde çalı acak tioı az:ı en büyük tariz, hakikat - edenlere bild"l'ec•k ve lıu tcRekkül. iı:: w a ).ın ~~)y.Lrcsının . ,ı.ırıu lır. posta mem~ırlaıımıza muracaatları ve h. zır l>ulıınmndıkları tak~ı'r<ın 
!) .. 1dugıUı gibı" -ao'stermemek, bil ha:-. \'e>renlcre yaııılnrnı;ı lfiııın !!elen ısln- ugrnlmıstır. 11.1

1
r sult>~Y 1\'c lıırbcrbuşı·~·~t

1 
Ha\'a kuvvctl"ı·ı"mı"·, c)r. aclec1ce ,·ız ol- mc\·cut \'e ·ık·ı '~ \ ııkuf b b .. , ıı.,. e e. • • .. yal'a anma ı ı e ne 1ce emm u vazı,... . .. ,- :· ". · ,.. ·ı:- 1 -; ' or a ının be\ anına gore tahdidin ynpılncağı 

hıninfek hadiseler hakkında kötü hattı hnb~r ."ekreced~ıe,rdır.1.ı'·ı ı· ··ı b knrsrnında kumandan. sefirin ele bulu- nt 1,1slına ra~lm~n,. ~en çek~lmc h}~reka- 1 
.tll o unuı. rnrn 

Caz. er~e bulunmaktır. ş amırı, en ısıne 1 { ıı 1 en ll d ğ .. k d h . 1 kal lll< a gemı erımızı ııaldıvntı 11mm·p D 1 t o· . l'l.:,.;etenın Ve netice itibari• le mu- k ) k l l .k 1 e• nama 1 
llll gorere • a a Zl\'flC e - eda k il • . 'f. t . 1. d' Ş ·. ev e emıryollarınd~ 

"l.,n J ~1·0 sa;:l arı en t. ı. ar fAl~lll(ı a 1 m11 .- mamı ·. gemi <lalmıs, avrılmı~. limana h {~ ı~ e:ınkı ı n ('. mıs er l~ ... ll cı- ~n: I 1 

~ oJab·~aruz kald1ğı· haklı nokta - bı.r1m1 .e e
1
,
1
·e n:.kıce11vft'~ a rnı ar ma rnma girmek için geçtiği 2 ~ayin tarlasın- 1: ·a\k " la)1·ı ·~ır. kı, 'l~u!1a!1ı..;ta.ncl~n V 1 t 1 

r to 1 ır. Onun bu hatalarını mu _ ı c ırmP' e mu e e ır. d ğ ff k olnnıs ve <<men uv\·ct erımız, gırıştıklerı sıd- . agon arın '
1 Hnı H' tahlir.e miidcletlcri hnkk111da t, dili ede\ at tari-

.. sterecek sebepler d .,. aıdır nn gene g çmc e mu va a d0 tli R 1 1 .. 1 t ·· k"l fcsıııc yeni bir z ) il ) apılmıstır. 
'"ete kıs e · ' · Adriyatiği İlab un rehinesi ile bernbei- .. a· ı·tl.' :n aş nı::~. \'e )O~'. e ~m:e. ~uş ·~ı · 

az a z-amanda hazırlanır. Ga_ • ZABIT ADA asmağn muvaffak olmustur.. " .ıı ~a g't'çıı ı!en lııı t.1hlı) e) e ~aJ(- Bu zeyil muci~ince senC'~in biitün n) Iarıncla , e h;r i l: ~)onda sarnıçlı 
~ey zamanda efkarı uımımiyeye :·-·-·=·---·=·-·.. Sefirimiz bulunamam~~sa du bu ge- ~~en, .. ngır ve fnık _kuV\'<•tl<'rlc verdıklc- \ agonlnrıı~ tahrrııl \'C .tahlıy mud<letl,.,ri -6· \C diğer \agonların tahmil 
~ lahk~~eğe mecburdur. Tetkik miniıı 9 saat bir düsman limanında ~ mucade.Iec~l'n lııç . HJ"sılmamıslardır. rnuddctlerı -5- \ t:ıhlı~ <' möddetleri -1- sa[tt oh ral, tesbit edilmistir. 
illan .. ımkanını çok defa bu kısa .~1ıı.çna1kaı· tileı~~;~~d~n c-addl•sinde İ..;_ kalma ·ı, , oı1ra kurtulması. kumandan .~t""<'tlerımız. J! •rek ferd. gerekse cii- l' 1 '" ~~tte lÇıne sıkıştıramaz. Bunun içın v.e miircttebatmın ~oğukkanlığııu ve zu am ?akımından Alma~lara tama- _ .u saat erde m·a\ a giren öğle tatilleri dahil \<' anbnrların kapalı kaldı-
)1 tt ~~k defa bu sebeplerd n do_ mailoğlu Nüzhet Uğraşın üzerinde ce:-;aretiııi gosterir. men fa ık oldukları kan~~trn.dedirlor. gı muayyen gec sa, tleri \e resmi tatil günleri hariçtir. 
~a~ 11 ıt .edilir. b~· bıçak bulunmuştur. Bu son derce daha b çılmn·ecek d~- Hu tnrifo ze) li 1 6 1941 t:ıl'İhind m<'r'iyete girecektir. Bu tarihten iti-
h1tt1:t hızım -anJutmak istediğimiz Hırsızlık: recede ki kuv,·etlerin nılihim kısmının b- r 3 10 19:3 t ·ı · ı teb ınde kh~taları yınc gazete sahıfcle- Mczarlıkbnsın<ln sabıkalı Ket Re- A/manyanın ispanya 'Ue nakli. büyiik bir muvaffakı~t'l a,.vıla- .ı ~m . :ırı ıınc eıı mu er tnrife ze:•li li\ğvedilecıektir. 
~tela .ısler bırakmakla berabeı· cep, Esrefpa8n otobU ·Une hinnrnğC' bilir .Mlicaclele ruh 1 ile beraber sa- J.asnıahaııe ve Al ·ancak :.nbarlarına vurut eden tam hamuleli \'agonla-
~ur \' erı~ daha fevkinde olan tefek- çalışnn Ze) nel oğlu lurahinıin (·ebin- Portekizi tazqiki rn~ 1eclıizntı dn ııakle<lilmistir. rın CV\elce ihin edilen saıtlar dnhili ıde' i<lnr c·e tnhlhell•riıw l 6 Hl41 
~ıı 're Zihin mekanizm-asma daya _ clt!n yirmi yedi liı a:-;ıııı ralclığmclaıı -BAS TARAFI 1 NCI SAHİFEDE- K:wbolaıı ağır mıılıenw pek yakında tarihine kadar de\·am edilecektir. 
ls .• 'ntışhklardır. tutulmuştur. k 1 . '..l • 1 'f 1 \·erı"11"' koı1-·.·ıktıı· 1zm;ı·d0 Als· 11cak K ~ B ı t 
r;9 h'arbi baştan başa bu tefek _ Sarkmtalık: ma ·a esınue su maırn arı ade~ i ku - Lo~clru, 'j" (A.A:) _ Avam kamara_ • · '• - •

1 
' • em~-r \e asmaııaııe- am \ agon muamelesine ta-

''·~ 2:ihı'n mek d f-;n1"lp,·1""1 bı1l\·,·11·1ııcl,·ı Alı' og<ltı J.ı·ı·t lanmaktad_ ıı.: , . . b; hamulel'-•riıı tahmil w• tahli) lerinıc dair olan 1>. D. 509 No. lu taı•ı'fe 
"'' anızmasma ayanan " ... · u ..;ında Haririy(' nazırı Eclcn. Yunan <at ~ ort:a,.. 'lk .. b" h fi E.\·mur, Ahmet o<rltı l\ltı:.tafa Giil- - narıcı) e nazırı .:s.uı.1ıerın t>ey-a- J 6 1941 den it:b rC'ıı tatbik me\ki'ııdf'n k. l<lırılncaktıı·. 'L"'azla taf"'ı'la~ 

