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P. i ti e K ong"!'esi1 Çö. çil lta(9a 
sabah o plan •H ya hitab etti 

Bir /tall}an 
taburu 

lngilizlerin 
aldığı esir.ler 

36 bini buldu 
d · .. 1 · .-J'.l kv[ · d" Ve bir tek adamın 

Bu to~ artı a mvmes~\l erın u.ı en ın- I I .. 
lenec k ve Parti Vilayet id e hey ~ti t.a yay~ .. ?erey; su-

Yunanhiarıu eline 
esir düştü Kahire 23 A.A.- İngi

liz Orbtşark ordulan likarar· 
gahını:ı tebliğine göre ıngiliz 
topçusu Bardiya kalesinin et· 

Öy?leri seçilecek rukı "'dıgı ttı an att~ 
C .. h · t u Jk p tisi imiz dt> hazır bulunacaklar Londra 24 A.A.-- Roy· 

Ati::ıa 23 A.A.·- Yun<Jn 
resmi tebliği, Şamara !ima· 
nının İtalyanla rdaıı zaptedil
diğini ve burada bir İtalyan 
taburunun butim techizatile 
esir dülltüğÜnü bildi1mekte
dir. Bu tabur fi kanunuev· 
velde Arnavutluğa gelmiş o-

um. urıyP • Aa ar · b'ld' · 1 ·ı · 

k k 
• ı 

1
• dır ter aıansı ı ırıyor: ngı ız :rafındaki hatlarım şiddetli nahiye ve-. azu ongrc er · . . .. . .. 

· ve kaza idare Kongr<"de Viıayetin diğer Başvektlı Çorçıl dun akşam bi:c- ateş altına alınış, ~şehrin 
~aptı icin hazırlıklar ~bitmiş· 
tır. fuarruzun başladığı gün· 
<l~n bu güne kadar kampla· 
ra sevkedileu ltalyan esir· 
terinin sayısı 35649 dur. Da 
ha binlerce ltalyan esiri çöl 
de kamplara· doğru sevkolım 
maktadır. 

sona ermtş . 1 1 ·n · h' 
he etleri seçilmiş bulunmak· kazalarile merkez kazası radyo ıle la yan m~ etıne ı 

t d
y münıesşiılerinin kendı b ölğe tabt·n radyoda hır nutuk 

8 ır. d · · ı.· 

Y b h t 9 d leriııi alakadar eden istekl~· söylennş ve t':lıtı~tır t;J: 
arın sa a saa a P r · 1 . 

t. V'l" et Kon.J"re-;i kanlar ri dinlenecek ve Vilayet ıda· •• Bu akşam talyan mıl· lup 800 siyah gömlekliden 
mürekkepti. Bu zafer müna· 
sebetile bütün Yunanistanda 
üç gün şenlik yapılması em· 
redilmiştir. 

' 1 a~ ., . · 1 '[ · k lb' l 
dan gt>lecek miım~ssillerin re heyeti seçil~ı;ektir. letıne ngı ter~nuı a. ı 0 an 
ıştirakile ve Halkevi salonun Arzu eden Partililer ve l:oıı~r~cl.an hıtab ed~yoru~ 
da toplauacak ve bu toplan vatandaşlar kongrede lıazır Şır·dt sızmlı! ~arp ha!ındeyız 
tıda V lımızle Parti .1Iüft'tlı buluna bilir Bu ~aşılacak hır ş~yd.ır ... Bu_ 

kionn hatırına gehrdı.Ç unku Yunanistana dün hava hücu· 
mu yapılmamış ve sakin geç 
miştir. Dünkü muharebeler· 
de düşman en kuvvetli mev· 
zilerinden atılmış ve çok mik 
tarda h(\rp ~alıemc:;i bırak 

