
Ruslar 
Fin 

cephesinde 

:oiyanbaku Yolunda Karların TeshiJ · 
1 

ı 400 } olculu bir 
şiddetli 
taarruza 

geçti 
Cepheyi bir 

ıcen voldan çıkıı 

iıtı5)J&d& bir nl'bir UUtlııclen petrol ve le\w.un gak!tıden Aıman ... er.lerl gerınden 

.13 yaralı va 
Kara kış bütün şiddetıle 

~ Sıablbl ,,. unıuw 'ı,>srlyaı Mlldlll'U 

JıaJılıı tank 1U 
Bu&lclıiı yr:r 

Ruslar, · 
Almanlardan 

.... yarmaga memlekette hüküm •• •• 
suru11orı 

V KIT M.'\TB.Usı 
Ankara Caddesi V AKIT Yurdu 

6calmıya 
and içiyor 

işgal altındaki 
arazide öldürülen 
7700 kişinin 

acısını 

muvaffak 
oldu 

Bazı bölgelerde postalar kızakla taşınıyor-

4 Berlin, 4 (A.A.) - Hel. 
sinkiden bildirildiğine ııöre 1 
Sovyet kıtaları, Fin cephesi
ne muhtelif noktalardan hü. 
cum etderek cepheyi bir ye. 
rinden yarmağa muvaffak 
olmu,lardır. 

Ankara, 4 (Hususi muhabilimizden telelonla) - Bir haftadanberi yurdun dört 
bucağında yağan kar ve çıkan fırtınalardan bir çok yollar kapanmış, trenlerin gidit 
ve geli§leri çok güçleşmiştir. 

Şehrinize gelen haberlere göre döı• .. gün öıııce hareke\ eden Konya treni elan 
yolda bulunmaktadır. Dün Sarayönü istaıyonunda bulu nan tren güç halJe açdan 
yoldan geçtikten sonra, Bozdağı istuyonuna varabilmiş, fakat daha ileriye gideme. 
miıtir. 

IONKANDN 1942 

PAZAR 
Sene: 3 

Tel: 23$72. POllUı. &utuau: 214 

Japonlar 
F\lipinlereen 

2 ada daha 
aldılar 

Manilla bUsbutun 
Japonlara geçti· 

\11§1, -t. (A. A.> - O. F. t: 
Alman flOn haberlere göre Ja.. 

!lolnlar, Filipin odalarının en cenu. 
bunda Ye Mindaııo ile Sorneo adıı.. 
sı: ara.sm.da bulu.nan Sulu ndalan
na Uıker etkarm:ijlardn-. 

\işi, 4 <A. A.) - En son alı. 
tıan haberlere göre Japon krtala. 
ti Galao adalarmın garbmda bu. 
lUiıan Voh a.daaDU i~l etmLı:üer. 
dir. 

Tokyo, 4 (A.. A.) - Japon u. 
.Iı1llDJi k.arargihınm tebliği: 

çıkaracaklar 
., Pravd~,. nu-:-ı 

şıddetli 
makalesi 

~1oskova, 4 (A..A.) - Komünist 
fırkasının resmi orgııru olan Pr..'w· 
OS.. • dllnkü cums.rtesi günkl Dti.<fh:ı-

Sovvet 
tebliili 

San Fransis
ko da hava 
tehiikesi 

smQa Sovyet Rwlyanıı:i Almanlar ~o. 4 (A.A.) _ San-
tarafmdaJi ftg&ı edilmiv-şehlrlerde translskonun ve "Bay" nahlyeslnln 
yapılan meıtal min intikammı :ııa· karanukta kalmasını intaç eden bir 
cagmı yamııştır. Bu gazete Alm:ın hava tehlll:e Iprett ''erilmJ§ \.'e saat 
lamı Odeea'da 2500 Jdı.ıiyi mitral: 12 S5 ten 3 &5 c kadar devam etmi§tlr 
yözlerle Wllrdllklerlni ve Kic:k'd:ı '12 Ukıtinundanberı tık dc!n olarak 
oturaıılardaıı 6200 kişiyi idam et· San.f'nuı.s1skoda ciüdllkler!n çııldtğt işi· 
mis olduklanıu te;id e-tmelttedi.r-. tilmJ,ştir. 12 llkkiııunda rııklarm &Un. 

dnrnlmea1 lk1 saat devam etm.litı.r. 

