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~ Mosteşar, Mersindeki ithal eşyasının yüzde ellisinin 
i derhal manifaturacllara dağıtıiması hakkında emir verdi 
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Aimanl)anın 
batmaması 

için çok 
çalışmak 
lazımdır 

Menıba, M (AA.) - lqe mlliıtqan Şükrü Sö''men. 
i JIQer enelki gtbı a-ıç tllccarlarnnma, dUn de halke. 
1 vbıde Çiftçi w bahçecllerlmlzle hasbihalde bulunmu§-
1 tur, lılllatıepr tOccarla muhtelif mevzular üzerinde 
~. görll§IDeler ..... mda ezcumıe §Unlan söylemlıttr. : 

''BClkQmetbı ana prenafbl ithalatı azami §ek!lde ko. 
Jay1aftırmaktır. İthal edlllen mallarm tevzlinde bunla. 

1 rm memleketlıı her kÖ§eelM ihtiyaç nisbetlnde dağıl. 
mamu istl;yorus. Bu dalrtıı niabet dablllnde olmasa 

fint yUkselmeaine sebep olur. Bu da paramIZin iftira r'4 
kablllyıtin1 azaltır. TUrk paraaınm ııttra kabiliyetin! r'4 
asla dUıUrmlyecefiz ve her ne bahaama oıuraa olsun,-. 
bunun kıymetini muhafaza edeceğiz, . i~ 

M:Uste~ar ,ehrimizde mevcut ithal eıyasmdan manı ... ~ 
tatura\arm ytlzde ellisinin derhal tevzi edllmesble e." j 
mir vermlılerdlr. r'4 
Sökmenatıer aaat ı~.!50 de Ccyhana gttmJf ve Jataa. ('41 

yonda Vail, reamf ve husuat daireler mUdUrlerUe blr.['4 
çok tüccarlanmız taratından uğurlanml§tır. ('4 • 
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(:J!EtBl!ü 
ıranın hali 

Jiuu: SADRI ERTEM 
/( OMŞU han hakkında gelea 

haberler, bilhassa yeni traa 
Baş\·eldlinin lraa Millet Mecllalo
dekl demeet vuiyetha btiylik teıııı. 
keler anettjpal uılatmaktadır. 

tranm ıec1naekte olduğu kötll 
,.azıyet mabt.ellf bakımlardan mu. 
talia edllerek muhtelif adlarla ya. 
dedilebiUr. Fakat birbirinden 
farkb gibi sörilnen feliketler tek 
bir noktada, tek bir esa._~ta toplan. 
nıaktadır: Ot.ctrite .zayıflığı! 

İran her 19yden evvel ltgaJ aL 
tmcla bir memlekettir. tııgal altm 
rla bnhman bir memleketin idaresi 
haddlzatlıade idatt bakımmdan bir 
zilf, bir otorite nobanlığı ifade 
eder. Bu ltgaJ eden için de, ltgali 
kabnı eden için de böyledir. 1Jg9l 
eden bllttln ot.o~nin kendi elinde 
1"ılunmasmı ister. t~gale nu IÖS· 
teren idarcnla gitgide eUnden çf.ı.. 
tığını görilr. banda banlarm hep. 
li olmaıtur. Ba§vekit Bay Süheyll .. 
ilin wlel'Pıe nazaran tranda otort. 
te buhranı vardır. Bu buhranı ha. 
brlıyaa \'e artıran blrtalmn harici 
\'e dahili sebeplerdir. 

tranda Rus ve tnglllz işgalleri 
hanm otorlteıainl sanabiletıelc bir 
Qbsurdar. Dua birtakım .clabill 
-.ular da Uive edilebilir • .lra 
illa ancak devlet otoritesi etrafiD. 
ela toplanan bir varide olmalllllr. 
lraacıa tnab olnuyan, tna ldUtL 
rint> sahip olmıyan ayn cllJ grup. 
lal! etnlmda toplaalllll eemlyet.. 
lew vardır. Eeki tarihin ileci ve 
Pers adJyle lııaydettiil lld apr iıt.., 
.... IP'UpaDİlltıD t.etelddll edeB han 
"'azl'Jf üzeri• ILllrtçe, ~ 
tlrkÇe konQPBlar ela balmunakta. 
dır. Bunlar 8011 yirmi sene sarfm 
da lran ,.ahdetl ~ eritilmek 
İstendi. Ratt&° banlum tnnb ol -
chaktamu lüat edeeek buı tuOd 
deliller de akde Rlanap çıkanldı, 
\'•nb11t mel e4ik1I. Fakat tarihi 
._11bcldentı lrublann m~ 
""tındaa Wlb tartlara Wıl elaa 
~ eeadyedff llalkı ~k .... 
~ ~"Wa.I njlmbae tAbl ta'1ılda. 
lett ifPI Mdleelel'l dolayaile 41ev. 
lt1I n otoıtt.i •Jdladı, gayrl menı 

...... fMllJete ~.-ıer. MiDi dev. 
letteıta t:eeeütll etmedlii ller 
:·"1<' ..,... olv. Devlet lmvvetn 
.:1111chıla mlcldet zarftılda kültUr 
"1 lill, ... bil'Bti, ahl&k Ml'ltll el. 
-.,'r" «ıunJalar devi~ etrafında 

11 asla otururlar. Fakat ilk ke. 

·ıngiıiz 
ta,,yareieri
nin akıniaıı 

Berlin Elçimiz 
~abayaatta tt.ıua. 1 mall lzere ıerUade ........ 

