
Amerika İ§ 
baıındal --o--

.i lllerika•a seçm• kıt'alar 
" komutanıaın, .. konrre 19· 
'4 1•ıındaki btıtna ıailam 
tt~tlderi ıilib alh•• çağır· 
~ kararanı kıbal eder 
~llatı Amerlkat!ıD 7 mi yo!'l~ 
~ l:air ordu •ticude geti
~iini" ai1Jemeıi yeni 
~'-1•Dın yeni umumi harp 
~kında aaıal bııarJanmık 

~•tiade olduiunu pek a~ık 
•tarelte ıöıtermektedır. 

ı._ 411aerikaaın Jıponlar tarı· 
"•• 11;radıtı mlitbiı bıı· 

~_. laltüa Ameıilrahl.r iize· 
~· ılmtekler bııal ede• 
ı1.. la•ar tulrial J•pbjıD· 
~ laa kararı• ve dala• 
"-lid bam tedbirlerin alel
'ttle ahaaca;ını 'ıiphesil 
"'-tmek llaımdn. 
ı....~•• blrletik billlmıt· 
'.'ita bl,.ek vo kilçlk ıehir· 
~·· laarp bıılar baılamaı 
~ı olaaaa kor11ama •• 
~· tedbirleri de .. ıa· 
L!" ld ...... .. kerkUll~ 
._ ~lcam •• tecawlz• ut· 
~~ vmerikada harp al•J· 
~., milli müdafaa aleJ• 

"-"- bir ... 1ikseltmeio 
t\rat edec•klerl vataa baial 
~ deye teıbir Ye tedip et· 
~tea çekiamiye~ektir. 

itte baaaa içiadlr ki hırp 
~Jiiade pek büylk ter· 
'"'re ••rmıı ola• Amerl· 
~' kecamaa bir ordu 
~. ıetirmek içia de hiç 
"it luıat lıapnlauJaUktır. 

S1rrı Saalı 
.......____---~~~---------
1" o r m os e 
Adasında 

RUSLAR Son Dakika Rusl r Japon deniz 
iLERLiYOR Müttefikler m oları ataşesi ne 
stokh~;<::;-:._ Moıko· Komitesi ovalıyor diyor 

daD faildirildlğiue ıöro Rus· -- - \ ---•--
)ar Moıkova ve Leninrrad Teşekkül Mosko.4a, (• •) - Pravcla"' Berlin (a.a)-Barada bula-
capheleriad• ileriliyorlat. I~· gaz:eteıi [Mosko•a önünde aan JapoL deniz: ataıe1i be• 
gal ettikleri yerlerde birçok Ediyor bulunan Alman 3 üncü t•nk y11uatta bulunarak ~demiıtlr• 
mihlmmat •e malzeme bıra· Londrıa (a.a) _ Bütün g•· tüm oiyle 16 ıucl piyade tü- ki: 
kıyorlar. zeteler lngiliz - AmcrikaD meninin geri çekilmeğe haş· jıpon ordusu 20 senedea 

Betli• buau tevil için •u harp plitıl rn:ııo tevhidinde lmdıkluun ve R111 ku .. vet- beri baurlamiıtır. Cia raefı· 
çekilmenin bup plünı icabı irtıfak ediyorlar. Gazeteler erinin bu kuvvetleri kuu- rinde biz ·hakiki ~kuvetimi 
eld•iaaa ve bırakılan mıl· çok önemli karuların bek· leımıkla meşgul bulunduklunn meydana koymadık.Biz J•· 
z1;;oıeaio de Alman.lamı çekil· lendiğiai yazmaktadırlar. Y zm ktmdır. poııılar yirmi sene aonra ba· , 
meıindea evr l bnckılmıı T1tymiı diyor ki: -~-o--- ıımın neler gelecıiiai iti• 
lüzumıuz şeyler olduğuGu Müttefikler arasmda v •- Mal ka lD liyor ve ona göre buırla• 
ıöyliyorlar. ııagtouda bir komite teşvk- nayorduk. • Şimdi kuretlvi 

MoskoYA müdafileri iki kül edecek olursa OrAY• bir Cenub nd mi&i göstermek .ııraıı rel 
ccpbade daha 30 kilometre lngiliz nazırı gönderilecek miştir. 

l di S tJ Tokyo,(oı.o)-Jıpon umu-
ilerlemfı er r · o vye ere Rmlar ve Çialiler de ayoi 
Tula ceaub-da Almanlar şekilde hareket edecekler· mi kararğalu Malaka yarım 
ricaate devam ediyorlar. dir. adaı!!lnnı c~ı ubuna çıkanla• 

d L 
· d J2pon kuvetlerinia •iddctli 

Atmnnlar • eaıngra Ye Bu ko:niteni12 ilk vazifesi ., 
Krooıtadı bombardıman et- mlttefikler ıra1111da mlinfe· bir mukavemetle karııl111-

b taklarını fıkıt h• kukıve-
mişlerdir. Leningrad ölge- fq,it ıulh yapılmamaıı ctra· 
ıiade 23,600 tonluk bir Raı fında bir deklirasyon imza· meti kırarak dtxşman me•-
ıemiıiae isabet kaydetmiı· lımak, bu ınretle cepbemiz zileriue girmege muvaffllk 
lerdir. Japo11·Alman·ltalyan cephe- olduklarını bildiriyor. Bu 

Japonların ka· 
ra harbinde 
V aıi•ıton (a.ı) - iki gl• 

olayor ki Jıpealar Siyam ta
rafu:daa büylk bir taarruza 

· geçtiler. Buradaki ormaa· 
lakta yephklan muharebe
lerde ılrtıldlğ&ne ıöre J•
poalar cvvelctJ böy!e araıide 
de baıp içhı h11ırl ndıkluı 
aalatıh1or. 

