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/ s tan bul dan ayrılaca~lar 
· iciıt üc vapur tahsis edildi 

' ' -
On iki bin kişilik ilk kafile, bir Mayısta 

amsuna kadar taşınacaktır 
l.<t:ıııl.u!, 2 ı ( llttsugi) - f,t:ınbul- cnktır. Oeııiz.rc•lları iılaı«•si k<'ndi ııur;ı I\:n·:ı rnlu ile n-idec<'ld<·r irin ti~ ha-

dan An:ıdolu.rn gnç<'crkl<'rin S<'y:ıhnt - lnriyle ıtilmek i'tiy<'ııle~- i~in ele ı.nı- ztrhk cle
0

\':ım •tı;cktcclir . Duu!arııı ne 
leı·ini rnh:ıt ve kolay ynp:ılıi!meleri c:ı rnpur lıthrik edece~tır: . zamıııı yola cıkurılacakl:ırı henüz belli 
icin b .. t.. t lb" .1 . 1 , b ıltınmak l•tnnlıuld:ııı tik k:ıftlentn bır m:ıyıs- cleğ-ilsc rle, biı· ııı:ı)·ı,;:ı knclnr tren se-

. ll un Cl ll ('ı n ınmıs l ' - l 1 k t k .. t . t• ıı• ı·0 ı· Joı·ı·ııt"ıı ele mncc.·ıı1°11 ı1°. kil ic.in b:ıs.·-ta l . . . · . . . a yo a t:ı m::ı:-:.ı a n1·ı·ur l' n1ıs ır. ,\ .. , _ ... - .. •• . 
< ıı·. TK•ntıyolları «iare·'<, nnkıl ı~ıncle kafile nn iki hin ki•i ohıcak \'e deniz - lıyııcni\'ı tahmin edilmektedir. Dcnız -

kul!anılmnk lizere Tırhan. Ankara ve yolları \'apurlan iİe Sanı,una k:ıclar :l'ol!arınclıı, Karadrniz mıntnkasın:ı gi
Ahu rntıurlnrıııı tefrik etmi.; \'C alfı - gölüı·üleceklir. Bu )·olculnr gü\·erlede deceklcrin .ıakli itmam edilince, ~Inr_ -
k:ıdarlaı-n bildirmiştir Bu iic vapurla )·<'rlc-~tirilecekler, !olıusalnrl:ı hastalar ın:ıra havzası \'C Bursaya geccceklerın 
ıneccanen nnkl<>dilecck olnnlnr tnşın:ı- k:ım:ır;ılıırrla yntmlacuktır. nakline b:ısbnac:ıktıı·. 

Yunan Başvekilinin 
milletine mesajı 

Milli günün par
lak güneşi doi
makta gecik
miyecektir 

"Alçak bir müttefiki 
kurtarmak için 100 mil

yonluk bir imparator
luk bizi arkadan 

vurmu~r,, 
Atin:.ı 24 (A .A. ) - )Iilli hükümel 

r~l~i , b;şvekil Tsuderos E len mille
tıne h itnben a~agıdaki me'mjı neıı
retın· ti ış r. r 

Bresıte Alman gemilerine hücum 
\erinden bir 

ettikleri bildirilen lngil'z tan·ar~
filo .. 

ŞarnhörstJve fGnauz

Morayı ayıran Korent kanalının tayyare d e n al ınmış bir r esmi 
kannldan bir ln!l' iliz harp gemisi geçerken 

ve 

-:;:-;::::;;;;;::::::::::::~:-- Kah're, 24 (A. yeni Yunan cephesi- ederek tiddetli ha r "' A.) - Orta , ark in. reket\erde bulun 

Sovgetıer birliğinin 1 ;~~~n~nmt~ı;:;iğ7;rar- nin yarı~n:ı~dığı bil- ~~~a~~~,.-çokAt:~!a: 
Yunanistanda kı- dırılıyor ruzi uçut lar yap· 

hazlrllg"'ı talarımız dün düş - ------ mıtlar ve iyi. netice· 
mania tem a1' halin- le r almışlardır. 

Şark orduları tam 
kadrolariyle }larp hu

dudlarına tahşid 
ediliyor 

Stokholm, 24 (A.A. ) - Ber-
!inde Öğrenildiğine göre, Sovyet• 
Japon bitaraflık paktının imzası 
üzerine Sovyetler birliğinin uzak 
şarktan bilhassa Vladivostok , 
Kabarovsk, ş:ta, Vikiç'ten bü -
tün kadrolariyle orduları çeke
rek bunları Baltık devletlerine, 
Sovyet Polonyasına, Buarab
yaya sevketı ikleri anlaıılmak • 
tadır. 

-----· ·---
A~KfRI VAZIYET 

de idi. Fakat h'ç bir Mu"' ttef"ıkler yenı' Tayya.re meydan. 
mühim çarpıtma ol- larımıza dütmanın 
mtımıştır . h t atırruzları t iddet-

Londra, 24 ( A. atta tutunu• li olmuştur. Fakat 
A.) - Londradtı as hasar hafiftir. Ka-
keri mahfliler • in- yarlar ra müdafaalarımız 
giliz kuvvetlerinin beş dütman tayya· 
yeni mevzi1eri tut - ren· düıürmüş ve bir 

makta olduklarını INGILIZ VE YUNAN KUV· çoğunu da hasara bildirmektedir. in- uğratmıttır. 

girz sol cenahının VETLERI MUKAVEMET ALMANLARIN ZA. 
çevrildifi, cephenin YİATI 
yarıldığı hakkında GÖSTERiYOR Kahire, 24 (A. 
çıkarılan haberler A. ) - lngilizlerin 
doiru deiildir. sol cenahında eıas 

Limni adaoının Almanlar tarafın· Yunan ordusu iyi dayanmaktadır. AI. 
dan işaal edildiii haberi, Londra manlar timdi münakalelerinde her 
mahfillerinde teyid edilmemektedir. halde müşkülata maruz kalmış ola
Yunanistandaki lngiliz kuvvetleri caklardır. Çünkü iate hatları çok a• 
kumandanı general Vilson, oradaki ğır hasara uğramı9 bulunmaktadır. 
kıtaların başında olarak Yunanis· Almanların t iddetli ilerley~nde ıö-
tanda kalacaktır. rülen ağırlatma, pek muhtemel ola-

HAVA F AALIYETI rak bununla izah edilebilir. Bu aiır-
Kahire, 24 (A.A.) - Orta şark laımada imparatorluk kuvvetlerinin 

lngiliz hava kuvvetleri umumi ka • yeni hatlarına muvaffakıyetle çekil
rargilıının tebliii: melerini mümkün kılmıttır. Bu ağır

Yunaı>standa: Ketif tayyareleri- \a tmaya belki Almanların maruz tıı •Milletin ya~makt.1 olduğu _ büyük 

1 
r \\tactelenin yü ksek qernbohı, knh-
k 4 llıan krall a beraber Gir ide h_aı·e -

et ettiğim bu elim, fakat a;,·;ıı z:.ı 
llı anda bu de~ece yüksek dakıkad n 
~~nu bildirmek i htiyacını duyuyorum 

ispanga üçlü Pakta 
Girecek mi? 

nov tekrar, bombalandı Yunan cephesin
mi?. karadaki kuvvetlere müzaharet <DEVAMI 4 NCO SAHiFEDE \ 

1" Yenilmez Elen r uhunu bu de~e~c 
a nı surette gö.~teren ve hepımızın 
~U$tevli l ere mutavaat etmemek 
~t 'i az mimizi bild iren bu ;;iy::ı'i ve 

:;1•1Ji h nr<'ketlen h:ıkik:ıten gurur 
11 ! tnnkt n\·ım . 

ı,- .\l i·<]j ııÖrü l nırmi~ adi l ~kt_e . Jı:ı)~oız 
. ı• tecn,·iizo k:ır~ı kcndı mtzı mııda

f~:ı r diyoruz. Bu trt:ı\·üz mi,J ı • gü -
r tı l ıııemiş adiliktir. (_'(inkii, m:w!ııp 
ettiğimiz :ıle:lk bir mifttrfiki ku:t:ıı·
lnnk i~in yüz milyo!lluk bir impar:ı
toı·iıık bizi nrkıdıııı \ Lırmu~tur. 

<;ok nğır bir miic:ıdelenin ırkımı
hı~ tahm il eiıiid \'C d iinynd:ıki lıiitün 

Ilı· mill etlerin tik,in\ i ilr rcdcleyle
d iğ; ı,u imti h :ın l:ırd:ııı g:ılip. ~:ııı!ı \ 'e 

~'"lli~lemi~ olar ak çık:ıc:ığız. K·ııscn 
lııMnlehıimizin ın:ıııed kuılr~fi. ın:ı. 
Z i ıl~ hi~ bir znm-:ın buırü n kii iııki,n
l ını hu l manı ıştır. 

Öyle göı•üliiyo~ ki. hir bir . e.fthi
ı·et vc rilm<'dPn Almnıılnrl:ı imz::ılnn
ın ı~ olan :ıshri mlil:ırekP , gayri mü
savi şeraitte y:ıpıl:ın :ıltı aylık muza! 
~~r bir miicadelenin haklı gös•erdii!i 

ı r ~·u rgıu1lui(-a izafe edilebilecek bu. 
ıuna n ve ~iişmaı~ ııı şe.c i . ~rclum;1z:ı. 
arşı yaptıgı ez icı tazyıkının ncbcrsı 

olan acP le lı ır harekettir. 
Sıkı dur unuz . Yeni biiyiik Yun:ıni~ 

tanın k u ~ulm:ı•ını mucip olacak ma
neı;j kıızanr l :ırı bu· su retle topiıya -
Co:ıfrı z. Rer c{Jerin i muhnfnz:ı eden ve 
cl ostıa rİna karşı taahhiidlerine hür
lıı et eden milletler , menfaatleri he
habın:ı h:ı.kl aıı kaz anırl ar. Ilizim 
~klanmız, kan la yazı l mıştır. Fedn

~artık lar ve en büyük k-:ıhram;mlık
nrıa kendisin i göste~m işti r. Emin o

lun uz ki, milli günün p arlnk giine~i 
<loğıııakta gccikmiyecek ve o giin 
J.:lenizmin en biiyük gUnii olnc:ıktt r.> 

KRAL GIRIDDE : 
Londra, 24 (A.A .) - Atinn rad

i~stı, Yun an k ralın ın \'e Yunnn hü . 
d tı~etin in Girid a d :ı~ınn vnrmı• ol
tıırun u bi ldiJ·m i~tir. 

Bulgarlar Garbi Trak
uauı ısuaı ettiler 

Portekize karşı lıareke-
1 te intizar etmeli imiş 

Hollanda açıklarında da 

üç vapur batırıldı 
Londra, 24 (A.A.) - Hava nezare

ti t~bliiıi : 
Dün gündüz bomb:ırdım:ın t:ın:ırc

l~rinıil münfe r it hareketlerle Almıın -
,-:ının ~inı:ıliııdc hain Ost:ınburgcla bir 
,,ı ;•J.. tiri J.. merkezi ni lıomba lnrn ı ş l ardı r. 
llulııt1"rc:uı nıah:ırctlp i<lii~de eden 
l:ıyy:ıı'('lerimiz biı· knç yüz metreden 

1 

t:ım i.<:ıbrtler kaydetmişlerdir. Esas 
lıiıı:tc l ;t <iddelli bir infi!i'ık olmus \'e 
bin:ı•mı ·rııırr:tl:ır ı h:ırn;a fı rl amı~!ır. 

1 Tl oll;ınd:ıııııı Ter~elinr: :ıcl:ısınd:ıld 
1 lt·h;iz i~la~ycJnıt ~idcl<'lli homlJa y:ıı!;mtı-

l 
ı ·un~ı tııtııhnıı:) \t.1 blıı·at.lnJ.;:i -.ı."'kcır1Pre 
ınıt ı al.\"(\z ulc.~i :l<.:'ılm1~tır. 

1 lliı!C'r t:ı;.·ynrelcriıııiz Jl oll:ında "~ık 
!aı·ın(l:ı cliı::ırnaıı g::onıil(lrin ... 1 tet·nviiz 
~ımisb· \ :· biri pek bil) tik olmak üze
!'' Ü<' ıteııı i ve ;,-a!JJI bydetm işlerdir. 
Ht•ııl:mn muhlem~I nbr:ık L:ıttıklar ı 
v ... 1 di~;.l' ırıımik1 :ı.·in de h~ı:-:nra uğ ı·ullık
ları l.!ıllll('ClİJnıPhi-'"·rlit". eu h:ır('kl:ltell 

lsp:ı.nya hariciye nazırı Seran o !ılı · t:• ı·.ı·:trcmiı ıliiıımemi~t ir. 
Sunyerin Roma seyahati ca.na- ll iiıı Vt.'<:c fl}'(\" doklarlna \'t.• hul'a<l:ı 

sında alınmış bir resmi 1 bulunun ~arn lı öı· . ..;t \" (' (;nayzn0\• P:ll. 
, . . . .· 1 milrriıw trkrnr azimli bir t:ın,.ruz yıı 

r.? ı ·liı:O 2~. ( . .\ .. ~\ . ) Lıı hıısu, ı mu- .pılıııts . bliyiik <·nııt:ı y:ıııgııı \'r infilfık 
hnlıır bıldtı ı;o ı · Jıoml:ı:ıı:ırt :ı!ılmı> ııe\ "ce p!'k belli ol-

, -.,ı·ııırl·• l,1,a111 .. 11ıııı ı··,,.ıı··, ıı· t ki:ı ·, ı . ı ·· .:ı' · • 
. ı • ' ··" . · • . .: • • : nı::n114s:1 ı a nı~·ıı { yangı nl:1 rı n ~ıklıg- ı 
tıhak ctnıesıııe '" Poı tek ıze karş ı bır "iiriilmiistiiı·. 
harek<;t pp~lm:'.sı;,:ı1 iııtiznr elnıelicl_ir: ' Sahil tu;·)·:trl'!.· ı·imiz de H:ı\'l' lim:t
~skcrı _ nınh!dl<'ı, 1 :~ k~n .muhnı;cbesını nrnı Iınmb:ılıynr:ık bıırarl:ı bir çok )':Jll 

fıleı~ bıl_mış :ıdd~'_.'.- 0 ~~'.~ - B~rlınc ge - gınla ı · eıkaı·mı~l:ır ,.,. Rı·est hücıımları-
1;n '.Ik fıl~md_e g~ı ı_ılc~ur:~ı1 gı_bı,_ ~elgr:ıcl ıı:ı cin i<tir:ık C.\_kmi•l<>rdi ı·. Ilütün tar-
t .ım . ın11) L kul h,dın.· i!·· mı~tn. r:ırekı·imiz s:ılımeıı düıımü,l rdiı· 

ll c.• f .<-J>011!/0J1" gif,ıırmi.< A\cı t;ın·nı·\'lerinıiz hu · s:ıb:ıh iki 
ileri i_ıı, 2 l ( A.A.) .-. Alman hariciye- dü,maıı ıa:r:rnre•i düs(irmii~liir. Geçen 

nezn r 'tı Rudnlf H esııı ı;p:ınyayn ha re- ''.ece Plinıut iizerinde il<i taypre dii•ii
~et. elliği h:tkkıııda ya.banrı _gazetlc_rlle ı'iıldiiı.iii sinıcli t-'shit qlilmi•tir. 
ıııtı~:ır eden h:ılıerlcrı tekz ı p elm ı~ - Lonrlr:ı, 2 ! (A.A.) - H:ı,·n Ye rfa-
tir. . . .. .. lıi!i emniyet ıwz:ıı·etleriıı·n t<bliği: 

/n9ılız/c,. ı·o:iyeli ıın.<ıl oonıunı·? Çaı·snnba ı:ı ünii gündüz snntleriıırle 
Lonclra, 2~ (A.A.) - Gazeteler, dii•m:ın tan-ure!Pr; 'ark sah ili rh·:ıı·

i spnnrn ve F rnnsn meseleleri ile meş- ıa r inrı:ı rnniiyet g-ö~krmişlrrrlir. Tli r 
r:ul olmnktndı rla r . Almanyanııı Akd~- k:ır hoııılııı :ıtılııııstır. Tfasar :ızdır. Ö
nizi kapamak irin bıı iki cle,·Iet iizcr iıı - lü ,.0 ı·:ır:ılı \'oklu1·. 
de fani i~ birliği y:ıpm:ılnrı hususunda · · 
tazvi>lini artıı:ıc:ığı nıuh:ıkhnk görül- - --- -- --
mekte i'' rle. bıı ıı :ı r:ıifmen i spanya ve Gençleriın izde havacılık 
Fraıısnıını biiyiik hnlfl işlemekten kn -
çıııacnkl:ırını ümit etmektedirler. hevesi artıyor 

