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Amerikllda gü. Son Dakika f Türkiye eene bitaraflığını 
nüu24.saatinde Jar;onlar Fili- lmubafazaya karar v~rmiş 

Çalıaılacak • M 1 - : Ankara (•.•)-T&rkiye Camh11ri1eti Tlir.kıyanln .. bit 7 
DID Ve 8 ez ı lığını tabadd&s eden yeni ihtlllfa da teım.ı •tm•ı• ku --..•-·--

( ) A asker ı vermiıtlr. V•ıi•ıt0• •·• - me yaya 
l ı ~ rlka bahriye komiıyonua ç· k f il'· tll ola 

k d 1 ı D&nya, uzan ıllrecek ve belki de pe • ae ca tfmaıBdaa .. lk8D bahriye IJA• çı ar 1 ar )ı f 1 L( 
y ı bir harp karş111ndadır. Sayısı pek az a mıı o aa v ıırı beyanatta buhzarak de· --•- ı devletlerden blriıi olan Türkiye de her hal ve klrda 16 

mittir ki: Tokyo ( ) - J•pon •mu· ı taraf kalıcak devletlerdendir. 
•Botun fabri sJardaki Fşçi- mi kuargihinın bir tebliğine ı Tiirkiye cllmburiyeti T8rkiyenin bitarafiljaaı Paaiflk 

lerin rrup halinde aiinün 
24 

!öre bu ubıb Japon kita· t tabaddOı eden yeni ibtiJlfa da teımil etmep karu • 
11atında çalıımaları için af • ları Guama asker çıkardılar. ı miştir. Ba yeni iıtih le karıııında, politikamı11• •• 
kadarlara emir verilmiştir. Diğer taıaftan Jıpon kıta- ı ıibi devam edeceiinl de söylemeğe lilzum var mıdır? 

~., taraftan ıuau da 

Bu ıurelle hızla dev m eden !arı Fillphı adaların d• ma· ı (Rad10 G•zataal) 
deniz iaııab d&h& çabuk vaffakıyct 1 bir ihraç hare-

bııırlınmıf olıcaklı k t• de bul adalar Ye Her- Alman gazete-•lmık ll11mdır isi, 
.. pıumı halde ba· 

........ ba1le hekleail• 

----- le 'ge b ı anılardır. 
Ingilizler 
Tobrukta ._. ••11,.tler iladaı 

.~ ............ , pfil 
p .a....tan 

l ._ R.n.ıt •• arkadaı· 
6a.usa laalkıaı telall· 

JÜ• oW.faa kola1· ............... , .. .,, 
l ._ A....tlraaıa bl11k 
~ 611 ... ,. ... ,1ı •••• 

-..aerl iyice •kıımıı 
.-...,. tep, tlfek, ta•lr, 

•• ıellil 1etiftlnaek 
:r·•-t A•ri• .. ••·I 

Birleıtiler 
Kalaire. (a.a) - Soa bar•· 

lrlttaa ıo•r• larlllz orcl•ı• 
Tobraktald kuvvetlerle blr
leımlıtir. Sicil Re•ktı Sol
lam ku••etler tarafı•clan 
terlıedllea 708 Y ••izelanclala 
lutalaıımııa tekrar ka•uım•ı· 
lardır. ---

....,. ...... ••• Almanlar tek· 
~... d. 

H_,, •teeiala celaıa- ~zjp e IJOr 
............ r1 u ..... 
..... tu-ta ltafla••ta lerll• ( a.a )- 11. N. 'B. 

