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~VE AÇIK 

Maltaya Bir 
Baskın 

O_!!a ~ !te~İ!!l_ı!e ;~ Son; Dakika Eski Japon Bitlerin baş 
devlet adamla kuman·daolıiı 
rı Anlerikalı- ne halde? •• 

~-~--· şiddetli ~.·- iıy-, .wr -

muharebeler VA VELiN 
-----o----- NUTKU .~ apılacak mı ? 

-o------ ,!BerJia (•.•) - Alman reı· 
mi tebliği: Bitleri yalan· 

ları methe
.diyorlar 1•1v1iİiı r•zeteleri Alman· 

1 tarın Malb ya karıı blr 
•ır111 niyyetinde oldukla· 

•111 ve ba makıatla ltalya 
rlt Yunanııtana birçok kuv

ot&Uer 1evkettiklerirıi yazıyor• 
»r. 
Prııh•ercilerin bal&ikaten oa 

oh•, 'Afrikaya ••"er ve er· 
\c ıevkiyatlııda pek büyilk 

•611ttıller çıkarar. ve Balui· 
ltfatt.ın her tUrlll bıueket 
1~ iıtiktaf lumıld•malarını 

t...-1.irecl_eki loıiilz aıkerl 
rllrırrıblanaa vakit •• n
t•ll11ad• haber vermekle bir 
aıvlc defa dlımaaları ıııır· 

• .-. PtT.lta ad.11aa Alma• ve 
.rı, ••. arıa ciddi ve tiddetli 
ti.il la&cam yapmaları birçok 
'••alan derin derin düılln· 
1'•111ektedir. -

ı' ~laaınları• çok mibim 
"'•I Baler te1iı ettikleri 
~'-l1ı111n birkaç adım 6te-
~'"' bulanan bu adaya 
, ..... il ve ltalyan ha•• kut· 
ılr titrinin netice verici bir 

;:• .. ya-amaları fı!rçok 

Hava kuvvetlerimiz T eo· 
dosyaya ~ıkırılaıı düşman 
kıtalanna •e bunf Hın kara 
•e denizdeki iaıe yollarına 
şiddetle b6cum '-etmişlerdir. 
Dütman iDsın ve malzece' 
kayıplara oğrablmıştır. --

Dan biitna gOn ııtk cep· 
hl-shıin orta kesimhıdt şid· 
ddli muharobe olmuştur. 

Hu·a kuv.retluimh: tıar· 
ıuziyle dOım•nı hırpalamış, 
bir çok yerlerde yangınlar 
çıkarmıılardır. D&ımanıa de
miryolları keıilmif, mOehar
rik malıem11i:ve Hmen aı6Jü 
ıabilinde yerde baf unan bir 
çok Sovyet tayyare bomba• 
larla tahrip edUmittir. 

---o---
Ruslar iki şeb· 
ri daha aldılar ----

cılıkla itham 
ediyor 

YeDi Delbi (a.a) - Uztk 
ıark milttefilr kara orduluı 
b: 1\Luoıı11daıu ıen~ral Va· 
vel yeni yıl mOuasebetiyle 
irat ettiğl nutukta ezcnmlo 
demiştir ki : 

., Artık Hitler millethuı 
yı pbfı vaitlorin biç blriıi 
yerfn.., gelmiı delildir. Al· 
maa milleti artık Hitlerin 
••itlerine ve yılanların• 
iaanmamaktad1r. Yenilmeı 
1andan Hitler orduları Ruı· 
yada hayal ıakutuaa utr•· 
mııtır .. 

Alman orduları Ruıyada 

soğaktea donmuş ve mane
viyatlars ıar.almııtlr. 

1942 yıb Almanlar için 
l'°rku •• düş6nce ile bıılı-

"----.. 
Tokyo (n.ı) - E~ld Yo- · 

koham• deoi~ tissü bış ku- ı 
nıandaohia yıprnış ~olan bir 

J ıpo:ı atı1İrah Amerikmn hah· ~ 
riyeıinln bıibi şan ve şerefte 
dolu olduiunu ve Amerlkau 
bahriyelileriain müt eaddit ve· 
ıikalarlı 111unffakıyetlerioi ' 
ispat ettilderloi kaydetmiş 
ve Japon nıillt!tinia hu ihti 
male ı.aıu bir durumda ol· 
malo11 lizım sreldiiini ıalat• 
maktadır. -----
General Vavel 
Uzakıark ordu 
su başkuman-

danı oldu 
yor. Almanyanın dBoyaya -•-
blkim olma~ biilyaıı adak İ..oadr• (a.a) _ Ç6rçll He l 
kıymetaiı .. hir [iddiadan iba· R it - d · --1

111
-

t •-ı t uzve •r11ı11 a yapı • re ..- mıı ır .• - - • - - ---
konaşmılarda •lıaaa karar· ,j ---o ......... -- -

~'-lllara şu iki ıaeli ıotdo· 
._f P duruyordu: 

Moıkova (Rıdyo) _.. Sov· 
yel tebliii mlbim bir ti· 
mendifer müaakale merkezi 

....-... & ....... K toga şobri r. .. pt edil· 
mittir • 

Alm o bnttı ııunlmıştu. 

[lardao birisi de general_:!~ 
JaPon ar Sov- ~velia . uı•~- ·~~-~~He!•kj 

t R •ı ~orduları baıkumaadauhğnı• j 

Londra (•.•) - Ru _.. 
duıuaun ıo manffıın,.t• 
leri lzerinı biltla ıasetelt'r 
hararetli aeşrlJatta Mhm· 
maktadırlar. 