••relerde yfi:ımeler ben· 
dek atlamalardaki bliyetle· 
leti de baDU teyit etmekte· 
dirler. japoalar bol maJıe· 
melerind•n iıtifade etmekle 
beraber Britanya bawa ka• • 
yetlerl ye bllbeua Hiatlilerhı 
•o Yeni Zelandahlaun şid· 
detli mukavemeti ile karıı
laımaktadnlar. --,o--

ıiae bir karşıhk olacaktır. muh1rcbılırde l.ir lnıillz 
zırhlı trimani yok edilmi,tir. 

Çörçilin 
Mesajı' 
Loııdra ( .a} - Baınkil 

Çörçil Ho11g • Kouıı adası 
valisine göaderdiii bir mc· 
sajda adanın Jıpoa hücum· 
larıoa muvaffakiyetle karşı 

durulmasından pek ziyada 
mtmuuu olduğunu, mukave· 
mete devam edildiği bergOn 
bizleri Zafere dGba fazla 
yaklaşhrdıitm bildirmiıtir. 

--m1--
ispanyada tet
hiıçiler~ idama 

mahkôm 
oldular 

Bertin ( a.a ) - lıpıayol 

mıltkemeleri iki komüniıti 

Dfttmııulan 20 taak 16 
t~11k k rtı koyma to)lu re 
60 xırbh oto•obil ahnmııtar. 

merika ın 
Deniz ve hava 

ziyanları 
Tokyo,(m.a)-~Bir japoa 

torpito mnkribi Filipin sula· 
rıada bir Amerika• deoiıal· 
tısı batumıştu·. 

Filipia hava m ydauların· 
da yerde 43 d6ımın tayya
resi tahrip edilmiıtir . 

Tokyo, (a.ı) - Hoa kog 
Yaliıi şehrin teılim olm111 
içia jıpo• kumarulanı :tara· 
fından düa yapılan teklifi 
reddetmiıtir. 

-----
Rusyada Hır-

idUJID m9'h\tüm e\miıtir. vat kuvvet ri 
Bunlar harp :ıamar.unda Ruı· z ( ) H t d 
yaya giderek i:İderek ftıta •~r~p •·• - •n.a . e~-
b' t db' . 'b" r t' ·ı lct reıaı, ltaıly il tt:ıkıll nnı• 

d~rketr e ışçı lg: ı ye ıı ırı - yanıbcırndı harp etmek iıe-
1 en ıonra ıpınyaya ••- . k 

d t d k b. k . t re Rasyaya gıdcce Hırvat 
~ e ere ır ço cınayc - . • 

----o .... --
Japon mec 

reisi Asyada 
• 

nızamı · 
w 

ca2ız 

kur 
diyor 

--·o--.... 
T ok.ye(a.a)-japoa aiy 

reisi Togo Koyamo ba1a 
11atta bulanarak. demiıtyls 
Ametikan ve i•giliz ~ : 
uzatmak için bütüa (carı 
baş vuruyorlar Alma• ı• 
leri asyada hakimiyetle 
idame ettirmektir. Fa 
biz aııl gayemiz olaa Aıya 
d yeai nizamı karmak 1 
biraxı evvel ~bitirmektir • 
bana cılıııy•ruz. 

---o----
Geceki Sovy 

Tebliği 
.---o---

Londra (Radyo S. 12. 
Dün ıece yar111 •etredll 
Sovyet tebliihıe göre R 
lav c phenin üç kıımıada 
taarraılarıua devam etme 
tedirler. 

Tula ceaubuada Al 
ricali boırua halini almı 

Alman kuYvetiai• ea il 
vctli olduğ• yer Kalinla 
gesidir. 

Hava kuvvetleri•iz S 
m•• tayyarcıiyle ' bin to 
luk bir iaıe r•miıiai b. 
mı şiardır. 

1 
. t"kl t i 1 d' kuvvctlerapı urarlımııtır. er ır ı p e m ı er 11. ----=-w-----•·------·-·-------...-----,-ww.._. ______ ,_, ______ ~ --··----



:zı=n=;z;;xxr:ır= m 

' -3-
, SOOden fazla , 
~til~I cemıye i 
•lan memleket 
1 Baıvekil sözünü bitirmeğe 
'akıt balmadan vücudunun 
t'ıuhtelif yerlerin be~ kur-
•• yerleıtirilmiş, ibtililcile
j• ayakkaplariyle kiri tc
lekleriadea sakınan b şve
il ba halıyı kendi k niylc 
)latmııtı. Nefes bile almağa 
•lut ltalamıyarak yere aeril-
\ltti. 
Japoayanıa dahili, ibtilil 
•J••fıdır. Ba memlekıtte
\ ihtilil cemiytlerinin ıayııı 
:tO dea az değ-ildir. Her 
)de pollı 500 den fazla sui 
\at ile karıılaşı:aaktadır. 
:Kara kı11um ,, ve " Kanlı 
1rcleıler" cemiyetleriudan 
11ka bir de " İmparstor 
~JHfı,, acllı ibtilil cemiyeti 

1ardar ki Bu cemiyetler kur
)alarıaa idam kararı gön
ırir. Ba karar idamı inf ıa 
ımar olanların kollarından 
.. lrları kanla yazılır. Baş· 
okay "Vataaişıkı cemiyeti 
rafından öldürülmüştü.Bu
ıala beraber Japonya bu 
bi 2arip ve korkunç isiıiı
ri taşıyın ibıilil ve suikast 
miyetleri çoktur. 