Tıı.rmi sin diplomatik muhnrri r i, Is- ht:ı ıı lıul. 2-l (llu,usi) _ Türk 
Bulgar kıtaları buO'Üll ıı~ınynııın iiçlü pakta iştirak edeceği ku~u ırcdikli nlistirme lı:I\ a okn!ıına 

<!> haberinin gelmediğini, keza be~ Alnınıı ıtirmek için 800 ~cnr mürnc:rntt~ bu-
l(avalaya gireceklermiş fırkasının 1 .spanyadnıı geçmesi isten - lunmustn •. 

cliiıi ve Fon Hesin :l!:ıdriclde hıılunrlıı-
Sofya, 24 (A .A. ) - D. N. B .. Bul - ğıı haberlerinin teyit edilmediğini ynz- ---·------------

~ar kıfaln rı, Meriç ile St ruma arasın- makta ve şöyle demektedi r: l,panynllar \·:ırclır. \ 'e nihay<>t bunl:l1', 1 aki Mh:ıcln Trnkvan tamamen işgal Bilinen bir şe;· vn ı·sa, O da lspnnyıı Ameriknıı :.-arc!ımınııı dn arttığını bili
btın islndir. Uulga·r kıtalan Kn,·nlayn hükumet ini n faşistler ve Almnnlnr ht- yorlar. Alnı:ııl\'anın Fı-:ııı<nyı da tıız-

Ui.!Un girec klerdir. H.-ni.lz i~g:ıl edil- rafından tehdid edildiğil d i r. İ•panyn - yik etm.;•i gö<trriyor ki, Almanlar 
ıneınr; olnn P irlepe, Rir otaga ve Res- nın inşe ,.e ~ıhhi vaziyet i berbaddı r. garbi Akdenizcle yoln hi\k im olmak ıır-
~ d~ bttgilnlerde işga l edilecektir . İngilizler in den iz kudretini t akdir eden ıusundadır. 

de vaziyet 
karanhk 

Limni adasının Alman· 
!arca işgal edildiği 

doğru değil 
Radyo gazetesinden: 
Yunan cephesi hakkında, va ziye ti 

etraflıca aydınlatacak bir haber gel
memektt dir. Bir Alman teblifi, Lam
ya cenubunda Almanların Termopi· 
le gı" rdiğiui ve lngiliz kıtalarının da 
çekilmekte oldugunu bildirmektedir. 

lıalyanlar da, Epirden sonra Ma· 
kedonyada Yunan ordusunun da tes
lim olduğunu bildirmiftir. 

lngiliz tebliği iıe, Yunan ve lnıi
lizlerin yeni hatları muhafaza ettik
lerini ve Almanlar tarafından cephe
nin yarıldığı, bozgun olduğu ~eklin .. 
de i.şae edilen haberlerin aslı olma
dığını bildirmektedir. 

Tormopil mıntnkaaı dar ve dağlık 
olduğundan müdafaası kabil ise de, 
lıalyan radyosunun dediği gibi Ma -
kedonya Yunan ordusu da muhasama 
la "ihayet vermişse, 3-4 tümenden 
ibaret bulunan ve ,:mdiye kadar za
yiata maruz kalan lngilizlerin yal
nızca bir müdafaa yapabilmeleri 
beklent!mez ve beklenmemelidir de. 

Yok, elin Makedonya Yunan or • 
dusu müdafaada ise bu kuvvetlerin 
A tina iıtikametleninde ağır ağır çe· 
kilmeleri ve nihnyet Moraya geçerek 
uzun müddet bu bölgeyi miidafaa 
etmeleri mümkündür. 

Alman tebliği, bir kaç gün evvel 
Limni adasının işgal edild;fini bil -

-Devamı 3 ncü aabif.,de-

.. 4'lF • ... 

ISARtTı.tR 

Son haberlere göre müt te~:klerin Yunanistanda 
tutunmağa çalıştıkları hat 

Trablu~ bombardımanı 
nasıl oldu 

9 vaour 1 muh
rip batırıldı 

Trablus şehri bir enkaz 
yığını haline gelmiştir 

T obrukta devriye faali
yeti oluyor 

Habeşistan da 
Maji zabtedildi 
Dessiyenin dış istih
kamları ele geçti 

'V' k / Lond rn . ~ 1 ( A.A.) - Röyl.eı· Ajan- Kahn-c, 2 1 (A.A.) - Orta şark l n· 
r..arşıya a !JO U sının, i_ngılız Akdeniz donannıa"ı s:ı.ffı giliz umumi karurgfıhıııın tebliği: 

Haber aldığımıza ıöre, beton ola- harp fılosu amirnl lık gemi"i ıı dc bulu- Libpdıı : Tobrttk \"e Sollum mıııta• 
rak inşasına karar verilen turistik nan 1!1uh :ıbiri bildi riyor :. . kala_rınc!a ke~if kollnrımı2ın şidd•tli 
yolların Karşıyaka kısmına, talip « F ılonun zırh lı Ye hnfıf kun-etler ı- fanl ı yelı devam etmişti r . 
çıkmamış. Anlaşılan; bu iş daha nin elli dakikada T rnblu< üzerine nasıl Habe~i:standn : H:ısnrııi d:ıim:ı iler i 
uzun müddet gecikecektir. Yaz gel- 553 ton obüs atttklnrın ı seyrettim. Pıı- hareketimize engel olmakla bcrnber. 
miştir. Karşıyakaya doğru, rüzgar zarte•i günü, ~afnktnn az €\'\'el başlı- DessiJenin şimnl \"e cenubunda •Ph ir 
estikçe, bu yol üzerinden bir otomobil yan bombardıman, bu har bin _en şid- n:ıe,·zilcrini tutan düşmana karşı. git
veya diğer nakil vasıtaları ıeçtikçe, detli bomb~rd ı m:ınbrınd:ın hırı olmuş tık~e artan bi ı· tazyik idame edilm<'li· 
yolcular ve evler toz bulutları arasın- tu r . Ldir. Buıın intiznren cenup mıntakn· 
da kaybolup gitmektedir. Limanın torpidolar d<>mirleme m:ıh :ıl laı·ında hareket eden muhtelif kolin • 

ln,aata ba,lanıncaya kadar ot.un, lincle bir tor pido lıalırılmıstır. Bum - rımız şayanı memnuniyet terakkiler 
bu halin önüne geçmek, sabah _ ak· cln hul una:ı. beş vapur da yanm!ş ve bat kaydetmişlerdir. Kıta l aı-ımız l\fajiyi 
şam bir arazözle bu yolu sulamak . mıştır. D ı~er 4 vapura d:ı ıs:ıbetler işgal eylemişlerdir. ~Inji , Sudan hudu-
imki.nı yok mudur? 1 kaydedilmı ş ve bunlar da batmıştır. dundn büyük bir şeh irdi r. ** -De·Hını 3 ncU Sa!!!ifede- -;Devamı 8 UncQ aablfede-. _,. 
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e iıı lezzet• 
iRFAN HAZAR 

Eerlin<lcn verilen Ahnan t~ zyiki şimdi mişti. Vazh-et bir 
bir haberde. nıih ve - kaç gün ;arfın<lu Y manlar anlatıyor: 
rin Hnlkaıı harbine garpta toplanıyor t:ıvnzzuh edecektir. Umumi harpte Bidel adalaı:ından 
nihayetlenmiş nm:n- f spa1l-yaya g elince B' b 
riylc baktığını bil - İspanyada vazi - birinde iki yıl olur111uştum. ın eş 
rl!rmektcd ir. Filha - v· • 1 vet da ha milphcmdir. yiiz ki§iden ibare t olan adanın hal-
kika Yugoslnv~·a te·- iŞi ve span- 0

Aribo faşist gazete- kı, t am on seki:z:buçuk ay etsiz kaldı. 
Jim olmus. Yany:~ i P ortekize hücum Ne balık ne tavuk, n e öküz, n e ko-
mıntnkasındnk i Yu- yanın işbı• rlig""' İ etmektedir. !3.u p-ıı - yun, ne domuz, ve ne d e kuş e ti bula -
nan n kerleri bir mt1- zete, Portekızm İn - b iliyorduk •.• 
tareke imznlamı tır . ı•stenı·yor giliz d~. t u . ol~uğunu~ Ha rp önce a'nin o ne fis biftek' leri, 
F k t b~ Yu ı" bu vazıvetın 18e '-'Cm • • f ' · ı · a ·n cenu ı ı ·• - . 1 J t l'f d:'l o nefıs pırzolaları, o ne ıs l}ış erı, 
nistnn cephesinden ııızam a e ı e ı e - . .. 
gel<>n haberler miip • miycceğini yazmnk _ köfte leri ve söeüşlerı her gece ruya-
hemdir. Almanlar 1n Amiral Darlan Afri- tn ve Portekizin vazi· lnrımıza giriyor; ağızlarımızın suları 
giliz kılalarıııın oı! yetini tayin etmesi - a karak uykularımızdan müthi~ işte
giindiir çekilmekt<-' ol kadaki petrolleri A l- n.! istemektedir. Bü - h:ılarln uyanıyorduk. 
cluğun ıı bildirmektn • tun İsp~myol mu~~u- Kızarnpş et kokusunun hnrikulfı-
h;eler de bu haberin manlarcı ver11zış atının lısanı ela. b - d .. l A 'hası dig· e .. ray:hnhr• "h' b ' e 3uze rayı , • 
doiFrtı olmnrlığı nn - pany:uun mu. mı ır d h ' b' · ben:z:eınez Çünkü ,,ıl-,. J k .. l a n ıç ırıne ·· -
laş ıhyor. B ilakis l ıı- " rnrar a lma uzer<' 0 ı l hasret kalan adam, cnun 
gilizler faik kun•:!t • FRANSANIN BUGUNLEROE du~unu gösternek · ka;~~a~n: yalnız burnuyle değil, m i-
lere ırnı·şı muk:nt: MU. SBET VEYA MENFi tectıı:. . desiyle, bağırsaktariyle, kara ve ak-
met ~tmektedir. ! Bır Eerlın habe • · - ı ., 'ıyle hatta~ kulakları ve bey-. .. d 1 cıger er , 

Aihver devletleri BiR VAZIYET ALMAS\ rınc gore :. ~pnn - niyle bile duyar. Bu koku uzviyete 
ve komşuları Yugo... ) ·1 y~kında uçlu pak- yayıldığ ı nisbette, onlar birer birer 
lnvyayı paylaşırken. BEKLENiYOR t~ g~rec:k \'C Porte- ge\'şemiye, !ulanmıya, ve şehvi işt~-
ln~iltere Hariciye kız uzerıı!e harekete yak la rl gıdıklana gıdıklana kendı-
N:ızırı F.d<>n de A- . . geçecekm~ş. . . !erinden geçmiye başlarlar. 
\:lm Knm:ıra,.;ındıı bcy.ınatl•ı lıuluıı - $ımdıf'ipnnyn\ePortekıı,Smırhnr B' d e adamızda kızarmış e t ko-
mu v, Yugol\ln\yanın tnm istiklf\Hııi bine ın •\ 'ZU teskil ctm~ktcdir._ Londra- kulC:mı böylece kokluyor; dumnnla
temin etmnk hu:m:rnndaki Britaııya az dan g lC'n hab~rlerde ıse. e~dı~? ~ ?~ · rı b öylP.ce içimize çek iyorduk. 
ıniııi tekr: ı· •tmi~tir. tı_ır. G . ıı:etel~ı" lspnnync!.1 soz · ahıb! - A n cak bu ame liye, zavallı ve k uru 

Soı·vctlo i1L m:iyc i: 11111 :-alııız F ranko oldugunu . . Franko- \ ny ııllt:rimi?in kuru ve zavallı mah-
Son .ot :;ark orılularının garba :ılın- nun d:ı uzak görücılü biı şah ·ıyet bu -

1 

1. ' d. ' . . ı ·ı. . su ıy ı ... 
dığı hnheri :ıl:'il.a llyandırmıstır. Sov- lundu{rıınu \•nzmaktadırla.r .. ~.gı 17. rı-
yctler, jnpony:ı :ıc. imzaladıkları p:.kt- enli de l-ıpaııy:. lrnkkınrla ıyı sozler kul Bir .sabah ınutı.;ddan çok ~rken 
tan sonra . ark or,\ul: ı·ını Baltık , . ., lanmaktndırlar. kalkmıştım . K endi k e ndime, 
Polonnı arı ı°<ıi il..! B<' .. ı ı r:ıur:ıy.ı n:ık · Anı< rika. İspmını Ye Fı·ansa vazi - ı- Bugün tüy g ibi hafj. fim. lçim-
lctmckteclir . velini clikkntle takip etmektedir. A - de bayram var! 

Matrnoknnın Tokyoyo nnletinde merikı rın h~r ikhii ile hu:;u. i alaka.;ı De dim . 
kendi. inden bu husu" ..;oru!muş. o d:. \'ardır. Fransa i!t• alfıka~ı yalmz Ak- Knpı çalındı. 
\:ll CC\'abı Yermi~tir: deniz •ıh! nr etmjyor. Çünkü Lir an- Baktım k i arkada~lar!. .. Onla r, 

- Onu hendc;ı <1 fril, Staliıı \C .fo- la. ma Aımanynyı D~kara kadar getire be n kapıyı a çmadan bağrışmağa baş. 
Jol ft:ın sonmuz. • c.ektir 't' Almanya lıur:ıdan Atlnntiği ladılar: 

M:ıt,ııoka bu C<'rn'>1 ver rken, Sov - ,.e Anı ı·ikayı tehdid edecek \'nziyete _Müjde ! Şehirden körpe danalar 
\el or<\uhırının te\·z:i hakkında ma.lu- ""{irec ,tir. g eld i ... Havadaki ı2kara kokusun u 
~uıt ah 'Li olduvı• : nlıışılmaktachr 1 pnnyara gelince. bu alfılrnnın sc - duymıyor musun? 
}!u ,1 nla l nr: b r ~on t ordularmııı bebini de 1. panya ile cenubi Amerika Kapıyı açtım ; ve bayılacak g ibi 
, •ıi İC\:t.İ..! tf~b: tutu!•na;;ı ::iyn,,i bir d:-,·lell ri nraı;;ındaki miiııu~01.>ctleNle oldum ... Kızarmış e t kokusu, adamı-
;ll'"i~ikli'•c ; lınmaınalıchr. ·wama!ıclır. Cenulıi Amer ika dcYlet!<'- zın havar.ın ı h a kika te n ipek b ir k u-

f'ro 1 ~~ - 1.~wı ıılJ'' rin<le f.._panyol kii!Uirü hakimdir. Mih- şl\k h a linde cep çevre sarmıştı. Z n -
:-'imdi (izc•rinrl • ıiur, lan Uc el'' lct ,·er lsp;ınyn ile h~birliği yaparım cenu- ten b t·n i, •'rk tmden uyandıran da 

, ardır: F.-a11 ... ~ı. f-:prı n'<ı. Port ~kiz. ~i Am l'ilrn~ a da nyak lım;nıış olacak- oydu ! 
\ ·i:si ile Alm.ınymıın i · lıirliıi:i. yin" dl., Bes lq:~; burnumuz havada -tıpkı 

1 iiJıiiı'ı C'll nıuhiın rn '"<'le:-: olnrn-ıtur. Aınc· ika. her iki tnrafııı da nıiln:e:- n v köpekl~ri gibi _ Rier'in kı:bapcı 
n ı hıt"U tn Viiji politik. rılun nra::-ınd.\ !e i · biı· 1 iğ'i ynpmııl'ına mfıni olmak ıcın 1 diikkiırundan gelen yanık et kokusu-
),ızı ihtililfJar m 'cuı 01duğu anl:.u:ıh- 1in l"n v.d ni ynpncaktır. nu d rin d rfo koklamıyn ba§laJık .. 
:vır. Bu defa Aimnn i~ birliğine en ::-ı- A.ın< ı tkcw 11m·dımı: T l.Ulrun 0 mcsud dakikayı unuta-
J,1 tnrafütr nmirıı! Jhırlnndır. Hnttfi Anwrikanın yardımı gün geç.tikqe bir miri~ hicl 
l),ırlanın si mı 1ı Afrikadnki F rnn. ıı nrtmal,t~\dır. Bu :ıradu K anadu ıle ıı. 
t,eıızin :-;tokhırını Ahıu n 'e 1tah·anl:ı- l>irliib yapılmu5ı nıiihim bir adımdır. 
r:ı teslim ettiği. buıı lı.rın Librn har.: - Amerika \'e Kanaclanııı iktısadi kay -
katındn kullanıldığı '>ilctirilmistir. Dar nnklnrı heniıı hım verimle kullanıl -
lan bunu mareşal PPt nden gizlemis. ın:ıımık :-ıclır. Bu k:wnaklar çok büyiik
l't·ten fb haber alıncn hidd t etmiştir. ür \e limit vericidir. 
Bu ,·iizden D:ırlaıı jla Petenin urn ı Diğ ' !' tıır:.ıftan Almanlar da Fran:-:a 
.tl'ıldu{ı ela ::ödeı mek edir. YiıH' bu ile i..: b'rliğini artırarak , i.:>tih-;ali faz. 

heple olacak ki, l'dC'n, hnriciyC', cln- lııla. tırmnk gny.e\:ini takip ~ylemckt0-
hillve nazırlıklnıın:ı ba~l,alnrıııı t:ı - clirlcr •\.iman snnayii 7 - 8 senedir :ı-
' ini elti ti ıı mektedir. ıami randımanı vf'rcrck çalışmakta -

))nrlnnın bu harC'l l.'iJCl'İ h~ kkınd:ı llır. Fr:rnsndHkiler de Alman ihtiyacı-
A m"riknnın Vis; hiil, fün,,tiııden iı:ıh:ı t ırn giıre çalıstı rılır~ıı. umumi istihsali 
i tiycceği sö,·lcnm k• .. rtir. . :ırt1rın:.k mümkiın olacaktır. 

