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Bu sabahki 
haberler 

• 

t 

Ekmeğin 14 kuruş 
sat.iması için 

tetkikler yapıhyor 
Buğday nakliye masraflarının indirilmesi 
ne dair kararname yakında neşrediliyo 

İngilizler 
Malezya ve 
Blngaparda 
realbatlara ~ 
Çekiliyorlar Uzakfarkta Sinrapnra rönderllen A~alı lı:avvetler Ye Amerikan bahrl1eslne mensub 

Ekmeklik undan biskül 
dahi yapılmıyacak 

.._~. 19 CA.A ) - Malezyadaıl 1 
~ haberlere göre Brltanya kuıv _ 
~ GlGııa.U prbt bulge5'nde yeni 

.anı oetilmektedirler. 
~~ da ;enı mevz~ çekL 
~ Srrt.aqya 'ltuvvet.l.eri ile J,QpOnlıar 

~tır. lı4ıo(b çarp!.lllll& vukubWma... 

~Qn,g..K.ong gamıZonu da.yarunalktıa 
C\l ~ ~ekte ıe bu mıntakada top. 

düea.bru vuk.ubulma.ktııdır. 

Müttefiklere göre 

İngilizler 
yeni batta 
çekildiler 

MltteDlder (( Japonlara göre ) , 
Portekiz • 3 dlşmaa 
adasını denlzaıt111 
işgal 

ettiler batırıldı,. Ba.tınlan remller 
\raş;.ngt.an, 19 <AA l - Bah~e ne_ 

~f't. n-.ı nıeşrett. f;l bir tebl!tde Am~. 
~ dıentr.&Itıiannm bır rnuhrJb ve ilci 
~ ~e ıeıni.sl bat..ıro1lclaın bil. 
-~tr. 

Flliplnlerde vaziyet 
qv~. 19 CA.A.ı - P'ilıp!.n1enle 
~--~a bir ile:rı harek~i ya.. ... ~w-: Dlln bu ada.?a.rda A-

Müttefikler Portekiz 
hakimiyetine dokunul
mıgacagını bildiriyor 

''Bir Japon 
muhribi 
batırıldı,, ::-~ ~teri 12 Ja.pon tayya. 

...._ ~dir. Japon ta.yyarel<erl 
~~ eruı>Ullda IWlay adaslllda 
~io> eebrini bombala.mışlaa'dır, e. 
~~ h.asa.r vulrua. gelm'ştir. 

Yeai bir ib~ b&rekeU 

Fili pinde 
.Amerikalılar 

vaziyete hakim 
Bir Japon kruvazörü 

hasara uğratıldı 

Lozon adasında 
Japonlar ilerliyorlor 

Loodr& 18 CA.A.>- Pol"tekizin Timor "' 
adMııı& tııciıHs ve mUtteru: kıt'a.tarı ııı 
racı mm&Jesioe d&Ar ollal'ak u~ 
tıopr&klıarı deVlet bürosu, e.şatıdakl teb 

(Denmı 1 inci ıa)'fada) 

Ant.a.ra 18 <Busu.an - Müstehlik le. dile bir müddet evvel evlere dağı 
hine olan.it etmek fiatıannd8 ucum • tılan fitler polis ve bekçiler vasıt 
lama..vı tanin için hUkftmetçe alın _ aile evlerden tamamile toplat1lmıt
malrt.a olan tedbirler cürnlt!6ı!ld«ı o1 • tır. Bu fiılerin tasnifi iıi bugünlerde 
mat üzere ha.zu1an:ı.n bia' kaı'.amame ikmal edilecek ve ı~hirde ne kadar ,,1_rtt, 11 CA.A.ı - Alma.n haberlere 

~ Ja,ııonlıu' dün Pilipı:n!erde Leıas. 

-..;.;:: ~~~~ır~dtetı yapmaya Çin hücumları 
A...-alya &anarelerl _ _ 

ltydl'lıfG' 19 CA.A.> - Avust.rea)ı8 
~ ı.yyareterl Japon orinle ,Hong-Konc 18, (A.A) - lncL 
~ ~ hılW• bOcumu yapmı(a.rdtr. liz umumi :karargahının tebliii: 

- Gece esnasında kayde değer bir 

ftostar Haıi<of =e~i=· ~:u=::':rmr:. 
h ki mumi karargihı ile temaı muhafaza 

şe rine ya aş- edil~:~itİ',1ar vaziyete bakim 

mag""a çal şıyorlar Vqington. 18 (A.A.> - Bab-. 1 riye ill9.211rlığının dün öileden son -
ra geç vakit neşredilen tebli~i: 

Sovyet kuvvetlerinin Filipin cephesinde Amerikan 

F 
kuvvetleri vaziyete hak.imdirler. Vi 

Tebliğlere göre 
Libyada vaziyet 
it 
cephesi 
yarıldı,, 

İngilizler, düşmanı 
İn cephesinde de gan ve Leıgospi bölgeler!nde. az m~~ 

büyük bir taarruza tarda düşman kuvvetleri daıma hu- amansızca 
• • • • • cumlarlnlıaa maruz bulunuyorlar. 

girıştiklerİ bildırılıyor Hava ve kara kuvvetle.~imiz, aah~l d•yoruz d·ıyorlar 
takib 

et lıotıdra, 111 CA.A.> - MO&kova.dQ açı~larında bulunan. duşman gemi. e 1 ' 
l1tı aıeoe neııııred.llen 800 tebliğde Rus lerıne de ıhücum ed yorlar. . . (AA ) _ Ortaprlt 

~Jıeırinin bütün cephe-lerde dllş.. Hawai'de düşmanın yeniden hıç. Kahıre, 18 · · A p em 
~ Qa.1'1>1Şn&l'ara de~am evtltı t>U. bir faa.liyeti bildirilmemİJ, diğer İngiliz umumi.~;&rargahının er11 
~~ttiıe ve cenubda yeniden ikı1caç bölgelerde dÜfmanın harekatta bu. be günkü teolıgı:. tada) 
r::_ ft'It alındığı ilflve ed.!ma<ted.Lr. (Devanu 5 inci sayfada) (Devamı 5 ıncl saJ 
~~ ha.v.sında. Tmıoce:ılkO ordu_ --~=::_:_:::::::.=:.:.__~---------:-::=~ 
~ Rts s.ıına.Yı şehri Hs:rlrofa ysk.Laş,. r- H 1 k .. t h d• k•I -.., 
~.'c~~ ~~:~d:s~~~:xlf~~= L- avacı ı mu e assısı ıyor _1 
''""U'i Vok*olamsk'uı fild tara;Cma 

~ tlaeredırler. Bu muhM'ebeler_ Al h ı v 

~~aram:~:;;,:~!: man av acı ıgının 

- projesine aöre T}Jr9.t Mahsuleri Ofıei nüfua bulunduğu, bunlann yn1ları Hong Konga hucum ~tı tıınılmdan dahUI merttezler - ve mewuliyet nevileri tesbit oluna.. 
deo yaıptlmalda olalı hubı.mat müba_ caktır. Fiıler kazalardaki m--ıhalle -

-- yeatmda bu hububatın en yakm de_ lere g5re tasnif olunacaktır. 
T oıltyo. 18 (A.A.) - İmparator- mir.Yohı ı.t&syooları.na naıkttlerl içın Diğer taraftan ekmek fi atlarını 

1~.u~ karargahının ordu fUbui ~ lht.iyaır edilmekte olalı ~ ucuzlatmak maksadilf', hiikUınetin 
bılıırıyor: nisbetleri indmlmekt.e1.r. Şiiyle iti. w w • 

U.- acl .. ınıa t'malinc:le Appa,. Bu ~a.tt.& kilo başme 'Verilecek h.azırladıgı bugdayı koruma vergı • 
ri"de karaya çıkarılan Japon kuv • ücretWı eJtmış pa.rayı geçmemesi lt&. stınln kaldınlması bakluadalu k~. 
et1eri bir dütınan üuünü İ§8a.I et _ rara WUac&ktır. Bu husustaki ka.. nun te'k1ifi Büyük MiJlet ~iı•nce 
tikten eonra cenuba doğru ilerle- ramame yalltmda neşnodi~Ur. ka'bu1 edildiii ıak!li,a e mek 40-
mektedirler. BlSıdall be$lc& undan 1Cllcs madde_ 50 k.d-. 1 k B 

B--L b' J k l L · . para ~Y ucuz ıyaca tır. un -
...,.a ır apon o u uzon un ler imAlini mt'l'leden ka.rarın clJıha. d b kri k M h 11 · Of · 

ılmali garbi sahilinde düpnanın şümulleındh11meSi etrafında d~ tetok'lk.. a~ aş. a o~ra ı a su erı ııı 
mukavemetini kımµlk. üzeredir. ler yapılmakta. ve mese!l undan ek - bugday naklıye maıırafl.arının da 

Ayni adanın cenub eahilinde ka. mek ve ınaıkarnada.n ba k.a b1skfü cla.hi azaltılmaa huırusunda tetkıklere baş 
raya çıkan baik.a Japon kuvvetleri imal etUrllmemesi ·ba~ mevzu ol lamııur. Bu ım.aaraflar da azaltıldığı 
L~gaspi'nin 11imali garbi bölgesini makta.dır. u • takdin:le e'lmnek fiatlarındaki ucuz. 

<Denmı 5 lnct sayfada) $ehrimizde luk 2,5 kurut kadar olacak ve ek-

Hindistana havadan Ebnek tevziatını tanzim mak&a.. mckler 14 kuruşa aatılacaktlr. 

taarruz edilmesi Milli korunma kanana 
muhtemel Muvakkat encümen 

General Wawell harb k k 
vaziyetini nasıl tet i /erini bitirdi 

görüyor? 

1942 yılı 
çetin olacak 

Ankara, 18 (Huauat) - Milli ıBantçu (Trai>zon) ıne.a.ta ID1I • 

~?~ kanu~unda ~pel~ca.k de • harriri eeç.ibıwitlerdir. 
gıJ'i,k~lere daır li~ıhay! görüten 'Encümen bu Uf&ID seç vakte 
Meclıs muvakkat encumenıne Saiah kadar çah,mıt, tetkiklerini tama 
Yorgi (Kocaeli) reis. Faik Ahmed lamııtıT. m.. 

~ .. ~~., -~1~~~ R d k 1 bgıv 
~.::;:~~:E usya a arşı aş 
9erının dÜ19111\8.t\D atır kıavlb~ verdiT. k ••il t• • ~======== dllc.Jıeaini badirmekted rll"r ee ve ne ıcesı Yeni Delıhi 18 CA.A.> - Umumt ka... ;: 

1 
... ~:ana.lde Pinl&ndiy.a. cephes~~ Rus_ muş u er lVCA..bmda basın to:>lant.ısmda sen~ 
~=- bir taarruza ~ladtkları -------- :~~~ Wawell şu beyan&tta Mlblm bir ese• 

b. hafta içinde cJapoo],aır henüz Malezyayı 1still et_ .-

Am\trikahlar Normandi Uzakşark semalarından son . ır mit ve Sinp.pura Jaklqmış bulun - Bugünkü Uzakşark t . ._. . olub bitenlere kısa bır bakış ına.1ttAııı <=.::t;"::i =~:,Uklan 
ransatl~nt g_ı 11 satın yazan : M ltad 'I uncel • • • harbine Sebeb Olan 

Loodnı.. 19 ~~!~r.arNevyor~ a. Aıılqılan e&kiden her memleketin~ :c::~d: = ~~ TURKIYE VE topraklar 
brııan bir hllibere röre Amerlk'an hil.. !Awma.ra.t servlai dıLha. Jyi gıUıflTDl'lf. ~ motıörleı1 liletmek kolaJ tir 

lı:Oııneıt; Normand!yl aattın aJmak iS~- Aaltel1 Oılmn. s1Jasl oısun ab:~ iş delildır. Bu p.rtlar altınd& Alman.. BULGARı·sTAN -·-
~ Pralıaa ile bu hususta mil.. Dilan maliXDalt& bel Wl&n &abada )ar bUME--b&anlacıle, llatik borularla Gizli ve zahiri f(örü-
,_rde~ ba41am!ftu'. B~ ımıumJ tıurwn ber UPelt aıcaık hava eevttederek ve,yahud. elek.. 

o1c1utu ııh iıstibber•tta da 1 t ..... c-&.n]anDdAn iatifac1e edereıt nu"şlerı·ıe Hong- ong 
l "b • 1 lk" far f t*n11t nu.nılıdıiı ve bu hwruata mil. ·- ;·~otörlerınl normal derecede /'1. • ı k .. t 1 yada vazıye : 1 a ın )'Olllar ıwfedlld!ti halde elde edllen = ve gTUPl&rla amele çıllanp Ki memıe et munase- Kanton, Şanghay, 
tab • b" • • 1 t m&lQmlltın eb«fya sayıf ve battA d&Dılan temizle'mek suretete UCU4 b il . d • ''U N k• p k• .ig'-leri bır ırım U muyor y&Dhş oklutunu ,öster,yor. eu baa'b ~~ııpnısıa.na cıa 'bu tedbirlerte genı; e erıne aır tro,, an ın, e ın, 

.. A..,,,., .. t be4ladıtı r.amaıı 1ııııllalerın Almall ... . il •-.. A.n ol • • b • M k V'111ı, 19 CA.A.> - Llbyadaki ~ ... ~.-• teıaıiiC ve bliha&ia havacılıtı hakkın- ııa,re'kf.t icrasına ı.s. ... ıat; e .....,. - gazetesının lr gazzsı an~U 0 
~ allnalı haberler bırb?r'..ni tut. ll&1lerln" Alm.anyan.ın dııll]U znamıft.ı:r. Neye mal olursa olsun yıl_ 
~ Rcnna.. Bardia. ve Bol. daık.1 b dAirın, dindiJderl malCm&tı.n ~ evvel Mo.skovayı alm.8.k az_ - Burada yaııyan inaanların ci· 
~ m~rerden tJıabSeUııelcte. durumuna anılış ~lduJ>unu gördUiıllm<lZ cinde buunan. Alman ~um.arıdan- «Balkanlarda yangın çıkma • Jetleri, an'aneleri, emelleri, 
ı_::- _,,,1., ınm ric'at zayıf ve Y eket eçen Al ııtı bunun da imkAn harıcıpde bulun. d ·L~ l L • b . ~ i8e Mihver oı:uu-r ,..,_._,, ıı;:bl R~aya karşı har e 8 - d •• ıı:..... ~tır :ıoo kilometrelik bir masan a ım mem e"etın iİ· aelahat alemleri 
·•tnıcı.e o'ldukl:mnı ı.ıert stı:mn._.l.c'l.lır. .._~ı.wnandanlıtının da Rus or. ....... . ··1ı I tl . d 

8
• k .. mıaıı ~ Jcab ııyet.l hakkın.. cephe üzerinde cıKa.tuıa• dan dCa _ ya men aa erı var ır» Ç - ·-
ır Amerikan as erı dusun~ kuvvet ve aıahlb · bulunmadıtı.. 11n1n• e bdAı' deıaın eden ve ı4 k.lıo. -- in topraklar.ota kar,ıla-
h ti B ğd dda da W.fı mal: ordusu pek çet.laı mm.re bir derinlik içinde hazıı:dan.m3' Sofya, 18 (AA) - Stefani L ~an Japonlar ve Çı"nlı' ler -eye 8 a Dl aıııladJk. sonra. :M06kova kıaJ>l. olan RUB mttdafaa hattı kademeli ola. janaı bildiriyor& y W 

Tahr 18 (AA) _Amerikalı pıuna.rebCleni~~ınc1ya tı.acı.ar n.k yedı mıiıteı<f a!stemde mUda.fu Bilyük bir gazete olan Utro ya. W la d llS 
'-'eral ~eeler iıe' afüay G111ea ı. ~v~~· :eugUnkü mu - ~Ut'll'Uın. tlkhat h&tb ta caaıey~~~ rl reant bir membaın ilhamile Türk -• a D a OD Posta.. da 

..._ 1 . ...,. • :vvetl.erınln sarıiıe vardır. ,., oyun -- B l "----L l l h '-'- nda '-' ~_)'Olu i1e malzeme aevki mese ~ı ~ıer - Jı,areketıerle laa'ı öıtarl çıbn bu horula.rın kazan. u gar mWMaaCK1et er &!ULl U.&f 

~ l,.itnler ve Rualarla go. m;k;)'.U · ıx,yunu la.r1 yer aıltana ııömWU olup bımlıaır o. m~• ya.zmabadır. 
--·---"- Uır.ere t.va yolile Bajdada müa~lrıd'Oır. Rlll 4_Denm 1 aeı urı.ü) (DeYUU 1 - ll&JfMh) 
_....._a..ıdlr. ifMI tw 
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Hergün 4' Resimli BaJrale: Filmi yapan ve seyreden insan 

A ·manganın 
100 yıl ık emeli 
~--- Ekrem U,.k.lıaiJ_J 

A. lmanya bir gün beklediği n 
.aa, umduğu zafere ula§ISa 100 bu 

Fransız sairi Al!red de Musset fnsaaı bir ~ıran ben%etir, Jsbrab onon Ac111 tatmayan hantm ne oJdutuna ölrenmemiştlr, bir sinema 
ustasıdır. RJ'reder, filmin aktörü ıdırabı *adandır. 

-······· .. ·--------------·----,·---------------·---------------------

Burhan Cahid -

asamın üzerinde bir taK~ıııı 
buldum. Yenı yılın takvımi• 

Birkaç gün sonra 1941 yılı b.1 yor 
ve 1942 :y1!ı bagl.yor. 