.. ._ .... •• ll1ul mlıakere• ajauı' bildiriyor: 
L._ L f' ~ il el SeYJıtleıbl Taagarofa al-
- çocaa ıa •••• • •· i ı h b 1 
.a..ktea, ltel laaila· dıklırıaa dar o•• a er er 

laall kalmadalar! tımamiJl• aydarmıdar. Bu 
.,...._ iMi J• laulaaı· haber Sovyetleria Mar~polu 

W, faıcl• :: .... a • tla aldddarı laıkkıada lddıalan 
ıarkta •• l.ltla pııl· ılbl yalandır· 

leri Ruzvelti 
Meşhur Prince Napoleona 
ofvvels ıemisi benzetiyorlar 

-o,--

batırılmıı Tok10, (L•) - D. N. a. 
TokJO (a.ı) _ D. N. B. ajaaıı Jıpoa karda •• :en: 

bildi . kavvetlerlaia yd arım ar 
rıyer:' haberini da1dukları vakit 

Malezya ıcıklaraada Jıpon R it K d ı H lll 
f d aue Ye or e a • hava kavYetlerl tara •• ın k llt • ld ki 

• • f V 1 ço m e1111r o a arını •e ıör&lea lagıhz Priaçe o e ı N 
1 

S ı t H ı · 
d ld .. •po yonun ı n • e eıae ıemiıi •.••t 14,50 e •. ııı adaııaa rotlr&lcllt& zaman· 

bir çok ııabetler aetlceıınde k. h il b t •-t d. ı 
. ı a ae ınze me" e ar er. bı~mııtır. Bundan ."•ıka. bır· Ruıvel harp haberlerini 

leıık devletlere aır denızıltı· 
1 

.. b 
1 

ı ı buh 
• maıa •t ayınca ı n r • ıı da batırılmııtlr. raalan geçirmlt ve maddi 

... ...._o..._....._ 1 1 
ve aaaewi ıaraıatı ar geç r· 

Amerikan ıöz· 
cüsü diyor~ki: 

Manilla (•.a) - Amerikan 
resmi ıözc8ıl bıyaaıtta ba
lanarak iki tarafın tayyare 
kayıplerı•ı• •iır oldu;u ve 
Ma•illaaın ıiviller tarafıadan 
tabliyeılae bıılındıtıaı 161· 

mittir • 
BerHn (a.a) - Gazeteler 

kongreye okadaia me1ajı 
dollyıılyle reiıi cllamhurua 
harp m11uliyetinl baılıtaları· 
na ytlkletmek iltediiiai ve 
Jıpouyayı harbe ıolaa Ruı· 
velt olduğuau ve Paıifikte 

••paa a.ır kı1ametıa Jaoonya 
lııi:..,.llla.tlpu t1a clalaU • il· --o---lemiıtir. 

Amerikan ve lnıiliz donan· 
malanna beklenilmedik dar· 
beler iadirildiiiai yızmak .. 
tadarlar. 

Ankara, (a.a) -
kahraman erlerimiae YU.._ 
olmak lıere Cthala 
merkez, Ziraat " S 
bankaları 5000 er, Emlak 
ve Eytam 30IO it 2500 T 
Ticaret 2 bia Oımaah 1 
lira vermiıler.dir. 

Banblarımıaıa ıöat_. 
leri alikadaa clola11 lmrt• 
teıekklrleriai ıaaar. ------
Italyanlar 
Vapurlanm 
Kiralıyorlar 
Rio de Jaaeiro (a.•)-1-.ı 

zilya b&kümıU Ilı ita 
biik6meti ara11acla ,..._. 
bir mukavele ile ltalJ 
Libyada bala- 8 ltal 
vaparaau kinya 1•r1D11• 
clir. 

L .. .tblllan, 1tıt1a..,.. Almanyayı Tokyo 
~ De, ıınarak aya•clır· Bek)• 

............ ıyor b b 1 
-... .. ta:r:r•n.cl Llmı.... Tok:ro.(•·•l-J•pon lılkB· om a anmış Almanlar Rus Hintli 'ı..,...b .,. ı..a rl••:ret· metl lllıclıl ır111tadlere V •tl•ırtoa (o.o) -. Healz ! • d 1 d b 

----...-- -
tire lreacliaial• de A· demiıtir ki: teyid etmlı bir laabere 16re CepbeSID e er eD e 

·1r1111ama mUaf- iti• _ Alma•r•••• Amarl· Ameria lı••• kuHtlarl Tok· ' a h • t 
Wr Yaaile deralacle kaya laarp illa elmeılDİ JO ve Formozayı bombala- fasıla verı- nen ızme 
M •r•••ll• •• ıl•• pek tabii olarak beldlyoraı. mıılardar. 1 Yeal Dılhi (a.a) -