1 - Bu ada, ztptını im· 
J.1l•ıı kalacak d.3ecerlo 

81111&un midir? 
2 - Yokıa mlhvercilcriD 

t tk• cephelerde J ujradık· 
ı.'1 ıayiat ve hezimetler 
·•1'dilerlae, bu ada içia 
~ıla ku.,vet ayırm•i• im· 

t ·11 9•rnıiyor mu? 
1
1 
F°ılcat öıle zannediyoruz· 
lcllq defa mibvercilerln ıe · 

l Afrikada ve gerek Ruı 
;tPla~ıill•e duçar olduklara 
~YIPlar Ye rerilemeler Ber· 
~ 1 Alıdenizde mlltblt bir 
ı1ıaı''lcet yapmafa mecbur 
'1~~ktır. Ve blyle bir bii
~t h • Maltaya da bDylik 
;.ıı1,1•ke çıkarılacağıııı mu· 
110 • ••ymak liııaı ge· 
' '··· 1 

• Sırrı Sanlı 

De\r}et ekim 
ı •abaları 
Çoğaltılıyor 
A1ak ---o--

ıra - z ki •ti ele 1 t fraat ve • 
olınv e. eliyle yapılmak· 

, ııraar 
•trafu•da ted ın arttınlma11 
lır. birler almakta-

Vekllet d . 
taaeleri 'k. evlet. ziraat it· 

~ , ur1111nıınıa çalı -
ıu, ıenlıletnıeti •e : 
' öaBmllzdekll !be• 1 u 

AJe d ·• m-f'~d JUr ua bir çolc J d! yani ekim yerlerr':; 
t~tkleri kurmıfl kırer

!'!IH!hr. 

~iman luınetleri t m rical 
halindedir. Diiımıo Kaloı•· 
euı batııında takip edH
mektedir. 

Not: Kalosra Moıkovanın 
175 kilometre cenup batı· 
sındadır. 

Moskova (Radyo) - Sov .. 
yet tebliğine · ok: 
Raı kıtalara merkez cep• 

huinio bir keılmiude 20 
k&y daha ılmıılardır. 600 
Alman ıubayı ve eri öldü· 
riilmlltlllr. 

Miihim miktarda harp 
malı~mesi, kamyonlu ve 
luş trea ~le geçirilmiştir. 

Leningrad•Novagrad aratın .. 
da Vovokrııı zapt edil· 
mittir. 

4m9-..... o----
Avustralya or
dusu da ye i 

generaller 
- .. --

Stokholm, (11.a)-D. N. B. 
Bildiriyor: 

Melburundan gelen bir 
habere ğöre Avustralya or· 
duıuaun teıkllitlanclırılma11 
üzerine orduya yeniden aekiz 
ôeneralin tayini ve üç Geac• 
raliu vaıifelerinden • reri 
ahnma11 gerekloıecektir. 

Orta ıarktaki Avuıtralya 
Generallerinclın on kJılaio 
••11•tralyaya çainlmaıu mub· 
~~Jt!lt. 

Jıe DSV8 1 e tayin edilınuidir. Bu me~ 
samimiviz~ ~- ~yanda uı•lc şHk ve Pa~!.fik.::. 

• "--# doaaamııu kumaadaabgıa• ı 

divorlar '""1 {bir-A·aı;,t1c-;~ --;miral~-tayia-
- ~----·:- eciıi'ôıtıtır. 

Tokyo, (a.•).- Japon.ha· 
bcrler bütoıu reiıi din ~ -o-

beyansrla bulunarak domiş .. J p •f •kt 
tir ki: ~~ ası ı e • 

vazı. 
.. Sovyetlor birliği ile mü .. 

naaebetl~rimiı :aıeçen sene 
.imzı elunaa kartıhklı paktla 
iHmimiyetiimubafaıM ctmok-. 
:.tedir.,, • -- -;:--

Cenubi Amerikan;...blllsu-~ • * 
metlerine dosttetumuıu~teyit : 
eder b~yanatta buluadak. 

yet tehlikeli 
Londra· (ı.a) - Paıifikte 

~-- __ ...-"lb - - ·--- -
durum te ilkeli bir bıl al-
maktadır. Filipialeria Mani· 

--~ ----- - -1a ,,,,,~~ _gi~ti_kçe __ ~rta~ bl~_ 
-tehlike ile! tebdit edilmekte· 

Gazeteler ıimcli Ank fk.. 
nizi ile Karadeq.iı araaı..ı. 
ki geçit Almanlara kapa.•· 
mıthr .• 

Almanların Siftltopelta 

torlre. çahtmalar1 imkl• ..... 
biUndedir. Ç&akii &araclatd 
ordular mubaHr• .ditmek 
teblikeaiyle i kartı ka111p• 
dır. • 

' ' Hitlerin baıkumaaiaabjl l 
-----~:::::::: :m•w. ~ 
;hüimetİe,l~baılamıt :oltlapt 
bu;vıkıalar tiıpıt eder. 

acc - F F m % 
-- 1 = 3 F 725 Zil 

dir. 



IA lfl 2 

1 Japon 
ı . 

--eD Tl' F an ad 
ı f uhte ı ler 
• • : 

ı ı 

japo 
Asya s· as t• 
ve Ru y •• 

---o-----
Jıponl na ort Aıy sı 

Çiaden &aol r. j._,o - Çin 
meıelesi o k d r ç praşık 
•• dolıfık bir renk almııhr 
ba ua d6ğiim yeri 1 bulmak 
zor olmuştur. ŞGpheli ol o 
ıey ba mftc deled &ı japo:ı 
ya mı Çin mi k rlt çık ca· 
j1aı kostirmekti,. Aıy• dip· 
lomatlırıoı b ııl rın göre 
ba d6vOıtea her İ1.<İ t raf 
ta ıararb d6 ecektir. J •pon· 
ya da, Çin de kaybedecek· 
tir. Fakat banua teklini 
ılmdlden t yia tmek müm· 
kla delildir •. 

Y abat ifı etm k uygaa 
ıılmez. 

B• mllc:adolenln ıona en 
çok R111yayı allkal dır-
maktadır. 

Ruıyanıa uıak ıarktaki 
atlfuıu ve menafii bu oeti· 
ceye bıilıdır. Japonların bu 
:Jerlerde 2liie ~eıdikferl ıl 
yaıi yollara Rusya da arka
dan arkaya tm ipten, olup 
bitenleri u akt o uz i• sıö 
zıtmekten hlli kaldıjl yok· 
tar. 

Raıyaaın ıoıyalistlik pro· 
paıaada.ına k rşt Jıpouya 
dial ve ruhani • ıekilde mi
ad le ediyor. Maamafıh her 
ıiki tarafıa roll lkh adi 
.. aılara cfayaaıyor. 

Japnl r ayni kandan olon 
AayaJalan kendi batlılf ları 
•lh da l>irlcştirmek istiyor, 
bu it bir Asya milletleri 
cemiyetini te kil etmt kle 
ba l&yor. 