Hükumet 

Vişinin Meksika 
elçisi çekildi 

Memleketine 
dönmiyor --Meksikada kalacak 
~ 4 (A..\..) - Mtıstnkll Fmn· 
~ aja.nsmm Me>:.lco • City'dckı mu. 
babirlne göre, \1§i hUktımetınin :Mek. 
&ikadak1 senrı isU!a etmiştir. Maa· 
mafih sefir. Frnnsaye. dötnnlyecek '\"'e 

eski elçi Dobe.rd gibl oJelAde bir \-a... 
tanda3 Slf'atıyie Mekslknda ikamctln<' 
cevam edecektir. 
Fransız te.fnrct1nlıı eski mllstepn 

Chlsloln Clawıel, maslsha:tg(l,zar tayin 
edllml§tir. 

su baskını
ManUla koyunun :işgali Cuma 
~u öğledeıı aonra ikmal ediJm1r 
tir. 

Kaieninin 
ingiliz Krahna 

telgrafı 

Mihverciler 
Yeniden sulh 

teklif edecekler mi 
\·aşiııgtoaı, 4 (A. A.) - İugi.. na karşı tedbir alıyor 

Loa4ta, "' .A.A.) - :Moekon. raa. 
Joeu U.R.S.s. relı!I Kalenlnlrl hıawz 
l:taıma &§atıdak1 t..ıcratnameyi gt!lı.. 
derdı&ini ha~r vermektedir: 

Uz lstlhbarııt servisi şefi Sir Ge
rald Campell Vaşhıgtond.-ı şu be• 
yanatta bulunmuştur: 

26 milletin mllnferit sulh yap • 
mamayı taahhnt etmiş oldukları 
iU Strada, mibYer devietlerlnin 
RUllı tekliflerinde bulunmalannm 
hemen hemen muhakkak olduğunu 
ıaııiıedcr.im. Bir takım teklifler 
yapılacak ve tecrllbe b41onlan u • 
çunılaca&tır. Şlındlye kadar Uç ve 
ya dört defa tecrilbe balonlan u
çurulmuştur. Fakat miltteflk mil.· 
letlerln beyannanıesj büt~, ala .. 
kadarlara \'e hilhMSQ. Hitıere bu 
milletleri yekdiğe-rinden ııymna • 
ğa teŞebbtl9 edenlere kanı onla 
nn verecekleri ccvabm nıahiyeU 

50,000 lira harcayarak 
Taşan nehirler arasındaki 

toprakları · koruyacak 
MaJe.atenızııı. yenı aene h•kJrmdaki 

aaıı:ıunı temenntyatım ne harbde tyfco 
tecrutıe gönrıllf oıan ordu ve donan.. 
manızm lllUvaffaklyeti bakkmdakl to 
lllenJıllertnı ıQtten kabul buyunııalan 
ıu rica ederim. 

llllttel'ek dllpıanrmr.z olan mUteca. 
vız Almana karp yapmakta oldugu. 
nuu: muca.cıeıecıe bah1.a mevzuu ıe,tn ne olacağını ihtar etmiştir. 

Nafia Vekileti, Maniıa Ege ovalarında akan ~ula. 
rın ve bunlar arasmda kalan arazinin her türlü ıu bas
kınına kartı korunması için mühim kararlar vermitlir. 
Baaıta Gediz nehri olmak üzere bu nehir civannda 
akan ıuların hepsi iıli.h edilecek veya şimdiye kadar 
yapılmış olan ıslahatı tekmil edecek, arada kalan arazi 
de tesviye olunacaktır. 

~~~====:· Maçkaya, Kurtuluşa, 
BWz hariciye ııa:urmm Maskova)'l 7.L. 

