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tıg-Kong'uo ı 
.,düşmesi 
llasebetile •• 

VE 

ıadall hareka
ba ıntııatıarı 

-----o---
ltataz Faile Fenik, bu 
leler hakkında yazdıiı 

, ""•ltaieclen ıu •atırları 
'"~· ,. .... 
t•liller, adanın daim• 
'" bir tehdit altınd1e 
:fJiunu göz önüne alı· 

'- bııiran 1898 tarihli 
lııma ile şimalde bu
ICotlon arııiıiai Lan· 

~· Lama adalun:ı 99 
._,,ddetle ldraJamıılar 

•l•rda d11 istihkimlu 
'•rdı. 

'~•t Çin· Japon barbin
~~011rı JıpoDlar bDtOo 
, l•yl ıarıncı, Hong· 
~ karadan yapılan 

"•• kartı dayanma 
'•tı çok azalmııhr. 
'' ejer ıoo defa bu· 
lb6dafaa etmişlerse, 

.. ıf bir mukavemet 
11 olarak yapmışlar· 

, ~. ıaten kovlon dBt 
lo1ıra, ada ile kıyı 
~i luıımda bllyDk 

h1111Jerinin barınma11 
1 ' bir bale ıirmiıtir. 
~' üzeri baıtan baıı 
,, 01dujandaa, (agiliz· 
ttı'da mObim tayyare 
~ •rı de tutamımıılu 
'Yet beklenen akibet 
... r•lmittir. 

~llllizl bitirirken ıu· 
•,t'Ydedelim ki, ber 

llle11 Honı·Kong•un 
• bir lngiliz mıfltı· 
tellkki edilemez. 

~ tbQdıafaHı zordur. 
~~ lltı11uın ahamasıaın 

11 zaferi olmadığı da 
tı:lez, Baıtın bışı te· E 

~'lllleketi olan Hong 
bu akibeti de ayni 

••ta devamıdır. . ~ • 
l)•111D 1ade stratejik 

~.~ı tardır? Hayır, bu .. .... 
~ tı dereced~ kau• 
~'~leketidir. BOtüa İn· 
:ltıyıaıadıki kauçuk 

40 
diaya iıtibsaliain 

i ıaı teı kil eder. 
'tib1a1inde dünyad. 

ttd&r. Aaınaı iıtih· 
~1biriacidir. Malezya· 
, •y aıadealeri dOaya 

• ~'111 yüzde 30 unu 
, 1•r•pur, Hollanda 

ı_ "111dıa gelen kau· 
ti beraber dOaya ka· 
:''•tinin yOıde 80 

\,' hıt•a mObim bir 
• Boadıa bHka be-

Milli Şef Fon 
Papeni kabul 

buyurdu 
-- --

Ankara (ı.a) - Cumhur-
reiıi bmct lnö ü boglln 

' (diia) lı•ıt tlde Çın ·•ya 
köşklerinde Almanya büyllk 
elçisi Fon Pıpeoi k bul 
buyurınaşlardır . 

Mülikatta horicİ)' vekili 
Şükı ü S r11çoğlu d b zır 

butuamu~tur. 

FON PAPEN 
..,... 
rioçleri, kakaosu, kalıyı, 
petrolü bu pazarda sıtıh . 
Görülüyor ki, Japonya, Ma
lezyayı almak illemekle yal-
nız Uzak Şarktaki logiliz 
müdafaa sistemi ne bir dar· 
be vurmak değil, ayni za· 
manda harbi devam ettire· 
bilmek için keadiıine lüıum· 
lu olan iptidai maddeleri 
de ele geçirmek hedefini 
gütmektedir. işte gene bu 
auo içindir ki, hgiliz Bor· 
ueoıunıda saldmrkcn, evve· 
la petrol kuyut nuı ele ge· 
çirmeyi dlişOomDttür. Çün
kO Jıponyanın mühim rnik· 
tarda petrole ihtiyacı var· 
dır. Kendi toprmklan için
deki petrol kuyuları yılda 
ancık 500,000 ton crm k· 
tedir. Halbuki harp dışıod 
bile Japoayanıa kendi una
vii lcia 2.5 mUv.o ona ib· 

Son 

n·tıer neden 
b şkumandan 

.oldu 
Loadra (s. ) - Gazeit· 

Jer Hitlcri B wkum Ddanh
ğa ktındisini tayiu ettirmesi 
~ebep!crici şö 1 le iz h et
mektedirf er : 

1 - 1941 aeo"'sinde har· 
biu bitirileceği h klnııdz 
bizzat v itte bulunmuş ol· 
ma:n .. 

2 - Ataı ny d ikim 
ol u kanaate gör Hitler 
yanhş iş yapınaz ly rı bir 

, Allah tel kki oluom lrt~dır. 
tt•lk naz mıd ki bu teiikki
cin ve askeıi makamlarla 
hılk uasıudaki hoıautsuı
luğu gidermek için ~ Hitlcr~ 
b 

_r., __ __ 

_u_ıefu _ihtiyar ;etmiştir. 
--~---

• 
ı 

. 
Mo1:kova,(•.a)- 22/12/941 

de~düımıala b6tüa cepbe
0 

boyunca çarpı~malar :oımuı
lur. Cenupta Kalenin~ ve Le-
niograd bölgelerinde dDı· 
maaıo işgali altındaki birçok 
araziyi iathdıt ettik. 21 ilk 
kinunda 14 Alman tayya
resi düşürülmüıtür. i 

-...-11m- -

Filipinlerde 
kanlı harp 
Filipin (a.m)- Filipinlerde 

şiddetli mubareb ler oluyor. 
jupoalıar Agol'ye asker çıe 
karmığ muv ff k olmuş· 
lardır. Bu ad lırın muhtelif 
c pheleriode muharebeler 
şiddetlidir. 

---o----
Siyam hü 

Dıeti ne 
olacak?ı 

A u-

Tondra (a.ı) - Müttefik~ 
lerio Siy;w bükim 'tine kartı 
takip edilecek b1rekcU lcı· 
bit için burada miizakereler 

ıu 
Sabfb, N .. rt,.t 

An:iri 'f'e Bat 
Muharriri 

SIRR! SANLl 
St!nellk 1.s lira 
6 Aylık 4 

1

Si yor Gay da Ruzvelt mütte 
g_~rnal~ ~-'i~ }ikleriôl]ı8§
yada31azdıkları ; "kumandanı 

._.._ita--

Roma (~.a) - Sinyor GPJy .. 
d , Cıorn le d'lhfyaı g ze. 
tesinde, Libyfl hu kata ctn.• 
fıod yazdığı btr m kalede 1 
diyor ki: 

ulngilizter Libycıdn mihver 
ordulı ıuı imha plô.oııu t t· 
bik muvdık olamsmışl r-
dır. 

