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Yazan . Pro-lesör doktor Sadi Irmak . y AZAN: ~ YC. biraz zemin ve zamana uygun darında v b . 
• 'J 1 Nusret Safa Coşkun nükteler koymasını, ne bileyim, b.u Adaptelerde e ::~n~rıyetı:1adr1e:k1 

er yiğıdın bir ~rd yeyifi doğan bir ihtiyaçtan geliyw. Vejµ acbcbleı:i ~e var. Hn)T!'.tmuzda dermansız esere, hazık clUe bır dıye b r ka de bılmed ğ '1l ~ 
vardır. derler. Bunun gibi evlerimizde maddi ve manevi kon.. spor ve mbıatın ycırl yok. 1,ıe bun.. · .. · kuvvet vırı.ngaıı.ı yapmasını bek. İtiraf ederız. Bırkaç defa da iı 

f dl . ! .. ..ı _ -•-· 'lA 1 Selım NüibetJ.Jı adapte ettiği lerdık. Çünki yapmak ikti. (D ,. f d ) er erın ve m:illet-ler.n bırer para for bul:unacağı zamana lr.:.ada.r d~ lar11ı yerını uc: nuJ ve l aç a ıyor. O · · d d k evaını ,, ncı saya a 
eyiş tarzlazı vardu. Bu t.rz devi.rvam edecektir Dünyada e§i bulunm.ıyan bir t ~·rçın c ~» .. u ~~>:~~ e~k7n, 

devir değışebılır ve kiıJe ruhucun Bumm L::....:;ı.. -....&..;rlerimiz.de <Cev neWilı memleketinde cant:ıJm: m- · b~ rdve gkoalkzumunh o~u f~L A. n..h 
··ı . . 0 -· UUJ"UA gcıu . . eml _ ,_ - . . . .. m-. el ır pc e tı. ıorurre 1&. -

tema?"'-1 l~in'i ıfşa eder. İlk çağın kumıak> temayülü yok değ'ıldır. kıbyOT. M. . ~tl~l~n ~\ize_ g mcd Nurettinin ccHiasei p.yİa» sı. 
zengıolerı tolu yuparak ve uıir. fakat .itiraf edelim k.i bunların sa.. hakkında.!lt.i fi.kirlerımız zau muıa- S k' · · · C '- R 

"Son Posta,,nın buJmacası: t9 - 6 

l '-ull -'- ' T L-d 1 "miz" --L--ı·· d ~ı"ldı" Ri « e ız.ıncı» aı. « eza &.anunuı>, c.. 
er ~ anarw.: para yerlerdi. Rö - yım pek mahduıddur. Modem ürk"" e eri ın pUllW>U u eg r. . pd Nur.i.nia aÇifte Keramet» i. Solda.ıı sata: 

nesans zenginleri san" at eseırkrini zenginiınde Avrupalı manasında bir vaye'tlerdcn ve maal~sef frenk kı.. Mahmud y eaarinin «Kudret heL 1 - Pu1bolde 
toplarlardı. On seki.z.ind asrıo zcn..'eve aahih olma'k hav ı hakim rol ta.1>larından m.uih.emdı:r. K 1 Galıbin Olr tabir <d>, N ş' 
gİ i . . , . . lmad ~ . . vasi>, « ayno.naıuı> ı, 1 .~ acrvetını &ey..hatte harcardı. oynamaz. Ted:>iat sevgımı.z o ıgı ıçın ccSüt kardeılenı i kaT§ımda canlan. e ı (31. 

T~ an"ancsiode zengin, parası.nıJ O bakie bu zenginler paralannı hareketten de mahaum.uz- Fazla dı B\Şin bile halfı zevkle seyret- 2 - Scı.nuna 
c_n çok hayır ipine ve adam yeti1- nerede yiyodar) oturan ve fazla YB;lan bir milletiz.. t.i~imiz bu vodvilleri düşündüm. CR> ıcllr~~ A'
tınneye verirdi. Sayıaız 90biller,I Faal bir san' at hayatımız yok. İçimixde dönük bır ruh. ta~ıyoru~ Telli eseri bir tarafa bırakalım.. ~~> a~u.ııı::ı 0 

~eşmeler, medreseler, mek.td:>ler, Varyeteler, Gtabareler, tiyatrolar. Melenkolimiz. otunnıya 1.cb~r edı. ııdapte i~bıde bıle ne kadaT zavallı 1 beyi ~b:.rı (2): 
.astaııeler, ~ meydana gelm4- )"Ok. Bu sahada da para yem.cılt yor. oturdukça melankollmız artı.. bir v82.İy-ette olduğumuz, Lir kere İst.ikbal <3>. 

Ur. ımünıküa değil yor. Böylece aııhhatimız ıık sık ~ do.ha acı bİT hakikat halinde, Şehir 3 Bir oenub 
Bu.günkü Türk zengini parasına B~ küç.ük aan'a.t e&erkrine %Uluyor. lı&ç dü,,k~lüğümü.z:iln ~ır Komodi sahnesinden bize dilini çı.. vilAyeıtım~ <4>, 

1 

~ 

3 

.. 
5 

nası) yiyor) Böyle bir suale cevab pıtra vermek henüz adet bile değil, se!ıebi de hudur. Bl.4' kaım hckun kardı ~şınıı CM> • se -
evrir~ !bittabi iıstianalara deiil Kırk. bin linl:ık bir o.parUmanda lerimixin de ilaea samimiyetle ve · b~ı;e :~:e:: ~~ 6 
Ckaerıyctin temayülüne bakacağız.'kırk liralık bir ~ bulmamak. kal fazla i.naınm.ıo olmaları bu l.şde rol Eaer ve mütaleamız: m. 

1 2 3 

• -----
1 

Ve _kendi araanızcla derdlc"""eL·~ 1dedir. ovnnyor. ! Bnınna 'U) 7 ld - ,.. .. Kn:I ~ ··- Fak.at. bütün bu mütalcalardan, · "'Y"· ' 

o ~uz İçin kuvvetli cephemizi Ha)"1T i,krimize geliftce, içim.iz. Latinlerin şu .c>ı:ünü herkese Selim Nüzhotin Şehlr Komedi tL gelil"Se bQy()k ma. ıı---t--~-..--1 
rnedıht~n ziyeıde ziflarımız.a İşaret de birç.olk hayırac.,.cnlerin yaşadığılc:luyurmalt ]azan: "att'OSl.mda sahneye konulan (/.Oyun nasma ıelen o • b 
edeceğ1z. lfiiphesizdir. Fakat iddia ede.meyiz Natma san'at; medicuı erat 1 lur (2), GUzcl ıı----1 

içinde oyun» isimli komedisinin kokul b!r L 
Avrupalı zenginin kollcksiyon ki bayii' i,Iemek ~ T~rk zen.. {tabiat tifu verir; hekim. yardı~ k.ötü oiduğu manası anlatılmama.. rak ~>. yap -

' yap~ büyia bir seyahate çak..~i.nind.e ~!~ kudTotlle ya§l- eder) yani ~aıl ~ h~k~m tabı. lıdır. «()yun ıçındc oyun» bir ko. 5 Rab~ e 10 
mnk. lüks mobilya edinmek giilyan •bır adcıttır. O halde bu para. attlr. Yaıni 1man uzvıyetıdır. Onu.n m.edi. bir vodvıl için lüzwnlu hnre- datı -;,, 1.ı;ynn e: 

, ~azı ltlcrooyilllen maaleııe.f Jbiı.ıde il~~ :ı;reye l~arcaıız;~ ~J '°" önliçin bir şifa ka~ğı k~rrınd~ ~ keti, entirigi fazla.ile yüklüdür. den (8). l 1 
emen b.iç bir devirde .::anlanama. P an a gc l')"OT: ~ 1 ç- IOly\J11. zim müda'halcmıa: ne_ a ar son Ancnk 'beklediğimız bilhassa Se. 6 - Çalışkan 

mı-ştı.r. Yapılan Yef:'İı.ne büyük se-I Alkol deyince batta rakı olme.k kalır. Hrurtahkluı"? yüz.de dokaa~ı lim Nfrmct gibı. tam rnanaaile bir b1r ha;yvan (3). 12 
Yııhat hacca giıtmckten iıbaretti ki'üzere içkinin envama ve pastırma. kondilik1erindcn :eyi olur. Ve bır tiyatro bilgininden umduŞumuz ~e::r ':~ 