Da ıuretle ı rı nlun teş· 
kll ede-cegi blo milletler 
cemiyeti bim•yesiod ı be
yaz ırkla mOc d leve ctıh 

JOr. G oç J poul rın iddi-
a11aa göre beyaz 1rkl4!r1a 
maksadı ıarı ırkı adi bo· 
11111daraiu altına alnı ktır. 
Bunun böyl ol duğuou bil· 
mek itib ı iyi Aıy mili t· 
leriaia an be iki ri olan 
orta Aıyad n y ptıkları hic· 
ret Ye g&ç akınları yüzün· 
de• muhtelif yerlerde ye · 
mıı, muhtelif yerler bal 101 

araların k rışhrmış, muh
telif dini ri kıbul ct12>iş ve 

---o-.....,-
P ri .< , ı~o. N s. · i•D 

ı bild.iriyor: Fr usı~ l'I t 

li zıra ibtik. r v " YllU 

culall · y p o. t. c • 
'1 tıfidc j_ıdd tll Ct" 

kip cıeccklerı ı t 

beyanatta bulunmu~ ur. ur 

lar müebbet h~pso m b üm 
dilec ld r k fi gelmH e 

ölilm c z sına ç rpts ıl c k-. 
l rdır. Nezır Fr c .. yı hu 
b le ıetireo şevilı milletteki 
umumi di ipUoıiılik oidu
ğuau söylemiştir. 

--
im 
uş ı o 

Kebire (•.•) - '5 r 
imp r torluk kavqetleri 111110-
ml r rg hının tebhii: 
Düşm DID d&ı:ı Afadebya 

çevresinde ıc>I k oadını ka· 
ı tmaktan kurtarmak için 
elinde l~D b&tlin lluv•et 
ve tankları u~ yaptığı tab,ip 
ve 10 taakınıo da huara 
uirataldıiı bildirilmitti. Bi· 
zim ayıbımız 14 hatır. 

T ber üler 
Hava kurumun t r berrtller 

ıebrimlzde dün de deva111 
etmiıtir. Komit ı~r teberrO· 
leria kuruma yatırılaı 11 hu· 
ıonda faaliyet .ı f c:tm kt • 
dirlcr. 

Btpr bin Hrahk q.ek &611· 
der o üç men uc•t f brika· 
ıaıa bu ttbe rüıerinİ otuıar 

bio liraya çııc ı ın•••ra bek-
lenmckt dir. 

muhtelif lisani r koouımuı 
oldukl rını bilen ""''Y• ce
mİyt ti rolil ii o yilzdea oy

namağa ba 1 • mıştı. 

ar 

i? 
Aıyada ya i•Yııu 1 Ü K Is 

laml r içlo Tokyo bir İtti 
h dı lalim şekli b ıırhyor. 
du. 

Bunun an hetıarı da Çia 
TOrkiıtanııu idil otaıek, 
orad n na beşığiııe doğru 
yol çaıak, b6tQ0 bar larda 
Jıpon üniversel ruhunu uy Q 

dınn k, zaten ıarJardan be
ri bu yerlerdeki Tür vo 
Tet r ırklanoın birleşmtle· 
tiııo ç Is m litr. 

ı Atatürküu ölümiinüu 3cü yılı ihtifali ~ M 1 1 Ş f 
• Cumhuriyet b ra.mı 2 ci görül d k 

1 UMUMUN lSTEGILE 

: T 0 R K Ç·E 

J2· ·svri ilk def 
ı kanılar: 11,30-3.30-7.30 d 

ımmnıu 

c 
b g 
mıt.ktadır. 

Nif d ğıuın M lımutl r 
t p iade k raa ' hnhğı 1,35 

btitni bult!uğu öğr~nilmış· 
tir. 

1913 ene inde beri 11-
mira bu k d r ke1if kar 
düşmemi r. . 913 yılı ub • 
bnda1 yani buad a tom 29 

ene önce bmirde l·arıa k · 
hnlıtı 50 ıır..timi bulduğu 
ııGyleameKte, o zaman 3 güa 

faııla11z kar Y•idıiı d il·· 
ve tdılmekt dir. 

K r Y•iıoı dtla ıebrimiz· 
de bıJb.sa. gc ç lct ve mek• 
tepli çocuıcı r aıraıınd · ei
lonceh dalıilı 1 r , .. çirilme· 
alne • bep of muotur 

K r topa oynıy t•lar, k r 
Oıe11ode k•J• lıu pek çok 
oldutu 26 illmüttlir. 

8 zı ger. çl r ise kafile b.
liode dafılııud• ve karhnda 
ıeıi ti yapmıılardır 

ış 
" rıo ve ondan ev el yağ· 

murun d~v 'llh urette dn -
mtıŞ olm ı, Gediı ovasıo.d • 

i köylillori dfi llndürmekte
diır. Bir gQa soor eriyec k 
ohm kul rıo 2 tireceği ı l· 
lcrio oved e ilmiş Hıiyi 

ıulart. ö:hctği wuh kkak 
g 0

rülm t dir. 
Bu itib rlc zar rıo önüne 

gtçilmr i içla b zı yeri trd 
6oleyici hıdbirler hom~ t • 
dar. 

ayv 
Vazi e • 
Eıucn b•yvan y mi d r· 

lığı m• vcut olduğuodao ova 

len o kerhı k11 pı om fi lbe 
rıoe koyan Bil•iil ,j ve alel 
6mum b•yYa t bm bir ç• 
hts t hlikeaiyle er ı 

bolu om• htadırlar. 

