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Hükümet bunların yaşama şartlarını 
kolaylaştıracak .IJeni tedbirler alıyor 
Ankara. f (Telefonla) - Milli Korunma 

Kanununun caat hükümleri .,.. mlenedelerl 7enl

d• aözden geçirilerek iht17atl. ilrtwıdt teclbirlerla 

de secıkmiyecetf anlqılı1or. Hükılmet, ae olursa 
elaan aabit sellrlt ntandqlann harp dola7ıalle 
SiiçJ.,_ 7qama teraltinf lrola1lqtırmak için mflm. 

1 ... olanı J•P••Ja umetmiıtlr. Yakında b9 teclltir-

lerla ilk tea1atlrlert ırörtlecetntr. BtllrGınet, mem. 
Jeketin ia,..i Te m8badele naıtaaı .... ıelerlnd• 

ehemmiyeU &ti.kir olan slral lltihnlln arttınlmaaı 
lcin elinden ,.elenl 7apı1or Ye Japacaktar. Ba l8De 

ekım •niyeti ıeçea Mneye nuaran daha bi oldutu 
ılbi ilkbahar seripk ic1a .. timdidea teöirler 

alınmaktacla. (B. B.) 

Şeker istihsali arttırılıyor 

\ Qrrika muharabesD ~ 

lngilizlerin 
aldığı esir 
7bini buldu 
BirelgolJi' de 
tekrarşiildetli 
muhare eler 
baş/ dı 

A 

ar 
Telelaa:ZOSZO 

l'elı. TuTiıWlr&r, hta-W 

Pmr 1 Blrileball 1941 

Faziln onanla te/alılJre 
lcallanca, lagmetini lcag-
6etler. & Con.uw 

( .... I• =Mf WI) 

lngilizler lmaa 1q111s fatbolellm. Aabnda ... ......,.... MrtHe ~11 orucaıal'lle 1ı1r .,... 
tanklar çok 
müke mel 

Ankara, ı (Buausl) - Panear .,. dolarıalle ıekw btlhaaltni arttırmak .,. toıarlqtarmak l;la ba- bal ay lar 
atfılclar J&pılmaktadır. Ba rimled• olarak Almanı a1a mlUum ..ıttarda puear tohuma aiparit ecUlmft Kahire, 

8 
(~ <1- Orta Şark 

Ankaradaki maç 
.. bunlar tlmdid• rola cabnlmlft&r. (B. B.) Bri&a.DJa lı:u~ umumi karu-

~------------------------~~::::=-" phınıp tıebliii: F enerbabçeliler İngilizlerle 
2- 2 berabere kaldılar 

... Son 24 aatıe ~iz ba-
Gt1111nguı• ........................ 
Atnerık•.Japonr• 

..... bl ••hl•k••• 
geçti •1? 

~ 1(-:-()E Ni Z:. 
-M<lrsa ·Luch 

\) 

~l·Arid 

reUtm cerey• etili hallede her 
tarafta dilfmam anll keailmıyea bir 
e.skı altında tutın .......... 

Elduda'da ' UkMDunda yapılan 
llçüncll hlicumdamt 10GN diltman 
elUıe seçen topr~ 6stlrdat e
dilmemif bulunan pun da ece ba 
nıUta ~cuuade ıtanJ& pıJtl(le 
kuvvetleri tarafıedia _.n aluunat
tır. 

Bu hareket ....mda " dm& 
erfflld bllcumlarda eie ,.,ıril• AL 

Hariciye Vekili, lngiliz Bii~k Elçisi ve bir çok 
aefirler maçı takip ettiler. lagiliz hakemi rad70 
ile Britaaya imparatorluğunun Türk mllletiae 

karıı olaa muhabbetiat belirtdl 
mq harp esirleri. Abilanlarm QOk .&akara, e (Telefoala) - Bacf1n ı yilr btr al&ka ıle ııue- ~ ı Baaclaa 80llra t.ctu. ...... 
alır kayıplaf ~ söyı.. Aabra lt lla,.. atad7omu. eottan. cfrilllyorda. BariclJe Vetiltnln et.. Lony, rad70 De blr hitabede lllala. 
llUfledir. Topçu; 'lllltnlrk •e =:va Mra lfl•• u -...aı edıl• bir slD rafınde, kfta f nıiliı Blyak ~ narak Tark milletine Ye Aakara -. 
kunetlenntn Bldadaıua cen1a n. ppdı. DeaileWür ki timdir- kadar, olmak ilen dJier buı s.tirler ft JlreUeriae, deWnWderl .._..._ 
da bulunua • Jllra•• • " UO ı.eıtı de ~ macq ita ı.adar ita. llebualar bcahunıro.._a. bal._ dolQı ~r etti " Bit. 
...... !.!!':!:'!'!.~~=.!~!....... lalvlık olmaalf*'. Tin "ft lqlHs Btriad hafta,.... .wa a.it taDJa fmpa....-' i ... TWr ... 

ba~n clal....... ltadyoada Çelebi. Nrt, futW •riW w• .. lea.e .. -haUUbll WiftlıL 
Wkl 211 bla ~ t.11& ..,._ rMıııt • ... Wr taitMı .. 1ıa1mda. ~ ~ldle.teaJiWW..41ıMI.._~ ... 
~;._ ........ 2'••• tlı W W Amllsk w _. tef .... 
~,...fi•la 1'i.I ..,.. llarteL OJldJ&n it~ fdıal tarliL Jaid ... tai ....... I .. , ....... 

Je Vekili ŞGkr9 Sancollanua 'bl • mı.deki rolbl aaletta. <""- _,,,,. .. ...._ • .., .......................................................... " ....................... -............................... _...... ............... . 
------ - -------- - . 

S~vyet __ !~liği. (Amerika). 
Düşmanın yeni o ...... ,eld ı11cw.,ı1a M o s kov ada 
hücum 1 arı lngiltereye vaziyet biraz 
·· k .. t··ıd·· askeribir düzeldi pus ur u u 

Fin lcörf ezindeki 
Osmıuaar adıuı 
iıgal edildi 

-

Uzakıarkta 
hazırlıklar 
son safhada 
Japonga birazdaluı 

t1alcit kazanmalı 
iatigor -

llelbeurne, 1 (A.A.) - Amerika, 
!nıiltere, Çm w Şarki Felemenk 
Hindistanı ile mutabık blmıf olan 
Awstra!Je, Japonya tarafmdaıa •· 
iman her tedbire bqka bir tedblt
ı. mukabele etmektedir. Biayük 
Okyanu.t. her ihtimale Ul'fl koy
mak için pek milhbn stratejik ba
zarlaklar 7apalmalı:tadır. Bu hazar. 
hklann 7apılmasına çoktanberi 
müttefikler arumda karar verl.lmq 
tir. Şımdi Şuld Felemenk Hindis· 
tanuua •Udafaaa için ukerl lcuv
vetle, tayyareler ve IMDiler hazır 
bir YazinUe .._ı...ttedirler 
Müttefikler ...... ahun ~ 
Jeıta .......... iı.eJıAmiftır. A._. 

müfreze 
gönderecek 

Alrikaya ta ~ir 
kıvvei selıriye 
y ı 11 a ı ı ca k 

Volokolamall 
bölgesinde Diiıman 

10224 ö l i fi • 

11aralı •erdi 

Bu ne gaflet I 
Kuduz mandaların etini yiyen 
30 kişi hastaneye kaldınldı 
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J 
. ...,.. dalma c-ıı .. ...,_ .................... ,, ........ , Vurgunculara 
kartı lııa"8ild •üdafura ~ [ s 1 y A s'E ' ) •• tta,naa Çln!h Mançu ııillllealaden veri 1 en in• Uz wtı .. tom .. v• 

bu UldıtındU. .,... _., aam• IOn Hakanı P.a Yi'ıı imparatıor 1ln- Felemenk Htnalstanı 

aücadııle " lftCIDllk ellaii ..... 9aallt get.iral.Ur. ~ c e z a 1 ar 1 n D ....... .., ...... ai:rnl hi-
Ôfke harareti- Bayan Seoime ceoap
b u da nesi ? - Kulafınızda le.ipe olsun 

llUftl. Çlake Çt.tlılt Kuıua. A•na. Çok geçmebiala ıaııoa ••- d"~e-n ıecıel'•fts&• 
Pada. Yakın-rk\a ve Ottaaa1ada lında ı.ç MoKOlistanın ıark eyaleti •dd tı• • • ..-..- J 1 y b lti de en şı e ısı itibaren ilteroia &oman~ a. -'-•-ek taünmı bulamadıtı ... a p o n y a olan dö1't mı\yon -nüfus Q e o ., ._... M•caılltan ye Pin lendi v• • • 
man bot ıbat'IMDıalı içın Uuk91rka iıııal .etmlıtır. • • _ harp balUMla ltulu~. in• 

Öfke harareti ya)'l kuıp la•uraa inkılltıl•,.•• uaftl'll&kta •t 1ayılaaataydı. Ja. Daha ı.onra Japon ordulan ~ llo.. Kiltere, lt1t tleYletleriD 1t9)İtıht. 
mıdelennı masun kalsın. lbtüll ponyanın hayat ve emnlyetı 1ç1n el. R ..aaawua Ç.U. ,,. Silıiıu .,. • BM' ••• 1000 lira lanndılô Amwtkn tefir1erl va• 

G eçaa •o.nbabarda. hat.ırlaraa- lçınde bır mıde kadar rahatsı• edıcı ıem olan Kora 1ann'l&da11 "' Man. ve usya AMAeraaa • ._.ı •nk ie•J" U.. öde,,..fe tJÇ tene s#l1'fllne ııt:ıs!le vcrdi.Ci uzun müddttll 
nıa, eylU.lün cın befhlden. be- bir tl1 &a•VVı&r eclım&ıorum. lnaanı çurya lu&aaa fOJI• dunun, "~apo: ırolu altınd:ıkı dıı .Hotolııtanı ber •8Ültlll o4Ja dÖl"I /dfi tl• 11tlmatomlarda G-7 klnunuev,,.el 

le ılktetnlMlen 8081'& ..... cepbeSla. helu .. 1rotaıra mecbur \ıraltn. 8'- adalanna udu b6ltmanu yt.-.ıtmı tanfıan aarmıtl''· p:.r• ce.ı.asıacı çarptı ıldı ıece1uısına kadar loY)retlere 

.. barbla .... a. etmeaı .. ımkb 1 - aın elınlsdH paııtı uaere her canıe bqvunnaktan ıtri arasında Hakıka&ta blr luı4 lenl IO•Ta •ıı 6 }( iıi (. e tevkif edildi brıı ukerl banketleria• bit ni 
elmadıtı .07lenl • l &aunadıtım dot- durmurordu. Jlot"<11 .. '-Aı• o&rk rlnl Maııçuf'1I hayet venne1erlni istemiş ve ak 
rordu. Ben sa... Server BE D rvdur. Bu benım Çarlıtı tsdbllf eden Sovyet Rıaa. h\ltludu aıeı-lrıd• nıtltıataah Rolha lhtlklr işlerıne baltan Asliye 1- si tekdirde t..:lia impantorlu· 
teıerde bu ıddıa. -c•• acı lalr .. ı.. 1uı u1Danında da Japon1an111 en. b t mıa&akaaına Jılançurya a.Urlen sır kınoı Ceza Mahkemesi, dun blr i1l ile harp hal:nde bıalunacak· 

okudukça el 1 dı .... •lead••· IOlla ermemışur. m .. nase a dlklerı •maa •us zabıtlft'i idare. muhttllirı, tirndiJ• kadar 1.tanbul- lannı bi'ditm~'. 
lan ~.... 

