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hnan - Sovyet harbi baş. 
, ladığı zaman bunu N apooh: 1812 seferine benzeten
lkiuştu. Dıştan bakıldığı za. 

\ 
T~planması Etrafında 

· , Tetkikler Y apılayor 

sefer arasında birçok 
ı:o noktalar görünüyordu. 
lan da seferine haziran 20 

. rnı~tı. O vakit de Ruslar, 
ak~tldugu gibi, çekilmışlerdi 

ı de Napoleon'un hedefi 
O\taya .varmak ve düşmanı 
etnıektı. O vakit de kış ve 

ük.e :apoleon ordusu için en . Mtlnabllt Vek11i Amiral 
ak uşnıan olmuştu. Fahri Enııin 

at bazılan da bilhassa Al-
iki ' ~ seferi biribirine ben. 

~nın. hat.a olduğunu iddia et
' lllndı mesafenin o kadar 
bır ;kıymeti kalmadığım, 

. Ordu ıçın bir teçhizat me. 
~en ıbaret olduğunu ileri 
U~erdi, 

Yanın sırf propaganda 
e~Yle çıkardığı ve yabancı , 

Sin etlerde yok pahasına sat 

Her Türlü 
Deniz 

Nakliyatı 
gal mecmuasının 23-24 t.a

nuahasında "tarih bir teker
e~ ibaret midir?,, başlığı aL 
..,.; huausıa dikkate değer 

Ya rastladım. Muharrir 
azıda Napoleon seferiyle bu· 

Münakalat Vekaleti 
Tarafından T artip ve 

Tanzim Olunacak 

Ankara, 19 <TAN) - Fevkala 
de hallerde gayri meşru şekilde 
mal ve servet sahibi olanlar hak 
kında hükumetçe hazırlanan ka -
nun layihası, bugün meclise ve
rilmiştir. Layihanın esbabı mu -
cibesinde ezcümle Şöyle deni! • 
mektedir: 

"Son zamanlarda dünya har • 
binin doğurduğu fevkalade hal -
lerden bilistifade, şahsi menfaat
lerini <temin kasdiyle bazı ahlak 
düşkünlerinin devlet ve millet 
aleyhine olarak bir takun '1!iisti
maller yapmıya başladıkları ve 
bu suretle gayrimeşru iktisapla
ra kalkıştıklan işitilmekte ve gö
rülmektedir. Bu ~ünasebetle va
ki olan ihbarla:-da11 bir kısmının 
hakikate uygun bulunmadığı an.. 
!aşılmakla beraber akidesi bozuk 
olanların kendi menfaatini mem 
leket ve millet menfaatine tercih 
ederek bu gibi çirkin suçlan işle
dikleri de görülmektedir. Bu ha
reketlerin önüne geçmek için 
1609 ve 1631 sayılı kanunların, 
suç işledikten sonra mal beyanı 
mecburiyeti koyan dar hükümle
rine bağlı kalmaksızın hem ma -
suın olanlan şüpheli vaziyetten 
kurtarmak, hem de hakikaten 

,.. 

K u L 
Mensucat Fabrikası T. A. ş. 

SiYASi HALK GAZETESi 

İSTANBUL ŞUBESi: BAHÇE KAP 1 

Yeni gelen her çeşit kadın ve erkek 
KUMASLARINJ r.ORINU7 

,.... ..... . İaşe İşlerini Tanzim---
Bütün Kaza Ve 1Vahiyelerde 
Birer iaşe Bürosu Kuruluyor 

Dün vilayette bütün mülkiye Amlrlttinin iıtirakiyle Valinin riyasetinde yapılan toplantıdan bir görünüş (Tafsilat Z ci sayfamızda) 

.Türkiyede 
Bulunan 

İngilizler 

lstanbuldakiler Bir Ay 
lc;inde Memleketi 

Terke Davet Edildi 
-o-

r--.. -----·-----. -~\Boğazlara 

SEKER f IY ATLARI Dair Pazarhk 

Nakliye Masrafı Fazlalaştığı 
için 1 
Bunun 

Kuruş K:.dar Artacak, 
Haricinde Zam Yoktur 

Şayiaları 
---

Eski Amerika Sefiri 
de Rusların Boğazları 
istediğini Yazmış 1 

o ~ ~ al'PP'FU .Ü 
.-.:BeJM. !apıyor ve Napoleo- Bu H ta y 111 

~ğlubıyetini mucip olan usus en r 
-a- Somı; sa: a; sa: 1 

BerDne Göre Bundan 
Nakliye masraflan arttığındana toptancılann zarar etmele. 

rine DM74an unnemek için, pker fiyatllanmn %0 pan veya-
1 kuruş arttıtıfması ihtlmall vardır. Bunun haricinde ~ker fi
yatlanna zam yapılacağı hakkındaki haberler doğru değildir. 
Şeker şirketi toptancılara 1 tondan aşağı olmamak üzere şeker 
vermekte devam edecektir. Yalnız toptancılann İstanbul höl
~esinin dışına şeker göndermeleri yasak edilmiştir. Perakende 
olarak da hiç kimseye 2 kilodan fazla şeker verilmiyecektir. 

lzvestia, Bunu ve 
Berlinin Yaydığı 

Haberi Yalanlıyor 
ınaıcalede deniliyor ki: arar eıre ı , a sa ur ıye e 
apoıeon'u Rusya seferinde Ankara, 19 (TAN) - Hakiki M 1 K •t 1 p ik Çile kt 
e ve kış mağlUp etıni<::ti der ve hükmi hususi şahıslara ait r e 1 e an arma ır 

rı anlatıyor. K N dildi J' ~ M k t t•• k• d 

Fakat bu söz kafi de"r~ede Türk hayra~ hamil 50 l50 da- • Vjchy, 19 (A.A.) - Ofi ajan. 
~ olnuyan bir doğmanın ifa- hil) h~~.?le tonilat~sundan yu.. ,, Cf f sının İstanbuldan öğrendiğine gô •------------------------• 

· ~ela mesafe bir düş • karı bütun m~kinelı te~nelenn e e Jle re, Britanya makamları tarafın -
değil, bir müttefiktir. Mesa- memleket dahil ve harlcınde biz • dan İstanbul şehrinde bulunan ln PASifiK HARBi SARK 'CEPHESi Y:lriız planlannı geniş saha- mete sevkl.eri ve )'..apılacak sefer- G "d • gilizlere bir ay içinde şehri terke 
re ayarlamasını bilmiyen lerln, naklıyatın luzum ve ehem ' 1 uor hazırlanmalan ve gitmek istemi-

illldan ıçin tehlikelidir. miyetine, vesaitin kabiliyetleri - • yenlerin de konsolosluğu mesuli-
- Napaleon'un yenilmesine ne göre tertip ve tanzimi için mil yetten kurtaracak bir demeç im. 

olan birinci amil iaşe güç- li korunma kanununa tevfillan za etmeleri bildirilmiştir. Birçok 
0hnuştur. Napol~n Rusya- Münakalat Vekaletine salihiyet l:1fr sonu. sa ı c;u , 
:ır şey bulamıyacağını he- verilmiştir. 150 (150 dahil) ton -
t fek ıaşe için her türlü ter dan yukarı bilumum vapur ve 
~ alrnış_tı. 1812 seferinde motörlerin. yapacaklan sefe!l~~ 
e u:u_ı, dığeri Niemen il7ıe - d.~v!et d~nızyollan .umum mudur 
t ıaşc merkezi kurmuştu. luğü tayın edecektır. (50 dahil) 

bu rnerkezlerden cepheye ~ndan 150 <hariç) tona kodar mo 
at ve erzak göndermek törler devlet veya amme işlerine 

lir Mebusun Teşrü 
Masuniyetinin 
Refi istenildi 

Malezya'da Almanlar 
~ütün Üsler _Feodosyayı 
Japonlarda! Geri Aldı 

it~ ohnadı. Napoleon 400 ait herhangi bir himıetin ifası 
l§tlik ordunun her şeyini için mmtaka liman reislikleri 
~ınde götürmiye mecbur tarafından sefere sevkolunacak • 

eM_,Orduya da 20 günlük tır. 
6~ beraber almak emrini Milli Müdafaa, tktmat, Ticanıt ft 

h~~aşeyi kolaylaştırmak MünakalAt VekAleUerlyle Genel Kur
t b ı ara balar y~tınnıştı.,, may bafkanlıtı. İstanbul Ticaret w 
ti k~ arabalar o kadar yük- a- Sonu; 8a: 1; scı: 1 
ot ıs hayvanların muhtaç ol 

u u koyacak yer kalmamış
ha S4!beple Napoleon taarruz 
bu!';anların yollarda taze ot 

p eklen temmuz ayını seç-
:ı'at taze otu yiyen hay -

r_,astaıandı. Nakliyat dur
-P11edeki asker ve hayvan

p~~1,aınadılar. Bu yüzden 
leö ~r altüst oldu. İşte 

1 
• ....... ~~ mağlup oluşunun bi 

Uç Mihver 
Devleti 
Arasında 

--~1 bu oldu. 

..._ ....... ~~."~t:f~:1;~~= Berlinde Askeri Bir 
• 41apo1eon Viteb&k üze.. 

F Sınoıensk'e doğru yürü • Anlaıma Yapıldı 
idtat bu şehre vardığı za -
anckaıt ıso bin kifilik bir 
ek ~ı. o c1a artık har- Mühim HarekCit için 
da, Na:ı:o"!~ mağlClbi - Daha Sıkı lir 
ınucıp olan ikinci sebep lıbir6ği y aptlacak 

