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Yazan~ SADRI ERTEM 
J TALYADA sidl seferber· 

lilt tilin edihli. İta.lyada 
18 ya.=:-ındıın IS5 yaşrna. lit\dar olan 
ltaJyan vatantla~Inn bu karara. 
::öre hizmet ıı.Jaenklardır. 

Bu k!U'1lruı mani\~mı, mahiyeti~ j 
ol anlamak için bus;-ünkü harbJn 
bünyesini, motörlü, m;ıı;dnalr, fab. ~ 
rikalı harbin icaplrınm hazırlı:.• 
mak Ja?.undır. Seferber edilen ı 
kuvycfler n<'reler<le Jmllanılacali• 1 
tır! Bu noktayı Gavdanm bir :va· ı 
71'>! oldukça aydmlatmaktadrr. Bu 
muharrire ::-öre ''ita1ya muazzam 1 

Almıı.n san.'\yilnl yürütmek için 
ıo.eferber edlJmelidir." 

Japon - Rus 
münasebetleri 

Nazik 
bir saf ha9a 

girdı 
--<>--

Londra ile V tl§inglon Moı. 
kovayı J aponyaya kar§l 

harbe aürüklemeye 
çalı§ıyorlarmq? 

-o--

Gazete diyor ki : 
Sovyetlere bitaraf kalma. 
/arını tavsiye ederiz. Ru•. 
lar çıkacak muharebenin 

ne netice vereceğini 
mükemmelen bilirler 

Alman tayyareleri 1 

Voronejdeki 1 

Endüstri tesislerini 
· bombaladılar 

--0-

Gaganoviç vagon fabrikası 
da bombalandı 

Tokyo, 3 (A.A.) - Basın, Mosko. 1 Bcrlln, 3 (A.A.) - Alınan tayyare. 
vadaki Japon elçisinin deği~meslne iP.ti gece Voronejdeki endUstri t.esis • ı 

Almau. topu af.et ecUyor 

etkft.numumiyenin vermekte devam et !erine muv:ı!takiyctli hücumlar yap _ 
tiği aIAkayr ak.ettirmektedir. Yomiuri 1 mışlardır. Rusyanm cenubunda en mu 
ga:ı:etesi, Japon - Rus mUnasebetterfni him şehir olan Voronej, epey zaman. , 
nazik dJye vaaıtıandırdıktan sonra. 

1 
danberi Sovyetler tarafından bUyUk • '' ~ 

Moskovanm dl§ siya.setindeki karışık 1 
bir endUstrı merkezi hallne getirilmiş. ~~. ~ .·J ·~ 

lığı belirtiyor. Bu gazete, Londra ile tir. BUyUk Gaganoviç vagon fabrikası 1 -. ~~ • 
V&§lngtonun Sovyetıer birliğini Uzak j komintern atölyeleri, bir benzin tas· ·'"' ~. 4 

...,..,.....,,........ , , 

fark harbine ııürUklemek iÇln Moskova fiyehanesı ve Kirof aunl kauçuk fab. ltalyanlann Habe§ııtandakı 
da manevralar yaptıklarını &öyledik · rikas1 Voronejde bulunmaktadır. kral •naibi iken eıir düıen 
ten ııonra diyor ki: Berlln, 8 (A.A.) - D.N.B. ye ıuıke_ o··k D'A t 

Halbuki Kremlln bUaratıık paktı. r1 kaynaklardan bildJriıdiğine göre, u os a 
_.. ~anu % ne! •.)'fada _.. Devamı ~ ncl aayta.M 

ttaJyanm sivil ıııeferberUğt mflı. 

verin tı1mai kudretini diişünnemek, c •b ı •d b • l d 
istıı11•111ı sel'iyesiıı.i multnfua et· f Q l e lT RJ"Q ın 
ınek hatta artırmak gayesini güt- "-

veremden . öldü 
Napoll, S (A.A.) - 1941 mayısmda 

Anba. Alagide 18.000 ki§llik bir ordu 
ile general Kulmingama teslim olan 
eskl Habe§istan kral nalbi Dük ~'Aos. 
tun öldUgi1 haber veriliyor. Dük d'.A. 
ost, eııarette bulundugu Nairobiyc gel. 
diğtndenberl verem hastasıydı. 

m f1kte<Ur. 

