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k , \ nşıngt~n, 27 (A.A.) - v~1,;;tral- kafanllzdır. Dütünemeditimiz za -
zawan mıı avemet ya başvekalet \'ekili Focldcn, Avust. manlar inaan tarafımızın acai mey- YET SAHASINI DAHA ÇOK 
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INGILIZ NAZIRLARI. ALMAN· 
YAYA BU BOMBALARI FA

iZiYLE lADE EDECEGIZ. 
DiYORLAR g öslerebileceklerair r~.lyanın \·aşington ekisinc bir nH.•.:aj dana ç;kar. GENiŞLETTi 

gonderer?k A nıstraly:ı ile ing·iitcrc Her ıneaele hakkında, ilk doina 
] Lonclra, 27 (A.A.) _ Salahiyettar Ccbeliittarık, 27 (A.A.) _ Per _ arasın<b her hnngi f>iT" ihtilaf lıulun- cevat.ı kafamız verir. Memleket me- Londr:ı, 27 (A.A.) - Ha\a neza~- Ma~ster. 27 (A.A.) - İngiltere 
h11friliz mahfilleri, lspany:ı ,·aziycti sen be giinli Cebclüfümkta hii.rük mn duğu hakkındaki :ddinlnrı k:ıti,·ctlc aeleıi, millet meaeJe.-, dUnya mete- tinin ~bliği: R:ış,·nkiJi ile Hayan Çörçil. Ma~esteN." 
~akkında alımm haberleri ihU.ratı:ı nevraltırı yapılacaktır. Bu ma.ncna- red<lC'tmiş't ir. leai, evvela kendi kafataıımızın kin- Eomhardımnn tav,·nrelerjmiz cu .. yaı>ılan ha\':l akınlarındaki tahrib:ılL 
ııf~ıl:ımaktadırlnr. :F'uk:ıt bu mesele- l..ıra topçu, piyade ,.e lınva kuvve'tle. Mesajda deni1mcktedir ki : de halledilir .. Bunu yapmıyarak her m:ırt.esi günü giincHi~ · <iü .. ınan g"Cmile- tedkik ctmb.l"rdir. Çörç.il. bilha:>sa ser. 
lı n •. hey' eti umumiyc..:i itibariyle çok ri iştirak edecektir Yeni CehcHitt-arık « A \'lli;trnl.ra. Yunan 'c İngiliz kuv şeyi kulaiımıza bırakır ve baıkala - rine hiicum ctmişlerdit-. Non·~ snnili best mitbadcle halinin cnknzmı ve bom-
h..~~ık olcluğu k:ınaati mewuddur. !:es. komutanı genera l Gort Cebelilttarı- vctl0.rini ıı yanıu:ı::ıında flalkan harbi- rını dinleraek, ıahıiyet olamayaştan :ıçıklarındu ~ iase .gemisine tmırruz b:ıı·dıman ~dilen kilbeyi gezmiştir. 
~ıı rnahfillcr, propaganda ,·esnir ~e-I ka gelmiştir. A~·ni tayynre eski ko. ne istirnkle müftehirdir. A~kcri ha - vazs eçiniz, laatkalarının kafaıı ile edilmiş, bııulard~n bıri batır1lm1 ·tır. Enkazı temizJiyen ve kendisini atkı • 
~bl •rle, ('nen c'ddi olan \'aziyctin n111tnnı Londrayn götlircceh.iir. l'ekftt mm":ıffnkıyetlC' llf!tice.ll'nmese d~tünmeie, baıkalarının sözleri ile Friye ~<lal<ırı n~ıkl:ırmrl:ı. 4 l.ıin tonluk h~ıın i Çi!(>ı~ Çi)rcil demi:tir ki: 
,. •t

1
ha \ahim olınnsınn knrşı <htrnınğnl Londrn 27 (A.A. ) - General Gor. rle ayni hi:.::leri duyac:ı.ktır. A\',ıstral- s ormeie, batkalarına ait kulaklarla bir vapur hasımı uğrahlmıstır. Hun- - E\'et bu bir hailecfir. Fak:.ıt ilç-

\:ı ışınnktadırlnr. I tun Cebelüttarık komutanlığına ta- ·'·n hu hnrh<'. impnJ1ıtorluğun :ız!l~ı 0- duymaia laatlanz. cinn bnşka Hollanda sahilleri açıkların. misli ödiyecekler. 
;ı_ Hu ımntnkndn ynpılnl'ak bir Almnıı 

1 

yi ni, ingilteııenin, harbin bu mınta- !arak iştirak etmi;;tir. Pnrlfimento - Aramızda kendile rini ıu veya ı.u da hava dnfi toplarivle mücehhez va- Londra. 27 (A.A.) - Devlet nazırı 
;_:rlemesinin, lngilter<' \'C Irlandn kaya da sirtıyeti ihtimalini görmiiş muz yakında toplanıp, daha :!"nzJ.:ı teıire kaptıranlar, itte U,.le kafala- purlara bomba atılniış, alçaktan mit- Green Wood irndettiği bir nutukta. 
·• ı tlste na, bUtiin A nupa ve Afrika olmnsmdadır. General Gord. Fran ~ yardım gayreti imkanlannı any:ıcalc- rını. ha~eke~ pt~•.\te..ıerctir. rnlyöz ateşi açılmıştır. demiştir ki: 

- l>e•alDI 2 iac:i aahlfede - ' -D••amı 2 ncl aalilfede- (DEVAMI 4 NCU SA~l.f.~! l tt - Sona 4 Gp(il aa)li{ecle - - DeTUDJ ~ nc:i Sahlfeü- -
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( SAHiFE 2 ) 

Almanların 471 inci akını 

1 
lngiltereyi mağlup etmenin sırrı, ne Maltada 

ne Süveyşte ve ne de Balkanlardadu 
Yazan: llısan Boran 

(ANADOLU) 28 NiSAN 1941 PAZARTES.f 

1_..._,F_I I<_R_A __ L n Karş~y kada atış ~olAkfu. 
··Türk sevkü~~h:;::.:: . mÜ ah ~ka arı yapı}d ACI ŞEYLER 

SevkülceYJ·· Bu bir askerlik sözü- K••ıt•• kt 125 kil t ı•k İmzama bakarak, benim her :ıa • 
dür. lçe1':*1dc, askeri bilgilerin en u urpar a ome re 1 man muziblik ve ıaka yapacağırnı 
teknik sırları gizlidir. cTürk sevkül- ~ananlar da var. Yani onlara göre 
ceyşi» tabiri de Türk askeri dehası-., hı• sik et yarJŞI heyecanlı oldu ben ciddi olmak kabiliyetini kaybet· 
nın harpte yaratıcı faaliyetini anla - _ mİf, hayatı ve hadiseleri bir mez•~ 
tır. Biz burad~ bu d~hanın ha.re.~e~ 1 Beden terbi~ e lzmir bölgesinin ha- En çok~ muvaffak olanlar Mustafa Ba- ve hiciv zaviyesinden görüp kend• 
kanunlarındakı prensıp esrarını saylı zırladığı ilkbuhar nt1s mClsabakaları rııtçuoglu, Hakkı Altıntaş )clehmed temposunu derin bir ruh rahatın': 

DJrmenll'r n~ağı yukarı 4000 sene-! sındudır. Almanya harbi kazanmış ~ e yecek <leğiL':ı. Bu; evvela bir ihtinas, I cliin bfinik bir ka!abnhk huzurunda Adar, Bornova kulübünden Süleyman, yükseltmiş insanım. Ben, ciddiyet• 
cl~nberi ._imdıki topraklarında oturu- ~ulh musa,...ında arzularım kabul et~ıı·- sonra da bir ketumiyet i,idir. 1:1~r Hostanll rıhiliııdel,i alanda yapılmış- .Mehıned muvaffak olmuşlardır. geveze:iğe teraih ederim ve nihayet 
,·orlnr Alm·rn rnduki nehirlerin hep- mis gihi bir taı"Uftnıı Avrupn hnrıt.ı- hangi bir boşboğazlığın zevki ıçm j tır. l\lüsnbnkalardan sonı·n bölge as baş- bence her şey, baıka baıka ölçüde, 
~i ~n~ptmı ~in.;nı do~rı·u akarlar, Bal- sın~ kendi g:nyel •rinc göre yeni hac.;ü!n ... atan hesabına israfta bulunacak ka. Ifazırlanan prorrrnm intizamın tat- kanı Reşad Leblebici bizzat mükafat şekilleri ayrı ayrı olan mi.ite&elıil bal· 
tık \"e Şimal d.eııizlerme clöküli.irler. ciziyor, bir tara~tan <la zaferden tımın rakter zayıflığına dütenler artık me': bik .edil~rek abahleyin yapılan seçme tevziatını yaparak müsabakalarda .ka- kalardan ibaret bir gevezeliktir. 
Almnnynda Knr:ıormand.ın çıkan \"e olnrnk muhtdif istikametlerde hnrb cut de 'fildir. Bunu, bir buçuk seneyıı 1 ııtıı:ılnrında knzmrnnlnr öğleden sonra znnnnlnra bölge namına kıymetli lıedi- Ah, evet, keıke böyle olabilseydi!. 
Karadenizc dökülen Tuna nehriyle f1"\ am <diyor. rn. u.ncl~ asır A.Imnnr~ı- bulan harp vukuatı eımasında bütü~n ikide baı,lıyan \"' İzmir, Karşı) aka Ye yeler vermiştir. İnsan oğullarının gülmeği unuttuk· 
arkt:t gene cenubrı n~nrnk Karndeni- ~mın hitkume~ _rcbı Rı. mark ıle ı:l,a- n.·ııet göstermiştir. Bu sevkülccy. ta- llornova kulüp1 ..:ı" aru. ıncla cereyan ~Yemleketimizde ilk defa ynpılnn larJ ve zehirden tebeuümler ~çinde 

7." dijkülerı Dinycı~er, Diııyester nehir- !il hnrbive reı:sı Moltke r.rrısıncln · \ .ı- birindeki ihtmu cephesine gelince: , eden grup mii .... ı.ıknlarına girmişler- abş müsabnknlarına halkın gösterdiği hıçkırdıkları bu zamanda, ben, böyle 
Jc>ri vani sark ve c ımbu şarki istika- ,;et ve harp hedeflerini ~·eçınek hakı- Bu da, yüksek kumandanın ve kur : dir. • aJaka şayanı memnuniyettir. Sonba- bir insan olabilseydim! Neıenin b&J• 
metl~ı·; Cermenleri daima ceıbetmi - mındmı mükemmel bir ~mlaşma \:ardı. ınay heyetlerinin vazifea; ve Lile~~~'I Duran \'C yuıiiyrn domuza av sila- harda tekrar edilecek olan müsabaka- har gibi uçtuğu bu günlerde, kirll• 
tir. FJıknt •rngiınkü Almanyacla (Hıtler) iştir. o:Türk aevkülceytininıo biıtun hiyle yapılan nnisnbakalm·da hmir larııı dnha gl'ni!) bir programla tatbik böyle bir saadete erebilir? • 

Akın bt ikametleri ~öyle hlilfüm celi· in ,harp i~erind~ bile .erk~nı harhi.;:e mo hiyet örgülerini ve hareke~ teza- ı Avcılar cemi~ tı biı ·nci geluek Be rn edileceğini nazarı dikkate alnrak klüp- Bana bu satırları kim yazdırdı bı• 
l"biU r: reisi m .. reşal Kcı tel elen agı r bn~tıgı hürl~rini onlar bütün teferruatı le tcs-

1 
terbi\ esıi gene. diı•cklörlüğlimln kupa- lerin şimdiden çahşmıya başlamaları lir misiniz? 

1 - E:<ki dcvİJ'lercle deniz aşırı akın mııhakl nktır. b"t ederler, herşetden üstün olarak ta!. 1111 kazanmıştı . Hu atışlarda }fakkı faydalı olnc:aktır. Bir sokak ve kaldırım kadını.. 1c 
yapmayı Cermenler hutırlamamışlaı:- < • be!titüırıka nic;iıı inme<l!ğini sor- onu en kalın bir sır örtüsünün altın- Altıntaş birinci. Murad Taı:ıcl' ikinci BIS1KDE1' YARIŞL.4.RI: Onu, bir gece soğuktan titriyere 
dır: deııizciliğ:n k:ıra cahili idiler. Şt- 1:ak mareşal Keitel ihtima~ bıı• l~k k - da gı:zlcrler. Hiç bir makam ve şııh- ,.e Hüse) in J<~ı·alın uc;tincU gelmiJcr- Dün sehrimizrlc 125 kilometrelik bir pansiyonuma ko~tuğum bir gece ra•1 

mHI \ 'C Bnltık d~ııizi kıyılarında dur· Hme fi' C()\·ap \er C('~tır: SJ~·nsct. sın, bu .sırdan bir küçük parçnyı ay - ' diı-. bi iklet yarışı y«pılm1ştır. gelmi,tim. s=r pastahanenin köıe • 
mu.)aı·. iklim ~ar.!arı clolayısiylc f;. Bal1'.a.ıı lura niçin iııil_diğıni · ~rsak ve- dınlatmaınna izin verilmez. On~~ bü-ı 22 çap 1mıvzer atı:,ııııd:ı Mt>hmed Killtiirparkı çevrcliyen iki kilomet- sinde, dirseğini masaya dayamıı, 1l' 
\"e<" \"e Norveçe :ı.Uamayı dii ünmem;"_ ;eccg < nu1 genn ~sıy:ı. et> tır. tün özünü dünya, ancak sılahı?.ı Adar birinci Hakkı Altrntaş ikinci. relik·a:;fnlt yolda icra °edilen bu müsn- yukluyor, saçları burnuna döküle11 