• o. da bir lbilgi tecesaüsii ile değil dan baf1lo/ank me:z.clericı türlüsü.. ~ahale icab ederse tabii vasrta.. kudret ve kuvvette değirdir . .içinde parçası CG>. 
dıni bir vecibe olarak yapılırch. 'nü bu fasla katabiliA-iz. lar başta ııelmelidir. (~crh~ •. isti. espri namına hiçbir şey yok .• bir 8 _ E3k1 b1r hart> e.letl CI>, Derin l 

Hakikaten kurulmuı evlerimizin 1.lace. gelinıoe_ düıııya :yü:znnck rahat. rejim, e?CaUık) §tmdıkı. bcı!- söze güldüğümü hatrLımıyorum. d~il C3). 
aayuaı pek mahduddu. Bu pşikolo.. Türk.iye kadar ilaç. bilhassa müa- de zenginlea-imizin Çoğunun evı bıT MeV7lU& harekete, hiçbir oeyi yap.. 9 - Ters o"urs:mız balık tutm.nğa 
jık sebe'bden olsa gercOCtİf ki Os _ tahzar i1ftç aaıfoden memleket ol. eczahane halindedir. Burun nez.lı;- m~saiar bile. gene kendilerine gül- yanyan şeş olur <2>, Yazın sulan oo. 
hlanhcada ikamet kelimesinden masa aeTek. alne vanlmcaye kadar ultraaeptıl meğe ahştı.ğımız aa.n'atkarlara gül- k1Jk ıt.utcuya ya.ı-ıynn 5e1>ft\ı kavanoz 
başka bir de beytutet sözü vardır. Bu ili.ç düşkünlUğü nereden. se. vermek ıyaln'LZ l>izim .mcml~cıtt: dük. Şehir Kıomedı tiyatrosu gan'at (6). 

1 İnsan&a !bütün ibtiyaç.lartnı korıı. liyol'~ Onun da başlıca eebebı aL görülen gambeıtlerdend,ir. Halbukı ka:rlarmın çilesi nedir? Zavallılar 11>- Bir millet C4>. Pransanın cenu.. 
layamlyan hir meskende otvrmak kol ve meze auiistim.alidir. Rak.ı nez1enin en iyi tedavisi inhiate kaç seınedir, kuru, zayif eserleri bunda b1r sayfiye şehri (3). 

gali~ beytutet kolimcaile ifadeye aoha\nrında on on beş çe~id meze terketmc!ktir. f..eMco vücudun üs.. yü1deniyoıı, kan ter içinde aan'a! ıı _. Klal'Qkter (3), Sonuna (A) ~-
ya.raııı:r bir ıhaldir. bulunduTltl8!k nadirattan değildir. tiioe bu kadar düşmek yanlıştır. İn. )"Okuşuım.t tımnanarak müe39Cseyl llr6e saçma s&z olur (4) 

Çok defa kahvelerin bolluiundau Alkol mezeyi. meze ılaeı getiri. san vücudile ne kadar fazla mcş.. de. müellifi, mütercimi de kurları. 12 - MUıcrlme verilen <4>. 
~laıurı-z. Bu ga.Hha evlerimiz.de yor. gul olurea o kMia.r 111k hasta olur. yorla.r. . Yoka.rtdaıı apğ173: 
ıka.met değil beytutet etmemiz.den 1la.ç dilşkünlüiünün bittabi ba~ mr.vamı 6 rı<"ı l'larladat Biz Selim Nüzhetteu bu komcdı.. 1 - Melıteb m, Bir uzvumuz (5). 

4 5 6 1 8 9 

2 - Blr emek İ.SlllJ <5 l, İrad 
a - Blr asu hayvan <2>. 

lJ 

4 - Kalın kumaş l3l, Bır ad d C8 
t5 - Yemekten emr hazır <2 , O 

kalan (5). 

6 - B!r yabani ot <7). 

'1 - Anlı.doluda esltt bir me en y 
(3), Bir Karadeniz ı; y l4 

8 - Yan bakan l4), Aptal ı7ı. 
9 - Bayıltıcı \'e ayı1'1cı b r tt= 

(4), Somma. <Y> gelır e dem.rde:ı y 
olur C2>. 

10 - Ters okursanı:ı ayı yuv&sl 
hır <2>, Etrafı suylıı. ç vrı l: rn pıı 

Ç881 <3>. Eıs:ıtl ~man k.brı-tı <3>. 
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Antakyada bir çeltik 13 BirincikAnun bilmecemizde kazananlar 
usu 

Yusufun sıkı bir güre 
fabrikası kuruluyor 

Kırıkhanda çeltik ziraati 
~ (Husuai) - Biıbç .ı vilayeıti::mizj.A piıinç ihtiyacını 

yıldaııberi inkip.f etmekte olan ka- kartılaıyacak ve civaır vilayetlere 
zamı:& çeltik eık.imiain temin ettiji ihracatı da tem.in etınif olacaktır. 
ikbısadi blkl.Dma dı>la)'l9ile ıerma.. Kırıkhan çehikçilıeri bu fahrika
yedarlanmızın b11SUSi tqebOü.lerie nın f.aati.yete seçmesini ubınızlık.. 

-•-L-•: • fa Ji • Ja bekıem.ektec:fJr, 
m~n . ıma~. a ~uı~ yar .. P.tl utktlitında teftlt faallJ'etl 
dım etıti&lerıni ıoamekle bir pnır P . -''"'-• . . . D-•·'---' 
duymaktayız. artı ~Uflml.Z DiW&CWT 

.6. ~--.ı_ L • d Lt K mc:ı1:)-.a F ahret.tın Tiridoilu, be • .--..-,,- Dlr OJL orumuz ı.. . . 
ıH>eecla bir çeltik E•ikMl kur .. raıbsind.-e Partı viliyet ıd.are heye.. 

" L--L-. .-.- Bu falN'"ka ti re»i. .ALdullah Bilgi-o oldufu hM 
P. "':"'~'· . .. .. 

1 
• ~ de Reyb&niyeye ıiderek parti tet-

u.umı,-etı motör harıç l:Mitun lptl- ld.liıtım tıeftlt eylemiı ve akpm ıeb 
~~rin.in yerli malı olma.. riımbıe clömnüttür. 

il'. Ditlr ve kasnakları H.ta,..I• MiıfeaıtiJ ve idare heyeti reisi 
ve AMllwıla yapılauttır. Bir ıazo.. bucüın rKM'khana. giderek aruın.ı 
jen momrü ile itlemeie bucünierde t.eılt.iıt edecekler, yum da Süveyci.i
bql~ olan bu çeltik fa!Ki.ka.. y~e ıideeeklerd.ir. 

Samsunda .&.danada 

cm. 