Mih\er harbe, harpten önce sok kt k de e e ı;ulh denesin de haZJJ'laıuJan bir a a en l s l n l 
harp ekonomisi ile girdi. İtalya 
daha 1926 dan itiha.l'en hazırlaıı- d d 
dr. Almanya 1985 ten hrp ba~la• ger en gere vur u 
~'ille&:'\& kadar - Wehr lHr • 1 

ıı;ehaft - harp ekonomlr;i denini -· 
raor;adr, Fakat uzun mesai ile, bü
''ük pli\nmrla hazırlanan harp 
umulduğu gibi !liirat.le bitmedi. 
l'rldmm harbi yerini gitgide yıp. 
ranm11 harbine terketmelrt.edfr. 
l"ıpranma. harbine hs.zcr]ıınmak 

için de yeni.ilen stoklar ve harbin 
ieap t>ttirdl~ malzemeyi nkt.in • 
ilen e\'\'el emre amade bir hale 
lm;rma.lc la:ımndrr. 

Delirdiği anlaşılan kadın 
hastahanede öldü 

Hüvıyeti tesbit edilemedi 
Dün Cibalide lnhiıarlar idaresi binasının önünde 

orta YQflı bir kadının ıaçım başını yolduğu ve kendiıini 
oradan oraya attığı görülmii§tür. 

Fasulye ihtikarı 
yapan 

Bir bakkal adliyeye verildi 
Fiyat murakabe memurları dUn So. 

ğan iakelesiDce 29 numarada bakkıı.l 
Abdtllgafurun dUkkft.nmda bir cUrmU 
meşhut yaparak 30 kuruştan sablan 
800 kilo fasulye bulmuşlardır. 

Suçlu Abdülgıı.tur adUyeye verilmlı· 
tir. Hıtrp uzun <ilireceğine göre me~ 

"ele yalm7. a.skerl<'rin VP as1.eri 
hareketin ihtiyaç gösterdiği ID3 •• 

.~emcılen, gıdadM ibaret değildJr. 
Shil hall<ın bütün ihtiyft(Jıırı bu 
veni ekonomik hazırlanmada 7er 
a.lmaktadrr. Bo ihtiyar Ahnabya
da. epPy 7,aman en·el hi~dilıniş 
ve ihtiyacı karşılamak için tedbir1 

HA.dlseye şahit olaıuar, bu kadılll ı --------------.:......-------------

Ier ahnmr,hr. 
Alınanyanm hariçten getirdiği 

;kj milyon kadar işçiyi ~ahştrrdı· 
:P epey zamandır tekzip eclllınL
yen bir ha.her olarak ortalıkta. 
clol&5maktndrr Fransadan Roman 
Ya.dan, l'ıfacarbtıı.ndan B~ı ..... ..:s • tand • "e .... . 
\hn an, Belçlkadruı, Hollandadan 
~ l ~Yaya getirilen işçiler meı.c• 
(;? d 1:ıııı-.a A iman • Sovyet har-

ka
n en erti da.Jıa çok ehemmiyet 
zannns rr. 

Şark c:phestntn 2400 kilomet,.. 
re u7unlogu vardır. Ru cephenin 
tntuJması için csa.~n blr~k mu
harip ktın-ete ihtiyaç nrdıl' Bo 
muharip kun·ett<>rln h3.7.Tl'Ja~ması 
lor;i ilerdenberl Alman erkinıhn.rbi. 
:ve-ıl ile mihver mensubu del'letler 
ara-;mda müzakerelere vestle 0 y. ı 
mu,tur. 

