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şu ları da 
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A A ••• liz m hede ı, ----- -----o---
Loadra, (•.•) - Hariciye 

auırı E:den avam kımara· 
ııod• demiıtir ki: 

Londrı, (a.ı) - York Şa• 
ir Poıt iaıeteaiuln aakert 
yazarı diyor ki: Dİ Iran Şahı Britanyanın ..t•s>oalar, "Yıkıada Amc• 

rlbya da aaldıracızız,, 
' lttallade tıladitferde bula• 
•llrlaı~te Amerika cümhur· 

izah ede ken Hedefi? - Moıkova sı:örüımeleri 
ve bııyekilin Amerika zi
yareti hailkıada dominyon· 
Jaı• ma1umet Aerilmiıtir. 

942·943 11neıinde mlltt•· 
fikleria çok askere ihtlyacı 
vardır. Amerikaltların Bıı· 
tanya impuatorlutuıda bu· 
lunduracığı ııkcıleriD yer· 
lori tahdit edHmemltff ... 
bu boınıta iki esııtı ibti· 
mal •udn. Amerika kıtalar• 
ya i.tilı tehlikesi kartıSl•d• 
9e icabında Avuıturalyatlı 
yahut ta Avrupıya ibrıç. 
edilmek üıere Britıayah 
buluadurolıcakbr. 

· 'ett Bay Ruı•ılt dı yeni 
' ~~ela akılları darduracık 
•~• llrmıl ettirmekle 
~ ol4aju yıoi harp ve 
:::ıp •uıtı •• malıımele · 

Japonlar- HltlBr MOS Loadra,(a,a)-lagiHz bava 
• nazırı Sir Arıibalt Sinkler 

f eleın~nk Hirıdistınıaın liman doğmuş~ Haz- şu beyanatta buıuamuıtur: 
- - ·"- - AlmınyaıuD rgeçea ıo-reti ·Muhammedin . ae bır tek hedefi _ ••rdı. iıı· 

~torunud· ur. 101.-00r-- giltere idi. Bizim , hedefimiz 
ise çok ıeniş bir sabaya ya-

•·ır.= yılmıştı . .. itılyada Napoli 
1 

Anrıpaya aıldettirme· 

Bıindizi, Palermo Katan•. 

biıi111le işbirliğini memnuni
yetle karşıladik. Hollıada
aıo Alaı,btar tarafıodan İf· 
ı•l edildiği batnlaı.ıırsa müt
tefikimlıio g6ıterdiği büyük 
ceıırct aolışıhr. 

• ' •• kısı •• ııa kolay :::aa Te çareleri arayıp 
ktaclır. 

a..dba ııııtelerhıia 
~ Amerllıaa mlstemlıke 
;' ••ataıaaa ıal•aran Japon· 

Londra (ı.B) - Iran 11 hı~ 
[Muhammed - Riza - Pcblcvi! Moıinı, Ubyada trabluı va 

,, Bingııi daha baıka İtalyan 

UZAK ŞARK V AZIYETI: 
HOküQJot uzak ıark bık· 

inadı bGtün mesuliyeti ka· 
bul ediyor. Mılezyadaki kuv· 
vetlerimiı: 1936 daaberi bir 
kaç defa takviye edilmittir. 
Her halde hükOmot yakında 
bu ıııeaeJ, hıklnadı mühim 
müzakere acıcakbr. 

,----o--
.,... d7adı Almıalırın 
ı..., .. 11aabmHıaı lurap 
........... ll11m r•leceği 
~ ..... ••trl1atta b•luau· 
Jorlaı. 

Evcaug Sttmdaıt,, gazete· h' 1 · b b d d'I 
1 

·ı · .. R 1 §e ır erı om ar ımın e ı • 
... aino ngı ız ,· us ~ r"..!._~ miştir. Bu bn·a taarruzları 
a~e~esi hakkında dc~eç ver·: ~general Obinklek ·orduları· Bizim için ae 

diyorlar? 

...... S.111 Saraydan 
.... Wr çok haberlere S[Ö· 
,. ...... Aaeılkad•, Am· 
....... ılyade Amerlkadısa 
''-91 l.sSlterula aldafaa 
•• •akawımeUai artbrmak 
~1~111~ ... taruu Amerl· 

••telo•maı bir ka· 
~·• dwoluulleria ı•m· 

bir a.tU.•11111 haline 
:-\ ıllaai7etl laikimdir. 

... ~· de ea tHirli, 
.. -~. •• yeai, •• ıtl· 
taUI tanar.ı.n, ı•ml lerl Y• 
._ toa leM olaaıa harp 
~ lasiltereye u1aıtı· 
~· ~1811 ltu zapto· 
~ •aı. " l.tlbklmdaa 
--.~ n matlup ıtmık 
~ h her aklı sıi•• 
~•thtı1aa f•dıklrlıkluı 

''-k kıp edecektir. 
,_ "'ıeı. A .. rıkıblara ıö· 
hı;.:11 laıiltereyi kuvyet· 
llaM.'l...... •lı·, ıoara Almaayıyı 
~~·vp •l•ek YC dalla SOD• -.la Jıpoayıaıa kolayca 

.... ı•lmek liıtmdır. 
Sırrı Sanlı 

lııtrıliı baskııı 
k artıyor 

w. '"~ <•·•> - Iaımı kı·D 
d~ ıed•hya çtvreıinde 
et-.,~• Gıırl•dıki b11kı11nı 
çe"••l•d •~lflyor. Halfaya 
~......... e 1 ln&'lliz b11k111 

--,~r. 