'-"'- . "· a. ı once ırer aki- n l 1 ı t h hükumetinin İngiliz hiikvA ınetme (J'ön- r " ~rı gıbı çıkmnsi3le kendini tekine sarkıntılık ettiğinden ıutul - ~a ;· :'.>paı~~ott':<:mya ı~ının. er tart rleıdiği bir mektubu okumustu/nı• için İ·ta:;yoııl.ıra mur.ıca.ıt edilebilir. 1 2 (1594) 

ahtan a M .. d 1 mu*ştuf~iresmelikl irfan Erba8 Hati t~d_i,:·~la~~\!r<lı;~:!ı' !~~iş.~e~~~:.ı~!j m ktupla Yunmı füıkumdi haksız mü ı•zmı•r defterdarJısz"" ından: 
llıill t4 aJlllO> a mı a aıı bır ' J I J ğ t hh d t tecuvizc kar ı miJdafıuıcla Yunııııistırn.ı 

il "'hatas cenin c\'İndl'ıı dokuz lira kı~·metinde Jırn~C: ~an 1~ e me 1 na u e?- 1 
r1 lıt <l ına kunban gıttı. Fran- l>"ıı· ~ıllııı ,·ıızıık ç·,ıltllıı;, tutııltll ıstıır. mNıı .. ıçı.ıı ve kn) ı !uzum. var.mıdıı·. ':ırılım nr111daıı dola\ ı bii\ iik Britnn- JJ k l(Uzr: Uınn J 1 d ı t d 1 . . M h 1 (A A ) Ll 1 \ ... l1ı'ıkuAn1etı'ııe \" k hı a . ...ı an ızı Sulıha Kızılb. ~ rcıüın 59 lira 78 kıırııı:ı Mı'llı 1'..'.mlak Satı ... !...-_ l'ı 1.1ne1 1( e er c eve a am arı, * Karantiıında Arapha~an me\ ki- .•. unı . . . - r ı~ eı"lıı mua- •• ,c ıı ·am n ımpara- .., 'i! r "uc a~!t t..~ie general eri, politikncıla- .

1 

d hu. usi muha.:C'be\ e ait n:ü-a _ vını Rodo]f He·. refakatınde do~tor torluk kuv\etledne minnettarlığını ar- del. boı~cun.dan <lol:ı~ '. h< dz erlilen Göztepe F uipaşa okağıncla kain 5 taj 
'I; oı~ın hatası onündc tepctak - 11 e b' 

1
· 2 ~ 0 1 

. Le\· oldugu halel<'. f:;µaıwol ~enclıka- zetm0 kl · bel'tlbel' 1ngiliz he\''eti . 0 fP- sayılı 6i>O lırn kıymetmcleki ll\'i \'i R)et idrırc he~ 'eti knrariyle 21 gün nuid-
lnılJ· a.r. mkı~·mmen:1tınecll<c~cl~c ~~:;.~~1~ 1~ 1~ası" ~~~;~~ıla!·ıt~cfi Salyador MerinÖyu l abul et ri~c:;;iniıı cekilme:>ini tnmıımen ta \IJJ detle müzı)ed&~c çıkarılmıştır. · 

"tas
1 

illa lrıuhafazakarları bir t.ıhmin " · ınıs ıı· C'tmektcdir. nı e A Hnsan . .i\lehnrnt Ynnya. Abclullah A\· · · l< 1. ( t Taliplerin 13 Ma~ıs 941 Salı günu saat 13 de Yilıi.n~l idare he'l.'etine 
1 

ayıa a.vrupa harbinin çıkmasıııı 000 :mc l,'.I e, 1 A.A.) - ngiliz kıta- ., 
~~ll'ıber§Jtırdılar. Bil' tahmııı hatatu ııe rık w :Mehmet Ali tulu·mul', •l(l1iyc-' Al lan. Yuııaııistnııı halkııı hevecanlı 'tt• müracaatları ilan olumu. 22 28 2 8 (1503) 
ıclll iıı .aYn Avırupanın mukaddem_ ye w·l'İlmiştir. : manfar zahiirleri masın(ln terk e{mişlerclir 1 • d ft 1 "" 1ltb~~erenin raklpleriuiıı eline Amerika ~-BAŞ TARAFI 1 NCI SAHiFEDE- Yuııaıı ktı\\?tleri' arasında, ~mmimi zmır e erdar 121ndan· 
~it .!h b~ koyun gıbi teslim ettı. !ık gi'bterm 1 trd:r Resmi mahfiller do ·tıuk \'t' sıUıh arkadl'llığını cnıılaıı-1 . . ~ . • 

~ Q 1ehr.·rnın hatıa l ile M.iının bır -BAŞ ~ARJ\FI 1 NCli S~HIFEDE- ı llll mf'--elej i Alm~ı; lıa~ınının kitfi de~ clıran \'akalar aıılalılmakt.:ıdır. Al • Jluscyın oglu ~1ehmed n Btışturak subesiııc olan 300 rr:ı Milli F.mlak 
~orv 1 sanıldı. Bu· tahmin hata:sı 

1 
!~c~·ı~a .b.u ad_:.ıd~~ .~gıltered:n al.- ı'<eced bııhi.:ı m ·\'"7.UU etmi bulundu- manbııın .ığır ham taarruzlarına ı;.atı~ lıedelı bor 'l ı d~ ıı dola\ ı haciz edilen lkinci Kam taş mahallesinin ikin- . 

de :e eç kayboldu. Bir tahmin hata- c ıgı jeH.lc lm d(>~ız iı Sl.1_ ~urmaküıdıı · ğunu, Almaııyanın hıırp ınıntaknsı rağmen halk verilen talimat!\ ı·i _ el Y ııi Dar sokııgıııd.ı k.dn 6 - 8 :;;ayılı ve 100 lira kıymetindeki evi V:ila-
ll al.kanlar Balkanlıların cim A~erıkanın gondcr~ıgı bu ~uv,·~t-ı hakkında kufi be) annt nıpmış oldu- t 'el h ' · k · J ,eJlktı. • - l~r, pıyade, to!lçu ye dıger :ıını):Jnrı ıh- ğumı bildirmekte: · ayet et mis. yolları tıkamamıs v~ böv- ye 

1 
are eJ clı arnny e 21 gün müddetle muzayede) e çıkarılmıştır. Tn-

'tı.e~~., bu tahmin hat-a arının sebe- tıva et!lle~eclı~. . . 1 - Almanymıııı tesbit ettiği harp lece İngiliz kuwetlerinin tahl~ı·~ i !iplerin 13 :\1~n ı. HH Salı güniı. aat 15 ele \'ila)et idare hey'etine müraca-
~Uııe · bısanların kafalan artık V~şıngt n, ~ (A.A.) - _Ameııka mıntakalarına riavet edilip edilmediği ni kolayla tırmıştır. . atları ilfın olunur. 22 2 2 8 (1504) 
~llnu~ez ~i oldu? b~brıye nazırı Knoks, ~azetccılere. yap_ I kimin tarafından edilip eclilmi)eceği 
1'. Seb 1ddıa etmek mumkuıı değil- ~ı~p beyan:~t~ı, Amer~kaııın İngıl~ere 1 me ·eleleri bizi kat'b yen alakadar et
, !:leb epJer ve şartlar değiştiği hal- ıcm çok sc:ı rnpu.~lar 11.ışa etmek nıye-, mez. Hiiler ynptı••ı k11t:i be\·an·ıtb 

bazı maddelerin Sov;etler birliğinden 
trnnsitinin m..,n'i hnkkındnki Sovve• 
)«mırınclnn bahsederken. memnu Ş~\·
ler orasına askeri malzemenin ele da
hil lıulıınduğuna dnir her ttirlii telmi9-
leıı kaçınmakta<'lıı·. 

