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Parti Grupunda A.._erikada 
, Muazzam 

M·ıı· K K Hazırlıklar ı ı orunma anununda Yapılacak · 
Yeni Değişikliklere Ait K 2~_-~2 Yas Arasındak! 

A • an un Butun Erkekler Askerı 
Layıhası ittifakla Kabul Edildi 

h.umt Yaziy!!"l 
Hakkında Sualli 
Cevaplı 
lir Konuşma 

'apoan, tetebbilail elinde balan· 
dardata içJ,n ilk atucla lnsiliz ve 
.Amerilran donanmasına kartı bazı 
mıwaffala7etler kuaDDUftır. Fa· 
bt timdi. Pasifikte lnsiliz ve A
merllam donanmalan mil•terek bir 
plln ıfabillııcle harekete aeçmiıler
dlr. B• hareketin neticesini ıör
mek iciD hic olmusa 15 - 20 cilD 
lleklemek lbuncbr, 

Ankara, 16 CA.A.) - Cümhu -
riyet Halk Partisı Meclis Grupu 
umumi heyeti, bugün 16.12.1941 
de saat 15 te Reıs Vekili Seyhan 
mebusu Hilıni Uran'm reisliğınde 
toplandı. 

Ruznamede ilk madde olarak 
Milli Korunma kanununun 14, 55 
ve 65 inci maddelerinin dejifüril 
mesi hakkmdakı kanun projesine 
dair daha evvel teşkil edilllllf bu 
lunan Parti komısyonUDWlfD maz 
batası vardı. 

Celsenin açılmasını ve geçen 
toplantıya ait zabıt hulasasının 
okunmasını müteakip komisyon 
mazbatası müzakereye mevzu it
tihaz edilmif ve söz alan birçok 
hatiplerle ilgili vekillerin beya -
natından sonra, mazbata ile bir -
lilcte maddelerde tesbit edilmiş 

PuU lftlP1lDUD dtlnldl tonlım· bulunan esaslar, reisltkçe umumi 
il. Zel&erlga SBRTBL tllma J.tkanlık eden Seylwa heyet reyine arzolunmuş ve bu 

mebua Hilmi Uran (lonu aa. 2. ao. 2) 

Hizmete Alınıyor 
• 

Roosevelt'e Geniı 
Salcihiyet Yerilecek 

MUl\LA'DA 
Zelzeleden 1,009 

Ev Yıkıldı 

r "! .............. 
~alezyada f G~I. lo!? 1. Borneo'y 
ilk Hatlar Dıyor kı • Dün Aske 

MÜTTEFİKLEAE GÖQE 

Terkedildi "Antlo. Saksonlan Çıkarıldı 
Hong-Kongda Kowon 

Yarımadası Dün 
Tamam en Boıaltıldı 

Yeninceye Kadar 
Haa bedecejiz.. 

·~Japonya Uzun Bir 
Harbe Hazırdır., 

Hong - Kong Ja 
Topçusu T araf~nCI 
Şiddetle Dövülüy 

Şehirde Çok il 
Bir Y CllMJ• Çlldl 
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G u LE n Göz LE R ffiilli.Joeoi 
ı~on1un 

No. 29 
- Sana bir mujdem var, yolda bir 
s m ıle taru3tım. (İvanoviç) iımin
b r Rus. Şu eski asılzadelerden. 
a y ptığı bazı resimleri gösterdi. 

( dden beğendim. Senin bir resmini 
tırm k istiyorum. 

Sabh nın gözlen bilyiıdil: 
- Nasıl? 

Saav nin kaııları çatıldı. Sert nazar
babasmı dinliyor, Husrev paşa ba
aalladı: 

- lstedifim cibl, ıonra bu huıus
konuşuruz, z ten hemen baılıyacak 

. Elınde baaka iıler var. 
B h ye guldu: 
- İlahi ağabey, hatırınıza neler 

r, ne tuhaf fikirler. 
- R ca ederim, benim işlerime ka
mayın 

Saliha d lgm .• Suavi yavaı bir ıes
ıııldadı: 

- Kabul edecek miıini' 
Genç kadm duymamıı ııibi yerinden 
ktı. Hfisrev pa11a hırçın: 

- Nereye cid yorsun? Rica ederim 
tur. Adeta ne11en kaçtı. 
Behiye yemeği söylemek için dı
n çıktı. Suavi ona takip etti. İki
de odada yalnız kaldılar. 

Hiisrev pasa karısını dizlerine ça
lı ıyor: 

- Gelsene, beni biç mi aramadın, 
nizde tuhaf bir hal var. Yoksa 
felilret mi oldu? Doira söyle. Ke 

1 nasıl? 
Sal ha gülmiye çaheıyor: 
- Hiç bir ıey yok, sizi temin e

m. Yalnız bu resim meselesi bi
canımı ııktı. Luzum1m bir mas
Sonra, nasıl? Benım portremi mi 

at .. .., ...... cak, yoksa .... 
HusrEN Pa§a neşeli: 

- Beni dinle yavrum. Evveli, ıo
da herkese gbsterebilmemiz ıc;ın 

run giy!mll bir portreni yapacak. 
:Ayni zamanda benim istediğim cibi, 

mavi atlas yorgan üstünde, senin 
lak bir resmin! yapacak. Hani ma
denizin köpükleri arasmda doğan 

(Venuı) gibi. Ben ba resmi hayalim 
aylardanberi yasatıyorum. Resim 

t kten sonra, onu en gizli bir yer
en kalın örtüler altında saklıya-

tım, bnunde her ak,am secde ede
m. O artık maddeden kurtulmuş, 
men muhayyel bir SalHıadır. O 

ı cansız ilahelere benzer, önünde 
det edilebilir. Çıinkil cörmez. he

yanJan işitmez ve kaçmaz, dalına 
pi k ve her an karşımda ve yalnız 

dır. Onu benden ba&ka klınııe 
rmıyecek, onu senden, o resmin sa

h nden blle kıskanarak saklıyaca -

Yazan: MEHMET ABUT 

- Nasıl olmaz? Dedi. mademki siz 
istiyorsunuz, tabii, tabii" . .. . ..... 

Gece odasında, ihtiyar adam ona bir 
yığın, acayip rcsfmler gösteriyordu: 

- Bak Saliha bunları yen.i cetirt
tim. 

Evveli yine yaşlı nazarlar altında 
bu çıplak vücutleri seçer gibi oldu. 
Sonra germeden baktı, baktı. 

* * Salon mavi bir ışıkla maskeleniyor. 
Suavi, piyano başında, Sal hanın tus
lar listıinde koşuş n ince parmakla
rının hareketlerinı seyrediyor. Oda
da Kemalden başka kimse yok Genç 
adam büyük bir koltuğa ııomülmtiş, 
arkası Saliha ile Suaviye doniık, şö
minenin karşısında gazete okuyor. O
kuyor mu? H yır, nnzarlan sakin a
levlerle yanmakta olan odunlara sap 
lanmış, dalcm dalgın bakıyor. G8rü
nüşte yalnız odun çıtırdılarını din
ler gibi gözleri yalnız odun alevlerinl 
seyreder gibi. 

Acaba ne duşünüyor, küller ustüne 
yığılan ateş kümelerinde ne arıyor? 
Yüzündeki çizerler nazarJarındaki ma 
na hiç değişmiyor. Koltuğa bağlanmış, 
bir mahkOm gibi hiç kıpırt\anmadan, 
gazetesi kucağında oturuyor. Kimbl
lir neler düı;ünüyori' 

Su~vi. y;va; Jİılı: 
0

bk sesle fısıllladı: 
- On eündür sana hasretim, on 

gündür başbaş:ı kalıp konuşamadım 
bile, adeta kuduruyorum. 

- Biraz kendini idare edebilsen. 
Baban mütemadiyen soruyor, bu ço
cuğun nesi var diye? Ona karşı c;ok 
hırçın davranJYorsun. Suavi sana yal
varırım biraz daha yumur;ak ol. O
nun yaşını ve sana olan muhabbetini 
düşün. 

- Sana diyorum, ondan nefret et
tim, onu kıskanıyorum. Eğer bft' ya
bancı olsaydı. Onu çoktan bofacak, 
cebertecektim. 

- Suavi, böyle korkunç şeyler söyle 
me, Senin öyJe iyf bir kalbin var ki t::i 
lirim, bunlan dudakların söyliı;or. 
Ona karşı• kalbinde, yalnız muh:ıbbet 
var. Hem ••. 

Suavi asabi bir hareketle Salihayı 
susturdu: 

- Kafi, onu bana karşı mı müdafaa 
edeceksin? 

- Hayır müd:ıfaa değil, haksızsın. 
f Arka11 var) 

RADYO 

TAN 17 1" - !l41 

Ekmek : 16,5 .. : 
Francala : 27 

Üniversitede "iKTISAT Lokantalar~aki. l:IiffilUlitdl 
Gu .. Nu·· il o·· y ld YemekÇeşıtlerı BÖYLE YAZMIŞLAR: 

Yeni Narh Bugünden 
İtibaren Baş l ıyor 

un apı 1 Dört Esas Ü zerinden B~u~::gi~A~ır07~~i~=~a lüz~'!~~l:~ 
faz.la ehemmiyet verdiğim yok,,, 

Buğday, arpa, ç vdar ve yut t fi
yatlarına yapılan zam karan dün vi
lftyet ve belediyeye bildirilmiştir. Ti
caret Vekaleti de ekmek narhınm bir 
fıyat te bitinden ib ret o1du unu ılerı 

sürerek bundan ,sonrıı narhın rıvat 
murakabe komisyonunca te bit edil
mes nl dun aynca belediyeye bildir
miştir. Bunun üzerine belediye iktısat 
mudilrlilğil ekmek ve tr ne la n rhı
nm koç kuru yükseltilme ı ve ekmek 
çeşnisinin ne ekllde de ı mest Jfızım 

geldi inı bir rapor! fıy t murakabe 
komisyonuna bıldırmıştir, 

Fiyat mur kabe komi yonu dün ak
şam geç vakit bir toplantı yapmış ve 
bugünden başlıyarak ekmek fıyatını 

16,5, francalanmkini de 27 kuruş ola
rak tesbit etml tir. 

Ekmek çeşnisinin de blraz'<leğlşti

ri1mesi lilzumu görUlmü ve ekmek 
nemi yüzde kırka çıkarılmıştır, Ek
mekler yine 950 gram olarnk yapıla
caktır. Lokantalarda bir ekmeğin dört 
te bir parçası için 4 kurua verllccek
Ur. 

