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BAASINDA BASILMIŞTIR )AYISI (100) PAR 

Japon muvaf- Son Dakika l~m~~ika bari- Mihver subay• 
faki!~~~liğT Sovyetler hü-İcıv~ nazırları ları yanlışhlda 
= v.1;.1ıoa I•·•> _ T;bıif: kômeti sivasi _!:oolantısı ve lngiliz toprak· 
P.ıar ıBc Ü MarfıllaD.ü fİmıTıt -- - - Alman a 1 ç ktılar 

;bat.sandaki J•pon -b&c~;;q.. mioasebatta y arına 1 
:dlitm•D• •iır ~kayıplar ver·" b J d .,, - ---0

-- • --

dirilerek plhkürtill~O-ıtor:e'! U UD UgU dev ~·-e;rlia (ı ı)-D.N. Ajıası Londra (• a) - Bardıy • 
b~camda _ dliımaa 700 ölüi J tJ b• -bildiıiyor: w d&n bir motörla ayrda11 Wr 
,9ermiıtir. ~ e ere Jrer -Yaluadı Ricdojameiı :tc kaç Jtalyaa ve Afmıa ıub•JI 

· Harbın bıtİDdaa bert düı· t d• •\;toplanacak cuaıbariyctle:i mihver topraklana• çıkıyor 
mannı ufradıfı-ba ilk mu·t ··-D~ ~ __ V~r I ...! _ i ~hariciye oUttları toblaotı· ıanniyle Sidi Baranl1• çak· 
nff.kiyetılıliktir. c .,. .. ~~ l.!-!~bııe! (_!:a) ~ Sovyet- .. '"!llDa Alm•D ıiyııi• mabfille- mrılardır. Ba subaylar ••it 

Korıgidcır kaluini b~&:"f ·ler birliii hariciye .. halk .. ko· · ;ı~-c; b1r ılik• atf~dilmekte:· edilmiıleıdir.; 
~hyıa 52 dllımın tayyareiii=~ ~miserl bay"[Molotof-;:So;yet• • dir. --.m--
dencİ6rdll dllillı lilmli.4f(Te~ Ruıya J!.e _ ıiyaıi _ mllnaıebeti .:_._Bu mabfillete göre Ruı· 
tıhrlpedilmlıtir. t.... ,bul!l~n ~IHü!_ devletlere ~Y.:_ velt- blilB.!,.. Ariıerikıya ta. 

-Iİİİ- ~ ~ni mealde lir nota tevdi et• 'ı' hakkllm& altı11i İalmak.iıte-

8 J -- "'mittir.. mektedir. C•llubi t Amerika 
atan 8DOD Bu notada Almanların iı·f dovletlıriaiı &çl& paktı 

geml•Jerı• ~~--: Jı·~~ltandı bulunan arazide imza edeaıde•letler aleyhine 
_ otaran ~'•':.ide otur~! Ruı-r kadar aleyllte bir vaziyet 

Vaıloıton. 6]a.a)·- 'Ame- l~a-~arıı~hıiyaae hare· almamaları Ruıvelti dilşiia-
rika- babriya/'aeooJIAttebfi'i., .ketlerde buluadofunu bildir·"' mellJedir. oıurı mıkHdı bu 
eeiyor: . ·- İ ' ;_ . !D~~te ve keyfiyeti proteıto devletleridt l•yretıeiJne iJi .. 
Bomba.ıdımÜ-tayyarelerle·~ •etmektedir. ve ettirmektedir. 

~e• _ mliteieıikil~r b!.~!}~j Ayr1ca notada Sovyetle-' ___ 0 __ 

flkktlf&,Mlado ,adaları açık-, Jri'ü iıtikllllori ve dtınya h&r-
Jmadajıpon- harp remlle- .jriyeti için Üvaıtıklarını~ 
rine htcum • ederek" bir" jı-~ lehemmiyetlc kıydolunmal::· 
poa mabırehe krav•zarnae tadır .• 
iç tam iHbet kaydetmiı bir 
~torpido ~_!hrlbinl batarmııttr. 

Diler blrk•t 'l•ıni~~·!! 
atrablmıııa ela sararJarıD, 
doreceıiai telbiti etmek- ka·· 
bil olmımııt~AmerlkÜ . - -

•tayya•elerlaia hepai .... ıimea 
lıleriDe d&amlılerdlr:---------- ------~ 

ltalyan 
. ~Kayıplar! __ _ 

Moıkon." 6 (ı:-a)-::· Sov·,. 
'yet-haberler blroıa ıtalyan 
kuvvetlırlnin <maneviyat da~; 

wtOldllitiae .... ı,aret- ediyof:"· 
Keedl lıteiilo teslim 

0

olaa~ 
bir ltalyaa 1llıb1111ı•ıa 111· 
lediklerlae aare &ç ltal1aaJ 
t6mealaden iki ıl r.Dçer bla• 

ive tıçUaclıl d-;-2600 aılıer. 
1kaybetmiıth. Ildin;ari ala·i 
"Yl da · beıimate uframııtır:
"!Siyah "ğamlelile;·-ıejyÖaÔ ·ela 
~da 1500 kiıidea ibaret olanE: 

___ .. ._.._ 

Rom elin --
Durumu 

Ü: Kahire (ı.ı) - Ubyıda .. 
ki~mibver ordalanna kuman· 
da eden ıeneral Romel or· 
dalır1nı ıeri çekmek Gmi-
diyle ,ıoa - bir mukavemet·• 
ı&stere mareler ,vardır. 