Bar<liya henüz İtalyanla· 
rın elİl\de bulunuyor. ftalyaıı Kıymetli biı, 

eser 
Kuranın 9 ciltlik 
tefsı•·i neşrediı di 
Türk Oıyanet işleri Reis 

liği tarafından büyük b\r iti
na ve dıkkcltl hözırlanan 9 
büyi.ık ciıtlık ( ı<ura·~rn .tefsi 
ri şerifi ) adında bır aesçr 

neşr:edilıniştır. 
Bu kıynıeth eserıu dege 

ı-i 2 • liı adır. 
utun Ürkiyede atış 

:bakk· ya\mz Türk Ha ... a Ku• 

rumuna verilen bu çok mıi· 
·1oı ve kıymetli eserin ade· 

di pek mahduttur. 
Bu fırsattan istifade et • 

n ek ıstiyen " tandaşların 
şehrimız Hava Kurumu mer 
kez.ıne mi.ıracaatla adlarını 
yazd ""ınaları lazımdır. 

Adlarım yazdirarılara e· 

ser derhal getirilec"'ktir · 

Sııriyede 
Fransız Hava Na

zırınuı nutku 
Beyrut 23 A.A ~Surıy~ 

ve LiıbnanJa bir tedkik- seya· 

ha ti > pan Fransız Hava ,~n· 
zıri Berjere ôey_ru~ Radyos~n 
da bir nutuk soylıyerek d ·• 

miştir kı: 
" MarP-şal Peteıı her ki 

me karş1 olursa olsun aske· 
ri bir lıarekette bulunınnma· 
sh:ı, fakat ,.ski haklarından ~a 
vazgeçnıemeğc> karar verıuış 
bulunu~or. Fransız bayra~ı 
1110 d lg_alanmakt oldugu 
her yerdeki hakkrnı hıçbir 
:ıaman unutmamıştır.Mustt"m 
l~k~leı iuıiz o duğu ibi ,hı· 
ruyor hu ıl r , ız kalnıı ~ır 
Mart>şal Peteuin l)izr> nasıl 
tlİrııadı varSd sızin <le ona 

İtinı ,lınız olmalıdır." 

}lali/ aksın 
Vaış·n gton sefaretine: 
tuyinİ n1ernn uniyetl t· 

karşılandı 
Londra 23 A. A. -

Lord Halihıkr.ın V clŞington 
sef ıretine tayin t'dılPr~k ye· 
rin .. Edenin getirilmesi. bü
tün lngilternde ve Anınika
da büyük bir memnuıliyetle 

karşılanmıştır. Vaşingtondan 
gden bir telgrafa göre, bu 

t~yin dolHyısile Amerika dev 
let adamlara derin bir mt>m· 
nuniyet göstt:.rmişlerdır. Bil· 
hassa Eden ~ribi, ıniıtecavi · 
ze hiçbir müsamaha tanımtt· 
yan bir devlet admııımn Ha 
rıciyeye getirilmesi de çok 
yerir.de bir hareket telakki 
ediliyor. lngilter~, Lord Ha 
lıiaks gibi en ileri devlet a· 
damlarından birini Vaşing · 
ton sefar,..tine tayin etmekle 
Amerika ya karşı ol an vazi
yetıni ispat eylemiş bulun· 
maktadır. Lord Halifaks, k~ 
ya• et, basiret ve yüksek in· 
sanlık evs3fını, haiz bir a

damdır. 
Eden, Mısırda dıınyanın 

en muazzam bir zaferile ne· 
ticelenen tanrr:.ızu ha~ı l ı · 
dıktan sonra Londraya dön 
müştür. Bu, tarihin kaydede 
cegı bir mucı~edir. Her iki 
tayinde de taın isabet var· 

dır . 

lsviçre üz ri e atı 
tan bomb- lar 

Zurih 23 AA.- Oün şi· 
maiden >.r'"le•ı meçhul t • .ıyya 

reln Zurıh ·ehri üz~rine 
hombnlar atmı ıırdır.Gene! 
ı(u· nıny Keisl•ğ nin resmi tt-l: 
hğine ~öre, atı•aıı yangın bom 
bularındaıı büyük yangınlar 
çıkını~ v .. 10 kişi yaralanaıış 
tır. 

·Hemşeri ! 
r(u b n bayramında keseceğinlkurbanın derisini ve bar 

ağıı Turk Hava Kurı.: ıunu vermeklt• hı=-m işlediğin se· 
vap katlanmış, hem de ~-tava kuvvetlerimize yardım et· 
maş ol raksm. 