Macn.ristanJa, Romanya He ya
nılan askeri a,nfaşmala.r bu bakım. 
elan mana ifade eder. 

Şark cephesine fazla asker se''· 
ketmck za.rureti Almanyayı ya. 
hancı i~Uerf memleket-O getir
mek, kendi i~llerinl kt!"men oep. 
h~ye se,·ketmek ıonında bllıLk
tnıştır, 

Amerika ,.c lnıpıtere Mih~a: 
tınrn bu bahardan it:ibaT'ell h.a.kıkı 
,.erim sa.fhıı.sma girmesi beklen
mektedir. Bu Yerim ne derece az 
0's:ı da, İngiJterenln ve Amerika
nnı bir !'ömai kuclret- olarak orlaY9· 
"lkmn41ı mJh\"<'ri yeniden ıımai 
~ıir "lefrrbcr[lğ<" ic~r etmetdedtr, 
-~J\lya da bu sP.feroorllkte hl~se
"'ne rfü'"" 15 kuvvetlerini sefer• 
her ediyor. 

t-vvelA. teskin etmek lstem~ler fakat 
muvaffak olamayınca pollae haber ver 
mişlerdir. 

Polis vak& yerine geldiği uman 
zavallı kadınm muhtelit yerlerinden 
yaralandığını ve yüzUnUn kaııla kıp· 

kırmızı oldutunu görmUotUr. 
Yapılan tahkikatta, hüviyeti hentitı 

tesbit eauemlyen kadmm birdenbire 
çıldrrdr!ı ve kendiaınt parçala.mata 
başladrğı anla§ılmlf, atır yaralı:ı ot. 
duğundan Haseki haııtaneatne kaldx • 
rıtmıştxr. 

Yaralı, ııastahanede de delilik alA.metle 
ri göetermtı ve buhran s;oııuııda can 
vermiştir. 

Ceset, bUvlyetınin tesbit edilebilme· 
si için teşhir edilmek tızere ı:norga 

kaldınlmıştır. . 

General 
Vavel 

Tekrar Hindistana 
dönüyor 

--0--

Cavadaki 
müttefikler 

baş kumandan 

s l\DULI,AHTAN v~ '.\les•ut 
Cemilden sonra, Tlil'h rnd· 

vosu, Türk cıesini ve Türk ljlvesi · 
ni biitün lneelJltlerlyle 1 emsil eden 
bir spi1<erden mahrum kaldı. nu 
ms.hrumluk ya.lmz sese ve ya.lnıı 
şiveye de inhl-.ar etmiyordu, Söy. 
l~mek sanatının sa.rtıarma uygun 
sö:r1h·en btr tek spiker yoktu: ba· 
sık tonlar "kıvmet kelime" Ierini 
• 1 • 

thnıaı eden u.rnyuşlar, harflere 
Ve hecelere ya Wç ha.kkıru verml
yen veya lüzumundan fazla. vere• 
rek ıı.~p bir radyo f«\'l dj vüc•ı· 

1 
d.'\ !{~tfren, yabancı ~lveler1 taklit 

• eden sesler ... 
Fakat üç gündenhcri, En Son 

Oııkilta, Haber ve Vakıt okuyucu~ 
Ja.rmın pek iyi ta.nuhklan arkada· 
snnız Hllınıet Münir, spiı:cerJik \'R• 

7ife."'ilc, Anl.:aracla, mikrofon b:-
smdadrr. Bütün meslelcdn<>'d< ve 
d~lok sempatilerinden - aynla
mk, onu t.anımıyan birçok dinle~"· 
ellerin şehadet.ile ele c;öyliiyonız; 
~dvomtız nihayet bir sı)ikere ka
l"lı~mdur: ,·akur l'e sı<'.ak bir .. e. 