Francalalık unlar 
Francala yapmak üzere hergün ve

rilmekte olan 25 çuval un kfifi gel
mediğinden bunun 35 çuvala çıkarıl
ması istenilmi tir. Toprak mahsulleri 
ofisi bu teklifi tetkı~ etmektedir. 

Mahkum Edilen 
Vurguncular 

Kömür vurguncusu Samntyada Yor
gi Deryaoğlu 50 lira para cezasına, 7 
gun hapse, 15 gi.ın dilkkAnınt açama
maya, Kapalıçarşıcla manıfnturacı Mı
gırdıç, mııkaracı Hnyko, Ayaz.ağa kö
yu nde bakkal Ömer, vurgunculuktan 
25 er lira para cezasına 7 şer glin 
dukkA.nlarnu açamamağa, Baltkpaza
rında Yeşilbursa pazarında Nesim 20 
lira 80 kuruş para ce1.asma ve 7 gün 
dukkanrru açamamaya mahküm edil
miştir, 

Beşiktaşta Halit ve Recep de :fazla 
fiyatla hurda çivi sattığından tevkif 
edilmiştir. 

Diinkü toplantıya iştirak edenlerden bir grup 

Tasarruf ve Yerli Mallar haftası ı için alınacak çarelerden bıri ve önem
münasebetiy!e İktısat fakiıltesinin lisi bütün n:!ııetçı>, elbırliği ile, nul
haztrladığı "Iktısat gilnU., dUn üniver- ti tas:ırruf dustunmu tııhakkuk ettır
site merkez binasında saat 16 da ya- meye çalışmamızdır. Fakat tasarruf 
pılmıştır. çaresinin de faydalı olabilmesi için o-

Talebenin söylediği İstiklal marşın- nu dar maruıda değil, geniş ve şilmul
clan sonra rektör Cemil Bilsel bir a- IU manada almak, bu geniş ve şümul
çış nutku vermiı; ve ezcümle demiştir lü manaya göre tatbik etmek icap e-
ki: der.,, 

"- Tasarruf ve Yerli Mail r haf- Tasarrufun geniş manada alınmasını 
t sı milli tarihimizde başlı başına bir izah eden profesör şunları soylemlş
harekettir. Bir harekettir ki her yıl tir: 
genişliyor, kendini daha çok duyuru-
yor, mılllleşmeye doğru gidiyor. Mil- "- Tasarruf ilk bakışta hatıra 
ıtıeşmiş her dava başarıltr. Bu da geldiği g•I yalnız para biriktirip sak
bnşanya doğru gider." lamak değHdir. Tasarruf herhangi bir 

kıymeti li.ızumu nisbetinde yerinde ve 
Rektör Maliye V.ıekillnin tutumlu- zamanında iyi ve faydalı bir surette 

luk ve Yerli Mnllar haftasını açar- kullanmak demektir. Bu bakımdan 
ken söylediği rakamlar üzerinde dur- bir milletin yükselmesi ve mlireffeh 
muş, dünya harbinin 3 üncü yılında olabilmesi için millet fertlerinde, za
olduğumuzu hatırlatmış, 914 - 18 har-
binin üçünci.l yılındaki durumumuzla manda, kudrette, servette, nlhnyet i
bugünkü arasmdakl farkt bellrtmiB, radede tasarruf şuurunun insiyakileş
bugün İsviçredeki durumu ve aile ba- ıniş olması iktiza eder.,, 
sına düşen yiyecek maddeleriyle bizim Profesör çalışan bir mllleUn neler 
yediklerimiz arasındaki farkı anlat- yapabileceğini Asya milletlerinden bi
mış ve bizim cennette yaşadığımız rlnin tarihini izah ederek anlatmış ve 
söylcmisUr. sözlerini şöyle bitirmiştir: 

Rektör, iktisadi kalkınmayı ve tu- "- Görülüyor ki, fertlerinde mllll 
tumluluğu bir mlllI kalkınma davası duygu, sönmez bir alev, vatan sevgisi, 
değil, bir milll korunma davası ola- sarsılmaz bir aşk, zaman, servet, kud-

İki Tramvay Aııasında rnk almamız.ı söyliyerek sözlerine son cet ve iradelerini kıskançlık ve ölçil 
vermiştir. ile kullanmak ihtiyacı bir meleke ha-

Ezilen Çocuk Bund~n sonra B. M. M. reis vekil- line gelmiş milletler harikalar yarat-
Dün Topkapıdan Sirkeciye gelmek- !erinden profesör Şemsettin GUnaltay maya namzettir.,, 

te olan 38 numaralı tramvay araba- da. bir söylev vermiş ve harp içinde bit' 
sına aksi istikametten asılan İhsan i- Sözlerini alkışlar arasında ıren 

Tahdit Edilecek aoYLE YAZtLABtLtR: 
"Ho~ benim zengin bir evlenmeye 

değerinden çok eheınimyet verdiğim 
yok!,, 

Hayat pahalılıgı karşısında fazla 
rfıyata son vermek ve lüks sayılnn 

her şeye boykot etmek için bir çok 
tedbirler tasarlanmaktadtr. Bu nrıdn 
loknntal::ırdu verilen yemek çeşitleri
ni azaltmak da diişilniilmektedir. Ve
rilen haberlere göre lokantalarda va
pılncak yemekler dört çeş~de aynla
cak ve her çeşitten en çok üç ayrı ye
mek yapılmasına müsade edilecektir. 
C<'şltler şunlardan ibnret olacaktır: Et 
ye.mekleri, sebze yemekleri, tatlı ve 
h mur yemekleri ve çorbalar. Bu çe
şitlere giren yemekler tahdit edilince 
israfın önüne geçileceği sanılmaktadtr. 
Ayrıca verilen bir habere göre et 
yemeklerine balıklar da dahil olacak 
ve her gün bir balık yemeği yapıla
caktır. Bu hu~usta ince1cmelerc de
vam edilmektedir, -<>o-----
Yeniden KASAP 
Dükkanları Açdacak 

Bir çok kasaplarm arasıra halka et 
satmadığı ve bu yüzden halkın etsiz 
kaldığı görülmüştür. Belediye bunu 
gözönünde tutarak yeniden kasap duk 
kanı açmak isteyenlere iı.in vermeyi 
kararlaştırmıştır. __ _,,_ ___ _ 

Bir Anadolulu Tüccarı 
İğfal Eden Adam 

Güney vapurundan çıkan Ahmet 
isminde bir Anadolulu tüccara ema
netçi olduğunu söyliyen ve Ahmedın 
mallarını satan Mehmet Culet zabıta
ca yakalanmıştır. 

Vilayetlerin Demir İhtiyacı 
I 

Karşılanıyor 
Dahllive Vekdleti viltıyete gönder

diği bir tamimde belediye ve vilayetin 
araba tekerleği için ne kadar dcmıre 
ihtiyacı olduğunu sormuştur, HükCı
metln Vekôlet emrine verdiği 200,000 
ton demirle bütün belediye ve vı1~
yetlerin demir ihtiyacı karşılanacak
tır. 

Altın Fiyattan 
Altın fiyatı yeniden yükselmeye 

BÖYLE YAZMIŞLAR: 
"Son Tlegraf,, tan - "Gayri meşru 

çocukların korunması hakkında ku
rnm merkezine ayrı ayrı iki mühim 
proje verilmiıı ve merkez heyetince 
uzun tetkiklerden sonra kabul olun-
muştur . ., 
BÖYLE YAZILABİLİR: 

"Babası bellısiz çocukların korun
masi içın Kurum merkezine ayrı ayrı 
iki onemli proje verilmiş ve merkez 
heyetince uzun incelemeden sonra 
k bul edilmı tir,,, 
BÖYLE YAZMIŞLAR: 

"Londra, 15 (A.A.) ınguızıer 
Lıbyada gnrbe doğru ricat etmeye ça
lışan düşman üzerinde tazyiklerine 
şıddetle devam ediyorlar." 
BÖYLE YAZILABİLİR: 

''İngilizler Llbyada batıya doğru çe
kilmeye çalışan düşman üzerindeki 
zoı lu baskılannı gittikçe arttırıyor
lar!,. 

t»irinç Beyannameleri 
Hükümet tarafından pirince el kon

ma kararı üzerine pirinç tacirleri dUn 
den itibaren beyanname vermeye baş
i-.'\mıslardır, Pıyasamız.da devlete ve
rılmesi taahhüt edilen müteahhide a
it pirinçlerden maada ancak iki bin 
iki yilz çuval kadar pirinç mevcut ol .. 
dugu tahmin edilmektedir. 

--o----
Aydında Sulama İ§lerl 

Ankara, 16 (TAN) - Aydın sa 
işleri 4 üncü ııube müdürlüfii dahi· 
1,inde Nazilli ve Harsonlu ovalarının 
sulanması için Teslek mevkiinde yapı. 
lacak regülatör, kanal ve Tünel in
şaatının ikmali için yapılan etütler 
bitmiştir. İnşaata gayet kısa bir za
manda başlamak için çalıeılmalrtadır. 

Bu işe 920 bin küsur lira sarfedile
cektir. 

i-iÜçüKHAiiiRLER-1 . ................ ·-·-·· .. -........ ____ _ 
+ TiCARET ODASINDA - Ticaret ve 

unayl odası umumi medısi bu&On toplanarak 
odanın yeni bQtçuinl tetkik edccclıtir. 

bulunan milletler kadar harp dı ında- f ·· d d • R f" c.;k 
- Olamaz, yapamam, bir vabancı- le Recai adında iki çocuk Aksaray pro esor en sonra oçen. e u '•"' -

BUGÜNKÜ PROGRAM 

başlamıştır. Dün bir altın 2750 kurus
tan ve bir gram külçe altın 38!1 ku
nırltan satı1mışttr. 

" 7.30 Proıram u 25 Konupna ki milletlerin de iktrsadl buhranlar 1- .. S 1 h k mi i d ta 
önünde soyunamam. 7.33 Mildk <PL) 1145 Çocuk ltlDbil cihetinden gelen 2765 numaralı tram- cinde kıvrandığını söylemiş, bizim de ru • uv a arp e ono sn e sarru- V l b l M J 

Salıha Hüsrev Pac.anın kotların,.ron 7.45 Haberler 19.l!I Haberler vay arasında kalmtşlnİ-dır. fun önemini anlatmış, iktısat fakülte- O ey O 8Ç an 

+ KUMAŞ VE ŞEKER VURGUNCULU
GtJ - Fıyat murakabe bürosuna bazı taclrle
rın kumat ve ıeker vurıunculuğu yaptıktan 
haber verılmlştir. BQro memurları araıtırma· 
lara baılamı\lardır. Bir tacirin 500 metrolulı: 
~·ıhli kumaılan faturaaıı ve deftere yarmı· 
yarak utııııı haber alınarak incelemclue &İri· 
ıilmlştlr. • + OKULLARDA TATIL - tık w orta 
oifreıim okullarıylc yilk&ck dereceli teknik vo 
meaıelıl !lfretlm olrullan 2' birlnclklnundan 
S lkiııd Ununa kadar tatil edilecektir. 

