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, Türk - Iran işbirliği teyid ediliyor 
p .~--------------~~~---------·--~-=~ .............. 
,,,:.~~.~t~i?m~~ ... Yugoslavyaya bir teca-ı· Nüfus ~ayımı 
Cc Ve htle son senelerin in tecrübesi 

Pazar günü l~ken
derund;ı yapılacak ~~i~;~.~:~ş~~:'.r b~ .. :!'!~: vu·· z mu·· hazırlanıyor 

dcın· ~yı cepheden feth~ 
İçirı~Yen de ~(etler, kaleyi 

Önümüzdeki pazar günü 
İsk enderunda umumi nü(us 
sayımı tecrübesi yapı lacak
tır . Bu iş için bütün hazır

lıklar ikmal edilmi~:v~ lazım 
gelen tedbirler alınmıştır . 

Alınan tedbleri yerinde ted 
kik etmek ve sayım tecrübe 
sinde hazır bulunrnak:üzere 
istatistik umum müdürü Ct'
lal Ayyar, refakatinde umum 
müdürlük nüfus şubesi mü -
dürü Cemil Güler ve müdür 
muavini Sabri Tamsayar o~
duğu halde dün öğleden 
sonra lsk~r.deruna gelmişler 
dir. 

1ckcte~.Yıkmak ve o mem · Almanlar, Macar ve Yugoslav hudutlarında 
llıcırı ·<;ınde isyan, ihtilal, 
der kUniyetsizlik tevlit ed~- tahşidat yapzyorltlrmış/ 
İçine b rnaksatlarına ermek 
başv u çok kuvvetli silaha Diğer taraftan İtalyanların da Arnavut1uktaki kuvvetlerini giz-
tııiıı·urrnakta ve bu silahla ·r H ıc;~ bünyc-.i zayıf olan ülke· lice arttu dıkları haber verı ıyor- er iki hadise Bt" lgratta endi-
llıak~ daha çok muvaffak ol· şe uyandırdı - Yugoslavya mühim müdafaa tedbirleri alıyor 
"c h adtrlar. Bunun için akıl Belgrad 17 (a.a .) - Son Bu arada memleket da-
h~,~hle gclmiyen vasıtalara günlerde Almanyadan Yugos- hilde ikamet etmekte olan 
llıi\y rulurken bu uğurda lavyaya sivil kıyafetli birçok bütün ecnebiler ve bilhassa 
ki~i~nlar sarfından da çe.· Alman polislerinin gc.lmekte son zamanlardA Almanyadan 

~~ernektcdir. olduğu anlaşılmıştır . Bımdan akın halinde gelen ecnebiler 
dile ·'"çok nükümetler ken· başka Almaııların Yugoı;lavya sıkı bir kontrol altına alınını~ 
... tınce ., 1 .. d:' kl . "roll .. arar ı gor u erı hududunda mühim askeri kuv bunların memleket dahilinde 
kit1 agandayı önlemek ve ef vetler tahşid ettikleri v~ bir seyahatleri tahdid olun · 
1 urnurn· l • • • ~ &a ıye erını yanlış yo· kaç Alman fırkasının hudud·ı muştur. 

Londra - Son günlerde 
pannyır münasebetiyle Yu
goslavyaya muhtelif namlar 
c.ltında ve-. petrol mutahassısı 
sıfatile sivil olarak girmiş 
olan 80 kişinin Alman ıabiti 
olduğu anlaşılarak tevkif 
olunmuşlardır . 

~İn f Ptnaktan kurtarmak yakın yerlerde toplandığı da -------- - -

~~şlar~vkalide tedbirler al • haber verilmektedir. Di~er • &5a r k m ı•lle t ler ı•n ı•n 
'"'\!Ilı, ır. unların başında taraftan Macar hududu bo· ,.. 
Aıllııa11)a ile Fransa gelir : yunca Alman kıtaatının tahşit 
~tı .. nyada yabancı radyo • b e ı · z A d 

