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I M. Hitler 
Bir Nuful< 
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Vurgun Masallarını ı 
Asla Yaşatmıyacağızi 
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Führer Diyor ki : , 
{"Bu Yd da Bir 
, Büyük Zaferler 

Yllı Olacak .. ::~:k;:silerin 1 DR. REFiK SAYDAM 
l<uvvetli Bazı Vekillerin de Şeker Vesaire 1 

"Rusya'da Düşmanın 
Kışa Bağladığ ı Ümit 

Kırı lacaktır .. tarafla Biriktirdikleri . Hakkında Bir Mebusun 
' rı Öne Sürdüğü isnadı Şiddetle Reddetti 

Avam Karnarasmdakl milnakaşa
Zarcıan öğreniyoruz ki, müttefikler 
'.tızak Şarkta fıdeta gafil avlanmış
lar ve Japonya onların bu zaa:!m
dan lstl!ade etml§tlr, Yine Avam 
Raınarasındaki münakaşalardan 
tneydana çıkan ikinci zaaf alfuneti 
iDemokrasilerin istlhsaldeki gerlli
İtldir, Başvekil de bu noksanları 
Ve hnalftttaki geriliği ltabul etml§ 
\1e sırt bu işle uğraşmak üzere hu
eusı bir İstihsal Nezareti kurma~ 
lüzumunu ileri sürmüştür, 

M. Zekeriya SERTEL 
ıngiliz Avam Kamarasında üç 

gün süren münakaşalı mü -
~akereler, demokrasilerin zayıf 
b~ kuvvetli taraflarını belirten J 
ır imtihan olmu_ştur. 1 
~!larp içinde, düşmana en kü -

ÇUJt bir sır bile vermemek lazım· 
~elen bir zamanda, parlamentoda 
~ etrafında yapılan münaka • ia!ai- ve söylenen sözler, hem bi.r 
a
1
ar, hem de bir kuvvet alameti 

0 arak telakki edilebilir. 
Zaaf telakki edilebilir, çünkü, 

kÇıktan açığa yapılan bu müna -
t·aşalar esnasında, düşmanın is -
~ade edebileceği birçok malu -
~.at sızmıştır veya sızabilir. Hü-
~ınet, en kuvvetli olmak ve gö
~ek ihityacmda bulunduğu 
t 11' sırada, sarsıntıya ve zaafa uğ
b ~Yabilir. Fakat ayni zamanda 
b 11'
1 

. kuvvet alameti telilkki edile
" lir, çünkü bu harp bir millet 
~bidir. Millet her şeyi bilmek 
"'lft.lyacmdadır. Yukarıdan gelen 
e~irle değil, şuurla harbeden bir 
~llet elbette ki, daha kuvvetli o-

'Hiçbir Vakit Bir Hükumet Uzvuna Bu Şekilde 
Müphem isnatlar Yaparak Bozguncu Bir 

Ruh Woğmasına Meydan Verem·em11 

Ankara, 30 (A.A.) - Büyük! 
Millet Meclisinin bugünkti top
lantısında, Millii Korunma Ka-J' 
nununun bazı maddelerini de -
ğiştiren kanun layihası müzake- . 
re edilirken Başvekil Dr. Refik j 
Saydam şu beyanatta bulunmuş 1 
tur: 

"Arkadaşlar, bu kanunun mü
zakeresi dolayısiyle söz almak 
niyetinde değilim. Birçok arka -
da§lar, mesele üzerinde güzel gü 
zel görüştüler. Zaten Büyı.ik 
Millı:t '.lcclisinin en büyük v~n 
fı, böyle mühim anlarda daıma 
beraber ve millete ders ve misal 
voerecek şekilde konuşmaktır. Yi
ue o günü yaşıyorduk, amma ara 
ya bazı hadiseler karıştı ve söz 

'" almak mecburiyeti hasıl oldu. 
Evvela şunu arzedeyim ki, 29 

aydanberi devam eden harp esna 
SJnda ilk günden itibaren hüku -
metinizin alınış olduğu karar şu-

Başvddl D?'. Refik Saydam dur: (tJf? Sonu: Sa: 4; SU: 1 

Mecliste Söz 
Al ın Hatipler 

tu-. Kuvvetini halktan ve halkın 
~in:ıadından alan hükümet de da- K T tb"k" d Ş"dd t G .. t "I · " 
"andığı kuvvetin büyilklüğtinü anunun a ı ın e ı e os erı mesın1, 

"eya zaafını ölçmek, hal.kın Altın Üzerinde Spekülasyonun Önlenmesini rabzını yoklamak imkanını bu ~ 
lır. Böyle zamanlarda millete istediler. Kadmlarımızm Tasarrufa Riayet 

8tk sık hesap vermek güç, :f.a:kat 
~.alkın maneviyatını ve hüküme- Etmesi Lüzumu Öne Sürüldü 
, ın kuvvetini arttırdığı için de- Ank 30 (A A ) B ·· ük 
geru bir vazifedir. . ara, . . · .: :-. uy 

• .fapon Üsleri • .• 
JJ,.. lngilit ve Arruıl"i~şç, 
~[hnniryoHısn .~~,,. 

ff ~QO 

"Harbin bu sene bitip bit mi. 
yeceğini bilmiyorum. Fakat 
düşmanın, nerede kendini 
gösterirse ora.da yenileceğini 

biliyorum,, 
Berlin, 30 (A.A.) - Nasyonal 

':fosyalist partisinin iktidar mev• 
kiine çıkışının 9 uncu yıldönü • 
mü münasebetiyle şansölye Hit
ler, saat 7 de söylediği nutukta. 
önce Avam Kamarasında cereyan 
eden son müzakerelere temas e~ 
miş, parlamantarizm. ile nasyo -
nal sosyalızmin istinat ettiği 
prensipler arasında.ki farkı be .. 
lirttikten sonra ezcümle dem.iş • 

Uzak Şarkta harekat sahasını ve Japonların asker çıkard1klan yerleri gösterir harita ı tır ki: 
~ Sonu Sa. 2. Sü t 