eı'J t"nde oldugunu sovfornış şimdi İngı'l ' • e. • ' • • duşu l" er ve .şıartlaı· değişmt!miş gı 1 • ., • ' • -1 harp mınt.ıknsınn girecek olan bütün 
ldl;tı nınekte ısrar eden kafaların tere) e devı:~d.~lm~ uzere. Aı~rnrıkada cremil('rin torpillenecegiııi bil<lirmi~-

Otı. melekesi bu neticeyi veri _ ~ide d'.~ha bı.ıyt!k h!~rı! ge.mı~erı olmadı- tir. · 
~ gını so)lemıştır .F.ıkat .ımıral Rob~n- Londra 1 (A.A.) _ D N p a·ansı 

4iA' kerı·k ... son "·akında İngıltereclen 24 torpıclo ' · · '· • .l ' 
• ~ h.. 1 te n ustun kültüru haiz J r 
' ~sanı d k" b h . verilmesi için yeniden bir teklif vaki / Z M J R 
~lad1~ a ar ır 1' u arbın olacağını bildirmiştir. --· 
ıtt ll" ~n &"tinden beri hadiseleri hahi. Knoks, .Amcrı'knmn atıl bir fırknsı-
iıı ızaınnamelerin maddeleri mu- p A M u K M E N S U C t c~ Inütalea ediyorlardı . .Bir bu- nın gerido knlmasınm doğru olnmıya- . A T 

t 'e~ilc t.ecrübe bu adamlarJn man cağını. yakındn 230 . ubny ve 400?. er-
~~l't Uzerinde hakikate uygun te- le .bt~ !ırkaııın tıımamlanac.:ıfpnı sorJc
ltııi~?1raktı mı bilmiyorum. Harbin tnışuı. 
'-tnXı değiştiği halde insanların ka, Ruzvelt 
~Oli ~ki mantıki seyri değişmedi. . . 

ıı ... ~l!ca harbe tabidir. Teknik şart- . B~ıtar~ı. 1 ncı Sahifede 
"9CI~n bir harbin doğurduğu po- ebedıleştırm~~ıyız: . 
ıı:eı~celeri gene eski isUdlal şart- Ruzvelt, sozlerının sonund-.ı, Av.-
~ röre mütalea etmek merakı si- rupaya uzak olmanın, artık Amerı-

0 tahnıin hatalarının birbiri ardın- kanın emniyetfnj teminata bağlama_ 
~~Ya çıkmasına sebeb oldu. dığ~nı .söylemiştir. . 
ıi tu~ dOnyanın geçirmekte olduğu '_aşıngto~ı, 1 ( A.A.) - Ruzv?lt, 
~~ı. hatalara ~ukabil, Türkiyedc- denız kom_ıs~·onund~n.' .deı:ııokrasıl~
ıııd llıı!1 hataları bir kaç neşir vası- re yardı~ ıçın a~garı _ıkı .~ılyon tonı-
~k akı. istidlal hatalarına istinacl latoluk bır gemı ka~ılcsınıı~ çalıştı -
:"l ~ır. Büyük dtinya problemleri rılm~sı hususundn bır teklıf almış -
h~ın~ hadiseleri hiç bir faraziye tır. . • ~ 
Ilı~ hır evvelden edinilmiş fikre gö- V~şıngto~, 1 (A.~.) - A ·ker~ 
l't~l.alea etmiyen ve daima realistçe mahfı.llerc goıı.e, harbıyc. . m·~aretı 
il tt eden Tüı-k"yc Cumhuı·iycti Amerı~~ orcl~~u!1un mo.~ö!·ıze lıır .ha-

ta~ tır. Cumhuri~et Tür ki~ esinin bu ~e gelırılm7 ı ıçın mu hım tıı~sısat 
it. kudr t" kl 

1
. .1 ıstemektcdır. Bu me\ .ıııda bt>.ş pı\·ncle 

·~a e ı ~ııun a - ı sc ım~ ve mı - fırk~ ı te kil <>dilec kt r. . 
<~ Sete realıst kudrete sahıp olma- H" l il • . 

" ileri gelmektedir. . 1t er ve genera erının 
Sadri. Ertcrıı Mısıra taarruzları 

"--------------- -Bat tarafı l nci aabifede -
YUNANiSTAN ABLUKAYA yeniden tecrubc etmeleri de muht.e -

meldiı. Tilrkiy '.\·i ingiltere ile ot.m 
l Al1NOI ittifakını bozmak ve bitaraf bil' hale 
'4Q koymak ilzerc diplomatik bir hare .. 
~tll<lra, l (A.A.) - İngiltere Ti- kette bulunması da muhtemeldir. Al
~ ~ "~ !ktısadı harp nezaretlerinin manların kullanacakları tabiye her 
~b!ıgıne göre, Girici' adası hariç ne olursa olsun, 'rilrkleri Yunanistan 
~~.at Uzere, Yunani:;tan düşman iş- muvaffa kıye't.8izliğ"!ne rağmen Alman 
·~~ına girmiş bir memleket olarak taleplerine kulak asmamağa teşvik 
'ını edilecektir. edecek bir çok amiller vardır. Mısır 

~naleyh düşmanla ticaret ve v.a~iyeti ve şarktaki ingiliz ku~etle-

Türk Anonim Şirketi 
Şirk~tin merkez ve fabrikası: iz mirde Halkapınardadır. 
Y erlı pamuğundan at, tayyare, köpekbaı, değirmen, geyik ve leylek 
markalarını havi her nevi kabot bezi İmal eylemekte olup malları 

Avrupanın ayni tip menaıcatma faiktir .... 

Telefon No. 2211 ve 3097 
Telgraf adresi : Bayrak lzmir 

Otel - Gazino - Lokanta ve Pastahanesi 

aa bölgqslnin an ıubtııım biricik moasasasldi 
M N KO O TEMiZLiK VE SORATLI SERViS 

lzmir Defterdarhğından: 
İbrahim Hulu inin l.ıastuıak subesine olnn 4020 lira milli emlak satış 

berleli bol'cundan dolayı hacız edilen birinci karataş mahallesi tram
\":lY caddesinde kain l 23 taj sayı~ ve 1750 Jira kıymetindeki dükkan vi
lfLyet idare hcJ 'eti karariylc 21 gün mliddetle miizayedeye çıkarıL
mıştır . 

Taliplerin 13/Mayıs 941 S~lı günü aat 15 de \ İhl)'..Ct idare hcy'etinc 
müracaatları ilan olunur. 22 28 2 8 1502 .......................................... 

lzmir Yün 

KAŞELERİ 
ROMA TIZMA, BAŞ, DIŞ, SiNiR, 

ağrıları ve GRiP, NEZLE, SOCUK 
1 

ALCINLIKLARI, DERMAN kate-

leriylc derhal geçer. icabında gün

de 1-3 KAŞE alınır. 

