
IKADAİCI 
llARPLER 
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~ ıııımaıı ıazıı 

11111 dırı ... 
----o----

~ iarazlnin laıiliz kuf • 
~ vetleri tarafıadıa ıabt 
l,~lıten ıoara bu iısr•I 
~llda muhtelif memle· 

ıiyasi kaynaklarından~ 
~ tefıirler üıtltnde bi·! 
~ durmak zahmet• deier 
~ ' ol it olH ıeroktir. ~ 

Çörçil olanları 
ve olacakları 
anlatmıştır 

-----o---
V aıiaıton(Radyo) Amnikaayaa 

ve mDmessille! (meclisi·önil-~ 
nde B. Ç6ıçU ~yarım~ . rsa~ 
ıüren bir nutuk söylemiştir: 1 

Bizzat annesinin •2 Ameri-p 
:ık;laÔİdQkuııu h ~~ki1 mi~let 
fçia müşterek ideal olan De· 
mokrası prensiplerini baya 
tında daima rehber tuttuğu· 
nu söylemiştir. 

Çöıçil .bidiseleria · tarih· 
çesiai yaparken Ubya i mu
b arobeaindea ·şu ıurette:bıh·· 

:Htmittir: 
•. - -Svferia - başlaugıcınd•• 

" - - -
~elli ·biai Almaa·ol~ü~!:ı 
-kaitımİZd.-150 bin i_kitilikl 
.. bir mihver ordusu !ardıi 

Almanlar 
Hayalden 
Kurtulacak 

Ncvyork,'(•.a) -Nevyork 
Taymiı g•zetesi yazıyor: 

Hitleria Rusyadaki mu-
vaffakiyetsiı.liği ve birldik 
devletleria harbe girmesi 
Atman.lan düıüadü.-mekte
dir. Ve onlara her ıeyia f yo
lunda olmıdığıaı hissettir
miıtir. Hitlefiu Jaldanmazhğı 
efsanesi yıktlmıştır. Hitler 
1941 yılı baııada vatandaı
ıarına zaferi getireceğiai ve 
acıların sona creceğiai vaat 
etmİftİ. bir kaç haftı evvel 
de Ruıyanın y1kıldığ1nı bir 
daha kalluamıyaca;.aı ıöy

lemiıti. 

--.. --

Ebedi Şefin 
bir hatırası 

daha 
--.. --

~ugüo, Ebedi Şef J Ata· 
türküa Ankaraya ilk ayak 
bastriı tarihi güaüa yıldö 
mtidür. Bu münasebetle 
ıporcu gençlik Ebedi Şefin 
ölmez hatırasını spor mey
dınlırsnda amatörlük ruhu 
içinde yarışarak bir meııle 
baliade ellerinde bulundu
racıklardır. 

Bugoa;yurdun b~r yerinde 
oıduğa gibi izmirdJ .de Ata· 
türk k1r ko,uıu yapılacaktır 
Atletiım ajını B.ISait~koıu· 
aua hararetli ve hareketli 
olm111111 teminea icıp eden 
tetbirleri aldırmııbr. __ .,. __ 

S'ahlb, ..,.,., 
Amiri Ye .. 

Mullıriri 
SlRRI SANLI 

Senelilı f,! Lit• 
5 Aylılı 4 • 
SAYISI (100) P~-.. 

ı Leningrad 
Ceuhesinde 

------
Berlia (a.a) - Salllll,.tU 

aıkert bir kaynakta• biklt• 
rildiiine ıöre LeDİ•pad 
cephesinde bliylk SoYyot 
ku,,vetleri tarafından yapıl· 
masına ttşabbiı edilea hlr 
delme hareketi Alman piya. 
deıi tarafıadaa dlla öit.dn 
1011ra akamete uirablmlfb.r. 

La~•ulrıdan .. yeya 1 oıiliıl 
~'-net merkezinden ilham 
~ rerlerİ11 .. keri ve ıi. 
t-.a lllıhfUleriae ıöre; Bin· 
a..tJI Alm•• ve ltılyanl11ın 
'4e1a almak, • Afrik•d•? 
"'•rha b•liai kırmak de
~tir. 

&.rlinl dinlersek onun id· 
~ 8iaıaıi ıabt olumma· 

G~neral .. Kaoiiiğam ordusu-~ 
ınua 1ayeai-~ dnımanı yok~ 
etmekti, Libya~aki _h~reket 
mllHVİ liliblarla mücehhez 

17 Jaoon 3 in· 
giliz tayyaresi 

Manalı bir 
hareket 

Dllayaaıa piyade teıkille· 
rini ağır ve çok •itr taak· 
larla takviye ederek ceplaı1i 
delmek iizue bu teılrlllori 
Alman hatlara Gıerlae atmae • 
tar. Her iki taraf ta laatla 
harp etmiıtir. Dltmaa , 719 
tank Almanlar tarahaclaa 
tıbrip edildiktea IOU& dar· 
muıtur. Dlpaan i çüll•ce 
AlmaDlar bia bolfeYik aake
riaia aliıi•ll •• 19 taalsı 
bu lunmaıbır. 

Bu tanklardan Wrl 64 
tonluk yediai İH S2 t...a.k• 
tu. Alma• oblaleri ..... 
ateı almıı olaa clltu .. 
d&ımaa tanin ılttikçe ._.. 
lan bir ı&ratle So•yet ~ 
laraaa çekilme!• t•ltYt 
etmiıtir. Fakat bnlu o 
kadar •iır l>ir _ ıarette ,.. 
ralaamıılardar ki lolt•Yllı 
batlanaa kadar çeldlmlı ol· 
duklan 1aeılmam9J!cJ:r. 

''· Mıh•erciler tarafın 
~ Pillıa dahıliade. boıaltıl· 
"-tbr. 

8- lddiılırdıa hıoıiıi• 
'-ttte itibari11e ba•ılsi clot_ 
'- ~lıar•• Çlkll• malaakkak 
"'- birt•Y •ardır ki 0 d!J.. 
1,11 lagiliz kıyı••"lamaın • 
~,. ettıkları buı tekliT:I 
~ ıöre Libyadaki mitte:} 
ftlt ltqnıtleri baılu cep.!_ı·..,, 
lt,4, kallıaılmıh mtlmk~,!: 
"-tat••• dıir )leri ılhllle.!, 
'tt•ıllerla buıB• içia bir~!." 
"•••lmıiz olaıadar. Aya_!_. 
~frllıı ıehlr va mevkilerinl~
tl,~, evvel lııiliıler taraf~ 
d,, •gkubalaa ıırıl ve tab..:_ 
ll1ıleri 11 tarihçesi dikkat~aa·. 
'''•1aı alarsı bu buıvıtı isti· 
t•f aatermek, askerleri hıre· 
••tleri 11dıa ,,, harp cilvel!:" 

"""•• kifl derecede de':!: 
•l111ımık demek delil midir?: 