Japonlar 
Kulai'yi de 
Zaptetti 

Singapur' a 18 Km. 
Kalmış Oluyor 

Rus Kıtaları 
Harkof'a 
Yaklaşıyor 

Sovyetler Hususi Bir 
Tebliğ Neşretti 

Amerikan Bahriyesi 3 Alman Tümeni ile 
Bir Mihver Denizaltı Bir Çok Birlikler 

Gemisini Batırdı Bozguna Uğratlldı 

( ASKERi VAZIYET) 

MAKASSAR BASKINI 
Japonlara Verdirilen Zayiat Demokrasiler 

Hesabına Çok Ümit Vericidir 

r ' 1 Yazan: M. Şevki YAZMAN İ 

(Yazısı dördüncü sayfamızda) 

,ff ALEZY ADA: Moskova. 30. - (A.A.) - Per- C k A 1 d k• G •• + ı·k y ki 
şem?: günü ~~şredil~n hususi ~iri ame an ar a 1 05 erme 1 eme er 

Tokyo, 30 (A.A.) - Domei A - tebligde demliyor kı, 19 Sonka - . _ 
jansı, Japonların Singapurun 18 nund~ batı cenup ve cenup cep - RE f J K yazı yazmıy~ başlıy~lı~anber~v~tuz uç yıldır 
kilometre şimalindeki Kulai'yi jş helermdeki kıtalarımız şiddetli İs~anbul~·a' .. ka:em~.mın yettıgı kadar kar-
gal ettL~lerini Malezya cephe - savaşlardan sonra ilerlemiye baş- HAL 1 D şı koydugu:1?1 k.otu bır gorenek~ vardır: Lokanta
sinden bildiriyor. Japon kıtaları lamışlardır. Kıtalanmız, düşma- KARAY larl~ aşçı dükkanlarının camekanlaz:ına ','göster-
şimdi Singapura doğru akın et - nın müstahkem hattını yarmışlar ~e~,, ~emek ko_ymala:ı., yemeklen sergılemele-
mektedirler. Diğer bir Japon ko- ve ileri kuvvetlerimiz 15 sonka - . ,, n! Pışmış vey.a pışmek ıçın hazırl~ı_ş yemekle-

Bu defa Avam Kamarasında Mille~ ~ecl~ı .bu~un ikı celse~ 
)apılan münakaşalar bel.ki Baş - det~şttır.klif~~rınk cbı lcelds~lde kene~-} 
Vekjıe hayli sıkıntılı dakikalar ~enın e ı a u e ı ere mı 
geçirtmiş, daha kıymeıtli işlere li ko~u~m.a ~kat?ununun bclzı .m.ad 
Satfedebileceği zamanının bir kıs- delerını d~gıştıren kanun l~yı -
tnını üzüntü içinde geçirmesine ha_~mın mt;ıstacelen ve tercıhan 
sebep olmuştur; fakat halk ara - m~akeresu;rt ~~~am~ıştır. H.e • 
~llda uyanan endişeleri silıp sü _ yetı umumıyesı uzerınde .muza
l>Urdüğü, bulandırılan havayı te- ker~ cez:yan ~?erken, Ref~~ !n -
lrıizlediği ve hükiımetin kuvve _ ce Manısa., soz alara~, ml1lı ko 
lin.ı arttırdığı için çok faydalı ol- ~a kanununun ıstıraplardan 
~uştur. dogması melhuz olan niz~n:ısızlrk 

Lu şark sahilinde Avustraly,1 kuv nundan 27 sonkanuna kadar va- .ı camek.anlara. dızmek hem ınsafsızlık, hem zevksızlik, hem de 
vetlerini kuşatmış ve imah et - zifelerini hakkiyle yerine geti - ba~ağı ~ır l'E'.klamcılık_?r. ~aşka ~emleket~e~de lokantalar - süs
miştir. Singapur adasında bulu rerek 100 kilometreden fazla iJer ıeyıp. pusleyıp c~dd~ .u~erıı;_e .. en ıştah .çekıcı yemekleri koymak 

inan dört hava üssü ile Johor'un !emişler ve Borovin:kovo şehri ile ne~ea: - yalnız ıçerısının ş~r~nme,?:lesı, aç_lar ~kların karın do-
1cenubunda bulunan bir hava üs- Lozovaya şehrini işgal etmişler- )'Uldugunu seyretmelll:e~erı ıçın degıl, terbıyesızce, zev!ksizce bir 

OJÜ müstesna, Malezyadaki bütün dir. 400 den fazla mevki kurtarıl ;ıe~ ~apmış ?lmamak ıçm de camlarına yarım perde bile çeker-
iisler Japonların eline geçmiş bu- mıştır. Alınan ganimetler şunlar- ler, ı~ çe~mıye, bedd_~a -~lmı;r.a meydan vermezler. Aynca tokla-

:Bu münakaşalar ayni zamanda lara meydan vermem.ek ı~m ya
)aln1z İngilterenin değil, mütte- pılm:ş ve kur~.ı~uş .~ır mues~es~ 
tiklerin zayıf ve kuvvetli tarafla- ol~ugunu ve uçuncu d~fa ~adıl 
l':ının belirmesine de hizmet etmiş edılen bu kanun.u~ yen~ ~tıyaç· 
lir lan karşılamak ıçın hukumetçe 

' alınacak tedbirleri ve esasları va-.. * * _. . zettiğini söylemiş, bir taraftan ih au mun~aşa:.ard~ ogrenıyo- tikar ve istismar aleyhinde, . bir 
r~ kı, m~ttefikler Uzak taraftan tasarruf lehinde söz söy 

Şarkta adeta gafil ~vlanmışlar - lerken kendi evlerini şeker. pi -
dır. Lo~~ra ve Vaşıng.to~ Japon cinç, buğday çuvallariyle doldu- Manisa Mebusu Refik ince 
l'anın dort sen~denberı .Çınde şo ran münevverlerin simalarına ri 
~lup yıprandıgına, yenıd~n bu - yakarlık damgası vurmak laz,m- ,--. - .- . --·------·111ıııı. 
Yük mace~alar? atılacak .rndret- gE:Jdiğini, feragat ve fedakarlı . r ' 
t; 01m~gına ~an:~ı~, ve ~apon gın milli ışlerde en büyük düstur 1 Bacvek•ıl ! anın boy le g~r:ıı~ olçude bır ta • olduğuna kani bulunduğunu zik 3 
t;u~ geçec~gını hesap etme .- retmiş bilhassa münevver taba -

tt'l.1ştı~. Amerıka donaı:ımas~a .~ kanın üzerıne aldığı vazifeleri 
",enmış, Japonyayı daıma kuçük- tebarüz ett\rerek hükumetin bu 
sıyerek. Tokyonun ~a~lıkl~nna kanunu tatbık ederken az::ı.mi şid 
ehemmıyet vemıe~ıştır. İngilte - d(.-1 göstermt!sini ve bilhassa miJ 
l'e de Avrupa ve Lıbyada çok :neş ıete nümune olmak mevkiinde bu 
guı ~lduğu için Uzak Şark.~ layık lunanlara karşı asla merhamet et 
Oldug~ de:ecede kuvvet gonde~~ memesinı .·ica ederek sözlerine 
tl:uye imlWı . q~i1lllıtır.. nihayet ve:m:.ştir. 