HER ECZAHANEDE BULUNUR 

Mensucatı 
T. A. şirketinin Halkapınar kumaş fabrikası 
Tarafından ınevaim dolay13iyle yeni çıkardığı kumatlar 

S A G :L· A M Z A R İ F 
v E. u c~u z D~U R ---

Yenıi yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih edin 

YERİ __ --SATIŞ 
Birinci kordonda 186 Numarada 



, 

'( SAHiFE 4 ) '(ANADOLU 2 .. ,IAYIS 1941 CU~IA 

r lngilizler 
Kie), Berlin ve bazı şe· 1 FiKiRLER 1 --- Milli Şefe ' Sevgi1er 

PALAVRA Aııkııl'ıı, 1 (Husu i) r- n ı •ün ·ı b ld ·ık k f ·ı 
Türkçe rgosund pal vra kelime. I~onİrclıl~.rlİ (Ab.Jo\m) b_aHlan\~nınlaezrare- Ti rnlbzoıı,kAıt\l•iıı, Yu ufili n• ıla- stan u an 1 a 1 e d 

• ... ' rn :>azı ·nzn fil'ımlt.llfl, l\lillj Se- Efen dilerinden e 
•İ boı lif manasına gelir. Buı:ün hey- ti tebH ıi: fin pnrti tf•.~l.ilutınn hPdı~t· .. ttık. 

Arnavudl 
bet ve ,ihtişamını knyhclmış .~ı?.n Dtın gC'CC' Alınnnyn üzerine bom • h k t ttı• aldılar galiba ? 1zmirimi:ıİn meşhur palavra kulu bun t y )eri imz'fl) I f OiOğTn 1 ıl •J"İ l'l'('t° ille\•- ar e e e 
de bir vakitler uzun bir münakaşada bnrdımnn tn)) .. ar<'lcriınizin YflP ıgı kill'rinc faJil, edilnıi~ vr JnC'l ,,.,im- Roma, 1 (A.A.) ....- Tribun 
bu kelimen;n asıl manası araştırılmış l-narruzlnrııı başlıcası Kici deniz iis- d" bulun:nı halle, bu n-ıi ile nev gaıefo.o;i, Balkanlarda yeni 
ve neticede daf • söZ» manasına ge- süne tevcih -edilmiş, Berlin, Hamburg !arın çizildiği vakit İtalyan Ar 
len ispanyolca bir kelime olduğu tes- gmden endüsteri merkezleri de bom Milli Ş<.'fe _ kıwşı ~leriıı ::;.('\"/ ve F kat 1 lann mu··hı·m bı·r kıs- luğu hududlnrı ne kadar geni 
bit edilmişti. Dilimizde pek çok kul- balaıınıı~tır. Havcı şnrtınrı miiı:ait . nygılarını teyicl etım•k fır r tını 8 yo CU . ccktir. Sualine karşı Arnavudlu 
ıanılan bu kelime hepinizin agızla • değildi. Fakat hiç bir t:ırynreriz .zı- bulmuştuı·. ) d• v • •• ••ıd•• v~kili Vracinin yaptığı .beyanati 
rımızdan eksik olmaz. Fakat bazı • Y'fül uğrnıııamrntır. C:iidnc üz kl evrıdye mının ge me ıgı goru U detmekoodir. Başvekil, Karada 
larımızın ruhlarına da nüfuz etmiş- ıayynrclerimiz,Hollmı n açı· :ırın n Af •k d . . , kısmı ile Üı-ıkilbUn·ş.1rkını, Prev 
tir. Laubalilik, hiç bir şeye kıymet duşmnn gemilerine, .. ~orveç .sahille - rt 8 a lstanbul, 1 (Telefonla) - Bugün h.nrek~tı.~~ini t?.hir etn:•~le~dır. r~s- Korfoyu da huducl içine almnk 
vermemek, kanunlara, nizamlara, e· rinde lıiıı telsiz istasyonunun bulun- lst:ınbuldan ilk kafile Aksu ve 1:ır - bıt ~dil~lı.gı~e gore.. Aksu \apu~ı ıl.e geldiğini söyl~miştir. Bu yeni 
mirlere, direktiflere alaka gösterme- cluğu bir adaya taaıı·uz Etmişlerdir. Mihverciler Tobruğun hnn vnpuı'ları ile .Knrncleniz snh1lle- 1220 kışı gı~ec:-k. ıken nncak 34.~ kı- Arnavudluğun şimdiki top 
mek her ı!şi baştan atmağa çalışmak, Gıindliz taarruzlarındnn y-alnız hir • • rindeki limaıılara müteveccihen ha. şi vapura bınmıştir. Keza Tırhan va- muadildir ve bir miJvon nüfusl 

' k ·r ·d-ı- ti tnyyaremiz geriye dönmemiştir. dış hattına gırdıler ı·eket etmiı-.lerdir. Fakat bu sevk lis- puı•uıt.'1 da 975 kişi yerine 260 yol<'u 'n'aş"ekı"l bu bc'-•nna.tı ~·!'nnrkeı benimsememe ' vazı eye cı ~•ye e Afrikada: l / K [ k ·ı· • .J" ••r• 
alakalanmamak, işini umursamamak Lonclt-a, l (A.A.) _Hava ve da _ ta yan ra ının ·ve l l tesine dahil v-atandaşların bir çoğu gelmi'Jtil'. y:m miim~sili de hnzır bulunm 
ve daha ne bileyim ne şekillerde her Pnkat ltnlya. komşu dt:vletlc 
şeye alakasızlık göstermek gibi vnaıf- hili cmnh·<'t ve isiihLnrat n<'zaretin- kaçtı INGILTEREDE g ALMAN Yeni d eniz ticaret mek· vaziyetleri dolnyı.qiyle bu taleple 

' lar ruhların palavra ile meşbu bulun- dC'n .: . rind<ı hiç bir fanhhUd <le bulunm 
cluklarına bariz h:rer delildir. Lıbyada R~nın:.ı tnyy-:ıı·c me:rd?!

11
" Dessı"ede 8 bı·n ltaıuan TAYYARESi ou· şoROLDO tehi mezunları t:tdır. Ancak, yeni hududlnr çizi 

Milletlerj, cemiyetleri ferdler tcş- .nn .rııpıhı.n 1ıııcum<la 7 "!lıunn laj.\ ~- ksck bu talepler, bir esns t~il edebi 
kil ettiğitıe nazaran ruhu sönük kim. : ('..;ı o derce<.'. ~ınsa.ra ~grnmıştır kı, I.ı0ndra, 1 (A.A.) - İngiliz havn ve t~tanbul, 1 ('relef?nln) - YU 

• l bıınlnrm tumırmc ımk-m olmnmnsı esı•r edı•ıd ı" cJn}ıı')"ı "'nlll.l.\'Ci ll"Zaı·etJ.tıt•ı"nı·n teb)ı'iiı" ·. dcnız t~a.ret. tnck. tebı bu Sene 13. me- tir. 
1 