Sırrı &Sanlı -...., 

B Kalenin ı . ~: . -

~olduğuma~•n ~fia:ı:llerin 
canlarıoı çicarmak·kudretia
de olduğamu~a ispat etmiş • 
tir·" _ _ _ __ ı 

.. .:.7"BayJe bir harp için 
Jı"POnyaaıo gereken baıı!..lık· 
larımÜn zamandan-beri yap· 
mıı oloiwhÜp Gıçma~ü!_ 
aüİp .. Öİmuıtar. J"pon mil

lletiai ve mebusan azaluı!9! 
tedbiie tibi-tu~n- Jıpon,. 
devlet-adamluı bu ·bubi 
milletlerine ıorla kabul ettir· 

(mit!!!,_~ _ ~ 
-::-euaun .. ibtiyahııca dejıl,.r. 
delice bir hareket olduğunu 

c.:löyliyobilirim. Jıpoayaya öy· 
ile-bir-deri.Vereceğiz ki, aei 
•J&doay~~o bütlia düoya 
;bunu' unutmayacaktır." .. .. .. - · 
-;--.. ..=-.Malakada-: kifi dere-' 

·cede kuvvetli ~·11!•1111~1•• 
tliaiebebiDi!Libyadaki hare·, 
fketlerimlı: ifade eder. ~ 

Libyaya 1aadordiil~iı ıt!·I 
llhlarıİ ve kuvv"tlerıo hır 
lı11mıaı Malakaya göadeı~iş 
olsaydık her iki cepbe bır-P 
don tehlikeye dOıecekti." 

,. _ BBtüa kayaaklarımız 

- biUüa eaerjlJerimiı sefer· 
I·. ve 1 k. 

söyliyor 
--m11--

ftloıkon,( ı.a) -Sovyetler 
l.ftuii 1il~ıok divani reiıi 
lt.ıenla dom;ıtir ki: 

-.A imanlar Kızılorduya 
ltacllrdikleri bir darbe ile 
Sotyetleri imha edeceklerini 
"•111ıılardı. Fakat So•yet· 
ltt bırliii ııuılmaz bir bir· 
~it teıkil ediyor· 

hııra11 IHnaaabe-,i 
1 tıııı 11 tebrik 1:1 
1 Kurban lbayramı ıerefi · : 
l •• olarak ıazetemlz &ç ı 
1 ti• çakmıyacakur. Bu mil- ı 
1 •ueltetle okuyacularımııı ı 
t I•• , 1 mea'ud b•yramlar ı 

· 1 tlUer •• ıamlmt ıar•tt• ı 
la-.tıarıı. ı 

b hıle koaurH ge ece 
er - f"kl "ıesİe lonunda mntte ı er 

ö- le. bir duruma geçecekler· 
d~r ki 1943 seneainde hare· 
kitna~bQtGate°iebbnan elle· 
;·ıiıe almi'ı olacaklardır." · 
(Devamı dördüocli 11hifede) __ .. ___ _ 

Yeni bir 
istasyon 
Aakara,(a.ı) -B!ıe bil· 

dirdiiiae göre uiyı.rb~kar 
Cizre hattıaıa 85 lacı kılo · 
metreaiado bulunan ve · bu 
defa.iaıaah tamamlamış olan 
Sioıa iıtasyoau 1/111942 

ıüalladea itibırea yolcu v-. 
ber tUrltl etya aakliyabna 

ıçr1~~·1ctı~. 

---.... o--

Çunkiog (a'a) • Burada 
öğrenildij'hıe göre dün Ran· 
gonı karıı yapılaıı bir akın 
e1nasında Britaoya ve Ame · 
rikan av tayyareleri 13 Jı· 
pon av tayyareıiyle dört 

bomba tayyareıi düşürmüı
lerdir. Mütttfi~ ler yahn1 \iç 
ttyyare kaybetmişlerdir. 

Raagonla Kunming ara· 
sandaki Blrmaoya yolunu 
koruyan gönüllü Amerikan 
pllotlarınıo kumandanı ~bu 
b&ylk Japon bava hıezime· 

'!tini teJgrafJa bildirmlıtir. __ .. ____ 

ı ASYALILAR' 
BiRLEŞiNiZ! 

.. --o---
Baakok (a.a) - Siyamuı 

Bışvekili radyoda "Gefrettiğij 
mefıjda çioliler, Mogollar 
veuir büt6a Aıyahlar1 itti
hada davet etmiıtir. Asya· 
laları ailevi bir duruma gir
melerini ve bilh11ıa Çonkiaı 
blikiimetlnin bu ittihada 
girmesini __.!avsiye ettik_!•!!_ 

.;ıoara j4poayay• beyanı iti·" 
mit ettiilal illve- etmlttlr. -__ .. __ 
Almanyaıkarış. 
mazsa Japonya 

Müdafaaya 
geçecekmiş 

---o--~ 

·· Vaıinıton ( a.a ) - Bir , 
Japon gaıeteıiade çıkan ve 
Almanya derhıl taarruza 
sıeçmezse Jıponyaaıa müda
faa vniyctiae çekileceiini 
bildiren eaki Jıpon başvekil· 
leriadea Hıyııiain y11111adı 
bir panik alemetleri ıörlll· 
uı.tktt'dtr. 

~::::;;;:::-;: 

Ankara,(a.a )-TDrkiyede 
ikametine muvafakıt cevabı 
verilmiş olan eski Irak baş· 
vekili Ratit Ali Geyliainin 
Türkiyeye gelirken vermiş 

olduğu tahriri vait ve ı6zll 
tutmıyırak geçenlerde ika
met etmekte olduiu iıtan· 
bulclan tegayyüp ettiği öi· 
renilmiftir. 

ALMAN HARiCiYE NA-
ZiRi iLE MÜLAKALAT 

Berlia,(a.a)-Almao ha-
riciye na:ım Fon Ribbentrop 
eski Irak baıvekili Raıit Ali 
C e1liuiyi kabul etmiıtir .. 
Uzan aüren (bu kabulde 
Arap me•leketlerini Jlğilen · 
diren mesıelcler görüıülmOı
tür. 

---o---
Iranda itimat 

arttı 
Tabraa,(a.a) -Libya ile 

Rus .;epbeaiadeki aoa hadi
seler iraa b&l&ümetiaia ve 
milletinıa isabetli d&ıiaceai 
üzerinde teairiai göıtermiıtir 
Şimdiden iranıa aydın mıh .. 
filleriade Biagaıidea Lenin· 
grata kadar Mııır, Filiıt!a 
Suriye, Irak ve Irandan ıe
ç ~n bir cephe s&z mevzuu 
oluyor. bu cephe mibveria 
Yakın Şarka doiru geniıle
mesine karıı büy&k bir dı
vardır. 