I ""' j "" ""' d • l' ,,.j • · ~: danc danc, fakat kelime \'C 
ıgı agve l u ·l : etimle bütiinlerinln miınii. topluluk 

lvmı cla.ğıtnuyan selis \'e aydınlık 
T~ondra, 3 ( A.A.) - Röyter ajan- hir t-elil.ffuz. özentisiz, yapmacıksız 

sının diıtlomatik muhabiri y:myor : t.abii ve samimi bir siiyleyiş, ııc8 
Hindistan kumandanlı~ının Va. ve mfina a.1'8smda tam bir ıt.Jtenk, 

vel tarafından tekrar ele alınmat\ı, HikmEıt Miinlrln şahsında bir Türk 
Cava'nın maraı hulundujtu tehdi· !lplkerinjn aratlığımız vasıflarım 

W: ~ -t net •Jfada ı yan yana getiriyor. 

V-: gündenberi onun sesinde ft. 
hir ve ha.be:r, kulak yoluyla. bira. 
ki pek ziyade kolaylaştıran bir 
aydmhğa liavu~tu, Artık ''Lon
dra,, yerine "Londa''. ''Fra.nsa'' 
yerine ''Fan~a.", "saynı" yerine 
"sıı.yn" gibi şive bozukluklarından 
cı:;er k:ılrna.dıktan baska, maniıJ::. 
rm \'uzuhunu kaybettiren yekna
ımk tonlara da r:u~gelmiyoruz. 

Bundan da. anla.ı:nahyız ld spi
ker. denilen adamda yalnı7. radyo
fonık ses, yalnız düzgün telaffu1 
~~ını.ı ?I~lli şive, yalnl7: , ecnebi 
1.hl bılgısı arnmak 'elvcrmeı ;. bu 
rnıuflarJa beraber okuduğu basit 
haberin veya mudil fikrin ruhunu 
~lerhal ka.vrıyruı ve onu tlerhal 
ıdrak edilmesi milml<ün bir ,'Uzu. 
ha kavuı:;turaıı, umumi bir ktiltüre 
ıle ihti;raç "ardJI'. lrilmıet )liinlr ı 
k<'ncli. ~il~isine ve kavrayışına ge~ 
zetccıhk mesJe.l'ıeinin flkfrler ,.e 1 
' ~<ll ' 11a <>clerle her gün zanıri temas 
tan dobn canh kültürünii ele kat. 
ım':I değerli bir muharrir oldu;;u 
icln, mikrofon başmda söylemeke 
ba':'lu ~la.ma7. bütiin dinleyici
lorhı ~e,·glsini lta7.anmış bulunu· 
yor. Bn, fizik şartlarla beraber. 
kültürün ve anln'.\-,şm da rolünii 
;ııapat eden mes'ut 

0

blr olaydıJ'. 

Arkada.,nnm ve onun ce\·herini 
k<',feden radyo evhnizl tebrik e
deriz. 

Yarın bayatlatı!a ak 
satışa çıkarılıyor 

532 gram un için 8 kuruş 
10 para tesbit edildi 

İstanbul vllA.yetı, ekmeklerLn bun. 
dan sonra 24 saat bekletilerek satıl • 
maııma. karar vermiştir 

Bu kararın tatblklne yarm kUçUk 
kazalarda öbtirgUn de btiyUk kazalar 
da başlanacaktır. Bu suretle hem ek. 
meklerin hs.mur olmasınrn önUne ge· 
çilecek, hem de ekmek .sarfiyatından 

istifade edilecektir. 