\·e,'gıınd111 \'aziy •: hakkında rı,•a - lıwilteı c maliyr.o:i: 

Artık istecf ğimi~ kadar et yiyebi
liyorduk .... Yumuşak e kmeldcrin i
cin c koyduğumuz enfes parçnl ıı.rı, 
d nha ev e gelme den sokakta yevip 
bitir iyor, v e ağzımızı şapırdaln şa -
pırdatn gazinoya d ö nerek e t in le~ze
lİ , etin Cevknladel iğı', danaların se -
mizliğ i üze rinde engin sohbe tle r e 
ye lke n açıyorduk. 

Fakat, 
f'akc t b ir a k $am i.i stü. hu bnyr n · 

mımız nn&12:ın m ate me, gündüziimüz 
ansızın geceye, vus lc t imiz ansız ın 

al<'ş li hanetJer e inkılan etti. 

a if kor m 
' 

,kipleı" h 
aç 

z rl 
şa-

yor 
itfa ·ye teşki atı kursunda 804 

kişi vazife almış bulunmaktadır 
lr.mirin muhtelif mahnlleleriııdc pasif korunma e asına uygun olnr nk 

rnngııı ı:-uııdurme· ekipler! lmzırlaıımnklndır. İtfaiye merkez binasında 
tier:-. ve tatbiknt gören bu ekipLre dahil muhalle itfniy~leri mensupları 

· o:ı k:şiyc haliğ nlınnktachr. Epey zumnndıınbcri kursa dcvmn edenler. 
\ .ıng111 :;oııcHırm, hu-;L::·mııcla iyi bilgiler elde t-tnıişlerdir. Bunlnrın imti

l-ı,ın. l fti:;: n t"criib ·lcri yakmda yapılncaktır. 
PASiF I<ORl '.YJ111 J;Oı'\tlSYOıYU TOPLANDI 

\'ihiv<?t 1. ;if korunma konıb.ı onu, dlin saııt oıı ~·ellide vilayet m:.ıkıı
rı1ınıln \'ı:li Ft, el Tukı:alm r(•isliğ iııd.-. toplanmı .. mllzakerelerı\e bulun -

muştu ı-. 

-- - ı::::00--·---

ari tahliyeler 1 ltı çoc k sahi
bi bir baba 

1 FiKİRLER 1 ---
SİNİR 

Çocu'lduğumda, . efradı kalabalık 
olan ailemizin en büyüğü, büyük ba· 
bamın annesi vardı, biz ona hanını 
nine derdik. O, evde herkese hakim 
idi, hepimiz c nun •Özünü dinler, 
hürmet eder ve korkardık. 

Evde lir de beslemelikten büyü· 
tülmüş, bizim zamanımızda yaşını ba· 
şını almı• kuzguni kademhayır bacı 
vardı, onun da herkese sözü geçer 
ve biz cocuklara tahakküm ederdi. 

Bir Çatı altında büyük ah~ap b!r 
e vde yirmiden fazla azası olan bır 
aile id ik, effte çifte kaynanalar, ge· 
!inler. damadlar hep bir arada ya· 
şardık, erkt!klerimizin büyükle.ri . it· 
lerine, biz çocuklar mekteplerunı:ze 

, giderd ·k . Bu arada evde galiba sık 

1

1 sık çene kavgaları olurdu, fakat 
ezan v a kti erkekler eve dönünce or: 
t~lığ ı s üd liman bu_lur.la~dı,. kuvveti ! 

1 
hır ahe nk ve ::ıevklı hır ımtızııç hah 
görülürdü. 

Y an ıı şhğa meydan ver
memek için tedbirler 

alındı 

Cumaovasında 18 yaşın
da bir kızı kaçırdı 

Hanım nine sinirli, bacı babalı 
idile r, her ikisi de kızınca biri sinir· 
!e nir, \)tekinin babası tutardı. ' 
Çoktandır aramızda babası tu

tan Ar:.ı. plar kalmadı, fakat bu arada 
sinirlilik yaslı ihtiyarlardan 4;0cuk-

f dnri tahliyeler hakkında bazı şi- Cumnova. ı ıı:ı~iyesinin Gii~eı· kö· ı ıara ka dar geçti, hatta .~u moda ~~s-
kayetlcr yuku bulduğundan dün v-ali yünde Sh·aslı Hatıl adında e~lı ve .. altı 1 talığa l:arşı bir çok mustahzaı- ılaç· 
Ba·\' Fuad Tuksnlın reisliğinde nH\. - çocuk babası Liı· adam, ay~ıı . koyd:ı ıar b ' l•· yapıldı. 
kaclnrlnr r,mniyel müdürlüğünde top İsmail kızı 18 ynşındn Hatıceyı kaçıı-

1 
. 

lanarak bu tahliyelerin esaslaı:ıı'!ı nrnştır. Kızın ann~s! tar~.fın~~m z~b~- Şu· ... ·niri herke s bir türlü. t!1rıf 
tesbit etmislerclir. Bir mülke, suhıbı- taya vukubulan şıkay.et uzerme harlı- e der . İ lmi bir tarifini ben bılmıyo
ııin nıuvafakatı olmıynrak giren, mu- ;;e tahkikatmn bnşlanmıştır. . .. .. 1 r um. H er hl\lde tıbbi bir tarifi ola· 
km c:c akcletmiyen ve icar be el Pli dc> * Dikili kaza~ıncla Badeınlı koyun.7 caktır ve bu arada bu hastahğıll 
vcrmh·('nler rı:ıkkında bir ay zarfın- lle de b:r kız kaçırma vakası oh~.uş, Hu .... Eğ"' bir hastalık sayıhyot"sn 
da miirncnnt edil eliği takdirde yilfı - seyin kızı ] 6 ):t<:mda Zehra Çınkuyu ı>Pbep \'C amilleri de bulunnca~tır. 
vet mC'rkezlerinde vali V(' kazalarcln vu Eclr •mitli nnmile aııılnn bıı· şnhı Benim anladığını naaıl ki meclenıyet 
ka:-·makaınlıkl:ırın mucib i ile icln.re- İrnc;ıımıı;tır .• u~lu aranıyor. ile vahşet mütevazin bir ı.urette te· 
ten tnhlive mu-nmelesi yapılmakta rakki '-' diyorsa, ilim ve fe~ de ~~ra~· 
olduğu ma](imdur. Bnzı kazır lnrcln ....._ ki ettikçe insanlarda yenı yenı bıı' 
\°ftJlllaıı muamelelerde yanlış hare - r ' çok dertler peyda oluyor ve bu ~r~· 
kederd"' bulunulduğu anla ılmı~tır. , M"'ll#. ş f• • • ı da s inir hastalığı da hükmünü ;3-uru· 
Diinkii toplnntıda yanlı~hğn mC'' dan 1 ) e IMJZID yor . . S inir bence daha çok, düşıince: 
,·ermemek icin her tarafta idn:-i tah- si kıt, meşgaler,~ az, ve muhakcmeıı 
li\·elpr·n na ıı yapılma ı ıazım ırelcli- Apmag" anları zaif olanlarda müe ssir oluyor~ 
ğinc claiı bir tamım hazırlanarak ka- A 

'l. "lnr" göııderilme<:i karnrlacıhr1lmış. .. M·ı1.ıAı Şef Akıı: m işinden evine dönen bir er· ·• " Haber aldığımıza gorc " d A 
lır. k ek rAdyonun baıına geçer e ; n· 

--- 000 ve Reisicumhurumuz lnönünün Ber kaı·a Londra, Berlin, Beyı·ut, Kudi.is. 

Bergamada Üç va k a 
Henr,rnuıcln İbrahim oğlu Ali Kuş

çu iln llii:;eyin oğlu Osman J{:ıı·ııgiir:
lii: Hnlil oğlu :'IIehmed Kayayı tar
lada çift si.irdiiğti ~ırada sopa qe do
verek rarulamıs ''<' belinde bulunnıı 
tnbnnc::ısfoı nlm1s\m·dır. Sik iı ;ı. d ii
z~rine . uçlular zabıtaca yaknl:ınmış-
tır. 

Bu d a öyle : * Beııganrncla Atmnca ınahnlle::ıin
cle A 1i oğlu ll üseyin 'l'iiysiiz w :\. h
mecl oğ'lu l\fC'hmed Tilkilioj(Ju birlc
·Prek Ahmed oğlu flüsanı dövdüklc 
rindeı1 tutulmuşlardı r. 

Bir kadını da dövmü~ler : 

gama ve Torbalıdaki parti teşkil&.- Rom~ ve telcl'ar Ankara ajans ha· 
tımıza armağan ettikleri foto gt'af:. berler ini dinlemekle VP mütenakıs 
ler ma hall erinde merasimle talik mübale ıralı V '(? pı·opagandalı hava • 

' r <li•le r e kendini verirse o kimseyi ~e· 
edilnıi~ ve bu vesile ile harar e t ı ce yatağma yo.hnca e lbe tte ki uyku 
tezahürat yapılmı§, Milli Şefe sevgi tutma z . llir kaç gece iis t üste r a hl\t 
ve saygı hisle r i le~'d olunmuştur. uyuyamıyan insan da tabii zaif dii şerı 

Aldığımız telgrnflar, dün Manisa haeta olur ve bazen doktorların bn· 
ve NiğJe P arti ve Halkevlerin de de ze n de dostların tavsiye e d ec«-kler i 

· · bir çok ilaçlara ha§ vurur. Milli Şefimizin fotografile n nın rne-
r a aimle şeref m aha llerine k onuldu
ğunu ve bu vesile ile toplantı n on 
binlerce halkm Milli Şefe karşı 
sevg i V" saygı tezahürlerinde bu
lunduğunu bildirmektedir. 

' * flPrsramacla Kurtuluş nrnballe - =---....... -----------;:
c;inde ::\lchmecl oğ·lıı Mrhmed Adnlı. 
TıırrbC'\' mahall<>sinı\" lfakln kızı 28 
,·a~mrl.ı Fatma Tüziintiıı evin<' )rir(' -
;.Pk kadını dövdiiğünd"ıı tahlciknt-a 

.Q.AOYö '· 
,. lle~ ,·ardır. \\'.nr:•ndın s:mali Afri· lngilt'l!re harp gayretlerini artırır -
k:tdan geri enı!nl·tr>ıığı i Tnrln ' '''l"ı.ı : ı,eıı. bi para nfüllıs~·onuna mani ol · 
nıektedir. Bunun Ahnnnların ta~ 7.ıkı mağa çıılıl'mı:ıktaılır. Bu sebeple ver -
il•• mi. ,·ok"n ınıı ·takil hareket ettit,i "İl<'r az·ımi dcrec de nrtırılmıştır. 

Adanın <'l kad ur küçük gazet~r.·n
,fo. tü~rleriın Ürpererek şu havadi~i o
lcudum: 

b:ı~lnıımıştır. nuGONKO PROGRAM 
---000---

I•ZIDlT yardlnlsevenler Ce• 8.00 p rogram , 8.03 ajans haberleri 
8,18 müzik : hafif p-:ı rçalıır (P i.), 

Bütün okuyucularımıza hitap edi· 
yorum; bugünlerde müste vli olıın bl1 

sinir hn stalığından kurtulmak v e 
bu hastalığa tutulmamak için bir teJ( 
çare vardır: Ne nizam alemi temi" 
edec~k ve n e de tek başına vatanı 

kurtarncnk kudrete malik olm:\dığJ• 
mızı n<lzarı it ibare alalım, evimi:ıt! 
misafir g e lince, bir misafirliğe g idi11· 
cc bu <•.vni me vzu üzerinde beyhude 
~rkanıh"arplik ve siyaset yapnralc 
fuzuli v-.:? beyhude münakaşalardaıl 
içtinap edeliriı. Başımızda bu i~lerle 
m e$LYU1 v,. muvazzaf büyüklerimi:t 
vardır, onlara ve ordumuza tam bir 
imanla i timarl e delim, ferden şnhsı· 
mıza t evdi ~dilen isle meşgul ola· 
lım , boş vakitlerimizde" sevdiğimi:t 
m evzulnra nid kitaplar okuya rl\1' 
ynlnız ve münhasıran Ankara radyo· 
sundnn ve rilen resmi habPr!e1·i din • 
Jem e-klP iktifa edelim. görüri.iz ki si· 
nirden lcurtulur ve rahat ederi:ı; . 

:ı;-in Petenin ıırzll"lll i!e mi ol<lu{.l"\.l b:liı'-
0 

_ ~P.şn .. dilen bir beyaz ~fütp~a: dev:e
mh·or. Her ne olur-ı:ı olsun. \'<'y~nn- 'in !J38 ı;ene:sindc>ki malı gelırı . dorl 
clııi nvrılmn ı Alnını l:ırın isini kolm- nilv:ır U 5 milv n İngiliz liraı.ı iken. 
ıa~lırncaklır. Ve.,··~aml. Him:ıli A frika- ~4Ö da be~ mıly.ar, 585 milyon lngil'z 
rl:ı F !'fın::ız nufuwmm devamına tn - lirnsına çıktığı bildirilmiştir, 
r:ıftn r idi. 

\' isinin, A lmanya iJı-. ya beral~r hn- • • • . ,.. • d h ı k 
rcket.edcceği veya ııleyhte vazi~et nl.ıı- lncıraltı pı!aJın ~ azını 
cağı muhnkknktır. Darlan Pa !'ısc gıt- Belediye reisi Dr. B ehçet Uz. dün 

ln c i raltı ·plaj ın da t etkik ler yap~ ış
tll'. 1\l ev im mü nasebetiyle pl.ıJcla 
hazırlıklara Lnşlanmıştır. 1nci~al~ı 
\'ol unun iki tarafına ağaçlar dıktı -
~·ilmektedir. Belediye reisi. inciral -
tındaki be lediye ı~arenci:re firl'{ln!ığı 
nı da gormiiştür. 

Çocuk bayramı 
Asansöı- oc~ğı n d a 

n1Üsaın ? re l er ver ildi 
Çocuk ba:- ramı nc~e içind~ geç -

mcktediı. YaYrularımız dlin sın°mı.
lnra parn:sız olarak girmişler. k<;!ndi
leri için oynatılan filimlcri c~ ret -
mişle ı·dil'. 
Asanıör ocağında: 
C. il . P . A. mı~ör ocağı tem-;il kolu 

t-:ırafından mi lli hfıkimi.ret bn::ram~ 
nıünascbe lyile ocnğın salonunıia ikı 
gece de,·am eden mlisam er e ler Yc ril
miştiı. Semt hrılkının ala kn~iyle _kar
~t1annıı bu milsnnwr elcr , muvafıakı
yetli o lmu tur. 

