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SON POSTA 

grd, Telef"on Ve T- isiz • r.1 eri 
Çörç[in Amerikan 1 Hindistanda iT ebliğlere göre Alman ve Sovyet I C As eri vaziyet :J 

Ayan meclisinde vaziyet Libyada vaziyet tebliğleri (Baş tarah ı inci sayfad~, lerln ~ mukavemet etme*t~:. 
(Baş tarafı ı lııci s:ı1facla) 4ruvvet.1n vazıfeslllı her çeyin üsctlnde duk.lannı ve a.yn._ BıDpS şehriD1a 

hl•tabesı• vahı•mmı•ş • •(~.tarafı l ln._cl sayfacla)• faa.yo. tam J:\lUVaffakiyetle Ve emsal tutJtutuna y~ ~ m s:u k-ölill eden 150 kılomctre cenub\lllda.kl AgedabJa 
ior ı.n vucuduna ragrnen, gen çe - · b' -'-lkl . at' k bn' l d' ko.hnıınanca. bır hareket old'uğunu tdc.. m vk~ de b-.r kıısıın Alman kuvyet_ 
L'q .ln--- ı_ •• ük' "--·~ J d-'l.. al2: ır ~ e IY""lra e ış er ır. r:•P!""""'"" •-- bir 1 ('n-- D ıı;.lıon ~· nuy w;;.umıl a ~ya ~-k . . k 1_ • • d ----· KUJ• ~er.rı.a• 1Ş sayoı>nz. er.run ~tumnakt.a 0 d~u ve Gene.. 

""'-•ı~ ~ tarafı ı leci ııa:rfa4a) Aıruııt«dam 26 (AA.) - · b'"\... · d b 1 r.':Lı' .. .. ıır-ı ce?hesının mex ez 11>.cslmln e c _ F'il '-ı- •ercteki dıunı:m ÇO:t c C:d1 ral n--a•'- , _. '--'-- __ .._ ... ~ •• .r.l oqsesln e u unuyor g u gonın - . ..ı • .. l ~.. """" .. u.ouo e nae g._.. ,.........,, ..... ~-
C:'10ı. eal-.ne dotn& Emniy~e 1(tJıQ. N. B. : mcktcclir fludetlı müdafaa çarplflllC an de • b;r s:ı1b.nya. dı:ıllll oln:.u:;tur .. Jqxm.a.r ve motörlil k'Uvvetler e Aged:ıbYa ile 

~>. Jnaitix radyosunun bildi:rdiğine J d-IL • _1 t: d k ı'· '- _ 1 vam etmcrktedır. Bir çok Sovyet Luzon ada.slnm ş mallnden SO'fira Ma_ j Trab,~ nr..n.n şarkındak • Mıl.. 
h._ l"'""'""' '" ... ·ı . e ıı:aya !111maun e anş.,. ~z k _ı__;ıı_ d 1 . . L . ..ı ıı 1 b bö l '<l.tıl lt.ıı. ~~1 o..._.":'"'. ...._ göre Hindidtanda Auam Vl nyetl muhuebel hn B :el tan ı tannıo e 1 mır.ıtır. enıngrao ll'i :.anın ş;ma ve CeDU .(tt' r.n ~·ı... re.ta &:lhU şehri ara~n.da Uz.! nın ve 

«1!.ize tnaraeına ısırınmlle borçıwunı. liel Sadufiah hükUmelinin .ietıfL _____ ...ı_....: e~ 0 ;:ur·d w u ~r~ a önü.nele muharebeye sürülen mühim k.ardlkln.rı mllhlm lnn"YCtJe.rie ~ıet;k .&b'.bcn 500 .wonı tre !mtidaeı.:ı.nda o_ 
ltt."2a ::rsı l.rle(ıen_ ~·r.rı: __ ~an llODr& meffuti IAavetmiş ve k~n:uıw:: ce a .. ogru ...-,, .- kuvvetlere ve ezcümle zırhlı 30 a.. Amerlka kıı.m-etleıın.! bliy(lık ö çilde t.nz.. lalı 8m ç61tlnün sahil kıaınmd.lll ıe_ 
• b -·"'m.ışıt;tr ve ~ cıowu...- • • uhd · · maga teşclbbus eden duşmana zay.ı.. rah ~ 1 b' k yıke tıaş:Vrnışlardır. Jaı:ıonlann bu " f'Il ™ ooseyı t k.ben TnıLl~ 

CCJt .~ bo7.trwa. utramamıızla bite. bizzat i.dareyı der e etmıtt;,r·B ı:ı.t verdfriılınivlerdir. Bu muharebe _ ~ .. ~.agmk~n ralpı an 1

0
r .. çı ıv mUh.te!!i! ~lartl:m mcıJc:mdlarmın stlkmm't1nde çek.lınekt'.l bu!unuuğmru 