Felemenk tebliği 

Cavada 
Japonlar 

ilerliyemiyor 
- - -()--

Şiddetti 
bir meydan 
muharebesi. 

başladı 
--o--

Balanda kuvvetleri 
sallı bir temas 

mallalaza ediyor 
Bata\i;ya, S (A.A.) - Felemenk 

tebliği: 

DU!manm cumartesi • pazar gecesi 
Cavada asker çıkardığı Uç nokta.da 
Japonlar pazar günUndenberi ilerleme. 
fe Ye aızma. hareketleri yapmağa 
muvaftak olamamışlardır. Kuvvetler!· 
miz muhtelif noktalarda mükemmel 
bir taarruz kabiliyeti göstererek dUş. 
mania sıkı temasa geçmiş bulunmak
tadır. DUf!Dan tarafından işgal edilen 
bir hava alanında Japonların "D" ti. 
pinde 10 deniz av tayyaresi havalan· 
mak Uzereyken bastırılmış ve mUret. 
tebatı dahil olmak üz.ere muharebe e. 
demez hale getirilmlııtir. 

Bomba tayyarelerimiz Cava kıyısx 
açığında 10 bin ve 8 bin tonllMoluk 
iki Japon deniz taşıtı tam isabetler 
kaydetmişlerdir. Havalanmak U:ı:;ere 

buıunan ikisi tahrip edilmiştir. Bir 
Felemenk denizaltısı Cava kıyrsı açı. 
ğında düşmanın bUytik bir sarnrçlı 
gemisini batırmıştır. 

Londra, S (A.A.) ·- Cavada tak. 
ttk, ''müdafaa. deg'I! takat hUcum" 

Bil!J'"" Devamı :ı ncl sayfada 

ingiliz 
tebliği 

Ii:abire, 8 (A. A.) - Ortaşark 
!ngiliz kuvvetleri tebliği: · 

Dilşm!l.n tayyareleri dün ileri 
kuvvetlerimize taarruz etmek SU" 

?"et-ile fa.aliyete geçmişlerse de 
~yyarelerim'.zin karşılık taa.ıntz • 
Janna uğta.mrşla.rdrr. Devriye faa· 
liyetleri hariç olmak üzere ka.yda · 
:ieğer başka bir hadise olma:mrı;. ı· 
tJr. 

"' 

Diğer taraftan, pazartesi günleri 
gUnlUk ekmek kartlarr mukabilinde 
verilecek un için yeniden fiyat tespit 
edilmiştir. 

Ağ"ır işçi kartlarına mukabil 432 
gram un 'çin 8 kuruş on para, bUyUk. 
!ere mahsus karta verilen 210 gram 
un için 3 buçuk kuruş olarak tcsblt e. 
dilmiştir. 

RANGON 
Baştan 
başa 

yanıyor 
Tokyo, 3 ( A.A.) - Asahi ~iınhun 

g:ııeıcsinin Birmany:ı ccpl·e ın<len 
hildircliğinc ~öre, R:ını;ıon hnşlan. 
ba~a yanmııktadır. lnglizlcr, bir 
kere daha "yanmış arazi 1crkct. 
nıck" politikalarını takip etmekte· 
<lir. Sokaklar, varuşlarn tloğru ka. 
<'an Birman:ralılarl:ı doludur. 

PARISTE 
Öldürülen ikı Atman 

askerine mukabıl 

4Q Kişi kur
şuna dizilecek 

Paricı, S (A. A.) - AJman as
ken işgal kumandanlığı bildiri• 
yor: 

l Mart 1942 günü iki Alman 
nöbet('.isi. c:uıi unsurlar ta.mfrndan 
kaUefülmiş.t.ir. Bu alçakça cine. 
yet1ere karşılı!k olmak üzere cina
yet failleri ile ayni muhite men. 
3up olan 20 komünist ve yahudl 
kurşuna dizilecekler<:lir. 16 Mart 
1942 tarihine kadar cine.yet fail
leri biılunmad:ığı ve ele g~mediği 
takdirde bunla.."<ian '00.şka 20 ikiş1 
d:ı.r.a kurşuna dizilecektir. 