1 
n a ••ker1 rumı,.\. Falıat elınllln ile l ınıa. Sovyeı RuııyUI, Lebıııtıan, Ftnlandı. u st'ftdekt dıt Jlotol kıtalan ,&4'dftll da ıhtıkarc:ılara verUen cezaluın ·~ 

.. tkl taraı vnıı11 arı 1 - t t ıa put.ala- Fin1andiJa De Romaaya, iııgi· aııın. ki cıen fartu ıoksa 1ap 1 ın ıa " Aumaara lıarpltrını kaybe' • mı1klve•t 111Mraif*ir. en ıacidt\lııUt Hr.alaııdımuttır. 
auıedelrı beykelltt sıbı donaca ._ bu mahruıaa,etlen daha acı ol- t .kten .. ,. Awnp&Ja 10llUlmı1a • • ıoz • - M lhtıkhrcı, Ba!ıkpazarında Cümhu liz ültimatomuna nota ile red 
rını taaarlıJOrdUm. Heykel• .,.. "" b" mail vardır Tec..Ube ed ıl- llluharrem Feyzi lOGA '( Japonlar miıttefik aıfatıle ançu cevabı vprmişlcrdir. Macarisl .n 

., _.,. ması ı ,ı · ımkln bala ... ııtı. Yakı~rkta A• kuvvutlerıne yardım ettıklerı aaman rıfet buwneııt karşısında yai ve gt; 
nda ıı.avat ola•ıyaca,...na ~.. ' .ı... a-u 'beate k - ~. y D c .. vap bile wermi•e Hi•um r. 

111 en &meller uııtunu" •• • Çarlıtın tıaınlt ıııyw,ını burada ı • • • Kızııoıdu butu· n .a,ücu ıle mudaha lt: peynir tıcaretıle uğraşan ani e'I '" " .T clotudalıı lıapı,manın bulan kit bır m1 .... 1 .. vurütmek abn ol- J / "' D 1 b meml,tir, lntrilteH bih it bir fttU 
nc:etJM ı11an. .. .... " ..... , b mıUetlen kendi tarafına cılb ıçın akdetut' ••beded• kıaııu111uıu etrnlt •e bu \UreUe ıar•l kanlı ırıu. let othıd11r. Yanı evletoj 11, il> kabelc aörcceğ:ni evvelden blli-

mutarelıe .afhaaı ..cı dufe\I ıc1n ııay•ılarımın ıulft1' ka u. mu,,akkaten terlcttm}ftl. dl" '"1o<7olıstandan ,.ekmeyı taahnut 1 tıarebel•r olmuatur. Ayn\ zamanda hanede saklı ~63 teneke Trabzon ,.. L 
ı. m~ellyordıı ectuım • v ... "' '" "' .. vordıı. Ciankü Almanya ite il&• rn:._, . ·• n--"'- ıd binde lıl• ıkWa buyurmanısı rıca . Fakat Uaaqarkta .. nlflemell ıçln P.tmı•ee dt hlçbır zaman bunu yerı. Kr,ra ı•- Sovve& Rwıyaaının merkeaı )'ağı olduiu halde, dükkanına mü.-

_-. • -.--- 4 .. "' • 1 • ..ı ... t derlerfnl b ir1L"$tlrcn ''e Ru~·a f: •. ·• ~ . •".'• lıolaJ ınanmamak BU da .neel • kendlaine ııteclıtr kadar bol aıtydan ne cetınnt11lttt1r. v ı l adıvostok olan ıahıl eyaleti ar:ı. terı !iı atıle mUraeaat ~en "' iya 
• b d ......... d J va ıle mut.ematlı 1 d iti Murakabe memurlarına: ile hayat memat boğusmasına lO: • tıuy• vardır. Bo it 8 r&J ul -- an apon, Dış Mo~lı!tanın ı:r&rbın a ıen. sın<.takı hudutta Hasan ırol iı etrafm. <ı r İ5cn Fin. Macar ve Rumen 

~· .~· "ay~d• harbın ilk G a::-'~:m b~u:u:,~:ı.ı. atabı: yen lıa~ı~·~ı·:ı:ı ~k ea~a~a gın arazide dahi 1922 de Sr,vyeUer d• munaıaalı bı r mınWıka Qıerındt - Trabzon yajı Trabzonda bu- mill<'tlr.rinin Rus)ava tamanfle 
\ . ~· "lanllndenberı kin- d ' dı Sıbel'Ja a a ı rp ae o • başka blr hukılnıt\ kurmuşlar ve Japon V!! Sovyet kıtaları ,ıd<lelle lunur. Bende yok!. diyerek 81l· mağlup etmek ve kendilerine 

dımt n• 1anh1 fıkır. rıne raallı1orum. cBu a neııı • mu,lur <;arlık el..,.rınde Avuııturyt.lı bunun ti.ırkc;e ısmi IJrvan Çay'ı ça ı uışmışlardır. Kaniı muharebeler. maktan imtına etmıştir. hır dnha :ınrar vermh•ecek b ir 
f erden ve hnaplar. ye ııordaıa. clUit.upnan•l•r Umum lallv unıuraaclan olan Çek eaırlenn 'fannu Tuv'a çe•ırml.fl•rdır. 1 den ııonra Japonlar burasını . muha. Mahkeme, yağ gibi eft ınUhim Lale -tı"rmek f•tı've ..... •-J .. rl ma. 

!ılild11rllıtıb otdutunu ebyledıler,. d ı bin iri 1 lı ıkl onla teşlul ı lk gıda maddesi üzerinde ihtıkir yap- '' ,.,- " ""'K ' _ dan kurtardım. ı:. it t.abııa ay en a UDıt 11 1 Sovyet Ruııyasının bu tkt O eyt 1 faaa etmı,ıerdır . .raıtat. bu karılı mu IAmdu. Fakat Sonet hUkikmeti, 
Hayrelle durakladım: ı r . edılmııtl. Bunlar Alman1a we Avua. kendı ışgal ve kontrolü altı na ala. ba"belet Japcınya il• SOvye\ Rua~ maktan çckınmiyen Yanı Devletoğ· u 

teı )ııınıt ıp t.a ba lddıaya tnanNJ• Ba'-naray, A1•anl'Ar&J cınsınden ka k it l 1m lunun dunıCTl'lasuu dün bltinnlı. kendisine bu üc clevlf't hüf""11l 
dimi d....,. -pbealnde u•aıın yu- .... .. t &uryaya "1 u anı aca · rak A.ıyanın prkında ıevkaladı yası arasında bır harbe wıuncer ol- ..... ..derken kendı" müttefiki bulu. 

v•• .. ~ blr -nl kelime. Fakal bıı e .. a mı. F kat Boı .... Yılclerın ortaya ıtır s kendısının ~ sene müddetle Sivasa ·-
clakinden daha hararet.le de•am tt- ..-b ıaım terk plerınl ancak a l b 'k; eti S b ta. genışlemıştır. Tabii Japonya. o•• mamıştır. sUrgUn edilmesine, 1000 lira para nen tn.J1tcrenln bunlara karşı 
tJa.ı r\lnc:e ılcı t.arafıa orduları yan u . Yok- melert e u vv erın ı erya - yet Rusyanın bu sıyasct nden kut• Çankayşekın mukavemetıne karşı siJ::Oh .. e1(mek sövle dursun, Or• 

... nı go • donacak- 1 coğrafyada mubah ıı:oruvonıs. rıkıle Avrupaya ıre}melenne lüıum lııalanmıt .,4 bıe otmu!I& da'ba 11.ıya. cezası ödemesine ve binlerce lira .. "' _. 
yerıne. hayr timden ben S bil ay• lr 1 1 Japon ordusu beş yuz mılyon nufusu tutan 263 •-ncke Trabzon va~ının tı.da hirbir ~v volrmnş aı;ıbl 

b d 1 NI bu, c a ur ıt"\ ~ \. !. ıroriHmtıttılr. Çe • ay an uzun men de •enışlema•ıne -"'nı olmavı ta•• il k ı bb """ ... • b" b 1 tım! ıtuhunda bOyOk ır ı ea ın k 1 ·~ , - ı ol .., "" .... , ve beş m von ı ometre mura aı iş davrllfttnlllftl Rlftİtlt •i u ntut 

.. ıle yapılmıt uıır va ıııa~İ J. şevıldeı- tarafından tehdıt edı mıt- 1931 evliılünde Japon orduııu ha.. 1 8 Ayfti mahkeme butıdan başka, ... 30 derer .. bir ıtoğukla bile donmadan 1 k S , raşmıya mecbur o muştur. u inl i· I•" etmi~tir. 
ate·• yırnan mılletler tçln, ıııfır alt.ı ıı:ıbı, yabanc~. aıı C' Çel• ~ ·~ J:ıl hUları ısaerındı çekllırken ·1B. • mim elmıt\h, arazısı bulunan blltfan Çın de uğ.. mü•deresine karar venn tir. ve ha- halinde bulanmasını ta. 

.... fı ıerkıbi o ur ur. Bu mlaa•bedt Bolşeyıkler 1- ~kete -terek merlteı Mııkden bel. S Suhenehmfrtte manav Veliyi mey- ~ 
.. vatın.it mftmkun oldutanu Tu.-.. -'nnesl . ..~ lenın uza}'lp gıtmetıl Japonyayı ov- da 1cue M'lıl el . ln•lbler, •afttakl harpte, 
n11llet111rt•n daha 111 knn bihr? ln. dılımlze ·~ .,:, 'P'· ber1 .. akı een•bıltre de burJuı.,., det1ile barhk\e bütin oenubl Man • Jel Ruayaaa ı .. rıne bUcuM eıl•m.. va, Be1oilun P ı ya ıyı 8ovy"e.tlen·a L.·a-L•tı•• m'""tt-

l şındl! .. oştugumua vini zenıtın sınıfına menıuptur ar. curyayı i-at ettıkten ı;onra Sovyet b .. • , ,.1 et. Cerrahpapda sebaeci Saidi dol- a .... - .. u .,-
unı k•,,ıc• kadar hıcblr ~ey ıı: ıp ınkılabın eııaılan. ~ 1 diye taarrua etml,lerdır. Bundan Ruııyaaı :Ufuz •• kontrolü altında ııını "'riY• ıra .. mıt.ıt. •aP9f!Ja "' n malık biber. Gala tada tütüncü Ali fikl~rin faaliyeti ol.ru ta.ıif 
kızıstırııma&. dO .&. ~- k ·"'-' •·b ile uğraşırken arkasıııdan emın ol- Ekberı· bı' ra u"'zerın· d" ihtikar yap- ederek aynca bı'r Rus veya Sov• 

lstanbuıun fakir lıallıı da •k6m0r n• aykın ~' bul ~ Sıberyada en co l!Cn.... ""' aau bulanan ıimalt llançurıaya cia sır• mak uzere Almanya ve ltalya ılc bet "' d 
....__ Sonra. içınde .,\11> unan na Japonlar oldatundan mıl• •e canca mı• ve bnrimnı ıı-1 etmıttlr. be 1 1 .. mak suc:larından 25 er Jira para ve yet hareketi uyauyacak in ar 