~eUula~ Wri ~· ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~Ol ar ıeaedea beri ~ke ~ar 
J•rl •ardır. ! ONYA iN BU Berlin ( a.a) - D. N. B. mıı bulunan •e balta ı• 

-.;;.illa - ber ... tı da .,JAP • aj1D11 dtlaka Alma• tebliği memit ormanlard• t•Hm si 
•••• l.a b111aıta na· UK EMELLEAr--1 hakkında •ı•ildaki malô· ren Alat kıtalan Maleı18 ...... ıı.r.r 9erdlfl· Y ••• malı vermektedirler: mavaff•kıyotler k•-hlı 111 ıhtumektedlr. ' .... •.. Ruı cephe1lacle kıt mev- bildirilmektedir • 

.......... ___ s._rr_• _Sa_,.ı_. - Japonyanın maksadı nedir ? ılmin ihdaa ettiti vaziyet 
· 111111111111 ____ nzerlne ılmclllik bilylk 61çti. olmadıiıaı ve laareklba 

1 1 d n de har•kltın vakubalmıya· manıa muhtemel taura man tayya- "Aıya, Asya 1 arın ır •• catınıD, fakat bunun umumi pOıkllrtecek tekilde UJ 

ı..= 1 1 f 1 '1 b d ı k t kahaacatını bllcllrmektecllr. wri Nevyor· JIPDI ClllSfarı nası ÇI 111 ar . --ir_ur,:;__ıan_u_mu_a•_•vv_u, ______ -. 

