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C 1-l n -- . . Ruslara göre Alman tebligi Ruzvelt son verdiği 

. . r art lSl Bı'r kısım Alman Berlin 11 A.A-Alman r.utkunda diyor ki : 
lf I MECBUR KAURSA 

'VI eclis Grupu Askeri ~~şkunıandanhğıı ın tc\lli- Amerika ebe-
D Alnımı ve Homen kıla d 

Ün t 1 k H . f İmha etmek için hırı düşmanı 'ivastopo1 dl surette ö-op ana ra aysıye çevirdiler 1 • k tl . d 

l 1 Divanını seçti Kuybişer ıı A. A. - ~~i~=r~~v~s~ :~:~e~~~i;'. vüşecektir 
Op a 1 d ;'ovyel kuvvetlerinin Volol:o !er. Düşman kuvvetleri Vaşington 11 ı\. ,\, -

,, ~nk n 
1 

a Hariciye Vekilimiz izahat verdi Jansk mıntaka•ında ezmi· tnyyn•elerimiz tarafından 1918 mü~ırekeşinin yıldiiııü 11
·1

1 

ara 11 AA C 1 1 k'· 1· .... li · Mecti , , · .- · ı liğ edilmiştir. Bunu miite y1.3 çalıştıkları A man rnv hiıcumlanı uğrarna ·uı ve ınii rniin:ısebefile söylt•ı ıgı 1
i•Y•r 

8 

(,rupu Umumi akiı• kürsüye gelen lforid vetleri sarılmışlardır. Bun· tesirli sarctte lıomlıardı· nuluktu ll"zvelt ·• hu yıl &U~u 
1 11 -lŞ-941 sa· ye Vekili Şükrii ,Sanıcoğ· lan ele geçirmok için şid· maa edilmektedir. dönllmün• riayet eylerııL-

IV.akiJj }J~at 15 le Heis ı d · i d detli muharebeler olmakta Ç 1 tk Al nıizin 1941 senesinde hu· ır.. lUrn· lJ u ünya sıyas urumunu örçi in nu u ..ve 
fittı<t~ t 

1 

ranın Heis- ve bu me.\'anda bizi umk dır. Mojaiskin snğ kısmın k I sus'i bir manası vardır. Ilı op1 d maoya a is er ·1 l } rııucı'b· an ı. Ruzna- tan ve yakmdan alfikadar da Sovyet taanızları Çunkii bugün vaklı e la • ~,\. ın J> Berlin llA.A.- Yarı ed · ı 'lı~ı .ce artiHaysiyct eden hadiselt'rİ tafsilen şitddetli bir Almctu muka yatlarını f a etrnış o an 
SA.., · resnıt bir kaynaktan bildi b l ·· 1' ~ llıı Yapıldı izah etmiş ve söz alan vemetil.. karşılaşmakta- Jara kurşı orcomuz.un >u 

~ııh llSnif 8() d } . 1 . t dır. etice şimdiye kadar rildiğine göre, Çörçilin nııt yüklüğünü mazide hiçhir 
L- -.otar.. C nunda Doktor mütea dit ıatıp erın emm; ku Jıakkında si,•aoi mdıa· k 
't 

04 

a b' •v· l lI · · belli olmamıştır. ., vakit yapamadığımız ·u · l~LIQ. Cl} A) n ilen, lsmail ethgt ffi1VZU ara arlClye f1·ı1· ..... du'·ş·u·nceSi ~Utkun l ·ı 
" cı hor,. V k l · I'k l"'k 1 Al 1 fa dar bir ciddiyetle ö'ı;e ıı O· ı. 11 ıtı 'f',,l~~! Doktor lb- ~ ili i e bır 1 ·te a 3 8 1 m an ar bir bez<TinHk,sahtefuruşluk "•tıa 'l' 

