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TURK 
Neden kimse 

-~ den korkmaz 
-(!)--

Çanakkale savatın· 
d• dU9manların da 
meftun va hayran 
kaldıkları aslanMeh
matçlldarle bazı mll-
11 kahramanlarım. zın 

en ll•J•••nlı 
deetanları 

VAKA KAHR~MANL .... 
RININ AGZINDAN 

Milli ıı Tarihi 
Tefrika· 

Yau•: GONOL EMRE 

lllı M1ecaalı, milll mıfalalr •• d•taalar1mızla del• 
Wribl.u, Ylce Taan11•a milli •• makaddeı lmaaaaa 

Şefiae •• t•flulaı Te 1almaı •e aılaa ıaba1 Te 
il•••• Tlılrb •••ea lrlm11daa korkmamakta 
-'I• katlar laalda oldatma• iıbat edecektir. 

inci meraklı ve ta•ihi 
tefrikamız da: 

PONLAAIN MAK
ADI NEDiR? 

•ASYA ASYALILARINDIR,. cıml7eti aedı• 
•trlerlal ıım•lı dltlamımlıtir? 

.. Çla tarllalade T&rk ~kalaramaalanaaa 01aadık· 
•• aaatalmaz rollerle yıphklara mltlait akıaiar ... 

Ya.san: HALIJ. ZEKi OSMA 
-•ilk tetkikat ye tetebb .. t aeticeıiade kılemı 
tarihi ••milli eıerdı Jepoalan• (8en9 •ubay

... llhNıt ye çeteılaia Jıpbkları kaalı ihtillllerdıa •• 
....,.,.... dilber •• teılair ıdid ıe•ç kıılar Yuıta· 

.... ettikleri arar [aıkert llaritalar •• pillalar hak· 
...... •ula laaJNtlere d .. lrıa hakiki maceraları 

•1•• bir merak &e tıcullı atııl Ilı takip ede· 

• •• 
lhladea itibarı• aeır• bqhyacaflmıı ba iki mi· 

'- tarU.ı tıfrlkama11 dikkati• okayaaaı •• okadaldaa 
.. ltlaa " llatllmamla k11ip ıakla11aıı. Ba tefrikalar· 

, tarllal, ıiyul •• aıkerl muammaları• çiıld8jbl ............... 
-•Ilı " ,...__,, ••rla la•lılıı11ft y•rı11lıi iı•• 

Harp nasıl 

baıladı? 
8. Ruzvelt 
anlatıyor ----Vııiarton,(a.•)- Birleıik 

clevletleri reiıi Runelt bu
g8a kongrede tiddetli allnş
lar araaıada aııgıdıki me· 
11ji okumuıtur.Dün bir al· 
çaklak g&nü c larak yadedi
lecek olaa 7 ilkklaun 1941 
tariblade Birleıik Devletler 
jıpon imparatorlugaaaa de· 
nlı vı bava lıavvetl erini• 
birdea bire •• bile bilı ya
pılan b&camlarıaa maruz 
kalmıılardır. Birleıik DeY· 
letler bu millete ıulh baliadı 
idi •• Japoa1amafı1ran iz•· 
rina Pııifikte 111lh11a ld•••· 
ıl babıiadı Japoa bllkBmıti 
VI Jwpoa imparatora n. 
mlıakeredı idi. Halılkattı 
Jıpoa hava filelarının ceaa
bi Amerikaa adılarıaı bom· 
barmmana baılamaları•daa 
bir ıaat ıoara Japoayaaı• 
Birleıik Devletleri aeıdind•· 
ki blylk ılçlıi •• arkadaıı 
Hariciye aaıınmııa ıoa 
Amerikan meujıaa kat,i Ja· 
poa cevabını tevdi ediyor. 
Ve mefc11t ,diplomatik mil· 
akırelerı d..,..., fa,._• 
ıibl ılr6Dd8flal ,.; bilclirea 
ba cevap · laiç bir tehdidi 
veyalaat harp veya ıllihlı 
hacam:tma11aı llatiYa ıylemi· 
JOrcla. Hayal adaları 1 ile J•· 
poaya aruaadakl meAfe ıa· 
rlb ıarette ılıteriyerld • hl· 
cam ı&•lercı •• belki de 
haftalarca ev•el bilı bile 
lau1rlaamıftar. 

Ve ba ııaada J•P•• hl
kimttl Jalaa beyanat •e 

- DeYama 2 inl ıabifede -

- -
Ruzvelte mu

halefet· eden 
kadın 
--ii--

Lıadra, (a.a.) - Bay Ruı· 
Yeltia harp illaı için parll· 
meatoclıa rey lıtediil ıa· 
maD ba teklif milttefikaa 
kaital etlilmif, 1alnıı bir ka· 
dıa mebaı muhalif kalmıı· 
br. Reiı Raıvelt alkıılıamak 
içia a7aia kalkblrları ıamaa 
ba kadıa Ye mabaı Havf
ma• kalkmamıılardır. Ayai 
kadla 1917 de ~muhalif kal· 
••ıh. 

--·n.o--

Harbe dair iza
hat verecek 
V ıılagtoa (a.a) - Bu ak
ıam Ruzvelt uıua bir natuk 
ı6yliyıcek, aatak yarim ıaat 
denm ed•cek, Ruiı RaıTelt 

Son Dakika 

iki ilinıharp 
daha 

Loadra (a.a) - Buradıki 
Yunan kabineıi Çörçlle bir 
me11j rönderek Yuaaniıta
nıe da Japonya ile ıiyaıi 
mlinaaebetlerlui kestiğini bil
dirmiıtir. 

Londra (ı.a) - Dlln ge
neral Del:'ol riy11etinde top· 
lana hllr Fraaıızl1r Jıpoya· 
ya bırp illaına karar ver· 
mli1erdlr. 

Kahire (a.a) - Mııır htl
kllmeti Jıpoçya ile olan dip· 
lomatik müna1ebetlerlni kes
miıtir. Buradaki Jıponlar1n 
tevkifine vı mallarının mtl· 

. ıader11iaı karar verllmiıtir. 

--------
Amerika do. 
inanmasının 
kayıPları 

Tokyo (a.ı)-Domei ajan· 
ııaıa sıayri reımi kay•aklar· 
dan aidatı maltmata sıöre 
d&a iki Amerikan ıırblııı 
bıtırıh111ıtır.~ 

Boalar beheri 31100 toa• 
luk olup 941 aeneaiade iaça 
atı bltirilmiıti. Bu ıuretle 
Amerika Paılflk kanetlerl 
1•••• 60 aiıbetladı urar 
sılrmüıt&r. 