70kt> dtyen knmilrl'uleıln tı .. - .. baz- aarayımıı •ar? Olsun. olmatııD. b\l eok .ı1u utra .. ıtlardır. Sovyet hukCımet1·~ uman da Ja. ııenP. evvel ... ~aliım ynelmı c ·~, - bırer hafta dükklnlarmm kapatıl- zahiri samimiyet gösterirken 
1.Aoo '8ırf191ada fahll• lflley\e laıa. ... ..ı..•'-'-1 .... M ..... '- AA J munıııtfıte -rtı ltUf&k akcltl.ml•wro dik' 1.A Sovuef hu""kA--61-lft mnL.Ar ta 
•ı• «K•ıabaaraJ• -.-...•m "" Meııeli Ni .. olayııkı'de '1vu aoon l>Oftfa Ue lıarbl goze aldıramaclıtın. Al111anya tımclllu harltın bıda. ması cezasına çarpmış. LI -ane- .~ un .. n111 •• 
mıyor mu? zattan rica ederim. mlllt küt\lphane- öldlırulnalttilr. ltU.f devletleri mı. dan khdl ntıtus mıl\takaaının ıoc&- rednde arkatımdan tmın olmak 8.._ ıinl (ahiı fıyatla U\all •YY•t il- lehini reddedetnetdl. 
··~an Sevim• cevap h~rimlade Unnımıu aıt kıtaplardan . .tahale.,. Ulaum limı6'1erdır. faka' llne ~ cıltarmamııtır. .Japonlar ... Sovyet R"llfıllll ne anıa,tıtı ... tıeı hyayl müşteriye nok1an ell- Dllw ••hla ........ Amerl-
cSnım Alkan• adh t.ir bıh• cok detfl. bır taM ok•ua. baaa "8k ISibf!ryara bOytk bvvetler ııevket. Sovyetletfn ıimall Kançurradan •an llo"Yet MltQmeU de biltün ıay. mek veren Heyb.lladıda ltfılıc ta kan devletinin Japonyaya karşı 

okuyucumdan eoyle bır aektop al. Terecekt!T1 mek ıııtememlflerdlr. B(lluıer badi• bGtbtittıa atakaıını kesmek iiaere reunı AYnıpada .. nltlımıte haııret ıınosu eahibl SoytanoN. kctlhUtü Felenlftll Hlacllıtıtnı lt"hınan 
elam: Kulalınızda kUpe ,.ınde olduğu ıribl Aııyanın en bQyiUı ~et idareııındelıl timalt Mançut. eek ıeın Japotıya n .. ıyı ~in~e fiıh!ş fiyatla satan Sarnatyadı kiS- Singapurun ka1'$1S1Ddaki S11mat. 

cPall'8 aleyhınde. aebrt ••idi Gllldllc lılbartle 1.Sn ya deraf170hındald mOnaltallta kat- ı ıtz1111 ıır6rmlltt0r. Bunun ıeın :Jap11n mürcU Yorglyl ve kahve lhtik~rı y:.ı. ra adasHe 1nunın .-rkındaki Ca. 
ki yazın~ bent Uf· O I • U d bt1J1lk Jiikü Japonpya bırakıhnıt- •• blreo'k enceller çıkarmıtlarclır. Barterye Nat1n Matııuob Btrlln • Plh 1Cocanıustafapa.$1ıda bakkal De va ada ını Amerikan kunetle-
re«lar içinde bırak. A ltrn ~bellpmn• tır. Nthayeı Sovyet hükumeti bu clemır. 1 eten d~nl!,tındt tıioalcovaya otrachtı mir ile ~ırağa SüleyrMIU de tıevkU tlle müdafaaya karar •emat. ol. 
mıştır. Biı Sana~ An1a,ılan 1ök .. le ,.abele bu. Japonya 19.000 mneutla iki fır. vohınu yo'lr 11abasına bir meblilt mu aamaın MU&t &talın kend111n• mı- etmidir. • mA!lnchr. 
lhkte11\erınde PU- luUana araaıada bybolup gldectk lca 9"lt.tıntttJT. Dlter d"letler ı1e kabUınde Jaı>onyaya terketmi,tır. ademi tecarit " doetl~k ftlllehedısı ıerine karp kendilerlni U!mirı ve Banun l(in Atnerika. Uzak· 
.a yapmayı öi:ren- ~e bir daha rüzünti ıöremlyecetız. ancak 1600 kı tilik bir kuvvet ver• Bu paranın da bir kııımı Japonya. t.tkhf ıytemlttıt. Japon7a hOlnımetı mı.id:ıfaaya çalı11ıyorlar. Keıa Sıdı 48rkta hayli deniz kuvveti topla 
dık. Acı badem lua- ı Resadlye altını !'T, Beılblrlikler 1~0 mlşlerdtr. Ttılnıa Amerikalılar Ja. nın eski matluplarına hesap edilmı!Ş Amenka ..,, İncilten ııt daha ur. bmerı a\&fl\ftU4 olan Hintli ve K~- maıtır. Bu toplayıs. Amerikanın 

.ı.;;::..;Pilı!- rabı ycsl, ku$ loku- liraya çıkmış. Kağıt paraya emnı- ponları kon\rol için 8000 kııılık ku•. •e blanı da o uman ia,e ıorluğ\ı btst ml>cadel~ yapabDırıek üze" bu nadalı askerler arupu da Sıdi O- Atlas Okyanusundaki bahri kuv 
t-nınedık. Mıdelerımlıde de yelai&lık ifade eden bu fırlayıt kadar vet vermıttlr. bOUln bu kuvvetlerin ceken So~-yetlere bir kıı, yüa ban çu. teklıft kabul 1!tmlıt.tr, mır .. Tobruk yolu boyunca ileri vetini azaltacak surette umumi 

1nk lp lazımdır. Pa~tayı bırakıp altın dütkünlerlnln gafietinl meyda.. kumanda ve idaresi Japon kuvvetle. •al un olarak ISdennıtş.tlr. 1 Likın Almanya ılı lovyet Rus. ıUrdültlerl kuvveUerle BU"-el-Go- deniz kuvvetlerini dai~tn;uş ol?· 
" it uoıu l kurabiyf'lere, ç6reklen! na vuran hıçbır ölçü yoktur. Bu ne ri kumandanına tevdi edılmltlir. Jaı>onyanın bir mılyon lı:ılometre ,.ı;ının harbe tutuşmaları Oaerıne bi'deki l\ühwr kuvvetlerin• karşı vor. Uzakşarktaki hadıselernı 
d nmı?k bir ırtlC"ad r. Sızın ~bl hı- dü ,üncesıdiktir, canım! Bu dünyada Bn kuvvetler 19l8 atuıtoııanda Vi. murabbaı mesahaıı ve :ıtuz beş mıl. 1 Jap0nya dahı SoTYl?tll!1'e ltar~ı ıılyR. kenclüerı.ni müdafaa)'• ~lıp)'orlar. böyle bir neti~e ve"!"esi dolayı· 
kııp tr bır ZRtın pastaya hucum altının ıte yararnaı bır hale geldl- ladıvostokta karaya çıkarılır. von nüfuııu •e ırayet ıengın ve ba.

1 

aetıftt yeni 'it tarfM lnk1şaMara uy. Gerek Cappuuo, geerk Sıdi Omer 1 sile Avnıpadaki 'aaıyet li'zt"r•n· 
et "" nı arı amad ım denem yalan tın i altın babası Franııanın yıkılı- Japonlar mun milddet Boltnllder kır toprakları bulunan Mançuryaya gun bır 1 .. tıkamet vermeyı aarurl taraf\armdalti inaihz gruplarında de mühim tesirler yapacftktır: 
fi m z F kat hıkcız dptlloıınıı bel.. sından daha ıyl ne tııbat eder! 1 ne carpı,mı,lardır Amerikalılar ıle hlkım olduıttan IOftr& burada Man- ıaymaktadır 1 muhım makineli ve zırhlı kuvvetler Amerilı•nıa Almaavava kar'1 
lıı Renım eum en pasta tatmadan Memleketi mızde , , • fnıPIWer Çek fırkalarının sellmete çukuo namıle Jlponra tle mflttelık Muharrem Feyzi TOCA y vardır. Bunlar tanklardan ve ma- harbe ginne!lll zamanı rok ~erı· 
o maları )'aadıj'ınıs ıçın maıur. kOplere doldurulan ". ,,... çıkma!ltle ı92o martında Siberyadan 1 kınelı arabalardan mUr~ltkep kuv- ve ka1mıtJ oluvnr. Cünkü Ame. 
ııunuz '• Mtfln altınların ya {(jr. 1 " çektim ıter -ve battin ytıkll Jafıonlara ( n J 1 veUı keşıI kollarını düşmana dC'ğru rika iki cepheden bir ölUm di· 

o ~uma Cf'Wa" olnak ben de 'ın birdenbıre kıy. ~ ... ~. • bırakmışlardır. Japon kuvvetlen Sı. A s k er lA Va z ı·g e t sürerek keşıf hareketlen ve muha- rim hı.rbine Rirmevi ihtiyata 
ıu aç k mektubu .vaa1yorum: met.t.en dutecetıne ~~~' 1 beryııyıı ~ıktıktan dl5rt ıene 90nra rebelerl yapm14lardır. <:agbub ve muvafık J'ÖrmemP1ırtPdir. 
tSnın Hayan S"vlm Alkan, hıç ,ttphe edilmesin ~~ çekllmlıl•rdlr Japon menfaatlerinın Calu tarafındaki İngıliz kuvvetle- Aynı umanda Malakada umu 
•M del•rnnızd• ınkılh lııti,en O zaman benım bu ..,~----. ~ himayısl lçın arada blr muahede rınde hiçbir faaliyet aörülmemlşür. mi seferberlik ilin edilmiııtir. 

•ektubunas da bent hayretler içinde iddıam altından da. dabl lmaalanmııea da Bolıevıkler s • ı A Af • k d Mıhver tayyareleri Calu'daki ingl- Bunlardaki bütün Jıpon teha· 
bırak~ı. l'•k lyı bılırııın ız kı ınkı l np ha kıymetli olacak Şimdiden ba 16- bır buçuk ııene bunu tatbik t~enu.. ı m a 1 r 1 a a hı zırhlı ve makineli kuvvetlerini ası ıUr'atle tahliye edilmekte-
9bz ınün milteradıfı ıhtilaldir. Pa!<. ıtim kUlatınıada kllı»e olıun terdir. .:. bombalamıya devam etmişlerdir. ~ir. ln.rilizler n. Amerikalılar, 
ta, ~ınıf .. kı n tOrlll tü'!'lu bovalarla, Gıttlkc;e kırlenen ve esm•rl•n Maahaaa 1aponJarın e11nde Şhna- e h b ı Mihver tarafına gelince, bunlar her dakika Japon ordu ve 
esanslarla, kı mvevi maddelerle ~. kltı& paralar 1anında altının renrt li Sahalın gibi milhım bır rehine yenı mu are e er Tobnaiun tnuhaııerasına de'lllm e\- donanmaınnıa taarnna aece• 
111m mıdemde ıhtil llerı ııebep oldu. ve parıltısı bo• yere plen boyu. bulunması muahedenln tatblknu gec mekle ~raber mühim kuvvetlerini cel'inl bekliyorlar. Fabt la. 
tu için onun aleyhındeyırn. e .. n ım yor Tevekk•lı cSantının adı var. olsa da temin etmlıtır. Adanın •'· Tobrutun cenubl.l sarklsinde topla- pena bqkvmandaalıiı Mala• 
alctıtım sıdılar araııında llicbır ntn e!!~rln ladı •ar> dtmemıtler Altın mallnden Japonlar ancak 1921 H. Yazan. General Ali lhaan Sl.bi 1 mı.tlar ve bir kısım kuvvetlerU• kavı ve Birnıanvayı •• Fe-
aaltanat1 )oktur in onu lfpvıreyım venmea, uklanır. Paranın tadı yıae nesındt O•ldlnııılndi-r. Fakat eeıcıı. Gambut ve Bir-el-Gobi mevkileri· lemenk Hlnclistanını ı.-al ı,ın 
d• mldemd.- cQmhurtvet ılin •de- kitıt para yemekle anlasılabılır. meıden evvel buradald zengin pet- ~ OIUJU ltl/MA.ND.tNWRINDAN nl işgal ederek bu yerleri mOda- bUrik bYTetlen ihtfvac o1ma-
fım Muıaade boyurunuı da ıu dun. SBRVlfll BEDi rol madenlerhun Japon tirkttlen taa halıne kt>)'1ftU$1ardır. Buralar- ftıiındaa ordunun ki\Ui lmmım 

tarafından fıletUrneııl gtbı pyet (8frtMt eeMfHft ,..,.., l yade fırkalan mubaaara ~orlar dan Cappuzto • 8ldl örner hattıtı- lnciltereala mtlttafikl ft Ame-
mG'tıı .. blltiyular almı.ıardır. milltabkem mevkllllı muha~ıı,.adan Sollum ıle S&di Önaer atulhdaki dı- dakl tngiH! kunetlertne ka11ı zıTlı- rfka"ın .tn•ta olan ~nvvetlne 