Rostok Türk heyeti şerefi-
3 ncD defa ne bir ziyafet verdi ~ DEVi.ET REİSİ Al>OJ,}' HtTLF..R 

ı ngııizler sıvu Aıman 
nalkmı bombalamakta 

"evam ederlerse biz daha 
ilerisme g10ecegız 

BerUa, '8 (8'ıdyo ..at 16) - R&·. 
yı,tag bugQrı toplanml§tır. 06-
r'.ng c:eMeyl &Çmlf, hasıroııu 80ll dn. 
re MIMlnnda ölen mebu.elarm hatırr 
ıım.ı tazir.e davet etml§ ve aoııra ret., 
H1Uer kttraiye çıkarak fU nutku .ısy_ 
Jemlftir: 

bomba
landı 

400 ldlemetrıllll 
ltlrallı -..eflllde 

6 taarruz 
yapıldı 
~ 

18 l,.Pis tcınar• a.lerlne 
tlörrmetli 

......., M (AA-) - Bava naaretı 
dDD hıgWs aT tanueJerl taratmdaD 
a&t OD birden fttbarm DDllkerkdeıı 

Şerburp kadar uanan 400 kUometft 
l1k bir aha Qzerlnde altı taarruz ha.. 
nketl yaPddıtmı turlh etmektedir. 
Alınan tayyarelerinin Abberil Dzerln. 
de g&rterdikleri mukavemet 1ncDiz 
Avcılarmm bu ._ içinde rutıadık 

lan mukavemeUertn en pddetdsl oL 
muttur. 8 btn metn yUkaeklllrte pek 
fkldetli çarpıpnalar wkua plmlftlr. 

.. Deftlmı 1 Dal •J'f9da 

General Mihailoviç 
yakalanmamış 

Loadra, 28 <AA.) - Londmııdıa
ki Yugoale.v maJıfillerl Ge.nenl Jıli. 
hailoviç'in eeir dilftl11U hMJnndaM 
haberi yalanlamlflardır. 

re otorite -.nddı mı de .... llıJnL 
ma hareketleri, lılJanlar .... gtete. 
rlr. 

Diler tantt.aa hu ll09Jlll .... 
Je JJalmamdu da lıılr llltillale dev. 
resini tam ............ 

Son JİNIİ 111 fiJhtde .,_.. feo..; 
dalitealn, AJtad lııAldılll)'etl or. 
tadan kaftanur llıla ..,. .... JI 
IUfeclllnbtUr. l'abt ır.•" re. 
Jim tebeddllJtl Jlbbden lıltilml• 111-
rnn lmhmttn'. Ne tam bit IBlltlMI· 
yet, ne de hun bir feodallte teel
stls edebllmittlr. bUclUI feodal 
hisler bqlaU 1fıııat ...,_ 
gtire daha slyade ok..-r w·~ 
t.edl.r. Merkezinin •Jdlacblr •er 
yerde ayıu ldlltlN, .,.. •ya._ 
9'IP da olta tear • .,.... .._. 
men kiki...._. 5 F ....... ..,-. 

nlma brebtlerl ~- y ...... 
edana telkinleri •lu hsrWk 
mlleMlr olv. 

tr.m balla WJle lıir hal ıeclr . 
meldedlr. Kemw ...... llltik
)illne- ulaip lmvvetli bir .. ye 

sökftn imlli olmumı her r.amuı 
arzu Pderlz. Ba &niifilaaaa tüak • 
imim t• de kom,....._.. ı..mda. 
ki badireleri s8ralle at.ıatmunu te. 
meaai qleris. 

' 

.... 26 (AA.) - Alman.yaya 
mUbeyaalarôa billtmmak Ut.ere ge· 1 
len Türk kan. ve denizyold&n heye
ti terefıne bU)ilık elti Gerede bli 
yUk dçililrte Nmll bir 6l1e yemeği 
vermittir. 

Fransız haberler bü ....... J Nehru diyor ki: 
umi kitiplijini~ neırettiı Bırlps menUretten 

hulüaya pre 
llorktataman 

Fransa slyUlror 
Bu - •ne zartmda geçlrdiğlmls 

aiyul lıı&dl8eler ebemml;yet ıu~ 
OOk l:ıOJ'm.tOr, Bu lıAdlllelerln büyük. 
ıaeanu ileride tarih &m"lar geçtik_ 
tıeıı aoma takdir edecektir, dedikten 
eoora Httler, İngt1blertD empel'7&1lft 

~ tenkit etmi§ ve clemiftir 
ki: Avrup.daki muvazeneyi ebedi oıa· 
r&k tem.lıı edebileceğini 1lmlt eden ın_ 
gtltere bunu blltltn mWeller1n mah91 
buabma tahakkuk ettirmek lst@rnl§· 
Ur. İngiltere, Fran.eada mUU bir hU.. 
kamet bııralnnamak, AYrUp& mllletıe

rtnl blriblrl aleyhine kıfkırtmak ve ba 
vaziyetten :IBtltade ederek Avrupa mu. 
va'HTieabıl kendi lehlntr idame etmelc 
istiyordu. Avrupa m11V&Zefte!dnbı fda• 
muf İngfllzlerfn az kan dökmolerint 
icaabetlrecektl halbuki ulinda muva. 
zenealzlik olan bu vaziyet, btr gtbı 
gelecek hıgiUzıere çok kan döktUre
cektL İngiltere bu muvazeneden b&f. 
ka bUtUn cihan muvuenealnJ de kendi 

Yemekte Ra)"ilbm* direktaril 
Puset, hatidye :oomreti :lkt..at da· 
ıresi büyUk elçi Viehl Klodhıı9, :ik.tt
ea.t ve mUna.kalA.t reislcıiy:ın ağır 
.. lltıt •ar.w ı eWJeri 't't Anbft 
A'hJıan e~ ticaret mlis~ elçi 
Jenke ve TUl1l heyeti, bllyiM[ et
çil~ erWm haıar ~. 

FranaaJa elımelr meselen 
, V1tl. '8 (AA.) - Na.zırlar meclial 

Sevlpede lılarepl Petenin reüıllttnde 
toplanmıttır. Pek mllhlm olan ekmek 
ıneeeJulne temu eden Plerre L&Tt.1 
86ylenenlflre &bine olarak ekmek 
mfktarmm bir maymta aalblmama. 
lllD& karar vermı,tır. 