" u. s oo ıın lk (Pi) sık1nhlar, yokluklar, ıstıraplar çekme-
ımldr. Nuarlanndaki ı•ık ıöndU. a:ıs Evi~ ıaatl · ~::;: ~;;':J~: Recai geriye doğru yere atlamaya mizin tabii, ve zaruri oldufynu belirt- si talebesi de tasarrufun faydalarım Kız okulları arasmdaJ{i voleybol 
e uçma •eyi Nasıl ıo ... •namaıı, 8 so Mntlır (Pi.) 20 ıs Radyo ııarettal muvaffak olmuş, fakat İhsanın ka- ve dilnle bugünün mukayesesini, ta- maçlarına dün devam edilmiş, Cilm-,,_ 12 30 p mış, :fakat bu yolda bir çok tedbirler 1 Suavi? O yabancı değil mi Jdi? ı2:n T&':~i:: ~?;~g ~~~~t t~~~~:!.ı burga kemikleri zedelenmiştir. almacağım ve 11lınmakta olduğunu bil- saıTuf ve milli istikl3li anlatmış, top- huriyet lisesiyle karşı aşması icap e-
al ıs soyunmakla mı kaldı? Salfha ı2.~~ ~ıib:~:er 21.10 Tllrk'lller SARHOŞLUÖUN SONU - Galata- direrek sözlerine söyle devam etmiş- lantı faki.ılte dekanının kısa bir hl- den ticaret lisesi gelmediği~de~ CUm 
muıtür, eıki Saliha çoktan maziye ~~:ıo M~lk 'cPL> ~:·:~oB~:::tma da Muradiye cadde inde sarhoş olarak tir: tabesiyle bitmiştir. hurly<'t hükmen galip sayı mış ır. 

TQrk M ılırob!yoloji cemi.yetinden: 
18.12 941 saat 18 de Etlbba odam lconfe

ran• ulonunda aylık ı;alıamalansıa de .. am 
•dılcccktır. C mUldıi f. • 22 JO Haberler gitmekte olan Muhittin, sustalı çakı Camlıca ile İndnil arıısınd::ıki maç 

Nazarlan ıslandı, cüldii, kahkaha _ u.oo .Proırans n 45 Danı ,..a.iil ile Durmuş adında birisini baldı- "- Sıkmtılen mUmkün olduğu ka- Bugün yüksek İklııat ve Ticaret o- da 10 - 15, ve 4 - 15 olarak netlce-
la •mldü ıs.os Danı MOzifl 22 55 Kapallfl. kl kl h f'fi k kul d d b' t l t ya lacaktır lenmı·~tı·r. 
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( G'C' G'L'M H•BERLER 1 

TEKNİK öGRETiM 

Amerikada Muaz
zam Hazırhklar 
~ Baı;tarafı ı incide 

Umumi Vaziyet Hak· ilk Baskın Sayesinde 
kında Sualli Cevaph 

Bir Konuşma 
on milyar dolar tahsisatın veril· tli1"' Bnştararı ı incide 

itt.fj" Baştarafı l incide 

torpido muhribi, bir denizatlısı, 
bir yardımcı gemisi cid~i hasara 
uğramıştır. Bir toyçekerı zapte -
dilmiştir. 400 tayyaresi düşürül
muştür. 

ve lktısat Vekaletleri Yeni 
Çalaşıyorlar 

mesine a.it kanun projesini kabul 0 derece kuvvet sarfetmektedir 
ı ve ayan meclisine göndermiğtir. ki, Uzak Şarkta yeni bir harbe 

Bir Fevkalade salahiyetler girmek onu bu cephede zayıflata 
Vaşington, 16 (A.A.) - Ayan bilir. Onun için Sovyetler deşim 

meclisinin adliye encümeni harp dilik iki büyük düşmandan yal
zamanında Roosevelt'e fevkalade nız biri ile meşgul olmayı daha 

İngilterenin iki zırhlısı, bir torpi
do muhribi, iki topçeker!, bir torp1-
dosu, br sili.hlı vap'lru batmıatır. l l 
tayyaresi düşürülmüştür. 

Program Üzerinde Japonlar, diğer taraftan dü:smanın 
ceman 120,000 tonluk 47 ticaret ce
misın: zaptetmişlerdir. Ankara 16 (TAN)_.. İlflli Vekilet

rmr·ıe:r:.n miimessillerinden mürekkep bir 
mısyon, sınai istihsalitımızın ahenk
tirilmeıini temin için tetkik yapmak-
dır. Fabrikaların :htiyacı olan maki 

ve yedek parçalarm tedarik tekil
i de bu arada cörütülmektedir. 
omısyon, ayın 19 unda İktiaat Ve 

Wletınde tekrar toplanacaktır. 
Dığer taraftan teknik öğretim me 
elenni halletmek üzere Maarif ve 

AFRiKA CEPHESi 
l:ifj' Ba~tarafı 1 incide 

teJ'dım gören bir Alınan tümenj 
3 İtalyan tümeni tarafından 

al edilen bir müdafaa mevzil
e hucum etmişlerdir. 
Alman motorlu piyade ve tank kav 

fttlerınin iki sıla mukabil taarruzuna 
imcn dilıman mevziine cirikmekle 

eeticelenen ıııddetli bir muharebeden 
a terakkil~r kaydedilmiştir. Dıiş

lnan, mukabil taarruzlarını elinde 
cut azami miktar pike bombardı

.. n tayyareleriyle ve daha başka ta
arruz aekilleriyle takviye etmiş ise 
C1ıe hava kuvvetlerimiz, bu faaliyetle 

teairli surette akim bırakmaktadır. 
Daha cenupta Britanya kıtaları 

..----ıır- • 7 el Alebam'a varmışlardır. 

:Alman resmi tebliği 
Berli:ı, 16 (A.A.) - "Tebliğ., Şi

aaali Afrika'da Tobruk'un garbinde 
cldetll muharebeler olmuıtar. Ya

pılan ıiddetli mukabil taarruzlar ne 
ticealnde Alman ve Italyan kıtaları 
dtltmamn mühim kuvvetlerinl dairt -
.....ıar, tuğa7 kumandanı bir ıeneral 
4e dahli olmak üzere bir kaç yü.ı e 
sır almıalar, bir çok tank ve top ii
tinam etmiılerdir. 

Alman tayyareleri Tobruk mendire 
IJnin ve koprilıunün üzerinde bir kaç 
)'&ilim çıkarmışlardır. 

Yüzba11 Faalsen'in kumanda11nda 
bulunan bir Alman denızaltı gemis:, 
l akcnderiye önünde bir diiıman lrru
.ıuorun u torpilleyerek batırmıııtır. 

Bü11ük bir muharebe oluyor 
Ankara. 15 (Radyo Gazeteli) 

L by da Gıuala'nln batısında mü
him bir muharebe baılamı,tır. Ge
ne 1 Rommel ın kuvvetlı birliklerle 
lft h rebeyc mudahale ettigl anlaşıl
•ktadır, 

İktisat Vekaletleri tarafından bir 
program hazırlanmaktadır. z 

İktisat Vekileu, hilen pamuklu ve 
yünlU mensucat mıntakaları ile Ka
rabüte birer kurs açtırıp işçi yetişti 
rilmesi imkanlarını temin ettiiı gibi, 
Ereğlide de teknisyen yetiştirmek ü
zere ayrıca iki okal açılmıştır. 

Tahsil müddeti 3 sene olan bu o
kullar ilk mezunlarını celecek sene 
vereceklerdir. 

jAPONLA~A GÖRE 
l2iJ .Baştaratı l incide 

düşman gemisi batırmıştır. Ja
pon tayyareleri, Filipin hava mey 
danlarına taarruz etmişlerdir. 
HONG.KONG'DA: 

salahiyetler veren kanun layiha- doğru bulmaktadır. 
sını tasdik etmiştir. Encümen re- Londra ve Vaşingtonun bu su-
isi kanun layihasının derhal ka - ale verdiği cevap da şudur: 
bulünü ayan meclisinden isteye- İngiltere, Amerika ve Sovyet 
ceğini beyan etmiştir • Rusya müşterek bir harp yüksek 

Yeni harp gemileri meclisi kuracaklardır. Bu meclis 
Vaşington 16 (A.A.) _ Mümessil- üç devletin takip edecekleri müş 

lermeclisinin deniz encümeni Ameri- terek askeri planı, her birinin 
kan harp filosunu 150 bin ton art- insanca, ham maddece ve malze
tırmak ıalahiyetini veren bir kanun mece zengin kaynaklarını en iyi 
Jliyihasını kabul t>tmiştir, tarzda işletmek için gidilecek yo-

Roosevelt'in nutku lu kararlaştıracak ve. bütün mu-
Vaşington, 16 ( A.A.) _ Reis Roose harebeler bu merkezden idare edi 

velt, yurttaşlık beyannamesinin ka- lccektlr. Bu meclis ne vakit ve 
bul yıld8nümil münasebetiyle silyle- nerede hangi devletin taarruza 
diği bir nutukta, insan hürriyetinin yr geçmesi lazımgeldiğine karar ve
kılmasmı istiyen mihver teşebbüsüne recek ve o karara göre müşterek 
karşı koymak lazım geldiğini söyle- plan dahilinde hareket edilecek-
yerek demiştir ki: . 