'11-N Lodr apoleon, Rus seferine n a, 19 (A.A.) - B. B. C. 
d'<ll.ınMan Dantzig'de general - Dün Berlinde Alman başkuman
~~~Yarak onlara "efendi. danlığının yuksek mümessili ile 
,l:<&UŞtı artık har.~tmekten İtalya ve Japonya delegeleri ara
•~~ğun~zu anlıyorum. Ha- smda askeri bir anlaşma imzalan 
~Parlak mareşaller ~ ka - mıştır. Bu anlaşma, mihverın bil· 

6
-q>ten bıkmışlardı ki cep- tün düşmanlarına karşı müşterek 

,1 diid~eklerine malikaı'.ıele - hareket~ni. temin. ve tayin eden e. 
0nup rahat etmeyi tercih saslan ihtıv.a ediyor. 

~ardı. O devirde Napoleo - Mihverin bu yeni misakı, Lon-
nı Urat, Davut, Ney ve Jomi- d~a~a. ~nglo - Saksoh cephesin~ 

' ltı Uste na kumandanları ikın bırijğinı sekteye u"ğratmak ıçm 
e ıf a ke;lerdi. Napoleon'un yapiı.n bir teşebbüs diye tel~kki 
~bılecegi bu dört bü.Jiik edili'>= . 

~ Sonu; Sa: !;•Sil: 1 Sonu; Sa: ı: 80: 7 

Alman ordulan Genelkurmay 
Başkanı Marepl Keitel 

(Yazısı 2 inci sahifede) 

Japon ileri Hareketi 
Devam Ediyor, 20 Bin 
Kişi Daha Çevrildi 

ve halen Tokat mebusu bulunan Tokyo, 19 (A.A.) - Malezya 
Hasip Ahmet Aytuna'nın teşrü cephesinden gelen son haberlere 
masuniyetinin kaldınlması hak - göre, Japonlar, Singapw-a 40 ki. 
kındaki Başvekalet tezkeresi, teş lometreden az bir mesafeye ulaş 
kililtı esasiye ve adliye encümen- mış bulunmaktadır: 
le~den mürekkep bir ~u.htelit Ani olarak düşman hatları g~ 
encumen~en geçe~ m.ec~ısı um~ rilerinde meydana çıkan Japon 
rnt heyetıne sevkedılmı~tır. Encu kuvvetleri, Singapur istikametın 
men Tokat mebusu Hasıp Ahmet de bütün kara ve demir muva · 
Aytunanın teşrü masuniyetinin sala yol ve vasıtalarını keserek 
kal<lınlmasma karar vermiştir. l 

Ankara, 19 (TAN) - Türk Ma
arif Cemiyeti lisesinde direktör 
vekili bulunduğu sırada resmi ka 
yıt ve defterler üzerinde tahrifat 
yaptığı iddiasiyle suçlu sanılan 

_l ~ Sonu; Sa: 2; SQ: 6 

Puifik harbinin haslanmında Mı1esncla eea-•ye ıönderflen motörlü lncfliz kuvvetleri 

Sovyetler Donetz' de 
Büyük Kuvvetlerle 

Bir Taarruza Girişti 
Bertin, 19 (A.A.) - Alınan or 

dolan başkumandanlığının teb - Eski Amerika Sefırl 
liği: Generaı Von Maunsteın ko- Mac Muray 
mutasındaki Alman ve Rumen 
krtalan hava generali Von Greim Moskova, 19 (A.A.) - '"'l'ass,; 
in hava kvuvetleriyle işbirliği ya İzvestiya gazetesi şöyle yazıyor: 
parak Kınm yarımadasının ce- Tarafsız memleketlerde beliren 
nup kıyısına çıkanlmış olan Sov yeni temayüller karşısında Hit · 
yet kuvvetleriyle birçok günler lerciler telaşa düşmüşlerdir. Is -
devam eden şiddetli muharebe - viçre, İsveç, ve diğer memleket
lerden sonra kat'i bir tarruzla lere karşı küfürler yağmıya baf
Feodosya şehrini geri almışlar _ lamıştır. 
dır. Şimdiye kadar düşmandan Hitlerciler yeni Avnıpanın her 
77 top, bol miktarda harp malze bucağına ayni matla, fakat daha 
mesi ve 4.600 esir alınmıştır. muvaffakıyetle yeni bır haber 

•~ Sonu · Sa 2 SO· S ~ Sonu; Sa· 2: Sil: t 

B•zr evlerln teven er•l•nnde hurd•, IOzumeuz eıye ile dolu bir 
eepette, yehut eeki bir çekmecede gözden dütmD" gazaba u6 · 
remıf, kırık diSkDk oyuncekler verdır Onlerde, içlerinden 
kop•n bir Y•Y•· fırltyen bir çiviye "•Amen hlll elemlerini 
uklemek, zevahiri kurtermek latlyen bir varlık eezllir 

KiRiK OYUNCAKLAR 

' • • • • 

H•yetrft bir çocuk hevesi kader tıeflf geçici cııv"'ılyle kınp d&• 
kerek bir Uırefe fırlettıOı gamlı ruhl•rın kuvvetti tahllllerldlr. # 

Genç ediplerimizden lrf an Rehçetin hıı Uk laknt çok 1 
kuvvetli eserini bir iki güne kadar "TAN'' aütunlarındn ı 

okuyacabuııı! _) 



-
Gayri Meşru Kazanç 
Layihası Mecliste 
a- BqtaratJ ı IDl:ktıı 

ayı1 meşru yollardan servet top
anlan yak aınak, şiddetli su
te ceza d rarak haksız top -

l dıklan s rvetlen ellerınden a. 
bilmek n bu kanun liyihası 
zırlanını ır.,. 
Liyihan n bır maddesinde 1 ey 

1939 tarihinden ıübaren her 
suretle o ursa olsun vazife ve 
hizmeti rindeıı aynlmış ~ ıry 

mabeta ile; 'l'Urldye - Prana - ltr 
siltere ile taraflı J'U'dnn 11111ahedeelae 
merbut anla$UWUD tatbiki ammmda 
Par ste lmz lanan kredi anlQmalannm 
taıdıkine, Hakimler tananıınan 120 
inci maddeıinin tadiline, buı madde
lerin rümrük resimlerinde lcra Ve
ki teri Heyetince 79pdan tadimerln 
tasdikine dair, kanan llyJbalan bbü 
edilmiftho. 

MeclJa Çarpmba stlnil tıoplamıcak
tır. 

Et Toptanclları 
e Celepler 

TAN 

Her Kaza ve NahiyeCle Makar 

1 B •• I K I k El Konu u ase UrO arı UrU aca Makarn;-'Fabrilcaları "Din• Uze~ne Oz 
' L Türkçe Kelımeler 

Bir Memur Dört Bin Kiıinin lıine Bakacak Beyanname Verece~ • "ıme1a. ..myen, .. ılHn, 
Makama fabrikat&'Jeri eski ve :re- ne ""blrlndleyin, tkfndl.,.:ln, 1 

Di1n öğleden önce VllAyette Vali 
ve Belediye Reisinin bafkanhf'ında 
bir oplantı YBPtlımstır. Toplantıda 
Vali Muavinleri. Belediye Reis Mua
vlnlerlyle bütOn kQmakamlar, nahi-

mek filleri bu esaslara a6re bugtln
lerde dağıtılacaktır. 
Ekmek talı dltlah luıltkında 

ltoonllnagon l'dJ'8n 
J'e mQdOrlerl ve emnl;,.et Amirleri Ankara, 19 (TAN) - Ekmek ve 
huır bulunmuttur. ekmeklik hububat lst!blAklnln tahdidi 

nl unlarla çıkartmıe olduktan makar- 1 . ..ıı-ek banlan bö)'lece 
nalar araımda kalite farla olclutunu eJ'ID,, uau ve 
iddia ederek. fi7atlann arttırılmaanı ralayıp citmek pek dotnıdm. 
latıemişlerdtr Ff7at MOrakabe Ko- turkçecle "tlcünç. t&rtilnç. 
misyonu ~ tıd kalite makarnalann ıekl nde bil nıbrmıı 
maliyet tlyatlarmtrı lnoelenmesine 10- • Bana bize ötreten eseri 

nlmamış olanlann dahi Luzumun 
bu kanun hükmime tabi tutu

lacaklan zikredilmektedir 
MIJIJflara zam lôyilıtuıı 

Aralannda Gizr. Bir 
Anlaşma Yapmışlar 
ltaaplann çolu, eti 7fh kunqtan 

aşatı satmamaktadırlar. Fiyat Milra
kabe Komlsyona et sabşlarmı, fiyat 
Ye hayvan alts verişini dilzenlemiye 
karar vermiştir, Bunun için diln 
hayvan borııall reisi Ye Azuı Komis-
1'0l18 çağrılarak mGtalhlan 90rul
mUŞtur, Carsamba ıonn hayvan bor
sasırıda bir toplantı yapılacak ve bir 
proje hanrlanarak ta.dik edilmek l
em Komisyona verflecektlr. Mezba
t.da brk' altı toptancının celeplerle 

Refah işi İçin Seçilen ayuprak borsada satıştan evvel ko-
,un bqma kendllertnden 3 - 4 lira 

Encümen Dün Toplandı alclıklart anlafl)mıJtır. Bayvanlarm 

Vali. toplantının gelecek aylar için De ekmelin kart usullyle tevsilne ve 
hazD"lanan karne dağıtma işi için ol- bu ltlerln istilzam edecell m~a
dutunu lüldlrmlf, bugüne kadar kar- n karşılamak Qmre Ticaret Veklleti 
ne ile ekmek verme ve kame dağıt- emrine 100 bin lira tahsisine dair Ko
ma işinden alınan 90fluçlara ıöre, ye- ordlnasyon karan bugiln resmi ıaz.e
nf bir e88S kabul edilmesi terektlitl- tıe ile neşrolunmuştur. 

mm görmaştü Fakat .ınakar acıların biri de T. D. K nan çıbrdıiJ ( 
ellerindeki maiıarm önemU bir mlk- utaanlft) adıncla Turfanda bal 
tarau ıiallce satmakta olduldan ha- bir cin ldtabınm tercilmeııidir. 
ber .ıtndllmdan. bugQade ltibare .,__ atrenclilfmbe sare. 
makarnaların mevcut stoklanna hO- arapeadan a1chlmm din kelime 
k<ımetçe el konulmasına karar veril- tibirlerinin Bzttlrlıcçeleri vardır. 
ıntftiı'. Her fabrika mevcut stokunu be tanesini aayalun: Allat -

ni anlatmJŞbr. Uzun ı&i11111elerden Bu kararla buğda7 -.e diler elc
sonra yeni tevzlatm fU şekilde yapıl- meklllı: hububat unlanndan yapalmıs 
mam kararlastınhn1'tu': ohıp satılması ve lstlhllki menolunan 

blr beyanname ile Kom.Jaona, bildi- ıenl daa11 - alkamak = baıııldell 
reeektlr daa okumak - buma ,,. be..-Ankara, 19 (TAN)_ Refah hAc:Usesi borsada satışınm ucuzluğuna rağmen 

Ankara, 19 (TAN) - Memur ma- ni tıet etmek ilzere Meclis taratm- pahalıya mal olan koyunlarm toptan- • varlık, me'l'Cadl~ - botam* 
