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~ Vt AÇIK. 

byuyanlar4 

byandılar JJJ • 
merikada beyaı 11rey· 
da Ruıveltln ve Çör· 

" İftirak ettikleri ve pek 
~ l•tetecilerl J buluaduk· 

bir toplantıda ortaya 
' ıuallero bllhasıa (la· 

~I bııvekillnin verdiği ce-
~t ıöaterfyor ki: Aaglo· 
' •lar memleketlerini ve 
~U 'lblekelerinl tehdit eden 

\ ~•yi tam manHı ile tak· 
•derek onı g5re liıım 
~ciddi tedbirleri ılma

t._ tlamıılardır. 
,~ •en daha baıka tilrln 

!l''l edilemezdi. ÇttnkO 
~,ı,,, barp sanayiia• en 

d llaumlu olıa iptidai 
~alere mallk adalara ve 
1ıdlere ayak ba1bktaa 

buralardaki kıymetli 
--:ok faydah mahıullt ve 
~L~•lerden ve bllbuta ka· 
"lttdın ıerkl ribi lıtifa-
~~ete l»ııladıkları gila 
~ •ıkaonların pek btıylk 

'-'• 1111et ve ehemmiyet 
~ ~~lerl ahJokanın tesirle· 
' de:abire pek çok azal· 
a_'luı. 
~ ''' lçhı bugi111 aldık· 
~t cezri YO kat'i ted· 

it kendilerlnhı de her 
~ t d&tUlkce itiraf ettik· 
t\~ t'flet uykuıuadan bil· 
~ ~ir 1arsınta vo enerji 
~ '-1-tamıı oldaıklırıaı bD· 
~Gayaya göstermft ol· 

~--~dan ıonrakl çarpıım• • 
'~'hıkkak ki daha çok 

•e m&thlt olacaklırdır. 
Sırrı Sanlı 

' ----o-_,.._ 
~tliı, 23 (ı.•) - Yarı 
~I bir kayaaktın blldiril· 
~ ' r6re lagiltere, ken· 
~ iti• hiç ll)'iUD dilfD!i· 
' l~t cephede harp zo· 
~' kalmııtır. Ve haıhln 
~ ~ meıkozini bir cepbı·ft 
~ 6b&rl1ne nakledecek vı· 
~t~ dciUdir. TeıebbUs 'it,: •c milttefiklerfmizia 
a tdir. 
~a&:ıka aıkeri durum 
~ la hıricive neıareUade 
~,:tecuerc böyle anlatıl· 

'· ~ '-rll11 aıkeri mahfilleriae 
~: Iİ111all Afrlkadı ıid· 
!-tı Çırpıımılar oluyor ve 
~lterenia doğa Aıyada 
lotı '•ıııık iıtediğl impar•· 
,~~ kutvetleri, mihverin 

••ernetl yOı&adea, ıi· 
~~ Afrlkada tutulmuftur. 
~,._.' mubarehelerintn de· 
~, •lclalthace bu kuv .. 

' huradaa ayrllımıyı· 

:Milli Şefimizi 
Ziy fetleri )O.~ 
Aokua - Milli·Şefimii Çö Çil mer• • 

t lnöaüolin her s"ne fmebui." kan • 
lıra vermekte oldu ·ları çıya gazetec 
ziydetlerJce 1 b şla~lmı~hr."' 1 ri e at 

..,Soyadları "A,, ve "8,, ilcu 1 O 
bışhyao "mebuslar dna ak· .... !'"'" VRşington ( . ) - 25 g&-
(şam Çı~k•y y~ davet edil· zetecinin topJindığı calon 
rrıi§te1dir. g'r .n lcıgiliz baş ve ili Çör· ıt 

__ __ çil gc.:Zdeciler t rafın a &il 
rckli lkııl rl kcu f ıl amış • 

Tayland s it .. tır .. 
Çörçil g ıctec11cr t ufın· 

111 JaPon İ • duı bir su ı tufaaıaa tutul· 
• • muştur .. 

yesıne gırmış Iegmz b §vekili gazeteci· 

Tokyo.(a.ı) i-J T ylandl lerin bu ıuallerine"şu cevıp 
J ıpon)'• l!ruındı 'aktc..:ilen ları veımiştfr: 
müdefaa ve t arruz ittif kı "Askeıi kuvv tlcr iyi idA· 
mliaatebetfylcı gaıcteler ha- ~edildiği :takdirde harbin 
raretll aeıriyıtta ___ bulunu- ~)' rraıoı k111anmı~ olurlar. 
yorlar. Bu neıriyatııı {'bOli· s·ngtpurd t arruz k bi~ 
ıısı şudur: ~!!_y ti elde edllinccyo kaa r 

Yeni aalıımı doğu Aı· mlld f l'd k lacağız. 
yı;dan Aoglo11ksonların ko·e Amcırik11yı yıummzd gör .. ~ 
vulm11ıaı hız1andıracıkhr. ~melde ne k da mehıuı ol·., 
Taylaadıo coğrafi ve"' akeri duğumu snl t nı m. MBtte· 
durumu M leıya h rbl 4<iıe- feklerin l k · bir Lum uda 
riDde derin aiı.ial r 11 yapt· 11ı ltuıd birle~m ıln tuafla· 
caktır. rım. 
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Karade izd 
deniz -
yo muş 

Ruzvelt· Çarçll • St lio \'a 
Ç Ü K-y - Şek ar ında~birJ 
ık~Dfer nn t raft rım. 

Alaı ny uın nı~lıem uok-
&ı alıgiylc tftlı~ac~ğrnı Zltır 
tmiyoruın. L 

..... ----o-~ ..... 

frikada! Mib· 
ver imdat 
bekliyor 

---.. --
K hirc, ( . ) _ Biag ti 

bö'gesind ki mihver kuv· 
vetlerl kendiieri i kurt , • 
cık t kviye uvvttleri bu1-
mLk içi g rb doğra çe i· 
liyorl r. Halbuki 1 aglliz kov· 
vetleri bu gelect.k hkviye 
yollarını ark d n lrcsmişler· 
dir. Bo:ed Almanlar yar· 
dım eden kum futın !arıdır. 
Bunuolar beraber 1 agilh: 
kıncıları buna da ehcıııml

yet vermiyorlar. 
....... ._:.--

Italyanlar kış· 
ta şikayetçi 

Rom (a. )-Cornıle d'ttal· 
yade; çıkın bir yauda umu· 
mt hup durumu h ıkkuıd 
ıo ııy•nı dikk t ıöılcre 
r11tlınmıthr. 

Diloy da vukubulan harp· 
1 rd n biç biri 1 timdi Ruı· 
y dı yapılı hube benıe
menıekt~dir. 