Almanga iie Bu iddiaya hayret ediyoruz 

b • l k ~ • (AA-) - Padıt 
ır eşme le Nehru guetecllere yaptııı demeçte 

§UDU aöyleml§tlr: 

E • • 1 t t Kırlps meaullyetten korktutumuzu n ıyı yo u u muş ileri aUrUyor. Bu iddiaya hayret edi. 
yoruz. Çünkü ifiedlğlmlz meauliyeL 

bulunmaktadır ıerL::.::~mı~::A.> _ Hindu ıı. 

llltteftlderle 
blrleımelE 

Harbin neticeai iter ne 
olar.a olmn 

derlerinden Nehru Madras fflJbe • 
s1ndc söylediği bir nutukta demi§. 
tir ki: 
"- Müslilmanlarm aynhna.k ar. 

zusunun tAnnıması karannıa mu~ 
rızan!" 

Kongre lideri Azat da bu fıkirde 

1 

bulunmuş, böyle bir şeyin kabulü 
parti politika.smnı tamamen değiş. 
mesi demek olacağını söylcmigtir. ~ Devamı Z Del •yfada 

rraasama 1101111 
uaı Dfb&tmeıı 

deme il tir 
VIP. t6 (A.A.) - Franaız ha· 

berlıeT bürosu unmm k:Atiıpliği alya. 
.st durum hakkında De§l'ettiği hh
hUllaada diyorJU: 

YAKACAK OfiSi KURULUYOR 
Fransanm mukadderatiyle kay· 

gtlana.n ms.reşal Peten A vnıpayı 
1 kurmak hususundaki gaYı:etleri 
1 arttırme.k ilzc're :U:vAl'in işbirliğine 

rno.racaat etml~ir. Mareşal Peten 
UvMi Avrupa siyaseti · gtitmeğc 
en eıhemiy~tU devlet adamı Addet. 
mektedir. Da:hilt durumdan ziyade 

Ltm Kırdar lld gllll sonra tellrar gttm~ 
ızere lla ıaball Aalıaradaa geldi 

• w. 11rayı ...... YabJa Arat ____ mw __ oe.am __ • _ı_nc_ı_ .. _yfada_ 

Birkaç giln evvel Ankaraya git. 
miş olan lstanbul vali ve belediye 
re!si Dr. Lütfi Kırdar, bu sabah 
~htimize ge::mi~t.ir. Valimiz, Hay. 
darpaga istasyonunda vali m\lavi.ni 
Ahmet Kınık. Msrdin valiliğine ta. 
yin edilen eski vali muavinlerin -
den Rqit Dcmirtaş, diğer vil&yet 
ve belediye erkaru tarafından kar. 
§Jl~tır. 

geldim. Onun için iki gün .ııcıora 
tekrar gideceğim, Şu kadarını ~ 
zabilirsiniz: Odun ve k&nür ifiıd 
tedvir i~in bir ons kuruluyor. İ8mi 
{yakacak ofisi) olacaktır. Bu hu· 
su.ata.ki kararname yakmda çıka .. 
cakbr. 

Bu sabnhki bir gazetenin, 1stan 
bu1 bölge iaşe mUdilrilne vali ye
rine imza etmek ve V9.li namına 
kaymakam ve na.biye mUdtırlerine 
emir vermek saWıiyeti verildiğini 
yazdığını söylllyomımuz. Benim 
böyle bir şeı)'den haberim yc:ıiktur. 
~n bu. kanun işidir. KanunCla 
tadilit yapılmadan böyle bir 19}' 

mllnılrlln değildir. 

Milli Piyango taiihlileri 
• &ydarpa.şa garında kendiainı 

karşılayan bir muharrirhnize Dr. 
Lfltfi Kırdar, şu beyanatta bulun. 
m111Jtur: 50 bin lirayı Ankarada 

bir lokantacı kazandı 
- Ankaraya bilhassa tstanbu . 

lun k5milr ve odun iti için gitmiş. 
tim. İşlerimi henüz tamamlamadan 

Mıııt pfYBDCOnun 23 Dfaaıı çeklll§I. 
nin taUhllleri beW oımuıtur. !50,000 
liralık bllyQk ikramlye)'l Aııkarada 

Ban~yi caddMlnde Aydın otel! altında 
Arat lokantam aabibl Yahya Arat ka. 
zanmııur. 20,000 llra1ık ikl'amlyen!D 
bir i>arçaaım ADtakyada demirci pa. 
armda demirci lldip Yıldıs, dijer 
parça.mu da Antakya.da tuhatfyecl 
Mehmet kazanmqtır. On bin tiralık 
!ki'amJyeJerden blrbıı ukenderunda 
demlrcl ömer Karadoğan kazanml§. 
On bin lir&)'I kennan 6tekl bilet lz.. 
mirde bayi HOlll10 Kmlay taratmdaıı 

•tıımııtsr. 
Betbiıı UralJk ikram1yelerden biri. 

ntıı. yana Tanrulta Kollej altmcı aı· 

lllftaıı Bedi 8erbamarat'a, yanıı da 
yine Tarıruta Kolej birinci ıınıf tale· 
belerme çıkııuftır, otıer bef btn Ura· 

Alman mallamıa. ırk ikramıyeıeri kazanan ıauhuıer Madagaskar ın 
ıunlardır: lstanbulaa Yakacık llk o 
kUl öğretmeni Hakkı Gürel, utanbul • 

1
. 1 • ftDID yardımHe 

Emniyet birinci ıube memurlarından ışga 1 mese esı 
:ıt;u~nn:k~::ü::~:. ~e;ı;e~a;:ı~ Laval'in iktidan eline alma11 . SelAn_ikle iaş~ . 
:~~:!~y=~: ::ı~:mm ne§. bir bahane olacakmıı? meselası halledlldı 

60,000 Uranm kahramanı Yahya A· Bera. 16 (AA.) -İtalyan Radlurbe 
rat lılilll Piyango idaresine müracaat jamı bDdlriyor: 1 Sel&Dlk. • (A.A.) - lılak~ 
ederek parasını alml§tır. Yahya Arat tsvlçrenln alyaat kaynaklarına göre, l~e ofl8ln1n blldlrdiğDe g6re A!men 
son günlerde biraz para aıkıntısı lc;in· iki aenedenberi mevcut bir olayı teyit makamlarının yardnnyle SelAnfkln 

de olduğunu, keffdeden bir gün evvel etmekten bqka blr teYi olmıyan ce· 1 bealenme8f meaeleai halledilmlfUr. 
bilet alcbfqıı aöyıemlj ve demlftır ki: nubl Aflikanm Frama ne a1yu1 mo. Alman mak•mlan eJmaek '" bil. 