Reaimli albim 
.M:ıınra $0kr!Y• mahaı.leal haplSı&De 

ark.aa 95 numarada Muzaft~ Gürten, P~; .yanında bulunan l3e]4:ibh ıa.Iıya, bıalll tenila bir oapraa 
Salihli ~aşı. malıallet>ı Ze:vtın oqanızatıö:re &e>rdu.: ~lıkla butmp ~ 
aoltak 12 nmnara.d'<l Hamdi;ye Özenç, - B.iziD peiı.lıva.o daha ne kadar da_ Seyirciler; bu &&libiYet 
Lüleburgaz kun~uracı Şe'lket. Çok&ar ya.nabil1r l'Ül'eoe denl'nl.Z? suru. e.liklfl•mata haşladılv ... 
otlu :llba.n OoıQör. - Böyle cıderae on d.a&i.ka bile da .. Bellı::lblılal', pehlıvanlarmm 

Muhtıra defteri 1.a.nama.z dar cabl* mailllb olmaaına 
(Sen Posta Jaa'ırab) - .Amma ya.ptıııız ha! ..• Elli daki .. ~ 

:ıtııidarel'.i Karaomur Paza.r sokak :.12 kada yenilain d.ıye.n .sız detil mi idinıs? 1 Ore.a.nir6törier de, Yumtun 
ıınımarada Şadan Erollu, Çorlu as.kert Şim.d1 ned'eıı yarım saate ıkadar inmı.e ~ 
poat.a 1154 teğmen Halil Otuıtekin kızı bulımu.voıamuz? Güreli bıq, otele d&ıöldQlll 
Fiğen, Gelibolu Ha!lçerliçeşme 21 nu_ - N&Slıl bul.ıınnuyayım' Türk peh • M6-Yö Pl7er w Dub'!>e 
1l'lıftJIAda Sadreddin Yeşilırmak ellle MU..11vanlllln ya.ptığıru sömıedlniz mı? tooıuııım& ~ 
zeneıı YeOJ.ırmak. - Ne çık.ar ood&n?. İık1 üç da.i:b. - PtblL'NA neden çabllt 

Kokuln saban 1* Slkı &>ir güyeş .•• Bu da bır şey m.i? BelçlbJ.ıın? ... 
(Sen Posta haıaralı) - Nasıl bir ~e:v ddi.1?... - Ne y~ım? O&'medhıia 

~ paa,ryer; Peot..lıiye caddesi E.. - Cç dak.ik:&l~ aıkı bir ~ da7a. rifin .-- duracak hali ta 
mıek apartımanı 37 nıımaıa üçüncü namı:.van bir pehlıvanı da ne d~ye mes-. - OJıe __.: .,.lamı bu 
kMta :ıtı..a Sözer Samsım Othmilk da.na ç*.aım.ış ouumuyorsunuz? 'TI1ı1t ~ •• 
caddeıal b&Yi Gazı '11ehmed otlu Halil, pebn~ı da, hiç tutmıyacak delil dıi - Necim be? 
lısı.atııa! lı61ge r.uı'at okul tal~besinden :va? ••• dedi.. . 1 - On belJ daöta ~t.ıA 
131 lllllD&!'&lı :aüseJLıı Akitlenis. Yus.uf; Belçi.lr.alt:vı. ranm aat tadat' dtmUB. ecmn.: birdıenıbıre h 

K -•--- J··1ı··ı holı'lıa ~ a,.uta tut.bildi. Herif: kaba ladm, ba ~ Belçlbllda 
U'IUllCD il o u mn sotaıım biri 1dıl. yer lı:ıa~ 

(Sem P•ta hatırah• I!millın; b.hbını, k:o-aletini tr&'ell - t'1 mmıa: ır6rmedlıı1z mt? 
~ BttvUıt:dere . GtO uncu cık.ut to;r.U.rdı. Ha1bı*1: mı btr pehlivandı, dikim. d.ulmıldlın bana aaldl. 
ta~ Me:i:ı ~aı. lstan - sanki iri ve adal! buut.an ınm't ve bit' illi defaınnd& kol lcaparM 
bul ~ llaes.i sınıf 4/t. ıtale • d- idi. Cç dön dakit.alıt BOI'lu lıtr ımı berri yenle ,..ete lftll:frhrorl 
beıdodıeo H40 numaralı Reeaı Satır. hQcum "Ye bolutm&ları u.vallı ad&m11l bal~ tl11ıhe7e ~
tııt&m~ Oelenltevl orta okul eınıf lLC tıJt&r yerilla bıra«ınamı.ttı. sl2Jden bile IOlılıel«ıdlm ••• Olur 
taletııetmden 44'1 IUIW'alı 0Rnaıı Se:v. AYJ'Ul)a pebtivaıılan zaten, sQeten lcacıldan 1't!l1llebllil'r.t... Ben 
dJDo. lıbaretıtl. Bu adamlar blıbirlerlle eklerL reeiD ~ delltth'erelı: h 
Yuuarlak Jli.nya lıalemtraı ya CIV'Dl4 ctı:ret ~ aldatma.ta alıt • tim .•• Meler: o, ne kof adam 

(Sen Posta hatıralı) tıJd&rıııd&n 'flÜCUdl&nDa hiç bakmall - Bir at1ıml* llanıQı Y&lmlf ••• Ö 
:t.ı.nbul 20 Jnci iUr: obı1 mııf 2 tale_ ıardL 1dti içerler, her WrHl suiistim&ll az b.1nı be! ... 

besil:ıden 92 nmnara.lı Al,pe?en Aytun, heW -.ya.rla.nb. Ciddl ve :r.orı.u süreş.. - Zb'am :voc... H&llt .O.IMlllıl( 
1stıanblll Oe.zi Osmanpaşa orta okulu ıere tahADımıllıHeri ;,oktu. t.ibm l'üreelni Qsa,ftuabllirıS ... 
mnıf 2..I> talebes!nden 17 J'l'lımaralı Bu peiıllvanlar, ha.sımlarile altalfA. .ı. starııt'W.U IQDl'a; Bmü ile 
BQııhan ıtelav, htanbul 8Weıfmaniye i.ist;Uste cidıdıl i\lreş yapıyorlamı1Ş ı!bl, a.m maçı~ ... 
kız orta dlrul sınıf 1 t.alei>elıindelı Be_ fazla kuvvet ı;arfetmeden danJ1iı.tl1 dö.. - Aman çoıtJıaoı, om rioa 
rln Arıtaı.n. ~ lrikıee ya.pmağa a.ııotıklan el - Sa&m l'liree cfanı~k ~ 

Aliiminvom b"rJak betle, aıorlu ve haşin bir süreşte derhal mum ... 
Akıhisat' tsmet tnönü ok'Ulu tllDı! 4.A [)efea k.abillyet.lerıni ~lerdi. - Zipm J*; itımıa DM1l 

da 694 numaralı Zeliha Şehirli. t~- Niteün; Belç~lı da, Yusufun ~ tsyı. b&1'8ltet etmem.& Jtunmcbr .. 
buıl Kab&tıa.ş besi talebealnden 554 mı .. Ş1ı8Hld& aıık.lyı eörllnce. 8UY& d"ilım - Yoo ... Ben, bundan 80DI'&; 
mıarah Haldun Ayman. Bılecik orta o_ slnete d~A-• idmall güreşleri. yen dNlıt*lı l"Qree yapmam ... 
w1 sınıf 3...A da sıı mımara.Iı F.rtutrıı Tliıtt =v-...-.~d "-ima hlZ.. - Ne °*8r pehlivan? 
OOveı. bile yap an • 

1 
- Ne m1 çıUr . • • Elim t 

K. •t b ıı ve nefes k.aiıl.liyeı.leri 1eNıde bu u.. amıra; clddl sf1:reo tıutaıak 
r a . nurdu. ~ bel 

.Ama~ An9.farta1ar cadd~ ~ - Tlhtt pebli~ınm idman gtlreşle.. M&!\v6 PW• ve Dub\i7e, 
cin dak 44 num.ar~da GU!e-t, Bursa IiD1n c1dd! olUfll bir eebebe isıt.nad e. oyııq lill'ee 7acımat ilılt1sa efıtil" 
Çaıtuiıamam arıcası çı.tmaz sokak 17 e.rdl. Oyn.aş IÜl'et bir pehll.v.\\nın ye. lediler tıııe de YlBlf: 
nuıma.rade. Saadet Sönmez. Alpullu 11k nieiliık vQS1fla.nru t.a.ybetmde vasıta o_ Abe ~ bel u 
okul muf 3 talebes.nden Ml.Eaffer D·k.. labiJlrdi. Pehlivan daima: ciddt tı.ııt:.m.a. - bu ~ bel ... 

mecU. ta ve l!W"Ml eelinoe aldıgı oYUDla has.. ~~e· • .b.ve dlrettı.. Yusu 
Kartpoatal mmı ~e &lJ,IJm&lı idi. inadı ~lultı6rlllrill ifirıe 1eı 

