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Sene 12 - No. 4119 Yazı itleri telefonu : 20203 ÇARŞAMBA 21 IKINCIKANUN 1942 

Bu sabahki 

Çin es m 
olmak 

lzereımı,ı 
Bir Japon sözçüsünün 

verdiği beyanat 

~ 31 <A.R.> - Şan&b.a6'da 
beYlabaıt;ta bul\KW.D ~POn ordı:su sôz.. 
cilsü Ctı meoeıesi hakk:.nda. ştmlan 6ÖY 

~: 
P<ıs.ıtiık haırb:ndeın. evvel Çunlring A... 

IDeıtJca. ve iııgilt..ert"Yi Jap0nyaya karşı 
harbe silrWd-em~Je ç.a.I.ş;yordu. Bu baTb 
~ V'll.kıiWr. ı~a.-aıt ÇUllıkAng 9irn.dıi 
kx>11kıınata başlamJ?tır. P..angoon üre. 
rlne yaıpılımış .>laa hava. akınl.an na -
tlıces «ıde Qiln.e göuderııme:ı:: ilzf)t'C bu.. 
l unıan miihlım. m ~tıa.rliaı h.aır'b malrı.e .. 
CMsinıe bUylik ,.ara•·,a.r yaıpı.lmıştır 
Qunık rıg h emen henen teslim ol • 

tnaık va~etıLn.c g~lmişt.ir. 

Ruslar Almanları iki 
yerde kıskaç içine 
almağa çalışıyorlar 

Leningrad yolunda Ruıların 
yeni bir ıehir almalarına bii· 

yük ehemmiyet veriliyor 

Mojaiskin zapbna aid 
şayanı dikkat tafsilat 

O. N. B. ajansının 
muharririne göre 

Sovret 
Bası anın 
.l vrapa ve 
bot azlarda 

emelleri 
Amerikanın eski 
Ankara elçisinin 

sözleri 

Milli Şef 
. . . -

Dün lngiliz büyük elçisini 
kabul et fil er 

Mülakatta Hariciye Vekili Şükrü 
Saraçoğlu de hazır bulundu 

Aııbra ZO (A.A.) - Ctimburrdsl ismet hıönu burün aa.aı 18 da 
lnıiUs Büvi& Elçisi Slr ııuctıe M. KnatclıboU Buce~n'i kabul bu. 
;rurmllf)ardır. 

MWJ.kat emı.ı!jıncla Barlclre Vekili Sökrü Saucıot:u da ham bulun. 
ınqt.ıar. 

. ._ .............................................. -·-··••M••··································· .. ·--
T o z ve kesme şeker 

Berlin, Mosko'Vada 
Boğazlara dair 

Bir demlryoluna hücum eden Japon askerleri 

il• Japon r· .. ~~~;~;;···;~;;~·~ı nok~a~~~::s;~;~~~yor 
fiatlarına bazı 
zamlar yapıldı 

kra,,azarı 1 Sl~""GAP' 'R Bettin 20 (A.A.) - o. N. B. U l Y 1 V ~ ajaneıınl.ln d'iplomatık muharrir i ya. 

Başvekil, dün Meclis Parti 
Grupunda, alınan tedbirler 
hakkında izahat V< rdi 

batırıldı susuz 
Japon ileri -·· 
hareketleri 

devam ediyor 
Avusturalyahlar 
du :'umu vahim 

telakki ediyorlar 

KALMIŞ 
"Singapura giden 

demiryolundaki mü
naka1ita son verildi,, 

Japonların suratli 
bir manevrası 

zıyor: 

A'hnanya, bilindiği gibi Sovyet
ler Biıiliğinin Avrupa toprakların
daki earih emellerini ve İngiltere. 
nin l>u husu•taki muvafakatini tea.. 
bit eden Moak.ova görüfffieleri hak

Kücük çocuklara çok ucuz bedelle 
şeker verilecek 

kındaki doğru haberleri alır ai • ADkam 20 <A.A.> - C. H. P. Met"l is ısıa.tı.şı ha4dc.mda hilıcuınetcl' aıman tea.. 

l
maz, ilgiJi bütün hükumetleri ha • grupu ımrumJ lı~ ı20ı 1_11942 ~ Salı 00-.lerden ~ 11mwni heyeı1ni haber_ 

lDevamı 5 lacı ı.ayraclaı gtm.U aıııaıb 15 te rel.s vEkill Seyhan dıaır ıetmb;ta-. 
• meıb'UIU B'1mi Uranın ;rea;liğinde tvp. Başvıak:llin beya.n.a.tına na7.3un, bu. · s ti llmdı. giinden 1tıaııa.n!n ır.ı.1 151 aurJı.nılan toz 

O-re er Celse açıldıktan ve geçen toplantı. ve kesme şek.er f~IJa.r:ıııı. bazı zanı1ar 
W n.ın ~ hü~A.ı;a.sı Qlı.undukt~ı.n ~nra tY'&Pılmı.ştlr. Yıı:pılın bu ! ia.t Yılkst>l. 

M 1 1 k
'I !diı'f;{l(ye gıelıerı Ba.j'lultil Dr. Re!;It Say_ ILırna&ile b'.rlııt1e k-aaa ve çuve.ıla 0 a S dam, l'(JrliLen 1'1zum üzerine Ş61& (Devamı 6 ncı sayfada) 

geri aldılar Veni ekmek 
Moskma. 21 <A . .i:\ l - Bu s.ibırl:ıki ---V~i04ıton, 20 (A.A.) - Ame. ToQo, 20 lA.A.l - Malearan•n 

"eıb!Ağe ilf.vedh1. Kıaatıılll2' Ostcı.ş<lıo rika harbiye nezaretinin tebliği: cenub bat.ısın.ı cıltarıla.n Japaın ı· 
oehrint IŞ8eJ. t!t.m.ş\eid1r. .Amerika bomba tayyareleri fi • k.ııt'a.an, cenıı.b dolu ~ı.ikamH:n<le r - Dünkü Alman va karneleri geldi 

Lonıda'a. a~ . '~;A-~ - Bu ~ba.Hi lipinlcr cenubunda Jolo adasınıdan yaıptılııLarı stlra.tli bir ma.nernı. ile 
So~·e~ tdllıiğ~ :.ıA.ro.siuce b<d'~ geçt!n I OO mİ'l mcafede bir Japon kru • İngiliz ıruvvetle!lnın rio'a~ hat.tını 
Os.oşe,o şebrı ı.toslrova.ım 30G kılı> • . ... .. b 1 b" J kıeı!ml!şler ve Singapura. g:den de. 
metıre Oc.a1Clıaır ~im.'\J.i g.aırb 'slnde ve va:oorunu .a.~ır~ıı ar ve. ır . apon mhtvolunda.lti mün.akalAtıa oon ver. 
MoSkova _ Len!nıJl'.ı.d yolu 'fizerindedir. petrol gem.ısını ateılemışlerdır. nDsterdlr. Mü;;talu<"m meVZıin mü.. 

Londrada. ou m t!vki!n zaptı.na lluru. Mind'anao adaa!nda Davaonun dafaaeı ~Ln yapıt:.uı bilşltca. mev. 
si b r ma.nıa. at-fediilneıktedir. 55 kilometre timatindc Japon bir. siler i..,ı edJ.mtş ve dÜ$lan şid. 

Zann;ed.Lldliğ:ne gi,.e buırada iki k•r. li'lcileriıle filipin kuvvetleri arasın. det1ıi bir mukavemrt,ten sonra 
icaıç hıaıraketl' uık13a! etmektedir. da tid'detli muharebelc!r devam eL W1* orman!ı_ıı~ aÜ'lillm~tür. Bu 

Bu lıaırelııetl.::ırııı b iti Len.ingnaıd ö • dkted. aırada oevrila:ı düşmau kı.rvvetleti. 
nfuıde ıbı.iluırı.a.n Al!Mla kuvvıetle:rini, c:ı. m ır. Dur hi : nkı büyük kısmının 1nıha& muha.... 
iıe'rl de smıoleııısk:deıtd Abnaın kuvvetleri~ um va(A Am) H" 5 Tebelm sür.ıtle ve muvaffalcıyr~'e 
n1 ıstrllııdal etın~7.te<.l ir. Meloouıme 20 · · - u - : devam etmektedir. 
M · • k·n :uı t •d t f •rt kUmıete gelen son ha~rler, duru· 5 Johor Bahm şimaünde takriben 

oıaıı 1 P ına aı_ . ~ •ı a mun l>ilha9Sa hava yardımı kifa. • ! 30 ıldlometrede tıulı.man su tesJsa. 
Londl1a. 21 <A.~\.J - MoJa.ıskin zaptı •_a·ğ · d d 1 h" ld • ..:-.A 'd J po la.Tın eı"lle 

.UeSovY.eiJeır Mo.;ıgov~ oephes.nde aı bil,. ~eUlzıı.I .. ın en o a~l va ım o u.. i tının ~ <llll • a n 
yü.{ zaferlerini ka.zanm • şlardır, Mo • gunu gosteYmektedır. : düşti.iiü &öyle.:ım.~tedir. B~ M=e 
,fa.iSK Mo.Sk.ova..va. ea y.akın bulunan · 9 Japon tanareıti dil$ürülılü : Slnpa>ur susuz lt.Wn1

$ bu.mı • 
son AJ1man m!istıa M:roı :mevkii kh. Vaş!ngfuıı, :!O <A.A.~ - Harbiye na... i tadır. .J 
Bt..UraSJ. A1anan .kuvvet.ler inin okbaş.ı CJ>e•,·amı 5 lnCi sa.7fadal '-••••••• .................................... . 
ıne\lkJi ve A.l.mıwl. ıu~ müJa.faa. ha.tr.ı iL 
zer:1nde ıidıi. 

Bu şehl:r sak.:ıktanl.ıı. ve ı-a.nma.kta o_ 
.tııın evler ar&6Jnda çok şiddetıi ve k.anlı 
göğü.'> göğse mull<>rebelerden sonra a.. 
lmmrştU'. 

şruur ~tan ve ı;l!'\:den sanlnuık 

suıxı~ l e zıa,p+..edıi!nı lş:-Aır. 
Mos~ova .ra.dyosa bu sabahki n.:,şri • 

;yaltıt:ıd& Şl'lh'rio zap t.mm mahlTane b '.r 
d-elrol' ha.reket: sqıy~•.:.nrıe mumkün kL 
J.ınd ı'-" ını lbnd1!"miştk 
· M ojat1.slt'e 2_3 k:loone:re nıP.Sa!eie bu. 
ıunıa.n bir m,ah,rn'le Almanların ıniihlm 
bir milıdaıfaa ha.~!iı R~L~1ıu·ıu eline gc.ç. 
nııiştir. 
Milh'ım mlıkt4ll"lia. ma.lzcmP. 1jttuıam 

ed~r. Almani.a::- insa.nea bilvtı.k za. 
ylıa,t VPmı.iı<lerd.ir. 

ff,ııtikaf ya.kın\Jtı.ınd.a. çan>ışma~ar 

fidido.t ı enmlı!Jt4r. 

Ma1ayada ihata edilen 
Avustralya fırkaları 

L Askeri vaziyet ::::ı 

Şimali Afrlkadaki İngiliz ordusu 
Tunus hududuna dayanmıya 

teşebbüs edecek mi ? 
' 

İngilizlerin Trablusgarb istikametinde devam 
ettirecekleri bir taarruz tehlikeli ·bir 

mcv:era olacağa benz~ yor 
Yazan: Emekli Beneral K. O. 

V~i 21 <A.A. • -- Mala.yadan alınıan 
nı h:ıııberlere ııöre Mala.1<-a. y.nr.ıroıadıa. Bunıctıa.n &lıtmış beş gün evveı balla... pek ~ yaklaemıf oldı*ları neti~ 
mrun milnlt.eha~ıuıla. muhatrebe henüı: mış olan bıı defaıı:l . dör<liluctl Libya elde eıdebimııele..·ine mA.n.1 olınıış, hem 
ltı'llneımı".ştılr. Jıa.tbj, mwıasun &a.rat.arda.n bırine .ıe. de ve:ı.ev t..ıaa blr u.maDoJı mtlnhaaU' 

Jaa:ıon'la.r U.StAln mevik.Paıe bulunmak. neral Audhinıeok'in, d!\erıne de Oe. ltaJsa daıh1 aıüı,tıc.1.11 w dunıma <1~ 
tadLr1a.r. Japonlar ~ok mahtr~ne tır ma. neraıl ııommelln kumıanda et. melenine alf>ebi11)!. yarm·şti. Oenl'T&l 
lltJVIıll, ~ Avu;,tr-.ılyalı fı.rk.aları :hala. mclcte oması ha~~b·•~ ha.ıek&" bak~. Romımel bu aıUhlm ba•uıy• şu ıJd ted. 
eUıı'!şlerdlr. Bunun:ıa. be:ml't"'I' mı kı _ mından çdk ist.ıfad~lı ve co:ı. eutere<an bir sav-esinde ~emin edebilmişti. 
taıaıt d:.'.Jvüşmeke devıv.n etmek'edlır. olmuştur. . . . ı - Kuvvathmıbı büyılk kısnwıı 

Avını!ıra.Jyad.a..'l g~1 7:.ı h.a?erler Ma, • HaıtırJ.ar<iadır, kı tngl!;Z er, bUtün Tobrult cenubunda topıam.a.Jc i.Iırltanını 

Sovyet tebliğleri 
Berlin 20 (AA.) - Alman or. 

duları bqkumanrlanlığıntn ..tebliği: 
Ktnmda Teodoıya'nın ıimal do. 

ı Deva.uu 5 inci ııa:rrada) 

Uzakşark harbi 
hakk~nda ingi!iz 

meclisinde tenkidıer 
Çörçil, 

endişelere 

iştirak 

ediyor 
Londlra, 20 (A.A) - Avam 

Kunarutonda Uzakşarktaki ciddi 
vazi(yetin müzakeresi hakkında gay 
retler earfedilmittir. Nuyonal • iL 
beral meb

0

uılardan Granville Sin. 
(Deftllll 5 h.ıcl MYIMl&I 

-Memurlara 
zamlar 
Ktiçiik 

memurlara 
zam nisbetl 
arttırıldı 

laya.da. Japon ~~ k·:ı·-.:ı g ;ttrkçe 6 1\1.a_ ya.z a.yla:rı za.ı!uıd·l çıılı!ı>-tı.k t~n sonra ~ k.a.rşısınd:Llci İngıliz kuvvetle. 
ı.aştığını bldlırm~Kt~·r. :say ÇörçJi bil~ fazla. ly~!·lige sevket rl.tle cephelerinden ve sat yanlarındtwl Layıhanın bugu··

0 mete ki.fi gelmiş oi.an bır adeq, tanlı: ÇOk. Ş'idıdet.14 bJ' kar,. taarruz icra et. 
ve ~e U.<t'ünlüğU j:e Ge:nnal Rom.. mek, mecliste müzakere 
mel lruvvetlerı.ıc , afı:ı.i zamanda imha 2 - Bolhmı _ Halfıı.y.ı ıreçidi bö'ge,. 

Karne usulünün f atbiki ile 
günde 600 çuval un 

tasarruf edildiği anlaşıldı 
Ay bapndan itibaren muteber Her kaza ve nahiyede kurulma. 

olacak yeni ekmek karneler: dün al k.ararlaıtırılan iaıe bürolarının 
Ankara-dan ıebrimizc gelmi~tir. Ye kadroları da hazırlanmıı ve bir kı. 
ni karneler iı•Yrikabili takliddir ve alan lı:aza ve nıth iyelerde bürolar 
her fi, iki parçalıdır. Karnelerin faaliyete geçmi~ir. 
doldurulması iıi bir iki güne ka.. Bu büroların masnfları iaşe Mü 
dar biririleeclk ve ay başından ev. dürlüğü tahsisatmdan verilecektir. 
vel evlere dağıtılacaktır. (Devamı 2 ncl aayfada) 

Yunanistana giden 
"Kurtuluş,, vapuru 

karaya oturdu 
Vapurdan bir aralık "Bahyoruz,, diye telsiz 

alındı kaza mahalline varan tahlisiyeler 
derhal faaliyete geçtiler vapurun 

kurtarılması imkanı var 

Şark cephesinde yen! 
bir alman kumandanı ga.yesi.nıı de ıst :hda{ Eden t.am bir sin.da1ı:ıi. lltuvvetlerinl b iru daha takVıYe edilmesi muhtemel 

sevkulceyş bas{ıuı .şeklinde tarunız et_ ile bllr bııcuk tUm.end ıblaıt ederek ve Kmtuluı ••Pm'UllUll lhmınanızda alııımiı bir resmi 

Beır.lıin 21 (A.A.> - H :tler Crt:neraı m.işler<li ve duşun<iüiı:leri tarzda, ~'-'- ~~~-zırhlı unaurla:- d4 t;at.ar&k Ankara 20 (Huıuıi) - Bütçe! Yunani9tana yardtm maddeleri dar yoluna munlazama.n devam et. 
varı. Bodlru wıımni Jtar&T.galıında ika • va.ti'ellt olmala.rına. da ramak ita m;ştı: s~ı uınt:T ve cenul>uııa doğru yanl tn. . • . . .. .. . 
bul 4'~. Oeneral, şa;rk cephf'slııde Faık.a.t, lcaTşı!a.nuda. Alman generaııe;ı g11izlel'11Iı rerl ikmıı.1 hatlan tızerjne ke. endi.menı dön aece, seç v~te ca. 1rötuımek uııere evvelkı •ktam li - mit. fak&t Kat s e doiru Marmara. 
bla" oııdu kum.a.ndanı.uıı 11-Jmak tı2erediır anasında ~~ ~'V'k~ !hı-az etm .ı za1dık ~etli t.aanuıar ylLj)ID&k, dar çalıpraık mernqr ve muıtah • manımızdan Pireye hareket edeu ad.a}uı civarında kar•ya oturmUf-
Te bi.T oeb.hu deı.:U geçirmiş~. olan ~ı n ~~nıarm ht>m, CDeY&QU t ncı •rfada) (Deftau 1 iae1 ...,,..._,, Kuıtvl~ vapuna ~liıı ..baha ka "! (DeVN111 ı acı •Jfad.a). 