-..... ----
Soiakta n 10 
s.ı kisi öldü 

... ..:.: ~) - SejaldarıD 

....._.._ ~ ılrmeıl 8111-
..._ııt 1• .. •ca zayiata 
"!111 ... , ... t,· Sofya rolia :::tan 11 :~••••beri 

194t M..aı ·••dıa f •ılı 
. , .. rınitttr. 

mııtır. ' "!anı batı çöJQ ıafuloi kaaın· 
Şah şöyle demiştir: malarına ;yardıaı etmiıtir. 
.. Bu mu hede gereğince Fena havalara r•im•ll 

lr~n Büyük Britgnya ile Ruı· iingiliz bombardıman tayya· 
yaya batı hususi imtiy zlar inleri biten yılın ilk ' tctriD 
ve bilb s a memlekin üıe· ıon teşrin ve ilk kiaaa •J· 
rindcn y pılıcll bütün aı- .lan fçiode AlmıDyı 8ıerla• 
kcri nakliy tın kontrolu ile .!_9~ yıhnı_n "•ıaJ ~ç _,.!Y~!:l 
bu htrp müddeti ce Hrıuda ikine nispetle 'yüzde 70 daha .. 
atskeri miHfir etmek "satabi- fazla_ bomb~2~mıılardır ... 

t' i kt cd'r .. Uyle: btrlzamaa ıelecektirlıi 
ye ıa verme e 1• •• Almanyayı daha atır ve 

lrao, Rus ve lngıhz ordu- daha uzuD baYa •ecumf.,ile 
larıaın keroomasını k bul yapılıcıktır. 1 

etmi:tir. Şah aözlerioe ıoyle -A· -1t~ -k -= · ~ 
devam eylemiştir: ın açırır .. 

Ba~ka demokrasiler h rı k -k-· ) · --d·-· 
aebebile k ldıkları bılde Iran en ya 8 80 1 
dıhı ziyad bazı .. hürriyet· Edirne - Kayukla budutn 
leri tekrar tc is etm k lüza- ~ğümrüğOadebir Butrır 9·1-
muuu duymuştur. , iaded Türk altıaıaı Bulgari•·\ 

Mihver milletleri ve ., bil· ~ tanı kaçırırken tatulmışhr. 
lhaiU-bunt rın:r dyo posta-~ Alhn~ıran 7_0 adedini ıağ 
Jarı Iranda hoşnutsuzluk uyası• bıcıgına bıglamıı, 21 adc-

d k · · '- b- -k dedinl de pıataloaunun arka· 
ırmı ıçın ÇOll!ö uyu gay·. . d'lc i ti 

Yua•niıtaaa kuvvet gön· 
derihDllİtdn ıiyaa1 ve bi11t 
bir kırar olduğuna dair ıöı· 
lcıre ce9ap veren B. Eden 
deıniştir ki: 

'' - Yuaıaiıtına kuvvet 
ıönderilaaeıi genel kurma· 
yıo ve ilam mıkımların mu· 
vıfakıtile olmuıtur. Bu yar· 
dım Yureılavyadı devl"t 

darbesini temhı etmiş, Yu· 
ioıl•t ve Yunan mukıve• 
meli de ~imanların Ruıya· 
ya tıırruzunu 6 hafta g•
cikl irıniıllr. 

---u-o--
24 Yahudi 
cıkarıldı 

retler de bulunuyorlar.] sına 1 m 1 · iEE7 

Bu alanda en mühim nü· Şah ıunları ilive etmiıtir: Bucl•Peıtc, ( a.a ) - Bu· 
fuıu belki de Japon radyo- Hür milletler için BiCVc'üi; dape~te belediye meclisi 1 

sunua Jran dilile yaptığı neş· tek imkin saflam bir blok aıaııadııı 24 yıluıdi 1941 
lriyat temin etmektedir. Ja·~ bıliode birleımektlr ve ben seaeıiade kabul edilen ka· 

Lonclra, (•.•) - Yorkiabr• 
Poıt ıaıete1i M. Edea ta· 
rafından dan Avım kımua· 
sında yapılan beyııt uk. 
kında tcfairattı buhaaar:ak 
ıöyle diyor: 

M. Eden Avam kaıura· 
ııada tamamen açık bir li· 
ıaala söylemi1tir ki TOrkJ• 
yeııiu bir mOtteflkı.r :&af•· 
rindea korkmaıı için laff bir 
sebep yoktur ve toprak bli• 
tünlliğüaii hiçbir 1111ıtl• 
tehlikede deiildir. Bu tPli• 
nat Aakaradı hiç tiiplaealı 
ıyı karıılanmııtır. Anrltr 
boyuacı Aya1ofya ml•ar•· 
leri çarların ihlirHı için W· 
rer mlknatiı tıtkil etmlıtir 
ve e1ki füpheler moffn 
politikada tekrar yııımak· 
tadır. M. Edeala kat'i ıöı· 
leri Tnrk h&kümet aııaı 

ara11oda kalabilecek biti• 
eodiıeleri ortadan kahlıra· 
caktır. _ ........ --
ithalat eşya 

lpoa rady_! ".postaları munta·i Sıdabad paktını imza etmiı ~~s.!~cc 1111Jktın . çı· 
zamnşunu iddia ediyor- olan devleria yani lraıı, Af· tkuıJ~ıı~_Bu ka~m~~i.:. 
lu: ~ - - ga istaa va Türkiyenin U!:_ (bince yahudi · olmayan bele-

Hitler mü lüm rıdır ve be· lınındaki bağları daha ıiv•· diye ınecliıi aıalırınıa müd· lıtınbu1 - ltalyad•D ı•· 
ki ---~ 'd · J leD e!lyı araaıada matbaa 

Tidc',muk-dde~ yeşil --ge-meııc~ ~e .!~!ıtırac11klarını ümld deli yenı a seçım yapıma· ... 
d itil t kiöıdı da vardn. 

d~muş o~r k doğrudan ~c~d~iy~o~r~um~~~~~~~~~~~a~o•u•ı~•m•ı~ı.•r.·~~~~~-~·~~~~~~~~~ 
.doğ-;uya Mub rumedin toru· 1 
nudur. 

Mihver ajanları milleti ik
tındi mahiyetteki bütün ıor· 
lakluın Rus ve lugiliı kuv
veUerinin banda buluama
ıındaa iler" geldiğine inan· 
dırmığA ç hşyorl r. 

Halbuki lcgiliz bükümctt 
boğdıy ve b şk y!yecek 
maddeleri gönJ rdiği gibi 
ıtibi bund n onra da gön
derllccektir . 

Sovyell r Ru yad ycrl(ş· 
tfiiaden beri Jraaın Sovye!:,:
ler biçllği ile olııı müu11e• 
betleri mil em ldfr. 