aelerden terekküp eden cennyet ~r ht ld•. B" .1 t' 11 . t. . , " c - "· " '"' J) J 1 1 ş k 
At 1 k 1 verme:zler mu eme ır. ır pı o c ı me ıeıe~ e Çar~amb:ı gilnü İngiltere üzerine zun ve~ıştı!. JP ?'?1n arı merasım e, Uzak ar t 
a ıD .a ır, hse~:~e. şakaya al~ak hiç kudnr pike yaparak mitralyözle ateş l<nlıire 1 (A.A.) - DcSf;icde sim- hiç bi; bomba atılmamıştır. :\Iünforit \"c Müookalut Vekı~ı namına umum 
b" aımak er t v~rmcmek ferdi~ na- armış, n~gnri iki yUz Alman askeri- diye kacla'r SOOO lt~lyan esiri •:100 İtal- surette uçnn nz miktarda Almnn tay- miidür, B~y l?ra?ı1? Baybura tara- J k t 
,_~r.e):~ind~nmbiridir. nin yerlere erilcliğlni görmüştür. nın ölüsü Rayılmıştır. Şehri, 'tamarn<.'n y:.ıresi biribirinden çok uzak mıntak:ı- fmdnn tevzı edılmıştır. Bunlar<lnn do- aponyaya arsı 
""' .. "k k 1 +ftt · h·ı· 1• f k t h" kuzu kn1•an, dördü makinisttir. b • l l d Hepimiz biliyoruz ki dünya tnri - • • . eenulıl Afı·ı a ·nvvet eri zapıA.: mış- lard:ın sn ı ı geçmişler< n·, a n ıç ır er a 10 1 
hinin şimdiye kadar kaydetmediği Loııdra, 1 (A.A.) - A'!lerı~_adn ya- lürdir. ltnlynıı umumi valisi Dük Da- bir yerde dahilffo uznkbra gitmemiş- AMERIKADA HAYAT VE Sinanpur, 1 (A.A.) _ Uzak 
nazik ve buhranlı bir devirde yaşıyo- ı~ılnn Hm·u~ 1?YYarelerı d.un gece utsa, eli11tlc knlnn yegane Snvaya tny- !erdir. ,. O "' 
ruz asırların kurduğu koca devlet - l· ı·arnmnın ~ımnlınde bulunan ;3 tnyya- \"ureı::ıiyle diln Ambnlngiye kaçmıştır. Salı - Çarşnmba gecesi 8 dUşmnn N FUS iııgiliz başkumandanı beyanatt 
ler 'pek kısa b'.r zamanda ortadan _.,.. dme\0·d~1ınına m

1
uva

1 
ffnAkı1yetle ttnarruz. Naerobi, 1 {A.A.) - De.ssiedc ele tnyyaresi dOşürülmüş o)duğıı lıugiln Vaşington. l (A.A.) - Amerikanın lm~~af:~~~;J~ransını ku 

kalkıyor, insanlar sayısız ve mer - ; .r. a ~ unnı~~ş ıı~·c ır. man nyy~r;. geçiril('n müdufna mevzilerine ve top- teeyyüd etmiştir. 19-11 mali yılının ilk fü; aylık vn~i~a- lendirmekten fariğ olmıyacağız. 
hıi.mebiz ıekilterde ölüyorlar, sefil •rı lngıltcl'C' UZ<'rıne akın yapmnk ıc;m !arına nn1.nr:.ın İtalyanlar buradn kuv- , tındn gcç;:n sene~e nnz:l.ran rn~hım u.im hiç bir zaman uykuya da1 
ve peri;an oluyorlar tarihi ve milli im meydanlardan ka.lk.ıyor!nrd!. • \0tli Lir mildafaa gö.:ıtcr-eccl<lcrcli. ÇINDE JAPON FAALiYETi fazlalık vardır. ?ıcaret nczaretı bu- cağım. Başkalarının da uyuın 
an'aneler ltayboluyo:, servetler hedr ~ Hın:ıık tııyyare)erınm. SLlratı rns:ıtı Jfomboriçn geçidindeki mevzil<!rin çok mın, 1929 danberı nüfusun .arlma<:1m- 'mkan vel!miyeceğim Bir taarru 
oluyor! abideler yıkılıyor ve dünkü 100 kılomc~rl'. olup g~ış ·hareke.~ sn- i~·i lrnzılmış, hn\•alandırılmış, 28 lik Tokyo, 1 (A.A.) - Son zamanlarda dan Ye hayat bahrıhlığının dn % 9 in- ku bulursa bugünkü. mildafaa i 
varlıkl,ar bugün aklın, medeniyetin, ha~ıırn :nnlıktıl'. Bu tayyareler hucum toplıırla tcchiz edilmiş lıulunrlıığu gö- Çincl.e j~p.on kuvv~tlcrinin epeyce ftıa- mcsinden doğduğunu bildirmekterlir. lı.> hcrkc.ı;c 'karşı harbi k-azo.n:ıc 
mantıkın hayretle karşıladığı ma· ttıklcrı meydanlara ~.r?ınlahcı. bom- rülmiiştiir. lıvctı görühnektedır. y . l / 1 mı.za eminiz. 
na.sız sebeblerden heba oluyor. ,,ıJar atarak hednfle.rını scçm. ıs. ve 17 mcvıi, 7 kule \'C! bir "Ok istinnd • nirmanya yo1u l\zerinde Kumning eni 3 Çl an Sa On Ve e V 

~ h k ı t " Singnpur, 1 (A.A.) - Uzak asırlarca çalışılarak icad ve ıı•<'y<lnnlardn cısnr ı ·a ey emış ır. ııoktal.nrı vardı. Son tnarruz yapılır- iizerinc japon 1nyyareler1 bırafıncf.nn f:;tanlıul, 1 (Telefonla) - Devlet ordulnrı başkumandanı beyan-at 
ihtfra edilen, medeniye~:" yük- k<'n dUşmaıı nıcvzilerin<len ltalynn me_ yüzlerce bombıı atılmıştır. Bir çQk ev- limanları umum müdürlUğilnün Galn- lunarak, her hangi bir mutea 
aelmeai, ilerlemesi ıçın vücu- f •1t l k d mur \C znbitlerin teslim şnrtları için lcr haStırn uğramıştır. 1'e1efnt varfür. tada fosis etti)d yeni hntl:ır bekleme knr:}ılaş:lenğı kuvı:et tetkik edj 
da getirilen bir çok aletl-:r bu- ngı ere- ra arasın Q htomobill<> gi'lıliklcri görlllmUş ve Des- 'rokyo, 1 (A.A.) - Kuvvetli bir jn· salonu ile lim:ııı işçileri için vllcııda Mnlezynyn taarı:uzdn çok düşil 
gün vahşet için kullanılıyor, bu garip çıkan ihfilô./ -ıi<? 1.ayıdsız, şartsız nlınmıştır. pon Jntıısı, doırnnmn himayesinde Kt~ getirdiği konforlu :-0ni ev bugün umum si lfizım gcldiğ"ni Malezynya 
tecellilor karşısında eşref mahlükat Kahire, 1 (A.A.) - Dl\ıı gece hir ang-Ton mıntakn ınd:ı bir nok.1la~~ı miirlGrü Rmıfi ::\Ia~-nns tarafından ralva Sumat.a' ~e Singapurun 
olan insanlar iyilik için kafa yorarak { BA.ŞTAR~FI 1 NC~ ~~H.!~ED~) ı.;ok lnnklı Alnımı vn 1tnlymı ku\•vet- çıkmıştır. açılmıştır. küİce~·ş noktasından bir kül ha 
vücude ge~~rdikleri ese.rleri kötülük- ııın dıplomntık muhnbırııun ogrcndıgı- lcir Tohruğun dış mOdafnnlarınn şid- ı·t 1w d"l . 1•. ld ·- ·ni 

. ö. B ~d 11 Lo 1 . 1 . 1 . l b 1 1 b ' D . 1 .. . d t· 1 ö ··ı ü t·· n· 1 ·1· ... ın ı -n en e ı mesı azımgc ıgı te kullanıyorlar, yer yüziın~c rahat n • g ı e, . ag ne c 11~ • ne r~~ a g? ~n delh ~ır tnarruzc n. u unm~ş ar •. u ı:.~- ,"\sınar~. - c sıc yo ıı u1.erın el ır. aı·ı g. rıı m ~ u~. ır ngı ız. ~vcı ı..:.ıy- kan harekatının :Malezya iç.in t 
ve hu:.r;ur kalkmıf, bunun aksıne orta- haberler ımpar~toı ~tık kuvH~t~er~~1~n balı bır noktnyn nüfuz e~ışlerdır. l\lıl- Kah.ıı e, 1 (A;A.) - Son nyfard~ ynresı .. Sopatı cıv~:rında lngılız .kıtaa~ keli olmadığını, ancak Siivevşi 
lığı kan bürüyor. 1 raktı çıkmnsı iızerınc bazı müRkulat cacfolc d~vamdadır. Tafsıl.nt yoktur. IIabcşıstnnda düşmandan k~nn. yerlı tma hucum ~den dort )fos.~r Şmıt tay 1 d"l . . b" tehl"k İab· 
Dünyanın karııık olan bu :.ıwıma • tahadcHi:s ettiğini göstermektedir. nu Sollumcla clcniyelerimiz yeniden fn. nskerler gittik<:e artmaktadır. Bunlar ~·aresine kar~ı koymuş ve Alman tay- 1!~ . .c8.~\.ml esı.nınll 1