'\.• ...... '4:.. . 
:,.. • .1 ~ 

.•.• I '<:. ı. . .. 



• 

Hergün 
-····-] apon ordusunun hızı 

Ve müttefik 
Donanmaazn 
H arekeis.zliği 

\.---Ekrem UıaklııiJ-
"lJ' apoı&r innnılmwacalt bir hı:.t 

U la ilerleruiye devam ederek 
Malezya yar.Lmadaaının en cenub 
ucunda Johor • Pnruh §chrine var
d\lar. Bu ıehir ile Sıngapur ndaaı. 
nın arasında dar ve derin bir ka.. 
nal vaıı&ır. ~İmai bu kanalın bir kı.. 
yıaında Japon bayra~ı dalgalanı. 
yor. abür klyl81nda Jngiliz bayra
ğı.. 

Haritaya .bakılınca Malezya ya.. 
ıımadası arasında nıtfui ıbir benzer 
lıiın göze çarpmaması mümkün de.. 
ğ.ldir. Bırincisı ikincisinden rnuk.tL 
yese ikabul etmez şekilde uzun ve 
geniş olmak şartile. 

Vaziye-ti gözönünde canlandırr 
mak için hareketler ~n yapıldığı sa. 
hayı bizim şehit·ler·mızin adlan He 
analım: 

Japonlar T t:ldrdağı tarafından 

• • 

Vaş'..n~nda tıfr kabristan c1uvaıma çok estJ samıın!ard:ı ~apraıı:lama üp 
kılıç asılmış, altına c1:ı şu ctun•e )azı.lmışhr: 

- Bu kılıçlar kan dokmek malıt.adlle biç bir z.ınıan kınlanndan çı • 
kanlnuyacaklarüır, onları ancak memleketi ve bürrıJ't!ll müdafM etmek 
için kulla.ıı.abilln.lu, takat bıı tAkı:lrde kılıçlan .rr.rine koymamalısın, 
ha.kltmm azalmas.ma razı olnıaktıwsa döviiş me,-danında 4üşiiı> ölmek nıü. 
~htır. 

-- Hak, ancak onu arayana verilir 
Sfth~h•~n Sah~ha: 

Yüne, iptğe hücunı 
Ede.ı lıaıunzlara 
Da.r! 

Burhan Cahid -.. 

:1..\ e!oğlu mağazalarından b 
Tine yüu gdmıı. Kar.ııccı a· 

bi birbırlcrının koAusund .. n habv 
alan kadınlar üşü.,up ikı saat ıçl 
de tüketmışler. Gene bır lı.ib ma~ 
zaya emprime denihn ipek ı k 

mn,Iar gelmiş. Kadınlar ık. 
İ.çınde diıbıne darı ekmitler. 

Komik Şarlonun ı<Altına hücum 
diye bır tıımı vardı. ~arlo aı.,,1 p 
tinde ko~arkcn tlÇ ıkalıyor, avuro 
avurduna yapı§Iyor, altını, 
unutuyor. Öyle baıe geliyor k. k .. r_, 
ıısındaki insankuı pıl.ç g;b gor
mıye başlıyor. Şeh:rlı ikadın.ar da 
yun ve İpek a~kı ıle gnhba 1:., rbır
lerini yahud erk.eklen koyun veya 

Mllletlerc1e oldnltı gibi ff'rdle.rde de yaeamayı hak edenlr.r ancak bii1 iln 1 k b ·· v • pe ocegı gÖrmiy.e başlıyac ıklar. 
h&klannı son zerresine kadar idemeyi, kovalamayı ve müdaf:ıa etmf') ı bl_ 1 Bu telfı.şın ve heyecan n seb-. b ne 
lenlerd1r, bu sahıufa ber millet yeya ber ferd nıutbk mrı!tfe mubtdlf tec. 1 olsa gerek 1 ceketsiz, elbisesiz ç P
rilbeler ,,eçlrir, evveli hatif bir tekme yer, ses çıkıınnaXıl:I tekmeyi, yı;m. lak mı kaldılar. Hayır. Faka. Ealon 

ruk. :ramnıtu dlpcik bkib ecler Ye n.lhayetı botazıua esaret balk"s;ının kadın:larıında rekcıbl!t erx.eklerden 
r~tiiinl ıönir. keSk · eli Her.k · 

gdercık a.daron en dar yerinde Ge.. 
1 bolu ile Bolay r arasında karaya 
çı~ılar, ve ru•gcldikJc.ri her mu.. 
kavemeti k~-rarak, bunu temin için 
de yanmadaının İç ve dış ıkıyılav 
rında İngi!liz ktt' alarının gerilerine 
mütemadiyen -eı*.cr çıkarank SeJ
di.ılbahre doğru durmak.aız1n yürü.. 
dtiler. Şimdi Scddülbnhirdedir1cr 
,,.e Singapur adaııını da Çanüla1e 
temsil ediyor. Çanakkalenin dışı 
Yunan ıtoprağı Larafında Hindis. 
tandı.r, İç tarafında ve gerisinde 
F elernenk müstemlekeleri bulunu. 

------······,----,--------·----------·- ın r. e:nn yapmaı..ığ.nı 

( Ş e h 1.
- r il a, b e r 1 e r .- ] ~;i~i :~::tğ~~~l~~;n;;.n ~~r; ta şeref mesele11idir. Bereket ver in 

1 
bu saik.at ve saçma dü.şünce b r ıki 

~:"': ...... ~ ............... ..,.., .. ..,.,....,..,.., ...... ..,._..,..,..,..,..,..,..,.., ..... .., .... .., ...... ..,..,..,..,.., ................................. ..,.., ... J büyük şehrin İşi gücü salondnn sa. 

Ken,!ı·sı·ne para Yen 
1
• ekm' ek llona dolaşıp çene çalmaktan ibaret 

_______ , ___________________ ____ 

U bir4caç ak11 7.Üğürdü.ne mnhSt &tur. 
Yo'ksa Türk kadınının ne dayan k-

vermı•yen babasını r ' lı. ne feda1kar ol luğunu biz b.J rız. 

k el • ld • '-::i~~~-- Ayağındaki QOrabını çıkanp a kere 

blçakllyan hay·r~ı arn erı ge 1 ıveren. bc>Ynundaki beşihiryerdeaıni 
1 ı eli titremeden çözüp memlek t da-

vasna harcayan da Türk kadınıdır. 

evlad ( ! ) Karne usulünün tatbiki ile günde 600 . j Kundaktaki çocuğunu bir omuzuna çuva ı on beşlik obüs mermisini öbür o. 

un tasar!.uf edildiği anlaşıldı Sebebsiz işi.1den muzuna yerleştirip ön sperlcrde cep 

yor. 
Bu dakikada dava şu sualde top_ 

lanmıştır: Dün Kası:npaşada ek.anlı bir 
Japon1ar Scddülbnhırdcn Çanak va'k·a olmuş, b!r evlad kendisine 

kaleye, kendi adlama dönelim. para vermiyen babaııını bıçaklıya • (Baş kralı 1 inci saJfada) la başl'anmı,ıır. Her fırın ııarfettiği 
Jobor • Paruh'tarı Singapura geçe. rak yaralamıştır. Va1i ve Be'lediye Reisi Dr. Lutfi un mliruırile alakadarlara verdik • 

k 
hane taşıyan da fürk kadınıdır. 

Çl arıla .1 tornacı Halbu'ki süs olarak salon kadınları. 
nın dleri altında ne faydasız kıy. 
metler var® ki can!arından b le e. 
sirgerler. 

bilcce1der m'İ:? Yarımadanın bu en Kaaıcnpapda Bahriye caddesin- Kıııdar dün bütün kaza ve nahiye.. leri fiş adedi karşılaştırılarak kon.. 
cenub no'k!tuına irunekle boğazın de oturan ve seyyar satıcılık yapan leri dolaşarak yeni büroların teş - trol edilecek.tir. Bu lkontrollarda 
konltrolünü ele almış olduklarına Hasan adında birine dün oğlu Ce.. Jciilaıtını tef!tlş etmiştir. Henüz kac:L. aıksalcWar görüldüğü ve fırınların 
göre bir ıtaraFta:ı öbiiTüne gec;miye mil müracaat ederek. kend!sinden rolarını ~mTı~m.a~lf ola!l'. ka.. aerbeaıt ekmek aat:ukları anlaşıldığı 
lüzum görecekler mi, görnıiyecek. harç1ı'k istemiştir. Ha.an, eli ek- za ve nahıyeler bır ıkı gün ıçıade takıd'irde ına'hiye müdürleri ve fı • 
ler mi? mek ıtutacak bir ya§a gelen oğlu _ hazırltklarıını ikmal edece"klerdir. ırıncılar ,ahean mes'ul tutulacaklar. 

Sorunun cevabını ar~ınnıya lü nun sı'k sı6c vaki olan bu para is • Kame U9Ulilnün ihdasından ev - ve derlıal örfi idare mahk.c:meslne 

Bakırköy ~ıııento fab.rik:lsında. 
t-Omacılık yapan bir vatandaş şu şi. 
kiyeUe bulun:ıyGr: 

1<Birkaç ciın evvel. fabrikada çalı. 
şırken, mlidlirıln beni ı;n.ğırdığıııı 

söylediler. Yanın.-ı gittim, derhal işi 
bırMtaı'ak ~abri.kadıı 11 nynlm:ımı 
söyledi. Bunu kab cUlrecek hfcJoir 
ka.bah&tlm olmadıt'lnıJan Sl'ltt'blnl 
sordum. Bana variJcn cc\·ab, kat'I. 
7en t:ı.tmlnlcar olmadıtı gibi, f.ıbrlka 
fle aWaula.r bir ~.v d~ dt>!ilcllr. na 
surotle fabrika·l. l dı ·Jrı çık rı • 
dım. Balbu!d, S, kanıma mnt"lblnce 
fabrika. iıShne nlhaycc vrret'cliul 
bana 15 ıiin evvelden blldlmır.te 
llHICb'lll'dur. ~alc1nr olm1111 buluna. 
Yorum. Ali1<adar dairelerin nazan 
cUk.kaıtlnl celbctnu.•nizi dilerim.» 

Büyülk milli iurtlhanlat her sınıf 
vatandaşın idrak ve seciye imtiha. 
nı sayJl}ır. Böyle nazik zamanlarda 
yalnız ıkendini düşünen insanlara 
güven olmaz. Yatım için mÜ!!lerek 

zum yıdktur, sonuncu üç beş güne teme adetine ötedenberi muhalif vel şehre günde 3800 çuval un tevdi olunacaklardır. 
kadar filiya-t sahaa:nda görecesi.z. olduğundan ona: verillıılk.en ecm günlerde l>u ~nd~n Günde 750 gram ekmek alacak 
Fakat 31e olursa olsun Japonla!'m «- 2-0 yaşına geldin. bala hare;- 600 çuval kadar taaar.ruf edılmış, o4an ağı'r i\ıçikrin de tesbitine de.. 
b.u yar.ıınadayı iıgald~ gösteı:dikl.e.. lığını ge1ip bozıden jştemen ayıb- bumın'la. ~rabeT.tesbit edilen. mik- vaım olunmak.tadır. Mücaaescler ıim 
rı lhız ına~ıbnyacak hır hi.dıscdır. dlf'. Şimdiden 90nra sana on para taır dahılı-nıcle kımeıe ekmekaız bı • diye bd.ar l .f binden fazla ağır 

lmahrumiye<te lratlanmayt hilmiyen
ler fikren ne kadar uyanık görün. 
seler gene kalın bir dalalet :çinde
dirler. Şu anda Londra kadtnlatı. 
nın çorapsız. Berr n kadın 1arının 
'küı'ksüz gcxdikleri.n! bilmemiz la
z•md·r. Uzağa gitm.iy • deh crt yok. 
Sürtc:!ti yavrusunu ukaeına b ğla.. 
yıp a~ere giden kooaııının yerine 
'tarlasını süren · Türk kadını yalmz 
birim Salon hırnımlşrına değ·), bü.. 
'tün dünya 'kadınlığına en büyük 

Fakat aynı suretle inanıhnıyacak bik venneml .. '11 <lemittİT. rakılme.~. i.,;i beyan.namesi göndennitleYdir. 
bir başka bad iae vardır ki, o da ı B.basının bu red cevabına fe • Dilğer tara.Jltan alakadarlara ba.. Ağır işç.ileriın lteabiti iti bir iki ııü-
Jng-iliz ve Amerikan donanmala.. na haıtde .. iniTlenen Cemil: zı &.rınların ıeıbest olarak ekmek ne kadar jkmıil edilecek, kendilerL 
rının Japon savaş!nı:ı AbaşladJğı 71 «- Demek öyle ha ... Ben sen. şattıOdarı 1lıba.r edihniı ve kont.ro. ne ayrı karneler verilecektir, 
tl&nnundan 21 lkıncfkanuna kadar den para ahnaaın: pekala bilirimlı> 
45 günlük ~.aman zarfında ı;ı~daha diyerek belinden bıçağını çıkaımış 
\eye teşebbua cttntyerc~ dcnızı ıuk ve babuınm iizerine ııaldırmııtır. 
t~ v_e g~rbda mutlak hır Japon ha.. Bu beldenmedik ve çirkin teca. 
1cımıyeırıne bırakmıı olmalarıcır. vüz karşısında neye uğradığını şa. 
Bununia beraber deni:r. işlerinden ş'İran H~an. oğlunun savurduğu 
anlıyanların kanaatlerin'! göre An. lbıç-•- d _.,_ } 1• d ~ tt • a<Jt a'IlOe er n en a~ır auı e e 
glo - Salc.on kuvvetlcrınin duru • yaralannıttır 
ma müdahalede gösterdikleri gecik Gürüit"" • k b 
rnekrin lbasit bir sebebi varcl!T ki, 1 " . uye ~n za ıta memur. 

d L - •
1
1·

1 
1 i A ·k l l a.rı. a.ı ve carıb evladı yakalamış.. o a ıng z er n ve merı a 1 arın l __ , ah d 1 

b::~·· ~- 1 · · b. ,_. _ ar, yaAMl b ayı te avl a tına al .... un ıKUVVet erını ır n011.'la uze • _ı_ 
• d 1 k ·mıkA ı·k m1"anıu. rın e top &ma ı anı.na ma ı o. ---n----
lamama1arıdır. Spor hakkında konferans 

Deniliyor ki: 
Uzakıp.rlcta büyük bir deniz har Kadlköy Halkeviadcn: 

binin vu'k.ua gelmesi Jngilizlerin Bugün saat 20,:::0 dıı. Evunlz EAlo. 
nooda Ba.y Zeyu~l Alı:an<k're tarafın.. 

Amerik.a1ılara yapabı1ecekleri yar. dan <Spor> mıı\·~1ıu bir kıJııı!t>rans ve. 
d;rnJın derecesine bakar. rilecekıtir. Herkes gelebl!Jr. 