Ba) r ın gunu kJpıııu ~ ·ı· cek ıneınura makbuz mukabi· 
linde buolan tr:ilİIJl etw~yi unutma. 

biz daima ltalyanhmn dostuı 
ve Garibaldinin tarafdarlan 
ıdil-. Tarilıirı bütün devirle
riı1 ı,. ll.llyan milli harek~tle· 
rin ~ lngiliz parlameııtosu ve 
milleti yardım dmis, babala 
rımız ve büyük babalarımız 
ltalyanın Avusturya boyundu 
~uğun<lan kurtulmasmı bütün 

kıı1 1 ı!erıle isteuıişlP-rdi. Biz 
hiçbir zaman siz\ıı muhasım· 
laruıız olmadık Binlerce ita! 

ya11 lngiltt'rede ve binlerce 

lngiliz ltalyada yaşıyor, ara· 

mızda do. tlu · ve nuhabbet 

mıştır. Düşmanın şiddetli 
mukavemeti Yunanistanın mu 
zaffer ilerle)'iştııi durdurama ' 
rnı~hr. Yunan tayyarele-ri 

dün çok parlak imuvaffakiyet· 
ler kaydeylemiş >1e 18. düş· 
man tayyaresini muhakkak 
olarak düşürmüşlerdir. 

ıtalyanlar, Avlonya yoıu 

lar bureda daimi mahiyeti 
haiz tahkimat vücude getir· 
mişlerdir. Şehr.in her iki tara 
fındakf istihkamlar 12 kilo· 
metı e uzunluğunda bir me· 
saf t: tutmaktadır. 

Garazyaninin rapor:'1 
Londra 23 A-A. - Ha

b:!r verildiğine göre Trab· 
lusta~ci ltalyan kuvvet!eri 'Baş 
kumandanı Mareşal Grazya 
ni son nıağlubiydler Jolayı 
sile Musolin;ye bir rapor 

mevcut hululluyordu. Şiındi sukutunu öıılem~k için aza· gönderrııiştir. Mareşal bu ra 
haı p halındeyiz ve biri birimi mi gayreti sar fediyorla r. porunda İngiliz muvaffakiyet 

nıı kapamak ve bu şehrin 

zi hırpalıyoı uz. Siziıı tayyare A lerini, İngilizlerin çok faik 
leriniz Lond!'aya bomba at- /mang (! ınotörlü kuvvetleri ile her 
mağa çahştrken bizim ordu Ç k k ·· ı · taruftan getirilen g.üzide as· 
1 rımız Afrikadaki toprnkla· o müş u v azıyette kerlıı:-ine atfetmektedir. 
rınm uarç' parça etmekte· Londra 23 A.A. - Röyt~ 
dir ve edecı:-ktir. Bütün bun rin siyasi muharriri yazıyor: Fakat Japonyanm Amerikaya 

lar bir aılamm tek bir nda· Ameriktrn Limanlarında karşı h&rbe gireceği henüz 
mm hatasıdır. Bu adam bü· mihver devletlerine ait gemi belli değildir. Çünkü eğer 
yük bir adam değildir. 18se lerin İngillereye verilmesine mihvercilerle akdettiği üçüz. 
neden':Jeri ltalyanın başırıdfl karar verilirken. Vaşington· lü muahedeye riayet etmesi 
bulun.·rn btA adam şimdi mem daki Alman mümessilinin lazım ~elseydi, , Yunanistana 
lekelİ!ıizi uçurumun kenarı· gösterdiği taşkınlık ve Alman ltalya harp ilin t!derken, Ja· ~ 
na gı:tirmiş ve ita)yan tarihi hükumetinin Amerikaya ihta· p?nyanın da .Yunanistan aley .. 
ne canıyane bir surette ib • rı, Almanların :çin~ düştliğü hme h~rbe gırmesi lazım ge 
nrt etmektedir." müşki!lle.rin gün gt!çtikçe da- lirdi. Üçüzlü paktm madde-· 