04 1 
Ongören Alı" ~lilli Müdafaa, Ticaret ve b ~ cek vaziyette bulunuyoruz., 

ı.. ark , 1 ve hiddet halitası oldugu denıi~ v..-: nutkunu hülasa ~~""~ı L;uın, llecep Kara iktisat Vekilleri da cevap Moskova zaf~:-i pu 1. ı h " 114 -:-ıt • 1\~ ve lngiliz Başveki 1 ınr e ettiğimiz şu sözlerle hitiı· · C!ı~~tq . p Peker ve lar vermişlerdir. Huzname larını iptal etmişler lngiliz milletinin se. ~~ki egerin RAn·ı · ı de başka madde kalmadı · d mi~tir. 
) arı '·vvı ınış 0 

• Londra 11 A.A. Öğ hep olmadığı üzerııı e yı- " 1917 de memleketi 'Setr . ., lltılaşılrnıQ ve l'ı·-ı' ğındarı saat 19,35 ce top 1 ııe ısı..,r etmiştir. Fukut 
vog n v \ rtınildiğiue göre Al~nan ar "' tehdit ede 1 tehlike hakiki S 'tir.e he\]ete teb lantıya son verilmiştirf bunun , durmadan Çörçil 

.J Moskovıınm düşiişünü kut bir tehlike idi. Bugiiıı de 
h... •ı l • l k Jamak için bir s~ri pul tarafından iddiası böyle ayni tehlike ile karşı kur· 
"' l l go n ır Q l lı ızırlaınışlardı. bir vakayı ortadan kaldır· şıyayız Mik!fitlerini ••· 
D Bu pulların üzerinde maktudır. Yine Çörçilin ven milletlere karşı cebir, 

e rn i ry o 1 u ta h v i ile r i Krem 1 in sarayı, bir gama. 1 ııgiliz h av:ı kuvvetlerinin şiddet ve 0.'lll ret lı ak ik1 ve 
r- 1 Alman hava kuvvetleri- l. h. t 1 ı·ı 1· Bu ~ ... 1~M .. _"" ~ günde tamamen satıldı Jı ha~· J94lve tarihi bu un- müt ıış u e 1 ı ieı ır. · 

'",. 
1~ "tl.Q 11 makta idi. Bu ııullnr şinı ne müsavi olduğu hakkın nn şimdi r.sarel allındu liı-. ~ V A. A. - de rag-1·--t sayesı·ııd•· ilk 5 d k" ·dd. s takdırı·ı d ... lıı- ı ~ M ~kı\ı ~ · · a ı ı ıu 1 '" bulunun milletler inanır ar. "il""'iıı .Q e,indeıı telı • di iptal cdilnııştır. ..., l' . 
llı '<j..,tır . gün içinde tamamen satıl· I I d giltere niçin ~ta ının yar- Bugün milletlerin lıiirriyt>l 

"'hıı~'ı nı·· . mıştır. Dahili istikraztorı • fa ya a SUİ- dım taleplerine cevap ver !erini kurtaran h•rplıırin Şqlll~~l\~cttıu~deti 7,11,941 mızın her zaman rnuvaffa- k fi memekte ve müttefikleri· neılen ötürü yapılmaya ve 
Ilı'<".' k'd S, il ,941 ak. kiyetlo kapanmasını tem in a S a r niıı yükünü haf ıfletoıemel :te· k azaııı I nıa ya d rğer hu 1 un· llı'I ~ •r devam et • eden vatandaşlarımız lıu Askerlerin üzerine bom dir. Eğer Iııgilterenin höy dujiunu Amerika çok iyi 19Al()~ "~~<llılığa c•ıkar1}. defaki istikraza evvelkiler k le kuvvetli bir silfihı Vdr bilmektt-IC!ir. Bunun i<;in A· 