Rostofun ıeri ahamııı 
Alman ilerleyiıiol dgrdur-
muş ve iraaıa petrol zeaıla· 
liklerini tehdit eden tehlike· 
yi ortadan kaldarmııtır. 

-----o----
Sof yaya 
Geldiler 

l 
Sofya (a.ı) ...... Amerik•D 

elçisilcı bllll1D ılçlllk mımur
luı latanbulı gitmek Uıer. 
Bufıuhta~~·· ·~fau)ttr. 

Dlif!r bio-, ... ıc .. tmde a.ı ... 
viklerin 2S ilk klaaacla ,.,. 
tıkları bilcumlar :mafıffald· 
yetaizlige utnblmıfbr. SOw· 
yet lutaları ıua,i bir ıiı J•• 
parak Alman hatlarau ,. ... 
laşmaja teıehblı etmlflen•· 
de o kadar· tiddetH hlr kar-
ıı biicumı utıamıılaı.,, l&J 
aıar kayıplar ••rerek.blcam· 
larındı muvaffak olamamıt· 
lardar. 

--o--
Erlerimize 
Yardım 
Bolu,(a.a)- Şebrimiı ,.,. 

dım aevenler •• lnııla1 c .. 

miyetleriaia teıeblnW.U. 
vali, laikilmet, putliuletllJe 
cemiyetleriDin •rklaı•ı• " 
y&ılerce vataad•t•• lıtltaklle 
parti merkezJnia ıaloa•• 
yapılaa bir toplaıtacla bla· 
ramaa erlerimiıe luth• ... 
diyeler toplamak bere ko-
miteler aeçilmittir. Tewrl· 
ler de•am etmeldedlt. --
Garbi Trakya 
da 

.., 
yagmur 

Sofyı,(ı.a)-Batı Tra1&,.. 

ela 'tlddetli yaımurlırda• 

bl' çok yerleri IU ba1111qttr 
Bir çok köyle~ laıllu yerle. 
rint bırakmalı ıoru!ld! 1reJ .. 
İ»İtl"t'da 



f J8uonYanın f Moda vapuru-
J Büyük ı nun başına 
~ Emelleri f gelenler 

(Y••an: Haill z~ki Oıma) 
ZCSSESLLM 

-14-

lmr;aratorun 
· Sarayının tarzı 

• • • 
mımarısı ••• 

----
H&ltıa m&azevi bir ha

yat ıeçlrmektedir. Btıtün 
ltanlar ıark ananesi ve J•· 
poa ideti iktiıa11d1r. 

H&lrilmdar ve hatti veli
allt olma11adaa evre), Ja
poayada beniz mevcut ol
mıyaa parlimaater uıul6n 

illda1111a taraft1r olmayan o 
fllala veliahdiaı ıillhla teh· 
elit eltili de ftitilmittir. 

Tayaaiı muba. riri de Mi· 
bcloaan ıe•mete çıktatı 
Dma11 kendini ı&dermemek 
içla blalerce mlselllb aı
lrulerln, ylılerce otomobil· 
lerla araıında ilerlediiiai te
Jlt ecli1or. Gecej'i 1erleria 
kapa •• peaçereleriain ka
patbnldıııaı, llattl bir per· 
.... Mı .. uaama eaeri bi
le glılnmeditini ıGyliyor ve 
dlıor ki: 

•ııtın baalara korkaıun· 
daa yapauyor, çllak& emin 
.tir ki cllayada biç bir lua· 
ha J•laat clmbarreiıinin ba • 
J•tı lllkadonua hayatı ka· 
tu ... ı,et alhnda deiil· 

•• 
Japon imparatorunun ıa· 

nJI ıarknı V ertay 1arayıaa 
IMieıemeı. 

Apartmanları Kırım Tlrk 
tar.. mimariıini andıran eh
ram 1eldindedir. Bu Hray 
da •i•çlar ve yapraklar 

araııacla ı&rüamez bir hal
dedir. Ancak kııın yapra"
lana dik&ldilğil zaman bazı 
açlanaı görmek mtimkiia 
olar. 

Bu ıaray jepoalann kabul 
ettikleri tarı veçhile bir kat
hdar. 

Bu daireler tahta perde
lerle .. nlıdlrlar. Oaları bir
birine raptedeza yolları da 
16rmak mBmklla olamaz. 
aı,ı,ı,ıaıa yakınında olmala
ra itibariyle ba yer apart· 
maalanaın bepıi birden bB · 
rlk bir binayı temıil eder
ler .. Baauu lhtlade taraça11 
•• •ardır. 

811 Nrayı meydana "eti
rea •e bir&irine bığh olan 
ba yer apartmanlarının 11-

JJ•• ylıden fazladır. lıte 
Japoayaaın h&ldlmdarı, ı&
• .. I• oilu Heroito ve lrar111 
.. nrayda 1•tıyorlar. 

Japo11 la8k8mdarıaıa ııfa
b ralaıaldlr. Ba ruhaDi sıfat 

eaa clla bııkaahfı, bıılcu· 
•••tl•alılr, amiralhk, idare 
Mlamı ııfıthmaı da ·nrm k 
Wtr. 

_._...., __ 
lstaabul - Buglia (din) 

saat 14,30da Kadık8ydea 
kalkan Moda vapuru bir 
kaza geçirmiıtir. 

Vapur KadıkiSydea ayni· 
dıktan sonra makinesinde 
bır arıza olmuş ve Haydar
paıa iskelesine yaoaıamı
yarak meadrekten Abnka
pıya doğru aç1lm1ıtar. Moda 
vaparu bu esnada imdat 
düdüğll çalmağm baılamıt· 
tır. 

Bunun üzerine idarenin 
diğer bir vapuru Moda va· 
puruna yaklaımış, fakat bu 
ıırada Moda vapuru Kınalı 
adaya doğru yol almağa 
baılamııtır. 

Nıhıyet Moda vapuru Kı· 
nah adaya yaoaım•ğ• mu· 
vlffak olmuı ve yolru,arıaı 
kendiılni takip eden Suvat 
vaparuaa vermıttir. 

Bu arıza y&ıOoden Moda 
vapuru yolcuları Hat 14,30 
dan akıam 18 e kadar de
nizde çılkalanmı1lar ve bir 
hayli heyeten geçirmiılerdir . 

--c-----

Muhacir 
Yahudiler 
htaabul,-Limaadaki ·Ro· 

manyalı 747 muh•cir yabu
diain gem llmaada kaldığı 
kadar yiyeceklerini Kızılay 

i ataabul şubesi verecektir. 