"Bu teşebbüs ancak, hürriyetin in- tır. o----
Tokyo, 16 (A.A.) - Kovloon'dan sana verdiii mirasının kaybı:d imiş 

Şark Cephesinde blldirlliyor: Hong - Kong'd ki Moh- olmasiyle muvaffak olabilir. 
singlin kalesi Japon topçusu tarafın- Bız Amerikalılar. atalanmızın al
dan tahrip olunmuş ı; e adanın doğu l duğu kadar bugünkü nesllmh:derı hür 
ucundaki bir çok askeri tesisler cid- r!ycti mudafaa ve muhafazada cesa-
di surette hasara ugratılmı tır. ret ve azimle harekete ceçeceiinl bi-

H ong-K ong unnıgor Jiyocuz. Atalarımızın insan hukuku 

Tokyo, 16 (A.A,) - Nışlnişi gaze
tesi yazıyor: Hong - Kong'da çıkan 
yangın neticesinde bütiın şehır, azami 
bir telfıı; Jçlnde bulunuyor, Happy 
Valley'e, Victorıa mahallesine ve şeh
rin markezine yayılan buyük yangın, 
Japon kuvveilerlnln hUCU1TJUndnn do
layı maneviyatı kınlan Çinl!ier tara
fından tutuşturulmustur. 

n ---

Parti Grupunda 
/:tir Baştara!ı ı incide 

esasların aynen ve ittifakla ka
bul edildiği anlaşılmıştır. 

beyannamesiyle bizim için kurduğu 
hürriyet temlnatmı hiç bir tehdıt, hiç 
bir tehlike kareıııında bı\'akmıyaca -
ğız. Kalplerimiz, inııan ruhunun, in
san vicdanının bu taahhütlerine derin 
bir surette baflıdır. 

Bu dünya yüzüne hiç bir hükOme
tin, hiç bir hükfimetler ittifakının bi
zi bu taahhütlerden vazgcçmeğ~ ic
bar edememesine katiyrtle azmetmis 
bulunuyoruz. Simdi, hürriyetin mü
dafaası için el'mize ıllahlarımızı al
dığımız bu&iinde, yaııadııiımız bu dün 
ya :cinde hürriyet yeniden emniyet 
altmda bulunmadıkça, sllAhlanmızı 
bırakmıyacainnızı karııhkh olarak 
taahhüt ediyoruz. Şimdi ve hPr za
man bu emniyet için dua ediyoruz 
Bu emniyeti meydana getirmek ic;in 
hareket cd!yoruz.,. 

l:!if' Baştarafı 1 incide 

14 İlkkanunda 24 Alman tayya
resi tahrip edilmiştir. Biz yedi 
tayyare kaybettik. 15 ilkkanun -
da Moskova yakininde altı Alman 
tayyaresi di.ışürülmuştür. 

Alman resmi tebliği 
Berlın, 16 (A.A.) - Alman or

duları başkumandanlığının tebli -
ğindo şark cephesinın muhtelif 
kesimlerinde düsmana pek ciddi 
kayıplar verdirildigi kaydedilmek 
tedir. Alman tayyareleri, Sovyet 
muvasala hatlarına ve yollarına 
taarruza devam etmektedirler. 
Sovyetlere göre iki tarafın 

5 aylık zayiatı 

Japon kayıpları, şöyle hülisa edile
bilir: Bir mayin dökme gemisi bat· 
mıştır. Bir hafif kruvazör ve bir ma
y:.n dökme gemisi ciddi hasnra uğra
mıştır. 43 tayyare kayıptır.,, 

A . l(,nox'un izahatı 
Vaşington 16 (A.A.) - Birleşik 

Devletler Bahriye Nazırı Albay Knoıt, 
diınkü basın toplantısında Pearl Har 
bour'daki Amerikan zayiatı hakkınd.ı 
lzahat vermiştir. Albay Knox, Pa
sifik donanmasının muvazenesinde bi:' 
değişiklik olıtı6'1dığını söylemiş, es1(i 
bir zırhh olan Acizonadan başka A
merika harp filosunun beş geml kay
bettiğini, bunların, sabih hedef ge
misi Utah, Cassin, Downev ve 
Shaw muhripleri ile Oglala mayin 
gemlıi oldupnu bildirmiıtir. Nazır, 
bu cemiler mürettebatından 2729 su
bay ve erin öldüğünü ve 656 kiıinin 
yaralandığını ilave etmiştir. 

Bahriye Nazırı, diğer taraftan 
şunları söylemiştir: 

"Hasara uğrıyan gemiler arasınds 
karaya oturan Oktahoma da vardır. 
Fakat bu geml tamir edilebilecektir 
Japonlar Hawai adalarına yaptıkları 
taarruzda 41 tayyare kaybetmişl er -
dir.,. 

Knox, Japon taarruzundan bah
riye Nezaretinin evvelden ma!Om.ııtı 
bulunduiu hakkında rivayetin doğru 
olmadığını ve Amerikan filosunun, 
havad n yapılan baskın hareketıni 
beklemediğini, Reis Roosevelt'in yar
makta olduğu tahkikat neticesine ka
dar filo kamandantığtnda hic bir de
fışiklik yapılmadıfını ilive eylemiş
tir. 

Hırvatistan Devlet Reisi 
&omaya Git ti 

Roma 16 (A.A.) - Hırvatistan 
reisi Paveliç ile Kont Ciano arasın
daki müzakerelere bu sahah tekrar 
başlandığı haber verilmektedir. 

V aletin gecikmesine binaen ruz 
namede bulunan diğer maddeler, 
gelecek toplantıya bırakılarak sa 
at 19 da fçtimaa son verilmiştir. 

l ki vapur batırıldı 
Bir Yer Ka ymas1 Neticesi 

4500 Kişi Öldü 

Ankara, 15 (A.A ) - Sovyet haber 
ter bürosu tarafından bildirildiğine 
göre son beş ay içinde Sovyet ka
yıptan, harp esirleri de dahil olduğu 
halde 520 bin ki•IY1 bulmaktadır. 
Şark cephesindeki beş aylık mııha- t!!L!"'!!!!'!""'!l!!!!!!!!'!!'!!!'!'!!!!!!!!!!'"'!!!!!!""""'!!'!!""!!!!~181!!22A!'!!9 

samat esnasında Hitlerin ordusu n Almanya, 1 mllgoo esire 
"Londra, 16 (A,A.) - Amirallik 

dairesinin blldirdiflne ıöre lngiliz de
aizaltılan Girit'te Kandlye limanı
na cirerek iki dilıman vapuru batır
mışlardır. 

Dier taraftan İngiliz tayyareleri -
nin Taranto'ya taarruz ettikten res
men bıldirJlmektedır. 

bin topa, 15 binden fazla tank, ve 13 k b la 
Lima, 16 (A.A.) - Ancash eyale- bin kadar de tayyare kaybetmlıtlr. mes en U mıgor 

tinde vukua gelen bir yer kayması ve Almanlar bir aydanben Moıkova 
feyezanJar halk arasında bir cok o- etrafında 88 binden fazla öhi vermi')
ltime sebebiyet vermi tir. Huarcz'de lerdir, 
500 ölü sayılmı ve 4000 ki t de kay- Şark cephesinde Almanlar beıı :ıy 
bolmuştur. 50 metre yük eklikte ve içinde bir nesil kaybetmişlerdir, F.it
bir kilometre genişlikte bir su hor-1 haklka Almanl11nn bu miiddet :r. rfın
tumu ıehrın üzerine yığılmıştır. t dairi kayıptan 6 mılyondan fazladır. 

Berlin, 15 (A.A.) - Alman radyo
suna cöre, dört milyondan fazla Rus 
esiri Alman knmplnnnda bulunuyor 
Radyo bu esirlere mesken ve ylyec k 
temin etmek için Almanların kar151-
laştıkları cok büyuk zorluklara işaret 
etmi:;tir, 

MÜTTEFİKLE~E GÖQE Gnl. To;o Diyor ki 
&:al tlaştaraı.ı J. mcıu.: Tokyo, 16 (A.A.) - Japon dı., 

yet mec i inin fevkalade içtima 
MALEZYA'DA : • devresi bu sabah saat 11 de im -

S' 
16 

(AA) 1 T paratorun bir nutku ile açılmış-
,ın1 gapur, . ı' . nr ız tır. 

kıta arı ve tayyar~ ~n tara ın - General Tojo, Japonyanın har 
d~n J~ponlar_:ı verdırılen zayıatın be girmesinin sebeplerini anlat
agırlı~ına ~agm.en Jap?nla:. Ma - mış ve bılhassa şöyle demi.Jtir: 
lezya nın ş~al~ _garbı koşesıne ''On gunden daha az bir za ., 
dogru tazyiklerı~~ duz:na.dan a_:t: man içinde Amerikan donanması
tırmışlar ve lngı~lerm ıl!t mu nın kısmı ktillisi- tahrıp edilmış 
dafaa hatlarına gırmış~erdır. P~~ - ve uzak şarktaki Ingiliz deniz 
zartesi akş~ı neşre~ılen tebhg- kuvvetlerinin büyük bir kısmı 
de şoyle denı~mektedır:. harp haricı bırakılmıştır. Düşma 
"Şhndl cenubı Kedah'ta muharebe- . J b · · 

1 t kt di Kedah devle na göre, aponyayı çen er ıçme 
er cereyan eme e r. - 1 · kt 

t n1n cenup hududu Tayland hududu- alacak o an cephe. bırkaç n~ a • 
nu takrıben 150 kilometrelik bir me- dan yanlmıştır. Bız uzun bır har 
safecle bulunmaktadır ki bu bölgede be hazırız.,, 
Japonlar şimdi yeni blr tazyike bn la-

1 
General net!ce olarak dcmiıtir ki: 

mışlardır.,, ''Japonyanın Amerika ve İn(iltereyi 
Japonların önünde orm~nlık ?Ir ınailtlp etmeden evvel kılıncını ..Jtını

bölge vardır ve reıımi teblığe göre na sokmamak hususundaki kat ı az
muharebeler karışık bir halde devam mini ifade etrnek isterim. İtalya, At
etmektedir. Bunun manası §Udur: man ve Japonya nihai zaferden ve 
Bazı münferit birlikler timsahların dUnya sulhünUn tahakkukundan evvel 

kaynaştığı nehirleri yürüyerek veya ıilihı ellerinden bırakmam~ğa kat'i
yuzerek aeçip dilşman kuvvetlerinin yetle azmetm:ılerdir. Bu UÇ devlet 
etrafından ve arkasından dolnşarnk evvelce aralarında tamamiyle anlaı • 
çalılarm arasından kendilerine bir yol maden evvel mütareke ve sulh ak4et
açmışlar ve kauçuk ağaçlarının arka- merneii taahh~t etmialerdir. Ba . ~ç 
ııından ateş etmlye başlanuıılardır. U- millet yeni n.ızamın kurulması ıçın 
mumt surette. makinelerin ve hava sı- işbirlıfi ~apa~aklardır.,, • . 
lAhlara11n iı;tiraklyle yapılan bu h:ı- Başvekıl Ç:n .. - Japon ıhtılifı hak~ 
eket harbi geniş bir yolla, bu yolu kında şunları ıoyleml,tJr: 
~adiren kesen diğer yolların, tek bir "Çung~ing hukOmeti faydasız mu-
ımendifer hattmın ve bir plfıjın a- kııvemetınde ısrar edecek olursa, Ja-
~smda yapılmaktadır. . ponya ona karşı t~z~lkini azaltmıya 

tnglllz kıtaları muannidane dayan- cak.tır. ~I~ mesele~ının yakında ba14 
makta, toprnğı karış karış mildafaa ledıleceiın: ırannedıyorum.,, 
etmekte iseler de Japon kuvvetlerlnın 
adetçe üstilnlligü, zayiata ehcmmıvet 
vermemeleri, üstün makineli malı:"
melerl ve mikdarı çok olan tayyare
leri tesirlerınl göstermektedir. 