Buaua &zerine ıeneral 
IAıaclebyadaki durumaau tak 
i•IJ• L•tmekle meııuldlir. 

Gıcelııl ufak çapta tak· 
viyeler aldıtı ıaaılmaktad1r. - -- -- _. 

Kırımdaki ---- . 
Ruslar 

.,. Londra(a.a) ::_ Raı or·~ 
dulanaın K11ımda girittik· 

ileri muharebeler ıonaoda 
,,. bu aaa ·kadar bin kilo met
•re karelik bir ohaya lıtl r· 
f dat etmiılerdir. 

Amerikan --- .-- -
_Ayustr~lya 
ittifakı -
V aıioıton (a.a) - Ame· 

lika- birleıilı devletleri ile 
Avu:turalyı ~asında yakın· 
dtt askeri bir pakt im11Ja

laacaktar. ' 

- Bu pakta;; RÖre Amerika" 
Avusturalyıya askerlik bakı· 

;mandan koru11ıa iıinl üzeri· 
.aae 'alacaktır. ' ... ;:. 

-----~ .... --
Birlllllnvaya 
_ çıkan . Çin -

f:kuV\'etleri 
;_~-~!~!.!.J•·•)-Siugapurun~ 
mtıdafıııın• lıtirak etmek-,; -··-.. --- -~!e Bi~•rıyaya çıkan Çini 

la..!!'.!~!i..~•rıı_ teçhizatlı ve 
ilaeçme lutılıtdın mlirekk~p 
döıdijıı-tebırnz ettirilmek-
tedir. 

Sikorsky 
Londraya 
Döndü 
Loııdra(a.a)-Orta ıuk· 

taki Polonyı .. ordalanaı •• 
Raıyad•ki poloaya birlllrletl 

&teftiıe gidea . Bat•eldl •• 
eBışkumaadanı~general Skor-f 

. ski loadrQya ••det etmlıtlr. 
General Stalla ile lmula• 

dıl'ı paklan memnun olda· 
ğunu gazetecilere bıyaa '"" 
mittir. 

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

Macaristan 
Parla~entosa 

Budıpc'şte {a.a) - Macar 
parlamentoea perf9DH sl•I 
için hvkalide bir topla•brı 
çığırılmı•br: Merkeı ıebria• 
de baluamıyaa melaaalu 
radyo ile vaıiyettea ltılMr· 
dar ediJmiılerdir . 

Ruzveltin 
Mümessili 
Bağdatta 

Berlin (a.a) - Irak r .. • 
yoıunaa bir haberine ıln 

f Amerika cümlıurreiıl R111• 
-;eltin hasuıi mlmeulli llaJ 
Bulitt Bağdadı relmiıtir. 

mevcadaaaa yarıaı ka1bet·~ 
-miıtır. ltaı,aaıu:-harbia bit: 
.;me1lT lıtlyor.-Almaalarl• 

--~------------~~--..... -~, -------------------=-~ 
aralarında lçia içla b81ll1ea 
bir ıeiakluk vardır . ---o--
Rus fevkalade 

tebliği 
Moıkova (•.•) - Dlln net· 

redilen fe•kallde bir teb~ii· 
de 1 •• S lldaciklaaa. ara-
1111da SoYJet kıtalan Alma• 
lardaa 572 k8y lıtlrd•t et· 
miılerdlr. 

Ah••• raaalm •r•ııncla 
58 t.Dlr, 28 mrlalı otomobil, 
518 topla mlhim miktarda 
tlfeals •• •llalm .. t ta var
dır. 

.. 

" .... 

-......-,:: Karta 1>ull.11s••• . kartularalr llaıları•ı~kaldara• ••eltatlarda aef •• almaj'a .., .. ...., • 
iHalt . flliiferlmlıhı 11rdımc.11 olıvı .•• 
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0rta 
Türk 

Tabiidir i bu pi ular ıu 
ya • dOştb. ÇOn il J•pony 
lçin o zari ç h m• d vri 
ieçti. J•pon!ar bug kB 
harbi rgeç açacak, Alm n· 
ya ve ltalya mü tesn ol
mak Dıer Avrup oın bil 
b&yllk devi tlerio harp U 11 

edece idi. Fak t bu h rbi 
Aaya birliği proj ı gör 
Çin ve ort yuk rı ayada· 
ki milletlerle anlaştıktan, b • 
le Çin me.eJesioi t marn 0 

hallettikten son y p c tı. 
Japonye birlik proje 'ain 

ilk Hfhuını haUed rk n 
yalaıı bir Ruı mubalifliğ'I 
lruııl•ımağı dDıünm §tü. 