M Kemalpaşa elektrik sa.n.tı'alı ba.e Y'UIW.f; Belçllkalıum lt1l'1t elli daldk~ dıu. OlıJ8I' icabında Tusufun o 
maı1cintst ,-etem Va'Jfi .Ayhan, Lülebur. k.adaır tarş:ıs:ınıda bannamı:~aı: reş ~ baıııan hıı.s.ımlannı ı 
İaz dava.vetdli Mustafa Akın 1o2ı aa_ görmüştll. Eter ~e:~ ~ meMni veyahud oerabere lcalma.sı 
nimet A:lmn. .btanbul Beyoğlu l'l ncı ylrcilel'e kaı"Ş1 g .... ..,._. leb ~ 

cilm1 smııt 3...A ıalebeemdm '98 nu • olıOOtu ~ c~tada· Betçi,, (Arlraaa nr) 
.m&ralı P.ilın Akkur. N~. oturmnc:ıu • 



1 lkindkiınm SON POSTA Sam 5 

Telgrd, Telefon Ve Telsiz Haberleri 
ManWAJa 1 Japonlar şim- 1 Libyada ır-·--.... ·:---····-···-· ... 11 ç iV Aç T '-..ı,:;~ :il 

muharebe 
taz-'kı artb esir. a.ld.ıklarını kızı•tı - y~-;;i senenin ................... ,,le ....... 7 •••• : 

~ A b ld l T 1 dunya hacl>i ldöiw alınıştır, Bu mü., 

Amerikalılar yeni 
hatlara çekildiler 
Japonlar mühim 
miktarda tank ve 
zırhtı birlik:er 
kullanıyorlar 

l lllYOl ar Alman tebliii: «Agedabyanın bı•tenler e ... iğ inden dünyanın =~=n!~:~~ r:~ı=t~ m':. 
Tokyo, 31 (AA) - lmpara.. .arlnnJaki tıe.imda müırmir • manzarası ıouı Jıııa.ı D r 'jey ohnnşsa, harbi ka.. 

torluk ~ k ah o du r- ı AoD&e&k ırüınrenin hli1'iyeüue g-öre de, umumı ara~ ırun r laa.Tebe faaliyeti olmapr>) • B ugtin 1942 Yılının ilk cunııdür. ı harb sonu dünyl\Sıııuı -hresiude .... --LC9i Uzak-rk'bl ba.rbın başlaoıı- mu __ · i. ı . ""' • .._ 
....., ır- Ga.zetemlzin ile gün ı;ıDnadliı bunwı.ta bel-al.er 1eui hir 5en.!. 1"111le beruıemiyea bir manu.ra. müşa • cından 26 llkkaoıma kadar cere.. Kahire, 3 I (A.A) _ Ortaprk ! ba,yram günierınde harb ve millet. ııin da.ha eşiıtine a.)'a& ~·ş ol.ı~or hede edilecetinde şüphe yoldur. 
yaıı edoıı ... keri harekiıun bir ili.ili.. k ~ı. ! ler arası miıuasel>et.erı:nde P k • ve 11139 Ey&ulillldt: b-"Şlıy.w h~rıı, bu '* l.ıofüz kuvetleri umumi araıııanı.. • .. 
eaımiı ne.tertmıektedir. • . .,. : biiYük <k!mrkhkler o'!.ınam.ı.ş.tu . Uç su.rıeUe ıiçuncü. seue.sıw idrak etmi~ Bu arada 1942 sent'si iptida.sının l'Ö. 

Orduya menaıub tayyareler yer- oın tebligı: Ged . :ı. ··ıe-~; ; gün içindeki siyasi temas ve gôrtış bulunu.yor. :se l\&l"Pan esul.ı husnslyctl, harb sftldl 
Dün. ..ı •• ahAra oo ~n- " ı rd ,_., .. , ö HidL....1 de ve tlava muharebelerinde \ 35 <lll~- ~, _ _ı_ • • nıelerle ceıpcı.e e e.., uurumun - ...., erin cereya.uııu n ccl.şiminl nıertezinln Uıak.'$arka intikal etmesi ve 

,_ __ L __ ..ı ·ı 406 de aemıb cemuunın çelllDer ıçıne Jlti eısiur: öt.cdenberi takib edenler Alınauya ile belli başlı Avrupa barb sahnesini t-kil DO'IDID&JUJman tayyaresi e av 4 • l · · · ba ._ 
. taıh "ib · l di 49 Ja.. alınması.na numı o mak ıçın ye!nl. + Vaşington kon!erazıısında ş Lehistan ara.s.wd.& Da~.t Jı.oridoru eden Sov,'et Rusya topraklarwda da 

tayyaresi . rkl• e'tınlf eri 8 r. d"" an den piya.cle kuvvetlerinin himaye.. lııca meseleler üze-rınde bir &.n1aş_ m~betlle çıkan lhtilifın, haddi sa. Alınıı.nJa.nn bir .uı evel ku mevı.ilerine 
poo ~-r~ı ayııpd~rl. . . 3u3~" sinde geri kalan tanklarının hepsi.. ma hasıl oımuş, Ruııveıt M ihver tında. çok daha büyük v.• geniş bir an.' cirınl7e çalışma.landır. Almanlara na 
tayare.ı. ıatınam e ı mıştır. ou.- B k"b d devleUerlni yenmek için hazırla_ laşmazlık mevzuu oldutıı meçhul bir 1 za.ran ve ildim ünsisctJ icabı olarak ~ 
yük gemi ve 4 lt.üçük ıemi batı.. ci kullanmlft!T. unu ta 

1 ed_~n nan planı müttefik devıeUer e"çL şey değildi. Bu -ıcbebden uıüru Avrupa. saf~e daha elvcri.')li vaziyette ır;öninm 
Japon}~ ,..lD rılmış veya hasara uirahlmışttT. tiddetli -~lrp1ışma eanat~l~avası~ lerine izah etmiştir. Bu an!aııınayı nın merlttzlııde başlıyan yangınm d..ı.ha 1 Ruslu, Sibll'Y'IU'lan na.klettUderi sotuia 

~ · . k .ı.ı t ....... n taruı.. arına ve mo or u m11teakıb İngıi.z &;ıveklli Corçıl o zaman cok büyıiyebilen~ğıni ,;öyli • dayanır kunetlerle bu harekete m:.-l Bılhassa 76 tan veya zırn ı o omo ··- .. .. d . ·ı . 1 -
• b'ı l, 1389 otom.olbil, 3-0 I si.mendi. la. nna buyuk hasarlar ver ırı mı.. Kanada.ya gitın ş. ocada b!iyük te. yenlerin baklan vardı. Jliı.ck:m ihUli. olnııya çalışunakf.a ve A~ St'\kel • 

"D'8Dl · aalıUra.tla k:a1"$ı':.a~ır. M Oorç:l tın baş~ıcmda, bunwı leh veya a • cıeyşi ric'&tini bir bozcıuı~ çevlrıneJ'e ~ fer vagonu. Honıg Kong LOplatl ha- tır. .. · d Ba Kan.ada ayan ve meb'us&n mcel!. ieyhinde mevki atmış ı:-öruncnlerle, dün ı ugr~makt.adırla.r. taarruzl ~ ... 1 riç roJmak üure muhtelif model. Hudud lbo}.gesın ~ topçum~z b r s:nde söyledıii bir nutukta. İ'ııgil~ yayı mnumi bir miisMlenıeyc goturen I Rıul:.uın boyle bir DC1İceyd ulaşıp il,. 
~ lerde 106 top, 223 makineli tüfek. dia müd.~faalarmın _ıç kısmın a f:;__ terenin yolundan geri dömrılyeceg;_ hadiselerin henüı vazıh bir riıurt>leş. la.ş&nuyacaJtlanıı.ı keıı;tinnex güçtür. 

- · 1 'lm.i · lunan du~maın tah~ıdatna muvaf nı ..r~•Jemlştir. meyi intaç etmo?miş odluğunu iddia et. B.iyazi kat'iyeUe iesadüflerhı bir•- • vesaıre e e geçrl ıştır. · · ""'' İn ı ._ 
Ve.ş~ 31 CA.A> - Bu aıı.bah neş.. Japonlann inaanca zayi.tı 7.43 kiyetle taarruz etm.ı~!r: * Gene bu ile giln içinde • nıek de, haklı ve )'erinde idi. mesl ribi birbirine zıd wısurların neU. 