BDyUk Brit•11-<a ile olan 
milDatebetleriu iyi oldaia 
... •tlktl'dır. 

- Hayrola, HDİ dütiinceli, neıeıiı•görüyorum. _ . ~--: ~ ~ 
- iz mire ıezmek için feldf m. Y ajmarclaD el_!i!fl_!D~ bakam._!lorum. - -~-·•-ı 
_ - Amaa birader, •••l•I ,.1ıraıma 1~alerdıld karla bnla haYalardaa aoDra 1•t•ara . 

llmdl bıı .ıemıem •ayu ılbf llbarek blr1•1 a71yor111. 
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lllınbul - Şehremininde 
oturan Hüseyin ile karısı 
Sıdıka evde beyaz peynir 
yemi ler. biraz ıonra iki•İ de - 23-

General Ar 
kimd·r? 

• hı tel amıılardır. 
1 Htllcyinlo Sıdıka Gurebı 

h ıtane ine kaldıralmıılart• 
d biraz ıoara Sıdıka öl1110ı· 
tür. 

Gea ral Arald jıpony • 
aın •e uzak ıarkıa n önem• 
il bl r ııhıiyetidir. 

O, uzak şarkta ve batta 
dGayanıa bcıaüz taaıamamıı 
•taımlarında ıon zımınlar· 
da öaemli ıly111 roller oy· 
pamııbr .• 

1922 ye kadar jıpoaya· 
da iki ıiyası cereyan var· 
da; 

" yoıia,, bu cereyan ıil· 
vari eüel emellerin imili 
idi. 

"Sıçomo,, da dınlı par· 
tlıi mOm111Ui idi. 

Aailıadedın mürekkep 
olıa aıkeri ihtilal grubu ite 

Adliye doktoru muıyene 

etmiı, ölümlln 1ebı'-lalo tes .. 
biti içia Sıdıkanıa cea•zeıi 
moraa aöııderilmişUr. 

Bualırıa yedikleri pey11irla 
artın parçaaı da tahUI e•ll· 
mek ilıere tıblfbıneye ı&n· 
derilmiıtir. 

--o---
In2iliz 
Mukav meti 
Loadra, ( a.a ) - tokyo 

radyoıu Selaangerde çok 
ıiddetli muharebe! rln b•ı· 
ladığını, la1ıtilizlerio iyi tah · 
kim edilmi mevzilerde in•t· 
la maka•emet göıterdiiini 
blldirlyor. __ .. __ ___ 

ru 
el d 
lzmir belediy bududn da· 

hlliadeki,kuro baldalara dev· 
lotço el koaulmuıtur. Bualssr 
13,5 kurut fiatlc toprak 
mabıulleri ofiıi tırafıodın 
aıtın alınmaya başl nmııtır. 
Ellerinde b ki bulunanlar 
miktarlarını toprak mahı•I· 
ileri oflıi iımir ıubeılne bil· 
dlrmekle mOkelleftlrler. __ .. ____ 

Tütü 
70 -

f·yatları 
150 

-o-
Plyıı• açıhacı büylk rağ

bet göreceii ve 15 gün için· 
de mevcut tütllaloria toka· 
neceğl tahmin edilmektedir. 

Fiıt açılına srüaii bir çok 
yeril ve y baacı şirketlerin 
ıözledfkleriae f g8re fiatl•rİa 
70 Ue 150 araıında tebav~ 
vül edeceği zannedilfyor. 

me e-

OD 

Ekm k meselesi hak' ın· 
da beki nilon tcılim t gel· 
miştir. Şehirlerde yı:ıy oi • 
ra ekmek karnesi, öyler 
de buğd y verilecektir. Her 
locan fçia bir kert verile· 
cektir. Kartlar üç nevidir. 
yedi y ıına kad r olaolar, 
r-.,nçber y&ni amele olmıy n· 
lar ve baclımn harici ol n
lar, yedi yaşına k d r olan 
lar 185 baçak, yedi y şın· 
d 11 yuk rı olP..nl r günde 
375 ve ğır iş görenler de 
750 gram ekmek alacakhr. 

Defterler ve kaıtlu t a· 
zim olunuyor. Evelce yapı
lan le bit ilzerine tevıi olu· 
nacakbr. K raelerde kupon· 
1 r vardır. Fnıncdarı ıac k 
bu kupobl r ıayesiade kent· 
rol clmok mümkün olacaktır. 
Her ekmek alan bir kupon 
kesip verecektir. 

--o--

ıçın ---Ankara (a.ı) - Hükümet 
tütün piy11asına, mnatabım 
lıorum k ve fitlerl dGımek• 
ten turtarmak içi müdahale 
edecek ve tiltüa salın alı· 
c ktır. 

Y ılnız fiatlerl m kul aevi• 
yede tutm k için piya11nın 
ilk gUaleriade piyasaya fıtzla 
m l s vk edilmemesi lüzuma· 
nu gözöaüade bulundurmak 
lazımdır. 

-----o------
Şan sada Ja· 

ar bozuldu , 
Londra, (a.a)- Royteri~ · tt 

keri muharriri Aaalilt ya· 
zıyor. 

Güaüa en iyi ~haberi J•· · a 
ponl rın Şıag11 önOcle uj· 
radıklın üçilacü bUyBk boı·· 
gun b beridir. Buradaki mu• 
b rebeye iıtirak eden Japon 
kuvetleri ·yüz bla ki;ti idi. 
Çin ğeaerali Hilıu H6e bun· 
d a evelki iki dtfa kendi· . 
sine x&fer temin ed 11 bir 

ıılıdıiı ZllDID bı1ları11dı 
ıeaeral Auakl bulunurdu .. 
Bu adam ifrat demokratl11· 
dasa oldaiu için aıkeri mı· 
hafJlde mBbfm bir yer al· 
mııta. 