Geçen harp mevzii hubı 
i i Şimdi ise harp daimi 
bir h r -li iatilz m etmek-
tedir. 
Ruıyıda lnuaolık Hat 

3de b11aııktadır. ve bu sa· 
ette çıktığt yere d6nemiyen Ankara ( 1a.a) - XAnadoJu 

fajınııaın ulibiycltar m h· 
ifillerdenJSğreaildiğln göre, 
Almınya h iikümtiU bir üç8n· 
eli T6rk vıpurucuu da mü· 
rettcbatı Sovyet iş retlerini 
tcşıyaa Alm n jaa.ları ol .. 
l"cak milliyeti bilinruiyen bir 
denizaltı tarı:ıfıadım batınla-~· 
cağ• hıkkmda T 11 ajın;ru;o;, 
düo gece , neşrettiği habere 
kartı KırRdenizde tbir tcktr 

p t&~n yarın her uker ölllmc m1ıbki\mdur. 
~ Çünkü geceyi dııarda gc· 

~Ahn~~izalt!!:' olmadığını 
flAakaradaki _1büyük .~çilfği;. 
~va11tasiyl(hükü J1eti mi to 
fmenlbildhHmiıtir. 

nutuk çirmek imkinıızdır. ,Aıker· 
terimiz: ateş etmeden evveJ 

söyliy cek !iliblarun .. teşe vermelidir· 
ler. 

_ Vişl_(a ' )-Mareşal P ten J. 
Noel mlaaaebetile yarın k DOD abine

sinin bir 
kararı 

ıam uıt 21 de Fr aeız mil· -
letioe hitap edecektir. 

Vişi,(c. )-F s umamf va
lisi Noguest vişiye gelmi Ur. 
MuRmHeyh Amiral tarafın· 
dan-kabul edllmiıtlr. 

--.. - ....... 

;-Tok-yo (ı.ı) - Vekiller 
.. heyeti akıam fevkallde bir) 

toplanh yıparak harp hare-~ 
--- .. - f-

kitıoa dair yeni kuarlırJ 
ittihn elmittir. ; ~ ~ 

Leningrad 
Cephesinde 
Almanlar .................. _ 
Moıkova (a.a) - Pıawda 

gaıetcıi Lenf ngred bakluıula 
yazdığı mıkılede eıcaaaı. 
şunları !ÖyJiyot: 
Almanların Leoİnirada çea

bcre almak ve miidefilırhai 
yok ctmrk plioı akim lcıf· 
mışhr. Bilakis S-ovyetleria 
yıptıkluı baskınler bu böt
gode Almanları sıluşbrmık· 
tadır. Nitekim 24 11aıt ıır• 
fınde bu cephede 21 k61 
iıtirdıt olaamuştur. 

Vaşiogton (•.•)- Amtri· 
fan deniz bakaıu Jıpo11lı· 
rın birçok Amerlkao nk· 
liyeleriai bıtsrdıklırı hat.. 
kıodaki bıberİDİ yılıalamıt· 
hr ve J ıponlına yıhuı Mı 
tek Amerikan nıkll1•ıiai 
batırdıklaruu itiraf etm1ıtlr. 

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

Avustralya 
Amerika dan .............. __ 

ÖdOnç bir kraıızlr 
tıttdl 

Oktn·a,(a.•)- Avuıtraı,. 
hilkümeti Birlttik :de't'lttler· 
dev yeni ~bir Sidney lqı 
cdlliaceye kadar ~ödihıç ola· 
rak bir kruvaı&r l iıtemlftlr. 
verılecek gemi yeaiıiala la· 
şuına kadar Sidaey iımlal 

,' laşıyacakbr. ' 

--··-
Rus Tebliii 
Çer~of geri 

alındı 
MoıkoY• ( a.a ) - 23 ilk 

kiauada katalaraanı l,ltna 
cephe boyunca dtıımı11la çır• _,-,~~--o-~ 

Alman yanın 
Hookong' deki 

Kanad lılar 
Fili pin ~ pışmıılardar. Bata Kaleaiala 

------------ --- . .. .. . 
ıçyuzu 

.,.,, Loadrı, (ı.a) Alm oyanın 
İç durumu bıkkıDda buraya 
glıli bir upor gelmiştir. Ai· 
tmın oadüıtrf bölgeloriode 
komüallt muhalefeti açık birf' 
hıl almııhr. Şimdiki vaziyet 
Naıilerin iktidar mevkilac 
gelmesinden evvelki vaziye· 
tin tıpkı11dır. Yalnız şu fark 
iledir ki o tarihte Nazilerin 
iktidara gelmelerini bekle· 
yerek onlarla temı11 g len 
Alman polisi ve küçfik mc· 
mnrlar tlmdi sol t ref ,. te· 
maH geçmiştir. Ahaliıi ka· 
tollk oJaa eyaletlerde polis 
iıleıiai bu şekilde yürllmc· 
yeceğlni ileriye ıihenlerle 
birlikte rejima açıkça nn~
bılefct etmektadir. Eıki in· 
firatçılır mtlf ıit ıollarla be· 

_ Qttava (a.a) - Bahriye 
[ncxarctlnden bildiriHyor: 
~ Hong Koııgtakl Kanada
lı 111kerJerin durumu tehli
kelidir. 

Cumhurre ·si 
- Côndra • (ı.a) - Filipia 
cümhurreiıf kendisini ordu 
genel kurmay b11şkınhğına 
taylıı etmiştir. 

ve ceDup batı cepbelerl•d• 
kıtaluımıı ileri bareketlerlh 
devam etmiılerdir. Bir çok 
yerler ve bu meyıDda ç.,. 
kof ıcbri kıtı1ırımıı tarıfta• 
daa iıeal editmiıtlr. 

~ 

1 

1 



l&•ırı 2 

f1iuonf n 1 Şekeri boyayıp 
1 Büyü 
i Emelleri 

f ilid dive 
i kadın 

---..(y-.-;:=nft!i.-n~: ~H!"'!a~h"""ı ~z-:"""ki~o ... ı""'m'"""a"="') 

-11-

Mikadonun 
muhteşem sa
ravında kabul 

• 
resmı ••• 

Ja'on ulusunun tanıdı
ıı ııparatoriçe ile 
. tarıııaıma .. 11 •• 

Tokyo Avrupalılar içia 
caa ıılncı bir yerdir. ÇünkG 
barada opera yok, adama
•ıllı bir bar yo . Avrupalı 

luıa ıeTkha~ uy2un bir ga· 
ıdao bile yoktur. 