Sayım, kaza merkezinde 
olduğu gibi köylerde Je 
yapılacak ve bir günde ik -
mal olunacaktır. O gün, ya
ni pazar günü lskenderuna 
nakil vasıtal arının gitmesi 
yasak e<lilmiştir. .. , edilmekte olduğu haberi Yu- ır eşmesı azım 1r 

hıqı neşriyatını dinlemek 
v "lır o· l' h goslavyada endiş·! doğur· 
~ k • ın ıyenler der al 1 h Evvelce de haber verdi-

lir, FaYltı;ız şartsız idam edi- muştur. Türki_Qe ve Iran ııer angi 
"' tan Son giinlerde Arnavu tluğa _ 

ğimiz gibi bu sayım önümüz 
I deki ilkt~şrinde memleketin 

"'~ıı·ı·t sa, memlekette ko - ı · 
t .. P gönd,.rilen biıılerce talyan b • •ht • /k d b • • lııı·ı~t · ropagandasım yasak ı ır l ıma arşısın a ıı-ı-
.ı ., ı am .. lesı'ninsivil giymic.: talyan 1 

her tarafrnda yapılacak olan 
uınumi sayım için dene.11e 
m.1hiyeti11de olacaktır. 

~lsı r · Komünist propagan ·· "' ıı~ /~Panlann cezası kurşu askeri olduğu ve bunlürın hu birine yardım edecektir 
1~ılrnekf dud boyundaki kıtaları ti\k· 

~ah~\l kısac:~· mukaddemeyi viye ettikleri de görülmekte- Tahranda çıkan •İttiıaabgazetesinin neş- da şimdiki halde böyle bir 

b 
...... ,,. d t" OJ • b" k l d b ·· I l d birlik hakimdir. 1311 iki mem· 
th d6a bizi sevkeden se . ır. ret ıgı ır Ola a e e u cum e er va..- ır .. , U 1 1 d b l h b f leket herhangibir ihtimal kar 

Ctı hh 0Y•nın en sakin ve ta Y8 an uraya ge en a· Tahran 17- Anadolu n unuta~k ve ir tara a 
.. "l b l - it l d b' kı k b b 1 şısmda birbirlerin~ yardım ~llh .. Yeri o'an yurdumu· er ere gore, a ya 3 ır a1· :rnsınır: hususi muhabiri bil bırakarak haki i ir ir ~ş-

'1 Şu f b d' l · r.deceklerdir. tc~c t~sında burasmda tü- sım fırkalar se er er e 1 mış diriyor: meye doğru kendilerine yol 
tt n sın8· f ve Triyeated,... pasif korunma ı dı tar Hali hazır bu Avrupa memleketleri,şnr 
~•nJaı 1 ve men i propa· İranın en büyük gazele· açma 

1 
r · hın 

111

.

1 
llrdır. Bu zehirli .;ita- tedbirleri alınmıştır. l nu zaruri kılmaktadır. Sulhu km aşılmaz bir kale olduğu 
ıa Bu"tu"' n bu hadise ve ha· lerinden biri olan" ttı~aat ga· . . 1 k nu hiçbir zaman bu au"nku" 

Sita\t.. Y~t Hatayımıza kadar Ş muhafaza ıçın ça ışına ta o- 6 
"'t ed berter birbirine ekleniııcc>, z1>tı>sİ bugün '· ark milletle· olan T:irkiye ile lran arasm kadar tı.kd ir etmemişlerdir . ,. 

çllk b"h erek dünyanın bu . y riııin birleşmesi ,, başlığı al •-111!11!11!111""~11!11!111!111!1~~-------d " ran1 k k k ltalya ve Almanyanın ugos· Cvri d ı ve arma arışı tında bir makale ııeşretmiş- EN SON OAKIKA 
Lil.'ı ~· e sinirlerimizi bozup }l\vyaya tecavüzde bulunacağı B k 1 d .. l "' .1iltılı"1.k d k kt tir; uma a e e ezcum e şu 
"•er.,. y anaatlara sevket· endişesi mey ana çı ma a .. .. k d ıs .. r 1 y 1 h"'k Am t' buna cumleler goze çarpma ta ır. 

