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• Bns ah ki 
isti sal maddeleri 

Ba sababkl 
Sovye 
hususi 
tebl vl 

daha yüksek fiatle 
satın alınacak 

Ruslar, birçok Alman 

3 
türnenlerini ezerek 
şehri geri aldı ki arını 

bildiriyorlar 

Japonyanln büyük harb gemilerinden dördü 

r~uttafiklere göre 

••son 24 
saat içinde 

3geml 
batırıldı,, 

( Japonlara göre ) 

12 İngiliz 
nakliye 
gemisi 
batırıldı 

Parti Grupu komisyonunda az kazançlı 
müstehlikin de vaziyeti münakaşa edildi 

aııaı lıOSkova, 13 CA.A.) - Sovyet hu. 
teblifı · 

ı.y~; İlk~~unda cephelcrrlmizdeki va. 
l ~Utiur: 

bıtfn 'f General Llluşenko kuvvetleri 
as n~ Alnıa.n tank tUmen:ni 16 ve 
tek n tno1()rlü :pıyede tümmlerlnı eze 
ti alın ~V'i zabt ve Klln şehrın! ge_ 

2 ışıarcıır, 

\'t.ıtt- General Giznetzoz kuvvetleri 
inan °~ Gehrlnl z.ptett!kt.en sonra Al 
letını 23tıncı .\'e :;edinci tank tümen_ 
11evaın Urıou p iyade tümenini takibe 
bıı.t1 1 

et.ın~ler ve Kl!n şehrinin cenu1> 
3 ~a ı-eım•şlerd r. 

cı tıınk General Vulazov kuvvetleri !kin 
inen ve 56 ncı Alman p yade tü. 
r nı ni !akib ederek Solneşnogorit ~h_ 

lo a, etnıl.11erdlr. 

"113 Japon tayyaresi "Filipinde 202 
Filipin adalarını Amerikan tayyaresi 
bombardıman etti,, tahrib edildi,, 

Neticesiz bir de
niz muharebesi 

9 Japon 
tayyaresi kayıb 

Ankara, 12 (Hususi) - Mil
li korunma kanunundn yaplla • 
cak tadillere dair olan projeyi 
tetkii: eden Part: Grupu komi11-
yonunda azalar ''e komisyon 
görü~melerinde nazır bulunan 
meb'uslar Türk müstahsilinin 
vaziyeti üzerinde bilhassa <lur. 
muıılar, ve İstihsal rnaddelı:ri 

Tren 
selerlerl 
tabdld 
edildi 

ihtiyaç olmadıkça 
seyahat etmeyiniz 

nin müstahsilden daha yüksek 
bir fiatla satın alınması zarure. 
tini İşaret eylemişlerdir. Ko -
misyon bu hususta hükumetin 
bir karara varmasını ısrarla ls. 
terniştir. 

Diğer taraftan öğrendiğime 
göre İstihsal maddelerinin kıy. 
metlerinin yükseltilmesi halin • 

J 

de ekmeğin de pahalılaşacağı 
ve bu vaz:ıyctten az kazançlı 
müstehlikin müteessir olacağı 
iıi de ayrı bir münakaşa mev -
:zuu olmuştur. Az kazançlı 
müsteblikin korunması hususun. 
da da hiı"klımetin tedbir dü ün. 
mcsi komisyonca tavsiye edil. 
miştir. 

Tasarruf ve Yerli Mallar 
haf tası Maliye V1kilinin 

nntkile dnn açıldı 
"Parulamız şudur: Fabrikalarımızdan en yük
sek verim almak ve istihsali yüks~ltmek,, 

Ankara, 12 (Hususi) - 12 nd 
T uarruf ve Yerli Mallar haftası bu. 
gün (dün} Halkevi salonunda ya. 
pılan merasimde Maliye Vekili fu. 

rıcşr ~~'ra 13 (A.A.) -- Dün gece 
teh ~ 1.len Rus tebliğinde muha -
t~ti: .crı~ bütün cephelerde devam 
ko, le~ b ıldirtlmcktedir. Dün Mos. 
kert .~ beyanatta bulunan bir as -
ctı -.801cü Rus taarruzlarının devam 
Ve R ti Ve Sta!inogorsk-Yakrama -
li . !~ an_ şeh i rlerin in geri alındığ ını 
Vetl 

1':111ftir. Klin' deki Alman kuv. 
lurıdcr nln de muhasara altında bu.. 
çii .. uklan da anlaş1 im ıştır. Rm eöz.. 
I> •une göre 30.000 Alman bu çar. 

Nevgork Japon f ilosu "Bir mayin tarama 
uzaklaştı diyor emimiz batt11, 

Münakalat vekilinin ad Ağralı'. nın mühim bir nutku ile 
açılmıştu. Vekil nutkunda ezcümle 

beyanab demi§tlr ki: 

lŞrnada ırnaktul d " müşlerdir. 

ılapoalar 

Bir Japon adası 
bombalandı 

-Luzon adasına yeni 
kuvvetler çıkarıldı 

« 12 nci T uarruf ve Yerli Mallar 

Ankara 12 (Hususi> - Münakalf\t haftasını açmak şerefi bana düşü .1 
Velcıll emekli Amiral Fahri Engin, yor. Bu §erefi hana vermiş olan sa. 
münakallt tş1eri hakkında şu beya .. yuı Başvekile teşekkür etmeği bir 

Vo.ş!ngtop 12 <A.A.> - Harbiye ne. 
zareti tarafından CUma sabahı n~e
dllen tebliğde, şöyle denilmektedir: 

Tokyo, 12 (A.A.) - İmparator. 
luk umumi karargahının deniz ·k.ıı. 

tDenmı & 1act sura~ 

natt.a bulunmuştur: borç bilirim. 

L son 
a a ını 

- Son zamanlarda kara ve denlz Bu haftayı açarken zahmet edip 
nakliyatı.mız .çok artmıştır. Bu sene d l b d b ı 

Uzakşark başkumandan:, Japonların 
LU7.0n adasının merkez:ne doğru birço.k 
hücumlar yaptıklarını b!ld!:rnıatedir. 
Lagaçi'de ve Cambales'nin aarb aa. 
hlli açığında dilşman toplulukları m(l 
şahede edilımiştir. Dü.şms.n Aparri ve 
Vl.Bandaki kuvvetlerini artırmaktadır. 

k çok 'dü tr 1 b'lha Ka ra yo arının aşın a u unan vatan. 
ışın me!~ın~ ~ ~ll;sar;ada~ - daşlanma da teşekkür ederim.)) 

~ti•••ala 
~ lışıyo lar 
Bir limanla muhtelif 
lloktalara ihraç yapıldı 

ve paraşütçüler 

indirildi 

Havai harb sa.hnesmde hiç bir ha. 
rexet taydedilmemlştır. Garb sah!Unde 
vaziyette bir değışikl!k yoktur. 

Neticesiz bir deniz muharcbNiil 

Örli ·dare 
6 ar daba 
uzatı dı 

Vilayetin tebl iğ i 

Her nevi küsbeye 
hükumetçe el konuyor 

ManilA 12 CA.A.) - Amerikanın An.kara 12 <Hususi> - BUyilk Mil. 
Asya filosu kumand<J.nı Amiral Hart let MeclıSi bUgUn Refet canıtl'Zin İstanbul Valıllğin.n tebliği: 
emrindeki filonun Japon deniz kuv~ ba.Şkıanhiında yaptığı toplantıda, İs_ 1 - Fabrika, imalathane ve tüccar 
vetlerile b"r muhareb~ye glriştiiini be. tanbul, Edirne, Kırklareli, Tck.irdaA', elinde bulwıan her nevi kiltbeye el iko~ 
yan etmiştir. JaPol\ filosu ortalık ka. CaWLkkale, Kocaeli vi!A.)'etlerınde 23 nulması takarrür etmiştır. 
rarmca, uzaklaşınıı; olduğu icln mu _ tktncltcsrln 1940 tarihinde ılan '-e 2 - Elinde kUsbe bulunan fabrika. 
harebe hiç bir netice vermemiştir. Blly{ik Millet Mecl.sinln 1199. 1209 sa imalathane ve tilccaılar 29 sayılı 

Bir Japon atlası bombalandı yılı llulrnrlarile ücer a:r ve 1249 sayılı koord.nasYon kararının C ncı maddesi... 
BataVlıı. 12 <A.A.l - Resmi tebliğ: ıkararlle de 6 ay mtlddetle uzatılmış ne tevfikan mevcudlarını 12/12ı9U 
Holand.n filosu. gizli tutulan bir ol.an ör!! idarenin bitt!ği tar:hten itL tarihinden itibaren 15/12/941 Pazar. 

\'as yaldan Singapura ge!mlş+..ir. baren 8 ay daha uzatılması hakkında_ test a.kşarnma kadar kaymakamlara 
\''4 rı llgton, 13 <A.A.> - Bu sabah 6 Avustralya bombardıman :tayya _ ki başveklı.let tezkeresi kabul ohuı _ müracaatla beyannsme ile b~ldlrecek. 
l.arar itl<>n Anıerıkan erkAnı harb.yPsi ıDevamı 5 inci sayfada\ muştur. lerdlr. 
Jal>o '~dan ne~n·clı!en en son t{!bllğde, -----------------------------------------

~::,~:~~n :°::o~~~; ::~~;k:!=~ Rusya Japonya ı·ıe Gener . ı " ıı ı~eltÜSleri akamete u~atılmıştı. de. ' 
Qer tedır. Teb:ık bundan başka d'l. 

~ k ~ıy~\"en~~~~t~~p~~~::ıe~rj~çdi;~: harbedece mı·? dı·uor ki 
dlr ~Vaf!ak olduklarını b:Jdirmekte. • J 
le~ ğcr taraftan adanın en cenub 
sızn 1::ıa bulunan b'r ilm.ına bir kı. u k ş k ra~,o~1:~r~~~~~;~m~~ir~ muvaf. Eğer Sovyetlerin şu sırada Uzakşarkta mühim za doğu, ar 
le~k \')'ort, 13 (A A.> - Amerika bir k ti . b 1 d J a b .. k .. Af . k h 1 tebıı~ Devletleri Bnhr;ye Nezareti bir UVVe erı U UDSay 1 apony ugun U ve rl a cep e e• 
8da!a n~rcderelt \\.ake - ve Midv.ay harbe teşebbüs ecemezdi 
ıo. ın tında bulunan ıtamlzonlarının hl • d • t 
~r, ~~~~~~~te~~;·u~u~tm~~te ~~~:: C "Son Posta,, nm denizcisi yazıyor ::::J rın 8 SOn yazıye 
lır beranntta bulunan Rutvelt bu ada . . . YAZAN: 
61 

dakı tuvvetıerln ptk mahdud olma Amerika ile lnııiltere, Japonya kale halıne koydu. Bu lımanı~ hır E 
y~ ~~men vaz fe'erini muvalfakL İçin ço,lt uzak hasımlardır. Amerl - kus\\1\1 vardır; suları çok derin ol. mekli general K. o. 

e tfa etukler·ni söylemiştir. kanın Japonyaya karıı en yakın üs. madığı İçin kış mevsiminde ekse Bir harb Ufını hercU merci ve 

J 
0 sü Havay adalarında. lngilterenin 1 riya don~r .. Bununl~. bera?ve.r, ?~n- mı.ıhtelıf . hUkümetierın siyasi d'U. 

aponl M lak ise Singapurdadır. Buna mukabil, ma mevsimi uzun ıurmed ııı~ ıçın, rumlarının tavıızzuhuna a!d karı. ar a a Rusya, Japon adalarile karoı karşı~ Rusyadan Japonyaya karıı yapıla. şıklıklar arasında Japonlar ıo Bı. 

k•• f ya duran geniş sahillere ve hatta cak bir taarruz hareketine çok mü. rıncikdnun aUnil de boş durma _ 

Or ez• d k• p· ·d b 1 mıştar. B~ncıkdnunun 7 ncl günü 
ın e 1 1 nang Sahalin adası üzerinde müşterek ııaı u un ur. Havai adalarile cenubi Cın den z. 

hududa dahi $ahib bir komşu mem.. Filhakika. Vlad ivostok havali - sahalannda donanmalarile yapmış ada . 1 tı·ı le"kettir. sinden Japon adalarının en uzak olduk!arı şiddetli baskınlar nctı. 
sını ışga e 1 er Rusyanın Uzakşarkta vaktile iki sahilleri 800 kiJonıetre kadardır. ces!nde elde ctm ş oldukları ilk 

\ri.şı .. büyiik deniz üssü vardı: Biri Port 1 Daha yakın noktalar da vardır. muvaffa.kıyetleri büyük br lilçU 
teZ!rıd~ 13 <A.AJ - DUn Malakıı. k<>r. Arthur, diğeri Vladivostok, Bu ı ki Bizzat Tokyo bin kilometre kadar dahilinde genlşletmeğe u~raşm14. 
~!ar ~~:.;~ Pe~ıon~ ad;l~~n~n ~~- üsden birincisini 905 de Japonya I uzakta bulunur. Bu mesafeler kü - ~~r~:· lk~~d:ı.~fı~~betle şu nokta -
~ltnektecıir. VıŞ~e ı.s::re ; k • 1

Ka - ya terketti. Sonra da bütün ~uv.vctj çük olmamakla beraber. bugünkü !Devamı ~ lrrl sayfadaı 
\'~in idare ettiği c:n ıa!~~u <i~: ve gayretini VladivoJ,li9+;~a ver~-rek tayyareler için katedilmesi güç o • \_ J 

etzneılc,t«iir. orasını mühim bir 3'niz iC;ıü ~vi. (Devamı 6 ncı scyfada) ~-----------~ 
·r' -.; ., . 

#t • .. .. "" ,. . 
-~ , . 

Fuad Ağralı, bundan sonra, mem 
]ek.etimizin iktiaadi durumunu ve 
dünyanın iktisadi vaziyetini anla • 
tarak Türkiycnin zirai ve sınai ha -
kımdan nasıl çalıştığın! İşaret etmi~ 
ve sözlerine şöyle devam etmiştir: 

« Zirai istihsalatın artması hü -
kumetin başlı~a ehemmiyet verdiği 
mc.selelerdendir. Diğer taraftan 
devlet elile yapılan İstihsali geniş.. 
!etmek İçin de bütün tedbirler alın. 
maktadır. CDeva.mı 5 inci sayfada) 

• 
Mallye Veklll Fuad Ağralı 

Ingiliz takımı şehrimiz e 
ilk maçını bugnn 

Galatasarayla yapıyor 
lngilizler hücum hattında bazı de?.'işiklikler 
yaptılar. Galatasaray, Ankaradaıti maçı 

tesadüfen kazanmadığını ispata mecburdur 
J' azan: Ômer Be•im 

lYasısı 1 mcı a;ayfacl.al 

N akleden: M uazzez 1'ahsin 
Saf ve sarsılmaz bir aşk, içli 
heyecanlı vak'alar ve güzel 

bir me .zu, 
bir üsiiib 

(l, __ ç __ sa_yf a_ıa_,,rda_o~ku_yu_nu_z_~J 
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I
. Tasan-uf haftasının 

/ k gününde 
.. Düşündük 'erimiz 
\.. Ekran UpHrıil~ 

T uaıruf HallaslDlD ilk sününcle. 
Gcliti güu.l bir k*antaya giri

niz. Garson hemen büyük, uzun bir 
hste 11etirir, şöyle bir göz atınız. 

Yemek; çerezler, çorbalar, kızart 
malar. soğuk etier, 1ebzcler. bal ık.. 
)u, hamur itleri, tatlılar, mey-nlar 
olmak üzere en aşağı 9 sınıfa ayrıl
JD"ştır ve her 11nıfta gene en aşağı 
beş cin.hı adı yazıhdn, yekun 4S 
eder. 

, . -
• ~-; • ' • ı. 

Birincikimm 13 

Sabahtan Sabaha: 

Hadiselerden 
Alınacak çok Önemli 
Ders~er var 

Burluut Cahid 

B ir hafta içinde dört bü 
harb gemıııi belki de o ad 

hiş h.tuyalarmdan birini b le a 
lerniye fırsat bulmadan battı 
Bir Amerikan. bir.Japon ve ,kil 
gıliz dritnotu bugün Okyanoslar 
altında istirahat. halindedir. 

Bu çaptaki deniz kuvvetlerin" 
elden çıkması bir tarafın harb ın" 
vazenesini bozacak kadar müh' 
dir. Meseli İngiltexeııin bu aya 
ki cüzütamlanndan biıiaçı daha 
elim akıbete uğrarsa deniz hakiırı 
yeti telhlHteye düfer. Ayni tehlik. 
Japonya ve Amerika için de bi 
dir. 

Garson masanızın üzerine yemek 
Hatesile birlikte bir ekmeğin dört.. 
te birini de koymuştm. Bu ekme
ği bitireımİyecek. l>ir ~aanl ye
dikten sonra bırakacahmrz, lıırakL 
ca~ nız parça da 90uğa atılacak.. 
t.ır. 

