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Tü KİY SO'VY ET Honkongdaki Moıkov~yı 
Bombalamak , için 

8 1 
vE • t Resmi tebliği Amerikan 

u garıs an v 

Kabul etti 
.\ nkara 25 ( a.a.) 
~tekil Doktor Ucfik. 
tdf\m bogiin tıaat 11, 
d, lran büyiik elçi .. i 
at Rebi'yi Baş•eka

le kahul buyannu,. 

Hakkındaki şayialar 
ihtivatle karşılan-., 

Mo:4kov~ ~5 (:ı a.) - konsoıoııuau 
Sovyet hıblıjtı: 

Kıtal.uımız lıiitiin cep
helerde el n,manla dögii~ 

mü~lerdir. Kal in iıı <'Oplıe
ıi le mor kez ve cen upbatı 
ccplıelariade Sovyetler 

ilorlomeg" devam etmi~
tir. 20 <lıhırnırn t:ıvyı:ıresi 

Vaşington 26 (a. a ) 
H riciye ııazırl ı ğ ı n a 
Honkongclaki Amerikan 

baş koıısolosundau gelen 
bir tolğrnfta konsolos· 
luk bina~ının tahrip e · 
dilmiş olduğu fakat ge
r"k konıolosnn gerek c;. 
teki memurların aag ve 
sali rn bulundukları bi idi· 
riliyor . Ayni telğrata 

giire Honkongılald Ame
rikan tebas ıııdaıı yaralan
mış olanlardan hiç biri

sinin yarası ağır degil
di r. 

Gelen ta y~areler 

11.oikOTa 2ö (a.a .) -
22 İlk kanuna kadar 
Moskovayı bom halamak 
için (8) bin Alman tay
yaresi gelmiıtir. Bunlar
dan (852) ei döşürülmü,. 

·,., ~uzveltin 
rduua mesa)I 
\J'aşington 25 (a.a.) -
~Ve]t. A nıeri ka ord n

ltıa aşagıcJaki mesajı 

dermiştir: 
1'1şıla~tı unız b~ ıa
a hepinizin vazıfele
~i k alıranınnca yapa
ltıız& milletin tam bir 
~ı T'ardır. (Noel) do
İsi ıe g.,90ıı yılluda 

irdigiııı lıayranhk ."'e 
•abbıte bu yıl mın-
. arJıgımı kat~ak is
in öniimiızdekı eene 
d~ (~er) kaT'vetlerini 
~~egiuizo ilima dil m 

imanların 

uma barıkati 
Bitnıiş 

llerlin 25 ( a. a. ) 
~azeteye gii re. . 
~ıtnlara kış ınenı
~ <'ekihnrk imkanını 
ek içi il aogn ı;ophe
)' anca emredilen çe· 
~ hareketi ~iındi bil· 

hutunuyor. 

ana danın 
nazırı Vaşing
tona gitti 
ktava 26 ( a.a. ) -
~kil .Ma.kiııziog ya· 
\ hahriye, lıar biye 
\vn nRzırlan oltluga 
Ya~iııgtona gitıııi' 

nıalıdır 

IJorııl rn 25 ( n n. . ) 
Hitleıin ordu ha~ kn • 
nıa11duuhğı111 ele alını\ ı 

iiurino nvrupadn yeni 
hareketler boklenınclli rn .. 
zım ge ldıgı hakkwda hir 

ç.ok lrn ıerler yayılmıştır. 
Bırnlnrın mihver tarı\

fın<lıuı nnıi bir siııir ,, 
hulırıuıı uyaııdırnıak için 
uytlurnlmu' olması im
kAn dıılıiıind~dir. 

Bnlg.u·il'!buı vo Türki
yeyi ilgilenıiiron şnyin

Jarı çok uiiyfik bir ilıti 

yatlc karşı lam ak Hb:ım

dır. 

Joponlar 
Lüzon adasına 
Yeniden asker 

getirdiler 
Yaşingtoıı 25 ( a n) -

Aarbiyo nazır Iıg ı nın tob· 
ligi: . 