'°8ilizler deniz ü!itü Alman kuv =============== 
votleriıni göz hapsinde tutmak için renin Amcrihya her iki aınıhan 
ana vatan aulannda üç aaffı har'b ancak ikişer gemi ile yardım ede
gemiai ile iıki tayyare eemisi bu. bileceği meydandaır. 
hındurmıya mecburdurlu. Ayni su. Amerikalılara gelince, bugün 
retle halyaın donanmaııına kar ı da hizmette 15 Faffı harb gemılerl 
beş saffı harb cemisilc iki tayya - vardır. Fa1cat Japonlann genç ve 
re gemisini elde tutmalar: icab e- :kudretli gemileri ile uza'k denizler. 
der. Bundan ba!lk.a 2 uffı hub ve de hatbodemiyece.k kadar ihtiyar 
biI .tayyare gemisini ihtiyatta ve bir ve müaafaasız olan Arkan~as i.le 
o kadarlm da tnmırdP. farzehne'k ıtamirde ve istirahatte bulunan gc
deniz iı1eri için normal bir lta~de mileri çıltadbr91l, harb kudretini 
dir. Zira harb zamanında bütün lhaiz ünitelerinin sayısı ancak 1 O. 
kuvvetle~ derahl hizmete hazlr bu.ltayyare gemile:'inin sayısı ise 5 tir. 
lundurma'k maddeten imkansız - İngilizlerimi ile birlkte 1ekun 12 
dır. Şu lhalde Alman ve İtalyan 1 aaffı haıb gemisi ve 7 tayyare e.. 
kuvvetlerinin hareketsiz fakat her 1 der. 
.zaman için bir tehlike halinde dur- Japon1ar kemdi il$lerinin yakınv 
mal~r~ Jrıgilteren:n. 14 88ffı harb Iarında dö~ceklcri için kuvvet.. 
gemıaındon 12 aını ve 8 tayyare !erinin hemen tamamını savaşa ao • 
gemisinden 6 11t.111 ana vat~n sula. :kıll>illr.ler. Hiç değilae 12 affı harb 
rında ahtcoyınaııını mecbun ikılı - gemlisinden l O unu ve 8 tayyare 
ıror, .dcmlcair. Bu vaziyette lngilte. ...... _.. .......................................... 
TAKVİM e 2inci Kanun 
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gemisinden 6 sını kuTianabilecekv 
leri, a.ync:.a k.arıı tayyarelerinden de 
.i9tifade edecekleri muhakkakttr. 
Diieır tarafltan dövüşmek İçin iki 
ki;i ohm& laztmdtr ve Japon ami
ra'11crlnin tk.kıci bir Coııima yarat.. 
mal: için eahıraz:lanma h ialer~ ıne. 
k.aıdar ıiddetli oluna o~n ilk gün. 
leftle kendi filolarını zarardan u-1 
zaltla tutarak ufak. tefek münferid 
hareketJeJ!e aÜJillanl zayıflatmlya 
çalıtma1ar.ı çok mümkündür. Ar'k 
Ro,vaL Ari.ne of Wales, Ropulıeo, 
Ari:zona; Oldohonuı gibi gemilerin 
baUrilmMile Angk> • Saksonlnrın 
ne kadu büyük bir «aytba uğramış 
oıdıA!laıi' tıimcli anlaıılıyor. Japon.. 
lar laiç şüphe 7ok ki bu yolda de. 

U>na.aı 4' acı a&1'fada) 

Baltalimam yan~mmdan 
fabrika ırıüLürü mes'ul 

1 Hiçbir grupa dahil bulun -
mayan ressamlarm sergisi 

Aç1k muh!)bere 
• Bay B. V. F .. ye: • 
- Meldu1nınuzu aldık. irabı :ra.. ömekıtır. 

B.r mUdıdıeıt uvveı Run:W'llhlsanr.da Buııün aa&t 15 de OUzal 8an'a.tlar \pılacaktar. ..) c23uehan Ca.hid 
Baltallmanınıda ı:>.lmpaşa korusunda ı 7 Akaclem!Alode U:urir Vektnii:nin m\L 
nımıara.lı bi!' fabrikadan yangın oıt_ ~ ~ San'atıar B.ri.iıntn, 
ımş, bu arada. i~rle bulunaı İbrahim, mllBtBk&l Ja&am ve heykeı•raş'!a:r blrJ•. 
Koço ve Ahmed ad!arı~ uç te'c.i ue tln!h. D grupunun ve h çblr cnıpa. 
feci bir Pilde yanm}fla.r.11. meıı&m> olmay.ln reaııaın ve hl!7\ei. 

-------------- ....................... -·························-
VEFAT Dun birçok 

ht k• t k f KAl>!l E!911.iği .n<!lııte~rı Tahuı RU.ştü mu e lr ey I• ve Baç, Ma).;ıye MUfetı.:.,i İhsan. l:Saç, T e&. Bu :facla elrai'ında tMıkiltata devam tnıelaırm eserleıfodrn, mUrek'keb üçUn. 
eden müddelumumiU..tc, fabrlka müdU. cü devlet :resl.:n ve heykel aeı·gıü ~Ua.. 
rU ve mütıehass.ı~ Pue.d Nlşaı:ıcıyt calırtJ.r. 

ret Vekil.eti MUfeui,ı ve Pilıt Milra«abe 

mahkom edl• .dı• şefi .Muhs.n Baçın pe.lctkıı sabık SelA. 
• nı-~ .Maarl.t Mıidürti Tokad e11afı~. 

ıne<;'ııl görmüştür. MUdür, tedb..m!z;ık, 
d:.kıka~ .:nL'S!d't ve san'at.ında. ace. 
mı1ilt suçundan ııorırı hü:lmlitlne ve. 
:rnmıtjtıir. 

Kaput bezinden torbalarla 
ihr4\cat yuak 

Eweloe kanaV'ıce ve kıl cuvallo:rla 
mal lhnı.aL JU&.k edllnrlftl. B\mdan 
böyle ~ut be~ .ıe yapıtnm toıba!a:ıa 

da 1hracaıt durduruımutur. Bu g-01 •
tı.şlar f,ç:in alıcı ~ıa ÇUV:ll v<ı torbayı 

temin Edecek veya bu torba.laTin mem_ 
ıc::t..lm ze ıadestn~ ~~ert\11 edecektir. 

uTalebe Birliği» bazırlıklan TABİR RtlŞTÜ BAÇ 
t)'utverMıede tald>e cemlye:A kUTUlu Dün de adliyeye bir ç.ok ihtL. dUn akşam r'ıl..ltmeti rahınanıı kanış_ 

GU etra4ı.ndaki hsarhklarn ehemmiyetl; kar vaık'p.aı intikal etmit. bunlar • IDl.IŞtur. oena,z.;.~ y.ı?ınkı Perşemb s\l. 
devam edilmektooir. Hukuk, iktıaad ~ ı dan bir kımnı .uçlularının mahkO.. nü ş.şll Ha.lAstA:- Gav.ı c.ı.dde.ı Btfal 
Tıb Faldilteler.ir.de talebe cemJyetleri miyeıtile neticelenmittir. ba8tBıl8ll du.rağmdakJ Mlko apartıma_ 
ıteıtdddll etmlşt.!r. E~eb'.Ya.t.. ye Fen ~- Kadılköyünde. Çayır caddesinde nınm 3 nwna.a.lı da!'t"e!lekl iU.metgfı_ 
lcilltclerl de bu na.ta ıÇ~de ce:ıı,._ Tahein Duraç adında bir bakkal hmda.n kaldırılarak öği' namatmı m11. 
yeıtklin1 teşkR ed~e=dlr. l B • .n. d y ı·•-·· .. d 94 teaklib Te.şv~.! c:ım :.ıde ruımru.ı kıh. 

F1ak:lllte cemiyetleri tsnumilandıkv a, e,.oz ~ • a ı.-.oyun e.. A nu- nara.t medfen, m.ah1a~ur.a de!nolııne_ 
tan 9:111ra önJmfüıdekJ batta i,eer.rutde marada zahırecı ÜBman dükkanla- caactır. Çelenı. ı•.ırilmeme& rka olu.. 
c'O'nLvers.te Talebe Blr!lğb bllfili fsa. rında mal mevcud olduğu halde nur. 
Jdyetıe 1eçeoektir. gelen müşterileıe yok diyerek ıat. ---------------1 

ma'ktan imtina etmişlerdir. 1 ~ A • y U 
Ekrem Şerifin konferanıı Za.bııt.eya vukubulan müracaat .I.'- iJ 

Tiftikler teslim eJilmedikçe DUn saat 18 de Pro!esör Ekrem ~it i.izerine yakalanan her i4d euçlu da L-------------
ycni lisans yok Ege-1 t:ara.!ından "Öntve:sıt.e konreraııl! dün rni1li korunma kanununa mu - (lARSAMBA 21/l/1942 

salonunda 111nsaoın mel-ti., h;u;ta ve h ı fotind ··dd · TV 7.30: Sıaa.t ay~-ı. 7.33: Ba!if parça • 
Batı:ı :fmrUo; !lnnnlarına sa~ı~n ıa. heık'lım monutu bir lı:on•e:-ans veli. 1·a e d.1mcnl m~ eıumumı ıge te3 ıtıılt'ler ifıe5Hm edı":medlkçe yeni mail&r -ı~tır · - ım e ı ı., erdır. lar <Pl.>, 7.•S: A,Jans lı.abe'rlerı, 8: H.ı_ 

~1n i!saıut ?erllmemes.ne ltara:r verU. aa.q • HeybeHadada bakkal Leonida; ti! paıça.lar lPl.J, 8.lS: EWn uıaı.1. 
~ '-- d i'J" ·h .,_,. _ı 1 8.30/8.45: Mll.&k <P .>, 12.30: Saa.. a.. 
.. _... Beyaz peynı"r bollaııyor ıran ura el 691 ı tı ..... rınuan 8UÇ u Fasıl _n .. ı,.,ı..- 1., 4ı:. ... 

A B 
.k h yan, 12.33: _.ıu.Ql.Oı, w ... : ..... 

DUn Trokyadan oehr m'ze ktlll' eıtll ram ve eşı taşta tu af iyeci Bed jans haberleri, 13. Fasıl şarkJarı 
Belediye bütçeı~ miktaroa beyaz p'J':Tn!r gelmi.ştlır. ~ey ros Konı:agül de a•liye 2 nci ceza. programınıın devamı, 13.30/14: Kan • 

Villy.et 
118 

Bel!rl'.'yerıin 
942 

yılı 'bllt_ nlr ımaıntı ve seVk.1.7a.ı gY.tik~ art. da görülen muhakemeleri aonunda şık müzik <Pl.>. ıs· saat ayarı. lBOJ: 
~ Uzeıdndeki ça11Ş11l&lara devam o. ma;ttadıı'. • 25 ter lira para cezasına mahklım RadYo da.n8 arkesıt...-a.n, 18.25: <Dış ııo-
ilunmalldadtr. Blltçe mt'm'l1T muşları. olmuşlardır. Üç auçlunun dük.kan. IJilka hM!sleru, 18 45. Radyo çoc~ 
ll3 IYWl>l'Laoak ?Ja.DllAr oolayısJJe Şc·hlr Petrol, çivi ve kahve tevziatı laırı da ayni zamanda birer hafta tlllbU, 19.30: Sa~ ~a.rı. ve aj.aruı ha. 
.Mecllsılnin Şuba.ı devresı. 1çtemalanns DUn :t&şe MlldürlüAUnde ,petrol çivi müddetlle aeddedilmiştir. berleri, 19.45: Se.r4Jett 10 dak.Jta, 19..55: 
~e~l~t.lr. BQ•oe Nlsan dev. ve ltalıve tevziatına. 4evMn edi~r. ~ ve türJd11eır. 20.15: Radyo saze • 
:rıcısi boplıazııtıl:ı.ruu1a. mtızakere oıuna. Patrol yalnız tıU!rnd şah.stara ve kahve Gene ihtiUr auçun<laın asliye 2 tıesL. 20.56: Bir ms!"5 öğrelll'yoruz . .21: 
caıktu. de t.optıa.ncı bayUer9 veı"lmektedlr nd ceza mahkemesine aevkedilen zora.at Cıııikıvind. 31.tO: Mahur meb .. 

---------------------v--- - -· - BeşiktaŞta kırtasiyeci Zeki, Beyoğ- mındAn şariolar, n 30: <Sağllk saat.!>. f. l lu istiklal caddesinde Berk. maia _ 21.45: Oda musı:tLıı1 edeb yat1ndan ta. 

1 STER 1 NAN hib
. y N' d nınmıe esel11er CPl '· 22.30: SU.~ ayan, 

' zuı sa ı a!}Ova, ııantaıın a ajans haberler;, bo:-sa., 22.45: Dans mtı.. 
kuru 'kahveci Ali Paşo v~ F.a de • 1 s T ER 1 N A N M Ar miri !Mi1carındıın da Galataaa Mııh zili <Pl.>. 

Bir arkadasımrz nnlath: 
- G®enlenle sıeb7.e hlllbıe 1titml.s. 

tim. JoertYe ı:lrıneılen evvd cbş ta. 
rafta binanın dümılüz, penrereslıı: 

bir kısmında bir takım amelelerin 
kaznıa ktireld<!ric bir delik armal!a 
ç:ılıştıklarını ıördıim, hayret t-tlinı. 
Hal esnalmd n birine sotdwn, bana 
şu cevalıı vt!r4l: 

mudiye cadıdcsinde hırdavatçı Hi-
«- Hal, h:ıl blıı:nı ol:\tak 7a1nlır. raç adlarındaki auçlular da sora;u

lamıı müteakılb tevkif -0lunmuılar
dır. 

ken içeride meyy.ıJawı lhtim:ar;Je fn. 
i.ltar edecek ulan cazın hı.vayı zehir. 
llyebileeeği hesaba kahlnı:ımış, ba 
11ebebden hav:ılan.dmr.ı tertibat alın. 

ma~. pencere aç1:ması unutulınnş. 
Şimdi bu yepyPnl duvarı ıı:ır~alaJ ıp 
pencere aem~b. ça)ışıyorlal'hı 

iSTER iNAN 
iSTER iNANMA! 

Hırıızhk yapan çırak 
~e. Şlı<ıylb adında bl"r kundu. 

ra.cmın 310 kunışlli? dtlkk.Anında mev. 
cud ~1nl~. çalım H~eyln adında 
17 yaşlarında btr senç diln zabıUı ta_ 
.ııaıfwdoo Y&ka'Uı.nu.rak adliyeye ,·erlL 
mişt1r. 

-Oçtmcü sorgu ho.klm ıt;!.:ıce dUn soT. 
911511 yapılı&n hın.-ıa çımlt bu .su~lar~n. 
dan ~l tıevk.lf edUmift'r. 

ile 

beraber olunca 

FelAketten 
Korkmayınız. 