Bir .diplomatın 
kehanetleri 

:hı diplomatlarından a:ı:ak 
lr ıiyaai işleri mütehassın 
JO, Japon gençlerinin b ş 
.killerine suikast ettiklerini 
rendiği zaman: .. japonla
ı bu askeri ihtili\i Japon 
uri siyasetinin başlangıcı-

\ ıonudur" demişti. Bu 
reler benim değildir. Ben 
ri• Napolyoııdaı: aldım. O 
Moskova seferinin sonun 

: "Bu 21ferim Rus sef ri· 
ı bışlu•gıcnmı sonudur ,, 
ait •e:. 
- Dünyanı her t v fus " 
ııômet ordudan kuvv t 
•. Japooyada dQ unıurui 
-Dan son n• k d.u ordu 
cimetln hizmetinde idı. 

fla jıpony d bu sı z 
değiımiıti r. jıpon or· 

·,. kendi hUkfımetiııin si
•tiai takdir edecek du
ıcla değildir. Herşiyi ken· 
uf .. ına uydurmak istiyor 
oalarıc öyle 'a keri bir 
anı. vardır i bu plnn J -
araaın mtıı..-rını u c1Pık

Bu plltı y11lım: Aty )'' 
il, bfttün dftnyıız.ı ihtiva 
• hir ı•ydlr. Bu plin 

d 
Dün lıı:mirde olduju ribi 

blrço yeri rde d kmek 
buhra ı vıudı. H lbohi m•m· 
leketto buid y, ço un bu· 
lo!lduğa h lde ba buhrana 
l'cb biyct ~ r nlerin ma
hiyeti l•şıl ımyor. Dün 
Bornova ve Mersi lide ftir 
tur yapa bir mubırririmiı 

M rsillli balkının iki rDa· 
denbcri ek aksiz oldukları
nın Boraovadıı da yalnız bir 
fırınıa ekmek ç•kaıdığa ,,. 
öaünd yü:dorce kimseler 
biribirini iterek ekmek al· 
mc.ğa uğraıtıldarının şahidi 
olmuştur. 

lzmire va h Y Haine· ihti· 
yac11 kifi gelecek miktard•:i 
un verildiiinl biliycuuıı:. Fa
krıt bu buhranın s bebi i de 
anlıy mıyoraz. Acaba ka\, • 
hat fırıncılarda mı yoksa 
köylere ekmek 11tmak ıu· 
retiyle keı,,dilerlce kir te
mini derdiue düıe• kimıe· 
lerde mi? 

Altıno du 
• 

mırsporu 

ye di 

De-
9-2 

Dün Als cak ıtıdnıda 
lik maçların devam odil· 
miştir. Altınosdu ' · 2 Demir 
spuru mıilup <ıtmiştir. 
•O. ............ ~ .... .. 

bir z da b yale vey but ef
saneye bcnzf'r. llköoco As
yaya hikim olnı k aonra da 
C . iriZ bü umetini canlan· 
dırmak! 

Söılcıriai !lSylemiı ve şöy
leca devam tmiştir: 

.. J konymaın gucç zabitleri 
mutu ssıp idealistlardir. Va
h Dl rırnn büyüm sini düa
yeys bii iın olwn ını istiyor
lar. F k t bu mı d•gur5ca
ğı netice~in narşi olduğu

ııu kcsliremiyod&ll'. u öldü· 
rülenler büyilk ve akıllı 
adamlardı. O.nlarıo de-

l ğeri büyüktü.Bugün buakılh 

l 
11dunlııırdac J ponyada yaıa· 
yanlar da v rdır, fakat ya
kıada onl r da ölecek ve 
jıpony nın on üaıitlcrini 
ber ber!erindc mez ır gölii · 
rec klerd·r. Ben bu iİdişl 
J pon uv et ve ide linia 

sı 111 ller doğut coiı k ·• 
m~ tindeyiro. Fak t en çok 
ko ktuğı.ım bu ı:eu;I rirı J -
pony yı umumi bir b rbc 
ü ü le ek yolunu tut r k 

daay y• bul dır e k n-
eli i de bu bul ı va çıka· 
ca , Likin v muv ff k 
ol mıyar k kendici tehlikeli 
bir taz ğs k ptrr cakbr. 

H tt1. J~po .y bu b rbe 
uiuııi bir su!'ette ıirecek ki 
o gün bütün dOnyanm m • 
torn günü olıc khr. Nitekim 
bugihak it lyım ... H bo~ 

1 

harbi do o ba)· tin meyve· 
ıldir." 

-Deumı ~•r-

(iUkiN·adliJ 

·---
arııyaka 

H lkevinde 
Kuııyalı:a erh okul müzik 

öiretmcni B. Ferit Hilmi 
Atrek tarafından Garp mu
sikisi liıtadlaruıdan Hay· 
tleniıı laayah Ye eserleri 
h ldnnda dön aaat 15 te 
Karşıyaka Halke•indst lıtir 
konferanı verilmiıtir. Ayni 
zamanda Haydenin eserle· 
rinden parçalar çahnmuıtar. 

Konferaust• keılf muıikl 
merakhlar hazır buhJamuı· 
tur. 

---o---
dehe aykırı 

har k t 
Çorakkepı Fuar dahilinde 

Mehmet Sil yman adındaki 
ıabıı, Hasan luıı Melek ile 
adebe aykırı hareket ettikle· 
ri aıru:la İnzibat eri Hasan 
tarafından görülerek yaka
lanmıı ve karakolu daveti 
arada Süleyman tarafıadaa 
55 kurut rlşvet teklif edil· 
mfı •• para alınarak hakla
ııada meıbut ıuç zabıt vara-
kaaı yapılmııhr. __ .. __ 
Yankesicilik 
Keçeçiler camhurlyet mey

danıada, Mabırrem oglu Oı 
man ikbal vapurunda lost
rom Abdullah oğlu 325 Do. 
Ahmet ile taaıımıı 60 lira· 
ııoı yankesicihk ıaretıte ça· 
lındığı tiklyet edilmiı ve 
oıman yek•laamıı •o 40 lira 
elde edilmit ve evrağ-• il!:' 
birlikte adliy ye tcılim edil 
miştir. 

Kız kaçırmak 
Çorakkapı Sadri '>ilu Ali 

tükenmen ad1ndaki kiıi V ab-
bi klzı Hikmeti kaçırdıiı ıi · 
kayet edilmiş v suçlu ya· 
k lanarak hakkında meıkut 
ınç zabıt •arakaaı yuulmıı· 
tar. _ .. __ 
Hav gazını 
israf eden 
Dö t -bone 

Bclediy riy seti b v gazı 
nuwıounu yeniden tetkıke 

b şl ·mı tır. Karal§llll Kuan· 
tin ar sıada dlSrt lmv,.iııızı 

abone inin s atınz sıH fıy•t· 
tan iıstıf de ed*'rek hendi 
ihtiy çlaııaı temiaden b•şka 
omşul runu da yeme terini 
eıadi evlerinde bazırlann~ 

dı iarı alaşdmııtar. 