--------ı-------

Piyan2 ç 
diy 

• 

ka b~ 

ve 
d uş 

Ölmüş 
f v lkı g c~ ltu et paşa 

bulv raod• Çı1 kay.- Aile 
evinde bu ö ü.n vak, sı ot· 
muftur. S yy 1 satıcı Abdul 
lah oilu 40 y ... şıoda M ... b 
met Doıarr. gt!Ce Çöil k .. ya 

• • 

1( bve ia gıd r"k radyou 
yısyıı n Mıl i Pıyarıgo çc i•i· 

ı i dinl~rni 110 k~ndı irJe 

tnübia• mi' t rd p •• İg 

bet ~d ç ğı ı t hmio yl • 
cuği i bıı ~ ç ııııtiY"' d 

•Oylemışhr R"dyo u ba 
mda büyü ir b yccıanlıı 

be liyen Meıbmet·Dol•n, ge 
ce y ruıad a ıonr endisi 
oe piyangod n bir ıey dilt 
meyince çok · mtit eısir bir 
halde Çıokay• aile evindeki 
od1110 ıitmiş Te pek nı 
ıonr : 

F eu laııyorum. Am n nce· 
le bir doktor bulun. O mi 

b ıoııa 

1 bir 

7 ayalı "'" e noıt okoıu mu 
lllıole•I• Ô•ı.. 8 Nıb-t Mut 

luya ıt evden t ve-iki gec.a 
yau ıo Ç•kmı,, y tış.::o ıtf • 
'V b cıı • ıÖ durmüttür. 
Z r i cüıicm Ytogıo, bır 
od arla bsr &. ıt~n ro ngıdd n 
l'.lJÇr yacı t.ıvı cıruf rda ıle. 
.. ıyc:ı gclroıştlr .. . 
ev bal ı, pu ltl b:4b dter t l· 

~•ş, g tmlca ııhbi iır dat 
otomobıliy,e Mewl~t< l h 
t b;;ııı ıo göod rılme!h e 
t i~bb s edııuığ~ sıreı .e z 
v l ı ad m Oltn~ştfir 

u )<'H "'' nde k ıp dur 
muı daıa öıdüğfs t · p&t edil 
~iş~ir. 

2 2tacl Ki a 1' f 

Ameri d çabıı\t boşıJ 
t • m ş .. orı alın R •r;od bfl 

çok ğl c y r!erı vn lf• 

Buı ya g !enler dav lnıDıo 
göıul ceği m ddet z: ıfı el• 
i t'l)di leri ribl gez rlcr, ei· 
feoirler. 

Eğienc-e yeri ri ar aı d• 
bir g zino çok me burdur• 
Bur da büyük um r oyaD' 
ları oyn ır. Geçende bir 
kş m Eldoıado dnıdıkl 

bu g ziaotf oyun oya nır· 

ken yüzleri m skeli on k•' 
d r haydut bakar v ru1e\ 

lool rın girmiştir. Vakii 
gfce yarı ı idi. içeride 74 
kişi buluauyordı Haydutlar 
b nları bir kenu sır l mıt' 
1 r. ort d ·i ralu n mı 
ada bt•psioin llterindekl 
pua v im al ı almı 1 '' 
dıt. Bu ureUe ahu par•' 
Dın yckfirıü. 45 bl doiafl 
bulmuıtur. 

PoliBe dcrb 1 h be' v• 
es ılmio f •k t bunlar yeti io 

çeye llador bırıızl r k çmıf 
lerdır ş, dl gazino husu• 
bır bel1çi hşkılitı yapmı tJf 

Gaıiuoda tepedcD tırnaj• 
kadar i · hıı 20 ki i .daiaıl 

1 yor. 

or 

A ke• , (• •) - lı.ıtı11J 
V kaleU çivı buhraoıoa k rİ 
koymak ıçıo çıvı fabrik tlS' 
1 riyıe t ıı 11 ede t k yurdO' 
nıuzd~ aened 2500 to çl( 
ıdib ~ı dt..bılm için ic•t 

r1 almak ilzeredit
5 e ıetik ıbtivı:cı 

bıD tona y• n ol uğuo• 
örn ıc'.'D tt< y pıl bil" 

ce ( çıv t r bun on y u 10 

•ı y ıı c~kttt "arabOr 
d mir f b ika!J d• çık'' 
dem • leı d· 11tıf de edıl' 
cektir. 



• 

3 • • i»ı l - - - -·---... ------.. ~ıı------------- 2 2ıacl KiDua '~ 2 

Bu1o · llll ' J ponl r tarafıı dan 

1• 
1 

lllr biicu'llı uğrty.ır Fı· 
ıpıu •d ı 

J l • rıoıo ıl.c •"kia 

l:t 011 b ıt ci sı dıs ı mlh· 
u:nın · 1•hliıı d evveJ bu 
'•1

1 
•
1 
Jerleımiı ol a Matez-ra 1 lrdı D 

'· ~uraya z•m•n 
••aaıa j halden ıpoıı ve çln nDf .ızu 

oluıuı ve adının 
~6~1•1mıoları iki n."lilletiu 
ı:•rı •ltuıda·k•lmsıtır. Ada
k r~ 1S6S yıhndın 1898 e 
~ t'' iıpınyotlar İigttl et

;;~.-'· Nıbıyet Filipinler 
alt de A-nerika ıa aufuıu 

1111 girrniıtir, Faket iı· 
P••yolJar Zlm•nıa Ja ıd 
•hıu · · 

1 
11 üı rinde Çl)k çıh· 

1
' 1111

•
1 

ve baafı ıa rnühıcı
lliı b' '-

ır "ütl ~ 'bılioe koı.ul· 
111111 nıü ktln olmuştur. 

811 eınıdı FdipiD ıtb•llıi 
atıll•d.-. bir çokları lıriıW 
~•a olınuıtar. Buadıan ıonra 

drJltri a ıfar relmlıler. ve 
•
1 
•lırd,. ııbf durumu taa

b 111 etlllltl r ve Fılıpıolilerio 
•Yat ıııeviycJerini yiiluelt-

aıelr · · b' . al ıçıa ır çok tedbırler 
~•tlardır. 1903 te 7,63i, 
it 01•rı, ıı~f..ısn 1926 da 
._ ·513.000 • yftluelmıı ve o 

111••dac.beri mant•ı•m bir 
:;;tte artmııbr. Amerika
..,_ ba •dalardı bılhasu 
dl te ehemmiyet •ermiılu· 

1; · Ada 'iluacntuun yOıde 
il 11•...:a teker, 1Bıde 13 tlull 
d • 111Hi keaetiri yBzde 4 Ooli l 
al• llt&ca teıkil eder. Ara 
ti •la •oJIHoik oım .. ı ılHa 
c:ıc ilerlem"ıiae b1lhu1a 
lao Y•ramııtar. Burafarda 
.. '