T a'kvimin yapraklarını rast gel• 
karıştırdmı. Aylar, haftalar, ha,> ratıı 
lar yerh yerinde. Hatta fır.ınalafı 
rüzgarlar, uzun geceler, kısa gunler 
hiç değışmıyor. Mayısta Bahar, H,.. 
ziranda Yaz, T e tinde kış ha lıyor 
ve tabiatın rnevs.imlerı hep aynı çe!" 
çeve İçinde hirbırini takıh cd p gı# 
diyor. Bu toprak üstünde bütün ,ıs. 
sanlık tarlhi:nin gördüğü ve ya ad,.. 
ğı tabii hadiseler hiç <leğ:şmedeO 
tekerrür etımc:kted ir. 

kadar yıldanberl hep a.yni yol üze. 
rınde yürüyerek. nıhayet gayesine 
vardığını <belki iddıa edebilir, fakat 
hiid1selerln hCT gün bir renk değiş.. 
tirerek yekdiğerini kovaladığı bu 
zam nda ıbırçok defa istikamet de
ğtŞtınnişe benziyor. Vakıa bu koca 
de,; let.n aradığı hep somur • 
~ d r fakat ceva.b n! b"r tur • 
lü bulup veremediği wnı da 
bu omurgenlll Avrupa içınde. 
mi, yo'k a Avrupa dqıanda mı o. 
lacağıd T. Bır defa bu cevab bulu. 
nup verılc'bıl-se, verılcn cevabın ge.. 
reği de yer~ne get"rıl bilse orttıda 
mesele kalmıyacak, fakat işte bir 
'lleslin arayıp bulduğunu sandığı ce. 
'\ab o za anln cse:ı ruzgarına göre 
oluyor, gcregi yerine getirileme -
y nce de arkada.o gele.n neıU zama. 
n nda esen bir ba~a rüzgara göre 
'\er leoe.k cevabın teki d-eğiıtirili.. ( Şehir Baberleri ) 

Fakat bir yaprağında kırl.ıngıç. 
ların geldiğini. bir sayfaa:nda buJ.. 
bülü.n ötımiye başladığını haber "'°" 
ren bu takvim yalnız bir nokta4• 
ausımştur. Tabiatın hiç değişmiyeO 
ildim kanunları, coğrafya hatları .,. 
rastında insanlılt alemi acaba nelef 
görecek, neler duyacak~ • yor. 

Tarih yazanlar 1 7 nd aaıTdan itL 
barcn dünya .ervetlcrinin paylaııL 
ır a n a Alımanyayı <'.Jl sona 
1calm ı tek devlet olarak ea.yarlar. 
9Cbeıb olarak da Almanyantn İç ya. 
p s.ııda orta ça.ğlar dağınıklığını 20 
ne· asra kadar süırüldemek zorunda 
ltahrwş olmasını gösterirler. Haki
katte bu, ydkdiğerinden deha ehem 
m yctlı muhtelif aebeblerin yalnz 
bır tanesi olabiHr. Her ne olursa 

Pirinç sakhyan 
veya erzak 

stoku yapanlar 
cezalandırllacaklar 

Mısırçarşısında yapılan 
tadilat biran evvel 

ikmal olunacak 

ı _,.ı••••••••H•••••ı•eaı•e-.. e•aaı .. aıeıea ... a' 

Pirince 
narb 

koaayor 

Büyülk şair Yahya Kemal.in bif 
kıt'ası hiç güvenemediğim zayıf~ 
hzamın naaılsa bir köıesinde k ... 
m!f: 

Diiıı1ada ne lltbal, ne de ıı:en et at1"' 
titr 

Hattl ne de ukb&ı'l:ı. saadet d l rfı. 
A,tnn ıiil açan, bülbül öten vaktht,.. 
Yaranla tarab, yar ile vuslat dllr~ 

olsun Abnanya 1870 seferinden Bazı tüccarların piıyasadan bak. 
sonra iç yapısına biraz çeki düzen la, dan vesaire maddeler~ toplıya -
vererek gözlerini açmı~a. başladığı rak stdklar y~ı'l eöriilmüştür. 
zam n dünya sen etlertnl İngiltere Bu kıab 1 maddeler üzerinde hükU.. 
ile Fransa ön dizide gelmek. üzere metin bazı kararlar alacağı veya 

• Fiat mürakaoo komisyona dün 

Kış gelir •• üşür ge~eriz. ya.z ~e~1'j 
güler geçerlz, mevsımler bırbır 11 

takib eder, oyalanır geçeriz. Fak•' 
bu babarlıwrı matem, laşları mah~ 
eyleyen dünya haileaini de atlayı9 
geçebilsek! 

Vali dün çarşıda tetkikat yapb, o 
istimlaklar sür'atla bitirilerek 

yığınları kaldırılacak 

civardaki vali muavini Ah.nırd Kıruğın ri • 
Ya&etl altında mıntab tıcaret 
müdiirlülünde toplaıunlftır. Bu 
toplantıda _plrlnp rattan da röriL 

tak Avrup dedetlerı araaı bu maddelere el koyacağı ,eklinde 
da payllaşılml'§ gördü, ~ndü~trlıli~in yersiz şayialar buna sebeb göste _ 
ve nufusum.ın ~rtması !1 s~ctınde ılk rilmektıedir. Bu hususta hükumetin 
madde ve geniş saha ıhtıyacı da ar müsbet veya menfi bir kuan ol • 
tımca evvela Şarka ?.aktı. Sonra te.k madı-ğ;:ndan bu SJekilde piyasayl lii-

• . oo:nurgeye d.onerek Agadır zumsuz yere .!4'ıntıya aokanlar hak.. 
hdd 'Ses ne kadar g ttı. Fakat l 9 l 4 J...,nda takiibat ya.ptlacaktır. Diğer 
ytlının ortalrı.na. varıncaya kad~r taraftan~ kimselerin de el alun.. 
Rwı toprakları ıle Avrupa o 11 eo. dan pir"nç şaklad·ldarı veya Ana • 
mürgedcn b r'ni seçmek aras nda doluya .naklettikleri eöylenmdtte -
ter ddüdler geçiriyordu. .1? 14 de d.ir. Bu gihi k.imseler hakkında da 
~ atana ve Uktaynaya iltıfat et- t kıb ilmi"-tir. 

k A d 
.. .. a a,a geç .. 

m '}ere vrupa l'1 eomurge ate- ---u-. 
ğ uzer nde k rar kılınış gorün ü. 
Ne çare k 1918 klşınd doğru b .. tün 
l"m ler h p b"rdl"n y lul<lı. 

Ma11ub yetin verd {;i arıı nt Y1 

114 bin lira ihtilas 
eden vezne:lar 
cezalandırıldı f., v 1 b · r dinlenme~ sonr~ da 7 

,, il .L :r çal:.şma devri tak.ib et-
J "K • Birıinci ağırceza mahkemesinde 
m;ttb• ,, ~ _..J'}--'L 1 !~Ll-b" ih.. 

enkaz 
liilmill Ye muhtelif ııcvl plri11çlcre 
nark konmasına karar ftrilmiştlr. 
Narka esas olaralı: istihsal ınaııaı. 
llndokl llM ve lıurabrdan ımrlmf. 
ııe kadar olan nakil e..'lllasında Y1'.. I 
pılan masraflar ele ı\lınmıştır. 'Ye. 
Dl plrino fiatl&rı bupn ka.&'i şek. i 
liııl alarak illn ectUecektlr. : 

\. ............................................. ,i 
Asker:erimize hediye 

olabi!ecek eşyayı satacak 
dukkAnlar açılıyor 

Aakerlerbnize, k.ı~hk hediye te. 
mini iç.İın Kı:z:ı.la;y ve YaTdtmaeven -
kr Cern.i)"eti tarafından k 1 n 

müşterek komite faaliyetine devam 
etmektedir. Bu komite hediye ola. 
b:i~ecek e~ı satacak bususi dük. 
k8.nlar açtıracaktır. Aske»lerimiz i . 
çin toplanan !hediyeler bugünlerde 

c23uehan Ca/ıiJ 
································-··············"""' 
Türkiyede ne kadar 

radyo var? 
lstanbul vilayeti 
36.27 4 radyo ile 

en başta bulunuyor 

l4atbuıa.i Umum MUdUrlllğU meınl" 
ket dıa.hlıltmıekt radyo mtık<tarını ıı:: 

bir • n .., 
8 

Almanya llb. "~ devrindl" ru~et CQJ m.c.&.te .o an munım. ır 
-1tı zamanın şevke !!mn ina tıl.aa davaa netıceye varmııur. "':.. 
nılmı.yacak kadar kolaylıkla bulduk.! Hadi~ auçlusu gayrimübadiL Vall dünkü tetkikleri esnuinda 
ta:n sonra eSJci derci ve eski ihtiyaç l~r . ccınaıyeti aaıbık v~ed.an:ı ~a • 

, muhtelif birliklere gönderilecekler. 
dir. 

nuyor. Bu ista.t s ğe göre Tillıl' yed 
en fazla radyosu b~lunan vilayet ~ 
ta.nbul, en az radsosu olan vııayet 11 H8.:kı\ridir. Geçen EylW ayına 1tııd 
Ita.ydı y~ılmJi,. .radyolar, şeh rlerın 8.ı.. 
fabe81 8ll"88lle eöYle tesbit edilinıŞtıt ·' 
ı\fyon 733 Kars 48 
Amasya 633 Kastamonu &°' 

t k . ..ı ı'!.t cı'ttır. Maznun. aleyhındek.i ıddıaya vali Ye Blediye Reiai Dr. Llitfi kanlar civaıldaki mWıaaib yerkft 
e 1.~r ~eyo~na ç 06 1

: mı :nazaran. Ga.yriniübadiller Cemiye. Kmlar diin Be1ediye Fen lıleri Ma. rıı*ledflecddcrdirı. 
Somurgenın Avrupa dışında A• tinde veznedar bulunurken defter • dürü Nuri Teı:zeT, Müzeler Müdürü Asri bir ba1 haline getirilecek o.. 

yoksa Avrupa İç.İnde mi olması la.. lerde ve evradc üzerinde tahrifat Tahsin Öz ve mühendialerle birlik.. lan Mı.rçarşıaınm tamir ve tadil 
z m"'eldiği sualine en soı; .ve en Je yapmıaık ve diğer usullerle bir te Yenicamd etrafında tetk.ikler ıyap ifi yarı: mevaimin.de.ıı evvel ikmal 
ni cevabı veren devlet reııı Her ıt.. kmm1 bono, bir kısmı pan olmak mlı, bu arada Mııı1çar1ıalll<la ya • ed~le-cekttir. 
ler olmuştur: . üzere cem'an 114,310 lira 52 ku. prlmakta cılan tamirat ve tadilatı Çal"fl'da, bil içiB lüzumlu tadi. 

Kavgam adını taşıyan .kıt~ında ruşu ihtrlae etmiştir. Birinci ağırce- gözden geçinnifflr. Vali ve Bele - Iat yapırfırlcen. biınanm eski Taziye. 
Alman milletine «vade~~)mış top-lza mahkemesi yapılan duruııma ~o- diye Reiai Uitfi Kırdar, Mı•rçar • tinin muhaJaza cdihnesi eıea• göz. 
ra olarak göat;rdıgı b·i-erın nunda 8UÇU delillerle sabit gönn~ pı etrafıın<:la. istim1ake tabi, baızı önünde bUlundunılınaktadır. Mı -
Şartti Avrupa old~gu= 1 ıyoi tür. düklranların 9Ü11ltle yaıınlJ'Tlllslnl ınrçat'§Imnda lher C9naf için ayn yer. 
TUZ. Fakat buA\m 11 ın.1 yRzı Neticede Macit 5 aene 10 ay ve enkazın kalduılmaeını alakadar. ler aytl1acak. ve burada frigorifik 
dıığı •1Ta1arde. L .ı... anya 

1 edı Lus.. müddetle lıapse, 114.31 O Hra 52 lara bifdimıiİ:ştir. Yıkhrılacak dük- tcsiselt vücuda getirilecektir. 
as nda en ıs an var , c. k . 

ya ar • T d AL uruşu taZ1'1Vne ve gene ayrıca 
hiataonlab~ad<l~dgaehc;ısıngıö;~~·:i· Av 114,310 lira para cezasına mah - Dün mahku,n olan f Talebe birlig"'i mümes-
manya ır en• • k • ed"lmi · 
JUpa dşnda eö~ür.geye. çe~irmiş um 

1 -~ muhtekirler sil intihabı 
aoründü, !hatta ıomurgc .'tlerı etra- Od Tablınde c.iimhuri~et caddesin..' OniıvC'l'Bitoniın bfitün fakültelerin. 
nnda etüdler yaptı. neırıyata gırıg.. un raporunu verenin 
ti. Bu haıb ç.1kt ktan .anra ise gene kuıunı yokmuı de. şekerle.mecı Davıd ve Andon de ve Diı Tababeti mektebinde iki 
ilk f .krine döndü: Lehiatanln AL Bundan evvelki odun ve k&müT J OO gram kakaoyu fahiı fiatla 80 haftadanheri dt:VlUTl eden talebe ce. 
man idarc.eİı altlonda bırakılması ka. narkıının tdbitinde Belediye llttJ _ hı~a eaım1'1ar, fakat ;yakalanarak miyetleri eeç.i.ıni dün sona ermiş _ 
.-arı ve Rus topraklarının Avıupa s~d Miıdüı'lüğü mahallinde bazı tet.. adliyeye veribni~lerdir. . 

· t •1- --· h d-' kıkl Suçlular asliye 2 nci cezada ya. Ur. namna lf etlıımc:ıol ta avuru c cı er yaptnmı-ş ve ona göre hare - . Bütün slım!flaTdan 6eçılen üçer 
deif ~enin eon ifadesidir. Fnkat u. k~t «l. ilınişti. Fakat bilahare tet • pıla.n duruşmalan sonunda 30 ar lı. . .. 

k /\'-- kiJt 1 _ ra para cez~ mahkum edilmiıı • ve şon sınmflardan eeçılen dorder nu mıyalnn ki. bu ar T ı=any a - reı: yapan belediye müstahde • 
n'n Avrupa ch,ında ac>m ·rge edin. min tubesi mü<lür muavini Sürcy. ler, dük.ka~ları.nın da 1 ~ gi:ID. :müd. miimeS.3il t.alebe birliği ~d.ue heyeti 
mek arzusuncho tamam"\,. vazgeçti. yanın nrponmu hazırlarken hata1ı detle ecddı.ne k~tar verıhn.iıtır. • ni teŞkil etmişlerdir. Fakültelerde 
ğ' · göstemıcz. Esa sömürge Av. hareket ettiği anla~'lara'k müddei _ Metrosu 18 !ıraya ~ulmaaı la • ayrıca üçer ki§iden mürek:keb ye • 
rupada olacaktır. Avrupa d ı ö umuırn'lıkçe tahkikata geçilmiıti. znn 1!.elen k~ıA 23 lıray~ satan dek mi.İme91lİiler de ayrılmışbr. 
mürge ile.inci dereced k 1 ca'ktıT. Bugüne h..dar yapılan <tetkikler ne_ Bey.ogh.m da istiklal cad.desınd. e tu.. 

"--f C d h kk d k el Talebe cemiyetlerinin Teialiğini H"ç değilse Almanya iktsad nazıTl ··<' "'!:"-'• <;:heyyan1'1 bu işte yol • na ıy~ • e-:a. a m a ı ava 
Dr. Funk•un lt.i gün evel Praa' da euz bir hareketi gi>rülmemiş ve ha'k.. da dun bıtmıJfUr. Mahkeme su~lu her fakültenin dekanı yapacaktıT. 
aöyle:miı dduğu yeni nutuktan kında ademi tak. b :karan verllm~ :nun 2~. lira .. para <:e~ası vermcalne Bugün bütün mümessillerin İşti -
1-11 an~lilıyor. Yaln z Polonya w- tir. v~ 7 gun m:udd~e .dukklnlntn sed. rekile talebe ıbirliği idare heyeti ve 
Rusya 6>pr&Ya1'1nl Avrupa namına dıne kanr vermıştır. reis vekili ~ilecektir. 
kuDa.nmak e.nuımnun ge!'ÇCki mıes' dır. Doktor f'unk bunu şimdiden 
Sovyclt Rmyanm ytkılınMına bağlı. bır «oiaY> aayıyor ki. biz de bu 
........................ - ...................... ,.. ktada lcendiai ile fikir birlıği ya 

T AKVlM e 1 loci KAnun 
paımyacağız. B z m gördüğümüz 

RuJl.Y8.DJn eımsııldığı fakat tam teş. 

19 Ar-b .... k"Here malik buyük bir orduytl cl'an 
1880 sahih bulunduğııclur. Almanynnın 

_ 1 00 rmel ne bu defo un ka 
t uıe Kaoua R.. .. • VUtnJp kaıvır.ıamıyacağınn hi kmeL 

1 ___ ...,6~....!.-... 19_4_1-:--n~~·U m k için Barban bekkmek llzım.. 
cONEŞ Zilkade drr. ı 17 ı 
:). o. &kce11ı. vı.-yaklu;il 

2 
'1 21 30 

89 

o~ı 

v. 

Kömürden zehirlendi 

Hultöyde Camialtında oturan 
Atn~dın 12 yqlanndaltı oğlu Sn. 
detttn dün yakt'lwı man a •• ·· • 

iSTER 
lSTER 

iNAN, 
iNAN MAi 

Burhan Felek arlmdıışımııın RI. 
riktlriyoruz amma. Jı:ısıl~o ba,slılı.IJ 
:fıkrasında fil satırları okuduk: 

- Vallahi kardeşinı! Corab kal. 
mıyacakmış diyorlar. Geçen ay alh 
çilt almıştım. Uu al' d;ı. on çift al. 
clını. Ne yapa)ım. Bırlktlrlyorum. 

- Bu sene zeytin mahqlıı az ola. 
cak dediler. tlo teneke ynğ aldım. 
İki teneke. daha 11.l:ıcatım! Ne ya • 
p:ırsm birader? 'l'asarrur Ia~~m! 

- Pirlno yükseliyor di)·c ylrmi ki. 
Jo kadar aldım. Yeni mahsulden 
ı!e daha yirmi kno alacağım. Ne ça. 
re kardeş! Harb ekonomlsı? 

- Kunduralar ateş pahasına 
amma kösele ıtalmıync:ık diyorlar. 
Ben de iki çift ısnıarl:ıılım .. 