Bir bo enio ise kibrit 
t 11nufa makır diyl bııva 
2a11 oc1ı1gnu hiç ıönderme
diii ıan)ışılmıthr. 

Bu aboneleriu ıaz) rı ke· 
silmi tir. Belediye riyaseti 
havageıu anüdürlüğüue \'Cf• 

diği emirl , bıvaruını israf 
d~rek belediy(ıyİ zarua ıo· 

kert(uıo derhıl gır.lılru.uD 

kHilmHiai biltlirml~tlr. 

HALKll SESi :A~.~~ 
al Gaz 

bir 
mı yan 

mual im 
ar adaşın 
ş~kiyeti .. ? 

H. T. im~caiyle aldıfımız2 
bir melt.l•fl: 

"Beo Karataıta kız liıesi· 
•İn kaıııında oturuyorum. 
elektriğim olm•dıiı için pet· 
rol limbaıı kullanıyorum. 
Tam 15 - 20 gündenlaeri bir 
dirhem gaz alam:ulam. Sebe· 
bi: bundan 12 güa evvel bu 
m hclleye tehsis cdilcıı vo 
buradaki meyveci vasıtaıiylc 
•esik ile dağıtılan petrol· 
dan hissemo düşeni almak 
nasip olmam1şhr. Zira mev
cut hıik yetec k ve m11· 
ha.ile mümessili tarafıadau 
verilerı vesikaları karşılaya· 

cak kadar b• dükkina r•z 
varilmediği ıöyleumiştlr. ikin· 
ci putlyi bekledim. Halbııkl 
buıün 13 6nci gllıı olduğu; 
halde hali lau meyveciye gaz 
vcriimediiini Bj'reodim. 

Bir muallim olmakhiım 
haeabiyle f!Celert vazife 
tublb etmek için ıokak 
limbasının aJtana gidarek bu 
ıoğu~ta iıimi rörmek ıaru· 
retinde kalıyorum. Bu tevzi 
işiaio memuru mahıus tar
fıadan mi,yoksa ı az yok da 
onun içia mi ita teelıbüıe 
sebebiyet veriliyor anlayama· 
dım. Lütfen bir iki aatırla 
mlikadarlarıa di((kat cazar· 
larnn çekm nizi rica derim" 

Hıllıın Sesi - Bu R1ual
lim arkadııtm iddiuınm doj' 

. ru olduau14u s oıyo:ru:ı. Be· 
piyemiıin dikk ... t nanrı a 
arıeyt!'r iz • 

HALKIN SESi ::~.~~: 
57 1 -Gario bir 

ndüstri •• 

J7Ft --

losaım:ı akhca getirmiye 
ği en g rip s n tl rdan biri 
Çindc Sekuı g l.:aubı md1e, 
300 400 ameleyi işral edi
yor. Bu cndü,tri ervah sa
natı ile mrşgal olmalsto, ya· 
oi ölüler için tertip edilen 
ıen ruh oi ayinlerde kutla
oıl L1 kağıtlıı:rı baıır!amak 
tadır. Mesel kocası ölen 
bir kuhn, kapl ından bir 
ı&damın gbebilcc4tğİ detece 
de büyük kôiıtten bir evi 
ta f brfüaya ısmarlıyor. Ba 
kağıt ve lazım 1ıelea bütün 
~ şya, hıatti tclefou, k•pı 
önürıde duran otomobili bi· 
le k ğıtt n y pıhyor. 
Çın rabipferi. mutat lyin

lefde so ra bu kiiıtt n 
vi, m bedin bDyülc avluıuo- • 

da, •teıc vererek yakıyorlar. 
Çhılileriıa itikadına göre 

alevler kiğıtlnn tutuşturduk· 
ça öllhıüu ruhu d cennete 
ylUuıcli)'or ve cennetedc bi\· 
t&n ıevklcriuden k.im ahyor .. 
mu~. 

HlltAYE 

IBAR 
BiR 

KÖPEI< 
-4-

Muhacir ay i• kaktı; 
- PiliYdan dön.eıd11 k•' 

t•iı kırılsın.. . 
Lokantad bir tiyatro ,ef 

retmej'e bazır)anılıyor-" 
gibi sandalye çevriiiyor, b'f 
lar dönüyordu. • 

Muhacir AmerikalılaraD -' 
sasıoa yaklııtı. 
Köpeği aldı. Köpek efff' 

l& hırlamak, saldırmak iJll" 
di. Fakat oıısesine yapl~ 
elin ıakaya zelmiyec•ti" 
aDlamış gibi korkto ve ,.. 
hial~şti. 

Muhacir gülerek: 
- Seyredin, hardala _.

keıuH iıtcgi1le ıapır ıopllf 
yiyecek, dedi. 

Bir eliyle kipeji aım tıkl 
tutarken öteği eliaiD d• bit 
parmağını hardal çaaıi'., 
daldırdı. • 

Soara lıöpeiin kuyrqo•• 
kaldudı. Ooua b11 ıarıtl' 
açıkta kaletn eD nazik '' 
busaı yerine hardalı t'tl' 
dü. 

Köpek bajudı, debel•-" 
.,,muhaciria eJiadea farby•~ 
lokaııiıaın içinde firdollf' 
dört beı defa dolandı. tl•f 
vancagıı can acııiyle ar' 
kotuyordu ki ardından kof' 

. t•D ahan yetiımezdi. 
Toara lok•ntanıa ortd~ 

da durdu. Kuyruj'uau ki 
dardı, baııoı çevirdi. Ya••• 
uzvuau ıaputılarla yalayar,) 
temizlemej'e bııladı • 

ihtiyar muh•ciı bahıi is'' 
zanmıf, hardab k6peie ,_. 
dirmiwtl. 

OQ logiliz liraıun blJP 
bir nıeauııuaiyetle alarak oıı· 
dııınl•a atta. 