Kuıı mibvu kuvvetl(lrice 
takviye lutdınıu da g ime-

, ıinc m ni olcmıdılQr. Bu ise 
~nc:r.ak ltalyaa doncnm sın111 
çıhşmuı ile meydana gel
miştir. 

Sanıldığına göre mihver 
kuvvettleri Biogazide mfida
fa ya çelilcrek düşmanı ora
da bekliyecektir." 

..... _o,..........-

B. ÇÖRÇIL 
AMERIKADA 

Londra - (Radyo S. 7,15 
reami tebliğ:) 

Başvekil 8. Çör çil V •ıing
toudad11. Ctimhurreii 8. Ruı
veltin mi11firldir. Düa gece 
Beyaz sarayda bir konferans 
açılmııtır. 

Bu sarayın reımi : tcbliiine 
göıc konuımalar devam ede· 
cek ve ba§ka devletler daha 

İftirak ediyorlar. Beyrz H· 

rayda B. Runelt ile 8. Çör
çil arHıada cereyan ~den 
mrıakereler hakkında da be
yanat yapılacaktir. 

---o-............ 

N evyork,(a.a) ·-Amerlkıa 
~gazeteleri • reiıicumbur Rn
..veltia m&tt,fikler 1 yllaek 
baıkumandanhjına teylal 
fikrini gittikçe dalaa falla 

iileriye sürmeğt batlımıılar-
dır. 

----o---
JaDonmebusan 
meclisi reisi 
istif&' etti 

Tokyo (a.a.) - Reı ... 
bildiriliyor: Jıpon met,an• 
meclisi reisi ve reis •e-kUi 
istif• etıafılerdir. __ .. _____ 

Skorski 
Diyor ki 

T ıhran,(a.•)-taı ajı11a1 
muhabirine Poloaya baıt•• 
kilrgeaeral Skorıkl!tu b•J•· 
aatta bulanmuıtar. 

Ruıyadaki !v11iyet lıalr· 
kında gızeteleria yaıdıldar1 
tamamen dogrudur. 

Stalin bıaa dedild Al
man aakerleri Napolyoa ... 
ker leriaelfa:ılaılle beaıemek· J 
tedir. ve ilive ederek .. Al
man aıkerleriaia .. Nıpolyoa 
askerlerine nispetle dalaa 
feaı durumda buluadaldanaı 
ıöyledim. 

--o---
Finlindiyada 
açlık var 

Stokbolm (a.a) - Gııe
teleriae ıöre Flallıacll7ada 
açlık ıon derece •rtqaıfbr. 
Gazeteler bu •aziyete ltir 
çare bnlunmııım 11rarla lıt•· 
mektedirler .~ 

Mihverciler 
Nerede ? i Kurban J 

f Bayramı i 
Loodra, (•.•) - Libyadı · 

ki mihver kuvvetleri batıya 
doğru ç~kiliyorlar. Bazı bir-
1ikler muvakkat mukıvflmet 
tc bulunuyorlar. ltalyın kuvM 

voU riniıı lamıınt Biugııinin 
şlruıliode loplatnyorlar, Fa· 
kıt bu ıyrıhk birbirini terk 

: Mübar~ kurbaa bayra .. ı 
ı mınıa i ,Jtidaal, öıalmibcle. ı 
: ki pa7-artui g0n8ne raıt· : 
: hyar..eğını necip milletimiz•t 
: b~diririm. 
ı 4Sayram Nıoıııı: f 
: Sa. Da. I 
ı 8 10 ' 
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r japonyanın 1 
ı e·· .. . ı uyu • 
f Emelleri l 

('Yıu.n: Halil z:GrQ.:-;) 
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J a po ya ın 
ıırııııuen imparatoru 

O aıır ve kum c-
danlarıaı hiç bir z maD we • 
sul etmek istem ı O daima 
meıuUeri kendi kendilerini 
cezalancbrmağe da'7ct eder. 
Oıdoda, aıkerleria elindeki 
malzeme ve harp iletleıi 
imkar•torun malı olmak iti
bariyle bu1ılardan birini yok 
eden her asker kendini suç· 
lu bilir ve kendi c :ı.atını 
keadi tayin eder. 

Nitekim çok kerr vuku 
bulmuıtur ki ıilibını kaybe· 
den bir uker kendi ceıssı· 
aı iatibarlı tayin ve icra 
etmlıtir. 

imparator Heroito aıker 
ailelerin, dullara, f•kir ve 
ihtiyar · kadınlara yardmJı 

eıirıemez. Bilh111a kendini 
ıacla bularak kendi cezası
.. keadl eliyle tıyin edip 
lkıl• ••llt bırakan asker 
aileleriai pek çok göze
tir •• 

11-adonun sırıatl 
Jıpouyınıa Mikadoıu H .. • 

roito baa-üa 40 yııını dol· 
darmuıtur.DDayanın en ıen
r•al olm~kla beraber bütlio 
bllılmdarlar aratında en az 
taaıamııtır. 

Avrupa Adet ve muaşere
ti•• pek iyi vafıf olan bu 
lmparAtor ıark adabı maa· 
.. ret •e idetleriai bırakma· 
mııtır. Ş1rk, bilbıuıa Jıpou 
daha doğ'ıuıu eıki Türk 
baı builarını l auanesiDden 
ayralmamııtır. Japonya or· 
cluıaaun ıerdın ve Jıpon 
ulaaaaun hUkDmdarı gCS~le· 
ria torunu, güneşin oğlu 

olan Heroito gayet sakin 
hnylu ve mazbut tabi.th, 
srlçlü kuvvetli biridir. F•kat 
Japon ordusunun kumaoda
aı, Jıpon dooınmuıoın da 
amirali olmıkl beraber onu 
aıkeri üaiformuile görmek 
mlmk&a değildir. onan li
kahı Şı olduğunu ıeyla
miıtlk. Mıaasını da zikret
miıtik. 

O bu likabı kendine hü· 
klmdar olduğu zaman seç· 
mittir. Fakat onun hayırhah· 
lajı bir çok btıküındatlar ve 
diplomatlar gibi ağzaada de
lil kalbindedir. Maksadı da 
kat'i mecburiyet görmeden 
kaa dökmeden icrıyi bükü 
met etmektir. 