Bu hareketle~ tılsarrul dcnebı~. 
oetlne \"e bıiy1c hareket edt'nll'.rin 
millete_ memlekete fayd:uı vatandaş. 
la.r oldutwıa: 

iSTER iNAN 

Dün ~eh:rde beyaz 
peyn:r bulunawadı 

Dün, tdır.in muhtelif aemtktin • 
deki lballdcallarda beyaz peynir be. 
men hiç buhınamamııhr. Bu vazi -
yet karşıeında ba.kkalların bir kımıı 
halbn lüzumundan fazla mal satın 
aldığını. baızdan da toptancı tüc • 
carlann fiat:ları gayritabii bir fe -
kilde yüksehtlklerini aöylemi§ler -
dir. __ _,o----

icranın kapalı kalacağı 
günler 

İst. C. Müddelumumlllğlnden: 
941 yıJının bitmesi dolaywile ic. 

ra ve iflas dairelerindeki dosyala. 
r.,n tas!l Tle mahz n,. gönderilmesi 
icırb ettiğinden 26 • 2 7 Kanunuev. 
vel 94 l ve 2/3 15 '6 Kanunusani 
942 günJed jş sahihlerinin iılerini 
takib etmemesi. Yalnız ihtiyati tcd. 
bir, lhac-iz gibi acele işler müstesna 
olmak iizere bu gibı itlere bakıla • 

Ankara 12237 Ka;c.er! ~ 
All'talya 737 Kırklareli 3 1 Ağrı. I?eyaz!d 126 Kırşehır l~S 
AYdın 826 Kocaeli 19 
Balı.kesir 2062 Konya 19~ 
Bilecik 294 Kütahya 8 0 Bıtlls 42 Malatya 61 
B:r>&öl 23 Manisa 1281 

Bolu 697 M.ı.ra.s <;:;f 
Burdur 246 Mardin lif 

649 Bursa 3240 Muilıı 
59 Çanakkale 1248 Muş 59' 

Qankırı 372 N!,ğde ~f5 
Çoruh 158 Ordu ~ 
Çorum 315 Rize 111 
D9nizli 549 Samsun ı.toS 
Diyarbakır 579 Seyhan ı.tsf 
Fıd.me &79 Siırt ıo9 
Elizıl 697 Sinop s~ 
Erzincan 145 Sivas 7,S 
E!'Zllrum 1595 Tek rdat 59' 
Esltlşehlr 2049 Tokad ,s'f 
Gaz;anteb 1061 Trabzon '7Sf 
Oir~ 405 Tunceli •1 

9 _, 211' GUmtışane 1~ U.ıa 
13

, 
Hakk&Ti ı Vsn 

1 t"cl 1203 Yozgat 2.f 
İçpatta. 375 Zonguldak 2166 
İstanbul S6 274 H~Y ao8 

İzmir 6376 --
il..<;/. erlik işleri 1 ı __ R_A_D_;,_kQ-n 0 __ 9s_j 

Kayıjlarını kapatmı· cul\IA, 1uus.u 

ca.ğı Han olunur. 
---------------~ 

:l k b ı 7.30: Saat aya."1, 7.33: nau par~ 
yan ye e SU ay ar ıe.r <PI.>, '1.45. Ajans haberleri, s: 

~ ...... Da' cstııd Senf~ pamllar <Pi.), 8.15. :Ev~ 
1 inci Tüm ,_., ır en: aa.a.tl, 8.30: Mllzk CPl.), 12.30: 5ıı1t• 
ı - Bllttlııı ~edek subay ve me • e1 

murlardan ~.ye kadar tl'Thls edilip ayan, 12.33: K11.rışık şarkı ve t.ürkUl~ 
de şubelerine henilz müracat ederek 12.45: AJa.ns haberler·, 13: Karı 
terhıS kc3'fiyetlf::in1 yaptırmamış 0 • şarkı ve tıürlrliler, 13 30: Karışık ~ 
ıanJMJn ~ kısa bir zamanda eSll8 zile <Pl.>. 18: Saat ayan, 18.03: F 
lmyıdlı o!duk:An ~ube'crıne müracaat heyet.4, 18.40: cbap;n in eserler!nd~ 
fle ıtcr.hisler!rıa kaydetllmıelen ve bu <Pi.), 19: Konuşnuı. 19.15: Dans ın 

ztıi CPl.), 19 30: Saat ayarı ve aj~ 
1ş1 z:ıma.nmda yaptınnıy:ınta.rdan 1076 haberleri. lU5: Kl!sik Tür'k mUıl~ 
No. ıu kanını mucıbi.nce para cezası 45 
almacağımn bhgi edlntlmesı. programı, 20.15: Radyo ga:ıete&!, 20 j 

2 _ Yecrıest mıbay okuluna sevkedl. Şaritı ~ türkfiler, 21: 7."raat takv 111 • 
liP de omdan kıt'a hlzır.etlerlnl yap • 21.10: Tomsil, 22: Radyo salon ork s.. 
ma.k üzere bh'Jı.:C ve müesseselere ve_ trası, 22.30: S3at ayıı.rı, ajans ha.b!''f; 
rilerek bu kere terhis ed '\nt"ş luişıd leri, borsa, 22.45: Radyo salon ot.i es.. 
nnnuırah yedek &ilbay ve rnemurlann tmsı. _., 
gerek er muameleslnı taklb eden esas _____ ~ -. _ -. -~ti"' 

~;:1~1m~~a~~~ c~!~~~~;:ı1:zım ~~-c;pheıeJ 
bu1~ şubeye yedak stıbay kaY. gibi gerileri de emniyet altında t.U ' 
dının yaptınlması ve bu 'şb 1076 nu.. mıak demektir. TUrk vatanının ernni ,. 



• 
Birinciktnun - - S O N P O S T A: 

~ - -- - Savfa 3/f 

C D--E----... -1.-Z---,;-l•-L·--.-.-;=1~ r- S i N E M A 
.. ,. " ... lq kolay &oylenemez. Deniz hakimi~~ L_ 

ti deniz üzetiıdeki. büyük tekneye ve 

1 

' 1 l · d · U k ~~:-"' .. .:~.\::' .... '""'.; Matbuat Umum Müdürlüğünün Japon ar ş ım ı za şark ==--:. ~..:: :n:.ı~ .. d 
1
. d' v. 

1
.
1 ~ kal'Şl ~e ~o-et. da:1ma daha vucu e ge ır J gı ' m 

sularına lıllkim olmuş =:.~::.:~er~;.~ 
emniyet; 4:ıamamlanmak ilr:tiza eder. Bu 

Sayı 1abı·ı,·rler mı·? ~ltı~~':!enhilc~la~ L j • gibi muhaa'ebe ıııemil'er:ntn tıayy&Te1ere 
kıarşı da dalla kuvvetli bir şekilde ko~ 

i • l • d b l tucımaıan lc.ab edecektir. ngı ız onanma.sının u su arda . Ş.imdi burada iklnci sue.li:ın'.ze ~ 
v ım. 

llgradığı kayıblar ne mana ifade eder? m~:r:t:l'!~:~~~~ 
., 1m'lairdı. Btmu ne içın yapmışludı? 1 tııratıııre başvetin QOroi1m aoo nu;t...JM11l n>pu ~ .lmvvet.ıi bir dıetı. sillılıı/Sebehled şwı.l&.rdır: Muhrib d 

174 
Tahmiıı:ıı!m.lze göre Umkşark.ta. harbin 

~ Pr.i.nce ot WAlles Ye Re)Sl(11]ea~ g:bi Repulse'Un 16 kadar ll2hUcum edeoektlr. EnrelA ~ ke~ı~1 ~ 1~ın g~ren İngllizl.er 
ı>u~·tıııı zi:vaınııı 1nıilte-re için rın attrlmım lik ve 24 tane 40 m/m lik. defılve emıılyetioi Yat'D:\Ü: Ye büyüle seı:.i o~ w.z~erlnl ta.k:Y1ye etmek :la. 
bir deııi?< darbesi oldutuıı.u w.vıemN..jtopu da. ~lıt 'kuvvetti addedlhnek lA.Jıe~ Ya.it..laı:imaJt möşkWü karşısnıo ~ teı:nişlerdi ve ~b c.ıkı.nca orada zıcyJ.f 
ten oeltinmediğL llllal-Oa:ı:ı.du.r. F.aJtıat zım re.lir. jsUra.tıerl de tanarelere nazaran ~ bulunanamaık içm bu femlleri buraya 
Cö.rcil şu .ıtö&er1 de ill.ve ediyor: •A..I (Amer!JoııJ:ı.lıımn ba.ta.n zırhlılarını azdır. Daha uzun ıııama.n dtlşma.n Yol1:3~ Şu haldı!. bu gemilerin 
tlı.et-ık.a ve :fın.g1.terooiJı den.iz kuvvetJ bur.ada. müruıık~ etmiyeceıtiz, çünkü la.rmııı aıtqi aJtı.nda ltalır1e.r Buın~- ~len J8'1JIQD1.va 11'! bır harb Ml1n_ 
üç .M:ıhv,er devl~in deniz ık.uvvetıeı-i~ibun.l8nıı baltırılına Yak'aları hakkında ba.şklı. den~ ilzerin.de mane~ y,a.:: de JBıPO.O.ls.rm anı bir taarruzunu ön.. 
ne hAIA pet; llstlmdllr.> Bu ikil geminıiıı'ka.ti mal1'.lmatınıız yo'.lctur.) :rak, muhribin taıJ11dola.rını dtl.~ lem'El'k ve bz baskın hal"el~.et:ne karaı 
tıy111.ı haürika.ben b~lt su.a.llere yol :l!ıe:i İngiliz muharebe gemisi denize muvıa.fa.tlkııyetle atabile~eğl Vaziyete Ya.. koym.ajk o'.l.a.caD{ıtı. B~ boyle o.ldlığu 
~ır. Bunlardan bir iki tanesine açı.mu.,l&rdı, ve battıkları haberi gel_ ni nıtme.slb atı.ş m.Bltrl1ne gelıneSi ol da. .soıını.d.an bu :ıemılenn. aldığı mzl_ 
bu ~ı:ıııd& balJl tahm!nler yürüte. diği .zaman bu muvaf!a.k:tyetin Japon dUkQa mU$cfildür. ~rıca, isabet ıntt fedı;ıu enl.aşi!makt.a.dır. .P'.Uı.aıklka Ja_ 
l'eıt cevab 'Y'e'l'Dleie çal.ışa.lım ve eeri bombardl1Dl611 tayyarel-!l'in~ aid oldu.. rnallnln çıoğalmuı için hedefe yalkta - PQ'll.Ja.rm .çıık&rma. hareket!~ karşt 
~ baŞb bir ciln• bıraka!:m: tu da ıstrecilmlşti. ~illzlerin iki mu_ m.ak meoburiye" de vardır. Tanar!- kvynııak ~ JaPOn kuvvetııer'™' ta.. 

l - Bu gemiler nllQ.J ba.tlt.ı? (Bazı.. hArebe ~emislne mubbil JaPOıD.lar Jea'de bunJ&r daha lrol.a.yd'ı:r. Pik; a:nın edooeu: olan bu gemiler bu va _ 
!arına l'Ore au gemtterrıı ba.t.ması ile yalmz 7 tayyare btbetmışlel'd:I.. yaparak M.rıJ mev!tline silra.tlo inmek ::;ı yaıpamadan ~ batırılmış... 
~ki tSetılden fula bir zaman Daha. scmra alınan haberlerden Re.~ tort>!dal.an muayyen bi.r irtlfa.d1ın R~ ha.rb JA ed .lm.ed 
eva.nı ed4ıD muh&rebelerde tesadüf e_ pulse gemisi konıutanının d9 dill;;men bı.nakmak ıamı. hava!anmalı: \11'1! Uzıdt... ~ :İlı:ıglliz n ~ f~ ~t 

Yen bir hakkat bugün meyod.ana torpidM1JDdao ka.çınabildim> diye 18$Iıaık l4.zıımdıır. Bastın tetılrt dilha . ter a 
~ol~: Yani tan&Mleriıızırh1J..Prilıoe of Wa.1.lef.'te b'.llurı.an a.m.lra~i.na.an~~ ve daha. ya~dan uzun zaman ~~rdı.~ ~ 
t t'aik olduğu ~ıyor.> Bu dog_ bir 1şail'et Qdcml.f olduğunu ve bu es_ deni2ıclekt ıkıada.r müeSS'!r ateşe karşı hesaba ııaııt·ı~.!1 lma.lıd r Fakat 11.k 11 ını.iur? ıDSda ~ yanmakta bulund~unu m.a.rı:rzı blmıı.k t.ebl:lkesi yoktur Bu ıh..,.~ -"'~ldukv ,_ 1 

• tı· b 
1 2 İn unla be -"-- .. · - a .. - fü- o ~ .. uvve ı u un ta - l"ilizler bu ganlleıi ne auretle o~~. P.rlnce of Walles ise o sıxa.. n r....,.,r ~u iş ne de e>lsıa Ce88_ lll80t. ıa lazımd k b st t J:l.lt b . -

'ita YbeıttJ!!er? Bu VK'ada stra.tejik blı' !arda eo aıı: ~ı torp!do isabeti elını.stL ret, bllıramanlık: ve yüks!!'tlc bir talim bata nazarl1 ~~ uns.ak ~:a, d ~r 
0 ta var ımdır? Bınnetl.ce Ja; Şu tr1ladı: malQma.tt.afl anlaşıldığına ve te1".'>1ye lşt~ir. Bn: neticeye de.ha rudur mamm!ı:ıı ız. m6 m 0 -

~ de.D.i.r.ler.l..'M! M.kim ol.a.bi.Ie_ göre Repul3e muhtemel-en bom'!:>a ısa. var.a.tıl.Q.lrfz V"e dıyeblUrız ki Jıap0n tey_ 
11 

B' . 'ı!dıny ta !hl de R ~ 
1 CeJtter Rli? betlerlle baUnJ.ŞS& dQ Prince of Wales V'8.t'eclaeri Yalkia.şılması mf.lmklhı ola.hl_ d~ :;:no r· 00 r. n ° r ~ 8 

- Bugllnka durwnu ile İngilis ve to:11>ido .si-Wıımn tesiri ite ba.tınlm~ len en 'Y'S·km bir mesııteyf! kadu so ....... g ubail bihı hde şoyı bıe Jyazıyo.rddu . 
.\nı.eız.ııw- • 'bd imd' k d 1mlmııı.1c diretln1 h '1 · · - ~.... em- er er a.uır ır ~poın o. <!' ._ doıııaınmalarınm kuvvetJ ne_ tır. Esasen bu haı e ş 1~ a ax · ayıa.. arını ı!>'tıhbr nanmıun ile boy ölçllşet>"lirle di pq 
b ıt? M.lhver kuvvetleri ne dunımdadır, taşya:re torpidolarınm çok nıillıim te_ ~rcesine g&ıtem1f)leT' ve bu suretle baJkikıa b . le. 1 ~ ·• , 1 -

Son ~n?enıo s.lnemaya ıriden :Lııte.n_ ruz. Halk film! büyük bir d!kkatıe 
~ular mutad program !ara illi. v~ o_/ seyret;t;J. .Reısmi g~çid yapan kıı hrama.n 
vücak Ma.~uat Umum Miidilrlllğilntln askerleri bol bol alkışaldı . .Milli Şefe 
r ~. geti:ıt:ilği b~r fil.m ze'Vkle e<'Y. a'.d kı.suınlar.ia heyeca.ıılı tezahürat 
etıtıiler • ~da Cümhurl~ Bayramı. yal'f.<. Şimdiye kadar g•tım-cd1ği yurd 
Bu esı::1 halk ne. beraber, halk iç iın_ kô.şe!.er'.cD.i gfu.tereıı .ınanza raları derin 

de i'~üğ1lmüz icın Matbuat Umum bir al:tka ile ts.klb etti. 
Mtk1ürl1.lğü tııı.ra!ında.n giriş.len teşeb. Eserin vücooa ge:ıirilmcs.rJn sebı?bi 
b!lsün nıe btlyü,k bir ald.k.a uyandırdı_ Cüı:nl:ıur'.yet1n b'.itüa YUrd<U na.sıl be 
IDna ~n şah!d olmu., tıuıunuyo_ (Devamı 412 de) -

~'-=-'S-=o_nPo_s_ta_,,_ nın_bu_lm_a_c_as_ı _: _9_~ 
Bunlardan 30 tane.sini hallederek bir arada yollıyan her 

okuyucumuza bir lıediye takdim edeceğiz 
Soldan sağa: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ı - Bir erkek 10 

ismi (4). Başına 1 r ı•ı ı , •. 
::fa ... .; .. ~ 2 ==•'••l---~-1-1 
(4). ----------•--2 Yeuwk 3 

~:;#lEl~~ik cm. 4 =·-· .• -1!!1--
aı:ıi-C:,~ ı: 5 --------- ·----
kum.aş (3) -- -

4 - Bajışlama • .----ı- ,---
(2~ - Altın (3), ~ . ------- ••• 

Karadenız uşağı -

:~eS.::~: 8 =-.=.·=----da tabaic koyma_ • 
a. yara.yan t.aht.a 9 

oıı;: _:2~ök m. lO .----.-- --- ----

tıla.hı <3.ı, Jiın ·:ıı ~ unıarda:o. JaPoıD. dooanına.sı ne v.ıı.zt. sir~erini g0ImÜ$tUk. :tnırUiz!er Tate.nto_ ta.zle, isabet elde et:m':,letrdlr. ~ ~ :_ ~~ ~~rebemam~~ 
ettedl:-t da .ırtab'lan zrrhhlannı t:?.narelerdeıı Bombardııınao tayyruell'ri bomba ile beraber 

12 
ırem·d ib t ~1.an d: - Bu tg sualin ~evabluxıı v~- atıtıklan ıixıq)idolarla ~tı~:.ardı da taşırlaT. Torpido da taşırlar. B~ Jaıpon zıriık tılosu ;~~ a~e m~

• l!tıi28 nıaza.ran buoda:ı:ı. sonra. denız. sonra. Maı!ıaıpıan .ınuharebesi ısın.ni elan k:ısm.ın.ın bombalarla İngiliz eemilen._ :rOOe gecniısi savı 't'"'--'I özn• ü.. 
lt!'Qe b1--- --..ı.n . .s..--..A.~!~"'- İn iliz dD nin taınare det' oolıa ' ., l ,.._., e a.z g u;{ 

1 - Fuı!Jbo.1 ıs -- • -·- --

na.:;.t;~ <ö>. -- 1 

v=12 -----. 
kl ....__ Uzak.,...a. ..... ne ilbi hare~ dmz m ....... ~ «ene , g .- ı rya<arın.ı. işgal Y<JrS.a dıa bunleır ne de olsa bir Jaynıet 

ta ııntızar o1wun.a.lulır? nMJII)dlSlllın tayyareleri İta.yan gem,_ ettikleri ve bUınların da. mutlak surette iı!ooe etmıeıkte ur ve ıy · bl sevk 
~k Jk'1 sua.llmlze f!mdi burada ce_ lerine .torpido'lannı isabet etAlrere~ yol_ tes::ırli isabetler. elde :debilmelc ma~- idare ilıe bu ~e~er h~ika~n Ja~ 

'\'eını.ete çalıp.lım: l:anodıan b.Jmal.armı Vt> ~ st~t:!~ ba. dile fed.aık4r bir sure~ lu.reket eder_ rlooaııDlı!!sı ile boy ölçü;ıcbiliuerdi. 
~~ ot Wa.Ilea ve Repulae, hıç 901>_ tın1mslarmı temin etmişlerdı. ~man k::eın ~r kı.sım tayaYl"Cl'erin toruido Bu .Plıibarl& İngiliz UZ'!!kşaT.k duru. 
t· ~ birirıc1s,tnb:ı alb. A7 evvel lllmı.ete Bismıarlt zntılısmın batmas: da hatır_ nücumJarmı yaptıkları tahmin ohma_ mu şimdi pek Ziyade ESYJflıaıını.ş, ya.n

1 t..~ o1nwn \'8 ~shıın de bu Jatdadlr. Şu halde tayya-relerden atı.. blMT. AıYnca. bu ta.a.ru~ Qok taYY&re bu goemi,lerln Zıyaı hakik~n :tngiliz.. 
b~OC!'eki 51.Wı!-.ra m'IJ!ı1vemet ede_ ı:an tıorptdolllrla bt\yük muvaffsklyetler kull~ olman büyük bil' ihtmal leııe ağır bir darbe te.~ etm~şttr. An. 
itb eık tlırıere tıadı1 g0rmÜ$ bulunması elde edlld11'i i>u hatbde şimdi ilk defa dalıiHı:ıd.edır. oaık: zıcy'ıaıtın harbin 00rrıen ilk: gtlnle 

tası (3), Aaer (2), Orta (3). 
(9) - (Dokuza.r> dan sonra C4). 
10 - H.&yret ed.a~ı C2), B:r pey • 

ır.a.m.ber ( 3) . 