l<!rdi. Alman tarihinde imal istik:1 m<'- Tarih. boyunca Almnıwanın ~l\Hln C'.elıtiğimiz gün öğrenecek ve en ku- Mu ·tnfa Glir iiçüncü Ye Murad Tnc:ıer bakalar, :-ıert bir rüzgar altında yapıl- bir küçük garson da onun yüzüne •" 
t inde bir ha tek t \'e nkııı yoktur; lJöy- 1.nııfı, :• çık d~niıle _d~ğruch~n dog-rııra cük teferrunltaki kıvrak at~kliğ~ ve dördiincü gelmişlerdir. "' mış ye neticede 4 saat 4 dakikada İs- serpmeğc çalıııyordu. O, buracıl<t• 
le bir harekete ancak yirınincj a ırdn ' eması olmama.:>ı. ıdı; Dı.smnrl~ \"<.' isnbeti hayretle &eyredecektı•r. Bına-ı çan ku · hedefi ntışında lzmir Kar. mail B{!lna birinci, Ahmed Sünbill ikin- ne bir sevgili, ne bir ümit bekliyor• 
gİriı-;til.:!r. Buııt•:ıı .... eh!!bj Atl:ı.:; deni- '.\ioltkc· btı ztıafı gıde1emen11 lerdı. Bu.I enaleyh, hem ihtısasın önünde ı10.ygı_ şıynka ye Borno\'a kuHiplel'i mfümvi ci, J ak üçüncil YC Cevdet Gördeslioğlu du, Göz.ünde, sadece, bir lokma ek111e 
ziyle tema· temini için Non·eç garp :iinkiı Ai_mnı!~ a Fran~a v~ Norveç 1 lı ~ir ?n§ eğ!ş, hem de d~ri~ ~ir lcetu: punm almışlardır. dördüncü gc}misler~ir·,- Ru n!üsab~ka- ği kendisine verebilecek bir erkek t'il· 
~uhill ··rind~ ha,·a \ .. deniz li leri ka- ~arp wıhıllerıncb açık denızle temn ~ mıyctm ı·uhı hazzına gömuluş hnle~, Eıı son yapılan güvercin atışları l lar:ı Bnhkesır, Denızlı, Manısa bölge- tu§uyordu.. O, aadece b!r otoınıatt•· 
znnm:ıktı. Bliyük Hnı·pte Almanlar Şi. lde ~~lel>il~li.. F'~lk_at muhnfa~a <>tme 1 iç_i~d~ kalara~ «Türk .aevkü~cey~i~ ta çok heyccnnlı olmuştur. Bu atışlal'a en , leri bi ikletçileri iştirnk oetrn •mi~leı·- Kendisini kiralıyor ve karnını doyu!"' 
nı:ıl dcnizind ·kapalı kıılnıamn :ıcı.,mı <·ok şuphelıdır. Zıra Almanla bu kn-1 b rının. askerlık hususıyet ve ma~ıye- tı nınmı n\Tcılar fotirnJ.., etmi::;krdil'. dir. . duktan sonra geriye kalan para j)cı 
cCık çektiler. Not \'CC hnrnkft.tı!l?uki SC\'- zançla doymadı. cenup ve cenubı ~ar-

1 
tini ;.,~htan uzak kalacağız. 1 ------""ı()f)- ·- kendine göre giyiniyor, boyanıyO~ 

killccyşi nwkl'!nd, Atl:ı denızınc çıkı:-; ki i. tik. metlcrincl<>. de .rayılmnk yolu- Fak':t bu o:Türk scvkülceyşi» tabiri- M•ll" Ş f• b ve yine kaldırımlara çlkıyor, yeıı• 
nokt..-ıları elde etmekti. Buna muvaf- hu tutt • ı. Ifarp Hıtlerın ,.e l\111reısal nin anlattığı feyin özüne maya, pren Çamaltında 1 1 e 10 Ve ayan giinün kısmetini bekliyordu. . 
fak oldular. Keitelin kontrol ,.e irnclelerinden kuı··· sibine ana prensip olan bir keyfiyet- lnÖnÜnÜn iltifatları o~.• ~ün akıam yine raat reld•~:. 

2 _ GRı·p i"'tikum•iindc akııılard: tııhmPtur. Cerm<.'n mukndder:ıtı, A]- ten ğöğsümüz kabararak bahsede - YEN\ FAALiYET HAZIRLIGI Muthış surette sarhoıtu; sende 
Alınanlar ekseri~ ıı mt.•\ nffnk olmuıılat'. mı nhırı şarka ''e cenubı snrkıye dog- birriz. O da şudur: lzmiı• Yardım Sevenler Cemiyeti yordu. Yanındaki bir erkek orı'll11 
Atl:ıs "4'lhilleriı1e \":•rmı,.,fnr; fakat de- ı·ıı giiı·i,kl<>nfr·:tir. 171 incf akın Rimeli Türk sevkülceyşi, daha sade ve da- Camaltı tuzlnsmdn yeni yıl istihıınl kongre~i müna.::cbetiyle Milli Şefe ı koluna girmek istiyor, fakat o, kol•,. 
ıı i zle teması muhnfaza t clemiyerek Yunan •opraklarında Akdenize doğru ha geniş bir ~ana ile Türk ukcrliği, devre<ıi başlamı tır. Tuzla Jrnnallarının ve yardım sevenler cemiyeti umumi nu silkiyor; 
ı •kı rtl' C:ermen topı-nldarma çekil mi~- ·ol acn l\"a r.alı~m:ıktadır. Tarih tnk('r. bütün teknik, taktik ve tarza ait hu- temizleıtmeı;ı ve 'ili(\dirajmı takip nei ·i Bn. Mevhlbe 1nönilnc göndeıdlen I _Haydi be, defol git! Paranı ~•1 
lrrcrı. Ynlnız garb,• n ııılnrda daimn rilrrl=-n ibarettir d~rler, bu doğru çık- susiyetlerin üstünde şu esasa dayan- edecek sıyırma ,. büyük yığın işlerlx- tazim telgraflarına aşağırlnki cevap. bu akşam! .. 
t . ı· r:ıı· ti ·ı,Ieri bü~ ilk b'r hntfl n\rdır: tığma !YOi'<\ bu dil in~; Almnn akını I makt"'dır: Her vatan noktasında, her le ikinci silindir:ıj için 941 birinci ka- lar verilmiştir: 1 Diyordu. Erkeğin ne söyledisiıı'. 
(;,ırb • .rnptıb:ırı h r ~ kındıı Pirene l:ı er,. ·Yn g ç bilyfik l>ır h ılm dn- ne pahasına olursa olsun, her zaman nun a~ı başlayıncaya kadar he!' glin Bay Galip Rahtiy-ar Göker 1 duymadım. Fakat bir aralık o kaıaı 
dnğforı füıllııcl • durmuslaı·, Ccbe!iitt.ı- ·nnacı. 1,tır. l ve herkese karıı, milli ve ulvi b:r iş eritmek Uzeı·e mlistıı.hdem] ·r nim f'.. 11. Parti. i müfettişi - 1zmir rım kadını durdu. Ayaklarının üı~ 
ı ık hoV,azıııa inmeyi dli,.Unmeınişler- f h t11 Jforoıı inat halinde dayanmak, mukavemet ma. ı kararlaştırılmıştır. Yardım Sc\"enler Cemiyeti kongre-1 rinde bir müvazene ' teminine çnlıt' 
diı-. Bu .".!fer ıl r·r?IJC clağlaı·ına \'Ul'- -------- - --- -- etmek; harbin bütün çıkı§larında ve Kanal tethiratı ve silindiraj içJn ~inin a il duygularına Rei icumhuru- rak: . ıı 
ıhlar \ 'C dtınlulnr ı:ğE'r "iyal'İ tesirle- • ç J h bl dahn büyük çıkışlara varmnl< için t!Ond<>lik vasnti iicret yüz kuruştur, Sı- muzun te~ekkürleı-hıi arzederim. - Sen .dedi- beni ne sandın?. JJt 
r ,.e,·a zafer t:.~kmlıji;ı rn kapılmıya- in .. apon ar yapılan initlerlnde de hasma daima nrmn 1rötiirii olduğundan çalışan i ·- Umumi Kfd!p namuslu bir kadınım. Dilin: kısa l<tff 

rak :-ı)·ııi hızl.ı hp:un·a) ı çiğn_yip C'P vurmak aman verme d ;.. n Çinin i.icreti k:ıbiliyeiine göre 150 - 250 K. Gedelec karakola giderim ha! 
h<·lilttal'lka iıı:: Jcrdi. bugiın fngillere- dökülene, kırılana bakmadan vur • kuruşu geçebilecektir. lşçilerc Tuzlada Necip duygularından dolayı Yal'- Bu eben namuslu bir kadınıı1', 
l t' karşı ~vkiilc:cv.i vazh·etleri llalın Çirıliler yeni bir zafer mak, ölürken bile, cansız eUm:zden yntacnk yer temin edilmii-1tlr dıın Sevenler Cem!yet}ne teşekkürle. cümlesi, dimağımın için~e mütlı; 
"i -.l(in olııcaktı. Cel>elütt:ırılrn hakim kayan süngünün, hiç olmazsa düş • rJmfn \"e hayırlı i.Jcrmde güzel ba- tarrakalarla çınladı. Hakıkaten ' 
olmrıkln, İngilter.' n i n Akd niz damarı daha kazandılar manın r,öbeğini deşmesini temin ede. şartlar hakkıııd~k i temennilerimin cak, muhtaç olduğu ve kamının ' 
~tin~ damari,vL. hirl·> ~tiği noktnctn k~- Kuduıs, 27 (Rnd:o) _ Çung-K.ingdc cek şekilde düşmesini temin etmek... TEK TIP EKMEK lblıiğ buyurulmnsını ric-a ederim. cıktığı vakit kendis:.Oi satıp da bu d~ 
sılcc<'k ve 'Cmıl bunm vohınıı ela t.ı· _, 11 1 . 1i teblig· e "Üre 'Kn Vnton aınırla.-ının her hangi bir tık ulnrak büyük §ehirlcrimlzde Mevhibe lnönii mnn haricinde, kendi şahsiyetine f 

· 1 k • ı · ll n l ı b ılunc\ur l ı.e ıcu n ıır r sn ... - nokt una eL'ni u:zat cak olnnların bu k k oo nen bu zavallı sokak çiçeg~ i, narllıl nı:ınıı.r e ·1.m'-1:"0 • u a ı ' : . l • - so ve .( ikusuda cere.) an eden bir mu- t~tbik ine baslıınan te · tip ekme 1ma-
cak._ Atin , derıızıııde ~U~\·kiı. dah~: !rn~- hnrcb >'i olnliler knzanm !ar ve ja- nu bilme:ıi kendi ı;eliınctleri nMmına llnJıı htıtlin ~m ın1eketc teşmili knrar- ŞEKER SA KLAM 1 Ş lu mu idi, değil miydi 7 ~ 
\"dlı kalacı~~tı. Ccbeluttnrık. ke ıl~:'~:· ponlar ric'ate başlamışlardır. Hang-Şıı sarttır. lııştırıhnı br, . Ve sonra, tertem:z yuvalarının ~~ 
)Jnltn ve Sun~.\·· krınnh İngılteı-e~ ı ıs- d i ·olunun bazı noktaları ile Kmıo- ----· Euzı mıntnkalal'da e~m:;cn tek tıp ı Uiın de Keçecilerde Kömür paza- kenarından fare gibi delik açari~ 
ı : fı bakımından mtnfi h:ç bir rol oynı. ~ı~ ~~li kilometre şarkında bir şehir .G. P'APAGQS TEK"U-QE c::.n ma uygun ekmek imal eclilditri an- rındu bnkkal Hüseyin oğlu 54 yaşında bir meçhul maceranın zevkine dolı 11 
\•:ımazlardı. _Hrit~n~_n adaları yul!uz Cin kll\ vetlcri tnr:ıfından istfrdad edil. M M }aşılmıştır. . • ŞUkrü Altaşoğlu dükkanında bulunan hiç kimseye sır vermeden seya '~ 
Atlas ~ollarıyle ıhLy:ıçlnrını te>mınt.> nlstir SEVKEDILDl Yakında her tarafta ayıu ~\·satta kesm~ sekeri :sandlklnrııu ihtikar yap- çıkanlara karşı bu k~dının va:ı.İ~~ 
mecbur kalır la rrlı. nıı ~o il arda Almnıı- · ekmclc imaline başlamıı.:aktı r. mnk maksndiyle akhyarak satmaktan ne idi?. Ben, bu zaval ının enam" ~t 
:u·ın ,·eni havt> deııi·1, i.i:sl ri {'mtıiyetle- 000 1 i Londra, 27 {A.A.) _ İngiliz rad- im ina .ettiğinden yakalanarak Adli) e- kadınım» sözü içinde, tek keUnıe ·~· 
r ini bli.Yilk mihastn knybed"rlerdi. BULGAR KRALI ŞT PTE v b k d al ~·e \'1.'rilmiştir. mezah ve ona hiciv yapabilecek b'..t. 

1 yosu, ı unun aş uman anı gencr • M k "k · h ı•· Fı.kitt Al:ı~.rnlar .bö\"_!e )_'npma .. dıl~r .. , ~.ot~· .... . ""'• (A.A.) - Bulgar krnlı Amerıka e Sl a an- 000 tıyara, sütunumu vermeğe azıt r 
. • •• ;:.. " p. • p~,ı>agosuıı talebi üzerine telrniidc - 1 1 1 1 c·· l l b h • k' ıııı ı.\lnlta ve ~üvey~ uzeı ıne ı~nıc~ ı. t. r-1 I>ori"' fi" r)rcn~ Kiı-il, 1 tipe mm·a~n- , 1 - -- . - DEM RYOLU f lll YET M Z uze o an u ayahn, çır ın o 

dh ett!lcr. Bize knlır. a hata etını~leı:- ~ t t ~-rtlr ı>evkedılcliğini ve harbiye nczaretınin ---·taşması -imzalandı · " yan tarafını bulabilenlere aıkob'!," 
1 '[•"! J d tl (Jrt·ı 4 vı·uı>··chl '1 e mı ' başvekıl 'l'huderos ta:ıafından c!eruh- ,. · · f. laLıg- Van - Irak hududu hattının Ç t M D t ,.. 