'l d.._ J ~ b. t balar atıldı bir as er "ııı S ....,i e 7 gelirli den daha üstü ıı ır su re sa harpte bu 1 un an bir nı il m•d k a 1917 de deıııo k ro ~ llıiı,'Yoıu istikrazı· te gösterdikleri rağbetten kamyonuna mitral - !etin bunu kullanmaması sinin emniyeti için siliilıa kıııı~ liı.~. liralık 1 inııi dolayı teşekkür eder ve yözle ateş edildi ya lıarbetmesiııı bitmeme sarıldı. lJüayayı namuslu 
~~hviller hal· ihracm bu ukşı.ım sonu er Homa 11 A. A. - ı:;iııden veya silahın mev. insnularm ynşıyahilcceği 

dijii fevkala diği ililn olunur. Bayrak indirme !örenine cut olmamasından ileri !ıir yer haline koynııık a· giden avcılar tuıııeni Ü7.C gelebili... için 1ilen tanıdığımız ve 
SGk, .. 

1
t tayin !Bazı sıgu araların rine üç bomba atılmış ve lıallr..ılurııu taziz etliğ'iıııiz 

(\,, lA h 1 hir miKlar askerle 25 si· Fin cephesinde adamlar n.ıınusuıı w ke11 "' Qa T l:\1ALATl~A Sc >N VEHll Dl 11 A \ N 1

Si 1 k cı icaret vil y.ıralanııııştır. Asker - Londra .t · - or· di kendi ıc hiirnıctirı on, s e d Mal:t.mnesinin hir' kısmı l ·ı ı ı·v · S>"•ı. Ş rı erun De ·ı ler<lenbiri alJıYrı vara neti- ve<: ajansının ll 1 ırı ıgıno virnıi s t>n i~:inch lwlkrnas.ı " .. ~ dışarıdan tedarik edı t"'ll ,:, J l"'' l ., 

-
1 Aı"!fl) efi oldu ccsirnle ölmüştür. Ayrıca göre son güulerdP ' 111 an- iı-in dı·ğil diiııynıım erıını · ''I,. sıguralarırmz halıhıızır vu· ') ı • ı 
dı.1r. il · 1 hir ask"'r kamyonunu nıa- diya cepheı;;indon '- oya yl'llt> kalması jçin ö müş· ~· .:"~llh lltıh·etı ziy( c J t J a y ı s ı e, ı· k 

.. ,~ ·-.ıı~ :. ~ hah~r bu malzeme temini büyük 1 kineli tiifek ateşi açılmış çok Alman yaralısı ge ıvor len.lir. E~Hr harpten uza [~~İbi ı~• !l•zoıtemi zorluklar göslerdiğiııden bir kaç ki<ıiıe kurşunl•r Denıiı·yolları lıoyıındnki Al y.ışıyıııı lıizlPrin lıorhaııgi 
l'llo Otıai krıı il alcı bir kısmı sıgara nevileri· i••lı<t etmiştir. Suçlu ola· ıııaıı nö ıetçileri halkı Y•>la lıir halamız yü1.ündon .bu ~~ııŞefli~iıı lsl:enıierun nin inuıliltına son Vt>tilmiş· rak lSJ Komiinist tevkif yaklaştırmamaktadır 

1 
ıııni\lcl \!elliden tehlikeye ~~ lil~• ~ tayin edilerek .ı .ı • 

e J ı."'·•~ın b tir. Artık piyasaya çıka - edilmiştir. Bunlar rehine lng'ılferede rrbiı·c-ıse ayni horl.' ve. uy.m 'llh· s .. erı~ e aşlanıuk k 
•
4

ıQt1· '!6ra.1 h rılnıuyacak olan sıgıırn ne olarak muhafaza edilecek VHıife lıizt> diişer. Amerı a Jl-:r. "' ıa areket 
' ·~erı 'J' . vileri şunlardır : Üçiiııcii lordir. Harp gayretleri art ınillı ti hiirriyetin uğrunda ~ <'\shaşk erbıye-si Höl kaim, Bayan, Samsun ka di>viişmcğl! Jeğer olduğu 
~~llberi lltılığ1111 iki se- lın, Yaku, Salon, ) enice Bir Yunan gemisi tınlıyor ııa inanı~ or. ,\lPchur kalır 
~-;~ etmiş rtıu\lnffakiyetle kalın Sıı{aralarlu Bohça batırıldı Londı·a 11 A.A Lon· 