-o-

n resmı 
t hl.ileri 
--

Kahir ( .a) - Orta atk 
ordul fi mrargibının tebJiii: 
Aııed by da ba kıolarıauı 

dev m diyor. B rdiyıda 
düşma d•D daha 500 eair 
ldı • Bu ur tlo bu ıthlrde 

alınan cıirl rin mıktarı 7500 ü 
bulmu~tur. 
8 rdiy el geçirildiği iÇİQ 
imdi dik atimiz düıauuun 
doğu Sir o ıktr 1 aoı aı v· 
zUeri üıerın mille t cctbtlr. 
H11ff•yay şiddet ı bücuaıı•r 
y pb • 

ALMAN TE LiGi 
erlio (s. ) - AlUlall reı• 

rni tebliği: 
Şımali Afrikad 4ht:rnmi· 

yetti birşey o madJJ ve b•v1ıı 
l.o9vetl rtmız 8ıog..ıi Y• ı· 
nı d d ş ooo bc'-1 J • • 
1 rın ve geınılerıoe h6cum 

d r k aabıt yoluou bornba· 
1 mışlardır. Hava ı:11uhreb..e· 
lerindo S IDgıhz t YY•resı 
dllrülmü tü>. 

Maltad• lııgıliı bav11 ID~y· 
daolanna k rtı akınlar de· 
vam ediyor. --
ene a v vel 

erede 
---

7 21acl g.aau I' 

~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ Vili vet mec 
_ Ş eh · r Ha be J. eri ...... sinde öğret• 

Zıraa Vek.li· 1Tütün piyasa- m ler maaf 
-~----• • • 

mız 21 ı 

Zbaat Ve ill MuhUı Erk· 
mea çok ehemm.iyd v ,.diği 

Boroov.a Z1ıa t me tt p e 
iıt: ayool1ınnı tevıii bıa kı11· 

daki tı.:tlukleıini yaptı tan 
tarlelard.r.ld but hk ç~r J 
rhıe dai din· tiflcrıni Vt>r ı 
dikten, ereio ı zir at f•dau· 
htı bakkındrıki t.lüıüncclerlni 
iıhard n, b1ebenio nırlan· 
maıı hu-usunda Öirdru D-

it r · ye ' ' ••yada bulun
dutttu~ sonr• A.Pk ray• git 
aıc k z rıe bu ıabıb ız.,.ı ... 
den _.. ılını hr 

Sayın Vekil Ar1kr.ray gt· 
dt ı ce bmirde t fekkfi! edl"a 
pol ıuk ve pullu" demiri ı.n 

l•b kom t , i emrioe lüzumu 
k•dar d mir vo talulHt g6a· 
derece~t r. 

---.. --
Zirai durum 

Son y•ğ•o karın •• buııa· 
dan sonra buıule i'elea do
nun ort• ve f ç An dol oda 

ü ü ıı arla aeb .. p olduj'u 
t•Yİ olmuıhu. Dün bu ba 
ıwta alikalılarda11 izahat 
rica •ttik. Z.rarın bnytık 

· bir kıymet ıf •de eylemediii 
dı,od•b buı mahdut m•dde 
lerin cüz,i 1>İıpettt1 miit z1r
r1r o.doğu ••laıılmtthr. Ba 
•ene yu..rta ıirai durum ra· 
yat mfhaıttir. Bize verilen 

m" lim ta sıöre adeti bi; 
bereket yıhna ılımlı bııılu
Dayoruı. 

Si açılıyor 

TlltDa piyaıaaı ~~ mıD· 
takuınırı her y•rinde 600 
muı.creki p ıaehıı ıın 16 çı· 
1 c ~tır. Ticarc-t vekal tiuia 
U•Iİmetı mucibi .. ce icap edea 
h zıvlıklar tamamfeomıı •• 

1 ad•r mü ıeaelerce dev· 
det oıım' • mfldah.-la aatıı · 
1 rı y P• aıaıı husuıa1ada bll

D nO"•&nlr r gıderilmiıtir. 

Tutüa u üıt.hıill~rı beye· 
cıea ıçiodo piyasmııın •çala· 
c • t güuil ve &Hti bekle· 

.·~tedi(ler. Ddba timdidea 
ıcı fi;cn l .. u mlib•y•• m•-

HUrl rı mıot•kalarda f .. u. 
gr-çTıitlerdır. Ticaret velsA • 
lctl in .t-cbligi .. de de bildi· 
rildıti sıibl kayla tam bir 
ltaıiuyn J~iad• piyaıını• iyi 
fiatJe •ç : c•tı•• bilmekte 
" c:ıklemektedir. 

T enzim ve mide hele ••· 
btl.,ı •çin de•leb11 Yaıifedar 
luldıi• mleneHlerla emrlae 
ıo milyon lira verilmlttlr. 
Pıyasayı tatmak •• Jiatlerl 
t•tı•im •Jlea1ek luuaıaada 
lflıama k dar mlb•J••tta 
balanulacaktır. 

Bildlrildiii•e ıire tlt8a 
sıllbayaa fiatlerl ba HD• tll
tll leria DeviJeıio• l'iire taa • 
ıim edilmiıtir. Maa11•• bir 
fiat baremi macll.iac• mi· 
bayaatta balaaulacaktar. 

- · 
Dört kadın 

mahkum 
gönderilecek 

bmir ceza e•iDdeki d&rt 
rnablt Gm kadını o Ka7ıeri 
b~s fabrilıı ıı.,da çalııtııal· 
mak bere Ka11erl f ceza 
evine ..DakU Adli1e vekile• 
d11 C• muvafık ı&rllerek key• 
fiyet C. MGd4eumamlut••• 
bildh Um ittir. 