Mu ... a ıştığını görüyoruz. ve ugos avya 1..ı u e ı " . . 
~eler .. ha~Yen maksat ve ga . karşı tedbirler almak mecbu- - ~ark mılletl~rı. ara· 
ı "' ız . · · d kt d l larındakı ufa'< tefek ihtilafla· 
\l birk met eden menfi ruh l.ir~ıylielitılinlıı ıliiuilyiimliaiiiiıaiiıliıııiııril. •••Eım•-~1111!~----
~llktarı aç beyinsizin sureti uğraşan bu menfur ruhlu va- I yen ~min bul~nuyoruz. 
''lt:dikl görürwrek akıtmak tan hainlerine aldanmamak ve Nıhayet dunyanm her ye 
İçjtı h ekri bu zehir·ı o' nlemek ( h b' k h· • al ım onların mahiyetlerini derf.al rinde ve er zaman ı:- aç 

11> 1 ızın şuuruna sa - vatansız bulunabilir. Bize 
h .. t ?

1 
.rnası her duyduöu ve suratlarına çarparak maske- 'f b I I " 

6 
düşen vazı e u yı an arın 

lııcile şı·~~İği şeyi akıl ve man lerini yırtmak hepimize dü· zehirlerini akıtmasına mani 
kurrı vo Çcrek ona göre hü - şen bir vaı:ıfedir . olmak ve her rastladığımız 

S. ermesi Hizımdır d b 1 k f 1 ıtı · • Biz vatan ve memleket yer e un arın ·a a arını ez 
trıııa s~~ propagandacı, ara· kaygusile z'erre kadur alaka mt!'ktir. 
8tt levd· ul~ak ya gizli bir sı olmıyan bu beyinsizlerin Gerek memlek d Vt!' ge· 
ta bir ; \ er gibi kulağımı kimler olduğunu , hangi ga· rek dünya haberleri hakkır· 
5&trıinıi ~.'i er fısıldar, yahuJ ye ve maksdtlara hizmet t-t· da kulağımıza fısıldanan her 
Lir vataı ı~ ahbap, hayırhah tiklerini, hatta uyanık ve şu şayiaya inanmamak ve en 

, r:k haı.b~h aş kılığına gire . urlu zabıtaınızın bunların doğru haberi ya Ankara 
'tırııJe d al mahiyetinC:e bi- peşinde kendilerini adım adım radyosunJaıı veyahut her 
tirni~ 0;~tldcşirken, hiç habe· takip ettiğini çok iyi biliyor, akşam Halkevi hoparlörü h .. • 
ltı • a ıtn b. · h b f J d' l k 1 ege <;alı~ı Ş ızı ze irle· vatan hiyanetiııin en üyüğü ra •n an neşre ı me te o an 
titdyodarı ~: u veya bu nü irtikab eden 1

)U yılanla - bült~nden dinlemek en doğ-
;tti~i havaJ·nl1ediğini iddiR rın p e k yakında yakala· \ ru ve yerinde bir hareket 
Ctıin ıs eri t · olur c Çevire le amamt-n rını adaletin demir pençt-sı • · 

re bizi iafale ne kaptırc.caklarına da kati- Selim ÇELENK 

Norveçte !ttgiliz iazgiki 
Diin Alman üsleri şiddetle bombardı

man edildi 
Londra 18 (a.a.) - Dün sabah şafak!& beraber İngiliz 

donanması Norveçteki Alman tayyare karargahlarını bir 
saat 20 dakika süren şiddetli bir surt-tte bombardıman 
eylemiştir. Donamanın avdetind~ "bir İngiliz krovazö· 
rüue bomba isabet ~tmiş, fakat krovazör yoluna devam 
ile ü . .;;süne dönmüştür. 

Yugoslavya !iovyetler birli-
ği;ile müzakerege başlıyor 
Belgrad 18 A. A . - Neşredilen resmi bir tebliğ~ gö

re, S0vyetler Birliğile Yug<'slavya arasında bir ticaret 
anlaşması akdi hususunda iki hükumet mutabık ka l mışlar 
dır. Müzakereler Moskovada yapılacak vr- bir Yugoslav 
heyeti pek yakında Moskovaya gidecektir. 

ltalyada silah altına çağnlaular 
Roma 18 A.A.- Bugün neşredilen bir it>bliğ ile 931 

32, 33 ve 34 sınıfının bakayası, bir talim d~vresi ıçın 
silah altına çağnhmşttr. İtalya hükumeti Bari ' limanını 
memnu mıntaka olarak ilan etmiştir. Hiçbir ecnebi gemi 
bu limana giremiy~cektir. 