1. ı . ~yan arııı U\ • • • /"\. • .. • 000 d'ld"- .. b"I r k r . v . t "7 (AA ) Amenka " < 
,.e Balkmılnrdn kücül. d ~·letlerın za- , .. k l..... •• tc e 1 ıgını 1 < ırme tec ır. aşmg on, - · · .-. . .1 t ( l. k~leköy) Van iskelesi - Van - hudud . - -
afüm unları cenup i~tH·am.,thul~ .... ıi-ı Cebeluttarı ta ,yutun ve .lek ika hükumet_lcrı ıkı ~~,. ~ c kı mıııın demiryolu etüd işi Nafia v~- GiDEN MEBUS,LAR 
ı· 'ukledı·. d · 1 1 dı ~ıiC askeri 'tayyarelerın yekdıgcrı~l~ k-lletince munak-l ava konmustur ... ltı-

te blr e r a ın ispanya ıneselesi ·t t p ı ı üzerinden g~çmcsını ' • • • ·' . " · .\ı.ı: 3 - Alnıanlıır t:ırıhte ilk defo c.e.. nı 0 ra < ar_ · • · nakasn sonmula inş:uıta iıratle lınııla- Trabzon mebusu Baynn Salise ,. 
mıp istikametinde Akdc~izi geçe_rekl -BAS J,ı\RAFI) NCl SAfl:lF~_DE-- ıı:..zık safhada l~abul eden imAanla~~a ~~-~~Y~t~~f;I nacaktır. nozlı-rlu Aııkarayn Ye Manisa mebtl" 
Afrikn)H ayak hastılaı·; Pırene dagla- :sacla Alnı;.ın hücumlarını görmuş, üu .... tıır. Anlaşmayı ınerı a a 1 ·~ 1 : ooo • Bny Hilsnii Yaman da Manisaya f! 
J'J kapalı kalsayd_ ı alışkın ı_ıld.ukhırı b_u 1

1 
lıu. usta tecrübe sahibi bulunmnktn- Baıtarafı 1 nci S~hi~ede lC:jUll Sumner \Tels ile Meksı a c çı- ZA n.17· AJJA mis!er<lir. 

it f t t si .Mngara irrizalamışl-.ırdır. 1:.n .i":I. 
cenup i. tikametın' gene ı ı a e mı-ı dır. . ı~in tehlikeli olacağında şilphc y~k- o;;::e-rr·=ntt..zat:an'ü!D • ---000 

yeccklerdi. Fakat ~ukard:ı söylediği- Lord Gord, g·eçen hazir11n~a C~eue- Lur. 44 suı-etlc aıcşiıı Fransa ve Is· . 'B/llll MBCLIS/l\'Dli f 
miz gibi İtalyan zaafının ortaya attı- ıüttankn gitmiş, buradaki istıh~umlıı panyol Afrikası sahillerine de sirayet Çocuklar aJ'Cumtda: Ş hır mecli. i bugiln öğleden sop 
ğı iktı adi V'-' askcrı da\·et Alnuınları rı teftiş etmiş'tı. Buı~ya bir hticun} edecegiue muhakkak ııaznrıylc lıakıl- Gilzelyalıc~a, f!nkkı oglu Rüscn Dm·- B'-•lecli.}1.:de r i Dr. Behçet Uz'un rı~ 
hadi.s~lerin cerey;ınına kaptırdı. Ar-

1 
ı akdiııinde, Almnnlnr orada tanınmış ma}>tndır. E:.nscn lspanyol F<ısııın, güner. Te~·fık oglu 14. ya~ında ~;'d~t ... <'tiııclc toplaıuıcak ve ruzna.mede :rı 

tık İng;lteı-.enin Akdeniz damamıı ke~- ir miıdafi ile knrşılaşacaklnrdır, mahut ı-cyyahla>ıdıın bir hayli gel - Kunuşu bır kavga netıcesınd · tok,ıtla c d bazı i:-ıleri konuşacaktır. 
mek için ne kadar dolaşık işl~r .}:aptık-1 Salahiyettar bir İspan>:oı ubay~, miştir. SUtlUNKO PftOGP.AM dövdügünden tutulmuştur. ı 
lnrı son altı aylık harp harekatı ıle ma. Cebclüttarıka karad-an hucum edebıl Mev:;.uk haber alan Londra mahfil- 8 program, 8.0:.ı Ajans haberleri, Bıçak taşıyormuş: f 
hlmdur. ı mek için 150 bin ki§ilik bfr ordu·kulla lerı; hı)anyolların, Fan İtalymıların 8,18 hafif program (pl.), 81·15 ev ka- l"' LA;,ti~:r;~ ~=;~~~d~iı\~~sç~i ~~11~1~:~ En Son Havad:s ·f· 

4 - Şark ve cenubu şarki istikamet- ııılmnsı üzumunu söylem tir, llu t;ık hululün" m<ıni olnıag~ a çalışırken. di-1 dını. J 2,30 program, 12,:rn hafif şar- "" " .,, 
1.. 4000 t · l'kl · "e mu··snclere cclilmic.tir. Arkadatımız Nizameddin N• ... leri Alman tarihinde çok göni ur. dirde hücumun muvaffakı;ye sı~ ı e ğ~r taraftan Almaıılarııı hululünü ko- kılar, 12,50 Ajans haberleri., 1 ;.l,05 • ~ d• 

sene içinde Almanlar daha doğru:su netic~lenme i çok muhtemeldir, JayJa._tırclıklarını tcbarliz ettirmekte· ' halk tiirküleııi, 13,20 karışı.k prog - 1Iırs1Zlık 'nıı? kiğıdsızlık yüzünden yedi •1 
Cermenl~r toparlak hesap bu istik:ı: Cebelüttarık kayalarının altmdnl). llir. ram. 18 program, 18,03 rndyo caz Saman iskcles!n~c Hasan oğlu gar- neşredememekte olduğu ga:zet~ıiı' 
metlerde 470 akın yaptılar. Bu seferkı da istifade edilmiştir. KnJ ıı deJmekte 000 orkestrası, ı 8,40 kadınlar fasıl he- son .Zi~hhn~edü Alı Elrbkayh·ı~ ve ~1ust3a2ra5 latanbulda yeniden neşre ba~ll\11111 

.nkın 471 incidir. Fakat gariptir ki,' mahir ol-an Kanada mndencilcri, bu- reti, ı 9 cocuk haftası münasebetiyle oğlu ·,ı nı llJCr, ra ım og u 
~ark ve cenubı şarki istikametlerinde .ıada bir yeraltı şehri vücude getir - Daha ağır dar }leler temsil. ı g

1
30 Ajan~ haberlel"i, 19,45 doğumlu Subri Arslan Türkün Kordon ur. 

yapılan bu 470 akında Cerm"n alemi mişlcrdir. Cebelüttnrık müdafaası • . konuşma, 19,50 iııce ·uz. 20,115 ı:-:.ıdyo gazinosunda faz!~ içki içmesiııdı:_n _i-- En Son Havadis 
dnimn. bo~ulmtJŞ ve kendi kabının içi- tabiye bnkn~ında.n ~igfrit hnt~ma ınd ırılecek gazete:si, 20,45 müzik, 21 ko~uşa. tifı~~e ~dcrck ~bı'.ıde ~ulunan 7~o ~lı.r::ı. t~ 
ne çekılmı)e mecbur kalmıştır. benzemektedır. Ilır hücumda düş .. ( BAŞJ:ARAfl 1 NCI SAHİFEDE ) 2J,4fi radyo orkestrası, 22,30 A.ıans pa_ı.ıs!nı çaldıklnı ı z.1bıtuya şıka~~t Uç KURUŞ. MOVEZZlLERP 

. Cermenler Hl unc~ asırdakaçık ~e: ~an d~~ :undafaa hnttımkyarm1 ı: .o~s-a _ Nazik günler geçiriyoruz. Bizet hrıberl~ri, 22,45 cazband (pi.), 23125 ~d~mLş ~e suçl~l~r) akalanaı;a~ t.ahkı- , ARAYINIZ. ~

1 nızlt' tema ın ehemnııyet ve ıymetıııı bıle, bu tun bu askerler aya aı ıçm~ - . 1• ·bel . d' 'ld·- .. k b 1 di ,0_ yrmnkı 11rog~am ve kapnış. :ı n 1JU!i anmı1ı 11. rtj 
ırnlndalar ve clen;zcilik_te sürekli devn~' deki_ toplar ~·e mitralr.?zJerle. ~içile • ;~~: ~ ;~zad~~:~n11~1e~g~ı~ı ce~i~ h1dfse- B lfi! IPlllrl Hliilllllllllllllllll lllllllll llllllllllllllllllllilll111llllllllllllllllllllllllllllllUlllllllllllllllllllllllllllllllllUlllllllllllllHtlllllllı 1 ~ 
eden kar:ı ceh:ıletlerınllel) sıyrılmı).ı cektır. Bu gozlerde muhım mıktar.da le . d b' . d d" • Y .. lar aç- _ S i N EM A 5 1 N D A ~ 
basladılnr. Bi:smark, kimbilir, belki de ihtiyat kuvvet ve su bulunmaktadırı :ın e ızıın ~ uşman.l aıa. · iz.. - E L H A M R A 
üu:Hıte 470 defa hezimetle nihayetle- 1 Her torlü yisccek ve hurp malzemesi ~ıgım~ıhunutmıy~ruz. Şan\tnrıtıı~iıı ::= B U G O N ~ 
nen bu şnrk \ 'e cenubı şarki akınları 1 tokları da vardır. el en, ·ıha rn~an l· ~~~ buuyü'k a-r::yret: :2: Eşi görülmemiş bir :ı:enginlikte güze IJiğı'ne doyulmaz nefis ve muauam bir program ~ 
dolnyısiyle Alm.anynnın garpte kaza-! Yeraltı koridorlarında. kara. hıı· 

1 
e?1 

1h ~mla ura'• "" E:: _ 1 _,. ~ 
- k k b d • · · ·· • d · d ı k h'" ı ·n eJ azır aıııyoruz. -- ~ mıcagını \e şar ·ta ny e ecegını oy- \'a ve enız en yapı aca ucum aı. Lo ı. "7 (AA) B h . wı.- = A 1t n R L A B E N Ü ~ 

Jiiyordu Acabn .~imanlar lıu 471 inci kmışı muhtelif çapta ve cin te toplıır ~le~ ~d P:I . r l a rr~tın.iş = ll-fl • C) ~ 
.atmıları°nda tekrar hezimete uğramı-'ı bulunmnktadır. · Zırl P'l e fl.~ ~-, Jk 1 omu ~- ~ y~ı:~. {~es·ı- - lr"'ll ~ 
;:ı~ıklar mı'! Laniea 27 (A.A.) - Cebeli.\ttn • ve J om~. .a ıı:ın gos _er ı 1 

•• 1i~- _ 1 l i ~ 
Bizim kanantiınize göre İngiltereyi rıkta bulunmakta olnn blitün mOltc- r~~ten dn> dug~. hd~ranlıgı b~d~ n Al· = ı N G L Z C E ~ 

Jııağhip dmcııin ::.ııT1, ne Maltnda, ne 1I ciler derhnl tahliye edil cektir. Kal- tıı,' ~;ııtk~1.n kb~ıj ,n·~!rın . ö~ ·~t • miş- Yaratanlar. ROBERT TAYLOR - CREER GARSON - t~EW AYRES ~ 
S.üveJ· te \C ne de B.1lknnlnrdachr. He- ınak Uiycnler askere nlmnuş mun - r~:' 11 ·~r~ • ıu n 7 e e, 1 me_sı~ı. _1· c = · - 2 -

1
1 

le Küdik Aı;yada hiç değildir. Bunun 1 melesi ~örecekler ve mlidafaa işle - tıı. • azD.ıt şu Ce\nbı \erhf!lıştıı · · tltrn = Çatlntırcasına giildliren mi:ıilsiz bir komedi §nlıes,•ri 
ısıı·ı·ı C lıeHltturıkta ve Britanya ada- 1 rinde çalı tırılacnklnrdır. 1 -Amt: r~kn~dıım;ın1 ı1zm ~~~~~~r 1 

nve- ı= 
. •ı ~;~d~. ~o~ ~.::.:a~e~J~";nnna ·01nn' ~ı)l; _ • 3 Palavracılar At Yarışlarında ~ TA yy ARE Sınemasında Tel. 36-461 h<ıreu foiziyıe ödiyeceğiı., _ F R AN 5 1 z c A ~ 

Me§hur rejisör FRANK CARPA tarafından vaz'ı sahne edilen en Y . = Yaratanlar. Amerikanın 3 ııöhre tli l<omikleri RITZ KARDEŞLER ~ 
Büyük sinema artistleri Raşid Rıza Tiyatrosu ;;;; - 3 - ~ 

~EAN ARTHUR - JAMES STEW ART - LİON BARRYMORE BU AKŞAM - ÖKSÜZ ÖRDtK • Tabii renkli han:kuli.de nefis canlı resimler ~ 
tarafından temıil edilen FRANSIZCA sözlü ~ - ~ 

·------ Knrşıy-aka MELEK sinemasında = -4 - ~ 

Para Beraber ~,·tmez O G E C E - FOKS JURNALDA en aon ve en mühim HARP haberleri ve MODA ?; 
U = Sennslar _HATIRLA BENt, 2- 5-S de. PALAVRACILAR, 3,30 - 6,30 - 9,30 da ~ 