Düsınn u J;iizorı nda-• 
sınc1a .A ntioAn ci>nrıua 

büyiik kııvvot!er 9ıkar
ınıştır . Hu kıtaln 40 va

<;urta •r•ı tirilıni tir. JJ i ıı-
~ ' 

gopııı kiirf.-zi lıölgcsiııde 

~idtlot li mulı ıuobel r <le· 

Yam t•<lh or. Hurnc'\,a düş
manın haskı. ı fazladır. 

Çörçil 
Amerika auan 

l\leciisinde beyanatta 
bulunacak 

Vaşinıton ~;; (a .a) -
Çürçil lıu gü liirlc·şik 
dovlotler ayan ıneclisindo 
beyanatta buluııacaktır. 
Mümessiller nıoulisi teın-

• 1 

Y17. ınalıkemf'st ve k ı.ı bir o 
azası ile yli ksok do>lo 
menı 1 rları h ıı toplnııtıy 

çağıı ılını~tır. \'iiı ç in lıe 

1 

yanatı radyo ıhı ı c'tr di · 
leo"ktir. 

' .. 
tahrip ellilnıi~tir. 3 Sov· 
vet tayyareıü kaybetmiş

tir. 

Honko n g 
Japonlara teslim 

o 1 d u 
Londı·& 2ö (a. a.) 

Ro) ter flj JIBI T >kyndırn 
bi idi riyor: 

.fo.pon unınnıi karar
galıı hagün Hoııkoı g un 
diiştiigiinü bildirmiştir. 

Hritanyıı garnizo:ıu saat 
17,:30 da te~lim oldnktau 
sonra :-;aı\t 19,!W da baş 

kumandanlık ate~ kes 

t-ınrini verıni~tir. 

iki Japon gemisi 
Baıtırıldı 

Maıı illa 25 ( a.a ) 
Amiral Hart bir .. Jı.pon 
dtınİ7. tnşıtı ile bir mRyin 
tara) ıcıınnın c.lanizaltıl"'r 
tara fın<lan bl\ tı rı ldığıııı 
ve diişma.rı deniz tıtyya

relerin• kar~ı bir ana ge 
mi ilo d ğor bir taşıtın 

batırılmış olmalarının 

ınohteruel lıulnndoğuou 

ıiiylemiştir. 

İ n gilizler 
BiRUIZiUI aldllar 

Lon<lra 25 ( a.a ) -
Londra. raılyo u bu gün 
ögleden~onra yaptığı ne~ 

riyatta Biııgazinin lngi
liı kuvvetleri ta.rafından 

i~gal edilıtigi bildiril
mi~ti r. 

Soıuet baskısı 
Devam ediyor 

Vışi 25 (a.a.) - Do· 
ğıı ctıplıesiııin umumi du
rumu şöyle hiilba. edi
lebiHr: Volkof ıı"hiri bo
yuııoa Sovyet baskısı de
vam e ,ıiyor. 

Çinliler 
Honkongda 

Son durum 
· Honkongun 

80 Kilometre 
şin1aline geldiler 

Okt:ıva 25 ( a. A. ) -

11tsblig. Vü~m u Hon
kongua ~iddetli hombar
dıınanlarle birlikte raptı-~ 
ğı araı:ıız lıücnmlarına 

devam ediyor. Diln gPce 

kuylwdilen bazı rnlori . . 
bu sıılı:ıb geri aldık. 

Adanın umnmt durumu 

uc.l l ıfogişildi~ olmamış· 

tır. 

\' i~i 25 ( ı. a. ) -
Çungkiııktekı resmt Çin 
ajansının bildirdiğine gö· 
re Çin kuvvetleri Honk· 
koııgnn 80 kilometre şi· 

malıntle Te Koblon'dan 
Kaııtona gi<lcn demiryo 
hı üıMınde bulunan Na

mliug ~ijhrini al mşlar· 
dır. 

~ıpınua denizinde 
Bir gemi torpillendi 

1..:ondra 25 ( a.a ) -
Hava naz ırlığının tebliği: 

ltıpanyanın şimal kı

yısı açıklarında diitmaa 
donanmasının büyük bir 
yardımcı gemisi torpH
laomiştir. G emi 30 11aat
ten fazla kovalanmıtiır. 

İngilizler 
Veyk adasını 

kaybettiler 

Vaşington 25 (a.a.) -
V•yk adası kaybedilmi•· 
t ir. (200) kadar deniı eri 
ile k orunan ada dört gün 
dayanmı.tır. 