~~~~N:&l:'.:rı=~ Topkapı ve Bebeğe 
bu b!rllk, zaferbnt.zııı ' e za.terden soın 

m gerek k~ndlmtııın &"erek •ulha mef. 1 r a nı va v un Olan blltUn mnıetıl'rln me.nt~atıne 
unıv.n olarak S&riedecetımız mn.,ıe . 
rek taauyetlıı en ıyt ~arantıaıdlr 

1'raı altnıc: Qorç iU -.ıJ'etle u:uka. 

be~ ~!:::;!:r~ bakluzıdald ,· ş le nı ,· v o c aı 1)1 lenıeııııt7atzmI ve daha. ılmdL 
den mU§terek d.Ufmanm , ~eUııı 
Y&kınlattırmak ~in bir çok ~yler.yap Kar dolayıslykı kapıuııın ~il' yoL MaçkA, Kurtuıuş, Bebek. ve Topkapı 

1farmara gölU Seddesi ile Gediz n lı. 

r1 \'e besleme kanalı \•e l:1o3aıtmn &a. 
nalı anumıda kal.ruı 18500 hektar gc. 
n1gllğindek! nrazi:ı; 1 Ye şlmal dt>m:ı.· 
nmda.n suııırmı bu araziye nkıttın 
Kemer, Çerkes, Poyraz, iklko!ell, Ça· 
paçlı, ve Adaln derelcrlnln \'a.zlyet \•e 
al.-ış tarzlan tıı.fsllD.tJı barit.starla bu 
maksatlarla husus$ şekilde tesb.t o. 

~ Ol>\am1 t od •yfadS 

Bugünkü 
Hararet 

Zilli bulunan kahraman Sovyet ordu larından btr kumıı ~ılı:nt§tır. Kapalı tsra.tıarm.a giden tramvay yollan he 
larmm muv&tt•kiyeUııW de\'tUill ıe. olan yolların açıl.ııutsı ıcın d Boledt nll2 sçıımndlğmdan bu )'1i!rlere tram. De .. ecesı· 
lll8mı.ller1ml lıltfe.Dokabu.1 bll)'UrWlUZ. ye ve tramvay 1daresı hUyQk e:ıyret. \ay i~ememektedlr. Manmaflh bu yol· 

1 
1 

l'laı1ciye zı&aı:rmWı. TJ.R S.S. hilkfUDeU ler aartetmektedlr. , • . ıarm da,açıımashlçln• bu gece yansı.. 
.tefler1 U'!Umd•ki·m.O:z.sJ;erelere D:ı}lt. Dllııdeııbert. devauı~ ed n taalıy t na•kadaı-blr.amele eklbi ve gece yan· 
tııW,oımeltla b&bUyanın.. .OOri13meler. nettce.ınde Fatihle .Befiktaf, Aksaray- .sından. sab&ha ka4ar da diğer bb' 

Sıfır altı 

3 ..,,"Dda·h1lkUrı:ı llQrmU, olan·DOktat ıs Biıhtekapı ver Ş13ll ne TUD.el ara. s.nıeıe eldbl..çalıpcakt.ır. 
-..rahıuıjıi l:ı&rP ıraİ&Wu:nda:'fe ~. amda.~mvay aıet'erlel'i bqlapujtır. 

1 
~y.~ 150 amelesi ı.. 

'-._. .-ılhDrhtenaik.ı" Jiusuiunda · Yawz arabalann kızak yapmamaları tanblıl taratında. ıeo ·amelesi Beyot 
~ uW.ı.ım.~• e • s,çın· arka ara'tialar.~ta. lunda ve 80 amelesi de Be11kta:ı ta. 
~ , .,, • . L -~··-~ ~, '. -~..:...W>-'~~ ~.çaıpı~--. - -"!-~-!-~ 

'lnnde tıulunan yolcuıarm yiyecek.. 
ler1 d \•let demlryolla.rı idaresi t&· 
rn!mdan ~tuyonlardrı n temln edU· 
mektedir. 