Bu ylb:dea Oroki rrubu 
Dllfaıuau kıybetmiıti. Bu 
fuı Arakide tecelli etmiı 
idi. 

lngilizler 
Taarruzda 

Slngapar (a.a)- Iagilizle .. 
rln Kualaagar böJgaıinde 
yaptıkları karşı taarruz yüz .. 
de yüz tesirli o1maştur· Ku-

•• ---o-- o·· 
Kan~vi<:a de di ::ıe: 

KaaaYeçe fiatlcri yükıel· 
mfş, m vcadi de azalmıı ol
duğuad bu ı ne tülüoleıle 

f r 
ot 

a t biycyi bu ıcferde munf· :· 
fakiyıtle tatbik etmiıtlr. ' · i 
general düımının şehir k•· 1 

Soya teıailibuıa liderleri 
olan Arıki, Mno ve Mu11z 
tuıfınd111 yapılın teıirle bu 
ıabltler 931 onlarında sr•· 
rlp iyaıt bir hldi1e ibdaı 
tmlşlerdi. 

U. t §kilitta japoayıDID 
buıUıkl ıiyasi bıyıtıadı rol 
ıyDıyın subayl1r mtvcattur. 
hihırl, Gkomura ve ltılı
ki _aibi .. 

Binaenaleyh Ar kiain Ji. 
derliğiade Samor•nın prca· 
ıiplerine dönm k 1 zım rel· 
miıti. 

Bu prensiplere ıör• yıl· 
1111 ordu ve b hriyeliler ka
biae1c daliil olıbilirdi. 

----o--

la Selaaıurda kaydı defer 
bir ıoy yoktur. 

le aöro 37 yaıında oıduğq. 
au ve brzhu besabımıı• gö. 
re de kırk yıııaı bulduğunu 
yazmıştır. 

beraber gidecek k aaveçe, 
ip, çul ve çuval ve emıah 

mılıemcain iadesiDİD temini 
iıteamiştir. Buaua d bir ka· 
rara bağlaaac ğı haber alnı· 
mı tar. 

----.o .... ----
Burıdı imparator hıoedı.. 

81
• 

oıoın da mukaddea otduğq. 
na zikrettikten ıoara ilive 
ve etmellyiU ki bu Jıpoıa 

mal sakla
ma dav sı 

bu hanedan içia körü körü.. Mal saklamak ve ,, ihtiklr 
ne caa fedaııaı baıırdır, ıuçlırıadan mıbk6m .edilen 
Nitekim jıponyanın ıll kıy. Sağırzıdeler hıkkındaki k"-
metli ve ea kahraman ku. rar temyiz mahkemesince 
mındınlarıadan olan gene· nakzcdilmiştir. Bugün saat 
rıl Noji imparator Heroito.. 15 de bp dav ya yeniden 

-o-

Dün öğleden oor iz· 
mirde şiddetli bir surette 
fırtına olmuıtur. 

Y ağmurl rla baılıyan fır· 
tın bird Dbire sokakları 

ıeçilmcz bir h le komuolur. 
Yalmz nakliye vasıtaları 
durmımıştır. Fuhnad D bir 
çok saçıklarıa kill'~mitleride 
dDşmilştür. 

Karlardan İblİzamını bo
ııa. trenler henüz aormal 
v zlyet almamış ti. 

Bu da teebbilrden ib ret
ttır. Dünkü farllnıdan demir 
yollarına ariza olup olaı dı· 
ğı malum deiildir. 

---o---
nun b baıı Mutıibito öldü.. bıkılacıktır. 

Japon ~ha eda- ğü zaman geaeral Noji de --o He şi 1 
d k .J ODI Ooa olan bığhhğıJll Ve 

81
., ko••mu•• d 

Dl a a ')- fedaklrlığıaı göıtermek i~I~ asın 

des harakiri yaparak ke11dıaı J tı•kal/ftc. Afyon memleket hastınosi 
kurb n etrnişti. 1 hemşirelerinden Zeynep Te-

0000 ı·çın Q&ftlftr NOT : H rakiri iotibar Ikiçcşmclik 655-fnci 110· ıişler iımir m mleket hı • 
demektir. J•ponlar busıu ıırf ltakta bakkal Yuouı oğlu tancsioc iımir ha t neıi 

FBd Bdlllr •• bu iş için baz1rla11 mış gayol Ahmet kömtirüa kiloıunu bemşircıleriodea Şükrilye 
Göbleria oğlu Gtineı il . kcaia bıçaklarla kıra11lır1nı 8,S kuru~• sattığı iddiHile Tandoğ n Sivaı numune 

d 1 ek suretı'J rlır ıdliyoye verilmiıı:Ur. but nesine naldedilmiştir. 
aınıa hıfidi Jıpon impara~ e 01 1 yapa · Y 

torq Hiroltonua bir rivaye· - Sona ocır - ı Gary Grant • lrea l>unn • G il Patrick.. ı 

l Elham a • mas nda ı, ı 1'ır fındıa y r tılmış lstanbul sin m :nada def tle görü· ı 
.... .... , '" '" '"'"'"''"-.."''"-""""~~". ........ ""'""""'"""""'''" ı lllp pek çok bcienilmi ol n ln2ilizce s~ılü ı i 9 2aci k~aun Cumı giicü Matinelerden iti~arcn i f 1-11 Öz v 1 Se 111 arım i 
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pıııa kadar gelmt1ine mli· &1' 

ıade etrnl , ıoora iki yan· · · 
d n hücuma geçmittir. Şaagaa · 1 
Çinliler içia çok mÜhlm •• · 1 
hıyıtt bir uokt dır. Şlmdl ı. 
ye kadar hiç düşmıa Uaı !' 

dlişmemiştir. Japonlar bura· · ~ 
y t arruı ederkeq Çiallle· . 
rin iyi bazı 1 nmımı~. ola~k· · • 
larıaı ı nıyorlardı. Bu Ja· : • 
pon boguau Çf allleri ve. 
müttefikleri cesar ti ndirc· ·. 
cek m hiyettedir. 

__ ...._ .. __ " 

-•- ... , •. ···• r 
Çunkiag, ( ı.a ) - R•ı~mt !

t~bliğ: Çio t yyareleri lia~ 'rtı 

güo öğleden sonra HuoaD · 2 

eyal tinin ıimıliade buluna• ı ( 
J p n mevzilerine muy~ffa:.:, 
S(ıyetle hftcum ederek ı kerf 
hedefleri büyük hasırı ai· . 
r trnışlardtr. Bu Çin batı 

kuvvetlerinin aylardaa~4ri 
aylardıoberi göıterdlkleri 
ilk önemli fııliyettir. 