11 - Bir nevi telli çalgı (2), SonlL 
na \liIIU kcya.rsanız pencerelere takı. 

şey ol.ur (3J, Partsr.e b:r ıııehlx <3). 
12 - Bir hay-van (4) , Sarnıa.ktan 

e.mrı .hamır c:n. 

ı:naktan emri hazır <>lur <2). 
3 - Ta.vl.ada kıı!lanılır C3>. Vfı.kıA 

mu!tabai yeni bir ke.liına (4>. 
4 - Or.t.a.sına ce, gelin.e yağnmr. 

da.n husule gelen şey o!ur C2>. Bir eır. 
kek anı (4). 

5 - Sur (4), 

8 - El'ziyet (3), Bahr!y~ ~enera11 
m. 

t · ari}e awek t'lı.fY&.r" defi lrudret1, mErJd'ana çsJı:m:ış otmu:yor. Bu 1Zllh:ı ıta.n sonra ilk vehlede ha_ rinde o1tJSu: Acaba Japanloar deniz us: 
'd.~'l. ırftverte zırh kabnlıAı bakımın_ Elimdi:re iı:aıd.at' torp1d.ob<>tW' ve 811 olan hayret n!abete.n izale edilm1~ tUınH.iğtıınıl.l e11de edecekler mi? sualine Yııkandan qa.ğıya doğra: 
~tı IXlootclern e~ı haiz bulunuyo:r!ar. muhı1blıerl• elde edilen neticelerin d&. olab~. Deı:ıluAle h&kimiyet nıese\esine de ~ açtı. Taıbiidir ki Japo.n.lann bu 1 - Müıs!ıllanan ibadeti (5), Ne _ 

7 - Nota C2), Sarbest bırakma.it (4), 

8 - Göz rerıgi <S>, İ.2.ıı.-ıir civıarmd11. 
bi:r yer (6). 

lrl ~ce oır Wallesin 20 kadar 112 na. ~ tayyaTeleır tare.tmda geldnce hın'!llll kıaa bir mmıan ioln ta.. muv.affalnyetlerlnin mtHenı.ad:!yen böy_ fes (5). 
~lik Te 32 ta.ne 40 m/m lir hava elde edfld:lii bu b.a'l'We görlllmfiştUr. ~ ,ıa.na.n ve sıoınn beııızin:eri a._ (Devamı cıı deı 2 - Ra.sta.l:Lklıa.ra. karşı (3), Bir mem 

"ııı.-... ,-.~.-.-.. .. "'-"'"-.ııı---._.1ııııı-•11ıııı ... -•'llıı•~-1111 ... ıı11·ııııı._.ııııı-ıı-._.1ııııı-•\ıı•--'·~-1111-ıııı-ııııı._.1ııııı-,.._-.._ ..... ıi; .. -,.-.1111ıı"'~ .... 1111 ... 1111-ııııı._.1ııııı-,..._.11ıııı,.-.'llııı•fJ.-.lllıı•"'-11111-111•11111~ım---. .. ,~1111ıı .. ~•111ıı._ .. -ııııı_111---._.ı.,......,.11ıııı .. , ... , .. , ... , ___ ııııı_.1ııııı-,..wı-.,111ııı,_ıı"ll!llllilllll~-.-ıw~1111ıııııı_...~~ıı"lll.-ıııııııı.ıııı--.....~~.-...ı,,...,ıe1oe1t (6), Soowı.a el• gelirse delik aç_ 

... ,..._._ 

9 - Gece eğlence yeri (3), Sa.n'at 
<2>. Baş m. 

10 - Baş <4>, Bir kadın ismi (5)
1 
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1111 1 
Yazan: Muazzez Tahsin 

~:ac de ile Niyazi nııla,mı.şlardl, ev .. 
nıeıı t:e:.lt.>Id . Bu kaı a.rı kolayca vu .. 
~ler, ooft.alarca, aylarca birbir.i~r.ni 

N • eUJer, uz.un uı.u:ı koınuşt~. 
laı.t;~azı Sac!dey~ bütü:ı öınrlınıi an .. 
ha. ' il'k de1.:kan:ılık ca."'mdan itibaren 
14.~ın~ geçen kAdınlan, mes'ud ve 
le günlerini, ümid ve U.ıxUct.s.i'Zlik.. 
~a: ten buhranlı zam.J.nla.rıru milın .. 
~· o dUğu kadar a.ç:.:k ve samimi bll' 

"'Idı: tesvir e!.ti ve n:ıı y sonlu: 
)\-)k Seıuı hay:ı.ında hıç o:r nuı.oera 

nıu Sacide? 
dıC"nç k12 dUşllndü, ikaşln.rmı k.aldıT .. 

• dlld ':.!a.nnı haf !çe büktll. 
- Ra.Y~r Niyaz!. 
- H.ç 'kimseyi se\'medin mi? 
- Uayır. 
-- Seni seven je o1me.clı mı? 

, Sac ekin.in :vüzılnde pem'be bir rür,gar 
~!, k.rp'kıer: t.ıt.redi, 'kısa b:r tf\retL 

den soınra anlatıtı: 
ııı-- Bir cocuklıü &rksdasım beni s&V 
frnt °tr;ya:z;,_ Onunla ko.m.<>n idlc; ann.e~e
~ z. ba.bala.nm.ız kardeş gibi. sevıŞcr .. 

0~~ ıbil.tüın gfullerinl b ı· arada ı;?e. 
Ilı. E'.l"d.i. Biz 1.e ouunla arkadaş' ot 
~ llı.JtUk. Sortrarum rı ben.i aevd1. benim 
tı ~ nanek isted ğ n söyltd!. Ben ra .. 

o lııuı d ını. 
i lıtii-;- nlcin? Ona emay:,otın yo'k mu 
s 
; 'fıı,- Bilfı;kis huduclsu.., b 1r it'm:ıdım 
: ~1• ve iki a.1i' de bu izd!vc.cı istly<ır. 
: Nrat ben i~md:m. 1 ~ - Set>oo ? Biı' t.u.."'lını mu vardı" 
~ ~lE-Jn.ı•:ı; m: ld!? 

,a::._~favrr b na m .. t~a~ bir hııy!l<t 
tla~1ircll Bell' başh b ·• ku<;u.TU 
ııı ~u A;lP görst'i V" tahsll b:ı:\··ı_ 
ıı:rjan da b rb"r'D" a ~gı!.'ndu!ı:. B-=n 
tar l'tı'>ı-tıırı\ı o'du rum za.ma;:1 o d:ı ti_ 
' lXl:c!kıt<>b'n\ bitsrın:Ş, btr baoka 

..._ 'ln1ı o.1muştu. 
O halde niçin onu reddettin'> 

ha..... $P.veznPel..m "l ya-ıl. Cllk istcd:m. 1 ti~ lıendtmf' b.,.·ız da cc..obrefüm. ;, 'ti on,un bana k;ı.rşı obn derin ve i ti~ 1~ı> ~ını g1~ c.r ~~ acli70X .. 
: ~~pı~da etmed Kecdlın' feda ede 
i ........ . 
! , O llft"('de ş1mıll? 
s ~- Arı~O.ol•ıda b r \'!\Z f P aldı; 'be& 
J ~lr OQ-Qda •• 

~ &c:deye şiiyie d.emşlt.i: 

_ Bu cuma g1hıü seni annemle 1a.. - Vay Rıfkı, se-ı misin?. Ne Ta.kit 
nıştu-a,cağıım. Hukuk ~tl!ftes!nm Tak ge..11!in? Beş se.nede ne kadar değ:i~~ 
simde vercc~i ı;s,ya. daveU.yiz. Sen de san? Bac!d~ t&nımadm mı? -
~ğabeylnle geiirsln, oilnaz mı yavnım? - Tanımaz o!ur muyum? Filhakika 
Betı anaıem-e şenden bahseWm. Seni çdk ~ğişml.ş, d&ha gU'4~l b'r hanım 
nişanlını glbl kabul edecek. o!muş e....--nrnıa bu teb~ddlil ben!m içln 

- Peki N:yazi. b!r sfrrp:riz değil. Onun bllyle ola<:a 
Mu.a..v;ven gil:n.de Taksime gitıtller. cını b!~nium. -

Saclie f~de heyecanlı tcı:. Sevd!ği _ ~ mısm!z Rıf'kı Bey? 
adamın amı~sine gtlıel g5rUnmek ıs.. Sa.c.iden.;.n se$İ t!tılye>rd•ı. Göz!fl"' te 
tısor, bu:nu N.~-aı:·ye tn:-C!u oldu:;tınu 1Aş ve endi-;;e ile Ntynz'ye d "k"'lrnlşU~ 
takdir edl.;yordu. ~!:ıvi ipekte..'l sa.de ve Sadi ikıırdeşini:n heyecanını britetti 
zaTif bir eJbise g;ydt, saçlaınnı itina V>e a...vnl zamfillda Niyaz!yı gö.rdO. 
ile taırndı, vfiz ve el tuvalet'.ne jhtl.. 
nmm clıtf. Eı:gtmtın başkı: gUn!ere ben - Bw;ı.ıruzı.uz N'yaz.; Bt:y, s!zt rn u 
zemd!ğm, havatının blr cönü:n nd.,...a_ ki dootilarımı2lda.n R:!kı Beyle tanıştır_ 
sında olrluğtmu b<$ed!vo!'d·r ma..rruı:ı.a mOOa.ad'! C'lar misi.'l.i.z? Rıfkı 

Niyıır.· i.le mıı~ah1" k..ıı1mış!ardı: Saat Beyle v.ııktUe uzun zıımau r.iomşuluJı: 
tam bıeGt.e r,ıeLeco'.c, a"ıı'>eyisind"n mıf]_ etmf(rtı!k. Beş senedenberl Anad<ıhıy:ı 
saade ist!yeıra't onu dııns..ı. kn.Jdmt::lk g!.t.nı'tf:i. .tx:r f.oe.sadilf bugthı blı! rene 
V!e scrıra ıımH•-''ltn masasına götftre .. b!~rdı. 
c.ekti. Bu p'A.n S.,~·C"enln a~abeys! Sa... Rıfkı başm.ı uldırdı, N:yazi 11e rft.& 
dinin de mıuvaiak2tUe hazırlandıtı gö~. geldilleır. Ayni saniyede iki el bir_ 
'ç.in Sao:de ko.rıcmu.vor, kendıS:nl mes'ud blli ru buld'u: . 
ıı~:vordu.' - M'.r<mhaba. Ntyazf. 

Fak.at b!l- tesad~f... - M~ttıaba Rıfkı. Ho.ş geldin. M_ 
Sa;a.t beşe bir dak..ka kal& Sacide ile kadan sıml .taruyanuı.mıı;tım. 

Sad:nin oıturch.ııkla.n masanın b2ş:ında Sadi glitü.vocdu. 'Vasiye ti hen'ib! lı:av_ 
ki geı:ııç adam bwşutular: Niv.azl ve r~amemıştı. 
Rıfkı ... 1ım kardeşin haYi'et &esleti Ni. - Dem~ tanışıyorsunuz. 
yaziyi bir ad.ım gerltie durın.ıı.P mec_ - Tey"ııe eocuklarıyu ... Karoeş der .. 
bur et.ti.. aıen.1z mtiba1~.ga etmi~ o1maı.am11. O 

{Baş ta.rafı 3/1 deı 
lıt devam etmıe6i beklenilemez. 

1ngıliz, Amerikan ve Japon donan_ 
malarıırun bucfuıkti dut'Umlarını di{;.er 
bir yazıda f.ncel.y~e~lz. Ye.'n~ şun .. 
lıu'ı !lAve -etıııeden sözü b:tirmlyei;m · 

tng;ı:z ve Amerıka:ı donanm.al:ı:rı .. 
nın gemi kaybetmelel"! neticesi domın .. 
malan zıı.yıii'la.r. Faku.t Japon domın_ 

ma.mım ıretnıi kaybetmesi <daha zav.ıf 
olması do:l.aYlSiieJ Jaµonl1t;r !çın d.ahtı 
r.r.ı~ ha~ ehemmiyett.!r. 

Bu bakımdan 13 B.nnc'kanun tarlı_ 
lı şu ajans ha.beri dfdcitat ruı.zarım!Zl 
çekmekt .. d·ır: "Fillp n e.dalıı.rı c var.nda 
Am<PrAt.Ml ve Japon c!onaımı'.\la.rı ara_ 
Wlda tem.as h.Jsı! olmuşsa d.:ı Jaıum .. 
!ar muh~ k.ccım.,..ı.'k ç~lm s 
kro:.ı-.• Bu h:ıb~r. eğer doğru W-!, ha.. 
k!ın.yet $1.HIEmfzn b'r cevııb ~kil et_ 
me~ir ve aınlatnw.ktadtr k! ,J.ıpo:ı 
la• den;z h~myet'nl J\m"rlJr:.~n do_ 
r...amna5ınd"'.rı a1mağa teşeb'bU.-; rtM l:: 
niyet;L001> dPğild rler. S. (;. 

Kaymakamlar her ay valinin 
riyasetinde toplanacaklar 
Kaıvm:-t-a.mlar, bundan &ı0nra. ber 

ay ha,ıilda vilayen~ Vali ve Bele.. 
diye Rei$İrnin riyasetind .. toplantı_ 

lar yapacak ve mı:ntakaların:ı aid 
işler etrafmda izahat verecekier -
dir. Bu toplentıla«:la kaza!ann ye
ni İhtiyacları te3bit olunacak ve 
alınacııı~ te:fü.r! ?r lı:ararkı.5tırılacaktrr. 

lraôar bfııb.r.mizi ıreveı ,z. j 
Sacide SUSUYo.rdu. Kıt!bm n üstü t.ız ı 

gm bir de.ınrrle dağlıınmış gib. göğ&iln_ 
de bir SJrll blssediyor. b'.btU:ı btr dl.iın. 
ya.nın yııluldığm1 anlıyordu. 

Sa.dı Nlyaziye b.l.ta.b etti: 
- Siz g.a.liba Sacide ile dıul5Et.me.k 

ı.Çin yaJd.::.;;mıştı.ııız Niyazi Bey. B!2 RJ{ 

kı ile kon~urkım &iz ea:emnenize ba .. 
bn. 

Semra kaırdeş.ne müşf!k b'r bakış: 
- Haydi yavrum, N.yazi Beyle dan_ 

sed!n. 
AğU" bir tango havam ça!ınıyordu. 

iki genç, lıa.)ta Çt!Ueri.U a.u:.sma. katı_ 
l.ara;k dörmıeğe b:ışlaclılal'. KonU$!lltı .. 
yorlard'ı. İki:>! de kabuslu bh- rUya ;ç:.n_ 
de irn!ş!ıer gibi helecanlı ve uvalb .di .. 
ler; faıkat iki& de b\rbirıer:ıı~ &öyl"ye_ 
cek: sOOleti 'k:.alma.dgığuıı hii&d!yonla.r .. 
dl. 

~uru?q t&rlhj: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
LiRA iKRAMiYE VERiYOR 

zıraat Banıı.llS.nda. kumba.r&lı ve ihbarsız tasarnıf t.esa.bla.rmda en 
u &o Ure..sı h;ılun:mlara scneda -1 cieta celtllece:t ku:"'a ile &1&4'1d&t1 
pliDa aörc ıı.:ramıy& da~ıtılacatt ır. 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 )) 500 ., 2;000 )) 
4 » 250 D 1,000 D 

40 )) 100 • 4,000 ,, 
100 U 50 • 5,000 D 

120 » 40 .. 4,800 JJ 

160 ,, 20 • 3,200 » 
l)lklulı : ncsabtarmdak~ parala.r bir sene 1Ciında 50 llı'adaıı &pil 

d11Jmlrenlere ikramıye çıktııtı ta)(d!rde ~ 20 !wsalli? verııecekttr. 
Kur'alar .e;ıede f clefıı., 11 M~r t. 11 Hazlnuı. 11 El'l(U, 11 Birlno 

ttnn- t• ',,,_..., ... ,, rPk1'PCPktfr 

Toprak l\)lahsuHeri Ofisi İstanbul Şebesinden: 
Şuoem'.z.n muııtelir servislerinde 50 _ 120 lıra kadro tws!satlı memur·. 

7et.lere oJlınıtnıan memur a.ıınaca.ktır. Bu münb&lerden oil _ ıvo lire. ,ah .. 
slt.a.tlı o.ıanı.ara 11~ ve 100 .. 120 liralıkla.m da yll.ksck mektep mczıonLan 
bareme göre alabi';e<"ek1erı ücrettıe tayın edilecek1erd r. 