Bunlann t.atbıkl ileride bırçolı nı. kurtarmak ıçın sekızıncı lngılız or- ier budut mevzılerlnde de bazı h ve mıklnetl lkuvvetlerlle ketlf kanı ltarekete l(eftnek ı; .... ,.. Pq 
ulara Mbep ohauıtur. 1904 barbıne dusunun yaptıfı taırruzlır muvaf- Mıhver kuvveılennin müdaf .. 1a faaliyeti yaprnışlatdır. Het ild ta- Mncolistana Ye Orta Sibf..,,9va 
nihayet veren Portıımoouth ııulh mıa fakıyetsızlUde netıce1tndiltt•n .on- devam ettikleri anlaşıh1or. Bun.c· rafın maltltıell ve nrhh ketlf kuv- btlcuma tahsis eıb~'"'-' anlamlı· 
a'tıedeslnde Slbel')'anın kara suların. ra lnıhz kuvvetlerinın hudut ı•~ nn cenubi Afriltı lut'alan tarafın.. vetleTl arasında earpıfmıtar ~\nıut- •or. Bu ıuret1e biitiht Acvavı 
da •e nehir atıılannda Japon ba. hındaki Mihver rMvsılerınt kad:ı · dan mUha&Ara edilmı.ş olmaları muh tur. 4 ilkltanun perşembe .Untl bu ""'D •tes• dealzde ve kanuhı ıs. 
lıkeı remllerlnin avlanmalarına mG çekıldUtlerl ve bu mevzı lıııerınd"· I temeldır Görülüyor ki. İngiU& im· ,_.retle k._·r faaltyeti w keşli ftlu· tila e~ecekth'. Janonva asıl htl· 

1 ııaade verllmı,u. Bu daha Japonya ki Bardıya, Sollum ve Sıdı O:r.et parıtorlutu linıall Afrikaya dün• ha~ı.rılt ~ı, a.e dt ert•sl cıu f"ttmU Snvvet1en kanı yanmtt1t• 
Tefrlkaıta•-••.!.'!~~!!!.~~~~.~-~ .. ~ ile So~et 'Ruıı1a11 araııında sonu ııbı tahkim edılmemı$ noktalarda yınırı beş kıl'asındakl domin- ma gflnU $iddetli bir muharebe la mUtfPfHd Almllnvava kap.fa 

• - Buranın 
kard•f··· " 

ıettnıyen ıercin1lklere sebeıı olmuş. mtldafa;a eden Mıhver kuvvetlerın yonlanndan ve müstemlenıerinden laaşlamıştır. Bu muharebe hakkında dah' 'rittdlnU hafff1ete .. ~ .-1.WI 
esti adt Kızılsudur tur. Şu kadar 'far kı Japonya. Ja. rnuhıtsaraya devım ettlklert görül- her çeşıt asktr gtlıtlPt rnuharrl:>e· htnD-ı kll\ tafsillt ~lmemiştir. yarchnuf,. ltn•unmnı 01 ..... ır+w. 
demeJI Unutmadı pon mllletlnln lqetl ıeln cok h1ıum. mititür 4 ıUtkAnımda t.abıyı vaaı- ye eoiınu.ıur Bu ... da lhglltereden. ftint piyadelerlnin Bir-el...OObl'de Mabarrelb Fent TOnAY 

_ lu olan bu ınOsaadenın tatblkında yelı soyle gorulmekte ı<lı: ffındıstandan. Cenubi Afrikadan, Mihver tarafından yarı hazırlanmıı 
1 _ _, l __ .. ıyak dll'fdltinden ibUllfların ıo • ı Cappuızo ft\e\Pkll lngilu ve Ye- Kanadadan ve Avuııtralyedan ıetı- mevt"-rlne te·-·· •ttikleri w 14 Birdenbire skbebeklen can auuı, sından ft tftllllnmom huteyı 1"' ... • - "' 

1tıldaı1ı. Heyeean ıçlndı tdl tk1 a. dönmüş bulunuyor Yt ıncelmı.ş. tıt- nanda dalma Ja~nya muulfer ol. nı Zelanda kuvvetlerınrn 14gahndt . rllın1' muhtelli hrlcılar ~ nıakıne- ftalyan tankının ~e 'birkaç askeri 
muştur. 1 olup. bu kuvvetler hır yandan Sol- l1 1ı kıt'alar vardlr Tobrukıekı lnıı- oto-..... '\ln Uıh.._... .....ıttdlli lnmlit 

dım attı, arkamdakı mujıldn elin- rek se11ıle: ıuvuı rı,.. wu .,. 
den çant.amı aldı: _ Ey Huda' . BJ HIJda.. diye dJ. 8ov,et Raıı:vaııının Uaaktarkta lum. Halfaya ve Bardıyada mlİd3· lız 'ff ~b askerlen bu mUstahlcem tebliğinde bildıriliyorsa da bu mıt• 

nır el ıttttı ıenıt 01ke dıı Motolls. faa eden Mıhver kuvvetlerinı m\&• mevkii müdafaaya devam ediyor- IOmAt, henüz tekmil cenhede bU· - Nereye ~ldiyorııun • 11 AdeUı inliyordu. ..~ 
k tan olmattut. S!ber)'adan Motoı11- hasara etmekte ve tkı taraf arasın• tar Bunları muhasara eden mihver yUk b'ır '"'arru•ft ba•landı.ı;.ına delA 

Dlyı ytlzilme ba tı. Otelin ık9pt91nda ~ntarnı bıra· .... .... .. "' 
Aşkiıbad treni yann sabah kal- turken. tlk auahm hatırına gelmif tana cekilen beyaa R111 rDUhafıa k ı- da topcu 'aalıy~tı olmaktadır Buc- ı kuvvetlerı taarruz faaliyetlerıni art let .-d emeı . :FV;er İngiliz kuvvetleri 

-·..ı- talannın arka11ndan ıtden IC ııılor- Buc ıle Hallaya arasında bulu :ıan tırm1'1ar ve bazı ytrıi noktalar up- cephenin di.ı;.er kısırn1arında kuv• 
kıyonnuş, ıimdi bir otele ..-.ce- olacak ki: l f k "' dunU1l Jardımlle 1921 teerlnlsanıstn dıt~ ngilıı kuvvetlerı de Halfay:t tetm14lerdir Cappuno tara ınrla i vetli bir taarruz ya.oacak halde de-p. - 81.ıranm asıl •dı Kmlsudur d d .... 1c 1 t ı .,~ ... da k ı 

1 

e 1t -otolistanın merkez! Urga ve Sollumdakl Mihver uvvetlerınl 1 ngl 12 ve Yeni ~ıan aıı t'r eri A:Zllerıı• B i r-eJ.J()obı'ye taarruz .e• 
Cevabını verdim. kardeş... Demeyi unutmadı. d 8o 1 ı ''"' "' a 97et hlma1t1ıne tlbı bir nıa. $&rktan ve cenuptan ııtkıştırıyorlar. grupu. Tobruk - Cappuuo yo ı.ı bo den Hint Jtuvvetlerinin Almanlar 
- Olmaz.. olmaz kardeı··· Biz İki saat kadar sonra, 1evend blr hallt hOküm•t kurulmuştur. 1924 ' Sıdı Ömerde mUdafaa eden Mihver vunca i'k!rl sürdUkleı'i kuvvetlerl4> ta,.ııl ından yenl hir eemberleme ile 

1 
'Arken, İstanbullu Türk. otelde kal Türk delikanlısı odamın kapısın- ma11aında SoYJet hGkiımetı Çtn ıle ltuvvetlerını Mıntll ve Kanada lı nı· Gambut tarafındaki MlhveT kuvvP• tmhalan ,ravrimümkUn dıo«ild ir. 
maz! Gel... Benim konujumsun!. da behrdl. Ellerinde, üstü örtülü 

Hakim bir eda. lmir hir tonla koca bır tepsi vardl: ı yana yana. kosareatına hızlı adım- ıürüvor, onu aklına bilt ıettnni-
1-öyle söyliyerek :yanımda :yürüyor- - Atam ıöııderdi... Kuaurwnu-~ latla oradan ayrıldı. Bır solukla e- yordu. 
du. zu bağışluın, bu kadarcıjı hoş 'El ~ ~ vt 12eldi Demek ki aşk bundan lba!'fttl 

- Dönüpe inpllah sana mi.safir ıörsün dedı... , ~ ,, CJ (1 Nerelerden geçtıtini, hangı sokak Sevdijj ı kadın ta'l"8fından ı>eylası1· 
olurum Ş.mdt detmn. Zaten topu Anladım Fakat, isimleri bulun· _ __ hırdan yürüyüp evuı önüne kadar dı ı'iını :tannPtti~I hi51erl. demek k " 
topu bır ıececik .. sabahleyin erken- mam14 duyp.ıla.rla aanılıyor, yanı- nasıl 5(eldiAını bılmiyordu. Adımla- mhwet bövle acı bir şekilde tek-
den trene Y•tifecetiın. yordum Edebi rom•n : 61 Yazan: Sermed TALAY n alısık oldukları vere onu kend ı mel"nmek mukadderdi. 