Oaa bııka salibiyetlcr 
clalaı verilmektedir. Avr pı 
lalıtlmdarları gibi aıabdut 
ıalilaiyetli değildir. Her di
lefintfe b\lr ve erbestt•r. 
Oau bu dilıkleıirıia yerine 
plmHiadcn biç bir k aun 
meaed•mn. Mütavirlerhıi 
dblltı fakat alDıı oGlardıo 

Rus kıtaları 
ileri yürüvü
şüne devam 

ediyor 
............. o----

Moskov • (a.•)- Diin re· 
ev i Sovyet l bliğ!: Kltal•· 
ramıı bütün ccph"i rd~ dDı 
m ula çup•şmııtır. 81.h Ka· 
le in ve c nop b h cepbc
lednin bir çolC kesimlerinde 
~ıntalerımız ş\dd tli muhare· 
bel r yapar k ileri yOrftyDı· 
leıine devam et!lllf ve bir 
çok yerleri iıgal etmitiir. 
Bunl r ara11ndK Tikviain cc
aup batısında Budgoç, Şu· 
dovonun yılnnında Gruıino 
ve Tnlanuı cenup batısında 
Krapivoo vardır. 

Tikvio ~ Volkof yolu 

temizlendi 

Moıkava. 22 ( ·") - Le
ainıraddıa bildirildiğine g6· 
re Tikvln - Volkof yolu ta· 
m•miyle tomiı:leomittir. Kı
talarımız camıutcıi g6aü 12 
köyü geri almıılarclır. Şimdi 
bozgun halinde çekilen Al· 
ınanlar takip edilmektedir. 
Tlkvio bölgeslode binlerce 
Alm n sub yı ve eri öldtl
rüimüşlü r. Dize kadar ar 
içinde ilerliyen kıtelsrımız 

K remzi ile g~ıtcrllen bir 

köyfi aldıkları gibi dü§ma· 
uın ıerilerinde de kayakçı 

kollarımız baık• bir köyii 
almıılardır. 

~ ................ -.... _ .. .. 
nu yapar. Her itinde lıtiıa· 
re preasiplerioden biridir. 

Son seneler zarfındaki da

hili ihtililler hep hük6l'lda· 
rıa bu 11libiyetinia tabd di 
içiıı yapılmakta idi. N•zır· 

lar her şeydeD mesuldür. 
Hükümdar mcsuliy~ kanş
maz. O .atar imparatoru ıiya-

ıet cereycnlarına girmej'e 
mecbur edemezler. Ouun 

dediği d~di tir. Bir meaele 
kendisine arzolunur. Ondan 

ydnıı "evet,, yahut "Hayır,, 
cevabı alınır. Sebebi sorala· 

mnı. Bu yüzdendir ki Ja
ponlar hükümdarlarının ha· 

rekatını tenkit edemezler, 

ooün hakkında mtınakaşa 
dıhi y&pamazlar. 

Simdıye kadar uJi nutok 
ıöylememi~tir. Hıç kimseye 
milli' at vermemiştir. Hasta
ne tesis etmemiştir. Umumi 
yerlere gitmemiştir. Aleb i 
oyunlarda bulunmamııtar.He· 
t'Oito iula :sporcudur. L'ikin 
çok sevdiği golf oyuuucu 
s r ynıırı puluna kendi 
oynar. Teb aları ona yılnız 
parlimeatoyu aç.bğı zemın 

görebilirle•. Sok ga çtkhğ'ı 
ıemeın otomuhtli il6hla po· 
Hslerle nrılır, bunun b6yle 
olma11 korkqıuadan deiildir. 

-l 
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Ge eral 
om mel 

=: • ,.. :;: . ;;:.,ra• 'KP' , • \ 

ASABI BiR UH S :., 
ŞımAl Afılkuıada Brlt•11• 

ye. kuvvetleriyle çarpıt~: 

p p o' ouGu HADiSE 1 
UT tCAVI iN OGLU D 

YA A.LA Dl 

Alman kıtalınna kuası0 1 
ede. geı:,eral Efvin Roaı1110 ' 

'/O'" 15 ıou tejrln 1891 de b·· 
temberg içindeki Heide~ ~ 
imd doğmuştur; oiıııd• 

Gece yarısından iki saat 
ıonra Kant r polis k rako· 
lunda teeuürli mucip bir 
hidhıe olmuıtur. Bir poliı 
ı.aamuru tabanca kurşunu ile 
ağır t:urette yer&lal!mlf, hir 
kaza kurıunu da uyumakta 
oltn 12 yaıuıda bir çocui• 
ras1hyarak hafif aurettc ya· 
luımuına ub p olmuftur. 

Hfi.diı~ h kkında lınau 

malfimd l5udur: 
Enver Hıdır adında bh 

po1is memuru vuif~ ile gön 
dQrildiii bir hadisede yalnız 
kaldığuıdan K ut r karakolu 
komiseri bu bidiıe yeıine 
Halil Ergun aduıda ikinci 
bir memur daha ga dermit· 
tir. Bu iki memur iş birliği 
y11parak b;hsi geçen> hidi
ıeyi halldnıitlerclir. 

bcrce ç lı~h tan sonra ka· 
rakol avdet etmlılerdir. Fi!· 
k t bu sır da H lil gayri 
şuuri ve H bi bir hılde bu-

lunuyordu. işte bu v ıiyette 
iki m mur nuılu bir mlhıa· 
k t•Y girmişlerdir. Hıılil 
esabi bir tebovqü' halinde 
ta.bacctsı ı çe erekiarkadaşı 
Env _re be; el ateı etmiştir. 

Çiken kurşuclsrd 11 biri En· 
veri ğögıünlln s i' tarafın· 
dan ağır urdte yar•farnış, 
iki kurşun da sol kolun& 
tesadüf etmiştir KarGf.coldıt 
bu1unau H lilia oğlu Ziya 
da uyarkco1babarıaıa tabata
casnıdan çik kurıuolardam 
biriJ~ hafifçe yaral11amııtır. 

