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ıı ıtost edecek 
tırPlımaıar ve 
~azırıanm ıar . 
ıh v t Amerik d 
l\dı ki büyüm k, g • 
~k, Zcısglnlca mek, bO· 

• ~ilerini t h kku\: t· 
,
1 

isUyen milletler mev· 
~llkç , m • ı p mUlet-

Uk m duygul rı za· 
~'ıtı il indif atta bu1u· 
ı~'~ rdıjları aadırdık· 
~ l fer ·. temin .decek 

h rh b zır! nmamak 
11 b di oma ltir 

~tılg\ı, ·Dı1b açık &y 
- bir lunaklı tır. 

~ftikahl rıo bu ıiia la· 
t b~erunluğaoa hafifle· 

ır okt "varsa o da: 
~t"l•aıiy n, harbin r•· 
~t•iını ummıyaa b• 
ette en bllyDk ye ea 

~llııtıel harp aaayil•• 
la~ e~ mmlyet •• ıy· 
~~illbiı olmaaıdır. 
~b DQn içindir 1 bu· 
,~ t il d yayı it t 

~ k lı çarpı ler, 
d &QI • ı 1 m t, ralaat 

ti 1 t h ld de• 

1 
ç Yllnlı t r kar1111ad 

' ır. ç b cak 1 · 

1 

e • 

Vi i (a.a) - So z m a· 
J da çoi 1 o saik stl r do
leyısiylc Vhıi h§kôaı ti u 
tc birleri ittib z etmiştir: 

1- Suçibtü yak la c k 
ecaebiler derh 1 lıurşuaa di· 
ıilec klc:ı. 

2- lf iz g nç y2hadi!er 
k mplara ev edilecek işleri 
ol olar busu t y rlerd otu· 
r c klar Ye:! bunlar İiılı din· 
dııtlarıaı b slomek mccbarl· 
yetiod ol caklardır. 

5- Şiındly k d r fıg 1 
altıodıkl topr ki rda 11000 
" fır 1 altında ol ıy•• top• 
raklardı 850 kfıloia tevkif 

dilmlt oldatu bildlrllmokte• 
dlr. 

- --
8 tı 1 Ja· 
Po 2 

• 1 

İ!Iİ 

---c-™---

• 
__ __,o ............ 

T oky ( • )- Reır:n1 öz· 
cü be) n tt bulan rak Ja· 
poalarnı hup g yreıtlcri ct
rnfı d şanl ıı s yl mtştit: 

Uzac enelcrd nbcri hıgi· 
li:z impar torluğu ve Ameri· 
kfi birleşik devletleri cHk 
şarkta kendi bükimiyetl rini 
kurmuı! rdır.Bur d y pılan 
aer raket d imıı .ı rınl 

eı:f Une olrn otur. Artık 
buraları bw iki p ry list 
de•l•tt kurt rm k z rn 
rılmiştir. 

Uak ıar d vletleri bw 
i 1 empery il t ili t r • 
don yıd ıkt a ıoara rab t 
bir ı kilde yaııamağ devam 
ad knlir. 

----------
imanları göre Rusua 
harekatı önemini 

bet ı tir 
B rlin ( .a) - D. N. B. 

ej ıısı ı•D I• n t leli in· 
balas il diyor ki: 

1 dili Rusy r k"b 
·y ti i k }'bet ittir. 

d fa hüc m ald 2 
b~1'1,rı ı la 21rhyabll • 

• H len g6ze çarp ~11k re· 

Ilı ki v kudret 
'•ı erik lıl rı 

~:t ili deee ltir ı ık 
' kayo ğıdır. 

Sırrı S nlı 

b i 
• 1 

tı 
Loudra ( . ) - Siogıpar-

a lına bir r ord 
lczy da j pon b camu a 
k rşı koym h re\relleri 8tr • 
snıd p,ı Of V 1 zuh'ı iyi 
Repols mab reb• kruv zö· 
rüa b twı~ e1da n ildlrl· 

liyor. 
Londr da bat 

ceıey • tti i 
p n t bliil d 
J tt JI b f 
t r. 

ı 
ı 
ı 

i 
ı 
ı 
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Ja onı rı BOu 
Em ı eri 

k tı hiç lıair i e i yoktwr. 

• r 

Amir ıı 

----o---

M lbor ( .a) - Avu tu~ 
r ly b Ye ili Ço çilin b.s. .. 
)'Q · b ınrasınd dü mı. ha· 
ya kuvv ti rinio bizlere 
mukt dir olduğunu iuh 
etm ıi dol yısiyle h v uv· 
v tlcrlne v kuvvel-
lorlyl mu tm k ı · 
r !! . u r. 

lb, 'N~1•t' 
miri Ye Bat 

o.baırirf 
SlRRI SANLI 

Serı;lik 1,S Lira 
6 Aylık 

eniz Sov etlerin 
yeni bir 

gör~ muvaff kiyeti 
---o----. 

Le ar (a.aı) - Royter 
jaosınııı deniz muh biri dün 

b tırıl D gemiler b ldund 
ou Qtal d bulu m kt -
dar: 

Ba iki geminin k yı bı Bü · 
yük Brit~nya don nm sı içia 
y huz bir ziyad n ib ret k l· 
m m kt buna vurulmuş cid· 
di bir d rb de diyt;biliriz. 

Bu iki zırhlı öntiae çıka· 
bilecek h 1 ban i bir d nb: 
ltuvv tiyle boy ölçü~cbilec k 
bl darumda idiler. Ba ihi 
gamioia m&r tt b tı y rdım· 
cı ı mil r t rafnıdao urt • 
rılmıı oldufu tabmi dil • 
bilir. 

Mabaltlr loailterenio •• 
Am rikanıa bu ça pt d lıa 
19 ııblııı bıaluadaiu ve 1944 
t i o••h bitecek d h 40 
ıeminla 8YCtıdiy tİDİ bil· 
dirmlıtir. 

o 
-o-

Tokyo ( .a)- Dlln k ım 
ırelun Japon t bliğin 

i 1 1 giliz zır ı uı b hral
m eı netle ıi de 13 Japo 
t yy r si si rla RTdct et .. 
m miıtfr. 

Tokyo umumi Jıpon a· 
r !'g bınd n bildirildiğine 
ı:"re japoo ka••etler Kuk 

da ı y pt•ğı havı ıkı ın· 
da 25 Amerikan t yy resi 
dü üııülmtlş v 11 t yyare d 
yed t hrip edilmi ti. Beş 
jıpo tayyar s yaptır. 