8
,t hunu muhafaza i~iu eb~ 

) 1'!1 olun Ş .. k .. Uiml>ekisi arlık inhisarlar dra Heledivc Hcisinin işe ıli surolle düviiş .Gektir. '-iı Yerıi . u ru idaremiz tarufındun imal ı d li' t r·hte ynı>ıl lll ı ·· · t tıı"tı~ Çok \lazı. fe8i <lola Nevyork 11 A .A baş a ıgı a ı H·z dii.1yuyı wrrıye ııı ya-
l Q"\ld ··"'ı'lmiyecd<tir. ~ t rasrni hu sc l 1 ,.,. 1 )~1 °ırakr:' ıgj bu hiz r.u Yuııunistann ait olup lngi ananevı goçı ' · ' şıya )1 ecegı v~ rnr zarnau lııiı "'1e kaj"•k ınechuri Tahrir Komisyonun- ı izler hesabına çalışmnkln ne Co k im ylıelli 01111 uş ve ıı l'lııbil cııği bir yel' lı•li ne 1'ı le Aııtıaş~ıetır · Yerine da değ i Şİ ki i k olan 2283 lonlu k b!• ge ş' ııııliy < k ad• r yııpı I aıılıı· koy nı:ı k isti yoı ıı z. ., ~~ 

6

f°r~u 0~hhğ~~u eski 1 umuralı Bina Tuh· minin Atlnntikleihahrıldığı rm en hilyüyü s.ıyılnıışlır 
~;. llYırı edi~n. ~UkrU o rir Komisyonu Heisi ik~ı! tooyyüd etmektedir. Bu geçit resmine bütün ~~ı.'-'ıı Şuk rnıştir. Arka lskenderun Ticarol Ofısı 1 dominyon askerlerinden t'l~rt rü · d. Bir diğer Yuııaıı gemi ~ 

1 
(~ • Balrı ve Depo Şefliğine tayın e. ı- de iştirak t-lıniştiı·. lı.L ~guY.a y · 1 y si de karaya oturmu;$lur. ~de _ er11 vazifo len Şükrü Ba cımn erme Yine Londradan habc·r 

"&IUVaff k. l '" · dil · Bu aemiye de kaybolmuş 
a ıyet er Şükrü Vliuz tayın e mış a veril~;.~ine göre 60 ilo 65 

ıwarile bakılabilir. '416 br. 

yaş arasın fo baluuup ta 
sıhhatta o'an t·rkeklcrh -h:.ıı·p gayr~tine i~tirfikt içio 
bir plaıı hazırlaııniaktadır. 



rGüvenilen 
gençlik 

Diinya ÜZf>riııde ,gih1e 
nilen en üstün gcııçlik,'1 Urk 
g,..ıı~·lığidir. Başarıcılık, 

mertlik, kalmıınanlık, sa-
dak.ıt, yaratıcıhk, kiiltlir 
ve nwdeniyelseverlik, tPŞ 

kilfttçılık, azim ve sebat 
lıu gençlığe ecdadındtın 
miras kalan en 1.üyiik bir 

~mu1.iyettir. 
Gençlik eskinin, Usman 

Jı 1mparalorluğuııun ihmal 
ettiği bir şeydi: Ya med 
rese köşesinde veya tek 
kolerde uyuşup kalır veya 
Jıut S"'fulıat y,irdaplanna 
<lu tardı. 13:..ışı lıoştu. Uyuş· 

1 urultıyor, işe yarı:nıaz bir 
halo getiriliyordu. Başarı 
cılık, ~aratırıhk meziyet 
leri körelliliyordu. 