- KUi ıakılmaymca hmır yetlt. • mllnuebetkrini keameai İDglll&leriD hama t&klr ldmaelere ,..,..,_ '-* 
mez derler. Benimki de öyle oldu. Bu- ı' ve Amerlkalılarm Kadagaakara ıc&r1ı etmektedir. 
gtbı bankaya ödenecek 150 liralık bir btr lıgal hareektlne ba§langıçtır. A.7· --------
bonom vardı. Hemen bonomu öaeyece. Jardanbert tuarlanan bu teoaY19e U· M•eftll Pef• • JMjZJ .. 
#im. Bu para Ue daha neler mi ya· j vAl'ln iktidara gelmeai bir bahalıe o. \'iti. 16 (A.A,) - lılarqal Pet.eDiD 
paçatım. .. Ora.sııu ben bilirim artık... lacaktır. 86 ncı ~ ku" wı wııııt1r. 
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gösterdiği kahramanlık bunun bir 
delilidir. Aııteneskonıuı. id&reai albnda 

_... Uaştarnrı l ncl ıoıı f ~ Romen orduau.nun kahraman!tğuıı hUr 
l ....-ı.tUrmek ısUyordu. F' '<ııt bu meUe anarım. BUtUn Avrupa bol_.vlk 

umumi m\vazcne ancak .Avnıpa ile lcre karıı mUcadeleye iştlrak etmlıU. 
nıber olabflir. Hat!, Estonyalılar bile bu har\>e •şu. 
Dört nelık umumi harpte bUtUn 

1 
rak ediyor. 

Unyaya karşı koymuş vo n...:ı.ayct al 
1 

HiUcr ordunun kahramanca f&all • 

atılmış olan Alman mlllcU harpten 1 yetı :,anında milletin de fedakArlıtmı 
killnce tn"'iltere harpten mu:ı:af!er andıktan ııonra memleket lclnde par. 

çıkmış bir devlet .>Ifatiylo lstedığınl tinin iyi rehberliğinden, 11ı.rtn tyl tef. 
apmalt aUhiyeUnl kcnd ılnde gördü. kll.Atlr.ndırııdığmdan bahsederek Al · 

Muvazeneyi kendi leyhlnc ıdo.me mak. man demiryollarını methet.mı, ve önU 
sadiyle Fransayı zayıf dUşUrmek ga· mUzdcki geçen klf& nazaran daha çok 
:,esiyle hareket etti. Fakat nihayet bu 1 ve daha :yı 111 göreceğini bugt1D her • 
'lluvazcnc x.yrctl bizz'lt Brıtnnya ım kes btlmeUdir ki yalnız mecburiyet ve 
a.ratorltıb'U iı.;ln en bü,>Ulc darbelC'rl \&Zlfo vardır. ve ben Ranta&' &sur. 
vllt cd k bir mnhıyct ııldı. nın herkesin vazifesini bihakkın ita _ 
Benim aulh için muhtC'lif zamanlar· amı kanun yollyle ve tam mlnuiyle 

a yaptığım tekll!l rl bu meyanda ıatemek hakkını vermealnı rtca ede • 
1939 eylUIUnde yııptığ'lm tckllfl lngL rım. Şimdi çok çalışmak lbmıdn'. it 
Uzl.er reddetti. 1ngilı.zler harp 13uyor- ba§mda olanlara izin hiç verilmm,.U· 
dn. Bu vazıyet dahilinde lcalw!dcn şey dlr. Ben phseıı 1933 denberi biç 1aln 

vukua geldi. almıı de8'flim. bini Uk bak edenler 
BilUln dlinyadr.k1 Yahudiler harp cephedeki aakerlerdir. Geridekiler. bQ 

istlyor. Yahudi kıı.pltnllat ittifakı cı_ tUn dUnyanın ve bu arada Almanya. 
ham tehlikeye d~rüyordu. Bugün nm da ba tmamaaı için herıeyt 7&P • 
pre1t İngiltere gerekso Amerlkadakl mak ıtzımdı:-. Cephelerde bbılerce in.. 
harp kundakçıları hc·p Yahudilerdir. sanlar ölUrken ını:mleket gerilbade bil' 
Alman mllletlnln Amerika milletine kadının çocuklarmm nafaka davulyle 
lmqı hiç bir dostluğu yoklur. BugUn· senelerce uğraoılamaz. 
Jdl :tıaıp mll.lıotıer arasmda bir harp Bu hafta dilşrruuııs.nmız tu)'lde 
değil, .mllleUerin birbiriyle menfaat. rini art.ırmağa 9C>k gayret etmit
lerinln çarpljmasmdan llert gelen bir le'l'dir. Ben vuifemin ehemmiyetinl 
harp değildir. Clhanıı sulh '\"tl .eelAmet mUdrikim ve orıa göre hareket edi 
gıattrmek tstiyen Nasyon:ıl Sosyalizme )'OnlDl. lngi&Ier t:ıyyare hücumla 
:ımqı Yahucıi.lJğin açtitı bir harptlr. rile sivil ha.lkı bombardımana de-

Bltler bundan umumt harbi takip vam edoıı9e biz ·de aynı yolda da
~ mntareke senelerine gc~rek Ya- ha ileri gideceğiz. Harbin iJ1k iıaf
Jmdllcriıı. Alman mllleUıü parçalamak ladığı mma.ıı da ben -dört ay bok· 
lllte<tflluırini anl&bnlf ve demiştir k1: l:cmiıı;ıtim. Şimdi de bC'kllyebllirim. 
Bir tarafta Proletarya diğer tarafta Ve öv1e de yapacağım. Çörçil ve 
Brojuvaji men!aatıerlnl temsil be.ha_ Ruzveltin tahrJderile nihayet Ja 
~milleti ikiye bölmll§lerdlr. Bu 