Reji kolcularıudao biri o•• 
y•nında ıeçcrken, se1fcadl : 

- Babalık seD DU k•'' 
nazhkla Amerikaya git. 811 
ıivıi akıllılar setd de bir kıÇ 
sene içine milyoner yapar" 
lar. 

-SON--
_.__... __ ~--~~~---~ 
Bulgaristand- Braı

nik teşkilatı 
Alm ny daki Hitler s:ıDÇ" 

liği teştulftb gibi Bulgari•• 
hınd11 d gençlik ,, Bra11nik,. 
isminde umum bir teıkiliı 
altında . toplatılmıştır. Tef' 
·ilitın önderi Dr. St. Ki•~· 

kof un beyanallna gito• 
memlekette bu teıkiltı• 
azan bi erı 30,000 i ıcçmek" 
tedb: r 

Teıkilit, program ve ta I' 
matnamesiue aöre, spor ter: 
biygıilc. berabcır gençlik• 
milli, askeri ruhta yetiıtir~ 
cck kışla)' ıirmeden e .. 
kışla hayatına alııbracaktır• 
Bu teıkilila meaıup ıe•cl" 
1•zıa kampa çıkmıktadırl•'• 



z.,.,. (A.A> 
ftclalAmt .ılltakil 
Hunt aeclill ,ı.ı11tere •• 
A__.. h Uip ad~ 
.Wataa• .... elallftlr· 
..... lı, (A.A) - Sl,am . 

...... ,...... bitllt•• 
lllllM• ,... ............ Amerilsa &le.tet-
,... ... Wtı.W....... w,.. ..,.., .......... tlerl. 

alıellhc•iW Whllrmifllr. 
VIP, (LA)- Paalflk -~w.•• Fra••••• bitaraflap 

A .. lb •• Tokyo hl,di
metleri•• reamea bUdlr-

mlfllr· --
Fransızlar 
A1maolaruı 

• • ek etin• 
• Beienmıyor 

.. 
Uzakdoıadaaı•le•....., 

a..rıu dla ora.. Jıpoalaf 
tarafıaclaa iki blyllf larlliz • 
mabaMIHi .-.Waıa l>abnl· N••york, (a.a.) - Kolom• 
chjım haber ••r&ll. Haca- blya radyon••• INabnlaa 
maa aud oldaıaaa •• bu Prla• Of Vela 11ılah•ada ba-
s-ilerla .... hıbraldıtı.. ...... .... ......... ba 
ıuelemlaia ltald ıataala· :arhhma aaal l.abnhllla• 
mıda okayacak11aız Biz ha· ıöylı ulabyor: 
rada bataa ita iki jimi hak· Gemiye bomba iAbet et• 
lua.ı., kıaaca malfamat ••r•· tikte• ••n ilk ıırdlilm 
cejiz. maazara aıak prk lagllls 

Bahnlaa Priace of Yale1 doaaamaıı bat kamaadaat 
maharebe remiıi, 1939 seae- amiral Sir Coa Fllipıia Ye 
aiade denize iadirllmit ve Priaı Of Ve1ı 11rhh11aıa ıl· 
1941 yah•da da t•mamlaaıp variai amiral Llti•İ• kapta• 
himete pmiıtl. Brltaa;a klpılalade deail• kayma• 
-. ...... •• modan •• lan oltla. T•pka 1.,W. taJ• 
ea kunetlf. blrblılerladea ,......rlala Taraatocla ltal· 
W.W itli. Slrab IO mil b· ,.. fllenu kup ,.~ 
••• Y• ini lllNtle b• ıe- lan laledHla oldat- tiW 
mala amerlba ıemllerlade· Japo• tanuel•ri .,.. ..... 
ki llrat •alalım telafi. eclo- cletle taamaa tlanm ettiler • 
ceıi amalOford.. Jepoalar k• Wr •- ltla-

811 remiala ••ta 35,6 de alb bomltartlı .. • tana· 
Vlfl, (A.A)-Rnmeıı t•b· ulltlmetrellk,16 la•• 15,5 ren ka7ltettiler. Baalar la• 

u~ ..tlll"': Frauız laikti• 1 atlmetrelik topa, 32 taae riliz remilerl•i• SOi .. be 
tf Aliia8• ••mJ•n tarr.· tanar• ••~ topa,16 •il• kadar J•laaı•• ale•l• içi•• =-~· .ı.- ıiııUdleme tt.ııl· maklaell tlfeııl wanlL Bera- de .ı..ın ıllllll-· 

1tliteif laakkıaia ... ral'Jlea buiade dört tay,ar• teıı· Ne tekilde laup ettikleri• 
te~~ teeıdd• llf•••,l_.. 7oıda. Mlrettehata 1500 ki- al bir çok defa 1alaadaa 
~ W r- ~L ti 14 S. kMimi•d• ııulılt pnlljlm ve __.... • 
.;al ..... ....-..ıı - 40,6 •ıdimet.• ı.tı. a. ... ha:rraa olıl.P• ... ıııs .... 
k• la •• prek Fraam• miler lana ıilllu••• 6aeml nbcilarlal• Prla1 Of Vel8 
-111.11.a. takbla etmekte aal .. al ıldaa 10ara yapahhia nrlabaıma batınlmuı laltlile· 
~~ tlalma bt1ıarett• • .ı htl la laal t 
..... ~..;. 2 ~. aallsait· içıa al• • :ar ı • er • ••••• ıaater•ılderi ceaare 