---o---
Türk-Romen 

Tiçaret 
Anlaşması 

Aakara-26 eylül 1940 
tarihli Türkiye Romen tica
ret ve tediye aol•ş:nuınıo 

1 sonklnua 1942 tarihine 
kadar temdidi hakkındaki 

kanun projesi dün ~üyük 
Millet Mechı!ae göoderUmiş 
ve tetkik edilmek üzere il· 
gili encBmenlere.havale edll
miıtir. __ .. _ 
Yunanistana 

yardım 
Ankara (a.ı) - GDmrftk 

ve lnhiıarlar vekiletiaden 
bildirilmiıtir : 

Memleketimizden Yuaıa 
halkına muhtelif şekillerde 
yapılan yardımlara ilive o
larak Türk vatand•ılarıaıa 
da Yunaoistanda bulunan 
•krabalarana her ay beı r 
kilo yiyecek paketi gön
dermelerine müsaade edıl· 

ma:kta idı. Şimdiye kadu 
müaadesi veril n paketlerin 
sevıi temin edilt>mediğınden 
bunların aönderilmeai biti. 
uliaceye kadar 'lekllctçe 
yeni mtlaadeler Terilmemeal 
lıararlııtmlmııtır. 

(111&11 ·DllJ 

Şehir Haberle 25 Defa r 
- kuf, 8 k 
Men~~ende üç Dün akşam 10 mahkôm 
tecrübe istas· bin koyun esrarcıHüse 

1 • •ıt1• iki aydaa beri vonu yapı ıyor getırı 1 göz bapıi:aıtıada bal 

----- ---- Jan Küçii'~ Htbeyla 
Eıe mıntak•11nda ve yur· Bu sene lzmire ibtiyıeı Hal8111n ciirmtl lmeılılll 

dua dıier yerleriade mey- karıılayacak miktuda kur liude tutaldutu•a ıll 
dana ıetirilmekte oı.tn sa·- banhk gelm•~iği için fiat- şıy nı hay.ret bir c 
lama teıiıleriaden bir kıımı lar bir hayli yilkaektir. "-Beoide lavlamak 
942 yıla içinde ikmal edile· Baounla beraber dün ak· yorlar Fakat ben 
cek Ve faliyete geçirilecek· tam fehrimize 10.000 kadar haHO fibİ avJanmIJ8 
tir. koyun g~irilmiıtir. Bunlar hılep orada ise arı•• 

Devlet bu sulama 'tesiıle· beo fak" b11amam elit• bu sabahtan itib11eıı satıl-
rinia iıletilmesi bıkliında ber göndumiıtir. 

mağa bıılamışbr. 
bir talimatname haıarlamıştır Zabıtanın tespit et 
Su verilen arazi ıabipleria· Bu sene bayram ahı ve· göre K&çBk bllteyia 1( 
den küçük bir ücret ahna· rişleri de niıhetea durgun- h•Hnın esrar sataııadı 
cektır. buna mukabil bu dur: Buna sebep olarak tü zaman rakibi idi. KBçlk 
arazinin verim kabiliyetleri tün pıyasuıoıa açılmamış 1an kiloıo11u 60 Jiraya 
ahnacalc ilcretle niıpet ka· bulunma ı g6sterilmektedir. ettiii eararın kibıanu 
bul etıniy ccık k•dar çoğ•· Bıttabi .. taş aıoksanı ticarc· liradan satarken •KilçB 
lacaktır. Sulama teaiıleri H tan her ubuıada ayal nİ•· ıeyia 100, 120 lirada• 
yeaiad~ modern ıiraatte ilk bette mevçattur. yordu. 
•• ea ku•vetli adım ahlmıı Yakalaaıı şekline 1 
olmaktadır. -o-- Küçfik hüseyiala Kit• 

M8teba11ıılar heyeti bti Kız sanat çuııunda 6 numaralı 
yük M adresten sonra Ge· bir odaaınd eu.r ı• 
dıı bö 1 ııode tet\chderi i okulu ve satm•ta haıladığa .. 
bitirmlıtir. ca tespıt edilmiı k 

H yet Ment.mea cıvarnıda -•- derhal yakalaadıra flbl 
lataobul Ak am Kız Sanat aında yaıtıı" ı albada 

k~sik Köy kanalının yakı-
okulu mü dUrlüg· Oae naklen dıg" ı 620 ıram eırarda 

nında tec übe iataıyonu te-
tayin edilen Bo. Muzaffer g ' ç ' n ştir. 

aiıine elveritli bir yer ayır- Erit bir h•fta ıoııra yeni Ö vllaııaeleriae rajmı• 
mııtır. vaıifeıine bıılamak 6zora bıtaaıa peuçeaiaden k 

Tecriibe istHyonu bu yıl ıini kurtaramıvaa •• 
f 1 k T izmirden ayrılacaktır. İzmir 1 

•• ayete geçece tir. ecrü· h•piabaneyl boylayan 
Akı•m Kıı Sanat okulu 

be iıtHyonu bir çiftliğin Hüseyia ıimdiye kadar 
ortHında kurulacak, bu au- müdiirliiğüae t•yio edilen rar Htmalr, içirmek •• 
retle zirai çahtmalanna B hkeıir Kız Saaat okulu mek maddelerinden 25 
milmküa mertebe yardım mildllrü Ba. Nevin Ertllr suçlu olarak yakalaamıı 
edilecektir. ay baııuda izmire gelecektir. kiz defa mahkOm olmaı 

--u-o--

Maaşlar 
Verildi 

Umumi muvaıeaeu maaı 
alan memurlara dün maaı 
ve Dcıetleri verilmiıtir. He 
nllz m~eş almıyan bir kaç 
dairenin moamele!eri bugün 
öğleye adar ikmal edilecek 
ve bütün 'memurlar maışla
rıaı almıı olı caklardır. 

dl iyeye 
Verildi 
Dolapfıkuyuda bakkal Is· 

mıil, müşterilerinden birine 
iki kilo yerine bir buçok 
kilo gaz verdiii idda olu11-
duğuadan hileli aatıı yap· 
mak maddeıiadea adliyeye 
vetrlmiştir. 

Devlet Demiryollarından: 
Muhammen bedeli (18900) lira olan 30000 ki. k 

kurşun S-1-942 pazar1eai ıDnü Hat (15,30) oabeı 
çukta H11ydarpaıada ger binası dahilindeki komiıyoa 
rafıadun kapalı zarf uıuliyle sahu alınacaktır. 

Bu ite girmek iıtiyealeria (1417) lira (SO) kaıuılak 
va1rkat teminat, kaauau11 tayin ettiği vesikalarla teklifle 

muhtevi zatflarını ayni gila aaat "14.30" oD d6rt ot 
kadar komisyon reiıliğiae vermeleri llıımdır. 