-

--n-o--
Vf;l ( . ) - Libyed 1 -

giUz baskı ı ı t tığı d ir 
Rom d D h b rl r gelm h· 
t dir. Meyd mub r b i 
büy k bir idd tle dev m 
ediyor. 

....--o--
Londra (a. ) - MoıkoTa 

r dyoıu dnn hususi emiıyo· 
ın~nd Orci bölgcaiade Kg.. 
ru k şehrinin AlmaDlardaa 
g ri hadığını bildirmlttir. 

-- -
ma lara 

•• gore 
ınglllzler arazllırınıı 

Oçto birinde 
oturabilirlermıı 

BerJia ( . ) - Almaa ba· 
ııaı Japon bıvacılarınıD Sin• 
g pard aıaadığı muyaffa· 
kıy ti i biy6k yaıdarla be· 
llrtm ktedir. 

Alman hariciyeıinin 11a1irl 
olm ki t aıamıı bir ıaıete 
Berlin·Rom ·Tokyo batbiı 
altındıa diyor 1: 

"Her nç meml k tia mef
krıreleri birdir. Hltleı I· 
m o milletini liyık oldaja 
meYkie yükaeltmitti.r. Ba •• 
u yaşım k niyeti demek· 
tir~. 

Hitl r "logilt r b til 
dn y denizlerini ticareti Ye 
b tün milletleri saret alb
n almak istemiyoruz.O b r 
ke ia miil vi şartl rla yqı· 
y bilmesi i iıtem ktedir. 

BuiCiD la iliz mUleti ua• 
zi ioin üçl birisinde yaıı· 

y bilir." 

A 
hu • 

--o--

y 
cam· 

1 • • er DID 
• • 

arıcı ye 
azırları 

Nevyork (a.a) - Hariciye 
n zırı Kordel Hul ikinci ki· 
rıu un ilk h ft 11nda bit a 
Amerika climhuriyetlerlaln 
h riciye zari rını toplaa
mağı d v t tmiştir. Top· 
1 ntı ın yeri h atiz belli de .. 
iildir. 

HARP PANAROMASINDAN: 
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'Fulon ve 
Bizert 
Limanları •• 

-- ---
Peten - Göring görüş e-

8iaden sonra Frcr.saom, Fra 
aad.ı Tulon ve Tunustaki 
Bizorta limanlarını birer üs 
olarak Almany ya vereceği 
t•yiası dolsımııtı. O müna
sebetle bugün okurlarımın 
ba limanlu hakkında k111ca 
malfımıt vermeği faydalı bu
luyoruz : 

Tulon limanı b•tı Akde
nizin ıim•I • bUindedir. Bo
ıaıı hem askeri, hem de 
ticari bir liman olm kla be
raber, dıhı ziyade aakeri 
bir liman V5 birinci sınıf 
bir deaiz ve bava üssüdür. 
Fransa ticaret filosu ile di-

. ter .) abaacı gemiler Tulo un 
otuz mil kad.r b tısında 
bulunan ·Mıuilya limanını 
kullaaarlar. 

Sulh zamanında Tulonun 
doi11, batı ve ıimalindeki 
afak Umanlar b rp gemileri 
içi•, cenup limanı da ticaret " 
ıemileriae ayrılırdı. 

Bu deniz üssünde en bü -
ylıü 220 metrelik olmak~ 
lıer!' 1.3 tane kadar da ha· 
•az, ayııca bnynk kllçük her 
aaaıf hup gemileri için ta
mir atelyelcri, kızaklar da 
vardır. 

Limandaki iskeleler ara
ıında demiryolu da bulun
maktadır. Bu demiryolfarı 
Mauilyıya,Marsilyaden Fran 
H içlerine kadar uzanır. 

Şehirde biri ıivil, ikiıi 
deaize ait olmak üzere üç 
lautıne vardır. Bu deniz 
laastanelerindea biri iki bia 
yataklıdır. 

~urası denize ve bıvay 
karıı iyice tahkim dilmiı
ıir.~ 

Bizerta lim nına geiince 
burHı, Tulonun aıağı yukR.
rı, cenup doğu11und ve 400 
mil uzağındadır. Bizerta, 
Sardinyr adHınıa cenubun· 
daki burundan 100 mil me· 
saf ede bulunduğundan, bu· 
rada orta Akdenizdeki Si· 
cilya geçidi gibi, bir b~şka 
ıeçit teşkil eder. 

Bizeata da Tuloıı gibi bi· 
rinci suuf bfr deniz üısü
dlr. Buranın Tulou - Libya 

lıadadun olan mes feıi 450 
kilemetredir. Fak t demir· 
yolu ?le bıih değildir. 

Bi:ıertada büyük ldiçük 
her sınıf harp gemisinin ta
miri için atelyeler ve havuz
lanmak için kuru b vuz!ar 
Yardır. 

Bizeıtanıa c ııubWlda dört 
mil uzualuğu1;1da ve aşağı 
yukarı 300 met r geni..: liğin
de bir kın lla girilea Biz: • -
ta gölii vardır. Bura ı deniz 
kuvvetleri içiu bir l Jiın s . 
haııdır. llu gölun c nup ba
tıııD4aki ~crvilkde yrıca 
terHnc ve iskele! r buluu
••lıtad1r. 

• 

(diiltM 1111) 

~Şehir Haberleri- HAVAİ 
ADALARI 

Yerli mallar 
ve tasarruf 

haftası 
Ulusal ekonomi ve artır· 

m haftası yarın öileden 
ıoııra Maliye Vekili 8.-.Fuad 
Ağrahıun Ankara radyoıiyle 
a kledilecok bir na'kiyl• açı
lacaktır. Bu münnHbetle iz· 
mirde de merHim yapıla
caktır. 

Yarın ıaat 16,30 da halk 
cvisıde yapıl1.cak açıht tö
reııine bütOn lımirliler da
wetlidir. 

Bu törende Ticaret odası 
umumi katibi B. Turrud 
Türkoğlu bir nutuk ıöyliye
cc;ktir . 
· Haftanın devamı müdde· 
tioce parti ocakluında mub
Jelif hatipler tarafı"dan kon· 
.feranalu verilecej'i ribi mek· 
"hplerde de talebe ile eko 
nomi ve artırma hakkında 

konu,malar yapılacaktır. 
Haftaoıa det'amı müdde

tince kahvehanelerle gazi
nolmrda yı1rli mahıuller kal
Janılmuı temin edilmiıtir. 