111' • 2s -u••• •la ... J ......... b......,.• •• 
le ~ ıaçhlfmia sildi. habı1&11111onm. llll• llD· ..,_t ke .. l pollal ••ta· 1956 •• teııllataa ı•"-ı rlyeWerla ma .. Y11ab mlk•· 
llJle teM etllleWlml.... olaa S2 bia toailltolak ..,_ meı•ı •• lılç bir ıama• pa· 
S -re iMi 1ai\fta •fi••• yap· al• mlahaa •• alta taae 38,t aik olmadı. Herk• •kia·Wr 
tıl! ::;:::: r..!'!9f: .. Uıl le•• 12 ••tiıııet..ıılı lıııld• wulfM!al• ........ 
~.L *•'---l lalaı•lllr topla •• 28 taylar• defi to· idi. Repala J••• yattata ıa· _.. ., __ _... parle teclals eclllmltti. MI· • 
...... -ltlllmamaa rlCll rettebıb 1200 ld ... ea lba· maa ylılerc• kltll• birlllr.te 
-&~ -• lliaaa .ı .. •••lalle· ttl bea de ı•r• abl•ım. 81,ak 
~~ u . k b 
-ıdal ıı••tb • la tlefa Scapa Flo•da Royal Oak bh J•i tabakulrl• •P k.:;.' ..._,. n1alaeler zarlallllm babra• alma• de- olaa deaiıde Jbmei• çala
olmaJIP.. •• çlalar ola .. aiıalb ılNrili 1ııa.11 Pri• 111., ye deabe dl~' .. 
..wsemlan• Jlbek bir o zam•• bu 11rlahya da tor· toplamai• çahpa torpWo 
-~ liaı...- biti• pille J•ralamııta. Oaclaa ••· mabrlhlae dolra Derliyor• 
F .-s1er• ._. W. ..._.. ra tamir ılrea ba 11rlala Uıak elam. Ba 11rada Rep•• 
~ ... elmlttfr. Hlilı , ..... ııeJmlı .. tehilltau kısa .... .,. bUob ...... 

t lla kitle Wadeki t••· 6tekl aataalarda ok.,.catı· ılratle aaıa ıı~ı. 
:... .... ,. •.,.I.P lılul ıua ..ı.ıı.ı. .. bmfbr. 8b1 kwbıre• teı,W. malı• 

•O.it •• AhU• mabmlaraaa lalkllr- Nll' .. llea IOB rakamlar riW.cl• Prlu Of Vellla lla· 
....... .... ......... paterifoıki ,.,... llrltaa· ta .. .. ... ... ıc- ..,.. 

~~:_---:-:-=-=~Sla~:.;;.;.;;.i.~ı~Jl~c~i Jlrb~aa~ı J•••• lalsmette ••J• laıa ha· ı 11 J~t•lfb· Blrdeabire ~ A 11... ..... 19 zulalı• •• ,. • ,a .. eme ..aı.eıenln ili1ıanıat '1r W ••lenlaa karkar W. baau .. la~ .... ,. luılk: 
blarama•• emcallis aaıtlıt ı toallltolak •• 16 P•lak h ••,,..,Of V•ll Repala ~- ak fi ,,w. llaklkl G .., Garao• 11• ı toplarla teclals edilmlt Llo• ta• .. •lıatle •P ıl· 

.-c~ OllYI.,._ 1,
1 

-•• malaht .. flhai ı •• '[emeraire z1rblılan••• mllcll. ALD Md HAif ~ .. :!i\4:· ...J ~:.:· "~t::: .. ·~~~~ zı:: !:ıı!sll!!!!A~Yl--N--M-u-.-, ... _-
1-s-s-1-'• c -· ı ~ldir. TERILERIME 

- • •ntllı• - _.. Dr f h • la-1-• ıLn &9... v..... .. .. ,ı.u. -.,., 
lullr lleal•kat a...taaee& olaa •ıtsklaamaa Jealdea A'I Tı•n •ıJ aoatk• .......... ı ~ L eler kkataa •a ME b 1 Roatk•• •• G.ldrl• ttNla.tal ., ..... aa ..... BAU ft _...~ • • r••ahr. lldael Bın&.r Sokak lılkt t koaaiı kaqıma .. 

P p • t1 • nı.••b un dmerlaaak ~ada B. Sami 
~ • ay raDC Cilt ve'Zllır..ı Hutalı1ılen ~=-~~aula~ 

~'• .a....a. Ve Şllar•t ıı llltelıU1111 • •••A ma •rem -..-· 
,., ..,.. B & U R Do K TOR rilerir,.ıe •rı eylerim. 

tl it J 1.SO _ 4.45 - 8.00 ı S lih S d l Wl.\lll Piyaaıo Biletleri 
...... &P w• -:z. s.oo _ 6.15 - 9.so ı a ona •• r.ı •,u 

• k 1n ıt.45 • illw• ..... ı lkiad Beyler So. No. 79 ~ Kemal Be.O q....... •. . 

rek: 
-~ld. 

,. ildll .......... ,,. 
ç..nu ... .... 

... ,. •ilam •ı-.. 
dı. y ..... lllrlala eıdm• 
taaaWr ... .... 
Wr çiklatl .. ... 

Riu lteJ, ff-. w 

'°'"~ ... lerlal la9'ca 1l1le 

-la iki •Y• laat••-- ....... 
yuif .... 
Mı ..... .. ..... -... _. 

Emk .... .... 
tatJ•... fewk~ 
etmltler •• laetaıaa • 
patererek • ıa yeri 
maaı• tllrt koca 
ı)Mit .. lfl .... ------....... 
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LIBYADA 
VAZIYE 

lngi iz esmi 
Teblıiı -..---o----- -~o----

Ber)İD,(e.a)- Alman te\5-
lijl: 

Şimali Afrikade Alman va 
ltalyaa kıtaıları Tobrukuo 
babıındaki çenede Britanyat 
teıeklıfilleri tarafından toplu 
laalde yapılan b6cumları 
pbkürtm&şler ve müteaddit 
batarya ile 11 taak tahrip 

M•aille,( .a)- General 
Mac Artbuıoua umumi ka
rarğıhı tıarafınd D neşredi
lea teblfi: f japoalar tarafın· 
dan denizden ve havadan 
yıpılıa ıiddetli vo müt•eddit 
hücumlara ragmen Filipin 
adalarında durum muhare
belerla ilk hıfta11 ıDauncla 
tatmin ediçi bi~ şcıkilde bu· 
Junuyor. Bu ıon yedi ıüa 
içiıade japon h va kuvetleri 
FHipio edal naa karşı 14 
ıiddetli akuı yapmııtır. F Ba 
akınlar dü~mna bava kuvet· 
leriae pek pabahya mal ol
muıtur.!Bu son yedi gönde 
düımaaın iki kruvazörü ba-

etmiılerdir. 