Enver ağır aurelte yara· 
)andığı ve h yatı tehlikede 
bulunduğu içia M mleket 
hut ııesiade tedll'fi ahın• 

yPc ındıdır. l it 
Bu b rotcki barıltl : ... 

lıosıdioi b6Uin düny•J' a-' 
ı;ıtmıı olc:.u ba kuaı•• ı• 
bir gimnnzyum profeıısrt• 
Gğludur. '4 t•• 

Askerlik meıleğhıe 1 I' 
cü piy&de nl yanda ••!' t• 
menlikle bmşlaınış, 191 t4• 
bölük lıomutauı o\mutı 1' b•' 
1915 te Argonne muh•'' 111 
sinde tabur komutınltt' d• 
yükselmiştir. 1917 yıhD~dl• 
o zomıımı en büyiik lf 
ısiş nı olan "Porte meıit•ıı 
taitif olu '-mu9tu. ·~· 

Sa\b olunca Alma• it•'~· 
svebriope tabur konıat••bi' 
ğll!a tilyİn edilmiş, . kı~ ' 
müddet sonra Vieuer ~,.. 
tadt harp akaeme1ı ıoO 
:oğiiue tayia edihııiıtir·t•'r 

O ııratarda "Piyade ,ıf 

iki memur bir saat bHa- alınmıştır. 
ruı eder,, kitabını y•r...-· 
vo bu kitnp b&tnu Afi~'' 
ve ccacbi askerlik as•b ~· 
rinde biiyllk bir şöbr•1 

----111111111111 ----

Kemeraltında 
Yanan Yerler 

Yaoılacak 
Kemeralh yangınında ya· 

nan maiaı• ve dük.kiı:.lar 
aah1plerioe yeniden inta•t 
yıpmaları için belediyece 
iıtikamet verilmittir. Yeni 
int••t yerli mallar pazarı 

binasının bulundu§'a hizada 
ve eıkiı aden 3 metre kadar 
geriye alınmıı olaraktır. 

Bur111 nı uzun müddd 
çirkin bir halde kalma1ıaa 
belediye müsaade ttmemek-

ted;r. Alikadarlara hemea 
inıaata bışlamalan bildiril
miştir. ____ .. _ 

Okullar ne za
man kapa

nacak 
-·-

Mıarif vekiletinden gelen 
bir hm imde kanaat notu 
devreleri ıonundıa yıpıJmak: 

.ta olan dinlenme tatili ~u 
devrede kurban baynmı ve 
yılbaşı tatiller ile yakın tesa 

düf ettiği içio bunların bir· 
lcştirilmeaiue k•rar verildiği 
bildirmiştir. 

Köy enıtütihü bariç ol 
m•k üıere ilk öğretim okul· 
lariyle orta 6ğrc·t m ukuUarı 
29 il kinun p ızartesi sabahı 
tatil edil~rek 8 :•on kinu1> 
perşembe nbabı tel::ru 
d rslere b•şlıyacıkludır 

Bu suretle 27 l&inuu cu· 
martHJ &ğleylD ba"fhyac k 
oltQ tatil 12 srOn devııw 
•-'••flllrUr 

ahveni yeni 
fiyatı 

Fiat miirakabc komiıyoau 
perakendt! kahvenin kavrul· 
mu~ ve övlitülmnı olarak 
kilosu 288 kuruıtau ıahlma· 
ıına karar vermiı ve düa· 
den itibaren bu ıuretle ••· 
tışa beşlaamııllr. 

bmire yeniden getirilen 
720 çuval kahvenin moame-
leıi y~pılmıştır. Bunlorın he
men tevıiine b şl acaktır. 

Lastik ve çivi 
Tevz~atı 

htaa.-la~e müdtbJOğü1 emrine 
verilen 25 ton çivinin tevzi· 
ine devam o!unmektadır. 
Tevziiu ker'2r verilen 120 
adet otomobil listiği için de 
Ticaret VekiJetinden bşe 
müdiirlüğlloe emir gelmiş 
ve m&ihuın hangi ac at.lar· 
dso vcrilec•ği bildirilmiştir. 
L&sfiklcrio pızuteai gün8a • 
den itibHen tevzi ediltctği 
ümid edilmektedir. 

zanmıştlr. ,.,,. 
Polonyadaki harekil (f)' 

sıada bcncr l Ronınıel, ı~•· 
rerin kuargibıadı sı•'' ı•' 
rumsy kuml!ıdanbjı01 •"' 

tirilmiş, daba ıonrı f'ı;.,ıfl 
da bfı tümenin kuaı•" 
almıştır. Bu ıeneniıı b•~ı~ 
dan bori da Libyadıkl ti 
kavvetleriuin kum;ud••' 
lnnuyor. 

---o.-.-----
Okullarıll 

tatili tt' 
Bu derı yıhfld b d'il 

okurların erken tatili 1 1 
ceii etrafında baıı g•• ~ 
leıde yazalar çıkmıttl· ftı 
arif v killiğicıdeo aldı,- ti 
m lümıta göre okull•'ı 
limatoAmeleıiue u1ar•~ 
mıl tatil zamacıo• ~ 
derslere devam edile'' 

,ELHAM A Siaenıasınd•l9 lci. ~-ı Cuma mo.tin~lerdesı ıti ' 

i Sö meven Işık Edison ThBlll 
: Büyük Mucid 

l THOMAS EDISON'un. 
: Baş rolde: Speucet Tr ey 1,ı Meraklı v mütbi' maceralarla dolu hıyata ve müc•dt
: Seanslar: 1-3-5-7-9da cam rteıi pazar 11 de 
ı Hergün ilk mcıtine ucuz Eea s 

: bU d rtı\ FTA T ~yyare sinemasın a 
ı 2 ZENGiN PROGRAM 1 
: Göz kamaştırıcı güzellij'e malik RlO Filmi Yıld•• 

Sıırıd Gorienia Ea Son Temsili •• ~ 

ı 1 U d ) K d 111 Mıraud.,. : - nu u muş a ın yar•tt•t• 
i 2-Beyaz ltihe ~ 
ı Mathı.ler: • Bcyaı Jllbe 2 5 8,15 U. kadın 3130 6,30 

Camadui - puu ,Unleri 12.30 de ilave ....... 
.&-""""--
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Japon ~ Siyam 
ittifakı 
şartları 
-----

Tokyo, 21 (ı.ı) - Jıpo>ı 
haberler b&roıu blldlriyor: 
Siyam başvekili ve hariciye 
laıııra Bankokta Japonya ile 
oı senelik bir ittifak mua· 
bedeli imıalamııtır. Muahe· 
de?:>hJ ihtiva eltiji hllkOm .. 
le, hDllıaten ıualndı : 

1 - ittifak iki memle ke· 
tia iıtlldilhse vo hftk6mran· 
hlt hakların• karıılıkh ria· 
l'ei esuıoa dayanıyor. 

2 - Akitlerden birinin 
&sıncil bir dt•letle ıilablı 
ihtilaf halinde bulunduğa 
1•111111 dijeri muktedir ol
dQiu askeri, siyall ve eka .. 
llonıık yardımlarda bulua .. 
lllağı taabbOt etmektedir. 

3 - Bu yardımın yapıl· 
illa tekli karııfıklı matabe· 
~'ti• tayin edilecektir. 