Bu işe ait şartnameler komlıyoadaa paraıaz olarak dı 
ltlmaktadır. 20-23·25·27 (5480) 

: Herkesin beklediği bDyDk ıark ilmi 
: Türkiyede ilk defa ıöaterilme hakkı "•ımire" naılp olıll 
ı Artist ve Okayucu sauatkir AbdBlvabıbın ea ıon ıılı•" 
: Bir ıtk Destanı... Bir Muıiki Abidesi... 
ı Türkçe SöılD - Şark Musikili - Arapça Şarkılı 

MES'UT GÜNLER ı 
L 
: 25 12·941 perşembe gilaD mıtiaelerden itibaren 

i. Tayyare sinemasında 
....................................................................... ~.., 
i ELHAM A SINEMASINDA 
ı Blitüa lzmir bıllnnıa buı parçalarını g3r6p 1abır111lakla beklemekte olduia 

: Harunreşidin Gözdesi 
ı T&rkça S6zlü Em1alıiı ıuk fılmi BAYRAMDA ta diaı edecektir. f 
ı Bat rol8o6: Şukın C.J güzel ıeıli ve ~D bilyllll artist ÜMMÜ GÜLSÜM'üu bllylk "" 1 
ı muvaffakiytıtle oynadığı bu filim timdiye kadar ıördliüatlı ve g6rcceğiaiı ıark filimW 
ı ı inin ~D ıOaeli ve en muvaff•k oluoaaıdır.... 1 
ı Taribia en bOyDk ve ea kanlı •ık macera11 ... ' 
ı .. Şaık aaraylaraaıa sı6ıleri kamaıtıraa ihtiıam deataaı... S 



&. 

Jaıurı 3 
.......... = 

'f!!ı \mir ticaret 
[6"' od • • 
ji. ~ a~~-~!~ımı 

• ~'t Bu meçim don ·saat 15 de te "tlamıı 16da bitmiıtir. 7 
f •• 1

'ttci ittirik etmemiıllr. 
lu• '••ayi ve ticaret oda11 -'! ~•klarıaa ıunlar aeçil· 
bul r "''ıtır. 
ıaı; ltıldu Bıfcıojlu, T. C. 
el "4 "-•tk•z banka11, T. WC. Zira· 
r~~ baokası, İf baalrHı, Em· 
""'i't. te Eytam ban"aıı, Şe:if 
·~·.,.ti Reyeat, ŞDkri Ceva· 

ı.':tf, S. Ferit Ec11cıl>aşı, 
ly• ""Qlllet Ragıp Üınmcn, iı· 

-._il Hakin Sar, Fuat iymen 
ttfn•lımut r ş. Md.), M•hmet 
J( tfıı Seyrek Akosman, ib

t~l111 Alaril (Aaadolu Ba••t D.), rHOs•yia Hüsaü 
~1, iımir incir' üıüm ta• 
:: ••hı koo. Hatan F ehUJi 
a. ter, Maıtafa Dabaaoğla 
~daar '·N11rullab izmirotlu 

[ t;"I Çolakotlu, 1 ' Mehmet 
t - fiti Se9 iJ, Halim Alaayab, 

· \'abdettia Ôımılkoç, Şe-
ls :'•ttia Serbeı, M11ıtafa Naz

Iİ 'Yerli lir&oler Türk A/Ş, 
•b111~t Tabir Bor, Ahmet 

l\aııllaci Rahmi Filibeli, Meh
--. N~bieilu, ibsaa Nucip 

il.. 
" S.çım IODUDI kadar ?1.u.t
~ bir iotiıam ve partılıhk 

1 .M~bta içinde devam etmiş ve 
•J.•11.1 bir serbesti içinde ya
e~tttır. Oda me•Jiıhıe le· 

r 1'11aJıterdir. 
' \ 

( -·- 27 1 inci Kiaun TttJ ________ ,___ ____________ _ 
A Y " 'T • " .. ı z emenın eşvı ı sanayı ~ ····~"•c•••••<-•••o· °' ......................... ~ .. 

Favdaları - kanunu iT U R K N E D E NI 
Aerupa;;::,,:buri [olarak yenileneeekj L~·•.,_•••••~ .. ~ .. ~ .... ~.~ ... .._J 
a~ yemelr yiyen bfr çok ' ---o--- . _ --14- ·Yazan: Gönül Emre 

lıimı•l•r haatalıkfrm Ankar" - Teşviki 11na- Aman .-.0 cuklar dikkati 
!lturtulurlar _: yi kanununun müddeti 1942 ~ 

-80;6;-i~:- d•ii•"'•n: ~~1~~:1°·:.t~ıı;;j~t··~:~~~a Bu işin hiç şakası got... Dlşmanıı Ytll 
kab'e ve: y•i t.yınumı ' pek ıı.~teşviki suı~yi~~n~~ ~f U!Urefi bizim prO)Oktlrl&rimİZİ körletmat 
~Z.olmat1 ·kuaciğ~;:-;o~f,~ am_uadd~i hiikümleıiui bil' 
~ieleıi ,baat.ıuıaı-·iyf e·~Tş::- uaya getirerek -ve bugaik.ü:i YB bUDdan azami istifade etmektir •• 
.. tir' lnmeliler, Aı:tritik oJau· şartl~r ı .. dıa---ıırn~İdıkkRt;- -;-AHıb gödermesin bunlar t:ımirleyip iki projekt&tleria 
~1ısr da bu tahdltlerdcb çok •alsrak- bir-sanı!yi - kanunu d~n irinin biu z sakfitlen· yerice üç hoe kuyduk. H .. 
jiıtTf-~e .~tmişle!dJ.r. -~n~;.:· projesi bazulamr.ıktadı.::-v; .... iôiut~ bütün işleri bonbilir. le beş güo kadu sonra J•p· 
mıuıdan f•zlı et yenilmesi, kilette kurulmuş• oran bir~ Esu-cn elimizde mahdut bir hgımn: bir ııık duvan mai• 
Fran1adm bir çok kimseleri kocniıyon, proje üzeriDJEıkr mikdar vardı. rur 9e zengin diiımına tam 
kokainden •o ~oıfi!Jden'°~ çahşc ılanna devam etmek7'° ~.Her güne neferlerime: dör adet gemiye mal ol· 

:daha fazla -zebirliyordü."" Ar-i tedir. ~-=- Aman ÇocuklH•dikkat du. 
;Jantinde~ekmek "sebze yenil- Bu çahır alara önümüz· ~E._işiu biç şıicası yok. Düş ~ Topçu1anmııın da y&lııalc 
}Decİij{Çifliklerde · fazla et deki günlerde son verilerek '"manın bütün gayreti bizim"' fedakirlığJnt baracıktı bir 
yemek- y&ıüaden ~vukubulail hazırlanan projenin fikirleri §proj;-kförlerimizi kö,Jetaıek kene daha tekrarlamalıyım. 
zehirlenmeler pek çoktur. ahamak üzere" alakadar ve.. .,ve bandın azami istifadeyi Gözlerini budaktaa aakuamı• 

--·-- -- -- l!l;rae etmektir.~ - '\ b d •• L ~Bugün im.meli bas~alarımıza kiletlere göııdcrileceği bil- L ---- van ve er ıey an oace ae• 
arasında hareketten ~düımüıl dirilmektedir. ---··- _Kahramıa .. erlerim, bu söy- dtfi dtıı&aen bu eıılz evllt• 

hledikierimi harfi ~ barfinc tat-- larımız, cidden voıı-uzavları tekrar işlemeğe baı· --o--- 1 

bik eder, gecelerin çeğanu at-ımı•l••-'• 
lamıt olanlar vardır. Bu mu· Ekmek içinden uykaıuz geçirerek, proi~ı.. 
Gize, et, yaıığ kahve, çikolıtı~ törleri ınuhıfaza e 
gibi liizumundaa fazla yenil· g~mlek kolu dı. 
diii halde vücude zebirliyen ~Fakat aksi~ şeytan 
birçok mıddelerde yapılan çıkmış ,: :. :i ~mu?. ---·· . , -
tahditl~ria euridir. · Birg-ü-; biÇ ü.:iİit~tmı. 