Fakat haftanın ba 90n deniz b&,: 
Bayatta. Y&PllUf olduiullUIZ hesablar Jaer vakii Wru oıkmaz, yanlış bir &ıer iıl8aa irin Jllil:llerek 1ı1r tebllke Tanhr, adına J'eis w kitblseme ile. diseleri yalnız böyle bir tehlike ıJı.. 

harekeUe balunduhnıwı. hata • .Ulfimlz, kayllıa uiT~ınız zamanlar Jltllr, aeae Jaa hlsao cin -~ bir •11l'Yd nnlar, onun adına da timalini İspat ebmekle kalmamıştlf Tasarruf Haftaaınıu ilk g"..inünde. 
Daha miaimaıi. dimyanın her 

giin biraz daha !lÇ kala.rak ya~adığı, 
tar hinin eo s•k~ntılı hır devrınde, 

ol.r, Jı.ua dıılb fftası din tlll'atum• felılteea sar~ YUl7dler görü_ aw_ lalılr, '" bhn9eme dadJir. Asıl dikkate çarpan taraf bu <iö 
lbr. Rimn kirt yanl1' ltes•l:daıı da, ,....... baftWten ile, tdalille ortasın.. lhr stih ile mtkebhtt olan fnsanm kaza ven bbahat eser'i olarak içine büyük haa4J gemisinin de gene keO-. 
dan ela ~anm dalma mtimtiin oldutaııa 11JU1tına,yalım. döştiiiii fena vaziyetten her vakit ku ·tulabileceğl muh.a.kkaktır. d'i ayarlarındaH deniz kuvvetler 

·-;:·;.:-;;:·;-:·-;;· ... :;;:-:;;·::.;··:,;··:,:-:;;,:·-;·;.··;;:-;.:·,;,;":.:;··;.·-;;;,:-=;;;:;;;;;;;:;;;-;;;;;;;::;·; .. ;;.•::;;;;;;;;;-;-:-;::··;·-;:·:;;:;;:::::::::::::::~;;=======~~=====' tarafından değil bir iki tayyare ..-: 
Her vatendafln sözüne çarpan 

hu manzara Türl yurdumlll UJJL 
)aJtığı bübün güçlüklere rağm~n he
pin\i.ze ayıl ayrı gurur ~erehılecek 

bir müşahede olsa da yer~izdir, . is. 
rafa deli!et eder. Kısa bıı emırle 
derhal günün ieıek.lcıine uyaun en 
&.flli haddine \ndirilmelidlı •. ~ 
mek her miiş.leriye ön~d~i~ı hı. 
tirdilcçc dilim cıilim veııl~ılir •. n 
liatedc her s'.nıf yemekt-en bıı, nıha. 
yet iki ad bol bol yetişir.. . . 

[ Ş h . D a b e r I e r 1.· J rafından bat·rrlrnış olmalarrdr .. e. _, e 1. r dan evvel Biamark narh gemı•lll' 
de hava kuvvetlerinin hatrdıkla 
hatnlarcladır. '-------...;ı...-----------------------------------·.,,,~ .. ~ .. ~ .. ~ .. ~.~ .. ~-~-~-~ .. ~--~-~-~~-~~~-~ .. -~ İşte hadisenin üzerinde durul., 

Yardımsevenler Kurtuluş vapuruna uı·zıı· ~ cak. tarafı bu.dur. Milyonlarr.a liıt
Üç aylık maaş 1 ~ .. ::'.:!~i::~!:'~l:":':;.b~d'!i 

Cemiyeti faaliyetini o.ıarak paket veren alanlarla ask9r . ~ü:.uı;:~rr!:ln:İr~r::nz;;':t 
genişJ&lmİJ8 zııhlısı hava hücumlarına karşı ~ 
karar Yerd., ıı·man memurları ai:eıerine basma =~i i~r'1~~~~ !:i~~ne~~!n;~~;~~eıı: V azifesnk Milli Şchmızıa de, 

Ba"'ekrfonizin de her fımtttan isti_ 
fade ede~k. ayrı ayrı hatırlamkla.. 
rı. 'htarlad;kları sihi .taarrufa ua. . Stılı pnü bitiin ceıni;rwt aza. 
mi ,·ayet gö.tem>ektı~. • '•ının İftiralrile bir toplantı 

nu bu allihlarınl bile kullanma~ teyzl•atl fırsat vermeden 'batırdı. • 
itin aekerlik tarafını bir taraf• 

YuıGumumn ~~ ıçın~e. ya~a- ,.~ aJwre heJ.iye ...,. 
mıuı. fıarb alemın n beı ;kı latba L!__ d eılili70" 

Yun an is tana bu defa 200 ton yardım eşyası 
götüren Yapur dün bu yüzden geç kalktı 

ile de doetça münuebetlerde b-. ..,.. e~ 

lunmaın, .mıuvaaala. imkanl~rını el' a_n y dmllC enler Cemiyeti şehri. Ywıani.tam. yardım evası gö -ı larına yarcbra etyası göndermek İL 
az çok elinde ~tm~1• nıhayet bü.. • ~· ~ faaliyetini' esasli ı türecek olan Kurtuluş vapuru dün teyenlerden aıııcak 600 taıaeainin ı 
tün bunları·n .iisluncc oLuak kendı ~tek:.;: :.iyeye karar vermiş. •~am Nal . 1.8 de limanımızdan mü.saacleai selmiş olduğundan _bu 
kend's"ne yetişecek durumda olma- · n__ _L_..ıt ··nümüzdeki Salı hareket etmift,ir. Saat 16 da hare- 9eferde ancak ~ qyalar gönderıl. 1 
sı sulh zamanlarının flayatını yaşa- ı .. .• · tin bütün azal&ıJDJD ıı;e etnıesı azım gelen vapur gum. Jnlştır. apurun götiird.üp emtia • ı. ıur. ov m--o.a o iL t . IA .. · · y w • 

makl:,iwnıızı icah ettumez. E.sen ~unut. ,_ · ceınl Tıyke i deki merkez bina- rük muhafaza memurlarının gemi. ·•in hepsi 2000 ton ladardır. Di ~ 
lm k i her b lh iş ıraKI e a s m 1 rılz.n. ' L L . ._ "L' • f L f 1 baro le;. nde cı .ıma a a er au J 1 d h' tvplantı yaprlacak '\ie ye.. iye . ız oıara.ıı; )'1.ilr.tıacn ııı~ı ger tara tan muna aza memur arı 

snnanrncfa da d~ğıliz. ı:ıt t~'rl aJ·nacak kanltlar '\le_ paketi miisadere etmeleri üzer;ne tarafınôaA yakala.aa 1rayıiaiumi 
S lalı. alunda her an her tchl"keye ı kı _ır e~emiveli n' ıehrimizin 1 l geç k~ştır. Gerni Ankara.dan ge.. eşyamrı sahilblerf olan bazı liman 

kaqı koyabilecek kudrette büyük i.:a::.ndr~ki teşk ı liitl lamamlaıımı1- le.n c:zn~rle sa&t 1_8 de ~t'.l:et ede.. memurları hakk?nda tahkikata baş.. 
h r ordu bulu~duruyoruz. Bu ordu- tır. Ayhaiı.ndan ıtLbaren de ~u t~ Lılmıştır. Yunanıstandakı akraba • la.nmııtır. 
yu her g\m bnaz daha kuvvetlen. ,lilat ııahiyıelere kadar teimll edı.. 

r.;ı.:111~~iriyoruz. bu yatn z müh"mmat ~r- ıecek.tir. Hükumet keres:eleri Maarif Vekili yann 

Tevziat için günler 
ayrıldı 

Btimer Baak Y .. li Mallar Pa • 
....... ~•em.alan, &t. 
&yJ)k maaş alan1an ve yanlım a-ö. 
ren sker aUf'ler:ilMt ıevzi edilecek 
yedi. ıneD.SllCai için aiinler a;rrılmq. 
.... Caı1uah gibllerl il:IP.den ..... 
Bo a.yhk maaş alanlar, nüfus ili .. 
jıdlannclaid kuponlar ve maaş c-iz.. 
tlmtlutle Mr&de ft (1..... g1kıleri 

bırakalım. Yalnız badiırenin müsbll 
neticesi üzerinde duralım. H~ 
kuvveti hem taaıruz. hem müdaf•6 

silahıdır. Yalnız Lavada değil, ~ 
nizde ve karada da batlı başı•~ 
bir eiWı.tir. Bu ttilab gittikçe incellı 
yor inceklikçe daha tehlikeli ~ 
yor'. Ne tankları durduran ?ehirııı: 
ne ordulara el bağlatan denızler. il 
de ~tli müsta~kem. me.vkiltJr''ı 
nihayet ne azametlı denl2' eıderlel 
tayyarenin uçuşuna, ini,ine, vu'j: 
ııuna le.ar~ duramyorlar. Bunu Y 
nız ir.onnay heyetleri değil, beş Y" 
&mdaid yavrular bile anladı. Ha.,,.. 
Kurumumuz edebiyat dolu konfe<-

- _ı_ sıüıml'" -·•afatlı n.utulclatlt ıa-rı. U. - a-
'.'lr"ç b'r harb masrafı demektır. Dıger taraftan Kızılay şubeleri 

fa . k, .giyecek sarfı da ar~- ve Yarclımsevenler Cemiy:ti~in almazsa sahiblerİ Ankaraya avdet 
Y Y daha fazla da artabı- müşte.ıclk. faaliyetle askerlerımıze l bil kl ed• 

~ ' ır. y 1 , ~~ memleketten kışlıl hediye için toplanan eşyala - aa a ece er ıyor 

öğleden sonra asker aileleri .-ene 
ayni şekilde ve yardım vesikalarile 
bıhtate mibaeaa& edecellJudlr Ye... 
ri1ecek mallardan basma 36 lturuş, 
...-CI. M' "· ..... 
26, Kayseri b"'zi 35 ve lÜn çilesi 82 
kuruş üzerinden satılmaktadır. 

moClasl ge<:miş oasmaka1tp proPkı-
ganda vasıtalarını bir taıafa brra_ 

I Mah ve sadece m son bir haftan!• 
\... ............................................ .-' h~diseleTinl dört satırla hül~·a edil' 

lır. Buna leketin r n ikinci partisi alakadar makam.. Hii.kAmetin eoa Lir karan üze _ Şduimizde bulunan Maarif Ve-li!:: ;Tıau-a. c., ııe.. lar" teqfim ediTmiqtrr. _ _ ıine ellerinde kullaııılmaıaıt- keıa.. kili 1-lau.a Ali Yücel dün öğleden 
~~ittir. Üçüncü parti etyaların da ona -ı•e hulwıanlar birer Deyaaaamc ver- r MJllD ~ rta ted isat u -

nı lak lÜ2111JD9 söriilıaİyen. alın. müzdeki hafta sonuna kadar ee-Yke- meje mııedbu.r tııbılma,tu Bc.Janaa... nıriidürii H ~ d bu~ ~ 
Mut k ın.:lımaz zanuet duyul- dilmeaine hatlanacaktır. AırkerleTİ - f me a ın .betinde Resmi Gazete ile mum A •~ı e . u~ 

JD991~ -:..el.leyi aı.-k. ayni miz için halk ta.raftndan Kızı'9y ve T ydil k be .. _dd t 
01 

bide Vekalete baglı muhte)ıf nıu
lll~ u mutlak lüzum ve aantret\Yard:ımcevenler Cemjyeti f\lbeleri.~ ' J an e ere -~ gu~ mu e. ~~- es9Cselerdle letkilclerde bulwım111 • 
snacldey• d L-•b· .. ltem sto ._... - ed'l 1 '- da Sö kılmıttı. Bu mudd~ evvelki gun tur. Dllll·· B--;.ı·tıo.,ta ,_! ... çocu;;.., .. ölü.. ı.· ı1- .....an aı ne ne u:oerru len para arra • b" . elle "JM:l l "'FA.-.. ıo"" o-· 1 1~ ).erp de fiatın J6be1- merbank ate~lerinde muhtelif cln9 akşamı ıtmtt v~ ~~ e ae~~e . Ha~an Ali_ Yücel bugün de Ü - mile neticelenen çok feci bir tıam-1ııa • .Leıb olmak demektir. En yün eff'a hazırfanmıtatna derYam e. bulunanlar ya Fıat Munıkab~ Bu - nıve..ıteJıe '18"'l:Jaıak Talebe Bir- vay k.azaa.ı. olmuştur. 

Bir yavru fran1vay 
alt. nda iktye 

bölünerek ö do 

k~en - 'büyöiümiİza ka.. 1 cl'ilm~ted~~ . lrosu Şefliğine ver_a ~ahalli ıdare- liği te,kilitt etrafında alakadarlar. Beşiktatta Halilpaşa konağında 
..1 '-. __ ;_1;=-. ,.aklatan taarnafu \ Ô1Pendığhnrze ~re K111 lay • - nin en büyük amırlığıne beyıuına- la tem--'-_..:ıa L_1 ___ J_L.__ oturan Hüseyin iımıinde birinin 7 
au naauı.....,.. w • • • l · ta ft d e:._ _ . . ~ ---- ao-nra keeııılim kaaaa yapacacuı. ~ne mum• mer ezı nt n an ~" • melerini vemııılerdır. Ankar hat~ ed · yaşındak~ kn:ı Nuray konağın önün. 

·•· ı~e iater hlemez kut1laJtı. banka aipariı edilen Ç&ftlaflr t•\ı 'llL Be l imdi bir elde Jarm aya et ecektır. deki tnnnay caddesinde kartidan sl..tiiımı~ . . ancak b ların-m her biri l60 pr lr.'llnlfa -.ı yanname er . ' Orak 
~ imtıU.ffd~HllDl tl t bil~ olmaktadır. Bu ımretle &eınln Hl -ıtoplMıarak. tasnıfe başlanmıştır. Dün mahkum olan karııya &eÇCrken, o •itada t öy 
•yede muva &&.!yete a a a ı. len yün e,ya hem daha sağlam. hem T~• bitıllCe balk.;n elinde ne istikametinden gelen vatman Nu -
Tfz. . , ,. . de da"a UCOZ'll ma} olma)llachr. llÜktu keıe.te b.hmciuiu kafi O,. muhtekirler rİnİn idaresindeki tramvayın a}tm-

Mitft Şefrm zin l2 yıl oftee tee • Geçen sene olduğu gibi bu sene larak teabit eclılmit oJı.nacaltır. Bu . . ela kalmıştır. Tramvay çocuğun vü. 
ett"ii 'bu Hafta yalnız t~anuf de- de te!hriııııiz.deki k. z mekteblerinde aıallar hiildlmet larafmdan •tln ._ f.miD.Öllünde çıvı ticareli yapan cudüııü belinden ikiye ayırıntı ve 
fil ayai •maıub da yerli ma~ın asl:ederimizc kar bati ğı, eldiYea, lınmak iıteııirH on &tin içinde tel>. !Hilmi ile müstahdemleri Ramazan yavruc~ deı~kab ö~~~ilı. .. 
aüriun8De.. tanıtıllllU~na. tepılden. yelek wi),i yün etya bazırlam1ıaia lipt yaptlacaktJ:r. Bu. on a• kın}Te Tevfiğin ihtrkar yaptık:larr tes. H&diee adlryeye 'bıldı~ilerek. no. 
1rıesine haaredıhnl.ı b r Haftadır, ~e başlanm.lştır. Ge teblipt yapılmaclıiı ıa&airde 1Lit edU:mit ve yakalanaıak adliye. be~çi m.üddciamumi Fertdun ~aga-
ilkı ile aonı.nıııcuıııa anuında ceç_raıı ,... 'inal sahilblert 'k.erestderini i.tedik- ye verilmişlerdir. Su~lui.rlD cluıu1- ma tahkıkata el. koymu,, cesedı mu. 
olan zaman yalnu 12 sıe~en 1~- Ortakö,-deki ıoypnculuk ha- lcri gilbi kullanabileceklerdir. ma~na babn asJiye 2 nc:i ceza ayene eden adlıye tabibi. E?ver Ka-
Tett' r Fakat bu 12 N:lle ıç1nde vu.. diıeıinin fa ·neri rnahk . . d . h "k!> d 

1
.
1 

rım defnine ruhsat vermıştır. 
• . . . • . . • emesı netice e J tı arı e ı -

cuda ptıJ'tbıldıöls ~~ 'ba~k nıo ~e:- 1ti .., ert'l!l. Ort k.ôy sırUannda Askeri tıbbiye ve fen lerle sabit görmüştür. 
Tecesini We çu1n1cz ıynıetıaı eür'~'1"mıe 1> r ser suntl.U v:a:t'ası H"bni &o li ·w • • 

bugün her vakitten fazla ölç~bilr~ olımJD. ~ ~hlS uraf\ndan blr o el_ fakülteleri tacını1or ra ' .ra. diııeı~ 25 er h. Valinin tetkikleri 
en.on lQO.ll lira.u ıopla a ırılm;ştı. Y- para. ceza~a :ııaalaum edilerek. 