- Olmaz. .• Olmaz! Delikanlı lçeri girdi. Tepsiyi ma- •••••••••• .... •••••••••••••••••• kendilerıne eetırnmılerdl 
da ı.... b ı Cevaosıa kalan me~lann1 dO· - Sonra ....,ına ' aça i irim. sanın {lstüne bıraktı Yüzü kıpkır- Ferhat 11dınlıkta. vOzlertnt ınr- 'Perhat, Handaıwı ......... daJd ~: Odasını çıkıp kapandı. BOtön O· 

•-·- b 11 eli ,_ $Ündii. Şimdl. bunları yaıdı~ına öy-Tammadıj'ın bu uıan u uyu ne - mızı, mahcup. adımlan ürkek, dal- mek ıçın bakb Gözlerıne ınanam•- keg· e baktı Tanımadıaı blr adamda, mitlerını. büttln hülyıllnnı tçınde 
d el k "' ı le pışmandı ki! Kimbilir. o mektup-

:re evıne aldın er, durup unır en gın dalsın dönüyordu. dı Erketın. bır par~ yana Qekile- Genç, eamer blr yUzti varda. y~ttığı bu odanın dort duvarı dı· lın ılıneı. Hatıdan nasal l{l1müş 
eziyet ederler. Dılim tutulmuş gıbıydi Tam kı- rek yol verdıiı kadın, Handandı Kalabalıiın arasmda ıı.k141p ka1• 

1 
sına çıkmamak. n.ıhunun bi:tül'ı it' n~~lti atuU. te'"3alı Mtıl'lln 0 • 

- Ne ederlerse etsinler, bir P- pının e$ijınde iken, kendime ıelir Ferhat. old•• .. u yere .. lvilenmı,. dıg· ı ıçın adımlarını ufak ufak at• 
1 
mtthrem kbselerinl bılen bu kendi 1 1 t 1,..1 • - .., oo; kodult~ onunla nası a ıv e tn i' ee de olsa konujumsun! cibi oldum: ııbı kaldı Bütün vücudunu bır 1• mıya mecbur ola!\ ferhat. kendıni muhiti haricinde hic;blr şey ıôrme-

Baktım kl olacak gibi deiiL 1e- - Aalanam. eledim... lev kapJam14. ıözlennU'I önündetı bır an evvel dısan atmak lçın sa- mek istiyordu. Kendisınl. muhakkak ki budala VP 
lun \enha blr köşesinde durdum. Zaten bu ıesl bekliyormuş ıibi kara bır bulut pçm14. delikanlı. 1- bırsı:tlanıyor: kendisinden iki ıdırn Neler ummu,. nelerle karıılaşmıs r ine koymuo;: hele ikınci mektubt• 
Ve olanca talak:ıümi aarfeedrek. hızla bqını çevırda O heybetlı kal- deta kalbınin durclutunu hıaetmıt- onden gıden Handanın. yanındakı tı! Demek ki o. kendioıılt eınaalalt aldıkta'l'I lt>hrl. hır ka~t1'll1'1 tllhd~ 
Raze b k a. U bL- d ı k " L k la k il \_ k vtıve l!c1mtm~1ltıln ne d@M~k oldu· nn u ıyllllla varır Yal'maZ ..,._ al yo u U2UD cU ueSı. ızle- ti. • genç er e5 e sımslJd IO u ra y· • ı olr aş hayatı yaşayarağını umdu· 
brplaftıjun bu ilk Tilrluıtanh tar rıne kadar 1ilkselen dar çwneleri. Onun, blrdtabirw clurakladı~ı rüdUti.lnü gördükçe. sinemanın k•· ı ğu. o Wıuti kadın uğurunda, om- ,unu anhyamıyacak ltadllr eahtl •e 
._. • yeceyi mutlaka otelde ıe- bıyıklan henilz ıerlemıye başlamış f' :-lrenler. arkadan ltmiyt mecbur palı havasında botulacak ııbi olu- rünün en sıkıntılı günlerınl ya•at , !(alın ka,ılı olan T~rhııdın aptallı
tu"meklilün lüzumuu • inanclımu- temıa ,Od ve heykel pbl cllmclik oi tlar. Handan ırkuuu dönüp 1ordu. 

1 
" ,.,. peşınde korup sefil, bıcare he- ft hl~ •Uphe yoJt, bU•biltUn inan. 

Jıa ~lqtım. nademlle SUpllldaı durdu. ı bakmada ıürüdiiiü için. onu ıör- Oaş kapıdan eıtar eıkmaı. etra-
1 
aaplarla zihnıni yorarken. Handan, j "'lfb.· 

Git MDI na o1dutu -. W (O- ... , ••ifti. ı fmı NmMa, blla alevler iCiAcW bqka bl.r erblia kollanaada ... 11 (OH~- M/1) 

f' ............ 1111 ı 1•11111 n ı - ..... 

- Vecizelerin şerhi ; L..... 1 ılıt-llllHllHlll ........ 
F•sild e11•11la tef,,.. 

ldlre lcalltınea, ltıgtttetin: 
lca9hder. it CORNILHt 

Falilettn •ten en,.bUytdt muk 
teıa .. tevatudut. Hattı teftt\l 
bqlı bqma bUyiik bıwı fatile\. 
tir. FHiletinl Uln etınek, Oh\lb

la tefahure kalkıpMk. onu bir 
nevl tıcaret nıetaı haline g@tlr. 
mek demelttlr. Haltiltıt~n fatilet 
•Ah•bi olaftların ise, onu bl!' g6s 
Lerq ..esıtul yapnuya lhtı~çı 
rı yoktur. ÇünkQ faıllet lilnet 
.. bidir • .-.-aaı, hara,-.u vt kuv· 
eti blulihi mneuttur. OOh~ift 
ızan bulutla mestut olma!n. 
asıl onun mneudi,-etın• a.rtt 

'•adar halel ptirmiyorsa, faıı .. 
1 t in d• blt bakı4\A göte ~rp
·aması, luymıtt w terefinl •· 
altrnaz. 
Faılletklr olan adamın ~ bU· 

Vük müklfatt, Ohun Yıdanıne 
verdlll hbdın ibare« . ~erı ftı 
til~t1i ol w bOtlln •tvar vt haN! 
k6tmt elinden plditl 1tadar o
nurı al'ılrAtnıne uydu:-mt'lll ~lış 
Yılrız o vakit 1Mnl nev'in 11'1• 

•ırıdt tn mOmtat " tn ıoptl tdt 
l~elt ,.,_,. ,ukltlml' 1~ 
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• 
.. n nnlnnn en iptldat killerinden başlı •ank miUet olun-

ca\: ıı k:ıd':ır ırccen blitiin ce miyct devirlerinde: hayat • ve 
f•all:vednin kendi aralarında k apah bir lielde inhısar etmıye
n-1; dvnr içtiınat zUmrclerc taş- tıkl rını tarih bize haber vl"r· 
nı kt dir. • 

· • · · ·· k 1' vcvn silreksı7. 

!~N~~!~ry~ rvunanisfana 10 bin it~ 
MACARiSTAN d dd . .. d ·ıd· 
VE RUMANYAYA gı a ma esı gon erı 1 
HARP /LAN ETTi 

D 
l 
K 
K 
A 
T 

KEMANİ lSMAİL OKAY - CÜNBÜŞ besteklr İz.rnlrli ZE
Kİ DUYGULU - Neyzen NİHAT ÜFLER, Pıyanbl tambu
ri FAİZE, Hanende Hafız 1BRAHlM TUGBERK ve AUTAKİ 
SESVEREN, Ba)an l!ahnıunı Handan. Bn. Melek Saro, Bn. 

Bu h:ıyllt hareket ve fanlıvt-tı, ıcıne sure ı 
llı ,,.. ı t' k' emi etler orn.,1n-u ve harnlcri de olmaktadır. • ,nr Jl ır ı, <' k 

da ki bu miinn ebetler, iş ve an 13smadnn ziyade h 3 11> etme 

........................................... ._ .................... --
Kurtuluş vapuru dördüncü 
seferden dün akşam döndü 

lıleviuıbe Aydın • 
Her gece saat 19 dan z4 e kad - r 

i in \•aki olmustur. • • • ftl 
ilk cemivctlcrde Celak('fler ~ihre ve hih•live at!""'hTrl• .• ,1 -

Londra, 6 (A.A.) cResnıen bUdi
rihyor> 

Her gece ve gündlis halla ve neffı tabldot, alakart s. · n. ve 

soğuk yemekler. 
Salonumuz en aon ııistem ıııcak bava tczrtibatı ile ısıtılmaktad•r. katlarınca bir öliim muhakk:ı~ bir biivüniin ''C sıhT'ln tk,. .. ,h,.:l,. 

• · t k o · e tııC'v{h:na J?<'lir'1i. Blnnenrı'('vlı. ""1'" ı,.fıkamını .. ll "'? . :ı 
lngıltere bugUnkü cumartesi ge

cesi, saat 24 ten itıbaren cGren
wıch saatb Fıniandıya, Roman~a 

Salorıumuzda düğün -ve nioan merasimleri müsait şartlar da-

\"('Vn a lrcte düsen bir \la:rife o l11rdıı. Bunun musehh•hı vıı ~t -

hi1c içinde aranır, :.vahut biitün kabileler me. 'ul tutulurdu; ıştc 
--------~ hilinde yapılabilir. 

b r h rn ('hrlti, . .. 1 ''1 
Silı · r ve biivünün ~·<'rini cln ha sonral:m dını c;cbro f'r n '1

1
• 

T:-ıc ve t~lıt \•ec:rıirc sı>behile H~11erl:ın ::ır:ı.;ında cıkın: nrad,n !". -
l<'tl«"ri kırıp ge~iren hnrp'er de tarihin pek çok snlııfclerını 1 

-

ve Macaristanla kendin! harp ha
linc:K? addedecektir. 

Fmlandiya hükümetillin cevabı 
cuma ak~am1 geç vakıt alınmL5, fa
kat hiçbir. veçhile .mem~un.~yeli r:ıu 1 
cip addcdılmemiştır. Çunku bu ce
vabmde Fm hükumeti, İngıliz no
tas mla gostcrııen aruara uymnk 

Yunnnlııtandati muhtaç ve fa
kir kımsclere Turk Kızılay Ce
miyeti tarafından gonderUmekte 
oıan yardım maddelerıni goturen 
Kurıuluş vapuru dün akoam iL 
manımıza donmllştür. 

Yunanl!;tana 10 bın ton kadar 

gıda maddesi götiirmOotür. Bu -

radan daha 45 bin ton kadar 

muhtelıf maddeler naklt'decııktlr. 

Sultaıınlund Birbıei S'Ullı Hııkılk 
J1 ahkemcsın~: 

~41/1UG4 

Davacı Omer Adıl Seviindük Te
kili avukııt Vehbi Salim Esengil ta
rafından davalı, .Mehmet Ali ve K1-
a1ltoprakta Tuğlacıb şı camii ittisa
lındckı Hı No. lu koşkt.e Ahmet Eş
:rd aleyhine, İstnnbulda Alemdar 
mnhallesinde Mahmudıye caddesın -
de eski 24 ve yeni 80 sayılı evin şil
) uunun i:ıalcsi hakkında ikame olu
nan uıı.vanın icra kılınan duru .. mn-

,ıMnRMnRA]-, 

1 
' ga} "tlcr. • d" b 1 nktn 

F.n sonTa hıırr> S('hrnll"ri"i d:ı'1n molml ve cıd ı n m -
Yl2 ki hıınltı; <'knrıomit· ,.,. <:iv ı-c:i nrrdllerclir. 

Vapur birkat gün zarfında 

yeniden gıda maddeleri yuklıye_ 

iıtanbuldnkt 'l'ıirk tebaalı Rum 

vatandı:şlnrın da pnkctlerle Yu- fREKOR FiLMLER4 

Tarihte lırırplcr milletleri hiThirine tnnıhnnk ve 'kavn~"
h"tnrık ı(hi bllshnvrı

1

j!ı favdalı r,.1',.r tir O"nnmısfır. FP1<:ıt 1
"· 

s:ınln1' dıllıa ·miitekamil olmuş bulunsalardı bunu kavgasız drı 
ynpn 'hilirlcrfli. 

Arabn insanlık h:ırn efmck irin vesilr ve sehl"rt rıramak ''"
rint' h:lnı etmemek için ~are aramak olgunl .. ihına t" ;;man 
e1'isl'~ek? S"r""" c::ır --= 

hususunda hiçbir arzu gösterme
miştir. 

Rumen ve Mactır hükümetlerinln 
cevapları gelmemiştir. 