At kotalarına ıelince s&z 
bile kabul etmez. Ba ıehir 
de ea bil1Bk hidise impa· 
ratona mabteıem sarayın· 
dakl kabul reımidir. F kat 
1»11 da pek ıeyrek olur. Ec
·aebtfer, batti Jıponlur için 
tille ba eararenıiz Mikado 
ıara,..a rfrmek f&raatı pek 
ıor elde edilir. Bu ıar yda 
ltlt8a eıki anane ve Adetler 
lta28ae buglln cınidir. 

fmpıratorun sarayı ıehrin 
~lladedir. Etrafı yüksek 
taı duvarlarla 1arılı ar. Bu 
duvarların &nünde mütbiı u 
.tola hendekler vardır.Saray 
~n&adeki parkta •taçlar ve 
yeşillikler doludur. Hılk ço· 
c•klariyle burada oturup ha· 
va alabilirler. Mikado b11 
parka çıkmaz. Kimse ile 
karııl•ımaı. Japon im para· 
tora Tokyo ıokaklarıada 
otomobil yahut arnbaslle 
ıeımek illerse poliı bir H· 

at evvel buıuli tertibat alır 

Jıpoa olıun ecnebi olsun 
imparatoru görmemesini te· 
mia· eder. 

aırın11ıuın hOkOmdar \ 
Tokyoda hususi tellere 

baih bir telefon ci· 
.... 11 vard1r. GBneşia oğlu 
r•ımeje çıkıcığı zaman bu 
telefonla imparatoruo geçe· 
çeji yerlerdeki e'llcnin, İ§ 
yerleriaia mekteplerin ve 
'lalreaia kıpı ve pençerele· 
riaia kapınmaaı emri v ri· 
lir. Hdti elçiliklerin be. 
hıaıi bir ecnebinin bile Mi · 
lradoauıı ıeçtiğiai görmeai 
yaH1'tır. 

Sarauda kabul •• 
Yılda bir kerre ~ğlcdeu 

ıoar• saat iki raddelerinde 
Japonya hükümdarı ve ka· 
n11 tliplomatlan kabul eder· 
ler. Bu kabul resmi pek bü· 
y8k merasime ve tantanaya 
tl!;idir. Kadmlır ve erkek· 
ler ancak bu müaasebttlc 
Jıpoa imparatorunun &uve· 
reıiDde bulunmak fır atını 
elde ederler. 

.... ---o---
btanbul- Tahtakalede 28 

numarada otur n Melihat 
dınd bir kadının cnllin 

boyuı1ı1e to:r: ş kerine ka· 
rı~tır r k toz şek ıiui bo· 
yam kt ve anilin diye ylik· 
sek fiatl Y lco salamon 
dı d birine ı tm li ta ol· 
duğu nl şılmıtbr. Y ko Sa· 
!emon bu n ık ve s bte 
ma!ları 6te ine berildne 
yük ek fı tle at rken y • 
k l nmııtır. 

Bu vekilde ahi n 30 kilo 
ağarbğnıd 60 p keti Me· 
lahit 190 kuruşa Yak oya 
ve ikioci eld n ıbtik r ya· 
patı da 210 kuruta m6ıte• 
riye Htmııttr Suçlular müd· 
d iumumılıi verılmiılerdar. 

Pirınç · narhı 
-o 

lıtanbul- Fiat mOralı•he 
komfıyonunda kabul edilen 
pirinç aarkı liıteaıl, bıdik 
edilmiıtir. VilAyct, telırafJa 
tic ret vekil tiae mllracaat 
ederek pirinç narluaın pa· 
ıartesi 1tihıkü m&rakabe 
komiıyonu içtimaında ye· 
uidea ve kat'i aurette tes 
bit edileceğini bildlrmiıtir. 
Pazartesi gtınkO içtima•, 
vali ve belediye reiıi Dr. 
Llitfi Kırdar riyaset ede· 
cektir . 

--------o--
Bir adam fı ı · 
dan ekm kalı 
ken dü,üp öldü 

-o-

latanbul - Hüviyeti henüz 
teabit cdilcmiyen 50 y2şla-
rında btr şahıs Sultanahmet 
fırıfınden ekmek ahrke:n bir· 
denbbe üattiae ftmahk gele· 
rck düşmüf ve ölmDıtür. 

Zabıta t rafından der hal 
icabeden tıahkikata geçihniı· 
tir. Vak'a mahalline celbedi-

len ad!iye doktoru cesedi 
muıyeac ederek luılb sekte· 
ıindeu öldüğü teabit edil· 
mi~tir. 

-----o---
Hırsızlık 

-·-
Karantina kız lisesinde, 

talebe lbrabim kızı Stvin 
adındaki kıı müracaAtla ce· 
biade ve çantHı içinde bu-

lunan 30 lir11 parun:nn ça· 
lıl!dığun \1 C bu h1nızlığın 
kurabiye. aldığı sırada ya· 
ııında bulun n Ali oğlu Mu· 
bittin, Mehmet oğfu Ahmtt 
ve Mehmet oğlu Ali tan
fıudan y pıldığıcı iddi et· 
mit ve suçlul r yQkalwnarak 
Üzerlerinde bulunan 131 li
radan 30 lira ı alıaar .. k tab· 
klkata bııhıomııtır. 

(•lliii' .:illi) 

'!!!!!!!!!!!~~~!!!!!!!~!!!!!~~~~{ Yilbaıı içlo 
,_ Şehır Habe e ı- Eilence 

Öi'retmen ve :Hakim ve Müd., Hazırlıkları 

ğitmenler 

Ôdemıo kazasının Do;an· 
cılar h&yli öğretmeni Edihe 
Babacan Ada20me k6y8a , 
BozdDi öğretmeni Caurın 
Kaseler L:öyü &ğıetme•liii · 

e t yio edilmiılerdir. 
Ödemiı ın Kauafı kiyD 

eğitmen Hasan ile Meae· 
menin Çanak 1.öyü ~tıtmt:ni 
Niyazi a tqınm bec•yişleri 
rusarif ve iletince teabit 
edilmiştir. 

--11!!18111--- l 
Vu lan polis1 

··ıd·· f o u 1 
Ark d fi tanıfındaa y r 

landıtını dün tafıilati1le 
yasdıtımız polis memuru 
Eover Hıdu tedaYi c: dilmekte 
olduğu memleket hastıne
aiade, iÖsterllen bOUla ih· 
tim ma rağmen bayata sıöı· 
Jerini yummuştur. 

Enver Hıdırın 
diia arkadıılarıaın 
rınd• kelduılmıf, 
m&dllriide eenane 
minde buluıımuıtur. . .,. 

• 

cenaıui 

em uzla· 
Emaiyet 
m•rHI· 

Eaveri yaral•yan polis 
memuru Halil tevkif edil· 
mit ve dlln aj-ucezula m1ıh· 
kemesi ytıpılmıştır. 