10~ anlekettea m•tu Ü2eıe Bu tıDYVUMuluk. vakasına el koyan Beyaaıddaki Askeri Tıbıbiye O. ay.~ıca diik.kanTarınm da 20 gün 
..,.. • • r ~ fail olarak ıe~t. ~· tof&" lul Ank nakledilmiş muddetle seddine k .. ıetirtmdkte olıdugumuz malın az~ : Iıa'Yd.arla Uç arkadaşının hldlseyi nı1J_ un~~ aıaya . . O- Asliye 2 Dei ce:rar Yerm ıtır: 

Vali '9e belediye ııeial doktor L0!1l 
Kırdar dıilın Gur bulvarmda tetkikler 
yapmı.ş, burada.ki inşaa.tı gozden ge • 
oinn~ir. masına nlme11 v.ta.dq Relle ıyı t!ıe.ltlt "8Ş'aY'a lıar,Qkluı ııfticNlne lan Gultıane hastahaneaının l»ulun- bundan 'beşle d"" a mahk.eme~ı 

ı inmittir. tem :ı: ,;'y"m:n'pir, iı... ~ n bil ı.urC'tle SUÇ!ulıu-m araş ~ duğu binaya nakli kararlaştınlmı1- ten Aksara;da IJJl a'k"""'•'!-r~ bı.. Fahrettin Kerimin konferanaı 1 
y duyd~ğu mallar n çoğunu ko. bn?masına teşebbft& f!Mt'.,tt. ur Oııinraite Eciebiyat Ye fen Fa.. bak.kal Al' m~ •ma ıl.tikt.n tıyaç bulm kt d r, çü Tıı:ii l>ütüa Raedeld ~öylerln" frar etUk1ert an_ liiİ I • d T inhida •. l yapan . ı, SLrkecide 'bak. _ Beyotlu Halkevlnden: 

layhk)a a ~ • ona laşılan Raydarla at"kadaşları vukubu_ te err e. .matı . m se~ : .kal Yorgı ve Sultanhamamtnda bi 1&.12.Ml ~embe gttnti saa.t 18 de 
bu mallarl kenclım z yapty z. . lan !.$'ar ~rine mahal t zaı>ıt~ ı ta - len ~Vcnccıleı::dek.i Z&?'nebkamıl rayı fazla fiata •tan tiitiinc:i.i Bed • Hallkevlmizin Tepebaşmdaiti mettrez 

90& de AYU9lur31aya . ~yk.otai ıatmd&D. JJ&kalp.nmıl]a.rdır. lonawından A.k.eri T~ı.ye Oku - ros haklar:nda da 2S 
1
. • bl., ... nwta Prof. Dr. Fahrettin Ker m 

• . f •• ı_ l ı • . er ıra para. ruu.- ,.__ hi hA.o · 1 ·ı· ettii:.nlZ zaman es-z JL& m 1 ~un bWundugu bınaya taıınacak. cezası ve 7 er gtin dükltin . ......._y ~afınde.n cRu ...... se er> 1
1an vatncl•ı eğer Jaa ya111cw .. o aüD ile l.ıciin arulltıdaki farkı tır. kararı venniıtiı. •eddı lllımmtlllda nd1b.&aı bir konferans ve_ 0 aD __ • _____ ......... -... ....-.rla DNkayueleyebiUI', fakat bu rilecekıtlr. 

.... - gurur lb"zi yapılaııı yeter bulmıya Kcınreranatan aoara Halkevimlı TrL 
· • K aD.._ b" 1 ) Yosu mutad konserıo1 verece'kt r T AKvfM • J lilC1 • .... götürecek değı(d r. Bı lUis yahpa 1 - 1 S T E R 1 NA N, J1eıbıa Kelebillr. 1 
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1 u. 

c...arMal ı.e...blyoruz, l>'lhuaa ı'm<l' daha ~rlllı. ifler! 
La ., • Y heaal>l yoruz. ~ hikiaeti laaı~ ltiade 'il.. aaıımm nüfus sayımı olduiunu san. -

1941 Harb kaç yıl sürecek? Belli de. ınumi 1lir 8'YID1 saJ9Qa karar vel'.. IDQ1JlJa. ~ır, t&vic;re hükumeti sa.. Askerlikleri tecil 
Z"lk d i ~ y C>ll J lt ha a d ha faz. ı11.._._ .... bici veya erzaç memlr.kııtl.J kaç ta_ e ı·ı ı 

1 a ~ ra ylrm yılıı bile gö e alanlar var. ...:.:.::: ~~~ n~ ne ayakkabı. olduhnıı bilmek lstiyur, . en memur ar 
ftA 6 Gördiiiinıib ek kler mtz tamam. " ıtc.ııbıde ...- :aifu.n mit.tanıu ııaemleıkeıte mevcud ayakkalularmı 1 iltei Tllm Arık. dall'ftindeıa: 
... 12 49 lamak çtn mul:ıa eben n b'tmesini &'inü riDine bilir, •:I'• ;ııaPIN.)a sayacaktır, bwıun için ele satışı 5 Fatih, Eminönü, BeYOğıu, Bet"lttaş, 

b kilyemeyiz ııelecek yıl obür yıl. ıa•bç delildir. şu ı.aı.ı.t 71'.-eai• &im için yasak etmı,tlr. =~· Sarı.ver aSkerlik şubelerıooe 
Matff Altonnt Yat.ı daha sonrak Y l bu efe 1 r araıu.n. J $ T E R 1 N A N Mualllm ve adliyede, veso.Ir maka 
S l .J. -'• D. 

5
· ı ı>. dan maddeten mümkul'll olabilenle.. matta istihda.ın e::lilereıt, tecil v; 

12 os M. 11 16 U 111 20 ri Y•Pılmıt klmabdır. IS TER 1 NAN M Af se~leri tehir edilmiş olan Yedek sü 
7 27 t '' U 1 19 > / '7 1 / baylann icay]dlı olduklan §Ubelere ıkı 

''o:::ıa!:=-lı-ııiiıı::ıcıiımlİıc-'~ (!7/tuJijHf. ~Q/a{"ji.l "- ııUn sarfında m.ü.ı:acaat ederek mem~ ~ r~tıer · ' 

bütün "1-belerine dağıtmalı. Bundall 
daha tesirli ibret levhası yaratıl ... 
maz. 

(JJUt"han CakU 
--·--·--······· ..... ................. -..... 

Şüpheli bir ölüm 
YW<s~i mmeYı haVT;; 

sında kaPIClhk 7al>&3 S&Jib adın 
b'r şahıs evvelki gün odasında ölU b; 
ı~nımuştıır. SllPhell göriüen 6lüm : 
,.,, fında tıaıbltaca tahkikllıl 7apı?mak 
tadır. 

RAl>YO ] 
CUMABTESİ, IS.U.IHl 

'l.30: suı ayan, ·ı.as: Hatı1 ıırll9I' 
lPl.), 7.45: Ajan~ ha.i:>erleri, 8: S~ 
tonıılt parçalar (P;.J, 13.:.0; S:ı~ ~ys ' 
13.33: Şaıılu ve t.Urküler, 13.-i5: AJan' 
haıberleri, 14: Suz.nalt ve H~ 
maıkam..aıından şarkılar, 14.30: 
kara son·bahar at yar,ışlarının tan.ınilJ.. 
lerı, 14.40: Ri.yas~ıcümhur bandofllo 
15.30: Riya8etieüm!1ur fılirmon k ..,::;.. 
kestruunn Jtonsen, 11: Sa&. aı f/,J' 
18.03: Karışık şarkı ve türkü!er, 18. • 
Radyo dans orıtr.strası, la: <~ 
manlar saati>, 19.15: R.~dyD dans ,,.~ 
lrestrası programının devamı,. 19 ~~ 
Saat ayan ve ajans haberlen, 19. \t 
CUJıulal Ekon.Oml ve Arttırma KurUOl 
adma), ıt.55: Kadınlardan fasıl ~~ 
kıları. 20.15; RadYo gazetesi, 2(). : 

Muhtelif şaıtı:ılar. 21: Ziraat \akV~ 
2.1.10: D"nleyicl btekleri, 21.45: tO 
nün me&e!eleri>. 22: RadJ'o sıı.'on oı .. 
kestrası, 22.30: Saat ayan, ~s 1;: 
berleri, ııua. 22.-i!i: Rıu!YO sa on 
ketrası programının devamı. 

lstanbul borsaıı 
-·--

12/12/941 açılış _ k!l(lanış fiatla!!

OD.LB• 
Asıllıa 'fi ıta ı :ı 1 

:.ıondra ı lnerlia 5.24 
\ew-Yor~ 100 Dolar 132~ 
enen• 100 lsvıçre Pr. 
adrld 100 htMa 

Yotohama 100 Ym 
k.ruılm ıoo tsno ıtr. 

:eır alıtm lira 
24 a.varhlt bir ıra.m külçe 
altın 

12.93'11 

30 75 
:.l7.25 

385---
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-~z--~~ 
muva.f!ak o.lmu.ştur. 

Clement'nın ba.tmasının meydana 

muharebesi. 01
• n ld .. ee •• çı.Xış t.ariiıi olan 3 Blrinclt0ş:rndenberi 

Yı On 
Aiıma.n kôo;ıan geıın.lsinin aran.ma-;ı ile Umubavzl! ed.1mi} balunan ing;!lz l:ru·va. 
zörleri Dorie S ar'ın teıs:z ıŞaretlc-r.nı 

----------------------------- a.ıruıar. (Tairoa) da makines:M ıs:ıbe.t 

Zırhlısı I•ngı•Jı•z :~ ::nite::ı:::niın::::~ Alman ceb ' :;:ş v:r: ~~m:e~'.~eı~i~u:~:kil~~~;~: 

kruvazörlerine nasıl yakalandı? ~:2~F~!;;.,~;~;! .. !~~:~:; 
hesablıyoniu. Burası en k?.Sif t.ct.ret 

__ 1939 ~eai Birmc.kanunun ı 3 üneii 1'So remı&i gıüzeN8llı ve en z ;,•ade h ma_ 
il'Unü&lll · idi. .Bu t.arıh A m.m. ceb zııhlL O· ·_,. . ...... ~.... , yeye muhtaç bir alandı. 

ın t-~ '.' ~.~.11 . .- •. 1~1 -"- H.:ı. -' b ı.,~a·1 i ....,.ilız ltru.va.zör!er;ne yaka....a.ndı. • Kc:mı•.1\AIVr rw.:na emr n ... .e u...... • 
1 t.aribtır. l.9H ha.rb.ncıe .. perı J.rli,l~ U.. ~ a.yrı ayrı do1&;.nıalct.a olan gemile. 

ve AIJnıa.n clenız k.ı:.vve•!er:.nin i~k. çar_ . • .• llJ# •• Nll Rio de Lıı.plata :a:zınd.aıı 150 mi:. 
PlfJtn.aaı idi. •····o )t ....... aç!k a b·r rand w noktn"ırıd.a t..cp.an_ 

lt\tırlardad.ır ki ııeçen harbde tn~i- <.. .... 756 6.S~ ·.. ma.k . emrin.o verdı •. 
llaı.erıe AlJnan~ ... r ... d bJ'"nç d.ı!a ...,. Denız mulıa.reb ~ın cereya.n ıt.ar:ıı 
<!-' - a .. 11s:n :ı. ....,. 

1 
•: -"·" ,.ft ...... ,,,,. b 

".""z lll\Jharebe~i ol.om~ ve bunlardan 13 Bi.rin..,,......nuu sa~ıı. go...,ı;zu. u. 
iltı t.&nt!81 eene cenubi Amerika açık_ .. --O-~.. .....-... ıJ5 ı~w.. ha.va. açık~!· Göruş vaz.y~ı de 
la.rlll.da Vak! lm: ,./ 1DO • :• ...... 6 oaı: ryl ld;, Rüzgar 1':.'(lo.t.Un luf;f o_ 

B.rlncleind 0 :uştur. . .. 6. -. larıe.k ooiyordu; den :ııde okı.içüı:{ c"<:r. g -
se~cenlıı e İngı.ı,,,ı;r. ,~e~a i/ rohui' :·~ '635-·. }...LZO ıar hı1sıl oh.111ordu. lngil!z gE'mıleri b.r_ 
roneı ~ ceza.sıru C-~ .1 . ve . 0 - - 6H/,.. _,,.. _. ,. ı·--o. µo bir ar.kasına diı.Im!ş şı\rkl b.r is' ika. 
lnl!h.arebecı;e :~r.besı_ ~ınk..ı~ ...... Aja 6"'1111•- ~ ' 620 O" mete 01-ta slirar.!e ile-rliyorla.rdı. Ö11d2 
lııl«nan , gılııı amıraıı . ' . • ..!Jf 614 AJax <komodor CHarwocxn un bulun_ 
nı.u~ı .~raf .. Von S~e.enm ko_ ••••EJ4.C"'"'" · duğu krıwamr> rehber gem:Sı idi. 1_ 

1 lisı.tln kı."VVtt.teki Alman k'11Ci gemi Ach Ue.s i'~Unc!i gem 
ca ~erinin kaı'Şl'1Dd.i kahr~a;ı- . .lluh~rebe saha.s_ııun, va.ziyetiııi &'östeı-lr kroki Exeter ıdı. 6.14 d~ s~l ro.'ra.flarında ye 
birl'k.te uharebeden SOLl'a. g~ilerilel Fa.kıa.t bu ikincı Dün.ya Harbınde1 şı.ldı. B.Pee ceb ıırh!ısı ma1ı0t ve leYa_ j b raz geride ufu:Cta dııman görü' muş_ 
~llzlbu denizlere ırOOlil.:m~ür. sene b&l'bn Wt senes".nde yani 1939 da ~ı A1lmark U> ıremisinde:ı te._, tü. Bunu tah:k ke yol alan Exeter ı:ceb 

llil'ar ~ d~niale b.r. ma,,, 1lb yete tJ.pıkı l914 de olduğLl. g b! Al.~an tor_, ına.mııyordu. c;ı~en hıarbde Alm.anlann j zı:rh.ısı o!C.uğunıı zannecl'yo. um ~.-a. 
ra i? daıına kısa bır ~~n son)san gemilerinin fcı.a.!:yet. mü.ttefık ve bu uzak ci~nız.e~de kumıus olduldarı retillı ~rm!.ş ve tng 1 z g" nıl .. ri de a_ 
bun C.aoı alma~~ unu'1D$.z.:ar velbitar&f ticareti '<.e'hdıd ed yordu ve. bul ikıı:nıaJ. men.zıl teŞ4illtı p~k ~ıkkate ıa._ zam1 sü:ra.te geQrn "'ı< ,ç;n de ha.! hazır_ 
da "Unla den.z ba.r..hınde da ına sonun_ defa da 0 zamanki kor;:.a.n g.:m.ler.u n yıık:tır. Bu defa da b:.ı gemı muayyen lığa başlıam~lardı. 
terl:1~!er oldUıkiarını gö.;termek :S.L.ıaxn.uıtanı ol.an aı..ııiral Von Spee'n;n tarihlerde ve_ m:ı.syyen n-.eo.•klerde ceb B.r g'ÜD evvel lagl! z kruvazör~rı 
~ ~ bu h.aı1>de CHood> ·.ın bat. i.sınl t&rar ağı.ı.'.Ard.a dl. Ceb zırhlısı: Zll'hl:ı.sı ile b r!eşıl'or, levazım V" malı_ m~n b:r randevu nrııkltasınd!l. blr_ 
r-a ( ~ ınüteutb kw\ bir r:sma.n son. Ora! von Spee a.dlı konun gemisi rukatmı ikmal ed.:ro~·da. lQlem.entJ. ıe:şmı:şlerdi re komodor, gemi tomu_ 
~nı Blanaıir:) ın Akıbetini gördil..lı::. Ge. Aıt!ant.iA'i :ııa.raca. ke&yo;."Clu. ten ronra oo•ırııan dör~ geminin mü_ tanlarına talimat verm: ti B m<tıı: 
g~~ ~Lırıla.n Ark Royal ta.~a.re 30 Eylftlde Qleınent 

1 

İn~lliz t::.axet Toet~ıtı d.a.. Aiıtma.rka gı>çlrilınt{tir ki cK.at'i neticeli topçu m rofesine g:rıl_ 
tı g lll~ .ınılıta.nıını da gene dcnıY.aL gemi.sini BrezllyB sahıHPr: .. açır:ınd& ~1iz Admıraltısı boo1;1 uı.ım zıı.m.an ıınes.l ve bu mesafe.yl mu.h\lfııııa e1m~ 

Gec eınJaini iınha etmeltl.e aldılar. po ~mbıılaıda batırdı. 7 B rınclkşrln... ötı>eneım.edi. Oec:k:mş o malan dola"°''- şa~le her gem'n!n hıı.rcketlnde ser_ 
sfkr , en barbde de İngiliz bahriyesi d en.A_ş.1 gem's!ni, 9 Bir'nc..teşr~ sile bu gemilere zayi olmrnı naz'ırile bo.st o'.ması» söylenm'..,tl. Talim tdile-:1 

~&.le ha.rekete t;eçexek Koronel nıu~ e , ı ... ~ ....... gemis'nl, 17 B:r·nc:ıteş_ baıktldığı:nı Adım.lraltı anca.'!c 6 Bir'nci. bu tı~eyi Wl.•'bi.k etmek lizere. İngı_ 
in . k. New on .u\:1M.7U B' . . k ... _ .. n '1A- •. ·.~· . . rlil ı,·n; ırUn ıntik.amını bir aY se ız d Huınstmıan ıFm's'.ni, 2.? mncı. ...nı..wu.tı. J ....,, evını~ı. ı z gemileri şmdı sınan gem sı · 

Uı.rı ~ F'a.lkland açıklarında aldı. ~de Trevan;on gemisini batırdı. At.r:lca. Shell'in b.<ı.tmasiltı H'nd oı:_ her iki yandan b'rden m ılınr bc-y-e c 
~ı ;rtn ele ır::-ç;.rmlş oldukları At so.nra ümid bumunu <iole.şa_ yanusunda bir A1 mıan Ct'b zıth,ı•ıoın bar edece4d~rdl. Gnıp tab ye.~· ~enllen 
ra1ı ~frea!n.'.n yardımı ile Alman ;ami. ~nd denlz!zıde Mozambi'.> ıaçlk·la_ bulunduğu anlaşı!ıyo,.du. Fakat bu .At~ bu tab~CY• A1manlnT bu h<ırbd.n e~
~~:<iatılnıış ve bu deb G1·a..t Von r da 

15 
tk1nc.'.~~r nele Atr'<·.a.Shell 1a6 Ok:yanuısunda harek~i.t ya[l&n ge_ vel ta1:m ed'yorlardı. F3l~~~~ c:ar ~ır 

~~ ın <kniz kuvvetleri üstün kUV- rın tnefti.z mMrl: gemisini bat'l'dı. mi mi idi? Bu da anba~planıadı. ki ilk def.a b':'- tably .rl İı g · zl r on.a~ 
bul İngiliz femi1erın n kal"'.,lSlDda ad~ Spee ;1emisl, Avmtraıya ıti. Dorie St.ar'ın balmaı;'le Alır:enlera ra kıarşt tat.b 'k e~ ycrlardı. 
t~~lardı. Alman denizc!1eri de ııu üzer'nde uzun müddet h:ç s:ırı..11 m:\JO{aye~_as ede. . P" 

ı>eı-. •. ~lt>l Amerikanın garbında c:aret yoı tesadüf etmemesi d.Qlsyı_ (1) Bu &'emi mulıi.t>llf renkhrc bo. tng:J'z .krll'V'azo ... len, A~ax '~ Arhill r 
hı€~ çarp~ralt ö:mesinl b'len ~ r gem.:ye Atlas O'c..vanusıına ıreti. 2 yanaraık muhtelif de,·Ml"'l"io b..ınd ra... sekizer 15 santımet:eı c to:;>, Ex~tc 
rrın 2 gl!QıicUeri g bl cenul:>t Amer!k.a_ sı:e. teıkl'8r ela Dorle St&r ırem'sini 1arın.1 taşımış ve nmh~lif isimler al.. a:t1 20.3 ront mrtr 1 !ı: top taşıyoT:ar_ 
~nlı !Ja:1'1nda Alman deniz tarih'ne '?Tınc~l~ ıem',sini bııtırdı. 7 Bi_ tında uzun müddet kendisin\ t;izlrmiş. dı. Spee :S:. aırt:ı 28

1 
sant.ımet:eı ~d ve !~

~?:r sayfa yaz:!ıracs.:r veçhil~ dö. ~ırdı. -~~ aStren~uı1h gemisini ba. tir. F:ıka.t bıı.hrlarıhdır ki r:mn b•1 le.iz 15 sarı ~ll •trell..- toPl tnş.~o \, ; -
;:.ı.ı___,11Şler ve Qraf Von Spee 00 gemi ~,ne'krul!JIUUA" Altına.ık ı-em~i Norv~ kal"a 1"1ula.nnda ınan gem -sının zırhı ıısıın arın n n 

erne den . ., .. - trrdı. . dönınek.te iken in•ilirler~ en {iZ i.kl m:..<ıll :dl P•k •t '1000 to'11U'k 
l 'I'~ını ~l~ gomü.mfü.•tur. Kı:>rsa.n gem'&nın bu mu.vaff,a.kıy.et. AlmanYa.:ra dı~t t>.slrlr.r "kurta.. Ajax sınıfı ile :11.00 tnnııı.k Fxeter'ın 

beai, 
8 

.sanı 1914 Koronel muhııre_ . nda od.ıyclte ta.ı:hi tsndıs1,.. yaJtalan:rnış ve b.'fl " · ki sil 11 r. 32 mil soe•"n'n ıse 26 mildi. 
ltlllh:ı.t b ~umıevvel 1914 Falltland len ısırası.~ Olem-ent'nin batırıl_ rıldığı rlbi, remi de Norveç aı;ı .ırın.. raı e . (l)PY~m: .t ,,., •h\ . 