Bir uırinç 
ihtikarı 

Ba yıl viliyet m cliıl• 
werilecek otan Maarif bit~ 
pıojeeiade lıayli bir kabart 
bk vardır. 

Maarıf maınfları haf' . 
b11hı lahtı a11b.tiDde artm~ 
ta, muallim m••tları da~ 1 
blhlk yekQaa ••rmaktaclJI 
Bunlaua aa11l kaı ıala•ac 
belli değildir. Sıblaat bit~ 
ınnn dahi kab.ank olacıf 
aDlaıdmaldadır. 

o 

lz-:nirde 

tar. 

.. 1 -· 

SivastoDol ~ . ,,t 
O 1 • d o.:. n erın e :, .. • 
Loadra,(•.•)-So•1•t t•"' 

Uji•e ektir: SiwaıtopOl -
dafıleri ıehri• mld:iı•IMll' 
m&dafaa me•aUeriH \la"*' 
ede• hir alman piyaie al' 
1ıaı boıtaaa Dfratmttitt 
~ Alman ıabay •• •• it lıa 
dlrilmlttlr. Almaala..., 
bir çok malzeme aba1D1ttd• 
Pıa•da ı•••teılH-· ..... • 

So•yet bomba tananl 1. 
Kınm•.a bir Alman plya;d ae> 
•l.yı•ı yok edaFek 15 ta•~ t 
ve y8adaıı "fasla kamı•• t.la' 
rip etmııtlr. 

--o-n--

"Develi" ~de 
erlerimize 
t berrüle.r. 
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1 .. Mal ya y ımadası ve 
Birmanya 

. · 'f.! YazaD:" 1 gQpura gelec•k deniz takvi· 
l~lıi . ' ŞEVKi YAZMAN y lerine ve Malaka boraıma 

litıııı ;~J·~ir Siı,ı•pura tak· bikim deniz ve bıva thleri· 
• ,. lf iulo111etre meaaf41• Din bu • hilde bulunmasın· 
l~ı• 8

· ,,aı11at11nd1r. Saradan' dadır. e Y P."'• fiden bir de cad· N"teldm daba ilk hare.· 
1ı:'1fer. J•p9lar baraya da kette bu aaluldo-;ıe ıeçiri· 
la Sl~•rmıı~ar. J o Pea•nı hara •• deoi& 

.. lulde 6çlac\1 bir ftı• iluü ılmdtdea l•iiliılere bü 
yilk zorluklar çıkaracak du 
rumdadar. 

Dealz k•Yvetlerine en kor· 
kuuç d.,beain du bofazlar· 
Jarda IDdlrlldiii ma16m oldu· 
j'11ndaa Malaka bo;aıı met• 
balloe çok yakın ol•n bu 
yerin elden çılu11lma1ına 
logilialeria çok korlcmuının 
ba1lıra Hbebi buadaa ileri 
ıeUy r. 

Zua ha 61 .lolıyıılyle Sin• 
flpora f&rptea ikmal Ye 
talsviye ıelmeıi g&çteımiı 
balaaaldadır. 

j caponlar daha Uerlfyerelı 
Sinııpura 409 kilometre me· 
aafe~• vcı mOhlm bir maden 
merkezi ola• lpeli fthrioi ı 
de aldılar. 

-De11emı var-

ısır 3 devletle 
münasebatını 

kesti ----
Kekire (•.•) - Mı11r bil 

k Qaıdı Fialaadiya ve Batıa· 
riıtanla clip1omatik miloHe 
betlerini kesmiıtir. v .. ,i 
hft Qmetlyle el münaıebatrnı 

kcsmeje kuar verdiji 
blldbilmiıtir. 

0-- --

··na la 
kileti 

üsteşarlığı 
-o-

Ankara, - Poıta ve 
Telgraf ve telefon umum 
rnü1t rü K .. d i Ythiikoilu 

Mycaka it Vekile:ti mtlıte
ıuhğıaa ve Milaakalit vo• 
kiueti mliateıarı Poıta Tel. 
K0 f ve Teiıfoa umum mli· 

1 dllrıüğ ıae aaldeD tayin edil
miılerdir. 

nın mühim ı nat 
sözleri fKO KMAZ 1 
---a---

Roma (•.•)- Me11agero• 
aun Tokyodaki hoıuıt mu
~~biri ~uzoıa'da yaralandağı 
ıçın sıerı alınan bir J•poa 
sµbıyının ıu dikkate ı•Y•D 
b "Y•D•tıaı bifdirm ktedir. 

lngiliıler ve Amerlkablar 
J•pouyanıa harbe karar 
verdij'ınl bildirmt'kta idiler. 
cenup deaiılerhade aacak20 
kadar tleniıalh bırakmıı· 
lardır. 

Bu 11yede biıde kafile 
teıkiline ltlıum bile ı&rmc• 
dco yilıl~rce nakliye vaba· 
ranu yola çıkardık. Bu de· 
nizlerde eier çok miktarda 
düıman denizaltılara hulua· 
uydı laarokitımıı ~ok daha 
ıliçlymlı olurdu. 

---0w---
ithalat eşya
mız yakıııda 
e:etirtilecek 
Memleketimlı• ı•tlrllm•k 

llıare SelAnikta kllllretli 
miktarda itlaalit eıya11 ita· 
luamal&ta idi. 