Yanı bir Amerikan 
Krövazörü 

Nevyork 25 (a. a.) --
6 B in tonilatoluk yeni 
bir kTöva:ııör bizm6te 
gir.miştir . 

SOY YEıff 
Son tebliği 

Moıkova 25 (a.a ) -
S ovyet ttıbl iği: 

M llkkaı1un geoeai 
kıtalarımız bütün cephe
lerde düşmanla mubare-

heye devam ehlli, ti r. 



Sayfıt 2 

Kliçük Hika ye: 

Gençlik dinlemez 

-S 

Coınille :unucaRı ~ıı

kir arasın<ln ,·eri lon bu 

kararın ü d incii hal'tasırı -, 
d!l lıer iki tarafın muva
tatı alınmıs l'eriha ile • 
Oeınil ııişan lanmı,t.ı. Ar-
tık iki aile sık sık b ir· 

birlerine gidip geliy orlar, 

çeşit c;e ~i t eglmıcelorle 

çok güzel ~ akıtlar ge\~l 

riyorlardı. Ji'tı riha yeııi 

yeni tattığı zovkler ve 
kazandığı neş~lerl• giin
den giiae caaiple~ i yor , 

şolılaşıyor '\"e harnketlo· 

şiyordu. Z ·ıton faı.l a de
necek k.•dar serlH Mtti. 
Oomille yolda gezerken 
onun koluıın. ya )anıyor, 
etrafı nl(drnd nr odecek 
dorocede kahkahalar sa 
Jıyor, iizerino çevrilen 

gö.dere hi<; aldırı~ etıni

yerek ınuzııff'ornııo tarile 
yürii} iip gidiyordu. 

Mevsim kıştı. Baha

rı bekl E>y eoekler o za.ına.n~ 
dügiiııloıi yapılacaktı. Ta

til giiulerini ve bazı g e 

celeri ~iueıııada geriye 

kalan d igc ı· g eceleri ise 

ya balolarda Teyalıut bii

yiik aile toplarıtılıuıııda 

iP<;ir.iyorhu dı, 

Coınil .l!,tırilıayı ya. · 
nında giirdiikı;t, lıayı an 
hayran yiiziirıe hakıyor, 

onun her siizfi · To hare. 
keti kerıdisine iil\~tisüz 

bir lıaı duyuruyordu. 

Ferihanrn kız ve er
kek aı kadaşlıuı<la pok 

çoktu . .Ara sıra Uemile 

arkada~ıuı Sadi, ark ıı <l a 

şım :Sıiheyhluııı ağa heyisi 

Vasıf, ııamimi alı hapla-

nınızdan Kadri beyin 
yegcni N evznt, ail e dok 

torum uz 'rabsin lıey di • 
ye şık ve kibar, kiımıo-

]er takdim e<lor ve on
larle0 istek ve al:\ka ile 
konuşurdu. Ctnnil yerıi 
atıldığı hu muhitte tL<la 

hrna ve bu tiirlü sosyete 

hayatının faıdeleriTıe Ye 

inceliklerine p13k vakıf 

olınadı gıudnıı hazan, mu-

Yazan: A. ERDlJr 

atında olan kıı:ıkaa9lııt1 

giin geçtik~·e artmaga 
ha~lamı~, ıç i nrle iizii ıı •ii 

Jer beJirmi.ti, fık·l r or
tada ne Yar, lı. Feı- ı hayı 

yenimi tanıyordu . YokMB 

bn, mıılıabbetinin artma
sından v ı, Foribaya dıılıı\ 
Rıkı h•ğlnnm ·~ıncl,.u•nı 

ileri geliyordu . Zırn hn 

hııynta. sutıaınış ve s"'ve. 

rek atılmıştı. Şıiplı ~Riz 

lıu kurn rıiyett~n bl\ş lr a 

bir ~ey degildi. ilahtan 
i~tedigi olmuştu daha. ıı e 

hek 1 eye bi Jinıi. 