111\tl'lt e ~ı.nden sonra von Spee ismi ne yar . t. hile çı.kmca anla._ da b8-t.ı.rılmı.<ıtır. 
~ d~ı7Jerde l!J'tıımedl. ma.st mdiretıtrba ı sa · 

Savfa 3ff 

Okuyucularıma cevablarım 
Afyonda. Bııur «B. Mu.> yıa: 
Anl&tt.Jğınız vaz~eti !~la. hususi ol. 

masına ratmen tetk'k ed~eglın, yal_ 
n.ıız sa.tıı:nsızJa.nmayını<:. h ;c dq,riJ.se .iki 
ha.tta be!klemen.i~ lazım. 

• * 
Bw-sa.da otura.n Bavs.n LFylfıya: 

yıldanberi haber alamıyonmu'istmus 
meraıkta im.ış.s:niz ve gazeteye bir ~ 
koydurmayı düşünliTOrm~tmu.z, be • 
nim anlıya.madı.ğı.m, takat: Sizı aramı.. 
yan, &iZı unutmuş olan bir del.kanlı. 
nın aıitamndan elı\n k<>.şma.k isteme • 
ni.:ııdir. 

- Çok sevd!g.n.z bir et,.ek:en b:r TEYZB 

(''Son Posta,,nın bulmacası : 3- 16) ) 

Bunlardan 30 tanesi11i hallederek bir arada yollıyan her 
okuyucumuza bir hediye takdim edeceğiz 

Solda.n s.tğa: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ı - Yı.oaşın. 