'A Y·R 1 C A : KOMEDi 3 PERDE :::: CUMARTESi ve PAZAR günleri l 1 de ve 12,30 da ilave seansları l_,c;t~ 
ESRARENGiZ KATİL ( FEDAKAR KÖPEK) Yerler 'numaralıdır - l T f h .... d 'Ik 1 d UCUZ FiYATLA bu muazzam programı ki.milen ı 

~~~~~·~~~~~~IN~E~LE~'R~: ~~~~~~~~~r~~~~~~~~t~~~~·~~~~s~S~~~:~~~~~:o~~~~~~~~,il~etl~~~· ~~tl~~N~~~~~~~g~işe~d~e ~~~~~~~~~~~~~~~~:;,~Ha~t~an~ın~er~g~un~u~nJ~:U;Ul~;~:~~ttlHIUUl~ttUUUI UUUUUUUHHUHttUttUHttHUUHUttHUUUUU 



~ NiSAN °1941 PAZARTESi (ANADOLU) 

~ra Mek upları 
lzınir belediyesinden: Hikaye 

1 

ln!lilizler - Oda 
• 

18 Numaralı 

"azl·yetı• Nasıl , Şevket iki saattenberi kansını bek- - Hemen vak'a mahalline gittim. 
Iiyordu ve derin bir yeis ve merak Bayan Naciye ... ismini çantasında bu
içintle bulunuyordu. lunan kağıdlardan anladım. Baygın 

Go .. ru .. yarlar?. Yazıhanesinden eve döndüğü zaman bir halde yerde yatıyordu. Vaziyetin-
kendisini karşılıyan hizmetçi kız ba- den, sırtüstü yere düşerek yaralandı

l yanın yemekten sonra öteberi almak ğı anlaşılıyordu. Hemen hastahaneye 
•b on.dra, - c)fataban muhare.bc~İ• için Beyoğluna gittiğini ve hi\li\ gelme.. naklettirdim. Acele ameliyat yaptılar. 

1 
elti hepimizi son derere s~vındır- digini söylemişti V.ızife ik1izası size haber vermeğe 

Garaj saı:ı.trald:;ıki 3 numaralı de -
ponun bir sene müddetle kiraya ve
rilmesi, yazı i.5leri müdürlilğündeki 

~artname-<i veçhile açık aı•ttırmay-.:ı 
konulmuştur. Muhammen bed~li 70 
lira muvakkat teminatı 5 lira 25 ku
ruştur. Taliplerin teminatı is banka
sına yatırarak makbuzl11riyle ihale 
tarihi olan 30-4-911 çarşanba günü 
sntıt 16 da encümene müracaatları. 

1
· llır deniz zaferinin kazanıldığını Çocuklar kendisini görünce boynu- m~cbur oldum. Yalnız, bir ricam var. 16 20 24 28 1423 

llıak k ·d· (' na sarılmış, rnrııyorlardı: Ru gibi şeyler bir tok erkeklerin başı-
q bü pe hosumuza gı ıyor. ·ün- _ Annemiz nerede? Niçin beraber na gelir Hos görünüz. kendisini af- "eviyorum. Dayanılmaz, vazgeçilmez, 
ti . ~ün tarihimizde donanma. bir ti 
. , lızın cilk sevgilisi• olmu~tıır. Ay gelmediniz?... fediniz. Bunu hill!sane t.:ıvsiye e e- ölmez, sönmez, bir aşkla seviyorum. 
~~anı anda söv le bir ~arkımızda var: Naciyenin bu kadar geciktiği vaki ı·im. Fakat q- seni seviyordu. Bütün kalbini 
, Utün k 1 · • b' ' .. · 1 t ueğildi. Çocuklarını çok ,;everdi. Bir Sevket cevap vermedi. yerinden sana ve "OCnklarına \'<lrmi~li. Bunu , ız ar ır gemıcıye ası< ır.• k k b . lk 1 d 'tt' ' 
ır•a.t itiraf etmeliyim ki. tayy:ıreci- is için dı~nı·ı çı ma mec urıyetinde ka tı ve yara ının ·yattıyı o aya gı ı. sana eöylemevişinin ,,;ebebi aramızda 

k~ınıdi gemicile•e ciddi bir "'1kip kalmış olsa bile sokakta ı;ok kalmaz, Naciye, beyaz bir karyolada yatı- bir husumet getirmemek içindi. 
1 n ıl ediyorlar. Bu münasebeti~ bu- h.;menct>cik dönerdi. rordu. Başı sargılar içinde, gözleri ka- cBen, alçaklık ettim. Mukabele se-
~oı. a,kediğe kayıtlan ·apıla:ı on Saat ~·kize gelmişti. Şevketin me- palıydı. nin, bir başka kadınla kendisini aldat-
i'Uz yaşındaki gençlerin yüzde 95 nıkı. endi~'i gittikçe artı,·ordu. Şevket dikkatle bakıyordu. Şu kar- tığını w « .. -> otelinde bulunduğunu 

, ~ tayyareci olmak i"temelerini Hizmetçi kız ,ofrayı hazırlamı~tı. şısında baygın yatan bu kadınııı iha- ,övledim. 
•tetnıek muvafık olur. Rayan hali\ meı;d,ıııda yoktu. nelini diişünüyor, oııuiı, kalben :ıyıl- «Bu ,özüme nasıl inandı, hala şaşı-

t ~Vet, Habeşistan ve Eritredeki di- Şevket, yazı oda'1nda oturuyor, dü_ ma•ıııı istiyordu. yordum Buluştuk, otele gittik, 18 nu_ 
l;,f ''.•ferlerden sonra gelen bu deniz süıılıyordu. Saat ;;ekiz buçuğu çalın- maralı odaya çıktık. K:ıpıyı kapadım . 
. i el>i bizi ncşelendirmiştir. Burada ca yerinden kalktı, yemek salonunun Evin~ döndüğü zaman keı>diııi zap- Kendi,iııi kollarımın arasına almak is-
·i.r ley11 fena haberlerin bizd~ 11 ~'.an- .peııçercsinden 'okağa bakmağa başla- tedemedi. ağlamağa başladı. Tapınır tedinı. Birdenbire geri çekildi. İ•kar-
la dıg_~ hi" ve tt•"irler hakkında bir clı. Bir kadın görünce: · , gilıi sevdiği karısının, biı otel odıısııı- piniııin t>kçe'i yerdeki halıya takıldı. 
ı; ç .. oz söylemek isterim. Tabiirlir - Ha iı;ıt .. Naciye i!!:Cli;-or !... da, yabancı bir adamla beraber bu- Sırtilstü yere diişW, kafası yarıldı. 
·~»ı habeı-ler hoşumuza gider. Di.vordu. Sonra yanıldığını anlıyor- lunmasını, yaralanmıısını rlüsününce . Kanları görilnc.ı.• korktum ve kaç-

"tıtk~t, hükilmetimiziıı bütün ha- lu. Çocuklardan biı·i: deli gibi oluyordu.. . tını. Öldü mü? Ej!-er öldüyse ben de 
ier eh ne•retmekte gi\sterdiği son - Raba. dedi. Karnımız acıktı. Naciye, .ıekiz gün ölümle penceleştı. ·kendimi öldüreceğim, cez:ımı kendim 

~ 11.ece ihtiyat w muhafazakarlık do- Hizmetçi kY1.ı c:ığırdı. Çocukların :-<ihayct tehlikeyi atlattı. Koca,ıııı gö- vereceğim. Affet heni!... Şevket... 
~.ısıyJc bilivoruz ld, iri haberler ,·emeklcdni \'ernıe"ini söy1Pdi. rünce elini uza.ttı: Eminol ki derin bir vicdan a?.abı iciıı-
1i:Iına göründÜklednden ·daha iyi _ - Siz yenıiyecek misiniz?... - Şevket, dedi. Elini Yer bana... derim ... 
•u "t. :\lesela çok muhtemeldir ki. - Hayır! Bayanı lıekliyeceğim. Gi- Şevket elini vermedi. bir şey de söy- Ahmet ı'ecıli• 
~~n'efer biz amirallığın bildirdiğin- derkeıı 'i;re bir ı:<'Y söylemedi mi? lemecli. Odadan çıktı. 
IQ-; daha fazla gemi batırmı~ olnbi· - Hayır! Bayım!... . E\·e döndiiğil zaman masasının üs- Şevket mektubu okuyup bitirdikten 
bi}' HYni şekilde fena haberler dahi Dü,ünü\'Ol'dıı N'ach·eııiıı bu kadar tilnde bir mektup buldu. Zarfın köşe- sonra çocuklarının yanına gitti Onla-
:r·•nı üzerimizde muh:ıkkak fen:ı te- geç ka!mı;smrla· mutİalrn bir );ebeb sinde Atina post:ıhane~inin mühilrii rı kucakladı, öplii, ve: 

ıı.1sapmaz. Biz korkmu;-oruı. fenP vardı. Yoha bir k:ızu;•a mı uğrumı~tı? vardı. Açtı, okudu: l\l(ljde! Yavrul:ırını, eledi, an-
b;~~erier irademizi çelikleştiri~·oı-. Telefon etm~me-<i her halele bundan il<'- •Affet beni Şevket... Aramızdaki neniz ;•arın hast~ıhnnedeıı çıkıyor. 
'Vk da_ha büyiik enerji >-arfetmeğe ri geliyordu. Na.ıl anlamalı bunu? ... dos~, ,,.·a.,m....,.im""'ı:i,ı•'e.,te;...;ı•·aillğmı.;;.;,e~n~""k"'n"'r•ııı•ı~-------...:;G~i;:;i:.:,i~11~G:,:il:.:,ı~::.n:,:.11~11 

~i~k edıyor. 111•. Çörçilin nutuklarını l"1aııbulılıı yüzlerce karakol, bir çok ,. • Q ft d 1 

1 
.... 

~~ atıe okuyacak ilur.-anız, onun :la h.astah~ııe \'ar. hangisine so11nıılı?. zmır e er ar ıgından· 
to~•şlannı ne kadar iyi anladığını Hızmekı kız, çocukların yemeklerı- • 

y lıak~Ceksiuiz. Nahoş dahi olsalar o. ııi yedirdi, •onra odalarıııa götürdü Satı~ Muhammen B. 
'er ıdkat; olduğu gibi söylemekte asla ı atırdı. No. Lira Kr. 
bite dlid etmiyor. Bu mevzua dair Saat dokuzu kırk geçiyordu. BirdPn-
l'a~kaç kelime daha ilave edeyim: uire telefon çalm:ığa başladı. 570 
n;~·b~t bir ingiliziıı tabiatı itibariyle - Allo ! Allo ! ... Bay Şe,·ket... 
~ ın ~eya bedbin olduğunu ke"tiı·- - Renim .. Siz _kim~ini_z ''·:·. 

571 ek guçtür. B:ına kalll'"a o bir çok . - ( ... ). merkezı polıs :ımırı. Ze\'ce-
rt ~~leı•de bu iki"inin imtizacından, ııız Releclıye ha<tahııne,ınc nakloluıı-

l~ nıe gelml~ bir nırlıktır. ~lesela. clu.. 572 
b· ~Uranın ~arkında komşularından - Öldü mü'? ... 
.lri.ne tesadu'f ediıı de ona na'1lsm': - Hayır, Ba~· ... Fı:kal ağırca yıı-
~ 5~ 

~ li~ e !;()rduğum zaman hi•siyatını giz_ ı·alı ... 
ıq !tek muhakkak şu cevabı verecek- Şevket telaşla evd<>n fırladı, şapka-

; <1111 bile alamanıı~tı. İlk t~sadüf ettiği 57J "°' Halimizde .:;ikiıyet edilecek bir tnbiyc atladı. İki dakika soıırn has-
r tok, teşekkür ederim. tahaııeniıı önünde idi. 

1.~cı~tüyorsunuz ki. o, iyi}·im, leşe k- .', 
b;~1 .t~erim demiyor, çünkü bu nik - - Bar Şevket ·1 ... 
ı· ~·olurdu. Ayni zamanda o harp - Bt>ııim .. . 

I• !at arşılaşılan güçlükler hakkınd.ı - Ben ( ... ) ııwrkezi polis iımiri .. 

575 

576 

i( lllüme başlaınaz. Çün.k~ lıu dn - Öldü mü ·ı Söyle.'·'niz ricıı eıle-1 
~ leteb•nlik olurdu. Sad~ce şı~aret edı- rm... ;,77 

•kt· k bir sey olmadığını soyl~mekl,! - Hiıvır ! Ba)"... Tehlikeli... F:l-
ıQ;fa ede;, ve bunu da istemiyere_k kat kurtı;ımak iht~n~u~i _çok. Keııtlbi- 1 578 de et. Çünkü ingiliz hakikatte h:ılııı ni gormek ıster mısınız? ) 
~lt~ şi~ayet etme~ini seven bir adam. - Evet. .. 
ııı.}lır ingilizin halinden şikıiyet et: Polis amiri ciddi ıı:r tanda.. l ;.ıu 
~;::': onun istiklalini ve hilkümetı - i\Iüsandc ediniz, ev\'elfı \'ıtk'ayı 
l·r·"'ıt elmeg"e hakkı olduüunu gös - ınlatuyım. Lütfen şu oda.'"' gelir nıi- 1 
"llıe tarzıdır. ,.. •iniz'?... ' 3~0 

bit Şimdi milli karakterimizin btışka Yandaki bekleme oı.lasıııa girince 

1 llte 1arafını aydınlatan diğer biı· pol:s amiri anlattı: 381 
~i 1 Yzua geçeceğim. Geçen hafta da- - Bugün, öğl~den sonra saat 17 de 

1l' :~~{:e nazın parlamentoda bir layiha . ... • Oleli müdürü, 18 nııııuırıdı oda-ı i>~:! 
ı! •eı ıf ettı. Bu layihada mahalli ida- ela bir kadının yarıılı ve lı:ıygııı yattı

i~ er,_u bir !.'1kım ıthvalde pazar gün_ ğını haber \'erdi ve bir saat evvel bir 
r: 11~ tıyatro ve muzikholleriu açılma- erkekle beraber geldiğiııi, erkeğin or- 1 