=:; Yazan: Profesör doktor Sadi Irmak EE 
Aç öldüren 

YAZAN: 
._. h:.ilt Yunan devrinde bir dö.'ni tıpkı em Yunan filozof\an gibi meıktedir. Filhakika medeniyetin .OAıddaın Uo asır enetdi; Berea,. 
~ nüıt ifade eden modem apor' anhyımuz. V • tJpkı ~lar sihi a- icab ettirdi.ti if bölümii tek taraflı ma. batı Anadolımtlll en muJıte. 
f~ıyatınJn ~11 Dr. August BieT .. henllr.cfar bir varl~ın, ruhda ve be- bir meaguliyeti istilzam etmelcte OSU. tehirlerindea biri OlUYOl'du. Mer. 
d'i.r •. _ ~ mtiel~rf 1920 deaber:. i ne~ ~nde. azami inkl,afla kabil oldu.. ve birçoık kabiHyet ve imkanlan- meır ~l&r. k'itüph8Jlele:-, ti~atl'olaT, 
-*'. - ı'ler d b Ih - mabedıiıer, mek.tebler kuruluyordu, Hn .. ıgı eee tn e. aporu,. • ana guna ltı&.llll)"Oruz. mızın dumura uğramasını intaç et- tamAa ~ b4' f&4lıİU'e$ vardı; b n. 
felaket ~~~ilUbıyet S'Cçlren, ham: ~ OullllD içindiY ld fikri terbi-~~~diT. İfte medeniyet hayatının lerce ~ eabahhn &kşama kadar 

. .....,..a~l'."rın~an ma.hrum ka.. yeden ayrı bir ıbedeni terbi.ye ka..jbtiıtwı konforuna rağmen hotnud • brazan geceleri 'lle,.lıelt"r yabraıkı çal•~ 
lan mıfledar 'çln ~ır karlc.ma vuı.. bul dmrediğim.iz gibi bedeni .inki§a SU2Slult uyand'ırnıaaı insanda az çok yarJlanlı; mat kasabı. ve köyJe.rdıeıı o. 
~<il saymaık,:adır. F~ihaki~a b ir miL fı l:ılir taıtafa bırakan ruhi terbiyeyi b.ir dejenel'eSaM husule getirme • Jo bulmak için gelenler hfl'giln 
'~~ı~ topragı, h~zınelerı, serveti, de verirnısi.z ve kısır sayıyoruz. Böy. sındedir. Bu tereddi önlemenin ye.. ~: ~-et loin wele!ller d e o:ı_ 
~~un. ~am mad.d ... e• .kayn. akları. k. ay lece ımodeıın u .. niveniteler, eak'ı Yu...&ane çar.eei .. bütün vücudumuza 4_ lara bwblııtıca ~ın nütusu 80'l1 dere. 
1X1lab1rllJ B ı b: ı 1-_ı_ - .&§- ce a:d!ln:çt.ı. 8t*Jl.lc!a•', pazar fe?lP.rl, 
b . una ragmen iş ene .ıt lrae nuı G 'l ı d ık" ··ı r1 ı onııc:g ımlkanını vıemıektir. Bu •e .imılıaı'ın o;varı hattO. oehıin etrafı ta. 
üıtün kayıpları telafi edebilecek ınıda ymnas : dt~ a .. u~au e tn!'k beble iD81lD bütün ömrünce aiat~ l'lDC& si>! ta.yncywd:ı Elden cıe ceb 

bilr utıılUr, biz ham lllildd.e gene ka. ~i l epor:ı m e i:-1 
b:a .e .tk e. li bh- eurotte bedeni terbiyeye mub delı oebe, sandıktan ~ndılra su glbl aı: 

llr . Bu umur bizzat insandır. İnsa.. l d T e~. 1 ':.ıyyen 
1 
ır ~nı .~ tı. taçtır. Janjakruao gibi bazı m.üel _ tm ~: fakat feh1rde au bU:male 

nı ~eyecdk vaaıta.ların biri&i ve ara. v.uı 0
.__ ~~yanhl~r a.rtı kmunev lifler bu medeniyet hutaHdarın bıı>ınMJen OOlt aı>rdu. C\bkü vale 

KADIRCAN 

belki eıi -::JL:_ • -1 1 W!r ıı-c d1111a~ e ıyetını azana.d ı .. rt··L--k .. t ı_· ı. • ttle beıs oo bill k!şiııln iht.i:yacına. ltA.ti . ıuwummı aparuur. naan mamak.4tadılrlar 1 an ~u WllHl ıçıcı auıate ve ue.. ııelıea ~ d eimdi Ilı 
bedmıı ve ruhile bir eonauz imk.in.. Ruhi ıtahr •. . .. . . 1devıi!iğe rucuu tavsiye etmİflerdir. tin ~ e~ Y~sur_u 1 , 
lar a.lemiıdir. o .imıkanlan azamt de:nt il ıl ılmı oğretıyor ki be.,Bu duyulan ieıtt.rabı ve dumun ui- Bıeılıe 1UlD ıneu 11Jrıffrind~. f.o!ll t.a... 

deline kadar iıtiamar et.J'l)ek mil ·~r. emek. ~~tlık, . cılızlık. ram.va kanı hi.edilen akeülamdi tum döken, har; veren, alın . 
tleria ha,.tında mucizeyi andı- ~~ewiııYk ruhd1& oyJe bır takım1ifade eder. Fakat bed.eviliie rucua ta dıllbn &melenin halt pek hımlbdı. rdu" tıeırıbeın'T.dl· 

8 ran ~ doğurabilir. f :.,.-ıdi ilıtibolv ve .enferyöritı, duyguları~e hacet~ Giyinme ve eüelenme ih. ~ paranın Y&?1IU11 ya]nu,I~ tmwMllD~..i: = ~l7ardu,ı~: bunl&nn arasında Sae en oot 
öyle bir ka.l'kma vaaıtuı ol~bile. luya~ kı zeUnın mü.bet H·tiyaçlarım.ı.zı J;.ir tarafa bırakıyor, • venilk!eri hal~ l'8De ~·ustat ma daha. bu kadm Ulak~-~ :aı:: :"en, acıta en l)ol!c t~yme~ Vet'en tm.. 
ek epor fik:riyatıınm P!'enaipleri ~harda 1~ •• ~ngel ol~a~a~:z.1me.ıken2erimizi terkedi:yor. tabia.. adelı4 :ı:t~e~v!tı.ı;:r :a: -~· Bu suyuıı adı .. Aç öldiıreın ~ ~!Uı-1:ct~n;1~ orta:va atıldı: 

lerd.i.-~ Bu yazımızda bu ciheti in.. Veya ona hu.,ut~ıı menfı bır I•t1-tin linee:ine veya oma taldicl ederek lttt 811 ba~a.rtn1a bYS&lat' oluyor; bir 8U1'U> Jıdi. Geya onu 60 t•rnınaı ~ n.. me.aau 
8 

neı aufadal 
celeım.ek iatiyoruz: ikamet v~kted!rler. ~!t~ ak~de..yapdaut .taclyomlara gidiyoruz.O avac 1111 i01zı botaşarl!ıt l)irblrlerbıl 6L ler ~ . .. ........................... .., ................. .. 

1 - Modern sporun hareket nok m1k 'tabeiRe beraber )'l!lr'UD'leaınde rada geçen saatler zarfında mede. ere tıeıBd'l1f edll"'YO?'du. Bmu:ı. mahzuru J'Ot delı~di; fakat 
tıaaı b_. __ ıL rubun bir vabd·• bir ı..r odllen bedeni terbiye, bu gihi ni1iğin omuzl"rım.ıza yildediği AludJiU11un hat.ti. Trat.ra "' YunA. ~~-~~ündU; Qa!Jmelerın başına Bilmecemiz 

• C!QCIUe ....., :.t...J..:L __ , _LL··ı·· • . l ~ ...ı.--- ~·~ lf ı..-ı-d l bu ~u ....,.,..ren Yafltalar Yumak kAft 
-uia totki etmeai akideeidiz. Yu..I ~arın tefes;~u une manı 0 

L 'i aılmroı9ferden mak ve tamam.en ~ .wrwne 1
1 

yer ~uu ~ ııe en gelid. Pabt m milbend:.s!er, araKf;yf Buıün 4 üncü aa)'famızdad1r 
nan Yiısruerinin Harmoni nazari..lcak bir vaewtadLT. " abiatin içıindeyiz. Tam bir tabıat ç~~ ~!.ordç~ ~~ dllb1~- gömdm geçirdikte-;ı SClllll'a dediler lef: "'."'~~----------..1 

1 M _ ._l .1.._-1 h"' · =~--.J l · · k nuı;ıı,... ....... n .u . ......., u. oo .. nn r.eş Y.eai bu cilıet.i ilk. defa ()larak teba.. .... ouem eporun -ocoerı ve ru. ol,.r ~~n.ııyız . . M~e e. ı~a~ya ımız en tı!ICI~ "'*dil ~ idi: 1n1IU... - Bunun Beri'amay~ akıtılması 
naz eliin:niftlır. Bu ahenk tezine gö.

1 
lıgıne d•>:~sı, apol'C~ 'Mmı.1ıyı bır ,Sıkle tatmı~nı bulmuş~ur. Zama11 oldu l:1 SU!!UZ'utc ytı~den müm1ıı0n d~:r. 

re mükemmel bir insan beden re i.nea.M, mıllı ıd~.aUere malıik olma.

1

8\Jtün uzuvlanmız bır ahenk daıre- ~ ~ oldu: emeleıer, hatiA f'D Xra2 btt.vmı bir inkisara uATadı; il. TATBiKATTA 
ruhun ahengini temsil edendir.jıunı da İcab oMirir. Bu iti barladır k i sinde iş1emek.tedir. işte hakiki bir f7i U!talar Berp.mayı buaklp gid.'1or. kin ıuıreçmeda; Zır& etraf'°..a. yapılan 
19 uncu aRın mekanik ve duali8' mi.Jlt bir sporun prograam ancaksporun bahşettiği emsa~iz aaadeı !ardı: bDı!a.r yqnm Jc&\ıvordu: trelm :!-~ =t bqt.a su KAZANÇ VERGiSi 

.. •• .. ı.. -d __ L 1 b' b' · ıh milRt tetkil" t l i i d 1h' · b d d1 bir oemıet :rapm.U itıhı utraştıtı oe. 0 ış 1• ~oru,u uc: en ve runu zora .ır ı~ı~ h--1-f 1 ~ırçerı~~j biç~ el ıesı. un aodn r. . bir bir 1ıaıs yılını hal!N!e mi kalooak.. Kr&lm &tlael b!.r kızı Val'dıl; memle. REHBERi 
. en ayırmak ~lıklı teaırlerını ~ ı.ne u &f9ı ı.r. . oy e T eş.. 3 - M ern spor ınaa.n emeği. t.ı? Bulla bl.r ~ bulmat l!zundı kelıte meet:ıuntu; '> aar~ı::ı pencere 
tbmal etmek temayijtünü göeteri. ki!iıt vate.ndqa, bı~ı. mefkure, aıh..nin ber çeŞ.clinde verimı arhran x.ra,ı mımıetec:ln büyatleıini, au mtı ve baıtmıma cıkt~ zamsıı ezeli bir Yazanı 

rdu. Bic:ha ruha inanmak için 0 _,bat ve ne,eyi bir kül halinde 11111..'bir vasıtadır. Endüatri ameleainde ls1erinl ve su lsle!'!ndes:ı anlayan.. sıeıceôe ta.Y doimuş gibi het1ces hayran NiHAD ALI ÜÇÜNCÜ 
nu teFİh bıçağının ucunda görmek malıdır. · l•por umumilletlıik.çe verimin artmak lan ılbpladı; vaZ:.JE'tl anla.t.U.; onwı ek olurdu; 8EŞl"e dalardı; o eehre çllu.p da 

i.tiyor, Niçe bütün insani yalnız bel 2 - Modem spor fi.kriya.ti ba. ta o.lduiu her tarafta müpbede edil ı6t bııııılt'tltı . nott.ft.IM't baelfalan orta. ~ t1yı&tırQ1a .~~~ ~~~ 'derle ıta-no W'l"l'8 ele ve tadlllerile 
d d 'L .. • • • • • .. ım6. b' -~ .. - ad On · · ı ya attı. Neticede (IChrc yakın veya u.. e-cı...,.. Y'O unun ....,~...... __._ o • bu:btan. en en ııoaret telakkı edıyor, ru. kmm.dan, epor ıhtıyacı ınsan om. ı 1r va:A.l ır. un ıçın ame ~ 

8 
er'lero su ar.anması klti gele.. duruı'; bir ta.nn gibi aelaml&ıud."'dı: mu:vueıı:ıe, ha.va kuvvet.le. 

h~ kUlliyen reddedb>vrdu. Yinnin.
1
rünün her çaitna tamild"ir. Bir za..'.ye epor yerle.ri yaptlrm~ kar~ı hır c«* ~r ~ '!Jtılınıup ~i ka. &ectYE8iDlııı veya. arabasının öntıne Jı.ğın r.ioe 1Wdlm Ve!'8dleri, fevkalAde 

cı asnn ~yolojisi'l..b büyük zaferi'manlaır za.nnedildlği gibi muayyeın pl&aman te,kıl etmektedır. Zıraat. raıta$1; su mühend\s!eri ve RU işinden yıtm çl(lEk atıhrclı. zamı1ıı.n. maao Ucıet ve 7evml1ele.. 
ruhla heden aras1ndaki bağları göa biT se'D9lilk çağının imtiyazı değil-te de ayni hal vardır. Bazıluı zan.. ~ hemen ışe ba4Jıuiılar. Her Kn.l oeıbre su getJ.rcni altına botmak re a1d V&rııl ~at cetveH.er:n1 
teımit olmuıdır. Bugün vak'a bey dJr. SUt çocuğu çağınıclan ba~1ayaraknederler ki bit' ziraat veya endüa.. tanfa datıldı1ar. Vad!le:i delik d4k ta tıeredıdild &tımeıd:: fakat altına ~tl. =~-- IOQ h1JıkümJ.eTe g~ J8. 
nin muayyen blr yerinde yerleşmiı' en geçvİID yaflara ka<iaz ve yalnıztrti i19i~ lifi derecede hareket yap etWe: :vamaçları a~ılar; blraız nemli fat edm '*11. Altından ~ kıy. 

411 
Dlllte. l'lı.a. Drl 'b11Pk Ura. 

ücerred bir ruh aramıyoruz, bila-l nıev'i ve dozu deiitmek tartile be..'rneı\&'!dır. Ona aynca epor yaptır. ır&Uneı Jet"~ ~ledUer Ye~ ~ = : ~~1~ = ·ee. dır. 
j ,. bedepin her büıc:reeinıcle b ir r:Jı deni teıbiye ihtiyacı vaııdır. Bu ih.1mak fa:da bir yorgunluğu intaç e.. ,tne ~·ibt ;

1
:11° ~ = 

00 
_ A4) lidt1ren &UYUDU tim Bng.a~ Aıt. kii*abevtnd<e ve b11Wn t1.. 

1 ediyoruz. Fakat ruhla beden
1
tiyaç tdı;irletme ve medenllepnedd>iıtir. Hakikat tamamen bunun ; ..- .,;·~e bir ·date. ulaşttıar: ya ~ll'se kuımı ona vetteetlm! tabcllarda bulunur. 

·~~<!!1cJ...1!!.ü~8!,.~l~~d_!!i!!ljll~ ..!!lı'!~~~•J!ıi_ .ı.~e!.d-.-. • ~~-~ ~>--.-. ""'"'orö su buldula:. OlkW ıtırtU atı.. Bunu ancak mnhen4jalorden biri Jlı ...... ._ ___________ , 
~~«..a..x.w:w.x.-..x•.x.•n•~W""~'4ı-~~...,.V...-W.V .... 
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Memleket Haberleri 
Bursada tarihsevenler 

cemiyeti kuruldu --

'lkAyetler 
ihtiyaçlar Rus yere serildi! 



"'-
'l'elgrd, Telefon Ve Telsiz Daberleri 
Böyltlre 
toprak 

Yeni b r kanun 
proj-sı ha.tır~a ıdı 

1 Dün akşama kadar 1 ~o~yet:e~ Mozha- 1 ~ l.YA<;,ı;:1-: '-~ • 
Egede 24 mı·tgon -ısk~J!.'.~~~!:r,· ~mAL1M·ıND~ ğuaunda aavaşan dLtman kuvvet • t:: 1:: \.o 

rcl O Ulun t atılmı§lardır. Cepıhenın merkez ve ın ter arasıntla asktti kon:ı•ma.. ~ •ı t •• •• ld leri doğuya doğru d~ha fazla geri Mareşal Kaytel'" ınfittetfk 
a l l 1 k :_1~ . d O k p f h • lar yapıbcağı h:ı:>crinl de ~UJorıı·: Al 

' =a =~::n r:uı:~cb:.:;:zde~ eş e saya atı m&nyarun cb kendı nıuttellklr. °';na,. 
.Al'.llkanı.. 20 Hu .. ıısi> - Dcv.e-, top. -~ S smda hep bu ~ııye ile te~ara, bu. 