rma zam yapıhna11 baldmıdaki ka- dan IM!Çilen beş kişilik encümen bug(hı cılar tarafmdan da perakendecilere 

an projcabım bucün bütçe encüme- ilk toplantısını 78PlllJŞttr, Endlmen re pa~ satıldılı garillmilştür, Bu 
de mUaakereslne devam edilmiıtir. is lfne Recep Peker seç lmiı ve bil- 10lda satışların önOne geçmek ve et 
oje bir iki ırune lııadar Mal J'e ID- ltQ et tarafından ft'rilen dosyalarm alış ft'rifhrl, ba,-.,.n stokunun t.emi-

ümenıne ıevkedllecektir. Bütçe ~- tetk kine b nmıştır Heyetin toplan ninl dilzenlmnelc için haztrlanacak ~ 

Ber kaza '9'fl nahlyede ymlden taee mamQlleri imal eden ft ntanlarm 
bOrolan kurulacak Ye bu btırolara ellerinde JIMrftUt bulunan unlarla, bu 
yeniden memurlu almacaktır, Nahl- unlardan imal ettikleri mamQllere 
ye bOrolannda her dört bln nüfusun hilltQmetçe el konmuştur, Bu gibi 
işine blr memur bakacak ıekilde blr mneaeseı.r bul(lnden itibaren 3 ıon 
teekfllt kurulacaktır. Ba memurlann zarfında ellerinde bulunan Ye el kon
lıer blrial bir veya blrltaç mahalle ile ma hilkmilne tlbi tutulan unlarmm 
mfltCll} olacak. muumda o mahaDe- ve tnamQllerinlD m1ktar, clna ft ne
nin adı yazılacaktır, B• yatandq vflerlnl mahallin en bOyQk mOlkiye 
kendi mahalleeinhı f11ne bakan me- memunına makbuz mukablllnde ve
tnura hiçbir lartal muameleye muh- receklerl bir beyanname De blldirmi
taç olmadan bapanıea);tır, Mahalle ye mecburdurlar. Beyana tlbl tutu
bOrolartrıda aynca bir mGveat. bir n ft bO~ el konulan mad
de hademe buhınacaktır. MQvezztle- delerin deler fiyatı peşinen tediye o
rtn. çal!fCaklan mahalle uJdnlerln- , lunmak suretiyle mQbanasma, mu
den olmuı prt olacaktır, Bu ııuretle hafazasma ve Ticaret VekAletfnee ta
lkıOmOzdeld a7 için notm kayıtlan- J'ln olunacak zaman ve mahallerde 
na ıare datıtdacak kameler. mahal- sat11111a Toprak llılahaullerl Oftll me

Kajrt Beyannaıneleri 
Hakkında Tavzih 

enlııde kuvvetle bikim olan bir ıa- tııan bir hana kadar. devam edecek- lan proje Ozeriode Peqembe ıono 
r, ıtO 'UrQa kadar olan •J'hklara Ur, 16rt!flllecekttr. 

lstanbul Vlllyetlnden: 
Kltıt beyannamelerinde aşatıd ki 

noktalann ekalk oldutu 16r0lmilştilr: 
ele 2S, 170 lira7a bmr olanlara MilnakalAt 'Yeklleti 18hrftnlze et Düz matbaa kartlarmda: 
.. JD. oadlm 90Dl'a da J'8scle 15 ıettrtflmesl için VI1A)'et emrine lste-

am ~dır. Ba nretle klçiik 100 K111'11tluk G&müı nllen miktarda nıon tahsis etmlftir. 
l - Cpi, ebadı. topunun atırlıtı. 

top adedi. topunun lıtae 79pn.k oldu
lu. meamrlara daha fasla sam 7llPl)muı Paralar Cetinkaya J'Olu ~Ilı için, 19hrtmi-

ümklla olabllecelrtlr. ııe karadan ,,.. denmten bol :mikı.r- 2 - Bobin ballnleld kQrtlarda: Oinncllimise sare. bfttmetin pro 'Oaeıle inde 100 nr,.. yaah ıama. da hqnn pUrllebllecektlr, Bobin adedi, boblnln atırltiı. bo
binin ebadı. mecmu lrllolu. esinden bqb. hlı:at omm euılarm- 1'8l'8lar blT mQddet evvel tedavOlden 

qnlmayan bir eok mlitalealar kaldırılmıştı, Bu paralar ba ~ o
llrtdmekteclr. Ba anda çok co- tuz btrlncl alqamma kadar malun

calda an.ı... oocü adedine ıon dıklan "" 'Ziraat bankalar! taratm
la am yapdJnam tekli de ftl'Cbr. dan detistlrllecekttr, l Şubat aba

a. ffmdlHlr bbal ıııdUmeee bile i- hından 90llr8 bu panlar hiçbir ta. 
erde nli .. eocalda memarlara bir rafta ıeçml7ecekttr. 
kim JrolaJ'hklu ~ " ana
ı:Petler temini Ja&netli '* lbtimal 

dahotndedir. 
Nettoe it baıble bD8ll her halde &
m .. cleld daJer'de pkacak n &abat 

maatr amlarla ftrilecektir. 
Deold eatın alma ifleri tet 

elden gapr.laeai 

Altın Yilkselmekte 
Devam Ediyor 

A?tm J'Obelmelcte denm edb'or. 
Blr altın 3150 kunıft;an ve bir ıram 
ktllee 450 kunqtan satılmlfhr. HG
kfunet taraftndan altm s tışlan için 
mla 'tedbirler abmcelı 96ylenfyor. ADbra. 19 (TAN) - Ôfrencftllme 

re. bükt\met hem tasarruf, hem de 
uameJelerde ı rati temın içia biitiln iTiZAR - llılilnderecatımmn ~
Ylet atın alına itlerini bir elden i- hıJundan "Gillen Gözler" tefrikamm 

dare etlbek mabad:J"le tetkikler yap.. kCJ,)'IUIUldık, ÖzGr dileriz. 
aktacbr. Ba tetkı1der bittikten 90nra 
edıae bu haıaıta J"9Di bir bmm 
71"ba11 teldlf edilmesi kanetle mab

eldir. ne.Jet satm alma ftlerınm 
bir daireda toplanmam, batta 

11 it için tamamen 1'IDi bir icJare tu-
rulmam d muJ'OI' Bu ... da ihale 

mmanda bazı deiitflrlikler yapWna
da muhtemeldir. 

Mee&iıı dünldJ "timamda 
ADbra, 19 (A.A.) - BiiJ'iik Millet 
ecUsi lıacfla Refet Cmutain r.Uh
de toplammt. fevblltte nsiyet do-

&J'DIJ'f• bam .,..ırl " re.imlere sam 
enama n bazı maddelerin mikeDe-

J'et --- dair bnamm 8 lnd 
madclee171e llnlY8kbt l inci macldesi-
JlJll tımlre lllllht8c s6rmeditlne d:ık 

BUGUNKU PBOGRAll 

'.IO Proc'9m 
7 H Xllıdk (PL) 
J.45 Haberler 
LOO llbilı: (PL) 
LlS BYla .-1 
LIO IHd< ~ 

ıuo Proo
ıda .... 
ı 2.45 Haberlw 
u.eo Ka.lk 
1 LIO lledk (JILt 
ll.00 Prosr
ILN Or ....... 

1109 ..... 
19.H Hallert... 
lt.45 Jtoaa.
H.SI Vaal 
n.ıs Radn ........ 
H.45 il ... (~ 
•ı.oe .Zil'aac 
21.11 ..... 
11.H llCODWlllla 

aı .•• 1'lrlı .... 
ftH R•""-
3ı,.45 D- 111119 
il.Si Kıı..-.. 

Koca11nı Öldüren 
Kadınm Muhakemesi 
Panaglbıla vulfe aGrerı Tallt Ue- le1jyi tanıyan mOvenllw eUJ"le sahlP- mur edilmlttlr. 

kun"U kılkmclJk ,.ozGnden ~la lertne verllebl.lecektlr. B• muada. Milli Korunma Xammumm muad
~ aıtımthıe .ebebf7et venm o mahallede oturanlarm birer ftfl del 21 lnc1 maddesine lstinaden halen 
kanii Nedime Uçtnm'Un muhakeme- bulunacaktır. Bu ftfler memurlar ta- tanzim satısı yapılmakta olan ve i
line diln birinci alır eea mahkeme- rafından ftlenecıelc wı her vatandaf!D lerfde yapılacak olan şehir, kuaba 
ilinde başlanmJŞbr, mtlreeaatmda o fitten edinilen mata- ve k&,.lerde ekmek '" ekmeklik hu-

Cinsten kaut, blrlnd hamur, ikinci 
hamur, matkaolln verje, llliıstraayon, 
kule. peHlr, m0rekkep1e yazılabilir 
olup olmadılı. mecmua Uiıdı, düz 
ıaııete kilıd.ı. 
~ l8hlW aWı:adarlarm be

yannamelertndeld bu eblkleri ta
mamlamak tlzere 20 Sonklnun 1942 
Sah ıono saat H de ltfbaren en eeç 
Çarşamba ıDnG 1Ut 1'1 ,.. kadar bu 
tı için Valide hanında Ticaret Ofl8l 
Umum MildOrlQIOne mtıracaatlan 1-
lAn olunur. 

-----------~---

Sorıum 79pılan 1'edlme. Jı:ocan mata tare hareket lmkln! olacaktır. bubsıt lstlhllkl halen tatbik adllmek
Tallt ile ıt 8enedenbert evi! bulun- ltarnelertnl alanuyanlar mahalleleri- te olan miktarlar Ozıertnden tahdit 
dutuna. IClll zamanlarda kocasmm ne att mualan ~ wrmn fit- ve te.blt edllınlıttr. Tamim ablı 1'8-
tendlslnl Dunal ettftlnl, nka gilnQ lertndekl k~lara l&re karnelerini odan k&,.lerde bO,.nk ft kOeQk Y8I 
kaynanası İrfanla kocasmı yemeğe alacaklardır. Kameırtni alanın fişinde haddi f6zetilmeksld!ı beher nOfuşa Ege..1- 22 Mluon 
bekledilfnl, o ııırada bir bekçinin e- ltstede "verilmlftlr" kaydı bulunaca- g(lnde 300 ıranı ekmekUk hububat us ., 

~:.::=,:ın~~ı:!=~ :;:~:;.:~:e1::8 d0şt11mesıne ~~1':~ ~~S:!lk_::: KOo Tütün Satıldı 
Biraz 90Dl'8 komşularından biri ko- Ankaradan ıelecek olan ~ ek- TPttar olacaktır. İzmir, 19 (A.A.) _ Tütün --
Clllfnlll mabaDelerlndeld Mualll ta- Y ks I T leb tışlad büyük bir hararetle devam 
tn1nc1e bir udmm erine eıttlllnl ha- Bir Tren Kazasının o u a eye etmektedir. Şimdiye kad3r buse 
bel' verdilfnl anlatmflbr. 

Nedime. bandan aonra derhal Mu- Muhakemesi y amlan yardım nenin rekoltesi olan 28 milyon 
alllnın evine lltttllnl, MuallA ile k~ ' r• kilo tütünden 22 milyon kilosu 
cuını beraber JetDek yerken yaka- Bir mOddet evvel Badsnköy istat- Bir mOddet evvel COmburi7et Halk tamamen satılmıştır. 
ladıtmı. Jı:ocumı eve eatmnca Mu- yonunda bir tren kUMI olmuş. :rol- Partisi. Untversftedelcl J'Obul taıe-