11 
boy lraaçuk iıtıbıal olun 

...:d bdır. Adalarda bir çok 
a. •illerde bulunmaktadır. 
d91ıı 111•J•ada mtı1eli altını 
ı. 1 ••1•biliriı. Lvıo11 td•· j "··· . •d 

1 
fı111alind ki bat.o 

a., • t" •nd i&ii::nlh va dır . 
lbl la rdaa bııka srftaın,, de· 
«t'•

1 
P. t ol ve ktb&rt ma· 

e.:e;•de batıra Hhhr dere· 
F ır. 
ıUpıa ti . . d 

~llaa ' carehaın yüı • 
Bııı Atb rıka tle y•p.ır. 
Pui;~~~ ~111euika hllkümetl 
t •Qaf ••hklil vermek İs· 
le, IA.F •k.t biuat Filipinli
laıa,,4 'ileri •11 nBfuıunua 
llleaf •aa uıalılı1mH1r ı l en ı 

1•UerJ · 
111iytreJıe ne. uyıun gör~ 
llaa•ı l bu ıdarenla deva· 
• •t aı· ! d' B ıerfode ·~ er ır. uoun 
tlkıa ld Fılıplnde Lki Ame· 
el,, d ••eıfohı 1946 Ja ka· 

evacn • 
•tırilllli ti etmeaıae ker., 

1 r. 
Eter F·ı· . 

J •pony• 
1 

'P•al r bir rBa 
•di1111e • t•rafı-.dan İfl•I 

naıı ol d 'wı ıene ••y ı, buııdan 
IOllra t 1 ._ 

.. laıp bulu ın •ba!ile 
••cıltta. 

:::---__ 

Ata a sözü, 
Büvükler sözü

1 -...-u ... - ..... 

HiKAYE 

o· ilen ölü 
---o------

-t- Bu kOçllk kabhca ıduinio 
H6nert1b adam mı-yv11 .ı •i•· ~llçftk ote1'n 1 bcrk~s abpap 
C • benzer, kua mak in' öğle ve ak· 

-2- tıım y0m~kl rioi bekler .. 
At .. ~ düıtüğu . ri yıt kir. B5ylelikl ıevi Jı do•tlar 

-3- hatta ı ym Ui dostl u il tt 
Güael a ik gtb 1 yGıde kıymetli .evgil r bil kızanı· 
m kbuJdltr. lır. Dostlar için yemek aalo-

-4- nu, ae .. gili!er için taılarıadan 
Sın'at bileni ı arlrHı yere sulu alraa g61geli p1rkı pek 
g~lmeı.~ :mti11ittir. 

Bural rda öylo sevgiler, 
Ateı olu cllrr~li k dn yer doıtlar h11ıl o ur ki ancak 
yakar. bir baftad• kazamlmışbr ve 

-5-

-6- bunlar eski do.ti ri ve 3ev· 
Atc:t olsan gene ıöndllrllrler. 

-7-
Atcı dOtlDill yeri yakar. 

-8-

gileri uautmıyacık kıdar 
kuvvetlfdir. 

Buua raiaı•a ilk rllnleri 
. okadar hof ve .. evimli olıa 

Kuıta uçma~ için kanat is· bazı ıimatar da bir ay bile 
t.,r .. • gecmedea tamamlyle unutu

-9-
Gea çliii n de etek ile nvu
raa ibtiyarhiınd• el ıçır. 

-10-
Yol y8rlmekle, borç öden
m"kle biter. 

-11 -
Arayac bet·ıını dı bulur, 
mevJisuu da. 

-12 -
Oluraa puan•, olmaısa bo
z nm1 deme. 

-13-
Pazu kuruldu, heaıp bozul
du. 

-14-
Susuı ığ 1ıç meyve verm :z. 

-ıs -
Kertıadan ayrıluu kurt kı-

-16-
Yolca JOlaada rerek . 

-17-
Akıllı olaa iki defa aldıa-

-18-
Akil, du,eru.i. dlfıltl zıa· 
dına bır dahı? 

-19-
Her kime iyilik edersen ••· 
kın ol!dan ke diaı! 

-20-
Her dere•İ• bir ıayu, ber 
KDıelia bir huyu. 

-21-
Güııeı baJçıldı aı•aamız. 

-22-
Güu geçe'r, kin geçmez ... 

-23-
GBael ~evmiyenden bir bıyır 
bekleme aenl 

-24 -
Züğ&rdlia terelliıi olmaaa 
hali harap. 

-25-
GençlijiD kıymetini •acık 
ihtiyar bilir. 

-26-
G•nçliiin leızetl diaçlijia 
dedir. 

Cilt ve Zührevi Hutahkları 
• Miitelıa11111 

DOKTOR 

SaHh Sonad 
fkfncf Bt-11., So. No. 79 

lur. 
• .... 

lu aktım da her akıım 
gibi bir yeai ıima anrordum. 
Bir bııbı bir 1e11ç kıı aı
zarı dikkatimi eellaetti. 

Yiiıleriode çok ıztarıp çe· 
kea İit!•elua boı, b11i11 bir 
cuilte ••dı. 
Erkek, uzaa boylu zalf bir 

adamdı . Y •ıı 11çlarıııa bakıa· 
lar beyaz dellilecek derece· 
de çok göril~miyctrdu . 

Kıza 24 · 25 yaılırında 
güıelc , afak tefek ylicud
luydu, ylıl çok ıoljaa hal· 
ıiz •• yerpada. 

· Oal ıa bakıyordum: Kızın 
bıba11 ıiairleriaden muıta· 
rip olmalıydı. Eliui na1e uıat· 
m•k lteH mlthit bir lımaı· 
mo:ı reçiriyorda, 

Bir kaç dakika ı:>ara o 
kadar fena olclem ld artık 
16ılerimi oalartlaa çe•lr· 
dim. 

Yemekten ıoara pHlda 
ı~ziyordum. Bireahire bu 
baba kııl• ~ rıdaıbm Bu. ı 
doğru ıeliyorl rdı. SeJimlaı · 
b k. Benden gezilecek yer 
ıordular. 8 raber yiirilmcğe 
ve konuımıt• bııtadık: 

- Kıznnm, dedi rulp bir 
hutahiı var ki biç bir dok· 
tor t ıhfz edemiyor. Ben ıi· 
Dİl zannediyorum. 