Yuaaaiatan ile T&rldye 
ara11adaki lrara yolaaaa 
·~ılmHı lzerlae ba mallMıa 
aüratle memleketimi•• p· 
tlrilmul için teıebbihlere 
giriıilmiıtir. Ancak demir· 
yolu fDHrgabıada f•ıla mik· 
tarda kar birikmit oldai••· 
dan ıevkiyatıa bawalar açı· 
bncıy• kadar bekletilmeıl 
muyafık ılıllmektedir. __ .. ____ 

Külliyetli çivi 
geldi, fiatlarda 

düşiik 
btaabul - ltbalit ıDmril· 

iüade, orta Avrapadaa 
memlek«:>tfmlH Sfelmit mft• 
hım miktarda çivi balaa
m•ktadır. 

Bu çivll•r muamele1i hit· 
tikte o ıonra. piy11aya çı• a~ 
rılacaktır. 

Bu malların maliyet fiata 

.............. ~ ......................................... .. 
-20- Yaaan: Göniil Emre 

Gece yar1ıı1t•" do;ra ( .... ) 
mevkii•e m•Y•ll 'dökllecektir ____ ..,.,,.,..,.,.....___.. . 
Daımaaı ı•ıırtmak ;-~;; -a;.a 

;;;neuy;aii'D koJ•ylıkla icram· 
:liit;mf a-;Jıeınelc -makudila 
•kaba bir ıfik'".durara örDle· 
ce~ir._}!_aJ•~~itinia bittiii 
atılacak .. iç •det 7.'kurıaale 
ihtar edilecektir.,, deniyordu. 
-~uaaa lıeriae fa•liyate 
batl~~·ltıt "'ıel ı•l•llm -ı 

iki, blrlm cUSrciıaci projek· 
t6rftaıüıe biı hal olmıı, bir 
taruı- :iöılerh,i açmak ut•· 
mi yordu. 

"Ama• ÇOtQklar ıayret! 
diye bejırclıaa. " 

Zira ka1b-di1ecek aama· 
•ımıı yoktu. BtUla lt11.Jaı 
klft ıelmlJO'lll"f ıit.I, blr

deD bire iki dlıaaa• tan•r•· 
ai kafa111111ı lıeriade delaı. 
ma11• mı? 

- FeJAk•tt.. r::o_, ... ,_ ıf .......... 
Di1ordum. 
Deı laal .ıizleme lertlbabaı 

aldık. Beıek•t ki naa ••ua 
kaYiılar flse• 1111 t•11arelır 
bir halt lfle•tdea ı•~ip ılt· 
tiler tle, ,a,ı, ı••it lıir ••· 
fu alabUdlk. .. 

Ne ile ••t•yayım .• S.· 
al o• Wr bas11ta .tol',• ,.. 
flrl•• ıpkll-..... botlıtlık. 

Bu lt bir laayli devam etllll 
laalde tabaec.lana .. 1a1 Wr 
tirli alamadık. 

Sordum: - Hı111I tarı.a • 
calano? .. 
~ Cew•p verdi: 

- Caa1m maJİ• abba• 
!!İfİDİD bittiğini a•lataa ... 
baacalar olacalltı 7a! .• itte 
eaları .. 

Biz, bir bayii telilllııfl 
181• alarak, ııaklanmla laa• 
Hll ileri, baıaa ıerl " e'k· 
aeıi1• caprulama bir illW• 
iı:etip darayorclu. Fabt 
bltla baDlara rat ... , ... 
bir haber çıkma~•· 

Be~d•• dalla t•k Mala 
eYlldlanD •bil tlkew•W'• 
Aldımıu kiti kiti .Ural• 
fer 1•ll1or•11. ..A_.. ... 
1orclalr, ma,tacll•• w..., 
mi oldu?.. yok .. oalar ..... 
ettiler ele Ws mi ltltmı'I"' 

Nlllayet bir •G.t •IJW 
ıibl arka arkaya it li'I .. • 
patlatlıjlnı ••Jtl•k. l.ı. 
ol ki, la•,.h•Ü lllır .... 
kuııaa Htl laopaaa shlıf'L 
Çiakl ili&• Uerl•ekl ...,._ 
kit lıeriaa. mlW. ...., 
edecek ola• bir .......... 
yeti halter Yeri,_._.. 

- Dna111t n•-

lstanbQJ ve Bevoilu tarafın• 
daki otellerden 3500 liralık 

·eşya \re para aııran hına 
lıtaabal - Jabıta din 

yamaa )»lr otıı haraıaı yaka· 
lamqtaı. So1a bir ay lçiade 
ııtaabaf te Beyotlanda 11 
otelde mllahıa miktar.la ıoy• 
pacalak J•paa bu aclam 
klmil aclıad• ~iridir. 
Oıtaad• bircle talebe lıl· 

vlyet varık•ıı baluaaa Ki· 
mil, iıea•iai•t taıradaa yeai 
gelmiı Wr teaç ıDıl •er· 
mekt• v• ıeçeyl otıldı ı•· 
çirm. kte4ir. Gece ı•ç •a•dt 
el ayak Çtldldlktea ıoara 
f aallyete ıeçea Klmil bu 

-------
1 

ıuretle diğer mlftertlerta 
para va eıyalan•ı Wnr iki• 
şer aıırmaktaclır. 