4 - Ne Siyam, ne J •· 
k11ya m&ıterek bir harpte 
•111 btr ıulh vo miltareke 
'"ıılamıy•caklardır. 

S - Muahede bemea yü
•Grl&je rlrrcek •• OD aene 
'-'-te~er olacaktır. 

8u mliddet bitince temdi
di için derhal ittiıareler ya· 
~ıltcıktır. 

----o----
Sekiz kiti 

"ıahkôm oldu 
R.oma, 21 (a .ı) - Sofya· 

~'" bildiriliyor: Buraıı 11· 
•ti mahkemesi pctroı de· 

Tr" kyad 
Gümrük 
Teftişleri ___ ... __ 

• 
Edir:ıe - Şcbrimiıe gc· 

len ve Trakya gümrük mu· 
hıfaZI te~ldlitını teftiş t?den 
gilmrük mubıfu:a umum 
kumaudanı general Lütfü 
Krmıpınar v li Ferit No-
meri ı.iyatet etmi§tir. 

Umum kom nd n Edirne 
mubsfaıa gümıilk müdürlüğü 
JJO ve lıara lr olJ1.1 rnı d tef
tiş ettikten 11onuı İDf1' tına 
devam edilmekte ol n Ard 
köpr8~li mubafoza teıkilatı 
Ozeıinde tetkikatta bulun
muş ve Uzunköprüye hare
ket etmiıti. ____ .. __ _ 
Silahsız hücum 

Tokyo (a.a) - Bir Japon 
i•zeteni Amerika b&J.ıriy(!I 
nazırı Albay Konkı hat<kın
da neşrettiği bir mabılede 
diyor ki: 
Amarikahlarıo Havaide uğ

radıkları feliketten Ruzvclt 
meıulldür. 

Albay Konkı cohır birik· 
tiren Auıerik hlmrden bir 
miıııdir. Ga:ch'ci olma nl 
rağmen laabtiyc nır111 oluT 
olmlZ, ilk iş ofarakJ gazete
leri şiddetle Hosöre t&bi tut· 
muıtur. 

Amerika Jıponyanın bu
kıntndan ~ikiyet dmiştir. 
Halbuki Alm nya hup il'"n 
etmeden evvel, Alman gemi· 
ferine g6rül0r görülmcız ateş 
edilmuiai c:mredcn albsay 
Knokıtur. • 

- · wO-w-

__.._ """""'"!:\ ~-·· .,........... ~ ..:·.--------------------------1 
!Ak ,'t:rı ~zde bü~ 'Amerikan mu"jry .. ij AK 

2.3 l f acl K&aua tJCt 

yük ! aı·~uz v ffakiyeti İ N E D E N 
h un lı. ::-M;;m~ 1 •. ;:;.:aüa lit· 1 KORKMAZ '. 

Nevyork,(a.•h- Bicıb.1ş1 
Kaldin ,. N CYyork Herald 
Tribün .,g zel siade şöyle 
yazıyor: 

Almınıluın Ruslcr karcı· 
sınaa b r an ·,.saba :ziyade 
beli, en m ğlf!hiyeti i Ak.de· 
niıtde y prl ıcck büyük bir 
t rruı"g izle} uı iit. ooıle: b:r 
t aarruz · rşı t rnfm deniz 
lıuv-tle ini d., mc"gul edebi
lec ğiıd aiba rur~tre J • poll.-1 
lam dR y rdımı olıY: ktır. 

Jeponi rıo V eziyeti 
~ j •pony Singapur ve 'Ma-

nill .. yı ele -ğeçircmedlgi tak
tirde yakıu.da yardıw ib.tiya· 
4;ır.Ja klll~craktır. Sh-,gapur 
ve M nillanın el geçiril
mesi ihtimali [ise gittikçe 
azalmaktadır. 

ADA 
ACA 
mc 

Londr ( ·• -., T ay mi 
gucıteıi:ıi s ·eri muharriri 
y ııyor: 

Romel kurtulr111ğtl çıhıı
yor. Biy onu kn.v hyoruı. 
Dil~man bozgun halinde 
çekiliyor. Sı pası:ğlaw:s İtal
yan tankının ele geçirilmcıi 
de bunu isp&t eder. Romeli 
Bingazi ve . Tr bluı , araııa
d ki du çevrede y k•la
m ğA çıbşıca.ğn;. Dcvriycl .. 
rimiı fimdi Sirte körfezi 
ç eueslne girmişlerdir. 

!lcdea ıonra tank muharebe· ............ ~ ........ ,!\ 
•I ıi de dahil ·olmak üsere 11 Ya~an. G~ntU EMr• 
çetin · muhıarebcler dc•am -10-

etmişlir. Katalanmız:dayau• . Aman uarabbl •• 8 -· 
ın kla kalmamış, bir noktıdaı-
oğır toplaııınıı Jıpon muhrip . tona zırhlıların llİ 
va laşıtluını [pll!kOrlmüş · v; 

1 böylece ·bir aıker çıkarın~ atılan maun arı 11111 
b reketine engel : olmuştur. lr a 1 1 

Kıt.d rımız mükemmel birı ra11 n Si parıı ıı 
t rzd dövli üyor. - u--ını 'gırmaıııdlıl ' f Mmıill ( . )-Bildirdiğine~ U Z. ı 
göre A.nı~rikQn ve ... Filipinli Doğ.ın güale birlikte lla• 
müdafiler Uag yende ~cere- fdkat gDaeıi de yllrıelcli: 
fQ11 eden oıub rebelecde iyi Yani biitlin tahaahllerl.af 
dDyauıyorlar. doğru çıktı ve bofaau .,. 

--.. -- ....... 
Amerikan ha
va hücumları 

Manilla (• a)-· , Am;;i"k&.:;. 
hava knve1tleii"Lea-opide iki s. 
Jıpoaukliye gemiıiif~ 
~ura uğtatınııtır: D6rt düş·u 
~man t11yyarcııi düşlirülıiıüş:-J 
,tür. Vigında yerde 25 tıy-j 
yare tahrip edilmiştir. 

Açık bir şehri 
b mbardıman 

Mıu:m , (•~) -J•Pônba·,.. • v -küvetleri açık bir -Şehir 
.. olan BalerC bombudım;.;-: 

- - - - •• ro 
etmişlerdir. Burada Hkeri 
hedef .uyılac•k biç bir fey 
yoktur. 

-. 
Parti ge el ; 

sekreteri · 

bk mayn kalmamııtnt l»ara• 
sı tamımtle temiıleamiftlrt. 
kanaatine varan dltmammal 
eo ağır gemileriyle tek~ 
saldırdı. 