Yurdu uçurum kenarm 
elan, çökmek tehlikesi ge~i 
\'İren millet; inkinızdan 
kurtaran kudrel!i eller bu 
mert ı.ıusa yaşamak 1 ukkı 

• nı, hürriyet ve istiklali 
'?erdiği gibi, gem.:liğb l>aşar 
mak, yaratmak kudret ve 

• imkanını Ja bahşetmiştir. 
Alııılarımız gibi kalple 

rimiz de temizdir. Damar 
lanınız.daki yorulmaz kam 
yul.:an Lıricık 'Atamı:t.dır. 
Cönliinıüz iııı.m doludur. 
\ cııilmez bir Lirlik ve be 
raberliklc çalışan. başaran 
biz, gam;leriz.. Herşeyi 

kemli glicümüzle yapıyo· 

ruz. 1 url topraklarını ka· 
rış karış kaııh rilc ı:;ulayaıı 
luılıalaı ımrzın bize bıraktı 
ğı hu aziz yurdu, bu iı::ı-

tiklfıl ve hürriyeti bu şerrf 
ve lıPyheli biz yaşalağız. 
kalıedPıse sevn St'Ve canla· 
ııırnzı vermekte bir an 
hile ıcı ecldül ı·lnıiyc<'e 

ğiz 
henı,;lik, güveniyoruz 

size .. Cı•nı;lik f;{Üveııiyol'lar 

bi1.e ... Hiz ı\ta deneıı miit
hiş giineş ve eşsiz d:ihilt! 
ondan lıir parı;a olan kalı 
· nırrı:ııı lnöniiııüıı ınkililp· 
hırını lrnnırrwğa azıııPdt ıı 
ve bir işmctlerile yuı l i~·in 
istiklfıl içiıı,Ş .. l'<'f ve ııanııısıı 
milli i«ı;in s ·verek cun ver 

. nwğe lıa1..ır Mt'lııtıdı;ikic· 
riz. 

Bir akraııhııınıızla t'lc 
fo vermiş .. Yar.ıtıcılık l,er 
vaııı i~irıe katılmak ve yut 
ulnıaktay11.. Bize Uüyük 

!erimiz de en büyük kıy 
met ve ueğcri vermişler 
dir. l lt"r kapı lıize açık 
tır l frr gen\ sivrılmek 
iml\finlarrna .-ıahiptir .. l ler 
\alışan kuzanucak her az· 
meden b.ış ıraraktır. 

Sağlamız ... kuvvetliyiz, 
bilgiliyiz.. Daha çok yiik
selmt>yo azmetnıiş·z 

Tiirk kadr>r kuvvetli 
süt.ti ıı ü e hediyen yaşa tnca. 
ğımııa t;nıiııiz. (;em;lik leş 

kiHU, yaratıcı;ık, disiplin ı 

Klz Enstitüsü 
lsmetpaşa ilkokulunda açıl!yor 

Kayıt ve kabullere başlandı 
Şehrimiz Akşam Kız 

Sanat okulunun Kız Ensti 
tüsü haline getirilect'ğini 

evvelce hııber vermiştik. 
Bu Okul Enstitü haline 
getirilmiş olmakla beraber 
yine Akşam Kız S nııt o 
kulunu da ihtiva etmekte 
ve iki kısımdan ibarot bu· 
!ur.maktadır. 

İlt.: mektep mezunu ka 
bul eden birinci kısım 5 
senelik bir tahsil devre8in 
de hem ortaokul kültürü 
vermekte hem de sanat 
öğretmektedir. ikinci kıs-

lngiliz gemiJeri 1 
13 İtalyan gemisini 

batırddar 

Londra 1 lA.A.- lngi 
giliz bahriye nazırlı~ının 

bildirdiğine göre, yeni alı 

nafi. raporlarda 9 Italymı 
gemisinin bulırılmasile ıw 
ticelencn gece baskını hak
kında tafsilftt gelmiştir. 
Ak denizde k\JVvetli hima
ye allında seyretmekte olan 
bu kafıle tam <:1men imha 
edilmiştir. Hefaket gemile 
riııden 2 torpido muhrıhi 
l.ıatırılcnış, bir diğeri hasa 
ra uğratılmışlır. Bunlar 
dan ka~·an birkaç gemi de 
ııiz allılarımız tarafından 