1 

ponya da harbe ginniı buhmuyw. 
ll9lr'1iSdr ~ ftaıyada da kendlni Bu vaziyet bizzat kendi aleyhlerine 
_.,.,,ıııai§ ve 1talyada Musollnlnln inkişaf eıtzr.işUr. BlllWll cezaaı ya 
~ altmda Faı:ıst inkıJO.bı Bol. hudi, lrahttaUat, bo1tevik clham biz 
~ dmlokraUk re,J1m1n teııalikları.. zırt kendi nefainde görecekür. 
nanilıa)'f;l vermiştir. BUttın bu mUca· Bitler, bu hcııbbı Anan mitleti-
4ııiıe ~neı Yahudllik ne Naayo_ nin Akl>et ve Setikbdm• temin ede· 
ııaı &ııııyaUzın arasında bir mUcade.ıe cek bir harp okluğunu ve ona g6-
,.ımnı akmş ve bu isti~ lnki· re hare«et etmek ve ~ ica
f&f ~tir. Aynı vaziyet hpanyada ibedeccğtni Söytiyerek 1!6dlnll biUr
d& ay.ar yolda yUrUmUştUr. Nihayet o.. mtıııtir. 

rada da milll birlik bir liderin id&relll -------------
allmda. vazıh veçbealnl alabOmi§tlr. 

.HWer Sovy«lerde de get1rtq1 za
mdardan ve .milll kWtUrllıı mahvoldu. 
~ ve mUnevverlerin ortadan 
~dan demokraainbı mmıe

:reddl Parlcmantarızmhıden balırtmlf 

k:aPtalilt cihanda milletlerin sDnlllk 
e~ı tedarikte gUçlDk çelrtltfni 
varlıkların mahsulQ yalap &ttıldan 

h:ı.tde halkın aç kaldığmı ~ 
Alınan devlet reial ~ kar. 

ı açııha ~bir Hlll'tpllbl ~ 

gldlflMeıı bahset:ml§ bunun Rlndfatan 
donUtQnden daha çok ceaıram oldu· 
ğullll llÖ7lemJo, )ı{aJı: .Arl:ur"1m Usalı: 

Şa.rkta yaptığı. Almuılar tmaflDıllıD 

1gal edllmlo bir aalıll noktaama •. 
yaldaımda ıaatlk ayakkapaıia İDgSlis 
&llııl!ırleriııin karaya. !nmealm ce.111rane 
1*' buekelı dlye.,göste.mı.ı, 'ft her mil· 
..._ kmdtne gGre bfr ClMM'eil vardır 

....... ~ alay etm!f ... dıL. 
~ ~ .AlmaD.JM'm cem:ret1 haklk1 
~. A'lmanl•rm :eıoı,.vUc· teh
llblıilld hudutlarmdan blnlerce kDo. 
:amb9 mata atm.q olması blnlm» ton 
4 22 mı: ge:mfierhıi batırmuıı ıı.er 

lıidıt&daba beaplı değtldir. 

9oa defa .Ra)'ltagda kcnqtutwr. 
.-DaD .-ık cepbestnde ki§ "f'&?'dr. Bir 
.... gftııı ic;bıde termometre mfırdaıı 

- -tO a """'""1fH>r. Bu T&Ziyetbe u... 
lımd ,,_...t dur.mak :mecburiyetinde 
)ahııwıtı Bar"ket gayet JIOl"lukla inkt
lllf ediyordu. Bu zorluk, ve soğuk 
tn-nıar :için değ.il dalın fazla. makine 
lıır ıclDd1. 1812 de Napolyon ordll8Ull~ 
maıbwden bu aoğuk Almn.n ordusuna 

'*' f'87 yap&nuyacaktı. Bu vulyette 
ben adam Ol"dunun ~ 'balJadım 

- mflotdel«dn ~ ele a2 • 
dm. .. qa:ıı: ,.., aod.$ :raamen 
Wn••...,a mOcade&e eden ıu1<eır1err 
:mlll9 'imada tqekkl1rtl bir :nıev1 iboıro 
Wrtm. - f() derecede açıkta yatmak 
..... WPdı Ruslar yt1z hln1erce m.ıı 
~ --- bbıe Jaı.rp lııDcum edSJıor', 
imdi. l8J2 de NÇOb'olı ordU8q lıılas-

.Şark cephesinde 
Şıddellı muharebeler 

oluyor 
~ • (A,A.) - .Alm&Jl bafku

mandanlı#r t.aratmdan bildirildiğine 

göre doğu cepheablde fiddeut muhare. 
lbeler ctftY&ll ehı>elıteclir. 

Alman uaırıert ıDerkes oepbulDcle 
arutnfıı r.orluğuna rağmen §iddetli 
bir llUl'ette mtıdafaa edilen Rwı hat. 
l&rm.ı yarml§lar ve dUfmADm arkan. 

na~. 
Rular çok bQytıll ve kanlı kayıpla

r& ll#r&DU§lardrr. Ruıılardan ehemmi· 
yetil garuı.lm elde edllml§Ur • 

Alman hllcum ıutaıarı muvatfakt. 
yelli bir surette muharebelere devam 
etmektedir. 

Şimalde karla.rm eriımsile husule 
gelen seller ytlzQDden Rualar harekAtı 
durdurmak zorunda kalmrtlard:r. 

* * * 
Momk.va, 16 (AA.) - Köyler: 
'lece yanaı netredilen Sovyet ~blt. 

gt: 
2~ nJmDda ft!lbede hl~blr mllhim 

lıA.diae cereyan etmeml§tlr. 
il nt8anda, hava· muharebelertııde 

'"yerde 68 Alman tayyaresi tahrip 
edilmlftir. 

Biz on tayyare kaybettik. 
Ba.ttnt:ı: denl.zinde, harp gemlleriİnlz 

12.000 tonll~toıuk bir dllfman nakit,. 
gemisini ıı. tırmI§lardJr. 

Bir Alman generali c•phetle 
ölJa 

BerllD, 26 (A.4.) - A'.lmaı1ı P. 
ner&Jıerlnden Beıtıtold meırb& 
eephetıiode ö~. 