Cilt ve' Zilbrevi·H&1tıbklar1 
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ayyare 
Gemileri 

mudafaa ve İ K Ô R K M A Z? 1 
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k•ll • - 23- Yazan: Gönlil Emre 
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Y ı11a: ABiDİN DAV ER 

haline ıokulmuıtu. Bu gemi 
34 tayyare ta~ırdı. 

1 •e 2 Sıratoga ve Lek
ainton Bu iki gemi, Ameri· 
kının geçen büyük harp 
tçiade kabul ettigi 1916 
proıramına dahil 43000 bin 
tonluk 6 muharebe kruva
ıörüadca bozma olduJ!la
rınd•n gıyet iyi muhafaza· 
lıdır. iç içe üç tekneleri zır
hlı ıüverteleri vardır. T ... 
retleri ıu kesiminde bordo
ları ınhlaamıştır . Su keai· 
miDia altında bul1re denile• 
torpito i1abetleriae karıı 
abıap muhıf aza 1aadıkları 
•ardır. 1920 . 21 de yapal
mııı bıılıamıı 1925 tı de· 
aizı iadirilmil ve 1927 ıon-

lan ıa i ı hizmete airmişlerdir. 
-Soau var-

Birkadın araba 
bir erkek de 
otomobil altın
da can verdiler ---
htıabul - Burada 2 lilıi· 

aia öltimiyle actlceleaea iki } 
•P•lti aakllye lraza11 olmuş· 
tur. 

Taksimde Kıııacı yoka· 
şunda 40 No.lu evde otaraa 

N~•JOI ,(a.a) -Pertl•akı U18 dÜf1118D neferİDİll vazive• 
V ışıaıtoa görlımelerindea tİ k f • • N• • J · • · 
neticeleri hakkında dlyoıki ' ço ena ıdı.. ıtekım bir : 

Son 15 gtia içinde Çörçil tik •• ) I i d 
ve Runelt tHafıada11 .. , •• 1 ara goz er D kapa ı ve 
rıla11 itin ana hatları timdi \1 • i r ... f 1 w b _, ..ı .. Vaıfagtonda b.ılrtilmi.ştlr. a2ır a 1 .. e es a maga B:p8UI 
Raıvdt ve Ç6rçil 1ıörlfm• Gaıluimi aÇIP ta etrafı· açtım bir elimi bıııııa alta· 
feri şamul [ve ~ elıemmiyeti ma bıkhiun ı•m•11, dBt · na koyarak ona a;ır atar 
balumıadaa ı•,mitt• beazerl mın aefeılai bir kıç metre ıu içirdim .. 
olmayın bir millikattır. Eden 6tede yaltyoı bir h•lde ı&r- Birde• bire cıalaaır sribl 
Stılia koauımalara bu m&· dDm. oldu. Ve ba ıa.ada ıliml 
ilkah tamamlamııtır. Muhı· Hali ~araptı. Arıından tutarak dadaklanaa sıltlr-
rebe me!~••l•rıa.da ıit mı· kaal~ 1111yorcla· mık ya,ı öpmek lıtıdl, T•· 
1eleıi goruıllea ıılerin ita· Aıar •tar kalkhın ve ona bli l>ırakmadım. 
şın~a lutulmoıtur. Siaıapur doiru yOrOdliıD; Ç&el&ü l>ıa iuıahk ftıi· 
Hol,aada Hiadiıtaaıaı• mi· Açalı ola• ıoıltrl it. •• femi yapmıtltm. 
dafıııı için kaıarı.,tınlaa yat.uaa bir •••• Uı Jkü· Elime dlfOll, ~baaa ,.ı,.t 
•e alıa~a tıclblrler b11 bau· mı ltal&h. ra• bir dllfmau hrp "91• 
ıa Ytrılen cbemml1etia Wr Aı klan14lıJ18 tol eli Hı ka UlrlB hueket ıhHkltjiıa 
işarettir. . dı matru1•1 lpret ediyor• lmklaıııdı. 

Mihverle çupıfa• millet· da. Gerçi bıa de J&rah Hile 
ler başlıca mtafaıtl milli .lalıphie •a lıtiyor"1. amma dllpıaa aeferllÜll ta• 
meafaatleriaia üıtiiaclı tat· Dlth•• ıttardg, dlı· ziyeti çok feaa idi. Nlteld.a 
muılırdır. BDt8a IMilli UJ· maadı amma ıı de olıa yl· bir arabk ıklerlai kapa• 
naklar motterek makiatWr •• ianaclı. ve aju ıjır nefn almafa 
içia teıldlitlınduıfmıt ita· M .. em isi bl•iea 1ar&lım ~ladı. 
luamaktadar. k•H;o'rdu, o•• 71pm•lr1· Ôl&m oıu bu ı•ri• ..... 

Atlaatik Okyına•11 pmal dım. bıa ilk ıaatlerinde kQCaİI• 
cıaup böfgeleriae a1rılm1tbr Matı•• ba\tıa ıara nerede lıe atacakh. 
bualar içia Britaayalı •• kalmalDlf, "9 keıulimiakial Ylae ıözlerlal açtı. 
Amerikafı ımirallarclaa mi· - •••••• .., -
relr.kep ltir kumaada !teyeli 
kuralau•tır. Y•••••• yuıa 
şark ve Afrika kıılml.wl•de 
tek luımaadıaın ayal 11kil•• 
ikiyo böl8ımesi ihtimıU ••r· 
dır. 