takip edilmiş ve yakalamı~- 1 

tır. Atılan torpillerden iki ı 
barp gemisi uatırmışlar,bi· 
risiniuc hasara uğra1 mıştır. 1 

ve ferağutJa yetişiyor. 
( ;en~·liğc elıedi Şef inanmış 
ve güvenmiş, ve inkila
hını ona emanet etcı iştir. 

Diinyanın ğıpla ettiğiA tanin 
arkadaşı Yiicc lfaşhuğ ayni ' 
iilkeyi tuşıyan kalııuınaıı 
kumantlan, lıriyiik siyasi 
ı.:e müşfik. haba olaıı Milli 
~efinıi:t. de'l'ürk Gent;liğine 
( ;nvcniyor. Bizde ona ina 
nıyomz. Onun etrafında 

imarulan hir kale gil>iyiz 
izinden yürüyoruz, yolun 
dan aynlmıyacaı{ız, bi.~ 
lıö1 le yetiştik ve böyle.Ye· 
liştiriyomz.Biz herşeyimizi 
kendimiz yapnıağa azmet 
miş ve yapmış kimseleriı. 

Uü.ıyalan titreten sa
dakat ve nıcrlliğinden ya 
ruağyarın;hahsctliği usill'iirk 
l\l i lle'iniıı yarını olan gene j 
lik s ııı:~ ı.{İİVf'llİyonız 

Ebedi ~· f t\tatiirk·'Mulı 
t;ıç olduğun kııdr<·t cla
rnarlarmdaki asil lrnnda 
mevcuttur.,, Piye saıı:ı gii 
vcnrniştir ı\lilli ::;er le samı 
giiveniyor.St'll de oııa ina 
nıyor ve gi\veni) orsun, 

ş. oGuz 

mın tahsili iki senedir. Ve 
bu kısma orta okı..:l nıe
zunl.ırı kabul edilmekle -
dir. Kay!l ve kabul mua
melesine Ismetpaşa ilko 
kulunda başlanmıştır. Ta
lebe kaydi hergün saut 
8,30 dan 17 ye kadardır. 

Genç kıılarımız i«ı;in 
hem umumi lıir kültür 
hem de mesleki tahsil ve
ren bu çok faydalı ıııücsse 
seden gen~'. kızllarımızm 

istifade ede<·eğine şüphe 
yoktur. 

----. 
Büyük hava 
taarruzlan 

Havaların müsadesiz 
liği yüzünden yapıla 

mıyordu 

Londra l lA . .\.- Ü~· 
aydır fena hava şartları 
tayyare harekatına engel 
olmaktad·r. Fakat havalar 
müsaade eder etmez cumar· 
lesi günü yapılan hücum 
dan fazla Almanyaya akın 
edeceklerdir. Cuma günü 
Almanya üzerine yapılan 
hava akınına 5~0 den faz 
la tayyare iştirak etmiştir· 
Hücumun büyüklüğü lnk 
kındu Bern radyo~u şun· 
ları söylemiştir: b Yüzlerce 
ve yüzlerce logiliz tayy a
resiııin Al ıııaııya üzerinde 
ne kadar korkunç ve ne 
kadur deh~et verici Jıucunı 
ler yaptığı ancak şimdi 
öğrenilmiştir, 

Cumartesi günü 6JJilu 
80 J lııgıliz tayyaresinin 
Almanya ü:t.erin<le uı_:tluğu 
artık saklanamayacak hir 
hakikatdır. lngillerede 
önümüzdeki bombardınıaıı 
lar için büyük mikyasta 
oomba setoku yapılmıştır. 
Eski kireç ocaklarıııa, ma 
den ocaklarınu, demir yo
lu tünellerine ıııüllıiş mik
tarda boml>a yığılıııı~lır. 
Yalnız, işletilmemiş hir 
maden ocuğıııda 60 lıiıı 

kilo bomba stoku var<lır. 
Bu nıik<.lar ullı ay<lanberi 
Almanya iiuzer;ne alılan 
bunıbalurın Uç mislidir. 