V - --·-itamin meselesi . ·- ğimiz bir zamanda Ani b 
AHupada bn:ı maddelerin lst" bul - Şehrimizdeki §bombardımanı ba~ladı ve iki 

yoklutu halka fazla vitamin bütüa fuıaluuı sıkı .bir ıe:- serier~ mermi;-Jami~ab-eu;.i ~ 
yutturmak ıuretile telifi kilde kontroluna - deva;; projektörlerin gizli bulan- f İkı 
edilmek iıtenmiı ve bu uıul oluomaktıdu. -Düu--Akuray6 dukları mahalle çarptı. züa 
k11men tatbik edilmiştir. Yuıufpışada Hüseyioin fı"°1· Tabii ötesini tahmin t der- Emt ...... '-·· ·•· 
Hılbuki fazla vitamin aha· nıadı ekmek içinde bir siniz. GöıümOzdea daha çok hra defteriat " 1••1 kı-

0------ . 
k k d v b rııtmp h.,~,.aıında ıald11a .. mHı 9ftcudu zehirlemekte gömlek kolu parçası ,.1kmı• ıs an ıgımız u canım pro· d ,. ,, ,_ ma ığı baıı vak'alar1 anlat-

tr • d•I 1 ! " .. czıye e ı en 
~retmenler 
l1t••bul- M•ırif inzibat 
0otııyoau dOıa atledea ıo
' Vuıyett• vali Maaviai 
-~t Kıoıiıa rfya1etiade 
ı, .. 111:,tar. l(omiıyoa dlhı· 
toplaabıında bir muallim 

•' ıa.t,fı addetmif ve bazı 
~'l•llhalere de ibtar cezası 
11.,~'-•ıiai kararlaıtırmı ştar. 

,, ~SRİ SiNE
' MADA 

.... ı -o-
811ıan lımir balkının sa· 

'"••rlıJda beklediil Türkçe 
•I& Arapcı ı• kıh Bedia 
""b . ( t• •nu> zım ••t ığı 

bulnadugv u yapılan tetkikler fmna derbıl yıldırım cezaıı jeldörleria yerde ancak pır· k b • ı k mı üzere izden ayrıldı. 
acticösinde Hbit olmuıtur. verilmiştir. Fırıncı ayr1c:so yça arı almaıtl. Biz, Nizım beyle yalaııı 

-Sonu yarın- ~ lira para cez111 ödiyecektir. - Peki oe y•phaız ıoa· kaldık.Odayı akıım karaa-
I ra? dedim. 

iLAN 
lzmir tramvay ve elektrik 
Türk anonim şirketinden: 

Sonıkinua 1942 ayı içeriıin•Je Şebekede yapılmaıı gere
ken işler dolaylıile: 

1)· 4 ve 18 Son klaua 1942 pazar günleri saat 9 dın 
15e kadar: 

V Çarşı 
VI Bahribabı 
Vlll Güzelyah 

Vll Karantina 
X Konak 

2) 11 ve 25 Sonkiuun 
ıSe kadar: 

1 Darağaç 
il Tepecik 

ili Alsancak 

iV Basmahane 
IX Eşref paşa 

XI Gazi bulvarı 
Xll Mezarhk başı 
Xlll Asansör 
XIV Gazi bulvarı 

XIV Gümrük 

194? pazar günleri saat 9 dan 

XV Kültürpark 
E·FKarşıyaka , 
Bornova 

Kızılçullu 
Buca 

Sektörlerinde ceı·eyaıın kesileceği sayın halkımızca bi

lığı çökmüıtü. 
GiildO: Kafam, yılların öteliae, 
- Ne olacak Allah şahi- Çanakkale harbiaia c:ereıaa 

dimdir, hemen o gece sağa ettiği zamana ritti. 
sola baş vurduk, eskileri - Sona oar -

JAPONLAR ~N iNSANLA iDA
RE OLUNAN TORPiL KUL· 
LANDIKLARI DOGRU MU? 

----llllllllllll ----

Küçük Japon 
bouıarından 

denizaltıları 
bOgOk işler aörablllrlır 

- Dünkü nuıbadan devam -
yahut çoğaltılma111 torpido· 
nun boşa gitmeıini intaç 
eder. Bu silibı d6ıman ;ge
misinin albna götürüp pat
latmak için dümeni bir in· 
na idHe edebifmelidir. 

Likin torpitonaa içine adam 
sığmıyacagı gibi vele ki ~bir 

kişi ıığaç cc11metle yap;lsa 

tahtelbabırdea bııka birıey 
değildir. Fakat_ ba tahtel· 
bahir torpilin ·aşığı yukırt 
8-10 misli büyüktür. 

------!!!!!!l!!!!!!!!!I!• bile bu adamıulteneffUı ede: .. CA11am-E11*1KiPK:ii.le$aliltl-si:B·~ı ,..... DA ı bilmeıi ve deııiz\ıı üstilnc 

linmek üzere Hin olunur. 

iYENİ NEMA ı görebilmesi için tertibat ya
l:_A_t_a_tll_r_k_ü_a_ö_lü-m-ün_ü_a_3.._c_ü_y_ıl"'ı._i_h_ti-fa_li_·_M_i_Ir_ı -:::Ş~e":"'.fi_a_n_u_t':"'k-u-· -:ı pılması icıp ederki bu tak-

{. Cumhuriyet bayramı 2 ci görülmedik k11011 ı tirde arhk bu alet torpido-
- UMUMUN lSTEGILE : luktan çıkarak bir )ıbtelba-

B 1 hir olur. Eıasen tahtelbahir, 

l 1SalahaddiniEyubi ve ozas an torpma insan eme idare 
ı T Ü R K Ç_E : edilen hüyütülmilş şnklidir 
ı 2 D ı• S • ı ve Jıpon babriyotindo oıev 

Bir rivayete göre bu )ıla. 
telbabiria bış tarafıaı barut 
doldurulmuı olup tekaeyi 
idare eden 2-3 fedai terı· 
fındao düıman iıemiıiae 
doğru 2nvkedilcrek : çarptı, 
rılmıktadır. Bittbi infillk 
neticesinde tahtelbahir iDi· 
rettebatile birlikte mahvol· 
makta ve d&ım•n gemlılai 
bıtırmaktadı. Diter bir ri· 
vıyete göre de, Japonlar, 
baş tarafı barutla dolu 1 ve 
fedai serdilmealer taraf ınd•a 
sevk ve idıre tedilft ılraUi 
motörbollar da yıpmıılarchr 
Gerek •u altuad• ıidta .. t,g, 
yle bir lıhtılbıhir, ıuekıe No. 79 

ı - e 1 u vıırı ilk defa ı cudiytti rivayet edilen inaa-
ı Seanılar: 11,30-3.30-7.30 da ı l lı torpil ıHilıı_J,je_l;\k.. 