.er. ~t bura.da Vaş111gtonda ge_ Bangkok 26 (AA.) - O. · ·: ler neticesinde. dün 6 Alman tan- ~~ı:x>U:SU a ır:' ~~. nuftır.. uşma~, Luron .ııdasımn rnuıı•e'if K ·ımlaYında ıl !d ııı:r. )' ' d:rler. 
~:'!nı.ın b:ı :m&Z ıtün erde tıen. Kalkütaıcla ~vkif ~tleıı H.indlı- kı muharebe harici edilm' ş, bun _ 1000 den f~zıa olu. vennl§ ve bır mtı::avemet. göstermekte o~ Arner: ırn. Bu haberleri b r ar.ıya toplar, bll7Uk 
~ lllıeznn..ın olmaktan unlt fakat ler armında Bıngale hukumetı ma- d başk 3 ha~ t.a.nk l I l kısmı en aglr cinsınden 19 zırhlı tuvveU ruı n ın4! n •zıra.ı g r er ne Sır.t örfez.nde bundan birkaç sun n • 
.., ~ l.r1ce dayanan yeni . lrir liye ztrı Mouchcriee' ni.1 de is - an a. an. . ı, • araba kaybetmiştir. 1 O tank daha dil~ onları yok etmeğe ve ayn za_ H"l İnglliz ve taly;m 1 !olan arasında 
~<i:ıı d.elllı ve hedefe doğru trid~ mi eö)'lerunek'tedh. All:ıhabad' da ta.lyan zırhlı ~tomobılı, l l Alı_naıı tutuşturruhnu~ur. mruıda Mnn na t;ıehr ni zapta c;nlışmak vu:k:oo gelen ka~!-.ışmıı ile bı.ımı:ı nr_ 

~?lIDoı Olan ol~ bir cesaret _ _ı_..ı_ 'J"L .... .._ ........ 1 m• ha.fil tankı hır kaç Alman ve lta1- Al h k -ı_ • oldutu a.nfaşılma'lritadı!". ticu;nde bijyil.k bir İtalyan konovunun .. ~ 2 _, rnıüdaeac aı illi _.......... ._. • B .._. l · d man ava ·uvveucrıne men -
~ Bite kvşı b~..en km'V<e...-.:• ned.ı:kn. . & k.ok:'dalti Hindli yan tayyaresı ve arcc •oo gcsın e sUb -..l·k"ll k vb i i Jaa>onJnr, P.l p.n acWnrnun muka<L Libya 63hillerln.n henllz blllnm!Yen )>:.r 
'llt!t;?:i:atndll'. Bun ar !nedOl Ve mema- J ıştır. . D kj • j tencclilen mübim miktarda hatb te9".r.. U • er, şar c.e es n .~ deratmı dillıa '.:;S.ba1' luı.lıe mele \ıı)eore nokU!.s:ruı. çıl.-nuş o1d~ğunu dÜ.'}ÜDÜI', 
)'c ~. M e ~-ini h.arb ve Cst lA ~kner Hınd~a vazıyet malzemesi ele eçırilmişt'İ:r merke:z lkesimındc ve Lcnıngrnd 0 - bu ad.alarm en Ct'fiUbUudakı ,kine. bil.. S cllya şa~ ve cenub sahlllerın gene 
'tta• 8E.'I< d n h:ıksm adamlar bU vahim görmewkte v~ c.ıddt. kar.cnta- Hu:!'Ud tıölges:~. Sollum ;ruarundn nü cephesinde dü!111an koJl~Tına, yi.iğtin{lıı ya.n.ı M'.ınd<lru) adasnun da bu oon gl.lni~rde bUyük Alman hn& 
!'it, ~tDı turruz ettft>erl mmetıe. lııJdar ç.ıkaceP'\I wylmıdacdırler. mtm!erld b:T düşman pmıZOrıunn miı~zelere ve dem!ıyo}u tertıba • şaıft sahiLne a.:ıı:..cr C~tl.i kısa b r kuvvetlerlnın gelmiş ok!uframı gôzönil. 
r't:: ~111:a.rıın.ı 1~ m.."<l.k eri taitrl:rde meılSUb b!r mUrt-ezc yiyecek bulmak tına bomb:ıhr ve mitralyözlerle hü mulıArebedm oonra tıu acıanm başşeh.. ne set.r r ve en nihayet Be.y Hıtlerln 
lıı.r l3 h- eeoo• .. Ö~Y ""nl bili~- Vasf ·ı Rı·zanın 100 o iç!Il bC' ç.ı.itllŞ telw--eCbilsü )'llpmJ13tıT. Bu cıum etmişlerdir. Savaş tayyareleri. r1 olan :oa~·aoyu iŞia.I etm.:.ş!erd:r. J - A\TQl>a ile şmall Arr:ta arasmda --
~' 'UnUn ç n h çb~ ŞC'1dıeıı ~ekin- ~ ~lmUş 'YC ha.fıf dört Munnnnsk hathndakı takvi. e ka - ponl(l.r;n Hong.J;tongd.\ 1>erb • k.ala.z1 rı yet 'bir ttJsal "IÜ<"ı,-d ge: rı nwe 
lıa ~r. H çb!r cebir vıe h,yanet d 1 d 1 d <lilşınAn ta.nkı muharebo harlcı edil l ..J w d d w y b b kuvvet.lerlnl de bu e.da'lara sevkederek ha.kıkmruı.kıl sözlerlnı ha.tır'lar iıSek iL 
ltJ.n_ ~ti Öirfrn.df' tereddliıd en yeoek,.. ı·rası o an ı rı 1 ı:nlştir. - !o.r aTına. uogru an. ogı:'1Ya om a t.azyiklcrlnı a.yru:a artaracaklarına - m:ı.n Afrika<bki durumun B ngazlDtD 
-. . Şimdi 13.000 cJen f.ı\zl6 Alınan \'<' :ı_ ısab~tlerı kayd~t~ıılerdır. he edllmmıck !Azımdır. .Birieş.k Am.e.. Lşgaline ~ffi henllz aydınlanma11111 

•llizbn insan \'e ıruı~ (Baş tarafı ı ıneı sa:rfac'la) tn}yan e3\rt hastaneye yahud bu bölge. Şark cepheslnln baoka bir !'ok.. rbJ mı Manm~ı çll: oetıJr n et.. olduğunu kcllW ız ıranrıda ka ınz 
lh kavn,.lrlm.rtm~• __ , _ Acaba telefon) kcııdiailc gö deki Q9ena iaımplarına ge?nı1ş bulım_ tasında lta1yan avcı tayyareleri 4 mclerd FJ.lp!nler durwnunun \-ehııme_ Gerçıdwten blr'bır'.nı takib llUJ'etile ba... 