FILIPINLERDE: 

Manlla, 16 (A,A.) - Salı gün!l neıı
redılen tebliğ, kara cephelerinde ehem 
miyetll faaliyet olmadığını ve General 
Gerard Wilkinson'un Manita umumi 
karargA.hına tayın edildiğini bildir
mektedir. 

Salı sabahı Alangapo deniz ilssil Ja
pon tayyareleri tarafından hafifçe 
bombardunan edilmiştir, 

Japon gemilerine hücum 
Vaıinıton 16 (A.A.) - Harbiye 

Nazırlıiı tebliti: 
Fllipin adaları harp aah11ında. dil~ 

man, ikinci derecede bir hava faali
yeti cöıtermi,tlr. 4 J apon ıavaı tay 
yareıi düıürülmüıtür. Amerikan or
dusu bomba tayyareleri, Lecoıpl açı
ıi"rndaki Japon ıemilerine tekrar hu
cum ederek bir düeman nakliye ce -
misini ciddi hasara uğratmıslıudır 
Karada hiç bir hareket kaydedilme -
mlştir. Dıter bölgelerde hiç bir de
iişiklik l'8ber verilmiyor. 

imparatorun nufkrı 
Tokyo, 16 CA.A.) - İmparator par

lAmentoyu ar;ış nutkunda demlştır ki: 
"Doğu Asyada yeni bir nizam kur

mak istiyorum. Fakat Amerıka ve İn
giltere Japonyanm bu i,,i ~onne!in 
mani olmnk istediler. Bu yılı.den Ja
ponya harp etmek z.orunda kaldı. 
J ponya buna teessuf eder. 

Diğer tarnn rı muttefik devletlerle 
iı;birllğımi ın her an daha ziyade ı
kı bır hal aldıgmı gormekle bahtıya-
rım.,, 

Yeni harp tahsisatı 
Tokyo, 16 (A,A.) - 2.800 000.000 

yenlık bır CevkalAde ıı ker1 munza 
bhtı;e ihdasına alt kanunla, biltçcy 
4 600 000.000 yen zam yapılmasına 
ir olan k mın, her ikı meclis tarafı 
darı ittifakla kabul edilmiştir. 

o--

İngil terede Hava Akını 
Neticesinde Ölenler 

Londra, ı 6 (A A ) Sont.,~rln 11yı urlır 
da lsııılter• ıerıne yapılan akmlarda öleni 
rin ay,.,, Dahılıy Naı rl ı taraf n an ne 
redllcn Takanılau re 89 dur B ınlartn ara 
11nda, muhtemel olarak !llmı • olanlarla, ka 
yrplar v" 36 kadın a 14 te eocuk var ır 

Yaralıbrlı huıa uı ye yat r la ar, 5$ klıl 
olup bunlardan 65 ı kad n. 17 si çocuktur. 



--·---------.....;....------------TAN 

'.T A N ' ABOlla a•DILI 
Tllrkll! Eo11eltl 

1400 Kr. t le11e llOO Kr. 
750 • 1 Ay tlOO " 
400 " 1 Ay IOO " 
150 • 1 Ay IOO • 

Adre. dellfllrMek (215) lcur.,.tur. 

BUGüN 
Şark Cephesinde 

Yuan: Af. ANTEN 

Abnan ardulannın Baltlktan Jta
radenb:e kadar 2500 kilometre

lik bir cephede ricati devanı etmek
tedir. Dünku SoVJ'et tebliği. Mosko
vanm 80 kilometre pall prbllinde 
bulunan ve milhlm bir stratejik mev
ki olan K.lid şehrinin geri alındığını 
b~. Sov7et kqDaklan. 
aon yirmi günlük harpler esnasında 
AlmanJm-daıı alınan harp malumeai 
ile a tümeni teçhis etmek mllmldln 
oldutunu, ~ ı.uuaıı79 ve Be
Ya& Rusyada tifüs hastalığmm salgın 
halinde bulunduğunu, bilhassa Vilna, 
Minsk, Bialystok ve Brest - Litovsk'ta 
binlerce insanın bu hastalıktan öldü
iilnü bildlrmekte, kayaklı kuvveUerin 
tuvarilerin ve kızaklı toplapıt oyna
clıklan rolü tebaniz eWrmeldedirler. 

Pravda gazetem bir makalesinde: 
Abnan ricatiııia IU e8Ub neticeleri 
tevlit etiliDi JUIDaktachı: 

1 - Bitıerm allıderlni .. vudleri
bi tıekz.lp abnlltir. 

1 - "Ymtlm.s Alnım ordUlq.. ef
lallesine darbe vumıuttur. 

1 - ZQiatm b~attl Alman 
harp makln.eainl bomlufblr. 

' - Alman milleUDiD amidi ~ 
sılm.qtır. 

Alman ta1ftllklan bu rieatl kJllD te
al1'171e izah etmekte WI Alman ordu 
sunun hedetJDJn bul 18hlrleri muııa.. 
faza etmekten &t7ad• Rualara ~ za-
1iat verdirmek olduiuDU 8ÖJ'emekte
dir1er 

Halbuki lO Tairtmnel lMl tulbl1 
Volkischer Wter'hı Vqana ta
bamı birincl ll7fumda u punto ile 
ll7Jlen fUD]ar ,-azılmıltı: 

"'Büyük saat pldi, Şark hareklb 
bitmı,tir, ~ harbedebil&
cek ııon tuvvetlerl Vlyazma ve Bri
aıwt'ta imha kazanları içinde •.b'or
lar, Timoçerıko Cll'du1an param parça 
obmı,ıur. Bollavlzmin aaterl kudre
tiııin 8ClllU plmiftir ... 

Yıldıra harbi De ıtızılOl'dunun im
ha edllmlt oldulunu bir kaç defalar 
l14n etmlf olaıı Vich7 radyosu da son 
Alman ricatiıd 1U prip fekllde izah 
etmektedir: Ru17acla bir )'lldınm har
bi eeasen babla mevzuu dellldir. Al
ınahlarm gerUmıeli zaaf detJl, bilAka 
kuvvet allınetidir. Bua1ar şimdiye ka
dar 12 mJ17on uker, ıa.ooo tanare. 
32.000 top, 22.000 tank kaybetmŞer
dir Rualar ~lar. fakat Al
~ laf aa14lll lclD pr1 ~ 
1or, boplan Jel'len de Ruslar cell-
1orar. 
Lorıdra radyola: Bu prlp mantılca 

karp Di7ojen'in hareketin mevcut ol
madıtı lddiasma karp •dece Y11rü
nıekle cevap venllJini 85ylemek su
reUyle mukabelede bulunmuttur. 

Finlerin Endiıesi : 

( KiTA PLAR ARASi~D?A) 

Fahim Bey ve Biz 
•• • • il ~ 

.Muharrir, bu OJerde Türkçede, uzun ve tahlilci climleyi bir yeni şıekilde denemif ve 1 
bizi, görünürde kısa ve sade fakat hakikatte ancak basit ve iptidai olan kısa cüm- 1 

\, • -- lenin mana tenhalığından kurtarmıştır. J . 

Tüccardan Saip tlkaavq, !nlüaıırlar 
Mutıa bq ebperi Rifat tıbavaı " 
İstanbul . hukuk faktlltesi ikinci •md 
talebesinden Selim İlksavaş'ın ıdba11: 
Fahriye İlksava11n zevci nki tiıccar
dan 

Kemal Memiş ILKSAVA~ 

Btlf Rollerde : 

YIVIAN LEIGH _ ROIERT TA YLOR 

•1 

( S iNEM A TENKiDi J 
Cümhuriyet Bayramı 

için Çevirilen Film 

Medeniyetlerin 
Enkaza Karıısıncla 

Y CUGft: ULUN A 

E•ki medeııi7etler, ,anlı 
JbtflamlJ, uametlı devirler 78 

şanuılar; ve bu tbtlpmı tu köhne 1dl 
renin kqarlanmqı ıırtına •·---Lr 
lf>çmea, ailinmn sandıklan aDJtl~ 
çivilemek istem ıler, yedi eser b 

Yurda Alt Oneml lir 
c l1mh1ari79tin on ıeldzlnci :111 

dönümü münuebedyle :rardun 
her tarafmda J'llPdan meraaim, .-n
u~~. donaıımalu, ballan ..WU:lnin 
filmi çevrildi. Sinemalarda cösteri
len bu kıymetli veııika o mesut bay
ranun nanı katlandığını biitüa J'Qrt
taşlara anlatacak. Bu bakımdan Cü111 
buriyet bayramı filmi pek canlı ve 
ônemlidir. au düşünceyi kuvveden 
fiile cetlrenlerl takdir ve ı.brlk ede· 
riz. 

Filmin cevrflmesi için dola. bab, 
şimal, cenap taraflarında birer vil1· 
yet seçllml,tlr. Bu suretle filmde 
"başşehir,. olmak münasebetiyle An
karadıln başlaı doiıadan D:yarbalar'ı 
şimalden Samının'u c:enuptan Adana
yı sarptan da tstanbul'u ıörilyonu. 

Film, yalnız Cümhuriyet bayramı
nı tesbit eden bir ve.ika mahiyetin
de değildir. Onun Frenklerin Kaıe 
lokal dedikleri "mahalli bir durum,. a 
kendi kendine beliren bir tala• bu
suıiyetleri nrdır, llacll b11nnız
da bir Diyarbakır, bir Samııun ıö
rüyonu ki buralann o eski AitanAt 
rejimlerinin asırlarca el'erinde bulun
darduklan yerler oldaiaaa tnamnat• 
ıeben tane .. bit iıter. 

loara filmin umumi havHmdan se
zilan daha üatün bir auavaffala~etl de 
şudur: 

Tlrkl:re Cllmhari~ ~lsırda 
ne ise, Samsuıada, Adaaatla, tttan
bulda " ~ da otar. 9artlta. 