-~· .. ·--
Singaqura ha· 
vadan taarruz 

edildi 
Loadra (ı.ı) - Dla gecı 

ftÇ Yakıt feJea malümata 
göre Slarapara jıpoa tay· 
yareleıi tarafıadaa biicam 
edilmiıtlr. Tay1areyı kilrıı 
koyma batarJaları harekete 
ıeçmlıtlr. D&tmaaın nakliya
tına mabıaı Koa•o1lar bam
balaamııtır. 

Sanfransisko 
radyoları ani

de sustular 
Nevyork (a.a) - Saafraa

ıiıko radyoları dBn akıam 
birdebire ıaımuılard1r. Ba 
lamada yerllea malümata 
ıöre bilvlyeti meçbal 50 ta1-
yare Sıafraaıiıkoya ilerleM 
mek teşebbilıBade bulunmaı· 
lardır. 

Çonking ne 
yapacak 

Loatlra ( a.a ) - Çiaia 
Ço11·Kiag bBkümıtinia ele 
harp illnı bekleniyor. Gerçe 
jıpoalarıa Şa·Kay·Çık hl· 
kiimıtiyle laall harpte i11ler 
de ba harp r11mea illa edil· 

JaPonlar bii
yük zayiat 

verdiler 
o 

Staı•por (a.a) - Kota1a 
şimalinde ırmak atzıaa , .. 
lea bir Jıpoa ıımlıi ..... 
lnraabğıada aıker çakanne 
ve ihraçtan ıoara aynhm .. 
lardır. 

laıiliz tayyareleri ha Y&• 

parJardaa ikiıi•I ma1aıakkalıt 
babrmıı, blraı ıoara ...... 
OD ticaret femlıladea ÇI ... 

askerlerde kara aıkulerlmla 
tarafında_• yok edllmlftlr. 

--o-•--
Lindberg a,.._ 
velti takviye 

ediyor 
Nevyork, (a.L) - A.1•11 

Llatlberr be1-1ta ... 
aarak demlıtlr ki: 

Biıe ıilihla lale- vllWL 
Silihla ka111 koyacajla .... 
ki r1iıic11mlaar H..._ .. 
Razvılte mlulaeretl.ı Wl
dirmiıtir. 

o 

Ingilizler SoU 
mu aldılar 

Kntre, (•.•·> -
de aepNllea ,_, Wr ..... 
llğde larllb lmYTetlm W. 
lamdakl Alma• tallldanmt 
tahrip et.ittir. 

laılliı ha•• ka•••tlul Wr 
çok tayyare me1da•ı . ile 
harpleri• deva• •ttlii .... 
iiıeriadı yapıla• Mıpte 5 
difmaa ta11u•l•I ....... 
mitlerdir. 

larllll tay)'Uelerl.._ ı 
taaeai dG••••lftir· 

JaPonlarm· bir 
teıebbiisi 

akim kaldı 
Loadra (Radyo Saat 12.20) 
Staıaparda aıırWllea ,.... 
mi bir teblijde japoalar 25 
vıparlak bir kafile llalara· 
ya aıker çıkarma t ... w.. 
ıllade bala•m111tar. la te
ıebbDI akim bıralalmlfbr. 

D. N. B. ye 
•• gore 

Berlha (a.a) - Rmlu ee
nup cepheıinde bir ı .... 
açmağa muvaffak olm'll .. 
da kıtalaramız ıedljl .. ,.. 
tıpatarak dllfma•ı• lalı la· 
b11r11a11 lmlaa etmlftlr. 

JaPonlar ~·
fa varddar 
Tokyo ( a.a ) - Domel 

ıjıaıı japoa ordaları"a 'li 
lıadıa Babf ı•larla• 21 .. 

_..__..__ ___ ~~~-----~~~~~~~~~-L_..__.___Jı....a....&.....ı_&..-__ -1...u__ı__;.__,ıl.J.ıLl&.._~---------L..-1..ullıdaı~~LJJl~l .... lıtl..U. " 



IAIUPI 2 

Harp nasıl 
başladı?· 

-S..ıtarafı l ncl ıabifede -
o 

ıaJlaaa ida•e edileceif ümit· 
leri ile birletik Devletlerı 
bile bile aldatmaya çılıımıı· 
tir. 

Havai adalarına dla yapı
la• b&cam Amerikaa denlı 
Ye kara kavvetleriae ciddi 
laaıarlar vermiıtir. Siılere 
pek çok Amerikalaaıa ölm&ı 
olclafuaa bilcllrmekle mllte
Hılrim bundan bııka Saa
fraaıiıko ile Honolalu ara· 
ımda açık denizde Ameri
kan ıemileıiaia terpillendiii 
ltilclirilmekttdir. 
Dh Japoa h&lı.Ometi Malez· 

1alla lalc11ma kalklımııtar düa 
ıea Japon kavvetleri Haag 
Koal', Guam, Filipia .-o 
Walrea ve bu ıababta Mid· 
Y&J. adı11na h&cam etmiıtir. 
Japoaya bu ıuretle büt&a 
PuifUr laölgealne ıımil ini 
ltlr taıııuıa geçmiıtir. 

D&akB •• b111&nkü olan
ikam• kadar behğdirler. 
lirletik devletler balki ıim
dlclea ba huıuıta fikir edin· 
mittir Ye baaun millatlmiıin 
l»lnat meYcadiyetl tve emni-

• 1•tl ile alikHını anhyacık
tlr. 

lllliliii 4dll) ' llad lttill 

~Şehir Haberleri-Köylü Türküs 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii -SaJlm •iraıt yekiD 

Belediye ithalat ve ibra- Mahıı. &rk•e•··-

ve ihtiyac catçılar birlik- Kara ıabaa 11t lzial çil pallui• Yereeek; 
Erkea aadaı Mart ıayun11 aç topraia ı&m• 

o 

Belediye reiıi bu hafta 
yealdea paıar yerlerini ıı•· 
ıerek yapalaa Htııları tet
kik eylemiıtlr. Reiı Alııa
cık pazar yerinde ıördBğB 
baıı nokıaaların ikmalini 
allkadarlmra bildlrmft Ye bil· 
tDa maddelerin mutl.ka Uıe
riae konulan etiketlerde 
yazılı fiatler daireılade ıa· 
talmaaını lıtemiıtir. 

B11ndaa ıoara pısar yer• 
leri dıbı ıılu ıurette kea• 
trol edilecektir. 

Belediye mem•rlara tara· 
fından meydama çıkardan 
bir depoda 60 ton kömtlr 
mevcat oldjunu yaımııtık. 
Depo ıahibi bmirde bulun
madığından belediye biızat 
bu depoya açmıı ve bir za
bıt varakaıiyle depoda mev· 
cat kamDrli teıbit etmittiı. 