Çörçil bu muhasematın ha çok arttığını göstermekte- )eri çok Iastiklidir. 
'--b b h b dir. Ameriku ile Alman.va ' Amerikıdan lııaı'ltereye seue • nın asıt ve ıı eş kavga 6 

. h d b arasında bir harp çıktıg~, tak bir nehir halinde gı"ttı'kçe 8 ..,. 
st olôuğı. •ı ıza e erek u •. 
ihtilafın trıhçesini yapmış dirde japonyamn Almanya· tan ve buyÜy'!n yardım akım 
Vt" harbin ilanından biı kaç ya büyük bir yardımı ,ol1tca· Almanyayı sarih bir surette~ 

"ını Hitler hesar. etmektedı'r. dü~u· ndu-rm,.ktedt. · 
gün ~vvel Musoliniye gön- '=F~~~-~;;;:~,..~~!!!!!!!~=*T~~~~~ .. -~\~~r~·~~~~ 
derdiği mesajı ve Musolininin .. SONDAKTKA 

bu mesaili v~rdıği c.~vabı o T. •• k k d / 
kuduk\an sonra sôzlerbe de '1. ur a ın arı 
v m e~er~k .dem~ştİ" ki:. J nın Yunan as 

.. Şımdı sıze hıtab edıyo ! 
ru n: ı:aA'>eş _k~vgasından do lkeriı1.e hediyesi 
ğan ıhttıaf yuzunden ltalyanm 
böyte bir hayat ve memat Yu aanistau zam n,ı 
d. V<tSlllB ahlması.ııa ... harbe gelİf\Ce lU. D ~etdc:\,r• 
nıudahel.asinf', actz bır hal - ., - • 
de yıkı ınak üv·re- oıan Fran lıgını ısbat edecektir 
suya hücumuua, lngiiterı~ye Atina ı4 ,A.A.- Yunan 
harp ilanına, rıilıayet Mısm gazetderi, Türk kadmhırınm 
!Stiıaya teşebbüsırne 11~ lü - cephede ltJılyanlara karşı dö· 

1 zum vardı '? Biz lt.cılyanııı ğüş,.n Yunan askerlerine gön 
1 bit&rafhğından memrıuııduk. derrprkte oldukları hediyele· 

Sizler kı dostlarımız idiniz ri şükranla kaydettikten soıı · 
ve kardeşlerimiz olabilirdmiz. rp diyorlar ki: 
Bütün bunlardan sonra sızı "-Yunanlılar hiç bir Zd 

\SonuJkincide) man. nankörlük etmemiştir .Gü 

lngilterege 
J)ün gece ağır bir 4ıa 
va hiicuınu yapıld 

Londra 2 l A.A. - lngiliz 
tebliğine göre, dün akşam 
Alt'AAJl tayy-?.reteri i~nli gar 
bi lagil.tecr .. ~i~ b~ük ha 
va hücumu yapmış bombalar 
at .. \ışli!rdır. Bir.çolı.: yerJerdc 
yangınlar çıkmış, büyük hasar· 

I~~ o'hnuştur. lnsanca zayiatınl 
yuksek olmadığı z, nnedilyor. 

• J 1 

nü gt:lince Türklere olan min 
netdıu·lığm ız.ı · spat edec~iiz,, 



Paraşütçüler 
Bitler Çörçil /tu.lga-

Fransaya bit ü!fi ya hitab etti 
Almanya 

Şimdi Ametikevı teh 
dide başladı 

Mançeste 
Çok şiddetli bombar· 

dıman edild. 

:..c N isıl atlarlarmış? 