·ik ıı ınüsaade etmek salahiyetine ma tadan kaybolduğunu Höyledi. ı ;;8:l 

10 oima.ı iı;teniyordu. Bu layiha paı- Şcv!<et,. ~l! sözleri hidcl_etle d_bıl!yor, 
nr' lıt llıentoda şiddetli münakaşalara sc- ııolis amırıııın ne d_~m~kıstedıgıııı an- 1 ;,81 

lı~ oldu. Ye neticede 136 reye kar~ı ııyamıyordu. Reynı donuyordu. Reıı-

(Umur Bey ı.199 uncu Demirhane sokak 1445 ııcla, 
(2 parsel 130 11. )L 58 kapu 8 tajlı Arsa 
( L'nıur Bey Şelıitlu Cd. 1421 Ada 9 parsel 93,50 
(M. :'.!. 84 kapu 78 No. lu Dükkan 
(Umur Rey 15la No. lu Küçük Sepel~i sok:ık 
( 1426 Ada 4 par~eı 59 M. M. 5 taj ::-<o. Jıı Arsa 
(Karşıyaka Bostanlı Yalı Cd. 1788 No. lu ~ok:ık 
( 1324 Ada :ı ııar.-el 310 :l'I. 11!. 6 taj No. Iu Arsa 
(Köprü Türkoğlu sokak 351 Ada 3 parsel 228 
('.\!. :'.!. .Hila No. lu Arsa 
(Karşıyaka Donanmacı Yıldırım I<emal sokak 65 
~Ada 32 parsel 7 :\I. ::'.!. :ı t.1j No. lu Dilkkan 
(ikinci Süleyrn:rnc;-e Çorak ve Yüzbaşı Ha•nn aiı-n 
(<okak ı;;o nda ır, paı"Sel ı 00 :l>C. l\C. 13 kapu 103 
(laj No. lu Hane ve Diikkün 
tK:ır~ıpka Ala;-bey 16~.J No. lu Sezai sokak 45 
(ada 27 parst>l 66 l\I. ~L 23 27 laj No. lıı P.rsa 
(Karşıyaka Bostanlı 1809 No. Şer-ef sokak 135·1 
(adn 8 parsel 182 ~i. M. 16 laj No. lu Arsa 
(Salhane Şetaret sokak 6!15 ada 3 parı;el 145 :M. ::\!. 
(36 kapıı No. lu Arsa 
(Köprü ::\Iısırlı caddesi So. 1730 ada 2 parsel 18,1 
(:.il • .\!. 82 kapu No. lu Arsa 
(;J Kuyulaı· Urla şosası çıkmazı sokak 1883 ada 
( 11 par"'! 150 .\I. ~I. 5 3 kapu ö. 3 taj ~o. lu Arsa 
(İkinci 8ülcymaniyc Osman Zati dede Birinci çık
( mazı sokak 150 ada 26 par.-el 242 M. M. 15 kapu 
(31 t::j No. Ju Hane 
(Köprü Sakızlı 80. 1729 ada 5 parsel 321,50 :\1. M. 
(~ kapu 9 taj N'o. lu Arsa 
(İkinci Süleym;ıniye Osman Zati dede So. 150 ada 
(24 parı;el 91 M. ::\L 27 taj No. lu Hane 

t 4 reyle reddolundu. Liıyihay:ı ht- !!'i "'ps:ırı olmuştu. 
~·~ta~ olanlar tiyatronu~ mühim tcı·- _ :\c oldunuz, b:ıy?.. i>8i> (2 iııci Aziziye 2 iııci Hacı Medfıl Parahudesi So. 
1:vı tesirleri bulundugunu, \'e me- - Bir şey clei(il, dernm ediniz... (l(J'J7 ada l parsel 28-17 M. ::\I. 29 taj No. Iu Hane 

ııı a, Şeksperin bir piye"ini seyir et- ----- ( \'e Bahçe 
:ıı:nin ~okaklanda ser:;_eriyaııe dol~ş- ıngiliz dostlarınızı anlamaııtzı ço~ 5R6 (İmari,;e !l!J:J No. lkinci Burç So. 163<! ada ·1 pal'sel 
, •ktan daha iyi oldugunu ılerı su - i-tiyorum. 
f~tek onu müdafaa ediyor!ardı. La- Londroda son hafta çok sakin geç- (1}82,50 i\l. l\I. 9 kapu 19 taj No. lu Arsa 
i'Ulı-aııın aleyhinde olanlar ıHe, rınzar ti. Hava taarruzları görmedik. Ha - f>M (K. Yaka Alaybey 1664 No. Iıı Hakikat So. 5 ad,ı 

ıil'' ı nün bir ihtirahat günü olmn~ı lii- kikaten Loııdra her zamanki kadar (8 pal':«·! 80,75 1I. 11. 14 kapu 22 taj No. lıı Arsa 
,1 ın geldiğini ve iııgiltereııin bugün- normaldi. Hususi ve umumi nakil Ya- 588 ( tkiııci Silleym:ıniye 193 No. 2 inci Kiremitçi So. 

,,,. , u. haliııı· uzun zamanlardanberi bu ıtaları Ye bUtün amme Hervisleı·i mu- ( . •n ı d y· k l 58 ada 5 par.-el -19 l\I. M. 29 tnı No. lu Hane 
",' 1deye riayet -etmekle ikti"ap ett .. i - tat şekilde çalışıyor ür ı. ıj·ece 
• n ı ı· bol bol tt 5~9 (İkinci Siile~.·munh.·e 456 No. Kamil pa~.n C'<l. So. 

75 00 

2000 00 

35 00 

155 00 

!O 00 

210 00 

120 00 

6G 00 

51 60 

21 00 

4G 00 

75 00 

~50 00 

411 00 

70 00 

600 00 

36 00 

43 00 

40 00 

le .ı. bir çok mahallerde paza.· guıı- me~e e8ine ge ıııce mevcu u. '· 
! rı ~inamaların açık olmasının tees- Yalnız b:ızı cins gıdalar ancak az (221 acln 45 parsel J9.J9 ;\[. M. Biliı No. in Hane ·100 00 

ı;~ ,ur, ~yan olduğunu. fakat bunun ti- miktarda gatııı :ılınabiliyor. Halkın Yuk:ırııhı y:ızılı emvalin mülkiyetleri 16 .1 '9.U tarihinden itibar.>n 

1atroları açmak için bir mazerette~ •ıhhati hi~ bir zaman bu kadar iyi ol- 17 gün miicldetle n:üzayed.eyc koııulnııı~lur. ihaleleri 2 5 941 tarihine 
,ıı etmi,,·eeeg· inı· sö.Yledil<>r. Bu mü - mtım1'tıı .... z !ük• eşya, çok çalı~mak 
'" ·• . .. .. .. mü,:ıdif P<'rşeml.ıe gilnii •aat 14 ck>dir. T:ıliııleriıı ıııuhamnıen beclellPr'. ;~•a,a ingilterede Puritan ruhunun ıngiliz halkına yaramış gorıınuyor. 
:da raşamakta olduğunu ve elinle- Yapılacak hava taarruzlarıııa kar~ı [•zerinden '·c 7,fı depozito ak~si yatırılarak yevmi mezkfırcla Milli Em-
~.~ milıı hayatımızda hala mühım tamamen hazırız. Bombardıman do- J,ik ::\Hid~rlüğündı• mü1eo;.ekkil satı~ komisronuna mür:ırnallan ilan 

1 ~ ~ol oynadığını gösterir. layısiyle evsiz kalanlara yiyecek, el- olunur. • 16 28 0421 ) 
.. ~lillt karakterimizi anl'!ltmak bise ve muvakkat barınacak yer, te-
·~<lcsndivle bu hafta mektubumda clarik ecleıı te~kilat tekemmül ettiril-
'tı-a f ·1 d Ç" k" · · -Sonu4üncüıahifede-~ z az a reıı ayır ım. un u sızın 

KAŞELERİ 
ROMATiZMA, BAŞ, DIŞ, SiNiR, 

ağrıları v" GRiP, NEZLE, SOC UK 

ALCINLIKLARI, DERMAN kate

leriyle derhal geçer. icabında rün

de 1-3 KAŞE alınır. 

HER ECZAHANEDE BULUNUR 

lzmir defterdarh2ından: 

lzmir Defterdarhğından: 
İlıruhin1 I! dlu iııin bn.ştuıt;ı k ~lll>l1;·dnc ol:tn ·1020 lira ıniJli emlak ~atı~ 

bedeli borcundan dolayı haciz edilen birinci karafa~ mahallesi trnm
\v.ıy tadde<inde kitin 123 ta.i Hayılı \'C 1750 lirn kıymetindeki diikkf111 \'İ
liiyet idare he;"eti h;ı ·nı·iyle 21 ır!iıı 111iiddetle müz:ıycdeye çıkarıl
mıstır. 

Taliplerin ı:ı ' llfayıs 941 Salı günü saat 15 de Vil:iyct idare hey' etine 
müracaatlaı·ı il ün olııııur. 22 28 2 8 1 ;;02 

lzmir maarif müdürlü2ünden: 
Uesmi ve husıı•İ liselerin birinci ve ikinci sınıf taleb-elerindeıı <ıskcrlik 

derslerinin sözlü ınıtihaıılarıııa girmeden kendi okullaıqndıın ayrılmı.ş 
olan talebenin inılihanlım bulundukları ı·erlerdeki resmi liselerde 

~--••ııiiıı••••••••••••••••••••••••••ll müracaat lıalin<le ve~ika aranmaksızın yüJıılacağından bu gibileriıı iz-mirdeki li,cıere baş vurmaları lıizımdı~, 27 28 1560 

, 

( SAHiFE 3 ) 

,s 11111111Ju111u11111111111111111nuu11111u•1111111111ıu•u1111unıuuuu11•111tnu11au111111ıuunı:, 

: A. fi : 

~l z.mir Levazım A irliği ilanları~ 
: : ...... ~·······················-······················ ·························•········ ....................... .. lzmir Leva.zmı Amirliii Satın Alına Komiıryonundanı 

1 - 150 adet er \'e 10 adet subay eger tnkımı mühürlü nümtıt:<•inc 
göre 2-5-941 günü saat 14 de pazarlıkl-a satın ıılıııacaktır 

2 - Mühüı·lü nümune ve evgaf ve ~eraiti her güa .Ko. da göriı l.'lıi

lir. (Beykoz askeri satın alma komisyinunda rapılac:ıktll'.) 
3 - Taknrruı• edecek fiat üzeı•indeıı yüzde 15 t -:ıin.l' alııı-<<':tk -

tır. 23 28 

lzınir Levazım Amirliği Satın Alma Komioyonundan: 
l - 350 aralıa örtü,üyle 1000 mekkfıri orlü<ü 2-5-:>41 rum tıinü 

saat 14 ele pazarlıkla satın alınacaktır. 
'.!- l\Hlhürlü numune ,·e evsaf \'e şartnamesi her gü" ko. da güriilchi

lir. (Beykoz askeri satın alma konıiHyiııuııcla yapılacaktır\ 
:ı - Takarrnr L'tlet•ck fiat üzeı•incleıı yüzde 15 temiıwt alı ~t·ak -

tır. 2:3 28 
~.,-~~~~~---,~'.'."."'"-::""'.:--~:---:-::---,-~~::----·~~ 

/:mir /,eı•cı:ım. Amirliyi Safw. .4111111 Koıııisyomındaıı: 
1 - 20.000 atlet jüt ~uval a!ınar~ktır Pazar1 ıkla eksiltme•i :30 ·1 911 

Çar~amba günü .<aat 1-1 ele Tophanede t,tııııbııl Leyazım am'rliği eatııı 
alma komisyonunda yapılMcııktır. 

'..! Reheriniıı tahmin bt.'deli -n- kuru~ kat'i teminatı 2250 liradır. 
:ı - I·:v.-af ,.c ııünıııııe,;i komi,yonrla gorOlebilir. 
·l - Talinl<>riıı \ı.:lti \'akitt.• komisyona nüiracaatları. 

lzmir gümrükleri baş müdürlü
ğünden: 

160 Lirn muhammen kı\'mctli l adet Elnıııs taşlı Paııtantifin 8 :\fayı 

~J.Jl Perşembe günü saat 1°•1 rle arık artırma ıle ,;atıl:ıcağıııdaıı talip olaıı
lnrnı c• 7.5 pey akçalnrını ayni gün ~aat 12 ye I,aclar B:ışmüdüriyet w•z
nesine yatırmııları pey akçası yatırmı yaıılanıı müzayedeye ;ştirak et ;_ 
ı ilmiy~ccklcri iliin olıınıır. (1514) 

inhisarlar urr.um müdürlüeün
den: 

l Ke~if. ~artııamr w plaııı mucibine•• idarem'ziıı Tekirdaği ~arap 
falıriku~ ntla yaptıriıc:tğ! tn~la bacn ın~ası :. i kapalı zarf uRulü 
ile ek.-illmeye konmuştur. 

2 - Keşif bedeli 17560 lira yüzde yeıE lıuçı.k muvakkat teminatı 1317 
liradır. 

. 
:ı - Ehiltme 12 3 n.Jl pazartes' günü saat on beşte Kabataş1a IR-

\'azım w mübı<yeat ~:t)>ı>s;nrlek alım komisyonunda yapıla 

c:ıktır. 

.j - Şartnanı 'ernzım 

m üdürl iik le ri ııı'cıı. 
nabilir. 

sube:i \'<;>znesinclen ve İzmir, Ankara ha" -
TekircJafr mü<liirlüg'ündeıı ~7 k 1-o • urıışa a ı 

,; :\Hinakasaya ı; rec<'k!er mülıti•I teklif m ktup.arıııı kıınuni ve
~aikle yüzde 7,5 gu\·enme para:->ını ve şartnan1esinin cF> fıkra

sınclıı ~azılı n•,aıiti !hti\'a edeoek kapalı zarflarını ihale günü 
eksiltme rnatıııdan l.ıır saat en·elinc kadar komisyon bıı~kıınlı-
ğına makbuz mııhabilınıle ,-ermeleri J[ızımdır. · 

25 28 1 4 1532 3162 

Vilayet daimi encümeninden: 
716 lirn ~l!l kuruş ke~:f bedeli üzer nden ek iltnıesi ıliiıı edil.p istekli çık

nııyan lzn_ıir. ~enıalpıışa-Turgutlu yoluııuıı 48 000 _ 51 ~ 800 ncü ki
tıım trelerıııdck! nıeııfozleriıı tamir:ıtiyle 33 000 - 31-t-000 kilometreleri 