Ba tesblt muamelesinden 
ıonra kömlbler halka klloıu 
yedi karaıtan perakende 
olarak 1athrdmaja baılaa
mııhr. 

Ayrıca Karatıı lıkıleılaı 
retlrllea 90 ton klmllr de 
ayni ıokilde laalka klloıu 7 
katuıtaa tatılaııaa bıılaa
mııtır. Satlıla"' burDad do 
•evam edecektir. ---

Jerİ hakkında Toh•m·eker boa tarlaya yeıil hıll ıerecek; 
Güz ekimi ıoy tohumla bire yirmi tleıecelr· --o,--

Tic.ret velıılletl, ihracat 
ve itbalitçı bir~kleri azaıı· 
nın bo birliklere ıirmeleriae 
duhuliye v.e 1enelik aidat 
olarak mlkelltfiyetleriae alt 
iki yeni talimatname h111r• 
laamııtar. 
ihracatçı birliklorladea her 

haari birine gire11 her yeni 
aıe girlı licreti olmak Oıerı 
iti.- defaya mahıaı en aı 50 
ve •• çok 100 vereceyt1r.lt
halitçı birlikleri aıHı bir 
defaya mabıuı rtriı lcreU 
llcretl olarak ea az 100 ve 
en çok 280 lira 8deyecek· 
tir. 

DahuJiyelerden haıal ola
cak meblii bu birliklerin 
fevkalide ma1raflaraaa kar
ıılık olarak ihtiyat akçeıi 
heaal:nnda muhafaza edile
cektir. 

Senelik aldat hıkkıadald 
talimata dıir eıaılar yakın 
ılnlerde bildirilecektir. ---
Eve taarruz 

Bayrakla Meaemen cadde· 
sinde oımaa oıla rŞeref 
adındaki ıabıs ıarb.oıluk 
ıaikaıiyle komıus11 Muıtaf a 

Dart tarafta bahçe. orman aerin ı&lre örec 
Bacalmrdaa teıek defil, taı klmBırl tltecek; 
Gtıçltl koıam, ılltlll inek bol çayır, yem 7i' 
Et, ılt yemek yorıu1a kola taze k11net Y 

Tezılb 1111 çatlı1a:tak, eYve bolluk rolecık 
Fabrlkaaıa boı dumanı k6yı Yarlık ıaııcak; 
K&yll laaaı ıaıda biı• lııuçatını açacak; 
Tlrk kl7lala yarıayle blt&a Tlrkllk ~,.. 

Ankara, 29JH.19' 
NUSRET KOYM 

Almanlarla ihtikar 
yeni temaslar buldukları 

Geçenlerde aktedllen tlca- bir USll 
ret aalaıma11 bllklmleri da· 
hiliade karııhkla olarak:Aı
mıaya. Ttırkiye ticaretinde 
hakltaf baılamııhr. Aaeak 
ba ticaret heaOı hıs almıt 

deiildir. 
Almanlar ihracat maclde

lerimiıdea baıtlarıacla raıt· 
laaan fat terfflllatla bll1Bk 
bir nlıbete balli olmııı mal 
mObadeleılae imkla Yerme• 
cliğhıe kanidir. Ba huıaıta 
Ankaraya ıelea bir heyetle 
temaılar yapılıcatı bildirll· 
mittir. --o--

lıtanb•l - Baıı 
larıa, ihtiklr yap111• 
ıadi1le ıarip bir bil• 
vurdukları r6rlllmBttl 
glalerde bazı mai••• 
ranlerinele elbiıe, ka 
haf iye eıyaıı ye •1 
ıibi eıyaların lıeri•• 
talmııbr,. etiketiai• 
me1i aaıarl dikkati 
mlıtlr. Orcla ve clemanma bııku

maaclaaı ııfatiyle mlldefaı
•ı içla bitin tedbirlerin 
alıama11aı emrettim fakat 
allletlmlı blıe karıı yapalaa 
t .. rnzaa mahiyetini daima 
laatırla1acaktır. Ba taammütll 
iıtlllya aalebe çalmamız için Bıçak taşımak 
•• kaclar zaman lhtiycımız 

01 
__ 

oıılu Kenanın evine taarruz 
ve camlarını kırdııı bu ıaç· 

Itf aiye memur 
larına Parasız 

yem~k 

Bu malların lıerlıd 
ları olmamaıı da • 

1 be 11yudırm11br. 
tetkikler •eticeııa•• 
etiketli . {malları• 
benlı..- ıatılmadıjı 

mııtır. 

Baıı mBıteriler• ,ırl 
yBktek fiatJa ıatal•• 
karalan bir tasak 111 
tiade balaaaa ba Y 

eradaaı; lr:aldıralmall '' 
Mlrakabe b&roı .... 
caat yapılmııtar. 

olana olıan Amerikan mil
letl laıkcı kudreti ile muk
lak zafere ulııacaktar. 

(Alkıılar) 
Ş11aa ıöylerke• konrrenia 

•• milletin azmine tercümıa 
eldajamu aanıyoram, 1alnıı 
eUmlıdea ı•ldiil kadar kea· 
dmbi midafaa etmekle kal
mı1acı;ız, fakat ay11i aı· 

•anda böyle bir alçaklığı• 
ltialeri artık hiç bir zaman 
t.ir kerre daha tehlikeye 
lleymımaıı içia biltua r•re
il de yapacagız. {Alkıılar) 

Mah11tmat mevcuttur.Mil .. 
l•timiıia araıimizln ve miit
tefikltrimizin büyük tehlike 
albada buluııdağuau gizle
m•i• l&zum yoktur, Ordu
•aıa elan itimadımııla mil
letimizin hudutıuz azmi ile 
mullıkkık olın zaferi kaza
aacağlı, Allah yardımcımız 
olıan. (Alkıılar) 
Koaıreain 7 ilkklaunda 

Japoayaaıa Hbtpıiz olarak 
•• ıl~akça yaptıiı bu bD· 
cumdın beri birleşik devlet
lerle Japon imparatorluiu 
araııada harp hıli bulaadu
jaaa illa etmesini talep edi-
1oram. (SOrekli alkıılar) 

Dr. Fahri Işık 
... lr Memleket ba1taaeıl 

Ro•tke• m6teha11111 
aoatkea •• Elektrik tedaTlıf 
,....ag, 1111••1 l•rl•r Sokak 

8 •• ffl.IFON. IHI 

Al11acak merkez idareıin
cle yapılan ıilih aramaıında 
Akif ojJu Fettah ıllleyman 
oglu 319 Do. O•maa bedri 
oglu Kemal Ye mel.met oılu 
318 Do. Samiaia heriade 
birer biçak bulanarak ah•· 
miı ve haldarında zabıt Ya· 
rakııı yıpılmııtır. 