Dün akşam mü. amere bm;lamadnn 
evv el ocak idnre hey·eti nza ında'ı 
öğretmen Turgud tarafından mi.il 
hfikim h·et mevzulu bir konuş'lln ya
pılmıs. · oııra müzik kolu tarafından 
hir konser vC'rllm"itir. İs'tiklUl piyesi
n in tcm~ili çok muvnffakıyetli ol -
m u t ur . Se.ri:ıeilcr, gençleri alkışla -
mı larclır. 

Belediye encümeni: 
Beledi.re mecUi büdce encümeni , 

dun belediyede top lanarak 1941 be
leclive masraf bUdcesi hazırlıkları 
tize;1ndc çalışmıştır. Ünümüzdeki 
paznrt e ·i günü belediye mecli i içti
ınamda masraf büd cesi mi.izakC're e
dilccektiı·. 

---oooı---

GELENLER · GiDENLER 
'l'ra u z un mebusu Bn . Salise A La

n uroğlu ve .. fan i a mebu~u B üı::n ii 
Yaman Mani a d an, Cum h ur ivet ga
zete i tahrir müdiirü Feridun O~man 
İstanbulclnn seh rimize gelnıi., A~ -
dın mebusu Dr. Şakir Şener Ankara. 
dev let limanları u mum müdüı m un
vini H amid Saracoğlu lstanbula. An
kara ıntma mücad ele mıntnkası re
isi, l>r. A_ım l\I anisnya gitmişlerrlir. 

A YY ARE Sinemasında Tel. 36-46 
M~şhur rejisör FRANK CARPA tarafından vaz'ı gahne edilen en 

Büyük sinema artistleri 
JEAN ARTHUR - JAMES STEWART - LİON BARRYMORF. 

tarafından temsil edilen FRANSIZCA sözlü 

Para Beraber Gitmez 
AYRICA: 

'CIXAl'f) 'J' ıniyet inin topl antısJ 8.45-9.00 ev kadını - yemek li.,tesi, 
c Uiı lıcıfladaııbcı'i biiyii1• hfr iı:ıtelııı 12.30 program, 12,33 müzik : bera-

t·r. Rrt' '11çl~ 11cdifjimiz dana ,,flt?ı iııiıı, l::miı l'ıırdını .cırrrnlrr cemfyrfiıı - ber şarkı l ar, 12.50 ajans hnberleri. 
rl<ı·ıw olnwyıp mc:ar<lan rıl:m"llaıı taz<> dc11: 13.05 müzik: tek şarkılar. 13.20-
insan iilülo·inc a t bulıoıcluğu ::abıl<t Ynrdım S"V\'nlcr cemiyetinin umumi 14.00 mi.ızik: karışık p rogram (P i.) 
l'e .<ıthhiııc rrıpcn loriylı• tcınıaınru ff'R- heyet toplnntı:ı bugiin 2~ 4 941 c~ma 18.00 pııogram. 18.03 müzik: radyo 
bit Pclilıııi.'lffr. Kebabçı Rit·eı· ile Ü(' glinii saat on yedid2 lzmır Hnlke\•ı sa- SYViııg, kuarteti (1. Özgü r ve alc~ 
ı·i'riim §Criki A dlfyryc .'!Nlwlwrnızış- !onunda yapılacakt ı r. Toplantıya hii - böekleri), 18.aO m iizi.k : şarkı ve tür-
lcw dıı·. tiin aza d:ıvetlidir . ı külcı·, ı 9.00 müzik: fasıl hey'eti, 

ElimJ.en gazete düştü.. { \ 1,9 .~0 aj-:ıns hab~rl eri , 1_:L4 5 ko~t~ş: 
Ve b eni, ardı arkası kesilır.,!yen bir E S H d · ma : ziraat takvımi , 19 .oO muzık · 

öğürtü d erhal pençesinin içine nldı . ..n on a va ıs peşrev. taksim, şark~ ve tür kiil.er. 
Durınadan öğürüyordum! Arkadaşımız Ni:ıamedd in Nazif, 120.15 radyo gazetesı. 20.45 temsıl , 
Arkadaşlarım dn be nim g ibiydi... kôğıd ıı ı :ı lık yüzi.inden yed i l\ydır 121.30 konuşma (iktı~:ıd ~nati), 21.45 
Allah,ıml Son hafta.iar için<le me- ' miizik: radyo salon orkestrası ( Vio-

ı . neııredcmemckte olduğu gaz~tesin i l 'N A k d · d ) zar n götürdüğümü:ı. taze ö.ülcrın, • Jonist • ccip ş ııı i aııesın e , 
ben , h~psir4• de tanıyordum! Buplar- i starıbuldA yenide n neşre başlamış- 22.30 memleket saat ny-arı, ajans ha-
dan üç tnneııi ; yarı meczup bir hal- tır. ı berleri, ziraat, esham-tnhYilfLt. k:ım-

A. E. 

r °" 
Raşid Rıza Tiyatrosu 

BU AKŞAM 
Karşıy-nka MELEK sinema. ında 

BENi ÖPÜNÜZ 
KOMEDi 3 PERDE d e soka klarda gezen ve öınründe tek 1 biyo - nukut borası (fiat), 22.4;; mii_ 

bir damla su yüzü görmiyen p is vü- En Son Havadis zik : radyo salon orkestrası progra- Yerler numaralıdır 
c udlu :ıekaen beşlik bir kadml ., iki Oç KURUŞ MÜVEZZİLERDEN mının dem mı . 23.00 mtizik: d~ns mu Hi!etler GÜNDÜZ gişede 
ihtiyar ve fakir erkeğe aiddi. · 1 ziği (Pi.), 23.25-23.:lO yarınkı prog- Satılmaktadır 