- - - - - - -- - - - - - - ---- - - - - - -- - -- - -- -

B. M. Meclisi 
Dıinkü müzakereler 

Ankara 17 (a .a .) - Bü-
yük Millet Meclisi bugün 
öğleden sonra Şemsettin Gü
naıtayı·1 ri111setinde ~toplana
rak milli müdafaa, nafıa ve 
jandarma hizmf't(eri ve köy 

enstitüleri teşkili hakkın· 
daki kanun lı.1yihalarını mü
zakere vt- kabul etmiştir. 
Meclis cuma günü toplana· 
c;aktır, 

Tunca yine taştı 
Ankara 17 (a.a.) - Şid

detli ynğmurların Jevam et· 
mesi dolayısiyle, Tunca ne hrı 
k \bararak tekrar taşmış ve 
sular yeniden birçok araziyi 
basmıştır. Gediz nehrinin taş· 
rııası yüzünden Bergame ova· 
sı da sular altında:hr. İzmir 
yolu ~eçılıneı bir hale gt>l 
miştir. 13aQ'larla sebze vt-
meyve bahçelt:ri yüzde yirmi 
zarara uğramıştır. Nüfusı;a 

zayıat yok!ur. 
,A 

Bayan Afet Nişan 
landı 

Ankara 17 - Dün Çan 
kaya Riyaseti Cümhur köş
künde l3ayaıı Afetle Doktor 
Refet İnanın ni~an merasimi 

yapılmıştır. 

23 nisan 
IMilli Hakimiyet 
ve Çocuk Bayra -

mına hazırlık 
23 Nisan Milli hakimi} et 

ve Çocuk bayramı için ha· 
zırlıklar süratle ilerlemekte· 
dir. E.vvclcede haber verdi· 
ğimiz gibi, Çocuk Esirgeme 
Kurumu bu bayram için f,.v
kala<le zengin bir program 
hazulamıştır. 23 Nisan salı 
akşamı verilecek olan b~lo · 
nun zengin olması için hiç 
bir fedakarlıktan çekinilme· 
miştir. Balo. mevsimin en 
mükemmel ve en nezih balast 
olacaktır. Hem eğlenceli bir 
gece geçirmek. h~m de kim 
sesiz ve yoksul çocuklara 
y.srdım etm~k için bu balo
yu ihmal etmemek lazımdır. 

Hırsızlor 
Alaybey 'ide bir ça
dırı basttlar, bir kızı 

öldürdüler 
Kırıkhnnın llıkpıııar kö· 

yundt"' o•urnıı Ali Ihsan, A· 
la) b .. y\i 3ahı i, Dedt>çtııarlı 
MustRfn Bekır Alay h e> ii Hos 
tan Mehmedin teşvikile ayni 
köyde atımın Ay<lrnlı a~ire -
:inden Halil Hacrnrn çadırı 
m lıasaı ak yanında olJuğ tı 
nu lı.ıber al dıkları 55) lira· 
sını zorla almak istemişler· 

1ir. 

Norveçte vaziyet 
Norveçin muhtelif Poktala
rına qeniden asker çıkarıldı 
Norveç ·o dusu her yerde m~kabil taar· 
ruı.a geçiyor - Norveçteki Atman ordu 
sunun hakiki miktarı nedir? - İsveçte 

ihtiyat tedbirl~ri alınıyor 
Stokholm 17 A.A.-Nor 

veçteki muharebeler ' hakkm· 
da buraya gelen en son ha
berlerin lıülasası şudur: İngi 
liz ve Fransızlar Norveçin 
muhtelif noktalarına yl"niden 
külliyetli miktarda asker çı 
karmış ve bu ılar Norveç o• 
dularile birleşerek Almanla· 
ra mukabil taarruzu geçmiş· 
terdir . Resmi Norveç ajansı 
Norveç Başkumandanının or 
duya hitaben bir~emirname· 
sini neşretmektf'\dir. Bu e 
mirnamede deniliyor ki:"A! 
manların ihraç:hareketinden 
sonra başlıyan ilk şaşkınlıK 
anından sonra vaziyet değiş 

miştir Müttefikler Norveçe 
asker çıkarmış ve bizimle 
teşriki mesaiye ba~lam1ş bu
lunuyorlar. Alman ordusu 
mü~kül bir vaziyete düşmüş 
tür. 