ınatoı,, verdi Başı birincide 
Londra 23 A. A . ·- ln· Yunanistana saldırttılar. Ni· 

gilix matbuatının haber aldı çin diyorum ? Çünkü bütiin 
ıitna göre, Hitler. Mareşal bu harekı=:Uerde siLin lta 
Petene yedi gün müddetli yan milıetinin fikri alnımadı, 

;._bir ültimatom vermi~tir. Bu 
ültimatomda, Fransada bulu· ltalye1n ordusunun reyi so • 

ru)madı. mr t~k adam, kom 
nan bütün demiryollarile li· şulanııı 11 bağım tahrip ıçın 
maolarından Aımanya:ım is · siıe emir verdi. Bunun neti· 
tHade etmesi ve bunların si olarak bugün ltalya bayat 
Alman kumandanlarının ~m· ve memat mücadelesindedir. 
rine verilmesi istenmiştir. Bugün ltalyamn vaziy<1ti 
Hitler, işgal a\tmda bulun· nedir·~ Musolini milletini ne 

reye surüklemiştir '! Şimdi mıyan Fransıı topraklarrn • 
dan bu suretle ltalyaya as · Italyan milleti için jki ağır 
ker göndermek is temekte· şık vardı&': Ya havadan, ka· 
dir. Almanyaıı:n Fransız de· radan ve denizden gelecelc 
ıoiryoılarma ı ve limanlarma darbelerimize mukttvemet 

•· ~ için çalışarak, Arnavutlukta go .. z koydug· u ""nla,ılıyor. 

lngiliz gazetelt:riııe göre Yunanistantt mağlup olnıuk 
Hitler, Vişi hükumetiıı\ ye· ve Afrika müstemlekeleran • 
ai bir istila ile teblit etme~ . len vazgeçmek ~uretıle mağ 
tedir. Fransız milletinin ge· lup olmak, yahut Almanya· 
ç'irmekte olduğu buhrana nın ltalyayı istilasına boyun 
i~ret eden gaı.eteler, Fra n- eğmelıc. 
sız ruhunu o asla çürümedı: Bu hikayeyi bitirmeden 
iine, belki bugün şaşlrmış burada bırakıyurum. " 
olan Fransıı. :nilletinin ycsrın llWW&Zh!S vı CJ!ZSH>t4 z 
ve ıamauı gelince derhal a· Arnavutluk cep· 
yaklanmağa haztr oldu~una hesiode 

aret etoıektedir. 
Bern 23 A. A. _ Mare· Londra '.23 A. A. -

şal Peten bir istişare Mecli· Röyter Ajansmııı :Yugoslav 
si "urmağa karar vermiştir. hududundald muhabiri bildi· 

Bu Meclis 150 azadan mü· rıyor : 
rekkep olacak, bunların 100 ltalyan topçusile tayyare 
ü vilayetlerden intihap olu· !erinin sarfettikleri mesaıye 
nacak, 50 ıi de Mareşa\ Pe rağmen Yunan ordusunun 

t t f d F h
. ileri bpreketi devam etmek 

en ara ın an ranseya ız· 
met edenlerden seçilecektir. te ve Yunanlıların Lmanevi. 
Mecliıin Ydbaşmdan evvel yatı çok yüksek bulunmak· 

Nevyork 23 A. A. - Ame 
rikaya tecavüzde buıunan ve 
mihver dev~etlerioe ait ge· 
milerin bir formalite ile Ame 
rikaya mal t>diler~k lngilt~ 
reye kiralcınması hakkındaki 
karar üıerine A\mnnya hükii 
meti Vaşingtondaki elçisı va 
sıtasile Amerika hükumetine 
bır :htarname göndermiştir. 

Bu ihtarnamede, böyle bir 
hareketin gayri dostane karşı 
lımacağı bildirilmektedir. Bıı 
hadise dola> u.ile Amerika ga 
zeteleri umumiyetle şu mute 
leayı ileri sürmektedirler: 
•lngiltereyt• yapılacak yurdı· 
mın zafa uğıumamast ve AmP 
ıika limanlarında bulunan Al 
man gemıleı inin derhal lııgil 
tereye te~hmi lazımdır. At
manların bu şekildeı-:ı nıuracaaı 
ıarı bir küst~hlıktır. Atlantik 
denizinin midaf ıasının dost 
bir devlet etındt: kaln1ası A· 
merikan siya~etinın beddıni 
teşkil etmektedir. Biz ıngilte 
ye)'e bunun içı yardım cd ... 

Ct!ğiz. 