~len harbiye nezareti teblil'ınde .01. ölü ve 1799 yaralıdan ibarettir. Hav:a ~vetlerımızı~ ~arekat gillz Hariciye Nazırı Eden Moı:lko. o ~den ba;une çok şt>;rler oldu. eelendirdilderi harbin mahiyeti CllllO • 
ı.: ~~edlr: .. 9 bi eair ve bölgesi üzerınd.e taarruzı keşıf uçu' vaya gitmiş ve So\ryet baş şehrln. Eneli bitaraf kalan Amerika, Yukua. nüne alınırsa, böyle Nr akıbetin adi.. 

P.il.ıi>inler: ~ bötllıo oe...ı..elerde Dü.,rnanı" kayıpları n d"" , ı motörlü oe mUhim görüşmelerde bulunduk.. tın şaşmaz seyrine u;rarak adım adım millimkAn olduiıı söylenemcı. Fakat "'" · .,.... 5 b' ""lüd- ları yapmıı ve uşman n -~r bır f;aeyik ya.pma~a devaın etmek.. tn o ur. k il , da _ gınlar çl- tan sonra beraberinde Sovyet sen. harbe :yalda4t.ı ve belki hrsab Te ta.Jı.. , ,rarb ve şarkta binbir tecrübenin çelik. 
te ve O<* mlt.tarda pike bombardıman '4 Japon nakliye gemısı hatınl taşt 0 an ara5ıaı yan · · dkaları azalan bulunduğu halde mln etmtd.il'i bir ı:iio. kendisini, bu ate.'. leşt.irditi mua.zum hlr ordwıuıı, bir 
\a.Ynre& ve miılı bı.rli.tlet" ~ull.a:ım:ik.. mlf ve 12 nakliye gemisi kuara 1:armış ve. ~asarlar huıtU~. get~n;;ır Loru:lıraya dönmüştür. Eden!n Sla_ şin tam ortasında buldu. Kendisini 1 sevkulceyş hatasile y•kıhp gitmesi beJı:. 
'2.d!ı:r. Bu ~iklei"e rağmen hat.lan. ~ f'1tlr tır . Bardıa da :bazı m lm e e ~ linle ya.ptığı göni::ıımeler hakkında Mihvere baflıyan Japonyanın .. mukad. lenemiy~ne g~rc, Ens pyretleıiııln 
.ın.ızı.n tashihi mımtazam bir .9Ul'ette ugram. · lere de muvaffalı:ıyetli taarrU'.Zlar mU}terelc b:r İngilı?...Sovyet tebl!ği deratı da., daha e b!\ğlanış gundnden 1 nih ı.yetillemır pJanıı bir gt>rile' ist,{'n is. 
Ya~~t.ad.ır. Amerıka.ıı ye PJipın ç •ı• • yapılrn];Ş'tıt". • neşre<tilml.ştir. Bunda Hitler Al_ iUbaren taayyün elml.ıı g-örünüyordu. tlfade ederek av.mi randuna.n lstihsa,. 
\~lan kııvv-euı bir mukavemet sos.. ÖfÇl lD yeni Alman tebliğJ ma:ı:vasını yenmek için tam b1r fi. Milletleri idare ed~n dimatların rtrirt ıtne matuf )"erinde ve lsa.bem bir 
'"'•uekıte ve d.tişm b}"lblar di: k.lr bL!"i!gf oiduğu tesbit edilmiştir. ve lvicach hesablarlle bir kat daha ka. hamleden ibaret S3llmakta da hata Illıektedir. ana ver .. _ b k Berlin, 31 (A.A.) - Şimali A~ +şddetJi kışa rağmen doAuda rı.şan durumun kAranlılt ııafha.lan ara. !arRdilemez. !\laamafih hilt!sa oJa.rak 
o,ıı:er bölgeierde i.ayda deler bir şey ir nut u rikada Agedahya"nın şarkın~akı harekM ~vam etmtştır. SovyeUer sında.n haklka.t ışığının belirmesi. artık V)l'llyct şudur kt •nş Tı"'VSİmi, ~,. i o;ene_ 

YoktW'. kesimde miliımir muharebe faal ıye- bazı mahalleri ıerı aldıklarını, mal : bir zaman meselesi olmu,tu. Anla"51lan nln ba.pnda, blr ılarütbaniteyi nlsbeten 
Ma.ailla .ile D!uhab«"rc ma, taraff 1 ln,.ı "":t°f~d'' t' 1 ştu Tayyarelerimiz maki- Zt'l?le iğtinam e-ttıklerinı, Almanlar! o mukadder vidt> hulCıl etmiş olmah ki dDJ'gunla.1tırnnş, bıın.:ı mııkabfl bir dl. 

Vaşington, 31 ı. A.A.) - Bahriye ne_ n·~ü.)'tnve~ladayı v~.a~ğurmiru:u~~.;::~:~ ~alıo t:;t {~ııarıına benzin. d~ola- da Rus muknbll taarrı.:zlannı pfis_ Ja1>0n sabn bir.l~nblre tfıkmml~ ıi. ter yenishtde şiddetli btr 7anrın1 lı.ô • 
e~ saat 10 il 5 g çe Cma.t.a::i 6.9.ıtt> UAKA uv ~"" 1 J 1 s k küJ11ltıU:'k1erinf blld'rm ş! cTdir. ründö ve Samurayların kılıcı, Uzak • riildemelde bulunnnııı.trır. 
b~nıl]s ile muha..bsu halio<iıı olduğunu balde de nf! m ilm!kilnse yapın.ağa az • • rına ngiliz çadır arına ıreaı ve *Lıbyada muharrb1er Jedabya şar'lt utaJdannda, AnKlo.Ra.klon ile • Her fJd tarafın plan ve hazırlıkla • 
lld~..ir. metnı'ş o1duğunuzu b!liY\'.lnN~ ş·mdi / Marmarik'tc . bı~larl~ ... yapılan bölgesinde devam etmektedir. Bu. milne k1U'Şl kınından su-nldL nnnı ta.mamlanma."Jilc bıı yangının, bir 

Ja.ponlana taqiki İn4rilierede b:r Kanada ordusu b'.!1UD- hücum.lar net1cesıın<ic buyük yan. rada taarruz 'le mu.ltabll taamrz_ Japonya ~e Amerika Ue beraber son uman sonra, l\ra.mi şiddet dt-ree61nl 
.&~illa, 31 CA.A.) _ Gen.ra! Mac m:ı:ktıu:!m .Bu ordu, dıt\~an ;ng•ıtere gmlar çııkarılmtŞtır. , lar olmaJrıta, her iki t.arJlf da ha_ yedek Jtunetlt'Tlo de mücadelen lı:a. bulacatına şilptı'! yoktıır. Bütiin ılfle. 
"'""'•Utrr uınıuını lı:Arti:plımın teb'iğ:: salı"llt'!''nd!! ka·f:'IY:\ ç~ıaoık 0·~1ı:a 0