Çorakkıpı b11mane ln&a
den geçen HOaeyin orlu Ho
ıeyiain vaziyetinden tlphe 
edilmiı ve ilıerinin arama· 
11ada bir hıçak balunar.k 
ılıa11111 ve . hakkında zabıt 
varak111 yapılmııtır. 

Kececiler atatürk cadde
ıinde• geçmekte olan Ka
zım oılu 322 Do ba1aa ve 
ibr him oıılu 322 Do Meb· 
medin yaıiyetiaden t.ittiphe 
edilerek araamııında birer 
bıçık bulaamuı ve bakla· 
randa zabıt vırakaıı yıpıl
mııtır. 

---o~-

Tayin ve 
terfiler 

lzmir ithalat kuntrol me· 
muru B. Tahitin maııı 40 
liraya çıkaralmııtır. 

lzmir he11p mlltehaa111 
muıvlnliiiae 100 llra acretle 
8. Sadık tayin edllmiıtlr. 

tan dolayı yakalaamaıında..ı 
korkarak arkadaıı muhitti· 
nin evine ılrerek giıleamek 
iıtediıe muhittinia feryadı 
Dıerine ıaçlu yakalanmıı Ye 
hakkında methat ıuç •abıt 
Yarakaaı Jıpılmııtır. 

lımia AıJiye lklnel ltukak 
hikimlifiadea: 
lımir &çiincii Kmrataı Halil 

Rifatpaıa C. 249 evde Ha
ıibe EmH tarafından kocası 
lzmir Karııyaka Merainliıia
de 1564 aokak 1 1ayılı evde 
Ali Emre alayhiae açllan 
boı•nma da•a11na mlHedair 
dava arıuhalı ıuretioi mub
te•i davetiye mazrufu m&d
deiıleybin ikakametgibıaıa 
'bulunmadığından meığuliye
tine mebni bili teblii iade 
edilmiı ve zabıtaca yıpbrı· 
lan tahkikattı ikametglhıaın 
buluomadığındaai llaea teb· 
lijat icr111na ve mubemenia 
16/18/941 Hh rBnll 1aat 10 a 
talikine karar verilerek arıu· 
hıl ıuretile daYetiye maıba
tası mıbkeme divanbaneııae 
talik edilmiı oldufundan 
mtıddeialeybia tayin oluaaa 
alla Ye ıaatte mahkeme.le 
hazır bnloama11 veya bir ve· 
kil' göndermeaı akıi takdirde 
hakkında muameleyi rıyahiye 
ic11 kılıaılı!ığı tebHi maka· 
mına kaim olmak illere illa 
olaıar. (5237) 

--o--
lıtanbul - Belediyide ça· 

hıanlara hayat pahahbjını 

181 &atinde bulundurarak 
ıimdiHk paraııı yemek ver
mek karannı al... itfaiye 
mlidOrlBfüalin bir raporuna 
r6re bu teıkilltta çahıanlar 
daha faıla llcretli itler bul-
makta ve itfai1edekl iıleri
aı bırakmaktadır. 

••O"---

Hırsızlık ••• 
Limanda bajb bulunan 

lımir vapurunda Hbıkalı 

Adem oğla Mehmet •• Ali 
oğlu Oımaa adındaki ıahıı· 
lar, Eaat oilu lluanın bir 
caketini çıbp kaçarlarken 
yakalıamıı •• haklarında 
tutulan tahldkat eYrıkiylı 
birlikte adliyeye teılim edil· 
miılerdlr. 

§ Keçeciler hlHr 6nlnde 
tlH&a bayii Ha1aa ojlu Hl· 
aeyioia kapıla bulunan dik· 
kla kilidi beliraiz hır111 ta· 
rafından kırılarak içeri ıi· 
rilmelr l ıwetiylı 345 adet 
maltteliflllclnı ıigara paketi 
ile on lira boı"kluk para· 
11aıa çılaadığı tikayet edU
mf o ve fallla meytlaaa çıka· 
ralmaıı içla tabldkata baı· 

••••ııbr. 

Komiıyonua 1'• la 
bir karar YeHrek 
malları• ıoarada• t 
bııı lcayıdlara ti&l t 
bekle•mektedir. --
Libyada in 
muvaffaki 

Loadra (a.a) - Co 
1 rtıall öilenclenberi L 

Tobruk koridortod• 
yaa ıldcletll aıula•d 
de.-ım ediyor. El• 
Elgubl ara11ada to 
mihver kuvvetleri t• 
lerle yapılan bDca111l: 
ceıiade dajıblm111af ---- ~ 
Güzel bir 
Hareket 

Ankara - 8111dor 
maçılar kooperatifi ,ıod 
tafı umumi toplıDtı•~ 
operatlf klrıada• 2, • 

· nın memleket batl• t 
yardım olmak oıır•. 1 

rlllae kırar !•rmll ;.. 
)'I YlllJat emtia• ( •• 
71tarm11tıa. 



llRlifWJ 

Jaqon Amerikan ve 
donanmaları 

Y aıaa: ABiDiN DAV ER 

l>t.1sı au•adan de••• - daha faıladır. 
ııı.... malıribl ml.t11aa ol· : • 
~ ~--. Amerika muh· INGILTERENlN YARDIMI 
ı:"tl dalaa la&y&ktllrler. Si· Japo11ya ile bir harp •a· 
~ _ a..ıuauadaD aralarında kuuada, lnıiltere muhakkak 
:.il& farklar yoktar. Her Amerikaya yardım edecek· 
llıııL_larafaa r•milerl aıığa tir. Daha ıtmtliden bu mak· 
iı.~ apl alkduda 127 Hkıatla, Uıakıarktaki Sia· 

.. , tııarlar. r•pUr i118aa bir Iaıiliz •a· 
?llJido ka•aaı bakımıa· aiı kuvveti toplanmaktad1r. 
4-ılkahlar dalaa Ilı· Soa ı&alercle Ümidburunuadı 
lr. Bulana çot11 oalkl K •ptova• ziyaret eden yeni 
533 ilk kevaala mi· lariliz 11rhhıı Pıiace of Va· 

~IMJ•lv. Aralarıada oa l11in de oraya ıittiilne bük· 
lr..aa tap7aalar da Yar· metmek yanlıt olmaz. Ami· 

• ralhitD•D Uıaktarka kıç ı•·. 
J•Poalar a•amlye~ı. altı mi tabıiı edeceii•I bileme· 

d1rlar. Aralarıada 8, yiı . takat bir tallmla yap· 
J ke•aala mlcelaheı mak kabildir. 