eDAımı "TalAt flmdl79 kadar aentn culardan bir ldşl GlmQş, on iki kişi beye ayda !O lira para :J&rdımı 7•P- ' -
tocancb. bundan 901U't benim kocam- :raralanmlşt1. Kaza, trenin J'8Dhl )'O- :r"' :-:a:=m:ı~ :-::.~~ KUCUK HABERLER 
dır" dedflini ft kocan ile kendisini la almlp o )'Olda bulunan 00. bir 9U u a ... -.......- - ----------
ihmek lçjn berine yQrQdülderlnl va ona • 80IDUnda oldutundan tı. Bf~Jr talebe bu fltlere J'Oknl o1- * BELBDIYBDS BUTÇB HAZl!U.101-
banun imırine eline Peiniili b~tı 1 çupm duklarmı 7Ulllıtlar ft remnm 781'- Bel~ lı6ttnbıia lıasrt'la-•11 bir ..eddat 
TalAtm bacatma sapladıiuu illve .... istu)'cp memurlarmıdan Ahmet ve dun lstellnde buurmnqlar, bir Qdan- lcia aerl lııraulmıı•· •- .. .,.. -• 
mffür SeraMtiD mGme ,,.. ,..rabmm1711 ..- bert de bir ırı.an yobullara 7&rdım ... ..._ nprlac_. ·- ••ılnidtr. 

Nedİmeden eonra Amme fll}ıldl ola- beblyeıi 'Nl'll'lek IUÇUDdaD blrtnel a- :,~uma _!>&~:..Yardan alan * BAJCJUJ.l.All PiRiNÇ YDILS. 
rak Ta1Atın annemi trfaıı .,. 1Dahal1e lir - mahkf!lllMfne ~. _.._.._ ,,.......... aaa mOddetln CU - Ballım --9riacala kaı.- lltıa tıaır 
aı.ldr.8h Arstrt ber 1- bir ~ mWI mGdcleOe bGkGmet ...._. 4lalıalmü .._ ....._ lıakbllar 
~ DOn c,lur9fmva,. bathmmıl '" emrinde fi alman taahhot eden blr -17etine 7ıı. 511val pirine verdirllıııJıtir. Bu 

Suçlunıuı tahliye talebi reddedD- ld suçlunun da ııorıulan yapdmışttr • mukavele imza etmiye mecbur bu- •lriılcler Çuallplar lakikall ..,.,_... " 
mlf ve durusma diler phltlerin din- 'Dunllma fll)lftJertn eatnlm• leln bmduklan dGn Unhrenltelllere bOdl- lı:omla70tlaa llftlvıfalratl Da 1ı1nu olaralı: tt· 
lemnesl için batka etine bırakıJmııtır. başka bir Sün• b....ıaınu,tır. rlhnfJttr. rilmlp. 

Tarih Bir Tekerrür
den lbaı et midir 7 

SARK CEPHESi PASiFiK HARBi 
~ Baftarafl 1 incide ~ Battarafl ı IDclde kM8 Bqıaratı 1 lndde 

pnabı ilzerınden atmak -= lıallk. Buda, Saman, Dlh ~ 
= küfilr - dhı = din -
ıeriat - nomca = vll.z, f 
nomlamak - vaiz etmek -
irade - iiid = bile -
ebedi ... 

e "Rab,, kelimealnln 
"özüt,, tür. "Vllc:at. ı.e-. 
ye. )'ini rab dqmda kalan btı 
"etös" denlliJ"or. "Nefia", •as .. 
dün:ywf al&lııa lltaık,.; mente, .... 
au kelimeleri J'erlne "'t&s,, 
nılı)'OI'. "Akıl", •6t, öll.,i 
niyet'", "u.lnnc" dD'; "kelime, 
lim", "AYn dır. Bir coi1I pelt 

e "Secde etmek,. J'erine 
mek,,; "dua etmek,, iç.n c1e •G 
maıdarlan var. "Dua nlyas", 
dUr; Hzeklt", "Plllin: "sünah"t 
Bqlra kelimeler de 111nlar: 
yek - tamu = cehennem -
balet r ı bit = tanık - ti 
mini olmak, menetmelm--tapl 
ruı olmak... '"Tann bama 
cflmlesinde oldata pbi "kdmc.. 
mest de, "Jalmü.. ~ 
malı. a'mal, amel, it. ......._ 
minaana aelirmif. Bu cim 
"lıihç,, adı, ba tmdea. • 
çılranlarak verllmiı ola sertlır,. 

e Saychtmm kelimeler 
daklan cibl yahut da dlllıl.fııltlrfl 
kullamlacaldar ftl'; ara 111" 
llJ'b. Türkçede arapeaıns 6ı 
lanuymeafnu •nanlar dl 1ıiıu 
tilndnl•I 

Uç Mihver De 
Arasmcla 

Bakla ve Kus Yemine 
1 

g- :aa-asııım 1 lnctde yayıyorlar. Bu habere göre Ede- Diifman btıyük kuvvetlerle Do Johore - Bharu pmalinde 20 blıı 
general ı. Rus;:f ertnde uvaf. nin ' Moskova müzakereleri 11 • netz cephem boyunca taarruz et- kifi1ik bır kuvveün çenberlenme 
fak 1 ~..... m - rasmda g(iya İngiltere ile Sovyet ınekted.ir. Muharebeler devam e- sini tamamtamıflardır. Şimalden 
ıan: ~&~inanmıyor· ler Bırliği Çanakkale ve Boju - diyor. ve batıdan baskılarını arttıran Ja Bertin, 19 (A.A.)- YllJ'! 
la ~ ": ~apol~ 1arm Rusyaya verilmesinde u)'UI Merka ve flmal te.lmlerinde ponlar, m•aazzam blr kıskaç ha • bir kaynaktan bildJrildlğme 

HükOmetçe El Kondu 
hglller, Şehir ve Kasabalarda J, Köylerde 
7 Giin Zm faıda Beyanname Verecekler 

la vardı. arasın 1°l'llf muşlardır. dilşman taarruzlan esnasında ye raketiyle İn8iliz kuvvet.lerini .._ re, Alman • İtalyan - Japon 
Napoleon'un hezimete ux.rama Bolular laakkmda Rn puarlıiı niden ağır zayiata uğramıştU'. luftırmaktadu. rl anl.qması, askert 

smm sebeplerinden biri de5b L yalannwı Hftler ve Ribbentrop tara- 17 Ye 18 'lk>nktnun dnleri piyade Batupahat, 16 IODkinunda Ja- buyilk muharebe kudreti 
du. u 0 fmdan ortan atdan eakl bir manev-, ve zırbb birliklerden mtlrekkep Al- pon kuvvetleri tarafından lfial çok mühim harekAt içlıı daha 

, ra old61una yalım bl.z n ın.uwer man kunetleri dfJpnandan U top, edilmiftlr. İngibder burasını kay dab ve ldilAne bir fe)tilde 
4 - M~ N.apoleon u en a- deill. bant Türk efkln da bilmekte 21 m871n atıem. • mltra}Jea ve betmekle, yarımadada ellerinde masını temin edecektir 

şağı üç senelik bır ~ere sevke- ve anlamaktadır. Bittin Tlrk devletf fazla miktarda harp malzemeel al- bulunan aoıı tayyare meydanın. Japon t1tuelelerlnde 
diyordu. J'akat h&di8eler, açhk adamlan " pzetelori, Ttırk efkln IDlllardır. ~ ba banketler dan da ım .... 1 ... ~... ş di İn'" 
korkusu, ordunmı büyük kayıp - U11D samendanberi bi~lar ld, Titr- aetlwlnde IO iRi ft HO .. ftl' - • o ~-· ım •• • Tokyo, 19 <A.A.) - auew.r. 

Anbra. it (TAR) - Balda '" kat memmiJ"etfne bir benımame ile bil- lan onu çabuk netice alımya mec kbenin toprak btlttlnHiiilnii ve latik- ınitlıa'dir. ~ ~e yalnız Singapur nl aakerl anlafnwun tarihe 
J'elDID9 lllDdbawtçe el haacalı 1ıako- dirmeJ"e mecburdurlar. bur ediyordu. İmparator kışı Wlnl tebclt eden t.ablatl)'le SoTJ'et- Ba'\'a ~ lılunnwk de- ıdaıın Pkl UÇ tayyare meydanı bir hAdile oldutunu ve bwıclaD 
bir~ laınrmm "'9 Ofia. ba bak1a1an M..ın, Çanak- Smolenskte geçtımek isti rdu. ı. Birllti delildir BöJ"le bir tebd!t nJz onı..mdlı bombalarla dOpnum kalmıftır. velkl anlqmalan tesirli kdnu7a 

landa ~ tfnelc:e bilcllr!- kale, Bandırma, latanbnl n lsm.'r te- Fakat · tejini yerine ~edi ancak Hitler Alman1'umdan selmek- bOJ'lk bir tlceN& aeml*d .atla- 8ln11apıır'• alanlar r178Calm• ve bu llll'et1e lnsUten 
.._......_ llemlebtirı cok s-dt bir bal- birleri beledi" luıdutLın dahillnde j1 18 

ha - t• idi ve aetecektlr llUllardlr. Tok1o. 
19 

Maleıı;Jadan Amerikayı 1!kmanm "" yeni 

Dcilmcllrm 1ıa ld -dele hak- 13,50 kanııtan •e diier J'erlerde ele kat~1!.!49~ .: = = ltte banan icincDr ld M Eden. 1 8001/d ,.,,., fe6llll lelen haberler~~) .. b.ı. erken .... rıhıammJ ~ mtımktln 
JDllll111&1 kararnmleler basla resmi 12 bııqtan satın alacaktır. --:--J• " Sonklnanda Anın Kamaraamdald de- atı.de cu--...... --·'·- bava akı- m 7Ul7Gr • 
cantıe De neeredllmlttlr. Karar 4-2- Bundan başka. J'ine badn nefl'OC!\- yalım bır hedefi vardı: ~flDBnJ mecinde haklı olarak mtlttefilderbl Moao.a, 11 (A.A.) - lcw79t pc6 11m°di;;~-~ en 114- ___ ..,.. __ _ 
M2 tarlhinden itibaren mer'i olacak- Jen bir koordlnaı)'OD brariJ"le İ•tan· yat etmek ve muzaff~ ayajl. ıraferinden Tlrklerin ide lrir korbl11 tebllll: 11 loaklınm lhl. latalan- =ıdni teakU tıttillD1 bildlrm.eltte- TUrkfy'-..1.-. Bulu 

tn' bn1 " tmıir tehir erln!n belediJ"e ha- na. kapatmak. Fakat dUflll&n ~ olmıJ'acatım ,,. lloUov& drltmele- =İ~ *::.. ...a:' ~ dlr. Japon tanareleri, Slqapur Uze- .US 
Karara dre. t.tımba1 teln1nhı be- datla~·ble Çanakkale, KltabJ'a, Ba- kiljyor ve harpten kaçıyordu. rinde Tirlıi)'eclen doetca lıabaedlldlll- meektn 1Wlerl llPl ......, .... Po- ~ Od aat lrüm-1ar .. mnstab- llUllLl-r 

tedın lıadatrlan ile Arim. Bahıte.lr hk•u, Matta, Bu~ l8tanba1, B- ~ N~poleon'u maildp eden al ~lemittir. Ban• her lıaldo Tt1ı'- lotnpü ,,. Znod. banlar _....c1a- .em mevkün tanare Umanlarmı, in- ··-.•llARIF 
Çanelıhle Denldl. tmm Kanı•' d,lraa:" t!;klareU, TeJ;rirdai ~ dörduncu sebep. ld>'9 awnnmıi)'etle atreamııtir. dır. 17 loü•..- 15 ....._ tayya- pat tezdlılari71e tabrlkalanm de- S- .8qtarafl l 