Aııoanyanın yardım 
düşünçt:ierir.ain ma 

hiyeti 

Londra 23 A. A. - Dün 
akşam güneş battıktan sonr a 
Maoçester şehri harbin ipti· 
dasındanberi ilk defa olarak 
uzun bir bombardımana Labi 
tutulmuştur. Alman tayyar~ 
!eri sabaha kadar bu şehri 
bombal.:amış ve bir çok yan· 
gm ve infilak bombaları at• 
mışlardır. Y ungın ,.kipleri 
en şiddt"tli bombardım m za· 
manrndz bile vazifelerim kah 
raınenca ih edere · yangın 
lıırı HÖı diirmuşlt rJir. Bırı;o 
biııalar hasar.ı u~ra t ınıştır. 

Ölü ve ya ·ah mıkdnrı h ·nuz 
te hıt ed lmemıştir. Enkaz al 
tıuda ö!u v ya alı bulundu· 
gu lcıbmiıı eJiınıeklt'dir. 

H valarda 
Loıı<lra 23 A .. A I n· 

gil.z ~uv ı kuvvetleri bütün 
cepne\t>rde dün ve dun ge· 
ce büyük f t1c.tlıyette bulun· 
muşlaruır. uu nrdd.ı ortcı 
Şarkta Bıngaı; ve Pertey ~ 
hücum eJııuıiş ve çok 
boa:balaı" uhlmışlır. 1:)0 net 
re ırtıfad&n mıtr ılyo. ateşi 
açılarak it&ly toyy.ırelt:ri 
tahr ç olunrııuş,ur. 

Arn.ıvutluktd Tepedelt'n 
mıntakasmda Jir uçuş esna· 
sında bir ıtalyan fıiosuna 
rastlayarak hurbe!rnış ve ü;. 
bombardıman tayyaresıni du· 
~ürmiıştür. Diğer taraftan 
Venedı 1şehr:ııe <le çok 

toplanması mukarrerdir. tadır. Yunan ordusu Vt bil· 

(
Tan) 2 azetesinin bassca Efzunl.u mutemuaıyen 

·ı alun\ar yaparak 1 ltalyuıi sı • 
b İr n1akalesi perlerinden esir .:lıp getıı -

Londra 23A. A.-Son gün· 
l~rde. Almaııyanm ~tldığı vazi 
yet, ıt.tlyaya )'ardun düşün· 
celer inin mahiyP-tini ortaya 

ç•karmış ve ih:as eylem · 
bulunma ·tadır. İngiliz matbu 
atına nazaran ltalyan hezi· 
meti bir süpriz olmuş ve Al 
mımyarırn hazırl11nınasına ve• 

sile vermi~tir. 

şiddet:i bi:- hucum yapılmış 
ve petro\ tasfıyehaneleri e 
ağır bombalar atılmıştır. t3u 
hücumlar,1 n bütuıı lngiliı 
tayyareleri üslerine salimen 

dönmüşlerdir. 

Liyon 23 A.A·- . "Tar,, mektedırle r. E.faınılar müthi~ Laval /; lga'd 

Bir Portekiz·; mecmuası 
muhtelif milletlerin paraşüt

çülerinin nasıl' atbdıklayını 
mizahi bir yazı ile ve şöylece 
anlatıyor: Her lt lyan paraşüt tayye 

resinde 20 kişi bulunur 
4 müretteb&t, 1 paraşütçü ve 
bu paraşütçüyü itmek için 15 
n"fer. A lııı rı p ıraşüt tayyarelerin 

<le tayyar<• menııli oıak 
suda gelınce p:.ır şütçülere 

es ıs vazİ)' • , ı llldıan emr('· 
dilir. Komutdn · --J,. l Hitler " 
dı; t' b .. gınr. Par şut.;u nefer 
l""r tl.ıhd Ce\'UP vernııy~ "a· 
kit bulmaJa !uıı t 1yyarC"uın 
~lt kıs.m, esrarengiz bir su· 
rt'ttt" yok olur v~ kendileri· 1 

ni boşlukta bulurlat". 
1 

A tlamalan emredilt!n Fran 
sız paraşütç~leri son da 

ka alard l ark.tları:ıda para· 
şutlerinin oulunmad!ğınm far 
kına varırlar. Fakat makul ' 
ki nseler oldukları için tayya 
reyi yeı·e indirirler w: en ya ~ 
kın :ıazinoyo gidert>k bütün 