A.şağıdatd kabul ~rtıannı hııiz taliblerin 25.12.1941 Perşembe gfuıii sa.at 
14 de yapı.le.cak imtihana Jşt!.rak etmek ü:.ııere 24.12.1941 aJ:şammıı kadar 
lÜ2lWn!u vesalkle b.r•i.kte şubemize müracaatları ilAn olwıur. dl 144• 

Kabul şarf.lan 

1. - En.az J.ı,5e veytı buna mu.adil bj ~ mezmıu bulunmü . 
2. - ~erliıkle ilglli olmamAk. 
J . - Yaşı 18 den aşağı 40 dan yukarı olmamsk. 

Da.nıs bltJt!~I zaman N'yazi annesinin 
bulunduğu masa~·a C:oğru yür'Jyec(k 
yerde Sacideyi yerine gôtürmert isted _ 
i:tn gösteren b!r tavır aldı. O zamıın ------------------ ------------

Sac"de romu: Türk Hava Kurumu Çanakkale Şubesinden 
- Beni annene takdim etm:y-t'<!ek 

sin değil mi? :Su aene K Ul"ban Bayramında teşkflitımız t.arafın.da.n to;>\anacnk ku'iıan 
B1r ne!Es kada~ hafif ve c~ b"r clOOO .. 1200D deri !le dOO .. 600» bar.sıa.k 25/K!ıııunuevvel/941 nu.::Une 

ses: k.adal' a.çık aımıt.uma~a lwnm~tur. 
- Rayı:r... dedi. ı:steklllfil"in şıuıt..names·nı görmke tl!oıe're :tstıwtıuı şııbeslle Çanak.ka.le ~ub" .. 
Bütün bir ha.Yat bir te.sadil.fe tur.. ~ ve pey s~ ~:n de Ça.nakk&:e şubesine ıni.iıraca.a.tl.an dan o.u u . 

b8ll olmuştu. el 11:?3w 



uuuuuwwww. s 
<&I t.rafl 1/1 tleJ mftnW•fl kabul etmez b1r haltlkaıt o.. 

n.l.mwn:lttn:ı, mllleUn bu reJlme, onu 1anıllt bbul ecttym-uz; fU hıaide bu 
kuraDlıal'a, tonı:Panlara ne aerin bal.. .itin lıııtıedC1 PAIW1 da bic dQşfltımedsı 
.Lıma heıllwıdıtuu bellrtmlık oJduiu ~ 

USUF 
Hergelec~ yenildi mi, yenilmedi mi? 

Memleket haberleri 
Giresunda bir akşam kız 

san'at okulu açıldı ioG na bu mglr#(fı t.mamile temJıı Bu ~ bö7leoe t.eıılııiıt ettikten 
demırtiir. Bu ~ ifade et.. aıoıw. batıs!mlse devam edeılm.. Film 

tıiii mam da ba Deri tılm?er imallııe kusurtuıtur, dedik, bu kusurlar ne. Güreş, bir i>uÇUt aaat.ı buldu. Daha karsa C&bucıaJt yenmez<. &ıa.'.:leroe gt. 
dıe1'llllD. ediıme.i Mmmıudur, Illl'dlz'? . ~ pehlivan. &yakta eleııse, tırpan reş tu.t&ra.k bir dalın m y ... an • 1 Jlf 

Gil'emm - Valimiz ~ At..lbama ft3I& J'IBltl Evıli Matl>tlM Umum MUdttrUlttL ı _ Pib bir tatmı f~a.rdan ile birbirlerını dı:ıvü,p duruyo:iardı. gelmemek üzere hurdahaş ed{!rdi. S9 
maıı"Jn Kurit VekAleti 1aıımda :rç_ ~laıma denta edeoekledir. Bu nün ı:ıtn süse?dlr. Fa.tat bu fiılc'in mtrekıeb bir konialf. demıek detildir. .Heıyelechıın .eanlı .ha.raketi~ iay_ ııebeble; Yeını yet şen genç ve tUv.ın' 
tıtı ~ verimlı nıMleem oıa_lr.uzmı w..ın ~ muhtaolaıt'. ~ Mdt'1 ff1k;1 ıotn kUSUl"Nl.. F'Ot.otllat her ıeYi oldutu ırıbi gürür. bo~ Dlrı ~ldu~u gorülil

1
yoruu. pehlivanlar o ~ olduk~ b.ip gUtel 

r&k v1ll,Jd.Gı.iza lıedi7e edllen Aqam buihmUJW. kını da otUıl id&nılııi oaııe. dur, her cibetJ.e mir.cemmel bir eser Pllm i8e 1&11'at eseridir. GUzel görür. M<ıelYö P13"er, güreş~ bu şekı.de: de_ tutmaıru.şla.rdı. Hep; başa.tı güreşırld. 
kız ean•aı okulu açılarak t.ana.ım eda.. , , .. Bira dikit ~ vtı.cum ~ deDıebiltr mi? ı.r eıeF1 erı 8'(12IEll ~ ırörtlr. vaml!l& hayret et.mı~ı. Zannediycrau dl. Senin anlıyacağm, şu gördt.il 

ve talebe kaJdına beşlarmı,.ar. ~ :~ cllkil p&rçaQW ta_ Hayr, ' (~ Ba.yramı) eaerfide bu ki; _Yusuf, Hk ellerde H:rgelecıyı te_ Koca Yusuf, Allçoyu e111 be,s yaşın 
AllboıadMı ırOaderilen okul esJMl w ı• .._, u..u.i ~ diker, İleride bu M't'!deı:ı daha a1)zel eser_ raagele oeıcıımıt fototrafa Jr.a~n taraf,=~~ ~aı:ı.ın:ia baıunan Kara yenemem.işti. V&r, ~escıb eyle ertılt 

dem 1eYazma 7.m.l yerine JeTleftirll. &lleai efra.d•m. ven bıerh&nıi bir 1J ı~ tOrmetıdi temin etmek iO!n açıko& en b(bök baııl1ardan blridlr. ~ du. . . Dedi. OUreş, a:;aıcta uz.'ldıkça el# 
~· ~ ~ llikmek .IUl1etıile dera&e öy~ ti ctlmhurjyet Bayramı ıa.. 1 - ~ sessia ola.r3k alınmış, l!IO!l. canlı iken :::;a,:::::" ilk rollerde ço.k ~tası da başladı. Bu sı.-beble; '14 

De.it. ~ paa ftll&ire Wcnit rne ~ devam edetıllir - mi blrcw* lculuri&n eıllm bir ltardelL ra ~a aeeleod1rll111lştir. Pak&t : . YÖ Pi.Yerle Kua Omıan oradan b~ 
bilcUer ~ i&ıdel'Uen model '" eo . . du'. iilıtıitu kil Umum Küdürlth e bu i9ıSe ~ acele edllmie 'V-e acemice - ~; ı;Uıuü, Y\18Uf rureştn t&r_ dan kODU$UP duruyorlardı. 
F.eDgfnıdir Diler ıtan.ftlan t&lebe ilk tecrtlııele. ca - 1 B1 zını detiştlrdi. Güreş, üç saate buldull'u halde ..ye:s-
DeT~~ ~ 1nı ru.eı mlweeere &le1fıde Amerikan bezleri ar.enn_ .lııde lla ile &Y?ılmtl tahsisat olmadıtt da.'9JIM!ı mJ!llbr. ru ,e"eı ~ e&lan - Neden böyle yaptı dersin acaba? t& d1!vam ed yordu. 
vam edecS ~n hlObir Ocre~ de ~. ıçJn ttbt taüııCkat sahasına ko7m&t baDdanun .-.1 lculalt!Arımızı tı:rmaıar. - QöncO;yor musuu.? Heıırelecı ırtı.. Bu a.kşamki ırUr~. seylrc 'er Uzer!JI. 

tA1eb ~eoelt .,.. parum tablıl Bu be!l1ıı!r' aa sttmer &n>Wan ueus Uzere ~ ~lacalı film kira. casına 1'Gt9ıılk cıktı.iı halde u sonra reıııe lirditi gibi det~. MCı.ldı. de de heyecan uyandııma:r::ı~ı. cao. 
ırörıeceıt1eıdtr. ol&nlk tıemlD .Wecektir. lam ile idi.fa etmeJ\, fllme bu ldra alls llllırledllini ııördtıttımUs hatibin le.. - Bundaı:ı .ıe ~ık.ar? kü; Hergeleci d.:ılma ha-:-e"<etlert yatl-

Ancaic cmııa deftm eden &aıebe, Teılri8a:t iM& aeııe 1ç!ıı lltledc enet bedellmCn1n tutan tadar ~ 18i>. ıl ~t.amr. J(liııtur. -:- Ne ~r olur m11? Oüret tablye_ meıclltmdan boyunduru-:t gil""Ultüsü 
defter. b.lem, tJ.8ld ve k!tab ri ve ıımra <*nak ilzere limd"lls m.&71 b.ısrtqtumıştlr. Bunun bir sa_ 3 - - tıanttalr.t yazı " mııtad. alni detiştirmek 11zım ııııldi. Yiu.uf W.; mUYOrdu. 

b1 ders metaryalmı tıendtai ahYoııı& edecek. celec& aece otul, eodtttb-e ruret oidutunu dftftkıa* dahi böyıe deme ocık uzundur. Buna lDlımn dah" böy1" Jaı>tı. Hergelecıt; hAiA. dinçti. Yorulm 
aıQam m e&D'at:a ctnam edecek ı.,an !idili zama.n bayanlar gece dmım bir bn.Tı datnl balm&dıltmıaı derhal Y'datu. ~ heJe!ıi umumlyeaI bu - Peki: n~ olacalı: d1!nılıı? görünllyordu. 
tar da dem ebenlz\m için bıru Ame_ eder'Ellc ~ t.edıiu*aı dller t&Je. Uıt.'N ~ W11 f'tı.teeıta ortaya koymakta idi. - Allah bilU... Paltaıt; ı~ m&.. Ymut; gür911 uzatmakla bir 

'beS 111!!!ra nlerinıden ~ t>eı.tv ::p'l.llıllcalıl&rdll'. ttat dmA!'1t lbundl:r iti cMınyan.m 4 _ 1'0mde ızahatı veren .,. ta.bit Y•caia ben.zi:Yor. h.Jt>etmiş olmuyordu. Hasmı ~ 
KW-•mın llnems an&J'ifne malik dıeto'ldir. Pas1& N&traldir. Pazla hare. - DM!De, bu ıı.e~ gene aabahcl::rlL. dinç ?e nefesli olsa da kend.s!M 

Egede doğun alaymda ~ir Bir köylO kadın bir babnd şalımer olan m: ~e b!~ ~ı.d.r " bunlar ırtbt daha bir -. :ı-· U:e!il~ten. aUl bir şey oJ:°a:~cU &.!\atini beş on 

köylU bir bsıı~ta kıylUyU Uç erkek çocuk btr ı.a kılltll!ll ...... , ... eıameatı.. t.Rım ktlsurlM' ..rın &mi eWtıml .. il:& seçiyordu. Birdenb!re y 
-Y nus bu bbi1 1-i"'"';n;°"ııc1a ttrmet m~~ olmıuma mAni o!m111,. - Ne ~ ~rt>acı... O, Allah H~e çı.tt paça da dığı goril 

taşla lldur~u dog..,.urdU her eeer ıe . peblM.ıılann, pehliV&nıdır, Oııa, YUl9Uf; tam yerinde dalmıştı, 
• lfllrdelı evvel bir para meeeleaidir. lardr. P*aıt insaf! da elden bındt_ u,dmmııak kolay mı? mlJU?l ıcı pe.çala:-ı el ne g çı:.ı. 

h:n:U <Bmmıl> - Karaburun uza. Yolpd (1-fueıa.t) - Yozgadın ıP~ ftlm o1mu. aü bDıbUn dlln.. maY'allllt dPrtlal ilA?e ~ llzmıchr - Ba.7ret ediyorum bu adama!. Hergeleci yenik dü.,ınemek için 
Boa ktlıründıe bir d1ltUndıe b!r el İğdecik köyünden Mdmıed kızı v ada art'* ell baeıit btr maıtıearlfe hüt.. ti mm ,.ı:mıat çot im bil' l~r ft Bu ık.adar oüa&le neler 7apıJ01' de.. hıeJ. yüzü koyun yere a.tıldı. 

et om..,ım M tat otı aıu· miJnıe shmlotlr. lııl&demlti bilhua bu flW!I' Kaılbuat Umuıın MQdür~tiıtü.. til mi?. N~et: üç seat ayakta gl1r91 
CffdıetG ~ u,:ı~ d~ .: Dunııı kamı Gülkız bMtahane!le bi '*lill ve ltmıberlitt Mtirtmeye nUn flc ese"1dir. P'Jk1r oot i1J'r,eldir, - OD&, ane&lc Yuaul ~iri .. pan ~ pehlivandan biri alta d 
J'l ~ _ QuUu 10Iundan ııeçlft~ batında üç çocuk ci.jmmUfhır. Ço.. en fazla ~c ol-du~us buRtlruer_ 4ıeıJEl>bQs oc* yerindedir. Bunu hep Baelc& pehl!nııı otaa, çoktan 11ti <lir_ m.Uftfl. 
ım.o-eı CMı admda biri, a1tft7 aia..çuklartn üçü de erkektiT. Ve üçünün de bO.YJe eerlera deYamı wuret«ıl raber ~ıy&lım. + + + hemllk tıaratından t~dınver!r ... B'raz YU6\lf; ha.smını alta &lır almaz. 
yı ile blıllıtıe 1rötürtllen MI" aıM.Ya • .61ıati iyidir. 1---------------------------- e~. ilk kündeııtni alan b:l.r başta ~ı taktı. Beklemeden kllndeyl 
- atmJ9 Ye bunu sötwı Rasbn en v _J.J L-- •• , LI'"'" Jandarma Bo"lu .. k Komutanlıgı"' ndan •• ivan olm~ olsaydı, çokt&n matlQb durdu ve gi:llle be'\lemeden Herg 
detln kanlıl!ısl Huan Zeybek mtklıaba. • oquıuı• 11Ur111 yu uıaı~ olmt.lllJtu. ~t> hazırdı... astı. Bu asış o icadAr ani old•ı ti; 
lede ~tur. Huan ZeJbe1c ve mı 30 Mnfimi balda - Sı&1'9'8Dt. nasıl bir oyundur. pı.ilt el1emete meydan ka1mam~1 
seyın Qa'tı aıum.da UYSa oıtımt. Ha. y d (H .) y - .Jd Açık eksiltme llaA Dl - Bir a,yak afll'Dl& oyunudur ti; o_ Yu8Uf; hasmına mukabil trı 
san ze.t>eıt, Btlae71Di e.ı.ıa IOI ltöl ezsa U9U9ı - oqaa a YU!lU alan altt.a, altta talan Uıst&e ta.. oyununa. meydan vermeden Herııel 
rürıe vmıarak l!ıldQnııi!ftör. E&ttt - kar1a ~iheldliii otuz eantimi baL IDll12/Ml 0mnart.ea1 gilnü _. 1-i de Slilvride 1qam 1. bö1f* mmu1aa. lır ... Yusuf; bunu bldilt için t.emkinli Y1 ctlııdıedeo a.şırch. 
tulm1$r. flur. Spor bölgesi gençleri kayak ıcmm rıt:.Yaı9eıUlnde ~eden ebfttime ~u odaaiıda 006 Hm 17 da.~. 

9lr .._. tQbt1e tıpOr" ~dır. tu:l'uıt b(d.f bedaD Blin'l ja.ndıarmaı bö:öıt dıllftld 'tıllmk1 c:laıba. 10 gün - Petıın.n, Allah. bu adamı& oöıa 
Ödem4te Beı7dat nahtyeMıtn vel'8e1di beli. olurdu. 

ı911 ~ A!i otla Halll AQün, ~ ~ ~ tondnuftur. Mubıvele, elJaııl.l±me, ba;ymdırl1k - Sen ne diyorsun oorbacı? .. Allah, 
b1r d"ilgünııMı t.ü&ııcM10ı ha-·a -.. s.m..,. toprd olu ~ aıeml, huı!ılMll "" tennı ıaıan,nam ... - ~•- ıs.-w hü!Asullıe bunıa mtı... ona YUl'Uf kadar otta verseydi Urıı.. <Bat tarafı 112 de) 

rbn. Çlb.n mermflerdea İ,İrl.i il: ıniiJİİl'inİin tetlıilıkri be'ftıJTt dll'er' fW1"lıt 3aadıuma. d-.1~~. Muw.kkaıt 1ıemlnat aıDda &dam mı bsrınabilinil. AUoo - Yasak ... Bayram aüııü d:&lre 
ayni ~ 20 yaşında Pahri Har. &n.un (Huu.G) - Kuadeniz 'IO ~. İslıl*:.lllerin en u bir tAuahMdde 600 !1nıllk bu lfe beneıer ., gibi bir. heı1t olurdu. peilııdK', dmıif. 
manık.ıryanın a.Y&tından 7&MIM>JM8R'* n1fntakUfnda OD 0 ...... ::0 kadar h- .............. - A1iQQyu iŞltir!m; bu, YamaD lair - Biae ya.salt yok mort .Rls üh 
sebebiyet ~ Suç1 QJ&Wm -s- ... ,.., __ ded.r l.darelerlndıen ·~ ~ LJttnaden ~nb~ adem dmif dej"ll m.!?.. vet atası Ziya Paşayı göı-ece~?. 