~bLlııa• U •arclar, Yalaa laıiltereaia tim•I OD aiti 
tea beri Japdaa Jirml ıırblııı •ardır. 3 zırbhaıa 

••larlp SS3 ilk yeriae daba ba Jll ıoaa•• kadar 
l91ı koYMlarla teçlaiı hi•mete ılrmeıl mukarrer• 

dir lr.I lla kadH di. Demek ki yakında la· 
tarpido ko•••• Ja· riltere 19 11rlahya .. bip ola· 

,._ldade• baıka biç eıktır. Ba me•cad•• 6 ta· 
-._amada yoktur.. aesial Almaalara, 6 taaeaiai 

NIZAL TILAR ltalyaalara karı• ayardı~ıaı 
~· ı •• ı'kl taaeılai de tamırde ""- lafta f•milerİDcle kr11• 

ll•ıfa dıallea ea bll· •• ihtiyatta abkoyduğuau 
~•ller bakımıadaa ••· kabul eder1ek uzak ıırka 
.~llil Jıpoalardadır. S ıiiratli ıuhh ıönderebi-

1• kartı, OD laneti lir. Baalana yaaıaa bir ta~• 
de k11ai• koaalmuı de tayyare ıemlıl : yereblhr. 

18 remi. Fakat Ame• laıiliıleria 14 ağar kruvazö-
ba ç•tit dealultalara ril vardır. Bualardaa da bet 

... ,.ldlr. Ea bl1lk . taa .. iai Atlaı okyaaaıuaa, 
4ealıalb kra•aı6r8 beı taneıiai Akdeniz• ayır· 
lltl•d• 1955 toa, dıtıaı kabul eder1ek 4 ~·· 
•• 24IO tea oldah ae1ial de aıak şarka ıoa· 

dOzine aemiyi U zalrşarka 
gönderebilir. 

HOLANDA VE SOV
YETLERIN YARDIMI 

Amerikaya Hollanda Hin
diıtaaındaki Felemenk fi. 
loıu da yardım edecektir.Bu 
filo 6ç kruvazör, 1 Hhil mu· 
bafııı zırhlı, iki filotilli li· 
deri, 12 muhrip, 18 deni
zaltı, milteaddit gambot,.m•
yin döklicü, bürumbotu iibi 
gemilerden müteıekkildir. 

Uzak ıarktaki Raı filoıu 
da ayoi yazifeyi görebilir.Bu 
filo da muhriplerden, 50·60 
kadar deaiıaltı r••lıiacle•, 
maya i•milerlndea, ıambot· 

lardaa •• 30 1 k•dar lalcum· 
boltaa mirekkeptir. 

Görliliiyor ki Amerika ve 
mlltteflklerl, Jıpoayaya kar · 
ıı uyıca bayii Batiia bir 
k av•et çıkarabileceklerdir. 

Y alaıı zırhlı ve muharebe 
kruvazörü itibarile bu üıtBn 
ilk 942 baııada aııari 13, 
azami 16 ıemiye karıı 22 
re midir. Aju kruvaıörler 

bakımından tla 12 ye karıı 
yine 22 kadar dar, 

ABIDiN DAVER 

Ödünç verme 
kiralama usulü 

2enişliyor ----A.aulkaaia •• bl1lk derebilir. 
r•mllerladea biri larilter• harbe ıirerk•• Vaıinrtoa (a.a)- Bolivya 

.._4rreaaat ıayaa Jlıla· 49 kra9 u6rD •ardı. 23 ta· •• Aaierlka hilkümetlerl 
•tlO, dalmıık•• 4080 aHi de teılahta leli. bua· araııada bir &düaç verme 

• iki donama••• bl· lardaa bir miktarı battı. ye kiralama aalaımaıı im-
eita •• klçlli: deafıal· TeırabtakUer•e• 4 taaeıiala zılaamııtır. Belivya müdafa· 

L••••IJ•tle ltlrblrlerl· 1941 ıoaaada 1942 de bit· aıını ku•vetleadirmek için 
q--&1•..1•..1lrlır.. mul malrarrerdl. dlrerlerl . . 1 1 

.. ,,.u u u k A•erikadan en ıyı şart ara 

Milli korunma f ır;.iı·;:;._;;;ı~ 
kanunu parti i Kahraman~ 

grubunda l SOBUTAY 
Ankara - Milli korunma ı-72_ v ·H. o T. 

k d 1 k dil ı a~an. . . • 
anuau11 a yapı aca ta • .................... ~~.-.:n 

lere dair haz1rlanmıı bulu· Tala nehri keaanadakl 
nan proje Ozeriade parti eıkl aile oca;ını tekrar tlt• ' 
komisyonu tetkiklerine de· türdü. bir kaç ay soara ha 
vam etmektedir. Komiıyon sakin yuvada ahrete rCSçtl .• 
çalışmalarını bu hafta ıonun· Bu kahramanlar kahrama• 
da tamamlamak kararında- nı büyük Türk evlidı, •• 
dır. büyllk lskendere, ne Karta• 
Komiıyonun toplantısında canın Aaibalanı, ne eıldlY~ 

komisyon azHıadan baıka nan kahramanlarıaa, Dl Ro· 
yüz kadar mebus bulunarak ma fatihlerine, ne Y ••a•S•· 
aıörüımeleri takip eylemekte lime, ne de Napol1oa Bana• 
ve düınndüklerini ıöyliyerek parta k1yaı odilebltir.Çlakl 
öğrenmtk istedikleri hnıus- zamanında dünyayı · Jıımea, 
lar bakLcında bızır bulunan hemen bir baıtan öblr ba· 
v•killer ıualler sormaktadır- şına kadar fethetmiı, 32bl· 
lar. yük milletin ıırtını yere 1 .. 

Bu ıaretle komisyon top· tirmiı, 65 bly&k lıaıbe rlr· 1 
lanhları bütün memlekei iş· miı, milyarlarla baıiaelerl 
leriaia detllmeaine veıile ol· ele geçirmiı, hemıa laepala. 
••ktadır. de de bir defa bile maili· 

Geçen haftanın ıon aıün· biyet K"Örmemiı, uı.. •• 
leriade komiıyon iktiaat •e· her tarafta ıanh Tlrk 1aa1 • ' 
kili Sırrı Dayı dinlemııtir.Bu ratını dalgalaadırmıı, laua- l 

hafta iktiıat vekilli izahları- ~ kalar ibda etmiı •• alu Ttrlı t 
na devam edecek, milli mü· kabramanlanadaad11. r 
dafaa ve ticaret vekilleri de Merhum Atatlrke ae ı•I· • 
dinlencceklerdi. iktisat •e· mişte ve ne dı r•lecekte .. ' 
kilinin izahatı bilbaısa ma· yokıa da Sobatay onaa ki· t 
den iılemclerl •• devlet fab- bın yaklışmıı demektir.• 
rikalarıaın faaliyeti etrafında Var olıu11 Tilrklllk, kala· • 
temerküz etmektedir. rolıun onun düımaalan •• --o- Yaza•: H. O. T. 