Tarım satıı 
kooue ıat~f. eri 

Tıcare.t vck~feti, tarım H

tıı kooperntifleri ve bi Huıed 
için bir tr.hm tc ıue brıızula· 
mışhr. Kooperatifler ve bir· 
Jer iş hacimlerfoe gc>:e l 2 
gruba ayulmışlardır. 

iş hacimleri 500 bin lira· 
dan ışığı olanlar birliklerin 
yeniden kurulmsu n kiletçe 
gö.terilecek lüzum dıerhıe 

olabilecektir. 
Talimatuımede kooperatif 

ve birliklerin baremi de bu
Junmıktadır. Bu baremde 
memurlar ı 4 dereceye ayrıl· 
mıılardır. Ocratlcır 30 liradan 
600 liraya kadardır. Ayrıca 
kadrolu da talimatnamede 
gC>shıtilmektedir· 
Tılimataamelude memur 

ııoıflara ve vasifJarı ıöıteri
lecek, hastalık ve maluliyet, 
ölOm halinde yardımlıımak 

üzere bir de emekliler yar· 
dım sandı§' kuıulac•ktır. 

---o---
Ortaokul öiret 

menleri 
Orta öj'retim öğretmen

lerin den hrfi ınliddetlerini 
doldurerak terfie.bak kızın· 
mış olaol r için m rif ve· 
kAletince" bir Jiste haz11lan
maktıdır. Li.ste yakında Def· 
redllcıHktir. 

deiumumiler 
--cı--

Adliye vek&leti blldm ve 
mOddciumumiler araıırıda 
yeniden bazı değiıiklikler 

y~p •c~kbr. Bu huıuata bir 
liıte buırlanmaktadar. 

--.. .-
Tütün piye.sası 

Tütllo piyasaıuı:nn açıl
tttaıı ıoa safhaya girmiıtir. 
Piyaaa daha evvel de kay .. 
detliğimiz gibi 12 Sonkinu
tıa rasU yan Pazesrteıi glhı6 

çal c .. ktır. 
Ankaıad1111 aksed ·n ba

bedere 1töre tiu.ret vekileti 
Ege t ı..tOn 1atışlan içia bir 
fi&t bar mi hazırlamaktadır. 
Bu b rem tütOo kalitelerfnia 

hasuıiyetlerine ve mnbay&· 
Jarına g&re ayra bir 1eviyede 
bulunacak ve mtbtalııili 
memnua edecektir. 

Amerikalı kamp•nyalıların 
hazırlığına hakalarak piya· 
HJ• iıtirak edecekleri mu· 
hakkak b5r&lm~ktedir. __ .. __ 
Nafiada terfi 

ve tayin 
bmir Nafia yapı iıleri 

ressam Rifat Kenan Kıya· 
türk bir deııece terfi etmlı 
ve 6cretl 85 liraya çıkarıl· 
mıttır. 

Ç nekkesle liafia tlSae •• 
l'.6prüler fC!ı memuru lsm•il 
Ağaç lımlı nafi• mUdOılOğ6 
lrndro!uaa verilmiştir. 

-----
Yılbıtı sıeccıi lçla t' 

miıin malatellf yeri 
ejlenceler, raveyoalır 
lamaı tadır. 

Kllltürp.rktaki Fa•' 1 
noıunda yılbatı ı• .. 
bir balo verilecektir. 

Balo içia lıtanbald•• tW 
orkeıtra t11kımı ıeleC .. 

942 Yılının il"l ,1°11 

heyet ta,.fından 1111111 
katal rı sayılacak '' 
cotlar yeni teneye d• 
ltcektir • 

Adliye de yeni 
devredilecek itler te t 
lan işler baklnuda I• 1 

tikler h..zırlaumaktadıf• 
---.-o----

Maçlar 91e 

Atatürk 
koşusu ·ııı 

Bu hıfta J•pılacak · 
devre ilk mıç1ara 11111 

Saat 11 de Kari' 
Aht orta h•kem il 
Şenkal J'&D lıakemler d 
Allettia Hat 13 te 
spor· AlbDordu, hık~.-! 
rlt Simtaroğla, 1a• il' ;;J 
ler Muzaffer· O"••• ~ 
IS te GGıtepe· Alt•f• ff'. 
kem Mustafa BaUSı, .,fi# 
h•kemler Mustafa 
Faruk. c. 

ATA 1 ÜRK BiR KOıt 
Atatfirkla Ankar•f1 ' 

bastıkları tarihi• yıJd6• 
olan 27 biriPcl kıau• 
marteai glla& saat tS t• 
kevlnden baılayıp 
&aDaden Atatllrk cıd t 
takıbeu ıtadyumda b!;it' 

fzmİr y 8 b&DCI üzere (Atat&rk kır k 
yapılacaktır. 

Askerlik ~=.:.:.:---~ 
Şubesinden: 

Orta chliyetoamcli kısa 
hizmetlilerin 27· 12-941 tari· 
ltiDe kader ıubemiıe müra· 
caatlara. Gelmiyealeria 11· 

kerlik kaı,unut!a gl>re ceza· 
landırılacakhr. 

Altın piya / Bug8a albn p;yasall 
ledir: 

Reııt - 2800 
Hamit- 2700 
Aziz - 2625 
Halkalı- 2600 

lELHAMAA Sinemauadal9 lci. ~ 
ı Cum~ mati.aelerdea ıtl 

i Sönmeyen Işık Edlsın Tbılll 
: BOyilk Mucid 

i THOMAS EDISON'un 
ı Bıı rolde: Speacet Tracy 
!Meraklı ve müthiı m•ceralarla dolu hıyab ve m&ced.,, 
ıseanalar: 1-3-5-7-9da cumartesi pazar 11 d• 
ı Hergün ilk m&tine ucuz aeanı ~ 

ı erkeain beklediği biyük ıark Filmi 
ı Türkiyede ilk defa göıterilme hakkı 11i.ımire" naıiP b 
: Artiıt ve Okuyuau ıanatkir Abdillvababın en ıoa 11 

: Bir •şk Destanı... Bir Muıiki Abidesi ... 
ı Türkçe Sözlü - Ş1rk Musikili - Arapça Şarkıla 

ı MES'UT GÜNLER 
: 25 12-941 peış mbe gOafi matiachırdea itibaren 

i Yayya.re · sinemasında 
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8.M.Meclisidünj11htikirla ·· Tarih en 'agı ar 

24 llnd Kioua f'ff 
~·~--·-·-·-..-----------------·---------

iki yeni kanun cadele etmek p ç i' -ı 
ka!_~~--tti M . için ~o~~ s tıh" 

11
e ı 

-ır y··;. ·:.AK 
fNEDEN 
J KORKMAZ! 