Süphe yok ~:, be nim yumu§ak ek- ARAYJNlZ. rnnı ve kapanış. 

~~~~:r,i00;:r!~~ek~~!:r:~1:~n:~'ı.~~rı- • ·:ıiıt!llH!ll' llllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllll!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllpuıı~ıı~lllllllllUlllllllllllllltllllllllllll 
e tle r jnden, yaşlı bağırsaklarından ,S E L H A M R A S 1 N E M A

0
S N ~ 

cpiycC' mühim parçalar girmi -ş ola - S B U G N ~ 
cal:tı . E§ Eşi görülmemiş biı· zenginl ikte güze lliğı'ne doyulmaz n e fis ve muazzam bir program ~ 

Vnk dan yirmi küsur yıl geçtiği :::::: _ ı ~ 

halde. bu satırları yazarken h••• == B E N a

0 
~ 

icim bularuvor : hıiliı müth'ş b ir t ik - s tL.11 ~ 9F o R n fi ~ 
ıinme ve ağır bir koku bütün m ev - ::= lr-D ~ U lb ~ ~ 
cudiyetimi alt ü at e diyor; hala d urup §§ ~ 
dinlenıneden öğürüyor., ö .. ğü •. r ü .. ::= l N C l L i Z C E • 

11 
- '\ ~ 

yo .. rum !.... § Yaratanlar _ HOBERT TA YLOR • GREER GARSON · LEW A YRES $ t ~ l i!. ~ 
- --o = - 2- ~ 

Yangın yerinde yak~la
nan sabıkalılar 

= ~ §§ Ç:ltlntırc:uıın a güldür, n misilsiz b ir kome di şaheseri ~ 

~ 3 P lavracılar At Y arışlarmda ! 
Evvelki gecP emııiyet müdü,·ü Bny := F R A N s ı z C A ,. ~ 

Snid Özgüriin emriyl.e hmirin yan - § RITZ KARDEŞLER 11 ~ 
vın sah:ı<ımdn sivi l ve re~mi po lis =: Ynratanlar - Amerik.,nın 3 söhre tl i komikleri ~ 
m<'ınurl arı tnrnfından lıir tara ma § - 3 - ~ ~ 
'.':tpılımş. 15 kndar sabıkalı bulıın - := ÖKSÜZ ÖRDEK _Tabii ı·cnkli harı·kulade nefis canlı l:'esim!e r :f ~ m <ıtuı. Bunların evleri bulunmndığı S' ~ 
için ~·-angın ~nhasında yatıp kalktık- §: - 4 - ~ 
!arı anln.ıılmıştır. , .. ii fus hüviyc>t cilz- := FOKS JURNALDA en son ve en mühim HARP haber leri ve MODA ~ 
danı bulunmıy:ın bir kisi de acliiyl'ye :: Seanslar_ HATIRLA BENİ, 2- 5-8 de. PALAVRACILAR, 3,30 - 6,30 - 9,30 da ~ 
verilmiştir. Zabıt:ıcn, yangın yerin- § CUMARTESİ ve PAZAR günl eri ı ı de ve 12,30 da ilave seansları ... . ör~ 

ESRARENGİZ KATIL ( FEDAKAR KÖPEK) 
MATİNELER: ESRARENGiZ KATIL 2-5,15-.-8,15 

IPazar &Ünleri 
Para beraber gitmez 3,25- 6,25-9,20 
12,30 da ilave seans 

de bulunan sabıkalı l ar hakkıJtda b_a- =: DiKKAT H f lı .. .. d ilk enaglarda UCUZ FiY ATLA. bu muazzam programı kamılen 1 ~ 
zı tedbirler alıntnn!\ı mevzuubah~tır. =: - a tanın e r gunun e s ~ 

1 S(' ~l~ :~ ~ ~ k ?
1 ~~~~Ü~:;~·;! k ~. e k~~~: mırniı~ırüi~~ ~ft~i UJ 1111111111111111111111111uııuı1111 IUll il il l l l llll 1!1111 IJUll I unu 11111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111ıı1111 ı ı fil 

kollarını da t eftis etmıştır. 

1 
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ltttik ıer: 
1941 CFMA 

PA S 
4damlar 

11Y0toslar kimlerdir 
adetleri nelerdir? 

ve 

t.eııadıar, Pars kıuaı e
lınde mahkOmları nasıl 

Bir lngiliz filosu 
Cebelüttarıkta 

Visi, 24 (A.A.) - Fransız a.ian,ı
nın Cez3irden öğrendiğine göre Ark 
Royal tayyare gemisi ile Renown 
zırhlı,ı, beş destroyer, üç denizaltı 
\"c iki torpil n~kliye gt•nıi'i Cebelilt -
tarıka gelmiştir . 

Yeni bir lngiliz 
hizmette 

zırhlısı 

Loııdra, 24 (A.A.) - :ı5 bin ton
ltık kral jorj zırhlısının esi olan Gal
IPr Prcn~ gemİ8İ hizmete gir!lli tir . 
Ilu gemilerin zırh kalınlıyı 40 •anti
ınetre ,·olları :rn mildı•n fazla ve 
topln;ı • arni topl:ırdıın el ıha uzun 
ın~ ıızi ilidir. 

öldürürler? Singapura yeni kıtalar 
ı~iı Vn hşi gtizell ikler, korkunr geldi 

"de,?.1r. ~emleketi olan Afrikada I.ondra 211 (Rad,·o) - Sing:ıpur-
'L" ~etın 1 - · · ld • l ' ' 'ıct do"r lcnl:1:z .gırm.emı~ o ugu ela nesrcdilen resmi tclıli~P vürC'. 
llıadı· g u~u muhı m bır rol oyna - Sinırnpura ,-eni Avustııral~·a 1'1k\'i,ı·c 
~tala ~1 ını~t!ikalar mevcuddur. kıtalan gelmistir. 
• ıııo~· a buyücülük ve putpere>t - _ _ . _..,.. _ _ _ 

ıın biıı \'er isgal etmekterlir. T b k d . f 
lfe, .•ANYOTOS. LAR o ru ta evrıye aa-
•rait•la Belç~ka ko~gu,;und:ı gizli Jiyetİ oluyor 
kta ~rf ve ad ılerıne bag.ı kal

lyueu evaın eden ve ba~l-arıııd!i bir - BAS TARAFI 1 NCI SAHIFEDE
:ıı. llu bu lunan kabileler mevcucl Loııclra. 24 (A.A.) - Nairobicle hu 
. llıaknlardan biri ~Aııyoto•> adını gün ne~rerlilen resmi teblig: 

< tefrntadır. (Pars adam) manası- Kın·vetlerimiz. Dessieniıı, dı~ mü
fıenz e_kte_ ve bu kabile meıı~upla- dafaa h:ıtlarını da yarnıaı?a ve işgal• 
h,; l:eı lerıııdeıı cok daha fazl~ nıuvaffok olmuslardır . D(;,;nıan 1·ical 
>.nı-~;-lıcı \'e mut!la••ptırlar. etmekte \'e adeİi üzere ric;ıtıııı geni~ 
·\ı~~·rn'.'~lar Belçika koıııro<unun tahribat ile konımaktadır. 

•nct'· 1 
- Kongo - Lumani) mıntu. Negclli mıntaka•ındn vaziyet değis-

tı da}/.aşamakta ve kabile hudut memistir. Daha garpta kıtıılanmız lif<'
' hareklınde_ her tlirlü medeni ı'tde! rillc kabilelerinin merkezi ,,ıan l\lajiyi 
llıaktadetlerın huliıl elme,ine man · 'sgal etmi~lerdir. Bu kabileler kıt.~la
<\nYot ırlar, • ımızı "evinçle kar~ılanu~lardır. Bü -

lıla .0-~lar ta bidayetten beri Bel. tün mıntnlwlarda Habe~ \ :ıtaııperwr-

Askeri Vaziyet 
-BAŞ TARAF! 1 NCI SAHIFEDE
dirmiştir . Bu h a b e r teeyyü d e tme -
miştir. 

Almanların ıon taarruzda d a ü s
tün hava kuvvetler i kullandıkları gÖ
rülmüştiir. Bunun sebebi, Almanların 
strate jik durumlarının müıa id olma
sıdır . Çünkü bu saha Alma nyadan 
uza k değildir. B 'lhassa Yugoslavya
nın ıüratli mağlU.biyetİt bütün kuv -
vetleri bu cepheye yığmasına imki.n 
vermiştir. fngilizler için İIP vaziye t 
akridir. Bu saha adadan uzaktır. Kı
sa zamanda da tayyarı?! anavata n -
dan getirilemez. Orta şarkta d iğer 
cephe le rde d e t "\ vy a reler muharebe 
sahalarında kullanılmaktadır . 

fn g ilizl t> r az olmalarına rağmen 
cok ağır va zife lerini muvaffakıyetle 
baııarmıtlardır . 

Brestte buluna n Şarn h öst v~ 
Gnavzn a v Alm a n harp gem ile r i 11 
nci d e fa ola r a k tek r ar bombalanmış
tır . Bu gemiler in şimd'ye kada r bu
rada n ayrılıp da h a emin b ir limana 
gitmem ele r ine bakılı r sa , bu taarru z
lar esnasında haıara uğradıklarına 
hükme dilebilir. 

İtalyan radyosunun h a ber verdi -
Kine göre, Alman hücumbotları da 
Ege de nizin d e faaL;yete geçmi4tir. 
Üs şimdilik Kavala imiı . Bunlar 2 
torpille mücehhez, müdafaa vası tası 
olmıyan hücumhotlardır . Yakın Üa
lerde n harek e tler gece faaliyette bu
lunabilirler. Ejt'P denizinde :ı. dalar 
bulunması, bu botlar için çok müsa
iddir. 

A sk e r ve malume tıı.,ıyan lngiliz 
gemile rin in gündüz tayyarelerle ol
duı<-u g ibi lt'ece leri de hu botlarla 
tac iz ed ileceği an] a!ltlmaktadır. Bu 
sebeple sevkiyatın daha d n güçleşe
ceği tahmin edileb'lir. 

--- ,oon----

Gördeste ıı!ıalif tın ın ü•temleke • s; ı asetinı• 'eri dü~nıanın geri unsurlarını hırım· 
·rııiarn <lavranmışlnr \'e onları Jyj lamak ve m(inakııl<" yollannı ke<mek 

J t lı adıkları gibi kendilerini ra • <urelide fevkalade fa ideli hareketler-
~ların ı~akm:ığa mecbur etmişlerdir. de buİunuyorlar. Ziraat işleri ve meyvacılık 
~il, bil:ahşet ve şiddeti beyazlan Kahire, 24 (A.A.) - İngilizler, 
'•ı·aııa1kı~ Yerlileri korkutmakta w Tohruk ve Sollumda mah alli taarruz Görcle•teıı y;ızılıyor: 

,l'rıarnakı ~~ Aııyoto$ların gazehine uı! 'eşebbüsüııü ele almış bulunmaklnrhr- Gördes uzun senelerden beri bağ-
•• 'lrıi 1

1ç!ıı. ek_seri~·a Belçikalılarıı: ar. Tobrukta l ııgiliz kuv\'etleriııin pa- cı, tiitüıı·cü ve nıe:p·e yeti~tirir bir 
·~·\n; 0[ erını dıniı:~emektedirl~ı-. . rnrtesiyi. ~alıya bağlı~· an geceki hu -
< lıaneınosı la'. bugune ~aduı· ~ıç ~ıı· rurları ~ıdde~lı olmt~stur. Tlu h ıınıçlan memlekettir. 
tla h; ~ \akıf olnıadıgı ınzlı haır. <onra ToLruırn ııetırılmekte olan 400 Al'aziniıı inhinalı ve kıraç Iıuluıı

~nİJ>:ı~bırle~ine ba_i:tlı bulunmakta v • !<i~ilik bir esir kufilesi keıııli milletleri- ma->mdaıı hubulıaL ve toprak mah8U-
~1~rd faalı)·etlerıne, k:ılubalık mer- •ıiıı 1ayyarelcri t::rafından bonılıardı- !ünden ziyade tütüne, bağa ve mey
" k.oı·l!~ . uzak yerlerde yı<'ı)".ırı Afri- man .l'dilnıi~ti r Salı ııüııü .nopıl:ın hu- veye daha müsaiddir. Kasabanın ye-

1'1 tlır A. ı ı~cle devanı etm~ktedıı·ler. ruç :ıonuncuclur. f1u çıkı~lnr ('snusındu gUne kazanç kaynağını te~kil P:den 
'!ıl,., frık:ılının be)·ıızlara a~ırı dere- Ası•risi ital\'an olııı:ık üzer' 1500 e'iı· halıcılıgın sekiz seneden beri indira
,!l,h 'dııknt gösterdiği kesfcdildiiti :ılııınmtır. • sa yüz tutması üzerine halk bütün 
~ ~r~~.ka~i!eııin bir füTtnı if~a etti· Hab~~i•tancla Neg·fü;iln Ad is - Aba gayret ve nıesai,;ini lopMğ·a ha$rı 
~o ~la,ı,;lctıgı zaman .. Ant~.ı · o,]aı· or - 'ıaı· a gelme<i ic'n y;ırılan lıazırlıklara vak_feylemı.· ?uI.unmaktaclır. .. 
l>ı kaııa, ·~ k~.ıiu ~u~leı·ınden_ bt~goii- IP\':tm ,.diJnıekterlir. ! Kasaba,_ kuçuk _olma•ın:ı ı•e nufu
~1 tı huıa h ı~ kırnsen!n k~sf:t!'"~.ı.re :ı:n: J.oncira, 2-1. (.ı\ . A .. > -. - . L.;~ ı!dra a~.l\.1'- s~n u n. az.ı ~ g1.~1n ra~m~ı~ her sc.'ne 800 

r topı ınarnı~ olduıru bır ayın ıle gızlı •i nrnhfillerıncle bılclıl'llılı.<!ııw gore. 1 bın k ıl o t li t un yet ı ı;ürır ve lıu nıah
llu toantı yapaı:':ır. . . . Tohnıktaki iıı;'l:iliz k ı tsıları hul!iill iiı' il ,;u lü '.tk. piyasada ve. rlcğe ı.' p~ha~ ı ~~~ 

~llıa Plııntıda Jurnal edılen zencı ı- ~urnr ha~ketı ,·apmı<laı'flır. :\lannıu- Anıeıık.ııı kump.ın) .darın.ı ı e 'eılı 
!aiPle llıahküm edilir ve ba~ biiyücil 'ih şu cihet ka\'tleılilmckl"rlir ki, lnııi- 'ı ürün sırketlerine satar v.e böylece 
:ııı~ 1 ~~e,n ald ığı ilham üzerine idam •:z kıt:ılarının lıu h·ır:>kleri\°lt' bir i1"ı·- ~ıeı~1lek0elc 50? b_ın lıı:a gırer. Ba~c~, 
h.'l .nfaz edecek olnıı (Paı·s ada- 'em~ ı:ırtıf!ı sanılmamalıdır. .t}\.ı, cc\ız m.ı.hsull~ıı de_ 100 bın lı~ 
~~kın~.re~ en kısa z:ım:ın zarfında _ _,,___ l "I) a ,1 akın lııı gelıı lenrn'. .. .:der _kı 
< İda •erıne getirmesini •mreder. Tı bl b b d lııı ı.ık:ıml:u· memleket nufu,u ıle 

~llı;ın lrı Cezasının, mahkum uyuduğu ra US Om ar llnanz kıya,lanıa \'Q ayarlama )'a1ııJır~a haJ-
1.~İkar Yerine getirilmesi de şarttır. nas,/ oldu kın hakikaten lıir refah ,.e s~ıadete 
"'lbiıe •1 nı öldürmek için bu celliıdın mazhar olduğu netice;ine \·arılır . 

(ANADOLU ) 

ZABITA DA 
Eşrefpaşadıı Şalıaıı oğlu İdri-:, Ali 

kızı 16 yaşında Hatico•yi e\·in'd., alı
koyduğundan zabıtaca tutulmu•tur. 

* Hükünıd konağı önündt' Ah -
med oıi;lu <cltı yasında Hıtsaıı, iıiııdiği 
tramva)·ın lıasamaıi;ındaıı atl:ıdıib 

~ıııada müvazenesini kaybetmi:', taş
ların üzerine düşmü' \'C ayaklan ya
rala11mıştır. * Berganrnnın Çandaırlı nahiyesin-
de Barbaros mahallesinde Ahmed 
oglu Ali. çocuk mesele·inden 27 ya
'ında Gül~üm adınılaki kadını lııçak-
la yaralamıslır. * Keçecilerde Ali oğlu Abrlulla -
hl'ı üzerinde bir kama bulunmuş , 
zabıtaca mü..adere edilmiştir. 

*Karantinada 21 inci sokakla Ali 
oğlu liu~tafa, Ilayııi kurı:-n .Tehaha -
tın evinden bir kol saati, tnönı\ cad
desinde Recep oğlu Ekrem, 11.rn 0ğlu 
Alhcrtonun dükkanından bir c'ıket . 
E~refpas:ı semtinde 15 yaşında Ya -
~ar: ;\fehmecl AI'ni•ı eYinden b:ızı e~
;·a çaldıklarıııdnn tutulmuşlardır. 

Akhi.ı.;or icra >nl'n1u1·l11ritındau: 
;\lermer·~den Ahmet \'C Sıdıka vekili 

arnkat hmail Hakkı Tüzele 340 lira 
ve masarifi icnıi,·eı·c borçlu Mermere
deıı yeni cami m:;h;ıllesinde Salim oıi;lu 
Halim karısı A)'"" Durak İh>aniyc 
mahal!e,inden ::'lfehmet karısı 
Hatice Erdun, 8 o f u 1 a r mahalle
sind(• ölü Ümmü vari~leri kocası İb
rahim oglu '.\ftıstafa kendi namına a>a 
t(•teıı ve çocuklııı·ı namına vel:'t~·eten 
mutasarrıf olcluklal'l ::\!ermerede YPni 
Cami mahallesinıle kiiiıı menzilci oğlu 
\'C Hafız lbrahinı ve çoban oıi;lu Ye yol 
ile nıahdud lı.1,91 ml'lre murabbaı 
t:ıhl.ani iki fo\·kani iki od:ı)·ı müste -
mil 300 lira kıvm~linde bir bap hnıw 
ile Uzun Kara~ğaç mevkiinde vaki e
meksiz oğlu ve Paldım oğlu \'e tara -
feyni yolla nrnhducl 643:1 metre murab
lmı 100 lirn kıymztiııcle iarla ve keza 
Cinli k:ır:ıaıi;a<' nıe,·kiindc kfıin Sadık 
oğlu ve müezzin oğlu '"' Andon ve yol
la nıahıluıl 2757 metre nıumlıhaı 30 