• 1l, ue. teftitılertle bulunduk.tan 80Dra teh.. W~ mfi.racalU& eksUıt.me öadhtnde.n ctatıı gün!er.l ba.rtç> 3 gün t!IV_ - Yaman da ne demek?.. BelAYl Nöbetçi ne Oilsln. Ollbaşı.yı çatı 
Denmüle bir lns enditüa ~~~~.üt olan Sa~n .t~prak ftl ünnıt ~ '"8 K1 ~ &ld ticaret odııa vesilcaları 1Jıe eıelmelert azlmdir... OnJ>a.p: 

ı1 ofı.ı muduru ve Halkevı ı-eısı Os. c1123h - Onu. tıılmse yeaememlı delil mi? - Bumda öyle adam )'Ok! de 
aç ıyor c d' Gü f' 'd ·-ı . - Y«ımwmet dctll. ~ ııtı.. Anl"fJW> aia çarpıcııar tateae 

Den1sU <BUı9U.SI> - Denhdide blT la maın u 1 r.ay, 0 ıae aı lperı ret tutmak iOin ltendi.slnde cesaret bu_ muelu'. Haydi yalunuza_ 
enstttüıdl açsJrneic asere bazrııtıa .,.._ m.Aallinde tetkik e1me1t ve terti1- Fen Fakültesi Dekanlıgı"' odan: ııa11uımıı pehlivanlam adedi yılmdır. Amavudlamı l.ıalini artık m 
larınıııŞr, ~ ~Jm.\11, • · leıde 1Mıhmmak üzere enrelki sün o. Yusuf sibl de delildi. Gaddıann vur edin! 
~~~ ____ -. _ -.-. !!,.11!!.z~~·~ı~~ı!:. -.-. _ _ aı~~~~...ıd~ ~~~-için I* &al.itan,.. b1r W>orant g:addarı hain bir teldl. Hanıııi bir peh.. 

,,,.... ~~~~~ «"'U""V"v. J.aaUUe4Cl --0 ı.a ~tıaa. cııı&~> ·van bo1 GlomN. Ozere bqıama Ol. 

Mahmut Saim 

..,, . 
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Telgrd, Telefon • 
l.Z a erler· 

Baslar 
birçok 

şeblrlerl 
geri aldılar 
Moskova bir günde 

70 şehir geri 
alındığını bildiriyor 

Malezyada harb 1 Batırılan IMüitefikler Portekiz! ·ç iV~ ç ~T - . 
vaziyeti Amerikada Amerikan adasını işgal ettiler s,~m 1 A.-! L •M·ı N D ~ 
endişeler uyandırdı harb gemileri 1!#1 ~:tarafı l lncl &ıU"fadal -==·~~~@=~-:W:.ı~~·*~~"!-;::~-::~~_...;..=;~t::::.;::........:;~_,;...,;---

Ja.poo denizaJt1 ~ilerinin Port.cld. General kışın tesiri ı:ot daha a.z ~unTCmct g&.tuereır 
Tokyo, 18 (A.A.) - lmpera • ze aid Tlmor ~erı wilnda. yap • ktb"a zamanda milcadele ruh \"e lmıuı_ 

Malezyaya bir seferi tnrıuk umumi 1ı:ara~ruoın deniz tıklan ~ b.r tehd~ mah:yeıt.1 ~ eşeri kudret TI" lmk!ının bir 1 ıanw ltaYbedlvermlşıCl'dir. nu. bir. 
pıbeai ibikliri;yor: fLmıası lht.mııline k.a.rşı bu arazi:ri Ja.. .U haddi bulundııtu ha.kik.atanı 63rk Harekatın geç başlamıısna ge.Unce; 

kuvvet gönderilmesi 0 . ıı.__ ı.lıy f v _r Pon tecavüzünden lronınınk \'e ur.ınm cephesi ba.rckih bir defa daha i bat llD1Umİ bilgi, Ahnanlann ba taarra:ıcı 
cnJz navac 'glntn otogrıu ser. dost ~-~-"""-a V"""" kt'ndı JDl.lVttısa!.a 

h 1 · · A · ._ ~::L 0'- ....,,.,...._~ ~ .. - ve teyid etti. DIİDya.nın en modern ı;i_ cok daha ~n tıa 1:ımalt tas:ıvvurla.. mu , teme VJ.Aıl merl-ı.aıu:n llU,1'Ulli. ıtyaDws fi .... ......__,.,,., ....,_, bl:r buekM tlssti ola.. 
loş H ,.__.. ...... "'""" - 9 • l&hlanru en muntıwım bir tC$kiliita nnda olduhı merk~ndedlr. Fakat 

~ 18 CA.A.) - M~ unun. ve v avi"dcl<l hava kuv - mık~ mAnı olınü \!zere bael;ı.mıya muvatfak olan bir ordu, ö. Balkan hardditı. bu amda Sırblarm 
ocıpheeude:ti haTek1t ara.sındıı. ?.t.ilfz. ':.etlerinın ugrad~ları kayıhlann bL edb!rter M.thı~ma r.necbur olduk. nüne çıkan her maniayı zlnizcber Alma.nyaya kar$ı muhalif bir nzt7et 
~ Jepm ilera hu-ek:eıl h.&11 h:ızır. lanç.osunu tdbit etmek imkanını Portekiz hQokümetl, e.ro.zisinm b ta - ede ede nihayet ~latın iimaıÜnz Lu':iu. almabrı, harekatın veçhesini değiştir_ 
da ~ aı kert m:ı.hrel!erlnde bıl.. buhnuttur. Bu kayıblar tuniardtr: m.flığm1 muhafaza e~ek h~- net.t ne kar.şılaştı ~e şhndıll.k Jtat'i de. ınlş ve sark muhar<:belerinln ~co;b. • 

aa:bL :ile td .. ıl' ed lmekte ve Beş z.ımlı batn-ılm.Jttır: Califor ki antJS:mUl tekıd ve ihraç hare!re ~ ğilse bae her halde muvakltııt mu\'lıf. mn.sı, bu yil%den t.cahhiirc U:raınış Ye 
--a:.-ı-ı mucl> Oılmatt&dı.r -i~ u· 1 ..ı ıL: ""- - ı_ _ _ı • : _ _ı - ııro+..«ıo etmi:.i ise de Pozıtddz hdtı.. rakl-.tsizli:ı:.1n dk merareUni tatta. Raslu da, bu arada h~ hanrlıklannı 
~.. • · ........ p .nae oır.'. ıYHUY.l&IKJ tıpNKJe m Y~.__ ........_·nu!ma-•..t•r. Ve ı~ ,,_ 5 • 

Ber0ı Zmmed!:Jdlğlne &llnı dUn Beya7.St1.1'8.Y b A ind b u~-L """'"" \BA.U. ...._,.... Bu münasebetle, son giinle.rde, bu daha ileriye cotıirml:re muvaffak ol -
~8 CA.A.) - Alımın Ol'dula.n~ie hart>lJ'e ve bahrye na:: !r• rı~ona tıp . e ır, 141:1 t! • kıt'a.'ltırl Japon tehddi zam ohr ol.mruı lıarelita tahsis olunan 7uılar ,;e mu_ muşlar, han de kış mevsiminin yak,, 
~ Oanlığnun v.bf.tl: :Jairıı ve cUmhurre!s nn as1reri mü_ pı~e bır ve t~t edilemeyen tıp. gro-i çS.lllecd:lerdır. talco.bnn bicllse)I, deha :tiyade bir laşma.sı mümkün olmuştur. 
h:aı ~mın ~ez 'l!l i ii:'J'i a:raQ1lda. yapılan toplantıda tc bı:r zırhlı. Lizbonda bir ubUğ' nesredildl l'aSlta ~lesine batlamak lstediti DenilebUir ki Alm:m ordusu, Wfbln 

aın1' cı.:ıa <l te.anuz:a.r• netlces!nde. ~ :Z M~a mese:esl görUşül:mı.iş. Bundan başka ild eğJT kruvazör. LS>oımıe 18 (AA.> - Avustro!IYa cörülmckt.edir. Bu mutaleaları II.·rl bir clh'4:51 ola.rak. kendisinden ı;ok da. 
~ lııat e &Sketct' çok tcle!at Ye znh:ı tür le bir sarnıçlı vapur hatırılm1'§tır ~ P~izin Tımor nda61111 stittn r.en.ı arnsmda dfişünccsi lsa • ha küçük bir ordunnn tıu'bs cı-lf'dlğt 

~f ~ il'e teıkerl~kli ~eme b6kl- Bu ~ resmt bir haber mevcud Tamir edilem.iyccek t>urette ha işgal eı.t.klerlrı:e da!.r o\.M'a.Ir d!ln a.k. bet.il, görüşü nAfh: çok kıymetıJ tn • bir :mAnia Ue ilk muvaffakiyetsizllll 
it ~ğu 236'&.; vem şlerdlr. oımaınaaıta beraber bazı :mııh!eileırdc v tıia Am 'k .1 : §.8m do?.aşın şayin Ue alı\kı:ıdal' bx sanlal' vardır. Fakat kanııatımızcc bu tatmı, bulunuJ'or, Blr dirim ve olüm 

e b 3'>..~ körfz toıyunda, S3VaS taY-~a ederi ~ kuvvet gönde-rtl _ aa.~ J. n erı an gemı en tebliğ ıııeş-OOilmi.ştir. Bu ~~de, dlln J'Öl'Üş umumi şeklile doğru ol!:a d:ıhl, harbinde ve ldlh:ı..o;ss rinkrin. batta 
b".r .ın.z MurmanB'.l dem~lunu ve . ' timal ' den ısrarla bahsedilmek_ flln :r. ır. . . . . öğ'ledıen SJIU"&. toıplan&n nazırlu mec.. esas itibarile vaziyeti ifade etmekten sa:ıtlerin ayrı ehcmmlYcti olan bir mıi,, 

mrva Us:&.nı bomb3tamı.elsl'dc-. muıı .h ın CaUfor.nıa tıpınde bır zırhh, lls:nin nmor mUstuıılclc.esin<le vukun nz:ı.k bulunduğu muh:ıkk:ı\c gibidir. cadelc<l!:> b<i7le bir hid:.SCnin netice ii. 
Ad Sov10t. &eblJif todlr. llonJ".ltOn& Maı-yland tipinde bir zırlllı. iki ha.. geldıği WYiroen vahim hidlselerle m.eı. Şark cıepbesinln, sır.ıımıa g-iire kflo. 'lerlnde JlB.91 azim bir tcsfr uyandıra.. 

lıe.ıı ~ l8 <A.A.) - Qcoe ~- BOilıl..lCOllP seI;nc! bu İngiliz 'ka.. fjf kruvazör ve iki nwhrib. gul old\ltu b ldır:1meıttedlr. metttıenıe devam <!dm her turlü ma. blleeeti tfipheden varestedir. Balkaa 
17 1-ıt ..... t.eblltl: bUt" lecimn daha. u.mn müddet muka.ve - Başka gemfler de hasara uğTatıl- Memldcc'ti tamamlle lutbenUı.r etmek nladan müf;eşt>ltkll mfidafaa cephesini hıırekA~. su rötürmm: muvaffakiyeW 
~ .. _._~unda. 'kıtalamnız un met ~i pet tımid ed~ir. ~ ise de bunların yan:Jan yuka _ vıe hüktlln.et.eıl durumunu t.e.Y?1 eyle - yara yara ilerllycn Alınnnbnn l'llnde, şekline rağmen. denllcl>illr Jd, bu har. 
·~ dll...<;man]A çnrpışmışkı.rdır. Bumm1a beraber Jll1lllan tJıhm"rılere rtdak.H lk da - dei' ld. Ha ımek ftııere S!lrlh malQmstıı. mtlmr e. bugün, makineli anaSJr kadar dlnb bin belld tarihi bir dC\uüm noktası o. 

b .. ,_::: "'. ..Kalin:n_ ~ oa:rubu garbi cep. K tılden giin\eei bl • er a r agır · 1 ır. va dil:dlltı td>liğde i!At"e olunmıet.tadır. Cl'r ftS!iası da bulunmuş om lill, Df'. lacaktır, 
~ barzı 'Cftı1!1l«lnde k.,'Mal'ımıı: = ~~h!m bb' kıa;'lb i;eşt.Sl kayT~~ 45~.~yıya_ı;~dJr. d'l- _

1
_ Adanm mevkii tlcenha bundan ~1tJP. ohnuına fm • ** 

~ şl'ddeUl m~er yapa. ~ eut~ue ıı-uar have e l ıncde~ ~(4) 18 CA.AJ - T imre- Avu.s - kin yokta. Jl'llnkı insanın :raıılJ'&bll. -----------
~ ~ tıeıv.&ın et.mişlc:rdi:r ve etmt! · diT: traJya tuvvetıerl tarafından iSı;al e_ aı~ yerde hayVnnm da ya.-mamua R V ]f harb 
~ U'loo!'un cenubu gıı.rb !nd• Alek. H. d. t h adan taar Havıııi ade.lta.nnda yapılan hava dllmiştlır. için bir sebeb yoktur. Halbuki, r;ıra. uz e ' 
~ !ioelııri ile Tu.Wııtı cemıt>ıllldD. 6e - !n '$ ana av • ve d~iz mubarehcai esnasında Ja.. Tımo:!' a.dnm Avustmlyanm 300 kilo- sma ~tt. sıfı.r Altı 30.40 dercre,.v1 bu. 

~l de <klhl o.mak ür.cre b!rcot fUZ 8dİlıf.8Sİ muhtemel ponlar cıbueuei denizaltılarn kuHıın.. metre şrnallnde bu1unın11.kt.adır. Ada. lan kar ve buzla irtiilü uca bucağı UZUfl sürecek 
1 • nıeıbale.n ~ı etm~ır. ...A rd B lmıd b' · A · nın m..'1k kısmı Portek'z111erc. garb lltıe_ gehMz steplerde tıısa.nı barındırmak «J ........ ~ 7 Al.mftn ta~ (Baş tarafı 1 iDci tıaTfada) mı\ .. a tt. !"° an ırı rı~~na mı Hoıtır.dn!hla.ra aidd1r. mümkün olmadıf."ına g8rf", insan gibi 
~lişt.Uır, ~ lb\kımıllıe, Japon,a ildi ilk sın!:fıından Dlr salfl harb gemisine ayni yapma prıların:ı tibi Te bazan diyor 
J,,_. Abnanlarm zadatı ımLV3if~' &'de etmlışl.erdir. Ma.. lbir isabet kaydetmi~r. Bu denizal. T bl."'I o e insandan da.ha fazla itina lsti1eıı be7-
)'~ 18 (AA) - .MnmoY"a nıd. eır.yamn ş'.m8ıl ~tcmıdQkı W.Z:yet Ş~- tJlardan lbazıl:a.n muharebeden son.. e ıg ere p r glrl muhalua ve s\r:ınct etmenin im_ Vaşington. 18 (A.A.) - Harb 

~ ıı ~ 'll!ı b d.:..-d. it'lle göre Klın için ya_ he yok kl oo<Lşe doRurıncı.ktadır. . - ra dömnem~crdU-. Bu tarihi mu _ kllnı olamazdı. Bundan dobyıdır ki d l · 
'---· ~ubıaırcbelerde Aimlıınlıır 13 ölü i'~ P~da. ~ harcbede biçhir Japon hub gemisi Lı·hyada vaz·ıyet Alman ordusunun ınevslm münasebeti_ za~ın :':._ ~.ev erin onk~~ geç -

- .. 1.lfJ!~ ıht!!msill wnıır. Buran:n e.'dm ~- h ~ le cephenin mildafaaya daha müsnid mcı>. çarcı-cr ını ara~mna · ıçın top. 
C~l alınan tehirler rumam Stkıcı olae~-ıtı.rr. F~mt Japcm batmam• ve asara ugranuımıştır. kışlama mevzilerine alınması, nrı ~"11, lanan endüstri ve ıo konferansında 

t." ~ M<>tdtova J 8 (A.A) - Rus öğ- !ar dıı. bllıxlan de.."1ıtıı1 irıt:.!aıd~ edemi. --o <Bao tarafı 1 inci sayfada) ne de esas itibarile sadece bu sebeb. •beyanatta bulunan Ru.zvelt deıniı • 
te:bliği de • • ,~. M.alerqadalti v.az,yet.l. sa... fı"~Utte'ı.klere go·· re Bi.ngazi şarkındaki Mihver kuv. dendir. Bmıun Nşlaca sebebi, Alman tir iki: C ne 0~· . . . •A'-- imıdc iÇ!n :tu.Uyet.ıe ıt.OObtrle:r l ı · · d" b la ı · bir ~nub ce-phestnın bır keıimınde ;,;:,:Ildır. Ja.ponlann çok ağu' 5 _ Yet crı şım ı tam ric'nt halindedir. askeri harekit.ınm r;~ a ınış cı ma. Haib uzun sürecektir. 

1.....: ~~ günliik muharebede, asker. ,,. •- ··"-"Jfıliaın hı.tfır !aılnll etmez (B..., tarafı 1 inci sayfada) Be§ gün süren §İddetli çarpışmalar sı ve bu arada Rm kara. kışının .gcli? Reisicümhur hiç bir ar:znya uğ. 
-·•l"rl.ı~ 330 d" "L n~ke E• ·- _........ ...., esnaemda Alınan ve İtalyanların ça.taralleıi h:rahık~- bder uhl a~h 1tt~tr rniiesı;uır ramadan müdafaa istihsal&tının ta -tı:ı .. umnan suıoay ve ~ - b.r ~.11 lu d v dair hiç bir haber <le gel ask are c.., "ı;• ' a " ve um • ~ .. d l . 

)() 
0klürmüş ve 15 llep, 5 3 mitraL H~ vsz yett.ttı lx\hsectan ge n ~ ellerinde mevcud kalan bütün kuv. . eUe h r hang" Dlr h.veket.e m:lnl cili için Cuma gunun en evve lt • 

t t, l J b<>ım'ba to u ile büyük mile- ocnıJ şucWı söYklmı.tir: mem!.ftlr. vetlcrl ileri hardtctımiz.ı geciktir - :ı'~ak de~cede ~dde!U bulunmaEıdır. tifak1a bir karar verilmesini İste • 
~tda c-t. •w p tmi..tir «Hı:ndt.ıtamo. şimıı.l bab bolgele!'aı.111 Japonlar geri abldılar mek teıebbüsü ile muharebe safla • Almıuı askeri haı·eke•fnln geç kalışını miftir. c: ... .,....ıane lğtınam e .... • .,__,..,.....ı.rnan ~·aırclerifı.ın A) B .. k" .L _ _J'lm" "' o• 