1 &HIFI 4 ] 

Tür K rt lı •• 
- A . Tok'a aaygılarımla -

En kUçük vid&sına kadar "TÜRK,, mark l!il ı 
Taşıyacak uçllk'1n izindedir Kızılay. 
Bu kutsal vazifenio bırakmaz arkasını, 
Bışaracak kudrett ve zindcdir Kızılay ... 

TÜRK rencine en yllksek, en değerli san'at, 
TÜRK emeği, TÜRK meh uç k yapmak olacak .• 
TORK ~&klerl yıldıılu kad r bol çelik kanat, 
TORK kalbi sribi çelik TÜRK kut h dol•c k ... 

Lllrin bu zorla itler, en vvel para ister; 
Her TÜRK'nn vazifesi y rdımdır Kızılaya .. 
Ey Vatandaıl günüd6r, kendini bugün göster, 
Adıı on iımini, koı yazdır Kızılaya ... 

Kurbanını bu gaye, bu it için ona wer, 
Keaip, bayır uitunda dağıtacekı D eğer, 
Muhtacı hepimizden, çok mllşfik, fazla ıcver •. 
Kııılıya yardım et; g6jıllall imınla ger .• 

lımir : 26/12/1941 
SUAD Seıaver 

Çok mükem- Halkın isteii
~ı~,~l müstesna le o muş. 

---o-----kerleria, y6ıleice vu1<zıA 
leria araıında ilerl diğini te-

. . JJt ediyor. Gecefi yerlerin 
kapı ve pençerelerinin ka
pattırddıgını, batti bir per
dede bir 1allıoma eıeri bi
le gör6nmedlfini s6yliyor ve 
diyor ki: 

1 

Londra,(a.ı- Hilr Fr1n· 
npuru Y~·vcıtlerinin Londra-
d. 0 akı•:--ozcü O Seupiyor ve 
nııde Ç•~on adahırıoıo İfgali . 
bayii h~ıuda dem1ştir ki: 

•eıt6n bunları korkusun
~·• yapmıyor, çiiakü emin 
dlr ki dilayadı hiç bir kra-.ton· 
lıa yalaut cllmburreisinia b aha· 
__ .. _ ~!kadonua b ıaoatkiirları 

dinlemek Jt~.r.rsj< bir fırsattır. 
Kaçırilmamasını huaretle 

bar1retle tavaiye ederiz. 

--o-----
Kalay ve çivi 

getirildi 
htınbul,- Şehrimize ye

•İden beı ton kalay 405 ton 

-Hor Fr nsn: deoiı ku-
etleri koaıutam amiral 

Müzelya bu adalar b lkının · 

Fr nsaıun kurtuluşa ve 
düay hllriyeti davası için 

müttefikler nfında yer al· 
maiı arzu ettiklerini bildiği 

için Senpiycre gitmiştir. 
Amiralnı bir hıdiıeye mey

dan vermtldea idareyi eline 
alması halkın iıteği ile ha-
reket etmi~ oldugunu isp t 
eder. 
---- =--------
çivi getirilmiltir. 

Kalayın kilosu 100 kuruş
tan 1atalıcaktır· 

IZMIR V ALILIÖI: 
Fiat mürakabe komisvonu 
reisliiinden: 
1-Toprak mahıülleri ofisince yıpılan tanzim sallş fiatla11 

•JDID azami fiıt olarak kabul edilmiştir. Buna nazaran: 
Ku,.uı Santim 

Buğday 15 25 
Çıv dar 12 75 
B. Arpa 12 75 
Ç. ve S. arpa 12 75 
Yulaf 13 25kuruştur. 

2-Bu fiatlerd~n fazla satanlar hakkında milli korunma 
kaDUDU abkimnaca takibat y;pılıcığı ilüa olunur. 5594 

Bay Çörçilin 
he ecanlı 

sözleri 
-Bııtarafı 1 inci sahifede -

V ~i gton (11. ) - B. Çör· 
çil ahıemki nutkuna ek ol · 
rak bu ab bki radyodan 
şunl rı ögr ndik: 

"Ben bu ıerefi avam ka· 
marasının çocuğu olmak iti· 
buiyle kazıındım. Terakki 
ve tefeyyOıün hadımı bulu
nonyorum. Bütün bunları 
avam kamar sına medyunum. 
Kraldan izin alarak y pb· 
iim bu ıeyıhatı avım kama• 
rasınıo da tanip edeceğini 

umarım. 

Ameıikıda bütün zihinler 
ini bir harp hldi1eıi etra• 
fında topJanm11iyJe meşiul· 
dür. Bııde öyle oldu. IPKil· 
terede bizde en k1raohk 
aünlerde heııeyıo belirece• 
ğiae inandık. Bize bficum 
edeo bu azgıolH yıpbkluı 
fenahkların cezuıoı çekcc k· 
lerdir. 

Bunlann elinde . en büyük 
ıilihlar vurdır. f •kat bizim 
de k&yoıklarımız bunluı 
yetiıtirecektir. Bütün banlar 
metanet, gayret ve sebatla 
olabilir. 

Harbin en fena günleri 
deiiımiıtir. O aebat ve me· 
tanetin z manı gele ; 1942 
yılı da son derece iyi bir 
durumda bulun cağıoa emio 
olmak 1 ıımdır. Kendi •yur· 
dumuıun oceklarını ve di
ier mili tleı in de hürriyet
lerini müdafa ederken bu· 
1942, 943, 944 de mi mu
vaffak olabileceğimizi teyiu 
edemeyiz. Fakct kaniyiz. Fe· 
na hıberler tanrıya bağlın· 
mıı kılblcri korkutamaz. 
Ruslar bize misaldir. Çok 
yükseklerde uçın Mu11olini ' 
ıiikfıt etmiştir. ltalyanıa Af
rıka imparatorluğu yoktur, 
Habeşistan kurtulmuıtur. 