200 mil b ı ) Ne olur? (Fedai 2e ç Japon su ay arı Kadınlıramıı, par-

~~~e lbtllll caıııatının ıstBıllil hOHmat :.:~:d~·b1~0rk7~:;: 
11ıar uapıaıa mecburdur? r::~k·i~:!ikıib:;:~. 

1 C crlhıftıadea İtiberea Dtıf bıthyıcağımız çok kapJ1r1 IÇID 15 • 25 
ıt• umı • d 1 tefrikamızda bu vererek erkekleri merıkl , tnibi ve elya1" VHi ılı.rlı 0 u (cebi delik) bir ıl· 

d b b k \l~ aı el ve muımmılarıa 
ve buaua aibl • 

1 ~rço mk 
1 

me ılrde çevirmeyip te bunlardan biç bir faıkı kalmıyaa iti iulaat •• tıfaUlbDı oaayıcı ııaıı. f 
1 1 

I 
1 

? 
çi t aı ıa ı JI• er •• o ar 



1 AlllR t J 

ınanızııre Börı 
Stokholm, (a.a) - Tola 

mlıteana elmak ihere Moı· 
lıova cephesindeki bareklt 
daha ziyade Sovyetlerin le· 
hlade 16rl1Gyor. 

Kalenin civarıad• Alman .. 
lar tehdit altındadırlar; Al· 
maalar burada Rusların çı • 
lııı teıebbüıünde. bulandak· 
lanaı l»llctirmiılerdir. •Fakat 
ita laareketi püıkiirtüp p8ı
klrtmediklerial ı&ylememiı· 
lerdir. Bu b&lı•d• Almanlar 
•emir yolunu doıra fu:la 
Uerletlikleri için tecrit edil· 
••lı tıblike1ia• maruz kal
•ılardır. 

CENUPTA ALM~NLAR 
ÇEKiLiYORLAR 

Cenupta Alman kuvetle
rlaiD Mariyola dıiru toplan
makta oltluklara1 blldirilmlıtir 
Berllaia bu itirafı ıol yall· 
luıaa yapılan ilaç hareki .. 
badaa ileri gelmft olaa ıe· 
n•tir. Ruı laava ku•etleri 
F• Klar1k erduıuau lıaç 
et.ektedir ve bu ıebeplo 
Almaa lm•at kıtalarıaın ha· 
nkel imklaları çok tahdit 
94111mlıtlr. 

Berlia haberleri, dikkati 
1 prk cıplaesindea çekebil
.. k için Japoa muvaffaki
,.tlerlaclea bab1etmektedlr. 

Si•rapar (a.a) - Mleıya
•• aak ceaabanda da bir 
pkıı hareketi yapıldıtıaa 
n S••rapara htlaam teıeb · 
ltlil•de baluauldaiuaa da· 
lr Alma• •• Japon kayaak· 
lanaclaa verilen bal»erler 
ud11zdar. 

ŞidJetli farpıımalar 
Slaııpur ( a.a) - Inılliz 

.. rk tebliil: Maleıyaaın ıl· 
••llade ıiddetll çarpıımalar 
el•attur. V aıiyet lıllA kırı" 

1 
pbr. 

l•riliz takviye kıtalan bu· 
• si• harp bilre.ine •armıı 

elacakbr. 
Jıpoalar yeni çıkıt hare-

ketleri yapm•i• muvaffak 
' elmuılardır. Katabahru tay· ' 
1 yare meydanını elde etmek 
ı lçia yapılan çupıımalar bil· 
llaıH rece tiddeth olmuı· 
tar. 
Slaıapur (•.•) - Japonlar 

Katıbabru tayyare meyda
m lıtikametinde hareketle· 
rlH cle•am etmektedirler. 

Sin6Qpura hücumlar 
Japon hava kuvvetleri ıe· 

ce iki defa Singapura hü· 
cmno;: etmiılerdir 

Hava mlldıfaaıı ıiddetli 
•akabelede bulanmuıtur. Ba 
•b•b (dlia Hbab) erkenden 

ı 
Smıapura yeniden hı•• lıll· 
..... Japalmııtır. 

1 
A!~~ .ııı~!l.~~:~ı 
ledlr: 

Rııat - 2770 
Hamit- 2650 
Aıfz - 2575 
Halkalı- 2500 

• 

Soıuetıera Göra 
Moıkova (a.a) - Sovyet 

teblij'i: 8 ilkkinaada la:ıtala
nmız biUiia cephelerde dlı
maala çarpıımıılardar. 

Batı cephesinhı llir çok 
keıimleriıade karıı hlcum 
birliklerlmiı dllımanı bir 
çok me1kta aoktalaıclaa 
kovmuı Almaalara ajır za- · 
yiat verdirmlıtlr. 

7 ilkkiauada 44 dllımaa 
tay1are1I dl1lrllm81tlr. Bi·. 
ılm kaybımız 11 tayyaredir. 

Karadenlıde 4 bin toDlak 