Türk Parası 
Ankara - Tlirk parHı 

kıymetini korunma hekkın- } 
daki 12 aumarab kararna· 
menin 9 uncu madde1ine bir 
fıkra eklenmesi icra vekil· 
leri heyetince kabul olua
maıtur. Bu kararnameyi ol· 
duğu ıibi yazıyoruz: 

SON 
Söz de~leme 

dergisi 
Ttirk Dil kurumu r•••I 

sekreterliğinden bil•lrllmiı· ' 
tir : 

la ta""are aaa cremi· daha e•••I hi•m•t• girece • 
11 

' kk 23 ld a ıilib, top •e harp malzemHl -._ dlter 1ardımeı remi· lerdi deme i r•• e 

"lthalltçılara! lithıl ede
cekleri mal bedellerinin ha· 
riıte peşinen ödenmesini te· 
mia için Türkiye C6mhuri· 
yet Merkez baaka11 delile· 
tiyle açılan akreditifler do
llyııiyle meıkfır bankaca it· 
balitçılardan akreditife mü· 
teallik Malların muayyen bir 
mllddet zarfında memlekete 
ithal edileceğine dair birer 
laahhltname alınır. Bu ta
ahhütnamelere rf ayetıizlik 
kararname hükümlerine ay
kırı hareket sayılır ve taah· 
hütaameyi imzahyaalar hak· 
kında kanuni takibatta bu· 
lunmak üzere bu taahhüt· 
nameler Tiirkiye Cümhuri· 
yet Merkez Bınkasınca kam· 
biyo mürakabe mercilerine 
tevdi olunur.,, 

1933 teaberi biltla Tlr
kiyede yapılmıı olan ılı 
derleme ıef erberliğlnia ••rl· 
mi olarak kurumumaz mer
kezine ı•lmif olan Ye J111· 
dümuıda kullaaıldıiı halde 
şimdiye kadar lüıat kitap• 
larına ve yazı diline":firme
miı kelimeleri ıiıterir flılır 
&zerinde iılenek vlcada ı•· 
tirilen "Söz derleme Derfl
si,, nin ikinci cildi baıbnl· 
miıtır. 

hı t irmiı alacaktır. 
..... ,.HJe deimll J•f· 19 taaeaİ ZIDI e i ---
.. ,. llakı•ıadaa Amerl· •e1• firmek üzere . balua· A 

1at41mcı remlleri çok maıtur. Baalardan yarım ithalat eŞJBSI 

H M AA Sia•••ııada S tel klaaaı Jd• A Ca•• ••tiaılerdea itiitare•ı ge 1 
.... ilk maılkalı filmi: i 508 iünlerde, Almaayı, 

g ALTIN YfLDJZ ~::ry ~T==~= ı ltalya, ISYiçr• ve Macariıtaa· 
ı uan Edfrae Karakale yolu 

- Ulia•• Ra11ell - ile Istaabul ıümruillae ktil-
.. ..... Şılaaae .. _ltlr kaclıa.. Nıflı ltlr m••za.. 1 ha ı Hyetli miktarda eşya, gel-

ta: il. U. M. memleket jaraah 
1 

• 
r: t-S-S-7-9da camartııl puar 11 de bat •r• miştir. 

Ulr matiae acu •••• ı Banlar bilhıııa makine ve 

ita 'EAYYAREDE TBIBIOn3646: 
iKi BOVOK PROGRAM ı 

'=::•c• Güller ve Dikenler f 
Gl•r•n Rorera • j. MC. CREA ı 

41lllaa I b Kahte Dnch ı 
&elıı H Ana ztıra 1 Paul H&rbiger ı 
~ıı... .. : G. D. : 2 5 8,İ5 - Ana iZ : 3.30 6.30 ı 

Camart..t-p11ur ıB•lırl 12.50 da ill•• Haaıı. ı 

akıamı, çi•i, çaba, cım e11a 
muhtelif tuhafiye eıya11 ve 
itfaiye alitıclır. Ôa8mlizdeki 
haftada bumaı, iliç gibi 
maddeler• relecektir. 

Cilt ve Z&hrevi Hastabkları 
Mtltehaasısı 

DOKTOR 

Salih Sonad 
ikinci Beyler So. No. 79 

· Yaralamak 

Kurumun çıkarmakta ol· 
duğu "Tilrk dili" adh bel• • 
letenia ikinci ıeriılain 9. 10 
ıayısı da çıkmıştır. 

Bir kadın üç 
çocuk birden 
doğurdu 

lttanbul - Haıeki bu-
lldçeşmelik 521 ci sokak· tane1iade, Saniye iımi••• 

ta oturan Rüıtem kızı Mü- 30 yışında bir kadıa, bir 
ıerref, lbrahim kızı 40 ya· batında üç yavru dlaya1a 
ıında Giilsüm, Musa kızı getirmiıtir. Cemil, Cılait. 
Ha-<ıiye ve Ömer kızı A11e Cemal isimleri koaulan J••· 
adındaki kadınlar çocuk rulardan Cemil 2 kilo 650 
me1el11iaden Hımzı kızı 35 gram; Cıhit 2 kilo 700 ıram 
yııında Glüzarı parmakla- Cemal de 1 kilo 950 ıram 
rındın 111rmak ıuretiyle ya· 1 gelmiştir. Cemal bir mütlcllt 
raladıklırıadan yakalanmış sonra ölmilıt&r. Aaaelerl •• 
ve tahkikata baılınmııtır. iki yınu ııhbattıdir. 



Sovuetıera Göre 
• Moıkova (a.a) - So.,y t 
ıbliği:Diia rece kıtalarımız 
tün cephelerde düımanla 

6vllımüılerdir. 
lloıkova (a.a)- Taı ajansı 
UdirJyor: Sovyet kıtaları, 
Umaa ku••etlerial Tala-Sel· 
:ak yolandan atmıf, bu ıu-

• etle Tala11 kurtarmıılardır. 
~ Kaibiıef (a.a) - So•yet 
'•kerl mabarriri, Almı lırıa 
tir 11ldırım harbi ümidi i 
ta7bettiklerlni, Roıtofu tek-
1u ele ıeçlrmeğe çılııacak 
Jularaa Raılarıa mukabele
'• laaıtr buluadaklarını ya· 
11701 •• diyor ki: 

1 
Taıanrokta Almanlar bir 

1
aldeafaa hattı kurmata ça
lflJOrlmr. 3-4 kin•ada lehi· 
Dile cereyan eden mubare-
Ml•r olmuıtar. 4 anuev• 
••le kadar Fon Klayt ordu· 

j farwa zayiata 400 binden 
ıUiadır. 