lira kıymetinde tarla açık artırma su· 
rPtiyle para~-..ı çcı\·ri1nıc=--int.\ knrar YC

rilmistir. 
İh:;lt,~i 12 :l !141 pazari.ı'~İ günü s.a

:ıt 10 - 11 ele icra d:ıircsinM yapıla -
l'aktır. O gün hu g-ayri menkullere ko
nan kı\·nı,ltin vüzclP 7~ ine talip zuhur 
ttiğr takclirdı: ih:ıl<• edilecektir. 

Ahi halde en t'uk artıranın ta:ıhhii
dü haki kalmak üzeı·e ı:rlırnıa on güu 
uz:ıtıl:mık 21 5 !Jll pNşenbc ıtünü nın 
hanını"n kıvnıctinc bakılınaksızın her 
kaca ~ ı kar~~1 kt~t'i ih~llesi y:ıpılnraktır. 
l>~,JırıJi\(>si teslinı ıııa.~rafı alıc ı :rn ait 
..-atı~ ı:W.·~indir. :\li..iz:ıyedeye iştirnk P

clrceklerin yüzdt• 7.i> pe~· ak~ası \'C',\'U 

tcnıiııal nıeklı:hıı ibrnz etmeleri şart
tır .• \rlıı nııı ~~ ~ !! 11 tarihinden ili
h:cr ıı :ılıtıl:ıra at'tktır. t~tcklilcrin nııt
'•Y.'" n günl~nlc itı-:ı)·a mürac:ıatl:ın i-
l:'ın ·ılıınur. 15:31 

ALSANCAK 
1q·letrn&d:tıerine uygun olarak hare - -BAŞ TARAFI 1 NCI SAHiFEDE- Bu nıahsulleriıı istihsal \'e nı.':'l.·af-

1 ~• :ı/~ı ve kendilerine cPars adanı- Hedef ittihaz edilen l spaııyol rıhtı- sız elde edilm!!'i de mlbtah>ili ~ok • 
1 <ıı 21 1 ~ın verilmesine başlıca sebep mrna 36 lık nıermilel'clen iki salrn i<a- se\'indirir. 

la'aa1on11 lı:.arrı 11nda yeni açıla,. 

EGE ~el;y~rıp kıyııfeti takınması ve bu a- lıet etmişlir. Ayni toplardan iki stdvo- Zirai ve iklıs:ıdi lıak ı mclan bu ka
"'nııı:ıs e kullanacağı nıülhi~ sil:ihı kul ııun daha isabet elliği <anılnıaktnılır. um· ehemmiyeti lıaız olan bu kasa-

C ı Şarttır. Jlat'if ,.e ağır gemile r imizin topla · bada Iıaıiı ııe lıir ziraat menıunı ne 
(·~ıı~ll<iı hükınıi iıııaz ediyor riyle askeri lıürolar. clepol:ır tahrip('- de hastalıkla;•, fare ve köstcl.Ji•kler-

n:ı;,, ~: Layin edilen zenciye ba~ pa _ dilnıi~, lıir elektirik santralı. bir gar le mücadel~ için ı·a,,ıla vardır. 
~'ta ;.•nı ha'i büyücü, cinayeti yap - ,·e büyük ıı;r ia'je ve nıühınınıat depo. Z iraat deposunda mevcucl ul,luğu 
1'infj arıyan teçh izatl verir. Pars dt~· ıı.u yaıulnnştırr .... anılan den1irb.u~ zirai Je,·.ıızın1 V<' 
nııı enyapılmı' lıi r başlık ve bu bu- Ordu umumi karargahı olduğu "" - mııalecenin de bu boşluktan \'e lıa -

)'ıııı;~ıgı takdirde 0 deri ~klind~ bo· ııılaıı lıir binanın yıkıldığıııı gördüm. kımsızlık yüzünden çurüme<i \'e el
~'ı· rn~- ye ağaç kabu2'undaıı yapı lmış Bir 1l:ızol depo"una lam i->al>et kaycle- den çıkması ihtimali de \',tridıliı·. 
'tta ~!er, ayni maddeden yapılmış dildi. Euradaıı ıılev sütunlıırı yliksel- Biııııenaleyh, bir zirnat memuru-
~ ko Y~~mış bol ve uzun biı: gömlek meğe haşladı. nun ta_.l'İııiııi "ıbırsızl.ık ve istiqık!a 
'llı!. tnlegı belden baglamak ıçın kul- Sernhal ettig!miz beş gün eHııasın- lıeklerıı . 1:ı nıs:ııı guııunde ~iddetli 
D~ •n ilyaftan yapılmış bir kemer, ela biıvük , askel' nakline mah<us dörL soi'uklaı·dan ı·e esen ~imal rüzgi•
~ 1~ençe.,i şeklinde sİ\'rİ uçları bulu. H~nıt İipi tayyare dü~ürdük. Bir Dor- qııdaıı çiçekte \'l' meyvede olan b:tii
\ ~~;~· hast?n v~ 2~ santim ~zunluğun nil'e tavraı·esini deııiı.c i ıı ıneğe mec - !Ilı' v ı• ağ ı'.d ıı• t~mameıı . çıırpılmış 
~ lıııı- ~rı dort sıvrı ve ke•kın bıçakla bt;r ett'iı;. Bütün hu hııı-ekiı l bize lıir \'e zarar gornıu~tul'. :il addı hasar blı
l;l'rıa etıeneıı bu cinayet aleti teçh izatı avcı tayyaresine mal oldu. Başkaca ne yüktür. 
~el~laınaktadır. insan ve ııe ıle gemi bakımından hasar Tütün dikme hazırlıkları: 
it vat .•Anyotos• bu demirler i s ı kı yoktur. Bir haftadan beri sürekli yağan 

~lııae ~ıvri kısm ı. parmakla ~ının h i - Pnzal' akşamı. hedefimize dognı sü- yağnıurla'.da_ıı so~ıra hav'!l.lar müsaid 
~~I· l!'elecek şekılıle kol bıleklerıne ı·athı ;·ol aldığım ı z zaman, düşman ha- ı·e gtlııeşlı gıtmege ba• l amıslır. Bu 
<4ı'r. Bu uretle cel:iıt en yırtıcı hııy zırlanaıı ba"kından tamamen gafil d i. müsaid havalal'dan istifade.ve koşan 
'~h~ l d_a lıil~ _bul~nnııyan km•\•elli bir Trablıısa iki saat mesafede. iken, tay- zu.M·a t.üt.ün d ikme işledyle me-gul -
C a ı~e gı rı şmış olur. var~ dafı batan·alarının faaliyetini dur. Bulun hazırlıklar ıkmal edılm i ş 

~Ilı~ ba.<tı rd ıktan aonra Pars adam gorunce, donanma tayyarelerim izin ve tarlahıı· tamamen baskı ve siirıtü 

hususi Hastahanesi 
Sahiblt DOKTOR OPERATÖR 

A Dı L BiR 

Her tuheye aid hastalar ka~ıd Ye mil 
tehaaaıaları tJı.rafından tedav! ed ilir 

Müessesede her zaman 
dl'l rtor bulunur. T ,.1 2918 ı. t~ \~ahkiım edilen zenclnin_ bulun- harekete geçmis o lduğunu anladı m. a !tına ;ılınmı~'l ır. 

~, ~ " 0Yun etrafında dolaşmaga baş- Şeh ir tozla örtü lmüştü. İlk salvo ~ehir ıiıııııİıiııiıllllıiıiıııııiıı•••••••••••••••••••••••••• 
'\ h!k~e: g:çtiği yerde sanki oralar- üzerine düşünce ,bir toz tabakası dnha 
fand tk ı hı r pa r• dolaşnıı zehabını \'ük»eldi. i ki bacalı bi r vapuru teshi s 
llıi. lrınuk için elinıleki par" pençe- ettik. i lk endahl , diğe r gemilerimiz 
:r~~·nbdıran bastonun ucunu yere ha- için bir işaret oldu. İlk .ı·irmi beş d~ki-
~n atı rı r. Sonra ~ldüreceği _ada nı kada mukabele gör medik. Müdafıler, 
~ (jUYkusuna dal dıırı zaman bırden- tenvir fişenkleri ıı i söndürmekten baş

·Ji ~ı·ine atıla rak elindeki demirle- ka bir ~ey yapmıyorla rdı. 2;; dakika 
~lı~ huınlecle gırtlağına ve ensesine •onra filomuz Mikıınıelini deği,tir'r
~~11arak ~:ıhdamarlarını ke,er \'e ken sahil nıliclaf:ıa•ı ates açtı. Bom -
C:i 1•· ı gık deme+Ieıı öldürür. barılınrnnıu ikinci kı"mı da 25 dakika 

''<q naYeti iş ledikten sonra 'essizcıe •lil'dii. 
·-~~n Uzaklaşır ve pars izlerıni lop- Trabluslan bende kulan son intiha, 

li: bırakmay ı da ıhma! etmez. toza gömülen bir enkaz yıl(ınından ilıa-
ı41:ıesi gün ku rban ın ak raba ve ya- rettir. Ke•if dumanlar )'üheliyor, bu 
ıu,ar• \>a rs izlerini k~şfett~leri ve öl- arada kızıl alev :<ütunları ~öriil üvor 
'td·~nın bovnundakı derın yaraları dıı 

l ı~ k·kl;;ri zaman cinayetin. faili ola- Filc.ıııuz. 3 bin mil k:tteden•k büyük 
~~ıe'"-la .suMmış bir par" ılh:ım _el - lıir i~ glirmü~tür. Bu ha rekat esnasın
~ni ıt tıfak ederler ve to;,, ;•kta ızle- da gemilerimiz bir tayyare me rmisi 
°'l'ın Röı·ınaş oldukları Anyotosu ağız- dahi endaht elnıemistir. Bu ela, clona n
~~ıı a hile almak ce<nretini göstere - ma tayyarelerinin, dü•man h ava li -

( SAHiFE 3 ) 
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ll zmir Levazım Amirliği llanlarıi . . ............................................................................. ~·· ···· ········· ............ ' ......... :-
l zm ir Levazım Amir liii Satın Alma Komisyonundan : 

Aşağıda cin~ \·e miktnı, yazılı keresteni 5 ;) !J ıı günii saat (ıl\ 

dörtle µaz:,rlıkla satın alınacaktır. 
2 - Takarrur eden fiyat üzerinden yüzde on lx>ş teminut alınacaktır. 

Evsaf ve ~erııiti Beykoz As. '<ıtııı alma komi,;yonundn !'Örü -
lebilir. 

Adet 

;;oo 4. OOXO. 2QXO. 03. 12.00 M" .. 
500 4. OOXO. 20XO. 05 - :12.00 M:~ 

500 ~- ooxo. lOXO. 10 20.00 ~13 
·100 .t, OOXO. 12XO. 12 23.00 M:l 
300 4. UOXO. l 2XO. 12 8.00 113 

25 30 

lzmir Levazım Amirl iğ i Satın A lm a Komiayonund•n : 
ı - Beheri 275 kunı~ tahmin eclilen 'lO bin adet kromlu tüylü ku.nın 

derisi alınacaktır. 
2 - :\lüleahhit nam \'e hesalnna pazıırlıkla eksiltmesi 28 l 9H pa

zartesi günü saat U,30 ela kı~lacla lzmir l!.'vazım amirliği satııı 
alma komhyonuııcla yapılat'aktır. 

" ,) 

·l 
llk teminatı 5:l75 liradır. 
NumLıll('~İ sutın alma komh.;yoııunda görülebilir. 

lzmir 
1 -

Levazım Amirliğ i Satın Alma Komiayonundan: 
Aşagıda cins ve miktarı y:.::ıl malzeme 8 5 !141 glin(i "aat 
da ııaz:ırlıkla satın alınacaktıı-. 

1 ı.::o 

o .. 
Takarruı· edecek fiyat ü1Rr;nclen yüzde on be~ 
nal alınacaktır. 
Ev~af ve şeraiti her gün n1C>zklır kon1isyond:ı görül<'hilir. 

Adet 

%1)0 

2ıl 

00 
300 
12~0 

1,5 kilometre 1.5 m m kutnınıla bağ teli 
ıııo kilom~lre :ını nı galrnnizli ç!pl:ık ırl 

2 N'o. lu fincan Ye deve lıo.nıtı 
Aihıç hurırusu 

.ı. takım planga takımı 
l rtilıat bonı,;u 
T>irek va,ıfnanıesine 

tPn1i -

DenizyoUarı lzmir şubesinden: 
idaremize aid konak \ apur i>kele•inde k<ıiıı deniz l!azinosund:ı ya

pılacak caınekıin ilıİ\'!'s• 22-4-9.Jl tarihinclen itibaren eksiltmeye ko
nulmustur. 

1'ksiltnıe 9 mayı' tarihıııe tesadüf eden cuma günü sımt 15 de dev
l11t denizyolları 1zn1ir ~uhe~i lıina:->ıııcla satın aln1a komisyonu huzurun
da yapılacaktıı-. Muhammen lıede'i -650,:~o- altı yüz elli lira otuz ku
ı us muvakkat \emil' ı( ak~a,;ı da -48,78- kırk <ekiz lira yotmi~ sekiz kıı
ruslur. 

Sartnanıesı bil:i bo'clel kıirfez rnpurlan ~efliğiııdeıı verilir. 
f•teklilerin ihale ıtünü kanuni evrakı nıü,lıitelNiylo beraber komsiyo_ 

yuna müraca:ıtlal'ı 25 1 1536 

inhisarlar urr~um - müdürlü2'ün
den: 

l 

.. .. -

1-

r .. -

I~t·~if, ~:ırtn:ınır \'t' planı nıutibinctl iılarrınizin Tt·kirdağ~ ~:ır:ıp 

fahrika:\ında yaptırneaJ!ı tuı!la b;1c·a in::.ası i~i k;._tJHtlı zarf ıısu1ü 
i~ ek.:;, i ltıne.\<' konmuştıır. 

Ke~if J)('dt' i 17"ili0 lira ~;i i zdt• ,\'t:'cli buçuk nıu\·akk:-ıt tt•nıin:ıtı 11 17 
li rnclı r. 
F:k<iltııw 12 5 \J 11 p:ızarlesi günii saat mı beşle Kabatıışt;ı L<'
vazını vcı nı:ıl ı :I\ l'at ş be~ !nclek :ılını konıi:;;;yontın<la yapıl:ı -

cakln. 
Şartnaıne le\·aznn 
mıidiirlüklN ııd ·n, 
ııabilil'. 

~uh·e =--i VPZnesind~n ve izn1ir. Ankara ha~ 
Tekinlağ nıücllil'liiğüncleıı 87 kurusa alı 

~Hiu:ıkasııy:• gire,·eklt•ı· nııihüı lü trklıf mektuplarım kanuni \'e
~:ıikl,1 riizdı• 7,'i ~,.ii,·cnn1!l para:-;1111 \'t• ~artnanı•:-.ınin cF,. fıkra

~ııu1a y. l'ılı \c•:•aiki ihti\'a f'd \k kapalı zarflarını ihale ~iinü 
~ksillnıe :4a:ıtııHhın bır ~nat t'\"\'PlinP knrlar kon1ı. ... ,·on haskanlı-
g-ını. nı:oklıuz muk.ıbilinılo wrın<'leri l:izımdır. . • 

2fi 2~ ] 15~2 ~162 

inhisarlar Çamaltı tuzlası mü
dürlüğünden: 
!:'~n<'Yi 60 liı.ı muh,•mnıen bedeli 

;; !Jl2 ye k,ulıır talibine ihale•i 15 

llıtı:5tur. 

icarlı Tuzlıımız kasap dükkanının 31 ı 
gün nıüclcletle açık :ırtırmnya konul-

lloı baptaki hu,u>i ~artııame her ıtün nıüılürlliyiimüzcle görülebilir. t,,_ 
tekl:i lrrin r; 7,5 mm·:ıkk:ıt 1eminal :ıkı;~lrri)·lt• lıidikte 2 5 941 tarihine 
nıii<:ı<lif Cıını:: güııü "ı:ıt 1~ ele Tuzlaıl.ı nıüte~ekkil konıi•yon:ı miirnc:ı:ıt-
l:ırı ;ı:ın oluııııı-. 17 21 25 (1128) 

T. iş Bankası 
Küçük Tasarruf Hesapları 

7947 ikramiy e Panı 

Keş idele r : 4 Şubat, 2 Mayıs, 1 Ağustos, 3 Ikinci

1 
3 
2 
4 
8 

35 
80 
~00 

teşrin tarihlerinde yapılır 

1941 
Adet 
• 
• 
c 

• 
• 
• 
• 

2000 
1000 

750 
500 
250 
100 

50 
20 

İkramiyeleri 
Liralık _ 2000.- L'rı• 

< 

• 
c 

• 
• 
c 

• 

-
-
= 
= 
= 
= 
= 

3000.-
1500 . 
2000.-
2000.-
3500.-
4000.-
6000.-

• 
• 
• 
• 
• 
• 
< --------- ---

TU.rk İY• 1, fta ı ıkaen,a p -..-a ya.tırm• 1r. 1 a ya. J nıs pa'·" Li..riktirmft •• 
f ... I ... 1 ~, • • • ln••T ••" İ .... ...-.a nrf 111 t • 1iin f7 f .1 ... ~ ... .,.-.i,. ... 1 .... . ..,. ..,-..,.., 

r --:-ı 
Ha!}• Zeytnnyağından mam~l 1 
Omer Muharrem 

Dok t 

Behçet 
o r 

Uz 
"er. manlarını mukabil harekete m~ydan 
~·k ff ınd. Çı ·ıı makamatı, lıu kabile efra - \'ermeden yakalıımağa mu va ak ol -

·~ıe;~ bir çoğunu icrayı faaliyet et - cluğunu gösterir. 
Otel - G ·ız " no - Lokanta V'<! Pasta hanesi Çamaşır Sabunu Çocuk Hastalıkları 

lVI Ü tehassısı 
Hastaların ı 11,30 dan bire kadar 

Beyler sokağında Ahenk matbaası 
ganında kabul sdu. ı 

1 ; 1• sırada yakhynrak derhal idam ---
t;~ış olduğu h alde bu kanlı cinayet her lıiriniıı yirmi otuzar adam öldü r -

taınamen önilne geçmeğe muvaf- müş olmak şerefiy le hayata veda ettik
blaınalllJitır. i dama ınahkiım edi- !er ini itiraf etm işler ve ölümü lıüyük 
U Anyotoslar son nefeslerinde bir tevekkül ile karşılamışlard ı r. 

Ege bölgesinin en muhteşem biricik müesesesidir TOPTAN KiLOSU 

MODERN KONFOR. TEMiZLiK VE SÜRATLI SERViS ' 35 Kuruştur 

• 
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ıngil iz milletinin göster. 