GündüZde 
J~u .akşamdan itibaren 
ÜU)t CEYE ~.AOAH 

· 'E~ll\ ll\I 

HALKTA 
Bu nkşuındun itibaren iki 
film birden ı\LlBı\UA ve 
yah:.ıni utlar kralı görmek 
fırsatını kac,:ıruıayıım: 

Neşı iyat Müdürü 
SELİM ÇELEı'JK 

C. H. P. Matbua.si Antakyat 

Diş Doktoru 

Salahattin Özal 
LI' 

Kurtuluş caddesi 204 numaralı t11 t· 
ayene hanesinde hastalarını kabul e 
mektedir. ~ 

• 
Küçük haberler 

Vaşington 11 A .• A. -
Huzveltle Hal Beyaz saray 
da Fransız Elçisi Mösyö 
llanriyi kabul etmişlerdir. 
Zannedildiğinc göre bu mü 
lfilmtta Almanyadaki Fran 
sız harp esirlerine yiyecek 
gönderilnrnsi görüşülmüş
tür. 

Vaşington 11 A. A. -
Huzvell kongreden 117 
milyon liralık yt-ııi lahsi · 
sut istemiştir. Hu puraıııu 

104 milyonilo Punama ka 
nalına yeniden bentler in· 
şu edilecek gcriyt~ kalanı 
ile de kanalın müdafaası 
takviye edilecektir. 

~arıkin 11-A. A. -
Nunkinde Çunkinge taraf
taı· olan Harbiye Nazırı 

muavini azledilmiş Vıd po
lis Ne:t.areti altına alınmış 
Lır. Tahkikata devam edil 
mektedir. 

Kanada 11 ı\. A. -
Kanada Başvekili Mister 
ı\lakenzi ~King melıusan 
meclisinde Komünist par 
tisinin kanuni b r parti sa 
yılmadığını söylemiş ve 
bunların harp gayrdlerine 
karşı aldıkları vaziyeti te
uarüz ettirmiştir. 

Londra 11 A. A. -
Üğrenildiğiııe göre ltulyan 
larııı Akdeniz kalesi dedik 
'eri Pantclarya adası şim
di tamamen tahliye edil -
miştir. Bu adaya gdecek 
vapurh.ırın lngilizler tarafın 
dan batırılmasııulaıı kor· 
kul maktadır. 

Mer;ıkiş 11 A. A. -
Fas Sultam yeni bir karar 
name nP~rederek Fransız• 
Harın İngiliz ve J>ögolcu 
taraftarı radyo n~riyu
Lının dinlt·nnw~-,inin yasak 
eciiıdiğiııi bildirnıişlir. 

Loııdra 11 A. A. 
lng·iliz Bahriye ı~ezarctin· 
den bildirilmiştir : 

Kral nltıncı < :or~· Ital
yanlara karşı biiyük lıiı· 
rııuvısffakiyet kazamm de 
niz Albayına d ... niz ~öval
ye nişanıııı takmıştır. 

DubJin 11 A. A. -
lrlandanııı Kok ve Keri 
vilfiyetloriııde sular taşınış 
dmııiryülları ve adi yollar · 
hasara uğrauııslır. Uir~ok 
hayvan s[irülerini sular gö 
liirnı üştnr. 

llonı.1 11 A. A. 
Mü.syö i\lusoliııi dün Na 
pol itle p..ırti :;iyusi Şefleri· 
niıı kabulü ~snasıııda 
bir nutuk ı:ıöyliyc:rek lıa:· 
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