Maaş kanunu 
ve mahkuma· 

rın affı 
\ 

Ankara,( .a)-Büylik Mil-
S ı let Mecliıi bugUo Şemsettin 
ı Elhamra Sinemasında ı Güaaltayıa bııkanlıgında 
1 Bugün Matioelerdcn itibuen ı toplanmış. [beden terbiyesi 

i KA- RANLIK KUYU ı: ıenel direktörlüğüııüa 1938 
mali ydı kat,i hesabın• eit 

ı -FAST AND LOOSE- Seyr derıleri Soaıuı bir merak ı kanun layihnile 1108 sayılı 
I•• heyecıaJa garkedecek ıon derece es:arlı oefiı bir Şıheserı maaı kanununun b zı mıd· 
ı Dikkat: Bayram basebil~ bu fiJim yalnız i.ç güo göıteri· : delerinin değiotirilmesi ilgllı 
ı lecektir .• Öıür dileriz... ı kanun liyihasının geçen top· 
ıAyrıcı: lnıılllz Futbol takımmıu Ankara ve lstaabul maçlant lantıda tadil bktirile encü· 
ISıHlar:l-3-5-7-9 da .. cumartesi, paıar 1 lde bıılu .. ı mene veril iş ve geri gel 
ı Her güo ilk matine ucuzdur : mjı olan birinci maddesi ve 

pr.şri m ddesi okunarak ta· 

Milli • 
oıyan20 biletlerinizi ( Saadet ) 

'R karşıs n a
ki Almanlar 

B rn (a. ) · Alman reımi 
tebliği : 

Dooeç kavıinde dlişma
nıo ehemmiyetli hücumları 
kendisine ğn kayıplar ver· 
d irilerek pliskfütnlmüştür. 

ita iyen ve Slovaky kıt' la · 
n tam muvaffakıyetle ya· 
pılao bu müdafaada bilh s· 
sa kendiler i göstermişler· 

dir. 
Doğa ~ phesirıin merkez 

keiimindc k nlı müd fnn 
mub1trebel ri dev m ediyor. 
Düşm uın bir çok tankı 
hhrip edilmiştir. 
Doğu cephe inin merkez 

kesiminde rilıh mlid1.faa 
muherebeleri de vem ediyor. 
Düşmanın bir çok tenkı 
tahrip edilmiştir. 

Lenlagr d önünde dOı 
m•nıu mühim kuvvetlerle 
yaptığı bir çıkış teşebbüsü 
ceticesiz halmıohr. Düşm n 
bu teşebbüste 30 zuhh tank 
kullanmış ve biodeıs fazla 
ölü vermiştir. 

Bir kısmı en 11ğ1r tipten 
olarak 25 düımau tackı tab· 
rip edilmiştir. 

HAVA HÜCÜMLARI 
Alman hava teıkilleri 

doğu cephe ioia merkez ke · 
ıimiude ve Leniograd iSnün· 
deki cephede mob rebelere 
iştir k e mi , dDşttı n kol
i rile a k r topl utılarını ve 
demiryolu te islerini bom
bolamış ve m kiaeli tfifenk 

ateşi altına almıştır. S vaş 
tayyarelerimiz Murm nsk 
hattında takviye trenlerini 
t•m isabetle bombardıman 

etmişlerdir. Doğu cepbcıinin 
diğer bir yerinde lt•lyaa 
avcı tayyareleri dört Sovyet 
tıyyareıi düşürmüşlerdir. 

FiN TEtsLIGI 
Helsinki (a.a) - Fin reı

mi tchliğl : Kroniştad kale
ıi yakınındaki Sovyct ağır 

topçusu noel yortusu arife· 

sinde Fin m vıilerice tid
d tli tcş çmlşhr. Ehem-

miyetli bir zu r olm mıştır. 
Rusler genio bir f aliyetle 
bnluo rak nocl mütar kesini 
bozm uılardır. 

mamı kebul edilmiıtir. 
27 ilkkirıun 1939 tarihinde 

ve ;t si gOnlerde olan yer 
arsıntısınd felakete uğra

yanların kurtarılması içinde 
yararlık) n görDI D mab
kCıaıJ rın mahkflmiyetlcrinin 
effı h lund•ki oua liyi· 
b111 da kabul edilmiıtir. 

Meclis 5 son kiaua P•· 
zutesi gü ü aaat 15 de top· 
laoacaktır. 

l27 tlacl Klan 1941) 

Bin gazi 
Şi ali Afrikadaki Bel 

y• kuvvetleri i,;al etti 
Binııııi, Liby•nın belli 
limınlımndan birisidir. 
adı Eubesperidea ve.ya 
des .. Berenice idi. 

Nüjusu, 1921 de ya 
bir sayıma ııöre 32,6 
idi. !!unlardan, aıkerle 
riç olmak ibercı, 5 bin 
İtalyandır. 

Burası Sidre "örf 
tuzlu batak ar11zlıi a11 
ince bir bölııcdir. 

Modcr binaları o1dağ~ 
eskiden kalma bir iki 
buıbesi de vardır. 

Buradaki limaa, aac 
kesimi kıta gemileri a 
elverişlidir. Fakat bu 1 
geUıtirilmesi için S 
lngili:ı liraauıdın fazla 
hacanmııllr. 

Buranın harpten ine 
hca ihracata arpa idi. 
tavuı tllyü ııibi Drllale 

vanlarla Sudandan l 
gdirilir, buradan ıe 
yüklenirdi. Sonradan 
Vadaiya e11 yakın me 
hulunmakl• beraber, ıı 
OrOdleri Hartuma 1111: 
mektedir. 

Bingaziye civH olaa 
lerde anogaır çıkarılır. 
El Abiar yolu ıle ıimf 
tusuadaki Elmarge ve 
doğuıuadakl Sobike ~ 
yolu ile baihdır. 

Sireaayka Yuaanlıl~ 
rafından kurulan HeaP, 
adı verilen bu ttbrl 
sonradan Bıtlamyoı t 
dan karııınıo adında~ 
8Menice diye adlııadı' 

Etki harabelerden tJ 
mı şimdi kamlar altnJ 
mııtar. Bir zaman b 
mnnbit yerlerdi. 

Oadan ıoar• aldı 
ıaıi iımi, aal•tıldıit 
Arapça bir iımidir. 

ButOn Libya ıibi t 
de 1912 yıhaa kadl 
manh imparatorluğun 
de kalmıı. o tarihte lf 
lar hnfından iıııl ~ 
tur. 

G çca 1eaeki ta•rJ 
rekitında Binıaıİl•İD 1 
ya kuvvetleri tarahndl 
dığl; oad• ~ıonra b• 
dıiı rlturlarımızın bıtJ 
dır 

Altın • 
pıyat 

Bugln altın piyasa; 
ledtr: 

Reıat - 2815 
Hamit- 2700 
Aziz - 2625 
Halkalı- 2600 

ÇorakkApl Pollı llerlıeıl 'l j 
1 ONDER T elofoaı .. .. 