Garpta. timalde. cenpta a,m blrle-
ılk raban sranlt sibi Allam lNftliti mır.-z1.:n taıulmat edebiyatı dl0nl,..ı9!11 
sörüliJ"W. Ba filmhl perde7e tes- bu yedi barlka•ına: Aaaib -i- ...,_: 
ltlt ettlli akisten f ...... ran en bnetli -1- Alem cibl hakikaten acaip bir 
varhiıdır. sim vererek adedini ~ize çdtarml 

Reımi tebrikler. kabuller: c~lt re· ta. Zamarun mukavemet .edflmel 
simleri. ba,.ralr verilmesi sıbt iattba- nunu bu ıranlt, tunç, tat yıihllııarım;;.ı 
lardan eonra linema bir de halkm loz gibi süpürdü. Bazılarının ~ 
araıına kanşıyor. Zumanm kıvrak de yalnız zamanın detfl biraz da la 
sesi ile davulu ırümbürtiili arurn. senlarm .u vardır. MeselA RodCl9 a 
da mıtn oJ'Uftlan tamamen ıaırtedl- dasırıdaki heykel, '"tuncuna,, tam~ 
yor. Halkçılık bakımmda11 bıı,.dan da- yrkılmlflır ı:tez'dekl Db'ana mabed 
ba mfihim bir aclrm olar auıP eöh:et budalaaı blr deli yakmlltl. 

* " 
Velhasıl bu yedi harikadan bu ... 

"MIBll' ehramlarından baıka biç "'"" 

Bu totebbüı, dalla ıenf<oleti 1meh kalmadı. 
~ bu suede bütün Till7etlerı- Hakikaten harika denecek •erleı 

mlsin haııusiyetlerinl teıblt etmeliyiz meydana ıeuren milletler, nasıl oluf 
Meydana cetiıilecü filmler yalnrı da bö7le rilzılr pbı ıelil' pçerlerf 
bizleri ilcileedirmes ayni samanda o- 11%3 te Mıarda Tutankamoe'Wr. 
katlarda çocp'anmıza da yurdun ber me-annı ~it> en ufak ~aaına ba 
taraf1 balıklllda "IÖ"CÜ .. ye dayanan yetifmlyen efyanııı karpsında btııllJ 
bir fikir verebilır Ed men:n. Kon- dünya parmümı ısırclıt zaman aad• 
,,......, Bu•nın Wittin maıblni. tari- kacılıjsn ahubabalarmdan bir dostum: 
bini, •ervetlni her ~i hepimlse - Zaten, 41)'0rdu, M..- an 
ôiretecek bundan ciıel ne olabilir iri? bırlnci ıelir Orıdan IOftJ'8 YUDUI 

Ciimluırlyet baJ'l'llmı llllnaMbetiyle hepaınden detenizj Romadır. 
çevrilen filmde katinm ımanffak o- o bana bu tafsilltı verh'kea ben a 
landutuna kanaat cetirdim Bu mu- kadar zel ..,-ler yapan mJll.u.rta 
vaffaluy,tin sinci~ sün,. daluı ıl)'a • neden ebedl olamadıklanm ~ 
de teklmül edeceiine ıra :um O bal- yordum. --...i 
.. ba ciı•l ••bM• yapan llNhte- o ıUpürüU.iılerln Hbeplerinl '"""":"1 
lif b)'ft8kJann elele ""erek 111rcb yanm butünkil va&17eU karpllDda 
ait doktlınanter filınler yapmHnu daha 171 aneyoruz. 

Eski devirlerden bize tnttkal ~ 
(9onu •• 4 aa . , de' bu yedi harikaya imrenerek Aıneri 

ıı::::::=========================-- kanll) bilıum neresinde llmdUd 1lle-i 
denlyetten fikir verecek bau ~ 
ıimdlkUer de bozulmıyacak ~ 

_ .............................. ... 
Atk ve Kıskançlığın.. Sevci ve Hırçınbğın. .. 

Genç ve dilber bir kızı lstemlyerek nasıl bir silrü 
macenlara 8eVkettfltni 

BU P E R ŞEM B E AK· ŞAM I 

ŞARK SINEMASINDA 
Gösterilmeye başlanacak olan güzeler ıüffll 

L E N 1 M A R E N B A C H ve 
ALBERT M ATT ER STOCK'1n 

A$KDAGALIP 

ınabfazalara .koyaru mermer 
ralara c&nmüıler! 

Bu makıne medenlyeUni de ı:amaQ: 
detlf!klitlyle ortadan kalkacak. b 
mem kaç bin Mile ~k; ııfbQllt 
bir ıün .Uı ..-ı.r mütebas••m 
"kazL, ı r yapacaklar ve dün7ana 
şımdlk medeıuyeti hakkında fikir 
dtnettk aaa bW.C91tlar. 
• Bunlann lcinde 1800 den 1111 • P-ı 

dar fen Alemınde yeni bir lutif ol.w 
rak kabul edılen Ull'lerden nOmanaııı 
ter varmış, HaUA '"Sulo.. ya ait bir 
fılm dahi bı.ılunuyorm\lfl 

Bilmem kaç bln sene 90ll!'a ıelea• 
terin 111 dev r lnsan1an h•kkw'• Dl.. 
dütünecelderlni bllml7oru&. Fa * 
bia Dllaıl bizden evvelkilerin IDIUrUt
na ŞQıyoruk, onlar da makine ~ 
nb'etlnln bu kadar tekAmiUQae N• 
men insanlıtın lnlurazma ,...eeldaı 
ve sebeplerini merak edeceldardir. 

Kimbılir! Belki makinedeki bu 
dmlllQ tıörQDce sebebini ele anlama• 
ta güçlük çekmede!'. Faka\ bllDa ~ 
sa bir derı parçasının ilzerme 
mQrekkeple Türklerin IU Atalar 
"o 1aur ve mahfUa)'a sokul 
dum: 

'Ormanaa afaı;lar: Bizi ır-- la 
tanın aapı biadendirt,. dlll\illerl 

•••••••••••••••••••••••• 
ŞEHİR TlYATJWSU 

DU11 ltlSlll ı 111 ak ... uat aa. .. 
M U T H 1 ' A 1 L & (loa ...... , 

lusiln Hat 14 ele t O C U it O \' U • 
ltOJf&DI IUSMl: Bu ..... IUt 20,11 

SAAD&T YUVA.il 

_,. • Şehzadebql -111 

TURAN 
Sinema11nda 

B U G ON 
Matinelerden itibaren 

'4evllmlft iki T0"'9e ........ 
filmi birden 

·uıom ve lfkence isinde Y•l'Y•" 
.,,, ıwııııet • Vaqn ve ı.tlkllt ı 

~in dlvo .. " • kabcllyl• utw u• 
zaıubran ceeur vı kıhra"'•" 

tALOGLU 
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Sinema Tenkidi 
(Baş tarafı 3 uncu 5ayf ada) 

loln buluyorum. 
Halk bu filmi bily{i]ı: bir D&i ne 

8e)'l'etti Diyarbakırm davul zurnalı 
newesine o da katıldı, Samsunda tığ 
cıbi Karadeniz u5aklarının bıçak o-
71mlarmı alkııladı. Yurdun dört kö
teSinden alman bu numunelerle mem
leketimizin umumi sevincine biz de 
qtirak etmiş olduk. 

Hele ba11ehirdeki merasimi seyre
ierken Milli Şefin Türlı: lı:arakteriııi 
temail eden enerjik siması ekranda go 
riildüfü zaman biıtün halkın ciğerleri 
emniyetli bir nefes alışiyle doldu. 

Memleketi on sekiz milyon Türke 
cennet yapan bu alı: saçlı millet ba
bamı bize gösteren ve selimlatan fil
me bir daha minnetle teşC'kkurt 

ULUNAY 

BULMACA 
1 2 3 4 ~ 6 ? B 9 GRiP BAŞ DIŞ • NEZLE • KIRIKLIK • SOGUK ALGINLIGI- ROMATiZMA • NEVRALJi • • 

Ve Bütün Ağrıları Markaya Dikkat. NEVROZ 1 N Yerine Başka Bir Marka Verirlerse Şiddetle Reddediniz. 

SOLDAN SACA: 1 - Bir Türk tehri 2 -
Bır harraıı - Bır deniz .a - Bır afac -
Jıdm - Sb 4 - Erkek - Çalan S - Tersi: •o •IÜ7t 6 - Bir calcı - Tersı: Arka de
fi! - Bir haJ'nn 7 - Teraı: Hayvan ban· 
11atı - Ok atar 1 - Tarlhl bir tehir - Gi· 
:rilir t - Aıyada bir ova 

YUltARlDAN AŞAGJ: ı - Eıkl bir Roma 
filoso(u 2 - Y&deder - Tersi: Arabl•·anda 
• ı - Rııtubet - Bir renk - Bır vllcut 
lruaa, ~kmtı 4 - Bir renk - Bir renk -
Harflerla 7erlcrl defııırae: Matem S - Ta· 
arclık 6 - btanbulda bir ıemt 7 - Colı: de· 
fil - Teni: GGzcl oanat - Sanat 8 - Bir 
aebse - Bir iıaret aıfatı 9 - Mahsul - Ye
mclı:. 

DUNırt7 BULMACA - SOLDAN SAGA: 
ı - Hoonr - Ak 2 - On - Alulı:a 3 -
Br - Sar 4 - Aı - Su Ana S - Tersi: o. 
ra11 - At 6 - Da - V er - Ah 17 - Ad-
Anlan a - Eı - Ebedi g - Etı - Teni: 
Z.rar. 

YUXARtDAN ASASI: ı - Ro!anda 2 -
On - Sndırt 3 - O - Si 4 - Var§On 5-
Bl - Ezer 6 - Ra - Araba 7 Ter&i: 
Taa - Lor 1 - Atan - Tersi: Adar il -
Karadeniz. 