Dönkerk 
zırhlısı 

Alman te.knisyenleri 
tarafmdan tamir ediliyor 

-0--.-

Bu zırhlinın Almanyaya 
devri için müzakereler 

yapılıyormuş! 
Bero, S (A.A.) - Britllıclı: 
Fransa hezimetinden sonra Mersel 

Kebirde tahrip edilen Dünkerk ztrhlı. 
smm tamirini hızlandrrmak lçtn Tu _ 

ıona Alman teknisyenlerinin geldiği 
temin edilmektedir. 

DUnkerk zırhlısmm Almanlara dev. 
rJ mak.<:adile, Alman deniz kuvvetleri 
başkumandanı amiral Readel' lle Fran 
sa başvekil muavini amiral Darlan a · 
rasında şimdiden iptidai bir anlaşma 
yapıldığı' sanılmaktadır. 

....... 
==+ ~ " ·' • 24ji 

Libyada. tanklar arasında yapılan blr muharebeden 60.U'& ça.r~ ~m· 
dan bl.r görün.üt 



C - EN SON DAKiKA - 1 KART 1912 SALl 

Bir.Sovy 
tayyare 1 

o"eçte bir hastahaneyi 
llOmlllladı 

il ali bir çok yaralı ...... 
stoldlolm, 1 (A.A.) - St•-1: 
.-.ıı lforftÇte Vardoç pllri dOn 

lr SoYyet tanareet taratmıı9a ba .. 
Ucumtma uframııtır. 'l'an'arenln 111& 

baW butane üzerine attıtı bOmtıa.Jar-
11 kifl ölnaQf mtateaddit kilUIJer 

ğır~br 

----o----
~O FORLER 

Fazla benzin 
ve IAstik 

istiyor 
Cemiytt' reiıi Ankaraya 

siUi 
atanbul IOf&ier cemiyeti r~ 

düJu dj1D aktam Aüaraya Iİ'° 
miltir. Rela .Anka.rada mlll bir 
senet ve ayni zamanda memlek~ 
mildafauı vuıtuı halinde bulu • 
nan o~lltıkı pftjla.rda yat· 
muma bir eon verilmesl etratm
da alüadar mat~ nesdinde 
tetebbUllerde bta111UGÜt.11', 

letanbuldüf 1Aatlk tJearethaııe• 
!erinin elinde blDJcrce 1'1tik bu-
1-ıuma nlaen Mrooll otomo
biller prajlarda yatmaktadır. Bu 
tJca.reU.....lenle 1800 lWik ~ 
dır. 4500 adet lt8tik ele Juıdatıa. 
l'llllla girmJf balunmaktadır ban
dm bqka heals h~ slr' 
..... &kat Yolda bulanan llOO 
... ftl'd1r. 

Cemiyet reiai bu J .. ttlderbı 
ct.irtdmuım. aynca otomoWllere 
&ılta fula bensin verilmelinl i&tf
,_.Ur, 

Rn · Japon ntllmelletlari 
.............. ı .. ~ 

1bW •ttitl taltdltde kanc1a mtlfte. 
rü hudutlara .ablp balUQfll J.,..,_ 
De Soı1et1e.r ....._ 2• •a. • 
mdıUe ..... dlf'1*'tf69 t'iıtJ D lllilıllblL 
Matmeleıı blUr. Bundan dota)'ldır ki, 
ao.,.t m•kUl)Jan İ11111te19 Ue ._..... 
kmmllutllldtılls .............. 
• Jdals Jrabml)ardır, 8oYJ'etler, b09 • 
.....,. allllll ..,. -- .... 
.. lıe;nelailll dmUm ile Ualıpttt 
............... &il*tdlli teraJddlm 
dolra Glal'ak mubabme etUq. keza • 
cUlerlne tarafmz kalmatarmı taftl,. 
...... Bize pllDoe, ~ bbtllt
- -.. ı.raıe •bllılpt wmtll lllt
lılr IUa&ll~---. 
Be,.ıaDel ....... klft dmıoecle 
~ aımı,an daramuD .b1v ...,. ... 
dik 1111' Tahamette MtletllN JQ1 .... 
flllbtl• datmdulu ~ QOldu. 