11a11a. nı;....... merm Ye 'mter n~ :an :nnc1a J'8tlttina ....,. ~ 5 - Moaovaya lhmek bere Ooebbeı.'ln bambul Tirld:rede pat r..t tahrip "''"'Wk • 1 tanat'e vamır1ııureue bombalam ~- aileler bu ihtara rajmm 
zalar!7le htanba1an Çatalca· Kocaeli, bahınanl tehir eller= kq JW:d tbrı Napoleon omuzlarında le - ~. Takip edu.ı beclef bel- lııa7bettik. ftf1ll& ,...ı le6lijl da kalmayı tereihe karar~-

eldrdai. Anta179" Adıı~ mer- liln" ~)'ferde ;9dn .:::.da.! ~elerin aiır yükünü duyuyordu. ~~~--::.:~ Leningrat ile ınımuala Slnppur, 11 (A.A.) - a.mı tel>- !erdir. 
lr:ualumda ollerincle bakla bala- :raımame Yermeyoe mecbardarlar Muıbarebe meydanlaruıda insan -- -~-• de .. "': 111. 1ıısn1a laıvvetlerlnln Muar uma- n-ıı-~-u nam.r. follir '" babalarda kara- Ofi8 kq J'eminl Iıtanbal Ye 

01mnfr De çabuk ihtiyarlıyor,, diyordu. tıi~-kf7ecle ~Ye n.a• llOÜDYa,. 19 (A.A.) - Çoktaaber:l il ~bada biNa ... ~ DCn1119C'M fel.ııwr 
lllnmdım tt!baren iç a6n •e köy- tehirleri belediye badattan dalıillnde Moskovanın şimalinde Rus or - =• orta:znkaldıran ~ melbfa- Dk defa olarak Cmnarteli stlntl Le.nm- mecbur Jaıl"'lrJenm blldtrmektedir. Berlin, 19 (A.A.)- Yan 

erde 7 sin .:::'mda nevi ve mlk- 15~ •• dlie J'el'lercle 13,50 brat- dUBU pusu kurmUfhı. Yorgun ve liiine olu itimadı )'iDe ba ...:.:: ~ ~ : ....... ~ Yeni Blfkomutan General Wavell, bir kaynaktan bildirWyor: 
daıtaam ma lin en büyük mülkiye tan alacaktır. aç avcılar berine atılan kurtlar lerde " bilhaM8 Ttlrki7ede baltala- 1amn" nn.h•ara altmdald aanıboaa = ~ ~ -:-· mahfillerde Türkiyede 1 

gibi, o da düpnan üzerine atıl • maktlr. .1..,.. pttr. bir u. oldllh .an- ,un kalmll •ve hl::::.--ıelllln~ Britanya teba•mnın Ol'UlllJ 

Şlman Afrikada ChurchlMn Sizlerl ~ Ntt,.:u;.: :~:::; ..::U:-1ıı1r ~ ~~ y1!j wftnektedlr. 'fıoBBiı1s1Bki..BB· ~da: :ıd:lerl haberi en 
• (A.A.) - 'hb 1: E- Hamilton, 19 (A.A.> - Geçen Per- mecbur oldu. Rus ordusu ilaeri - nm b1r kitiJ'i l8tima etmelı aenlntr. • Alman bariciystnde • eğer 

vaziyette hiç tembe ıün Churclılll, Bermuda llıle- ne atıldı ve büyiUt Napoleon ar- Baki bir Aınerllran llplomatı belki ta- MrL Kelfel CcrolbWlen ile.. ise • bu haberde TürkiJede 
J'Oktur. Balfaya'da buaan Mecl inde s&,.ledll1 nutukta dusu parçalandı. Ve bu oıdudan tıe)'welr. belki istmüJ'erelıı Barlhlba nüc çıkartmak ve bu mntıe 

kadar Alman o 48 su y, ezcümle demı,tlr ki: memleketlerine ancak bir avuç )'a1anma mflnlwet söetermkı. ...._ Badapefte, 19 (A.A.) - llare- Melboıurne. it (A.A.,) - a.men kiye üzerinde 7&ew 
Y Ye va ltalJ'llD •ArtıJı: )'8lıus delilb. BllyQk bir insan dönebildi.,, cilt etmemittir. 8D Ameribn dlplo- pi Keitel'in yana r-.ıen Buda- b0d1rlldliine l&'e. AvudraJ:J& hava _,,. ..... 

ile 20784 yarınit>Q toplantı ortumda ilerU,.oruz B0111k matl dalla bir be sin enellne selin- peft.e1i d.Juet etmem beklenmek Jnmrett..ı .Tapan man4ur aJt1n4a = bu = düWı&, 
er . Brltanya 7alımken zaaf ısstermedlk, Ve muharrir IOrUJO!': ceJW laMlu AmeribDln Tlirld79düi tec:Ur. Muman.,lı bir mOddet lla ~~ CaroUne adalanm bombala- ovam 

Un, 
18 

(A.A.) - Tananled- lf!'Vlemedik ve &,.Je bir malawemet "Bu hubı tabloJ'u 22 balnn b17D efclllk mahm• ltPl .,_ il. carlstanda kabıcattır. 11.-ml mah m .. -. mek ~-= 
B1npz1 sablilertnde eç İqllfz kazandık ld. bu da bize Mlrrf)'et da· Ml denberi a6zümk &ıiinde ce.. 11ac 11mrarc1ır dediJWı.',l'üat ı.. 

nalı:liYııı ıem h cum ve 98ltnı mildafaa ederken, katı,.en bq reyan eden sahnqe ---- .. dlPlomat • "Ammen -.ıttıw ~e.::=m~ ~J! Deniz ........ ~ nmaal'flddlece malılm bW 
atır hasara tılımiUr. etmemek lAzmı seldiilni ı•terlJcr' ... mümldbı mfklOr?,. ...._ ... ......._ eoa dnJ4nlt •-Y- •J• ·~-run d Wmit kadar fÜpbe o 

Roosevelt, 28,5 Milyarlık Haldbten 80rUlwt bir • - cll• deme+ıde IB7'bec* ...._--:; namı General Bartba'mn Alman k.Jl!J- 8-tarıdı 1 inekle ch'1 elaetle ba ~ bana 
Tahsisat DaM İstedi Blrmanya n ... -eklli t--nı- al: Bu hazin tabloJu bugün ga • ..,. ........,m11 " Rltlen:lı.ın ifta ya.aifaretini iade malru.ıJJJJe 1A ~ Odan tanfmdan .eenen dal- 1a1nm Avrupuwı delil. 

~· AUKllDi zümilz &ıiinde cereyan eden nJanm telavlamlftlr. - pıkblı ~~~_:_ mi birer •unbbatı ne t.tanbul 111ın da Sovye~ • 
11 <A.A.> - B008e'Velt ler Tarafından TeYkif EdllcU f8rk cepheli harbine benzetmek 11. 11ac: Mwarrq, ..,_.. • .,_.. BMl _,_........ 6lr t6a Liman Belsinde mlNllep -. muedn bulunduju 

korıçeden 28 lnlçü milyar l.oııdrm. ıt <.A.A.> - a. B. ~ aırm...,.. münlküiı mOdftr? • lrU'p Almua t.aarruandan -..1 .,,.Ullfll tl'4W :. ~ ~ ba lllm'I Yf111· 
.tn1: .... ıı11r ve 1942, ..... Uaa9'na J•ll09larla ......... tte Halrilr ·- •-...&. L.1- •-L.-- ..,. neeredil• be1lrais tebUllen .. ak a..,a Devlet ·---------... aıpoı.-..,erde bu- 1ıahmchıta a ı.p1anltd ııcı .,,... ..,.,,_-a- ...,.... uu- _ _.""'""• 1Wl'Ü '"1et1er Birlillaln ~ -.U.. 19 CA.A.) - "D. il. B.": nis Yollan Umum MUQılQIQnQa 

ı.temı.ı~. Bu ...,.. lııahuı41IP 11p1a-kıedlr Yalım den ibanıt midir? ala ......_ olarü BotuJu ......... llarepl V• lll'wcldtılcll' -lbat emrinde bulunacaktr, Demlr)'oDan Umum 11:am1r11ııdbıı 
t Barb ye v rtye Nezaret- Jap0a &o1111D11D Peut Buıı,ar llaamadalrl Bul--'ıtaDda 1922 nJ...- da puaddı tetebbfla ettllhd naıt 4ıta. bd .,....._. ..._ eden Yukarıda J'8Zlh bOtDn deniz nakil ya muavtnbıln ftlslill albnda 

müdafaa 1ş1eri 1c:1n Ja• lıaalıau :raı>tılr ah Boao1ula'da lıa1aDdata AA& a .._. u.ua llJtem&:el. ~ il Bt. bip nıllatllsblma ...... -ıbat vaartalarmm memleket dahlltnde ya- Kurm117 bqbnhlı. llilll M 
tllllıniat:lr :.. ..... 1ıarakatla .,.... ........ al&- I• oı.ıann AlkerHM ~ Ütilıü :ı ~ ... mdcell m nnbNt ...tehir. ilanı- pacaklan nakUyat loln &lenecek o1an lkmat ,,. Tlcaıw& V*tletı.ra .... ~ .... ·.= ... bl olımll ........... - .... tleret1er ba Jaınırnam.,. ballı bir rahhaalanndu mOt9lllEldl bir * Scıf7-. 11 (A.,A.) - Barbf19 •aa- dlllnc " ....,.. ... WB. a1Di __ _,...,. ..ı.t.ctsr. cetft1de ~ ,.. lnu'Ulmuttur Ba omı.,., 

Raasaoe.,. <A.A.> - l'rı llMfıl'ae ... n, 1m .clolUmlu1arm akere alin- da alııl bir AmerDıan cliplomatlfta ,__ • Bu hmmtald ~ Re- ı.t J>ıemh7olleri)'19 Jal>llacü 
Blnuıın ftllai 1ııııı ..... llr ......... ... malan tarfhlnln Der1eUJdjllnl. banla-~ bir danuDa ......... oba· Jeti kaı:art baıGnkG ı~ıtae. :vatm -~ .,. 
ktıııı.d t..ııa .....W llaaı-. nn llbbl mua:yenelerinln önilmtbdeld 1'0I'· ta>'le dana, 1ıltaraf IDlllllebtlerl teb DeP"Olunarak merf7etıe &Gre malan t&7tD waeı-. Dft 

elb - Pntmı tDCIUa -"·'•n tanbluı .rr Martta 7Çllilcalmt Te pleeek •ıaı Bmnm1• beraber Bitl...U. lıafDe. dit ettlllne 4lab Bllllata ....... BqGa ,_ı ...... De~ mb7oB1n Umum llOd8rlQtl. 
avam adllaD " ~ tllrm ı.ma ~ • ayında latlalara ~ bil- alncle a&rlllea ba mtlnferit we belde- clrldn :raJan1arı " ba Jıa1an1ann üa- rak mertyete llren 4Jler ilr -ICoordl- TCJll1ID 1mnrJm dablltade 

......_ u...-. ..._ .. ımktlr. cllrmiltır.. medik tabb9. 41uwww cleilltiımela medal bJr lıat clalıa Wrtlr mqan ıı.,.u bnnDa ,ar., Devlet tehekkqJr .&"-*tir 
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T A N 
ABONB BBDBLI 

TDrklye Ecnebi 
400 Kr. ' lene 2800 Kr 
760 • 1 Ay 11500 " 
400 il 8 Ay 800 " 
160 • 1 Ay 800 " 

•dree delletlr"'elr r?6l lruruııtu• 

ı=ı•m•ı;ı 
Singapur'un 
Müdafaası 

Yazma: M'. ANTEN 
Japonların SJqapura lraqı tu· 

7ik1erl sittikçe claba tehdit e
«Jld bir mabi7et almakla beraber AVUI 
tralya aıkerlerlnin müdahalesi ve me
afeniıı kıaalmau dola711i7le Sinppır 
•e Samatra iialerlnden kalkan lngiliz 
\'e Holanda ta)'7Uelerlnin gitti'lı:çe 
liddetlenen faall7etleri neticesi Japon 
lum daha çetin bir mukavemetle ve 

pçlilklerle karplallftl7ll batla· 
bi11i basıl olmaktadır. 