,
05
<'!' c1.hettıeıı b z1m 1111"00 ~ u.-. ... ') Kcnc:l' · • mı:ı.kted:n-. D.t'er b3lgoelerde alı.nan wr_ Sovyet tayyaresi düşürmüşleroİT. ti.ne yenl b!r delildir. tıra ten:ı:ı11d eden şu suallerm bu ba. 

~ ~·a onıannk1ndm rüımcm k~i~ degıl ml ıaını lerin a:ı.Y1lması işi hen& b trnemş'ir. 1 So-..yet tebliği d - Ma.la.ka y.anmndnsı dah11.nde1ti sustG b.z! haJtlı g.)'>tereceklerl u:ıu.. 
t~ daha gen;; o dutu da bir bıı~a.t.. ziyarete gelı.şune çok memnun ola- Alm:uı tebliı'tt M sk 26 (A A ) _ Sov- ha.relro'.lerin.1 d mUt.em:ı.dıYoo terAni .tindeyiz: 
~ J:ıa.ıca.t btı memba ve tutinlo.nmı... ı;.akl» Berlln, 26 <A.A.> - Alm::ın t.ebliğı: ~ ovn.•ibl'w" · ' eWnne'kıte olan Japonlar l:ngıliz Borne_ ı - General Rommel Bıngazıyi t.ab.. 
ile: a~ ba' 4t13mı eefert>er cdilm:ş·w. Dem ittir. şımau ~a muharebeler d~am yet a .~ - ıgı · . oound:ın Felemenk HındlbU.nımn civar ~ ett.lıi halde neden dola.yı omm ti. 
~ ikhnlzln ~ zalim halt> aan'atında M hul misafir, deıbal telefo - etmd.:tedır. Bingaz., plAn mucıb nce Kalının garb cep!ıesınde ve ce • bölgelerine hAvs. akınl.ıı.ııı ya.ı,mıaktan m:alJlldıE; b:.r rnı.Jat.ar İtalyan km'Vetlal 
~~ daha b'1'ÇO şeyler ~r- ~nchrğu odaya götfiriilmü§. tehliye edilmiş ve dl) men tara:fıından nubu şa.tki ceplıcııınde bir çok ~e- da geri dwmamakte.dırlAr. b~? 
C!;ı, • v~ Ştlphcsiz k derli = ~trn di,ine Vufi Rızanın mi.safir ol muh.nttt>esiz i5aJ olunmuştıur. Alman aimlerdc kıt'alarımız dü~anla §ı<L 2 - Ş:ı.rk cephesnln me?Xes Dll!ı.ta_ 2 - Bu İtalyan kuvvet:ıerının m.kta.. 
~l'i ~,__~ ~ ~pdecha1e1tızoı"~ .... ~. d~• •-o"tkün telefon numarası da aava.ş ~iM, Blıı:gıı.zl.nin şimal sa_ dctli muharebeler yapmtşlnr ve ile- msmda Sovyetler.ln büyük p~e. slL rı nedir ve bun!Ar. acaba rtlYadf' ol_ 

<Moüllll.ıı.. """".... ..., _........,.. -- ~ hlllnde aulrerf tes;al('rl bombalamışlar_ ri hareketlerine devam ederek bir- vn.rı ve ZIT'hlı lruvvotler ılıdamr su.. dıu:klnn iÇ:n m1 ge:i tt*ıl~iş erdlrt 
, 1940 ela vcrilmittir. .. d?r. çok mahalleri işgal etmişlerdir. Na. rctile Alman kuvvetler.ne brşı iera 3 - YoU;a Sol um ve Bani yada ol. 

J;>.....\!nı:aoya H~n 1940 ta Cıdekı Telefonda bu numarayı. arar go. f . k h . b l 
1 

ara.sın etmekıte olduklan bllvük baSkı devrun <hığu gibi BUlil!.Z: ş!m.<ı.llnde d • ee_ 
~~ ~unundan sann. 1ngll~ 8

• ü h kiltnıte başka hır numa - •• tt f "ki •• ro omına şe rı un ar n - etmdrtedlr. Ancak. Almanların da 1lk belüllıhz:a.rm lcın'Vetll pa.yelerı.ne istiıulıd 
"trı ~. ıst.Uiba ~"1ıb1' e!J! ıd'i ve r n~ıı~,,~n misafir, guya KU§lSI.- u e 1 ere gore d dır. gi1n}e:rddd Jm.nşlık. durumlannt b'rı.z t.J. creıı: bl.r isttnad nokt.a.&l bırakı.Jt..'DMI 
~-..!he ~ Ja.~ny.ı ı.nglUz im. ray V l'!lfi Rıza ç lcmıı gibi: 25 llkkununda 2 Alman tayyn- daha ıslah eder~ bu bru;kıya bugün ve kısa bir zamıın içinde yap~lacak bir 
iJ!uı ~:uğu ıle &r1eii't .AJmrtk.aya ııarb na a V canım Vuficığim, ne- (]Jae taralı J inci ı;ayfıı.da) reai tahrib edılmiştir. da.ha faZl& bir kudretle mult.nvemcı et. muk.abıl taarruzda bunalrdan lsUade 

e..,., 1d. b büyü b feh\kCtin «- ~ d mekte oldUklan gfuil'm~tedir. Blllw;_ edJmesl knfi mi vardJr? ~can çele~:~ ~ed 
1