-Sonu yaran-

Hindistanda. 
ayaklanma 
hareketi 

___.,. __ 
Baıırkok, (ı.a) -Bilhuıa 

Beagalde, Trawokorda ve 
Dckaada gitgide artan bir 
milli ayaklaoroa hareketinin 
me•cacli1etiai bil«lire Hin· 
dııt n haberi ri, Hindiıtıaın 
tn ileri adamlarından biri 
olan Hindili n , birtiii reiıi 
Dr. Sav1rkınıa tevkif ediJ· 
me1iyle reımea teeyy&d et· 
miıtir. 

ı.o •••• •••e• .................................. ~ 
iT U K NEDE Nl 
l OAKMAZ i .............. ~ ........ ~ ................................ .. 

-16- Ya.san: Gönül Em,.. 

Eu ba topraklar için toprtla dlıııı uaer 
Göktan ecdat inerek öpse o pak alnı dıter •. 

Kafi, göz, göv<le, bac..k, kol, çene, el, ay.k 
Boıınır ıırtlu , vadilere uğoak HKil \c. 

Sıçtyor zarbı nrılmış t• o aameıd eHcr 
Yıldınaı yaylımı tuf lu, &h~vdea ,eller. : 

Veriyor yangını dur nuş h ıçık ıehirlcre, 
SDrl halinde gezerken U}'ızız tayyare. 

Top tüfekten dıh 11k, gülle yağ•n mermiler 
Kıbr•nıın orduyu Hyret ki bu tehdide if&leı! 

Ne çelik tabycier ister, ue ş hir bumındıa 
Atanır kale mi gögı&udeki kat kat iman? 

Haaıi kuvvet enu bııı. edecek kahnnı ram? 
çaak6 tesisi ilihi o metin iıtalakam • 

Sınbr, iGdiriiir mevkii müilahkemlor, 
Bettrhı aımini tevkif edemez ıua 'i demir 

• 
Bu ı6iUılerH Hüdınıa ebedi ıerhıdı, 
"O b•niaı ıuaı'u bediim, onu çiğaetmel,. .dedi 

Şnhed• rövdeıi bir balnaca, dailar, taılar, 
O, rlkü olm111. d6n7ada ejilmez baılar •. 

Vuralap tertemiz alaıacba uuomıı yıtaror, 
Bir bilil u;ıaaa yarap ae r'•ııler batıyor. 

Ey toprıklaı içia topr•i• dlımiit aılser! 
G6kt•11 ecdat inerek 6p11 o pik ıloı dejeıl 

Nı blylUnia ili kıaı• kurt1rıyor tıvlaldi.. 
Bedri• ••ılara aacık ba kadar şıab idi. 

Sıa• d,r relmiyecek makberi ki111ler 111111•? 
"G&•elhn rel aeai taribı!,. de11m çakma•a.. 

Hercl<llerç ottiiia edvarı de yetmez o kitap 
Se•İ ••cık edenler eder iatiap. 

- De•amı •ar -

FAYDALI BiLGiLER Bir adam bul· 
Dişlerin beyaz

1
varda soğuk· 

olıoası için tan donuD 
Diılerila bıJu olma11 için ••ıd•• 

her Kili •iıı yıkaaıp ditler O U 
ailiadikten sonra, bir limoaa ---- _ 
dörde ke•rneli ve bir çeyrek 
limona ııırarak çifaemeJi· 
dir. Limon, dit etleriai kav· 
vetleadirİr ve çlrlmeleriıae 
mani olur. 

Islanan 
Kürkler 

Y •imardan 11laaaa kürk 
yakıları \'e matolırı bezle 
allip kurulamak hatadır. 
Kllla? b'rbıriae yıpıı11 ve 
paılakbitbı kaybeder • 

E11 i7iıi ıadur: 
Y şlaa a kürkü bir masa 

üıeriae yıyıJJalı, bo[ tala.it 
borik ıerpmeli. Birkaç aaat 
hıtti bir ıece b6ylcce bı· 
rakmalı, ıoDra ldlrkli ulmeli 
vo yumuıık bir fırça de 
fırçalamalı. 

Evelki ıece Sabalaı Ul'I' 
F ~•ıl pışı bal,arı••• Wr 
adamıa yerde yatbja ,a,IU· 
mBı. keadlaiae mallls• ...ı
yette olmadı;ı ••lııeh• lna 
zavallı ııbhl imclıt;otomoWH 
ile memleket llalt .... IH 
aıkledUmipe de oncla &I· 
mittir. 

Yepılaa tahkikat ••tice· 
ılado buaaa sabakıhlu••• 
lurlr Y•tındı Çolak O.., 
oldutu ve doaarak 61•11'6 
neticesine · vınlm1tt11. Ome 
rin bulvardı doadafra ,.., .. 
11antlerc~ k•ldıi• ıala11l1D1f• 

br. Sol tlindo buhi••• k'9 
çu bir yua••• H . .... k. 
tea mütewıWt °'4 ... t..,M 
edllmlttfr. 

• 



1 AlllPI C J 

Çörçilin nutku Soğu 
ve tefsirleri n p 

tan do
ö enler 

Loadra, (•.•) - lagilia 
Baıveldli miıter Çorçilia 
Kınada da iken irat ettij'i 
aatakta bu noktalrrda teba
rlz ettirilmektedir. 

1 - Fransızlar ait Jın 
Dark kravııar6niln aldığı 
yaralar dolay11ile üç ay biz· 
met laarici kalacak. 

2-ltalyan filoıunun liman· 
laraDı ter ket meıi yOıüaden 

Alm11llar bu filoya vaı'ıyct 
etmek Diyetinde oldukları. 

3 - Viıi Fraa1111 Fr•a· 
•• doaanmasıaı lnKiltereye 
karp kallanmaldan kork· 
takları. 

4 - Atlantikte daruman 
111 olduiuau ve lngiliz do
uamuıaıa AtlaDtik mlld•· 
faa11 için kifi bir kuvvet 
ltalaadujuaa ve Amerikan 
douama11aın da b11ifiklere 
-1111 temine maktedir ol
tl.p. 