~n l:lfJ: Sonu; Sa: ~; Sil: a 

-
Yarın Radyoda Bir 
Konuşma Yapacak 
Ankarn, 30 (A.A.) - Başve

kil Dı:. Refik Saydam, şuba
tın birinci pazar arün ü saat 
20.15 de Ankara radyosunda 
bir lronuşma yapacaktır. 

lurunaktadır • dır: rın bıtevıye, yemek ustune luzucetli nesnelere bakarak hazımla-
~ Sonu Sa. 2. Sü 4 l:!ir Sonu Sa. 2. Sil 5 rı::u bozn::ıları, IX?-ıde hastalıklılann yiyemedikleri yemekler için 

Donetz'de SovYet taarruzlarmın istikametini ıösterir harita . 

kedere duşmelerı, gebelerle emziklilerin unrenmeleri de önlen
mi~ olur! Zengn;ıe ~e, )'._Oksula da, ~8:.staya da, çocukluya da günahı 

Muhallebıcı ~-ukkanlarında pılav ve tavuk sergilemek pek 
ıeııa! Bu sadece gostermelik de değildir, mutbağın ta kendisi ca
mekana kurulmuştur. Kimini iğrendiriyor, kimini imrendiriyor ... 
İkisi ~e zarar!~! Hele şimdi pahalılıktan, zorluıktan bahsedildiği, 
harp ıcabı aşagı yukarı bir darlık hüküm sürdüğü sırada sergile
mek yalnız çirkin sayılamaz; zulmü andıran huysuzca bir hare -
kettir. Bolluk manzarası hoştur amma, ucuzlukla birleştiği za
man, normal zamanlarda! Hele ad yapmış, müşteri bulmuş, ken
dini bilen bir lokantacı - her porsiyonundan anasının nikahını is
tiyeceği - mayonezli istakoz, zeytinyağlı enginar, midye ve balık 
dolması tabaklarını camekana dizmek gibi hem bayağı, hem mer
hametsiz bir reklamcılığa kadar inmemelidir. Eskı zamanda olsa, 
benim gibi bu haksızlığa ve kar hırsına karşı öfkeye kapılan fü .. 
tisabağası Hüseyin Beyin o istakozları, ıri englnarlan midye ve 
balık dolmalarını, oldukları gibi, sapları, kabukları ve kuyrukla
riyle lokanta sahibine yutturması ihtimali vardı! Nedir Beyoğlu 
ve Sirkeci semtindeki lokanta camekanlarının hali? insan, halka 
bedava dağıtacak olsa yine bu yemeklerı o derece yüzü açık ve 
yüzsüzcesine gözönüne sıralayamaz. 

Sanıyorum ki. yemek göstermeliğini yasak etmek için ne 
eyrı bir kanuna, ne de koordinasyon kararına lüzum vardır. Be
lediye reisinin, yahut onun teklifiyle Şehir Meclisinin camekan
lara birer beyaz perde indirtecek kadar kudretleri olsa gerektir. 

n t r ı • 
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........ mFAN BElfm" Yanndan itibaren Arttıraca T e ır ıyor Alemdağıhda811funah 1 ~':!!!~~'!!!! ~!!7 •. 
Y J r beniın ~, Senin t~yzemle ol1ir- eseriyle ufraşıyor, Çahıması tçİıı Si- Od I A. I lll 1 zerine yemin ederek vldetmlı ol· 

.ndeyım. be l!i!lliıilii blt Htlel~ .lili)'iı:t ttt. H~rffl bil ~ Tatbik Edlletek .... • 1 • u ·ı • .. 'el ~ •••• -L un ar \':7et r yer malarına rallmen et fiyatları hlll 
,meti J'Okhir Det için onun koJ'dqu uule ria7ete • • ,. Y ..... 8n 1 •• ,. 1: .. ,Ultleltttlkte tllYltt; 6dlyıU•. Jiyit 
Fakat babacıgım... mecbar. Kimsenin bir arzusa, emeli, DDb Siibahtü ib'baren .başlıyaca- Bug(ln şehrim.ize Sinekliden 5 va- M Drakabe Komlayonu toıttatt ki• 

- Fakat ne? Burad!l yaşamaktan hevesi, eti doat11 olrmyacak._ lmı 7Udıtmıız havagazt tahdldatmm 'Memurlııll"a zam yapılması h'ldnn- .tedlr, Bunun için Belediye, fevkllll• atlb mangal kömürll getirilecektir. A- raman etinin 80 ~trcık Mhtlft 
emnun det l misınP Sakı., bir bayat - Btban aenlh arkadttbrmı kabul ~aztbtn~hn lar yüzündeft ~ diba- dakl kanun mucibince Belediye me- de zam kanununa uyarak n.anur Ye letndalmdaki odunların ilk partisi de 90 - 915 kuru,bn utrlmaaınf b• 

yo 911n B t tvın b' lrzttınL ltl- tün!te otıltü olmadı ııatıtyotıub. ua D'aıu ur kararlaıtlrılmııJ•Il'. mttr tt mnstlhdemtetihe Jlptl•calı: tnOlta.bdernlerinbı a,-bklaruu arttır- 7trttı şehriıltltl celttilt tilM:akttr. O- l;ı;t lbrtlflh· 
b. ı1e··ı d bl Buna sebep, ıtavagazi şirketlerinin zanı miktarı yılda blr mllybn iltl yQl mak icln J;ent gelir kattıakİih bul- dUHİan taft1'acak llrllb4 ~ı Bu flyatİarla et ylyeblltaek 