Aman yarabbi.. O koal 
koca zırhhlarıa rece ablaa' 
mayulere çaroar•k aul1 
paıçılandığıDJ rörmeH1•t· 

• 1 
mı .. 

TOrkiin uyanık
0

hjı, keodl· 
~ini gafil avlamak iıtiJRJ 
düımllnı mağlüp etmlı " 
takvimd.ek S:mırt ııferi, H; 
son darbe ile taribimlı• m 
:otmuı bulunuyordu. 
~ Biz, muvaffıluvetimiıi dit· 
maa kanlyle, Çınıkkalaala 
ıularına yazdık ıeaiD a11b,e. 
catım •• --o·----

- lKINCI KISIM -

__ (Baınnızın bılbı, 
uahut sabit balıı ••• ) 

hlıriyle antrepolara ali!f 
lerınektca auçlu selriz kitiyi 
12 ıer HDC hapH mıbktım 
't1Jıi1Ur. 

Orduya kışlık Voroşilof bas 
hediye kumandan 

lst nbulda 
lstanbul - ' Cumhuriyet 

halk partisi genel sekreterilıı 
doktor Fikri Tüıcr bu "'1abah 
Ankaradan ıehrimiıe i•lmit 
parti ve Belediye t.rkiuı 

Mubıtabım sı6zlerl•i oda• 
nın tavanında bir laayll ın• 
dirdi. 

--o---
Japonlar 
8atırdılar 

-o-
Diyarıbakır (a.ı)-Kahra· 

mın a1kcrlcrimize kışlak he· 
diye tedariki içiu iıbirliği 
yapın şehrimiz yardım se-

t· Batavya,(ı.ı)-Bir Sovyel verler kurumuyle Kızılay 

Hsioking,(a.a) - Burada 

tarafından . karıılanmııhr. 

---o---. 

.. HafııHınıa deıinllklerhıde 
gizlenen bir ı•yf ar17wm81 

?1'ibi bir bıli vardı. 
~ - Ne gllnlerdi .. 

- Diye tek. ar ı6ıe baıS.dı. 
~Ve ilA•e etti: 

- Ejer Tilrk&a d&aya11 
ba~rette bırakan ka1aramaa-1Ctret gemisi Hollanda Hiu· faaliyete geçmiıloı ve ilk 

diat•nı ıuJarıada Japon tay- olarak 2000 lira temia et-

dolrışaıı şayiml r göre ma
reşal Voroşilof Uz k dcğu
d .ki Sovyet orduıunuo bıt· 
kum ndanJığıaa tayha edil
miştir. Çiu askeri mabfille· 
rİDde İ§arct cdUdiiine ııöte 
bu haber t eyit edilirse ma
reş hn v zifesi unk doğu 

hrelerinin hücumuna u&-rı· mişlerdir. 
'-•ıtır. Müretlebattaa 8 ld~I Faaliyet harareUe 

devem ordusunu tensik etmek ola
c:aldır. ''11aı1nır. etmektedir· 

'-........ --- Akıcbir (a.a)-KabramAn : D kk t 1 ı 
CUt ve·Zebrevi Hastalıkları a!kerlerimiıe hediye teda· ı 1 8 • ı 

Miitehı11111 rilıi f ealiyeti başlamıştır. : lshmbuldı dckrasyon ma-ı 
DOKTOR Toplanın para yekiiau dört : gazası nam ve hesahıaa ı 

Fakir çocuk
lara. yardım 
Antep, 21 ( Husuıi ) - : 

çocuk eıi:geme kurumu 170 
fakir talebeyi geydirmiş ve 
tebit edilen diies bir kısım 
fakir talebenin geydirilmesi 
için tekrar f aıliyete bııl•
mıştır. 

lıiı olmasaydı, •i•r Mela
metçlğla ıllng6ı& ve o.. • 
ıipetlik yapaa çeltk rlidn· • 
deki iman •• ıoa•uı here· • 
cın .. olmaıa1dı. bllaia ba l 

diyarda yabancı bayraklar 
dalgalaaacıkb. 

----....,o-...... Salih Sonad bin liraya bali~ olmuıtur. ı olmak üz:ere Güzelyıhda ı 
1 Faaliyet hararetli bir şekilde : (Şule) gaaziııoıısuade ı Kayak 
kinci .Beyler So. No. 79 devaaı etmektedir. ı ıabableyin - ı 

"----------------- u ~:~.;n buçuktan y•rıaıa i Koşuları 
bevlet Demiryollarından: : Damgalı gOmo", • Kıyıari, 21 - ıki hafta· 

ı Y i danberi başlıyan kayak ıpo 
P.fubıwmea bedeli (1i900) lira olan 30000 lcğ. k~çe ı . Yani t th takımı ve a-ül- t ru düa daha kılab.ahk bir 

~tarıaa S-t-942 puarteai gliaü 11at (15 30) ?" br.~ u-. : darı ve buburd n gibi eşya ı kafile ile yapılmııbr. Kır 
~llkt. Haydupaıadı gar biauı dıhilindeki komısyon tuı· ı ve Beykoz m h şişe takım-: koıular1na 20 atlet iştirak 
f11adı11 kapılı zarf usaHyfe ıatıa ahnacaktır. ı lArı ve ·sair ı etmiştir. 

811 iıe irmek lstiyenleria (1417) liu(~O) kuruşluk. m.u: ı Antika e~ : --- ----
.. _lclcıt te!iaat, k•auaua tayin euığı vesıkaıuı• teklıflcrıoı i satın ahn c br. ..,. i Dr Fahri Işık 
'-lllıtevi ıarflarııu ayni giln ıa•t "14.30" on dört otuza ı Satmak iıtiycıulcrhı maı:- ' Lırı.ılr Memleket ba1tıacıl 
~ 1 · il d " Roııtkeu aüteb111111 'dır komisyon rcıiılijiac verme crı 1.1m ır. v ı kür gıniooya mtlraca llan. • \oı:ı.tken ye Elektrllr tedAYlıl 

8e ite ait ıartaameler komiıyondan parıtıı olarak dıgı· t 6 6 : J'•sııhr. Jlrincl Beri•• Sokak 
'ıılo, 1tstadu·. 20·23-25-27 (5480 

SırHı gelmiıkea, TGrk ••-
ferinin çok m&hlm Wr laa· 
ıuıiyctindea bahaedeyim : 

Etine nadir te .. d&f ı«ll· 
len bu bu yağıı erler, tela· 
like karıııında bitüD met.. 
netlerini toplar 'fe felllcet• 
lerle idelı alay edecek ica-
da" ıoğukkıah rolurlar. t ... 
bii Namık Keaıılla 111.p., 
piynlni "Vatan yıbut Silk• 
tre,,yi okumuııu11uıdur. 