Cuma gecesi Londradan bu üç 
hükümete notalar gönderilmişt:r. 
Bunlar b~Unkü cumıırtesl günü 
AIT'erikanın Budapcşte, Helsinki \'C 

Bükreş elçıleri tara(ından ait ol-

rck Pı:-eye hareket. edecektir. 

Kurtuluş vapcru c-lmdiye kadar 

nanıstana gondermekte oldukları 

yıırdım maddeler! mühım bir ye-

kün tutmakta l 

l.------------------------------·------~-----.J 
Afrika 

muharebesi 
ALMAN 
tebliği 

nda: 

Spencer Tracy 

1 sDNMEYfN 
1 DÜnya harbi 1 

829 ncu giin 1 

SOVYET 
tehi i ~i 

dukl:ırı hükümetlcrc tevdi edile- rBtrtnrl ıahafedrn detıeım) 
ceklerdir. Bu notalarda nliıkr.clnr otomobilden mürekkep düşman ko 
hukurnetlere cumartesi gecesı ııaat lumı hücum etmişlerdir. Duşmana 

11 lncl ıahif""""' dıınmJ 24 len itıbaren harp halinin mevcı.l ağır kay~plar verdırılmİş ve duş
bir kesimde t.ürekli şekilde devam olacağı bildirilmektedir. Rumen ve man karışık bir surette dağılmıştır. 
eden yedi günlük savaşta 10.224 ölü Macar notalannın aynı meal:le ola- Bardianın batısında Kaslolario 

ALMAN TEBLfÔİ ve yaralı vermişlerdır. caklan zannedilmektedir. çevresinde seyyar kuvvetlerlmiz-
ELÇ/LER AYRILIYORLAR den biri, küçük bir düşman müC-

l 
BERLlN, 6 (A.A.) • iKi TAARRUZ 

sk Londra, 6 (A.A.) - Finlandiyaya rezesine rastlamış ve 60 nnkliyc 
Alman t"bl'ı"·•l·. - D"nlz"ltılar1- Moskova, 6 (A.A.) - Mo ova d B" 1 la h 1 t 

" t; "' .. R verilen cson Umlt> notasın a u- 1 vasıtası e şe deposunu ta r p e -
rn Z topynku· n •>'"'.500 ton hacminde rtıdyosu bugün ö~lcden sonra us f d b' d' 1 i 100 ~ -.u h . . yük Brıtanya tara ın an tes ıt e ı- m ş ve esir almıştır. 
h..- İı\rril,z genıl•ı' bntırmı .. lnrdır. kuvvetlerinin Moskova cep esının h d'ğ' d 9 H d Af lk ~ .., .. .. len mühlet ni ayete er ı ın en u ul çevresınde cenup r a 
ın l'z •nyynrelerı' Manı ve Holanda Kalinln kesiminde Alman mcvtlle- b 1 Fi ' d ba ... seneden bert buradn u unan n- kıt alan ün Sollum'un cenup -
-h•llerı'ne hücum e•m·.,ıer ve bım- rlne karşı yeniden lkt tııarruzda G G . '-· ı d d d .... "' 1 k d' landiya elçısl M. eorg, rıpcnıx:rg 1 Ustn a üşman plya e grupunu 
'·:rdıın rn•·•-1 du•Drulmü~tar. bulunduklarını bl dirmc tc ır. 1 b b H 1 la d uı. ...... u v '-' lk bugün elçılık erkfı.nl c era er c - sarmış r ır. ,,.1 Şimali garbidcn )'npılan ı ta-

İTALYAN TEBLİ"1' arruı neticcc;ınde Alman hatlan bir sinkı'ye avdet etmek liıere hanrlık Seyyar kuvvetlerlmiı Sollumun 
RO/ıl.4., 6 (A.A.) noktada yanlmı~ ve bir kl)y lstır- yapmaktadır. Grıpenberg'in mem-ı batısında 300 kadar mot.Orlü nakli-

ı 1 · l R si leketıne gitmesi. Btıyük Brıtanya- ye arnba"'ı ıle ao kndar tanktan 
l:ılyan tcblıK1: - Bu gece ngı- dat edılmııştır. Bu bö ged u a-

liz. tayynrcleri, Nnpoliyl botnbalamıe nn yüküntl hafifletmiş olan bu ta- nın sabık Finlandiya elçisi M. Gor- mUrekkep bir düşman kolunu hır-
tır. 7 k1ş1 ölmiiş, 40 kadar kimse de arrm: devam etmt?klt'dir. don Vereker'in memk?ketıne hare- palamıslar ve yolun• cevam etme-

b 
1 

. kC'tıni intaç cdcccktır. lngıltere el- sıne mani olmuşlardır. 
}'aralanmıştır. Evler mühim asara 1kınei tııarruz. C'cnubu şarkı is-
\lgrumıt Ve çıkan mütcaddıt yan~ın- tikamctinde yapılmış ve Ruslnra çısi, GripenbC'rg'in Londrarlan ha- Şımdı öğrenlldiğ re göre Elgo-
lar. çabucak alindürulınuştür. Gece mevzilerini J!f'niş mikyasta ıslah ım rf'ketine kadar maıyctindekı me- bı'ye karşı dün yaptıklan mes'ut 

· d murlarla birlikte hır anlaşma muci- hucum esnasınıh H nt kıtnlan 15 
il\ ılan bir düşman tnyyurcııı . u - kanını vermı.ştlr. 
ş nıuş'lerdir. Tayynrcnln G kışilık Bu iklncl toıırruı e~nstnda lfı2 bıncc Liz.bon'dıı kalmaktadır. İtalyan tankı, 150 araba ve 600 h k 
ın ırcttebnt.ındnn dordü ölmüt ve ya- ve 82 numaraları taşıyan Alman tli ÇEKOSLOV AKY A DA HARP tolıtre benzin tahrip etmişler, 400 
rıılnnıın ik 61 cı;lr edilmiştir. Tııyya- mcnl~rl aaır 2avi:ıtn uitramışlardır. • HALiNDE İtalyan esir almı.şlnr, orta çnptA 5 
r k:ı.rşı k -mn l ıx-a unun ml'rmi. GE:Rf Al TN AN ŞEHiR Londra, 6 (A A.l - Londradaki batrırva tank knrşı koymn topu, 50 
lcıinc he<. ·f olan dığer iki duş ıan Moskova, 6 CA.A) _ Kııılyıldız. Crkoslovak mahfıllerlndc Çckoslo- iaşe kamyonu ~ külliyetli miktar-
ta vakvanm bunünden itıbaren Fin- ela mühimmat ig-linam eylemi.şlcr-n resi den ze dufmuştur. gazctesınc cepheden ~elen bir tel- ., 

landiya. Macaristan ve Romanya ıle dir .. Bundan başka düşman insan-

G n n l/t!Zl~l ········ ............... . 
r. a·Japonya 

hor i tehi.kası 

geçti mi? 

grafa göre, Sovyet bırlıkleri M us hın-p hıılınde bulunduğu beyan c- en cok ağır knyıplar vermiştir. 
ısmağının şark sahilınde on mll- dilmcktedir. 3000 den ziyade İtalyan ve 2000 
hım nokta olan Kuybıscfo'vu gnl KANADA DA HARP iLAN kadar Alman harp esiri muharebe 
almı!\lıırdır. TC'!t?~afla, SovvC't kıt- EDll'OR 00 gc i c-erlslnc g"nderilm ştir. 
ııl r nın l<-dafiii harckC'tC oovam el- Ottnwn, 6 (A.A.) - Bu haftanın İleri bir kampta da ayrıca 1000 
tiklcrı ıliıve olunmaktadır. t ~onunda Kamıd:ının Flnlnndiyaya kadar Alman ve 1500 talvan harp 

CENl PTA Macarlstana ve Rornnnyaya harp i- cslri bulunmaktaôır. Bunlarda., 
llloskova, G (A.A.) -- BugiınkO k lii.n etm ııi muhtemeldir. başkr. ileri çevrelerde ve münn a-

(B~ni4Jca,lıdeıı. df11•m) cumarte!I akş:ımı re~hcden alın.an ................................................ le yollarında bi~ok i!Slrler vardır 
.. .. ..... • • biı· telgrafuı bıldirlldıı,:ıne göre Ge- Uza ~ kta h 1A d 

1 duşundugu ıçın M. Roo~e: ner:ıl Rcmizof kıımnndasındalii 66 11!'."1'! ki onlann sayısı enilz ma um c-
\l'll'in notası Üzerine artık 1~ 1 ı ncl Rus ordu!unun Tnr:nnmk yarım h8ZUl'kl8f SOn ğildlr. Ju,fAN TEBL!ôı 
de, lct arasında ka.t'i ha.dis.clcrır~ ndıı•ına varmı• ve bnzı Atnı2'n kıta- f h d 

h l "' " S 8 8 8 Berlln, 6 (A.A.) - Alman ttbll. 
!.~ ~trun:• .o muş ış (yanı emrı ı ıarıııın rlcat hattını kesmiştir. Al. 
v~kı) g bı bakmıya başlamış, manlnrın tnnk ve tnyynrclcrin hl _ rı inei ıa):if,.tfım "eı-tım ı ğl : 
flti ıkii cuma glinli Japonya ve ı esinde )'nptıklıırı ncvmldane mu tralya gemilerinin refakati altında Şlmslt Afrikada çetin m'l,lharebe. 
Amcı iknnm münasebetlerini l\e ~8:.1 taarruzlar Ruı ileri haı~kellrıi yola çıkabilmeleri lçln planlar ha· ler yeniden başlaıntttır. 
SCccklcrine hiikmetmi~ti. Haki- d~r~uranıamıştır. SnrfettSklerl bu zırlanmıştır. Büyük Okyanusun Roma~T:~r~~ TE~~;~n orda. 
k t halde,. de Japonvonın, l\I. .,.,.yretlerden yorulan Almanlar kaç bütün stratejik nolı:talannda askeri 
ko-- lt t k k .,- l •-·· kuvvetler hn,. .. kete hn•ır bir va-•- lan umumt kararglhuıın 662 numa-

• ~0 ve ın no a ına ısa, es· In"'• başlamıo}ardır. A man .. uv•et- ~ .. "'"' 
tırrne " t b. e .., fi k l yclte beklcmekt dirler. İngiliz ca- rah tebliği: t..· _ •c ser ır cevap '\•erce - lerini kısmen tecride muvn a o an Tobruk n Sollum cephelerinde 
.-ını blz bile beklivorduk. Fakat kıtalar Remlzofun süvari ve knzak miası meş'um bir taarruz başla-
~elcn t 1 fi b'lAk• J • .rk yın-ya Ladnr ftmfdlnl ke-ek is- iş'ara değu ehemmiyetli bir fcy 

(Bfrincf aahijracn ıfcı:tımJ 
Hava kuvveUerim z Vologda çev

re ınde du~man nn'kllye trenlerme 
tam isabetler kayd ve Moskova de
mlıyolu ve iaşe tesislerine de hucum 
etmişlerdır. 

MOSKOVA ÖNÜNDE 
Stokholm. 6 (A.A.) - Ofi: 
Tnarruz n mukııbil tnıırruzlonn 

blrbırinl tllk·p ettigi Mo .. kova cep -
he~lnde muhakkak görünen bir şey 
vana, o dıı, muharebenin gon nok
tayn geld ğl ve Almanlnrnı ınotörlü 
vasıtalal' ve tıınk ba'kımından aayı 

üstünlflğQne !Bhlp bulunduklarıdır. 
Sovy tlerin bılha a ı,Qvari multıı.

bfi ttuırruzlan ) aptıkları ııoylcnmek 
tedlr. İlk defıı ol:ırak kayaklı ıt.ıs 
kıtal•n bankete gcemittir. Yine ilk 
dda olarak muhuebelerln 25 derece 
ı;oğu'kta cereyan ettiği söylenl~r. 