Evvelki gl.l.n Konyndan kalltazı. blr 
~olcu treııl saat 21 de ~tı yoldan 
geçebllm1ş. arkadan kalkan lklncl 
trenle S3.rayöutınde bulwı.ıı.n tren Boz. 
dağı istasyonuna varmı,l&r. Faut 
dlln sabah saat 4,20 eh yolların ye. 
nlden kapanması :y11%11ndeıı bu s.ttu
yaoda beklemek mecburl)"ıtlDıSe kal· 
mıılsrdrr. 

oıg-er tnra.tt:aıı. Paşalı, Çetuı.kaya, 

H.immetdede, Çatalca v4!1 Dlyarb&kır 

lıaUarı da l:apalı bulunmaktadır. 

De,·let demlryollart wnum ı:nUdUr. 
lUğil, daimi yol amelesi vo dıpndan 
temln edilen amele Ut- blltllD kapalı 
haUıı.rm aı;.ılmuına. gayret.le çalqıl· 
maktadır. Buna rağmen devam etmek· 
te olnn k4r !atmaları yollan mllte. 
mncilycu l:ap:ı.maktadır. 

Da.hlliye VekAlcllne, gelen haberleN 
gfü-e, be§ \.·agon, bir !urgondan mil. 
rekkep bir yolcu treni Dlynrba.kırdan • 
Ela.zığn glderkt-ıı. Sivrlclyl iki kilo
metre gt>Çtll;tcn sonra kttlarm rayla· 
n doldurmns1 ve !ırtma yilZUııdcn 

hattan çıkmııJtır. OOrt n.gon \.·c bir 
furgon devrilmiştir. lçiııde dört yilZ 
vntand:ış bulun:ın bu trenin devrilme. 
sinde ynınız 13 kl§l yaralanmıtbr. 

Bnttın yolcular Gererek isiasyonuna 
goetlrilerek ist!rob.!ltl•rl temin edil. 
mtgtır. 

Boludan gelen haber.er- ı;örc g.ehre 
OC\•nmlı yağan kar, blr mctttyl bul· 
muştur. Ş :hrln <.1 ınd:ı ise l~ar ka. 
lmlığl bazı yerleri.le dvrt kademeyi 
s;mnkta.dır. Bolu • Dilu'e şoşa.sı knr 
\e f'IrunaJsn kapanmıştır. Postalar 
yolda kalmıştır. Bolunun ch·ar k11211 
!anı olan gidip gelmesi kesllmi§tlr. 

F..dlnıedc de kar ve ı:ırtma kazalar. 
la olnn gidip gelnıe)i k~smlşUr. Pos. 
talnr kızal:l:ı.rlıı yaprlabllmektedlr. 
yolların açılmasın::ı çalışılmaktadır. 

Bresi üssüne 
hücum ediidi 

Amerikada 
Muhabereye 

sansür 
kondu 

Şif rey 
konuş 
mak 

yasa 
Beş lisanla 
konuşmuğa 

•• 1 musaaae 
edıidi 

'a§ingt-Oıı, 4 lA.A.) - Bahriye DC" 

uı.reU, sansllr dlrektöril M. Dyı:an 
Pcrçe'fn beynelmilel kablolara, bey 
nelmllel telefon muhaverelerlııe aştı 

ğıdakı kaidelerini vazetmiş olduğuM· 
blldlrmektedlr: 

ı - Dllşman ı.şgrı.11 altmdaki araz 
ile muhaverelere katlyen mtaaade e. 
dllm.lyecektlr. Fevkalade ahval, mtı.s 
t.e.snadır. 

~ - Ameriltndaan çıkan veya .Amt-. 
rikaya gelen herhangi bir ecnebt il• 
iltrcU telgr&t ttatısı yasak oldugu g 
bl CS3.9Cn bu glb.lerln tclgl'af adn: 
ıerl bUlunması da memnudur. 

3 - ~i!rclt veya ecnebi lLaand 
lranalt tarikiyle Amerikadan yapıl 

ması ancak saıısUr makamaU_yle mu" 
tabık kııldıJ.-tan .sonra mllmkllndOr. 