- İtal an tebll ~ I sınılarına dır zayiat verdi~rl. rışınası ne ikinci Cihan Hami b:ışlamış lfmlz, Tiir1c vat.anımıı bu ateş da.lrl'l!I. 
n;ı.- · ayn\ .,.,~,, d ~'""'"'! VI.' ce_ nı VU'"Ulaca.Jt darbe iç n P"k milh m o. y g nl b'ldı'rm-'~~,edir1er. 1 B b b d e" lk' ha mi fle n'n d""nda kalması V~ vtllarca 7.ararmı -~ """"'""' .,...,.... - lan b'.T m .......... '.'Ltncl~ b1.1lwaunna·· ta_ Roma, 31 (A.A.) - ltalyan or ·ı "''"· 0 uyor. ar un a.n .e 1 c • •r · 

n\Ibdan Pe'k ş:&Iet!! b r taz,y'.k ynpmak. ...v ....... - - +uzakşark ve Paslfıkte Japon. clhanşilmul iddiasına ra~men, mevzii görmüş olduğu ~&rb fel:l'kettndt-n ma.. 
tadır. Jaıpon p'ıke oombar.dım'.'ln :tayya_ clır. BirkA~ ay !;Onra ırisfJ:ıl m~vs'm'• dulan umumi kararga.hının 5 77 nu- i lann ta.aruzları deva.m etmekte_ mahiyette kalmıfti. Yeni büYillı: kov • sun bulunmasıdır. - *"*' 
reler; hemen blitUn yo!l:ın kOID"rol ~t. ~ırdet "ttiıt1 zarn!ın Ks;rıa.'"'a o,.rı,...,ı marah tebli~i: dır. Japonlar Filip !n adalarına kar 
ll:l~ted1r'ler. J31i1onıar c:olt mııı: ard:a belki dll"'lvanın ıt.mdiy,, bela• p;ö:di.lğU Agedabia bölgesinde keşif koL şı taarruzla.rıw daha. &Jyade art_ 
İa.zılk ve 'Zlrh.ı olrlıkle~ lrn'lanme11t•adır _ en mm:ıı.ı, muharebc'enlı;"l b•rin" ~'!- lan arasında çarpl'1'Jlabr olmuş•ur. tırmışl.ardır. Ma'ezya.da da Japon_ 
la.r. Hatlarımızı ge~ı· .a 'mıü mecb"J.ri. tuŞ11<'a\'tır Bu ordu Y~ nız mevcnuı. · · d "d ı ,._ tu• kta 

' ve.tl ,·ıe b~l·kl """""'!!T'.l İTigittz {npr.alt. Sollurr1 _ Bardıa. cephcsın. e. ~ı. - le.r teşebbwil eller nuc tmıı • 
Yetin<te kaldık. ~ f r k d d 1 t d'lrlar. Burada İpoh şehri İngiUz... 

Manlll.ıya doğru lannda 'bövM! bir m1'h'1•f'b"J~ teşew.ls dctli . ropçu aa ıyetı . ay e ı mış ';· ı ıerd'ell almıruştır. Japon küvvetlerl 
l/Iannıa, 31 <A.A.> - Amerikan kuv. etrr•l'.;t<>n vaZ!!"CC''"E'C"\.:t'!' Mıhver tayyarelerl kara hareka. Singaıpura doğru ilerlemekte oL 

'Vetlerinln Lingayeu Jrli:r!~z· çl"V?~.sini B '.z h!çbir zaman Almanların ve Js. mıa müessir surette yardıma devam duklarını bildiriyorlar. 
ta.rnanıııe t.e~ettlkler .anlaı.ı'ma.kt, dır ponların sev:yeı:Jne inmeyec.eg~. ı•ıı.. etmişlerdir. j +Son üç 6i1n iç.lnde İngıllzler 
Lıızon adasının cenubunda faal.yebte ka.t. hoyrat b '.r oyını oynamak stt'.ye,ne Agedabia' nln oenul:> kök\erinde I Norveç sahi!lerlne de bir ba&km 
bnl1.Jinan iki Japon koJu Jünlllay,:ı 60 bayTa.t bir ayun oynayacııgız. B.zı ne keşif tayyarelerimizclen biri 11 düş yapmışlardır. Bu baı;tı:ın neticeSJı_ 
kllurınetreliık m·esafe1~ kCı n sım..Poblo. müc.a.delen!n uzuıılu!ftı, ne de onun ıa. ·ı uah b · kah 1 bat 
<la hıkbeıtı tesis etım•ş:erd.r. 1ab:leceği herharıg! b"r sekil be~irebi. ma~ avetsı 1 el ':1 ~c _ e~t dü .. u ~~~~~!~ !a:ı:r~:ııa e~~ 
Bôyiendiğine göre Jaonlar şimdi is,. Ur veya ~rpışnıad•\.n vazg.ç'rei,Jhr. etmiş ve bun ara~. uçun Şii.iT· 

ti.rahat etmeltte takv;.vt, ı.ı.ışe ve mil_ Yarun tedbir yok dükten 80nra k.endıttı de eledv~er ::erini bir tebll~ blldlımlşler. 
hinJına.t alma.ktadırlar. Bu :haftayı rels Ruzvelt ile •~!rdim. .içind'e hatlaımıml'zln ara.alna ~ 

Japon kblil'len Bitlerin zu.lırnünU, _Ja.ponyanın ve Mu&. müştür. Bu 'tayyarenlın müretteba. \.. .............................................. ,; 
Tokyo, 31 <A.A.) - Ma1ı..zya ce::he_ solinlnln delilltlnı t:Oıkthıden kazuna,k.. tından iki kışl para~tle atlJT&r•k Ankara - ı·sıanbu' 

slnd't!n bildJ111.yor: tan ibaret olan tek bir mabadla b.r_ k hn .. ffak lımış1 dır J 
Jap0,n 'ltıA!aları İP<)hun cenubun& !eşen otu:zxi.an fazla mille-tin pakitlar~nı uıtu •ga rmna 0 ar · 

bir Avustralya mll.rresesıni çev'.rm şler ve k.a.rarl.annı bJ'likte teWk ett k.. • 1 t 1 • 
Ve l>u s.abalı .mlıf.ıezeye karşı §iddetı: Dwmak veya ya:-ım ~lr almaık y<lıt_ Türiliyenin dürüst sıyasetı yo cu ren erı 
bir taarruza geQnıi~eralr. t:ur . .AD;laşm.a \l'eya mUrr.akere 0~~Y~- (Bal tarafı l ıacı 9Qfada) 

Sovyetler Kerç ve 
Feodosia'yı geri 

aldılar 

Japonyaya karşı 
mütlef ikler kat'l bir 
plan hazırladllar 

CB&t taralı 1 1.ııct aylada) Sydney, 31 {AA.) - Gazetele.. 
rinliğine yarma hareketleri yapıL rin bildirdiğine göre Ouırehill A. 
m.J,fllr. Sıvastopol müdafaamın kuv vuatralya Başvekili Curtin'e, müt. 
vetlendinne.k üzere düpnan tefiklerin Büyük Okyanus için niı. 
aon günlerde Kerç ~a.. hai ve k.at'i bir plan bazı.rladıkla. 
sına ve F eodoeia cıvarlllfl laTlm .öylemitrir. Bu pli.o aayeei.a. 
mühim kuvvetler çıkanmt • de - efikl · J k--lll 
tır lcab eden mukabil tedbirlerin nriitt Ledrınl ~pon~ .,_:~ 
l · ba ı .. _ ça:rplflna ~u ret erı genıı mı.,-

a 1nmasına --~•nmışw. ---\. · d A 
h . . d" - ı.. k k ta art- ayıı.ı zaman a vue.. Şark cep eaının ıger vır aç e.. tr ı.. __ , ,,_ı_c k-1-")i · • . 1 do v aı,cu.un m1HHUaa u;ıJ yetıııı ıe-

elmıtHle pek aert o an na ragmen ·,ı tecekti 
Talcyo, 31 (A.A.) - İm.'paratoI1uk cakıtır. Birı Şimd:! evveice ı.tedı l': :mız 7\U'dumuuia h&kim ve müıı&akil 

umuını ~ denız şubea: b"L b'.r iŞ! yapacağızı. Sarsıima.z bir gay_ U]ma.k:tır. Bu dillila:; a.ya.setim!z lt&r_ Bugu-n ye Pazar günü mu§tur. 