re ıeni a an F ' g• d e a ~- - Khnae;i davet edemiyormn ki. halka yapman lAztm plen ta\'siyele- btn Urayl llşıtiaktldtr, t>Un alı:pma mat zarbretfhde kalmıştır. ieht kepek ftribni, ft fed1 ~ ara- khnnlıırın adııdl he" halde -iıı 
' ııbAı:;e:;~· O btl e tHı:ihtıo BI evin ilinde ufak bir tltrültU, '81i:- ri hetıilt llAiı ed~l!'ttıesidll'. bunla kad4t' zattt tattund ~~~l~ı! b!bUt Ya~•kta otan fncelemi!M'de hal- binbı odutt, taetma.M tenftl ~lttUş- çok olmaaa gerektir. Et fiyatı;. 
Cemi F h ' rurı;; kt aarl . sek bir konuşma, pkrak bir kahkaha beraber tecrübe mahiyetinde olmak edilmediği için, bordrolar normal şe- kı tazyık etmiyecek bazı gelir for - tir, Bu şekilde İstanbula getırilecek rlyle birlikte balık flyatlal'I da 
A~ ~ rey~ .. ~ :.~ 1 Da. yasaktır, Sanki bir basta yahut bir üzere dün saat 14 ile 15 arasmda gaz kilde hazırlanroıştır. Bugün de zam mülle:1 bulunmuştur, m!Ul1 ttUktat'l Rb~ blH ~kl, fit-öt- yDkaellyor. En adt clna batılın 

~ , der teJ'l soy ,.c mı e- olu varmış ır;ibi herkes f1sdtılarla ko· tazyiki azaltılmış ve bu şekilde ga- kanunu tebliğ edilmezse, Pazartesi Vali alAkadarlarla yaptılf uzun larm ve hamamların ve buna benzer klloıunu 100 kuruştan al*lt al· 
ııtıyor u. dbşllyot, Biz bö ltattmıa ayet ederiz, zln lnıllanılmasmdan dolacak htfillk IUtttt rt\8ttt1r1at'1l tnılllllat't etlttııt ıtibl müzakerelerdf Belediye verıt nis- odun takan müesseselerin odun ihti• nUlk mUmklln olnüıyor 

~~a:::::::k:~M= a de eder fakat arkada tannı olart genç kızlı\n nlsbetl tesblt edlİ.mlştlr. DOn a1t9am v~rllect!kht. takat klttlttn pllt ııel- betlerinin haııtt 11imıı;nclk derect!de Jac1 tamamen kar;ştl4brriJi ôİac!&lttir. l-lalbı.lkl lstanbul ba~k ithrf· 
. ~ ~en de kendi t krımi iiôy- da bizim gibı '1lf8dlln icbar ede- Valiye vatlyet hah edilmls, altnac•k ntM derhal ıam ıttl tatbın t8hlt tclt1 lll'ttırı~asmı, tabut dofn:ıdatt doğrtı- dlr Etin pahablaımst olmar kar· 

ıtıem. tedbtrl~le ıaı t.Z)'fkmbı aıalbhH Jeceh:, tıtemut- t'4!! mtlsttlhdettılere fafk '8 v~rgı ve .resim tarhedıhneyip, do- Altın Ffyatlan ıts;nda bali§a ve balıkçılı§• •· 
tntktan bfldlrlhnft ~ firketİl!tin Pl- t rt derhın 6d@ttectktl\o, lvısıyte gelır temin edllmeslni iste- hemmlyet vererek balık ı.tlhMtl· 

_ • Bunu ı6tl~ttetı it>hts 1:1.tdenblre zat !Hlbahttıdıtn ltlba~ iM \terttte Yat'tlacak zttt\tttt ltatettamak 1f1n, mJştir. Yaptlmaldl olan incelıı!tn!ler DQn altm satıştan gevşek obnu - n arttırablllrlz lca •d•Ne bu 
ç tizt ;ttbrtUn ıtı~rı sUzerek. Yilreaındeıı ıözleritıe bdAr ctba he- atlerltıl tahdit ed lderl s8f1ett- tttnunıl tılıarttiftah elde i!dllett ptta- bugünlerde bitlrllecek ve Beledlte, tur, htr altm kırk buçuk llrayi ka- hJ t• bl terli l~k llltl 

- Keıul fikri~ mı? Dedi ... letün ne yecandan lttpktrnua & r cebre ile: hıtttir. Gaztıı tttihttıt ft keslltttt! sa- hıtt ltAfi lelrtt11@t!tli ıtttiaetttttaıttadnı. zam kanununu karŞtl1ırtak için yeti dar :10kaelıntş, fakat abam Ozeii o- 11~•u:ııtul\ ~.~~k~I :'" ':t ._: 
um olablllr ii ., Dll:~t ed!ttrunt. .- Eveti bedi. Ç~ltlHr ıey detti. atı~. ~lce bitditdtf ttılt .eıtrlde ba~ n41tMtye \tarldati b""°ı: •- gelir katnlklaK bulasldtl'. tuz dt>kı.ts lir~ aottn~i'. tırİıerek balık avı~* a;:emmı et 

mudd~Ui'tberl f hu;t keattıeslttl Bıraz bu ttıuhlt\ett •tkma\, b11 boi;tc:U kabul edilrttl'tli'· Üavapzt sah hl rt atm tar 6ııterıtilf; bwti htubhll • verlllrae her halde lstanbul h:ı. 
k kullanmaya başladm. Demin sa- havadan httahtl • l•ti~chim, 0öı uıt 1 Utı 13, akşamt tt 1U ile H a- Betl!dl~ mU~si!Sel~tn mılrlfİ•rt kına uc~z fi atla bali'-: temini 

bu söz h11~nda uta~ bir ~tarda bile &atktttı fblt ltath11tıi ben lılti& t'AMttda Tfttl~k diler datlet-d@ ta..ı ,Ukııtı!ttnletlt. ~Uhiut hatUtlflerliı, ıtıUltıJtdıt ol~ry utttrit labosıa-
londunı. Benım reyimın ıemn fik- tica ett iittı t:lllban betilıil hb ltstlthtl ltli'hit ,apıtacaktıt. G z 'Vt!rllmiyec i: DarUtAc~ettltt late mastih, lff•l:re- ı-rıt motarlerlrt~ ıtter.llkleH mfk· 