-----o----
Odun kömü-

••! • • ru ışı 

Villyrıt, ı hrimizde men
g 1 kömürü getirilmeıi içia 
bazı teşebbüslerde bulun
muıtur. Muğla. Manisa Aydın 
Bahkeıir, Ç nakkale ve An
t lya valiliklerine telırafla 
müracaat edilerek bu mın· 
tak1tl1rda mevcut odub k6· 
mürlerinin izmlre sevki hu
ıuıunda delilette buluaal· 
ması isteumittir. Ayrıca bu 
kömürlerin ıı-etirilmeai ıçtD 
vagon da temia edilecektir. 

~ .... -o--
Vergi t hsilatı 

artıyo 
lzm'rd 11ltı ylık t&bıilit 

8 milyon liraya y kındır. Bu 
m li senenin lik 6 eyında~i 
tehsfl t geçe seneden iki 
milyon 32 bi 106 lira f zla· 
dır. ----o-...... ._. 

A a s ttin • 
ant ar 

Mllzeler mDdürü B. Sala
hıttın Kant un bir htfta· 
dan beri rahatsız olduğu ve 
evind o çık m dıiı öğrcDil· 
mivtir. Arkgdışımııe g-eçmiş 
olsun deriı:. 

K ru ~ eyv'"" 
stok arı 

Kum meyve ibtiy~çlerı 
birliği id re heyeti l,ir top· 
lantı y pmışhr. izmirde meY· 
cut incır •e üzfıaı ıtokluı 
tespit eclilmektodir. 

A m M""• 

--o-- • Spor işleri 
hakkınd 

P.ıifik Okyano11uıdaki Ha-' 

Vali 8. Fuat Tukul düa 
akşam beden terbiyesi bölge 
merkeziae ıiderek bölge aı 
ltaıkaaı ve bir kısım ajunlar 
ve beden terbiyesi öluetmeu• 

J leriyJe ıeç Yakte kadar gl
aln umumi ıpor ·fa111iyetleri 

( laakkında rör81mli1, yapıl
mHı Jizım g-elen iılor ve 
tesiıler hakkında •likadar
lara d~rektifler yermiıtlr. 

Bun• nazaran AIHncak 
11h111aın biiyik ıpo. teza
htırleriae mtisait olacak şe· 
kilde tadil ve tamiri, Güzel
yalı ıabHının iıtimlak iıleri, 
bölgede yenide kurulan fen 
daireıioin teşkilitlanduılması 
yakın zımand4 ikmal edile
cektir. 

- ...... _....., 

Bir •• muracaat 
ve imkansızlık 

Bir kömür taciri belediye
ye müracaatla F etbiyedea 
motörle talnibea 150 ton 
kömür getirecej'i11j. buaua 
mnot teminine baih olda-

iunu bildirmiıtir. Belediy• 
ba iıle alikad r olmaı, fa· 
kat iaıe müdlrlüğft •enua
ta uymadığı için bu motöre 
mızot temiı:ı cdememiıtir. ------0--.... UID" 

Platin vapuru 
yüzdü 

Anba11oda yanııa çıkmıı 
olan Plitia ıilebinde mev
cad btlt&n ticari m•llar tab
liye edilmiı ve Yapur kendi 
keı.ıdioi ylizdürmiye muHf
f ak olınaıtur. 

--... --
Manifatura 
Tevziatı 

Sümcrb ok umum mftdilr· 
lüiü# fabrfüalarının iıtib1al
lerini keudi satış puarları 
arasında tevzi ederken lttan· 
bula ylizde yirmi beı, lımi
re yüzde dokuı buçuk niı· 
betinde ayı1mışbr. lzmir, Ma
nisa, Afyon ve Aat lya vi
liyctleri hı.slkı bu aiıbottea 
faydalanacaktır. 

vai adaları, ıarkJa rarbi ilk 
birleıtirea adalardır. Bunlar 
3800 kilometre bir saha &ze
rinde uzanırlar. Aııl takım 
adalar, 8 tanedir. Ve banlar• 
ıimal• doj'ru bir yıiJD k6çük 
adalardardıa bir .kuyruk bai· 
hdır. 

j ıponların taarrur ettikleri 
Perai Habour bu takım ada
lardan Chhuda bulunmakta
dır. Takım adaların merkezi 
106,600 nilfuılu Honoludur. 
Kilo~otrekareye 22 nüfftı 
düımektcdir. Ahalinin yüzde 
63 ünü Jıpoalar, Filipinliler 
ve Çinliler teşkil eder. 

Gariptir ki, burada Aıor 
adalarından relmİf Ye ziraat 
iılerine ablmıı Porteıizliler 
de Yardır. Harpte11 evvelki 

iatatildere rlre, Amerikalılar 
aacak ba alfuıuıa tıçte birini 
teıkil eder. 

Reıakli ırkıa f ,.zıarıiı yü· 
ziiaden takım adalar, bir 
devlet deiif, f •k•t yıloız 
delegeıiain Aınerikın kon· 
greıiııde aacak iıtiıu• reyi 
olan arazi telikki edilmiıtir. 

Takım adala11 bir umumi 
vali tirMfından idare olunur. 
Kanunları m•hallidir. Bir 
iyan ve bir m&messiller mec
lisi vardır. Ha\'ai adaları bil· 
bassa koyualuiyfa metbu:-
dur. Meyvacıhk çok ilerde· 
dir. 

Muz.lan, aıaaaHları, armut· 
farı çok taaıamııtar. Yalnız 

Hoaoluluda, yaıın 8·9milyon 
kuru anaou ihraç eden bir 
koıasene fabrikası va dır. 
Faknt Haval adalannıa •• 
meıbur ııiraati ı•ker kamı
şıdır. 

Kübı. hindiıtan, Cava ve 
Brezilyadan sonra ıeker ıa
nayiind S iaci gelmoktedir. 
lielimi çok güz ıdir. Baııdıo 
dolayı Hav i •daları seaeaia 
bemea ber ayıoda tııdıt çe· 
ker. 

Buedau ltaılıa içerdeki 
yollHda çok ıeliım;ıur. 597 
kilometrelik demiryota var· 
dır. 

Bundeıı baıkıı 1074 kilo
metrelik hatlarda ayrıcı bft· 
yük çiftlikltsrln yetiıtirdiii 
maddelerin sevkiode kulla· 
nılaıaktadar. 