ıiddetli müdafaa muharebeleri ol.. nı e _r_. ------

dir;yor; retle ileri ıı~tınelly"ı. Düşn-an:arımız ~da biZılll dü.rüstlüğümiiu\en tiuıse Ordunun ağır topçuları Lenin.. 
J.apoın dbnanma$1 M:ıui, Oona"on Te t.orore:ı:'Cıın bir hartı istedıl~r. Bunu ala_ ~ edemez. bir munzam katar gradda bari> için müh.im olan te.. Kalori/ erli 

binaların 
kiraları 

Palınira adaıanna kar;ı tasmızuna ca.klardır. Türk mslleti BUyük ŞeDnin etı&fm.. sisleri müe9eir bir at.et altna almııt 
de'\'11.m edere~ nu adal rn:ı tayyarı-.r Fr.uıaa da ve~ ş~finın ve Meetlain her Ankaraya gidecek Jardrr. 
hanıgarlar ve telu 

4shgyon~srmt talı. Çörçil st>zlerine şöyle devam etm'ş_ kararındıll bi.rllk o~mata. and 1omif ve _ . Tayyarelerimiz bilıua cephe.. 
rib etın~ır. . . n-n-ı.. -l 

0 tir: yü.k.sıek bir ruh beraberliğım . ....-- 31 (AA ) _ Haher nin merkez kesiminde derın Te 
niu Ue &ıkı l>ır ieb'rl't! :vaıun Ja. Fraıııaız hük:ume.ıi ayn sulh iı:nZa et_ li{l yılını bltir.p l!Kl J'llına ıırlyormıı. A.ıkara., • müessir hücumlarla ordunun müda.. 

Pon hava :ıı:uvve.lari 29 İik1clnunda tn""me;:.1· .. ftahh;;tl ""'m,.,._ .i. onun va~fe. •edi ı'klim Tahıdei ld w •• L_ mu··- - _L -
Ma ... ~ ....... .... '" Faıka<t d~anın " a lJğunlZa gore IDll}'Tam aseuc- faa muharebelerine yardım etmit- A_.a...__ 31 {H ) Kö nilla ~rfezlnde ıct.ln KotT ıııooı· sı TI! menfaa.ti şımait A!r!ıltaya gitmek_ bucağmdalrl illkeler vardır ki geçen ·ı L hul . . olan balk.ın . ~a. usuai - .. mir 
lalesini bornbardıuıan etmişlerdiT. Ka •' Bı'zim ye.rdı.ınımu;la onun ezici b'.r , . d ta .... nmlı.ys.madı Şim.. tı e uıtan a gltmlf )erdir. fiatlannda hasıl olan tereffüdeın d.o 
led .... yılı huzur ıçın e _..... . 1 M-ı l'f kt 1 _..ı ' t l 

e ve ~da geniş bir >'&JlP'l çı denm 'lruvv.eti ol~cak:ı. Birlrş'.k ~- di bu ülı1telerin gözlermde ctıımıan. bu. avdetlerini kolaylattınnak ve Y'O cu unte ı no .. 8 ama .• aarruza ~ ayı yakında kaloriferli binalarda 
karıJinıştır, rb ıtar.a!ıııda dJı ta-ınoc!lkıt l vr- de_ runlarında keskin barut k<JC.U&U v~r7 trenlerinin izdilıam.tnl hafifletmek ~~üs eden cl.u~an piyade ve *1:' mal aahihlerinin kira bedellerine ne 
..._ Dll5ıman bir mu.lır!b. ik\ k'l.lıcffit toTJ>'- n izler'.n öbür tarafınÇak! nltı"llarına dır. Yeni yıl bu tıl!kelere lltıi?tle~ gıb. -- -•- -- ..ı ·ı 1/1/1942 P __ _ı. varı kuvvetleri aglr kayıplarla ııerı niabette zam icra edebileceklerİ.Jıi 
"" 'tre tlı: bUıYUk vanur kayb"cm!.şt!r. ı ı k Fransız ınsa.n.. IIULK-.ol e er~e ve · 

... da tamıımile sah b o acs ·tı. doğmuştur. Buralarda yaşayan püskürtülmüşlerdır. tayin edecek. bir kararname ııeıro. 811lt'8.'ıtH'& akın hük<Hne~ bunu -yapmış olsa idi belki ların gö'Llerinde y~lar, b<>ğazla.nnda 4/ / 1942 Pazar günleri Haydar. SoTyct tebllilerl Ju ... ,.--Lu 'I'dkıyo, 31 (A.A.) - İmpsrator:u~ ı · h yıeU den t Kend m'7,e tıkkl --. r. 
\Jnı~:ıırııt .kıa.rıargll.hının denlz şube.si b:I. FrarBl 1940 setıf'S nm n a: 1 nk' hıQkırıfttlar t.oplanml ış ırln. arak ci.alınd paşadan Ankaraya saat 10.25 de Moskova, 31 CA.A.> - 301311 ~ - ----o----
d,r iyor: t>vvel harb lıar!c'm~ çıksrımış o ar.a ı davamıza. gUveo!m zi? an .. ni nun gecesi neşredilen husl.161 teb ıg· 

Bu suretle hareıet e.t.mek1° Fra"'ba bir oluı> 1942 yılına k.aVUŞllOllitız. Ye Toroa katan tarifesile munzam bir Kırımda Ke:-ç ve Feodooia Sovyet iki kar eş sog"'uktan 29 30 İlik .• kAnun gecesi v~ 30 İ'kkA mütt.ef'.kl~r mecllslnde ve zafer konfe. yılm 00nş ve stikiın yılı olmasını dı... yolcu katan hareket ettirilecektir. kıt'alan tara.tından geri almllllŞtır. 
nuın 8ilntl öğl~en e~f'I Japon havl' ransı mııs:ılannrla ye1-1n· muh.afaz.-ı eL leyerek d!yoruz: Nice nice yıllara .. ; Sta.linin tebrik mesajları donara.k c.ldiJler kuv"eotıerı Singa.pur harb llmanında miş ol.aeaı..ıct.ı. Fakt\t f't'.!lTJStz g-eneral'e. ıRadvo ı-aTeteq) Qf"ı • MoSlrova, 31 <AA.> - St.al!.n Kafkas 
d'f~m umumt 'lcarargA.hındıı Bole. ı bı ... •· ı f (•·· •--• talar · ri memleket.:erlni yanış !l" yo- 8j3nSına gore cepheSi ba.Şkumandanı Qe91e:-al Koz. o a - --ı 1 iDct aaJ"fada) 

an hava meydanında .askm hedef_ sevlretıtiler. Ben ne olU?'sa olsun :t~g'l_ kul"tancı ve muz.alfer mi11etlerln ar~; ve Kara.deniz f~~osn kumandanı kontr Bakırköyüne tabi MahmudL-
leri rn<Uessl.r surette bombardun&n et_ terenin yalnız başına çarpL13learını lh sında yerini a,dıb;ını görmekı!.en h çb (Baş ıaracı 1 inci li&J'fada) amiral Qk.tyabrl&ltiye bir mesaJ gönde. nahiyeeinın Eeerler köyiıntlen O 
ınişl-erdlı-. Geniş Y!l.n&ınlıı.r oıkanL tar etıın.lştim. Bu genera1le:r o zaman zaman ümtd ınizl kesm'}'Pceit:z. F~ansız Donetz havzasında muharebeler rerek KuımJ.n kurtulmaı.ına bJr baş. 
tnt~ Ja.,._. Pra.nsJZ başVeklltne Te onun h':ilfıf" ı•sanmm hürmetle lrom.lt"uld~ K~~- Stalino'nun şarkında Mak.veta civa. !angıç ıt.eııı*il eden Kerç ve PeoOOs1arı.m yapnda Rami He kardefi 15 yaflll 

...,,_. tayyareleri tlııııle1'ine ~ lk.abines~n" ~t'!'lırı sı!iylrm.şlerd': dada mUlt Fra.usrl ka'kınm?.sına - el k.t ,. D . işgali do'layısıle her ikisini de tebrik da Hasan, Bayram münaae-bctlle dönınnhlerdlr. """' .__,._ 1-ı-de İngi}tere bl'!" p'l'ç '-~'" ·.-ın s;ıahiı ve hazır bulun. nn a cereyan etme ı!aır. erpış e-•..+ı.. Göz.tepede oturan bir - ı.rabaıına el 
u., ,_,..,. "'""' dmı e u.,... 

1
" - edilen kıt hattının bu mevldin far. ..uuq..... _.. 

Sovyet Rusyaya bir 
Alman mukabil 

taarruzu 
Londra 1 <A.A.) - Sovy8' RUl!Ya ~ 

dan alım.an haberlere 11.uaTan Kalu _ 
gayı kurtamı&k 1çm Gmeral Gude • 
riıı.n 'ın altı lrolordu ile yapmış olduiU 
taarnız mıuwa.tfa.ıtıyeialzlikle ~len.. 
mlştJr. 