Soma maJeninde pdqmaA 
için amele aranıyor 

Ankara izmiri 
7 -1 yendi 

Ankn.:-a, 26 (Sureti ma..hsusada 
bu maçlar için gönderdiğimiz 
arkadaşımız telef onla h }diriyor.) 

Üç §ehir temeili futbol müaa: 
bak!alannm bugün 19 Mayıs 
etadmda 25 bin seyirci önündo 
Ankara • bnir m.ıiıtelitlerf ara· 
snda ya.prldı. 

Ankara takımı şu kadro ile 
çıkınlltJ: 

M.eh.M.et, ~ket, Ahmet· Nu.'r 
ret, Melih, ~o; · Halit, Yapr, 
Sa.balıa.ttin Niyazi, Hamdi. 

hmi:ıiiler de dünkil talnmdan 
Reeat, Ali 'Ve Hidayetten mah
l"lllll bir kadro ile çıktılar. Ha· 
bin ~ Mutlu idi. 

lag·uz tayyareıerı. 
akınıarı 

_.. Bqtarafı ı ncl sayfada 
Berlln, 26 (A.A.) - DUn gece tngl· 

ll:ı: bomba tayyarclert Rostock tehri 
halkını blr kere daha dehşet lçiDde 
btral<m&k teşebbUaündc bulunnlll§l&r. 
dır. Bazı binalar hasara uğramlf ba· 

111 klmaeler öımllt ve yaralanmJtbr. 
:sqka tngiliZ bomba tayyareleri CeDQ. 

bl A:lmanya tmerlnde hırpalama -
reketıeri yapmıgtardır. Şimdiye kadar 
alman ftaber~re göre ta.arWI edm ~J. 
yarelerden doku%u dll§UrWmtl§tllr. 

Londra, %8 (A.A.) - Ha.va nuı:rh
guım tebliği: 

DUn gece Roetok ve Hetnkel tana· 
19 fabrikalan Dçl1JlcQ defa olarak ar. 
dı mıL bom'bardmWl edllm.lfUr. Ağır 
bomba uçaklarlDdan mtırekkep diğer 
bir teokll ceııubt .Almanyadadakl he
deflere: ve Pll11endek1 Skoda fabrika
ıarma hUcum etmııtir. DUnkerk 11..ma· 
m da bombal&nml§tır. ' 

Savq uçaklanını:ı: işgal altındaki 
FransaQa bulwıan tayyare meydanla. 

rma hUcum etmişlerdir. 
Bu harekt\ta iştirak eden uçakla· 

rımızdan l5 i dönrr.emııur. 
B<-rlln, 26 (A.A.) - Gazeteler, hı. 

gillz tayyareleri tarafından Rostokun 
bomb&rdımaru münasebetile yazdık . 
lan makalelerde hedefin medeniyet 
Ablde!"'"i ve mabedler olduğunu yazı • 
yorlu. ..yegll.ne :maksat Alman hal. 
kını tet.hlf etmekti,, diyarlar. 

Oyuna Ankaralrlar seri bir a· 
lanB başladılar. Daha bu ilk hü. 
cum izmir kalesi i<]in bir tehlike 
oldu. lkinci dakikada Yaşar, 15 
inci dakikada Sabahattin, 25 nci 
dakicada Yaşar, 27 nci dakikada 
Sahe.hattin, 42 ncl dak'kada 
Hamdi Ankaranm gollerini yap· 
ular ve birinci devre bu gekilde 

~en:kuanm galebesiyle ne- General Jiro 
ikinci ·devre bidayetinde An.ta: kaçtı 

ra t.aknnmda blru gevşeklik l:ds-
aednfywciu. Fakat biraz eonra 
gene bmlr kalesini sıkıştırdılar. Almanlar yerini haber 
Nit.ddm 19 uncu dlalr!da N'ıyui verenlere 100 bin mark 
mla !bir ıütle Ankaranm 7 nci go- müklfat verecekler 

Veni Kaledonyaya 
Amerikan 
kıiaları 
çıkarıldı 

Framız ve Amerikan 
donanmalan iıbirliii 

yapacak 
Vqlııgton, 26 (A.A.) - Harbi

ye nczareti:.in cumartesi günkü 
tebliği: 

Harbiye nezareti, cenup batı 
Pasifikte b'.1" F'rnru5ız müstemleke. 
si olan Kaledonya. ada.s1na, bugün 
Amerikan ıuılr.erlerinkı c;Jkt*lann: 
bild!:rmJl}tir. Adanın mUdafıuu;ma 
yardnn cdeeelı: olan bu kuvvetler 
ıuh.alli idare ile mutaıbık kalm<lık 
tan sonra gönd('rjlmişt.ir. 

Diğer bölgelerde kayde değer 
b.r şey yo!ttur. 

V&flngton, 26 (A.A.) ·- Yeni 
Kaledonyada'1 FPrbetrt Fransız fi -
losu serbest Fr:ınsıı Uslcrin,len is. 
tifade eden Am ri.:an filosu Uc iş 
birliği yap..'!laktndır. Amcmalılar 
ic;in rn k..·yııtetli stratejik Uslcrden 
biri Yeni Kalcdonyanın merkezi 
Numeaclır. 
En Son D:ık:ka: Yenikaledonya hür 
Franmzler hUkômctinc 940 eylü • 
iünde iltiha.k etml:-ti. Avustralya
nın cloğu s~ilinde 400 kilometre 
uzunluğunda 50 kilometre ı?enişli
ğindE' mr adadır. 