Orada hir Abdullah ~· 
vuş vardır .. 

.. 
• 
.. 

Keadiılne il• ıi,1_.., a1 .. 
hanıi köUl lıaberi ~ 
aldırmaz •e alla~: 



harpte Tür. 
• 

Jenıu v Is-
mileminin 
vaziyeti 
--.. --

ok10,(a.a) - Eıki Japon 
f ••irili ve harbiye nazm 
p timdi Aıyaaın geliı

lro'l .. ı..ıı cemiyetinin reiıi bulu
• ıeaeral Hayaıi bir ya· 
.... diyorki: 

Dlaya etrafında bu2ün 
te•ber vardır. Bunlar-

ı• biri Avrupada Almanya 
ltalya etrafıadR öbUrllde 

pOllJ• etrafındadır. Bu 
plaelere karıı birleıik ha
llatler yıpılmana bu ilcs
ıl içaa tehlikeli olur.ÇOnk6 
.Utere Afrika ve yakın 
rktaa uzak ~doğuya veya 
aap dojadaa Almanya ve 
~J•J• karıı taarruza '=eç
... aiyetilo kavetlerini ya
• farka.toplayabilir. Ame .. 
llada doaaamaıını Pasifik 
~aaıaaa ıaadererek Ja· 
••1•1• kar11 taartuza ıe· 
Wllr. jıpoaya ile T•yland 
~••da yapdaa taarruz ve 
ldafaa ittifakı Uıak ıar-
• a laıillı Amerikan et phe
~ yarmak bakımından 
Hmmi7etlidir. 
Keza Tlrldyenin vaziyeti 

A•rapa için pek ebem-
1,.tlidfr.:Sovyetler birliğiui 
lfm•• ••1an 400 milyon 
Wlmaaın cloıtlufaaa ma• 

•tmeliyiır.. Moıkova-
• açıkça lagiltere ve Ame-
• tarafında yer alması 
memleketi ergeç Japon
ile karıılaıacakbr. 

J•po•1a111n hedefi Aıya· 
'8"• lnıiJiz Amerikan bo· 

claruıaadaa kurtarılma· 
. Biz zaferden eminiz 

lak& bakkı m6dafaa edi
z. Hak demek ise kuv· 
••kudret demektir. 

uslar muka-
emetle kar
ıılaşıyorlar 
Moıkova, ( a.a ) - Taı 
•11 bildiriyor: 
Kıtalarımız Mariıgoıl ved· 
cllımaa çok çdia mu 

metile karıılıımaktadır· 
• Ba balgede kuvvdl..ri· 
dlfmaaıa 5 ili 6,5 hi· 

ıtre derinlitine nfifuz 
•io muvaffak olmuılar-

Esir 
aclra (a.a) - Libyadaki 

oloaya aıkerlcri diiımandaa 
• eıir almıılardar. 

• 
pıyasası 

Baıla altıD piyasaıı ıöy· 

.... t - 2800 
Hamit- 2700 
Aaiz - 2625 
Halkala- 2600 

• 

Yakında bir 
Tük ticaret 
gemisi daha 
torpilloneoekmlı ? 

---.. ----
Moıkova (ı.a) - Taı bil

diriyor: 
lzvestiya ' gazetesi diyo;:-

ki;-itimat ,-edilen haberler 
gö!!_ önümüzdeki gilnlerde 
bir üçtiuçll Türk ticaret v•
puru milliyeti bilinmiyen bir 
denizaltı tarduıdan b tm-
.facıık ve bu v puruo t yfa 
va yolcuları kurtulac kbr. 
Çiinkllv apurun içinde bir 
kaç Alman •jtını bulunacak 
ve bunlar ııhit olarak kul
lanalacakhr. Taarruzu ya
p D denizaltın111 milrettebatı 
iıe Sovyet İf aretlorlai taıı
)'Rcakhr. 

Ti ki ıonradaa bu alçak· 
lık Sovyetler birliiiao ylk
lelilebil•in. 

itte Almanlarıa verdik
leıi ıiıli emir budur. 

Alman ajanları bu Tlrk 
ıemiıinin de torpillenme1i 
llzeriae Tilrkiye ile Sovyet
ler arHnıdaki mtıa .. ebetle
rin fenalışbiını umuyorlar. _ .. __ 

Ticaret Vekili. 
nin bir ikazı 
Ticaret Vekileti Mer•ia· 

deu ve Hatay limanlarandaa 
yapılmakta olan itbalit bak· 
kında ıu noktalar &zerine 
alikalı tncirlerin nazara dik
katini çekmiye IOzum ıör· 
mDıtür. 

H•li hazır v•ıiyeti dolayi
aile cenuptan memleketimize 
itbıl oluaın emtiaaıa ta
mamını Mersin ve lıkendc
rua limanlarına tabliyeıi 
mecburiyeti basıl olm•ktadır. 
Memleket ihtiyaçlarının te · 
mini buıuıuoda bllyilk rolii 
olaa bu limanların munta
zam ıekilde f•aliyetlerini 
idame etmeleri memleket 
iktisadiyatı bakımıbdan ba
yıti ehemmiyeti haizdir. 

IZMIR 
TiCARET 
ODASINDA 

2oi montehipler saçlldl 
Dün ticaret oda11nın ikin· 

ci müotehipleri seçimi ya· 
1 pılmıotır. ı.. "°:J· ~:d'~~ 

Rey ctılmHı -Hbabtan ak· 
ham saİt,, 17ye kıdar de· 
vun etmiştir. ~ 

Vt kilttiu r aamıetlikleriai 
g6sterdiji 20 müateblbia ' •e 
dnnlcO seçimde intihap edi · 
lea 40 kişi ile namzdleria 
adedi atmış olmuştur. Bu 
ıtmıf ik inci mtlotebip bu 
ayın 25izzde toplanarak 30 
kişilik oda mecliıinl seçe
ceklerdir. 

nıyan20 bilet1e i • a 
ızı 

[il•.liR llsı t23 1 inci Klan 1941) 

H 
lngiliz ve Al- Yunanistanda D. N. B. ajansı 

man hava 
hücumlar 

Berlio ( ) - Alme 
mi t blıği : v ' t yy l"'~-
rimiz 1 gi'tereni cenup do 
ğ'u kıyl r1nd tim l t filt! 

tıuı bomb latnışlmardır. 
Münferit uçan hıgiliz ıa

vış tayyareleri Manı bbJge· 
sine ve Alman koyuna yap· 
tıkları lesiniz hücumlarda 
2 bombardıman tDyyıaresi 

kaybuJmuıtur. 
Londra ( ı.a ) - lngiliz 

nızarJıiının tebliği: Salih 
muhaf.za tayyueleri Sonna
zarda askeri hedeflere hll 
cum etmiıtirdir. Bir tayyare 
6110ae dilnmemiıtir. 