bir dDımın aa_kliye remfıl 
batlrılmııhr. 

Alman zayiatı 
Moıkova (a.a)- "Pıavda" 

gızeteaiain bildirdiilae göre 
beı aylak harp e1na1ıada 
Almanlar ölll ve yaralı ola· 
rık Ruıyada alta milyoa ia
HD kıybetmitlerdir. Buadaa 
baıka 15 bin tenk, 13 bin 
tayyare, 19bln top vı biiylk 
Hyıda otomatik ıilib ta lı:ay· 
bıtmiılerdir. 

---ora----
Tren altında 
kalan adam 
Mıraiali hattı ·lberlado 

Mırsinlido oturur Halli adıa· 
dald ııbıı aın olarak bu· 
laamuıt•r. Baaan ıarboılalı 
aetlceıl olarak tren altıada 
kaldıfı aalaıılmaktadır. Tah
kikata deYam ediliyor. 

--o--
Amerikada 
Tevkifler 
Vııington (•.•) - Zıbıta 

ınpheli gibdiliü 400 kadar 
Alman •e ltalyanı tevkif 
etmeie karar vermiıtir. Ban• 
lar ıabıtaaıa zararla addet· 
tiii kimselerdir. 

--o--
Siyamın 

Merkezine glrdllar 
Tokyo.(a.a)- Taylaadakl 

Japon kıtalrrı dtın Hat yir· 
miden bir ız. ıonra Siyamın 
hnknmet merkezi olan Bın· 
koka ııirmiılerdlr. __ .. __ 
Zağradazelzele 

Z•ıra (a.a) - Şehrimizde 
dün 11at 19,20 de, bugDn de 
Hat 7 de ıicldetıi yer aar· 
ııatlıı olmuıtur. Haıar yok· 
tur. 

_.._......,·~-

Tabanca 
Taşımak 
Keçeciler Aaafartalar cıd· 

deainden geçmekte olan 
Necmettin oğlu Salimin vı· 
ıiyotiaden şllphe edilmiı ve 
&zerinin araamaaında bir ta· 
bıaca bulunarak ılınmış ve 
bıkkıacla zabıt v1raka11 ya· 
pılmııtır .. 

~ Milli oıyaneo bilet1erinizi 

RADYO·TELG AF HABERLE 
Peten suikast· 
çıları tel'in 

ediyor 
--oo--

Viıl, (a.a)-Mareıal pat•• 
Alman deYlet reiıi Hitlere 
ıa tel111fı r&ndermiıtlr: 

lııal ordularına karıı tek
rar edilea çır\cla ıulkaıllor

dea dolayı ıabıi taıiyetle· 
rimle beraber Fraaıız bak&· 
metiaia taziyetlerini de ka· 
bul etmenizi rica ederim. 
Hepimiz bu ribi hareketleri 
takbih ediyoruz ve tekmil 
Fraaıızlarıa nefretiai kaza· 
aan bu alçıkca ıulkutıeri 
iıleyıalerl b11lup yakalamak 
için elimizde buluaan bitin 
imklalarla çalıııyoraı. _..,. __ _ 

Japon yadaki 
demokratların 

menf aatları 
---o--

lloale•idıo (a.a) - Ura· 
guay hlk6metl • Amerikaaaa 
ıayrl muharip oldupna ka· 
rar •ermiıtiı. Bu ıaretle 
Amerikalılar bu htıktimetia 
Oılerlndea iıtifade edebile· 
ceklerdir. 

Diğer tarajtın verilen m•· 
luaıata göre Amerika, Iaııil· 
tere ve Yunan hükümetleri· 
ala jıponyadaki meafıatle• 
riai Arjautiaıin bliyOk elçiıi 
koruyacakbr. Ba b•pta lali· 

Askerlere 
kiletna111e 
masrafı yo,_ 

--o---- ,,, 
Aakara - Haıercl• fi ti' 

ferde ıillh albaa dafel " 
aaa mu•auaf ve llatlpl ~ 
leria haıaıt Ye ret-.~ 
türl6 lıleriadı kea~ 
temıil etmek lıere bit Jifl 
bırakmak lçla yapbrad"""ff 
Yekil•taamelerla laı~"!'~ 
tlbi tatulmama11 ba~ 
bir kaaua libiy111 bıll";ff 
mışbr. Liyihı misak•~.:., 
taıdik edilmek llıer• ~ 
Millet Mecliıia• veril~ --o--mat verilmiıtlr. 

1 
•- Amerika b •• 

Japonlara ıröre metleri 
• ' Tokyo,(a.a) - Bu ıabab 

Amerıkalılara aeıredilen reımi bır t•blitd• konf er ad# 
•• 1imdi7e kadar lalç l»lr dllı· gore maD tayyareıfain , japoDJ& 
-o- lıerinde uçmamıt oldaju 

Nevyork, (ı.a)-Japon fi. 
loı• Guam ıdaııaı abloka 