Asur adalarına Portekiz 
takviyeleri ~öntlerildi 

IJ:r.bmı, 26 (A:A.) Asur adala.nn
daki Portek!.z askerini takviye için 
CaYalho vapu.riy:"' yenJ krta1ar gön. 
ôcrilmişlir. 

lilnü atı. Bu IPden. sonra im* L..ıa. 11 (A.A.) - Dün gece 
Jiler bir mOddıet Ankara nmf Almaııyada nıetredAen 1* tebliğ. rranıa Almanya 
mhaama t)1!mlecımidenU. cıe, ~ k89lll Framm ce. blrleımeıı 

Nihayet ~ unaı da'kikada Sa· nerali .TJl'Clllmı nerede bQlunduğu. 
im lıımtrin yegine gdUnil &Ut, DU bildirecek olılma 100 bin mıarlt ... JSattararı l ncl .. ,.,... 

devrenin bundan 80DI'aki ima mllklfat ~ geoen.liıı bq. harici si.'YWWr ki yeni rejjmden 
goWıls ~ ve maç Ankara -- --.... ec11nJertD &uım ee • oeearet ve atııırite iatemelııtedılr. ı.a
mulıte!itiımı 7-1 ~ ;:;;;-;;:;;~ biJclirlmll. dl Avrupuım hutalığına yegi.ne 
bitti. Yarm Ankva He fstan&ul ör. G.-aJ.in 1 &-irri her ı...ta prenill Frauız - Alman ban§ı ol
taJumla.n: k&rlflqacaıklaıdır. K. g&ıdeı6DWJr. ~ a'Syi!:yegelmilJtiT. BucOn de 
llre,ıer netlceıendl Gmeral. Dredea ,alaDmd& w tıil' bre daha bu •yuettrı Fnuıaa 

~ .._:O • Z ldkımetre --. ı..;,.., ölüm dirim meselesi olduğunu 
İki gun•• denberi 'D-,...;;hı Ha.Jke- Y- DUUil _,,_ ~""ti fede Koalptebı b' ~zhden Uç • aöyliyccetl bir samanda bulunuyo· 

vinde Y-!"lınalrta olan ~ ___ V'-~ -...-.1-
eeri>eet .,ıı.-.. birinc'ı.&.1-ri ._.,.l.. ....,.._. ~~ -.---- yar. ruz. 

..... "'9 .-.uc __. dmı -...ı.w •=tıw. Banııda bu. ( Franaanm ömünde ilç yol vardır: 
neticclenmietir. TUıın itibarile An ıunm. ;;ri-..,. mıkallcr Beklemek, lacfli. Amerikan bloku 
kara 15 puvaaıla. lbirlnci, 1stanııW 6 gılıi geneıral J"ı:ro da Almenlıt.ra ile birleşmek Almanya ve Avrupa. 
puvmıla ildnci, Eek; ve Koca- kmwr tılıla9' llDldıa ~ •c ~birliği yapm.lr. Birçok Fransız 
eli dörd{tr puwııln t •. ı::il oılmq- <Wr eeıs veamdDilti. Qenen1 25 beklemek lehinde bulunmuştu. Bu· 
tur. Sıldetlenle 'birinciler .,unlel'- leDe eıvftl ~ yaralıy • nun b1r hata olduğu anlqıbnqtır. 
Alıır: ten bir~ ......... - • ÇtlılrQ.,,.... ~ W'lll' 

156 kiloda HaJtt (.Fl3k1şehir), fJl ~ lngiıtereye geJmlı§, oradan rafm da düşma.nlığm1 Uzerine çek· 
kiloda •Hamdi T-opıamt <SlvU) e6 li'rwneaya geçeftk ıı..- denm et mittir. 
kiloda Ya;,ar Dolu (Ankara), 72 mı.ti. Bu defa dıa a,m ..-ette ha. lngiıia ·~bloku Be bir. 
.ldiods CelAl Atik (Ankara), 79 ki- relreıt ecleoell wee)IU'. Gene. Iepne'k, harbin neticesi her ne o. 
loda Asla K1per (Am.na), 8'1~ raı lMO smymnda 9 1IDOQ Cll'da hanıa olsun, l'ıulaıım llltikli.lini 
da tmıan Yıtınaz (Anbım), ~On l8fJardalra ı.. Jmybetmesi demektir. Habıki Al-

Ağ;:r mklett.e: Mustafa Clıkmak arl*]ııın kendi g&:ne ~ tster manya ile işbiı"li~ ~ Fr&oea. 
(tstanhul). ten eeir dtl,mel,ui. yı tabii ve taılıl Avrupa çerçevesi 

MUsaha.ka.d.an sonra. derece aüuıi5! Gengeçe:n b1ı..r1>te ka.9a.p çı _ içw koyacaktir. Framıamn blltun 
Jara madalye ve millrlfat1ar ...eril- rafı ~ kaçrmış ve mtlhhn menfaaıtleri Almırmya ve Avnıpa ile 
_:u;q_· _Uır_. _________ 1m malblıat ~i~t ~bh"li~ndedb'. 

lld ıta1raa vapura 
Habe,UtanJalıi 10 bin 
gayri muharip ltalyanı 

memlelıetleırine götiirecelı 

Port..aliMlııetJI, 28 (A.A.) -
Satunıia ve Vulcanica iaimlerlnde. 
ki İtalyan vapurları buraya gelmi§
l~rdir. Bunlar H8ibe~ ~ 
l O biıı gayri muharibi ltalyaya ge. 
tinnck iç Afr:ika'dan do~ dört 
vapurdan ikitııldir. Difer iri V8pıt" 
henüz ıelınemifUr. lnciltere h\UEU. 
metin~ m~ yola çıbn 
bu vapudana. :y:m tarallannda bQ. 

yük ölalkle 1rrpn.c illntlett -... 
ctrr. Vapariaır ~..,...._ta, 
~-

ı..aua mftelllfWp ..... ...W ...._ ........ ,.,.......oı, ... ..... 
)'lstiDa ~. 1ıelam ~ 
lıaktl: 

- 'J'allluıla .....,_! De.,_ t111BL. 

lllrmaarada 
Siltang bölgMnJe malHıre. 

beler gole ıül4etlülir 
l'sah.- • (A.A.) - 1nktı • 

wı.e ,er. Puı58k ve ..%&kdolu 
oepbıMlnde Btrman7a hariç olmak a. 
9ltnt pek u dı9ltlWJk vardır. 