Alman ukerlerl Buayada bir bölpden diferine acele takviye kıtaatı gönderebilmek için mümkün 
olan bir stiratle köprü kuruyorlar 

( DOMY ADA OLUP BiTENLER ) 

Harbin Doğurduğu 
Meraklı Bahisler 

Allı oiintle il devlet birbirine harp Udn etti - Parutle 

Yurdu 
Tanıyan Ycmcı 

Yazan: ULUNAY 
Bbde sarip bir zihniyet vard1l': 

Kendiınizcle yoklulluiuDD veb· 
mett!iiınis bir mulyetl. mutlakı 
batlra fikirler, hatti bqka ülkeleılc 
muka7eae ederek, o yokaulluiun acx
ana bir de başkalarmda mevcut ol-

dana kıualtuı - Kral Carol. ze'Dk 'De aaf ada maa dola:pmiyle bir cıpta biıli ilive 
ederb. '"Tqbihte hata olmaz.,, Mese-

Görülmemi§ Bir Rekor: 1 Pariste Dans Kurslan: il: Pek eıki samanda bir mecliste 
Iıtanbalan 1Atmı11Slıimdan aikbet 

ınaan1ı1m batına setirdii: bldire- Harptenberi Pariıte danı yasat eclili:rorda. Avrupayı cörmediliııi ıtm 
ler dolayaıiyle selmes yollara edilmiıtir. Hakikaten memle- eli anladıiım bir sat bilııç bir tavır-

siden 1941 in ıon aJ'llllll altı11ndan on ket o halde iken halkın birbirlerine la: 
birine kadar yani altı dn içinde &tv- ıanbp tepinmeleri hayli plünç olur- - Efendim, dedi Avrupanm lliım
letler arasında 31 harp Uiıu yapılmış- du. Fakat dans iptillsı o kadar m- lan en muntazam olan ıebri Pariltıı 
tır ve dört ülke başhca muharipler- vetli lmit ki, Pariıliler ba yasala bir Şehrin altı kemerli mecralarla kö.te-
den biriyle taraftarblmı alenen ıbl- hi7le balmuılar: bek yuvalan gibi delik deliktir. Fa 
terıniıtlr. Birbirlerine harp ilin eden kat ıa J'C)llan libi dar deiildir. Adet 

Çok ciddi ıtratejik ve ekonomik ae- ~--
'8pler. lnıiltere ve Amrikamn, her ne ' 
llÜ&mıa olarsa ba mevkii muhafaza 
etmeleriııl icap ettirme!ıctedir, Vlldi
•ostoktm Banckok'a kadar biitiiıı ı1a
hilleri elerinde babmdaran, FelemenTı: 
ltindfstam adalarmm bir çok yerlenne 
8*er cıkanml olan :Japonlar, Slnga
Pllnl ela saptettikleri takdirde, bötiin 
'*lllb! Puiflkte deniz ve hava bllC
lllbetini tesis edeblleceller ve ba 
lıelcede hCWs ve AmerikaWann el
lerinde bulanan m.-ldlerle Hindistan, 
Orta l&l'k ve Amerika arumdaki mü
lllkale ,ollanm tehdit edecekler ve 

devletlerden bullan (Yeni Zelinda) . ~~iate ~rda ~7lf çicekleri si- içinde ıandalla ıesilecek kadar ıeniı· 
ve (Finlinda) ııibi dün:vanm b!ri bır bı ~ kurs ~rı açd~. Kanan tir. Bunun ~ belediyenin ihtiya 

---•ıııııııı..ıo.. ucanda, dl.teri öteki ucundadır. Ba- bunu. ~iitünmedii: için dana clenba- ettili mil7onlarca maarafı bir kere di 
' sılan da Avutralya ıibi devlet ha- nelerım menedemıyor, Bu 11111'ttle btl- ıtinüntis Sise fikir vermek için bi· Alman T aa.,-ruzu 

Şarkta Niçin Durdu? 

~mı ııeticeal bu yerlere yardım sel
.... ine mani olacaklardır, 

Ba keyfiyet mtlttefllder için c;ok 
'8Yük bir iktindl darbe tetlril ede
eektir. Filhakika harp endüıtriıtnin 
lllahtaç olduiu petrol ve bilhaaaa u
IN:Uk. kalay ııibi eeaıh ham maddeleri 
fıRIJnııH bakımmdan MAiayı federatit 
t.letleri ve Felemenk Hindiıtıuu ada 
lan 1ıirlDd plinda gelmektedirler. Ba 

maddelerle beraber pek çok mik 
7f.7ecek maddelerini eline ge· 

..... Japoaya7a uun blr harbe de
-. etmek lmktnmr temin edocktir. 

Diler cihetten, demire. petrole, kö
lalre. aikele, altiminJ'1UD& mihverci-
1-ıe la,Jaa edilmiyecek kadar çok 
llllkdarda malik olan milttefikleı:in, 
~ve kalay için 'Malaya ve Fe
~ Blndiıtanı mahsullerine mııb

-Jnel•n dolayııiyle bu yerlerin 
Hıa.amn eline geçmesi müttefikleri 

bir vasiyete ıokacak ve A
•laııımı eene4e eo.ooo tayyare 40.ooo 

fllnlt ~ iltfhclaf eden muazzam 
tealihat prQSnDUJlJD tatbiklırl liok 
dçlettirecektir. 

Ancak fil nolrta71 da saz ISnilnde 
~k Jcap eder ld, Kalaya ve 
ltelemenk Hindiıtanı kaynaklarını lcııy 
-...1r1.n takdil'CS. dabı. arllttefi.Sİer:U 
elinde RJndlatan, Amuon ve Koaeo 
Quçaklan kalacaktır. Bundan bq'lca, 
eter müttefik orduları çekilirken ba 
ilam madde ıtoklarmı tahrip edebil
lllillene, Amerika böyle bir ihtimali 
~iinerek bii7ilk ıtoklar yapmışsa, 
kaıesnnm ve Felemenk Hindistanı
ııun lra7ıbı Japonya için büyük bir 
ltasuac olmıyacak ve Amerika için de 
'ı lc1tiriictl bir darbe tqkll etmiyecektır. 

htimaller: 
Churchlll ve Roosevelt ve diğer 

lallhb'ettar devlet adamları, Uzak 
hrk cephesinin ikinci derecede e
~eti olduğunu, asıl zorlu diiş
lllan olan Almanya matlöp edildik
t.ı aonra Japonyanm hesabını gör
bıelt kolay olacatım beyan etmişler
dir. Bu sözlerde büyük bir hakikat 
biuesi olmakla beraber, Singapurun 
"9 reieınenk Hindistanı adalarınm 
\QUvakkaten dahi olsa Japoııyanm e
ltne ıegmesi her halde Ahn8Jl78!llll 
~ kuvvetlendirecektir. cun
ta bu IUl'eüe: Müttefiklerin harp is
tthaaıltı uam1 haddine çıkamıyacak, 
l\tıaut.Ude beraber, PasWlı: ve Hint 
Okyanusu münakale yollan da teh
ctıt altma girecek, İngiltere ve Ame
tlkanm Sovyet Ruayaya yardımlarl 
'2alacak ve en nihayet Japonlann 
:Fent ifgal ettikleri yerlerdeki kuv
~ mühim bir kısmını Sibir-
fan getirerek So\?7et Rusya)'& karp 
barekete pçmelerl 1mkAn dahiline 
~. 

Ba prtlar !clnd• "8 ihtimaller 
~ Sfngapurwı ınuhafazası
lbll ınilttefllder için kati bir zaruret 
olcfulu me)'dana çıkar. BOtOn PY-

-' 

yatlannda ilk defa olarak böyle bir tün. halk da~ı ~e~ almak babanuiy- •aka anİata71JD: Bir sün arkadatlaıl. 
karar alııuılardır, le ııte~lilden cıbı ~yorlar. Ga- sandala binip Paril li.ğımlannı sczi

Şimdi harp ilinlarmı sin ve ay il• setelerm dana denlerı.ne ait ilin ıii- yorduk lçimisden birisi bizi gesdlreı ' 
raa.:yle kaydedelim: tanlan her gün artmııtır. Dam iWu t•r*rıa· .. Doıtıunl Dedi Buraya 

6 İltklnan: Terpıiko~'ıın ~ribti böyle alabildi- lltma d~7t tnaan atamyoı=. Ne ii-
lnıiltere; Jl'inllnda, Romanya ve tine müritlerini çoialtırken 'bir taraf- renecek bir manzara, ne de koka var 

Jılacariıtana harp Uln edi70r. tan da derabaneler~e barlar açılma711 Sahanlıldarcla 'bir 7erde meJbane tu-
7 tlkklnan - .Japonya; Amerikan. batlamıı: ıakirtlerın b~rdan da- süu yaptınanıs, insan hararetten c!e 

A iman.,., Rusya taarnızana baı- • y Alman baıkumandanlıiı, emnn- fngiltereye ve Felemenk Hind!ıtaru- ha uıta ~lduklan, battl cııth parke- ılkbet emiyecek.n Terciimaıı: •Aman 
larken iki leJ'tl dveni70rdu: r azan : -'\ deki yiis :yirmi fırkalık milt• Da harp ilin edi7or Din berinde akla hayret venıcek bii• efendim, OD& ne haceti dtdı°kten IOD-

1 - Raa - Finllnda harbinde Ruı I N • tefi.k orduları ile Raıyaya karıı lnciUz Dominyonİarı: FinlAnda'ya, nerler söaterme:re batladılı:lan sörill- ra unda1m dibindeki "'matrapayı ll-
ordaaanan tezahür etniiı harp kifa- ecati Yaşmut Franıada tatbik ettili taarrwı me- Macaristan& ve Romaııyaya harp i- mttı ... Ba mtlptedi. bacaklar ltinman- lmı IUYQDa daldırdı ve karalmlak su-
yetıfzliii. 2 - Batı harbinde sözler todunıın ayni ile taamu:a batladı. lin ediyorlar dan fula meharetli.. Topaklar sanno- ya .ati 1lkır llkır devirdi.. 
kamaıtıran seri zaferlerin temininde Emekli Deniz Subayı Önce bütün kuvvetini merl'esde too 8 lıkklnun° - İqiltere, Amertka, landuiandan sinde ıinlrli.. Gırbomca att:ıiı kıtı~ ne tesiı 
en mühim lmil olan yeni metotlar. ıa71p mukabil Rus cephesine b117li'k Felemenk Hlndiataıu, Avuıtral:va. (Devamı c tıncU ıaJfadal yaptı:fmı anlamak lçin bepimisin a-

Finllııda harbi Raalar lcin tili bir bir üıtünlük temin ettikten ıonra Kanada, Cenubi Afrika, İnsllis Hin- vürmesine müstait çehresine alaycı 'bit 
taarrıu harbi idi. Kaqdanndaki ıa- Iıte Raıya)'l )'lkmaya Kiden müt- baıkın ,eklinde anı bir taamısla Raı clfıtanı. Holanda, Amerlkanm Saint tebeuiimle baktıktan ıonıa: "Şqma-
urlu ve ceıur Fin orduıu da kendi tefik ordulann kadrosu budur. Ta- ordularını merkezde ınalUlp ettl. Dominpe, Coata - Rica, Haiti, Hon- , ş A R K .. yum! Dedi. Fenni bir takım k~ 