Moskovanın 25 kilometre uzni;ın

da Mo kovn nehrine. dlikültm iatra 
ırmağı kıyılıırındn ilk defo olarak 
bir meydan muhapebeııl olmuştar. 

MAf\'NERRElWin Nl1TKU 
H<•lsinkl, 6 (AA.) - J.'inlsnda 

lııtiktrıllnln 24 ftncfi yıldlinümü mı\. 

nascbetile Mareşal Mannerhelın, bir 
günluk enılr ne,rcd rek istiklal bay 
rnmının bundan iki sene <' ıvel o]. 

duf,'ll gibi duşmanlu çarpışt ğı esna
da kuUandığını soyl m ştlr. MB1'e -
"al. 1939 senes'nde Flnlan:.lanın 
dü~man karı;ısında yalrıız bulundu. 
ğunu ve ordunun kahramımlıftı sa. 
ycsindc o zaman, \•atanı kur ar lığı
nı hntırlattıktan sonrn, bug'in Fin
landnnın yalnız olmad ğını, mücade
leye Almanyanın ve miiteaddit Av
rupn memlekrtlerlnin d iştırak et.. 
tiklerini ııöylem1ştir. Gllnhik emirde 
i~'nlanda orılusunun şimdıki harp 
mmnsında gllsterdiğ\ yararlıklar ve 
Karelinin tstirdııdı hatırlatılmakta

dır. Mar~al Mannerhelm, snrfettılc
lerl gayretlerden dolayı askerlere te 
şekkur ve onları nihat zafere kad r 
sıkı durmıya davet ederek günlük 
emrine nihayet vermektedir. ................................................ 

Almanlara 
.. 

j?'Ore 
........................... ___.. 

Davnh Eşref'e gönderilen dava ar 
zuhnli sureti, kendi inin Amerikada 
oldu u eerhıle tcbllğslı inde kılınma 
ı Ozerıne Amerik nın neresinde 

olduftunun tnhkik ve tesbiti husu -
sunda zabıtaya zılan yazıya veri
len cevapta: H en bulunduğu ma
h.ıllln meçhul olduğu blldirılmiş ve 
mahkemece dava arzuhali suretinln 
bir ay mtlddetle illinen tebliğine ka
"ar verilmiş bulunduğundan muha. 
kemesinin icruı lçln tnyin kılman 
!.l/l/42 tarlhine rastlıyan cuma gü. 

nfi sant ] o da Tapu dıılresinin alt 'ı 
katında, Saltanalımet Birinci Sulh 
Hukuk mahkemesinde hlzzat Teya 
bllvckale hazır bulunmadtğı takdir
de muhakemesinin gıvabında icra 
kılına~ ı dava arzuhali l!Uret! Je
rine kaim olmak Qzerc 11An olunur. 

(8557) 

,,ZAfEREI 
DOGRU!.. ... ..................... .. 

Ilrıtotanb:ışn renkli 941 1nııan

lnr nı ürperten bütün lstanbulu 

.. Jem ar- · lemdara, 
'---------~------------
koşturan bu filmi görünüz. 

Bu mümessili: 

srENCER TRACY 
Aynca: 

Dick F oran'ın 
Hankal~r eergüzcşU: 

ftlEY DUNYftSI 
SıdtanaJamet Birinci SM.lh Hukuk 

M cıhkcmeli11deıı: 

. e r!r_ft ar, ı a. ıs • a~on- birllkleridlr. Almnnların rıcat eh• - "" "' u '"" 

I_nnın Mnnısbe mutcdıl bır hc:nn leri yolun "zerine terkedilen kam - tememekte ise de onun muharebe yoktur. 
K.l 11 " Merkez kesiminde harekatın 1n'k1-
• 1 ll.ndığını, hattA Amerİknva :vonlıır ve furı:onlarla doluclur. Rus birlikleri harp Uıtimaline karşı ha-
ıstcdı~ i h t d d'X.: • lı'l • i d zır durmakta ve mütt"r:kıe .. i taar-- şafı, Blrelgobi çevresinde karşılaşnn 
•· zn 8 1 a '\'Cr ·~·"1 1 

- ta\'varelerl l?arba <lnıı:.ru r cat e en ileri kuvvetler arasında çarpışma-
< .": ıcl,•edir. E er bu hnber. bu kollara ıiddetlc hücum etmişlerdir. ruza muknvemet etmiye kat'iyycn ların tekrar başlamasını intaç et. 
~1un gelecek olan yeni mıılfımnt azmetmiş bulunmaktadır. 
1 c t CYYilt edecek olursa, Uzak- d ki maç Bugünkü cumartesi gtinU ham mlştir. Harekat devam etm l<tedlr. 

1 ngilizler in 
bir aylık gemi 

Şua.fctt.ın Haal ile Zehra Tolga 
ve Vesile Vcd anın şayian ve mil;o
terekcn mutasarrıf oldukları İstnn
oul Kııçukpazarda Hacıkadın ma -
hallcsıode Bostan solaı.ğmda eski 
7 ve ~ rıi 21 kapı ve 626 ada Te 12 
pnr el numaralı ab~ap bahçeli ha
nenin ızalei şüyuu zımııında füruhtu 
t:ı.knrrilr cıderck müzayedeye vazo-
lunmuştur. 

~nr~ .va.ztycti, yukanda da :;öv- Ankara a kabinesi tonlanmıyacıık, fakat haf- İtalyan - Alman hava kuneUerl-
lcdı~ımız fızcre. tekrar «til7.e1 - (Bfrtrıd dli/'4• dno•) ta 80nu tatili esnasmda blitlln na- nin faallyeti, havanın fenalığından 
rtıc'- ı'st'd d 1 d kt' 1 d :zırlar -r"' ha••r b'ır ·-ıyette bu- dolayı hfıla ııckteye uğramaktn ise 

K. ı a mı a mı• eme ır. •ırada a•·dvo- alkıılarla çın a ı. "'"' "' ... v•u ı 
'l .. - " ,.. Junar::ıklardır. de muharebe meydan arının tekrar 

z Q y i Q t ı Heyeti umnmiyeslnin kıymeti mu
luımminesi {1450) bin dört yia elli 

Bcrlin, 6 (A.A.) - Ofi: liradır. Birincl açık arttırması 
Alman radyosu, sonte~rin ayı :ıar. G/1/1 2 tarihine milsadif aah tü

fında İngiliz donanmasınn mensup nll saat on dörtten on altıya kadar 

1Ş1 K 
Ayrıca: 

ROBERT MONT GOMERY 
nln deh~etler fılmi 

KIRBKllK KUYU 
Gelecek Hafta: 

ÖLMEYEN ASK 
DİKKAT: Bu filmin geçen 
ha!t.a bir İst.anbul a1nemasın
da bu ısiml ilin edilen film
le alakası )oktur. Filmimlz 
(SARAY) ııinemasında 8 haf
ta gösterllm!ı olan haklkt 

(ÖLMEYEN AŞK) fılm dır 

lıtan"bul Valfliğindm: 
Maliye Haı: nesıne izafetle İstan

bul Maliye Muhr.kemat MüdirlU1-,'il 
avukııtlarından Ömer Bnrış tarafın 
dan Emir mahnt:esi köprulühnn 23 
No. da Mıgırdiç B:ırd1zbaryan 

variı;len nyni mahalde aleyhine ka
zanç vcrgl.ıılnden dolayı 40/1939 
do yn numnrusllc Devlet Şurası 4 
Denvı dair inde açılan dav dn da
va edllenın halihazır ikarr etgiı.bı 
nı~hul olmasına l:önnen kendi ·ne 
t hlıgat yapılnmadığınd:ın t bl ğ 
maknmına k im o mnk Ozerc d vncı 
mail~ e ha:ıiliıcsi tarnfındnn Şürayı 
Devlete vernen nrzuhalın f bı..l 
Vıliıyeti divnnb:ıncslnc talik ol ı -
-Jıı{{u ilan olunur. 

(228"4 \7!'i ) 

Bfllloğlu I vncu Sadh lluJ.uk 1lıi

kimli4 ~: 
Perıkli Yuvnnıdıs t.tırdından Bc

yo~lu mıseyınağa mnbnlle i Kimlı 
sokak Mermcrtaş apartımıını altın
dn 8 No. lu mağnı da mukim ?. ı
sırlıynn Yahya aleyhine açı1nn tah
liye dııvnsının muhakemesinde dava 
edilene cöndcrilen davetıy" bıla cb.. 
h! inde edllml~ olduğund n Uılc;p 
,-cçhlle basit usul dairesin ili t'n 
tcbllgat icrasına karar ver1lmle \'8 

muhakeme gllnO olan 22112/041 ta. 
rlhinde ııaat onda mahkemede hl 
znt hazır bulunmnsı veya vek 1 s -
dermesl. alcsi takdirde davanın gı

yııbında gördleceti dnvet. n ' n
mınıı kaim olmak li.zerc 15 giln mud 
deUe ilan olunur. (941-234'H 

latanbul Valiliğinden: 

Esnsen blzim kendi hesabımı- 0 n o beraberlikle neticelen. k b b 1 r k 
b yun .__ JAPONYA VAKiT KAZANMAK te rar om a ımması, re a at avcı 

sa. ir Anıeriknn - .Janon harbi d'ı, Maçtan sonra Fenerli Zeki oyu. 1 • ı h' 1 • ı d •~~ ı iSTiYORMUŞ tnyyare enn n ımaye erı a t.ın a 
eı,..mas1nn c:<>'k1uk ıhtlmnl ver- nu şu ııuretle hülua etti: muvaffakıyetli ve şlddclll hava mu. 
ftlcdiğimi:d knrilcrlml:ı bilirler. _ YenmellJdlk ve yencblllrdik... T..ondra 6 (A A.) - Hinçinlde- h:ırebelerile tezahür etmektedir. 
Btınun 11" sebcbı' 'k' ta f d ld :: ki J""""'n kıt'alan hakkında Tok-a. •u • ,ı ı ra ın a Lo-- de, bugiln ıahıt D u5u O- ..,,~ Avcılanmız, 13 düşman tayyare. 
oirbirler'ını' hıtpnl"ma'·t 1 ••ı " vonun Ameriknya tıönderdlfl C'~ 

" K a ıava- yunıı l""anı dlkknt buldııg-•un\l l!uY- i ı Al avcılan da 2 dil t• f 1 - vaptan 'hııhseden gazeteler, Japon 11 n • man şman 1 
men aat eri hulunınamasıdır. vanm vakit kazanmıva ve bu su- tayyaresini alevler içinde düşurmüş 

<:in ülkesi. Amcrikn için ~üplıe- lcdsl.arı kırmızılıların yarın (b11giln) lerdır. Dahn başka d!lşmun tayya -
sız ~eniş bir ticnret salıastdır, '"etle Hindiriniyi hareklt itin bir b 
f k lngı·ıı·zıcr karşısında alacakları ne- k h relerl tesirli surette asnra uğ-ra -