---..... o---

Amerikalılar 
deniz kuvvet
leri i fazla-

Alman kuv
vetleri 
- - - o--. .... 

Roma,(• a)- Akdenizde 
Sifte lı ö f zinde ltfJlyan fi
losiyl İngiliz de!J İZ kuvet· 
icra arasuıd bir deniz mu· 
huebesi olmuştur. Düfmı
aın bir harp gemisi bıtuıl
mıı diğer bazı geruileride 
banrn uğratılmıştır. 

------o .... -
Alman tebli2i 

Berlin, 22 (ı ,a) - Alman 
resmi tebliii: Şark C"pbe· 
ıinia müteaddit kesimlerin· 
de düşmanın bir çok bncum
IAra katalarımııın inatçı mu· 
kav !metile muvaffakıyeteiz · 
liie uğratılmıırır. Hava kuv
vetlerimiz diişmanın ıahra 

menilerine, ıubh tank top
luluklarını, nakliye kollarına 
ve demiryolu hatlarına şid· 
detii çarpışmalarına muza
heret etmivlerdir. 

laştı ıyo lar ·Batan Sovyet 
Veıingtoo (a.a) - Bahri· 

ye eııcümeni kabul ettiği bir 
karara g8re donanma müret
tebat me•dodunu 300 biae, 
dnınma ıilib endıılnın 500 
bine çıkar1lacaktar. 

Alman zayiatı 

vapuru 
Loodra (a.a) - 2282 ton 

Ju11 Krcet So,yet vıpuru bir 
Japon lim aıoa illi~• eder
ken batmışhr. içindeki 40 
yolcudın yaloın 2 kadın ko:• 
tuıumuıtur. 

Moıkova (•.•) - Sovyet 
haberleı bliroıu taufındaa yasak edilenn 
bildiriyor: f • 

11 ilk kinundan 20 ilk ilımler 
klnuna kadar Almanlar 7 
tayyare 560 tank 509 bp 
161 m•yn topu 261 kamyon 
3059 otomobil 28 ıarhh oto· 
mobil kaybetrniılerdir.a 

Sofya (11.•) - Slovak ga· 
zetui Bulgar islanda lagiliz 
ve Amerika n filimlerinia gih 
terilmeai yuık edildiğini ya· 
uyor. 

~~~-~ ~--~--~~~~~~--~--~~~~--

izmir Def terdalıiından : 
TOrk parası kıumetlni koruma hakkındaki 
12 numaralı kararnamenin 9 uncu maddesi

ne bir fıkra navesina dlr karar 
Madde 1 - lthılitçılua ithal edecekleri m l bedelleri· 

nın hariçte peıinea ödenmeıtiui teruia ıçio Türkiye Cum· 
buriyet merk ı bankuı deliletile açıl n akreditifler dolayı· 
ıile mezkur bankaca itbalitçılardan b~rcditıfe müteallik 
malların muıyytn bir mBddet zarfında memlokele ithal 
edileceiiae dıir birer taahbütuame ahaır. Bu taıbhlUna
melere riayetıizlik kararnıme hükümlerine aykm hareket 
1aydır. Ve ta1bbütuımeyi iaızalaya13Jar hakkında kanuni 
takibatta bulunmak Ozere bu taahhütnameler Türkiye Cum· 
huriyet Merkez bınkıııoca kambiyo milrd:ıbe mercilerine 
tevdi olunur • 

Madde 2 - i:tu kar•r 12etri taribi11den muteberdir 
Madde 3 - Bu kuana icrasına Maliye vekili memur· 

dur. 
Tll rk parısı kıymt lini koruma hakkındaki 12 numarıh 

karaınamenin 9 11cu mıddeıine bir fıkra iliveaiae dair 
olın karı" aynen yakarıy• çıluırdmııtır. 1322 umarab ka .. 
nu un 8 ı: ci m11 ddf' 1İ hükmün~~ tevfik•n tebliğ ve ilia ohı· 
ıtur. (55 J 5) 

1 

ve Timur 
hadisesi 

---o---
Berlin ( a .a) - D. N. 8. 

aj naı bildiriyor: 
Bcrlin ıiy .. i mabfileri Por" 

tekize •İt Timur adalarıa•• 
Avustralya ve lagiUz kavtet" 
leri tarafından iıgıli bldi••· 
ıiai dikk•tle takip : etmei• 
devam etmektedirler. 

Bu mahfiller milletler arı•• 
buknkunun yeni bir çiyaı•· 
rneıini takbih etmektedirler. 

Birkaç vapur 
battı mı? 

Loadra (a.a)- Jıponları• 
Binıale karfeziae aıker çı" 
karma teıebbilılerl 11bil 
loplariyle mBdafileria mak•" 
vemeti sayeılnde akim kıl" 
mııtır .• 

Hatta bur1ya aıker ıetl· 
ren birkaç Jıpoa vaparaaa• 
battığı da zanaediliyoı. A•" 
keıi raporlara a6re J•po11lal 
çıktıkları yerlerde -taak •• 
motorlll arabalarla harp edi" 
yorlar. 

---o---
Demiryollarıo" 
da tenzilatlı 
eşya nakli 

Ankaara - Demiryollaı••'" 
d• tenzilitlı tşya tuifeıi•h• 
ıubatta dtğiştiıilmeai dlıB· 
nülmektedir. 

Y ebİ tarife 1700 ldlomet
reden fazla yerlere yapıl•c•k 
eşya nakliyatı içia de teaıl
Jit bulunacaktır. 

ffüvük bir In-
giliz gemisi 

kayio 
Berfin, (a.a) - logiliı do· 

n•nmasıl!a mensup ve isal•• 
kayip bulunın b6yük ıemi· 
nin Formidable ııaıfıada• 
en modern bir kruvazör ol• 
duiu söylenmektedir. Bu ıı
nıftan logiliıler deha d6rt 
gemiye sahip buhınduklıfl 
fakat kaybolanın iımi healll 
anlaıılamamışbr. 

lzmir Y abanc• 
Askerlik 
Şubesinden: 

Orta ehliydoameli kı,. 
hizmetlilerin 27-12·941 tarl· 
bine kadar ıubemize mBr•
caatlaı ı. Gelmiyenleria ••'" 
kertik korıununa göre cesa
laodmlıcıktır. 
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