Ja .ı.arının r.esb t ve tJatı:uması hak.. İzmir 20 (AA ) B .. vam eımdttecllı. Muvaffakiyetle ovyet RllSy.ı hükumet.! Baş\·c. I lwıducwıu ;:oı-ıiJoruı.. 
kında ~ v d ~ ... b .. kanım pro şa:n bd ı.ıi .. ly- ~gun ak.ı Rekolte piy..ısada tükcnm4ı olıı. ba,,.arılan hücum kıfalarının aa,aş.. klll sıaıtu·m Alman Clrdllliu hak. Alnı.a.ıı Ordıılan b ~ı.nıand;ın'ık l'e.. 
jesj hazı:rhımıı1...tt Pro n muc:b ııebe.b -da ar m on kılo tutun raı'lt. teli.ldc.i ed'hnelttedlr. Geriye ları eenuında. Slovak kıt'aları düş.. lundakl diJiUnıclı."rl &lnl ordu,a .. ııı ne.ı kurmay relsı .l\hrl"~"af Kcıtel bu. 
lrrinde 1bpna.k Mln dag.~nı...ı smet!le, sat. ml~lr. Bu suretle ticari mahi. kalen üç milyon tütünün de mana kanlı zayiat verdim1ışler - 4 . .., duş ... er" n ·• 71>au.. t\ uı rı. ırnn Budapeşll''dt'd'r. 
Jnuh"tı.ç ç::t~ilere ro.tWnııs•nın ·.ato!kr.t. yetı haız olan tiitünlerJn tama.m iki gün içinde satılacağı d kan duşunoclen.n.: yakl~ ,,., Tarı resmi haberlf"rc bakılırsa bu se 
ba.ltımından .,"eç rj" ,an'fh:ılar .. -•·•ıı. satıl:m:ı~ bulunmaktadır, l.ı..a•-d.-·Ltır. mu. ır. Bir iaraf&an Alm-..ı orıhısunu t.am;ı. >ahaU DUksa.dı iUac:ır Uark'-e Na~ "' ·- .,.,,_ ·n •ıu;.aıı; Doğu ccph~in:11 her tarafında men -·•- nı t' ~ blaJat.ıa ve lt:.saCA ş:>yle de-ni!mel..i.edlr; aa.-ış, w .. 4Uvly ~, b:ızulmll'i .. r uıc yapm.ş 01 .. uı,;u 11).ırctı iade 

k:6men çok 'Zor prtlar altında lıa. 1>4ıa.u obur .acar._. ıı.c el'an bunık B<ll etmektir. 
•Vas:-ııtj 30 kl.lm">JOTJla. a t.ı Q'J gbi p ı·Lw 19 Panamerı·kan roket yapan hnva kuvvetlerim'İz ka d.ırıla.r yapıwya, IDU\;\{f.AJ-JŞelJı~ kazıl~ Alman ordal:ınnın b~kum:ırıd:u11 

kJaa b'.l' zaman .ç nde ~ t~dn 2~565 il 111' iZ ra muharebclcr;ııi kuvvetlendirm:ş mı.ra kudreı.Jl :ıırl'n yekdı;-enne taJllll. blua.t Alman <!evlet r i'>i Her UiUcr 
n'iifus..'u 6265 -' 1 .,. 92.737 dek T bazı.. h d men :ud iki du•u'n~.. dır, fakat &ekni~ salın"a ordu! 1 id~ • ne toprağ • k f ve rnaye etnı · şt r. Mourınansk e -. - ·- ~ .... • 
] mın 872860 lı:ra bede:.e borç_. K kbaba on eransının miryolu bir rok noktalarda bomba ISOV)'e& Jı.m,ya llW.umelı ~-eldlJnin re eden, denlbelllir kı, J\(;,rq:ıf Keııeİ 
ın~. .iağ 'ııması mtlmkiln ol. " filı:rJne &Öre AlDl.1.n ordusu ',... -yı.~· dlr ve M.aresa. • l r...eıt .. ı yalnız "CllCl kur. 

.......... isabctlCTile kesilmiş ve sarnıçlı va. ...... - ... nı " vcrmşiU:r, fakı6t el'an kudrelll bJr lıarb ay re~ degıl. bln:a. b:ı~um ndanm 
Mevcud milş..!ıMe \.·e tecrrlbPl!'re :a.. Jrararları gonlardan İb!lret bir katara ate~ vasıtasıdır Ve şlmdı cejlbe gPrisin(Je ça muavinfdır. 

tl.zıııdeı:ı devlete a}d o :lJ> 4.!ağıtılmaa; baz I' ıgv 1 ~ il CI m ır. l.ışarak b11 İUfffü.nJ ıırtırnı13a utraş. Alınan ordu: uııuo blr tanınan cep 
llltintdm o~ to;>rakl:ı··~ on ınılvon Sovyet tebllilerl maktadır. İlkbö.lura :tAA.rrıua ccçccl'k. hede ceUn dö~ü~Ier verip, ôbur ta.raf: 
nrQır <>ıııırak uılJ:ı U C&"~ ı;:-ö.rtl~ktrd:r. Ri~e.Janciro 20 (A.A) Moekova, 20 (AA) - Sov - J.r. liıı. nnıerd' na~ meı-zıı mu\· ırıııu.. tan cephe &'erislnd~ olum dir m s:naşı 
lıt..e bııgUn bu'>::: m l,yo.,-ı dok.ar tahr.to _Ank~r~ (Rady~ gazcteai) _ .A.sı.odatecl PreiN'in bildirdiğlne gö yet gece teb!iii: 7e1ler kaaaıwıası bOe nıtimkünııtur, f:a. na hazırlanırken bu vduyu filen idare 
~ ve 65.70 mı:..ronı l:.ra g!b mtih1:n Mihverln ıllibahar hazırlıkları yap. re, konferansa UM:D8Ub ~ükısck bir 1 20 İkinc'İicanun günü orduları • ht aoowıda :renlleuekUr. SoV)ct Rm. eden başuı nl'za <et :ıi.ı aretlcri ark llim 
,,,:._tzym1'l an d,.n bu dl'V'~ top~k. makta okiu.au muhakka~• •r. Bu ba. ,ahsiyet, batı yarım iküreşinin Mih.. mız Alman ve .lt.alyan lrnvvctlerini )'a ba vasiJ'cti badiği jçlndir ki ~- da k~tma fhUıu:ıl vcrınek ı:uı;tut. 
;::uun ttd> ıe ı.en.\ Jşın b:r pl'Ofll'S.. zır~ların halktaki maneviyat düs.. ver devletlcrile diplomatik müna. garbe dogruv püskürtmekte devam nı rahat bıraknuror. durmadan bırpa Kaldı ka, eter anı!mıvurı;:ık illa.car har -- - ... ı_ k bı:r a '- 1 laaıı,a ..... ı.~·wor. Mat. . .... _ --~hah ... .: hl.re na.zınnın n,.rlin S"') ahatJ n~ .. "J '~" 
!nt..-~? .• onlfl 1~ • ,. z.a.Ulmaııl Oilr. &.ün üiüınü b.af ffotmelc ıçin kulla - ~et.leı-inin kCJ1il4ncai hakkındaki ebnİşlerdir. Dü~a:ı ağır 7.ay ·ata ~.. -.-u .ua ..... kan bir ""'e. " -

""'li """'ı= t\'o:ı zumııı gur en l _ nıld~ı "yl b T B . 5c.a 
8 

v lm kadar Alman hududua.;a, dayanmaktır. . 711 evr~ 7&ı>dınışLı. i.ıde edil. 
tibnıerı mllhte'r buluna.~ bu k:ınun •. .. .. ~ .. ene 1 ır. u man~vıyat rarJn 4 aaaLten az bir mii<l-det ugrau . 14h:· Sevyet Ras7a kendlsliıi ba~nyı 1ap :ı: nı u ~nı ı ~ ı;et rflmt'sini kabul 
JlroJesı :tw:ırı.anm:~.+1!'. dii,ükrugunuın be,fıca üç aebebı var. evvd ii.ttihıı'kla tahaliuk ettirilecc. Bir!I'klerımiz Mojai.ak 9ehrini DU)'a mmdecllr ıuı:iiyor. cephe serisin. ek blraa rJçtür. 

Proje esıasluina. g~ devlete e.id o. dır: . ğ oi .öylemittir. gerı almışlaroır. de 1f:lli ordDlar YUcuda ceUrmcldrcltr Hatırlamak tc:ıb eılr.r ki IU.ıttşal 
}\?p ~ e:veisl. bu!.unıuı topn'k. . 1 - Rusyndalu muharebenin -o 19 lk.incikanuuda 1 (> Alman ımlumesl de \&rılır. Alman ~~ lteHel'in Peşte ıseyah:ıU, Alman le !tal 
la.-r bu 1aı.nun h1lktkn eri ııyaı:ınca Ut-. oilıayetlendirilmemesi .• Bunun hatk tayyaresi ctüşü:rülmüştür. Biz 5 tay. l'ert!D yerlerdaı ockilkl maklnmrft. ie nn harlclye na:ıll'\ıtnnııı d:ılıa tiç beş 
b~ ~ L_ L·ıaYADA sn N menıldtetinJdlcre eıı:: olank J'eRİ J':ıbri ~ eveJ Macar ll•şşchrine :rapmı ol.. 

i. bedelıı ıt.aıks ~e t.ıh!.il o' un. ta yaptığı nayal su;ı:utunu anlamak IJ U yare kaybettik. kalar lı:arm0$tur. Angb S&lcaon ile· dııkluı sı'yahatlerdcn sonrı gl'ın;ı ... tır 
nıat Ü7Jere ZİT'a;&t eıtJalnILt. da~.ıtıla.. İçin Mihver propagandasının bazı * · • ve o seyahati d " 
~ır. Dalnbı maa.an lsUfade etme:.: hatalar i.l--11<71'n1· ao"mıeL f;..._..,dtr. HARB DURUMU mbıden 4c boyuua baro malzemesi al. ·ı hal b ~ın :ı Almnll)'a -oıı §U şa?!li1a.T ha.!z ol.maıt Uı.zun.dır: M1ih ;ıııcıo o • 11. ~ .... ~ t.dl~.· , .20 (A./:ı. > - Sovye"; g<'o& :ma«iadır. ; c yanın kbalıar snnşl.ın iç.in 

....... ..._,_ , ver propagıindası bu harekat. Bir iaralm dı•~·'ncesi, ,_._ti, .... Jış. mlacarlstanbı J-f edan daha bbyiık )'artl ın te • 
........ 11( o~ köyde Yt"Tl~ş o.lm8ır, _...._ · 19 Sortin 'l:nU e: t.' lan AL ...... ~...- .,.. ..,.,... Y o.u t ı ı 3'aşı ei'.tmışı &S!ttn olmamak toprağa ta ; eymiler davranmıştır. Ha un i : a m•z ması bu $ekilde. obur tnrafa g~lln •e: şimdi d •tel>lllr ış 1

' arı söyl"nın stlr, 
lllu:hta.ç o:ma.ı.:, geo·m.n es.ı~ hı!>ar.le rel.:at başladıktan ooııra beş gün K~· ıo (AA). - Orta • :n :~d.~~:-U aın:fu~~ Ahnaıı;yum ilkb har bublnr. ytnl bahar sa~a d:ı~ :~~';;r~~~:::: f~ 
~.l1ıe1Ue tıeın.!.n a~s. Alm.allG'ada ç.anlar ça!lınıımş, bay • vark. pız k~:V~tlcrı u~~ ka. :hıl'a ~Ad:r. K•t'a!nrımız '1cn ıdlihlarb ç~ı. yepyeni ko.net. raJd tt-mln ed•lml'j, bıı fed:-t. rlılli ı.. 

Dıaeıtı!an tnpra.kl~mn bede:! 20 fP. ra.1dar asılmJ.ş, Ruayanın yok edil rargahının bugünku Sah tcbhgı: harelret'ler.ne devsuo ederek nıtiteJ.dcii';f lerle ,ınşece ını l• at!. . d virt reısıııi"I ~lıklan li'ıerfmle mutabık t.ııhnJ;ın 
llıCldıe, Tanmuz ve 1!.:inc teşrın avlann. cl~i ilan odihn!ı; Alman hasın ıef. v Seyyar kol.~anm~, Elageyla do.. ınıe3klln şeih?J>lr.. lşga.. etm ~le:-d r. Mı:. dilinden dbıle4ık, 'Rii ün memlekttln mışt.ır. Mareşal Kefteı Sl'yahall • 
da Oma!k i.lz..-r~ °'" mils:wı ta.'..s te ta..'ı.. lerı Rusya diye bir devlet kalma.. guau.nd'a faalıyctlcııne devam et • ja!tık'lın taktiben 2:> 1': .om tre doğu re. durmadan ~ıı~n bir fabrika haline sında kararlann tatbik teklll ~a. 
it ohı~. Kıı.nutıun ~tb k nde cbğını eöylemelctc.n çekınmemitler. mdk.todir. nubunda. Jcftin va "'Yı V" Smo!cnsl: is_ relditinf de lşiUyoru:. İki tarafın ça. nup.caJttır. eruıı o. 
nüfwru ~ızmı bı:cdrn az o:a.n bsal:.a'ı.r dk-. .Alman tebllil ~ Kongrovo şoo rlerı run':ıT lışmumdan. ınuh'eıit t:ıhalarda muh. Bu tahmlnıie lı&Lı\ >'Oksa. M 1 
köy tt!ba: oluna"~Wdır. . ara&ndadır ı trilf amillerin de Jrııhlru~le ~ıka~ı. tanm istenilen )' ırdımı. sırf ~~ak~r"ı,;: 

Kış gclıp çatLnca muharebenin Beı'lin. 20 (AA.) - Rcıımi · sonmıçu yakıncJa c:ırerql CO:J dilik "ft "" .. .,.. 
bitm.cdiö-i·, ı·lk.bahara ı_aldtgvı .ı...ı'l _ı..ı·~ Afr k l' d 18 Sonkfl.nun!!a hava lravv~m.'%, b z. m saha.sın......_ Y&pabllecek durumda oldu. 

Uz kşark harbi 
hak 'unda ingiJiz 

mecli _inde t .1nki 'ler 

• & g • tco lg: ı a ~ima ın e, her ild 8 Alman tı:mkuıı, PıYAd!! ve ma ZemE' u plışm&Jara ek ola~ Molkovada tu söylenebilir. _ ** 
diriirnesi halk aruında derin bır tarafta keşif ve topçu faaliyeti ol. na!acden 550 den fcıua ot"'r.obıli, mil.. -
hayal suiutu uy~ndımııttır. muştur. Sirenailt' de kıyı yolu bo • h:ı:mm.i Y1ru11 33:, arab:ıy1, 13 tayyaTe D N B a1· ansı 

2 - İkiınci sd>eb AmCTiltanın yunca liman teai&lerine muvaffaki- Ur~ m tro ... ~ meıvzt n ta.hr b • • • n 1 n 
haıbc giri~ir. Harbin başımıan _ yctli bava akır.latı yapılmlFlr. A.. etmiş, 3 dem.!17olu kışı•ını tutu.,~r. • 
beri Alman ve İtalyanlar Amc.r'ık l muş, bx mtrhJIUnıı..t. dews ~ br &rlu:. n1u.1arrır,nd go··ra a. gcdahia cenubundalt~ çevrede n. 
ya kartı !büyük kay&11lar gösterıni yabt dE1><>sUnu r.ai:J{l.'\ uturmuş, 5 .\. 
!erdir. Halk ,.,_.en muhareben'ı§-n " gilizlerin tafıt ·\'ası taları ve asker mazı p~e t.Ut'Qt'nlnı ~gıt.rnı.ş ve ll•s.. t&ştarau 1 U\Cl b~Yl dal 

Bir Japon kruvazörü 
ballr.ldı 

k • ..'l..cd'' .. -,.. ordugahları bomha.Janmıp. mm Jmha ctı:uıstır. be tftaş tarafı 1 ıucı sayfada) 
!Bat iar&fı 1 iaei sayfada) a,..., illnu:einde Amerikanın bü _ T Alman b:ıtlsn del.nıne4i rdar et:miştır. Bu münasebetle zırlığı blld~or: 

gapunm ınüdafaaıı& jçin lazım 8• .. ~ Bm:il olduğunu bilmektedir. Obruk aul.uında. Alman .aavaı ~. 20 (A .\' - D . N. B.: MOll!ooıvada Rusyı.tnln Boğaı:!ar ~ c~ gü~ü CU!".l Rdabnnın do. 
len hava yardımın in mcat-leainln Mihver propagandası Japonyanm tayyardleri; müteadd!d ıtam i..&bet- A.'*ıari blr k.avnıliı<an bğren.!C: t ."le z.erindekı eskı emellerinin müz.a _ ğ\ı ş.anaJ.zıde 5 Amerıkaı:ı b<>ruba. tay_ 
dcıhal müzakeresini tddif eden bır harbe ~inne-'le bunun telafi edil lede fazla t.o!najda bir dÜfroan gc. göre, 18 Sonktınunı.ı!I. Souet ltm'1'e:!t'11 lere edildiğine ve yeltenilen ya • )'&resi, 9 .Jsıpoıı ta.yyares.n, dllst.'nn~ 
t&'krırı vC'l'lllıa1t i.temitee de kama- d.iğini ileTİ sümıekted.ir. • mİıa.İnıİ eakatlamtılardır. Baı1knf dotusundal:i A:ms.n mevrllt'T!ne !anlara rağmen lbu baberlerııı mü. Uiır. 
:ra rcJ.i böyle bır takrhin nizam.Da- 3 - Kıflıa aeçirilen ıztırab . . Bu v ta.aaTu.z lçin bllyUk ltıt'alazh harekete zakere ecll1diğine ilC'ret etmııtır.O İn&llizler:n rlG'aa 

rn.cJere unun olmadığını bildinnit- üçüncü bir .ebebdir. Miher halkı.. Türk - Jngiliz ticar~!-İ ~ T:ın:1~0;e~~~J"~"; d~~~nberi yapılan hafifleticı ~a~ttC~-~ere'; ~~~ha... 
ltt. na lıaıbin m:anıly&ckil vadodilmlı- • ~ Alma:; h9!1a:ı:ı:ı tıs.:ı:rruz ~ ca~ere ve yeltenilen yalanla - "ÖBtUn d(bııa.n kuvv\!C. e:ı kJıq.ı.SlllC'la 