Ankara ( a,a l - 8
· · lslanbal - Halkın iblik&rl• i 

lleclıal dla taplaumıı, Pastı, milcadelo menuu etrnfıuda Yat•n: 1 
Telgraf •e Telefon ldıreıi tenviri şthrinıizde bir seri KADIRCAN K FLI 

...... ••••tt• ~<;.§. 
A:ak r - lkh t vekillti Yazan: Gönül Em,.. 

me 

hlıiktlrme ••yırdım ıandığı 1 koareroaslor •erilmesi I< ••r· ı 
hılduadaki kanun liyihasiyle il'- k f - 3 - f 

b d 1 1 d t mlD 
{ l•şbrdmıştır. 11 

Ob erans E'·iıı oldugw t DU bilm zdit:ı! İ 

iş doircısi reiıliği iş müddet- -11-

leı İ~e. d~;, bir oiz'1maame Çanak kalı harbinin 
p10Jesı h zırl mışhr. Bu pro- • 

ecae i ev et er en ~ O lk • ~ •· · 
•dilen ve edilecek olan kre · .ekBdar hı. ev~?' e vcm;ış Diyenleri ff~ttiğiui duymuş· jeye göte s n yiden sıyıl n aonrerınde başımıza 

yerlerde iş müddeti b ftada 

1 clilere mabıuben celbolunaa ' ve büyük bar aleKe uynn ır-ı' fu: h ttn böyle bir vı:k, ya I 
laırp tecbiıata ve levazımı· I mışhr. --•~-- ştbid de olmuştu Liildn cııun 1 
11111 ı&mrOk rumiyle sair ı .. .. gönül uh tlığı uzun sürmedi 

48 ıuıot of c ktır. Curnaıteıi balon musa rat 0111 
günleri s.ıu;t 13 te k pal:lı~D f ff O 
yerlerde iş müddeti günde u. er u n muauıı 

terai ve rerimlerden iıtiı- 36 t!'UDIUk J. Efendisi istemiş ols ve ken-
•ısa haklund•ki Ek•nuaa ek · • :füıinin bay tanı kurtarm !an f 