Dr. Fahri Işık 

Eğer he1 mıntakaya ve 
bahusus lstanbulla lımire ay
rılan niabetler nüfuı keaafe· 
tiyle llçülüp takdir edilmiı 
olsaydı, ayrılaa niabetletln 
bambaşka olm aı icap ede · 
cekli. 

inalı Momlekeı bı.cteaeıi 
ontken mütehnum 

Rontken ·..e Elelıtvk teda,.ısı 
ra ıhı. Udnel B yler Sokak 

' •• ' • c "0' ~ı: 

f Y 
eı • . : 
ı 

Ni SiNEMADA 
Umumun Isteğile 
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J VE iLK DEFA 1 
i Amuns z Mücadele 
ıseaaılar. 12.30- 2.15· S.15- 8.15te. Cumarteıl, pazar 9.30 deı 

HiKAYE 

KiBAR 
BiR 

KÖPIE 
-1-

y ağmurlu ve ,.,.ıs 
akıamdı. 

lstaıyoa lolıaata11•~- ~ 
hiı bir k•labalık vı,.. 
1abada baıka lok•_,. 
dığı için zenıia, orl' 
fakir hep ltir aradı 
içiyorlardı. 

Etrafındakilere •• _,.. 
yea viıki ıarap ıılP'
zengin bir tlccarı• 
yanında iki reji kolc ... 
sö,üıii yiyor, bit 1 
çorba içerkeıa bir :...a 
defterine hesaplar k•r" 
abbani ıarıkh bir dı 
esnafın kar111ıad• ~ 
renç zallit mltemacU1..
kala1ıp eileaiyerlırd•· 

Fakat ba ·akı•• 
ranonları bilba11• ltlr 
rikah rrabuaaa etı• 
pıtrYane ıibl dlalJ 
Oolar kadııalı erkekli 
kiıiydiler.. -

Maamafila onlara ~ 
kişide11 ibaretti. de• 
doğra olmazdı. 

ÇftakB aralarınd• 1911 
köpek vardı ki i••• 
&lyade ikram rlrl ~ 

pek maHDID b••· "" 
ıandalyeye oturm•I"°....._ 
de boı bir tabak • ..--

Amerikalılar 1••~ 
ken o vakar bir ta••' 
rayor, ta'-aklardakl 
lere ideta ademi t•• 
bakıyorda. 

Köpeiia ıoluadı ıf 
bir ihti1ar li:adı• o 
da. 

Reji kolca)arı•d•• 
&tekine: · l 

- Yaba, bu klp•k iJ' 
ba kadının akraba•• 
olacak, dedi. 

Öteki: f 
- Nereden anladı• 
Diye •ordu. 
- Hiç Hnki ıarıta.rt 

biriae ço beoıiy ttl ~·~ 
Ba muhavereyi lıid 

ıa komıuları kalals•ll' 
ılUd&Jer .• 

Filhakika ıcl•• 
ıöylediil doiıu idi. ~ ll: 
kadının kocam•• do•rt 
fuı, kısa boynu, dl ~ 
•tzı, kıvrak çeaeıi il• ~lf "I 
ria bııı ara111cla ·•

1 

benıeyİf vardı. ~ 

Kadın ara ıır• o•• ft!. 
mak için bııını bıı••~ " 
laıtırdıkça yavaf ı•• 
naıuyorlar 11nıhrdı .• 

Bir aralık Amerikıh bit 
biri köp• ila lalli' '1dl J 
pnçua ••,..a• 111 • ,·d,ıi 
tlru .... .U,I• . " bİt" 
IHra k.-U•la••o. ti'. 
-"ta et.un Fr111e0'.,ır 
.... a sert bir ıeıl• 
ı&yledi .• 
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ICOçuK 
lf ABERLER 

--._..o----

jÖilret e hı· 
yioi Ye becayiş 

---o----

• 
ır v 
~htik~ d n 

--h ô oldu 
-o,--

O ta ve ıç 
anadolud 

-----o----

11 linci Klaua ''ti 

/ Ortaşarktaki 
· Britanya ka. 

~ "IJ,._t Yaldlliii Amerika· 
._1~ l•tirtilmiı eJaa pua•k 
,, •ı.rlai deier paba11na 
~it•lcıitle P•••k ekicilere 

ıtaaııtır. 
, 1' 1 Rize Ye çeYreıi•lleki 
. ı. 1 ttrlalarından elde etli-

-~ ~•Jlln• iıl•••Hİ•i ta· 
~ f Çf11 bu bllıcde yerli 
~ lltrla ça7 fabrikaları ku-

Hak•k •aı••lın•claa la· 
mail Hakin Am riluın kız 
kolleji Tiirkçe Ye yıudbitgi!İ 
iiıetmeuJijiae, . Hakkı Balı 
Para •.Y•İ okul aosyolojf öi~ 
retmtialla-iac, teyia edilmii· 
Jertlir. 

Sabahat Bayrudoıl• hu· 
ıusl ' denim okul Türkçe 
iiret~enliilne, Hamdi Ökçe 
ayaı okul mAtematik öğıct· 
mealiiiAe Adil P kcr ayni 
ckul Almınca öğı tmenliği· 

ne, .iıfll Konu ayni okul be
den terbiyesi öğretmenliğine, 
Peribuı 0Jg11ç eni okıH fi· 
zik öj'ıetmenliğine tayin edil· 
mitlerdir. 

Ankara - Ham m önün· 
de Gündoğdu· ıok ğrnda 9 
uuauir lı ev s hibi Şer af et· 
tin büker milli korurım k • 
Dun••u. kir mukmvele erine 
dair b kl'imlerine ykm h • 
reketindeo doi yı dün 3ürı
Asliye cc.za b-khdiğince 
mahkum edilmiştir. 

Oıta ve iç Ao dolud ıitl
detli soğuk olduğu baber 
verilivor. Afyonda k r kıahn· 
lığı 50 • 60 s atim dercce
.. indcdir. Bu yüzden tr nler
de gecikmeler :.görOJiyor. 
Bandırma heyeti iyidir. 

ra gihının 
tebliği 

Kahire - Orta t•rktalrl 
Britauya kuvr~tleri umumi 
karara-ahının tebliği: 

Her ne kadar TobrukuD 
batıııDdc düşman bili kuv· 
vetli bulunuyorsa da T obruk
bki Britanya kuvvetleri ce. 
ııup do - udıa gelen cenup 
Afıik ve Hint kıtalarf7le 
uirleşmişlerdir. 

111•1cttdır. 
b 1 Adli1e Yokilliii Dalamıa 

1 ''•t ziraat iıletmeleri ku· 
., ••• Y•aiden -!00 mah · 
•• "•• liaderUmoaiae karar 

'llliıt• 

' 

ır. 

Lı' Dahiliye vekilUii irdok 
""·•··; • 1 -- ... ••ydaaraıa reaıı •• 

~ '-I ••l laıkluadaki teklifi ia· 
i"'•ktedir. 
~ l)•Giı taııllarıada• hı
~ )tlereı alıamılrh elaa 
~ ~11• reımiai• aaııl aha•· 
~.~ lltraakallt •• DalaUiy• 
~L flJ,,ı araaıada rl••ı•I· 

•ltdlr. 