-···· lmlt ........ ld ~ Mlllll ~ .u,a,a ........ '*' 
............ ft .... J ....... . 
..... llet1nln lltllrlıd Jııaldrmcll ela q. 
m •••mlJetl ı•t1::ea1rttr. 

ŞElllR VE IEILEKET 
IÇlllDE ... .-.... ,,. 

• BustlD .......... 1ılııa - Jrıl 
- .. ,, 'Jttr,J>lacltl1ılat..,S: 
..... .,._. illi ,_ etmııılıDm 11-
Uıllll lıllta ,., ................. 
.... 8 u. 

• .,.. .,_...._ ... 1 2 -· ... 
... lılt' •m•tsr• ...... .,. 'I .... 
kadar~. 

o 
MilliJetcililt c•e,aaıad-.. 

itttfacle edtlemr 

B•vwet~t bir 
orlqaa IEDllm.ID~ 

dltblltror 
............... ( ~)-~·· 

~-lr- lhntlatın ~ . 
dan almmur ve ktan&Ddanlıtın bir 
BOlaad~ lriı9l k...,. Üerikan 
ldP'l mallfnlednde lcuwet.11 bir tesir 
ppmlftlr Bu karar etratmdakl rea. 
mi aflkCl\a rağmen ukert na~ 
Holudablarm Cava m~ 
en a,tır hlueyl yüklendtkleriDe göre, 
JnımandianhtıA da onıtra aıt oımuı 
1bımgel4ttlnl Deri sUrtıyoriar. 

Diler taraftan VavellD Hiııdlatııaa 
gltmealnln yakmda yeat ukert hare • 
kellere •hne olmaaı mUmkllD Hlndla
tanm mUdafauma hu.ual btr 6ne111 
verlldillnl ıöeterdlfl beJtrtmrr 
V&flnıton alyul ınahtWert, bazı 

lıiıü1a baberlertne de hUIUll bir ö • 
nem nrmektedirler. Bu baberJere 1'6-
re, VaveUn tekrar BIDcUatana çatnJ • 
maaı. BIDc:U.t.uıa )'eD1 bir domiDyon 
atatllatl verllmealllln batlangtcı olabile· 
cektll', Bu takdirde VaveUa ea8lı lf
lerlrldltı Mit • .ııa yolda tlh' blar aetl 
ceafDde Aluw ~ mubakkN a • 
:rıJan m11Uyet9f lk cereyanını uaml 
nlabette lat:Scnar ftmtlr •• Ç&JJbnek 
kuvveUertle lf blrlltf yapmak üzere 
kuneUI bir Hind ordu"' vQc1lda ge • 
ttrmek olaollsm. 

Tıuuu, J (A.A.) - D.N.B: 
Jran _...ıerlne ıare. nki İl'Qll 

Şahı Rızıı Pehlevi, Kıaada7a var 
llUfbr • 

Felemenk tebliği 
.... ......... 1 .. ...... .. ,,.... .... ~ ....... ... 

.......... ~ Uür .... kilo. 
metre kadar usunlukta lııulıman !ıltaa 
.-.& k1J111 bafuDı:a ve IO ~tre 
kadar .... lglncl9 bQ&QD flddeU4t 
Jdl)IQm ..... Jtlae. lılr Dlt~ IDU-

Jııare1111111Dde !DSillll Jatalan a.llUMI! 
Jll0ttdiJderlDe ..... etmlfler ... Ja. 
poa l&ldınfldaa fldclttll ...... r in. 
dlrmekte ........... 