1r1 ndnı e 0bu 
. • 1 1 'h ı·ı 1 . l . 1 . . l d H " . . 1 "k" . . h y gıııı o emış, o a .. nm nında Allaha şükür dirayetlı ve c:zım ,ıtn nr ı r~~ ec ı mec en ev\e. ı:ı1e\cuc :ılıyette bulu.nmuşlaı: ve. düş~ana. ha- r urıa~ ~n nueş ımpa.ratormnın ordu- yare.->mc en ı ı.3ın~ ağır asara ugrn!- tnk:tdr;ki müdafan hnr.ckiltını ~9 

li siyaseyet ve idaremiz sayesinde, Irak - lngılız nnltışmn!;ı mucıbınc~ \'C s:ırnt ve znyınt \"<?r<lırmı~lerdır. suıın ıltıhnk etmcktedırlcr. Son ~elen- mıştır. Gambut cıvarıııdn 8 Hnn~I tı- 1 . 
biz sakin ve huz~r .içinde yaşamak - m~ı~lkfıl~ ~·ollnrının açıl~nsı için 1 rak Habcşi~tan.cln: D~ ~ie mUd~fnas.ındn !er, b.ir Jrnç gün c\'v-:al zapt.edilen ~foto P_~nde hiı: ~iman tayyaresi d~şilrUlmi~ş- e ·_ llolbnd:mın bunu yap::ıca 
tayız; bir tikayetrmız varsa o da: Fa- hükumetının muvafakntı nlınmıştı. nralarındn bır <.;ok ·yuksek rutbelı zn- kalcsınden kaçmışlar ve ltnlynnlar tn- tur. lngılız tı\'Cı tayynrelerı Yunnnıs- k·rnidim IIolJanda hnvn filolar 
lan böyle demiı ı Falan vaziyeti şöy- Gelen kıtnlnrı tnnuımhımak iiz~rc bitler buhırınn 5500 ftalyan 2400 mll _ rafından mecburi şekilde hi~~ alın- ta'nda bulmı:ın İngiliz kıtalnrının tnh- g:liz filo.ları kndar vü~ktir 
le teırih etmit··· Diye mütemadiy~n \·eni lı~giliz.~U\:Ve.rl~ri!:i? yakında ıh- lE'!°l~ke askeri ve 98 top ele geçiril- rlıkları glinden~eri .il~ihrt~ ve fi.rar iç.in liresini kolaylaştırmak üzere bir çok 

1 
Dcmis ve bi~ ;ualc kargı .~ c 

tazelenen sokak erkanı harp lığ~ ıle ı ~.ç Aeclıle_cıe~p bılcl!nldıgı. ~aman Ira~ nııştır. . .. . . fırsa.t bekleclıklerını oylem~lerdır. hımaye uçuşları yap~ış1ardır. vermiştir: ..: 
tişirilen kafalarımızın yorgunlugu • !1ııkumet! bırdenbırc vazı) et ıılnrn• 'e A!!1~.nlngı mudafn.a nıevzılerıne <loğ- Ycı-lı. n~kerler •. 1tnJ~a__n1ar tarafmdm~ Düşm~ fuyyarclez:ı dUn ve carşnm- _ Dü manın Avuırt.ral ·a ·a ~ 
dur yani bol palavraya maruz kal - ıhrnç cdılen kıtnlar Irak toprnklarm- ı·ıı yurumckte olnn şnnnl ve ~nu11 kuv- k~dılerıne vcrılen sılah ve mnlzH.mcyı ba gec.esı :\lalt.<ı ilzerıne akınlar yapn- ruz için \tnlezy yı "h j ~ re 

• ma:Oızdır. Bu arada n~ o~u~, n? ol - dan. g ·çe.~·~k l~a~~:ın a.~T~lm?d~n ovv:eı \'etlcı~mizin bir!c mc i ı·oıı~ı:n o- t c beraberlerinde gctirmektedi~le.r. rnk havn kuvve~erlne ait ~cıisa~ta h:ı- ııli~den gc~cbil:Ceğin.:1~htim!J 
maza karşı çoluk çocugu 19·n bır k~- ·' 1nı. f ngı!~z ku\\etleı !ııın 3~11~c .e~ı~- zuklug~ı <1.olayısıyJ: gecıkmıştır. Çc- ~oı~drn, lJA.A.) -. ~hrıyc ne- zı h:ıı;ara scbebı):et vermışkrdır. ln- miyorunı. Çünkü binlerce kilom 
runma sığınağı ile meşg"!~.olan •. hu: m:sı~ıe mu~~ndc .. e~en11):c~c?"ını hılclıı- n~ıpta t:ı~ıp harekatı devamdadır. \e- z:ı.retı. ~ır t~blıgıııde, İngıl&l harp ge- sanc~ da. az .za):ıa~ olmuştur. 1 Yun- lik bir yolda. içinden ~ıkılmaz bi 
kumetin bu hususta verdıgı va7:ıfc~ı ını~tır. fngı.t.ız. hL!kumetı ıkı ~ıenılek~t nıclen e~ıırler nhı~lr!l tı~. İtalyan mu • mılerını_!ı L1byada. Elgıızal\.-ı. mıntaka- kcrs.:mha c?ılrnıştır. . ziyetle kar.sıltı.ş.acaktır. 
ifa eden olmadığı ve bulu?ma~ıgı gı- :ır~::::ı~dn mun akıt! muahede .ıl.e ten:ıııı tcmlekc m;kerlcrrnın fırarı clevnmıln- sın<la cluşman kıfalarını v~ ı:ışe \'ele- Dıgcr 1 1 l!nkers d: d~fı bat:ı·ynlayı NiSAN (ÇINDE lSl MIH 
bi, radyonun ve gazetelerın mutema- ·dılnıı;<ı haklarına halel getırılme. ıııe dır.. \•nıım stoklarını muvnffokıyetlc hom- tnrafındnn ımha edılmış muteadclıd 
diyen vaki olan neıriyatlarına rağ . müsnmnha edemiyeccği için ihraç ha- Kahire. 1 (A.A.) - Mısır toprakla. bnrclıman ettiklerini bildirmiştir. düşman tayynrcleri de hııs..1rn uğr:üıl- TAYYARESi DOŞOROLD 
men haftada bir gününü olsun feda r 0 ketine <1evam ~dilmiş ve me,·.zuu nna gfrcn mih\·er kıtaları, halfı. Sollum lNG/f,/z HAVA HAREKATI: mı~tır. 
ederek kabul gününden vaz geçen 1..ı:ıhsolan reni kuvvetler Bası·aya çıka- etı·:ıfında bulunuyorlar. Ve İngi- Kahire, 1 (A.A.) - Orta şark hava Salı ve ç:ırşamba günleri İngiliz \"e Lonclra, ı (A.A.) - Hava ncı 
hanımlarımızın kıtlığı, doğrusu ya rılmıştır. Iiıler tarafından m\itema<liy('ıı hırpn- kuvvetleri tarafından neşrectilen fob- cenubi Afrika tayyareleri As.sap civa- istihbarat bürosundan: 
tenkit edilecek hareketlerdir. Pürtu- İhraç hareketi hadisesiz yapılmıştır. lanı,·orlar. liğ diin Libyada dilşman kıt:ıları \'C rında ve Ifabcşistnnda Serman mınta- Nisan ayında Balkanlardn. ve 
valet karıı kar§ıya geçip falan ordu- Bununln beraber Irak ordusunun bazı Ayni zamanda sahil yolu boyunca motiirlii lıakliye vaı:;ıtnları ağır uı.,.via- ka~rnda motörHi nakijye vasıtalarını knda 252 Alman ve İtalyan t.ııy)' 
nun hareketini tenkit etmek, yani, kuvvetlerinin yaptı klan tecemmüleı· diişma11 tcccmmüleri,. lngiliz bahriye- ta uğratılmışlardır. mitralyöz ateşine tutmuşlardır. • dUşürülmilşUir. Garp cephesin 
Türkçesi palavra savurmaktansa her Ba raııın 100 kilom"tre garbindeki ~i tnrnfınclnn bombardıman edilmckte- İngiliz hnva kuvvetleri bilhassa Düşmana malzeme ve insanc~ı :ıi:rır diişman fayyaresi aı:cılarımız, J1 
kesin kendi şahsına terettüp eden H abbaniyc hava Us. iinü t.<!hdicl eder dir. Gam but mınwkasında şiddetti hücum Za)"i:.ıt verdirilmiştir. l\faoinin şimalin- y:ıre de dafi toplarımız tarafındş 
kudsi işi başarması elbette ki ıniirec. mahiycltc> sayıldığınclah hiidiselerin Habe..şistnndn: Kıtalarımız, esir nl- rapmışlarclır. Burada en aşağı 100 ka- de 1 düşman kampı bombardıman edil- şürOhnüş, 31 tayyare de yerde tll 
cahtır. önüne geçmek iizere bu ku,·vetlerin çe· mağa devam ediyorlar .. Pocctarln eli- dar ve !lO u askerle dolu kamy-on:ı hU- miş ve mitrolyöz atıeşine tutulmuştur. edilmiştir. Yunanistan ve Arnavu 