----
ıt ı11uıı ekim ıorı 
l tlftllklerkuruıuuor 

~"••t v::~Uii tle•lıt 
~ •tıı. 1apılması içi• 
' • 1c.,., r•r•rf nc• y•r· 
~ laır çok yerleriade y•ni 
~tr k.,•ıktadır. Bu 
~ Dalama• ılftlifl ı•· 
\ tU1111, Eıklı•hirde 'O 
~ dga.lınllk Belllor çifHıl 
~ ~"lh•auı •• re7haai7otlo 
~I " dlotlmllk yeal lllr 
·~ ~ karulmuıtar. Zirmat 
S lliıı imkAa balelakıa 
~ ılftUkler ••1tl••• ;ı•· 
"~tir. 

~ıtt;dbir tor -
~ıcu ıakalındı 

\ı_., it,- Y apılia ar•ıtır
\1 •o•antla ı•lııırimlıia 
~11 •••ifataracalaraa· 
~ •li1J,de 9ok •illi• 

tda ıaldı •11a laalaa
lta t, S.çla t••kif etlilerek 

11da talaklkata ltıılaa• 
•• 

f Dejir•eıulerenia GI 
mitidir köyl iiretm !\İ Is· 
mail O.aoil•k Trasça köyiS 
ljHtmeaJltiae, Urla merkez 

lliriaci elr•I baılf rat••ni 
Hilmi ı,ı.aala Nf enemea • 

EmirUem ki1I lfr•tmeni 
Alp Tekia luoıyiı edllmiı· 

ferdir. 
_ ..... 19--

Sarhoıluk ve 
eve taarruz 

--o-
Karaatin 188 ci sokak 

h etara• Mastafa oilu Ga
İf p, ıarlaoı olduıa lıalde ha 

oila Sıyfiain evine taarruz 
ve teladit ettiii tikiyet edil· 
ait •• ı•clu yakalan1rak 
mıılaat ıuç nllıt Hrakoıı 
yapalmıı •• a•lfy•ye tulim 
edilmiıtlr • 

SAYIN MUŞ
TERILERIME 
Yan•a dolayfıil• harap 

ellla dikkinuınn yı idea 
h;şaaı•• katlar muYakkate 
laOklaıot keca;ı kıarıııınd& 
ılmerba•k ya•mda B. Sami 
kuatlra tfearethı esin• D k· 
lıtWjimi •ulater•• Dl şt • 
rllerl•• arı eylerim. 

MilH Piyınro Bil tl~ri 
ye Pal Bayii 

Ali Ke.SJ~I 8ıali 

l - A Si esıaımdul2 lcl. ~iıı••ı ...-.A M CiıuH aati• 1 rfl • ıtıb.r ı 
--iYea •ık filainin laaklki kabramauı, emcalıiz aıtiat ı 
l.._l•ure1ıce OHvlerin Greer Gar1on ile . . ı 
~e ,. i d•tı lk' 'ı 1ılse1eri, Hnenia malateıem fılmı ı 

yev r ı ıoc 'd AND ,. 

4L TJN HAL A PP~ejudicı : 

\~'''t: 1-3-5-7-9da camırteıi pazar 11 de bı~l rı 
Hıa ilk matine ucaı seans ı 

lngilizc• öıUi ı 

1 BAHAR ME' Etil Tauuaredei 
lltına Durbiıı .. l{ay Fr nc·si 

ve Atk Ve Şlbret 
\ HARRY BAUR t 

\iıaeltr: Aık ve şöhret 1 . .!0 - 4 45 - 8.00 f 
Bahar Meleti 3 CO -- '.15 - 9.30 ı 

,_tteıl • pınr rttnleri 11.45 clı ifAY aeanıı. ç 

Şernfettio bü~er evinin 
birinci lt tıra 1939 yılında 
birisine kiraya vermiş ve 
y~phğı wukav lede su p r · 
sı He tenvirat ve tenzifd 
bedellt)rini kfndi üzerine al
mıştır. 

H lbu i E n kir cı ı Mu· 
barrem ile y pmıı olduğ 
mukav led 1,5 lira totan 
eyhk H p rası il tanzifat 
1'1 tenYirat h d llırhıi bu 
kira•y• yiklemf,tir. 

Bu aokta yapılan muha
keae aıtlc: sinde ı pıt eldu-
i•adea Şer fetti Blker 
milli korunma kanaDunua 
30 ve 58 inci Maddelerine 
aykm buekctind n dol yı 
438 Hra eğır par c~zaııı.a 
mahk6m edilmİ§tir. 

--o--
ıeuf halinde 
uakalandılar 

• 
Etr rcı Mehmet K raelie· 

riu vine bir bnnkın yapıl
mıırır. Bir kil• 20 ırr m es· 
r r laulum11uıtar. Ayni ZA· 

mıınd• ba c•da esrar çeker
kon 98 keyf b liado OUIDD8D 

Ab•et Yapıçı ve M hmet 
Demi:tır n y kala"mıol r· 
thr. 

ömü d 
sabun istihsalı 

Aimeoyada b yilk harp
ten l.eri p refhıden sabun 
yıpıJması tecr bo diliyor. 
Son zamaalıud Alma kim
yaıerlorioio ba yoldaki le c· 
rü\tslcri muvcft luy tle ııc-

ticel nmiıtir. Daha 1921 yı
lınd Alman kimya e tiUisü 
p2r finden abun ialib alini 
kendi firması uaınnı tıuh-
hüt tlirmişli. Bu enablGwüa 
bıışında bulun n kiişif K rl 
Boş, maden öm rü1:1den iı
tihool cttiii p raff i, s bu· 
nua bışlıcı terkibi teşki1 
eden yoğlı h mııat çevir
miştir. Bu suretle en titüde 
bildiğimiz sabuo, sun'i su· 
rette eldı. edilrni~tir. Kim 
figer Kıırl Boş, 1928 de 
su 'i usulde y&ğh b mız t 
iıtıbsali içia biı f ı1brilm liuF· 
muştur f 4kat o ıern nl r 
Alı:neny·da. ibt'y .. cı karşıh
yacak mikd&rd parafin el· 
de edilu.eai g ~~tü, bu :se
beple su.ı.1'i s bur. yQpılrurıı· 

yordu. 
Nilııy t 1937 do yukuı· 

d ismi ,eçeo en tit , pa· 

----o--...._ 
ı sızı 

Keçeçiler Şükrü urçoghı 
bu1v rında sa gır ~zadelerin 
İiDŞEıfitında çalış.en M hmet 
oglu Ahmcdin 22 det beş 
Çimento çuvalının r ç !arken 
McrslDli olup burgda yeri o1-
mıyaı: Selim ogfu ahnıet ya· 
knl nmış ve b kkında tutu· 
120 :uıblt v rakosile ı:dliyeye 
teılim 6diJmiş v• tevkifi 
cihetine gidilmiştir. 