Zabİia taraba..;. ~ 
edilmekte olaa clrelklr .tel 
lur1111 allaay.t •ta ıec
Sirkecide Sama•• • ç..... 
oteliade bir mltterlwia .... 

sıaı ıoyaıkea cinai ...p.t 
hali••• yakalaam1fhr. 

Şimdiye kaclar 3511 lira 
kıymetinde •ıya ve • b8r 

. da pıra çalu otel M•• 
ıuç11a11 itiraf etailftlr. 

evvelki p1rtilere Diıbeten 
dDşlik olduiundaa çi•i f,. oı•vanet J• ........ 
auarıuda kua b.,,aa ıo ku- Red olun f u ,. :n 
ruş kadar bir dOftildllk olıft • tİ cağı tah01i11 eılilmektedir. Ankara-Daa Blylk Mil· rıy88e 
P ki 

Jet Mecllıi•de aoterlerln Ank1ra - Vekaletle ı•a-
arma arı partilere 1ir111emelerl •• re edilmekte ola• Dl,.Ht 

kesl
.(en kız aiyas1 neıriY•t J•pmamal1rı itleri relalllfae lıtaalMal lal· 

hıkkıDdıld f eklif redde- werait•i profellrlerla••• 8. 
Istaabul-Eyllbde, Bahriye dildi. !:.:!:~la taJlai karutq. 

caddesinde oturan ve 0 el· ~-----------· 1 varda lsıka ait meıııaeat .•YENi SiNEMADA&! 
fabrikasında çahıaa Saltaa 
...... Pltf Wr •a dla 2 Biylk ŞahıHr Lorıl • H•rdl Tlrkp 

elini makineye kıphrmıı. : ACEMi AŞIKLAR VE 
parmaklan keıilmiıtir. ı 

Yaralı kız teda•i edlJmtJk : SON 
lzere h•ıtaae1e lraldırılmıı ı Y ARiS 
lrasa etrafla• talakllra.. ı (8lth RealrU) 
baılaa•tffır. ıs..aılar:2.30·S SO l.SCW. .. Ca...teai, puu 9 ... 
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1 
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IZMIR YUN N KONSOLOSU 
ÖL • OL RAK BU U DU ........ ··--

Ankarap Ias otelinde vukubu
Jan f cia, heyec nla 

karşıl ndı 
Bir aydan beri A karapa

Jaıt• ikamet etmekte olan 
Yunaniıt nıo ~cbrimiz kon -ıoloıu B. Y Dİ Petridis, ml1-
e11if bir kaza netice iııde 
vefat etmlıtlr. 

8. Yani Petridiı o öğle· 
den ıaara saat 4 raddel • 

8. Ruzveltin 
yeni nutku 

---o--
V qinıton(Raclyo )CDmburralsl 
8. Raıvelt Amerikan kong
rulala açılmuı müaaa be· 
tile Hıl• (DDa) milbim bir 
aatalr Irat etmlıtir. ba nut-
ka Amerikanın ıllllalaamı 
ba11Whldaiıaa alt olan kıımı 
çok :6nemli tafailitı ibtJva 

atmeldeclir. B. Ruıvelt ıaa· 
lın ılyl•miıtlr. 

,,.-O.leçek mali ıeae 
içiade Birleılk devletleri• 
bup ihtlyaçla11aa 56 milyar 
tlolar urf~dllecektir. Hazır· 
Jam mauzam ıilllala•ma 

plaaa dabıllade 1942 1ene· 
ıl zarhad• kırk beı bini 
laarp tayytt(eıi olmak ilzere 
60 bia tayyare ve 1943 ıe· 

••tinde 125 bin · tayyare 
imal edlleeektir. Bu tene 
imal edilecek olan tankların 
mikdarı 45 bini bulacak '•• 
ba miktar 6aUmnıdeld sene 
75 WM çıkarılacakbr. tYlae 

1942 HDHİ urfında 20 bin 
tay1are karıı k ıyma topa 
yapdaeakhr. Gelecek ıeae 
karıı koyma toplarının ima
llh 35 bi~e çika11lacakbr. 
Ba ıene 8 milyon tonluk 
nakliye gemiıi yapılıcak 

i•lecek ıene bu mikdar 
011 milyon toau bulacıktır." 

Cümhurreiıi nutkunun bir 

yeriade bilbı111t çok ıayaai 
dikk•t olın ıu söıleri ıöyle· 
mittir: 

-Birleıik Amerikanın ica
ra, deniz ve llıvı kuvetleri 
iaılliz adılıunda y rleıtiri .. 
le .. ktir." 

----..o_...._-

Bir motör yan· 
dı ve battı 

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

lataabul - Haliçte Y •i· 
bpaaı fıkele1inde bir deniz 
bu11 olmaıtar. "Çekmetaı" 
ielmli mot6rlla bava depoıa 
birdenbire pıtlımış, motör 
yaurak ltatmıthr. laHaca 
uyiat yoktur. 

• 

1 

rinde, oteldeki' odasında ta
b ncHını temiılen:ıek iıter
e , müess f bir lcaıa netice
sinde ıilib attı almıı •e 
çıkan urıuaua iııbetl lal 
ö umline ı ep olmuıtarı. 