F Bediyeliğinizin ~ bal ve hoşa gitmesinl arzu ı 
ederseniz bir 

Emlak Satın Almak 
isteyenlere 

Emlak ve Eytam Bankasından 
Emlak satın almak isteyenlerin bankamıza mü

racaatla pazarlıkla satılacak emlik listelerini tetkik 
etmeleri ilan olunur. "10151,, 

' - , 
in~isarlar Umum Müdürlüğü ilanları 

c 1 "s,. Miktarı Eksiltme tekt1 GllnD Saati 

Muhtelif ebatta storlu 
perde 14 adet 29/Xll/941 9,40 
Elbise ve kasket 5 tak1m ) • .,. 
Gocuk 2 adet ) 
Palto 2 " ) 
İskarpin 3 çirt ) 

• "' 9,50 -L 

Llstik çizme 1 ., ) 
Bidon kapağı 1000 adet / • - • • • 10,20 

Birçok Genç Kızlar 
Ve Genç Kadınlar 

Gençliklerine mağrur olarak güzelllklerinin temadisini 
mümkün kılacak olan yüz tuvaletine bigane kalmışlardır. 
Kadında dikkat edilmesi pek mühim olan nokta: Cil
din incelik ve taravetini ebediyen muhafazadır. 

Seneler, blnbir vazife içinde çalışan vey orulan genç ka
dınların bifıman düşmamdırlnr. Bedeni ve dimağt yor
gunluklarm neticesi guddeler, elAstiklyetini kaybederler 
ve ciltte (Leke) diye ta\·sif edilen avarızı (RDzgAr ve 
güne5in de tesiriyle} husule getirirler. İşte bu gibi halatta, 
ve bu gibi avarıza karşı Krem Pertev; terkibinin kuvvet 
ve kudreti sayesinde cildi besler ve harabtden kutarır. 

YOz binlerce kadının tecrübe ettl61 ve Hvdlklerlne tavsiyeden hlll 
kalmadı6ı KREM PERTEV ile günde yapılaHk a - 5 dakikalık 
bir masajın ne gibi har~kalar yarath§ını pek loea bir zamanda alz 
de muterlf olacaksınız. KRE.M PEATE.V'in yarım aal'lık beynehnl· 
lel f(Shretl aaılaıı: de!llldlr. Ondan istifade ediniz. 

M. M. Y. Hava Müsteıarbğından: 

«KOVADO 
1 - Yukarıda cins ve miktan yazİlı malzeme pazarlıkla satm alma-

cnktır. . 
2 - Pazarlık hizalarında gösterilen gün ve saatlerde Kabataşta Le

vazım binasında merkez milbayaa komisyonunda yapılacaktır. (11095) 

Hava Müsteşarlığı teknik taburu tçln otomobil ve traktör makinisti 
ve meydan ve yol inşaatına vakıf us!...,lara ihtiyaç vardır. 

fninaDıanr:-- Verilecek ücret miktarlnn yapıh.!ak imtihanla gösterecekleri ehl'yete 
göre 50 - 120 lira nrasıodadtr. Taliplerin dilekleri ile Hava MUstesar-
lığma müracaatları. (9310) (110541 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme idaresi ilanları ~ . . .,/' - . . 

Muhammen bedeli (8875) lira olan 1500 adet 80 kilometrelik 1000 
adet 100 kilometrelik ve 500 adet de 120 kilometrelik flneli s~tem Lo
komotif; sOrat kontrol saat bandı (5.1.1942} Pazartesi günü saat (14) on 
dörtte Haydarpaşada Gar binası dahilindeki komisyon tarafındıın açık 
eksiltme usuliyle .şatın ahaacaktır. 

OSMANLI BANKASI 
TÜRK ANONİM ŞlRKETt 

TESİS TARİHİ 1863 

1 Lafini Hediye Ediniz. 

Bu ise girmek istlyenlerln (253) lira (13) kunışluk muvakkat temi
nat ve kanunun tayin ettiği vesaıkle birlikte eksiltme g{lnil saatine ka
dar komisyona milracaatlart llzımdır. 

Statüleri ve Türkıye Cümhuriyeti ile münakit mukavPlenR 
mesi 2292 Numaralı 10/6/1933 ta,.;hli kanunla tasdik 

edilmiştir. (24/6/1933 tarihli 2435 Numaralı Resmi Gazeteı 

Gazel w sarif olmakla beraber 
dakika pşmaz saatir. Her yerde 

'Bu ise alt sartnıım<'ler komisyondan parasız olarak daiıtılmaktadır. 
(10943} 

~ Sermayesi: 10.000.000 İngiliz Lirası 
1.250.000 İngiliz Lirası 

• arayınız. .1 
Polaui deposuna bir sene :zarfında gelecek olan tahminen 2000 ton 

kömürün vagonlardan yere ve ayni miktar kömürün yerden makine ve
ya vagonlara tahmil ve tahliye işi a~ eksiltmeye konmuştur. 

İhtiyat Akçesi : 

'iHTiRA ILANI 
' -Tayyaıe bombalarına :fitil., haic

ltmda ıdınmııl olan 30.9.1929 tarih ve 

195 sayılı :ihtira beratı bu defa mevkii 

fiile konmak az.ere ahere devrü fe

al wıya icar edileceğinden talip ola:ı

laraı Gelatada, İkbsat hanında, Ro

bert Feni)-e milracaatlad 11An olunur. 

Muhamen tahmil ve tahliye ton bedeli 80 kuruştur. Eksiltme 19/12/ 
941 tarihine müsadlf Cum2' günü saat 11 de Haydarpqada 1. inci işlet
me komisyonunda yapılacaktır. 

Türkiyenin Başlıca Şehirlerinde 

PARIS. MARSILYA ve NIS'de 
LONDRA ve MANCESTER'de 

İsteklilcrln % 7.5 kanunt teminat akçeleri ne mua"en gün ve sa
atte komisyonda bulunmaları ve f:ızla izahat ve şartname almak lc;ln tı-

letmeye müracaatlan lAzımdır. (10564) 
MISffi, KIBRIS, YUNANTSTAN, ffiAN. lRAK, Fll..lSTl~ 

Te MAVERAYI ERDUN'de 

TÜRKiYE CÜMHURIYETI 
ZiRAAT BANKASI 

Merkez ve Şubeleri 
YUGOSLAVYA, ROMANYA, YUNANTSTAN. 

LÜBNAN, Filyallerı ve bütün Dünyada Acenta ve 
Muhabırlerı vardır 

. 
'OTEL 
~un merke-L bir yerin

de k.4bı ve gayet mukemmel i~
liyen 20 odalı bir Otel devredi
lecektir. Tepebaştnda Lozan Pa-

Kuruluş Tarihi: 1888 

Sermayesi: 100,000,000 Türk Lirası 

Şube ve Ajans Adedi : 265 
1as Ote?hıe müracaat. 

~-----' 
Zirai ve Ticari Her Nevi Banka Muameleleri 

~lhı 3 üncü Sulh hukuk hfıkim
lltınden: Kudretullah tarafından Me
JAhat, Ziya, İffet, Hayat, Mari v-e A
SOIP aleyhlerine Yeniköyde Köy~aşı 
eaddesinde eski 2 yeni 2/1, 2/2, 2/3 
numaralı gayri menkullerın şuyuunun 
lalesi için açılan dava neticesinde 
dna edilenlerden Mari ve Agobun ı-
lı:ametJ?Mıları mC('hul hulunduliun an • 

imcn düıman mevziine girlkmckle bildiriliyor: Hong - Kong'daki Moh
tıcelenen ııddetli bir muharebeden slnglin kalesi Japan topcusu tara!m
nra terakkil~ lı:aydedilm!ıtir. Duş- dan tahrip olunmuş ve adanın dogu 

, mukabil taarruzlarını elinde ucundaki bir çok asker! tesisler cid
evcat azami miktar pike bombardı- di ı;urette hasara uğratılmıştır. 
n tayyareleriyle ve daha başka ta· Hoog-Kong ynmgor 

ıekilleriyle takviye etmlı ise 
hava lmvvetler!mlz, bn faaliyetle 

teıirli surette akim bırakmaktadır. 
Dalıa cenupta Britanya lrıtaları 

ey el Alebam'a varmışlardır. 

'Alman resmi tebliği 
BerlL-ı, 16 (A.A.) - "Teblii., Si
ali Afrika'da Tobruk'un earbinde 
ddetll muharebeler <ılmuıtur. Ya

ılddetli mukabil taarnızlar ne 
cesinde Alman ve Italyan kıtaları 

nın mühim kuvvetlerini datıt -
r, tuia7 kumandanı bir ıeneral 

dahil olmalı: üzere bir kaç 7iiz e 
almıılar, bir çok tanlı: ve top f.i
m etmiılerdir. 

Alman tayyareleri Tobruk menıtire 
m ve lı:opniıuniın üzerinde bir kaç 
p çıkarmışlardır. 

Yüzbap Faalsen'in kumandasında 
lunan bir Alman denizaltı eemis:, 
end.eriye önünde bir dütman kru
orunü torpilleyerek batırmııtır. 

Bü11ük bir muharebe oluyor 
Ankara, 16 (Radyo Gazetesi) 
ıbyada Gazala'nin batısında miı-

bir muharebe ba5lamıştır. Ge
eral RommC'l'in kuvvetli birliklerle 
uh rebeye mudahale ettiği anlaşıl-
ktadır, 

Tokyo, 16 (A.A.) - Niş1nlsl gaze
tesi yazıyor: Hong - Kong'da çıkan 
yangın netlcesinde bütıin şehır, azami 
bir tellis içinde bulunuyor. Happy 
Valley'e, Victorla mahallesine \'C şeh
rin markezlne yayılan büyuk yangın, 
Japon kuvveUerlnln hüCUll]Undan do
layı maneviyatı kırılan Cınlllcr tar:ı
tından tutusturulmustur. - _.., 

Parti Grupunda 
/:lif' Baştarafı ı Jnclde 

esasların aynen ve ittifakla ka· 
bul edildiği anlaşılmıştır. 

Vaktin gecikmesine binaen ruz 
namede bulunan diğer maddeler, 
gelecek toplantıya bırakılarak sa 
at 19 da içtimaa son verilmiştir. 

İki vapur batırıldı 
Londra, 16 (A.A.) - Amirallik 

dairesinin blldirdit!ne röre Inıiliz de
alzaltılan Glrit'te Kandiye limanı
na ıirerek iki duıman vapuru batır
mışlardır. 