n tifttlh o lltiftdltt ~nı ttıhl 'hl ona hdh a8ıttteeek ıttret\e tlaTnm- saatimle tiqlit tan '1U'ıtıı tndır,ıı.. riHt betıztn ve ~et malietne, tt!tnlz- tar betltfh vel'ihtlıt tıl~e btl iti bir 
kiiıttah~ ylnl! bnıli fıkriıtden hah- tnaltlıflött ı ftettill fm.,. lilitWll,.or ki ce tit. Uk tfü\dtirlblt\ kı~ırt1atttiıb glda cterc:eY. itidal' halle hizmet ede-

di)'Orsun Betı bayatta iken, l>•şnnı biç bir ''' ı8tlettietttltııln,. I I tnııddelett fiyatı allbltdllbti tabet- ıuu 
k bir evim, örtttttttle Jiyecet bir • .ı ki .. , Duvet dil!ttdl!tl, bit ,.n &tı~ ftamlshan bOt- ......... makamıo ... ... •• 

imla ekmefim ftl'lcen sen.o b r ıı- - ~le ıetil ~~Ui t'Uerıtn lıi .. , S'~ ~l!İeritı rtilltaf tmtttt kAtt g81ttt~ek- katlıtl celbedel'ı 
tı libi teydhln nnıhlt.a btorttıana - nt'1 t~tt eaM:e•litt? l36bdeU .a.ı+ın~a KMı.... A o 

.ae ehniy~ettm -pek tabii bir nefret ettlttnt ttlif "' • • K yn-ı• .... 
di - Httılti ttatti tflltlln tottunt Kazlı~ede Niko ft 1"anı,e lllJt t &•ft•H Belediye ,,. hususi ldaretera.R 

_ r. bt bab•ctiını. _ 811 .. de afillemln peritii :ılnüi deri ve klSsele fabrlklısttıd• ı:a1ı1ıut lktl ---1----1.---'-----..!.-'-E~-- m••• a••n••rın zamd•n ı.tlf•de 
_ Bunun fakati makatı yok. Tey- ohnlllW. nlib ~ ı 1; t ll~t a Nuri ve ~üe111ttiiı isminde lld ifd. rttftl f İ edemlyecil'clei'f dolaywalyle, btt1t· 

0 ıeçim dardır. ıtetlftl b~ıı\&~-1 na atbl tellltt e~t'ördum. Pabt ctntt bir maklnenDı \lolAntma bytt lt•tbtttarda ~ltb brtArttl &rfniecl tarın da gl5zl5nDnde bulundul'UI· 
e baltmakt•n iCfr ı;lıl!J bır l'.adtnJh ı rörtiJ'Ohltn iti iri bab btdah beti ıeefrinf'1et Vf makliıeYi fşletmlşlet-- tblltttlttt lab&Hll • •dlnte lrt"tl\• "'üt Hktt;ıa1 dôn t•P~ı: t1t 
tet kaygısım arttırmuta mana kıskahbol'lbtt... dir, hk t tttaklnettln yaptı!ı sarith- dA •• Uıhhte &tltitlSe ıtri •&prtlıt~ menhl, 6a k "'"'- tara dlm 

k T b • b · · b im bdah duvttr flkttnu. Ye ~ilerin lldıl ita de. yanlıt anlaıtlmıtbl'. 
dun a 

11 
~~ ıçın 1 :tır :n: - Ytnbt dtitllnü,.or•tttı Ci!itiite de ehtnlzth altmda katmııbt Fabrl- hılk~~er = =:t ttldbltaıidan Bu bulmacayı dt)... """-1- arasında Noter &ıiinde Bizim 80rend1İlıtılte tk ltl-

r b e~em U~ ~it tıitrt ıın Beıl ~ettaiıırttütl batkil kartlanttdtn h:ada çaUvatt di er Jşçiter Yeti$1!relı: ftltt =k;. Afitlttl ~teulati trenle 6" u &"""' .. :.Y.uec9 kOmet, Belediye ve hu.ual idi.,._ 
~ :.~~ r e 

0 
olab ıocıılıttıı hütilihet edecek b - ta ft topratı katdırnnetar, 1'uri -,e '°'aı.._,......,,,.. ..... ,......• ... ~ ........ ~ w..ıu•le ~ lel'I. maaılara yap l~oik •Ürn h•• 

- • .uu.. t\mlardaii dillllm. B6Yle dtitliiıenİer- snıe;manı eıkarmJJlai"dll' Nuri ko- D ...... 17"' TI: v••0 il aa •ara 7 " " aU11Unda, blitçelel'lftın .... ~-
~$~na b: :ı~r ı;=t ~- ded nefret ederittı. İtiarur nusmP B· ltıtıdatı. SU1eyman da bıicafttıdart a- Bdlriiife llateiet ıtttttşt=t ne g8re aerbeaıt bırakmıftdo. 8Dt· 

e:re d mt~;:; ct;fni1ttMhılh-t : · ier ltit b~ ttllittl 9t mse benttt iti' lilUWtte fatalanmışlar -.e hastan~ ılltbtft frMI tdt ~ ~ ~ 1\.. ....._ 1 çat mDaaıt olan ıa..-ıff IHll nı.t 
em ne~ . ı r- icatlar tellııliii arittttt8l .Wbllkl bh "~dır ıiflft llhiİt t,l!I tt ft~ftjql'8 .___ _ _. ~ L-...Jır~ ı ~ kararırır tatbfk deeek, .. kit bbl· 
ek ıaten~.. ,. Yo~ ttmd ye icada~ katniü ıc.tn cıfilitia ttiıh ttltlftibblt • teitnHI ibtm ttlltl Anbttı lılr:spreal 99lerf mDaaıt olmıyanfar tatbik 
smtnn gıbı evet ~but "bayır dtiıa;lıdtle t~den ttefrit ettbe .. it ıt• li,H t~ tıtıaetl ötla Al*.aba _ An- ~memeic hakkım hak o•ac:aic1•· 
dltii; lll~ele da bil . 1 ainl tab!I t&rtbtlltd hlitl tltlklt it lift - ıll;tititl .. itttltll trM '°' ıe- ıtuanmil&ft ~ ........ ~ ij'Jiria cm. iltlftl Mlttitıtltııttz, lttytı .,,,. 