Gtıderian kuvvetleri tam 'bir ric'at 
ha.Undedlrler. Alman!aT aynca K.r.a • 
kovcl.an bir Jlyah l'&nletler ll"881 
get irınlşl e'l"dı'ı". 

Amerikan tebliği 
Londra 1 <A.A.) - Vqingtonda 

babrl.ye nezareti tara.fı.ndan neşredilen 
b r tebllMe Paslftkte )'enı bir eey ol. 
ma.<'hğı tı rllııttkt.e<lır. 

Bahriye nezareti .lJTIC& oeş-ettlğl blr 
teblllQe: Teblillennin m'ilsbet de.1\Uere 
i.Btlılad ettiği ve bu deliller mevcud 
olmadııkça dUıı}ınan zayiat.lannm blldl_ 
rilmiYeceii 11Aıı ~tedlr. 

gibi boğawlan.acaktır. m.a.ltta.yız. d . - . d"lın k d" Mo&IWYa, 31 CA.A.> - Gece neşre. öpmeğe gitmişlerdir. Aktam evle. h A'-• • ""nuna kın an geçllgl zane ı e te ır. ıı.ıc.· 
J.apoQVaf.& ıu~ mu ılrnn:Y ...,. S afha OOen SovyeL l.eb"6ı: bütUıı rine döoerken köye yakla,tıkları 

'k:a.dar gnti.h'eceliz. Blrl!k'e ıztırab çele '"""r"n bundan ll()(lra tıuttcuna 1ML Yapılan tahminlere göre bu hat 30 İllkönuııda kıt.'&lanmız el il . . . 
tik. Blrtilrte gal ;b gelec~1'·· vv ., _ .. __... lan fiiJy_ kuvvetleninc-e kadar bu bölge.. cAnhelerde du.;ıuıanl.a çarpışmı:şla:-dır. •ı;a a yo ~ar:nı k~dybed ~tledr: tıpı. ti ı li2l!"e o1Maık devam eın:-• °"' $\l!l -" _. ile l nı ı etın 

V1ob.v ~tınıl'tinln 'J'"pne p.ran s 'em·ştir: de şiddetli muharebeler olacaktır. Bött.ID kesimlerde kıt•&1.arımı:1 reme.. n ve sogugun t e ayaoa-
'Rttler:n M niyet'diT. Yapt;ıtınuz mih'adeled" başlıca Uç Kıt battıınıın müdafaa.al derin.. te devam ederek meııkfuı mahııllerl m.ıyan yavnıculdar neticede karin 

n;,ı ~ ısv..me.,M b'ruç P.-ınıst7 b!'' ı · tpl etmişlerdJ'. Bımlann ar~ ü9tüne clü.pniişlerdir. Dün iki çocu. 
Wtrdr. Bmiar GtDl"!'Rl d,. Gaulle'f\n ~rıa ~;;1 ::~:nt;~ z~nlaşmak ve ha~ liğikne doğru h yapıla7- -~~ r§l1Jıa Z&vod.Ugododd ve Kocelslı: şehırlerı ğun da cesedleri dlomuş bir halde 
ldaresl altımda mU--tefk'er',, v~n·rrlll zırl~ devresi 3u devred" b'rı»k şl<l_ ~u avemet • ~ttının .uyu. ır ~ • va.rdlr. ta resi bulunmuı ve haditte adliyeye bll 
carpu;ntaia d"VRm etmMttffl1.,.ler ;_ • olarıı:ıct.r Bu mfi1. tımalle arazının vazıyetıne gore 29 tıtıU.nunda 8 Alman yya d' .

1 
. . 

h cıetli rnı.ıha'""'"e.er " . . . el l 'k' .. d'._.._..,_, ..... ,r. 3 ta.yvaremlz kayıbdır. ırı mJftlr. ır:c~ ade.mle.n bun1uı ölömo M" • ' ... 'd'Cımıanm htıcmnJarma mu birhirın en ayrı mlf ı ı veya uç ~~~~~ ~~-~""İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİJİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİiilİiilİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİmİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ' ........ t , J f '" '1et •<!; nue ' kU et·mlz' Lk h 'b 1 w •,nm •tım!slt>Trtır .r-a.,,,R· on 3'""' 11"' ı.. f'InCt t'tınekle beraber vv 1 • müstan em attan J aret o acagl -
'"İ slden mes'ud Ye sen otıııı bU'ıl\" l\;tracaıtız. zannedilmektedir. 
~n619 td1rakiannda oıı k"ş'O"Tl d" 2 _ ~inci safhaYil dnırlulıış .ıa~.a Sıva.tlopol k.esimjnde ahr altı 
...,ırr.ıı tar.atından rrit.•:kçe- artan biT htiT_ en• ismi verilebll!r. Bu mlli:lde~ jç·ndf> 30 derecede muharebeler devam 
~f! anılnnıktadır. ı.avbedilmı~ ve daha da ltayb::d'lre",1: .. tın-._tedir. General Petrof a deniz.. S'ırrırl! blWfik ltııvv,.tlr,. ya'\-mt1ı,. "" ..,, derp ~ ... e& 

'°'fl1,,..,18r ~! df1!1m:ına. oolrrn c1~'V""" ,.,.,.,., tımraatlarm geri almm.a!llnt den takviye krt'alan gönderilmiştir. 
"'" edebiliriz. 

~n;re.amr adamlarının mahvo1'1oorrııı 3 _ t}.cUnc:tl .ıuı.fha Avnı.pada. .ve A~. 
"atın~er!. sı:mra t'la -Qmid ett'lt'Pr vada lk:alelere biirum ve mücr•mleT'J' 
1'\ftviJ!r:: RTı1a.nva 1.avı!latn.'lmt~'" 1n uta.ndınlm.aları ~,a.fhası olacaktır. 
ır'ltere tl"k ba<:mıı bir ~ene d~yanmıc:: Ssitla.m brr lta1ble ve e.'lllllyetle tıc· 
V" ~ ı;rUne kuvvel!enmi<Wr. Pelı- lr' elim. Her lH! pahasın<ı olursa oı_ 
v94\'.~ dı{ir;ma::>~an dııhıt iv! bir su. ~unıŞ ne kadar ız~ıral;> çekerıı!'k çekelim 
rette teclıiz ed!lmi~ olacağız. . Al~m yardımı ile mfittebid ka1mağa 

Çörçi1 ıtnmdım sonra l"ransıv,(''\ bıT k&dı\r vazifemizi yapmağa 
kaç lrellme söylemiştir: demlp Jc1: ::m= 

Pr&Dlll6"1 çetin yollardan r~ · 

Kağıddan tasarruf 
Ankara 31 {Hueu•i) - KağıcL 

dan tasarr:U etmek maksadile rea.. 
m1 daireler tarafı.nclan a.eşredilmek 
te olan mecmua, bro~ gibi neş.. 
ıiyatlll tahdidi bahİ• mevzuudur. 

Bütün kaduılar 

WILLY FORST ŞARK 
Sinemasında 

ve 

OLGA TCHEKOW A'yı 

BELAMi 
Pllminde mu.tl.aka &"fuınelidir. Haftanın i>{cyfü: muvaffak yeti nek.aratı 

ıınt.ün ağız.iardıa dolalJmak,t.act. 

Bucün met.ineler sa.at u den 1tıbaren lııaflar. 



PARA BiRiKTiRE LERE 28.800 
URA iKRAMiYE VERiYOR 
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SABAH, ôGLE ve AKŞAM 
Her ~en aonra tliintl• 3 Jela mııntll%lllJIGll Ji,l..W ~ 

B.l<NAPP 
tt0ESSESE&İ 

SAYIN DOSTLARINAVE 
MÖŞTERILERiNE 

~~ 

duvar takvimleri çıkb. 
Ba .,.iz .. -ı.tz tahi.a.la tlMWW wnır. Aldanma • 

md İ~iD tahimlerln aerek ~ ireNi MökJarJD 6&. 

dinde (Saatli Maarif Tabiat) .,_ 41i~ ......._ 

L.ttvlat 

-