9 

~~~ 11 ı~~:i;·c~:~:~u•un saatlerde UOksallr b1 lrı11aa ltyibaııaı kabul tt· man zayıatı bi)şka çaresi bulunmasa ge· ı 
tnlıUr. ne y lan ııöylemek gücüne j 

dışında b1r kıl n yederde tarassut adırdl 
iş wcddcUeri paz r ve btil 

MeaHı çarıımba r&nü top- Moıkova, 22 (c.a) -Prav- gidiyordu. Her zam rı ssd- ı 
lıc:ıktar. da g•zetesi diyor: Almerılu rrn:unl knrşılaşm k ihtimali 

10 ıoa teşrinlc 16 ilk kii vardı'vc b r seferinde bu ya- 1 FAYDALI BiLGiLER _ 

gü.,leri 8 H t olac ktır. 

Bö lelikle h ft Iık iş müd
deti 56 dır. kamp uy dsv
resi ol~n üıüın, !ucir ve p u
card o şeker im H gibi iş
lerde de iş müddeti 56 21 t . 

- Böyle oluraa, ş6yll I" 
d r e kıy.ı;met mi kopar? 

Ce? bıoı verir. 

4yaklara kışın 
dikkat etmeli 

nua ımıısında y&lnız Mosko- rıı h tulay•c&ktı mli!hcnp 
va c•pheıiade 117 ·•bin su<- olay ktı. Hemde ce lüıu:n 
bay ve ık r \re ayni tnüd- vardı; ~erçekten ekine gir· 
d"t içinde 2113 tınk, 1200 memfş ioce yaya yoluildan 
kıo yo11, 131 ıiper havan geçmitti. Bu giirültOye ve 

hr. 

işte bu Mehnıetçia, b 
fedakar, gözünü hud•lda 
s lnmıyc.n Abdullah ç•vııtu 
ta kendisidir. 

k•dınların ,ıojuja kartı 
•• hau•ı olun iıalHı ayak-
111ıdır. Çok ıoiuk hıvatar• 
clı. ince çorap giyen ve bu 
l'~ea ayakları üşiyen kı· 
clı11lann •eıleye, may1td• 
te tlaha bir ~ok Js11tahklara 
'-ticlatıarı olur. Bazılaruun 
Jlıleri, yanakları daima in· 
'-rır battı morarır. Bu ha· 
'• ..:ani olmak için ytıze 
•lrııea kremlerin, pomatla
ta• laiç f aydaıı yoktur.Ayak
.. , aıeak tutuleacı &anların 
lt~titi fSr&llir. 

Bir çok kıdıDlar ir.ıco ço · 
~ .. modaıı yOıOadea ne ya· 
hc:ıkl1rını bilmezler. Llı
lllt Ye foton iİymeaini • ~e 
"•111ıılene ayakkabının ıçı· 
'- bir kat ııaıer kij'ıdı, 
t•bat lair kaç ıazete kAtıdı 
)tfleıtlıirlerıe ıyaldarının 
'ttt111eıiae, bilb111a rütubet· 
t,, 1118tee11ir olm11ıaa mi· 
ıu olarlar. 
Bazıları ev içeriıinde ve 

itte yatıkt• lyaldaılDID bir 
lGrıı 11ıamama1ınd•a tiki· 
hl ederler. Ayakları4 d~ı: 
._, ııcık olması kanın ıyı 
"reyaa etmesine b"ilıdır. 
'-aau temin etmek için ••· 
~la ıkıam kifarlu iıpirto 
11' fılluiyoa yapmak ayak: 
'-rı ıaıhr ve mayHıla minı 
"'-'· S•bıbları beş oa def• pır· 
"-ldarın ucuna basarak 
>ll&:selip inmek ıuretile jim · 
'-'-tilr yapmak ve parmak 
'tırna b11ırak yürtlmok çok 
"'dıladır .. 

8Qaa r1ğmen gece yatak· 

topa, 1791 mitralyöz, çok hadf.s6ye sebep ol nlar te-
mikbrdı otomıtik silib, fith ve zorb çavuşrudı. 

Bu jş(er dışııı:ıd kelatı pe
rakende İfll!rde ve Jl ziuo, 
hamam, tiyıtro, ıiacma, ec
zane, Iotanta, berber, pas. 
tane, oter, kahve gibi işler
de i~ müddetleri günde ea 
çok 11 s at ol ccktlr. 

moteıiklet ıırbh otomobil Mat racıy dedi ki: 

vıe hlfp mılzemes kaybet- Billhh yalao özlemeı:sio. 
mlşlcrdlr · Efendimize k rşı bu suçu 

---

0

·-·--

4 

işlemek imkihu yoktur. dos

Ha karat 
Kemer LAle aokeğında 8 

Slytb umumi evde Mehmet 
oğla Mehmet ve Fu t oğlu 
yBpağı tüccarı Mthm .. t dı~ 

d•ki ~ahıslar, Şevket luzı 
Miİrüvet ve Ali kızı 22 y&
ıında Turkiıun milaasebette 
buluamıdıklırından kııarak 

hakaret ettikleri tikiyd 
edUmif ve ıu~lular yakatea· 
mııtır. 

--... --
ihtikar 

doğru Lonuıurum. Allah ne, 
yazmışs elb t oJut! 

Ibr11him efendiyi sodta· 
z mın k rşıııa götürdüler. 
Ibrabim p ş onu evvelden 

~--.o----

\1 

e 
dı 

o 
D 

görmemiş diıvran ı; sıuıid l!ltanbnl - Son günlerde 
yeni görmüştü: hıut lana sık •ık eeğİ§ınesi, 

ço 

A zav lh, senmi in bar ret derecesinin çıkıp 
D ~di. Peçevi hiç tereddüt ituneai yüıündeo lctaubulda 

etmeden büyük hürmetle g1ip, ner.le v k' ları çoğ11l-
selliıml•dı ve cevap verdi: 

1 

m1ştıştır. Öluıilreuler brorış't 
Kuluıaum, sultuıım! ~ o! olarde faı:iııdır. M m fib 
Sadr zem ona yaptığı ğizli r. b tsızlık h fif bir 3eyir 

ihtarın tutul cağına .:mindi; t kip etmekte ve elueriyetle 
b Uca kendisine o cevabı J birk ç gün ytakt a çıkma
alacık şekilde det ihtarı'· mak n lfcesi iyi olm kt dir. 
tekrar edercE h~e bir su 1 

oaçtı: 

Ya ecn · nın eki idllğünü 
bilmez miydin? 

---o----
Tehdit 

Sustu. Gözlerinde ıevia 
ve iftihar parıltılarıata c•a 
hlrğı dolaştı. 

Sonra şöylece devam et 
ti : 

- Çanakkale harbiaiıt ili 
günlerinde baıımızı bir ba 
!on muaallit olmuıtu. Heı 
gün muayyen sıatlorde ytk· 
selir ve bizi tarauut eclwdi 

Sordaaı: 

- Düşibeydiniz b•ri. 
Devap verdi: 

- O adar yulıarılare 
çıkıyorda ki görmeaia clabı 
doğrusq fuketmenla imkilll 
olm1yordu. 

Bununla beraber bize hit
bir ı r;.y yapamadı deuem 
yeridir. 

Çünkü hueki~ıauıı uıte
hklR gizliyor ve yapılacak 
şeyleri onua gökluden ba· 
k•o gözllnden sakhyablUyor
duk. 

Keçıciler anafartıılu cad· 
deıinde 232 sayıla düklriada 
cımcıhk yapan Abdarrah
mın oğlu Muıtaf a adındaki 
kişl kristal bir aynayı fabi§ 
fiatla salbf ı tiklyet edil
mıı ve suçlu y•kalanarak 
hakkında meşhut suç 111bıt 
v1raka11 yapılmııtu. 

Eğer Peçevi buua: 
Bırmeztlim Sultanım! 

Nitekiaı beyhude r•yretl
ni kendisi de anlarıuş ola
cak ki ıooralıuı görU11mız 

Kemerde Lile ıook~ğında oldu. 

S:aJib oğlu kHap Ali ıcbıb- Bakım, dıtdi, aklama be· -Souu y rı1tı-
---o---...... 

--o--,_ .... 

sb olım=k genel ev s bibi 
uim emir erim Saltimıı ııl· Ahmet kızı HasnatJ liıanea 

tehdit ettfğioden yak 1 n- di. O gün aağ yanuuda da~ ıraktaki Fransız, ltal- mıılır. ruyordu. Serseri bir kurşuıı 