·-· .. 
Elektrlll 
Şirketinde 
Tetkikat 

ı Birmanyaya 
ilk hücumlaw 

65 yaııada VirjİQ adında 
ihtiyar bir iradın Galata köp· 
r61011GD bir tuafıadan dlicr Su . şirketi işini 
tarafına ıeçerkea Ahmet • • 

Ş.tarimiH pi•• Nafıa mü· 
eıteHlen 911am 1118cllrü B. 
Eml• lplilrfbtl• •iyasıtiaile 
iç kitllllr bir laeht elektrik 
•• tram••Y ıirk•tiala beaıp 
depo, ıaatral pS,.1te Tt bi
lümum aial••lib tetkik 
eylım•ktecllr· 

Baakok (a.•) - S.akolc 
şılıri barin ıa•t 4.SOM ilk 
baTa blcamuu uj'ramıftll. 
Birkıç bomba ala ... r .. 
lirmaaclı Mole1a te1ail .. 
öil• Yaktl ıiddetli bir lrn• 
lıUcamuna atramıtbr. adıada bir arabacının idare- ıyı yapmıyor~ 

alade1d çift beygirli arab111-
aıa ndımeılae uiramııtır. 

Çok ıiddetli şiddetli olıa 
bu çarpıımı aeticcıiade cad· 
deye yuvarlana• ve baıı kal· 
clarım taıı•• çarpaa Vir jia 
derhal ölmDıt&r. 

Dlier kaza da Galat11a· 
rayda vukubulmuıtur. Şoför 
Nedimin idarcıiadekl tıkıi 
Galak11aray caddcıiadea ıe· 
çerken Y akoloı adiada bir 
ıabaa ç1rpmıştır. Ka11yı mü· 
teakip otomobllia •ltıada dü· 
ıea Y akoloı feci bir ıekilclı 
çiiaeamiıtir. ifade vermiye· 
cek biı halde Beyojlu h11· 
teaeılae kaldırdmıııe de bir 
aı ıoara ölm&ıtlr. 

Kiralık 
Yazıhane 

Halkabıaar ıa ıirkıthıia 
lımirde umumi hfımetlerl 
tamamiyl• yeri•• a•tlnm•· 
dili .,, abo•ıleria lhti,.çla-
nnı tamia eylemıdlii ••la
ıılmaktadar. 

Bır çok e•lere ıu nrilme
diii gibi, ea baiit tamirat 
bile ıirketçe yapılmımakta· 
dır. Sou giialerdı doa JÜ
zündea pıtlır-• ıu borulara 
meaelesl bu meyıadıdır. 

Şirkete tımlrat itlerlal 
halka bar olmadaa tamamla· 
m111 IDzumu alikadarca bu .. 
dirilmiıtir. 

--o.o---
Fin ceuhesinde 

Hılıiaki (a.a) - Dlakl 
Fin tıbliii•• ıöre Sov7et 
l11h lıra cloiu Kırtll ceplae
ıindı hiJcumlarıaı dınnn 

Malim oldojıa &zere elek· 
triii baluuı ıelıirlwdı pet· 
rol urflyatııı •ı.ttmalr lçia 
~atla .......... ıtıktrlk 
c.reyatu •1tllm•al arsa olaD· 
me•tadar. flıkhlk " tram· 
ny ılrketl b&t\la hini ai· 
yeHae njal•ll .. bekaiai 
h•ıi ıcldd•••t• •• ibti
pçlua llyi~llı cenp vere· 
mımı•tedif. Ş•iaekeala t••· 
ıil sacık An'1pıdaa mal· 
zeme getiril•••lle mlmkl• 
olacalitir. 

Nafıa b&J•ti tetkllclırial 
ikmal ecllace bir rapor ba· 
zırhyaraktır. 

- ... ..-

Denizaltı hattı 
Loaclra, (a.a)- Heluia 

bahriye D•••rhi&DID t•Wlifı 
Bir alma• dealıaltı•• ~ 
denizde bir Holaadı [ •..ı· 
ıaltı11 tarafıadaa babrılmtı• 
tır. MINttebattaa 12 nbaı 
•• tıyfı bir iafiliz li•uııa 
ç.ı karılmıştır. 

Alman kum
panyası geldt 

Ttitlla mübayaa ..... ~ 
ola• Alman firmaıı ı•'ı• 
tir. 

Bu heyet ••nice alıillıla-
ra t&tlaleri ılrecek •• J•· 
Dİ mal alacaklar· 

---------------· - -- ~· 

!YENi SiNEMADA f 
Konak kırııııada Molla etmektedir. 

ude baaınıı1 iiıt katıada IJari Fia batluı•• ıirme• ı 
üç yazıbaae toptaa yahut i• muvaffak ola•~ SoYJet t 

2 l&Jlk Şahner Lonl • Hardi Tlrkçe 

ACIB IKLAR VE 
1 
! 
t ayrı ayrı kiralıktır. mlifrezeleri Fia ka••etl•ri ı 

Talipler Keçeciler•• K&- tuafalHI•• JOk 9dllmlftlr. t 
~·~ ~ltdllkıdlr pııı ote· ı Kaıutıki dotusuıdı karıı· 
il • ıtmı Abdurrabmıaı lıkh topçu faıllyetf oltnUf· 

m&racaat. D.-4 tur. 
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1 tt11ın t ı 

Meıiiurların 
maaş zammı 

nasıl olacak? 
Aakara-Maaı ve ücretlere 

Jıpılııık~ umlara dair baıırlı· 
aan form6Herdo bilh1111 
klçik memurlar· koruamat· 
tar. ; 
. Bu formüller ara11ada bı· 

11 verıilerla ilra1ıaa dair 
olan formtll tercih edilecek 
olaraa b•aun tatbik ıeldi 
blllııteia · ıöyle olacaktır. 

120 liraıa kaaır mııt ve 
lcretlerden hem m6Yaıtn• 
lıemdo buhran vorgiıl keıll· 
••1•coktli. 

120 liradan 6çyiiz liraya 
kadar m~lı ve QOcretlerdeıa 
m&vazeae vorgiıi alaamıya· 

cık buhran vergiıiaia iıo 
yarı11 taliill edilecektir. 

Buadın fazla maıı vı 
luıtlerdia 'yalnız mDvaıe11e 
werılai ·aiiam•yacaktır. 