1 

geceyi~bu husustu kimin mt
suı oldui?unu münaka:ıa 

ederek geçirirler. 
[spanyol paraşütçulerinın ut 

lamaları emredilince der· 
h l red cevabı verirler ve is 
yan çıkarırlar. K vga esna· 
srnda komutanları onları kor 

k:aklıkla ithan eder. l~omuta 
nm yanıldı{ıma isp .. t için Is· 
panyoll r arkalnrından 1'a a
ş t 1 ~ r in i çıkarır 

lar. Paraşiıtsuz olarak .tayya 
reden adendileriııi ~•salıverir- 1 .. 
ler. 

ıazetesi bu günkü başmaka· bir k2ira nsğıneıi guııduzleri 
lesinde diyor ki: hücum edı) or. talyaıılar ise 

.. _ Fransa mustemlekde gect: akm yapıyorlar. 
riai olduğu gibi: muhafaza lngilız tııoları duıı krııa 

Luvaliıı Mareşal Peten 
altyhine bir hukfimt:t darbe 
si hazırladı~ı için tevkif ediı 

Kargaşahk mı çıktı? 
Londrd A. A. Müstakil 

Fransız ııiansı bildiriyor. 

Buğda9 satın 
ulınacak 

1 - Hatay Jan.:larmll bir· 
likleri için 226 bin kilo buğ 
day musavi iki partide ve ka 

pah zarf usulile satın alma· 

caktır: 

ediyor. Fransa yıkıldığı za· vud - Yugo.>ta.v tau::iudun· 
man ber"es imparatorluk daki bir köpruyu berhava 

· müıtemlekeıerin' n de _eld~n içın bombarduntın ederken 
ıideceğini sanmıştı. Memle· l.J:r bomba Yugo av topralıc .. 
ketiıniz g.ıhbe karşı olan td.· ruklanna dü~muş, bir kaç 

\ abhütleriui yerine getirmeğe kişiniı- y.ın\\aumaı>m• ~b~p _.,--

'ufiyen karar vermiştir. Fa· olrnıJ~tur. 
kat topraidartmızın tamami· Yuııanlılar cepheye seri 
Jetini muhafaza :hususunda· ate;;>ll yenı sistero toplar ge 

ki azmimiz katidir.,. tiı mış erdır. ltalyan tayyare· 

lngiltcrenin .siparişleri leri bunlarm yeriM bulmak 
Nevyork 23 A.A.- Ruz için çok 1ı;cshşıoış iseler 

bunu ıııuvaıfak olamamışlar· 
, ,veltin tavsiyesi üzerine ıugi· 

laz mübayua komisyonu Ame ,_d_ı_r. _________ _ 

rikan fabrikalarına ,yapılacak ğer taraftan İngiltere hesa 
ilk. ıipariş listesini hazırlıya· bına ısmulanı.sn 60 ticaret 

diği bildiriliyor: ı evvs Cbronicle gazete· 
siıı\n Lizbon muhabırinderı 
alınan bir habe-re ı;ö·e İtal· 
yada ciddi kar gaşauk'ar baş 
göstermiştir. RomaJa vt>sair 
baıı şehirlerde fuşi tlerle, fa 
şist aleyhtarları arasında arbe 
deler vukua gelmiştir. 

Maaınafih belen Mı •solini 
için halkın isyanından 7.İyade 
faşist partisile ordu ara~m 
•)a çıkan iht\lafın eh~mmiyP 
ti vnrdır. Bu ihtilafa sebep 
bir taraftan s0 vkiilceyş hatla 
rının iş\ ~nmesi. dıger tarnf 
tun da hazı generallerin azl! 

dıınıe ıdir. 

2 -- Satın alınacak her par 
ti 113 bin kilo buğdayın mu 
hen•me.n bt:deli (9605) lira· 
dır. 