Al11ncak su şirketinde 
uıta bışı buea oglu H lil 
ayni yerde kav s Yuıuf og
lu SOlcymau adındaki kiıi
lcr cıirkete ait kurşuu boru· 
1 rı çalıp tcuekeci Polikarpe 
ntbklan ıikiyet dilmiı ve 
dükkınıuda:yepıl n aramada 
60 kilo karıuo boru bula
nar k alınmıı v tcbkikıta 
başleumııtır. 

- --
Çuva dolus 

banknot 
Lı Palmaslı fakir bir iı· 

panyol balıkçısı balak avlar· 
ken Teaerifa yanında ağı ile 
sudan agır bir çuvıl çıkar
mıştır. Bahkcı cuvalı acınca 
gznı k dar ispanya ban· 

ka .. u.a it b ckaııotlarla dola 
oldugunu görmüştür. iyice 
ve sa gr.çmeı surette saral
dıgmdon b okanotl r bozul-
m;;mışhr B lıkcı sevlocinden 
az kalsın bayıl c kmış ~rtak 
fakirlikten •e bahkçılıktan 
kurtuluyorum diyerek hem n 
köy polisine koımuş ve bul
dugu çuval dolusu banka· 

notl rı teslim etmiıtir, Bu 
dürüst ve ilic~nıp hıreke
tiy1e kendiıine büyült bir 
babıiş veya bankanotlardan 
bir kısmı verilir diye sevin
cinden yerinde duramıyor
moı . 

Nihayet bank notlu tet
kik edilmiş ve keııdisir.e 
bunJ rın sahici oldugu bil
dirilmiş Balıkçı bunun üze
rine tl b ziyade sevioıni§I 
fokd sayıcı olm 1 no r g
men b nkanotlaran çoktan 
piyıı.sadan çckiJdfği bu ıu
retle ieçmez oldugu bildi· 
rilince balıkçnn.J biltün 
ümidJeri sevinci suya düı· 
müşUlr. 

------~---
refini ucuı ve kol y bir nu
rette taş köınüründerı elde 
etmf ğe muveff k olmuştur. 
Bu ıurd1e bund our sa~ 
bun y pmiık içiu yab ncı 
m mi ketlerin yağ veren 
nebatı uranmıyaııcaktır. 

Bu suretle T obruk aıuha· 
s raaı ka~dırılmış ve doiu 
ile mü od kale yolları ıçılı1ııı. 
tır. 

Dünkü tebliide :. bildirildi. 
ği gibi düşmanın batıya 
dogra b reketleri şimdi ha· 
va kuvvetlerilftiıin L iıbirlifi 
ile kara kuvvetlerimizin ıid
detli baskısı altında çai»uk
laşmııtır. 

Düşmanın geri kalao zırh· 
lı kuvvetleri batıya dofra 
yapılıan bu hareketi keçele
mege gayret ehnektediı. 
Dün 20 kadu dlişman t ... 
kı tarafından bir karıı hl
cum yapılmıştır. D&ımaaıa 
bu hücumu piiık&rt&lmlf 
ve iki tanki tahrip eclilmlt· 
tir. 

Efaden diiıman tarafıadaa 
bö,altılmıı olarak balaaaı11f· 
tur. 

Eladenden cenup batıya 
doğru hareket eden lrollan
mız bütila gün dOıman &ze
rinde baskınlarını mab~faza 
et<1'işler düımıa kayıplar 
verdirmit!er ve bir : miktar 
esir almışlardır. 

El denin hemen cenubqa. 
da bir piyade kolu babya 
doğru pilıkürt61mnı 90 ba 
koI ğır kayıplar vermiıtir. 
c~nup Afrika zırhlı otom

0
• 

bili rile Britanya ve Hiatli 
seyyar kolları ayni zama•cla 
Acromaya do&-ru harekete 
gcç~rek diişmanıa ••i kaaa. 
dnu çevirmiılerdir. 

Bardiya Tobruk yola thna 
Jiadeki temiılik hareketle
rine devam edilmiıtir. Bar
diya ile T obruk arıııada 
yarı yolda bulunan . gambat 
ta düşm nın kurtiuia bly&k 
i~;e merke:ılerinln iıral edU. 
diği şimdi teyit edilaıiıtir. 
Temizleme hareketleri eıaa. 
ıınd bir Alman tamir ataı. 
yeeinde bıralnlmıı 27 taak 
bulunmuşlar. 

Tobrak yakınında ıabilcle 
bir düşman hastanesi etra
fında dıv1rlarda ıa i•teai). 
diğini ifade eden bazı yaıı. 
lar görülmüştür. 

• Dünkü .. hıuekittq Elduda
nıo bir koç mil bıhsnıdılSI 
Atman bll'P esiri ahamııtar. 

-----------------Cilt ve Zührevi Ha1tahldar7' 
Mütehauııı 

DOKTOR 

ih Sonad 
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ıtaıuanıa a .Göre 
Roma ( .~) - it lya teb· 
i: Solhım kcıiminde m v· 
erimize k rşı düşman b s-
11 ıiddetler.miştir. Tobru· 
• cenubund muh re ter 
vam ediyor. Burlida dDş· 
ınıa zırhlı birlikleri yok 
lilmiıtir. 
Hava muh reb 1.rinde{19) 
tı.ıaan tayyaresi düşllrül· 
ııt&r. 
Bunların 13 ü yeni ltalyaıı 
rcı tayyareleri tıar fınd a 
hrip edilmiştir.Öteki 6ıını 
ima& aAcıları düşürm6şlcr· 
ir. 
8 ltalyan tayy resi üsleri· 
ı dönmemişlerdir. 
Düşman tayyareleri Derne 

a Bardiyayı bomb rdım11n 
tmiılerdir. 

Jir as 
karm 

r çı

h 
Manila ( a.a ) - Mah ili 

oliı makamlarının bildirdi· 
lae ıCSre J aponlu d'lmaoma 
ı bava ku•vetlerinia yardı
ılyla Luıon a ıasıaa iki aok· 
ıdaa ıHker çıkarm ğa ma
affak olmuılardır. 