V ırıilerla ilıııı veya tah· 
dldl ile b1Jb11H kllçtık me· 
•arlar tuav•ur edlldljl gibi 
koramnı1acaiJndııa mııı 
•• luıtlere . zam 01111aıa 
terclhl kavetle muhtemeldir 

Bu ıımaalırdıa yalnız 
devleltıa hu•aıi ldarelerclea 
•• lieleclİyelerdca mıaı ••-
1• lcret alınlarla tbankılar 
•• m61111İeler llaremlae ta· 
iti mles1111 [memurlara iıtl
faclı edıbllecekleıdlr.. . t\ t. 

Mumafih lluıaıi mtlease · 
Hlerclea mali Yaıiyetleri 
mlıalt olanlarıa {bana lmti· 
•in hareket •tmelerl •• 
•JDI uıulı tatbik etmılıri 
temınai edllıcektir. ---

lr.ak elçisi 
itimatname· 
sini! verdi 

Aakara.(a'a)- Cümburre· 
iıl lımet iaöaü bugQ11 ıaat 
16,SO • da itimıtaamealni 
takdim eden 'yeni ırak efçiıi 
m8ıy6 Sabih Nocibi kabul 
baJUfmUJltrdır. K•bul esna· 
11ada bırlciyc umumi kitibi 
lriiJUk elçi Numan Mene· 
meacio§"fu hızn bufuamu1· 
tur. 

Trende 
Ölüverdi 
Torbalıdan trene binen 

45 yaılarıadı Paac11 köylü 
Hlleyia oğlu lımafl adında 
bir adam d6n trcıadc kalp 
aıkteılndea ölmtııtür. 

E' = : : :::: 
Albn piyasası 

BuıDa altaa piyasası ıöy-
le4b: 

Reııt - 2850 
Hamit - 2725 
Aziı - 2650 
Halkalı- 2625 

• 

Yiyecek we 
givecek 
tevziatı 

... 

: RADYO • Y-ELG 
Aakar~ - Ticu•t • .w i· 

letl terıl ofW kurulman ell· 
rafıadaW blı•~'hklanae de
vam etm\.'kfdiı· Bu oflılD 
teıkllit .,. yaJlf'elerlH ald 

iBİr er tavini- Buna - udan·ıTütün uijl 
~in bedeli nasıl ya tı·eni yol- avın onbef 

kararaaaıeı," ıaoıalatamakta· .hesaJ'lanacak·? dan çıktı açılıyaı J 
dı~ l 

Bu kıraraa1. - " öalail• 
müıdekl gllalo• ~· V e1dUar 
heyetine ıevkedh \Cektlr. Al· 
cltiımıı malumat• a •r• te•d 
ofiıl yiyecek t• içe"• •IY•· 
aıa her tilrlll tevzi ve · tıa• 
zimiae ıid lılerle mttıul , ola· 
cak, karne uıalllo ekme .. \ 
verilme.ti de bu oflaJı meı· 
ıuliyet ıab11ıa11 &lrecektlr. 
Oflı doğrudan doiraya Ve
lrilıte batlı olacak •• bll1Dk 
merkeıdo birer ıabeıl bula· 
nacaktır. 

----
A11kara, (ı.a) - 4105 119. 

maralı kaaa11 maclblacı bir 
er tayınını mlıtebak kim· 
•eler bu tayıalanaı k"auaua 
ikinci mıddeılne tevfikan. 
bodelıa · almak latedlklari 
takdirde tayın bedeli m&te· 
ah bitlerle mulrıYele akcledil. 
mit Ye laıe maddeleri ba 

~ ~kaveleaamelerle mBteab • 
bh 'fu tarafıad•n tımin edil· 
mek. ~ haluamllf olan birlik· 
(erde ı. '8kavele•mıdeki fi· 
at ilıeria. ie• verilir. Muka· 

Odun ve et •• ı. fi•ti ,-.1»11 edilmi1e• 
ukeıi mllea,,... Ye blrlik-

f İatl&rl çıktı leria tayııa bıc. "ellao de ma· 
lataabul - f lat komı110• halli rayicin oı, u tutulması 

au, dDakO .. toplı•bda et fi· maliye Tekiletlace alikadar-
atlerlaı 15 ve odun çeldılae lara yeniden tam. w edfl· · 
do 70 karuı zılll Y•Pılmaıı· mittir. 

-----
Buna - Bu s bıb 11at 

alta1ı beı areçQ Mudaayadan 
kalkan tren, 20 kilometre 
ilerledikten sonra köprü is· 
taıyoDUl!U ikt kilometre geç
miı Ye birdenbire yoldan 
~ıkmııtar. 

iki lokomoUfle bir furguo 
clenllmiıriı. 

Y olıu •agc-olarından biç 
biri devrilmemtı, hasara oğ
.~aaıamıştır.. Yolcah~r ara ıu • 
d• 1•ralı da yoktar. YRlnız 
bir lokCNDOtifin makinisti 
hıflf ıurette yaralaamıttır. 

Y••lcular te'krar Mudanya 
ya • •kledila71f vt1 bepsi~in 
latlra.\ıtleri temio olunmuı· 
tur. 

•• karar ver••· • --o • ' latll 
HAL, 111 SESi HAKKIN Amıral Kanı.ın-

Ahmet ııtası 
uakalandı n n sıs10111 ... amın me1a,ı·ı\ 

---- 5 htaallal - Reiıleri 13 ya· Siimerbank Kahire, (a.a) - Brltaayll" .. flDd• olaıa çocuklardan mO· 
Ak•eaalı doaaamı11 baıka· · ' teıekkil buluaaa •• 1'endiae 

· fevziatı~ Dek mı11daaı !aalral Kıalaı•.nı "Katli Alamet çetesi,, namını 
·• •• doaınm• adıaa ordu Y• bı·· yeren lurııs çetesi Koc• Mas· 

ıfüriiJtUIÜ va kavetleriH ı&adırclltli tafapııada bir hahvede yı-
blrrmıujda cliyorld: , kılaadalar 

ölu)'ô 
Stımerbıak tsanı19 ... t\ıya'latı 

o kadar teliılt, o lıı•ar 111' 
rült&lü, o kadar çirlda olu
yor ki, matbaaı111ııa 6ı&ade 
tabidi oldufumuJ bu Jllrek· 
ler yakaa maaıar•r• laeDüı 
bir çare bulaaaıu•m•ıı cid· 
dea te1110fe değer. 
Sıbıh ııfakla beraber baı· 

hy•11 kadın çriıltılın, lrı•r• 
girOltDlerl, •ğlıOJalar, ııılı
mılır il .... 