§ K rşıy lnıda Mimar Si· ao yazık ki i'eldi, omuıau Yeni• ı·plı"k gan VB Japon- men-, D D ook ğınd oturon ({ - aopl ıadı. Hiç aeıiııi çıkar-

ıl faatf arı·nı· hüku" matı·• m,,J oğlu G zen fer yııi yeır- nı dı emin olun. Kooperatifi u u d• otur u Al; kıu Falmo ve Kaolarrnı akıyor gör&nco miz koruuor Ali karısı Ümmiyi tehdit ve aorduın: 
iplik ibllyocıaı. lıazim. içi.• sorkıatılıkta bulundujiundoo - Ne old" Sotılaıı,? 

verilea emir flzerıoe yun bır Ankara,( '14)-Fra sa It .. J. J' yakalanm. •tt&r. Yarı gülümılyerclr: 
kooperatif kurulmuttur. Ko- ya ve J•ponyA bülrümetle· 

· l'k ı D f e f k - Hiç, dütuııaııı bir ••· operıtife ırlrmiyenlcre ıp 1 

rinia tol•pleri &7.orioe Tnr ı r • 8 r ŞI zıltısı omuzumu ıaırdı .. 
verilmiyecektir. Ayrıca du- kiye bükümeti bu memle- 1 lzmlr Momlekot baolODe•I Cevıbını verdi. 
tigib, fanili ve çorap Örme ketlerin Iraktaki meııfaat~ / Rontlııeu müteha11m 

k 1 d 
1 

R ..... tken ve EJektriir tedn·bi V• ı· ı·şı'ae ko 1...1 moklnelerlniu veıl a ırı a luınıu korunmasını üzerine .-;;;,.,. ·~ı •• ı . 
1 
l•ı So ı. • Y ne YU uu, ._ •yıklırı ııınmıyenlar idi· 

r1c bebeklere iıiilea ayak· 
•bd•r gibi y6a ayakkabı 

ı•)a11elidirler. Yumuı~k 16a· 
,._ 6rGJea, yıbut ince fı-

'U•daa yapılanlar ıyaklırı 
'ret iyi 11ıtırlar. 

yeui 
01111 

göro dt~lıtiri!•· almıştır. • , • , • • Çok ısrar •itim. Arlııada. 
cektir. EU~rinde yeaı vcsıka· :' Y a sırgı yericıe iitmeıhıi ıöy. J "Jk k.. ; lediro. lorı bulunmıyan "' ı aouo ı 

ipliğini alam yıcıklcrdır. Ş - Aldırma kum•ndaaunt ----o-- ı Atatürkün ölümünün 3cü yılı ihtıfali - Milli efln nutku- ı Yarı o kodar; derin detll .. 

Cilt •e Z&hre•İ Hut•hkl•rı 
M&tebH1111 
DOKTO~ 

S.alih Sonad 
ltrı•a Beyler So. No. 79 

f Cumhuriyet bayramı 2 ci görülm.dılr knmı ı Ufak bir sıyrılmal dedi ... 
Bulgar nüfusu :- UMUMUN ISTEGILE : ihmal elli. Meğer kaderd• 

8,5 Mllıona ıakın 1Salah dd i _ yu~~ veBozaslal! :!:~ ı.:a;:'';.:::!:;a!'.:'! 
Safyı,(u)-lıtıtlslik ofi- : T U R K ÇıE i bir ıarıp:.ol kafasına i•"'· 

ıiain neırettiii rıkamlarıı ı 2 D lı Suvarİ ilk defa ıl 
ıöıe Bulgariıtıaın nüfusu 
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Anlrar• - MılJI ko~un 
••aaun b•zı madd 1 ri 

D def ıttiı ilmeıi b kı daki 
• dthı ••ıreeddi. Meri 

te kondu. late ınll t fil -
bu mllnHebetle viliyd 

• 16Dderdiii bir tamınıd 
1 kanundalıi el koyma 

lae ehemmiyet v ılm 11 l 
ıkild vohükmi t bıılarn: 
Derinde bulunan m11lları 
DmHıaa baılanm111nı is 

mlıtlr. 

Bakara - Remmt gazete 
dla neıredilea mlJli o
ma kanunuoua 55 inci 

adclesi, milli korunma ka-
•• blklmlerlne r~he 1 
•• madde1l ve yardımcı 
alıemeyl teılimden imtina 
•aler ••J• aaklıyanlar ve· 
kaçaranlır veya Hklam•i• 

91ahat kaçırmaj'a teıebbüı 
•ler ve bu fiillere 

erek yardım edenler ve 
bu fiilleri yaptıranlar 

kluada 250 liradau oa bia 
J• kadar ağar para ceza-

ı le blıU te ilç aydan bir 
ı neya adar bıpiı cesaaı 

htbik olunma la beraber 
suça m vıu t ıkıl eden mo
hn veı ayal cinsten mevcut 
b&kiy 1 ri tamcmının mllsa· 
deresi l bük oluoul.'. Eğer 
bu madd ve yardımcı mal
ı e 65 şinci m ddeye 16re 
arama netice i de alıoauı 
i müsadarcı bil mn bu ı. 
ruJ ema teu y hrıl n be 
d JJ ri b kıuda tatbik olu 
nur. 14 llrıcll m ddeaia dör-
düncü fıkraınna muhal fet 
ad nler bakında yu arıda 
yazılı bükllml r tatbik olu
nur. Şu k darkl müıtahıilin 
D zdiode rama neticesinde 
çıkarılan madde toprak 
mahıülü olduğ'u taktirde bu 
m&hıul htıkOmetçe teıplt 
edilen bedel ödenerek ahaır 
Aacak mahıuı ıahibi bu be-
delin dfötte birini geçme· 
mek lizere •iır para ceıaaile 
cezalandırılır. 

LiMANLARIMI iN TEVSİ 
ışı VE ISLA 1 

----111111111111----

ersinde mevcut 
raya birleştı 

is ele 
• • 
ııyo 

ka-

Aakara - Nafia ve· 
illi ıeneral Ali Fuat Ce· 
.._oy ıu beyanattı bolundu: 

Gereli Alrdenfıdc: ve g • 
rek Karadeaizdeki Umın ve 
lalselelerfa yeaiden iaşaıı 
••ya tamir ve ıılibı aokta
••daa muhtelif projeler ve 
pllialar bazulanmııtır. lı · 
lseatlerua limanı hakkında 
•unltaaa proje bunlar ara· 
•aclaclır. 

So• diiaya harbıaın bıı· 
lamaıı lzeriaıe bu piliaları 
tatbik etmek imkiDıaı bu 
lamadık. 

En ıon bir lngiliz firmHı 
bize müracıat ederek 
lıkeodeı UD lim IDID ıılib 
ve levıiini ve Meninde mev· 
cut bir iskelenin karaya 
yerleıtirilmeıi l:eyflyetiai 
mevzuatımız dabilınde yap
m~ğa t Jip olduğu u söyledi 
Mevcut usullere göre ihalesi 
yıpıldı. işe bışlanalmıı bu
lunmaktadar. 

işler iyi gittiği takdirde 
bu teıiılcr bir buçuk aene 
de ikmal edilecek ve rakri. 
ben bir buçuk mdyon kO· 
ıcr Hı •YA mal olacaktır. -------------... 1------------

AMERIK N 
TEBLIÖI 

Vaıiaıton (a.n) - Gr n· 
Yiç ıaatiyJe 14,30 da neıro· 
clllea teplif: 

FUlpinlerde Damortiıiıa ıi· 
mallade Liaıayea k6 feıi in 

•ota 1abllf boyunca b11 ket 
silikçe artaa bir tiddctiyle 
daYım etmektedir. Bışlıc 
CUPlfmalar Sınto Tom s 
cltarı•da cereyan ediyor. 

Barada Amerikalı ve Fıli· 
piall mldafiler ilk baıulede 
.... mQvaffakıyetler elde 

Kuşyeminde 
ihtikar 

latanbul - Kuşyemini yilk
ıek fiatle aataa bir •ktar 25 
lira para cezuına mabk6m 
oldu, dDkki ı da bir hafta 
kıpıhlıcaktır 

etmiılerdfr. japon kıtalan 

Fıaa Fer n o nut ında k•
ra çılsm•ğ m ediyor
! r. Bu çık rma hareketleri 
gittikçcs artan bombudımıu 
ve aavaı t11) yareleri b maye 