~~ tı\l t':rı.uh batı cephea' nin bir ,kesi- Japon UUII..,........ uht le! Fa Man41la, 18 (A. · - ~un u nnn eev.11.cal ııı olmnıılna rağmen ise iki sebebe :ı.tretm~k clol!"nıuur: Ruzv("lt büyük ı{ynnuatn ccte • 
d··l\de ha~ht eden kU'VVf'tlerim:~ ~ uğramulgrn..ş mı;..:°~ı.r ırf.aw: Pc~'be sabahı Uza~kşarktn.kı A - diişman cephesi yarılmıştır. Dün l - Bekle-nmr:dOt bir de~?et'de ld. mizlik» yaparak süratle ıharbe ni • 
"'Uın...- dan bl'r au··n ı'çı"nde 70 '"ehrı ~ı.:,._cud d ,..,..... ımerıkan b.ımandanhgı tarafından kıt'alarnnız. dik·nunı gayrimüsnid detll oln.n mukavemet ve rnudaraa. b ·ı esi . k• l "'ı hi "' '.''~ .. " """' .... ' ........ -,~·- ı _ lla.rekCıta l'C(' b:ıŞlıyabllm~ .ayet :veri ~ Lffi .. ını o a.cag :"" 
~erı "hn tlar ve 26 top, IOS kam.. Atr'.ka ~d~ki baTeketJe!'ckn ı:neşredilen tcblii: . ha.va ~rtlarına rağ.ınC!l takriben 50 FilhakDm Ruslar, yalnı" Almıuılırm sine kımsenln kapılma."lla.a!'nl tanı-
ıı.~rı. 17 b~a topu ile birçok ga.. b&hsed"an Qent'ral Wa.well şöyJ.e de - ı Pazartesi gÜnÜ öğkden sonra Vı kilometrelik bir mesafe dahillııde delil, bütün dünyanın ve anlan en iyi ye etmiştir. 

1'7ıetJer elde e tmi .. lerdır. m.:ş+k: . gan' ın cenu'bunda cereyan eden lı.mansaoa taki.h etmişlerdır. Akşarr. ve en ya.kınd'.\n tnnıllılrlwm iddi11. e. --o 

il' ~o.de:._. cep\tesi esiminde çar- «Son .a. cl.tğı:m haberlere g~re Lıb. nıulıa.Tlhecle Japon.I r İr m' r .. •ü p .• d .z. - nl rln hıı:rrct ve bkdlrlni uyandıran lngiliz takımı Ad1na~a da 
''an ordulaTt:rnız Almanların am.ı.. ya mı.ıha~ .çok mcmnunı!et ve- yiat vormi6lcr ve müstevliler, karan mi _ Makıli yoluna ulaşmış bulunu. bir mücadele kabilıvetl ı:-öste.rmişll"nllr. 

b flc tnukavem ti i kınnl§ ve kala rki tanda ınk.ııaf ~t~e~tedır. Mu- bk, muharebeye nihayet vermeden yorlardı. Bunda, hiç kimsenin Stttnemiş olılu~ Ada.nlabilr8 m(Aa.Aç) Y __ ap_~,cak.-a,.. 
ıı.al!Jt b1r çı>k enıunhıtler_Jen dü...-na- harcıbe tahmin edıkhğın<lcn da!ha lcılom.. ctrelcrce eerı püııılkürtübnüt - Alman tebliği HWUD bir hıuırlıkın Ye çok mükemmel !:..- , 

ı a .,,... el h ı mııı.I lm ld 8 (A Mr müdafaa sisteminin ~ri nldup l1trd-... · · a;:;,,r ve aba pa ariya 0 a a lerıır. Berlin, 1 A.) - Alman teb + ... _ ...... u.ı .. -~e. "•Tn ı ..+ı~ .,,. da ın· k"r '--bul ctmAz. bir halıllrnttır. ''--e :ı:sww- ..-ll 'i .. " -' - • • b i d a .._,_,_, _ _. bea\ı.alJP.lld liöı· ·. • .... ~ '""""' ..-~tb. b;_ k · -' '- ~etleri - beraber, sODUncwı ıyı 1 urum - ,ıap.n ....,,....,.., 1 
o T:"..'-• mu---'• tabWmata da•·anan lan İI1fl Il" b•k rıı.· " cınmoe. ~u •_ı..· .. h t ali Ş' 1 fr:1 __ ..ı_ d b k ....... ~ J t t t ~ 'trt'Ü't _J_Jid h' l . i almıc. lacaimda-n hı.,,...,ır zaman fUP e e - MeılbomDe 18 (A.A.ı - Avus~ ye ima i A "'-11.acl, ün, üyü sa. nice muh:u-ebeb-r giirülmüştür lı.I, be_ nlhn~'"'ln a 1 Cl" ın·ı la eauu şe ır eri ger ,,. . E . d d d d '--· ltı.?netleırinin tebUi· .c -"' • l 'I r, Ve 1 O A\ma k 1 O zt~h o. ı:nemİ:ştım. nı.n e e sonun a a 1 ""'\l'a. • • vaş ıaaıuyetl o mamlftlr. men a:rnı ~tlar içinde, Rnslarcfan mUbtô_,. ' 

totr&Gb"l 7 n tan l, .1 .. AJım,aıtlaTla ltalyaınlnrı.n hak.larıncian T~:m.z Ora:ıv.·iclı edamnda... Bingaz.i aulannda Abnan savaş ·.· J~lnf{• YS 
b' 1 cephane deposu 1 e mu.. . ki Je;ıcn tıesWerınl m~et.ıe ele · l 'li d · k l .,, 1 

lneain~ l ~ 8 
a 1 ad ar Sözlerine :nihayet vmrke~, gene. ihUcu.ma. Qahşa.n. Ja.pon ~m'deri rfoden mürdckeb az çok J;ıüyük bır ~ ·•rı..,~ ~ .. lın rni\t d b !ile b b rnalze - gdincccktlT.> . tJômMlam~ H..a.w ktrVVeUıeTim!ze tayyar rı, ngı z enız uvvet e - TAKSiM sı•NEMA·ı .r:M...~~··-~~~~ln·ıo:~t:i~, 

e oym.u~ ar ır. ra\ 1942 yt1ımn çetin olacagıııı an-P~ ve b!.r dUşman tlıı67 • te,eldc.üle te.a<lüf ederek birinci saf 

Japonla.r. a niio··re tatmış ve deıni~r ki: . . ~!'('"" lhMıal:a utraınmı tır. Düemarı bir torpi<loya iki hava torpili at _ I lTIB"ı.t-llı> ~ 0 '~ «Dünyanln dört ... büyiik .. mılletı ~udıeri ~<i~.Bl.SlU3l'Ck edası tL 111111archr. BUGÜN MAT NELERDEN A-.!.:_ ~--
M "b k·-- .-.ntıglmlz ınucade • r.er'ııde tıeş>f ~:arı yapınış)atdır. Alrnıaıı avcıları ve tavvare kar., ' 

i lftag taralı l inci sayfada) 
~al 't_ • } ' "L r ettı-..:ten 90tırn ıııma lıııtlar.ame.. 
1~ ikrlcmclctedirler. 
1-lo~J<.n.na' da Japon iot'alaTl 

ı., -- -.J" l tr\ızlarına devam eı:mektCQJr er. 
·· ~1al'2ya'da bir Birmanya ?ava 
~ 0 lan Vict:oria _ Point'i JJgal 
lı(i en .kuvvetlerimiz Kra ber7;11bı 
ıe,~laınde aüratle ile~tedır -

1
• Singorn ve Kotabahru bölgele -

it l.nde l:ıt' alartmız lngili:z. makineli 
il~":"etlerini tahrib ettikten sonra 
.ı· rı harek.etllerine devam etmekte
qftlcr. 

Bir Japon muhribi babrıldı 
1" o'k.y0 , 18 (A.A.) - Bolıriye 

~reti bildiriyor: 
d Jaı>on bahriyesi dün ÜÇ düşman 
it eninltısını batınn11tır. Bu harı; : 

et ~da bir Japon mııhrıbı 
bata-1 bnlftlT. 

' ll011«.J(Ofl&'l&n bombsJ'dtlllAlll 
ır~ 18 <A..\.) _ Doıneı ajııilın&, 
............ 'lll't!arı b klir11W: 

1 vere _,... J-r • M k 1 b. T bffke "". ,,. llarlkala.r a.rtisti 
lede ıbi2'!ia* beraher<lır. a u ır Londr.ıı. 18 CA.Ael _Bugün Lond2'. k.oyma topçusıu, 7 İngiliz tayyaresi 

müddet zarfıııda bu~.rl~ ~a~~I\~ mn sa.!Mı'ıre'tlll ~eol"l.erinde eöylen - <lü,Urmüı,lerdiT. CHARLES LAUGHTON'un 
tundan kurru~U~eaımızı u~ı ~e tr&"e. Kedah eyelıetJnlrı cemıb İtalyan tebliği 
etmemek için hıç bır .cbeb me,cud hududu boıyuna uzanan Kiran ~ Roma, 18 (A.A.) - İtalyan O'l'-

d ğildir.» cmobl.Wıda. İngiliz genl.eme8i Pe:naıng • dulan umumi karargahının 564 nu.. 
e .. o dalk.i· ~L artırmıştır. maralı td:Aiğ.i: 

' T • t f • • ~Ulderin rie'a.f..I Dü . d Jc , ~ . ' evzıa o 1 Si,' 18 (A.A) -- Uzatşal1t :kı.. ~an plya e it an ve eı -'IJl.811:ı nra.rg.ihı ~al ed4yo:r: Jahlı tan\lan, Bardia müstahkem 

Yakında .f aa'•ıy~t?. ~ Kedah'l.'l cenubunda. ve ~cvkline bot yere hücum etmİ§ler. 
- .,, we.~ E(YaletJnddci Jı:tt'&leınmız . .dır. 

paT1aft eure+ıt.e sıynlm "~ mır\'a.ffalt o1 Sollum cephesinde, keaif topçu 

geçiyor muş1ardır. Ve ~mdı Singel Kriıan oe. faaJiyeti ohnuştur. 
nutnın~ twlLT ~ül amektedlr. Jta.lyan ve Alman zırhlt birlik • 

~ 18 CHu~t> - T('Şldfi~ Çin hilc111Dlan . haber leri, Ayınelgaınla bölgesinde.'ki mü.. 
~ta ol&n ")'enı ctevzWıt ofı. çung_Kiıılg 18 <A.A.) rdgıc:a.ı~ dafaa hatt.Jmıza hücum eden kuv -

sı. n:.:ı b:.r ~ e\'\-el f~lslyete=.: ~ ııean1 ~·~ı c"ı:n llot'alıın, vetli zntılı teşekkülleri kat'i surette 
lçin çıe.l~rr. mumt ia"ŞC ~ Göre. ~Jn ş!Jne.l batısında tı~ cııt durdurmuşlardır. 
OOışJın<i*te.D sıoo~i be,kımından Hang ~ o'tan Moluınşa.n'dald Brescia tümenine mensub müf -
nkı ~ ~l c.nl b.r şekil. vnıleoe~ ~eye ~uoıı kuş:ıtmı.şlards:r. rczeler, şiddetli mukabil taanuz -
~a.t ~ ~ ~l1t.13l'.a uygun ~er ~t.:ı:ı Çaııtu Çclcyang e.. !arda. bilıhaasa kendilerini göster -
~bu ühim tedbiT•eır Rf;J:ın~ı Wy!oo. ~ şoıııklnda ıe-ccümle ~ingi ye mitlerdir. Oüşmruıın motörlü un -
m~ ıtaıen f\U\.''Yet.i.e tuhı:nDD Şaoş'.ılG" ~~ ~<Mrr mı.. euı'lann.ın dulma teşebbüsleri ke -

. n~-ı.at>e ~ ının tev. ~n--ıar yapını_.... . ak. L---k. '--· M t" lü ıımtani (at m,..ıu. • uh~lr. tAitaıra ~ .. vuik. hasM'a 11tratıldı za tm DITll tıTlun.ıştır. o or 

NOTH. DAM'ın KAnm.rRU Filmiıııdtsl sonra oynadtğı 

TÜRKÇE SOZLO BÜYÜK MACERA FiLMi 

KANLI MEYHANE 
Dilber MAUREN O' HARAnın 
lıtirakile Büyük Okyanuslarda geçen heyecanlı A!k• En
trika ve Baıtan haıa Sergüzeıt ve mücadele ile dolu 

süper film 

Aynca ilave olarak 

LA GONGA 
Dansh - Sarkıh - Mus:ki!i • çok eğlenceli film mt ofie-ne ba{;l'O.~~~. m &16tan!erioe Bir .Ja.poa knlCA.A >u _ _ •.reb)jğ: vasıtalar ve mürettebat eair edi imiş_ 

, {inıık.ab .akon . -.... Btıta.'VYJI. 18 · ha.. • ""••••••••••••••••••••••••••"' F .a.t. m $f'llol wrll"c!'kt.'T. Felemflik J!jndbtar.ın:ı mensı.t> tır. , 
:le yeni b:r ~ MJ;aj'de ~ıklaTı lw.. 16 llkk.anun geceıi zarfında, Ta. :ır.:.~ . ha~ km-vetteri, dır topla.nn 

--UJLıuıe HontUtooeun ~ıms... 
~ bu 8ahJ!ı ıa.-n.r ~amıştır. :tn. 

~ ~· ıtwı'B'l'. bir ·~ anıkabde 5'1' ~.. B..."mbaon:tım&D ~~ 
{jjef l.l~..Roog umw:a1 vMili'k blnamıa w 
rt ~ l1eBlll1 b-nalara h!lıııhetıesr' oL 
;ö.ı ~tı, 'Ve uıtihlm a.Wterl U1181er ıum-ab 
~ Olttıl!etur HOOi ada.ıı:.ıam şa..--t. kJmll 
ö~ ~ baı.ıa ıııtevler cotndccilT· 

H t da yer sarsıntısı ~t esnasmıdA· dUnkil ~;;:; ranto üzerine bir kaç liomha atıl -
a ay .. poroa ~ı ırbi b~~ ~mı~ da tcıeireiz kal~ıştı!· 
Antakya• 18 (A.A.) - Dun saat bine 4ıtil, bır Japon içinde 22 esir lngılız subayı bu-

t SAS te Antakya: lskendenn:ı• Kı.: i&;ı'be.iJe" ~:,U~ıım donanması hıııan denizal~ıl~rımızdan bid üs -
.LLan ve Reybanıyecıe 5 aanıye su. ,Ameri(cUı danı detitiirlldl süne dönmeımlştır. 

Ş A ;ı_I, K Saraylarının ihtişam destanı 
Tarıhm en büyük va en kanh aşk macerası 

Harunurreşid'in rl:IL" . d ı· b' kuınan ~ft'-9'~ 
ren ddukça flHd et l l'rk yer ea~ln- yeşingtan 18 <A.A.> ,_

1
::;:::'&Jc na_ Ahna.n ve ital7aı1 <'Sirlcd 

tısı olmuştur. aaat yı> tur. KnOX şun.ıs.rı blldın•.._ • Londm 18 <A.A.) · - Londranın sa.. 
mı ~Ul oı.-yanuı; donNUJl,a.'>1 lfılılyetli mruh!el~crıne göre Romnıel 

111 ...__ 
D • k • 11 eııd:an1 AJntral Kimmel'in va. GM".3;ı41dan çaom!ye ç.alışmakta ise do, 

ı v o r 1 : ~en taldırı1ml\Sl ic!n emiır ve - ya:kı.ml'ı3n sı.~t.uı.lm3ktn. ve kııvvel.lerl 
z Komtr' a.m!rol Nanit:! ooun t.&k.ib OO'!lmekted!r. 

~----ı:ı----=:---ırr---:-:;=._::~ ~~~emrini allwŞ'..ır.11 ~ tafilelcrım.iz düşnan hat_ 

jı~ Pazar oıa Hasan Bey 
o ' o4• 

GÖZDESİ 
v~ 
rle f 
be 

Undan bsşka hlıll... 
gl ··~dn ollll"E>a olsun 
bunı..uia palsta yapıla. 
bilecekmlş. . • 

~ıın.'tz bGbrtve ~ eeyrlse... hın gerislnde hareket etmektedir, bu.,. .. ,ıc••----------------------· 
fairl ---o-- oat1 ea.nıilcyor, Dilber LENt MORENBACH ~Al.BERT MA'tTJffiSTOCK 

. bitrOSU şefi 1di ric'atin ~ paho.lıya m.'lllola. - ıl'" l 
b ltı ıs ~un sabahına kndar 1.sken. A 5 S Bir yolcu vapuru a dercyede buluron A!lıun ve İtalynn ş .-. i E l\'I A 1 N D 

500 ı,l•Ş•I bog" uldu es!Tler.n:rt adedı 8108 e ç.ıkmıştıT. Bun.. 
~ ıar 76 AJmnn sub~ı v d !';"er rutbe _ 

lerde a926 Almıln l!S'kerir:den ve 237 A ş K D A G A L . p ManiHa, 18 (A.A.) - F~pin tt-OJyaıı SJb:cyi ile 4BE9 İ'Uı,ya.n c.ske,. ı 
adaları servi&iniı yapan Cor~egıd~r rlnden mürokkebdlr. 16 r.kktımında 

ıraamı BeJ - iM.eY- '9Illindeki yolcu vapuru Manılla kör Po.~ı vıc H ruilı JtU\'VCt.!<rln cs.r 
va tomarı ne ~- } i cıvarında bir mayine çarparak emiklıeri b.n :ltalynn bu hesabın dı -
ta ratbet b!:ıdenb&l'e ço_ b~tm.ıştır. 500 kişi Loğulmu§tUr. rwı:. 
ğalacak desene .• 

!ilmlndc sinemanın en !evka.llide bir çitt.i o du!!:!armı 

isba.t e~;n:t.r. 



• Sayfa 

Havacılık mütehassısı diyor ki 
ma.s tarafı ı luci sayra<taı l nu söy emdtıte ve buna rağmen Ja • 

tomai o1b.rak ha.reitete geçme'kted r. ~ 41 ta.yyare zayiatı '\enn.1ş ol. 
Bım'larm gerlsmdc: sırıısı e ıkadaıne ha. dutunu da ilAve etmektedir. M.:r.er 
lfnde A!nıanl&nn kuşkonmaz ı.srn:ni Knoxa göre Amenk&nm zay::atı Pa. 
'\erdikfe.ri yen1 b r 51stem hendekler, slfiıkıt.ekı fıruıvvet mUvazenesınde hıç b~ 
da.h.ı geride bataklıklar. geniş tank t.esı.r ya.pınaıru.şt.ır. Halbuki Ja,ponlanı: 
tuza.k!arı. ıran-"b.rda.n yapı!mı$ m!nla. göre Am.erikalılıaırm en mühlm üslen 
ıar. teıörgülert UJ bunların ceTlainde ı5&1 edl'lmiiı ve tıayyare ge.m.ist bakı • 
de esas mevziler bulunmaktadır. Boy_ m ndAn da. UstünlUk elde ed.lmlG blı.. 
1e bır sahra müda!aa hattın.lill şhndrye lun.duğımdan Ja.pon hava kuvvetleri 
lıadıar cörillmem ş ve yapı:mamış oldu. hem delldz ve hem de hava kuvvette. 