C ılenib gt;sleri aolıh8'tta Omslınl olur da beblttt hallittt& 88Jtt ............ iL. Jt ..,.a~--~ 15..u• _...,.ıı:: bydtit tnMüdtyetlrtthift dit,,,._ 
aortince Fihirenın de boğazına tejler dlltlhtUtö dil- pıomftit. -ıtrı!t llyaarp:ıtiYa an- 15 BeDe BriiddeW Ya 1dr tabSl1 "'8oitasa ilMd•ft ihahl'thd talWt lhWUf· 

~ler blandt. ~lııh.i..».... ............... , , . .ı ... -id a. _ ~ tllt ll,8 tie Jtbıhtbtıittir. Tren- 1lfıi alttlf 
'-~ 8 e..... """...Jı:f: ~wıaa ~ .ıvıue U1Jı\l ıu- lettö tWıtftMl ltt6tt\l •ıtaayottll "" t hlr eihaz -'-rtası • .A:amet Naimi teblnltetl tlblbtrilı - oınat& thanıll it .-ttlft 9i ffhlffi jil'I_ ~ıilB b~tft~ıtlı tlfftıtftılt htttt fl'İb lıtta.ontt olma _ ., • • • -.ov • .__.. .... _ _.._. _____ _ 
nmştı, iri parmaklarırun arasmd 1 tiimdekı eJb ıeyt ti•H tllb ifilı. 'fit 1lhtij11H-i!lt, Btt ft'ldll ttirablth ttftdltl dert ıı.eittıı,tır. lht- tınttlıleMe • 'h Lir dldtukk lifoft.asa 
aigara ~. ıtıtıdı diliyle yordbm._ btıB~ .... bütttt ~ thll • • • Obl V1) 1 hı. M..,.I 

atarak kenanm kopardıktan eönra .... Mttl> hafit b~il t.\WUU ~lütt loltıhd m&l:ltteltfl ._ tkipter tültl aı:m:elar .. ,. -w 
aeldtnia. üıt cebinden çıkardıiı n- tAMhltt M\ tutma ~ hbt bü lftda ti ü-ltllet lfı;titiıtentıt. Geri lw.lcdtlıi 
~ aıızlııma sırarasmı taktı ,,. tııbatıc. ,._ abtıill "' ~ briilll- I l l I , .ut r. ft Birinctre 2,000 Utatıl 

em terliklennı sürüyerek J'Ut o- dlti ali" ~ nratlliün~tt-. ~ • • ı M.bmit. brta bpata ohnaa 
•"' gitti. ;ot1ü 6dtih~ ~tlAn b91:~ M .. --... • tktkittt 1,100 LtRtllt ztltideiı :varm :raPıiac:U: otan bi 

c.tbileniii c&*l~hdeti kidl«!it dı:: Mivttlt &litıuttnr. it ......... •• 1'n tehJr ectttmı.ıtr. 
mit&,... attr •fit ~latttıdta blt ftn.aiıfm ~. itatttiddıt tll taithdd:j kamı 'O'tltl~I~ 1,000 ttratık OKUL MAÇLARI 
lldüitft mdl. Alttööl ~thdi llttflt)1tttt} fl&tJöL\M l: ... ..ı..t .... t M...i Suthl;eYt &öce tlbattl!a ile tbltttıdan. "tahıl ~ "ftt ~Bahee 
7'toldtL '" ~· il dll *°itti'* unwQ r1K11İt Tahkikatı sonra da bırakla h:aİbliiden yaraltya- Dönlündite 800 tARlık rtnda yapttacak okul futbol ttıaç 

06riiyctrnn ,. P'lbfret Dedi. U• fı ~ :::U .fH. .. 1er lturttı!ttt Yitttıttttttitt bablı bak- tak &tdilrett ıol8r nıttaVlht se,n Ali s;~ .-v--• .l.-~- pm•tk bavantn töUhaiefet:l do1aiılly1e 
Ben burada kolıtUp, pulattaıaya lJ'~ M~zb: ıe:-PL> ıus fe'Hı'l!u kttıdakl adtt tahkıkab Erdek mDd- ÖzOb llı:itıd alır ceta tnabketneihıde .. --__ ,..,.. Wllllll ...., .. '°' edllıtt1$ttr. 
flrahk6mmn. u. o tar H 5Ş T11rWlr deitiıiitmtWJt el 1t011nu,tut. rlon Er'- methut suç bWrlhTilerine ı&re fapt- öORtt llDIAltA.CALAflll 

itlç!n ba;rie il5yli1omuı Ccıml- :J· : H~t*!r1er :~:!: ~~-~ dekten gelen lstinaıbe talimatnamesi- lan duruşması dün bitmlftir. Qtvaplar 10/111941 p llildlt ..__ .... •• Tahiı 01lretr ltlflbil lltım ~ uöeo 
? iti• burada paslanıyor muyus1. 14· o Mu.ıs <-.> tı ee •;;n' .-. u _... ~ ~ ~ :M~ ti, tıı.ı. ~ tıliMlıt ~ 
- leli zalen P&atanmıpm. Rantta 

1

1~.1°0 ~":1estra J ;u: ~!i\':r,ter de vapur kaptan, çarkçı ve tayfala - hapse mahkt'.lm etmiş, yalnız kartsı- Posta kuıtusuna gönderilınel1cllıı güreş milsabakalan yaprl b 
H9kin. tltP MMtBl N1Hl9... ua Piti a IUlJ om rttıe kttillt mtu'Ahbaslarnııtt ifade- nm bılıltalari'ıt! •ôihı alit tihrtti: den 12 ye kadar tartı dl ta ~ 

- Onadıa mı pealanm•ı t1iyeeelnıin1 11·°' ~ :t.ff :J::::::! ıen ilinmiştır, Btt tliidel_. Erdek ııebibt keBul dderett ceia11 ,edi se- 114 de m0sabaka1ar bqhy 
- Stlplle mi ~t lmll~enh&i 1 

·•
0 mtıddetuttıutnUllJbe 16tıderııecutlr. n• dert lf ftlıPM tbdiri&lttll-. l~ı ~ kılodtir. 