BtrmaDyacla 'Me•dalqa kar'fJ .Ja.. 
pon tebıUdl ~ütadır. Japonlar ~ 
16nden Uerıemektedtr. Blrl Plnf&uns 
ırmatı. lldnelml Btttaq ırmatı ve U. 
ctınctMG de KerenDl bölıutdlr. Bu 
tıçUDcGltl ea ftlıtmidir. ÇQnki1 J&· 
poıılar bu b6lgede pek çok Uerle~r. 
.cıır. 

~ bl5IS 'ı t ..... Rh -
~" .J&pcılllar ._. ,.t tak,, .,... .. .,..ııu. 

Küba Avrupatlalıi batan 
te6euını Meri ~lciyor 

BerllD. Z8 (A.A.) - KUba bU~e
tl A vrupada ve Afrlkad& bulunan bU
tUn tebaaaını ı•ri oafırmaaa karar 
vermlgUr. 

Bul••iataıtGa bir ıelair 
.ular altıntl a 

801Ja. :il (A.A.) - Plrot ,ebri Ko_ 
rava ,.. Nlhava nehiJ'ler1nln taşmam 
y11zUnden ııu altmda kalmııtJr. 

Amerikatla Jilıif makineıi 
yapt1,,.,,.. yGNk ediltli 

Va,in!ton, ıt (A.A) Amerikan 
en<lUslrisinin harp e™1Uılıi!Sine çev 
~llmesi ~ devam edea hup Js.. 
t.ihmı blll'Ol9ll dildş maldnala.n ve 
1'td* ~ J91Ô'M'D1 ya.. 
.. ebajeblır. 

Mukaddes Uçurum 

EN SON DAKiKA 1 
Küçük llinJar Kuponu i 

(B ~ .,.. '"' .. l Ullecıell 
it arama ve it nrme dblan Dl Soo 
O.ldlmde ...... ... • •• ?ı"r .. 
lelllDe uık1lft .... H• ....., ll

0

1"Pll 

mldm ~ ....... 8*ıaitn. 
nl blldirmdf'rl l&um,) 

Evlenme telrlillm: * 
• Yaı 80, boy 178, kilo '11, sanım, 

yefil sozın, muhltmde gbel olduğu 
&öylenen, aylık k.azaDCI 200 Ura olan 
bir bay, 18.20 yqla.rmda, as fifman. 
vaaa.t güzelllkte, umer fty& kumral, 
orta ta.l\BUli, dul wya 1ua lıtr bayanla 
evlenmek istemektedir. <C&n) rem:ı:l. 

ne mUracaat • 298 
• Yag 28, bo7 180, kUo 81, butday 

renkll, oldukça J&klfllW ,.. &il&cl. 
A vrupanın me,Jıur bir UDiveraite
slndt'n aerbeırt bir mealete ait yUkaek 
bir dlplomaaı buluma, MUbam-da 
klmaest& ve iplz oımuma rağmen 

yUz elli lira gellrt. bulunan bir bay; 

geçirdlft ıatırabl tNk1ıl ettırebUec:ek 
ince, güzel, mualklyl ve gezmeyi ııe· 

ven, ytıkaek aeclyell, &gık tudrll, aer. 
beıt ve huysuz,_. lımkançlıtı olmı. 
yan bir bayanla 8"1amek wumekte • 
dlr. (G.M. 19) (remzine mtıracaat 1~ 

• 215 yqmda '50 Ura maqla bareme 
dahil ve ileride tekaOtltlk hakkı olan 
blr devlet memuruyum, Hayatta hiç 
kimııeoı ol~ğı gibl ulcerllkle ~ 
aılkam yoktur. Ku.ıctrat kullanmam. 
Elt. göalU, •riflll 1.67 boyuncıayım. 

Muaiklyl aeven ve b1ru ıellrl veya 
bir evi bulunan 18.20 yaılarmda balık 
etln~ nrqm veya kumral mazlal te. 
mlz bir kızla evlenmek 'ilt.lyonım. Fo
toğraf ve mektupla {R.ö. 12) remzine 
mUracaat. 

ı, arıyanlar 
"' Trcrübell bir fen memuru lf ara· 
ıKtadır. (M.C.) remzme mttracaat 
• Lueyt tyt derece ue Umlaı etmı 

bir gene:: reaml ..,a llmu.11 bir mil 
fleesi!de ~ aramaktadl:r. iAQllllıava • 
remzıne mUracaat. 

• fo'ransız tlsellt mezmnı ta gene; 
kız it aramaktadır. 1ftfU llkele ..,ıcııı
No. 13 te bayan Gluellye mUracaıat. 

• nkmektep memma. ılalyanca ve 
fraruızca bllen, ukertlkle ustm oımı 
.)'an bir ıenç lt aramalrtadn'. (114 D 
113) remalne mtıncaaı. 

• ı 1 ya~nada, ortamektebtn ve · 
dl.alne kadar okumut bir gene: kız 
herhansJ bir m0e83Ue ve19 bUroo" 
doeya ve )'UJ lfleriDde Ç&bfm&k tst,. 
rnekwdtr. DakUJo bllmemektedır 

"{Qetıç km N) remzine muracuı: 
* Eald Ulrkçeyf bilen " u.uıo de! 

tıerıaen anlayan blr hukuk taıe~sı 

llmual mOeaaeselerde, l'&Rtıelerde v 
tlcaretb&aalerde "lladaa .ecmra 14 der 
24 e kadar lf ar&maktadll'. Hukukçu 
iti) remzine mtıracut. 

Aldınma: • c fft ' .....,. 
swen 

melltımplan tare•• 5 Pıt ( ... r 
lan~) lıeqb ... ,.. ~ti. 

kadu> ,,. .... ıt ... - llllıırım· 
lan. 
(Teıcan) (Pembe g'ID) (11.8.) (R.U> 
(E. Ural) (K.N. llebtap) (Y.f.) 
(lıl.U.N.) (2,2,ff) (l'.J',) (Dtpue) 
{H.K.) <C.M ) (A.L) (9.Y. Ka,_) 
(Oran) (Tek can) (.&..Ol (Bmek!t) 
<Anl&J•lım) (addi) (1. IJeDllan\ 
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