arasında Kuru pcrc ıı~aatı t•ksiltme i 22 , 1J9H ta~ihinden itibaren on giin 
ıızatı!dığıııdaıı i. •eklilerh 2-l!JO sayılı y:ı':ı hükümleri,1e göre 5. :\fans 
ll il pazartesi ıtiinii o!lat il de Vilayet Daimi encümenine lı:ışvurnıalaı.'ı. 

:! 

.. 
" 

.J 

22 28 (1494) 

lzmir P. T. T. müdürlüğünden: 
:\!üst:ıhdemiıı i(ıı Yerli :llalındaıı w !J,k:m!aıı olnı:ık ü1,ere 158 
çift ; ~k~rpııı ve 66 ~ıft fotin ıı imali 22 4 941 tarihinden itibaren 
oıı !>. ~ ı:iiıı müddetle açık t'k<ı. me ile münakasaya konulmuştur. 
:lluhamımn bedel; bchH çift ayak kutı 'Çin \cdi buçuk liradır. 
:\lurnklwt tt-nıiııatı 126 liradır. 

- IJıale.,i 6 ;; !Hl tariiııııcle !:'alı günü 'aal l 1,:10 da İzmir P. T. 'l'. 
:IIüuüıtiiğüııde tc~ckkül cd<>cck komisyon huZ'uruııda yapılacaktır. 
htekl'lcr h ı· ı:ıic. :.iüdiirLK Levaz.nı kalemine müracaatla şart
nam~yi giirürler \'e clah:. 1:.zlıı. izahat alalıilirler. 22 28 (1506) 

İzmir defterdarhe-ından: 
Jlıı.,an kızı Saliha Kı1.1lbayrağ,n 598 lira 78 k.ıruş :\Jilli Emlak Satı, be

ıicli borcundan dolayı haciz edilen Göztepc Fc\'1Jpa'a ,ok:ıgında kilin 5 taj 
sıı.rılı G.>O lira kıymetindeki t>ı" \'ilayct idare hey'cti kar:ıriyle 21 gün mild
dctle ı.ı ·.a) ede,\·c ~ıl,ıı.rılmış ır. 

Tıtiiplcriıı l3ıMayıs. 941 Salı güııü 
rııüı-ac~ınlları 'hin olunur. 

at 16 de \'ilayet idare he,"etine 
22 2~ 2 8 (1503) 

Şa~ihli beledive riv~setinden; 
:Salıhlı ka.al,asıııın 1 Haziran lll41 t:ırıhınden :ı . fans 1942 tarihi

ne k.ıclar <.<elde, . ., . okaklannın teınizlk işçiliği 1114, 94İ tarihinden ,t:
:wYn :!O güıı müdcktle n~ık t'ksiltmeye çıkarılmıştır. İhale giiııü 115 9.11 
l'••r,em'J<'ılir. lstcklileriıı ~craiti :ııılamak üzere Salihl. Bcleıl'rcsin~ mü-
raeıı:ıtlan ilıin olunur. 26 27 28 20 (15)8) 

; 

Otel - Gazino - Lokanta ve Pastahanesi 

Ege bölgesinin en muhteşem biricik müesesesidir 
MODERN KONFOR. TEMiZLiK VE SORATLI SERViS 
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Çörçilin Nutku Ankara ve Hatay Amerikan limanların- ·s o .·N . HA B E R L E R 
lngiltere ya galip gele

cek, ya 111alıvolacak 
- Baıtarfı 1 nci Sahifed" -

Jı'aı\a t \ 'ahş i du:-.ınaııın l'll ruzıa h:ll'!ll> 
ctliğ'i yerle rde ınilk·tin n1aneviyatının 

da zelzele oldu 
Hiçbir tarafta !tasar 

ve zayiat yoktur 
en ,l' libek derec<?de olehıi!unıı gördüm. Anka:oa, ~7 (Tdefonlu) - Bugün 
:\lillc:tin bana şahsen ;::öslcnllği te\'CC- .rnnluınuzun muhtelif ,·el'l crinde 
cühe de h er halele istihkak ke,IJctme- zelzele olmu.;lur. Hic bir tarafın ha
miştim. lngiliz mill<.'li, bütün t:ır i hin- sar ve zayiat· yoktur. Zelzele •aat 
ılı• misli göriilm~miş derecede galeya- T, !5 re Diirt yolda. 8,46 da İskende
na gelmi~tir. Ya g-a\ip J:!t•ler(•klir, ,.:ı ı·unda, lG.20 de Ankarada ı·c 7,50 
ınah\'Olııcaktır. d" ı r, saui,ce devam eden epe\· şid -

lhli;-arlar, cocııklar. mütckaidl cr, detlice olaı-:ık Antakyad:ı hi,;'i•dilmis 
sakatlar, kaehnlar; bfüı btisna herkes , l ir. 
t»plıecleki muhııriplerle ayni seviyede 
harbin ıztıraplurın:ı i~tirak <·lnwklerı 
müsterih bulunuyor. 

Bu müşkül \'azi_,·e tte bu k:ıclr.t' ho
i!t1şnrnlaı', bu kadar kan'!k mnıl<'vralar 

Hamburg şiddetıe 
bombalandı 

ıl••vam ederken. ııamıı.; vr ,;erer bizim ( BAŞTARAF I 1 NCI SAHiFEDE ) 
rehberimiz olmuştur. Nor\'C\le Siirt civarıııcla lıir hava 

daki gemiler 
fkiı adi konıite bunla-

rın 11ıiisaderesi" i 
tavsiye et~i 

\"a~inglon, 27 (A.A.J - . ..\n" .. .'•'ikn 
mali \'e iktı•<ıdi komitesi, A m ı•rika 
limanlarında bulunan 160 ecn r 'ıi ge
misinin miisndercsini tnvs iyP t ·. miş. 
tir. Bu gemilerin Amel'ikrcnl'ı ulhıı 
,.e emııiı·eti ll'hinde kull:ınıı nuHını 
laY•iyc eden bu komite•. bütiiıı ,\me
rika cumhuriyetlerinin müm<'" ille -
rinclen müte.<ekkildir. Hıcriti)' .' miis
ıe,;:H•ı Suınner Yeis, bu tanİ.'' ıı in a
lfıkadar lıillün hüküm<'tl<'l'ı' •,· ı• li e
dilecei!ini siiylemistir. 

---000>---

Atinadan y ükselen 
hür ses Liby:ula İtalyan YlJiınlarını t>=--İl' ~dan .uıeyclanına lne.-kın yapılmıl-$. yerde iki 

kuvvrllel'İmiz, ancak iki t'ıı·k:ulan ilıa- ı . ıvyare tahrip edilmi~. diğ<•rleri mit-
r~t lıulıınuyordu. Kunelle l'inıiz n:nl(a- r:ıl;;iiz "t~siııe tutulmu. tur. I ~B~Ş TARAFI l NCI SAH iFEDE-
zire va• ıl olduğu zaman. Yıın:ınis tnıı- lol•te y:ıpıl:ın hücumlarda en fazla zımdır. 
ıl:ın i!eleıı istimılacl siizleı· i ne hiJ:!ıine ll:ıınlıurg iiZ<'l'ind•• clurulnıu~tul' Ham- Yunanlılar; Yunaııi~tanı daiın-a 
kalamıızelık. ',urırta ••ndüstri ınınlnkalıırı. hanız- k:ılhinizd~ snklıy:ır:ık \'Pkarlı olu -

Ha.stab·akıcı bayanlara 
diplomaları verildi 

Beyoğlu Halkevindeki merasim
de hararetli nutuklar iradedildi 

. tanbul, 27 (Hususi) - Bugün öğ
le den sonra Beyoğlu Halkevindc, as
keri hastahanelerdeki kursları ikmal 
eden bayanlarımıza merasimi<' diplo
maları verilmi~lir. 

Bn merasimde Vali Liitfi Kırdar, 

dcderek, Tiirkiyede hastabakıcı mek
lcpleriııin kuruluşunun bir tarihçesi
ni yapmış rn ilk hastabakıcı mektebi
nin Başvekilimiz Dr. Refik Saydam 
tarafınd:.ın te•i~ edilmiş olduğunu şiik-

Örfi idarc kumandanı, l<t::ınbul ku- ranla ::ııımıştır. 
mandam, m, buslar da hazır bnlıınmu~- Bundan ~onra muhtelif hatipler söz 
!ardır. · alarak. hemşirelerimizin · görecekleri 
. Gülhanl' lıa<tahanesi b:ış hekimi ge- kurlRi \'nzife hakkıncla hnr:ıretli nutuk
nnal lfida)·.:-t Süreyya bir nutuk irn- lar iradetmişlerelir. 

Londradaki Yunan eıOiItalyan tebliği 
• 

Demokra ilet 
mali yardımda 

bulunursa 
Çin - Japon harbi uzıı~ 
zaman devam edecekti! 

Çung _ King 27 (A.A.) - Ci~ 
Amerikan, Çin . İngiliz mnli ani~~ 
mnları, bıırad-a biiyük bir aliika uı 
dırmı•tır. Harp uzun sürerse, sarlt 
dilen ı;"ayrc tlcr dolayıdiyle bu ani 1ı malara hayati ehemmiyet atfcdilrP. 
tcdir. Beynelmilel vaziyet ne oı:1r 
ol•un, Çinin j::ıpon.raya uzun mildt 
det k"'lrşı koyacak ın::ılzeme•i var il' 
Amerika ve ingiltere mali y:ırdırP1r drvam ederleı-.e, uzak şark me~1 

:; i;·le me~gul ol::ıcakları z::ımnnıı ~& 
ıl:ır Çin - j:ıpon harbini idame et3, mek imkanı bulunacak, hem de 
mokrıviler Çini yalnız bır:ıkm~!11 
ol:ıc anlardır. Gizlice siiriinCl'<'k ltunıaıı;-aya \ 'P !ar V<' doklar bombalmınıışlır. Bundan nuz. Vt• iftihar duyunuz. Çltnkll biz 

Tlu!gııri,; tanıı ııı·leıı Alman orılııları lıao;ka Emden, Brem~ıı,; Hafcıı, Kok.s seref!i bil' mi ikt ve kahraman IJir as- TRABLUS BOMBARDIMA· ---'x---
Ralk:ın dcdı'tleri a!'a<ıııcla i!tihad n"'''- ll:ıfcnde de sanavi ınınlııkalıırına hii- >.el' olarak y:ı$adık. > Londr:ı, 27 (A.A .) - Yunanistanın Af tb ti sinin nutku 
c uıl olmaması ;·üzüııdcn, Balkanlnrın cım edilmiştir. . NINDA 1o1 KiŞi ôLMOŞ Londra elçi~i Simopul_os, A:ıznkl:ır g~- man ma ua 
orla'1nılıı muazzam bir <•rclu lt•skil <'t- lliltün lıu giiıuliiz w gect• höcıımla- ki y:ıngıııbı· ehemmiyetli idi. Ilre - Roma 27 (A.A.) _ lblyan leb- 11ü müna,,.;bctıyle verılen zıyafett<> hır 
tııi_,ı.-r.li. ' '"''"il be~ ı .. ~·preıııiz ""ıı,·ı etm,,nıiş- nıeııhıcfendc· doklar mınt:ıka<ıııda nutuk iradeder<>k demiŞtir ki: Amer"ıkaya 

Yun:ııılılal'. mıı:ıveıwt İ"ill hiZ" mli- ı' ı• ok lıt"ıı·ı'\k ıı·ı· ı · aıı"'ııı t•ık ıı ılnıı u tıı· !iği: - .'fnmlel.-At, .altı 2vlık t.arihi bir 
' ' · ı: · 1 

· ' " ' 
1 

' • Simali Arnavutlukta ve Eııit·de te- ·• ~ .,- u, r~.caat ettiler . 1'\omsularınılan hiı· hi- Gi't , sahil mulıaf:ıza scr,·is1ne nwn_ l.ondı-a, 27 (A.A.) - Burada üıl: - mizlemc harekatı e•nn~ında bir \'Ok muk:ıvemetten :;oıırıı Alman makinele- t 
riııiıı Yuıı a nlıl:ırlıı rlbiriir,i \' :tpnı<ldı- ııp layyaı·e!<>l' Ilavr ve lmoitle ha\'UZ- rc ııildiV,, iııe "'İİJ·~. inl!'iliz nv t:ıy ,nıre- rinin istililsına uğramıştır., Almanya, ça ıyor 

· b ı " Yunan ve Yugoslav askeri esir celil -ğını ıri>riim·e. biz harı(:len :ı <:ım:ı z- la rnıı lıomb:ılamıslanlır. Bu h:ırekiit- Jeı·i dün ~fan~ Lizerinde müıeaddid . 'ih' 'kt d h 
1 

kuvvetlerimiz tarafından terkedilmi~ 
(Ilı.. K••ııılı'lc•rı·ıı" ",.,.,,le" muaw'n"I. l l . . . l eıı"· l" .. 1 1 . 1 1 mıs ,.e rot ım mı . ar a arp ma ze- h' 1 . . 1 'b" ltal a la " m". . ~ , _ • , ı:~ ı~ a)·)·are erımızın ı . ı e on mu~ er- L:ıııı·ı·uzj t e_vı_·.:ye ~ç~~ n_rı yapını~ .ar- mc.si elimize geçmiştir. se ır erı ışg:ı g: ı, ' Y· n r~ U•· 
\'aıie lıl' 'ik. \'azh·eti Arn•turalı'a ı·e ılı ı. . - - dır. ~u .hm~k~t:_ı ~ştnak eden ta ) )a - Sirannyikte: Tobrukta diisrnanın te . .;na bir fırsat vermi~tir. 1talyanlar,. Ruzveltin ve Hullürt 
Yt•ııi Z ·laıırİanı iz.ah eltik. Onlarİa an . . . Loı~dra. ~! (.~.A.) ~ _Lond!·a ;;al:t- ı ·ekrımız.den ı~ısı ~~.nptı:•. . laıık ve piyadl'le~le wı tı'ı taarruz knıanmadıkları bir zaferi iddia etmek 

o, 

\' 
l!"r· 
har' 
<liı· .. 

l:ı ş tık. Böyl»c~ :"{il orclu<umın ınlihim ı·ı yl'tlı nrnh!ıllenıı<le bıldırıldıgıııe go- Ceııul11 s!ll'kı 'nhılı a~tklarıml:ı bır .. k"rtrlmüstil. s ıi p 1 g. !' t k gibi bir küstahlıkta bulundular. Yıı- sözleri Almanları 
bir k1"mını Yıııı:.ııi,;l:ın:ı vöıııleı·cl'k. ' " ~li.iııkıi ham h iicuınlarnıııı en ~icl· dü~man avrı,;ı dü"ürüimii:;tiir. ~l'"m~i.c~ddi~I z11 ;.h~ ~~~b~I;~' :::ı~~P nanfılar, hürriyetlerini, memleketleri- kızdırdı ltıiş 