: Rll•Y•• lrıw. t& ' OHlekruDtrln 
iL ... ... G~~ .~ .. Jl.if~PflP.I Ye lnnlffere ""-....... 6öi~~~~-=~ N~._t....... 1 Z•.vtt,~~ 

H L ~ Stttgapttr, ~o (A.A.) - Batı 21 843 mtttllyat, l:Uı ~i*' bavllh tc>pti, • be edl bVY9 unın Libya GrDi Prof • p iccard Arasında il~ s .. arasında singapurda ıııkıar aoıs ka~totı. Ms fnöttttttd~t. ıın.s bı• ~~ıt~it= ne b~ l2r Bqtanfl ı lncM 
sfindürillec~Ut. slkıet, d i'ad10 cihazı, 100,000 dm f:~ İlk düh * hi'bllie • seM;le tru.t laflı tfüld:H1ıa111 

lngttİzler Bin;azi•)'i 1 S+ra+osf~re Yeni ltff k .. t:.i'" h d . F. BINDISTANllfoA: ,~ı::ga kiU::!.:8:: ık= T:. bebiyet ~er~ ~Jı ~ muz(. ~=1: ::apdhlar .=~ 
T ı.:.u.kt··· . uf. y T ıha d , .... e, edsı A !8:1ızee:~::=J:'t=:= :M:~~ tri~~\~4~~: fade-~.... ailiaU erK..:.TTI c:ı ini "SUf apmıya 1 fan el mz4' an 1 Va~:' (A. ·~dirdi~~ malzen"1 ileJltis\l, jto araba, lsoô dt\Y..ta lel!loktasi tejlmi Vir- Avam Kaıbaruııuuki DtWlU~ 

Bildiriyorlar Hazırlanılor T~ 30 (A.A.) - İrlgilt~re ~ar =m~ mruun: bir beygir vardır. dı. r>em~ oluyor~ d~?ı._~uAliu ~Aın!aydd~~!..~--- .• 
t1 .• ~ı- Jiı.pon ımfll"8lne lt8rp fiWıbz yapıl - Ayni müddet zarfında allltdaki pb4 bugün de harbm ile~ - ""Nt ~-.uııııa-111 .. 

Kahire, 30 (A.A.) - tebıtr. ee- ltöbla SO ( A.A.) - ocnoa Ah-es- ~ SoVj~ ~fil! )l'apıl~ tti~~de, makta olan taarnız şimdiye kadar Wıribat yapdmJttır: 18 taüı la to ~daki rejimin şekli etll - tllisaldekı ~ 
ptan Blnıazt79 d*8 n l!lttttltlıa *ti 018fBll! tıtttlll'tl &lhtlf!1ltor: Atlantik beyannamesı prensıple- Japonlara 20 bili l~ mal otmu,- 47 sipet hiivtb tıopü 1 ~ ı:l cİll: bi~t 

1
,._.. -'-l•.a..t i:.t&. 

ilerliyen dilpnşn lmvvetleri- Prefesör Piccard ile ltalyalı mi - rine göre ru.zırıaıumştır. Sovyet tur vag n 4 .amtth katftytlb. iı lökdbtda .,.; gutttt'I ~ l'uauua uµ;-
1 ~ nlİAf lhttcehııez hendta Oliviero'nun Strat.:>afer mın- ıer bii-1.iİi " Bü~ Bft~a, • J.ill11tı.t""'"...._,_· ..... ,.. ......... .._.,, tlf, ~mı kamyon, 713 araba toprak H!tler, tayle devam etwarım-: •W~e ı)iliİM!tl~ ilti iiUil:l, fi 

bvvetll koldan mürekkep oldutu tôlltnl Jtı;ICltlift tiCi'UBi jltffi- lranın arazi hütünlü~e hikfıni wpvllUD' l/aıanıı1111• ve a 50 tane '11 18 _ .. 300 aenedenberi dilıı1'.mm dörtte 4eti ~te bütilil 1'itP ili 
llDlapJmalltathr, Dfttttitm. bU ıı. llBttdlftlll I& a !~ ;il3il \ir\lilft;. vetme • ~ ~ ıtıüt • ftbt>. io (A.A.> -~ lcl :fare~: inciı 78 ~ inci :- 1>irfni bikimi:reti altına almll olan c.'e elde edi1eb ~td~ li 

1~=== çok üstilıı tilT:et asker kul- de vuktıbutlcakht. Balt>?tdtJlna h - iereken ve ayn ayn hühnet et _ nak\ıye gemisi ve ıb,ÖOÔ asker kay- rtlehİ~ lilt lin4ril w tlt.$ortt\l l· thgll~ A<haf'J'I ftıUtema~en tel· .fstlhsAl t@ttit~. Fak.lt bt1 iltill 
~-... ill!r~ "':..~u..:.Hl Rlıttll tll- reketi arismdl Ar•nH bi'1klmet1 htql talbhüt ederl~r'. Müttefik- bettikl&l hAlldıutlBa Am~a tar4thı- lllyı, 179 uncu plya&t alayı, 257 inci Hkaya diiıllrmeie çalıtm1ıhr. ~- ..U hA.1i lligµterlliih 

et \r\! ı;tdaeue tlntltnttitıt@ etHnmdıill 6ttl tle hutr bit unadi ler İranı her türlü taarruta kar dan ant .urul!n iddii tltt\üh- lld- tllM~ katti ~ a.ıttt tl&bbtıM d!ll; ttaifa,. •e Atman;ata tek bl· ttipll1,acd bit ~:1: 
;Nmtıtı ıerllemiFe ıhecbur obauitur. M, Bft llfllllfl '61~1 '9Blll!Jl! A- • ' ., . . .. sizdır. Yalnız 4 nak1i7e gemisi bat- tioquna utı'atılmıaıa...11!' 257 inci pi- pna batı> a~cü bdretbl e;bbk\ft~ ~.df\'- B >tW'ııl+teti 8 W'l!~rl 

arada daha bü;rük bir düşman m~llva hatek't etmt, lart Prafe - fJ, het turlü ~ıta ile mud1afla mış, içindeki askerl&lti h~ hHa- ta<hl ~ turmajl"' vt ew.tı a .eMd. t-d.n cldtanirr M. ta ttı. ~t:°;.ı& ~~ ..a:d'"'l".IMd.lbü&; 
tl ti lnbnda h ~ l8t Ptccatd ue lt\ntiettıtl l ~~iti" at- ~tmeyi taahhut eylerler •.. riln rl:lmtştır. ieçlrlln\lftlr, 457 inci ve 511 mcı. pi- serinde İier wif\a kıfötftilıle mutttıı- ·71A""I .r~cıu~15u ,,.. 