ös yurduna müdafaa ediyordu. Ara• rihi harp bir sün bunu meydana ko- Bundan ıonra, be,r yerde ,ıddetll bir duraı, Panama. Nicarapa, Guatanıa- ' maddeler naııl kokuyu izale ediyor-
zinin tabiatı, iklimin tartları da her ktır müdafaa ile kartıİaearak ve aiır ma la, San Salvador, Cuba Cilmlııui7etlerl 1 sa lltıma da en neiıa bir ka7DÜ •· 
müdafaada olduğu s;ibi, bu parlak yaca • harebeler vererek Smolenık'e kadar Japonyaya harp ilin ecliJ'OJ'lar. S f NEMA S 1 N DA YD leueti veri7orl. 
müdafaaya yardım ediyordu, Yurtla- Uçyt1s fırkaldE bir Almaıı or4uıu ilerledi, Bu mtidclet tanaamda ce- Meksika, Brailn, Amerika Birle- Bilyilk Yıldız Ne yalan .CS71i7eJim. Bu yalam M 
nnı ve hürriyetlerini müdafaa eden yalıwr hayalclr. Amerllra Reiaictlm- nup kanadı teıkil eden Romanya tik ciimhari79tlerl7le •e Mantchııko f saman mecliıte bulaııanlann bir çolİt 
Finler Ruılara nuaran çok )'iikselı: huruııun nutkunda ıöylediii milyon- cephnindeki ordalar ya yerlerinde devleti Japoll78 ile beraber oldııkla- SYB LLE SCHMİTZ'I yuttular, Tereddüt edenler de, Park-
bir ııaye için çarpıfı70rlardı. Rus bık ordalara 11nm gelen maauam saydılar. yahut pü u ilerlediler. nm ıöylemiılerdir. 1 1 1 te ilk defa elektrik haklaııda usan ""' 
orduaunun sayesi nlha:vat iatikbal 1- subay kadroıa naııl temin ect- 9 Ilkklnan - Yeni Zel&ıı4a, Bqaa- M AZ S N zadıya tafailit dinleyen Yirmilelda 
çin Leninırradın emniyetini teminden Almanlar Smoleııık'te Raı ordula- teıır Japo ...... - harp ilin edi•orlar. ,._'ebi Mehmet Efendi ..ıı.: "nlr-•-l• leceğinl ıoranlar, Yenaillet ama- rmı f:mha ttiklerlnt ilin ettil B --- ' u ,,,_ ~ -
ibaretti, Belki Ruslar ba mevzii bedeainin aıkerl hlildimlerinin kal- im e daha il . -'d ~· ... il u- Per01l Amerika ile benber oldaia· nutan Kadın frenlr,, dediler. seçtiler. Çiiııkfl ,...,.. 
harpte muharebe kıymeti yüksek ~ ra en erı •• emcu ~r. nu ilin ediyor, mn ''matah" ı prpten seliyorcJa. 
birliklerini de kullanmak istemediler dınlmauna lradar Almanyanın bea- Çünlrii kuvvetlerini ı:e11°P cepheaıne 10 tıWının - Çin; Japoll787&, Al- Filmind Geçen cihı tanmıml b:r ediblmis 

Halbuki bir Alman iıtlll taamı; lediii ordu lradroıanu bilmiyorlar nakletmekle ~eı.pldüler. Fakat .a- manyaya, tta17a7a harp ilin edf7or. e görenler bu filmin bizde ı:naharrirlerin. romancılarm. e-
zu ~ ••• ıma.. bu ordu hem ihtililini mıl Bu muahedenin Usaamdan Rus- ıi topraklar ilıtii~de, bozuk 701lar- 11 ın.ı.ı .. an _ Almanya ,,. İtalya ÇOK GÜZEL bir filin oldu- diplerin ana 7Urdumua tanımad,dda• 
hem -"-lıliv ırkını o··ıu··mden kur- ya taammuıa kadar ıeçen üç, dört da bu manevra biç de Pranaadak! A rik h ilin -·a: ,__ tunu söylemekte müttefik- dan n.a- edi T 1 to-"AR - 'b. k 1 1 d On b -"-'Wı: me .,.. arp ..u&70r....-. ti 1 s· d gid nn ,...,et yor ve o 1 ~ -
tarınQ için muharebe edecekti. &sa- J'll içinde iiç 7İiS fırkalık ordularm il ı 0 ay 0 muyor u. eı .... u Görülfi,or ld ba harp fllnlan ta- r er. ız e ip görünüz "Kaaaıdar,. adlı romaıunı bana -78• 
sen Alman orduıa da bir ihtilll or- baı döndiirücii ıubay kadroıu naad bir dıırcıınluk devreıl seçti. Cenup- ribte ıörillmemia bir rekor lanmştır karda bahaettiiiın cibi- bir misal ola• 
duıa idi. Bu itibarla ilk defa bnCliaJ temin edllmiıtlr? Hele ,.etiıimi on :

1
: ha BUretle Uıtllnliik temi~ e- · rak sikr•Yli7orda. 

sibi bir ibtilil ordul:vle karıı karşı. bet, ,um! HD.qe bakan binlerce ten ıonra taarruza seçt ler. Tolltoy, kendini valwıın pbaiyette. 
:va seli70rdu.Bmıa söre yapacafı lll1I ve binlerce binbaıılar, albaylar ne- Ruslar • Jtief meydan muhareb~lnl , NJÇ1N OLDV.BD01.... rhıdeıı Olen'in olarak romana seclr• 
harebelerin büyüklü~ •1ddeti, wı;. reden -"--'ardır. t) .. -- f-'-•ık kaybettiler. Budlemıi'ılbl :raaht .nll ·-ı-..t .a.ı:. • .., ıra , - ~- ,, ~- a.nuu ve idareli ..ıı-11nc1en Raa orduları N1ÇJN (), r O O D'~11- ' miı ve bu ~uretle ı"" ... e ya1&-... ha· 
rüyeceti 7ollann hudut111Zlniu ile teşkilltllnc:bnlmı1t sraplanmıt. f)r- dalı. ldı. ~. r takip •.· in.i mtitte- 6.JD BD M- cu 0yalmtı11~ sıyacle 1Dcelemiye mavaffali 
mütenaaip olarak bu harbe aokmaa clularm, ;rtislerce alay, fırka, ve kol ,. _ lizmı gelen kuvvet kadroları Alman ordu ve or4u kararclhlaqnm talep fildere ve bn- kaç motörlü Alman Hapishane parmakbldan arasında B 

0

ell kaclqmumı ba c1fte11 ların elinde mevcut «Uiildi. Ordu ettiği her rütbede maallem ,,.baylan ~~sına _lnrak:arak b\l,Uk :!rli.kleri- Q L G A T c H E c H Q W A hic ;:rincı:aeiildlr. Ben, büıa:° tanm-
Jradron lae, ba bü7ft taarm içim Almanlar le dGrt 111 içinde llanııl nı :vıne timale nakle baaJa_ur Smo mq romancılanmınn tanmm11 eaer-
mabada klfi deiildi. Oysa ki, Al- eaiareriğb mülııelerde yet!ıtlrdiler? (Devamı 4 Uncil saJfaclal A N c 1 Jelini daima realiat sörcBler tlnrf.-
manlar kendi düıünüılerlne gör~ E L K A kurdülanm iclida ederim. Bilnrba 
kuvvet ve kadrolarım bu iıe yetecek fi1 J Rahminin eaerleri banım için leaetle 

~;~:;l;~: ~~= 1 ( • J ~ W r.J ~ Jlltl!l!iilt!fllR !&Goolım Kadın) E;-.,:ı;. ~-= 
ci derecede bt, rol O)'Dl7aCaktı. Ho- rme badar. Bir "Memleket ~elerf.. 
landada, Belçikada, Franıada tatbik Ç O C U K L A R A T U Z Filminde işlemediği bir cinayeti itiraf ediyor. 1LAll Refik Halid, ortada chararken 
edilen aıuller 7ine ayni aıtahkJa • • • (ll'ranllZCa sözlü} bbde mabarrirlerimia yarda tumm-
tatbik edilecek, propoıanda ile R'ııı • )'Ol', elemek hakikaten bamın d17enln 
efkirı amamiyell ıarıılıcak, para- Sfttlerde ve hayvanlardan selen her katılı deniz euya içirmek daha iyi s A R K s ı NEMA s ı N ı N yurdu taıumıdajma 1ıir misal tq1dl 
ıütçiiler her tarafı karııtıracak, küt türlü gıdalarda tus balunar.Palrat ne- olur, Fakat deniz ıuyu, deniz kenarın- etmu mi? 
le halinde tayyare hücumları müna- batların terkibinde hemen hiç t1U '>.u- dan pek uzak 7erlerden almmak ve L Bm hattl 7 ent nealln içlnc1e a. WI: 
kalltı altüıt edecek, yanpı bomba" l~. Çocuk olmı7anlar yiyecekle- mikropsuz ıiıeler içinde mubafua e- Perıembe akpmı ıöstereeeil heyecanlı hlr film -· çoklarmın ~ pe1ı: dHl ta• 
ları, mitralyöz atqled ıehirlerı, n sebzelere tas btarak ba ISnemll dilmek prti7le... Bu ela, ıüpbeais, biç mdıklarma beni iaandullcak kavvetB 
köyleri dehtete salacak, Ruayadaki ebili tamamlarlar. de kolay bir it olmas, eserlerini •ördüm. Realiıt 7UI • ..,,. 
mahdut 7011ar muhacir aelleri ile tı- Halbuki cocaldara anlardan, aeb- Çocafa liisamla olan tunn milcdarı, c H A R L E s ı o y E R 

1 
..._ suan içinde yatamQlllC& 7Udmu. 

kanacak, enıen Finllnda harbinde selerden, hatıl ıtltlü a.alardan nwıY çocufun saflık haline ıöre deiipr. • - .,. Parlat• kırk aene oturdaiu mıa. 
kı)'metaizliii anlaplan Ruı ordusu yapılırken onlara tas katmak hatua Çocuktan banak iltihabı bulanana. Franaısca bilmediil iddia edilen r.-
da münakale, muv._aıa. takvi:re ve ıetmes. hele ilk ilk ishal olursa vtlcadilntın M AR O AB ET SU L LA V AN ile 'beraber 781'8ttıi' um Galibe selince: Bet on aeae bera-
manena imklnlarmdan mahrum bı- Ktictlk çocalan sıclalarmda baclhıe tası ihtiyacı artar.. Blr de çocaluu ı bu balmadaiam iç.ln l:ri tuımm: 1'e 
rakıbp motôrlii fırkalann derinli- ltisumla olduia Jradar tu balamama- midesinden baraaklarma açılan 701 BACK STREET ıdaın FranllSCQI (petit neıre) de-
line taarrui7le bir Jraç yerinden ımm neticeleri çaba mQdana çık- darabraa... Bö7le hallerde Gocaiun dikleri bir tanda komıtardıa. K•ellı 
yarılıp çevrilecek ve nihayet imha mas •• Çocalma sadece tıtahı kelilir. kam tablll ettirilerek tann nilbeti a- - Kapu:pa actmı. iGer1 citclm. 