P.i1i .ı·orıluk kı', ı:;iiııtkrcliğiıniz ktn· ı ·e1 ·tbı Haınlıurıra kal'~ ı .raııılmı<tır. Londra, 27 (A.A.) - Hava vr da- '~. 1 i tir · • '::- · ' · · ııi kaybetmek ve mukavemet eylemek ıtıaı 
kUi değildi. Fakat zannl'!liyorduk ki. ı -,c · ınıııt ıkal ıt"t h lıiiyiik ç·ıpla • T · t tıc · · t bliı!' et 1 m ş · gı'bı' ı'kı' ~ıkla k::ıroı!:ıstılıır. Ve muka- ııı., '· •}.I ı 1· . ' .. ı ',·' • ı • . l b,I . nı Dı .'.mnelı~e . nezaı:e ·ırtının .. e ,.:d: 26 nisanda düşman tavyareleri Bin ., ~ dı 
bizim ku\'\'C'!lerimiziıı Ilalkıcnlara mu- '"'ret ı nıı a~ ''" y:ınJ(ın ıııın a arı un u•manın ıngı ere ıızerır. e- .. . · bombardıma "t . t' ('I" v mele kar::ır verdiler. Yunanhlıı.r, za- Ziirih, 27 (A.A.) -Ruzveltiıı.·: '-~ 
v,·ı<,·ı!'. tı üzerine Ytın .·ıııı'stnnııı eli"er ı lmı ·tıı· k ' f 1· t· k'" "k 'k t 1 t g.ızı; ı ' 11 e mış ır. 'u f · · h · " · orlar Btı"'t'ı·n • 1• r "'• ~ ı ' . ., na ı'"e ı ·ucu . mı ı·a;ı a om ıs - 1 ~ d H d B' er ıcın er şe•·ı v,-rı}· . n ~ - laııtı'ktnkı' karakol gemı'leı·ı· f,•·l·f •. •. ı "7 (AA) D h·ı· · · , b" k" h'I: d 1ı· h I n• rnra ı ,.,r ır. asar az ır. ır , , .... , " komşulıcn, bizimle beral.><'r ı::ele~e l: lir uune ıa, ~ .. - a ı ı emnı- tur. cenu ı >ar ı sa ı ııı e ır se re d" · 

3 
tan·nae · . d" .·· .. 1 .. t ·· ze basım nıkıırıd::ı olarak hit::ıp ediyo- n 

Yuuo,;lın· .ı· :ıda darbei h1ikümct, mc-mle- t ı· · 1 • k a · ·· ı b l t ' ı t ~["t dd'd k' usm, 11 • • <ı ıısuru mu' ıır. ı·ıım . ·çu··n"ku" bı'z \'!1.Zifc.mizi vnptık. Ve h::ıkkındaki sözleriyle bahriye ıış ' 1ıla ,.. , ı·r n e1.ıı1re dıııınS! 1ıı_-d ·ar
1
: rn'~me~ıne go- 1 .o1

m a ar 
1
a ı mı.< ır.b'. u ~ka ı ·hım- Trnblusı::arbın denizden Ye hm·:ı- , ı ita 

kelin ruhunu kurl:ırdı. Fııkat ıır:ı z isini , ": ,oı_ı< rı.ı a. ı ı e .:c.ıırı. m_u".sse:'~- .~ e t;ı -"?ı·a anmış ,·e ıı· mı '.taı: ev n- · dıın bombardımanında 20 si ltalyıın bundan sonra d:ı yapmakta devam ede- Knoksun ve hariciye nazın Hul'ilO ,·~ l 
kurlıcrmağa vakit bulam:ıılı. Hazı~lık- ı ·ıcle ~-ılısan 18 - 60 ;.ısınd.ıkı lngılız 1 ,ar.ı ugramıştır. Başka yeıleı c l:>om- 1 k üzere 101 ki•' .. 1 .. 

300 
k'. ccğiz. • . tııkları, Alman m:ıtbuatının hidde·~, ~~

"' .' üzüııden Yııgoshıvya mağlüp ol- ı~ lıııası Londraııın her hangi l)ir mın- ~ha atıldığı bildirilmektedir. 1 ~ ~:lanmı•tır · ı 0 muş, ' 
1
"

1 
Bu mer:ısım~e. hnzır ?ııluna_n Avus- .mucip olmaktadır. Nazi propag3n" 

rlu. Bnlkanl:ır harap oldu. lnı::iliz "' ' .. kusındıı pasif . koru~ma sf'rvi~!e~in~ . !·ondr~. 27 ( A.A .) -. Hava ':'.'..da- t ; 
81 ~ı:ki Afrik.ada Cimada bir dil man turnlya bnşvekıh lllenzıs de hır n !ltuk cıları bir taraftan Alman,yanın }.1' 

imparatorluk kuvvetleri ele h:ır 1ıecl c ı·nk ı azılıt!ııleccklerclır. Twvel~e. ıstısnıı hılı emnı;.:.et ııezaretle~ının .l~blıgı: tnV\'aresi diisürülmii•tiir. ş ir:ıd el.mi~ vı; demişt!r ki: . . rikaya karşı tecavüz niyetleri giltııı'!: 
~ekilmcğe mecbur kaldı. · ılılm ı~ olıınlıır im kııyde tabı tutulmı- Gece du~man tayyarelcrının hede- • · · · - YunanMtnn. ınsanlık tarıhınde ğiııi iddia etmekte, bir taraftan d~ 

/ Bu rnziyet iizerine. İtal;.·an dikta . , «caklıırdır. f i }!örzey kıyıları olmuştur. $imali 1 j hürriyet uğrund~ y:_ıp_ılmış o.la~ sa~a- l!İltereye karşı girişilen yardımın}.~ 
Uiriinüıı. ordularının zaferini tclıı·ik Londra, n (A.A.) - Salıihiyelli )!arbi ingilter~de muhtelif noktnl:ıı" RUZVEL T N OGLU .,ın ~n parlak mısa_l_ını vermıstı~'. .1' u: r'.ka için büyilk rizkler getirecel' 
etmesi, giilüncliik \'<' iğrell(:lik rı·kııru- menbnlardıın öğrrnildiğine !!Öre, dün dan düşman tayyareleri sahili nsmıs. ÇUNG . KINGDE nanıstaııa asker gondermek!c ıyı mı ~li;-lcmektedir 
nu kırmı~tır. ıriiııdüz lngiliz ta )· )·arclı•ri, Roterclam fakat baska yerlerde mütekasif hü - ellik? Bir gün bana bu suali sorarlar- __ .--o----

Bu müe'Sif rnk'alar Balkanlarcla ı.annlında bombalanaı:ak b::ıtırılaıı bir nımlar inkisaf etmemi~tir. l\Iörzey \'a<ingtoıı, 27 (A.A.) -Reisicıım_ sa, kendilerine kar~ı cevabım ~u ola-
cerernn ederk~n. Libvadaki kuvwlle- ııemiden ba<ka Heligolnndın bir kn~ lıombardımanı da eok büyük mikyas- bur Rıızveltin oğlu Ceymis Rıızvelt, caktır. Yunanistan tereddiid gösterme.. Balkan harbinin sofi 
rimiz de mağliılıiyete tığı·adı. Oı·elumuz mil garbincle kuvı·ctli bir himaye al- ta olmamıştır. Bazı hasar ve insancıı ·ayynrc ile Hong _ Kongdan Çung _ den har~ h:ızırdı. Yunanist::ın büyük ,Ç'/ı 
müstahkem me\'kiler~ t; •kilmeğe m•'C· tı nda giıien Ü~ gemiden mürekkep bi,. :ız zn,·iat \'ardır. Diğer mıntak:ılnr- ~inge ııiderek mili; Çin lideri i!e gö- dtişman il•lünliiğiiııe kal'~! haroodi- sa,, ası 
bur kaldı. Tobrllk el'aıı c\imiıcle<lir. kafilenin i:ıse gemi~i olun iki ,·npııru- ıh pek az ölü vardw. Useccktir. • ı·ordıı . Oraya asker göndermekle eğeı· -BAŞ TARAFI ı NCI SAHIFEl>j 
Hiicumlara karsı chıruyorııı. ıı, tıım i ' ıılıell<' r kıı \·detmis lerdir . Londra, 27 ( • .ı\..A.) - İngiliz hm·a ~imdi endisede isek ve eğer mesu!i~·et- rilmistir Hava kuv\·etler imiz iki~i 

Akdenizdeki harb in bundıııı !.öde Londrn, 27 (A.A.) - fngiliz hava kuvvetlerinin gece Alman _ Yunan B • !erimiz varsa, buna nsln tccssür karı<;- .. k 'ki: 
1 

k 
0 

('ıı' 
daha ~idelellL-ıiııi heklemelidir. Li b)·a- nezaretinin rliin ak<am p:eç vakit n~s- hattı şimali garbi<indeki h oriefkre rıtanya imparaf.olu- mı neaktır nı na ıye vapuru oma · zere c 

1 1 1 1 · 1 · t'k s· ı· l h 1 1 d ,-. • · . 27 bı'n tonluk 3 ticaı·et vapııı·unu (J yı ta yan arı an temız emıs ı · . ı nıc ı 1·~dilen tebliği: < e ücum nr yapmı ar ır. v d 'ti "h d -
de Almanlardan temiılemeliyiz. D ıı o Avcılarımız cıımnrle, i günü •imali Beri in, 27 ( A.A.) - Alman ı·esıni gun a l l a ·-- rip etmişlerdir. Ba~ka gemiler M 
kadar kolav olmıvacaklır. l'ı·ı:ııı~a "" ~I:ııı• iizı>rinrlc bir cok l:ı- t'hliği: · - BAS TARA FI 1 NCI SAHiFEDE- Londra Mektupları •ara uğratılmıştır. rl' 

H:ırptı> _;·nnlı~!İkl:tı· olur. F:ık:!I hu a rı·ıızi uru~lar yapmışlardır. Ru h:ıre- Atlanlikte deııizaltılnrımız reman tır. _ Ba,tar'a.fı 3 üncü aah if<>de _ Atina, 27 (A.A.) - Atina radS, 
def:ı yanlı~lığın bizim larafımızılaıı k.illan iki t:ıyyal<•nıiz dönmemi~lir. :J9148 tonluk bcs ticaret vapuru lın· Velington, 27 (A.A.) - Yeni Zc- dün gece yarısı şu malilmatı verınil~~ 
mı, yoksa l:lalkanları istil•İ etlen Al- ingilkrenin c~nt1bı şal'ki ~:ıhili açıkb- tırmı~lardır. l:ıııda Başvekili Frc~·zeı· söylediği bir nıiştir. Son hnft:ılar zarfında yalnız Termopi! hattından ilerliyen Al~-
maıılar l.nrafınd:ın mı yapılelıı(ını, za- rnı<la bir clüsnıan tan·ııresi ll\'cıları- lngiltere elııafında t:ıyyarelerimiz nutukta demistir ki: Londra mıntak:ı3ında yangın ıöndiir_ lrnvvetleri, cenubı şarkiye doğrıı ır 

l 

muıı gü•lerccektir. •ıııı larafınclan <lüsürlilınüslür. ınrafından beş bin tonluk bir tic::ıret - dialkımızııı diişünc~leri, Yıın:ı- nıe tcşkilfıtın:ı 750 bin kişi k:ı·.-d~di!- lem-:-ğe de\•anı ediyorlar. Almanlar l 
Haı-p, lspanyay::ı. Ru<rarn ve T:iı·- Loııdrrı. 27 (A.ı\.) - İngiliz hava \'apuru ı·e l elesfroyer al~akt n tah- ııistandaki kıtalarıınızdadır. Vaziyet miştir. ik·rleyi.~i gUç!Hkle yapmaktadırlUl' ıı !{ 

kiyeye sirart edebilir. Almanlaı· ne- ı1t··~aretiniıı istihbnı·al lıüııo•ıı lıildi - ı · ip edihni~tir. Tayyare yedek parca- korkunçtm Fakat bedbin deii;ildir. Bu Gecen eylillde !Iitler bize ciddi 'u- giliz diimdarları, scvkillceyş nokl'1ııl h; 
reye giderler"<', biz kf'ııdil<'riyl<' rarııı- ıiı· or: lannı hamil bir gemiye bomba i<nlıel v:ıhamct azmimizi kuvvetlPııcliı·mı•k- rette zarar \'ercbilmişse, tarruzları ı!a şiddetli mukav~mei göHteriyor,,ı ı; 
şacağız. Elimizden p:eleııi yapııca)ıız. ·\uma gecesi ingiliz lıa\·~ı kll\'\'d- ettirilmiştir. ccdir. bugün pek az te.•ir hasıl edecektir. llıı hareket, sadece v::ıkit kazıınn· 
Fakat bu hıırp s:ırkta kazanılıı ı :ız. J ı •ı·; Rerliııin merkezine yilk<ck iııfi - Tayyareleı:imiz Liverpol tezgahla- :.rnıetimiı, lngil!ert• ve müttefikle- tir. i~imtir. Bu, ancak kuvvai külli)i 
Hitler harbi kazanmak i~iıı ya lnı•i\iz lak kudrdiııi haiz ağır bonıbn l a;- at- rını ve cenub ve ""rk sahillerini hom- ı·in pnıııcla zaferi k:ız:ııımak azmind<' Artık şimdi parklarda, ağar;lar to- kurtulmak fırsatını vermek mak~B r.f 
adalarını islil:l etmeli, yahud Okr:ıııu su ıııı ş lardır. Hücuma bü.l'ük bir filo i~- lıalamı.>lnrdıı'. Bin tonluk bir .•ahi! her zamancl:ııı d:ıha ziyade miittehiel- murcuklaıımıy:ı ve bnhar ciçekleri le y::ıpılmalctndır. Ve bu muka'.t ·} 
geçilmez lıir hal<.' koymalıdır. tirnk etmisliı-. Gec~nin başlıca hürıı • muhafız genıi<i bnlırılmıştır. elir. J(Örünmiy<' başladılar. $imal kı~ının ınahdud lıir zaman içindir. tlerı ~ 

Geçen hPı' hRfta zarrıııtl:ı nıu Kiel şehrine kW"SI raııılmıstır. Donanmanm uzun menzilli b:ıl::ır- Halkımızın vüzt!e 20 den fazlası de- knrnnlık ve si"lerinden güne~ 1şılpna lada milnakalat ke~ildiğinden fı 
biz adumızıi:ı km·veth:niyoruz. C:a)' Cu mühim deniz ii""ü olan schirc kat yaları. Duvel' limanındaki gemil<'ı'i niz aşırı servislerde ve Yeni Zelanda ve bııh:ırn çıkarJ,cen ruhlrırımızn fc - m:ılilmnt mevcud değildir. 

11
,1 