~.rırl tilJltje Teierdc;in. Geldldi~. Hbulama ~~- Ld7n gcne.rakl"rfDo~glkaa. ~ndac ~ı:>ıur J 1 .. s.rı., Len::ngmdı muhasaro eden <rrdula_ 4 - General Rommel ile b'rlilde 
V'\'U? edenıezııı. BilmC'ZS'İfl ne ü:zü um. em~n on ıngaycn ° ... ez.ı ~lm~ e .1'ıt n - apon ara gore rının gerllenni muh.ıı.f112:ıı. etmekte olan r.ari>a çel!:ılen kuVVPtler ne kad rdır? 

4la F'e:&at ~ 19-U ;t ~~ eonun- k e~riyetindeyım » diye ko- Wlnlin tuttu~u mevzılerı tcrtıb tnn- Wolkx>v kanal veya n"hrl boyunu sim. 5 _ Libya sahillerin~ çıkanlan yea1 
da.:ı b>4cy Okın s.ı..}ı ı.ma..'ll lıaY'D m.e. me ~a başlamış ve sanki ccvab um ve takviye ettığini bildirmek- (Baş ta.r&fı 1 inci sayfada» d;ye kadar müdafa:ıy.a. muvaffak oL Alman _ r.aıyan kuvvetlercı!n mıktar 
~~eklin h&.rb geç :m;z büyUk n~g " g'bi de: tcdir. Bu kesimtle düşmamn mükcr Hava savaşında 40 düşman tay- muŞ!ardll'. e mnh~·ed nrolr ve umumi olarall 

er k.aYdt.-ttıri$t!r. a ıyonnValbhı kah.marn. &en yok- reren yaptığı taarnu..laz muvaffa • yarcsi düşürülmüştüT. Ayrıca 8 d~ s - Ş!mall Atrlka cepheslne gelin. U'düiü tamm General Romml1 

tiltıilbıce kon 1943 t.e "irl k «- a•l olur! Salın zahrr.et e - lciyctlc geri püskürtülmüşttir. A\ı - tnan .tayynresi de yerde tahrib e - ~:ı:ı~~ı=cik~~ Mı.!~ ~=~~ ~tr mukabil taamın ae. 
~k, hv '.r UŞan m l'e!!er r •ıe 7n. n 1 billahi olmazh nan ba!bcrlerde Japonların hu böl- dılmıştır. Rangon hava meydanl <la edilmiş olan B:ngazl şehrini ogal eL Biz bugUn iç:n bu swı.Uetın cev.ıtb• 
~1:.:ı~~ ee~~tb~eıın"::~~~r:fe. dıpSe~fi:t; karşı! klar verm~şt·~· geye.bir _QOk takvıye kıt'aları gön- t mnmen tahrib edilmiotir. Şehrin mlşlerdiT. Ancak Kah1rcden bu husus. vermdt ~le !.'b'Jıdald. umumi da... 
e!Jnr:ı ~ O:\lr~ 1942 SO'lur:' f kapıııdıktıı.n ma. as. ldcrdı4.krı nnlaşıltyor. elekt.rık nantralı muntazaman bom- ta verllen mO:t-e-:nm.n1 .haberleT Bıngaz! rurnun d; tın ~ın b~r bale .ıetlrilme.. 
~~dc;n Ook .r; b Ta: .... • bu'u ... Tele onu de mutlaka kalımuıı ı - Lüzon adasının diğer cephelerin- ba.lanınaktadır. Japon hava kuv • -"'"'~n şlmalliıde b~ k&nı :t!at. c:ru hAd1Sf~ bırü.malı tadı etmek. ;,• .,. Rızan n. ev d . . il.. h . ---L- b-·ı 9~ .. ..,, .... D 
lll!Jcy~ Ve 10">3 s•ne nd~ 1 n ~ . uığinı; ken ısın n ıaoa - de çok şiddetlı ı;m.uu1re ner ecre - vetleri 9 tayyare kaybetmişlerdir. ya.nla.rdan mtırok1reb olan bazı tuvvet_ teyiz. n.. • 

~ ha!'ete e ge~ kal) o'oı çın. ısıark e den geleceğini: ev sa.- yan ctt ğı haber ver lmı·ktedir.Bü- Bır tayyaremiz. S'yam toprakları -
olur. ~~k ma.kul bor harr~ le_yın .c

1
. en iblrakmadığını aöyled ğı- tün F1lipin adalarındn hnva fnnli- na inmeğc mecbur olmu§o'tur 

h blerınm · .. ek d' . • etmiştir. Bu vazıyet u:.ı.erı. ;yeti <levanı etm le ır. Japon mnlhualı ne diyor? 
~haYı:ıt, b Knrtulnş fe.. nı ıl~v~. vdekılcr ayni ricayı tek Ma.nilla açık şehir ilin edildi Tok)"O, 26 (A.A) - D.N.B.: 