Daha evYel amel~ parti.i meb _ ti. Şimdi ~ MilaYer politikacıları bir 20 (Hu111ıi) - İnailiz ti. mştiı-. Almazı ll.'J'.terl&ri dtlşnanı atı; m.ala.ra rağmen bu lui.bcrler Ruslar, ~.m'.m. I'madSet"ım b5 g~de 
u.ıarınd.n Petbic:lt Lawreoce bat .. yanddııklırrı ıç~n ltı.. ımaltar~eler. caret ~onun.un prk mü • Z8(Yle.t verdirerek pt\skünnıtls''1"~·r. lneilizler ev hatta AmCTılı.alılaı ta.. TlwıQ,y'dııın dıaıD& mu. d mevzl1ere dol. 
vdkıle med"aın ruznamesi hakkın. den b~~lmıyorlar. Amerıkanm me.ili io.d Karlayl tebıimize eeL ~ bu ite.Mn.h hiçblır tara~' rafından .teyid edilımiftjr. "' O'*filıı• ·f-Ja_ 
da bir diyec.eii olup ohnadıC:.ıııı ba~ c1Tıt11e .... rb eo_ nu gelmiy.en. m.İ§; tüccar birlikleri binaa1nda Alman hatJarı&ı delmeğ-> muvaf!~ o.. Bu .. retle bu ı.aberlere inanmak 

11 lııiD A.ru~a.b ltuşaHıh.ler 
.. lırn _._ b - _ı l h 1 .... ,___ 1 . ~ . . ı._,, __ ı..ebl ud 1 TaQo, 20 <A A.J - Jap11n Jı:ıt'a'"-

ve haıb vaziyeti lıaYamcıa beva • ce lY-:CCK ır . ımıc1K1e e . a ıne "l"t'OllZI ..U. ar iizerınde -4 eaat de. B ...., • Jçın wtün ıtea ertn meve o - Jdııare ıfll)'8.letıln!n '•erı.... ,._..,...., n=: 
" L..C-: t. ı.. k 1 -~ .. k 1 d ,LuJ oP..,.n'k:i, 20 CA Al - Bug'ln burada duw d' B h b J ....,, "'5 ...... ~.. ..n:ıu 

natıta l>aNı••tak üzere olduC:... fU ge .... ...,....., .r • .ı.ıa.,.a 'l&fe •l Jntısı c 1Z- vaıu c:uea muza ere er e u un • 9ı:ıi defa ....._ ,,_.1 ..._ '••• 1 ,_.._, ... gunu zanne ıyoruz. u a er c. 2<>.000 Avı.atraly&!ıy.a ka-ı v.ap"-·- ku. 
·- ~L _ _l~..JI: •...t ·- ·=ı -.c ~"t!t 't:'J. ; Jrl $!... l b Al • d d _ı v 'V .J ' ~ 

aırada Uakprk Taziyeti bakkında t.....-.ı lçlnaGU'IT. m'"S"ur. B'nirıc!s!ntıe bir dü mıın tn-r.r.JTC~ d•. r .n a.slll a emin ıe uyan .ıuıgı tep ~nıa maıneır.asım dl.ha geı: ~~ 
duyuLuı emliteleri ·ıre vaziyet bo. Diier taraltan Mihver ikinci de - ıt.ıı tarafında.o şe.hl"! ya-!rlaşm.'lok ıet~- kiler Tür:k mahfellcrincle layik ol - lıe:dll'. Btr Japon Jto;u, &Jıemlı biir stn 
zulmadan bu lıuamta müzakereler recedeki ortaldar:.ndaa uker alma.. -. mfG :lı!'~nde <'Ol't yükse:<lerden uçan duğu J'l:aı He karf)lanmıttır TüTk te,Jlt ~ wrmı.; 'Ye AVUı!tn.l,.ı:; 
yapı'lmulndMi ehemmiyeti müd • m.ak porıti1t.._ı deiitthmi~ bulu. AL.,AZAB br tıanare m~n m<ıhal•ele!'e ftç itil. baam.ı biikmnlerinde en büyük ih- bt"alM:ın rıc'at:n. t.amP.meo kesm ftlr-
r.lc o,__ olmadıiını aoan11..tur. nuyar. Şimdi ilk.bahar l.azırlıldarı D rtl'k bo:nba. atım~ ve J?e'lt _u batar '11. tiyatı gi:iı9termit olma\.la berabCT Binaaan toı.'l'akl:wınıla 

''"" r • . a.z:_ p.."!b'~ .Ba1kta..'l ~OJC Jl'81"1lh ,,8 r .,...,,...a_..: . '--dd _ _ı Londra. 20 CA.A.J -· Mad.ras :re.el. 
Çöıçil fU cevabı vermiftir: için ~· ~ ve tabi milletler. Sinemasında drr. - 1 UTI1yenın mULa eıatı11<1an mea.. 10SU düşııııMun bir no·';!:tı.dllll cenubi 
u~ ha'Ql büıtt?ncla ei»tcılleD den llllf'ldeye çalı,ıyor. ul olan devllet adamllarının, ukl B~ ,,nııt!ni b dinnekkdır 

eadı(lelel"e ~ edennı. Bu .lht.ıllfnı Çc1ııo.&cn~daki bültumet de_ ~nıpcryatiat arzul.uı hatırlayarak Bir &yam m\ltrezes.ııın Myn·addi 

IDUh:ıemel nıetaeesı hıakbndakı «l bü.. f.ı.tme.i L..nunla allkadardır. E.v. Bugün , g"ADMARAda. • Sovyct :iıd.d.ialarına rağm.en Sovyet. ııe* hudwmnu aeçtlkl ve fl'hrln fi. 
Ylk Uı!pwl& da it~' ederim. Umutrd velce bu tabi memleketten aa1ter ,,, 'l . lerıo tem.ayüller• ... i ilgiaız bir •u -~ mdla:'ebenı!ı devam ett.!tti tı1• 
ı.rt> ~ ıısldandMd müa.ızereltte al!mnMDıt. •dec - -llü k t' la.. ~den itibaren em&a.1.ı. 2 rette karıılıamam.14 okluldarı da - d'.4'~1r. 
üe sim ..,nı.unu teklif ed yorum B.: • • e aonu ı a b~ .ti.im bb:den 1 B •• ı~ _...J' ::.-ft'L..'dl . 1" .. _ _ı k Myawıadcli M01.ılnu:ıın'ln 100 k~ a.n- ıaliııııııbleier netl'ceMMle htıthe&.e rı t~I ~J~"k Ru.yaya gi;nde - -1- ugun: llllKll m...,-ul erın OZUBUCD aç. re g&lt>ndıa. ve B'..muı.nya hududuna aö 
~ cıkııJQD htr 'ft~ art.ara cı.. rl1mıwtı. Şımdı selen aaberlere gO... r'a1-.Jıere h-ecan, Ruh'~-.a korku Kl"\.1'.tr " ~~~- _ _._.; ~ br me3afe-1edlr, r_u __ _ı_ d _.....__ 1 ı_ - ,..,..7 ..,... 1 ~~·nın göz.lcr kamıa•tran ~ -.T.nln Sovyet baw~r ~-· 
.__ Olma ?ntbıakenıhtrıu 1t1nci 'ttY& Te ....,.ıucrucn °' -.er top anm:ı11... llra*ı '-n• dOndtırücil mlkh'• ,... 

~- _ı r-L __ ı ___ ,_ · . Hah ..._ .,, le.ah anı -.Jıansı t.are..fı.ndaıı tefM edllen b\:r ma. B k A 1 
üe<Jn(l8 stlni1 b!" 1~ :t.ı.k'iı'ı ıe.-Jll ~l!r. -yc;a.~ reı..ı a Def - sahnderie dolu: 1 ram ~ "l'iJ.:'klyede husua! b.il' ilgi aşve a et ve maliye t• llAn ıet«ı te4b ':'len a.lacatım relliii biır be7annamede yeni ni • G t A M ., KEY RO O NY i1ıe malftmat &lmmı.ştır. Bu ı~ A. 

Bumm 1miDe On.ov!~ d~ ~.J' ti: zamda Füfrrerin yanında yer alma. angs er vcısı ~ - Anb.."'A biJY{*. e~ç..ııi Vekaleti Müsteşarları 
B~ Atö.ntltm abUJ' tarafına ilin ve Çeklerin elinden gelecek her · . Mac Mamııy tare!mcla;,1 Balthnire &ın Ankara, 20 (l Jusust) _ Bacvc. 

yaıpt.ı.tı ~tincl-m aoora 'lşUrak et_ fe')'i yapmalarının :ıaınAllt ıeldiği. ~er: nın Cfl görül~if ncfa.cttet gıaırıetcs!nln bi'r mulLı.b!rlne y_,,ııan ve kal .. 1 v M r .:"· 
fıii .-rıammtoıowı b ı mc ıoı>laıl'tmn.. ni bildimliyor. GEOBGES SA'Sl>t • VENDl' yeni harikası: •JJlılttre k:aıdıar me<')lıul Jcıalmış 0 an bC' et rnüstep.r tgına a ıye muste.. 
da u~ haıldtındl. b!!Yaııatta bu. • . BAKR.i A N D • H AR D d ta&llAk e.tmekt~. fl'Tl Cemal Yeşil, Maliye müste _ 
lıaımelt: IAmed 11 • umumi ~ A)7k:a Maearı.tana yapılan zı - El!lraırengıZ b:r hl!Ydnd ı;cte.mı:n 1 • ·ı ~ d!ııneçJn 'net.ni, herri& beU! olma. p.rlağma .ela mali tetkik heyet'i rei. 
mtşetıtıe tııa&ı meselelerin derbal mOu. yaret'tCT de bununla alikadardlT şd:drlerf b!nbir entrim ve k&niı mekıa bembe!', İl'W~!P.'nm tıersll'At.ın.. sı Esad Tekeli tayin edilmişlerdir. 
R:r~ .....,.,. ~ teYdı e~ Milıverİn Macarlardan bütün as _ ~.aı. .urukle:,ıen meraklı A dml ~ıtıne g~. Edtın'ln Mollltcı. ============='=== 
~ du:Y\e«anı ltu tMrtr ile S1np.. keri ktnvederini kullanmalarını is.. ~id.lr. A ' ı B va mP"«el«i hıııckı.nda 'ferilen ha.. fın.de.n BoğtLzl.ı.r Uzeri~c e<u~lieri ol. 
P1ll'Ull ~ iettı-dertıal lcab eden t~ buhmc:hakları muhakkak _-ı - 2 - 111 • berl.ari ~ tlme~:r. maki& ~ndlrıile.'1 SovyetJC'!' B'.r. 
l1e"1a Yeırdımının ~ awı.t ve h1l. b:r. Anc.At Macarların haqi cep H ti ki D :hıwıı!ıar& gaııt•ted Mac Muna1'1 -~ı. ~ resmi aJa,a.filllln cbkb.tleıı e;çl Mae 
t.6melfn B(tvüt BrilllııJ'&. AV11Stra17& hed 1 c:ald bT . or a ar ı"yar• Ayrıca: man ıprope.gendastuı JrolaYla$tırd!m. M\ımlıfın tıest>t ett«;-i ndat.ade.:l b~a 
'Ye B ~ ~ror1utcı ndl1f'tSerlfte e ye~ a a art .' ınmıy01. 1 20 dan dolayı muanıı.!ıe eanekt.e ve ;r+Jra ~a çevdrm~ götıte:d ii a~ele "le. 
~ ~l ıı•~;lmestedir, Bu~anın da Mıhvere yapa. Artist: nc:İ asrın korlnınç lile ~hmetıed r. Mac Murray, ~t!!r' derecede bıllocn Alıruııa eörU.şünlhı 

RefB ~le ta~ +.dl edJ caiı yardıımın ne olduğu ıimdiye JOllN.'IY 1tlACK BRAWN Ruyaıı: Sovyetler Bla'llrc.nlll ta.ra.f:ıız !Jlalllekct. dotnıh~nııL yen, b:- del~dı-
lsı tmır'~ kabul ed~· otınktİ kadar belli değildl Har.b kaynak. Bııştrant;ıap h~n. baştan~ 1 AL u·· M E ,, 1 ler iQ.lrı tıeı;J'!ıll CJla.tll ı&de teJıJlkcye Ameı-..un So."y&:i.a.iti esle elclai 
pırlıamaibıun nlmmıwneli maeibln_ lannd:an eden haberlere göre aon yenwtıe ~!u hl!llec.a.n bYnağt ı U ~ da.1r 0 -., Berl1n ;;Uaıı~·mı taJJ)(lmla. JilılrlıeW11 SoTye le~:ı Avn.ı;pa.ya kll'l'il 
oe ~ '* tıahirtn mo.k"2'e81n.t m. giinleııde Yugoelavyada1c.i Alman ve dıtı ""'HJtler Almanyasuu. beJı:lenme. ır@am projel'll'ı r.a.ıt=-mcaoci İfFa.&tml 
c.c ~ -.ebeb\...Uı mevcuo ol. lıtalyan Gc.ıt'alart ~erine Bulgar aa _ cllt b'ır ~a bn"unduÇu ıcin mna .. maııur ~ lcııı yaptı~ tes"::ı\..-U,, 

mıııdıPm ~-· kerleri yerleı;tirilmıttir. Bulgarlaı ELHAMRA s1HEMAS1NDA h3llC ~- Mur~n·ın demeAI ~a:e 1!,~'\llD\~~:!n~~ :!~z:: 
Memurlara zamlar 

Mihver l>ulttsfle MZI hizmetlcrı ~'mı! Mac """ "'"Y"~ ._.. ı 2 --• .. _...,...ft .... _ ea r.ı hltt.ırda Waı'$.fl ve Almel:ra t.a.m. le t:ııc~. 
ıröımeii kabul ctmiılerdir. &menin en nef;ı'f'll ~m - - _....._._ ;>ano,. uı:ımı emsaW.z İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİllllİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ~ B' bu ı v maceruı, ~ ı.eiaac gbrUleeek nefis film 

(Jlaf &u9fı 1 inol aa:rfada) ötün n ara T~gmen llkbalun-. Ç O Ş K U N Ç 1 R A K I' ] 
ôanlere Ve.Jll1ecclc fe~a1ade zam ~~ıla~akh.ukbe.rı t~lA 'bi. hak. Türkçe sözlü BUGÜN Şdızadeb.,ı ~rşıkap1 BUGÜN 
hnkındaki 1'ii .h .. 'nd umı• Aeahl iç ır ma umat yolc. _ Matinelerden T D B A N AZ A K Matinelerden 

• . . ayı 8 uzcrı ~ tet • tur. T~alerin ne olduğu ilk _ Parls'in en ~fhur Komedi art•st.:ert itibaren A A itibaren 
kildertnı ~mlamlf; ~~ he - bahar y~aftı\.ça belli olacaktır. DUV.ıU..LES • FLOBO.Llı • ALEK.llılE - l\ION.l GO:Yı\ •------~•İnemalannda mü.tCM1a program 
Yete ee'Vltebnıctir. Enc:umenın la - A--ft.• CA u·n. "7T • ... - .... o 'kova. ve .. -1-~ad'ın ..ıı.. ·- _ _,_ba_,___ thi L a·· ···- ğb " 'V•- ~u.<M'.....u" - ~· Jı.u. ~..... ·-· :r.><U Görülmemiş izdiiıanı •.• Mü ı a11.ın. • • uyuıro. ıra et ltarıtsında: 
yihada yaptığı tadinere göre aynlt f dııı.n ~ muhtel:t hayvanwckı.n mttreklt~ meıo!ıur cambazh&ll<'a: <Tllrkoe> 1 
i81'ihkaı1t.la11 yüz liraya bdar ohan. talyan genel kurmay ' ~ ..ıcsam.ı 9 dan tt.oaren 1 - K A O 1 N K A L B 
lara net ita miktarına yib:de yirmi başkanı deg" İştirildi Türkçe sözlü - Arapça tarlcılllr 
b~; yüz yetml., liraya bdar olan.. 
)ar yüzde yirmi; yü% yetmiı 11 - Rıcma. 20 <AA.) - İta.J.yr..n gene 
ra.dan fazla olanlarda yüzde on beı ~ bıMılaın orıreneral Marlo Ro. 
zam görcce1k..1erdir aıt.cıa Clııind ordu blmıı.tanh~D:ı, ile net 

. ' anllı ~I ~erai Vitto:-ıJ. Anı.. 
Liyiharun yıırm müstace1iyct ka broe.o da İtıaly.uı ce:n.eı kurın&y b.~. 