Hul'ialar 

g r ciyordu. Ot·nıil nııtale

ı;:ef <l e vanı etmekte ol<lu

~a lıusuı:d ue resmt ziya
retlere ve ziyafetlere bir 

tiirlü alışamıyor, sabrioe 
ve t:lluımmiiliine rağmen 

kendine itimadı g itgide 
a;r.alıyor "O iiınitltıriııe 

hiç beaıeıniyen bu içınde 

bulun<lugu ya~ayıştaa mii
teessir oluyor, kalhinin 

be gönlünün bir huzur · 

snzluk i~iııde huluııdıığ•ı 

ııu lıi~ıedt) 01<.111. O zaıı 

rrndiyor<lu ki .Feı ilıa ile 
ni~~nlaudıktırn sonra ken· 

di ne~eltıriue ve zevkle· 

rine gö ı e btıraberce vale it 
geçi recok Itır ve y ek<l iğer· 

lorife tawamile kayna~a

cakJar. Halrıuk hiç te 

öyle olmadı . Tabiatler ve 
teıııayiiıler kendi yolunu 

lrnl unca ortada geniş hı r 

hoşluk kaldı . Oeuı ii hu 

hu.amHu ~11k dn~üııdü, az 
zamanda \ ücııdu etıki zin 

deliğini ve kovvetı ııi kuy
botrni~ı i. N efoı- darlığı 

gibi çıttlaııçı bir ııkııı ıı

ya Rahip olınu~tu Zilıui 
karma karı,ık ne ile 
ın(•şgu l old uC-u belli de
ği ldı. 

Hir gün Forilıaya aa

miwi şt-kilde, bu gibi 

toplarıtılara ve eğlentile· 

re bıraz ara vermeleri ve 

kendisinin de vazıftısin 

<len dolayı yorgun oldu
ğa için istirııhata ıh ti ı a

cı oldngnnu si>yl~mtık is 

(Halkın Dli) 

Amerika 

donanması 
Başkun1andanı 

Söylüyor 

Vıışington 25 (a a) 
A mı ı , kan do ı:\nJUa!'Jı ı ın 
yeııi başkumandünı ami
ral King demiştir ki: 

Bizi zafere göW rt!cek 

yol uzan Te 8Uptır Da· 
h !l çok tayyarti ve daha 
ço~ ~~miye ilıtiywc ı ını~ 

va ulır ve bunların ıii .. :\t
le ttHnini H\.zımdır. Bun
lar ha.zır olnnca vnrmllk 
llır:ı :-iı bıze g~lecektir. 

Zorlukları yeneceğiz 

ve netictde mnzaff.,r ola
c ğı~. 

Mareşal Pdt en 
Fransız esirlerine 

Hitap etti 

Vişi 25 ( a. a. ) -
' art·pl Peteu Almanya-

ılaki Fnrnsız eıi rltH·iııe 

bitab .. n söylediği bir nu 

ı akta ümidi hil:lfı na ken

dilerini Noelde ail~lf'rİ 

,van ıuda gfüemedigi için 

du1dugu t~e~ıi'irii ifade 
e m ş ve uoıni~tir ki : 

Almanların bir gün 
Frauuz esirlerini memle 

ketleı-irıe gi3ııdernıek ln
zunHmn takdir odecokle

riı dt1n Aminim. Bg gii 

niiıı çabuk gel ıuesi için 

o l ioıdtm gelen lıer 'eyi 

yapaca~ıma ir.ıaıııııız. 

Almanlar 

Oreıe çekiliUOr 
Moıkova 25 (a. a) -

Bir Raı savari kolordusu 

komut anı olan Helofun 
yazdığına gi>re Moıkova· 

n n c ... nuhundald Almau 

lı-ı ıol tııini Hlı\re eden ge 
ııoıal Gııdımı. uğrndığı 

ğn· mağ l ıı biyetler üzeri 

nt: .ı::\ lmany:ıya döomiiş· 

ti.il'. Generalin kıta.lan 

şi ., dı Or le do~ru çekı

li) o r. 

Manilli 

Boş it ılıyor 
Va~ingtoıı 25 (a.a) -

1'ohlig: 

,J:• poıılar I.ıüzon a Ja
ı:ıı n d Mıı ,, • ın H) xa~ny 

hn bö geı t< riııe yeniden 

erıker çıkanınıştır . 