• .aganro2 us-
larda d v• 

21 
Berlin ( a. ) - T genro· 

ıu• Bolı vlkler tar fnıd n 
r•ri ahnJıiı haberi at'i ole· 
ak yalanı om kt dır. S li· 
aiyetli kaynnkl vda bildiril
litiae aıöre bu haberde tıp· 
lu Bolıevikleria M tidopol 
lıtlkımetiısde il tledilılcri 
aaberi gibi uydurm du. T • 
taaroğan babsıod ki \>ütü 
topraklar Almaolunı eliade 
ltalaamaktadır. 

Alm n 
Kayır.i ar 
Manila (a. ) - J•poıı bom· 

ba tayyare) ri Nichols Fort 
Villam Mıcklnley tayy re 
meydanı rı Mllso deniz ve 
hava Gel ri etrafında f li
yette buluumuıl rd1r. 

Londra Moıkov r dyo u
ıaaua fevkalide ol r k ver
diii bir h bere göre Sovyet 
lut•lara Oreliııı doğusunda 

1 
Fletai geri almıılsrdır. Fi ts 
ilkklnunun bı nıdn Alm .ıa· 

1 
Jar tar1fından işgal ediimişti. · 
Cereya ed a mu 1r bed 
iki Alman tlim nl tam miylcı 
imha edllmiıtir. 

Almaa kayıpl n 12000 ölü 
•• yaralıd1r. 

• 
pıy S Si 

Buıtın Ihı piy s ıı öy· 
ledfr: 

Reıat - 2770 
Hamit- 2650 
Aıiz - 2575 
Halkala- 2500 

1 mat 

• 

IHiLilN !mlı) l 11 l111ct Ki11u11 1 '" J 
----==;j 

Almanlara Göre 
DYO· TEL LER 8 rli ,{ . )-Alman tebli· 

gi: Şimdi Afıik d şiddetli 
muh rehelcr dev m etmek
tedir. Alman ve İtalyan ıtuko 
tayyareleri mot6rlü düımao 
kuvya;tJ riyle fogili2 kartı 
koyma mevzileti mlle11ir bir 
ıelilde bombardım n etmiı· 
lerdir. Alm n vcılan tara
fıod n Tobruk civanr;da 
dliımanın S .. vcı t&yyueai 
düşürülmüıtür. 

'Ruzvelt şunla- Beşı ci koldan Bir ltalyan 'V 

rı da söyledi 1istifade ettiler puro batırıl b 
M ili ( ) R Roma (a.a) - ltalyaa t• 

Radyo ı•zeteaiade: an •·• - eımen 
1936 da Mo1101inia Habe· bildirildiğine göre Japonlar Jiğ:~OOO) IDsıiliz eıiri il• Li 

ıistaaı arkadan .,. babertia· Luıoıı adasına aıkeı çıkar- yadan relen bir ltaly~D ,. 
ce vurduguou Hitleria l 938 çıkarm kta beıi~ci koltlan puru Yunan ıabilleri açıkl• 
de Çekoılovakyayı 939 da lıtlfad etmlıterdır. • randa torpillenmiıtir. 

BerHn, ( . )- Alman Polonyavı 1.efrika Hollanda Bunlar J•p.oa ıkerlerıne kol 
J r h Uf t 1 J k t Doniıe d6kilenlerha 

ve Dar&im rkıyı Norveçi ve mu te yası a r a ~· er tanlmaaına devam adi1a1• mahfilleri da dü k Alm n 
tebligi h ında d aiJiyor ki 
Dogu ceph ıindo m b ili 

940 ·dıı Yogoılavya ye Yuaa- hedefleri göstermiılerdır. 
L d 'b hll tedir, 

nistan eıdigini ıöylemiı ve ozo • asına ava · ----------
bir kaç h rekett D başka 
bir şey olm mııtır. Ru11 kışı 
geniş ölçüd t rruza elve
rişli degildir. Hava tartlara 
milsait olm dlgındaa Alman 
b şkamandanhgı ta rıuı 
hareketini r durdurmootur. 
M amıfi c phe büsbütün 
boş kalmıy ev • mahdut h • 
reketl r yapılaç ktır. Düı· 
m nın kartı bucumlarına 
karşı koymak içia kıt farı
mız tamamc uyarı.ıktır. 

Eski eferlerd olduıu ıibi 
kış uykuıun d hamıyacak
tır. 

ıesiai yllkselterek biz timdi cumu Y pılmıttır. 
igia içindeyiz; her Amerikalı M nillaya ilk defa olarak Pasifik 
ayrı ayrı bıubın içindedir. düşman t y~arele~i dlia gece 
Eyi haberleri payl ıhğımıı hücum ctmıvlcrdar. 
ğibi kötü b berlerl de pay· -----

----o----
"K. 

in 
g Jo j'' 
zı hlıs. 
batı 

To yo ( • ) - ReamliD 
bi!dirildiiino köre unk w rk 
logillz fiJoaur.ıu11 mun kıemı 
ile y pılen t m ata Mslaya 
11abillerinde Kicg Jorj lagi
liz ı ffı harp gemisinin da 
batmış olm ı muhtemeldir. 

laşıc~ıız F ·at bir çoga 
düşm u k yn ki rıodan çı· 

kan haberlere inanma k 
li21mdır. ba cümle ea o!a· 
rak JaponlarıR Pasifikte de· 
ois lhtlial61ilall elde ettigiai 
dair ıelea b berler yalaa ve 
propoıa ndsdır.,, demtı" yer 
1fizllnden ıilioip ablma11 ge· 
ıeken yalnız J apoalar değil 
blltüm •iyaıi zorbalık oldu
ıun11 Amerika ın iıtilicı 
elmadıgını ve harp lateme· 
diğir.i barbı aevmedfgiai ili 
y etmiş ve bilb111111 A•;upa 
ve oıak doiu arası•daki 
ııkı b.ıiı belirtmiştir. 

merika 
Durmıy cak 
V sşiugtoa ( a.a ) - Reiı 

Ruıvelt Sovyet Elçiıiae ver· 
diğt cevapta Amorik srirdiii 
harbe ra;me• y~rdım Ruı· 
yaya yardım da devam ede
cektir. demiştir: 

lzm i t Mü akabe komis
"""' ........ 10 ğinden: 

18·8 1941 tsrihiode Yüksek Tic ret Vekildi tar fından 
ı ğıd gösterildiği şekilde te bit edilen pRmuk ve çiğit 

fi tlE:rinia yü ·11eltilsceği llmidiyle bir kıınm p mu mfiıtsh· 
il ve bilh s111 t&cirlGrioirı olleriade mil tcıttuklah haber 
hrımıtttır. 
Bu def Yükıek Tic ret Vekiletinden alınan bir emirde 

bütün m bsul mcv imi dev mnıc muteber olm k kaydiyle 
tesbit dilmiş ol t! bu fi tlerde bir değiıiklik yapılmıy ca· 
ğı ve m za fiatlerJn c ri olacağı bildirilm ktcdir. 