Dier taraftan tnglliz tayyareleri -
nin Taranto'ya taarruz ettıklcn res
men bıldlrllmektcdtr. 

olmasiyle muvaffak olabilir. 
Bfa Amerikalılar, atalanmııın ol

duğu kadar bugilnkü neslimizden hür 
rlyeti müdafaa ve muhafazada cesa
ret ve azimle harekete reçeceiinl bi
liyoruz. Atalanmızın insan hukuku 
beyannamesiyle bizim iç.in kurduğu 
hürriyet tc,m!natmı h!c; bir tehdit, hiç 
bir tehlike kar,raında bıtakmıyaca -
cız. Kalplerimiz, insan ruhunun, in
san vicdanının bu taahhUtlC'rine derin 
bir surette bafhdır. 

Bu dünya ylizünc hiç bir hükOme
tin. hiç bir hüknmetler ittifakının bJ
zi bu taahhlltlerden vazgec;meğ.: ic
bar edememesine katiyetle azmetmis 
bulunuyoruz. Şimdi hurr!yetin mü
dafaası için elimize allilılarımızı al
dığımız buıünde, yaşadıiımız bu dün 
ya !cinde hilıTiyet yeniden emniyet 
altında bulunntadıkça, silAhlanmızı 
bırakmıyacaiımıı:ı karııhklı olarak 
taahhüt ediyoruz, Şimdi ve her za
man bu emniyet ic;in dua edıyoruz. 
Bu emniyeti meydana getirmek ic;in 
hareket ed:yoruz.,. 

Bir Yer Kayması Neticesi 
4500 Kişi Öldü 

Lima, 16 (A.A.) - Ancash eyale
tinde vukua gelen bir yer kayması vo 
(eyez.anlar halk arasında bir çok ö
lüme şebebfyet vermiştir. Huar<'z'dc 
500 ölll sayılmış ve 4000 kişi de kay
bolmuştur. 50 metre yükseklikte ve 
bir kilometre geniılikte bir su hor
tumu ıehrin üzerine yı"ılmıibr. 

1 

Her nevi Banka Muameleleri yapar 
Hesabı cari ve mevduat hesaplan küşadı. 
Tinri krediler ve. veııaikli krediler küşadı. 
Türkiye ve Ecnebi memleketler üzerine kqide 
ıskontosn. 
Borsa emirleri. 
Esham ve tahvilat alhn ve emtaa üzerine avans. 
Senedat tahsilatı n ııaire. 

i!!!!!~ii!i!i!!ii!!!ii!!~~-~!---
Enyüksek emnıyet şartlarını haiz kiralık 

Kasalar Servısı vardır. 

senedaı 

Piyasanın en müsait şartlariyle (Kumbaralı 
Kumbarasıı) tasarruf hesapları açılır. 

1 ft'l~l'ITl'll!ll'll!!I ... ~~~-;:..._.... --- _ .... oı1tı1v Al"lllUU 

~arK '-ef- yarnlandığmı ilave etmiştir. 
B ...+n f 1 ı cfd Bahriye Nazırı, difer taraftan l:1fj'" a., .... ra ı n e 

İ şunları söylemiştir: 
14 lkkiınunda 24 Alman tayya- "Hasara uğnyan gemiler araeınd'l 

resi tahrip edilmiştir. Biz yedi karaya oturan Oklahoma da vardır. 
tayyare kaybettik. 15 ilkkanun • Fakat bu gemi tamir edilebilecektir. 
da Moskova yakininde altı Alman Japonlar Hawai adalarına yaptıkları 
taj•yaresi düşürülmüştür. taarruzda 41 tayyare kaybetmişler -

Alman ı·esmi tebliği di~~ox, Japon taarruzundan bah-
Bcrlin, 16 (A.A.) - Alman or- riye Nezaretinin evvelden malGmrıtı 

dulan başkumandanlığının tebli - bulundufu hakkında rivayetin doğru 
ğinde şark cephesimn muhtelif olmadığını ve Amerikan filosunun, 

k 'dd• havadan yapılan baskın hareketini 
kesimlerinde düşmana pe cı ı beklemedliinl. Rt>is Roosevelt'in yap-
kayıplar verdirildiği kaydedilmek makta oldufu tahkikat neticesine ka
tedir. Alman tayyareleri, Sovyet dar filo kumımdanhğınd3 bit bir de
muvasala hatlarına ve yollanna cişikllk yapılmadıfını ili.ve cylem!ş-
taarruza devam etmektedirler. tir. 
Sovyetlere göre iki taratın 

5 aylık zayiatı 
Ankara, 16 (A.A.) - Sovyct haber 

ler burosu tarafından bildir!ldl~ne 
eöre son beş ay içinde Sovyet ka
yıplan, harp esirler! de dahil olduğıı 
halıie 520 bin ki•lyi bulmaktadır 

Hırvatistan Devlet Reisi 
Romaya Gitti 

Roma 16 (A.A.) - Hırvatistan 
reisi Pavelic; ile Kont Clano arasın
daki müzakerelere bu ıahah tekrar 
b:ışlandıfı haber verilmektedir. 

Sark cephesindeki beş aylık m•ıha- z ıs 
ııamat esnasında Hitlerin ordusu lQ Almanya, ' mllyon esire 
bin topa, ıs binden fazla tank, ve 13 mesken bulamıyor 
bin kadar da tayyare kaybetml,tlr. 

Almanlar bir aydanberi Moıkov.ıı 
etrafında 88 binden fazla ölü vermh
lerdir. 
Şark cephesinde Almanlar be& ay 

içinde bir nC'sll kaybetmi&lerdir. Fil
hakika Almanlnrm bu müddet ~nrfın· 
daki kayıpları 6 milyondan fazladır. 

Bertin, 16 (A.A.) - Alman radyo
suna ıöre, dört milyondan fazla Ruı 
esiri Alman kamplarında bulunuyor 
Radyo bu esirlere mesken ve yiyecek 
temin etmek için Almanların karşı
laştıkları cok bUyuk zorluklara işaret 
etmiştir. 

TORKIYE iŞ BANKASI 
Küçük Tasarruf Hesaplan 1942 İkramiye Plaru 

Ke§ıdeler: 2 Şubal. '! Mayıs. 3 A~ustos. 2 huncıte§rlr 
f&t'ihlerind• vnpıh~ 

1942 ikramiyeleri 

ı adet 2noo llralık-2000.- Lira 

1 
40adet 100 UraUk-4000,- Lira 

3 - 1000 • -3000.- .. 50 
2 750 -1500.- .. .. • .. 
3 500 -1500.- .. 200 .. . • 

:la • -2500.- • 
25 • -5000.- • 

10 - 25() -2500.- 200 " 10 -2000.- .. 

~-------------------' , 
Muhasebeci Aranıyor 

Askerlikle ilişiği olmayıp inşaat işlerinde bulunanlar ter
cih edilecektir. Taliplerin yedlerindeki bonservis su~etle~~ni 
bir mektupla (R. G.) rumuzile 176 posta kutusu adresıne gon-

dermeleri. 1 
,.11.J. ....... ~ ....... ,3 ,c yııpıuın uu na- oıtşveıı.-ıı 1w~n - Japurı ınuıan naıı; .. 
reket harbi genia bır yolla, bu yolu kında eunlan aöylemittir: 
nadiren kesen diğer yolların, tek bir "Çungking hükDmeti faydasız mu
~lmendifer hattının ve bir pldjm a- knvemetinde ısrar edC'cek olursa, Ja
rasınd:ı yapılmaktadır. . ponya ona karşı tazyikini azaltmıya 

İngiliz kıtaları muann!dane dayan- caktır. Çin meselesinin yakında hal· 
makta, toprağı karış kaps müdafaa ledilecciinl ıannediyorum.,, 
etmekte iseler de Japon kuvvetlerlnın 
adetçe ListünlUğü, zayiata ehcmmıyet 
vt:!rmemclerl, üstün makineli malze
meleri ve ınlkdarı çok olan tayy:ırc
lerı teslrlerlnl göstermektedir. 

FILIPINLERDE: 

Marula, 16 (A.A.) - Salı günO 11eş
redilen tebliğ, kara cephelerinde ehe.'Tl 
miyetU faaliyet olmadığını ve General 
Gerard Wilklnson'un Manila umumt 
karargAhma tayin edildiğini bildir
mektedir. 

Salı sabahı Alangapo deniz üssil Ja
pon tayyareleri tarafından hafifçe 
bombardıman edilmiştir. 

Japon gemllerine hücum 
Vatlnıton 16 ( A.A.) - Harbiye 

Nazırlıiı teblitl: 
FIUpln adaları harp sahasında, aıı,~ 

man, ikinci derecede bir hava faali
yeti eöıtermletir. 4 Japon aavaı tay 
yareıi diltürülmliıtiir. Amerikan or
dusu bomba tayyareleri, Leıoapl açı
fındaki Japon ıemilerine tekrar hu
cum ederek bir dütman nakliye I"' -
misini ciddi hasara uğratmıslıırdır 
Karada hiç bir hareket lravdedilme -
mlştir. Diler bolr:elerde hiç bir de
fişlklik l;aber verilmiyor. 

imparatorun nufk11 
Tokyo, 16 (A.A.) - İmparator par

lAmentoyu :ıçış nutkunda dcmiştır ki: 
"Doğu Asyada yeni bir nizam kur

mak istiyorum. Fakat Amerika ve İn· 
giltere Japonyanm bu iııi çonneslnr 
mani olmak istediler. Bu yüzden Ja. 
ponya harp etmek zorunda kaldı. 

Jııpanya bunn teE'SSUf eder. 
Diğer taraft n muttcfik devletlerle 

iıblrliğımfzın her an daha ziyade sı
kı bir hııl aldığını görmekle bahtıya-
rım ... 

Yeni harp tahsisatı 
Tokyo. 16 (A.A.) - 2.800.000.000 

yenhk bır fevkaUld" a kerl munza 
butc;e ihdasına alt kanunla, bntçey 
4.600 000.000 yen zam yapılmasına d 
ir olan kanun, heı iki meclis tarafı 
dan ıttlfakla kabul edllmlstir. 

o--

Jngilterede Hava Akını 
Neticesinde Ölenler 

Londra, 16 (AA ) Sontc1rln ayı urtır 
dı lnırıhorc u .. rın~ Ytpılon akınlarda ö leni 
rin aay,.,, Dahılıyc Nazırı tı tarafından rıe 
"'dllen rahnılara ı:llre. 89 dur 1l nl•rın •n 
11nda, aıuhıruıcl olarak ölm \ olanla<la. ka 
yrplar •• 3& kadın a ı 4 te conılı: vardır 

Yaralılarla haıtahıne:re yaırrrlarılar. U kiti 
olup bunlardan 65 1 kadın. ı 7 aı çocuktur. 