ti de y pıl ıkt dır. 

[IX1.EIN illi J l24 ltacl Klau• 19411 

Rozvelt 
Çö çil 

Alma v ltal· ,,Führer sizi 
yanlar Afrika zafere götüre· 

Gö üşmeleri harbinde cektir" diyor ---Vaıirıgtoa, 23 (•.•) - iyi 
m ltıınat alan mahfillere ı&· 
re Ruzvlt • Ç6rçll mlllika· 
tında B ·Runeltfa taniye
leri fUnlardır: 

1 - Zıf r eıı kısa bir za • 
maada Amerikan harp iı· 

tihsallnhı ıami hadde çı

kar1lm11 ına bağlıdır. 
2 - Ud m ml .ket (Ame· 

rik v 1 giltere) harp mal· 
zem si im li iç.in aaıf de
cekleri s n hadde çıkarma· 
farı l zımdtr. Bu mak1atla el 
erneiind n ve hım madde
lerden •• diier huıuılardan 
randıman ahomılıd11. 

3 - iki memleket kay· 
naklarnnn birlofllrilmesl ve 
ibtiyıçlsra ait miiıtere < pıo· 
ıramla bir elden itl&tilmeal 
liıımdsr. 

4 - Her memleket bar· 
bin kazanılmaaı içia muıy· 
yen ihtiyaçları temia etmeli· 
dir. 

S - Programın tatbiklai 
temin için iki memleketin 
6bllrllne verecei bam mad· 
d lor vesıir mümkllo olduğu 
kadar bol verilmelidir. 

6 - Mühimmat ve harp 
malıcmeıd ıevkiyatı ın iki 
memleket araıında bir tel 
gibi birbiriae uz nıp ritme
ıiae ocgel olabilecek her 
ıeyi, bilUla kayıtlar ve ka-

____ .. __ 
Kabire,(ı.a) - Oıtı ıuk 

teblıği: 

Dlln Biagaıiyi mlldıf•• 
edeıı mevzilerinde getirdiği 
hkviyo kuvetleriyle tutu1an 
duımaıa bltlla 1rün 1ıittikçe 
artın bir baskı albnda brA· 
kılmıştır. Bu ıırnda akıncı 
kollarımız Bio~a:ıinln cuıu· 
bunda Siret körfezinin sa· 
biline kadar ilerlcmiılerdir. 
Ş mdi bildirildiğine göra 
M kilinin babıında dilım•· 
nın rica.t yolu terk edilmiı t 
barp malı;emuiyle doludur. 

1 
Havanın fe ahiı ylılla· 

deu hava kuvetlerimiıhs fa· 
liyetl aı o!mnıtar. Bunuala 
beraber Acedalyanns bata· 
11ndı aıiden dOıaıın\tafıtlan 
muvaffakiyetlo bombardı· 
mıa edilmiıtir. 

21/22 ilkkinun ıeceal 
ıkıacı kollanmııdaa biri 
dtıımının Acedalyadaki ileri 
hava meydanlarından birine 
btıcum el mittir, Burada yer
de bulunan en aı 37 dOt· 
man tayyaresi tahrip edU
miAtir. 

~-o----

Genç karısını 
Farça ya. 16 

uan katil 
nunlar baı bin devamı müd· Milis, (Anadolu)-Miliıın 
delince ortadan kaldırılma- G6nme Y cal k&ylnde bir 
lıdır. şOpbe yüzünden Kimil aa-

7 - Her iki memleket mıada genç bir clelikanh 
bıuıu temin ed cek bDUia henüz 16 yııında kaıııı 
tedbirleri almalıdırlH. geaç, gll:ıel Sultanı iıkence 

-- -- Kimil, baoka biriılne ni-
• 1 (!der k öldOrmüıtBr. 

G zete satıcısı ıanlı bulunan Sultanı sekiz 

t it d 
j ay evvel kaçırmış ve nih•yet 

ren a ın a davul zuraalu vurdurarak 
••ıd •• mubttıem bir düğün yapmıı1 
O U evleamiıtir. Sekiz aydır pli· 

lıtanbul - Evvelki akıam rliıaBz bir bayat yaııyaa 
Sirkeci banliyö treni 8ak1r· bu çiftin aaıdetlerini ıosa 
köıUode Yenimahalle istaı· günlerde bir 16phe kurdu 
yonuna ıiderkea ga11te aa kemirmeye baılımıı, Dibayet 
hc111 Çolak Mehmet trenden bByük bir faciaya aebep ol· 
atlamıı ve baıı kesilerek 6)- muıtur. Klmil karıııaıa eakl 
mliıtOr. niıınhıında 1610 olduju 

Sl·vastopolda vehmine kapıluak evelıi 
gece sabaha kadar bir y a· 

Moıkova (•.•) - Jzveatlya takta yathğ'ı karısını aabah 

---
Stokholm,(•.•) - Aıkert 

mabf illerdelbildirdıtiae ıar• 
Hltler inıiltereyl iıtila,. 
karar vermek llzere ba •f 
bııındı harp mecllıfnl top• 
lamııtı. Mareıal Bravılç .,. 
karara itiraz etmfıtlr. 

Eıki Baıkumındanın Mr 
Hjt 

Berlio,. (a.a) - Mareı•' 
Bravşiç 'orduya 26aclerclİ1' 
bir meujdı diyor ki: 
Führcr kara ordumglGll 
bııkumaadanhiını eline ... 
ve kalp hıatahğıadan dolı1' 
beai bıı kumaadaalals• 
affetmeti hakkındaki rl_. 
yerine sretlrdl. D8ıt t• .. 
d8ayanıa en mlkemmıl or 
duıuuu idare ettim v• fi" 
f erdea zafere koıuk. Kart 
orduıunun baıında bald· 
duiam mBddetçe daJ~ 
nm sevinç ve mlaett~ 
olmaıtur. Se•lnç daJ 
Almanya içia kaııadı~ 
muvaffaldyetlerdea do~ 
Minnettarım. Ordaaua _ ~ 
reketlerlndea dolayı b~ 
meydan•mubarebelerl y•~ 
ve kaıandık. Dahı blJ!i 
daha çetin vaıifeler ,.... 
bekliyor. Bualar1 llqar-:6İ 
tına eminim. Flilırer ..11 

zafere g!t&recektlr. Aık~ 
ler ileri! Her ıey A1aaatl1-: 
içini ----Demiryollart 

anlaşması 
yapıldı 

Ankara. (Anadolu) -
ıar demi ryolları iclar.,~ 
m8ıake~"" için Sof1a1• r 
den D-ıtlet demtryol .... 
umum mildllrlitl mur•~ 
Fuad Ziıcirkıran ve elif' 
alikalılar ıehrimize dl•~ 
lerdir. iki h&k6met arall ; 
bir anlaıma yapılmııbr. N ti' 
liyatan f aıalHiı ve ıl,. 

ya pılmaaı içi1t karııhkll ':; 
Jayhklar iaıttrllecelı Yt ~ 
mllnaaebetle de SiYUIDl''..w 
da mllıterek bir ıar tlP"' 
eılilecektlr. 

Almanlara muh•biri y•ıryor: leyin erkenden kaldırmıı 
Sivastopol etr11fırıda Alman- köy yalunnıdaki tarlaya ıö· •• 

lar ibtiy tlınnı bir araya tilrmDı vo orada zavallı Y••· gore 
tt'pluyor ve bHkınlırıaı tid· ıucuğuo yalvarma ve temi· Berlla (a.a) - Amerl._-
d tle11diriyorlar. Fakat her natı 11 kulak aamıyuak me· Ye lagiliı donanmaları.~ 
tanft• in tçı bir mukave- mclerindcn baılamak &zere fiktc yedikleri ıoa dar...::, 
metle k•rtıl•ııyoıJu. Ç~a- oa alh parçaya ayırauı, 61· dea ıonra ba devleri• r._ 
ber nltlncla bulunan ırbrin dlirmOıtDr. 20 y•ıındakl lra- lna bir v11iyette bul1111.l-
durumu nazik olmakta dııı til yakalanmıt Adliyeye ve· lan ıiyHi mabfıUercle t" 
vım ediyor. rilmıttir. r6ı ettiriliyor. 

------~-----------.-.--~--~--------~----~~~~~----~~~--~~~-----~ 