Bugün vatan herkesten, istisna- kilıne ini frak hilkfımetinden ısı·arln ğer münfericl bir garnizon esir edil- cıım edilmiş, aralarından yirmi t.:ıne- Biitün bu harekiittan 3 tayyaremiz iis- tn avcıL<ırımıı 55, dafi bafary'!llar 
sız kendine göre it bekliyor, palav- talep edilmiştir. mişt.ir. Bu yer Alilciııin cenubunda sinin ale\'ler içinde parç..1 ıparçn olduk- ııüne dönmemiştir. 10 tayyare düşürmüşlerdir. 
rayı bırakıp bu ,:ıe sarılmak gerek· • Şarki Afrika.da ltal'yan muka'' 
tir.. A. E. Rene, kaııı.sınm o :finda yatnktald r - wwwa metJınctini muhafaza et. soğukkanlı azaldığından nisanda ancak 8 1 

vaziyetini naznrı itibnrn alnı1yarttk VATAN AŞK ol!. tayyaresi dlişürülmüştUr. Fakat ltalyanlar yatak odasının kapısını sert bir ha • ve ' Rene elindeki tabancayı yere düşür- yllk bir kısmı cenubi Afrika bava 
reketle açtı. içeri girdi ve ~ahtC' e · clü. Çavuş bir hamlede tabancayı kap- \'eUeri tarafından olmak üzere 

ASKER TOPLIYORLAR mirbı re: tı ve pnntalonun arka cebine yeri~- düşman Uıyyaresi yeroo tAhriP 
- Sen de git'! - tirdi. miştir. Bütün harekata, JngilterB• 

Roma, 1 (A.A.) - Stefmıi ajan m- Emriııi \•erdi. Karım senı· uakalıuorum oasussun Rene; beş dn.kiktı kadar süren fe\•· nubi Afrika. Rodezya \'e Avustur 
dan: . .. . , Dilber Zozo, uyku sersemliğiyle 1 kaliidc heyec.1ndan kurtulduktan sonra tayyarPJeri iştirak etm.islerdir. 

B_ır sıyah go~ılck~ı tabunı, Korfo?a ) ntai:rında 11 fırladı. F-akat adım nt - 1 131 I ellı)rini havaya doğru kaldırdı; müddet içinde lngfüz.Ierlll .zayiJl 
temızleme nmclıyesme devam ctmı.,, nrnğa bile vnkit bulamadı. Kocası - Hele şilkür Allnhım -dedi_ bu nl- tnyyarcdir. Bu ~yyare<1lerden rıı 
te. lim o~m~yan bir Yunan taburunu .Rene, seri biı· haııekeile her iki kolu- :un!. Zozo; artık mahvolmnştu. .Mask~ çak ve hain yarndıhştnn, nihayet knr- bir kısmı kurtulmuşlardır. 
eı.ır etmışbr. . . ııu ynkalndı ve kcncli~ini i.-ckrıır ya- Frölaynin uııdaklnrınrln acı bir te- yırlılmış, Frölnyn 1·1 biltiin çıplaklı- tardın beni! . 
. ltalyaular, dcııız naklıye tayynı:el:· tak tizerinc otuı·m:.ığa icbar etti. Ve l.tt!ssUm belireli ve elleriyle boğazını sı- ğiylc mcydann çıkmıştı. İşfocliği cinn- Sonrn karısına dön~rek sert bir li- DENiZDEN KURTARILANL 

rıy)e Kef:.ıl.onya ad~sında. Argnstolı lı· .. ıhte emirhere bağırdı; kan kocns111a b(lğuk bir sesle; yctlerin, mahYettiği hnnururoıl:mn. he- Rnnla bağırdı!. 
mamnı da ışgııl etmışlenlır. . _ Şu orta masayı clevir ! - Casus muyum?. -dc<lL Suçumu sabını verecekti. - Alçak, hain karı; casusluğun ni- Londra, ı (A.A.) - Bahriye 
Rom~, 1 (~.A:) - 1t~lrn h.arb!~e Zozo, uyku sC'rsemliğinc rağmen na ıl igl:ıat edebilirsin?. Rene; mfikemmcl Almsınca biliyoı·- hayet meydana çıktı!. reti tebliği: 

nezaretı tah. ıllerı <lolayısıyle şımclıy~ kocasının bu hnı·ekctini şaynııı hny- - gıı kuvvetli ve ikayı elde ettim!. du. Bıı itibnrla kağıdı dine alır almaz Fa'kat karısı henllz baygınhhin.n 1 Amerika Birleşik dEvletJerindeJJ 
ka~nr ask~r~ ah?mıyan l ~2~ - 191.3 ret bir metanetle karşıladı. Bundan dnha biiviik delil olabilir mi?. herkesin dinliyeccği bir tarzda; muh- kurtulmamıştı. Bn itibarla koeasıııın giltereye uçmakta olan bir deniıit 
dogumlu 'Onı,·cr~ıte tıılebe::ıım 1 hazı- _Rene ne oluvorsun snrhos musun - Denim o kflğıddan haberim yok te,•iyatıın okumnğn. ba..c:latlı: söylediği liiflari da. işitmedi. ynr~si Atlant.ikte torpillenmi.ş b 
rand~ ~ilah altına çağırmnğn karar ~oksa!. · • ' · ki!. O kağıdı ncfeı-inizin benim evd .. H~; bir suretti ve aslı Nov6llinin Reno çavuşa seslendi; mi Uıyfasının tııhlisiye sandaiınd• 
\•ermış_tır. • Emir her de bu emre şnşırılı. lJulunmntlığım bir sırada orayn sakla· uı.ıerındc bulunmuştu. Abnan ca~ıs tcs- - Hu menhus kndıııın; daha br,y- lunduklarını görmilş, gidip haber 

G• DQGQLUN f RANSIZ AME· l\lasa.yı clevir!:_ .. ,·.c demekti?. .. madığı ne ma!Om!. • kilfitının umumi merkezinden gelen bu gın iken ellerini ve avaklıırını sımsıkı miş, mahalline gönderilen bir to 
s h 1 - l d ) >tı - Nefer değildir o!. Nnnız<>d zabit· emrin altında, münt.cbir odacının bir bnğla !. - ile bunfo.r kurtarılmıştır. LESiNE BiR HITABI gı~ pc~~l~ş~üe!:i~Tın~~.n nm.. ar - lir \'C scrıi tııkip etın<>k i~iıı o kıyafete direktifi yazılı !di \'-e en altında da "Novelli gibi başımıza der<l olmasın!. 