Bu mulllh'9 'eldnlı4t ®n akp.m 
lı1mııı - ~ .... .Japcmılarla 
ldcade1e ....... ~ wrtel bit tan-
d& dnam •~ • 

u,terlD 11..a lllub&lılria• cGre, 
JaJoalena. ka7lpJarı '*' ~
--- .Tepcıa uUrt (llllleldıa " 
Jllln'oe talllr, .nıı otamolıG .. .... 
~ olalaütadlr • .ıapcın ı.a• m. 
.... JdClılr ~ llulufll' ..... 
tir. ID&lllak t.tnaNlerl 11e tok l.ql 
mretlttllll"'JflU'dlr· 

llaUr, latlJ&7ı .ak61ıla brfdU' &1111.. 
~. 

S*tld:Ws 1 (.t..A.) - 1 fll)ıat&.I, 
~~...,..,,.__ 

Kllltas lllkflDatl tanfmdan ..... 
" \\11'1111• -....td•ıemı Jraqdı)l 
~ ..__ .... llGttla MGn9f 
P ... .,...en TllltlllrlDdae ...... et. 
'Wl ldJr. Buldar, Korno • ~ it 
~ ~ bllmıOl;ra bm 
bu dllnuDJarmı llUlbalaup ...... 
dteoldedDI NM1f$ ;fWPdlr 

• 1 

Mevlid 

EN SON DAKiKA 
tBa.......... .. ll•ıl•W,4 t ...................... .,....... ..................... . 

'hl ...... ... ....... , .... -., . .,, ....... , .. ,,,, .. , 
• Y .. ıs, bo7 ın. 1c11o Ti. -

tali, 1ılr tok ............ 1111 ... -
- lllllfta gıJaııuf 1ılr ... ,.. .. 
tab111 dtlfGDllmek 'n'ı tıı w 11111'~ 
tt 1ılru Jertadl olu 1ılr ...,. .. -
'8,al amDek 18tımtlsWIP, J1aJ9t er 
Udlp olMak ..,... ..... ft .... 

.... ....... "Re- ·-tr. 
(AA 'rlıflan> ı ı s'le wll•••t ıN 

• 'I' ..... ,......., ....... IDnld" 
••- tıt. d9YlC 11ıli11ara "'IJlr, .,, ,.......... lllr..,.... ...... 
Mk flttmılmdb'. (Jl.LIL) ·•__,..........,. 

• "I' .... ---~ilı-.ı--
tılr aUedela ... ~ 
,.tı ....... ~-.. ~ 
las ..,. ..a .... -..ı.: 
~. Yit-·· ............ 
(8. O'. t) ,........ me.eut 118 
,, arqanltlll' 

• • ,,..._ 9 IDGI ...,. adar 
okumue eü1 barftert ve blna dütQo 
bllea bir bl1an tflJle " taluılııte ... 
naatp relml veya Jıuııul Mr m~. 
de çaılfDI~ tpteaaütedlr. ~ 
<Bıw Cu> a...ble m..-llın 
Aldınnu: 
~· ,,,,,... -.. lal,......,_... .............. 

melrtaplua ldıur' a Fi ılrı ,,..... ......... , ........ ....... ....... 
kadar " .... ıt - ...... ....,.... 
lan. 
(SemiralDll) (GOUl&a) <CA> (8.0.-) 
(Ciddi) (l'trbaDclt) l'l'.f.) (llJLA,) 

(Denla 11) (27 DaC lıümur.) 

(~) <llk ve 80A fUI) (l. ,,.._.) 
(J:mekll> <Yedik dılldml) CB.T. 1) 
<A•lı .. J'IDl) ULA. in. 'ftp) (C.0.) 
(11,B, •> <~> (.Ona) <• ...,., 
<R.T. t> (Doldar) 

Bulanmat ..... ~-1 
DQn Ka4dlıltJdım ı.taallala ıt,11 

lefertn1 :raııu 'Olev npal'UD1Dl Jlb 
kamarumda mıutulmUf bir para .:an. 
tam lıulunmuftur. Bu cuta •purda 
m.eaul bir uta wım edlJmlttlr. Sa· 
)albbılD mlracaat •lm4İL 

Fıkra 