~en b!'t"n!z d~VLı' m "J<oi::'\~::nw ne bıtt ŞI 1 d Hizmetçiye; kim - Nev)'Oll"k. 26 lA.A.> - Mo.nllla, bu_ •Japon matbuatı. Büyük Brıtc.ın.. 
de~i!. d.~er 18,~: m•mhU.:__;. d rarlaml ırrl ır. esi rtilc; yakında gün.kil OUma g\lnU, açlk şehir J:tn edil_ .>'a kudretintn bır kaidesi yıkıldı» 
l"aıa11 """'. et' n "..., • eÖY eaıenı . d . 1 t1r 
1942 h~b )'apa~'l lcın-tu~n •eye. Ra:nnın kayınbıra. er! . o ~ .• mış . Petrol stokl:ı.n yakıldı gıbı ba hklar altında, Jo.ponya ta.. 
l'lı~ı!ı943 v~a 1944 de m: ge~e g V~sft dn müjdeleyen mtsafırın ıt.~- Nevyoıit, 26 <A.A.ı _ Manllladan rafından 100 aenedenheri doğu As 
leı-!!l'd ntı c ~ htnl-:ı rr- O ç • cngınl. ık t daha artm •ı; bunun u. hal>CT "1erll yar· Dlhl l.Cıg<cyen kôrfcZı yanlJl aıneainde bir tüf eyli sayılıı.n 
Y0r ~t'l:d'~ lft~t oan mevt 811- bar.ı bır a etli misafir cdıı ~ir .aıcnm&Jcl !>::,' tt.'S)e(ien gök yijztinün Hong _ Kong'un düşmesinin tem • 
~ :n , • mun~~atımlr. ı-:- zerıne; kıF ve ikBm e<:lıbnıı; ~klarda trm14 ~1 görlllUyor_ sili ve askeri ehemmiyetini belirt-
ler4it.I atı va~l'm z n klfVV PIİ kat daha ~- enmit ve geç va - du aı akwler, ~a oln.n büy{l!< mdttedir. 
~ ~ır:dan ve s:ıtfed;lrrı ~n ırkprn Y~1!1egı ı edilen oda gös.. pe(roı ~ idl. Japonların bunları G87etelCT. lngiherenin, Hong • 
~.thıe g lılYl'ci:er ::ı ~f't!Jn ıu kit lkendısıne la sıs 1ru~ı.arı için Amerikan kuvvet.. 
~,..-~acaA"md;ın eın•n bu • ı . . · . Jerl, r.'tolldsn ateşe T~letdir. . Kong'la bütiın İngiliz tarihinde Hk 

·-.ıı. tcrılml~ır. rı•ı; bir i~tiyaç ıçln; 0 • defa olanık bir müstemleke kay -

~- Şart onl ~ r G_~ p ıkan Vasfı Rızanın pde. Hay~t p-ha'ılı"gı zammı bct.tiği.li be.nherlikle kaydebnek -
'te ~, • .. ~ .. _ ~unu t.'t>l18.Sttlda pek :=fu' 1 cJA~an. çfirin bulunduğu oda e .... tedh. 

.._ teolı edil la şarlr v•.. .. d l . m ısa d .. h 
l Pncıı z T~a.~ ;:0 n B l'~ye, 

1 
~~ 'g&mniiş. fa~nt ~n an r.~l:kt; . (Baş tar.alı l inci ıı:ıyradaı 50 İngiliz ııanklıae elkonthı 

la~ ~ Klb:ıstan Nil &&h'llerıne ~nmbrcredc. m ıafirın ıı.y tekrar vel b:a!\nde h.azırla.makta.dı:r. ~. 26 <AA.) - Haber cıhndıtı. 
~ bUUllı bö eeıcrı ~ edlYOT- ğı !hükmüne vararak. ö~cfiilme göre bundsn bllt*n ma_ na göre Ja:poo denlz b.ıvvetleri H~ 
~. Llb;r&d;a te.aum.a I~ ıc:n aY. yattı d"nınüştür: a.şlı ve Qcrotl1 ~ e:ıhl.blert hak.. Konf!da bb- İııgiLz denlzalı.ı.amı, bil' 

hazı:rlalldııc odasına 0
• • isafire .dıt kahval- .k.ındlL öevmnlı bo:r korUma :ıuı.rarı ye_ g.a.m1ıot.u, tMr muhribi ve bır torpidoyu 

~ Wı ~ 
1 

:s:ı'ba!ıleyl7' .:C kalkması beki~ : rlllnclG'e k,adQl' cia bır yardım tedbiri ba~ yeya ~U~ tabrib et.. 
l>U:s:nı.an onmıarıcın S rens t eki tJ haz.ı~anın § t saatler bir haylı :ı.. aımması kuvvetle muhtcmekMr. Bu .a_ m'lşlerd1r. . 

er~ ta:kiil>e!ı 150 b'n lt!ş ,d Bu. nllıni~ır. Faıkb . f den ctlıı aes rnda memurlara bır maaş avans veril. Bundan başka 40 ve~ 50 İnsiln: ge_ 
ı...... Uı.:te b:ri Alınan aenenıi Aırlı ıı krkdiği halde m11a ır dikkati ceL mesi ve bU aYanstn yirm' ayda tab!t.ıe ımsıne {'} konmuştur. 
""''\::l bu kıtınoeıf.ıer tamam ı~ tahrfb iç n da çJ]cma.maıı.ı nazari la ? Mi l:eSilriıt'Si üzerinde durulıın b=.r hal ca. J8iJOO bıvvet\erı çok mikta.rô& cep_ 
lıa te geQU Hede! ne tauıam·le ya. ea . tir Bir de ne baks~-ı r "' rt'6i göri.ilmtişW.t". hııne de ele gcçl.rm1şıerd.Jz. 