' - btlmaline ruhsat verilmiş o 
lsn llsanlar, şunlardır: 

l..ondra, ( (A.A.) - Havıı nezareti· 1ngUW:e. Fr11DSIZC:ı, .lspıınyolca 

n:a tebliği. Portekizce. tnglllzceden başka blr 11 
Dtın gece Brcst. doklarm:ı. bombBı-

1 
sanla ynpıbp cevap nıınmıyan telef 

dnnnn tayyaarelerl tarıı.tmdsn hUcum. çıığmnalan lngfllzce ile yapılan ça. 
ıı.r yı:ıpilmı;ıbr. r-ırronınnnkmdeıı daha uzun blr mll 

H1ç bir tayya.rcmız ı~a~ ıp deglldir. !ete t!l.bl olacnktlr. 

Vollann temizlenmesi içir 
;şsiz güçsüzler arasından 

500 amele temin edildi 
K:ı.rdan ~ lı,, nbul .)Ollarm. tcmici.em "' uz.ere belediye ~ • 

s niıly .... vcrm .. k sur Uylc yUZlcrcc amel kullanmaktadır • 
· 2abtia. da O(Ilele ·t.emlnl I~itı tx:l dlyeyc ysrdmı etmı; ve kahvde 
dolaplı poılsler 1,plı: lmluııan GOO ~ i)'i yevmiye Uc yo!larda ça.Jı~a.t 
scvkebnl,lerd.l!'. Bunun için bl.lgll.ıı §ebirde tek bl.r i§s.lz amele kalmamıştır 
Bil fteile lle kalfve&er de bot oQ&ra.ıı 1plz k1ıme1'riıı kalsbeııpdaA le.( 

t'ulfu.~ l'Julüıwyor 



:Bu, .iL 

Bir naz·n ders 
[':W ~i duetum J~t ~~IJJ Ko l 

EJLwıı.toet Kra\-en den ·'l •89 1 
TU.d~lye" ı, tlığl~ lt> ı.ıllu.Uı.e iX"virdl~ 
Wı- klta~ e~ SWU· BQ ıt ldta• 

- ~Lr tnıı.t • " twl,JaVI l 
olmarımlılla tr. tıer, ;llmh we • 
k'tlmlsln mutıtellf de~lrl.erlnt.> it ~ıtL. ı 

r uaı me lmış \Jlr ıtulleı ol 
ıwsı ıı,Ltı, o uuıay~ ve 11 n 
tlerl t ıt ct~mlı kA4ar lh 

m de aluı&k 11*.'Cburl-.cl.lnde bı:ıbı 

A m n teblıği 

- Dl4la 
nmmaktadır. Yapılacaı. olan bu tall 
bt çln elıemm1"U lıulUnaıı ba· 

Çılgmlar Klübü 
ruaaslBJi;EN"D&ai.a-ER~r~u..ı 

-»-

' 
Alman Hari iye Na ırınrn 

• 

armaoan verdiOi eserler 
.ı.'\.Qkaı ıı., - Hatıtı &ldı uıı~ ~0«' RlaiL"Ulllburuınuzw.ı Ainuuıya IJ 

~ elçb Vou F~~aj ~ llkk ııunda f.bı,Ulertrıdı; bUyı.l... ı ı.eı:ıı.ı.; tUı 

~~ rlç1y u.ı:.ıtı Von R1 ntrçıp t.taımdan Uldit e~Uc-tı ~ıe·~ 
lS'I' ctltteıı ınllrekkep ve ~lı: 11,ı~l bir "~l~ c:iltle1lml,J kl,UU tısarı}1! P'ııu. 
y akademl.şl tnr~ goıı.derllen &kademi taribill.ı, BerUn ~ rk mUZe 
mlldllrf,i pJ<9ft>..O. Fcırr ~ t(tıntuıd Jlıdş. edilen. bundan Utkı1ben 40 ~ 
~ ,.4.fyou. nlılur c \' rındf. bulunmUf bir R\lm~o ~dlnt t ~ hey 
Mli • 2o zkOy ~airly tlIL! •lt neşıiyat Ue T'l,lrk A \auın muab des ne. 11 ı 

rl Wfdiln ~yler.n~tlr 
Bu ne?ket nlıµuıt'-'lnden ~lı mUt.e:tı.nil31a oltu: relfilcuıntıunımıız allka. 