• 

ZOBRO'n~n İŞARETİ 
TYRORE POWER 

rarl ne umumf heyette müzakerui ~ Wtn ~. h"r !it; k:au. 1. 

kuvvetle muhtemeldir. l.ıı.n yen va:ı fe!erın.- b.&3 arruşlıcrdr '-ı•••••••••••••••••••••••••••"' 

Mevaianin en gıızel ve en çok bcienı1en fihni bir hafta daha gös.. 

tef'i'lcceKktirA: ARyncal :MBiıyük fedakarlık arla her 2 aicıemada 
ayni umanda 

PATRONUM 
alakadar eden fevkalade giioz.el ve cazib mevzulu gençlık 

filmi devMnlı matirıelcr 11 dea itibareıı • 



1 •-- Askeri vaziyet 1 __ , 
t8a$ a.ar .. rı ı mci sayfada> 1 net.:oe i'il& şarL.ar. t karş~a.şmış o.ma_ 

Btlml.Wıbe.c, e::< r A manJ.<ı.rın bu ha • .a.rındıan j&,Qfade etmış.eıdıı 'l. 
reketl<ıri sıras.c.ia. ltıg...ıı..t; Or-1.(ışur.ıc or_ 2 - Bu a fakı L bya taa:ıuzımda 
dulal'.ıııın ba.şkc>muı.auı Sir Auchwı ;:k bur F.ranıs z.aıa v8.41~ vermemış vrya 
o~. lıı;ı .. ıL uı -.Ura.ı. kend.~e. ve oın~ri>..:n son gUıı.kn"d1.: SJlıum 
r::n oopı..ya.rak. r...ıı.ıruzı.a. ... ı.ı. ık..~ ve llSM!a.ya. J lerındclti h.arokeı;lere on. 
saı1ı.as.nıa b~ ıırual.ırı, O~a. Rom.. hn da iştirnık et. •rm.ıı!rrtiır. 

1
(TaYATdOLAB)1 

ISlANBUL BELEDJYESI 
Ilı, ŞEHİR TİYATROSU 

T epebaıı dram kısmında 
Bu akŞam sa.al 20,30 da 

Yqadıiımız Devir 

İstıklal caddesi komedi kısmında 
Bu ak,am saat 20. 30 da 
tşçt KIZ melin asıl kuvv ...... r.~ı S.ır"'wıiA kıt ıı. VıiLcı., ikmcı LOiC a. İnglı z:er!n U. 

sının hududu ha.: c.ne ~ıkanr, ha1ı a aıım()ğuda.Jd durumlt.rle ue 1lg • .- o!a. -
uzun S:.rt. ı;ö.u.'lün dogu ıJc na.ıııda kA.. b ..... .ır. Faataıt, ş..mı:lı! k Uz:ııkdofn:yu ik.:ı. 
ın El .Ageylaya kad'l~ s:.ırerkeıı bu o pili.na bıraka~·" Avnıp;ı. ve Afr..t:ı 
kuvretlerdtn ~ ırmt<s olduklar. Baro!. .şlen.ne da.ha. fazı:ıı. elıwun:ye~ ver:ı. 
ya _ Halfaya • Soi!um S.<llr.s.noıık.! mesı so.n Va~-ıgf-0:1 I' rıişn~:('rl esna. 
Alman • i:taly.uı kuvn~tı.et ru d<'tN<: sında bcıırUlmhş b.r hlllkita.t ol<ıuAu 
derece sı~t::ma'arı ve A'manl.uın gl>zöı:rlhıe a.!ınt:"S'l bu ikinci noktanın 
~ oe,phesinde m~ılm s~uebier:e ço1. daha. z ya.de ~ene:-al R<ımnw!lin mcr. 
rnoşgul olmaGcııı. l>"rıı.be: Akdenız 68ha_ bale memale gari ı;elt imekl~ kuvvet_ 
sında da biltUn gayr~ ve enerjilerini l.eodlrdiii durumu:ı,:ı.>l :leı·ı ge:mış ol. 
da.ha. z.yade Gc.:ıe.31 Ramm-e in &eriye dufumı lc:ı.bu! etme·: da™. doA'ru o·ur. 
~ o?duh asıl kuv\etlere .aşe, Şimdi günUın IJU!"ı.ounnu tugLJz kuv. 
fGna.l ım.dde.er'Je t.a.ltvlye er ııoooer_ vet.ıemın Trabı!.Lll&lb lal.ikrune:ınde 

Baş, diş, nezle, grip, romatiz 
NEVRALJi, KIRIKLIK VE BUTON AGRILARINIZI DERHAL KESER. 
icabında günJ~ 3 lıaıe alınabilir. Her yade Palla lratuları ınarla 

mete h.asrederu balı& ıeçen gaha ile ,.~ dev.m ederek Gt:neral Tarihten sayfalar HERGÜN 
o kadar meşııuı ol2mam.a•r1 do.lay:.&ie Rommel ıcu .. veUer ııı bj bulun 
bu ~ bireı· b!rer ellerine? ııec;ir. Afratadan a.tmai.ı Ye Tunı.16 hududtma (Sa.$ &aracı :: ı del <Bat tarafı 2 nal .ayfadal 
mel~ be~ de mUmkUn o:mazdı. d:aJalllllılta le.$COt.ıQ1 ed!p etm y<-c .kler! Oeoç kız da şehrin ~ıdıne şita Ve?:' vam etmek iıtiyecekler Anglo • 

Qdlt yatın bir 2'.alJla..:ım blr hldlsea k~l(Y'etıi ~ıı eunekted:r ,''e ş-.md ye 1 maıc lıÇ!ll. Jtend.!&ln1 fed&va bazırdı. ııa.ı S&bonilıa.r da Uzaktark ha~bini tas-
olmıııltla berab.?: M!l da devam t-e. adar' bıl:rlcaç delıı. lnc.tlenm:ş o.an bu lJIU,1 ş.nn orı&y~ çı.kan m~hendls o . . . .• . . · 
mdtte olan bu ddrcUlnc!l Libva. har_ rneteıe buaünkü Ji.r•b.• aıtmda daha k.a.daır genç .e gilzel:lı ki, ııoz.er n.de fıye~Ln-~~!' çebare~ı kat~ netıc~lı b1ır binde .ke.ı-.d&ş~m b.\ŞkomutauJarın bu ~ b~ ehemınıJOetle keııdis!n göa. öYle derin bir ss!luc 6Özündıe öyle !ç'i denız urunar esı oldugunu bılme e 
mWıebıb1 mez.y.tlf."rınl bu sure~ k•. tenıııeıldtıedJ. br a.rz;u Yardı ki, o~u adeıta aevdi. o_ rİ:ne rağmen King Ceor~e V a\nıfı 
saca ~ ettJde'l sanm d gt>r one:nlı Bu meaıknin eeva.t>tnı ol.ayl.a::ın te. nun fehre ıe~etl suyun bir çolü l~i'liz ve Carolina ıınıfı Amerikan 
blr ndkİ41jya daha. ~em.as edrr.rt!z: vıall ve teee'6'11ı\n~ bLT.tkmıılt h C tüP. andıran kecd!. ıca b,ııı de zümrllıd ye-ş!lı eemileri.nin bitirileceği zamar.a ka-

Dördi.mcü L!b7a harl> nln b!r ncl tn21 müreeca.h:U. Pab.t, alda:ıma ıtı.. j b.r cmnet lto~ıne çeVlreoeğjne şüphe dar teh'lrkeye atılmaktan çekinecek 
&&tha.&ında. Geaer~ Romme!in ınallQb t.~ binlılBbe az ol:ın bir tahmin :.ıe I ydct.u. le d' 
bı1e edr'ememes .• ikwc. &Uhas ncı.a ..ıa ş!mıldıen dıe )Una IÖ'il<.me't: kab ld r: Kral delıttınlımn omuzunA eUnl r ır. . . . b 
bMı za.yiat.a uırr..ı..:lm.:ıltli. ber.ıber bil. İDc'liiz derı:z Vl? haV.l cu·ıvtY.ler:ıhn bJ;>otju; 1 .. Deniz ıtlerınde? anlay~ların u 
yWt ıt.ısmile mu~va .. yen ıer,ye çekı!. orta Aıbiend3de JLhver ııemı.:er:nı b.r -Tanrılar senen ya?'dımc.n ~n ! ı müıtalealarJ Amerık.a babrıye nt\ZI. 
meBJnan önüne g~ç!'r.meme.d, öy!e zan_ ~ı; bı6'lblara. utratmokla bulbet' Dedıi. ~n~ ·cız, bt"Yaz ve mce e:blae. rıının yakınlarda büyük deniz m~ 
ned'..yoruz. ld ufa.le tP.(ek tazt sevkuL ~wsıin S!c!lya, k!ıM'1 tarikle l'&p- a.n.ıo içi.nıdıeltı dal kadar lnet- ve güzel harcıbeainin beklenmemes~ icab etti 
~l lha.talıa.nndan z Yade İngil z k.uv. maldt.a. olıduju na.kllyat& mA.nı c?ama.. vücudwıu haC.!çe Pğerek del!1tan:mın j ği hakkında geçenleıde yapmıt ol. 
l'«'tlerinin bld.ıyet~ Haıı edJld.iı de:e. dıtı me:yduıda.1!r ve 1ncl.lu:er, Trab. ıöııılerın::n toınt? baktı: ıd v ~ ile -tecyyüd ediyor ve 
cede QCllt oım.a.m.:ısından ve ı){ın eciılen lUflPlt> ist'..k.a'llet:.n.ıie yeni iier:er.leler _ Sana bütlb t.altt.mle munffakı. Au-~lo Sa'bo 

1 
U k k · 

.tıuvve:.ı.erln btr kısnnuın P•oPaıı:u:ııda y.apnakla çok ı~ı~ olacı ı·~ı .ile.. y«, dilerim! 1 ~~ · . n arm za şar 1 • 1rn 
ıauvv.etleri olmasıodan ı11'Ii ge:m4 .ı. mal .Ş.:ermt B~•aı:I ve l\.ta.lt.a 1ı~·erı:;e -Fa.tıat. ~u ış be'ki uz•.ın sürec-eittil'! dıhk Japon f~~~a bırakmı, olma. 
O«ç.ı, yalnız zama.nımııda değll, d.Qha dayazımaık suret.ile k:ı.<ımen ~ ker.d tul _ İsterse b.T ımu- sUrsUn. sen. bek \arının .ebebını bır clerecey~ itada~ 
ook eski zamanlucia b 1e b~zan kuv_ i.çın ptılk snln olm&:ran dcnız ~lundan 11y~ml a.nlattyor. Şu kadar var kı, yeni 
vetıer.ın bU' ıcı .. ının: propaganda kuv. yaıpında teşeblXls et.eler b.le btıgunkü _ Feızla sürmemesi iç.n milınkün o_ Anglo _ Sakson gemilerinin yapılıp 
vet.ıe; , o;Sdl eder, yanı bir ord~nun, ıruvwıtıertlıe eaaslı &urer.~.! takviye .edil_ 16.n he!' ~ yapaca~ıml ı Japon filosunun anuacağı zamana 
bir ;c:ıtarun kuvıcı:.. bu gb b&1ıE:rdeltnıiŞ oıaıoatını un.:ıctmelcte hat.a oma.. _ HaUtln ın•ıt,s1"i v~ ıztır b:nı kadar jponl-e.rln bütün Uzakşarka 
Otlllll asıl kU7Vet oe propaganda kuv_ yan Rıcımmel !tııvvctı~.ne Jcarşı bx ~ey mfurikün olduğu kadar oa,buk kt>!imt>k lrn k.t b .. .. d·kı 

1 
hı 

ve-tun ı. lves ıe e1de edilen itlbarl ye_ ya.pMQll(Va.cıak.lar. üst.et.it onun te~ı. 1i ~mıdr. yayı a a ugun goster 1 er z 
k61'.dıan ibaret ü 1Ur. Ancıık ba kabil mulcabil ta&rrı.ız aehataııu ıirmlş o>a. Dellk&ıılı adam ı.st-'!Jı, verildı; para devam edecek ohr~a. Uza~şar~ta 
kuvv tlıertll bei1enrn neıı·~eıeri ve~eb L <'alc'ardı.r. U:ııa~do~u vaı:..yet de yerıt istedi verlldt· ıee.?,.,rı bile ca.lıoıldı, yeni biır Asya alemının dogmasıle 
~ .hususunun br~ı tara! komuta. İn4ıi!ız tuvvet.rer!n!n şimali Atr.ka:r• M.l ~eli. bir 'büyiilt har..neye topJanJı; tehlilten'in önle-nrıbilecek. halden çı
nının hilviye& ~ şahsiyetine baaıı oL &'eimE'~ lmi:.Aıı vmnetlıtlnr. göre aooıra or.aıda..n ıı.•mlt.'.H,e yamaçlara, ya tup çıbnıyacağı da ayrı bir mcsc.. 
dutu da urıutulmamal:dır. lr.anaat'enic odur. iti eter Blrl~slk A. 1 maç.lıarda.n batıc:ı. yamaçlara uıuldl; 1 ledi • 

Bu dilşüncem ;,il teıyid edd:>llecek o_ menltalılaır. haıurı.ımaltta. o::tukl.m bwılıa laft'ıl.a, Jtayııak.taıı Berga111.o1ya r. 
/ 

"? 
1 

I 
ıan DOktalar şımlardır: ~ be' lusmmı t)~ bumu - k.adaa' o.en yukoe.'t .it he an &»zöııüıı<lc &kc~fft. UA.fakl 1-9il 

ı - Tobruk cenubundakl llk tevak. Kızıl dıfDz W.l'ildle ,1me1ı A!ı"kaya tutular.ak. ıl«lde daha y~ bir not. 
tufl&Tı 111ıeırine İngilizl8'r Or~arttan gôıDıdenneldene b}Cill&~rl(l Tra'-!usprb ta k&.rn.ıYa~ çe ... '.ue bes.J>lar y&pılaı. 
yeni tıuvwıUer g~tirt.:nl.ş:3!', bunun lçln w~ tfenın ettittce:ı:ıuı bil' Yed. &ene, y~ ki.$, ,ec..? ııWıa\irı çaı~!.J •• 
de Abnanla.nn tm.a bir müddet eYVel t&aımE ~~i Mr Dl8-0f'r<\ oıat"Sktıt. ~ Mqlm ıeımee:nı u~ &A. 
Roltı>n.ıtı ıen '~kl~u·.ş Te onu tak\. He~. Alımlllt.rıa m~..ıef:klerl şe.llt dar d«.n bıul't&.ıe bekıed ıene deiıunlı 
ben de ık.le dol.ay:s'le ~ ceı>hes nıde ~ Bo~ Jleri h&ttJt..,f.inl da eevcWııııDe u\afm&lt ıç.n or.da.n da. 
muva.k1lcaıtıen ı.esrI'\13 h&rekef~triDJl bucUrılerde durd1Jt'Pb11'7lı:rııe bu nw.c•- ba. d«.n bir haıre~ dU}'Ul)'Ol'du. A. 