diği soğukkanlılık 

M a tbua t v aziyetin .ciddi 
olduğunu !saklamıyor , 
Loııdra, 21 (A.A.) l11g.Lz nııll··-

ti. Çörçilin dünkü bey:ınatına uyp:uıı 
nl:ırak. muzafferi)·et knr~ıs111d:ı oldu
ğu gibi h~1.imet knr~ısııı<l:ı cln «oğıık -
kanlılığını gii>lermistir. 

Zincirleme 
ihtikar 

Makaracılar tevkif 
edildile r 

İstanbul, 2 l (Hıısu•il - Sahmon 
adında bil' makara f:ıhrikatörlinlin 
liç tiiccal'la anla~r.rak zencirle>me 
ihtik,lr ;·aplıkları :uıla~ılmıstıı·. Ta -
cirler '"' falırikatiir tı,,·kif edilmi"
ltrclir. 

Viyana göriiş
meleri 

BALKANLARIN HUOUOL:NU 
ÇiZMEK ÇOK GUÇMUŞ ! 

B ·l'lin, 2 l (A.A.) Yar ' '' -<ml 

Boğazların kontrolü 
Almanya böyle bir ta

lepte bulunmadığını 
bildiriyor 

Istanbul kadınları da 
faaliyete geçtiler 

bir menbadan bildirilinır: 

l\tatlıu:ıt. \'aziyNin ,·nlı:ınwtinı ili
ı af etmt:klt• ht.•ı-al.Jt.•t, i'uııan rı·philsin

d•• ricat111 intizamla y:ıpıldı!mıı ' '" clii'
ınarıü z~ıyi:ıl VC'rdirifdigini kn_vdeyf(l . 
m<•ktedir. 

- oo·o---

İtalya hnriri~·e 11:ızıi·ı k o ı rL c 'i nno
m\n Hitlere yaptığ ı z i ,,·ım· t ,. , \ 0 i;•ana 
<la Fon Rilı ~ ntropla olan k<>•lihmu-
l:m. nl'~liııin siyasi mahfil!. ri ı • :I , , nla Berlin , 24 (A.A.) - Yarı rl'Bmi 
ka ill' k:ırsıl:ınmıslır. ,\lnı:tıı h:. r ici,·c ı.·r kaynaktan bildiriliyoı· : 

:, Yeni Yunan cephesinin .:ı~,~~11{,;'.,'.~;;~i~;;.\';,<' 1 '"ik'i"h},',11~:':. ;·,'.'.'.n::~: Almanların Çanakkale v e Kara-

Yüz güzide bayan, her vazifecl 
çalışmak üzere ismini yazdırcl 

yarılmadtg~ l bildiriliyor zıı·ı ara>ınd:tki müzakcn•lc•r. Y•ııros- deniz boğazlarının kontrölünü iıte
lst:ıııbul, 24 (Hususi) - lxtaıılıul zifclel' t:ıbinı edilecektir. 

yardım •everle:• komite•i, pazartesi ~imd iıkıı yüz güzide k:ıdıııın 
günü parti s:ılomınd:ı u~u;-ni bir rnliYt' bildirilnıi~tir. Bunbr, ,·ı Libya haclioelcrincleıı bahseden gn. 

z~ tler, Trnlılu .,garp lıomb:ırclımanı il<' 
İngiliz clonanm:ısıııın taarruz kudreti
ni nıııhafaza t}ttiğini yaznıaktrlllıl' -
kır. 

lavy•ınııı hezim eti n Hırrnt d ·" \'leti- diği hakkındaki haberler, bugün 
- Ba,tarfı 1 nci Sahifede - nin kunılmn'ı üzeriıie nrta\ '' .·ıkan Alman ha riciye nezare tinde. düş

!; ıldıkları :ıfnr zayiatııı da sebebiyet arazi nıeselele~inıl~ krrt'i lıiı· ,ı e tice- manın bir şaşırtma manevra sı ıu -
b l d • ·ı ı ·ı ı· \P ,· nı·mağı istihdaf etmHiı'. D>I mü-

toplantı y:ıp:ıcaktır. Bu ıçtı:n:ıd:ı, 

1 

k " ·r 1 1 ki t 
,·nt:ııı miidaf:ıa<ında erkeğinin y11nı- er ner vazı ece ca ış:ıca arı 
ba•ında ~alrnac:ık kadınlaı·•m1 z :ı va- dirmi~lerdir. 

ltuZYl·letiıı yrıl'dıtııııı artırılac.aj{ı 
h:ıkkınd"ld b<'vanatı \°C \'adaııdın in . 
g-iliz - 1\n1<1 ı-ik:uı n1G :-< tcrPk ;11uk:ıdclt1 ı·:t
tını lt·barliz ctlirt' n ° nulktı, iııgiliz t•f
kürını te~ci \'l' takviye- Plt11İ:$lİl'. s{'ll 
.Jorj milli uaymm günliıl<' te;adüf <+ 
nıesi itılı:ıriyle Rtız\'clt w elçinin sö1.
lcri daha kı;· nwtli bir maııil ifadP ~t -
nwkteclir. 

1'aymi~, vaziyt·tln çok ciddi olduğn
nu yazmakt:ı. lııgilizlel'İn mazide el<• 
rnli~k iil Ye çelin nıücadelelcrdeıı :->onr: ı 
muzaffer oldukl:ınnı kaı·del'l ~nıckle -
rlir. Tayıııis nıakal~s i ni. \·a):landın ln
J!İliz nıilletinin gcnı vnrulnı:ız, hür hiı 
millet otdıı~u hakkmclaki sözleri.\·lı 
inııiliz - Amerikan mfü;tcr<'k nıukarlde
nıtı hakkındaki rünı!«lı•riııi ka; ıl ile 
h i tirnı ~ktcdir. 

Mareşal Peteni tehdid~~ 
edigorıar 

Almanlar, Portekize ln
gilizlerin asker çıkar
ması ihtimalinden en-

dişe ediyorlarmış 

l'l'rmi' u un ugu bı < irı mel<tN ır. ., re tinde tavı if edilmiştir. 
~lültecilerin nrdij!İ haberlere güre, rnl.erclt-r dah:ı ziyade iptidai m:ıhi-
ltoınanyay:ı geri çekilen lıir Alman )"<'llt' olmııstur. P.u husıısta P.• rliııin Bir ıuale cevaben Alman har\ci-
zı rhlı !'ırk . ısı, ins:ın ve m:ılzem o ola- ~ i .va < i m:ıhfillrri, B.ılkanl:ır111 <liin - ye nezar.,tinde denilmiştir ki : 

1 1 1 · t · yatla hutlucll:ll'I cizilm~ • i en .•.•iil' •ak )'ÜZ<,. :ı lnııs ı«s zayı:ı \'l'rnııs- - Bu lıabe,rler Almanyanın Is -
nıınl:tkal:ıı .. tnıı lıiı·i olıluimnn b y<lr-

tiı·. YUNAN RESMi TEBLİ~İ ıli~·OJ'J:ır. panya üzerinde tazyık yaptı~ı ne-
Aliııa. :ı l (A.A .. ) _ 181 numaralı __ ooo--- viden haberlere dahildir. Bu gibi 

ha ber ler çıkarmakla Yunani~tandıı-
Yuııa1t l'C><ml tebliği: Fran d k' t I b I . Yııgo"lav~«t ce>phe•inin inhilali ve sa a 1 a e e erı. ki elim had'aelerden nazarı dikkati 
.\rıınvııdlukda uultıııan kıtalnnmı - başka taraflara çekmek ve ayni za-
z ın al'klldaıı tchditl l'llilme;i <eri lıiı· miz Berıı·nde manda yeni sahalarda yeni karışık-

Mütareke dün Seli
nikte imzalanmış 

Yunan o r dusu A l man 

ilerleyişi yüz ünden 

t e sli m olmuştur 
~ , , kilnıc yapınaklıi(ımızı icap dtir- !ıklar ihdas edilmek isteniyor. 
ı !listir. Ricat etmekte olan kıtaatı - ı •·--------------·' I Berlin, 24 (A.A.) - Bir hususi r.ıu-

. . 'h b 1 Berlin, ::?l (A.A.) - P:ıristen gelen Jt } ı • • h:'bı·ı· l>ı·ıcıı·ı·ı· "or·. .. 1 ızı Ye gerımizL vuran n11 vet·ın o ~' .., 
lı '. t\"<l kll\'Vetleri, Arnııvudluk cephe- Türk tıılelırl ri nerline Yarmı~lardır. a yan va ısı ~;pir ordusunun teslimini İ talyan -
,i ndeki Yunan ku\'vellcl'inin l!HFi Tlirk t;ılelderi çarşanha ak~amı Kö•- lar Almanlnrdnn 12 sn:ıt evve l habe r 
müsavi Alınan ve ltalyan kuv\'etleıi- tence yolu il<' İ;tnnbnla hnr<'ket NlecC'k tes}• J k vermislcrdir. 
·~ .. kaı·" mücadele)'<' deYamını ı:iic - lc•rdir. ım o ma ltal~·anların Yıınnıı cephesini hic 
k stirnıiö n• 20 nisan akşamı .nıka - a a a bir znmnn yarmai(a mnvııffak olam:ı-
" ıda zikn·di:cıı ku,·vellerimizin Al - ---- ıstemıştı dıkları ve Epir ordusunun y:ıplığı ri-
ın an kıı,·,·l'llerioe teslimini int:lf' et- leketlercle bu l acaklaı•ı ınah,uliila catin yalııız Alman iler i hareketinden 
: nistiı·. g(iveni;·orl:ır. Almanhu', girdikleri Fakat Roma muvafakat doğan sevkulcey~i vaziyetin icabı oldu-

're,Jim aııın'l k:ıtlar ltaly:ınlnr Yu köylerde ewcır, ha\'vanl:ırı müs:ıde- ğu kaydcdilmekkdir. 
"il toprakl:ırınn giı·m,.mi,. htıcltıılda ı·e ediyorlar. . etmeyince Çarpışnzoğa Ayni müddet iciııdc Alman ileri ha-

,ı •rdurıılmusıur. • Alman tan·:ıreleri, hatlarımız ge- k d" r!'keti İt:ılyan ileri hııreketindeıı on 
Yunanistanda bir Türk ş ileb ine de rileı•iııdeki ha,·:ı meydanlarımıza da arar Ver l bir defa ,eri olmuştur. 
hücum e<rlmiş hücum etmektedirlCI'. Bilhassa geri Lonclrıı, 2.\ (A.A.) _ l!abesistan _ Y~b:ıııcı ı::ızell<'ri':, Hitler ve ~ltı~-
Atina, 21 (A.A.) - !Cıııni\" <•t ııe - IN'de mtn·a"ala yoliıırını tahribe c:ı-ıdııki it:ıl.nın valii umumisi Dük D'aos- s~hıı hakkında m~ılıımat '.".e~~ıelerı, 

.aretinin te>lıliği: lışıyorl:n·. Yunanistan ela <iYillerin • tanııı teslim talebi hakkında su ma!fı _ R:bbenlropun \'e Cıanonun goru~mele-
Alman t:ıyyareleri dün cl:dgalar kol'kunç tayyarr seslerine, brımha mat yerilnıektedi r . · rini bildi rmderi ve nihayet yabanc ılar 

ı:ıliııde Pire, Salamiıı, Atik "" Jf e- taı"<ıkal:ırın:ı ne bliyiik cesaretli' ta· 15 nisanda Dükiin ht!su,ı bir m(i _ la yapılacak mülakatları haber verme 
: ula mıııtakalarıııa hücum etmisler- hanınıü} gö~ter?ikl~ı•ine sahid 01 - nıe>sili tayyare ile Hartu ma gelmiş ve !eri yasak eclilmi~tir. ~ ksi .hareket e-

Zurih, 24 (A.A.) - Nııye Zuru - . ı.i r. Atılan bombnhlr deniz '"'"'tala- dunı. lıına~ mılletı, altı aydır harp göriismek istediğini, Dükün teslim şar t ~lenler_h:ıkkınd:ı askcrı sır ıf~:m suçu 
her gazete,inin Vişi muhabiri bildi- mın va bazı t e si> ııta oicluk~a 1ıacar i- ,eıııde oldugu halde bükü lmez t~<a- tarını ögrenmek ıırzusunda olduğunu ılc tnkıbıı1 y:ıp ı l:ıc:ıktır. 
riyor: " ' ev iemistit". Zayiat tızclır . flir Al- ret gö•teriyor_. Y.unani<tandaki mü- bildil'miştir . Bunun ü7.erinc kendisine Rom:ı, 2·1 (A.A.) _ Stefaıı!: 

Almanlar, nı-:ıre~al Peteni, Lamlı "ll:ln 'tayya;·esi Ege denizinde IJir nıla- c:ıclelennı. ne~ıc.es, ~e olt'.:~a 'l ' stın , biliikaydü~art teslim talebi bildirilmi~- Epir ve :.\Iakedony:ıd:ıki Yunan or-
knbineye almazs:ı Yugosl:ıvraııın a- ,., cllismü:; ü~ ki:;iden m<in•kkc 1 ı ohn \ unan mıll~tının gosterdıgı bu cesa- tir. du'!ınun teslimi hakkında mütareke, 
kibeti ile tehclid etmektedirler. Por- ınür~tleba t ı e' ir ulilmistiı·Korent~ de r et unutulmıya. caktır. Bu muazzam 17 ni~anda bu mümessil tek rar Har- Alman, !tai,·an ve Yu nan a5keri rnü-
tekiz ve lspanya mescle•i lıüyiik e- ı b l ı d h ı t ı ı b lh d h 1 • ' ıom a a ı mı~sa a asar o ma-nış ır. t ıı~man :ıra, ı assa a a ev,·e ·"'"· tunıa gelerek, bu sa rllar Romaya gön- messill<'ri tarafından Seliiniktc hakim 
hemmiyeti haiz değildir. Anc,ık Al- Dafi bataryalar üç Alman t:ı;·.rnresi ııavudlu.~da İtalyanlnra bu l;:•r!nr de l'i!cceğindcn tahriren bildirilmesini mevkide bulunan Tepe rnahallesind~ 
manlar, İngilizlerin Portckize nsker <lüsürmü•lcrclir. Diğer düşman tıı)' - 11_zu~~.muddet nn<ıl tahammül .C>'Ö,te- tı:lep ·~tmi~lir. '.\faresa! Listin ikametine tahsis olu -
~ıkarncakl-:ırı hakkında Amerikan ı · ,,., b b 1 ı ı ı ld h t t k · k" · .' ,re erı ·'' osu om :ı :ım1' arcı:· 1 ıgı.ne .. ayre e meme· ım ar.•ız- Kendisine şu nota verilmiştir: nan yilJi\d:ı imz:ılanmıştı r. Ordunun 
nıenbalarından gelen h:ılıerler doln- Az hasar ,·ardır. Lo.rnnda demirli bu cin·. ('ılnku Yunnıı o~dusıı her bakını. l n•ani.ı·etin menfaatler i nnmın:ı, te,]ı' mı· ,·~;n 22 ni~nnda ":ın"a ve Lli r i-
,.ısi«le endis.e tluvmaktrıtlırlar. ı ı ·ı · k ·ı ı · ı \ · l k ı T ki ' · ı ' ' , , tınan ıi,. üı· ş ı e ııııe c e ' ınıan tan no ·•aııc ı r. '.' il · ıırı ı·oklur. Ar- orta '""k inl!' il iz ordulnrı l.ıaşkum:ın - sacla dah :ı ~vvel iptirl a1 gö rli ~m«lcr Y•l-ço" rçı'I kamarada ba i.!lV\'Rrekri hücum ('! ın i• V(' hoınlm- llllVll ıl iuk Ccphc•ınde,. :eph~d:n c.ı - dan vekili ~ıfatiy Je ita ly:ın ordU~UnUn pılmiŞ!Jr. 

U• ı., ; .. atnıı.<Lır ··a da bir nPl icP :ıl a nıa - kan Yun :ı n :: s kerlcrının lıHkın bır lıihl kanlüsart •ilahlnrıııı teslim etme-

tt b 1 d 
ını~lardır. h'.~lcle_ .rol kPn:ırlaı·ına u_znndıklarıııı sini tal~p eder im. gana a U un U Röyter muhabirir: n intibaları: n:urd_unı., . Yunnn a~kerlerınin techiza- Ş:ııki .Hrikadaki it:ılyan kuv\·etleri 
. Londra, 21 (A.A.) - Röyt • r njnn- tı, bır tufek \'C bır anır kur,ı:u<lıın silil hlarıııı bırakmadıklal' ı takdirde 

Londm, 21 (A .A.) - Yakın <al'k ıaın, Yıınanislandaki İngiliz kuv - ilrnret.ti_. . İngiliz kumnnclanhğı işga l edi lmemiş 
G. Blansin 

ahvali hakkında başvekil Çöt'çiltien \'elleri nezdinde lııılunan nıuh:ıhiri l ngılız kıtalnrı , son ~ekılme harek<'- tıölgelerdc si\'il italvanlarııı himnvesi 
izahat talelıedt•n Avıım kamura · ıııa, Yunanist:ıııd:ı bir mahalden 1Jildiri - .ini ele bii;·iik bir cesarell<' . .raptı" T ~. - hususunda hiç bir m

0

esuliyet kalıul ~dl'- Veyvelin muavinliğine 
Çiirçil ~u beyanatta lııılıınmu~Lur. ı· rır: <:ılyn ova.o!ntla kalıı 1mlı~ .bır knfılrıı!n ıll<'Z l lııly:ın kvvetler i te:ılim oluncıy:ı 

- Her hangi lıiı· müzııken.,iıı imıı:ıı'<ıtnl'lıık kun·,.llrri, )'eni nw\'. :ırasıııda lıır k:ımyonda ıdım . Her sı>.ı·ın kadar Br i tnıwn onlusıı nıııhareb•·ı·e t ayin edildi 
veyn izah<ıtııı bu nııııtak:ı l ardakı ıı:ı. ., ;:erine <:t-ldltlikleıı 80111·:1 d ı Alman ne kadar muntazam ;·apıldığını lıu ra- ılevnın •'<lrcc•ktii·. · Londr:ı, 24 (A.A.) _ Gen l'l·:ıl 
zik vaziyeti i~kiıl t•dehilir V<' mtit!t•- il , ı·i koll:ırını !ıırp:ılamakta :.ıiııı - da gördüm Yollarda kur•unla r ve !ıoııı Knning:ım Blansin , oı•ta şark Jngiliz kuvvetleri 
fik orclul:ırıııııı muvaf'fakıyetlt•riııt• kilrlık gü,tP ~ İ\ orlar. Almanların, ba larla tııhrip e•.lilnıis kn mrnnlar lıı - Bir wy:ı iki gün suııra, Diik D':ıost:ı baş ku nıand :ın ve kill iğin e tayin edil-
zar:ır ver~cek ııelictler doi(urnLiliı-. y "kııı bir zanı:ında. bıı h:ıllıır:ı kar- rakıld ığı h alık eekilm~ ınunt.ızanı •>I - nııı bıı talepl<' r i kabul etme.liği ve ~ar mişt i r. Gene ral Veyvcl, birbirinden 