Loadra ( ı.a ) - Son ra· 
porlara gare Moıko•acla cep· 
.. bo7anca çaipıımalar de
,.. etmektedir. Almaalırıa 
ll•koYa mulaarebHiai ka· 
&aamık içi• çılrıaca faliyete 
le•am ettikleri aireailmiı· 

~tir. Dlımıadan birçok köy· 
ler r•rl ıfıamııtır. 

( l'alada Moıkovıya gidea 
amami yola çıkan düımaa 
lnn•etleri, SoYyetler tarafı•· 
... ahlmıktı, yıpmığa çı
hftıklan çe•lrme hıreketl 
akim bırakılmıttır. Cephenia 
•erkeı kıımıada •iır muha· 

f rebeler deYam etmektedir. 
Kalblıef, (ı.a.) - Roıtof 

ltlJıeıiadeki hareketleri tef
• edea So•yet aıkeri mu· 
l .. nlrleri, Almaalın• yıldı· 
nm zaferi limidini kaybet· 
-.ıea ıonra Roıtofa t6krar 
ele ı•çirmlye teıebbGı ·ede
cekleıial laıber Yerfyer •• 
.tlyor kf: Fakat Kııılorda ba-
mrcltr •• kendilerini bekli· 

1 JOr. Almanlar timdi Tagan· 
t '°P• tfmıl bıtııında Miyoı 
uma;ı kı11larında bir m6da
faa hıttı teaiıiae çılaııyor
lar. 3 • 4 ilkklaaa ıünü le· 
•tmize muvaffakıyetle cere· 
1•• ede11 tiddetli mubıre· 
beler olmuştur. Kızdorda ile· 
rl llareketiae de•am etmiı
tfr. 

----~ 

l 
~Kış harp 
ıE ttirmiyormuı 
' Berlia (a.a)-Alman reımi 
: teblifi: Doğudaki hareketle
~ rla devamı ve dOıman tarzı 
, artık Ruı kıtına baib bula· 

•a1or. Cıphıaia reniı •böl
ı•leri azeriade yalaıı mey-

• lil laareketler oluyof .ı 
Kırımıa 1 batı kı) ılarında 

41tm•••• bir ııkır çıkarma 
l•bblıtiıOa anaae reçll· 

~ mittir. 
~ 

Almanlara Göre 
Berlia (ı.a) -alman baı 

kumandanlığında reımi teb
ligi: 

Doru cepheainde hareket 
tuıı Ye dövDt ııkli bundaa 
böyle kıt havıııaıa ıartl'-1· 
rıaa bırlıdar. 

Cephede reniı me••il 
çarpıımalar olmattar Kırı
mıa t11kıada dlımanın ka· 
raya aıker çıkarma teteb· 
büıil akim brakalmııtır. 

Almanya Ye italyaa kuYet
leriaiiı Donetz ba•ıa11ndakl 
barekitı muvaffakiyetlo in· 
kitaf et• ktedir. Lealnrrat 
mıntakaıında dOtmanıa 1•r
ma tetebbllıleri akim kal· 
mıthr 

Alman tayyareleri cephe 
Dıeriade ren it faaliyet 161· 
termit dilımaaa yenidea İD • 
Ha •• mılzeme bOy&k ıa
yiat verdirmiıtir MoıkoYaya 
ridıa demiryolJara tahrip 
olunma tar iariltere ıalara· 
ada oldukça btıylk ltlr ti· 
caret remiıi bombalaamııtır 

laıiltereala ıark ••' ce
nuba aarbi ıahillerladekl 
llmaa tesiııtıaa hlcum edil· 
mittir 

FiN TEBLIGI: 
Helaiaki (a.a) - 7 ilk 

kanun tarihli Fia teblirl: 
Kareli berıahıada dllıman 

keıif kaY~etJeriyle bucam 
teıebbüıleriado balaamaı· 
tar.Şırk keaimiaaeki taer· 
raılar pBıkürtillm&ıtllr. 

Onoka cenubunda Kari
maki phri kuvetlerimlı ta-
rafıadaa iıral edilmiıtir. 

--oo----

Hakiki muha
rebe Mansta! 

V •ıiaıtoa (a.a)-Ne•1ork 
Taymiı raıeteıi yıııyor: Ja
pon hllcumanu mııarJ ıaı
terecek hiç bJr ıabep 1ok· 
tur. 

Japonlar) N11lleria telki· 
aıtaaa tıbi olmuılardır. Fa
kat sımanımııın hakiki ma
harebe1i uzak doiada deiil, 
Manıta yapılacaktır. 

Hindistan harp 
ilin etti 

Loadra ( a.a. ) - Nor•eç 
hlikômeti Finlandiya ile ıl· 
yaıl ml\naaebetlerlnl keamiı· 
tir. 

Hiadlstan hük4meti de 
Finlaadiyı,Romanya •• Ma· 
cıriatınla h11p halinde oldu
iona bildirmiıtir. 

Altın piyasası 
Burlla altın piyaı111 16y-

ledlr: 
Reıat - 2770 
Hamit- 2650 
Aziz - 2575 
Halkalı- 2500 

------:~ 3 

RADYO-TELGRAF HABERLE8,J 
Yunanistanda Japon murah

mühim 
çarpışmalar -Londra,(a.a)- Yaaanlata

aın Koaiça kaaab1111 ci•a· 
rıada Yunan çeteleri ltal· 
yaDlara hucum etmiılerdlr. 

12 ltaly•n ••"eri Ye iki ıu· 
b•J llldlrlllmDıtDr. Yunan 
çetecll•rl iki mitralyeı •• 
bir çok ıilib almıılardar. 
Filoriaa clHrıada Yunan 
çetelerlle ital1aa aıkerlerl 
araıında bOylill mllııdeme· 
ler olmaktadır. 

--o-
Amerikadaki 

Japonlar 
V •tinrto• (•.ı) - Maliye 

aaıarı Morıeatay Jıpon to· 
baal111nıa ellerladeki mal· 
larım ıatmalırıaı 7a1ak edea 
bir emirname aeıretmittir. 