Diğer taraftan Almanla· 

rın Norveç deıhili11e doğru 
yapmak ist~dikleri hareket 
Norveç kuvvetlerinin şiddet
li bir mukaöiltaarruzile tevkiı 
edilmiştir. 

bayraklarını taşıyaıı 23 tica 
ret gemisi Amerikadan Karıa 
da limanlarına gelmişlerdir. 
Bu gemilerin kaptanları,l<ayıt 
sız şartsız müttf"fik devletle 
rin emrine gireceklerini be
yan etmiŞterdir. 

Stokholm 17 A.A .- ls-
veç hükumeti, hava kuvveti(" 
rinin muhtemel uir tı~cavü· 

züne karşı fevkalade ihtiyat 
tedbirleri almıştır. Fabrika 

lar maskelenmiş, büyük şehir 
!erin h~psine sığnaklar ya· 
pılmıştır. Bir kısım limanl(l 
ra vapurların girişi ve çıkışı 

da yasak edilmiş, petrol sa· 
tışı da sıkı bir kontrol altı · 

na alınmıştır. 
Bir Alman askeri tayya 

resi İsveç topraklan üzerin 
de uç&rken lsveç hava da· 
fi toplarının ateşi[e yere in 
meğe icbar olunmuş ve ra · 
kipleri tP.vkif edilmiştir. 

Norveç şehirleri 
bomboş 

Stok holm 17 A.A. ~ Noı 
veçin Alman işgali altında 
bulunan şehirlerindeki halk 
müt~madiyen firar etmekte 
ve şehirler boşalmaktadır 
Çarşı ve pazarlar tamamen 
kapalıdır. Banlealcırla mali mü 
esseselcr de kapalıdır. 

Amerika ma•buatının 
tefsirleri 

Majino hattına 
Almanlar buraya bir baskırı 

yapacaklar mı? 
Alman hücumlarını bir telefon vey:ı· 

hut kırmızı bir f enE:r bir saniyede 
haber verecek! 

Alman kıtaları Şimali Av 
rupada harekt!te geçtiler. Müt 
tefiklt"r mukabele ediyorlar. 
Harp genişlemiş bulunuyor. 
Muhtelif membalardan gelen 
haberler harekatın .!aha da 
genişlemek istidadında oldu 
ğunu gösteriyor. Acaba Al 
manlar şimalden sonra nere 
dc:- harekete geçecekler B<t· 
zı kimseler hedd olarak şi· 
ma!i şarki Avrupayı, bazıları 
ise Holandayı gösteri-yor. Fa 
kat unutınC\tnalıdır ki son sö 
zü söyleyecek olan umumı 

taarruzdur. 
Alınanların bugünkü hal-

de garp cephesinde bir:- taar 
ruza geçmeleri ihtimali dai· 
ma mevcuttur. Nitekim Al· 
man tayyareleri Paris üzeri· 
ııe kad lr uçarak keşif uçuş
ları yapmışlar. Diğer bir ha 
bere göre Almanlar, Fransa 
ilt-: Almanya arasıııda sıkış-

mış olan küçük Lüksenburg 
dukalığının şark hududunda
ki Mo;.el nehri üzerin~ köp 
rü kurmc.ktadır. Bu vaziyet 
Almanların garp ct>phesinde 
bir taarruz hareketine geç· 
mek jhtimallerini kuvvetlen

diriyor . 
Alınanlar Fransaya taar· 

ruz etmelc: için Majino hatlı 

Alman askeri edediyutı gii 
zel hayallerden bahsedebilir· 

Fakat Almanyanın 0 kadaf 
güvendiği sürpriz şansını k3 

zanmak için evvela sulha ktl 
vuşması ve sonra yenidefl 
baskın yapmak fırsatını al'.!l" 
ması lazımdır. 

Fakat Almanya mağlup ol 
maden sulh imkanını el~e e:. 
demiyeceğine göre bugünktJ 
hal içinde bir baskın hal'e· 
keti düşünmektedir. fakat 
Majinoya yapılacak bu şöle11 

neye mal olur'? Aınıanlıtl' 
unutm;ımalıdırlur ki f raıts.'' 

toplarının çeliği mükenı01eld1~ 
ve altı aydanberi yağlanar8 

d- o~ uşnıanına ateş edecek :til 
nı beklemt>ktedirler. k 

~imanlar baskın yaptt1 11 , 

değıl, başlarını kaldıraC'akl9 
rı zaman bir telefon çalıtı11' 
sı veya müstahkem mevkiitf 
de yanan kirmızı bir elekl~ 
rik taarruzu haber verece 
ve bır iki saniye içinde ~·: 
jino müstahkem mevkiıerıfl 
dı!n Alınan kıtaları üıerİ11~ 
ölüm yağacaktır. 