Fia e : 
1} Birinci K!evlıautl 70; ikinci Ki vl r.d 67,S; k pu m h 

(dağ ve koz cı m il rı d bil) 64; piy sa parlağı 58,5; pi· 
y H temizi 56: birinci A ·ala 75; ·ikinci Akcla 71,S; tiçl1u· 
cü Ak 1 68; ş mpa~y 63; Erede birinci yerli 66,5 ve 
ikicci yerli 61,25 kurDthır. 

2) Yu nrıd ki fiatler Çukurov:o11u Adanı, Tanuı ve 
Mor ıo, v Egenin lzmir ve N zUH merkezlerinde bir kilo 
çn çırlenmı§, fa t balyı:alanmamış pamuiun dökme az mi 
Hh fi tJ idir. 

3) Bu merkezleri ihtiva eden i tihsal mıntakalarıoıa ıı:a· 
mt fi tleri le, birinci fıkrltds yıızılı es ı m~rkezlerdcn p • 
mu 1 a bil6mum istlhl k merkeızlerinia azami fimtleri, ha· 
İki nakliye mur fi rınıa t ı zili v ya il&v ıi sar tiyle bu~ 

lun cekhr. 
4) ikinci fı d y zıh i Ubnl merkezi rhıdo d6kme hı· 

llnde bir ilo Klcvl nd çiğidinia azami füali 6,75; Akal 
ç ğıdl 7,5 ve y rli çiğidi 6 kuruıtur. 

Keyfiyet al ·kohl rın me16mu olmak Gzere illo oluaur. 

A rikaya 
ağl lı 

Moratovideo,(a.a)- Mebu
.. n mccliıbıde Kolarodo 
mobttdaraaın iki teklifi kabul 
odilmiıtir. Bu teklifler fUD· 

lardır: 
1 - oBirleıik Amorikaya 

ıevıi hiıleriai bildiren blı 

telır fın çekilıneıi. 
2 - icra ka•etleri tua· 

fmdan birleıik ,.,.Amerikanın 
ıayri mabat ip ligi hakkında 
verilen kar nn t nlp dil· 

eıi. 

---o,---
iki tarafın da 
kayıbı büyük 

Mani1111 1 (a.11.) - Ameri· 
kan aıkeı i ı&ıcDsli ıen mu
b1:rebelerde iki tarıfıa da 
kayıpları ğır olduianu ıay
lemiıtir. Siviller Mınillayı 
tenliye etmekt dirler. L•ng
ley Amerik n tayyare ıomi· 
ıiaia b sara uğr&dığı y•laa · 
dır. Gemi 11puıflam Ma .. 
niilada bnlunmaktQdır. 

--c--
1 2 
Fut 

z 
olcuları 

latcnbul - Cumartesi ve 
paı. r günleri latuıbulda Fe· 
ncı:rb hçe ve Gel tasrayla 2 
maç yapacı ~ o1ao logiliz 
profeayoue1 tak.ımı bazünkü 
treni Ank r dan gelmiştir. 

Mi11firl re b6ketler verllmft· 
tir. 1 giliz futbolcula11 To· 
kathyaa inmlıldrdir. 

-o-

Japon 
Kayıpları 

Tokyo (•.•) - Jepon de· 
nlz kavv tlerl umumi karar
s:ihının tebUii: 

Jepooy Amerika ve Brt .. 
t nya ile harbe ~irdiğladcıı 
beri Jıpoo d uiı uvvetleri 
58 tayyare kaybetmiılerae de 
hiç bir jllpOD harp romiei 
bıtm mı;tır. 

Amerika Harp Kablo• 
Toplan ılı 

• n • Vaşington, (a.a)-B. " 11 

Yelt apaa11zın harp kabi• 
sini beyaz nrayda bir to 
lanbya davet edilmiıtir. 
Buenoı Aireı, (a.•) 

B•hriy• N ızırhiı P D AtJJ 
rikan aalaımaııaa ı&r• b•' 
ıemilerloin Arjaatla ıelaill 
boyunca deniye ıcıaaelerl 
emretmiıtir. Ticaret fil 
normal · f •aliyetlae de•• 
etmektedir. 

V ııiagton, (a.a)-M ,IC 
del Hal bütilo ~Amerik 
Camhuriy tleri Hariciye ti• 
zırlunıın s~- k&aaa lı•' 
anıda bir toplantı yap 
Riodo Janelroya dl•et • 

• diklerini bildirmlıtlr. ~la 
Çinliler Taarruza Bw-

1 
Singapar, (•:•)- ~l•I, 

p11rda çikın SınclıevJitl' f 
ıazetesiao gelea tell" 
ıöre Maıeııl Ç•a K•J 
kio Kova11tangdaki Çi• 
duıa Ho11g "'Ko•g• t••'' 
etmekte olan Japon kafi 
leriae arkadan hucum• bl 
lamı ıtır. Çinliler ayni ııoı• 
da K•ntooa kuııda bir f 
ıırtma hareketi yıpmakt• 1 

lki lagiliz Harp Gedl 
Batb 

Lundra,(a. )-Ioıiliı ~ 
rlyo Naıırhğıuın tebl~ 

M leıyaya yapıla>• 
olan J pon tıarıuıı:uı• lı ~ 
lıuekctlerde bolaaar 
Amiral Slr TomphllUP 
b adırasını taşıyab Pıi•' 
Valeı gemisiyle ReP0 

remi inin batm•• - oldol 

d ir Siııgapurdan haber '"' 
dığını bıbriye naınlıj'ı 
dirmekle müteesairdfr. 
iki geminin b va bucoıl' 
riyle batbııaı iddia ed••b 
pon resmi teblijiııdeJI 
kaca elde tıflilit yo~ 

Nevyo k 
Cıvarı da 

Nevyork ( .ı) - V••'' 
tonda reımen verJJcıO 

•'' haberde dUfmftD tıyY 

rlnla Ncvyorka iki 11ıtd 
nf.,de bulundukları bil 
mektedir. 

· Milli nıyaneo bi t zı ( Saadet ) Ç r~kkapı Poli 
• ... :;ıt~ Olil ER 

c kcnıd 
ef ef tıDI e 