Kon oloıuo ce edi tahnid 
dilmek üz.ere memleket baa-

t nasiae k ldmlmııtar. 

Mojaisk de 
a ındı 
----o--

Stokholın ( a.ı ) - Bura
daki mabfdlcre tefen lııaber
lere göre pızar ıDol Rae 
kıtalanaıa 6oroV1k ftlariDI 
urtanhi• ııradı batlr• lut .. 

alu da ıo Almıa mlftııe-
leriai Mojıiıkte11 ftfoılaıiık
ten atmıılardır. 

Mojaiık "Almanlar için 
hayati önemi ola• bir J•rdl. 
Meıkovaya kar11 Alman ta 
arruıanun baıhea hareket 
ihal idi. AleYler içi ade laa
laaan ıelalr ıokaklan11da 
iki ıDa ıliren lcıala mala,. 
rebeler olmuıtar. Pınr fi· 
n& ııhria ıimal ve •otu 
mıhılleleriac ılre• So•Jet 
kıtalan ılper •• ra-rikatlırı 
top ateılltt tahrip et .. ek 
zoruada kalmııtır. Almaaalar 
pııar ıabahı ıelarJaDbata dit 
mıbıllelerlae çelrUıoitlerıe. 
de Ruılar haradaki mulca
vemet adacıkları•ı'da temiz. 
lemlılerdir. 

Bu ıehria Alaıanl•r ta,_ .. 
fından · ka1bedllme1inha 
ehemmiyetini ~Jıllçllltmelr 
mfimk611 detllclir. So•J•t 
kıtalar1nın 1imdlde11 banda 
balaama11 Staliaa tarıfmda11 
idare edilea,1942 &Bylik ta. 
arruıunun yeai;11ferlere ula
ııcatını gihterea ltlr delilidir 

----o---.-. 

Bir bina çöktü. 
2 kişi öldü ----
lıtanbul - Dnadea beri 

bııhyan lodoı karlın erit· 
uıektedir. Ortakayd• berber 
Hüseyiaia otarduta tekkath 
bina, çatıaında birJlıeD kır· 
farın teılrlyle ç6kmBıtlr. 

Hli1eyin vo 3 yııındaki 
oğlu Ahmet e111'11 aıtl•da 
kalarak ölmlltllir. 

HDaeyinia kııı 7 yaııacİa 
GOJaihıl ·ue •Yde ml1afir 
buluaıD 7 y anıda Aıif •iır 
ıarett• ,.,. 1 nmıı'•' ve ea
kız rıundın çıkarılıp b11· 
ataede tedavi altına ab11mı.
lardu. 

Milli oıyaneo bilet erinizi 

[illa.llN illi) ( 7 21act Kl•a• 19" 

• TE F HABERL 
iş- 'Vasfi Rizanın MEÇHUL 

evini soyan SES 
Münakalat 
leri ve öiret

menlerin -
alacakları 

Ankara (•.•) - C H. P. 
Mecliı ııubu amumt laeyeti 
top1anmıottr. Mliaalialit •e· 
lıill ıoa haftalar zarfında 
hlktım siren tiddetli ıoiak· 
lardan dol•yı kara ve denis 
nakil vuıtalarıu1a maraı 
kaldıkları mltk llllere vo ba 
meyanda bldfı olan kaza
larla bunlara karıı ahaaa 
tedbirleri inb etmlı ve a· 
muaıt aaldl lılerl lıe,lade 
mecllıi teDvir eylemiıtir. 

Bana mlHealrlp Barta 
mebaıa Ne•zet Ayaı tara
fından ilk 86ıetlm liretmea· 
lerlnia t•dab&lde kala• ala .. 
caklarının 6denmeıi hakkın· 
ela ae dltlalldltl•ll tora• 
takriri okanmaıtar. a. m••· 
eleaia teftıtl edilecek bu 
parti lıomiıJO•••d• incel••· 
meal hakkında hlls 6metia 
de iıtLak ettltl tal&rlr kab•I 
edilerek celı•J• •lba1et T•· 
rilmlftlr. __ .,. .. .__ 

• 
Pravdanın 
Yazdıkları 

Moskova (•.a) - Praycla 
ı•:Ht•i bu aaNhld aiıba· 
ııada yaıı1or: 

Mojaial&tekl Alma• ti• 
menleri ciddi teladlt alhada 
llalanayorlar. 

Muaffer ola•tımıı ma· 
bakkakbr. Ba haldkatı alay· 
lar ıaıterfyor. 
Dlımaaı mıi16p etmek 

için a1Jar llmmdır. 

Dıbill cephede clabi •J· 
iare• çıbımak icap ede· 
cektlr. 

Aacak bu aaretle 1942 
ıeaeat tam zaferi temia ede· 
bile' ek bir ıene olaLile· 
cektir. 