Sonı·a tr.kı·ar "'mı·ı·hcı·e dönerek·, girerek enıirberim ıılmu.,tur!. «Bin Fı·amııı frangı veriniz» emri ya- lki kii.:;tir sene<lenb<ıri hıırikuladc bir A N A O o L Londra, 1 (A.A.) - HüJ' Fıan - " "' r 1 ı t ,_ t ) ı _Ne duruyorsıın -<1ecli- m:.ısnyı ,J-.. \ e Jaşçavıışa diiııerek ! . zı mış \e Fri>layıı ı~t imzası a ıuuış ı. metanet ve fedakilrhk gösteren ssbık 
ı.ızlar şe.Li General 1 ögol )ir mayıs , ı·ı· ·eıı" '.. - Arknd:.ışım -dedi_ kağıdı masn- Renenin elleri titriyordu. Hntır ve nrtist Zozo: artık tecelli eden hakikat 

• münasebetiyle Fran ız amelesine hi- ~ l l ' 
d k F _ Yüzbaşım; mnsayı <le,·irmclde ne nın iizerinde bırak, sonra yanıma gol!. ıınyn ine &"(!tirmediği bu feci hüdise ile knrşısında serf Uru ctmcğe mecbur kal-

taben bir mesaj neşre ere ' • ransız "ll\·nı·?.. nu kadının kollarını sağlnm tut!. Çüıı- knr.şılaşınetı beynine kuv\'etli bir dar- mıştı. 
amelesinin, Hitler ve ViRi hükumeti ... d k •·A · a· ·ı · · d"l k 1 ~ _ ç-.'·nır.celerı"ıı altıııd"n bir tnkım kil bunun n Novelli gibi intihar etme ~ ın ırı miş gibi sersem olmuştu. A''lldığı zaman .-röz,__,.aşlnrı içinde tarafındün tertıp e ı en maş ·ara ıga CJ\ " " IT tt" 1 1 ., b ., 

l · · b ld" · b" 1 1-1 <, 1cll"ı· 111e~·<lı\na ,..ık,'LCak !. ihtimali \'Hrrlır !. a u c c ilik ıılfiimi hile g~U!rmt•ğ.e kocasma yalvarmağa başladı; iştirak etmeme erını İ ırmış \'e il' J\ ö a " 1ı l d 
l • · k - Şu hald" nıa~a."ı devı·ı·mı·.··eıı·n1 !. Zozo, nş a ı. ....J. Bana acımı\'or musun?. Karnım-mavısta F.ııansız ame esının ve ·nr ve '° u -• ·' T • 

.............. 
Sahibi ve Başn:ıuharriri ı 

H AY DAR R0 ŞT0 OK1' .. --.. -
silkGnetle hainlere karşı nefretlerini Sahte emirber: masanın lisliindeki - Novelli; iııtihnr mı etti?. O da abnnea:ıını çekti. P:ıkat ~wuş fp·- ela taşıdığım yavrumuza hürmet et-

d k "ş'l·a~·ı 1·nc1ı'rdı·. H"r ı"kı· "ekmccc.•·i "<'erle- ebediy~le knvuştu l. Diye mırıldrıııdı lıyarak_araya gireli: . mit•ecek misin?. Vicdani azap ·duynn- • · ve kurtuluş ümitlerini izhar e ece ·- '"' ., _ " " ·' ., y ı ., --· .- ~"" 
terine emin bulunduğunu bildirnıi$tir. rinclen bfü~lıütün çıknrdı. Yere bir ka- ,.e bayıldı!. • - Uzbaşım fü' 0 uyorı..ın ?. Bıraz yacak mısın?. Ah Yıllaiı 1...,... 

Umumi Neşriyat )JUdUrU 
HAMDI NOZHET ÇAN 

1 ET ğıd clüştii. 1 · -ı Yiizhaşı Rene; bütün öfk~siylü ba- O De : 6 Ayhi • 8()0 MAL TAYA YAPILAN Ş DO · Zozo: kfığıchn rHiı.tü)'.;t\inli göriince. E • d • it ı ğırınağn b:.ış.ladı.: . .. .. . · y 1 21 ur• 
LI Blo- HAVA TAARRUZU kollarım; kocnsıııın elinden kurtnrmn- S r ate O gı z e D 1 za l a r -:- :\ıedenıretı bır suru ~ııkaz hnıınc a banc• memı~.ket ere 

n ğa gnyret etti. Fnkat otuz saniyelik , · getırmek yolımda en vahşı c~nn~a;la-, --.. -- 8' 
l\1nlta, l (A.A.) - Dliıı gece" ada bir mukavemet bile gıi::ıtermcdi. - rın he~nbına. çalışan sen değıJ mısn~?. · idarehane: ikinci Beyler ,Sok• 

çok şiddetli tuarruzlnra uğramıştır. Ren"' cmirbere emr.elli · Jk • •• b J v b• Akakcasına her tar.afa saldıran, bın- 1 
Bir e;;ok clüşmnn tayyareleri bomba at- - K~ğıclı durduğun yeı~e ne \'C bn- 1 i!'UD sonra a~ ıyacagımız ır )erc.e i~s~nın knnını emnwkle d?y~n 
mışlar, sivil emliıkte hasnrat olmuş, na gö ter!. . . Y _ 6<'nın gıhı canavarlara. ~arşı, ha~sn. \'ı;. 

sİ\<il ölmüş, 14 si\"il yaralanmıştır. Fakat yiizbnşı; kiLğıcl üzermdekı J k k dan nı_-0rhamet duyabılı~?. Zehırlı b!r 
Son 24 saat znrfında 2 Yunkers tay- )llZtlım görlince; korku ve ıztıı·ap için- casus u ve orsan romanı ~·ılanın kafasını (!Zmekligln, bUyUk lıır, 

ynresi fahrip edilmiş. hir Meseı: Şmit de kıvranan knrı. ınııı gırUnğrna sarıL s~vap olduğunµ bilmiyor mus~n ?. Kar-
tayyaı 'ii de muhti>mel olarak düşürül- clı ve bağırdı; nındııki masum ı:a.vrııya gelınce; Ze-
mllştiir. . - Bir iki ı.ııat C\'\'tıl geberen hainin Emin olunuz ki, bu eser de vatan ve aşk romıuıı hirli yılandan doğac.a.k olan bu yavnı-
1 ~al~ttaı_1~~a!1;11ad y~pılan a~farıgız- alçak ,.eriki seni! kadar, hatta ondan daha heyecanlı nun; yarın senin gibi mOdhis bir cana-
j-ı:n ~il~sf ile) ~ı~te~d~1?; ha~t~~ane; Dorli ve ilave etti; var kesiJmiyeooği ne malQm ?. büyük bir romandır soNu VAR !erde hasarnt olmuştur. - Karım! Seni yakalıyorum, casus- - • -
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