dan evvel ev:el'i 1 1 ~ lil ı ı ı ~ dolaµn inL ~ar 

(~~.~~;:~·t~:~~ 2 ===.-.-ı111a=ı•= van (2J, SonWla 
b!r "'.k» ek~ersek, 3 

~~~~eğe yarar 4 -----1- ------ ------
3 - Altın <3>, c~mi edatı 13), 5 -------------__ -Af_·-_-
4 - B.r nota 

:;~· ı~~u~~er!: 6 ,.----. --
b:r tatlı olur <4>. 7 --.------.--••• _ 

5 - B.r yEm.ş 

(41, İst'.fham <2>. ---- ----------- --Paı·ça (2). 8 

6 - Ortasına --------------- --b'.r (/Y> eklersek g 
yemeni ziync~i o. 
ıu~ 121, ranın-10 -- ---- --- ----
mış bir doktoru_ _____ --------1-- _ _ __ _ 

JI'.llZ (4l. 11 --- ------7 - Tavla o_ 

yununda kullam.12 rm------ı·--ı·------
l!I' (3). lliiil ..... ! 

8 Yapmak --- --- -
(3), Kı\iruı.t (4). 1 4 - Ters çeviı·ıniz vUcudumtl2un blr 

9 - Mısırda o\r nclı r <3>, Bir barb uzvu olsun (2), Aicvli ateşin çıkardı .. 
aleti (4). tı (2). 

10 - Yemek (2> Gizil (3l. 5 - İik:isinin ortası <6>. 
t ı "hr : (3) er "'"!n d~ 6 - Ara.bla.rla meskün b:r ü:ke (5). 

U - ~.m. şo ;ı. • un....,. "'5. 7 - Ts.d (6). 
m.as:le alakalı <3>. , . 8- Bir elektrık tabiri (4), Akde. 

12 - Bır yem,ş (31, B!r err;ek ıSmi n:me bir ada (5 >. 
<4>. 9 - Bir gıda :ııadesi <2>, Bağışla. 
Yukarıda.o a.ş:ığtyıı.: ınak (2). 
ı - l?ve <3>. Meşhur b'.r mimarL ıo _ tst~kısiz. cebri (il), Ot anla. 

ınız CŞ'. mında <4>. 
2 - şe:<®iri.n kahramanlarından tuzar - Evveikl gi.inltU (1) numa. 

birisi (6l, Şöhret <3 •. ralı bulmacanuzın s:ıldan sağa 11 1nci 
3 - Dini ve muka.ddes bir ay'ımız $1:1'.asuıda 3 tlıncU h'.l!'esl kar>ah 01nııak 

(7), Sonuna. b!r «ıt.o eklersf)k ı>arla~m !Azım gellrken sehv~n açık k.alnnıştır. 
~ı olur (2). Tashih ederiz. 

-- · 



Agob efendiye dair ... 
- 178 - öldüğüne yanmam?. 

Kürkçü hanı müs.teciri Agop - Neden?. 
Efendi benim can ciicr abhabundı, - Bu husuMa iki türlü iyilik var. 
K rlr. aenelık hukumuz vardı. Benim chr: Biri kendin içini-Biri de benim 
yüzümden karakollara gittiğı, mü- İçin. 
düriyetleri dolaşt.ığı, mahkemelerde\ - Na.ıl i~ilikmiş bunlar~. 
u~ştığı ve hatta birçok kill"..seler. - Sc.n bılmeorsun?. Evvelam 
den sopa, tekme, tokat yediği hal- bak kırk 9ene kablin bir dakika ra.. 
de gene benimle ahbabJ.iğt bozma:z..lhat değil. Adam kandırırsın. Polis.. 
dı. Niçin mi?. Beni vurucu, kırıcı, ten korkar:Jln. Alacaklı-dan kaçar. 
yaman bir şey zanner de ondan. s?n .. köst~bek gibi şöyle bir rahat 

Birçok kimseler: yüzü gördüğün yok. Me7arda arka 
- Yahu .. Mahmud Saim elma üstü yatncas bir (\lh) diyeceksin. 

çakısı bile taş!Maz. O dili le insan. Bendei keminelerine ( !) gelinces 
hırı kandırır?. kırk sene<lir senin elinden çektiğimi 

Dedikleri halde Agop Efendi bir Asvas bilir bir ben bilirim. Şu 
gozlerini sekiz elif miktar açrarık h~n da, şu hancı da, ~u yolcu ela 

- İnç taııımaz /. Unu benim ka- e!!!'den kıutulur. 
dar taıuorsumu'? Bir clefa yazıhane. - Do.!lluğun demek bu kadarl. 
sinin gözünde muhakkak bıçak., sal - Bundan büyük dostluk olur? 
d;rma, kama. tabanc.a ~·aıı:lırl. Ya I Ha~ın ~apl~. Mahmudpd.~a Mahke
ceplerD lnç kepazelıktır ahbar}. meı şer ıye'1nın kapısına dödü. Hep 
P tosumın cebinde bomba bile var sentn ilanlanların, glyahi hükümle.. 
dır?. rin. icra kağıdlarm asılı. Kürkçüle. 
_Bomba~. tin Hanlarnın üstüne hile Mahmud 
- He.. bunu size lamusumla te. Saimin İcra ihbarnamelerini yapış.. 

min ederek idaıei kelam ( ! ) ede. tırmışlar. Sen bu hana gelinces yir. 
orum. mi otuz oda h.~ .. kalıyor. 

Bir hrkiyemizde ya:zmı~Ik. Bir - Arttk gidiyorum?. 
gün iki Yafa portakalı almıştı~. - Nereye?. 
Ag"p pisboğazdı. Paltomun cepleri. - E..ieniyoruml. 
ni sişkin görünce: - Senin evlenme1diğin, 'benim 

- Ceplerinde ne var ahbar? DL de pi)-angodan para bek.lemekliğim. 

d Ömrümiizün :>onuna le.ad.ar (1 -·le.. ye $OT U. &JCY 

(Portakal) diyecek olsam istiye- ğin ömrü laldak.la grçecek) .. sGr. 

k 
mak ayııp olımuın kaç yaşında!ln? ce . 

- Soy yiyelim, diyecek! - 67. 
Dera'kah fU cevahl verdim: - Ben 68. Gene ben yandım.. 
- Bomba.. - Neden Agopçuğum?. 

Yıizü bembeyaz oldu. 
- Öyle şeyleri benim hanıma 

sokma .. gerç.l han aiırortahclır am
ma; can sigortalı değil ki •• 

Ben gü.+meğ~ ba~ad1m. 

- Ne güloorsun?. Yalan söyleo. 
rum. 

- Canım. bomba atmadan pat
lar mı?. Patlasa da evvela benı öL 

- Neden olacak. Sen benden 
bir yaş küçüksiin!... İsterdim ki 
hen senden birkaç yaş küçük ola. 
yım da sen öldükten sonra hiç ol~ 
mazsa bir iki sene arkandan rahat 
yaşlyayim.. Bizim Madam her sa
bah beni o'kur üfler. 

- Ya?. 
- Evet. Ne der bilirsin?. Şeytan 

Kad m bir defa sever düıür. şeninden. Mahmud Saimin ~e:crin.. I 
rir1. Eğer Man.nik Hanıma: Biri (Mah- Romanım.ımı ııommcu te&lkasl 

_ Birisile didişinİn. Patlayıve. den Allah seni muhafaza etsin der. l 

- Patlamaz. mwd Saim ölmüştür) diye müjcle karfı sayfadadır. 
i,,,.,,,,;.----~ oli.a vallah: l:ııp diye be§ 



~ea eneı JMı:lniJbamlı &lir tn. 
ı:-- e'9ib!IJ 'büyOt ı.h~de mlni. 
-~bt: ltOy vtfeuda ret:rmiştf. Bu 
tet· ili kqy 111GIDiver cnceler memle. 
tırtdh lslnıll ldıtabı okuyanların ha_ 
"'1 lY&catıan ctleeleı köyü sibi bir köy_ 
~~r, beş Ja,şmda b!r eocuı: boyu 

)ottu_ ı. Pabt lröyde l!le&h' ~::>Jc.san 
l1ae "'-Evler, muntuam yolla?, bir ıö_ 

• ~ ist ~. 

ta,~ bu mlnbnhıi 'köyü (JÖl'meye 

bıc~ bile ıelenler oluYordu. 
lel'detı k6J11 lftlnek görmek iltiyen_ 
':.ı l>et az bir dühullye alırdı. Fa_ 
,~ °"" ktıi P>ad1ii \c:n dilhuliyeler 
~ ..:ı fa.ala tutardı. To;:>la.nan para 

r itlıerine aarfedilil'cll. ,-............. -..... _. ..... ..-... -....... 
Geçen bilmecemizde 

kaza11anlar 
._ ~ bUmeeemizd.t JımııaN-Ja. 
....... -.,_ Puartaıt sini IJbCak 
._ .... ... etllle~h. Betib'e • 
, ..... .,._ htaUulda _.. -

~ hlllllıelt-whd Pa....... ft 

~ '- l'lhtlm hlareltanenlizden 
ı....... er. Ta.'Shtl" ... umınfan• 

·~elerl 
l ~ Jloata de adnslerine 

~ ........................... / 

Tavşan, Ytlan 
ve Kirpi 

Ta"'81& oıanea ettratıı. kıotUIP Uc
tı. Yılan peeiD1 bU'UnııJorclu, f&Ut 
~ıtemedL 

Yılı&D, iavşam Sördü. • 
- Miltemınel ~r v.meı. 
Dedi. peşine dilMi. ~ -.9 eekti. ,., • 

Yılan belile onu t&v_ 
radl. Klrpinlıı blltftn. di.. 
"enıerı ~ bab:nış 
ki yılg.n uatıara. kaçtı. 

Tavşan del1kte yalnız 
tatmv.dı, artadqı klr_ 
p1 vardı. :tlJc o!araııc de. 
likten o eııttı. 

Tııvşan dellt!ne c'nU. 
Yı!ıın ç!Sreklcnd!. 

- Delikten eıtar '9. 
maz o:ı~ belhnle atış _ 
t.ırrr, yakalanın. 

Dedi. 

Yeal 
bilmecemiz 

Beş harfli bb kelimeyim. 
Baştan ilç harfim ördeğe 

tok benaer. 
Dört harfimi Allah kimse. 

nia b&ID& vcrmeain. 
Bet harfim birdea elinde 

kuma ohıp on&mla iı gören 
kimaedir amma 

Ben hatlr.a manaya da ıeli. 
rim. 

Ben neyim biliniz. Doğru 
bilenlerden birinciye Hd düzi
ne hnşun kalem. ikinciye bir 
tite kolonya, iiçiincüye Res~ 

ı 
1i bir elişi kasreti, diğer 3S 
kişiye muhtelif hediyeler Y6. 

rilecektir. 

dOa ,,_,.. mn Cifi • .....,... romcrnıı 4' ••nw amnmra. 
!l'WSBVBRtllwmııı 

YAZAN: CEVAD FEHMi 

-·- l S 
- Evet, Veli... Ya.hDd artık •na 

IJl8DIDİJ811 .,. CID& istedili d>i Yakalt dfFe )ıitü 
.Alım-

11 
edelln. •Je daba 1JL. E?et onu 

• a& e Veli Aneniıl mezarını QOk sevdim, oğlum, O kadar coJt ld 
ayaretıten dönıü~orlardı, !kisi de dal. bunu tetıdisine bir defa olsun söylıye .. 
mıoJaıdı. Jl:lleriai aıtuWanM bltimmt.. IUd.lm~ Olnlı:ll bir b8fhil1'1J left,1101' 
Iar. bozuk kaldırımlı llSl& bir ;yolda du. CQDldı o a ben:m ıı• bir ~ 
tdt telime söylemeden aibr adım;araa. ve pek çok sevm:ip. :aea· halt'l&lll 
1'fh'9porlardı. onıaıı dren bfr ya.,. beHti belıfm ona karsı Y&P'ıkl&ruıd 
bancı mut~ baba otaı oldtttıarma. '8PICM bir ~ insan bU:unm.aL 
hülıllıedercli. A.vııeniıı ölümü ile bir_ P#•t kerameti bende al"ama. tnsanı 
blrlmne öylıe yakınıar11ıar, öVle bal.. inandan tım dırha )'ftkaıet b!r .. mah ıc 
larmu.,ıardı ki bu hükmA vermemek f&ll&ll ıı.tflk! .-.. ara! 
iınkt.ngmfı, SWıtuklan ve dijşündilkleri - .......... .. 
dakikalarda bile nazarları blrblrıne - Onunla ~a:nurda:ı etler nı>lP 
teadüt edime dadelrlerımıda:ı gözlerL miearırlik oynayan ~tla.r 6~ va_ 
u taean eo Plllf ve aıcK im W>es_ şadıt. Oouıı ham!si oldum Ritıı~· sf 
IOm De gllltımaemekten iteııd!lerini L oldmn. deııken kocuı oldum. Bun ann 
~rdl. bepef yalandı. !Ur te}: hakfkst vardı. 

Yeli llir aralık ~ tlardti: On• 6eakJ ebru.ı~tum. Pakat o da bu. 
- Omm anam oı.tutumı otrnı«ır_ rnı tmllımadım ı.·~. 

ten aom& o11rae lıal1l d1UQ1llı.ım aiımet Al9ed YatUan gözıtrbh Veliye ı~
beLki on misli al'ttı, dedi. Bir insan 8u tıermanek iC1n bqını çevirdi. B 'r mld.. 
kadAr iyi o1abilir mi ve alzin 1a.ptıkla... det daha konUIJ[llada.l yUilldWeı·. 
1'1IllZl yapa.ca.k bir kifi uha bulunab'. Sonra Veli: 
J.ir mf7 - Attın ınslll\l y()'rselt li:ıı söyı,..ıı _ 
Almıed de durm.uf, gülerek Ve!ıye nil, dedJ. Hdbsmm. PakM 1*nun r.>. 

'be.lny0rdu. nu ıı..r&n Mduktan IOn1"& lleJt ytl\_ 
Veli cevab 'le!ı:1emeden dPvam et.t' : selditl ne yaıpey:.m? An•m da, si? de 
- Bfr naktadan şflphelen~orum. kendi ltendiııizi mahvebtl.n.1z. 

Ne olmsa olsun btınn 86.rltrecerrtm. o_ Bustu. Bir müddet. d!lşünıdü. Sonn 
nu ..,tyoııı:ftlmlz, detll mt? iı;yankA.r bir eda ile ~ve eW: 

A.bmed ~ mittelJessbn taVB' ile - Beni olsun ku:-tannız. 
mdtabele ett\ : - Selli mi, .:ıe diyorsun? 

- Bu bir rıöröm mttt VeH Abmed<n ellerine atıtd1: 
- Jl[a~'b'eıı.! Eftt dersen:& belki - frreti sevtyoram. dedi. o:ıu b• 

dfmvalar benfm olmıış R&d:ar sevine. günkü ku.ancmı :?e mes"Wt ed~lvtt 
celfım. Z&'VBllt o tadar nankör bir as. f.!mi ~ereİ s'ze yalan söy mılştJm 
ta baya~1111 feda etti, inAD ~e eyıe Fa.Irat steı l'lltır11bfı\ 8etell lbrlhrt\r.'J. 

-ıw.a1nnı1a1ı bir çamur yığınını r-vd' ki lllzm tara_ a6sletfmin önüne rttrintt buna ta. 
mn- tınıııdan seY!ldit!ni öteki &lemde olsu.n hllll'nmW ~imı anlad•. 

duıyması onım !cin bOJU~ 'eT te~lli Ahmed koll&nnı aearalr veııyt k".ı. 
otaeattır tan.aa!tndevim. Havd1 ~vab !'akladı. At~rdu. Onu kellarmda aı. 
verlnJrı:. k&rkm mınldandı: 

1 Baymunun zek:A.sı 1 Ahmed gözleri ufmtıı !lRb't b'l' nok_ - otıııml 
taya tatııı 1entden vUrem~ baı:Jsdı - B i T 'J' 1 -

AIJaD hlz1ı metutu tem 
irinlen dummadı. TilDsAhın 
alzma girdi. lhJJDUD da 
bıtulm.\llAL 

Matbaacıların Nazarı Dikkatine 
Müc:wt ı.ı.a için mWıtelil elns ve eıb'add:a eVl!~ık. tobettlr1lece-ktlr. 
Baallaailc eınkJ.ıı nfi:mımıeJerf böromU'lJda. maveuddıur. Bunlıırı s.<>rmelı: 

ve t.eıkııtılte bl!llınınaGE 1b8re ıallblerin 16/12/0ü Salı günü :.u.t. 14 de Er • 
'1Ul'UID haını.ndn. :! ncl atta Tllrılt Maarif cenllJ'eti. nemi Ub il)ıeri Btiro_ 
sı-. mm-aıataan. 

T. H. K. Orhangazi Şubesinden 
Kmmn bayJ'ammda tıopıanaca.lr to.ırun. keçi. sığır derılerlle boynuz ve 
~ııı aeJk a.rttırmu.ı ı.Bl:RtNctKAN'UN.941 tarlh!nden ıs.ıanu:ıu.. 
evvel..Mltaıihine kada.r 1fl sUın mtddetıe acık arttumaya Ç?ıkanlmıştı 

Tali>lerin şartnamesini ıömıek üzere tst.enbul ve Orhangazi eıubestne Ye 
pey sQrmek .lein ı:te ihale güntl Orhangazi ~ möraeaatlan illn olu.. 
nur. UOl70> 



Egede Sivasta hayvancıhQa ve 
peynircillQa ehemmiyet veriliyor 

Tiitün relıoltni 2' milyon 
lrilo 

bmir (hlusuıi) - Ege bölaeai 
tOtiin Tekolteai. iahi .. rlar te.abit me 

. • murları tarafından yapılan teddka-
Sına (~) - ~a~lart,rıii Mahtiyar Aychnoila, ziraat oda-ta 28 milyon kilo olarak teabit o-

a.la~ c=:e
1
u. _.c~"-1. ~ va.. •l reiei Refİt Koçak Ye yetittirici lurm\uftUr. Mahıut, geçen yıllara 

ız . Y1•oSaJl &n rl)'aMU al. Narettin Ooymq' tan mürekW:elt bir nazaran az iae de çok nefiıtir. pj_ 
tında bır toplaou ,_,..,ak •ıiırcı.. kGmite eeçilmittir. yuanın açılıı tarihi, T icaret VekL 
lıılt baJı::ımınd&D örnek k.öy ve ör V ' l"' · · · L•• • L ı_ • ' h · ı_ • --'- ' l '-

-'- · .c..ıı:LL_ • el ' '---'- . : ı ayetımızın uüyii1L u lr ı tıyacı tetlACe t1C1MJıt o unaCAıı;;tır. 
DatL ÇlnM&ııer teeı.a e IRK-. yet'flL k 1 mak .. 1 b 1 1 • _._ id . h t ldu-
riciliil inki .. f ettirmek ....ı.n ü. ~mlarfl ~ ..... l u~er~ ·~.ama . u •- . b~bulMnalrd ar~ı, edr yı o ,,L.tıu 

• d .. •• I _ lmı • L 8' a nwml fte .erin Dlr leVIDÇ U • Cl 1 yl a piyasa an muulm 
-~ın :.. ı:orupne~. ~pi . ~ ıcau yanchrmiflır. miktarda tütün ıatın alacaktır. 
c:ıuen w;araıar verınuııtır. Dı ııer ta- şa.. ..:ıı-ırt --1ı y 1 ·ı- · · dah 'J. d 
-~ı 1·h tlmı· d ·1 •1ı1·.ı.. - .... ,_ a nıız vı ayetımız ı ı n e ye. 

r-. an T aaye z e peyn re "' 1 __ •• •• ·k 11 ·ı k ' l 
yajt:ılıit, liltçülük aanayiinin 4e in.. Villyetimizin Şina demiri ibti. t'9""1 tutun mı .~arı .mı yon 1 o. 
kitafı için l»ir inekhADe teıiı edilme )'IM:.lnl k.a111lamak üzere Karabük dur ve mabıaulun hepıl de huta.. 
ıi eeuı üıaerinde ııörüşijlmü1t iJ:k iı demT ve çelik fabrikaları müeue- tı.bıııdll". 
olarak inekhaneye elveritli t,i-r ye. aeaiadmı 15 ton S ina demiri ıön.. 'U I • • 
in aeçtbe.i için vetet"İner ftllicliiıii derihnek üzere olduiu haber alın_ TolıaJ Pmi mi ettıp 

A'bdurralaman Erollu, ziraat ınü.dü. mJftlr. Tokacl (Huauai) - C. H. P. To 
--------------~----------------ıkad ltölse.i müfettiıl Kars Meb

0

U9U 

MerWule de topralt mala.sal- Scım•n l'arti milettifinin ~ay Hilmi Orhun tehrimiu celmi1-

leri oli.i a;.nlıiı karaWa teltipm tır. 
Merakı CBuauaD - ToPrM maı.ıl Samwa (H\MU8i) - Bir mücl. 

im oflıııi eetırlmDlle de '91r <AJ&nlık dettenberi Sinop w Boyabadda tef. 
turaıu1tııır. titlerde bulunmakta elan bölpmiz -

Bu &j&rıl• iOill bir yushMM Ye de. C. H. P. Müfettiıi Hikmet l11k ev. 