!s{anİ>ulda 
memurlara 

avans 
Aakara,-Aylıkla ve yev

ml1ell kazanç :erbabınıa ha
rat palaalılıjı kar1111 ada ui
racbldarı reçlm ııorlutunu 
laafifletmek makıadiyle b&· 
klmetla (alacalı tedbh leria 
malai1etleri &nlmüıdeki ı&•· 
lerde teayyan edecektir. Al· 
•tam malt\mata ıöre memur 
•• mlıtahdemleria maaş ve 
lcretleriae muayyen niıp tte 
ltlr sam lcraıı bahiı mevzau 
e141aja rlbi ba kazanç erbil 
~ada• aluımakta olan ve 
•nakkat mahiyeti taııy•n 
ltaUaa •• muvazene veriİ· 
.. ,..,. 111111 da yapıl•n tot· 
idiller arHıada yer almııtır. 
Abacılı tedbirler ve verile · 
ak karar devlet ve banka
larda ltarem kanununa tibi 
ml11ıe1elerin •e bunların 
lıardaldara teıekküllerde 
•aaı veya tlcretle çahıın· 
lara d• ıamil olacaktır. 

la kararın ıirketler, fab
rikalar, tlcaretbınele, ma· 
tua •• dlkklnlar iİbi bu-
11111 mleuuelerde çahıan· 
lara da teımil edilmeai ibti • 
mali kuvetlidir. 

---o--
8. Vehbi öldü: 
Cenazesi me-

1 
raıimle Anka· 
raya· taşındı 
lıtanbı.ıl, - IBaıvekilet 

mlıteıarı 8 . • Vehbi Demi· 
rel aala~ıec11i!Perapıle1 ote
Uade almlıttlr. Cenazesi bu
ti• d&a merHimlv ' kaldırı
larak Aak1raya aakledil
mlftir. 

Dejerli bir idare, i olan 
Vehbi Demirelin vefata de· 

11a t eeuDrle karıalanmııttr. 

• 

var 
-~ .. ---

lıtanbul - Şebriaılze kar 
J•ğmağa pevam ediyor. Şid
detli soğuklar haklim ıür
mekt dir. Hsrekct d vrni 
11fmn albnd 8 e kadar dOş
mDıtür. 

Soiuktan donup ölenler 
vardır. Bu ciimledeo ol rak 
B kır köy6o6o Eıenler k(S . 
yiladea 14 yaıınd• Htheyia 
ile. 12 y•ıı•d• kardl'f t R•b· 
mi, bayram mlia.sebetiylt: 
lstanbula ıelmitlct, &ı 6yJcri· 
ae döaerlerkeo kar tipiıina 
tututmuılar ve doaup &lmOı
lerdir. 

Ü•kldarda Fatuo l.öyünden 
bir kcdın de yolda tipiye 
tutnlmuı, donarak 6 lm61Uir. 
Şebrimiıde kar •e ıotuk· 

tan yerler donmaıtar. Bu 
yGıdea dlltiiP yarolaaaalar 
da vardır. 

ANKAR ô.OA 
A kara - Scbrirui&de ıid

detli ıoğulılar bükilm allru· 
yor. HHaret derecesi 11fırıu 
altında 26 ya kadar dOım&t· 
tur. 

--.--o--

iktisat Vekili 
Malatyada --

Malatya (a.a)- Ş ebrımiıo 
r imiş olan iktiut vekili 
Sırrı Oay dtlo viıiyeti, be
lediyeyi ve C. H putiıioi 
ziyaret etm f, mea:ıleket hu 
tanHini, cez ••ıoi ve bez 
fabrikasıa1 geıcoif, el do
kuma Ye iplik.., itleriyle, bez 
fabrikası imalihoı, iıçilerln 
11hbl durumlarını ve çıhıa:ıa 
tar.ılırıaı incelemittir. 

---o---
Bayram günle 

ri hadisesız 
• 

geçtı 
Z•bıta bayram günlerinde 

ıabıkalıları sı3z ha pıi altındı 
bulundurmak ıuretiyle ba. 
yllk bir faaliyet gödermiı 
ve bir çok vak alırın 6nOne 
geçmiıtlr. Bayraaı gllnlerin
de ıebrlmizde uııh hiçbir 
vıka olmamıthr, 

Muhtelif yetlerde üzerle· 
rinde t banca ve bıçak taıı
yınlarıa tabanca ve bıçak
ları ahamııtır. 

-----o-~ 

Tayland'i~ 
vaziyeti 

Londra (a.a) - lr giltere 
blik6metl Siy•IDJ işg•I altın· 
da buluDatt 61 memlelıu~ 
olarak tanımak k ruını var
miftir. 

Milli oıyan20 bilet•erinızi 

ı 

• 

vu tralya 
Or usu d 
Tasfiye 

--,o.o--

Melburn (a.a) - Avuıtral
yı harp kabioeai orduda re
niı bir t sviye yıpılmHına 

karar vermiıtir. Ba karar 
mucibiaıcc Avuıtralay• oıdo· 
ıuna idare edenlerden 15 
yüksek rlltbeli ıub•y ya te· 
ka6de ıevkedilecek ve yahut 
vazifeden a;ffcdilecek, yerle· 
ılne daha geoç anıurlar ta
yin edil f' cel tir. 

Yeni tayin edilen bet liva 
kamandaoıo Y•tlılara 46 · 50 . 
ıraıındadu • 

--.. ----
Sivastopol 
•• •• Onunde 
Berlin, (a.s)- Re1mt teb· 

lii: Alman - Rumen kuvvet• 
leri Si•astopola karı• de· 
v mlı bir bDcam halindedir 1 
ler. Kuvvetl.,rlmiz Sovy t 
iıtih inıl ruun mObim bir 
kıımıoı ele geçirmlı v• Ruıl 
mnd.fuınna derinlij'iae ıın

faz dmi,lerdir. DfttmDa 
Siva1topol üıerindeki t•ı· 

yikiolizı z ltmak için Kerce 
ve T onı.yQy m&him kuv
veti r ç ı k ımıthr. 

Sovyt:t C\ phniDİn diter 
keaımleı inde tiddetli ••iuk· 
fara raimen b0y6k m6dafaa 
mubarcbeleri olmuıtur. ---
Alman 
Tebliii 
Berlin (a.a} - Alman ıeı· 

mi tebliği: 
Şimali Afıikadc Aıedabya 

bfilresinde Alman ve ıtalyan 
kuvvetlerinin ıon birkıç rün 
zufında yaptığı muharebe
ler munff akiyetle devam 
etmektedir. 

hgilizlerin 48 taıık ve bir 
çok zırh!a otomobili tahrip 
dilmiştir. Hıva mubıreb • 

leriade üç laglliı t yyarui 
dliıüıülmDştür. 