~=:~ttan aonra gün karanrken sahil linclyf' kadar, Boenos Airn nutha ktı~etlert, m.eml~et. dilhılüıde lltlon ~ tade alaylarıblb ufH]tları allbinll- flldw .nFc:ti:. lıluuzaıD lnciliz tm- iıl! .d~ tl1~ a ~· 
OJııill '9!'1etınittlt'. Sen 8eriri tlstbıı nıNl nHblttrtt rahlp .Pula ı1e ıftllii!bdll ıiizamt mıd'ıafaza ile il$tifa ede • ti!' 44 üncü ve 295 inci piyade t0. - para•lüfıl. ~ udece y-ı-~ • n&a ., 

olah dütman kuvvetlerinin bu OU'riito, ılaint - R•~ıt~l 4altnU ctklerdlr. İran muvasala vasıtela 'İ'"okYô, M tA. A.> .......... ~~d8rl ve m~eriyle n incit 49 meı ve 94 tın- .... Bakkmı Udlal illb •1tmete ti~ kllda.f llt~ Ib.ll!llkllt 
1 h cumlari neii~nde dör- Ncribt ""'ıı-' tem ıtıstmtu ~- nntDt detl)İr1ellanmn; posta tel- ~iİıkt:lai'lli'ıtt ltrill ner;ıcaınai .h- dil ptyad aı.tW't i* 11if kayıplar mltwt -.ıdbtb btım oilü tıtrinı. ifııd1 8erecesine bile ~ • A 

Btttt d ~~a::1~,J~ ıım hUirtlldalda dllettu1 WlüDayor- gtaf w telefomm, radyonun ılh.. rı:ı:1l~erı ~ılb~:tr W t:· •ermışI:cllf. 11 llUAtla iT Son- ollftamtıttt. ıtı4 harbi A~ ~ katfttttuındikt milliaba 
~l'fnılitftlltl/ 0

""' .., .. ~ ... ...,. ~ • tar, ._ı._ • '" Unun arHhMti Ahıtlldtf B.IM den tfıb •• ~ ~ılı •*eri Ubacla lir, htı ~fttt ~l"1'fnl fe 
t.dOitft ~- bu ~ he)'etl ttindı\U1eıd ıia- ıuıı bb tlfal'dıl ili l~lh\li ölln ~ fazla 61G fflitlUtifhttt Ytwlf@e ~ dqil• Yahudi ve llarbist mınr'9r .. ~jtir. ~ ~ ALlllUlli 

a, lt6 (A A.) - tiainn ordu- hiıtn~e ktillatııhni.ı h'd.iU!mbda iilD\- ll!rı :f'elemerlk Hlndtstaiima lld.ı A- ıllmmtfbt, ~dlHdtiııltilki, tarafmdan ppılan t .. VÜr neUce8tiı4e- bbti\~ harp Hflıllft 
um Wariwmn ~ n~- Affantlkte l•tfln : =.tlUi ::a:aıı.;::W:~ ~~ ~~V:WW:. k: ıtoııretıet-ü " Al~~: ki •Nııık h7Ul ~&h kifbdll- bid~ ,a_ptııı tahribat. hitt 
itıt: ~ tlae ölt tehliıie tı ' buhmd\irlöilirl rt suiarmdan uzak geçnı.be mecbur ko'mii\ i\tWt\l lt .__eti nllölli," f:llıU ~llerthtle billundtiiiltl 

r.Mr.tııt41irn ıs~ wı ~ ftbi- +! + ;. ... -..n ....ı.t b tilii kbvfttıerl •. ıaır, hl ~ llitler Dl~ mlltiiii~ lilitfilı- ül ~ = •ithll11ıl bliiok t!9h' atm- 1 ICGr9 Wvtııl en Bu kuvvetlerin tnevcnıdiyet!.:~aı:; etı;: ~ ~ ~ Teİ (~tttft tlMt ..._..,_. rm& ak ctemliti td: J sefiü.ylCQatlattti 

.. ~ .,_ - .. ılatln ,. it< ll.1 ~ lllhliD onta-= ~ ı::~ .. nıemı.- l!ltifımı<o .., ılabO ~ tı.- lta.ı..No • ~ll1111olfe ..,. .. ,... 'hbdılk Alma.ı:llı!ibı ~,ıllloı =:. t'.l'~I~ 
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Bar aJıpm 

SAFiYE 
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P* büyük bir nlbel bmwn 40 kiflUk 
IST ANIUL YILDm ARI 
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KUl'Uf KU"'I .... 
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TAN 

( ASKERi VAZIYET) 

MAKASSAR BASKINI 
Japonlara Verclin1en Zayiat DemokrasDer 

Hesabına Çok· Ümit Vericidir 

31-1-HZ 

BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA. 
NEVRAWI, KIRIKLIK VE BOTUN AGRILARINIZI DERHAL KESB 
hbmda GGnde 1 K,... Ah.bilir. R• Yerde Plllha KataJan lwarla .., .. .. 

CiNGENE AŞKI 
~ :r. B. it. Merkez Bafka.11lıimd• 

· 1npd n Ta•at Yaptrdacaf 

POKER 
ER 

' tdggQ: -POm TU.fJ BJÇAKIARI ... , • 

.- 1t1t1a ftıMJ•.. & IWBUSTAN ...... ~ 
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İ!.tanbul Belediyesi lônlarc 

Adalar .. Anadola • Yaltna Battı Tarifesi , 
.Adalar • .AnacWıı , Yabra haUmda l s.mG MI tarlbbrJen .... 

ren tatbik obmacalE tuffe flteJeleıe ..,,......,. (Dl) 