Alm•n ve lt•lyan pike tay-
1arel11i düıman motörlü kol
lar1Da aju kayıplar verdir
aiılerdir. 

Alman ve ltalyaa av tay· 
yareleri bava maharebele
riade 15 düşman tayyaresi 
ditiı müı ve biç kayıp ver· 
mımiıtir Alman ıavaı tay-

~ 7areleri Tobruk çevresindeki 
tayyare meydaalarııu malze-
me ve yiyecek debolarını 
taak kollarını ve etomobil 
kafilelerini bombalamıı ve 
iyi aetlceler almıştır. 

ltalyaa T ebliil 
Roma, (a.a)-ltalyan teb

'I Uii: T ebrokan bab bölge
~ liacle düımanın taarruzlara 

t 
p•k&rtlJmiftiir. ltalyaa ve 
Ahaaa tayyereleri diia bir 
palr hava maharebeleriae 

•ı lttlrak etmiıtir. 10 ltalyaa 
ta71areai SO diiımaa tayya

~ reıi•e karıı koymaı ve 2 4 
~ tanare dlıürmlıtor. ~izim 
• il tay1aremiz kayıp olmuı· 
• tar. 
t erta Akdenb:do bir •v 

1 ta77aremiz 2 av ve üç boa· 
~ ltudımaa tayyareıinden 

ı c •lreklrep bir kyvctle karıı
~ la••t•• bunlardan birini 
\ tllflıerek kurtulmağa mu
~ waffak olm•ıt•r. 
, laiiliz T ebligi 
~ Kahire,(a.a)- BugOnlı:ü 
ı orta ıark tebliği: 

laiiliz Avuıtralya :ve ce· 
••~i Afrika tayyareleri Lib

. J• aabaııada muvaffakiyetli 
.laueketlerde bulunmuılardır. 
~.'ilk miktarda düımaa 

lu baıara ugrablmıı ve 
)11 dlifman tayyareıi tabrıp ••il mit tir. 

1 Derae ve Dcrneain tay
ı ,are iaiı meydanı motorlü 

1.C.....tlar muvaffakiyetle bom
t"relaamııtır. 
c Kuvetlerimiz dün Gaıa-
1ıaıa cenup bahtında lutul· 
... oluı Alman ve italyaa 

: , .. •tleriaia azimli müdaf a-
1 an karşt11ada ter•kkiJer 

tırılmış ve bir çok nakliye 
gemisiyle tayyaresi tahrip 
odilmi~tir. Düım ınn Ling • 
yeave y pmak iıtediği bir 
asker çikerm1. teşebblisil 
piiskürtillmilıtüı. Düıwau 
muhaaemıbn bidayetiade 
hemen hemen bir mokavo
met rörm dea Nirana ayak 
baı•aga muvaffak olmuştur 
sahil bataryaluı ve A meri· 
kın tayyareleıi Vigandaki 
•e Luzia adasının şimalin· 
deki japorı mewzileriae ıid · 
detlo bombalamıılardır. ha· 
reket etnaıında asker yil~lti 
dört remi batmlmıı ve di
ier iki gemi do ;ıiddi ıaret· 
te hasara uğrntılmlıtır. Per· 
ıembe ıüaii Filipia adaları 
üıeriade 11 Jıpoa tayyar.ıi 
düıtrlhnüşUir hafta içinde 
Filipin &zerinde dti ürlfea 
Japon boaba tayyarelerinin 
tutarı 40 a yükı Jmiıtir. Bn 
rakama iıabtt alan fakat 
adaya düımomiı olan tayya
relerin ilive.si / lizımd1r. 
Amerikan ve J pou kuvet
luiyle Filipin abzliıi bu 
laaf ta biiyilk bir azim Ye cı
Hret a-öıt rmişlerdir. 

-~o---

Saray köyde 
zelze e 

Sarayköy - Doa ıabah 
8.20 de ıarktan gmrbo doiru 
çok ıiddctti bir yer uraın · 
h11 olmaıtur. Deprenme 8 
saniye olmuı, halk teleı için
de ıokaklara dökülmüıt6r. 
Haaar ?e zayiat yoktur. 

Almanlara Göra side dmiı ve dümanı Ga· 
·alada çevirmej'e:baılamııtu 
'llı•lhakimin ı•m•I b1ths11:,d Berlin ( . ) - Alman teb· • 
:1 top tahrip edilmif ve Jlği: lngiltenyi çeviren ıa· 
1İÔ Alman ve italyau esir farda Brhıtol Hı lımo ıeri· 
'hamıtbr. Bandan bışka sinde bir düşman torpidu 
1 .. manıa münferit küçük muhribi h ı ra uğnmıthr. 

lfrezelericle eıir edilmiılir 13/14 ilkk nan gecesi ha· 
" Hı•a kavetlerimiı Caza· va kuvvetlerimiz Br't nyın n 
.... hali ve timal bat111 ile doiu 11hiliadeki 111keri be· 11
etae civarındaki dütman defleri bombalamııtır. 

11 
.. oi>il •• tanlılarnu mu Mını ubiJlcri -ıeriudc 17 
0affalıiy•tle bonbardıman düşmıu l•>'.Y•reai duıwüJ .. 

Uzakşakta 
2Jaoon gemisi 

batırıldı ----o-.._._ 
Bankok (a.a) - Slercmala 

65 mil doğuıuada ruma glnl 
Siyam hudadlluol reçen 
Britanya lsuvvetleriyle Siyam 
kuvvetleri ataıında iki ı&n
dea beri ıiddatli bir meydan 
muharebeıi oluyar. 