Hava uvvetlerimiı giin
düı ve gece Malta •duın

.daki bcv 111eydanlarıaı bom
bal11"11flndır. 

--

Sovyet 
lngilız 
Anlaşması 

--o---
Moıkova, (&,a)- Sovyet 

inailiı tebliji: Harbin ıevk 
•e idaresine bariden ıoara 

sulh l ı~ilibna ve A•rDpa· 
nın emııiyetiae ait muele· 
ler lıaakkında Moıkovada 
ilk ki o un 941 İD ıon yarı
aJada bir tarafta halk ko
miıerleri heyeti nisi B. Sta-

( 2 2tacl Kaaaa 1'~21 

1394 Alman 
• tavyaresı 

düşürüldü 
--o--

Londra.-Hava aeıar•· 

tinin tebliii: Son 24 •Hat 
Hrfıad• inılltere iizeriad• 
hiç bir dnıman bava faali· 
yeti olmamııtar. 1941 yıla 
urfıada Britanya adalara 
6zerinde iDailiı . avcılara ha· 
va kartı koyma bataryaları 
ve balon barajları tarafıada 
1394 Alman tayyar•ai dl 
ş&r&lm&ıtllr. 

Ayni yıl i~iude iaflllı 
zayiatı 559 tayyaredir. B• 

lin ve hariciye komi1eri B. 
Molotof ve diier taraft.oda 
Siiy6k Britınya Hariciye 
aııım B. Antoai Eden ara-
11nda deruı g6rüt teatileri 
yı pılmıotır. 

--..oo--&- 63 el kurtaralmııtır. 

o -1 

tayyar lerin mUrettebabad•• 

v imanlar garu Fin radyosu- . 
cer besinde nun hitabı __ .. ___ 

Bero, (•.•) -L.tribun D3-
loıan razeteai yazıyor: 

8. Hitler Avrupa 11hille· 
rine yapıl•cak her haaıi bir 
hücumu tard için b&tBa bu 
ıabiılerin bıhkim ve takviye 
edildiiini 1ı>Öylemiıtir. iDri· 
lizlerio m~ydan okuyuıları 
dtvam ediyor. Bu aıker çı· 
karm• hareketleri tekerıDr 
edeue Alman b~ı kuman· 
da11hi• ukeri kıymeti ol
mıy•D böl2eler içia mGblm 
kuvetler avır1111ğa mecbur. 
olacaktır. Bu da kuvetlerlni 
Ru11yada toplamağa mecbur 
olaD AlmıDya için bir l&uv· 
vet dıiıtmasıaı ve dolayi· 
ıile zaafı hıtlç edecektir. __ .. _....., 

Japonlar ben
zin bulamı

yacak 
--cl--

Bat.vya (a.a) - Jepou· 
lar Hollanda Hiodiıtaaıacla 

Borneoda tahrip edil . a ku· 
yulard o bir litre bile ben· 
zio elde ed miyecekl rdlr. 

T brip edilen kuyuları itlet· 
aıeğe muvtffak ol11lar bile 
HoU.aada tayyareleri petrol 
yüklü bir t k geminin bile 
kendi kontrollerinden kur .. 

talm1111ı meydan vermiye· 
ce lerdir. 

------
"I 

•pı Londra, (a.ı} - Helıla 
radyoıu Ficlaadiya halluaı ••l 
1aptığ1 bir hitapta Rusya"~ 
daki Alman ricatiadeD do"laa 
layı Finlilerden Bmitıiılij• 
dBımemelerinl iıtemlıtlr. Sti' 
ker ıaDları ı&ylemiıttr: J 

-Almaa ordalanaıa rical 
ettikleri ve Ruı bulnıı al
t.ada 2eniı arazi barakhklarl 
ıerçektir. Rlcat hi~\,lr yerel• Si 
hezimet halini almamııtat·••• 
Alman orduları ilkbahard•• S 
yeniden taarruza ıeçecektlt•bt 

- -- ıtı 
Afrika mu ha'~: 

re heleri t111, 

--- ç .. 
Loadra,(a.a)- Kahire ._.,, 

giliı Baıkumaadaabtıes'ltt, 
tebliil: Aıedabıa ceaaba•'t•I 
daki çarpıımalara blylt.,, 
muharebe vaziyetinde ••~ 
mıyor. e'51111lara dalla ZİJ• ,.;· 
Britanya kuvetleriaia m• ,Ja ' 

zilerinl takviye içia yapıllll" ... ~t 
hareketler telikki edl~. Bi 
Öeaeral Rommcıl ordaaaf'11 t 
tekrar kortumııa muvaff"11 ka. 
olamaıH bu bölgede 1akal 
da tekrar b&ylk bir ma)I 

·re be olacaktır. 

---o'---
V enezuella •ta· 

·mÜnasebab.-"·1t
1 

Jauonlar lpov • 
civarında Altın pıyasası 

• t,,~ 

kesıyor ·~ ,. 
l_dıt 

Londr , ( .a) - Buraya 
sıelen bir hıber Japonların 
lpoy dolıyl rına kadar gel

i r i bildiriyor~ Fakat 
bir şehrin iıgal edildiil ha
beri bouüı t yit edilmemiıtfr. 

BugOn altın piyı1111 ıöy-
1 dir: 

Reıat - 2815 
Hamit- 2700 
Aziz - 2625 

o 

Vııiaıtoa, (•.a) - V• t'a' 
ıuella Vaıinıton büylilıs 1

d •tı 
,.iıi, VeDezuella blik6met 61 ... •tr 
Alma11ya, Japonya •• it 1 

ile ılyasi m6a11ebetl 
lreımoğe karer •erd .. .--., 
Hariciye milsteıtr• V z 
bildirmlıtir. 

( Saadet ) Klt••lnden •hau •. Çorakkapı PoHı llerlıeıl 3497 
k ıeı ille, 6f H u Y•lıııl• ll?ılDER T•lefoaı • 
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