ediyor. Dlıman Paıifikte 
A•aıtralyaaıa maaduıadaki 
blltla adalara la&cum etmlı· 
tir. Bu adalarda fosfat ma .. 
dınleri vardır. 

bildlrilmiıtir. 
Tokyo, (•.a)-Ma•illl ke· 

yaacla bir Amerika• aakllye 
ıımlıi batuılmııtar. SSO ki
ıilik mllrettebat ilmlftlr. 

Havai ıularında Amerllraa 
filoıaaa yapılan bacumlar 
aetlc11iade ba filo haradaki 

FILIPIN ADALARINDA me•cadaa yllıde altmııı•ı 
kaybatmlıtir. Şimdi bu ıu· 

Japon beılnci kolu Filipia 
takım adalarıada harekete 
ıeçmiılir. Luıon ada11aa 
J ıpon aıkerleri çıkmııhr. 
Manilll J•pon bava ka•et
leri tarafıadaa tlddetlı boa
balanmııtır. ibada ia11a ıa
iyata 102 kiıidir. 

Fillpia adalarıada bıı bin 
jıpon tevkif edilmiıtir. Bu 
adalarda tam karartma ted· 
birleri ylrlrllge ıirmiıtir. 

----o--
Milli korunma 

kanunu 
A11kara - Milli koruma 

kanununu t•dil etmok Dzore 
baz11lanan liyiba, hur&n 
(dfia) topleaın C. H. Parti · 
ıi rrabu komlıyonuoda tet· 
kik eclilmittir. Toplantıya 

bazı ••killer dı iıtlrak etmiı· 
lerdir. 

--o---
Dolar düşüyor 

larda iki drltaet bir tayyare 
ı•miıi ve onblr toailltoluk 
ıınıfıadaa ' kravaz8rl kal· 
mııtır. Pa11fiktekl 'Amerikan 
harp remllerinia ilhakı ha
linde dahi ba filo aacak 14 
drltnotu 10 ai1r kru•az&rl 
•• 6 ta11are ıemlılae fbtiya 
edecektir. 

jaboa hava kuvotlerl Fil· 
plnlerde Luıoa ada11aıa ti· 
malin.le Amerikan orduıu· 
aaa umumt kararılbı olan 

Stot Senbeur kal11iae ha· 
cum etmiı tayyare aıeyda· 

ına• ciddi basar vermiı Ye 
beDzia depolarını yakmııtır. 

Tokyo, (a.a)- Sayıoadaa 
D6mei Ajan11aa bildiriyor: 

Siaıapur ıadyoıana ılre 
Japon kuvetleri Brilaaya 
ko•ctlerine nımen MaJoı
yanın muhtelif noktalarını 
aıker çıkırırak:Bıitaaya ku· 
vetlerhae aaıızıa vı muvafa· 
klyetli htllumlar yapmıı
Jardır. 

INGILIZLER ~ CENUBi 
SiYAMDA 

Japon kavetleri Malezya· 
daki inılllz kıtalanna bu 
kıt~lar cenap Taylıadıaı lı· 
tillya bııladıkları ıırıda 

· hacum etmiılerllir. 

Vaılafstoa - Biri~ 
merika de•letleıl, 21 r 
Amerika clmlaml1et11';.t 
tlraklyle r J•palacak Wı . 
feraaıla balaaacakbr. 

- -
Tuna buzto 

Edlrae,-Ta• ...... ~ 
maıtar. Ba ııbeple • 1-~, 
ile memleketlmlıl biri~ 
kara yoluna• r •be....,-: 
artmıı bulunmaktadırf•. ~ 

SiYillnırat lltlıak ',,..., 
••a tamamlaama11 içi•-""' 
1B11lerde faall1et art_....~ 
Ka,rlleria 1•1111 lr11• 
mıd•et ıoara~tamıml•"' ~ 
ithallt ve ibracat-piJ•~ 
caalaamıı olacaktır. Ş, 
den Meriç lılprlıl f 
•iır olmayın: lıamaletl• 
çlrilmııiae bıılaamııttt• 

--o--

Mali;;v;.J 
,.!!!!~~~!.ıı-~ 

B .. Fuat Airalı ıebrimls• ~ 
mlıtir. Bazı tetkikler•• 
laaacakhr. 

Dlhı dolar efektif fiatinde 
3 kuraı bir teaıntU lrıyde· 
clilmiıtir. Bu teaou&I Ame
rikan • Japoa harbiaia cibın 
boraalarıadaki ilk tesiriyle 
allkah r6r01melstedir. 

Sfaıapur rıdyoıu Mal~ı

yadı Jaıiliı ve jıpoD -~ ıtı· 1 
laıı ua1ında ıiddotli mOn· 
deme olduıuau· da blldfriyor. ______ ....;;... __ 

( Saıdıt ) Kl .. •lnden ahaıı.. Çoraklr•pl Polll • llerkeıl 
•artıtt ile, 164 HH ıa Y R•dıı UllDIR 1 el•fo•ı S 