2 Ge i Batırıldı 

100 Yahudi 
kurşuna 
dizilecek 

o 

Pariı, (A.A)- Alman as
keri makamlara •ı•iadaki 
beyannameyi aeıretmiılerdir: 

Londra (•.a) - Batavya 
radyo•una göre, Hollanda 
deu izalbları Mal•zyanın do
ğu sahilletiode )eci hareket· 
Jer yaparak iki düım•n re· 
misi daha batuılmııbr. Bua· 
IHdan biriıi bir ıilep, dif eri 
de biiyiik bir HrDIÇ fOmİıi• 
dir. 
Honı • Konga Japo J Umumi 

Taarzazu Bsıldadı 

Bu ıon haftalarda Alman 
ordaıa menıuplanaa karıı 
yeniden dinamitle ve ta
banca ile tuikaıtler yapıl
mııtar. Bu ıaikaıtlerin fail
leri Augloıkakıoo, yahudi 
ve bolıeviklcr tar&fından 
para He Htrn alıamıı ol•a 
Ye buaların emriyle [huekıt 
ed'1D kimselerdir. Almau aı
kerleri arkedan varularak 

l öldüriHmüı ve yaralanmıştır. 
Bu vak'alardaa hiç birisinde 
katiller yakalanmamııtar. Bu 
alçakça ıuikaıtlerin hakiki 
faillerini •zmek için •ı•iı· 

Londra, ( a.a ) - Tokyo 
radyosuna göre, Japon kara 
ve bava kuvvetleri dfin ••· 
bıh ıafak ıöker,ken Honr • 
Konra karıı umumi taarraıa 
baılamıılardır. • __ .. _____ 

Ulus · mevda
nındaki tören 

Ankara (a.ı..)- 12 inci ta· 
sarruf ve yer Ji mıJiar hdtaıı 
müauebetile öğ'eden ıonra 
Uluı meydanın da Ankara· 
daki yükıek okul ve liıe, 
orta okuilmr talebeJeriaia 
ve binlerce halkın iıtirikile 
btıyük bir toplantı yıpılmıı, 
Iıtiklal marşından ıonra ibi
deye çelenk konulmuş, okul
lar ve halkevi adına ekoao· 
mi ve arttırmanın Jizum ve 
faydalaıı hakkıuda nutaldar 
ıöylenmiıtir. 

---o--
Malüllerin 
Kons • 1 

dald tedbirlerin alıamHıaı 
emrottim: 

1 - lral altıadakl ara
zideki yalıudilere (bir milyar 
fıankhk . para ceıaıı lıeıll· 
mittir. 

2 - BBy&k sayıda cani 
yahudi bolıevik uaıorlar 
kiirek cezası içia doiaya 
ıilrüJecektir. 

Eter yeni ıuikaıtler ya· 
pılırH bogUakii olaylar kar
ştsılida lüzumJu telikki et· 
tiğlm bu tedbirlerden bııka 
bü11ik mikyasta bııka ılr .. 
giia cezaları verilecektir. 

3 - Bu ıuik•atleria fail· 
!eriyle mDaa1ebetleri bula
nan yüz yahadi komiioiıt ve 
aa19rıut kur~ana dizilıecektir. 
Bu tedbirler franııı mille· 
tine değil, yal111z Alman· 

yının dütaıanlarınıo para ile 
••tın aldığı ıaıbııluı ilrile· 
mektedir. ------
Generalin 
C nazesi 

B. Litvioof 
Meydan 
Okuyor 
Vaıiaftoa (a.a) -

ler birhğinin VaıiDıtof,.. 
yük elçisi Litviaof 8 • .il 
voltle B. K.ordel · Hul• r 
lan ıöylemiıtir: ıJll 

.. _ Alm• yanın ıo'l:O 

edilmeıi milmküo ola,..."' 
ponyaaın ınratle hakk8""" • 
gelinecejiae biç ı&pbe :J# 
melidir. Biz timdi Ra~ 
Alman ordalarıaa aıd~ 
darbeler indiriyoruz. ~ 
biitiha kaynaklarını ve ~ 
kuvvetlerini AlmanyaJI r 
mete bauetmittir . ., t1 

JAPON HARBi '/P 
RUSYA 

Avrapadaki daram 
derecede Aydı•la•.., 
Ruıya Uıelrıerk barblı• 
dabale etmiyecektir. A 
her haafi bir bereket• t 
me•. Almany•nı• ifia• 1;,, 
yacak Ye SaıyayJ bab 
be.iade zayıf d8tlr•c•"'• -----Yeni bir ti, 

ret antqJ --An"•r• (a.11) - Tırlıll' 
ile Romanya ara11nda •"" 
dilt!D ticınet Yft tediye ~ 
maıı diiu Haraciyo YeP'" 

tiaee imzalaamııtar. 

-----.. --
8 i r çok hafif 
tank tahrao' 
vasıl oldu 

Tahran (a.a) - Ka•f,I 
ıilihlarla teçhiz edilmlf ., 
çok b•fif teak laıiltered" 
buraya getirdmlıtir. Talat-' 
ruıada balaaaa ita taakl" 
yakında Rulara ••rlleı~' 
tir. 

---·...,.O--
lstanbul - Bugün ıebri 

miıde 11ğır, difıiz ve karı_,, 
cemiyeti orkeıtrHı tarııfıa· 
daa ballrnvinde bir kons r 
ve:ilmiştir. Fliitle memleke 
timizde ilk defı olarak ter · 
tip edilen bu ıolo konııcr 
i Liai de Ama olan bir k rı 
koca t rdındac veriJm;ı ve 
çok b i nUmiıtir. 

.ViyaDa (a.a) - Mareıal 
Fon Bonku11 ceoaıe mera· 
ıimi, ordu v parti mtnıap· 
)arınan iştiralcile dün y•pıl· 
m•tbr. 

--o-
Afgan ana krl'ı 

1 ıçesi öldü 
1 

Peı••cr (a.a)- Biıdirildl" 
F e ~er ngilizlerl iiae ıöre Afr•n ana krali~ 

Verdıkierine 
• 

pışman 
Loııdra (•.•) - Vhıdıer 

ı&toıunda yapılacak bir top· 
lantıda Japoa fmpar1toru, 
Dizbai nitun~ı., bimil ı .. •h · 
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