İşte o zaman asıl sürpriı bil 
olacaktır. ( 

Belçikadaki ecnebile 
Norveçteki siyasi müşa· 

hitler, Almanyanın Norveçe 
sevkettiği kuvvetin 18 bin 
kişiyi geçmediğini beyan et· 
mektedirler. Amerika meha
filirıe göre Alwan kuvvetleri 
6 fırkadır. Bunları takviye 
için gönderilmekte olan 17 
nakliye gemisi mütt~fiklerin 
mayin dökmesi yüzüııden Da· 
nimarka limanlarında .bekli· 
yerek hareket edememekte

dirler. 

Vaşington 17 (a a ) 
Müttefiklerin Norveç~ asker 
çıkarmasını ve son deniz mu 
vaffak:iyetini tef.!.İr eden Anıt· 
rikan matbuatı şu mütaleayı 

m nC\sıl yarabileceklerdir. 
Fransız müdafaa kuvvt:t!eri 
taarruz hab~rini nasıl alacak 
ve mutaarrızı def etmek için 
n.! şekilde vaktında hareke· 
te geçecek~ır. 

Alman erkanı harbiyesine 
göre müdafaaa tesisntmı yar 
mak için en iyi çare baskın
dır. Bu münasebetle Majino 
hattı öniinde muvaffak olma 

. Brüksel 17 (a.a.) - '~ıt 
çıkada kanunsu::: bir şek~i· 
ikamet etmekte olan ecıı f 

terin hududa sevkine ka''., 
verilmiştir. Bunlardan va't • 
yeti şüpheli olanlar boS11~

1

• 
bir kontrolu tabi tutulac:_. 
lar<lır. Demiryollarını 01Ll ıJI 
faza için yeniden bir tak',, 
ihtiyatlar silah altına çağ'1 

mıştır. 

~t 
fık 

ilan ,.,, 1•t 
rıJ" ti 

~--~_,,..~~~--__.,.-

Norveç ajasırıa göre ise, 
Norveçteki Aıman kuvvetle
ri 60 bin kişiye balığ olmuş 
bulunmaktadır. Fakat bu ku\. 
vetleı in ağır tünkı ve büyük 
tor lan yoktur. Bu rivayl"tler 
karşısında Almaııların Norve· 
çe yolladıkları kuvvetin ha 
kiki mikdarını öğrenmek 
mümkün olamamaktadır. 

Londra 17 A.A.~- 14 
Norveç. 7 Danimarka ve 6 
lsveç v..ıpur u lngiliz limanla 
rınJa alıkonulmuşlar<lır. Ka-
nadadan gelen bir habere 
göre Danimarka ve Kanada 

olarak yakalunmışlar<lır. Di
ğer suçlu hakkında takibat 
yapıl~aktadır. 

Firati soyguncu ya 
kalandı 

yürütmektedir: 
Norveçleki bir hatalık 

planço ı.;ok müsaittir. Nor
Vf."çin mütte-fikler tarafından 
işgali, Almanya için büyük 
bir darb~ olmuştur. Norveç· 
te hava üslerini kuracak 
olan müttefikler Almanyaya 
havadan hücum için büyük 
kolaylıklar elde etmiş bu
lunuyorl.-r. 

Japon.yanın 
son vaziyeti 
Amerikada endişe 

u:v.andırdı 
Vaşington 17 A. A - Ho 

landa müstemlekeleri hakkın 
da Japonyanın aldığı vaziyet 
ve Japon hariciye nazırının 

1 beyanatı Amerikada büyijk 

ları için Almanların baskın 
yapmaları v~ Fransızları ga· 
fil avlamaları lazımdır. 