po ~JI' lı: ol 
1 

·• lıtı Yelld sün Sinobdan tchrımize dön. 
Taşuıı,und•'ki topra • ...,an :; ..... 

tar&Cından '8clarlt edilen buid&Y ft.. m~ur. 
Men.ne cet.rilmesi 

Hentlelı 3 gün elelıtrihis 
ltalJı 

/amir vali.inin tetJıij,leri Hendek ( Huauai) - Hendekte 
İzmil', <BtBlll> - Vali Puad Tubal ıazyağı buhranı baılam}ftır. Santra. • 

Dı:ııl'hma:Dnı ~ lider& na. le arız olan bir aakatlıMc neticealni:le 
hb'e,ıe &ki ~ ı._.Jerty- , .. ~tlr.Wl """~- üç tıün Hendekte elektrik yanma. 
~ eonra .&M- ....,_.,,y, ..,..._, 
~ *'6tr>erınıde de dunn'uıt. mııbır. 
~telif ~ ~ars üzerinde ltÖl'. K _ _ı _ .ı 

tayin H terli 

ıwme tanı.,.,..,, ıece tzmtre dôoü.. onymıa oarın lıömiir Bift&'Öl 

sllnıde BWaurca fı1e Cumaovaaı wı.ııı.v: buhranı çu fal\ bi:ıımetini ikmal ettiğinden 
~:,.de da ~~=rl!'::1ıa ~:. . Konya (~i) - Şehr imizde A)"dtn viliyetine naklen tayin kı-
etmıeııtir. bır odun, lr.omur buhranı baı.lamı': bnmıfbr. 

Bu M nıüı13aenin köfleıinıe daldan ~~· A~adarlar buhranı~ ızaleaı Üç aenedenberi Bincöl VHiye -
utdaY &cıhumlldclannın t.amamm e.. lçln gayretler sarfetmektc.a ı r. tinde bulunan Salih Çubukçu bu yıl 

itini w yemeklilclerln ihtiYact o_ o--- poliı enttitüıü yük.ek tah.U k-ı81lllnl 
!ara dalıtıldıtım cırren vali. ya_ Tolıatltla hali/ zeluleler çok iyi dereeeyle ilanııit etmiıtir. 

damı.alarm mft'Z'Uaıt.'\ zarar vıer H A) ('." b . L ft o· w r b . içbı .__ lan - Tok.ad ( u.uıı - ~u ı r na a ıaer tara lan undan bır aene 
tmmıeııııı .. _, ,, in -~id tenibil " içinde ve lr.IfUl en ıiddetli bir za_ kadar evvel vıliyetimiz muhuebe 

,.......,.r .. s- q..-. en a mınRSl 1 1 1 "_.,,_.::ıı:,·· ç '- d 
--oıi&t~..Bı.U:m:aıund::::::a:_:z:,elz:ele gen~ fnaı a ara Zil. mUQun.,._lftle an~•~ an ~aklen 

--ı.u.ı._,;r;:ô~a~t==.enn~:elr.:t::;e- ııelen Amil Yılmaz çalıP.a n 1ı ğın 
-L- terfi ettiri"1ıi ir. R 

OJJIÇYIQ" 

muharebesinin yıldönümü 
(Bq taralı S/1 de) ıannetmlflerdır. Halbuki biru IOlll'&llat.a matfıall ı.tit&mttine 

Duman ıöııtıldtııltten eonra ExeterLua.dı&ki meeate 10500 me&w iken VOD du. y.o.ıia tkn&li.nde balıw l9ir 
ıariıııa d<ilımUs. d!jer ıkI 1nı:lill kru..'Spee'IWı AJu ve Achll•'• bllıün ~- sıtbtt ~ IODf'a ceb m~ 
\'azörll de ş.male ecyredb'aırlarcll. 6.18 Jarwu tevcih e:.m.ek t1ze.re tekrar an.. '*1ar deDiae dolna aoıJab'I~ Bil 
de 19000 metreden 11:k ateşi Spee açL caCa (Mp) d.öndüa'ü lörülmilfW.r. 8ebeble daha Monteırideo'DUD t.aıı:ı(.. 
Yordu. Hem <Exe.ter> e, hem <AJax> S;md1 Von Spee bem 28 ilkleri hem ben 80 mil ,.rtında iken tıemua aıa
ıruPu Uzer.ne at.et ediyordu. Aradaki 15 lık t.ol>larile bu ıem.len aıet edl,. ha.fua itim <Achıl•> e ~ A. 
mesate aratle azalıyordu. 6,20 de

1
)'0rdu. tu.ilizieriıı &U$I dıt COılt tea.rli Ju cttıtuı cenub metlıallni 16&etmek 

Exeter de ı '1500 metre mcıeafeden ateş kl1 ve Voo Speenin o~ bir yan.. Ulıere ~ldı ·..e -lodc.a dolru "Yftt*İo 
&Ç11'0ıl'du, Az 10nra Von Spee b41tilntllll aö~ '1.38 de A,Ju·a 23 lık ~ aonra da <Ad'ıllle6) in ta~bi 
ateeı.nı · <Exeter> e teYCih ed.7ordu vejblr me.rmı iıMıbeıt ederek iki aıb ._ aıııldanıe denm ediyordu. Spee bir clıt.. 
Aiu'lıe Achllles de at.eş acıyorlerdı. rtıUııı muharebe ba.ıicl haline 8Qı\ .cı, fa Mha llİll perdesi art&o;:ında dı!lııe.. 
Exeter atır iıı&betler almata b&şlıyor.!Bu wr&ie ıanlıılıı yan ~ jpt&l nıl: Met açı&. Acbi~ea m'lilııabele eı&tL 
du. ıt.. b!t' aman içinde torpido !dilmit v-e bundan balb cemide bir Dlla t&ranlıt olduktan .onra spee 
mvanı baııncta«i erler ölmüıs. baca'arı'7&DCUl 'dılıul. eleetrl.k donanımı " sene &l'9lda bir tet a.holar Jı&Ptı ı.e df 
V'C ışıldal'dar .h.a&arıı. uira.mıt. ön ta_ boruları huara utr&.mlf ft elettrlk.. udlk1m kara.nl* tarafında bulunan bır,111 
retlerden birine tam labet ftkl ol. led ~ Gemidl! vukubulan bO.. kruvUı1rQ mukabele etmedi. fakat t&. 
muııtu. Tcıgıçular ölm(lş, tar~ sukut yQk analar dolaJıaile artık drata:ııi IDMlll1 da temıedl ve ceb llJ'blıaıDIO 
e'mı.ti. Komut& t~roaıı berlnde re-ide aaltm&k mecbur~ blan eımaı meıthaUnden seçt;,tinf " 10nd 
mi komut&nı ft iti ti.tiden ma&duı EJCe'tıl!l'hı 8Dll taretine de 7,30 da au fehriD 1S1kJan an:nda reminin ınue.. 
6lmli9 ft7a yaralanmıştı. DUmen dal_ alıııdıtlDduı aı1K mubarebcıre iftl tini ~ Niha,yeot Von Spee ,._ 
ftllli lle olan lrtlJat ve muhabere 1Dkı.. edemedi. ce JVJmld,an on dakika IODJ'8 MoAo 
u,,. ~ Bu sırada A.iax ve ıııa ltQç(llt truvuöre setince, baDlar WT1deo Mmapma demirledi. Sonrstl 
AchW.in at.etleri Spee berinde mü.. daGa m-.feyi marak prtd bir ıo. malamıctur. Tebar d,,..,,.nla ta:-şılA. 
emil" o.imala başlıyordu ti bunun te_ t&d& di!ııım•na a1et etmıelt\e devam şacak durumda olına7an ceb sırhlı'I 
arı 1le 1.35 de tekrar Von Spee 28 lit ~laııdıı. AJu't&n uçurulm111 ve l'I Bb1ncltA.nun aıkşanu limanın bl
taretıerinden llirlni bımlara tevcıh et. &t.eş ~luııu yapmakta olan W- men haicinde aatli boaıbalaı1a k'eDdl 
~. AJu ve Aobillea'!n sflratlerı 20 da,. J&re cMı..,..n ıorp;tolarııun Ja.tıae.. m~ taratındu 7atı'aral'. N-
kbdır. :ııa mll• oıkarılmıştı. Exeter m&lııta olduiunu haber yıen;:ııee1 Qse_ tırıldı. S. C. 
torpidolannı ateşlemek ll&ere d&ıer. rdne komodor bunlard&::ı taçındl 
ten aı !.-bet da.ha aıdı. Biri, «ter torpidolar iııaıbet etmecil. AJu'ın faal Mahmut Saim 
bq t.nıl.l S*at etti. 6teki. ırtnıertede ~ qna v-e Aobıllel'iD 1 topu vardı. 
patl17arak ~ haar yaptı ve '*°- Von 8iPee bu ateıeten dalma ( ... t.nfl 1/1 ... 
a-uı ~. Bir tısını bölmelerl au ne olu.yordu " sene duman 7&J>9 - Sen kefilain). 
dıolmueltu. bir tarafa ya.ıuııttı \'e baş p.ıtııa ~ Daha aımra mesafe _ Ben kefil deiilim. 
tıaratı da sura ıOmlUmu,ttı. Bununla 7400 m~ bdar tndiAi bir arada imzan ) 
_..r llllnttnden lta.Ybetınem ;şı ve da Von Spee 1odıoea daadU. İnlilisl - var . . 
:ti topu ne dllşrutna ateıe etmekte de_1riıı ııerl maıum·aları w UııtOn &o - Mahmud Saım mı>. O adaJll 
vam ec:lıiıY'orcJu. Von Spee t~liz pml_ı~ Mman komutanı aonrad&n ~Mahmud Şevket P•ıaıun. Enver P.a
lerinlıı ateoınden mll~eeestr oldutu L ra.f etmlftir. Oeçıen harbde A1maD 1&11lD, Talat Patanın bile imzaları.
oln ~ k 1önllş yapmq ve s'.a ~ W.Şnjn daima !nsillzlerden da_ nı atmt.ft:Jr. 
tıt1ıamn.ışt:ı. Bun\Cl netı!cealnde tnı1is_ ha aıbhaUl oldul'unu batrrl&rıs. An.. - Onlar naaıl paralaı~ aldılarJ 
ıer b)>lltolanm isabet ettiı'emıed 'ler. J.aşıl&n, bu baıt>de ııme 6Yl~ bir vui.. - Onlara da öyle haber yoll.., 

6,fO dan it.baren muharebe bir ta. Y~ h~ Uzere İntıilisler '°~' chm. Bekta uı=·i kabul edi Malao 
t.ib ~ aJmıştı. Spee bir defa dftha t&l-cn \le tetbiYeslne çat ehemmyet . t • n. 
8iıa ~ garba dönd(l, bu 6ll'ada vermleler ve t.q>çularının tif~ ud S.imıden cayır caylT paralarlıl. 
c1a AJ&x'lı& AclıUles :,ı mil &QraUe ıey_ yübelfmı. buluııım.kta idiler, nızı ahTaınız. dedim. Fakat •nW 
redJ)'Orlar ve hAll süratle:-'ni ArtD'_ 7.fO da seri ve devamlı ateş ~-aldı.tar •• 
m.aı"ııba cie'vlm ecfı!yorlardı. Bunlar da slode cephanenin azalmasından. f'Ddl.: - Ne aldılar). 
şimdi şimali ,arkl.1~ aeyred yo:elardı. fe eden mnodor H.ınrood tab17el1ni - Mahmud Saim.in birer fotoi' 
Mat 7 ~ meee.fe 15000 metre idi 91e değt$rdi. Artık yalnız dfişnanmı t.a. fı 
İng!lisler cl1.lt,ıw\n1l mQvazl .seyredisor k!ble !kuta edp uzalı: mesafeden c.e_ ra ••• e· ı 
lar ve ~ top' arını kuUanıy0rlard;. maa muhaf?JSına baş.l!ındı . Karan, ıe- - Tı~ .•t ırlız. " N 1 ,.. .. 

. celeyin yakınlqarak top ve torpido - aoı a traınızr. eye a a 
Exeter de yalnız iki top;le ateşe de_ •-''- t.at.1 ne··ceu bir muharebede ... -12 ki) Mahmud Şevket Pa 
vam edO'ordu Spee ırne sis y:ı.pıyo» a~ .. ;,--· • 

İncllizl rln. a~ş·nı bomıak için sık iüılm&Dlm kdıa et.metti. Enver P..,., Tallt Paf& alanı• :C rotası:. cıet;ş,ıııyordu. Biraz sonra Saat 8 dıık1 var.yet. "1 idi : Ora! sizin trkınhm papuç Mösyö ~~ 
İnglUz JmıvaT.Örleri mesaf~ kınlt. Von jJpee ceb zırhlısı ıı~tt>a dolrtı 22 bllir). Yalnız onu heaab edınız 
malı: için azami s!lra·ı~ dU~na yak_ mU aürat1e ileTli.YOr ve ık~ Jcüçtlc tn.. aceb büNn para iıteonunuz. o 
taŞllıll~a başladılar. Bu .sırada da Von g.iMz ~\l'Ulk11 talı:lb ed~. Mesa1 ~=..=,=::..!::::.::...;:.::==,:::.::==-..__-
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elgrd, Telefon Ve Telsiz aberleri 

~i:!:ıe:~:i~n 1 İzmirde bügük bir 1 Alman ve 
J Sovret 

gerilerine şiddetti uepo gandı tebllllerl 
bir taarruz yaptılar 1-ir 12 <BUMU(, _ Tepekö7ibıde, ıeıı1 -~ __ , ..... le s .,.N_ 2 N ,_ ..... yaııdıkt&n aonra ._..... en-. 1 (A.A.) - Alman teb_ 
'-~ evy~ 12 (AA) - "-eri.. ~~~ :!_=

1
!; kmdılni dlf&rı at.cmtt.ır. Ywm aeU _ Jıiı: ~ doiu cepbeaınde yalnız 

-.n ~ r _ _ı.· •.:ı __ .. w _.. - 1 -- w- ,,_ -- ee.6nde CIOO) ·--- ___._ mevz.ıJ muha ebele lm 
diiine ..x--. ,..~ıaaÇ-~ '!1.:: llllf*a'. YllllCJB• depod&kı bemlıı .,._ ...,..,. ,,.um..,, 500 kilo r r o Qflur. 
lUQı •""''"'" ....--7· ~ ıa riJiDe ._..1c11ın ~ tmksndan ~· .. mubwlif iDt&at maı_... barü ~ teWlilerf 
'\'eti •~d .. ı altlada bulunan Çin lr.11v ~Jtı ..,.....,...,,.ur. Depo betç:.sı, mub oımuı.tur. Mosltova, 12 (AA) - Sovyet 
ıi erı Japan ku'n"etlerinin 41erile. -- öile tebliii: 

Botun gözler Almanyadlr, .......... lmerimise raala 

S 
Mr ıalle ..... ak 16-. 

ovyet Rusyada •1157• ....... 0 c1an .-eıın ı.... 

:1: 
...... llalm1 .... -.ıe dUfünÜJm.I 

.... • .... ... lleml ~ i. ....... at· w ...abli 

......,. ip: .,. metPI: Salı-. Uemi loia muıraaı b~..; 
....._, Yl>hla, Amerika harıcJ1e &unamen abinde l'iriiıui) ar, slra 

11&11111 Watmd.ıwı Ptflrıh7or, bir 1&ai. Aıl&'lo • 8aUoa ilemlnln fapGnJ>aıa 
ten ful& ODUD1a unuşuyor, sonn in.. urıv •ermek için lsU.fade edcbileceil 
&illa bbiik elfleiohl ;yanma slcii79r, '° tek yer Viiılll-.os&okiw, knllanacatı 
............ blıyer. 'f'Ultalarm t.iri de a..,. .... tleniaJtl 

"n~~dedi bir taanuz yapmıılar r &ene•al dl · ld ::ı 11 hkkinun tıec"i· kuvvetleri • l~d ..._ - Koac'a kadar ilenemi1- 1 A JOI' miz bütün cephelerde düpııaala çar 
la ~i. Çınl ler, Japonlara mühim - Plfmltlardır. 

;. r verdırm tLmlır. Sa.yet -.U teWlil 
"'~ekyo, 12 (A.A) - Cenubi c.sa. w:!: 1 iacl sayfada> 11an meaahlen YM&U 300 k.lometre Moskova, 12 (A.A.> - Neıre.. 

Amerika padeoilert mu&acl &ecee _ tlleea olal>Wr 
~ ile lıaJ • iWın•h.-.w, JJtwt.. ~· • BU8:JWn bu kaqWkb 
nota duY' lllkmaa 7ablJJarall iOID • ftllfJ~ w,. DeÜee9i .au.. 

~·- i.uh. b hpolı dofte __ aa bir km&Ue Hava ..cazdır. Mnerıblllaruı eaulı mü dıl h A b So ebl•w• d den . . nan ır Japon üuün - bukmlDl yaparken bir ılerı uııawuDU d&taalarmı miW&hlı:em oldutu u.nne- en ~ .. ır vyet t ısın e 
Jare 'bı~dırıld ine pre, Japon tay. B.r~ ~ IAK ıllıbiller.ne tadar d ltıD ~ etnııııda J'apmala • Mosk.ova onunde Alman ordusunun 
ııd lerı, bu aabab Hoac • Konc'u il•letıailti ve bu Uerl unaır ıuım.n _ ha m.ulıtemıel old~ndaı:ı l' 1 P~ E':- .k.at'i bir ~ezimete uiradıiı bı1di -
l'a dede bomıbudmıan etmi,lerdir. deki cleniDILlarile \aYJ&l'der bu u • bu tik siliılıerde oereyaı:ı edeeet mu rılmdttedır. 
ııl)"yareler, bundan başka halkı ı.._ hlllerıa 8Ql.arlDft Ye aemalumda baz han!klerln dlıha •-Ya.de oyalama "; Moıııkova 12 (A.A.) - HUMlai 
Ja/._ - Ameriltan z:ui"OÜne kartı !~~ler ~4]erdi. Her lulde lerl mev21 muharebeleri olacatı dilf(L bir Sovyet beyırnnameeinJe bildi -
-::' ~hrıeğe ve büyük ,arki Aa • Japoo ıılea s ~uvv.Uer.nın bu kadar nWeb lir. Aşrıca. Japonla ın LUllOn ada rildığine göre, Moalc.ova muharebe.. 
,. .. ,b k blı,ıtlk bir alr'e'le Jaıxm:r& &dalarının BUlm .-ı \:wmndan 7aJD&la bıı.ş le l d 16 Son · 1 6 lllı:. 
ran . ırrtWın .. ı için açılan üç ta. t&krlbeD 9l80 kil~tre lj&rlı;mda olan ladıtdan bu harekNO b rtaç lrÜh aonr~ r eanUln • tetTtn e -
-.et e~a~eleye ·-.urak et:meie da. Birletik Alaellkı a.sarE sahıllerlne ta. nıcı.at edecek vadyete ıöre bu ada U_n~ araelftda 55.000 Almatı öl -

n ~Mleler atmlflardK. ~r Ul&11ıllllŞ olmalarııuLı:ı mttteı.~11 d nm dlter bir böl1e1ıne yapacat;ıa~ mütffir. 
bir eaım,e ile ol•cak. itl Bfrl .. ık A • Y6ll bir çıbnna har•tetlle b rleşttr 

Japo-ı~ara aöre merbcs ba ealal:lerde karilya, de - melt l.ıııtemelerı de •ariddtr. -
6 ntm w haftlFa br.tı llk1 mi.ki.da& c - BO'&m9 rıren Japon krt'alannın Müttefiklere göre 

.._ \, ~ &aralı 1 hıcl a.ı)'fai&> t.r.lllltı al-.tll' •e Mt:Dn lıu ıam CBa.IMıı*> u lwal eWlderı ına1Qmdur. 
1İiı "tün •at 11 de apiıdaki teb. sah li ~ itik*' brartıldıtı ab Bunlar daha da ılerlye harevt etm•ş_ lllM&anlt l buıl IUhaa• 
F'~tm~ir: 'ı~l v~na-;ou ve R~rtta. cH1ş • ler ft Bhmaıl7a hududunu tecarib e. reai, Jep>n.lara ald olan ve Tobı ada. 

.._.: .. L~ln adalarına kal')I Japrlan man te.narelermin relme'~ i?ıt ına.!I dert* İnfrllls tun-etlerile tenaaaa cel m ilmlle t&Dılan Lord Norlh adaa!Dııa 
L_ -.ıl in ba B nerı llll'8leret ba~ıı. l: •tı 119stf ko. m.lşlerdlr. - taacruz etmitlerdir. Bu ı.ayyar~er. 
"'=t.llt .:: ılanaıcındanbeıı ır rttnma ~ J~ba& ed lm'lltıir d - SiD9APUr clY&rına •e Mal~a Ambon'da duran hava kU\'Tet~er.ne 
.... , !.etlerin 202 •Yaf tayya. N~ ft V ..... UD ~i Ok. yanma<IUının nuıh.tleli! nddalarma JDell8li>dU1'. Askeri m1lf89e8elere bi.l'P 
lı:'1~ ~rib edilnıittir. Japon hava yanua aahiıUerlnden bir lana tehi lı:e. cı.lımaiıa ml.IQ.ffst olan JePon riuv _ &&Dl ~ ka)'dedilmıflır. Qal1&DL 
ı.rıle 1 ~rı tayyarelerin mürettebat- "ne m&n111 olmadltı~ı :&rlelt"k Amerl. veıtlerl. ~ edilm şlerdlr. A.,nca ba ııünU -.at 1 den ~ ıımu 