· k s:;:bebler betınlf • . ller esm ıyor mu r 
ia'v\mn.il • ......,..._k lçn bıI'ÇO !safirin yerı:Je r Vasfi Rıza eve ,. ER ' 

.Japıtnyıı tdk T aın b~ sıt Ke~İ:İne ihtimal ~e}c En 0~ tablolardan daha r;üzel, an d<Crin nŞklard..ın daha kuvve~ , 
kimseler Ja:ponyanın bir gelmiştJr. w için mısafırın En ~ heyecamard:;ın daha m{jıt.hjş olan Ren'kle:r Cametl 

~ .... _! k tı~b e nn - Allıı!tti 1ı9mar a 1 • v. .. l l tlıı ~· utlma a....,ı 10 ay ev n d gittıgı coy eni -
~ Bırl~ Arc.erkay:ı ve tng~c br iıi oldugul d ki» 'bile demeğe T A~ v ~ u 
~hayret etmşl• dır DL~~ nçın ha: vakit btil~a :"da şa.şırara'k. muh-

~~ tJl'\iı:b vu.Y L :vr edJyo.rtlZ ıniş, VnsfaJız deki o seVimli tav- DOROTHY LA, UR • ROCERT PRESTO. 'un 
~~ ilı ..gy~~ oll ğUnU hE::~ ~:if konıe ı er Sillcma dünyasına yar.att.ı)J.-ın b!r san'a.t in<:ls1dı.r, 

N 
:-ll'.ll bUyU:t b.r h..ır:;ml.ı Y~P ı t1.. t"l e: H i nıisa.firh L /). L "il tf ıt ow.eatın «- ang 
b...~ rnaıı.cwı.a muva a yerinde . uştur. 
~~ ettiğim dllılhımeık pek ,Drye ~I fonda konu-ştuğwı. se-

·ı.ıt «- ı•e e f' ! 
ır' bÜ ük ölrUde tı r . d tan m.'"8 ır > • 
Ctlıaıde bunların ~ .B..ze sar. ce bız :: ya ıtd bıt'tabi hayret hır 
Ri:rişt~rl mub&k .. ıı.k:~·te p,l p n.. Vasfı Rız a 

l l>ear H.ıutJıour'da. PM • ~ ka.t daha artmıştır. atan 
~e M !~ ~e ş.ll~i "erQen Hangi telefon, gece y . 

BUtılin t..rıtanbul'u yarııı akş::ım bu "'l"\ aıtı.şJıa.matn dıwet eder. 
DİKKAT: Pat az kalan numru'8lı ~le.nn..t-a 10.tten ~mdldeıı kapş.tmız. 

Tele:fı:wn: 48595 

Gömwyenler acele ed!ııl%. 

c:1ıtı:ı •a.t.ın tt.r mııe.zesi olan l!~ yo.pUkları EUJ:ASdi pek . «-. di çıldıracağım ayo'lı ız 
~a Qyllı8ıllı!l;k ı.stedi"~er. oyun; ıı.n.. kım· şlı:ı:' mı gördünüz?., 
~l<eı <>UM,ı.uDU hertıald~ şl • evcek ruya 

1 1 a Vasfi Rıza 
~ Bi~ik _..unerl~a.nın ve Mesele an ati ınc ' """' Bır de 

~- GÖL VBB CtiCELEB fJLKEShlDE -" 
1~ . . mcmblllar1 • odasına koşınu,...-r. l 
'."!€"le>. tmparatv.-l~nun d b.r mu.. pürtelaş . Tıyatrosu artı.at er 

e J ~ ar.asın !l 1 .. ün Şehır O 1· d ~ 84lOll . 
1 

r.anıil.Il ı.stillYa ve ırul. ne go;& SOO lıras.le; 28 ı~ .. a.~ 
~ ~ ya,ıhldlff ınttlcavenwt. c~ sınd.ıgının fotoğraf :makı~ı. 
~ ~ ~~ batırladJğmllZ 1 aşağı -0lmlY:" k.Jvmcrli. Irandan ?}.. 
~. nUınşet JaponYamn ~ bu!1d~ da::wa: Rusynda. v:a~ıle 1 
'1ı duran Rus 1.eh:i•dını ~ ue dıgl bır t ed' edilen fıldıtı 1 -
~~ z.aman Japoll'Yıınm hare~. daha kcndiısine h _:.ye e ıbazı eşyasının-
~ ' -·• telif e'Dl=- • • bir tııhıu..a v 

Yıünn: Paz..'lr alt.Şam.ıns bdıı.l' gii6Wrileooktir. 
Fırsatı Gı:açımı.a.vııı~ 

Bu~ 668\ ı de terı:ı;Jtı.ı>ı matı.ne. 

Buatin W'..üııı ~bul Tf.i'rtoe .ıımlü Ş&Illolı 

Haırik.alnr Fllm.nl sörll:vor. ıoo Bey - 100 K.ahknha.. 

c KIZ 
iÇa.t. ve aklı seı.... lar oldlJGU-1 kıncı smiyor mu? .. 

tı..ıoıeş1r. BJ.zl:m nasıi ad:ı de on'31" yerinde yıeller e ec;.hul mi fırın ken H"ınd ~mm lht.l.ş:ımı • M hra.le".er a.rasındıa geçen m.nce:r.a.l:ı.T -
:.ı zanruıdlyorlar Bt'~~ dllnYanı:n Vasfi Rıza .m n avakt:ic ben fL ~kT Uıı>crtAci lronkıı.mP aın~·l.'T _ Kelta.hahı:rla sU.dUreu vak'ala.r _ 

bı... llteud.i.lerlnln ııv-yerin~e la&.. disine nakted.ık ··dürü iken ta. 'Nefis~~: 
-~:=n ;