ı;tıı rıara t.e lU<Or vı:- W.bu.sllil~rlnl bUdlrmey~ BerUıı b\\~1ik elçlml.z H 
rtv GeN<SıtYI t;ıUtıu :ı nı muı 'bu t'tlluşlaı-dn 

Mem 

o 

• 
ın z 

terfi 
n 
• 
l 

taksit!<: k\enıu. l< u2~ı, ~ a \ h . 
av os \cril~e~! volundahı şa)l· 
ann wı olm dı rıw, n lmi 
tit 

; tGb l 
osko . 4ı (A. ;\ .) Sovyut 

umumi ~ hmm l\Ul\Lfiİ tebli 1 
bildlriyor: 

C mıp 
ktteat.l 26 

rıılyordı.t 

- Yıı. be 
viru.. ı a Iilb et 

<D~ 'V41') 

• 

a 
Vavel 

Uza ta 

'* 
DOROTHY LAMUR'un 

GUzellltile n bir ııaJıle3eı· 

Muttef ·ıkler . ROBERT PRES10!run 
J(adletU çaDb ba tıarikAdır. 

~Jf;l blr ~ ~ ~~-- .. fllqı 

başkumandanDğına BUGU L ·- L E've KOŞUNUZ 
tayin edildi ~· ~E& ~;;;&~HAU~~~~~.~~EtfA#'i~ri'!f~ 

ll;ı.UW., " (A,,A.) - .e.. 
M!tıvtı-e ıyı ~n 26 millet 

, ~'O.!Jnd!l bir ~tuı J~ e<Wmesln ı 
,.('nb,;r 24 .s&$l ıeçmeden U:z.akprkt• 
bir yW:ç.Gel; mtıtt.efikler )nıme.MpnJ"1 
Mu «illDJ\;. w kumandulıte- ıeM-

1'$l Vavel m,ı~ur. ~lika tıanı 
k~vve~er1 k~ m\l&Vlnl ~ 
Brt-t;t nll.IQVIA, JQI yaU~\ İUgi.ll.& 
uvw~r! kum~çl~ru ~•rf.I PovDeı 
\ll'DUlY re1$1 olmuştur au bavalldekl 

lı. .ll\ıvvetı.ıı AıD ı~ı am1raJ 
&rtµJ;\ k\ıµıaııdası altma fU'llm1fUr . 
Ç1ı:ı ıu.ıvvetım f}.ıw:ıandsnı g~. 

~ uy Tt.ylu.nd dahil o1 
mak llzere. bu bavalldek1 klı'N'eUorir.ı 
yUJ'. t kwnitı~anı oıwu tur. 

o, raı V veı, RU&vel\,lo ı.cııııın ~' 
ruw t.e.ylıı e4Uın1Jtlı. ~ na~ ~· 
drad.e. tnel®\l.ıllrt ı.ı~d.a' 
D,Ujtn'. K\ltrıarıü ed •tt ıtPm~ 1'&. 
tı sur~t\f l;ıtUcUriltııe~I!"&!~ ona 
in ~y~. Ftl ~at llJM1'ı.nt V'8 lrı 

Upl.a aı!o~ ~eraıı.u ~J'U 
$ltın ı,w~ aıılf,f11ıyor. ta.
vırı u:ıwı ,Ot111'!M!ml de~e bll)'lllr 
l>lr swınyı kapltfOl' Oeçeıı ~ 
reşa ı FofUD yllkl•n~l$1 tnC2\111yet, ge. 
neral Vavell.Q mesuUye yADJ'Xld,ş QO. 

cı.ık oyurı~ IJ.alrr, • 

Makarna 
ftyatları · 

Fiat murakabe ~ )'t.ruı 
ytq>acağl tqplş.ııtıd ~ m\Uı.ID; 
mes lel~ hs.kk."llda,bJ"f.f v•reçe~ 
tlt. 8ı.ı. m yp.dlı • v~ ~ 
ın: ı yem ~ t.y ' ~ Wi'r' • 
dtr. 

BUtO.ıı mcınl i14 9ldu,,,&u ·~ 
t~tanbul@. da un ftatle.mım buğ,. w &Uım~ yapıl um dQlıı• 
yı:siyle ~elm ve eotınl buj 
d1l~ konuna ~ k~ 
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