Yunanistan1 giden Kurtuluş 
vapuru karaya oturdu 

d\lrdurul&ıc&luu llA:ı sunfJle Sovyet ramn Wıliıkell dUw. b artıea.ktrr. ar.u.ç a.y 300r:ı üç tar.af da vıaıa. 
mt*&bn t.arruzunu tahrik ec:lerek bin. K. D. ta erecdttt. Oeoç Jtıı p.Ienln en )ılk.. ~· Vap~r bu. lt&za ~erine d.eıjıal 

Toz ve kesme şeker fiatlarına 
bazı zamlar yapıldı 

ae'k ......,,na çı.ı..ı ı: ya,klaşa.u au ;poJ.a.. Lıma.n Rtyasetıne tel•ııde tehlılted.e 
rma. \-e aı 1oıwıa baktı; ıenc müheıL °"1uğunu bildirmiftir. Mıntaka Lı
dia de auJUD aon uç.ırumd&n AMıl ak... I man Rei.liii bu vaziyet karııaı~ 
Wım ~Ol"; 10DT& nıer-eclen akıt. da BW,.iWere ve Çanakkaledekı 
~ lbımceıdClnib heaab~ı~~'.~'. -:ı:: gemi tturtarnıa k.ısrakollatınıı hadi. 
aNJlılt yoruklu Ye aşını .._........ ..... . ıı._ -b · ç kk ı 
)lniıı en ıy.Wtsek yer-.ııdeki .,ene kızı eeyı na er vermlş ve ana a e • 

,._.._il ı -.. _..,_.., 1 tıa. mmococu .,. 6Cfıllta:arı nea. l'l!Rld. D«ln derin Jç!ru çElttı. 16te te_ den aHoru İstanbuldan akşama 
t*er aatlfl ela ya1aklanmı,ar. Pan.. dinde -.-il' yslerl1e mevcud ıeterle,. aıeienlepbel\ oep onun için bu sıkıntı. doğru uSarosıı ıtahlisiy-: gemileri 
car ıstıhıaalile menul olan çiftçi • rlruı ~ ~ !llik.tarlarmı ve bu. ..,. ut:ıa1WDıştı; )'edi yılın değıl yet_ vı&." a mahalline hareket etmişler -

mızı. "-·- v--lle ıle fa·-lalandırmayı lund1*M 7erlerl ~te~ beJanna.. mlf} yııın, yedi yüı: yılın ız~ırabuıı çek: dir. <ıKurtulut» ikincl defa ((hBtı-
•uu .-. 7u mııeild 2!/l/" .. " ,.. ......... -ı... ... ···"-ü Dl&, ytDttlnil taşau$tı; yUzU ~anmıştı, d' h' l . .. d · 

da mütale& eden hükUınetin ıeker ~ va·-- •"'• aıtşa. aao\alrmuı &NJ;Jnda aklar ı;örUnü30TdU yonı:zıı ıye ır te sız ııon ermıı 
pancarının kıloaunu mıntakaaına ;.:-= b'::ı':=~ =:: :~ U\k::cı ıı.,t.e hepsini m.ağlıl.b etm şf1 ve ve bunun üzerin-: Trak vapuru da 
göre 100 pua, 11 O t1ara ve 3 ku- bııbiJ.biıe verec.Klerd!r. ım.ıııaffer olm.ut..u. Bu kadar tıf)Ç vıe .bir fen 'heyetile beraber ıaat 14 te 
ru.p ıb1i.g ettiği anlaıılrn~ır. Hü _ 3 _ 20/1/94l aawhmdır.n evvel Sil... b(lyü!t iıaıi başarmak ona yalnız r.evlnc vak'a maha!Une gönd'erilmiıtir.Son 
kUınetİın teker üz.erinde aldıiı ted. ttmıe okJl)ta nealls müşterikre teıJ m ve .Ctibar hialeri detll ııurur da verJ. defa olarak •chli\ce azalıyor tek -

.-.IW-_.lr. ~ öcüıııdıe yauw.çlar, bayırlar e_ d 
bır cumlcıiinden blm-i olarak mali wtra ,....--_:&l'aı ;,eırimoe enlr.ed11m.13'e. tiJml4, ~« U.t kat olmust'u. Suyun !inde bir te .. iz ~~ alııunışea a 
vaz yctı yübek olmıyan baMtın rek Mtıcı elinde blnı;ş olan fe>ke:-lM, aıdmı ~oda ı..ast:ı. tanı.fa akmak ve ali'k&daıilar gemlnln fazla au al • 
k.iiçu"k çocUklarına çok ucuz bedeL .-tıcı ıtlııreixı.da.n nrlleoek beyanna_ -- _,_ 18tıemıe~·lşi neıt'cesiz kaJ_ ma.sı ihtimatini ileri ıürmekte ve 

meye dercıolunae&"rr. .,... ..... ~..,........ ld 
k teker verilmesini temin edeceği 4 _ 20111942 a.bahırıda..'1 t\Ve.! sa. ~; dStoe a.k·vordıl: ;s•edili yerden bu yii:ııden akıbetinin meçhul o u-
dc öğrenilmiftir. tııknı1 v. m(lşterlıtlne ht.•Jhn e<Jilm.ok istedı1tl şekilde akıyordu. ğunu ııöylemeıltted ırler. 

Milli korunma kanunu tbıere yola cıkan!m:ş yani bayiin ~~in. Genç adam diflef'ini ~t: yw:ınıkla_ K tuluf vapurn bu seferinde 
den ,..a.--,., ve '& ... t m""'~-· elln""' na1· rJQl ~a doğru uzattı 't'e bai•rdı: ur . k .. .. -'-

Başvdld:Iin grup umumi heye -
tınce 'yi karşılanan. bu beyanatını 
müteakı'b nımıameye geçilerek mil 
li ~orunma kanunun hükumetçe ta
d li '3tenilen maddeleri üzerinde 
çal .şarak bu babda bir proje ha -
zırlamı1 olan Parti gnıpu komis • 
yonu mıubataMnln müzakeresine 
goç lml4tİr. 

Maddelerin birer birer okun -
maaını müteakıh gerek projede ve 
gerek ccılbahl mucibe mazbata.in • 
da.kı esaelar ıeislilcçe kül halinde 
umu...,.i heyetin reyine arzedilmlş 
\'e t>u e-sU!ann ittifakla kabul ed~l 
rJ ği &nlatılmıttır. 

* Bundan ıonra ~iıehir meb'usu 
f..ının Sauiit'ın. vaktile kaldınlmıı 
olan tc!hir ve k.aıaba mubtarlaı ıle 
tdare m.cdiai müntehab azuı bak. 
L:-:nıda Dahiliye Ve-kilin.den müta • 
lra eoran ve ruznameye dahil cılan 
\altriri okunmu,tur. Takrir .. hibi. 
mıın ve dah.a •5z alan bazı hatib -
lerin mütakalanna ceva.b Yeten 
Dahiliye Vekilinin de dinlenme • 
.ı.nclen sonra l,~ mevzuun, teıkil e.. 
dilec~ lit.r Parti komisyonunda 
incelenmeeini teklif eden ve Dahi
liye Vd'.c.ilince de muvafMt ııörülen 
tabir umumi beyetç~ kabul edil -
mit ve ru:ıınamede başka madde 
ohn.a.cl ığından celseye M>n verilm.it
tir. 

Allh.m, 20 < A.A. ı - Bap~tcetten 
tebl.Ct OOJ):nletfr: 

1 - Koordlusyo.wı heyetın.1n 263 r.u. 
mm-alı ıa.ruue ve memlekeıteb eet~ 
mevoudlDU teab't ma\ftdile bu sabah.. 
tan nıhNn •er alım n •tmu mene. 
dıitmlf V~ JDO'ICUcl eeJcer'.eır be'Jan& talt 
~. 

2 - ne.atkı ~ e4• bUtla la&. 
t:el ft han PhlMr ıe/1/Mt 8alt 
1111111111 .... ~ ..... dUtkb, 

,.aau-v •· ... a. -~·ı .,.. ... • - Yedi yıl, ıa.m yedL yıl beni utraf. 200Q ton yıyece efyası g~urm~ 
mamış oı.o şekeırl,,..r müşteri.ye v.ırdıtı ...... _ . ..,,,.. .. A. •..t .. ·'-"' kıı-..ı. ılb! •T- te ve vapurda Kızılayın mume.aaıl 
ıüoü tAıılcib eden Rikıüıı e.kşaınm:ı ta. -'-YA• .--..~ 9 ""' fil'MM" u..,.,.. s d b ı k 

~-ı A ~ d · ,_.....,.., ... aell""'--·nl leri Feridun ve amı e u unma • ciıaır -... m-..ae ~ yazı.ı eelu'!dı! ayrı .._..,.._, .. J~•""' 
bl.r ~ lle bildd'i:ecf&(..:. Garıb feY, su ni;ln akmıyor? Nfçln tadırlar. Bundan ba~a ondan faz.. 

5 - Tl.iı1tJJe ~ f.abrıtalar: eno. durdu? Genç adamın ıözlerl d~h..setıe la tayf aeı olan vapur Rıdvan kap.. 
nlm ~n f&b.•ıtalt.•ında veya em.. b\b'üdU. Uataiara ve amelelere emirler teının idaresinde bulunuyordu. Ma-
:ıınddtl depo!a.rda bulunan ~erler be. W!'l'dl: Qfnoolc eeyler yaptırdı: her ca. .. •v· • T ·ı 
Y~ t6bi delildir. reye ba4 vurdu. Fa,"lias: görUlmeı:U lUınatına muracaat ettıgımız avı -

6 - VErien b .... ıa.nnamel'!'r 7erlerın. U)kuruzlı* açlık 18 tmidlillllt içinde zade gemidHk fi~cti vapurlarının 
de ltootrx>l edile.:S: ve be7aıın.ame vu. 1)111>ıııdı; ~uıdı; sı aortta bu ıa'ıral>a beş alıtı .ene evvel ba~tan apğı 
meıert JAzım ıeldlti halde bel'ann&.'118 ve ha.YaJ inkısaruıa duar.amadl; kel. i!endiğini ve seferlere batlamL 
vermed.'ltleri vey:ı. bey~:ınıam0 venp te ~ol uç.qruın1an aşat v:ı attı. yen l ...1_ • d'I i t 
mevoudlc.ını nob&n l&Ur'dlkı..r:t an.. Genç ilcız bunu duydutu zaman t6 daın evve teıuar ·~~rta e ı ın' o 
lafl!iml.aırın icab edflO Jttln.l:nde mllıt ıdllSldan •rıııldı; yıkıldı ve defüdl; dujunu beyan etmı1tır. 
txınmııD& tanunuı:ıun 4156 numaralı kend~llli ylJkseoıc kulenin en yüksek Kıızılay l.stanbul depo müdür • 
Jcan\Dla muaddel 85 Jnci mıaddeaJ nıu. OOktasırıdaa boşlu~.ı fırlt.tı. lıüiü dün eaat 19 a ltacfor vapurdan 
cibnce v&U ve k..i.ymakaıulara ver.ı.en Onları 7an7&na V(imdü'er; kır.n b3f hiç bir haber alamamı1 okluğun • 
M!AhfYet dal.res!nde arama J&p:?arak ucuna beyaz, 1elfkanlının be~ucuna 
eSer um'lktanlan teabit edilecektir. tımusı ırttl f:d.lnı fttiier; ıün~rce dan merkeze vapur ve e~~lar halt 

7 _ Şetıerlıı tekrar uLışına n\! va. ~ onlara aflad•lar. kında malumat verememıttır. 
lc!t mOı;&ade o!u:ıacatı bllA.lıA.'"e bıldi. cA.c öldtıren BUYU• kurba.ı ver111nct Vaziyet fen heyetile birlikte 
rlleoektir. lntWa ırele!ı b!r C&flA.Var gilai yola ıet. vaa mahaHine gide.n Trak vapu. 

------ eli; eetıre atıtıld:: ıü~ ftdanlcmı su. dönmeeile daha eaaalı au • 

Kont Ciano Rom aya ı.me.ta ~·· :::"anlatılacaktır. 
d:sı.ndU Net: Jllu etsane,oı B•ııama. mUaesı. 

U •• ~ aOdftrU Osman Ba7a'l1- Sea V&Qflt 

Rcıma. 20 CA.A.> - ttab'a ha11c~ nCı 81111 eıbn esmeden •ıaraıic renle. 
ııMm'1 Kıırıt Cian'.>, bn 1&ba?ı B utaoeete ~ Kit.beta buı:ıun .,.,, O<* g~ 
den Jtıoma.V& ;re·.ın:tttr. btrbııe etııane ıhı.. nr. Pn>tN!h' SfL 
-;,a.-.ı----------•-., he.t'l thıver'ln de dd'tt ııbi bu ebene.. 

nelfr em& UJOOrm!\ del!k!lr; bir h&dl. 

.All1ııll'a. 2t <A.A.> - Son ıeıen ba. 
beden .are t.an:biy~erln Kurl1LU1UJ\ 
,....n6 \!Vdıtl&n ft Vll)uruD turtM:J. 
m88l fıçlıll r-nı bl1tılın tedl>'rleriıa tat. 
bitmı& bafelıa,ndıtı bılldfrllırıfttedir. ta_ 
8UlC& M11.i&t v<*. vapurun kurtarılma .. 
• imtim w.ntır. 

let.n .. ul lııerueı ~ dae'anır: yalnız M.'!..lt muhaJYilesl 
hait ~ bir &&n'a.t e98l' haine p_ 
•ı-..:..ti. •ıııH2 otdlt _ tap&nıf tıa.tıan ,_.._ 

QU•D 

~ve DP&llll 
ı.aea l 8WUD 11.23 
~ew-T•lr lMOolu 132,-
bl~ ı•...... 12.89 
.:ıtoltMlll ı• ..... ... 30.'15 
Bir &*° Jaa 31.TS 
24 --"* bir .... 
lk1l1oe ~ 

,. 7~ - 'lldr ... 
..... 1 ............ ıuı . .. 

Devlet Demiryolları işletme U. M. den: 

Mu'bammıl!m bedeDlı (13735) lina. oJıa.n muııtem eb'a.Ullı <DOO> KJ, Kur. 
tmı boru (2/2/llMı) Pazartesi günfl aat <15,30) an bet ba.çıattfıl; ~ oı 
dıP.rpafllda oıa.r b1n.aıR da.hllindelld t.om.l.ayon t&lafımldlaD O.palı •rf ~ 
IBe ..aıı. aı...-tır. 

Bu ıte 11.rme([ llılti,.etıleırin (1038) J1$ US> Wnuıll'1* maftldtM tıllDI.. 
nat nnuntm _.ın ettlti \WikallarSa t.eldtftl9rJm ,,...4wti marftlnm ..
sin __. <H,38> oıı clört oWr& lr.adN' ...,_ _. ZW» W&1iilllll ... ..... au 1'9 9111 tartnaıneler lılom~ PMU1I OlıMS dt!tılmJctd1r. (411) 

.... .-.. tabrıJı.a ve Jm2.iltha:ıe. ~ .. ..._ ____________ ~ 

Askerlik işleri 
Setimiye Tüm. Askerlik Dairesinden: 

l - 330 ye :131 d~urıll'J ıht.ıyat. er-.t t&lim ınakaadıle ailAh altmA a 
caJat.r. 

2 - Bu dotumlıılardau H&ro tıanaYll. Ölçme, Kim.Ya, 
o& aoıtıarma "1'&tıa toplanma ıı.tnı. 21/2. KAnurı/942 
8,30 dur. Yer!l k.ı.yıd!ı bulun.an .-ıer yerli ~e. 
kıöy 1'1b&ncı 41ube.slrı11 ınürac&a~ ede.:elcl«di11. 

Demil'YI) •. Hava, 
C&cş.vnb ı ıünll 
yıWcwıcııa: da 

3 - Bu dıoiumlularda':l dlter blitün &Dı!l&r mensub'arı eırlerıa f\lbel 
tq>l.ana ıtına 26/1/942 Parı.arkıılrl ıilnü a&at 8,30 dur. Yerli kayıdlı b 
tlı8ll erler )"erli eube~erıne. yabancılar da Jtacbköy yabanct a•erUk 
~ awüracaat e«ne:tdirler. 

4 - Bu doiıım.lu'arda':l sabtl&r celbedilmlyecelcler nden da"et edilm 
~. 

5 - Şubelerde toplanma Pünlnınde d&fttıe icabet a'..mlyen:e!" hakk ndA 
kerli&: ka.nunun:.ı:ı madde! mahsıw;.aaıne fatıiınaden !laklarında kanuni 
tnele ft oe2la ta.t1>1k edilecektir. 

6 - Bu 1iAn umumi davet makamına kaimdir. (11'39.1.11!0 

Sümer bank Umumi Müdürlüğü,1clen: 
• 1. - Ba.n.kamn tara.fırı.dan turu.lrnalııta olıaın tabrikalnrın demlr 

cere -..e bpılarırun imalinde kulJlllnı.lmaJt üzere 30/30 lli 50/50 
eb'adındıa. ~bend ve te demlr.ne 1htJyeç V'ardtr. 

2. - KöııJeıbcnt ve t.e demirlerinin boyia.rı 2 met.reden kısa oını 
metrede birden fM.l'll de tk buhm.mamaık ~ ftWe. paslı o~nrna.k ıar 
yapılaıaaılc teklifler k.abu. ooınıceıktir. 

3. - ntk.11fler 2811/942 tarihine tesadüf eden Çarjambn gunilne it 
AnJııa.reda. Sümerbantr. wnumi müdürlüğüne, İste.nbulda Süımerbe.nlt 
besl:nde taa.Uyette bulunan Sümerbenık satıoolma ve nakliyat müdurl 
tine tewtı o:unacaktır. 

4.- Baoka tek'Uflerl naun ltlbara a!maıkta serbestt.ır c35Cb c47 

-ı•GasitE *' BAJI R ASI 
bçtlk llsarruf hesaplan 1942 IKRAllYE PLANI 

.._tosr BR: 1 fuba'9 t MaJll. 1 AIUllCıol. 1 Wnoltetrin 
ıarweıtıadl J'8Plllr. 

1942 ikramiyeleri 
' l eılft 3000 Llrala - IOOO- Lira 
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Soo P-. Matlaual: Nepi7at Mlcl•&ı ~ ~ 

SAHiBi: A. F.krem US~ 
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