lerııı ~Wte dupan hedcflerı ü • ırahlar da blltrier. ç;ınıı:u. B rleıık A.. henüs btlın~en bıT la':'Ma bu yn _ &1!1ı sa.ate kadar bıç bir hareket ~-
-~ 

9
• .. ldırmaları netıc~ıode yal. tnf'r!ıkanm 9&rb Ye l8Tk 1&hiller. ara. rımadanm ıart» aah!Iine de araların_ dedllmmti.ft.lr, 

}) tayY it D v ııındalc ha .. meea!es' ı&.atrtben 4800 da tanklar da bulunan Japon ltuv _ ı ıuü WmWı 
ır ~ · •re aybetmıttıı. ııer ltllometndir. Buna .,ere bu 110nuneu vetleri ç*anluııştı.r. BOtün bu tuv _ V.,;nctorı 12 CA.A.> - Son 24 sa•' 

ı._flf l: •reıniz de nok.ancHr. Bir te41blrlel'n daha si,ade Atlas O'tY9- vetlerle 1nıil s lı::an-et.lerı a a.•nnda .!i.*ıde 3 cföılman ıemilin.in baWıldıtı 
tır. 8-ruvazöriimuz. hasara uiramıt- nUıSU eahııMTIDden celme'!İfle ihtmaJ ~nil t&lihlı muha•ebelar cere_ Ye N cemınm de hua.ra utratıldıtı 
l(l'ta laaaarlar ehemmiyetaizdir. \'eroıklerl tıtr ha•a ~htbsine bre& ,aa eansiedir . .:Maaapura da tlddetli resnen b ldirUmettedlr. 
dır~~, haroUta i,tirak etmekte- i'UIM .-.mile olmMı alı:la daha J'& • .....,,._r Japılınalı:tadır. Japan'!ar ta. l'illpia adalanaa ı.arns 
~; t llWlyiıı tanama ıemimiz bat.

1 

Jı:ın<lır. &lT'9 ft böcumlannı büyiMt blr ş ödet ManllA 12 CA.A.> - General Macı 
ı.._· ite de mürettebatının büyük e~ hartaıin 21uıuanmdan evTel ve ill&iMm. lle ,.pmatt.a, taka& tncııız Art:bw'UD lDUDll JııaraıvAbının teb -
~ lna .-ı k t J...,oın donanmıaam.at lalPretleri de Wtdire t&Y&n bir meia. Uli: 
111a rtarılmıttıı. Dlier bir ma. umun• .anu · • n~e muiMelede bulunmaktadırlar. ötledeD eYVtl .1aponlar. Pillpın a. 
tı '-ıırn · - b w 1 ım'anevi harü9' tarzından am mı -'· z acır .-ra .Utp"am ' - lArat e986 kuvvetler le kend Qller:!n* e - 10 Birln~nun ır{mQ Japon d&lar:ıo& flddetll bir hava taarrum 

il .. J ve dımilderlnde ';Mık.lıyeceiı n Y*la- taıııü ~i. Japoo ~rma ba. :v~ır. Bu harekete ııs ten faz.. 
l'ol "Pon ... ..,. ...a.ı battı AC&X br d(!şnan doD&nmaşma 1N reteüerilıi ~Jemelt n menetmek tL ıa Un&re ittiralı: etm~. oatmıarak 

~ra '!°· 12 (AA.) - Umumi dm merın 1t...ııtwıe ~ edecetl ..._ 2J8l'e lıl&1-& 7arunadası ı,aı1t SAhllle. birkaç ııruP haline ıeUl'ilm]f oJ•n bu 
de "l•h ordu kamı, dünkii t~lıi- nafıdlın ~t.se .1111'9Ule hilcum ede • r.nde do'...,..ct.a olan insilider n tayyareler, blı1tao n~:vı, b h&ua 
Lır ~J ld:.p 1ribi ıki dei•l, yalnız ~tı merık~ ödi. :Paıkat. bu dt'f& Prem of waı ve Repalze atır muha. Bat.agnas bava meydanmı bombardı. 
t fll ~ nakliye •...,;•in· a battı- bu lranut fAıbedtkut etmaıİŞ ft Ja. rebe .u1tlıl&rını '!>dırmak suretlle çok mana muva.rfak olmuşlardır. 

a ldırnııektedir. PoT1 donanmaa1 bu an"aaHi bıl&rma bQJilık ltir mun.:tfacıyet tuanmış]ar BMırl1e ıaazın 
ıı....~ 12 <A..\.> - imP&ratorl• kmd1 öıı 'ft dm\z·~ınden çok ,.at - ve SlnPllC mWi&fauma bltyUk bır Vaşlnct.cıc 12 (A.A.> - Bahr ye ns. c;;:- bzarPbmın ordu • den1s !ara •itmiştir Ancak 8'JllU da W.ır. darbe iıııd1rm1fler~;. zırı albaş Knox, Honoluluya gelm ştlr. 
ret-!!! - IM&h tıdaki t bl t :ne~ lam!l.t ~ır. 'ki Japon donarımMl 1 - Sark cephıc&1. Bombala.nan lkiııcl Japon gemisi 

:-.enlir iN ~ bıiiii .. tlil1D iiiıiM*ID•k l9in -__... ~ oerk tiddeilı bir .,_ Vaşinc1ıon 12 <A.A.) B&briJ 
.. ~ .,. ı.a,. ıurnetie z!n yar bir tu&ttan Pli mte ~ aand.. luk 'blaillnferm&dır A ma..., kuvvetleri - e ne. tı U. Ltmon ada ND .1a - s'tmda bulunup Haft ad&larm'n 18111 Moüova mukk~da 3ı:ı.şhk mev • :aareti blldırlyor: 
llvve&ıerı ~ılnııç 91n 4 yenı pon tilometrr. cadar cenubu rarb'tdndtt bu.hl z lerine çekilmekte. fak.at bu esnada, A.merlka deniz kuvvetler!M menwb 
'1'oQo 12 <A.A.> -~ !mparatııor:uk nan M&resa.1 takıma.dalarında ~k evvel_ 1112 yi tanslr dm.ek istiyen BoYyet.Je. keşif tayyareleri Luzon k1Y1lan açı _ 

:-ı'lllıd taral'd.hı buattn .ut l!'i.~ ae ı1'!!1 ha~rlamı'! oldıttu tblttden st1fJlde rl1ı fiddetlı tu.rruzlanna hedef olarak tında Kongo sınıfından bir mhlıya 
.:~ b!r tebliide Japon han ku• ~ı,. ttiı· tıarattan da cenubi Çın de_ b\ra& hnpalanmakt.adırlar. Ancaic, Al. bombalarla taarruz etmişlerdir. Ja _ 
.......___ fll'lnbı Penans ~ı , ddf'tle bom n'zlndt! y~A>.it harNetler ~ 1"-rqn. manlann tıuaünlerde illi. h:t'l-ı e t der pon truvuörU sğır hasara utramıştır. 
--~~· ettitıni tt Itmancıa l>ulu _ ~z H nd Ç!n'an· Yatın bır ttcı ohJ!ak ruı.ı.ta duracı.klan, ondan 80t1ra c.ara. Bu ıemd, müessir surette bombalanan 
•-.a -sili& deniZ lı:a1llesıne :rıenstıb nz .. re biritaç aydanb-..ri h~zrrlamışıhr. feyn ara.anda men· harb. hareket - ikıncı Japon zırhlısıdır. 
-u.ı "'den 12 sinin batırık11'}ını 4 dl.. İşte, bu J119D1 haıt>e bu auretle bı.ş_ lmnln ~tı ve bu 11UTetle her Japonlar ilertl7or 
~ hasara utrat!Wıtım ~l ~ l&dı!ttan 80ll?a 8 B.riDc:.kf.nundıı iik it t.arafın h&rebt"nln umııml bır du. Slnıa.pur 12 <A.A > - Umumi ta. 
~ · muvaff*1;rstıermı bilfna tı şek ide se. ratlama ealhaam.& ~receti muhK. rarPh bu .ır.tıam qatıdatl teblitl net-

..,, 
5 

~I <A.A.l - Japon bdırG'e nişletaiş olan Japoalar 9 ve 10 li.ln _ .ak aibidiJ', ret.mi.şiır: 
~ Wı. ı.., ._... tt.lD K11... ledMe. B&tlıatlk Amerika a·la cSODMJ s - __.. Mrib eephe91: Bastk*U cuma .unu. IÜDUn ıtt 

illal etml1lerd1r. maaıın ..,; -1&SUlda b ~ btr arısaya f)!maU Afrltaıda İngU~erl.n .on ta • ...Uerillıde hedef b6lpalne bQmbalar 

,....w, .. 119Qe& ..,, atı amlı+laL ~ --.. .., e~8f: 
lumm anımnda en siikiiti olanların.. Alman cleTle& -•-• ~-".::" • 
ilan biri oluall tuaınnı..aa· .-.-.nan HD. nn--- d& 

•-- .__, • RuııylMlaa .JaDG11Ja •lirtar9"etile babi8 - _,_ .. _...ua kar• takti• yek&ar 
edecetl ll:r-et Moskovada tayin ecti,. · 
Jecektlr, demekle illtita ed17or. ~enle iti& bu ftSfn'I tnoeıer. 

Moekoftda f.a.1ia eclil~ ıılyasoi ken, 1'ml ~ bir Ala&a • R• 
balıat.le llremllnin ne diİ1ÜDCUıtttnö ~latin&amı mti.mtun sirenlerin ~ika. 
blbıııtJ•w. ae dtbibtW•ilHntl 1'elkl bilecekler-ini ..... et...._ •la RU87&. 
iüDlia elclıılllrts. fakat. ae Dür " dan ıelea Wr telvaf&•n aahJenas ki, 
rihulini .. 1al7--. elimWe muu • bir Bas 9hclırii ·"man:rama Jtmp 
lleme :rlrilb+ lola ...,aaalaeü .. ı: Ue Wr ıuı!ara -.ini araf&ll'dljau. 
lleJDe 7Qk&ar. ~ Jl.m7-.ın Masle ....... Alemi 

Yabus, Pr&Td& p.tuinla •ün P-.. harielnde bi:rle bir tl!kllfe ehflllllllİl'et 
11111 oldaP llir ...Ulenla llti.._..... .....,eııetW ~. 
...... ~N,leMr~e ... 

Me*Oftll •mlellıl....-: IDllA illtilllalt • bb91 eılllebllecıdl 
- .......,._.. l'alllillte ruw.-..ı lııir iladmal el Ha ...._ J.....,._ 

...,._... ban .ınnnuaıa W--. run arada 1llr U.ru b'-'181 rirelıl • 
nıtatm Mlla.- dfJTleüerlaia ~a lecellal • ........... ieQ ... 

harb a.omıt .... ,.,., da tlltıruJlllia hlt ** 
bir ~ 7~tır, demJf. 

Cenubi Amerika 
devletleri mihvere 
karşı harb açtı 

Moaknab mNlelula!llmımt 7enl bA. 
llıiılelerle tlmmada hir -~klik .,..... 
1'acat-ı eö:rlıerUn BuQa.wa dun11a-.. 
•• bad.....,le oıaeatıru dilşüllliJ'ora. 
bu noktada dtieüneesin " tllo'ra eldui• 
1De7tlan'M"', ton b!dist!lerl,. B.m3 a.. 
nm danan hif t1et4be ~ta 
cereeMen tletleemes. Jaıııoa7a .... -
lllde büim ...._ ba llU1b İOdl ne 
ılkarf Ba 1'0lıUD w.upya ..-ıne Havana. 12 (A A) - Kaba 
sa&en ıelıınlyor, lınuıdau soara biinbi.. kongreai. Almanya ve ltalyaya barb 
tün plmiyec5. ilanı kararım taavib etmiıtir. 

A)'nl d8'ilnce1le ııoyliyelha: Mihver . . 
dedeUerinln Amr.ıika 1l hıu1> &fmll Meksıko, 12 (A.A.) - Mekaı... 
lan da • ..,..... :rtHdblde lıir baflfttk .ka hükumeti Almanya ıle diploma. 
711P"-- Mlhv• '9deUeri A.merika1'a tik munasebetlerı keamittir. 
Ul1ı lnlvve& A>'l1nl1' detiDercli. bul. Riyo dö JaneyYO, 12 (A.A.) -
dan aonra da ay•rm va•'Aklardır. H · · · · ümh V _...__ ba • t ~ 

1
.. arıcıye nazırı, re ııc ur ar • 

okak -11UD Si• man •a• "' • t 1y ·ı Al B' Jtasra ~in h~b şovle ıtıı.,unul~blllr: gas 1r1, ta a ı e manyanln ır • 
Japonya eslline R.&k":J' , )»undan f'D.. leşik devletlere harb ilan etme.al ü.. 

9eD t.ıtitade et1eeP.kUr Japon:r- mt • zerine, Brezilyanın Birleşik dev • 
mHM o kadar .a:J'ln~. ii'ltelik .ıı.. letlerle mütesanid olduğunu bildı -
rln topr&Jdar üıerinde 0 k dar emiş. ren beyanatını ihtiva eJen bir nota 
lemlş ola.caktır kt S!bi-yanın lnu. çöl. . . 
lerlni esasl'tl düşiin!'tnn. dürunm~ neşretmıştır. 
Kaya tein ~bemmt,.et ~etıek n4*.. l.ODdra 12 (A.A., - P'GIGD1'11_.l!lf 
ta sar1c delil prbtfır, J3ponJI\ dtt'l. ponya.ye. hartı ılAn e~ 

tar&fı.ndan yaratılan 

KADIN 
SEViNCE 

TAea • •~ taba1 edilmek -n.ıı. arrua1an l1*if&f etm. ş, Sol'DtU • Bar. -•·-~u-. BU"1ıı ı..yyarelerim z &&11.. 
L:ecırruf YI Yerli Mallır '"1e Jki baftabk a..r ~ted a..iliın - ~ - Ski' ömerd~ )OJve:- tunet._ =-;eri döllmUşler iee de :rerl up_ 

1111
11 .. __ il.at: y ... La" • matta okna·ndan bUIBW~ cenlM len tecr~ ed lral.t. Tobnt t~,. mu ıaıan a. ~den ib. edlen h&s&rlD 
'Ulll _.,. Rtıllllll Clbı dmiUilı m.mMUI • l&balarmda basara.dıan trurtuhawıtuT. Pak&\, Oe_ ~ tıelbit etmek imkAnı b!ı.aıl 

Büyük. kuvvetli ve hareketli 
film. bu hafta 

llllll.:L dl hl ~ ~ bal'ttuııl:leri hayli ~l ~ de kuvv<ıtl0rin1n bttvftlt t'ı.mamı{ltır. OUndUs. bütün MaleQS 
--..., il iÇi 1 llıırletıaıılıllelr. Ve alman en 10n ha. klemile carbe dl:>tru oetflJnete imttn özerinde tetlf uCU$1ırı yapılmıft.u. Ke 
~~ ..,.. 

1 
iMi ...,..... \.>~ 9ftre 10 akşamı bu sahalarda ~. K. D. d&h bOlpel.nde btitthı l'ftn llllret .-ı. 

~ bir cla.a t..linde ele a~ı _ ':;.~~tl~e bil. detiı bır muharP.be olmuştur. Düşman . 
~ M Ye ....&.rdenberl ti&erınde a - OelHıla dolu Cn aahll~ Çok ihtiyaç olmadıkça C\m& i"ım.tl ubah erkenden mUhım 
~ •_,,_pne laareketi • ~ Md..a&lıA W9Dd& olllP hat l • 'zl ~lel'le taarruıa ıecere.k bırçot 
l!iıı i:_ k&ciar yeri.de olchi-au lau MO,OIG i Bmc xo~ .-hrimle, müte.. seya "' IDeJIBI DıOık.t&lt.rdıa ilerlemiatlr. Blreok mania_ 
~eti-._ clMa s~ona&. Bu ha • bMiat de tııu ~hrlı:ı hemen yanıba _ < ... &aralı 1 inci &a7fM&) ıarıa keallen memleke ten mllphem 

ııı. il IMıl.İceleri m.eydalMiachr. ~ a....Kaal. adHuMla buiun.. radeaillde DMi1 ı.ı.....:mbi .-Aı~-u-ı. oarp._..ıar dM'a.m etmektedir. D~er 
UtJ -- Qmııe üf _., ·--- JB&h&lleJde 'rUil'et dfJiıtmeaıifW. Pe. 

lııit taraftan yeni dünya lwtrlJi, Dl~ D Uıl& ~ cMm yıe aiırlaftırmııtır. .\1nı ~et ~ D8DC, bu sabah yeoi bir hava fA&rru. 
ıııı...._ ~ _ _.._,_e -e &Jetten bizi m-1- •e 1141 dtllberı ta.il aern eliDde bu.. ııek .Anadolu Ja.J1'aıı• ı:meod fer --.ı ~ .. .... hllwp ocıC k etli bl fekilde tahJd1D mna ~· da askeri hedefler cld 
' ~ttır. Bun•mla beraber ba.. ed&lal4 bW~ Bong~. ft'7a V1-.. batlarımuxla dıt. aynı aebebden aörUL dl hasara uaru-mıetır. 
»~~ra Tajmea aıaall..-. ..,. .....a Jai'O"lar her tanttan ~·'Ye C&ra na.kl:J&t.mda memle. 
,,_~da lıedefımize herhalde lcue&ta tlatd.ır •e lr.ınya çok lidde"tlı tetiıı ba,JaU ihtiJaç·aıın:ı taa Olı: e. 

Bu ~ındey·z. taammlanla bulunme.ktadırlar den ielerı birlııcı plAnda nue.n dllı: _ 
8 l'tİlı İçin parolamız ,..dur: b - Belli ll&ilı 3000 1 möt.ecaviz a.. taııe alıyor ve bunların teminine oalı. 

fıı1> ~ '8&yretlerimizi aarfe<ierck dlıd&n lbaRt olup m büyüıld.eri en ti.. f!YONS. 
•lr:1

1
•lal'lrn.J2Cian en yüka~k verim ~-~ ... ~-,~~ 811 r.enubdat.l lı1 n_ Yalnıs yolcu nakl:vatında muh erem 

... '\'e . "L-1 . k 1 k ......,., -ı - ve ceman 300.000 ba!tımadan bu kMJ &J'l&rmda çot Dı.. 
~ ı.t•u.. ı yu ıe tme · kilomeire bre mee&hat.ında ve 13 t!Jaç oilmadıkoa seyahat etmemelerini 

~\lııaL elıle Teya b09U•İ surette mlbon n.üıt\llu maht.evı bulunan Fili. 

A'manya Rusyaya 
barış teklifinde 

bulunmuş 
tile °"t_ E.hrilı:.alar bütü.n ıayretle - pıo adaların& da JaPOnlar fU suretle !'!:ı;~llllmiz iciııı blrı:ot; aebeıbler 
"~~rlar.n t.aarrU& eQlııH:ied:rler: A3'ın a zncie Metırork 11 <A.A.> - Bo:rter: 

CIJtı hWt~ ıa~ kf.r& taJılı aı. büttiıı PüiPUt Mlalar.le t.lrl!lııte Lmıoın Tren aelerl.erimiade de bul lt6'Wt K~ alınan itil" teıaEafa 16-
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a:ı:ı 
Sinemasmm emsalsiz zaferini teşkil etmektedir. 

Altın eeeli ZARAH LEANDER'in okuduğu müessir ve muhrik 
prlular bütün eeyircıleıi gaıyetmektedir. Gıdiniz ve bu 

güzel fılmı gorunuz. 

1914 
1938 

Bugün saat 1 de tenz.ilith matıne. 

iki Büyük Dünya Harbini Birbirine en 
Miitbit Sahnelerle Bailıyan llilıi bir 

Gönül Macerası 

1941 Senesinin Film Pırlantası 

VATERLO KÖPRÜSÜ 
Yaratanlar: 

VIVIAN LEIGH e ROBERT TAYLOR 
Türkçe nü.n..ı 1ncil ise niiılh•• 

iPEK'te DIELEK'te lt~erfle beraber f'ıat mtırak:abe a.duuıın bul yerlerin,. ~ll • hın• ı.ann ll&bmeıtailıce ve ır.dlhama marus rıt J'a&Jlll&k ıçııı aondaJlarda bulundu_ 
~ 1lll y&rdunı ile bir netice taamsları ~ Japon1&r 9 Blrınci. kalmMlaıı ..,aba, edebilmelc!ne im.. tunu Qlemif, fa.kat RU!il'&nm 1niiL 
~ · Atr k6noo aabaıhı ırme fiddetll hava ta. k"1 tıuatmalarını temenni ederis. tere w Blrlqik devletlerle a:ılaşmad&D 

lı:~ da alı taııamlf ~ bK. &malarile 8Uıenfllt olmak 1tlıne LU. Normal zamanlarda aeyaba.tl ~~ Almanya ile SlSlh :ya.pmıyac&tını be • Her aeanada çrJıınca alkıılanmaktadır. 
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ıı::;~:a· Milli a .. • ·~-·· kanlııc;lar ve cenuba dotnı lleTlenH' ıte. ınak trbı b r r k r d .. hatu-a .,. ırge Bugün 1 Sinemasında· ~~ ot• n ola~ lundıtian b61ee1erde tanya u\er çı_ seyaha !eri t.ahd d iç n fıaUarı a <ır. ELH AMR A 1 T A K s • M 