Maıı . l a bö l getıiııdo 

dii~ ıua.nıu kara ve hava 
faalı yeti şiddtıtlo devam 

odiyor Hiikfıınet daire· 
leri ve askeri kınvetler 

M.a•ıilhltian çekilecek ve 

hurası açık Ş t·hir iltın e

di lecttkt r. 

1942 de tauuare 
Yapımı 

Vaşington 25 (&.a.) -

Hilcliri digino göre Ame

r ı ka Te fngilteretayyare 

y a pı mı 1942 yazı ndan 

i1iha.reıı Almanyanınkini 

gel}ecektir. 

i 1 an 
fidan meraklll~rına müjde 
Afdıoın Qıtyyii~ü ıııevki ı ııde .:\1ııharrem 

8ı.loıoglunun y~tiştirdıgi tidarı l;.tlıçe8inde 
f dan ustası rue~hur lı Çav u~ ıa.rnfın Jan 

meydan" getiıilerı 20 , :t <ı bııı meyveli 

meyve~iz fıd ı\nlu bn ayılan ıtihareıı atı l 

ınaga btışlaıımı~tır . Anrn edenler görnıtıli 

n fidan aldı~mı hi itip meıuııun .kalma
lıdır. 

.Pi<ları v~ b lıçıt meraklılarının 12 tiirlü 

I..ıimorı, Portokal ve <;t1 şır laııda li n vt' muh
telif ruPyvelı fiılan la ı,iizer l orı ıı dı nıey\·e i eıi 

ıTi)rm o l t• ri z '"' w ~·in i ni taı 1 t ı r:ı <· aktı r. M 

Erh drn.a ta ..-ll tve olııı ı ı;ı · . 15-7 c 

ilan 
tudın nafia 

mOdürlüiaD 
1 Kapalı zarf ustl 

eksiltnıe 
ı - Eksiltmer• 

nnlan iş: Aydın~; 
yolorınn o+ooo- o..r 
kilometreleri ara!ll o 
11 547.08 lira keşif 
delli parke kald 

name Te 

dır: 

A 
ııaınesi. 

R- Mnkavele P~ 
O - Baymdırll~ 

. l -1 lerı gene $artnıuıı 

D - Soı-e ve~' 
ler fenni ~artname•İ· 

E - KeRif ve b 
cetv tı l i ve sil,s iloi fı, 

İa ı iyenler bu şıt 

me ve enakı rıııfi~ I 
dürliiğöndo gürebil1r 0Iı 

3 - Eksiltme ı6 ı 
tarilıiıde Perşemb' 

1aat 15 de vilAvct 

encümeninde y~pıl' 
4 - Eksitme 

zarf usuliledir. 

5 - Ekıiltınere 
bılmek için ist~~Jı 
866.03 liralık ID111' 

tt'miııat ve Aydı" f 
yetinden ihaleden il 

l b 
. . . ,ıı 

evve u ış ıçın 

ehliyet Teıi~ası (t 

lhımdır. 

6 - Teklif me1'10 
~ 

8 üncü maddede · 

saatten bir Rant e< ı 
· ııl kadar viJaret dt1 1 J 

ciiınenene getirileft' 

ciimen roiıliğiııe ıı> 
mukabilinde verile 

l'osfa ile göodt1'
1 

mekt upların rıilıllf 
çiiııcü maddede r 
Raafo kadar goJınİf ~ 
Hl \"0 dış za.ı fıu 

umumi u., iyict' 1'' 
nı ıA ol ınaıııı 1 ttzı oıJ 1 ' ,. ·~ 
tada olacak geoı 

kabul edilmez. 

.N o ~4 20,22,2'' 

Vatandaş!· 

snhabelcrdo Ye eglence· 
lorde potlar kırmakta ol· 
dugunuıı farkına varır, 

malı('ııp olnrak iıkıhr ve 
yorulu rdu. 

Bırde, eskiden tabi-

t e diğ i • «i P. J? · rihad aıı; 

- Sonu var -

.. r. - ~ı)~~·'.f~~ •• ~~ ~· 
~ . ~ '9J~ ~ '- ~ ı-- • c) c- t /. G~ <-'~~'\ ~1~ n.~ ... ~:i?'~W,~' ı--------:: 