tu qlerımektedır. Kış basmamış ol • rlne 1aıırşı h.Aık.m bir vazyete ıeçmle 
aayQ.ı Am:ıa.n hava kuvvet.. bura.lan de. buıumııanat&dır. Bu ba.:>kınlar esna • 
\Wll!ı m.ırette bombardıman ederek sı.nda. AmeNca.Wa.rın 400 t.Byyaresllnln 
tıaammL devun. ,.denli, nitekim baZl t.a.hıib edilmiş olduğu bRdlrllme.'rtedır. 
D'*1ala:rda muvaff&klyetıer elde edil_ Bu ba.tt.a. içinde JilıPOn bava :ıı.uwetJerf 
m.lıe oldutu da b ld!r ld Fakat bugün ~yı. p: h>flı haıva fü;ler n Ran. 
A.Iman or'dusu artık p.rk cephes nde gon.ubombaJrdım,a:na devam etıın~şlerd1.r. 
~ çelltilerek şimıııl~ müdafaa. f{.arar.!a ~,yen Ja.pon:a:-Ma aka ber. 
da 1calmalt kararım v~~ bulunuyor. zahın.ı ~al etmişlerdir. Bu vaz:yet. In. 
Oımıı.n bölükleri odun kegneldıe ~ 2 z r>n s.111g13.pı.rr ha. ·ıa ve den -z. Ossi.I 
rul. her yerde Zl!m nl lclt'r, 6tğmak1ar ,çın her«On daha z.yade artan bir teh. 
k'Un.ıluyor. A.Iınanlann müda:fa.s hattı ke eş.lcil etmek d . Buna rağmen 
tutrn.a.1ı: ve yerleşme· 1~ n m~'"kezde Mfh~.ın Uç dört m sl hava ve denız 
b:lhe cTula• mmtakcıı,ında ~rl çe_ ıruvvotlne sahib olan mütıtef ıcıerın U. 
tııdPldm w b rcuk mev1t ien tahliye ~ pek yakında ş't'klet.li tıa:re • 
ett eri gamı.lmekt..edlr. Bu çekılme ve kete geçıme1erlm boklemez 11.zımd r. 
:Y'CJ'1elşrıııe harekcı~erl de gene ha.va D ğer l't)helerde de bu hafta ol 
lcuvv~lerlnln hımayesinde yapılmakta. dM ~ze çarpan hava !aal~·eUerl 
dır. Bu ltuvvetleT ?eı'l ye~ R~s h~~~ oım:tıuT. Almanlar İngiliz ad.'\larınm 
Ier'.ıU:n ÜZ't".1"1erhaıne vk ger •eıe:1ıe de .. ft şaı."1k ~ cemıb sahi~:erlne hücum ~ap. 
etmcı Rus v.ı uvve., .ı ...... ıs t bo baro 
zan çe :ıı şek.al!orde çarpışn.aktadır. Bu nn.~ v~,~ .,!:~~ft a. m1k bllın!n .... ı. 
ça.r;>ı:şm.alıa.n'.I. he eUn ç n karşı tldı m!l.n eıım-.,.~· ,g.uı.u mu :ı ıs• -
ol'arnlk 15 20 tJı.yyare za} a ı veril • l Zl.er'..n .Aimaııya üzerıne hiç b!ır akın 

...... • Alman hava kuvve m ce. yapma.nuş diııAlan dıkkati ce1betmelk. 
meıct~ır. ed 
nubda •S :va.stopo ... şl.tna de cMur • ır. 
mMlSk rnuı:tıa.k.ıla.uıa da hücıunıar Afrika ceptı«dndo her !kı ıtaıro.fm ha. 
faıPilUi t.adır. ~ t. r nucum aTa, ç:ı.rpı!ıma _ * l&.""<ia. bu1'mmusla.rdrr. Tobruk, B.n _ 

p s!!ilttekk vaz.y te gel nce Jap!>Thn_ gazi, Malta. bomba'"dıman ed hnlçt:r. 
r n a hamlede yapmış 0 dulcıan b:ıs. ı !ngillz hava. !llosu. Tal'etltı. Brendiz!yi, 
lan Meta b!ır kasırga gib ge!d gectt. Patırası '\"e Korentt.G:tt Alman hava. iks. 
Aınerik:all1ar kend.!tmne hAs soğuk mmü bombaro man etmişt r. Alınan 
kan' ik'larile buna hk de h YTet et _ t b·~1enn~ naz:ıra.."l İnfrll.z er Alrıka 
medil'er. Amer ka bahriye :ıazm albay c ph~ son yapmış oldukları ta _ 
Knox lbiLe bel.Yana•ında Amerıka'ıl:ınn arnız."aı!'dla cetnan 360 ta..vyare r.ayıatı 
cafil e,V'lanmıış olduA'unu. hücuma ut. v :ım:~r. HUlASil b!ltihı cepheler_ 
raırıklığı mmım hıwa.da b Amer!luuı dek vruıllyet tstUlıamlar1a dohırlur, 
tayyaıresin:ll bae bulumnadıtı. topcu I betllyecetıZ. 
tuvvetıeır!'nıin de Lst rahatte bul~dulu.. Mltat Tuncel 

------

-····-
18 12 941 ac ı~ _ kapanı~ fiatları 

Türkiye ve 
Bulgaristan 

Çll:A.L&a 1 en.., taralı 1 inci sayfada) 
-----------:---:-::-1 ~u eazcte ezcümle töyle demek.. 

.AsuıJ vı a;" a.'\.J tedır: 

...ondra 1 s·erlla 5 24 1 ıC h 
Nnr. Yerk 100 Dolar 129.20 < as Anglo • Sabonlara kR?'ll 
cenen• 100 bv.tre rr. ni'hai mücaddeye giri§mek için Ja.. 
Madrld ıoo Peç• 12 9315 ponya He diier <levletlerin ltalya ve 
ıokom.ma 100 Yen A1manya ile .blrlcştiklerı fU eırada 

nolm 100 Livtt Jtı. 30.75 lngiliz • Amerikan propagandasa 
Btr &lt.ın lira 

27
·
10 

Türkiye .ile Bulgariıtan atasında ih. 
24 a.ya.rtık bır ııraın kü çe tilaflar r:ıkarmak için büyük aay • 
altın 391 ,.. .. 
~!:!....------------.retler aarfetmelctedir. 

Eshan ... T"bvUA• Bi.dtaç sundenbeti İngiliz ve A.. 
% 5 938 
% 5 933 Er. 

20.20 merikıan radyoları Bulgarııtanın AL 
rn&nya ile muta.hık kalarak Türlci • 

~~:~: yeye karşı bir hareket haz.ırladığını 
m"şt"r. 135.- iddia etmektedi.rler. Bu radyolara 

Almanya bu göre Bulgaristan. Jngiltere ile Bir • 
-1t u.Tnllnln şevket -'~ 35 leşik Amerikanın Uzakşarltta meş. 
nÜml!yaeak kadar Jc.olayl kla l-· gu1 bulun:malanndan istifade ede • 
tan sonra cSki derci V" t hr . rek Türkiyeye taarruz edecektir. 
tekraT mey.dan,. .. ııı ve .a ~sıye Bu propaganda manevrasının hede. 

\ \>'" .... urlarının vaz.yetı fi aç.Jcbr: Tiiı'ldyey· telaşa dürür • 
c:skı Tı&l •ıye ldaresıle Seyrıae.. mek, ~üılkiycnin tuzağa düşmesi ve 

fan ve klavuzluk daıre İ memur.· k rıdın lngılteren"n kollarına atma. 
lar ndan Den zyolları ve Devlet Lı. sı iç.in fÜpheler ihdas edilmek is • 
manian ışletmesıne geçen memur • teniyor. 
larm tıSkl k demlerin n yeni memu- Halbuki !herkesçe malumdur ki 
r yetler ne "\av~i hak~ınd~ yapı • bilakis Bulgaristanla Türkiyeyi hiç 
laca:k kanun çın. Denız~.0 arık bv_e bir fey ayırmıyor ve iki memleket 
L m nlar ioletme&ınce m~şter\ ~r arasında ~ıc;.b'ir ihtilaf yoktur. Bul. 
proje haz. tlanmıştıT. Proıe ya ın a garlar Tüttklerden ibir şey isteme -
Vekalete gönderılecektır. dikleri gibi Türkler de Bulgarlar -
108 ton mangal kömürü 1ı~l~i dan hiçbir şey istemiyorlar. Bal • 

Dun de Bulgar atandan ıchrımı - kanlarda Mc;!bir yangın çıkmama -
z.e t 06 t-on mangal kömürü gelmit- ııında iki mcıml•ketin büyük men. 
ur. Bu kömıirler 6 kur7~ ıi~erinden faatleri vaTdlr. Bulgarlar taraf•ndan 
ntılmaktadu. Motörlerın hıri A • hiçbir telh1ike Türlciyeyi tehdid et. 
htrkapıda, 'Clığert de Kadıköyünde mediği giıbi biz de Tiirkler tara • 
deımırlC"tntftır Evvelce- tnünhu!r~n fından lıiç !bir tchl"kenin bizi ten. 
halka satılan Bul.garya kömürlerLnln did etmediğinden mniniz. Türkiye 
bundan böyle dükkancılara da ve - tim<li'ye kadM propaganda tuzağı • 
rilmeslne miL..aade edUmittir. An - nıı. d~cmiftir. S"mdı de düşmiye. 
cak kömürculcr bu kömiirleri 6 ku. cektir. Anlcarıa sergüzeştleri sevmez, 
ruştan fazlaya satamıyacaklardır. Sofya İse da\ıa az sever. ı> 

( l eni neşriyat ) K.adıköyünde bir otomobil 
BadYo - M&t.buat. Umum Müdürıu.. kazaıı 

iü, &eıı.elerdenb:r yerine ge .ı ım\yen Kızı1toprakta oturan Zeyneb a • 
ıe~.ıan bUytik bır ib iy cı brşıla. d d b · k- .J d · K d k ·· · d 

bulunuyor· Her s n m..kdan ar l ın a ır ClUm un a ı oyun e 

SON POSTA 

(TIYATBOLAB) 1 

IST ANBUL BELEDİYESİ 

1 
ŞEHİR TİYATROSU 

T cpebaşı dram kımnındı 
Bıı akşam saat 20,30 el& 

MÜTHiŞ AiLE 
SON HAFTA 

lıtildal caddeıi komedi kıamında 
SAADET YUVASI 

8irinciklnun l 

Son hafta 

ZAYİ: ıııccren. aldıAım nütus b\Ph.. 
mı za.yl ettim, yenisin.. alacağımdan 
~ hWtiknsümür. 

BAŞ, iŞ; NEZLE, GRiP, RO ATIZ 
l\Tevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrıları Derhal Keser. 

lcabmda günde 3 kate alınabilir. Her yerde Pulla kutuları ıararla iıleyini~ ~ Serceril .lr.oT\lllden IJelib&Jta 
otulla.nnd&rı 315 dotumhı 
Raşit otlu Billl Baltalı 

• 

aarı 
duvar takvimleri çıktı. 

Bu eşsiz ve emsalsiz takvimlerin tak.lidleri vardır. Aldanma • 

ma'lc İçin takvimlerin gerek kartonunda, gerek blokların 

(Saatlı Maarif Takvimi) adlına dikkat edilmesi. 

Toprak IVlahsulleri Ofisi ls.anbul Şubesinden: 
Fınnlardan ot!sim!z namına çuval toplama.ıct.a bulunan nıUteahlıidleri. 

ml?!lıe müıuı.ı;cit muka,•ele 12.12.941 tarihinde feshedilmiştir. 41>u çuva!ların 
bu ılcere Galıa.t.ad& Balıltpazar.ında Kardeşim soi'ak 50/l numara<_la Ofısını z. 
ce tcsl6 ed ıeın depoya alı\kadar tınncılar ta.ra!ından teslim edılmw muk. 
ta.zıdir. Bu itibarla 13.12.9'1 sabahından itibaren tıeşeidtiı!Umüı namına 
hiç biT kımseye çuva.ı teslcn edfimemesi ve bu tarihe kadıır mUtca.hhidlere 
çuval .t.esım eıtmlş olanların almış oldUlcler.ı m&kbuzları beş gün zarfında 
tı.ıbemJ.ııe ibraz et.meteri lüzumu ilAn olunur. Cl1137> 

KUŞ TIJYVNDEN--11ııı. 
YASTIK, YORGAM, YATAK kullanmak hem kesenlse ff hem de 

.. !';:!.Z::. BiR KUŞTOYO YASTIK 2 LIRADIR 
Yuta. ,orıa.nlan da pelıı:: ucuzdur. Adrea: :fatanbul Çakmalıı::çılar, Ömer 

BaU<>tlıı JCut Tu1u tabrikaaı. Telefon: 1302'1 

• 

o 
942 Yıl batı planı 

tkramiye İkraınlye tkra.mye 
Adedi !.likdan Tutarı 

Lira Lira 

1 100.000 100.000 
1 60.000 60.000 
1 50.000 50.000 
2 40.000 80.000 
2 30.000 60.000 
2 25.000 50.000 
s 20.000 100.000 

20 10.000 200.000 
50 5.000 250.000 

100 2.500 250.000 
400 1.000 400.000 

1000 500 500.000 
4000 100 400.000 
5000 50 250.000 

50000 5 250.000 

60584 Y elrun 3.000.000 

M. M. V. Hava Müsteşarlığından 
Haıva müsteşarlı~ı teknik ta'buru için otıomobU ve traktör m&ktnı.tl 

ft meydan ve rol inşa.atma vakıf usta.ıarıa. llitiya.ç ..,ıırdır. 
VerlleOOk ücret mlktarlan yaıpı~k imtfuand~ gösterecekleri ehil .. 

yete tıöre 50.120 Ura arasındadır. Tallplerin dlreklerl Ue ha.va. müste .. 
şa:rlJllın& müraca.atlan. c9310> (11054) 

4 Beyo~lunda İBtlklAl caddesinde 370 numaralı :: ve buııın: 9b ı 5 1 bulan racy~ Altıyolağzı cıı.ddC3inden geçerken 
cf.ıoleytc lex ç.n ay \k b r mecmua toför F ehminin idaresindeki 4142 
neor ne başladı Bllyük kıt ada U say. numaralı kamyonun sadmcııne uğ. 
tayı &htlva eden bu m mı.anın Ik sa. run t- vüeudünün .muteaddid yer. 
1w b z!.ın elım :ııe de ııeld e lht yacm lerindcn ~mm1yetl surette yaTa. 
cklden dolgım ~e U.stü b t' sek de la.n.mıştıT. Yaralı le.adın f\'ümune 
kaırŞltanımı;s o duawıu trtirdült •Rad. . k ld 1 .. ı 

lJılc S&Y ında mfrıroton b ın.. hastahaneısııne a ırı mıt. fofor ya. :• = m ha~.tler n k~nı. &calanaralc hallchnda takıbata baı • 

1 
BAKER MAÖAZASINDA 

GABARDINE~coVEftCoQ-T;~ mtffENÇCOOT 

1 """"Mü'ŞAMBA .. ;~ .. PAL.TôtARi MiZ tıonferanslannı kon er er n1 d e t. lanmııtır. 
ınıtz b rçok değerli mü r imlze. ------
saıı'a.tkAııLanmıza ald ya tekn~ 3 yaıında bir çocukla anası 
mtı.sahabeler tıe k k' ara~ır. 
ma.ıa.r. ayrıca b rıv 1ı: t v dır kaynar suyla haılandılar 
Bugünkü lcAğıd ok.lut r:a b r Cibalide Musabey sok :ğ nda 9 
bOfluğu dO d i e numaralı evde oturan Cemal adm -
tuWI.aralk bu do gb n m!ecm: da 3 ya lar nda b r ·cO<'uk dun o • 
ruş g1b eıtıv n r o k ld '-RAl.d olan b Un d!ruırucu da oynar en manga a ~ay.nayan ;:ru ederiz tencereyi devir.m ş. vucudunun muh 

le i.f yerleri yanarak ağır tıuretıe 
ışa.b e ek b r yaralanın~ 'T. Bu sırada Cemali 

A 
kurtarma,ia koşan anne .. i Al"ye de 

Bayan ra'llV!>r ten<:ereden döküleo sıcak •uyun 1 
tesirile ellerinden ve yüzünden yan.. 

Yazıhanede 

Daktilo bileni.er ıerclı ed leoekt«. mlŞtır. 
Adres· Yen Post.ne Cild M mar Kazazede çocukla anneli tedavi 

""~-· Vedad Hm No. 26 ... ~ altına almmtJ1ardıT. 

T'ftRB:iYE İŞ BARKASI 
Koçuk tasarruf hesaplan 1942 iKRAMiYE PLANI 

KEŞIOELER: a Şubat, 4 Mayıs, 3 Ağustos, 2 İk!nclteşrin 
ta.rtblerinde yapılır. 

1942 ikr~niiyeleri 
l adet 2000 Liralık 11: 2000.- Lira -10 • 100 • -4000.-
3 • 1000 • ..... 3000.- • 50 • 50 = 2500.-2 750 = 1500.- • 1 • 1 
1 • 600 > = 1500.- • 200 • 25 • -5000.-

10 • 250 • ..... 2500.- • 200 • 10 • - 2000.-

• 
1 

• 
• 

~ Muhterem müş~rUerlnln emrine lmAde bulunma.Jttadır. ••" 

lstanbul Deniz Komutanlığından: 
Yı.ldırım motorunda ücretle çalıştınlına.t üzere tıU n.otorcu mıatıoilıN 

ih~ç vardır. 

1stdıı:Iüerm aşatıda Yıa7Jlı veslıkalarile blrllkte Kasıımpaşa.da bulunan !I.. 
tanbul KDmut&niılı makınc mUtelıaE&Slığıııa mü:racaatlan. 

1. - Nütus cüzdanının !ki kıt·a surete. 
2. - ASkerllk terhl.a vesikasının .uret1. 
3. - Oaı.ı,t.ıtı yerlere ald bonservisberin wrett. 
ol. - Maldn~lik «Motorcu. şehadetnamesinın ~ 
5. - Altı aded vesllta foto~arı. dl17b 
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SAH18lı A. Ekrem USAKUG.IL 