unu .,. .. " -... - şetıbüsüDde bulWlm.llŞlardır. Karaya d TeciZıelerll" :bi 1rm tşir. çıkan Japon kavvetinin mtktan ıerçl :ıı:r en 80I1 üşfhııMok t m.z doinı Haftan:n en nefis, en şen filrni 

'I\.__ . ş hrimizde ınaıo.n detUdlr. Pant, ~rkalı arın G E M ç 2 blwAll 98 ...... ı uım 'lllrdea. ~ve Yerli Mallar baftuı PilC>lıı ad&lannda. b rı Amer kalı, dl. 5 A R J y &• ı • ..... • 
S dUDden tebrimi.:l~ti HaUtevle _ terleı:l Amerblı sübaylarm ıdımsinde J "' YEŞ;ıl KORSANIN B ı• R B ~ BEK ~ ıt.aaaren taplaJl(Jlar 1•. J'Vli olmak üzere 3.4 tümen «.adar b_ 1 S NEMASINDA A.ŞIKLAB ~ 
cı_ lrl "-.ı'Dmlfbr. Bu top anWar ra cgryetJttl. olduiu bU nd iin J"öre ı 7 B T n k nun Çarşamba ~telif hatib er tarafından kon - karaya o\kan. J&pCC ku-tvetier niD A K ş .. M 1 K 1 z 1 ABA noa ~ ..;_~. ~rruf ve ik - bwılan maii6b edecek dencede oklu ,... T ü r k ç e 
~ Pbe&ler temliİ !er P- tunu bıbu.1 ~ek unırd ,la.pon ar ~·unı·r Nureddı·n EN SEVILMtŞ YlLDIZLARl.A 

..... ~ · bu bareııet.ı.erinde mukavemeUe kar • 01 CLAUDElTE COLBERT 
~ '-tta Wt eıltW ard& mi*. şııer~ olm&lanna ratnıen bazı mu_ GLARK GABLE. 
-.:__ llıt ~ecek. :veru Yemi.il ıüııü v&f!akcFeUer ekle ~terse de bu bu_ K O N S E R 1 Bugu·n saat 1 de tenzlllth 
~ •'lallbu& aüaaD&kala.n ya _ mata ben.öz esaslı tarsili\t yoktu,. ıs. 

:nl seçen bıl ıki mevkin M.anl(lya o_ ~--•••••••••••• ~llP••••••tİne ••••" 
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BABY SANDY ve ME.SHA 
AUER'un çok. güzel ve 

eilencclı komedi.i 
de teuilt.tlı matiD.O f' 

Büyük. macera ve caMJ.aluk 
filmi haftanın en büyuk 

muvaffakiyeti 

Butıün ••L l 



~ Sayfa SON PO 

BAŞ - DİŞ - GRİP - NEZLE - KIRIKLIK - SOGUK ALGINLIGI - ROMA T!ZMA - NEVRALJi 
Ve But'·n Ağrıları Derhal Keser, isim ve Markaya Dikkat NEVROZ I N Yerine Başka Bir Marka Verirlerse Şiddetle Reddediniz. 

ingi iz takımı Rusya, Japonya i.e h~r_b edecek mi? 1 

Şehrimizde ilk (Bq tarafl 1 l:ıcl 8&7fa4a) tok'un bu z.ayıf noktası tetkll eder. 
lan uzakhklar ifade etmezler. Eğer Ruayanln fU sırada Uzak -

maçını bugün Sade tayyareler değil, denizaltı- tarkaa mübi.m kuvvetlel'i bulunsay. 
ları, bilhasea bunlar için de İç Ja - di ve bunlarla Japonlara karıı Ü • 

G Sftrayla yap·yor pon denizi .. mükemme! ~ir faaliyetJmidli taarruz?ar yapabilecek vazi -
• 4 sahnesi vücude getirir. Ruayanı.n yette oJ.ydı.. zannederıek, Japon -

Vladivostok' da ne kadar tayyareai ya bugünkü harbe teşebbii& ede • 
Şehrimizde misafir bulunan in. ve ne kadar denizaltısı bulunabile. mezeli. Demek oluyor ki Uzaktark

gilız tak_ı~ı: Ankara.da yaptığı dört ceğini tahmin etmeğe imki.n yok. taki muhardbe He Avrupadaki mu. 
maçtan ık.ısınde ıalıb, bırmde be . , tur. Eğer deniz yıllıklarına bakıla. harebe arasında büyük bir alaka 
rabere kaldıktan aonra Galatasara. cak olursa vaktile büyük bir Uzak. ve münasebet vardır. Almanya. 
ya ka~ı mağhlb olmuıtu. pr'k filosuna üslük vazifesi görmiif Rusyayı Avrupada 0 kadar •ıkı bir 

İngılız takımı, bugÜn Fenerbah. olan bu müa~hkem limanda bu - halde işg3f etmi, bulunuyor ki o -
çe stadında ilk maçın ı Galatasaray. gün bir denizüstü filosu yoksa da nun, Uralcşarkta herhangi bir cid • 
Ja yapacaktır. lngıliz takımının An.. kuvvetli bir denizaltı filoeu bulun- di harekete teıebbüı etmesi imka. 
kar~da ya!>tıi.i dört maç , da sey - l duğuna inanmak İcab ediyor. Son n1, biç değilse bugün için kalma -
rettim .. Mısafır takım hakkındaki yıllıklar bu limanda 150 • 200 ka. mıt gibidir. 
kanaatı?1 tudur. dar irili ufaklı denizaltılan bulun. ---o---

lngılız takımına mensub bütün duğunu gösteriyorlar. Acaba bunlar Belediyede bir iıtifa 
futbolcular Londrad~ seyrett'ği'"'l nasıl gemilerdir) Büyükl~~ ve . kii
.bymet ve kuvvetteki oyuncularla çiı1clükleri, eskil:k ve yenılıklerı ne 
kıyas edilmemekle beraber takım. derecededir) Bunları bilmiyoruz 
topyek.Wı iyi ve aağlamdır. Şütleri, Japonlarla Sovyetlere aid olan bü.. 
pasları, kombinezonları. kafa vu • tün deniz kuvvetler! hakkındaki 
ruşları ve. bilha~a ayak ve vücud malumat, kalın bir esrar perdeıi aL 
hareketlerı lngilız fut'boluna yakı .. tında bulunuyor. 
ıir bır tekilde~ir:. Adedleri az veya çok, siıtemleri 

Per,eni»e eunu yaptıkları an • k.' yeni olsun. Vladivostok. 
trenmam da dikkatle takib ettim: :k~ d:ılzaltılarl Japonlara karfl 
Fuıl>olcuların burada yapacakları ,_ ·· ı·r hareketletde bulunabi. 

çl k · 'h 1 d ço11; muus 
ma. adrad. arıı arzu ve lftı a arı a lirler. Fakat, ıu dakikada Rusya 
)"erin e ır. d h .. h b 

Beled$'e imar l.41e"i m UdtlrU Hllimll 
K~rclotlu latif 11 etm1ı. imar mtışa_ 
rirlitine ta.Jtn olunmuetur. 

(TIYATBOLAB) 
IST ANBUL BELEDlYESl 

TeŞEHIRpeb 11YA TROSU 
aıı dram kı11nında 

Bu üpm aa.at 20,SO da 

MOTHl3 AiLE 
Calatuaraya karıı hücum hattın. ile Japonya fll~S. ~ .a ~hn~l a~ 

da ciddi bir deiiıiklik yapacaklan hali bulunmadıgı .çın, zı ın er u lıtiklil caddesi komedi kı1mında 
da muhakkaktır. lnoktaya tak ı lıp duruyoı. SAADET YUVA.si 

Ankara maçlarında aağiç oyna _ Dığer tarafta?• Rusyanın ~ap~n. 
ran maruf Nipi K .. l takımınin bel yaya en yakın bır kom~ vazıyetın.. BUrhanettln Tepıl temsilleri ir §Öhreti t>lan Glifton bu- de -bulunması başk~. b!r. meseleyi 

1 oynıyacaktır. Esasen ta • ı ojrtaya koy~r: Bu~un . ıçbı~ Ruhsya.b Şehir Tiyatrosu lcom~di kısmında 
cun · v Mak Guver çok kuv aponyaya 11;a11ı mue51lr ır ar 16 Birincikanun Salı 1ıünü akşami 
lamın sol R suretle 60} mudahaleai yapabilecek kudrette SOOOO lira 

~~:lij'ji" ı:venefuniı olmıyabılir. Fakat, taze kuvvetlere 
olayOT ki. ~\at . .m~afaaıılmalık bulunan Amerika için Rus• Yazan: Seniye Teı-i Vodvil 3 Per. 
için bu tertıb d.ah.a cıddı bır tehli. yanın bu komıuluğundan iatıfade f.tb-ha 2 acl p erdesi 
ke vücuda ııetırmıı olacalttir. Sol etmek çok kolaydır. Amerikan tay . ..... _ ........................................ ... . 
açık Mak C.uver Galata araya kar. yareleri bu sahillere yerleşerek o • Son Po.ta Matbauaı 
fi da oyn~.mı,ıı. Bu suretle Cala • radan Japonya üzerine taarruzlar =======-==--=ı::m 

T1JNGSRAM G{1ffilö~UlID~ 
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,, lt,e11t111et 
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taaarar mudafaaaı An~ar~daki a • yapabil~e.kleri gibi ııene ayni mem NqıVat lllldtlrtlı HUR1in Ras1P Smeo 
vantaıanı da kaybettııı nı lıea.ba leketin kuvvetleri için görülecek 8AR1BI: A. B.ıtrem UeAKLtOb. 

ltat1ma.ladı r' j pek ço 1 ş va rd r . Acaba, neden d 0 - --;;;;~;--;;;,;;~;;;;;;t;;i;-:--:~tİİİİİİİİİİİİİİİİİİIİiiii;;~jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiİiiii~ 
. ngıliz .. takımı.mn müdafaaaından la)'\ henüz Rusya Japonyaya kartı NEZLE DEYiP Gl:CMEYİNtz ••• 

ziyade hucu.~ hattı kuvvetlidir. Ga. ham ilan etmedi) Neden dolayı VEREM, BRONŞİT, ZATOR.Rt:B. ORİP, Nesleden ıelir. 
latasaray vmudafaaaı bug~n Ankara. , Amerika. Rus topraklarının bu ya. G o M E N T A L 
da yapbil ~yunun. fev~ıne çıkağa kınlığ•ndan istifade ederek Japon. 
mecbur 0l_d~gunu ~~ç bır zaman u. yaya karşı bu sıthada bir iz'aç cep. 
nutmamalıdı.r. lngılız ~akımına kar. hesi açmaı>a daha evvel hazırlan -
fi 4 - 2 tıı:bı parlak ~ı~ n~ti~e elde madı veyahu<I şimd: neden teıeb • 
~de!' Calataq~ay ıkıncı bır def4 büs etmedi) Bu suaHere verilecek 
aynı mülte~elıyette bir maç yap. aiyasi cevablar olabilir. Fakat, biz 
n_ıak za.ruretıle karp kartıyadır. Ak. meseleyi aiyaaet bakımından değil. 
al tak.?ırde ~nltara ııati~iyet!nin bir stratejik cihetten mütalea edece • 
taadiiften ıbaret. olduau hı .. i u • ğiz. 
yanacaktır. Her ıne kadar Vladivoatok, Ja -

Gö.r~lüyor ki bugünkü oyun iki pcnyaya kıı.~ iyi bir taarruz ve iz. 
ntraf ıçınde ayr~ ~yrı ehemmiyet ta. aç ü•il olabilirse de onun bu ha -
fllDaktadar. lnııılız taktmı Ankara. kımdan ela mühim bir kuauru var -
da yaptığı dört maç ve müteaddid dır. Bu liman ı Ru•yaya bağlayan 
antrenma~dan ıonra idman bakı • demhyolu, Mançuko 'hududunun 
mmdan nıa'beten forma gİrmış ol • hemen üzerinden geçer. Bu hudu -
d~iu için b:ze herhalde daha zevkli dun bir çok noktasından Japon kuv. 
bır oyun goatermıt olacaktır, vetlerinin süratle demiryolunu kea. 

Ömet" Besim melerl nıütkül bir iı değildir. Her 
lnsUl1: lpOt'cular tereflne ne kadar bu hat üzerinde Rus1ann 

•erilen çay kuvvetli ist'bkamlar vücuda getir. 

~---~elerden ısrarla G o M • N T A L ar&yınız. ----

'' B ina Satışı ,, 
Sümerbank Umumi Müdürlüğünden 

l. - t.tıanbu1d& Ymipoda.bane caddfalnde U1n. OlUı> balen Balk Bandıtı 
Türtt :ADontm e;rketlnln t.abtı icai'ında bulunan bıu>Jr.,nı:ııa aid .. , 
para " lıapalı aa1'f U8Qlile arıtırmap ~. .,.:ıa pefln 

2. - B1Da ~ tt.rsır tanımda 1J:ıea ec1ilm4 olup t tatlıdır Anıca .ft .. 
tc Sn bodımaU Yardır. ' oau.. 

a. - Binada elektr&:- n n blorlrer teeiısatı IDeVcuddur. 
'· - M~eJe lftirak eclebilmıet için 3750 lira miktarında milll ba 

~alarımızdan alınack temlnst mtlttubımun veya bu mlttar mebıq n. 
karada eomemank Umumi lmdürtut11 tıııtanbulda Silmerbanıı: ~ An. 
nesıne p.tınlarat alınacak makbuzun tetllf mektı.ııbl tubes, vez.. 
verimıeal llzımdır. arına rap~n bankaya 

5. - Tekliflerin en ıeç 11/1/H2 t.&tıihlne m&adif Pazartesi ..ı'-
ıa e kadar Antarada SUmerbant Umumı ... , .... ._1nıwı.. .

1 
.... ,u aa&t 

...., __ ... •- .. -...-.u _ ... ,e vr.ı mesi u---" 
6. - ~· lua1&1e• ft7a daha f&lla lbalQnıat aJınat llteyebl uw.uımır. 

bulda Sümemant tubesinP. müracaat etmeaı llzımd erin 1atan. 
'1. - 80ımeı1»nk. lbaleri Japıp JaP-·~- ....... ~•••-. _,.. --·-owr cl0968• 

Sehrimizd-e bulunan misafir ln • mi, oldultlarlJ\tı dair birçok ,eyler 
silız futbo1cu1ar1 terefine dün saat yaz•1mışea da bu hartide ıatihkam. 
1.8 d Beden Terbiyesi ll'tanbul böl ,.,r·n büvi~ bir emniyet vaMtaal te .. 
se merkezinde bir ~ay verilmlttlr. kil etmediil cümlenin malamudur. B E L S A M ı T o L 
Çayda Vali ve Belediye Reisi Dr. Japonya. hudud üzerinde mühim 
LUtfi Kırdar. vilayet er'lclnı ve apor kuvvetler toplamıt bulunduiu için, tdmr Wlhıllıl. ••••• 
eular ha:mr bulunmutlardır. eier Ru.va tarafından bir haıb illn yolları _ _._ n• tenlba Te fllt1 Bmsoötna.u(lu idrar 1 .. &.. 

_,, m-.M •• P&"UO-t .. i bl, aiatlt .,. mil lialtitlere e.;a.'b llOr - ... 
~~edilecek olursa 'bunların demal ta - rınala••unma.ımetblr i1AçBELBA1ı11To, · lQIU ~k rabataııhkla· 

T8rtl slnUl. Tir1ı: alUnioenaln. arruza geçmeleri ve Vlavoato1r.'un mnlılr ,,._.. .faalı baal.abkardan çab"(._'dur· Bl!:LsAMtı'OL tuna.. 
•ID7anm ...a.ta hlr 7anhm Te fa. Ruıya ile "olan muvaıa1aaını kesme. nelerde bulunur. Babf depon; 8ami Abu. ~lar. BUUln Erza. 
9le& k&,Jnalldır. Knrhan ba:rrann. ba lerı· "OL m::.....'-u··ndür. Zannedersek & 'llllllPı••••• """tapı İt Bankam ..a--ıı .... _ " il; .... 11; artr•eında R&hYa .. ...ı-- ..,. .. _.. 'Mo. 1 Deelb yarbtm &esahilrllne en ....... ..,. • ._.._. --.. u ,.._u.r IRuayantn Japonyaya ltarfl harb ılln 

· Tl'9l lb•a J[urınna etmiı ohnam•eının hiç olmazsa bu-
~......-~~ günkü hathca sebebini Vladivos • 

lstanbul Fiat Mürakabe Komisyo:lundan 
130 No. ıu UA.n: 
v trin~ ~hlr edlılen mllar ırat!ıfll arWJedllmlf oldll#undan bun1911n ü. 

zıeırlnden .ımMınııştı.r eUkebl. Utoym: le veya vitrinln booulmama.sı lca8d1Jıe 
maıı sa:taımuyaca.ğmı beynn eder bit' ettket. «ıllk etımeık memnudur. 

Bunda.n böYle mllstehllltln 'herh&ngi bir taımı timerine mal vitrinden çı._ 

tıair't~ Qgenııel1slne 'VeriJoeceiktlr. 
A1csIDe :tııareitet eden ıtlloa.ıethaneler MW1 Korunma ka.nunlan bilkilm. 

lnıde tecziye edilıecek1erl llln olunur. «10989> 
d095b 

SÜMER BANK UMUM 
MÜDÜRLOGONDEN: 

Bankamız ve Müe11eıeleri kadrolarında memur, Şuı,. 
tefi, Revizör, kontrolör, müfettit ve teknik müfettiı ol•" 
rak çalııacak elemanlara ihtiyaç vardır. Bu sabalard• 
tecrübe kazanmıı olmak matlibtur. 

Bu vaııfları haiz olanlar aruında seçileceklere 3659 vo 3968 
aayılı kanunlars göre ücret veriJ .. cektir. isteklilerin tahsil ve biz .. 
metlerini gösterir vesikalarla 22.12.1941 günü aktamına kad•' 
Ankara'da Umumi Müdürlüğümüze müracaatlıuı rica olunur. 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Artbrma 
Eksiltme KomisyontAndan 

Blkıricöy Emrazı Akliye Haatahaneal.nin 124 ıkaleım eczaıyı tıbblyeısl 
elkslıt.mlye lwnulmu.,t ur. 

1 - Eladl'tme 24/12/ 941 Çarşamba günü saıaıt 15 de Caj9.loğiıı00. 8 
1-ıt ve İ9fJm,aıl Muvenet Müdürlülü blnaanda. tıopla.naooo tomsyo 
~-attır. 

2 - Muhammen fl8ıt 124 talem ecM!)'l tlbblye 1çtn c3718• lıNdlr. 
3 - Muvadrb.t termnet d78> lira c85• kuruft,ur. 
4 - İstek.iller ıaıartnıamealnl çalıtma gttnıerınde tomlayonda g6n!t> .... 
& - İste4tnler 1941 yılt Ticaret Oduı 't't!ıslkaı.~He 2419Cl sl!)'llı ka.nunda 

nh "ftlrllraJa.r Ue bu dfe yeter muvaldta& pnıntı malltbuz VeJQ banka 
~•• be4ll elin ve aaat.te komlsyona geılımelıerl. d0'105• 

Urfa 

Odun 

Gümrük Muhafaza Kıtası 
Komisyonun dan 

Mittan Tutan % 7,5 teminatı thalcnın 
Kilo Lira 'it. Lira K. GUnU 

600000 240000 1800 29.12.941 Pazartea aaa 
A - Altı Yüz b!.n kilo odun 29.12.941 Puarteııl ıılkıU saat 10 da 

Oümrültfha Muhafaz.'\ kıt'uı satınaıma komlE.Yonunda kapalı 
le edllecelttlr 

B - eaı;tnameyi ok~mak lııtl!yenler Urfa, IslahıYe ve Mardin 
lkıt alarında. he.rıttn okuyabUırler. 

C - :11.pler tem.inat akçe.; olan 1800 Urayı Urfa Ollmrillc klt'aa v 
e ratınp. vezne m&kbuz!le şıuUıamenin dördUncll maddesinde 

=nden isten~len Vesa!klerle birlikte ihale aa.atinden bir IAa& 
meıı:tubiarını komlsrona vermit buhmacatlardır. d 