Antakya H:ıtay Giif111,,,~ Muhafaza taburu satıtJ• ~, 
k . d ~·ıı omısyonun an : Jıll 

Taburumuz ihtiyacı ~11ri· b~ 
31416 kilo un 29,4,94_0 iiıii ti 11 
hine müsadif pazartesı g ıılı' (j1 
saat 15 te kapalı zarf ushef Ilı 
le ihale olunacak! ıı·. Be 911 

Ancak Almanlar sürprize 

belbağladıkları halde bunu 
bir türlü tahakkuk ettireme· kilo un için tahmin olll'' ·1ıı rıef mişlı::rdir. fiat 14 kuruştur. istek ı .11şl 

Bütün Alman er kanıharbi· yüzde 7,5 muvakkat tefllı~~ 
yesinin hayalini oyalayan bu akçası olan 329 lira 87 ,ıı· 
sürpriz artık mümkiin değil· ruşu gümrük veya 111al .\t }o 

l d blfl ·~i 
1 dir. Çünkü İngiliz, Fransız dıkları veznelerin en ~t' bi 
\ seferberliği muazzam bir Le ne yatırmış olarak teklif f1 5ı 
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ton hat gerisinde ikmal edil- tup arını muayyen guıı el( lu 
l miştir. ' attan asgari bir saat e"" ı1J 

Almanya geçeıı eyh1l ayırı sine kadar komisyoıı:l tt-111~ ı .. 
da eline geçirmiş olduğu etm~leri ve bu ııusıı5 ~( ~i 
siirpriz avantajını kaybt-tmiş· ~ar!namı:nin komisyoıı~1ıf1,f t.... 

d l 
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tir. Almanya nilıay~t ınecbu a ıer zan1an goru e 
ren mevki harb?ne irmiştir. ği ilan olunur. __.,.<" 

Çadır sahibinin mukaveme 
Bir kaç gün evvel porta· 

kat satmaktan dönen s:nan• 
lı köyünden Süleymarı Yusu 
fun öniine çıkarak 28 lirası
nı alıp kaçan Çaksunlu köyü 
bekçisi izzet nazır Çetin ya 
pılan ihbar üzerine sıkı bir 
takipt .. n soııra yakalanmıştır. 
Suçlu evrakile birlikte Cüm· 
huriyet müddeiumumiligine 

bir infial uyandırmı~hr. He· 
mt-n bütün Amerikan matbu 
atı ve rt>smi mehafil bu me
sele ile meşgul olmaktadır. 
Japonyanm böyle bir hueke 
te tevec;s=il etmesinin şümu· 

- Agrun, Kırıkhan ve Atık 
l}\ 

d 
il 

ti vt> 12 yaşlarındaki kızının 
dış-:,rıya fırlayarak feryad et 
mesi ü~erine soyguncular fer 
yadı sostu .. ınak için si\ah is
tiınal etınişlndir . Atılan kur 
şunlardan birısi kıza isabet 
etmiş ve Jerhal ölmüştfü. 
Hırsızlar bir şeye muvaffak 
o 1amadan kaçmışlMdır.Yapı· 
!.tıı t .. kibat neticesinde Ali 
llısaıı ve\1ustafaBekir silahla· 
rıle Bostan Mehmette silahsı 

teslim edilmiştir. 

Neşriyat Müdürü: 
Seliın ÇELENK 
C.H.P.Matbattsındabaslmıştir 

lü şinıdiden kestirileıniyecek 
kadar mühim Vt! \'ahim ak· 
sülameler doğuracc1ğı a;ıkça 
söylenmektedir. Gaz .. teıer, 
Rozveltin son nutkuna işa

retle bu nutkunjaponyaya zım 
mi bir cevap olduğunu yazı 
yarlar. 

sularindan içiııiz . 
Arzu ettiğiniz anda bu sulardan isted~li' 

ğiniz miktarda evıerinize kadar gönder~i' 
Satış yeri: köprü başında N'!şe Mağazasıdır. En te d' 

ve sıhhi şartlar içine.le nıeııbalardan getirtilen sula:ıaıı>' 
macana, şişe ve tenekı·lerle satılmaktadır. Ayrıca 3~ .;f 

halinde bardal..Ia <la verilir. Buzda soğumuş L>i!ıl ede' 
her türlü içkileri Aıı~ak ve yalnız buradan "tedar1

" ~ 
bilirsiniz . .. ~ 

Gündüzde (PARlS Çiı;ekteri. 
Çok heyecanlı bir fılıJI 