1

edooes.nı z Ul1l- lfuıca yerd.e ~~·~::u dolandırıcı - stt7....AN • aCztN • SEMİHA _ NUMAN 
lh,._ -::..: _ _...ıı.)) 90ZılO b'I' Ve. ı 
~lnr Ccllo.$lar). eşf 'Ölleıt b!s'.e nlŞTil~~':_ıcrde sabtk Otı ı ıy: Bd..elı-.: "C"stnd S A D ET T N K A Y N -~ X 
~in aırlarmı k e gelecek om. ~eç.cı:'"' 1 dolandıroı.gı ya- 13 kı:Wnhk bO:y1.lk film borda"ı gösterilecekt.1r. 

'!c:t )dir. Bununla bCrabel' ınfi.let.lıe- kfü Şü.kırü Ka~ay ın\iOÜTÜ Mehnıed 
t ,Mneibn Ye tnırIJ!Z :tıert~ z~an eeki nahıye lamiftlT. Zabrta ELHAMRA s·NEMASINDA ~ kı.-ndi emnJıYetıen ıç::n. r Muğunu an ~ 
~· için &dalet. • euUı yolla ' A ı .. o•etı-G-r dolandıncıyt aram .-
>~~ ~nna kat°i ve;:;;, bu c:ttr Sevimli san'atkiıra gcçmıı "tt:a•••• 
'b7 iım::ı.nm1 olduğunu itlT&f d$. tadlr· . ~ 
~ mı1lkanl }>ltird.li;, ~ olsun -derız. 

....... _, .. aDntlamıJ1fW. ~ ,,. 

BÜTÜN SİNEMACILARA-• 

S F·ımin M~1C: 
Geçen sene rekor tıran 

ARABACININ K 1 Z 1 r ~ ... 
A N A 1 Z T 1 R A B 1 __..-.,.,,. 

KORA TERRY / 
ruı ... •ıbı bUJük :Cilmlerı getf.ıun1ş oı.u 

SES FİLM MÜESSESESi 
B'1 sene b~ yeni?i:d.er hazırlnmakit.adlr. 

Bu sene ş!md 7e t.ıı.dıaT ~ 

BALIKCININ KARiSi 
Bir ÖMÜR BÖYLE GEÇTi 

MUKADDES YALAN 
N 1 Ç E V O 

KADIN SEViNCE 
filmlerinden sonra getirİ:mete muvatı.ıı.k olduğu sill>erfım~ 

bazılarının ialmlerini b~. 

ELAM i B 
GUY de MAUPAS.'>ANT':ıo ~ 

wtı.LY P O R S T - l'LJ3E W E R N E R - OLGA 'IICBllCROWA 

KISMEI!' 
HE:tNRi..CH OEORO-İLSE W.ERNER 

i LLOBA 
PAULA WESSELY 

• s il 
Bu sene Çel-Ti.len en büyUk mfis .kal ıC1lm 

BAHA CASI 
WİLLY FR:tTSCH 

J( O M E D YA C 1 L A il (Muvakkat lami) 
HİLDE KRAHL-KATE DORSCll 

KRALLA DANS - MAR1KAR0KK 

KIRMIZI ORKlDE - ANGELIKA 
OKYANUS ALEVLER iÇiNDE 

ŞARK ve SES 
s~eına!ııamd ~'!\.--Uek ola:ı bu flhnleri <hıha ~lan takip edecek " 
S E S F i L M Ulnştığı zafer 10• dev ad:ıım.iıala iler~. 

DEAN A DURBİN'in -· 
en aon ve en güzel 

BAHAR RESMİ GEÇiDİ 
Filmi S Ü M ER Sinemasında 
Pozarte i günü aon matinesine kadar KÖ tcrilecektir. 

Bugün sa t 1 1 de te.ıızılfıtlı nıatine 



1 A ESİ 
B A YRAM va YILBAŞI HEDiYESi OLARAK 

ViŞNE 
ç :LEK BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRİP, ROMATİZ~ A 

Nevralji, Kırıklık ve B iltiin Ağrıları Derhal KeBer. 
lcabıncla giincle 3 lıa14t alınabilir. Her yerde Prıfla lnıtul111'1 urarla i.teyinis. 

PC)RTAKAL 
MANDALINA 

TURUNÇ 
BEYENDIK 

NANE 

Ve SiPAHi 
SAMSUN 

RINİ, 
NYA 

ÇEŞiT 
BOclAzlçl 

MUZ 
ALTIN 

L 

YENiCE 
SERKLDORYAN 

BAFAAMADEN 
GELiNCiK 

RALA NI 
TAVSiYE EDER 

Ali MUHiDDiN 
HACI BEKiR 

Tlcaretbaa.W 
••ırhpı • ........ mc..wı, . KM+~ • ..._ 

PAZAR GONLERl AÇIKTIR 

Çay Belediyesinden: 
.... a..uad 1maa,... • 11tara .. ...,. •,.. 18 ~ 

Jlll1 ,.,. Jaı& -.... lllırlı::a lıdtima1' • mHae••l il& mcıeor1ıt C1ft 
"111 L ıt 111- elllı:tilMl 1111111 "'llBMDI ti* ldl)lı ttr. 