reıimiz gpv:;emedik~e mutmain o~<ı- ~ ı :_!.J saatte ikinci hücumdur. toııu tutmuşl::ırdır. miidafııa ser\'isinde calısmakt:ıc!ır. ı·altlık doluyor ve zafere emniyetimiz Londr::ı. 27 (A.A.) _ Yunaıı ·
1
• 

biliriz. Elde e ılilen neticeler de kol:wlık- Dü,man tayyareleri giiudüz isgnl artıyoı" Anadolu ve Balk:ınlnrda gö- biye nezal'eti nıiidiirlerinden olup f.~ 
Allantiğe !(elince; burada ne ola- l;ı müşahede olunmuştuı'. ıltıııdaki yeılerde, Frize aclııl:ırı iize tır. Hamburgda ikametgahlar he.def nii l ve elleriyle bizimle birlik iyi \'e deki Yun:ın ordusu nezdincle bil,i!I 

bilir? Bizim gemilerimiz batırılp·s:1, Cıkan Jıir çok y:ıngınl:ır ~«hrin ı·i!ldc fHa!iyette bulunmustur. ittihaz edilmiştir. Askeri bakımdttıı yiğit müttefiklerimiz olduğunu bil - mıı~ olan bir znt, bu ordunun te~uf 
gıdu maddelerimizi, hıırp levazımı- nıuhtelif mınt:ıkal:ırına ve knnıılııı 1 tan- ::ıre elüşürülmiiştüı-. ha.<:ır olmamıştır. Bir kaç sivil ölmüş mek dahi itimadımızı son derece kuv ~bebleri hakkında raelyo<la okııorııı: 
ııı getiremezsek vaziyet ne olıır? il:i sahiline inkı,;am etmistir. Doklar Gce·e işgal altıııelaki yerler,, \'e si- Ye yarııl::ınmıştıı'. 2 Diisman t:ıyya - vellendiı'iyor. b:r beyannamede, Epir Yunan ~ .,).' 

Bövle biıı va1.ivete karsı dıırnı:ık "·' deniz lezgılhlaı ı mıntııkalarıııclıı- mali A lmaııy:ı,rn bombıılar :ıtılmıs - ı·esi dli~ürülmii~tiir. General Sir Wyndham Dceda sunun tarihi bir kahrıımanlıkla do~,t • 

için ;ıden geleni· yapı)·oruz. Ya~:ı.rn- .ı•~::~::~:::~:=~============:::::::::::::::::::::::~:~:~=~·-••ııiııı••••••• tiiğHnii, fakat nltı ay muzafferane f 
bilmek i6n All:ıntik hm·lıini kn:ın- Tliznıelci Meı·i; patronu yiizba- "' • ' IJl'r ver! IX'den bu ordunun Yugoslav orrlu'ııcJJ 
malı\'ız, Gemileri lı:ıtırmanın ne ka- sı.l'a verdiği · taahhüdü h:ırfiye:ı l:ıt- 1 VATAN AŞK 1 - :\Iadam; meraktan kurtulmak kilince Almanlar tar:ıfındıııı nrk~ıl * 
dnr kolay olduğunu. fakat gemi i'ls:ı lıik etmek surı•tirle hanımının her ve kin, münn.ip g;)ııiir8eniz mö~:iiyii d:ı l:ı:ırruzıı uğrıyarak lıaşkuııı:ııt<ıef 1 
etmenin ve se)TÜsefcrde muhafaza lı:ırekiıtını dikkııtlc, itina ile t:ıkihe vazıh<ınesinden Roralım ! !ıkla teması k<'sildlğini \'e mücade_,'l' 

• J ı · h ' 1 · ı ı t · - Ha.nr! Hayır! Olın:ız. Çiinkii Jn,·,"m ı'mk!l"ıı". ızlıg-1 knr• .. ısınd," t•~·' etmenın ne ı::iic; o c uırunu er<e• ıı- ıa~ :ımı~ ı. < .. , , .. ,.> 
\iı'. Denizlerde daimi surette ,;eyrli - Zozoııun ilham edildiği ,uç cryk a- - - lt•lcfona, komutanı miralay Ri~arın olduğunu tebariiz ettirmekte ve Y~.ıl" 
sefer eden gemilerimiz acled'ııin iki ıiırdı \'e l\[cıi masum olmakla bern- Karım sen ·ı gakalıgorum casussun çıkması muhtemeldir. Bu adam ise milletinin bu çoctıklariyJ., iftihar l 
bin olduğunu ,.e bunlardan !"l - .ı yüz her ,ıen~lerdenlıeri bir casu"un mni- 1 çok serttir. Aksi bir liif söy\iyebilir. lıileccii;ini ilave etmektedir. . ır 
tanesinin daima tehlikeli mın~<ıkada , <'!İnde ralı~ınak bedbahtlığına ma- =jiiiiiiiil 127 1 Binaenaleyh bizzat kendisini bekle- Ka h ire, 27 (A.A.) _Orta ıııı;~, 
bulunduğunu ,;öyler,;em, hima,·e \'a- ı·uz kaldııJ;ındaıı şimdi kendi•inin de • sek daha iyi olur. ,~iliz kuvvetleri umumi knrnrgııltl 
zife"inin ne kadar ağıı, olduğ•.ı ko - :ırni camiadan telakki Nliln12k lehli- lıir yeı<le saklamak vey-ahud içinde- ramadı. Tekrar sordu; - Mamaınım; hamile olduğunuzu tebliği : , ~ 
!ayca takdir edilir. k.e<iyle karsılaşııbileceğini dli.;iine - ki evrakı alıp muhafaza etmek gib! - Rene; ben hastanede iken eve unutmayın. Bugün h~tahaneye de fmpnrntorluk kuvvetlerinin \.~ ıı; 

Amerika reisicumhuru Ru>.,·eltin ı·"k korktu ve biiyle bir ihtimalin Ö· ha>il bir tedbiri bile alncak vaziyette geldi mi? gittiniz. Rııhatsız olduğunuzdan bn- ni<.tand.-ı geri cekilme hnr.>kctJ.crı 
Amerikan donanm:ı,;ı ve tayyareleri "'Üne ge<;mek için kendisine vel'ileıı değildi. - Evet madam; sizi !\Orclu. Hasta_ hi<le mimlaydan sorabiliriz sanı - \'am etmektedir, 
nin garp nı,ıf kürede karakol rnzife ,.'.lzifeyi azimle, <ebatla ı::iiı mei(e Zozo, şapkasının altında bozulmtı.< ·ııe)·e gittiğinizi ,;öyledim. Oerhal ay- rım. lı·------------~u 
s. gorme erını emre ıgını ogrenınce .;ıs acı. ' u " • n · ·· ı · · tt·-· · .. - · ı ı ı olan sa-1°. rını t~raclıkt•n s. onr,a bir rılclı. - ;\faaleqef!. Çünkii kocamın mli- A N A D Q L 
cok bü;.·iik bir ,eviııç duydum. Şimdi Zozi, hast:ıııeden evine dönıliii!li koltuğa yaslandı. - Öi!le yemeğine gı•lnıiyeceı!,ini him bir işle mesgul olması muhtemel-
iııgiliz donanması adalaı•ımız:ı daha zaman. entelicen.' servi,; büro<u cin- Nerede ise kocası Rene gelecekti. süyledi mi? ' dir. :.folüm ya; askcrdirı. Bu itib:ır-
~ akııı suları t~mizlemckle ui(rasa - ~!inde• tcr.C)'an eden \'c• itları• te"ki- \l'e onunla. bc•rmutad öğle yemeğini - Hayır efendim, böyle bir şey l:ı hrm ı::elemez. hem dp miraln~·d:ın 
caktır. Amerikalılar bize silah V<'ı·- :ılının en kıymetli elemanı ol:ııı No- \'ivecckli. .;\i_vlemedi !. Maamafih fovkalilele bir liıf işitmek ih timali vardır. 
eliler. Harp levazımı verdiler. [:;imdi vellinin ilihaı·ı ile nclitel<'neıı recô hfı ·Fakat iki ,ant kac!:u· beklediği hal- işi zuhur dmiş olacak ki ondnn son- Zozo yavaş ynvaş yürüyerek ocla-
c!e bu büyük y-ardımlarının denizin cli;;eyi bittabi heniiz haber :ı ' m:ı . dl' koca~ı gelmedi. ra gelem('{li. >illa eıktı Ye knrııyı :ırknsııubıı k:ıp:ıt 
dibine gönderilme.;ine miisaacl" eclil- nıı ş tı. Bu intizar; h:\mile olan ve <hlıa i\Ie:•i, cehalet n masumiyetine rağ ıı. 
memesi kararını verdiler. Bundan lıiı· iki sanı e\'Vt'I h1stane- ıız e\•vel gördüiıii ıırknd:ı~larınm feci men ı·olüııii mahirane oynamıştı. Zozo, mahut evrakını okumak içiıı 

On hafla e\'vel Ameı•ikalılara hi- de keııdi:<inc miilıtki olan bir in •.111111 ,·niyetlerinden mu3tarip olan Zo7.0- :"{iha~·et Zozo. koca,ıııın ~rtık o c·tı-afmı kontrol etmeğe Hizum gör -
t:ıben cbi>.e illet verin. biz i•i h:ılle- lıu kısa miiclclct içinde intih:ır etmek ı>t111 ruhunda ek; •ıı bir tee"ür uyan- 'anttan •onrn öğle vemcj.'!ine ı;elmi- medi. F:mirbi:r aşağıda id i ve oda•ına 
eleriz • dedw,(im zaman, lıu ıilrtlcrin ,uı·diylc cbrdi~-~te kanı<mn 11l ·hıfru- ılır. \'eceyini dii~ündii. Zorla bir iki ::ıcı rekilmis uyuyordu . i\Ieriye gelince. 
elimize kadar ula~tırılması leınonni-j ıw ııa,;ıl tahmin Nlelıilirt!i? Araba o ııüıı kocasm:ı ne nlmus -, !Gkma yedi \' 2 Hirahat etm 0 k ici·ı senelerdenber; h izmetini göı•<'n, onu 
"ini izlıaı· tımek i~temiı;linı. Yüzlı:1"ı Ren enin karı,;ı, arkadaş- tıı? F.vvclce. yeın < i(e gelmireceğl zn· .. da•ın·n cekilerekli. Meri;·e d o : ckfnl:ırc:ı kontrol ettiği halel<' şüphe 

Bitler ve :\Iıı8Solininiıı nrnğlp ol:ı- l:ırını, htı.<t:ınccle o feci vaziyetrc nı:ınhırı tetcfonh haber \'eri\·ordn. - P.rı~ım deh<~tı : :ıi(rıyor. hilmt>m uyaııdırac:ık en ufak bir har'ketini 
~nıi:ıırn aklı basında olan hil' kim. e >'Örmekle clnydt1iit1 ıstırabı ızaıni bir Ve kendi•ini intizarda \'C ac bır:ık - nrcleıı? l!öı·mec!iği hizmetçisinden emindi. 
'üphc ed~mez 70 milyonluk bir harp g·a.l'rPl ,,a; fe(mek suret ide izale et- m:ık istemiyordu. Acaba, bugün ııc- Derli. Du itibarla yatak odasının kapısını 
kütle·ine k:ır~ı. ingiliz ,.e Anıel'ikaıı ın"k iciıı znrnki bir ııe•.p ill' <·ı·iııe :ıv- d~ıı biiylr ihmalkfırlık !!iHeri.l'oı· - Tla.,lııııı>cle yoı·ulmn• o!araksı- kilit.lenıei!'e ve -anahtar deliğini kn -
ralııız aıı:ı vataııdııki nuflı•uııu tP>- del etli. du ·? ııız m:ıc!nm. Biraz istirahat Pdeı·~c- p:. 'mağa bile hacet görmedi. 
·kil ,,cle!l 200 milyonluk halk galip ge Öğle olmu~tu. :\feri, yemekle .. ; ha l\fc.ri.ı · i ('.ağırdı: ııiz g:reı-. bi:· kahve pi.~iı·eyiın ...,,;·? nu ilibnrla odasına girer p:irmez 
leceklir. ('ilnkii bunl:ıı·ın ei'ııdcki zırlamış, masayı kuı·mu~tn. ?.:oızn. eL - Rene; ben h:ıst::ıııecle iken e\'e - · Hai·ır .. C'ünkii kah\'P ı, 1«ıınn · oııla,ını açtı. içindeki evrakı nlrlı 
menni· çok fazladır. hL-'P deği•tirm~ğr. liizt1ın yöı·nıeıleıı uğradı mı'! kaçı:!,-oı:. Halbuki biraz elin,. ımPk H ııenis biı· kan:ıpeniıı iizerlııe uza -
Avrıı pada geçenleri teeS'iiı·le J"Ör- cantn.sını kii~ük sigarıı mas:ılamıdan Diye sordu. Arıid~ irat ecı:Irn bu btiyoııını. Zc\'Cimin .''emeğe gelemi- nn:•ak mikro,kobik yazılarl::ı .<igara 

dük ve görüyoruz. Belki Asyadn ge- tıiriniıı üzerine bıraktı. s:ıpk"'l.mıı d:ı <ual hizmetçiyi sa~ırttı. vecrğini haber vermeme•i beni mc- k~ğıdı gibi iner bir kıii(ıt iizerine 
recekleri de ayni tet••sürle giirece - "ı1nta-ıııın u,tüııe attı. :\feı•i, derhal cevap veremedi. F~ı- raklaııdn·ı.ı·or. Çünkii kocc'lmın ~imdL 1 1 1 

k • h 
1 · e1·- k d b ı ı · h k tt b 1 y:ızı mış o an ynzı :ırı o ·umaga ns-f•iz. F:ıkat bu sene \'Uzivetimi:ı: J:!eÇen Kafası o anda o kaclar meşguldü kal Frö ayn ela henüz ırecır ıııi uyu- Ye ·a ar iiy e ıır are e e u un-

Rellf! gecirc!iğimiz tehlikelerle kıyas ki. cıı korkuııc e\'rakını fasıyaıı çan- şukluktan kurtulmu~ değildi. Ru iti- clııKU y::ıki değildir. Ben biraz uzıına_ !arlı. 
kabul elmiyecek derecede emindir. ta•ını, yalnız ken<lisinin btlehilecPği brtrln kızııı geçirdiği seı·s~mliği knv• cağım. Rene gelirse hana elerlınl ha· 
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