edilecekti Memeden keallen çocaklara anlardan ranılıraa. o nilbeti normal dereceye Di1ecetine: · * * mama •erınl7e batlfmlcblrtan bir mlld çıkarmak için çocuia verilmeli lbmı emsalsil harika fiJ.minin bu hafta _ Ben açtı ıra... Girdi icercle..: 

B
ir k k rl la bll det ıoara fttahtan kesilen çocaklar selen tu1m inanılamıyacak kadar S o 1 Derdi, Ba tan komıtut bisba ...... 

ço u e yazıcı nn l ta- çoktar. Anneleri bmm eoculun hDY- büyük oldula anlatılır. M E R s NEMASINDA lekette ititilmemeye alıtılmıı 'bir 1elt 
ııdıldan kanaatin tenine ola- ııulujana atfederler. Yemle yedirme- Bası çocuklar vardır, kenc!llertne flç l ,. çe delildir, Mnell kırk aene O.ta 

rak Ruı taarruu ba,larken Alman ye, tatlı p:pler yedirmqe çalqırlar. bet sram tm verilince sallık halle- gördülü fevkalade rağbet .hasebiyle aaraycla boc:ahk ec1eıı ne Franuslar ta-
bqkamandanlıimm emrindeki hr- Coculan ittaJu 7in• ac;ılmu Çoca- ri dilselir, tas verilmeyince sıhhatleri · rudı ki 
lralarm adedi, itsa1i altındaki mem- ta arada ıı:ırHa tm verillnce 'cocatu.-ı bosuıar. , BiR HAFTA DAHA G0STER1LECEG1Nf _m ~bacı! Gel Barda.. 4an '--~ 
leketlerde bıralrtıklan kuvvetleri çı- .. _ .... h __,_ - .....1• Küeilk çoca]dannıa tuna bırakma .,..... karırııak •"- fırka- hiç bir •aman lıuuu emea ~--e sellr, Tiın&eD her Güzel film eraklıl üjdeleriz. ~·diniz .. .. .. • Tirkça bir kelime bilmac11 ,ıa ı• • türll maman IWe ıete :rer. mahmm. Hele eocuhıı tıtalu kesi- m anna m wı , gorunm: • Fakat 'his onlan sörmQis. Bir t.lr 
secmemittir. Buna yirmi fırkadan -- - r'.' Jince ona blru tas "1'1Dek illr batı- Gali ih · ....... -
ibaret olan Rıunen ve Macar kuv- Çocai& tu vermenin m b{ 70ha, ra selecek çaredir ... Çocukların be)'U r- P · tıca5 lcia ldae _. 
vetlerini ele ekli7ellm: Ylls :rirın1 tabi. ona yedirilecek mamalara biru pe:rnlrl HY'e 1ne :vemelerinln bir ıe- oqugiinkNe; btith d6nya r.fnemalarr diri •• 

fırka, tas lratmaktır •• Çocaia bir be lrahn bebl ele PC7Dlrin tuta olmaaıdır. -----------· Bir Tayyare Kazasma Kurban ,- ELHAMRA 

~~ ~.:.B 1 M!:ROOfEYELT~n Hihan.ekri 1 
lbatJOp etmelt suretiyle ki, bunun 1- •---------------------------------.1-Cln 8o91et Bulya)'a eot ıazıa mik- Tefrika N o. 211 
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Olarcsk Ölen Büyük Yılchz 

CAROLE LOMBARD'ın 
1 

81NEMA81ND~ 
Senenin en ııeş'ell Filmi 

2 aaat Kahkaha 
Çapıuıolbmun eawılllz maceran 
tekrar tekrar g6r(llecelt ne& 

film taı-da harp malzemesi göndermek, YAZAN : S. S. VAN DlNB 
1 

~ zamanda ~:mıpada Alma~ya _. Tlka'dan kBoıYOrdum. O bqka makar!şık bir it s6rmedltn. Alk ol- Vali Jlm'hl elini ll'ktt. Cha?'lotte 
karp UdDcl bir cephe açmak icap et.- birisini HV'iyordu, l'akat 16rilyorsu- sun size! arkadaşını valiye takdim etti. 
bıeldedlr. nuz ki, beni öldürmüş değildir. Ben - Benimle Albanne gelecek mi- - Bu zat Jameı Blak•'dır. 

1 - ~ Bus.Jamn Japonyaya yqıyorum, limdi ODU muhakkak kur- ıinfz? BenJm. için phadet dtmenlz ll- Valinin eli havada kalmıştı, Sqtm 
bıti harp açman suretiyle, deniz, tarmak llzmı. zmı. gözlerle genç kıza bakıyordu 
baft .,. kara kuvvetleri çok ıenil Charlotte, Jlm.'bı bu :vQkaet hare- Charlotte bqmı ona dolru kaldır- - Hangi Jameı Blake? • 
,,. muhtelif cephelerde IMllUl bu - keti karpam.da kendi korku ve kin- dı. O ıenc km Umaa uira1tJorciu: - Tlka'nm kocuı. ÖldUrOldQJO 
lhman Japc>D7& için bu, hiç lflpbeıijz, lerlnden bir anda IJ,Jl11dı: - Vall71 bu ıece ıörmemi& llzmı. iddia edilen adam. 
b07Qk bir darbe tefki1 edecektir. Ja- - Yarfn sabah saat onda Nevyork - Bu ııaatte mi? Valinin eli yanına dilştü ve JOziln,-
Dolva bu sebepten Rwıya ile bir hl- devletinin merkezi olan Albany oeh- - Bir tanare ldrabyabfllriz. He- de acı bir tebessOın belirdi. 
dlae cıtarmamıya azamı gayret sar- rinde Tika'nm devlet valisiyle bir men tanare me;rdanma telefon ede- - Ben Mister Blakeı tanırDn Bu 
l'atme1ctedJr. rakat bunu Almanyanın randevum vu. Ondan evvel vali ile cei1m.. plııs o delildir. • 
IOk latedlli ve JaJ)OD7871 bu istika- görilfmell7lz, dedi. Genç kız telefon mmıarumı çevir- Jim söze kanlb: 
bıette tepik ettlli t6rilhrlektedlr. Jfm hiç tela, ebnfJOrdu: mek 1lzere iken Jlm.'flı eli onu dur- - BQ' vali. Mis Hope'u bent tef-

Bir D. N. B. telgrafı, Amerika hil- - Bu ,Oc bir 187 delil. AlbaD7 durdu, hfl ettftini, delfftlrilen fahal7etlme 
bmetfntn, Japoııyan kup muhte- buradan dört saatlik )'erdir. Ben va- - Bvve1l vali De kODUf11DUZI ratmen 'Mister Blake o1duluma kani 
tıaeı bir taarruz lchı Vlladivostok U- llyi tam)'onun, O da beni bilir - :ra- Cbarlotte tudlk makam!nda bap- oldutunu 8671emeal lcfn 'beraberimde 
butem4an tatlfade m..ı.,ını Sov:vet nl bent w1d flllrltm'le, Jbn Blüe o- nı lalladı. Bvvell ftlb'e Wefon etti. • G&ibıQftlmdeld deltPJr'lle 
h1!kemett7le ~ b11dirmek· tarak tanır, Pakat timdi. benbn hAll BiltQn ıceJelerlne ntmeıa 98Uııbı aldanıp beni tammıyanlmm:lan •
tedtr. Bov1etl•. Uzak Şarkta Cok *81 oklutuma onu Uma etmek lflo 1labu1 odlllaa ~ aaman. ea- teıı brkQordum. l'akat a u ıa
lı:u'V'f'etli ve milstakil bir orduya ma- bir iş olacaktır. Ancak Biz de bu bu- babın saat biri olmvfu. Charlotte man ve nerede sfzlnie buluttutumu
llk o1malarma ralmen bu yeni cep- susta gahadet ederaerıtz belki inandı- tatb bir aeeJe: zu, neler koıDuf1:Ulumun llS7ll3'ebll1-
he;,J. Alman k:Uvvetlerhıe karp bq- rabllir1z. - Eter milcı1m o'bmnn bir tnea- rlm, t Al'lr... V!•l 
lad*1an taarruzun az çok zarutna Jim'in vaz17etlntn acatplltlni kav- m ftlOınden kurtarmaktan bG70k bir M E V L "" D 
olarak açabilirler. Bununla beraber nyan Charlotte"un 70ziJnde hafif bir eevk d1178CBlmm eınJn olmUQdım, U 
8ov7et1er, Japonlarm botfbı kuvvE$- tebeaflm belirdi. sizi bu •atte rahatmz ettllfmlz idn 

San mmını • .---. 1 COSKUN CIRAK 
SÜMER Sınemasınde 1 Pa,~·•nT::k::..=°K ...... 
GOSTEBlLMEKTE OLAN BU FILMtN iSMİNİ PEK 

YAKINDA BILDtucBCIZ 

•rtletl•rl 
DUV ALLES..FLORE 
ALERME-MONA GOYA 

Ayrıca: CAMBAZLAR 

Güıel kadınlar... Hollywood yıldıslannm bütün lüks ve zera '\ '.\foskon '" Lentnırad'm 711-
feti. .. Sinema Jıldızlan null doğarlar? ... Nasıl yaşarlar? .. ve 1 ~~ı;.z m= 

naa1 parlarlar?... CanhazhM>ed, (TQrqe) 

CHARLOTTE , •• ,.. .......... , • c1a111t1 .. L 1 N DA 
DARNELL GREENWOOD 

ve RO LAND YOUNG 
Bmıu bu perfllllbe aJqammdan itibaren 

SARAY Sinemasında 
Gösterilmtye başlanacak olan 

8111111& TbATBOSO 
DMll lıi1111 .. .._ - il.it 

TAIAJ)IOUIQ Dnnt 

•••••••••••••••••••••••• 

leıiyıe kendilerine saldınnalarmı - Dotrusu fllnlzl ~ becerclhıiz, at dilerdim, diye 6e balladı. 
b\Qmk11n kılacak muvaffa,kıyetler ka- delil mi? Haldld pbsiyettnlzl orta- Vali kqlarlm çattı, 
llmma]arına mini olmak maksadfyle dan kaldırmak için katlandılmız bQ.. - Bende Tlka'1' kurtarmamı lt
Jakın bir iStikbalde böyle bir tefeb- tün ııkmtılar ve şimdi de ölmüşil dl- temek için mi geldiniz? 

• ..._ 8-kll &DıQ B.._.. .... S. 
1l9C'ia nıh1Pla ldıaf .m-ı a- iN um 
22 ad Per191111ıe stDtl ille - al· 

ealdp Eınltoprakt• tlıtaaumla Ztlıtlpap YILDIZLAR YAG-MURU eamHnde lıafn Blrlıan '" ulıaclatlan taıra· 
fm4an MntW terH ohucalıtlr. K..._u 

'8ee seçmek mecburiyetinde de ka- riltmek için bocalamak, çırpmmak, - lla)'1I' onun nwwn oJdulunu 
labmrler. Jfm ... Hani )'8 ben bundan daha kar- fsbata geldik. 

:ıııar " ama lımaraıılar tetrff edebi- ' Güzel filminde size gözleriniz önünde canlandıracaklardır. 
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BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
NEVRAWI, KIRIKLIK VE BOTUN AGRILARINIZI DERHAL KESER 
leabmda G6nde 1 lt-.e Alınabilir. Ber Yerde Palla Katalan l.rarla t.te,ialL .. 
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