1 ... ....,..._ ...... _,at* P ?MmewlltDallll1dr 
,. ID4llı•lıMs Wlb ......,.,. .. ı ır* ~\llhr. 1111/Ml talı; 
ıaı• lllled1.Pe dalnıllDde lblle ele, t s ı r 

• .... ......... l'K Ura • .. 1 as 
au balalllıl WI> w tlııtllDM ~ W -.ııı Dııuna unmı 11 

...... 'MT' >rUıl '*1- W' ian9rlL c.11... • 
( lstanbul Belediyesi Uinlan 1 
~ .. 8ULYd ,...... ...... .....,. ........ ""'mD itil~ ..... " ................ -ıa atik... .. lıaDalmaıwıtc. Kellf ..Ü 

"" lila .. Jımlll - 1Jlt ......... - llııı& • ........ Kei'f ... fU'1mmıe 
~ ,. ....,,..* lllılldlP lrıll_.Dlll -•Mır. Sbaıe 11111t2 cama 
...... _. 1' dil W a lıB 11d9 Nd; sn • 'hlfı'llta ta ..,,..,., 
ıı , s • .,. m,,....lan iblll ~ 1 ..._eınel V•• 1'all& llll ~ 
...... lllllNoUıtl& aı..-ı faml ..... - M1 ,.. iıl4 'Tloult 
.... ,_hdlt u.11 -- ...,,. .... Dlllll • s ........... 

aan. ~ 

M. M. V. Hava Müşteşarlığın clan: 
..... ...,,.,. ........ fı01n tDrllıM3I .... &lmacllttar. ı.uııuıeıe 

ftdwıdL ~recekt«l ehllı'et w llJ'lltllıt SÖN 2IO • DOO bruıla bdar 
~ M"....ut. ~ l/J.KIAıaaD/9G tlıırthlnd• t.tııaımuııda 
Nud Dam .... tlt&yulııde. Blklfehlrdl Ttıf'J9N '*1tMmda w ~ 
• nıtt aw. ıaanımu &l61Jıel.IDdıe ,.._. 2 • • 
'Nl>lıdn MmUı .-.: 41Tett6rHlltlne .. :lıeo JUllmıt cWelrOi 19 

•llllı ~ ...rm mlıııblte'lldle blıtilıie .,._n oklnacMSan mahal • 
lın mlıw_..n. ellili• 
~il ... cOeıte.N 

Devlet Limanlan lıletme Umum 
Müdürlüğünden: 

oatuıt. KM'& llUltafapa.fa cWestnM:t Umaa ,,..,baJ"WlnJn tıln8uı. 
IDl1L JlllDlden aafiltlamnM& lılL ~ ....... tlt lhaJıe edıUec&tir. KetU 
'*leil bln bet Jb -... llnı ,. m11111Pı!ıı1ı& Wn'nNI ııa l1N. ao kUl'Ull. 
tar. il.nıtl& fil/MI tlldbllle m&iaJaD ıı..aa al dntı alt on belte o-.. 
laa '&11ı&wnmdMI 1111m llldGl'ltk M""""' tqıoımaca ..w•Jzna to.. 
• ' pııenıı• lllilNıcaUlan. ~ .,, c.. Dıılk - ... 1111111 pga nm .. 

1c er ... Ullll?r. cllll'h 

ııri 
duvar takvimleri çıkh. 

Bo ...a. ve .... w. takYillJllria ~dlerl nrdır. Aldanma .. 

sııallk Wa ~la ... karton.ada. prek bloklarıa &.. 

tünde (Saatli Maarif Tabiad) adlına clikbt edilmesi. 

Yüksek Ziraat Enstitus\l Rektorluğundea 
Kurumuma enltltUleri ıom aıalıda matı..sat.ı ~aalı yerlere 19 .._. 

almacKm. 
MOııM>Ua imtib&nı 2/Mart/H2 tariblnde ,apılacNtar. Pli&& maı..S 

alımaık 11ti7enlerin Re~törlUie mtıracaat.ıan 1lb olunur. c8761• dOS9P 
Aded 

Nel:Mıtat BnatiUilO. 1 
Umumi kJmJ& 2 
Zoo~i 1 
~ti Lif w boya n t6' el l&ll'M1Uı ~ 1 
Zirai bam maddeler Bnat.ttOd 1 
Zir..& maeıneler onsıt ıUsü 1 
Bat • *'8boe en&taU&ll 1 
Bit .,. attı mamu!Atl eutiı&Gll 1 
Toprak enetitQatl 1 
~loJi DıatJtQafl 1 
P&toloJ1 Bnat1t0e'1 1 
Dıe buta1*1an snst ttıstı 1 
Zootetnı :ıı:natitOatı 1 
onnan llubafaA Bnatittlll ı 
811'Vldllt:Gr Bnltltüsfl 1 
AmenaJman ve S17uet Enstittlsl ı 
Oeodezl ve St1:1set Bnat tOafi 1 
Orman İşletme tktısa.dı BnaUtGlll. 1 

M. M. V. Hava Müsteşarlığından 
BMa mılhııt4'&ı1ılı tetnıt taburu için cııtıcımobU ve tırütör muınwt 

ft mıe,,ılMı W J'Ol ....... ftbf 11ı1'8.lara ~ Hrdll'. 
Verllecelr lcret m1kkı1an J'911)11ıM:at imtJbandll. ı&tterecetııert ehil .. 

"'8 a6ıe IO. tzo Ura M'U'DdMlır. TalJplerln dlJHJecl De bt.n. mlA .. 
IM'lılma mlrulıatlan. ctlltb (110M) -. ............. . 

....... M ..... ., Nepipt MidMı c. Hikmet 

MHIBlı A. Eknm USAKUG1L 