231.870 tonluk gemi batırıldığını, icra olunacaktır. Kıymeti muham
bunun 78.370 tonunun Alman tay - minesinin yüzde yetmiş bt>şlnl bul
yareleri tarafındıın batırılmış oldu. •d u takdirde 0 gQn ıhalel katiy 1 
ıtunu belirtiyor. Söylendl~lne gftre yapılacaktır. Bulmadıtı takdirde or. 
Buyuk Britanya mecmuan 14 mllyon gCin mOddeUe temdit edilerek ikinci 
ton kaybetmiştir ki bu da geçen bü- açık artUrması 16/1/1942 tarihine 
y{lk harpt ki kayıplann mecmuuna müsadif cuma gün!l uat on dortten 
müsavidir. on ıı.ltınn kadar icra kılınacak ve o 

?ı1nllyo hazinesine u.afetlc t ta -
bul Mnllye Muhakemat Mudurlüg 
avukatlarından Şıonsl Bili\: tam -
fından Kemnnkcş Kefelihanda 8 
No. da İthal t Komisyoncusu Halit 
Kemilettln: ik nıet.gflhı eruz:ığa 

mahallesi Feruzağn soknk, n mdı -
ğerl Beyoğlu caddesi 18 No. da. 
aleyhıne kazanç vergisinden dolayı 
40/4753 dosya numaraaile Devlet 
şnrası 4 Dctı'Vl dairesinde acılan 
davada dava edllPnin halihasır ika
mctgühı meçhul olmasına b:ııae.a 
kendisine teblignt yapılnmııdığmdan 
tebli~ makamına. knlm olmak llzere 
davacı Maliye hnzlncsi tarafındr.n 

Şurayt Devlete verilen arzuhalin 
İstanbul \'ilnyeti dlvanhnnesıne ta
t:k olunduğu ilin olunur. 

n t Amerikalı, Cı'nde malını k llPri iis haline ~etirme ve tn ki"' t 1 t 
k b. rakla beklenme te mı"tır. 4 ta yan ayyaresi ve 4 satamasa da, iktısaden miihim tice büyü ır me - f't..,lvP cıılıc:tıi1ını v11ıım:ı1<t0 ..t·-1~p .. 

dir. Bu nıaç için bir çok meraklılar Alman tayyaresi avdet etmemiştir. 
ıııru'arn uj!rnmış olmaz. Japon- rd' il t .. f d ---k 1 k JIA l' A HARBi "' i i ıehrimize ,elmişi(, ıl'. a t .. ya. ran a a rna sa l 
ol'n c n ise Asvan1n bu VÔ!Iİ ve ı ı k F Kahire. 6 (A.A.) - Resmen bt1-ı:en2in kö esi hnvati btr ehem· rınki maçın Gıılııtasaray 1 arı An a... Berlin. 6 (A.A.) - D N B. nfan. 
nıi:vcti haizJ)ir. Jnııon,•a bu kö. rs)'a t.oplndığı söylenebılir. sı, İrandan Polttlsche Und Dln1o-
~ede tnm mftnasilc hiikiimrnn GALATASARAY TAKiMi NA.SiL matlsche Corrcspondan., ~aıetesine 
1 Ç IKACAK r 

O ınazsa. bttırtinkii hUviik devlet fnmilan gelen resmi lıabcrl11rc J!Ö-

llle\•ldini ıriic mulırıf:ıza ed('r. Galaınsaraylılar bu maça Ankara re. fı.anın blrcok cy111Ptlerlnde ka,. 
Onun için Jııoonya kendi saha- ya en lcuvvctll takımlarıle gelmiş- ıracıalıkl.... cıktıi!ını bn.ı:mıt'1tt11rıı .. 
ındaki mcs~lclcr U7.erinde ~nk lerdlr. itlerlnde epey bir zamandan- Bu kar~acıalıklnrın ~ebebt, fnC?111z 
hns~a d. nnml"k Jrnkk1dır. A. beri oynamıyan Salii.haddın ve Gün- aclteri makıımatı tarııfın<1ıın verilP" 
rnerikanın do hilfıkis hu mesele- duz de bulunmııktadır. Takımın ŞU "mir mucibince ~ıil:ı mnnilC'lerinhı 
lere knrs1 ni ileten lakayt lrnl· şekılde tıkacağı !\iıylenmektedir: nıit~neresl netkC'drıile halkm kıl
ması vrı7.İfesidir. Aıı;va mesele- Osman: Faruk, Salim: Muııa, tık korkusuna düsmlve baslamıı: "1 
sinde iki tarnfm hakiki va?.ivet- Enver, E;!ak: Saliınaddın, Gündüz, ma.,ııiır. Dnmlnvonla""da Vl'rvii7ll 
leri hö,•le olunca de isi harhr Cemil, Muıııtafa, Mehmet Ali. ı:ıhalic:lnln van~nı becıllvecPk k11nıı .. 
kı:ıdar aiitiirmclcrinde mana kat. .,~ı.ı .. E've. oi!lebl flıtlmal cıılıln olal" 
rnn7.. Znten Amcriknnın, son 7.A· ondan sonr iki memleketin mü ~llvi.i"k 'F.Mtanva. fr11n lıi!H\.,.,Ptl a. 
mnnl:ıı·tln Jımon\·n,•a knrs1 teh- nascbatı derhal ~erginleşiyor. terinile lılr ta7'vi'k krn ,.rı,.rek onn 
ditkar hir tnvı,. elmn!:ının h:ıc;- Şimdiki halde Japonynnın mu- .... ,,al-"nPnln """ldn" mP"hıır ,.,,...,.,.,. 
lrea s:ıild. lcf'nrlic;İnin menf:ıatlt>· tedil cevabı, vaıi:veti tekrar bir icln f..anoa ~ıda vnr.!vetlnl vahim
:rl del!:il. fnl!İli711'1'e '.l'P"T'ılım et. az ıslah etmis ~ibidir. Bu yeni '·· · · • .,lf T1h•Ptf,..~ .. ~ır. 
lnPk mr.cburivetidir. ?'."fon TT. salah ve ~iikfınetin ne kadar de· f - '-' l ~------
""lrs:ırk vn-ıivf'finin 'hiifiin fr't.. vam edecei!i ise kestirilemez. eot~" ,, !'.' :t rif 
Iik('ııi -'e hen tmnıfnn ilrri """'i· Çünkü Uzaksnrkta fn2iJtereni!1 MiidürlÜvÜ 
\'nr. Jımnnva f,,..,il:z mii .. f('mlr. nelerden endise ettiğini Amerı-
J, l t h b Ankara, (Husust) - Tevfik Ku _ " <',.;,,,., lran;1 tf>ıf:ılıir nlıvo,. ..,,_ kanın da ngiltcre c a ına ne- J 
bl • ·•- ler ·uapmak ı'steycce"İni bilmiye tun ölüm6 ile inhilal eden stanbul t?r'1·;;niiT Pnrlinfl'"-r Al'TlcrlKft- .• " 
n'"· 4'=-lıA r1nl!n,c:u l\f. R'lrı .. ,.vf'l- lmkln yoktur. EFKAR Maarif Müdtlrlüğüne kimin tayin e-
t'I T ... c•rinl dUecetf henb malCım detlldir. Fa-

n sinirleri harekete geliyor, ~na 

diriliyor: 
Diın Libya ilzerlnde kum fırtına. 

!arına rağmen yapılan hava muha
rebelerinde 22 dü~man tayyaresi fiil 
şllrülmü~tir. İngilizler 6 tayyare 
kaybetmişlerdir. 

TIMES'in MAKALESi 
Londra, 6 (A.A.) Times'in başya

zarı şöyle dlyOT: 
Daha süratli bir netice beklemek

te olduirumuzu knbut etmeliyiz. 
Terakkileri muvakkaten duran 

çöl harbindeki iistıın)(lğOmüzOn in
kişafı, nihayet temın edilince, mu
vakkat talih rl!lnekliğimlz. tahlil e
dilebilecektir. Fakat ıı:ıunu muhak _ 
kak olarak ôjtrendlk ki, Alman zırhlı 
kuvvetleri, evsaf itibarile çok mil _ 
kenımeldlr ve gayet maharet ve cü. 
ret'karlıkla kumanda edllml'ktcdir. 
Times, sadece geclkmlt olan nihai 
muvaffakıvctten ı;üphe etmlvor. 

kat bu makamın vekAletlni evvelce 
ifa etmiş olan Maarif Vekitrtl U -
mumt Milfettitlerinden Ritminin ta
yini kuvnUı m11humeldir. 

Mlllf piyango 
keş"ffe slnde 

yenll:k 
Millt Piyangonun 8 inel tertip i

kinci çekilişi bugün Ankara Ser
glevi binasında yapılacaktır. Çeki
liş saat 16,30 da başlıyaoak, bir sa
at devam edecek ve radyo ile bil
tUn yurda bildirilecektir. Bu çeki
lişin bütün safhaları Matbuat U
mum Müdürlüğü tarafından sesli 
fılmc alınacaktır. Bu fılm yurdu
muz.un her tarafında sinemalarda 
gösterilecektir. 

Edirne Valfsrn·n 
kerimesi evlendi 

Edirne Valısi Frr1d Nomerln kızı 
Tiraje Nomer ile lstanbul a\'Ukat.
larından Mit.hat Bekerin nıkii.bları 

gün en çok nrtbrana ihale cdilecek
Ur. 

1potek Balılbl alacaklılarla diğer 
aliikadarların 1~bu gayrlmenlrol ü
wrindeki haklannı, husustle faiz ve 
masrnfn dair olan iddialannı evrakı 
miisbitelerile on beş gün içinde bil
dirmeleri llıımdır. Aksi halde hak
ları tapu sicillerile aabil olmadıkça 
satış bedelinin p:ıylaımasından hariç 
kalacnklurdır. Müternklm vergıler 

hissedarlara ve delliliye ve vakıflar 
kanunu mucibince yirmi ııenehk ta
viz bedeli ve ihale pulu ve tapu mas
raCları müşteriye aittir. Arttırma 

şa tnamcsl işbu iliin tarihinden lti
bnren mahkeme divanhanesine talik 
kı'•nmıştır. Talip olanlann kıymeti 
•nuhammlnesinin yüzde yedi buçufru 
niııbeUnde pey ak~c"lni hlmtlen o 1 

t"Ün ve saatte İstanbul Sultanahmet 

1 
de T pu binasının alt kntında daire! 
mahsusnl'ltnda Sultanshmet Birinci 
Sulh Hu'kuk mahkemeci Jlaş kita
betine 941/35 numara ile müracaat
lıın illin olunur. (Sl5!>~) 

İTiZAR - cS'vasi Fırka Reisleri_ 

evvelki gün Edirne Beledı:yesindt> 

UeledlyC! Reisi Ferid Çardaklı ta
rafından yapılm•ştır. Nıki'lh mera
siminde Peşte Sefırımiı Ruşen Eş
ref, Trakyn Umumi Mufettiş vekil 
Sabri, Umumi Mufett!şllk ve 
VilCıyet erkünı ve Banka Müdürleri 
bulunmuotur. nin Ravatı> tefn'kamızı )'8Zımısın 

eder. çok1uğundan bugün koyamadık. Sa. 
rllerlmlzden öztlr dileris. 

Gen( evlileri candan tebrik 
ıaadeUer temenni tderiı. 

(25250-2419) 

LALE Vahşı Aşk 
SARAY Viy:ımı aşıklan 
M •..EK Para Hırsı 
lpek Korkusuz Reis 
ALKAZAR Ölclürmiyccd: i 
ŞARK Sevmek H kkı 
SES Bir ömür 

AZAK 
böyle geçti 
Hcrgul 
Modern Hayılt 

Tasviri Efkir: Gnctemiz. o
kuyucu} nnıı kolaylık olm:ık 
iizc1c bu ütunda bütün sinc
malann progr11mlannı kısaca 
takdim edecektir. 
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