Li<ltrlerden !lor Bdi~ıı. P.tleıı ·n ş • geni~ lıir hiicıınıtı bekleniyor Di- 'nuşttı. pı~nı aj(:ı devanı edcceğı kıı rarı bildi - çok uzak cephelerde harbeden ordu-
ya kın ~arkt:ıki sehayat ve intibaları zimkilerin kunei maııc\'i,,·elcri cok ;\fuhaı·cb..•de nım·:ıff:ık olamamn'i- rilmi, \'e •ivil halkın himayesi mc~uli- lamı icl are8i i~ in , ke ndi kendine ka
hakkınd:ı izah-:ıt istemiştir. fütşvekil ı,1"dir. Alman hyyarclcri, h:ıtl:ırıını- ıı:ı rağmen Yunaıı halkında Yugo~ıav- ·,etiııin ingilizlere raci bulııııduğu kay. nır alabilecek bi r muavin da ha is
bu talebe ~u ceı·:ıbı vermiştir: zı \'C ;reı·i1eı·imizi •:ıb:ıhtnıı almama ,·aya kar8 ı de r in bir «'nıpati cluyıı l ıı - clo l unnıu~tu r. tem i~ ve general Blnnsin bu tn leJl 

Hagf aua Alman garı 
uıarı getirildi 

Alman tayyarecileri h'. 
gemiye hücum eın rı 

almışlar 
Uayf:ı, 24 (A.A.) - BııraY, 

ı,•ıı bir İngiliz ha,t-ahane gemi» 
r:ıh Alman ,.e haly:ı n :ıskerl erir 
tirm i.~t ir . Ilunla r v:ıpura bindir> 
ken, Alman tayyareler in in ha~ 
n~ gemi"ine pike hüc umlar yaı>~ 
rıııı e.,irler söylemi.~] erdir. Bu .~ 
mu yapan be-~ Alman tayyare>" 
m:ın müdaf:ıa•ı tarafınd an dil· 
nıli ~tü r. Esir edilen Alman tay)'~ 
lr l'i, her gemiye h iicum hakkın ' 
rııir alnıı~ o lduk l arını bil d irmi~le 

----<ooo---

Maltaya şidde~ 
hücum yapıldı 

Dafi bataryalar bir Y~ 
kersi hasara uğrattı 
~[alta, 2•1 (A.A.) - Resmı tc 
Sa lı a kşamı bir çok Meser $!ll1 

ma ıı t:ıyy'!lresi sahil açıkl:ılllndD 
l'a k müdafaa teşkilatını şaşırlııl 
ealışmıştır. Yıın k ers 88 ti pi tıM 
rinde uçarak bir kaç bomba ' 
~a d a buni"lr denize dü şmüştlif 
tayyare da ha sonra yü ks.e kte ıı 
rnk keşif har eketi yapml.'ltır. 

Gece Yunkern 88 ve H anikrl 
y:ırcleri Adny:ı şid detli biıı :ık ıP 
rnış l rı rdır. Bir cok tenvir fi.~engi, 
ha ve mayin iı tılm ıstı r. H usufi 
ınetgiihlarda haga r fazladır. Ui' 
kayıpt ı r . Enkaz altında kalnd•~~ 
ıııl makt:ıd ır. Dört nğır y:ıralı ,.,,. 
Tib Yunker:ı 88 projöktör ı ş ığ ı 
alınarak batıırya l arl a hasnr:ı ı• 
tılm ı ştır. Bataryal:ır bu a kındn 
yli!.. r:ıaliyet gö~te>rmiştir . 
Ç :ıı·~:ın ba sabahı iki a l :ı rnı 

' eri lm iştir . A vc ıl aı· h imnyc~ 
Yunkers tannrPIPrinin ada o• 
''" d olaşt ı k İ;rı ırörillmüştür. 'f:ı) 
rt'IH ~a hi li a"nmamıştır. ~elic' 
li değildi r. Öiileden sonra bir n' 
Hrilmistir. 

- Edenin "eyahati ile :ılıikadar k-: dıır bomb:ırdım:ın ediyorlaı. Al - rnr. En mııj!lı1biyetin 'ebebi kolayca $öz(in" inanılır kiıııse'lerin söyledik- üze rine tnyin ed ilmistir . 
olan hıidiselerin meclis tarnfınd:ın ıııanlara e; ir düstüktcıı sonra k:ıt•an :rnlnsılı;·or. Çünkü c;ki hükünıet ve !erine göre, l talyanla r, Cima mıntaka- N 'S 
müzakeresi istenilen esa< nıes~lelrre ik: fnp-iliz neferinin anlailığııı~ ıı"İi - !ll"<'ll' Pol dü,m:ınlarla unı,mustu. Yu ·mıda ,,,·leri pkmaktad ırl:ır. lngiliz- ---000--- e vyork belediye rel 
sıkı sıkıya lıağlı oldugou m(italea-ııı- ı· . cliisnınn ıı:ıkliyl' kol!:ırını hi:nan- l(Oslavya p:ıkta giı·nıi8ti. Te~lim.olmtı'- !"rin bu m ı nt:ıkalanla kılalal'J hufun- BiR MUAViN KRUVAZÖR n i n nutku 
dayım . :\I ecl is lrnnbrı isle!' aleni, is- n· katlanııı:ım:ıkt:ıclır Alnıanlaı·, rİı:ı l lıı . l~te bundan sonra v:ıZİ)'Pt öğrenilir ıııadığı k:ınlolıınnı:ıkt:ıd ı r. 
ter hafi celsede obun tam:ımiyle zc me ile topl:ırı. nakil \'asıtaların! ve ;g-rcnilmez h:ılkt:ın kopan gale,·an ıhı- TORPiLLENDi AMERiKA SAHiLLERiNi ~~ 
müzakere etıııelidiı·. l<ınkları, k~rm:ıkarısık, ywııılar ha- rnlmu~tu. Bu hfıd:se 27 martta ct• ı.,~ - lı nnrak Iıir hafla geçmişli . 

Umumun menfaati il e telif 0 d'l e lıi- 1 tinde lııı•ilkmakt:ı m:ıhzur ııörmüyor_ ı·an dmislir. Kral P h·er w veni hiikü- Frık:ıt ne olursa olsun, Yugoslnvya Londra, 2·1 (A.A.) - A mi rallık da- MÜDAFAA ETMEK LAZIM 
lecek en kı<a alide ve olup bitenler hr. Ta bil bıınlar lıı.\'. arelt·ı·im;ı irin met. bo~Iİ.ığıı cloldurı~ak iriİı elinılen urt:ı "ırkta miicadele,·e devanı edecek- ire"inin celıliği : ~ 
hakkında hükümetin m:ıkul ı·c tanı !!iizel bir hedef teşkil C'di.rnr. r.eııe LJ"elcni yapm ı ~lar l'C' fakat "üıhakkuku l! ı · . Kr:ıl ve hükümel mm·akkat lıir z:ı- 16644 tonluk Roçpntana mii«'llılh Nevyork, 24 (A.A. ) - Nevyor~, 
bir izahatta bulunalıileceği en kısa lııı a'kerlerin söyl ediklerine riiı·c , inıkan;ız bi r halle knrş ı laşmışlarclır. mrın için ayrıldığ ı memleket inde S ırp, lngilir. tica ret gemisi to rpillener~k bat- tediye reisi Laguardiya, Pataade .. 
zamand-:ı meclise nıüzakrre iır;:ıtı ı ım:ın a:<kerlerini~ eok :ız yi ·eerği ,; Nisanda Al manya Yıııroslm·yayn hü- l! ın·:ıt w Slovenle r in müzahareline nı ı ~tı ı·. Ölenlerin yakın :ıkr:ıbul an ha- bir nutuk ıöyliyerek demiıtir Jı~ 
\"erilecektir. 1 ,.'.lrdır. llunlar .. zaptedecrkleri nırm cum ediııcr. h ükü met idareyi ele nln- c·nıindir . bt> rd:ır edilıııişti r. - Amerika ve Ka nada, yaln ı' 
Muh~azakirbirmebu,unwnh&. •~~~~~~~~~=~===~~~~~~~~~~~~~~~~==~~=======::::~~~~::~:::~---••t~rıAm~b .. ~11~~~~~ d ~-<~lerrn vahametinden Uah<otme:<i 1 - Pek aliL! Arzu ettiğin _mem,urları ı* '- - Nerede kemti~i? değil, ıahillerinden ısoo kilo"' t' 

üzerine, Çöı·çil: :ıl \'e i~iııe bal,!. Den mevkı mustah - 1 VATAN AŞK 1 - Y:ızı hane•incle! iler isini de, yani 1aatta 500 kilo".'.ıı 
- llu hadiselerin vahameti vesai- ' hm komutanlığı va"tasiyle Seh\nik-

1 

:"lovell i y-nzıhnneye girer girmez yapan bir tayya re ile 3 saat il• ' ' 
resi hakkındaki nisl:ırt ölçümüzü t ki bütün kam kollan emrinize ama - ve yüzha~ı Renenin ~ehresini n rengin - mesafeyi de müdafaaya hazırl•~ 
kaydetmiyelim. ' .ı,. kılacağım. den hayırlı bir iş i ~ in ~ağı rılmndı - l ı dırlar. 
Demiş \'e a l kı~l:ınnııslır. 1 Rene, derhal ayrıldı ve faaliyete geç - ğın ı derha l kavradı. Ruzvelt ve 'Makinziking ar••ı' 

A k l "k . J 'h ti. Sivil kıyafete girerek iki ıııem~ıı·ln Karım senı· uakalıgorum casussun Pa kat aklın a endişe vel'ecek lıiı imzalanan deklarasyon, lngill• 
S er l ım .. ı anına beraber yaz ı hanesi nden çıktı . Dognı, ' ''azi.1 el gelmed i. Kendisinden o ka - daha müessir yardımı temin ed• 

N'o\·ellinin yatıp kalktığı e\•e gidiyor- •••lllliii - ı t 25 1 dar e mind i ki, metanet inden bir zer- gibi, Avrupa kıtaaında med•P 
du. re bile kaybetmedi. Şayanı h-:ıyret bir \~·n mücade le ede nlere de dah•i, 

Ankm·a, 24 (A.A.) - ;\Iaaı·if Ye- ! Yiizba~ı Rene, taharriyatla uğra~ır- kıyei sııyufu d:ı son tlak:kalal'ınl .ra-ı Y!i ':b:ı~ ı Rene, o öfke ile entelicens ,;oğukkan lılıkla vaziyeti k :ı r~ııad ı. a yardım edebilec.,ğiıniz ii"' 
girmemiş olanlar 

kitletinden tebliğ eclilnıi~t i r: ( ken, miralay Ri~ar da büro•unda hıı - .ıyordu sen· ısın bürosuna döndü, komutıı ııı mi o kada r ki yü zb:ış ı Rene biran i~i ıı arttırmııtır. • 
1 - Resmi ve hususi li..:elerin as -'rn"i tedbirler almaklıı me~guldü. Zili Yüzlıa~ı Rene, odacın ın yatıp kalktı ralay Ri~ar henüz gelmemişti . ~inırleri İ•'reddüd bi le ge~irdi . ------------~t"! 

kerlik tler•iniıı "özlü imtihaıılarıııa gi r hastı ve nöbetc·i ba~çm·uşuııu çağırttı. ğı e\'i taban ,.e tavanlnr ı ııa va nncıya gerilmiR oln rıık vazı h rınesine p-irdi, Kii Ca<usun; · A'N A D Q L l.i 
nıe<lt'ıı kendi okull:ırından aynlıp !ıaö- O arada d:ı N'o,·elli ile ç:ır<ıdan pipo kad:ır alllist elmiş , fııkat :-lovelliyi zan çük broYnik tabancasını kııntrol eW. - Emret yüzbaşını !.. 
ka şehirlcı-e gitmiş buluııaıı talebe, hu- tütünü aldırırorclu. Gelen ba~canışn :altına sevkedecek en ufak bir iz hile Sip:ortn•ını ııçtı, Talıaııcalı olan sağ Sualine karşı Rene; dıvard:ı as1;, 
len bulundukları mıntakalartlaki lise- "' emri \'erdi: bıılamamıştı . Kurnaz casus; l:ıalett:.ı - elini pıın tıı lonunıın sağ cebine sok tu. h duran bir 'ısker p:ı n talomınıı sol 
]erde bıı der<in ;özlü imtihnnlıırıııa alı- - Hııgün öğle pa)·dosu yoktur. He· yiıı bit· ~üphe (izeri ne ilk olarak evinin \ 'e yaz ı ma•as ı nın önü nde ayakta rltı- eliyle Xovelli~-e işa ret etti ; 
nacak l ard ı r. p, 11 inıtihanlam girnwk piııiz yt'meklcrinizi bıır:ıcla yiyeeeksi- bask111a uğ rıyarağın ı Q"velcc dii~ün- rarak zili vu rd u. - Durduğun yerde a nadan doğ
isti\'en taleb<'ıll'n hic bir ve<ika ar:111 - ııiz . Kıitiplt•r de dahil olduğu halde! Ve ıııü~ ve lıu su l'e lle ke ndisini mesıı l ede- Beraber gez diği nıe nııı rlaı·rl:ın hi- mn gibi ~oyunacaksııı \'C' ayağına bu 
mıyacaktır. Yalnız 'talclıenin kaz:rn _ lııı meyanda N'ovelliye adını bil,, attır- eek her hangi bir m:ıdrlr vc;-.ı .eHakı ri kosamk geldi; sorchı; paııtalonıı geçi receksin, göııı J,·k ve 
clıkları notlar fotoğraflı lıir kiiğırtı •. nııracaksıııız. Ona göre he<aplarım e\·incle 'lıklanı :ınrnk i h t iyatk :iı·lıi''.11'1 - A rkadasın nerede? eaket de getirecek ler simd i !.. 
yazılarak meıı<up oldukları okııllarıı \'ardır. Aııhı<lınız mı·!. Yüz mım:ır:ıy:ı !'Ösleı·miıtt i. - ll ısaı·ıcla bek l iyoı· efendim! :\o\·el!i; birden bire du rakl:ıth fa-
güntl erilccek vr \'ekillij[e de nıalılnıal gilliği zaman bile derhal biriniz 01111 Akr:ılı:ıla ı · ı diye gi rdiği diğH iki e\' - 0 cin ge],;in !.. k:tt carcatıuk kendine ge ld i. Yanaş-
verilec<'ktir. takip edecek \'e bili~ik halfıdan ha t"<'· de taharri edildi. Fakal bıır:ıcla da Rene: iki memuru y:ızı h ancııiıı ke- tı, pant:ılonu :ı~ıl ı cln l'duğu yerden al-

2 _ Durıımlan bıı '<'kilde olan t:ı- kellerini takip ,d,.c •k. Ondan çok şüp- garfc•dilen me~akkal. nıntlup nftk<';·i narına çekli ,.e gayet hafif bil' s ,ıc ı r!ı Ye par:l\·ana ark:ı-.nn doğrn il ı·-
IC'l>i•n!n inltihana µ-irn1ek üzere bı_ılun- heleniyorum, ~linkli! .. Ru en1rinıi. vazi vt.1 rınedi. - Birini?. miru1ayın yazıhancı~ine, l<'rli. Pnkat yüzbrı~ı nınni oldu; 
ılul:lal'ı ,.<'re t'll ,·:ıkın li"" müdürlük _ )'<'ti ihsas ettirmeden herkese ~ifııh.•ıı dı' kapıdan girecek ve iki .'''17.•'ıane - - Ha.rı r. h ayır ; burada l!"iizlimün 
IHiııe h'rm. n nı

0

ürataat <'lnwleri W _ ldıliji; el.. Xo,·elliye bizzat söylerim. Yü1.hnsı Ren~: lıu nıuvaffakı\'Ct,iz- yi l.ıi r le~li l'e n bu k:ıpınııı a:•kaHııııla ününde so)·u nacaksııı !. 
zımdır. Ba•çavu~ ayrılır ayrılmıız. Nonlli lik ,\· üziiıirleıı deh:;ct ic~iııclt• kalıtı. Hirl- labnncas ı elinde o l duğıı halel~ i•arct - Ayıp ol ur ·y üzbnsım ! 

B ir petrol gemı sı 
batırıldı 

LoıLlı·a, 2 1 (A.A.) - .\ mirallık rlııi 
rC'sinin ı·esmi tebliği: 

A blıık:ıyı yarmıy:ı çal ı~aıı 10 bin ton 
!tık bir dü~mnn petrol genıi•i Örç rle
nizaltııııız tarj11ıdan torpillenerek ba 
tı r ılmı~tır. 

l,:"<'lcli. Çarsıdan aldığı tütünü komuta- ıletind!'n ne r:ıpııcağını bilnı;yonlıı. IJekli;·ecek. Ririniz de n;·ni <l'kildr. - Kudınmı sın "en yoksa? 
,ıa \'erdi. F'akat bu sa•kınlıi(ın, k :·ndisiııo> cı. Lü- ya2ıh:ıneme girdiğiniz ,u k · ı:ırnı'ı - Hayır. fakat arıJl olu l' .. 

- No\'elli -dedi- lıugün öğle yem0 ,·ük muv:ıfftıkıyeti hrd!ye cMt<'ı\"iııi ıırka>ıııcla dıırncak ! Rimeli. oıl:ıcı 1 <:asus : o nıın k:ıda: mıılıafa~:ı e_t • 
ııiııi burııda yi)·c"<:ek,iniz. Öıi;leyin pay rnıs ı l tahmi n edebilirdi. :\ovelliyi de gönderin b:ına! rıı cye mıl\"affok old ugıı nıetanctinı : 
dos yok çünkü .. Ak~ama kadın· bum- Novelli, aldığı emir üzerin<> yazıh:ı- Korkun~ casus; koridorda tahta birden bi re kaYb~lti ; rchre,; re nk-
d:ın clı~arı çıkmak hepinize memnıı- n~den ay rı lma dı. n u gibi hfıdiselc r zn- kanepelerden bir inde otu rmu~; bil' ten renırr gireli. Garip b ir titreme 
clıır. Görecek \'e görtl(i ı·~c·•k iRim;, rnr ! man zaman, fevk:ıhirlc olarnk basgös - a'kel'lr koıı ıı,uyor rl u. Memu rlaıdan bütün \·ücudunıı kap l adı. l\fa ·ım afih 
işittin mi?. te r iyorclu. Bu itibarla mirHlayın bıı biri yanına gitti; derhal kararın ı ve rd i Ye ani hi l' ha-

- Emıedersiniz komutanım. emri , kend insinden en ufnk bi r endi"e - Yiizha~ı Rene; sizi istiyor ! r e ketle , el ini pantalonıın un ark n ce -
Artık Alman ca~us te~kil,\tınm bn- uyandırmamı ştı. Ded i. bine nttı . - SO.VU l' AR _ 
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