Vaıiartoo (a.a) - Amerf· 
kıdaki blltla Jıpoa tebaa· 
ları oldakl1rı yerlerden ay
rılmamak ve verilerek tali· 
mab beklemek emrini almıı· 
larclır • 

•• 
Urugvay yar-
dım edecek 
Vaıiaıtoa, (a.a)- Ürag· 

va7 c&mharlyetl Birleıik 
Amerlkının emrine tayyare 
•• mlbim r miktarda aıker 
Yereceılai bildirmiıtir. 

o 

Y ~ni bir tayya • 
· re yaomışlar 

Roma (a.a)-Ma110Hai ya· 
•nida baya kurmay reiıi 
oldaia hılde yeni bir a•cı 
tayyare.inin tecr&belerinde 
baıır bulunmuıtur. 

hasları ne 
olacak ---V aıinıton ,(a.a)- Japon 

marabbaıı Kuraıauaa paıar 
yeya pazerte.1 ı&nB San 
Fraaıiıkodan kalkacak bir 
tavyarede yer ayırmak iste• 
dıiioi haber alan tayyare 
kampanyalara Jıponlara yor 
••rllmeılae karar altıaa aı· 
mıılardır • . 

---o--
P nama kuv-
vetleri hazır 

. Bıboa, (Paaamı) (a.a)
Aıkerl Ye deniı makamları 
ordu Ye donanmanın her ih
timali karıalamıf a hııır ol• 
durun• bey•• ı.. etmiılerdir. 
Tayyareler ara Yermedea 
kanal Bıeriade ldolaımakta• 
dırlar. Geceleri · her taraf 
tam bir karaahra rısmıl
mllıtilr. 'diltlla ıüpheli ıahıı
lar teYkıf edilmitl•rdir. Ja
pon Almaa, ltalyaa elçilik
leri muhıfaıa albadaclır. 

o 

Amerikanın 
harp ilanı 

kararı 
Vııtnıton (a.a)- Ameri

kanı• mllme11iller mecliıl 
bir Hy m•laalif e karıi 388 
r•1 ile Amerikanı• Jıpoa
yaya 1Jiaıh11p etmeıiae lra
rar •erdi., 

--o--
Arjantin 
Bitaraf 
Bueaoı-Airea(a.a)-Arja•

tin bül&Ometi Japon - Amerl· 
kan harbinde bitaraf kalma· 
ğa karar Yermiıtir. 

Izmir fiat mürakabe kolDİS-
yonu reisliğinden: · 
Nahma Peaah firmııı tarafındın ıe\lrillp ba defa plya· 

Hya dıfıtılmıı baluaaa muhtelif clnı mıkar•lara alt pe· 
rake11de ıatıı fiıtları aııtıda aaıterilmlıtir: 

Tane itibarile 
Perakende aatıı flatlan 

5-lSS metre tlfekJi beyaı • ıiyab no. 10 14,50 kurut 
" ,, " " it ao. 40 9.so .. 

Renkli 3·155 metre tGfekH ao. 40 10, 
2·25 ıram çıpalı beyaz ao. 40 57,50 : 
2-10 ,, ,, realdi no. 50 29,50 " 
2· 10 ,, it deyaı ao. 30 21,50 ,, 
183 metre klrekli beyaz • ılyab uo. 30 20.- " 
Zincirli yumaklar be1ız ao. 40 26.- " 
183 metre demirli be711 • ılyıb ao. 16 23.- .. 
183 " çatallı " • no. 12 19.- " 
2-92 metre reakll ao. SO 9.- ,. 
10 rram çapala koto• perle ao. 12 19.- • 

Ba flatleria Bllllade aatıt yapaalar hakkında Mllll ko· 
raama lcaauaa ahklmıacı takibat yapılacıtı illa olunur. 

&& 

FiliPinde be· 
şin~i kol 
faaliyette 

- .. --
Manili• (a.a) - Bar•dıl 

btf bio Jıpoa tevkif edll
mittir. Libya ada11aa J•P" 
kıtalan çıkarılmıtbr. Fıli;
ad•larına çıkarken y•P'"' 
mlbademede 110 kitl lldllf• 
tor. Baıa1a oa jıpoa ttr 
yareal tarıfıadaa y•P' ... 
akında bir aıker olmak .... 
re •• •l•il de yaralaamııtat• 
Havay lttladekl yarabl•"' 
adedi 2000 clar. 

Tokyo (ı.ı) - Mı•lll' 
koyunda bir aakliy• ı•~ 
batuılmııur. 550 kiti bol; 
muıtar. 

Nevyork (a.a) - J•,.. 
mllfrezeıiala Filipia ad•,.., 
çık•ııile beıincl kol .t. fi' 
llyete ı•çmittlr. 

• 
Çörçilio 

Beyanatı 
Loadra (a.a)-larillı .-.t 

•ekili A•am kamar.,...,.. 
burlla vuku bula• b•J" 
hada billlaatea 111aları .. , 
femiıtlr: 

8. 

n- jıpODJalUD 1 .. il' 
raabk hareketlal dl• I"'.. 
haber alancı telefonla il~ 
Yeltle r&rlltt8m jıpoDJ•• 
Paıifilde Amerikan •::. 
rıaa ye Malayaya taa 
lıeriae' Amerika Ye l•fiıtt" 
Japonya ile file• laarbe ~ 
mitlerdir. Jıpo•1• ılk fi 
kurmay heyeti A•erlk• 
laılltereye karıı harp ~ 
mııbr. iarillı lıablaetl 

11
.-, 

Yaıiyet karı11ında ••cur
kararını almırı l&ıam ~ 
madaa Jıponyaya harp...,... 
etmittir, (Alkıılar) Tayla ... 
y•pılaa taarruıu11 "ia1iltet'' 
yapılmıı ıayılacaııaı T•1.ılt. 
nd hilkllmetiae bUdirV 
General Caa Kay Şek.,_., 
terek d8tmaaa karıı to•1-
kadar hırp edileçeıl WI 
rilmiıtir, 

Amerika ıalba .,, 
mık için elia~ea releal ~~ 
mııbr. Halbuki Japoay• ._,. 
tinıton blylk ılçlıl N•~ 
raya mur1bb11 Kaıll, 
m811kerelerda bala•;,-
içln talimat •erirken ta• ..lflı 
pllalarını bııırlalll:iİ' 
Amerika ve hısilterı ff 
riadekl blH&a ku••etl•'...1 

blltla kaynaklarla ~·~ 
caklardır. Jıpoaya IJ ~ 
bir clretle bu lıe ıirlflll il 
l111Utereala Amerika ;,.. 
blrllrl yıparak ba 1111 ~· 
leden mu•affaki1etle ~ 
cırıaa ımlaiz... ~ 

-:----------------------------------------------------------------------~ 
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