Hakikaten yOrek P•rçtlı· 
yıcıdır. 

Evvel ahir yaıdık. T tkrar 
ediyoruz. Bu teni ıekli 

. böyle olımaz. Danı daha 
iyi bir çıre yok is• t••ıiat 
birkaç ıubeye ayrdaıılıdır. 

Zfr1 Karııyık•, Butı, Bor· 
aoTa gibi yerlerden beı 
metre bez alacıi•m cll1e 
haftılarcı taııaa1'ı Y•iaıır
lar albaclı sürüae• bu tıiur• 
da edeceji l1ttif adedoo fıı· 
l• m•ır1flara katlıaa11 hu 
biçare kadınlara acemı1111k 
elden ıelmiyor. 
~ Eğer hedef balkımııa ko .. 
laybk Ye yardım ve bu ••· 
ıile ile de bıh•hlıkla mllcı · 
dele ise, buna daha bııit 
ve netice •erici bir yol 
bulmalıdır. 

1JALlll SESi ~:~rr:r.. 

~ıçea ıe111 IHltler 1941. t _.:_-C--
de lritaDJIDID rJok edllıco•· { 

. fini vaad etmlıtl. Biz •kendi ( 120 lira 

. eab1mıulkihlallktı bulan--
1 ' adılr F'akıt darmadata ç_•- aıırılmış 
ltıtık b&ylk mtlıavalıızhk 
mlicacelı edcrek kazanmak 
yolunda· kaldık. beni oa ço~ 
1evindirea· ftJ 1941 :ıoaua
da Libya kı}rıfatılinı .. elimize 
ıeçmetl ve lnuNtt- dltmaa1 · 
ıon dlklntDlorial• temb-· 
leamiş olmasıdır. ---
Nezaret bina

sı yandı 
Tokyo'(ı.ı)- Doml ajansı 

hariciye raaz11biıada çıkan 
yaaita hakkındı ıu taf ıilitı 
veriyor: 
Yangın 2,5 ıaal ıUrmilı· 

tür. Btıtla ve1ikal1r Ye d· 
y11i evrak kartarılmııtır. 
eıca kim•• yoktur. 

Fin çocukla· 
rına yardım 

Stokbolm, (a.a) -Fla ço· 
cuklarıaa yardım içia iıYeç
to bızırbk yapılı1or. Çocak
lar içia yetimhaneler ve yar· 
dım evleri kurulmaktadır. 
7000 l•••ç alleıl birer Fla 
çocaja alm•t• ka\nıl etmlı· 
lerdir. 

lıtaabal - lçtiktea ıonra 
rlttilderi ıinemanın locıaın· 
da ıııın ıoför uyandığı za
mıa yanıada ne ırkadışını 

•• De de kadınları bulmuı 
cDzclabıadaki 120 llrınıa 

aıırıJdıjını aolaınıı, polise 
koşamıtur. 

--o---
Bir çöküntü 

daha 
lı~Dbul,-:Karlırıo eri

mege baılama11 üıerine ı h· 
rlmlıdOI bazı çöküntOlcr ol· 
makta1.br. Buiünde Küçük· 
puard• bir~dükkia ile Teş .. 
viklycde bir evio~arka luamı 
J•kılmJtlır. laıınca zayiat 
yoktur. 

---ov---
ıiddetli bir zel

zele tlaha 
Matla (a.a)~- Gece bire 

on kala ıiddetU bir yer 11r
aıntı11 olmaıtur. Zarar ve 
batar yoktur. 

____ .. _, 

Aakara(ı.ı)-Tict 
kilctlnde11 tebtig ed 
24 Birincikinandı ~~ 
gazetel rle ilin edil• 
bile Ege tütün - pi~ 
açılış tarihi 12 . iki~ •i 
Paıarteıi KÜDii otar 

1 
ltı' 

dilmiııode hıva 1111'. ~llt 
ihdas ettiği bazı 111• -.ıu 
binaen alıcılar taıt •bit 
vuku bulan temeaail 

1 z rı itibaıe ;ıhaarı~ 
l ıcıl rıo ayni ı&ad• l•t 

da hazar bulanmaları• R 
minen Eı~ mıntıka11• :a 
tlln piya1111aı11 açı\İ ııln_ 
gün tehir edilmek 'ti l;: 
15 ikincikiaua P'•' ' 
günü olarak toaplt ea' ..b:~ -..... -o---•• 
Universite 

lim tab..,. .... 
lstaubul - OalY 

lim taaru biaaııaıa 

yudu haline sı•tlrllm 
biyle tabur 'Oııı•e 
rettin Altıyıa teaılb 
jcr bir yere nıkl 
kararlaıtuılmııtır. 

Biiyük 
Meclisin 

Ankar; ( ':.) - ~-', 
Millet Mecllıinla bar~ 
h§"ı toplantıda Yalnflaf 
müdürlDğü 1941 m..,,..ra.ı 

bDtçeaiade baıı de~•ı 
lcr yıpılm•ıı hıkkıa te 
nua liylb111 kabal •le 
ve noter kaauouDu• 
maddelcriuia deilıt! .J 
hakkındaki kaaua 111' L' 
oıo da birinci miiı.W 
ikwal edilmfştir. Jt 

--.--o-._._. 

Sünusileri 
istiklali 

"Radyo,, sraıetealad 
Edenin beyanatında 

him bir nokta vardır. 
tere hariciye Dlll"l 

ıeyhi Seyit idrlıia 0

İ• 
İfo temaıta buluad 
ingiltereala Trabluıu 
defa daha italJaya .. 
yeceiiai Seyid idrise ı1 
diğiai ıöylemiıtir. it 

Dt1yli Horald g•ı~ 
göre İngiltere Tr•bhııt• ..J' 
takif bir hilkümet kuP'. 
karar vermiıtir. 
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