3 - Birinci partinin iha· 
lesi 8 ikinci kanun 941 çar 
şnmba güniı saat 14 de icra 
kıhnacakhr. 

4 - Talip olanlar teminat 
larile ve ınusaddak vesikalıı 
rile teıdif ınektuplsrıııı, tayin 
olunan g:jpde ibal .. den bir 
~aat ev.-ef Aııtakytt kışlasııı· 

rak vermiştir. Bu liste 770 vapurunun da inşaıına . baş· 
ınilyon İngiliz brası yani t;ak· lanmıştu·. Bunu digc=r sipariş 
ri~n 8 milyar dolarhktır. Di ler takih edec~ktir. 

Fraıısanm bu ~ıyas\ şah· 
siyeti 1883 de Choteldorıda 
doğdu, Paris barosuı a avu· 
kat oldu. Aubervilh rs,de be 
lediyt: reisi seçildi. 1924 de 
sol cenahın kartel p ograrnm 
tatbık etmek vadile .>eiııe vi 

layeti mebusu oldu. 1925de 
Painleve kabinesinde Nafıa 
nazırlıjhna get\rildi.1925 Bri· 
aml kahinesinde Başvekil 
muı:vini ve :iariciye nazırı; 

1926 da Seine ayam. 1926 
da Briend,ın muhtelif kabine 
lerinde Adliye nazırı, 193 6 
da Tardieu,nün ikinci kabine 
sinde ıne.sai naıırı, 1931 de 
ba~~ekil, 1934 ikinci Douıner -----------
gue kabinesinde müı:;teml e
kfıt nazın . sonra da Harici· 
)(' ...... lrl oldu İt11lya ı e Fr n 
sa aru:ırnda yakrnlık tt sı~i ıe 
uğraştı vt> 1935 te FnııısıJyı 
Stre~a konft·rft ısmda k'!l'iİI 
etti. 1935 te yenidt"n kabim• 
kurdu . Mall~·eniıı düzelmesi 

'\it '-'riy ıl 1\ üdur 
Snıi n ÇF.LCNK 

da mütı:-şekkil stttınalmakomis 
yonun' lt'vdi etmiş olmaİa· 
rı l3zı ndır 
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K zzılag balosli 
Yılbaşı gecesi verilecek 
Kızılay Cemiyeti menfaatine Sayın V •limi~ Şlikrü Sök· 

•enıüerin himayesinde yılbaşı gecesi Yıldız gazinosunda 

parlak bir kostümlü balo verilecektir. Balonun fevka· 
lide mükemmel olması için haztrlıklara başlanmışhr. 

Hem karagün dostu Kızılaya yardım etmek Vt! hem de 

çok eğlenceli bir gece geçirmek isfiyenlere yılbaşı ba· 

l0911AU taYIİy• ederiz. 

1 ne u~raşt·ysa da muvaffak 
olamıı<h. ltalyanm H 1bt'!şısta 
nı istilasrnı kolaylaştıracak 
şeyler yaptı. 

Laval, son mittarck eyi mü 
· teakip mareşal Petenin vu-

5 Sarhı•tmeyi görmek 
K 14 ı;, l)'enlt•r Aal ... yl..evuımMi.ıdürfü 

t.Jıi..ndüzde -- im nıurnc.ıetları. 
K yıp inülıur 

Uc ayhK maaşı olmakht ve 
di "yer muamelatta kullandı· 
un mu ürunnil0,11,94Jta ga 

Bu aJ<şamdan itıbareıı ikı ~nhf' 
ser fılın bird,..n G "'ce anahtu· t 
rı ve Çöl Kar kolu bu iki gü· 
zel filmi görm k f ıt. atını ka · 

ı yıp ettim yenisini yaptlrac.1ğıoı 

dan hükmü yoktur. 
çırnıayımz. 

avini ve lıcı1efı 
bulunuyordu. 

vazıyetiode 

Mizah: 

Si.ıveydiyeı.le mukim 
Gümri1k rııutaknidiııinden 

Mustefa Özyaıııan 
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