--o--

ln2iliz borne· 
osunda 

Tokyo,(a.a)-Lomoar ada-
11nın iııaliyle l•ıiliı Bora•
oıuaDD ••'ehemmiyetli Bıleri 
Jıpoalarıa eline ııçaılı ba· 
luaayor. 8ormeo acla11aıa 
iaailiılere ait olın lnımıaıa 
yakında tamamen otırak it· 
a•• edllmeıi bekleniyor. 811 
tııalla yalaız ileride y•pıla· 
cık ııkert hareketler bakı· 
maadaa deiil ikdudi ba
kımdan da b81lk-blr •h•m
miyeti vard1r. 811 baıaataki 

hırsız Peten hikii· 
vakalandı metini tehdl 

ediyor 1.taabul - Bir müddet 
--.-c----

••••I Şelıir Tiyatro•• 11•· -• 
atklrlaundaa V•ıH Rlsama Parl1, 6 (a.a) - D. N. 
.,ı meç bal bir ı•h• tarafa•· blhllrlyor: 
dan aecak V 11fi Rlzama Almaap Ue ltWıBll 
Hhaede o)'ll•y~ltlleceif bir ıaftarlan .. • •• lıann 
ıekllcle ıoyalmuıta. Zatea ola• Manel D• ... a.a..-a 
mt çlıul bıum tarif edile• Parlı raclyoaaacla ....., 
•ıkal heriade laer tanfta aatak ılyll1erek mlten 
araamıı •• ailaı1et ba ıa· deaberl takip •ttltl la 
bab Galatadald otellerclea kette• dola11 Yltl 11111 ... 
biriade yakalaamıttır. Ba i tini tehdit etmlt •• ... 
adam eıki Dahiliye ••kili ~ tir iri: 
Ştlnl Kayaya ıaataj J•pa• l • -Glrl11 ... 
Melamet Alldu. Harı•• p.1. lfbll'lili Viflala .., ..... 
tlaja blaaka •• dlrlala •t· fakat iti• lı,W lılt te l.aı 
mıı old•la ıılaıılarda• ıeri le dıiildl•. Viel nldt _ _.. 
abamıı, aacak artiat uatla· mak lmldlJI• .,.. •J81 
lı•• alt balaaaa paralarda• 1940·41 deki kat, • 
laır11a• lserl•d• yalaıs iki lie•la aalamalmfbr " • 
baçak Ura laaln••ft•· •• •••Ha iatik ...... 
llelamet Ali yına atlllı•,. dlflalJOf. Hal...W 
•erilecelstlr. IMr lirwt Fra•11•• .. _. 

Afrikada 
Vazivet 

···- .... ktlr ... .....uertpllldMllar, 
kaeıt.._,, ..., .. u.ı.-... 
f.,ut..,. M•wll .............. ,.ı ... f/I 

Kalllre, 6 ( a.a) 
Şuls telalitl: 

_ Oıta .. ,. Fakat laltla .. 
._ntmea ,..ıWrA 
pı k ...... k •• rnAıedabyı ~ınellad• akıa• 

cı •• lia•• ka•••tleıl•lı 
reaiclea faaliyet• ı•P'lt •• 
dltm•• mot&rll tapt topla
laldarı•• mnaffalaretll lal· 
camlar J••••tbr· 

Barttı,.da tle ı•~rll•• 
liarp eılrlerlala .. ,... timdi 
28 si ıabaJ olmak bere 
1801 Almaa aıkerlae •• 165 
ı•bar olmak hare 5278 
ltalyaa aıkerfae çak•ııbr. 
B•lardaa baıka 11lalal ..,_ 
viıler tuafaadaa laofatalaa 
hu iki millette• 900 1araL 
yardır. 

Bl1Bk lllr ma•aff11•11etle 
yapalaa ba laarekeite Brlt••· 
J• ordm•••• lllrlad taak 
turayı çok ellemmlyetli Wr 
rol oyaamıı ve mlthlt ıa• 
rette talaldm edilmiı olaa 
Bardiya me•ıilerlal mlclafaa 

ede• u1ıca lıtl• llir dit· 
•••• blcam etlea pl1ade 
kav•ıtlerlae yardım etmlftlr. 

Kavvetlerlmla cila Halfa· 
1• dola1larıaclald 1•rlerl bl• 
ta• mihver kanetlerlae 
karıı lalcamlaıı•• denm 
etmiıtlr. 

baradalsl petrol •qJ111anaıa 
mlhim bir lnımı oltlala ti· 
l>i jıponlına eline dlfm ... 
tir. Balar ...... ltl•tll• 
çektir. 

tla llatiW m•affak •--
tar. s.-. ..... ..., ..... 
dar. Glalulaaillll l•ı-~ 
memleketlmlalil..nu 
h ................... ,.. 

iki kız 
• 

Kaçırma 
Torllahaıa ,..., •ı 

•• ıs yap••• Hatice!-•• 
bir ••• Wlla••Je• Wr .. 
tarafaadaa kapnlmlfbr.IVll.,.. 
torbahaıa Ça1t.p ı •ıw111-. 
Haaife adaada Wr •wm 
Borana bprmlf" 
mQftar. 

Kok kim" 
lııa•lt•l,-&e,...c1• 4 

mirci Halil kolr 
ala tom• JO Ura,. -.tı.,. 
ku cirmi ••tla .. 
yakalaamıı •• NMıleh-• 
milli• ... u.ıtttr. 

Albn .... ... ,., __ 
ledlr: 

ı ... t - 2850 
Hamit - 2725 ,, 
Am - 2650 
Halkala- 2625 

( Saadet ) Kl•••lnd... abaıs.. ~kbpı P .. ~ ••kal 
Ul'fl• lıle, 164 Hau• laa.ı. UllDD leW- Ml7 


