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TARİHi ROMAN Yazan: .. ahin AJıduman 

a• en niyetten hoşlanmam! 

Böyie söyHyen Geuherli hanım, finctuı oyu u 
oynamalarını Jıızl ara tavsiye ediyordu 

••• 38 ••• 
Bir .i,.c;e yaradığıı:iız yok. Sonra da böy· 

le azıyorsunuz! 
Yme nedir bakalım? .. Beni görür gör

mez süt dökmüş kedi gibi d~c;ünceye 
vardınız. Neden bu kadar gUrültü, pa
tırdı edip duruyorsunuz? 
Kızların arasından ilk önce Kıvırcık 

Salata hanımına cevap vermek cesareti
ni gösterck dedi ki: 

- Gürültü ettiğimiz yok hanımcığım .. 
Ben Ferhat ağaya bazı maniler yazdır
dım. İşte bu manileri, içimizden niyet 
tutarak kutudan çekiyorduk. Galiba bir 
az yüksek s~le konuşmuş olmalıyı'Z. ki 
sadamız odanın dışına aksetti. 

Buyurun, Sultanım ... İsterseniz sizin 
için de bir niyet çekelim. 

Gönül avutmakta çok mahir olan Kı
vırcık Salatanın birden bire bulup söy
lediği bu SÖ'Z.ler Gevherli hanımın boşu
na gitti. Koca karının huşuneti zail 
olnrak yumuşak bir sesle; 

- Ben niyet çekmekten hoşlanmam, 
dedi aksi bir şey çıkarda zihnime fena 
bir takım şüpheler gelir. Bu suretle 
kendimi beyhude yere üzüntüye uğrat
mış olurum. Mademki vakit geçirmek ve 
gönül eğlendirmek için burnda toplan
dınız. Fincan oyunu oynasanız daha iyi 
ederdiniz .... 
Hazır ben de buradayım. Sizi seyir 

ederek hoşça vakit geçirirdim .. 
Kıvırcık Salllta tekrar söze atıldı: 
- Aman, iyiki bunu aklımıza getirdi

niz, Sultanım .... lşte burada sekiz kişi
yiz. Dördilmilz bir taraf, dördlimüz de 
diğer tarnf oluruz. Birinci tnkımın başı
na Mehpare geçer. 1kinci takımın eleba
~ısı da ben olurum. 

Elli dokuzda kanın ... Doksan dokuzda 
maskara ... 

Hııdi kızlnr ... Hemen fincan takımla
rını hazırlıyalım. 

Böyle diyen Kıvırcık Salata, Şehna
ıa hafif bir .işmarda bulundu ve her iki 
genç kız derhal odadan dısanya fırladı
lar. 

Bir az sonra ellerinde büyükçe bir gü
müş tepsi ve bir düzineyi mütecaviz 
Snksonya mamulitından fincan bulun
duğu halde odaya dönen Kıvırcık Salll
ta ile Şehnaz getirdikleri şcyl~ri hemen 
yere bıraktılar. Bunu gören Gevherli 
hanım dedi ki: 

- Aferin sana Kıvırcık Snlnta... Bu 
kadar fincanı bir kaç dakikanın içinde 
nasıl buldun, ayol? .. Böyle bir el çabuk
luğu değme hokkabazlar da bile bulun
ınu. 

Şimdi size fincanın altına saklamak 
için bir de yilzUk lhım. Onu da bari ben 
temin edeyim. 

Gcvherli hanım parmaklarında takılı 
duran müteaddit elmas yüzüklerden 
birisini çıkararak Kıvırcık Salataya tev
di etti: 

- Hemen nranızda taş tutmalısınız .. 
Baknlım, ilk önce yüzUk saklamak nö
beti hangi tarafa isabet edecek! .. 

Gevherli hanımın verdiği bu direktü 
Uzerine Kıvırcık Salata birden bire elle
rini arkasına götürdü. Sonra yumnik 
§eklinde, kapalı bir hale getirdiği elleri
ni Mehpareye doğru uzatarnk: 

sert bir darbe kondurdu. 
Kıvırcık Salfıta sol elinin derisi üro

rinde birden bire keskin bir acı duydu: 
- Aman Mehpare, bu kadar hızlı vu

rulur mu? Adamdan böyle hınç alın
maz. .. İşte bulamadın. Yüzük sağ elim
dedir ... Tepsi bizim. Biz sizi adamakıllı 
yenelim de, hınç çıkanlmak nasıl olur, 
o zaman öğrenirsiniz 

Böyle diyen Kıvırcık Salata hemen 
fincan tepsisinin yanına koştu. Fincan
ları gümüş tepsinin üzerine sıra sıra diz
di. Sonra kendi takımından olan kızla
ra seslenerek: 

- Haydi d~nya çıkalım dedi, fincan
Jr.rı öyle bir tertibe koyalım ki yüzüğün 
nasıl saklandığını Mehparenin takımı 
görüp anlasınlar! 

Ve kendi partisine dahil olan Şehnaz
la Güliemi ve Gillüstanı beraberine 
alan Kıvırcık Saluta, içinde fincan dizi
si bulunan tepsiyi de yakaladı. Odadan 
çıktılar ... 

Hay aksi şeytan hay!! .. Daha oyunun 
başlangıcında talih Kıvırcık Salatadan 
tarafa doğru temayül etmeğe başlamış
tı. Kıvırcık Salata fincanlan tanzim 
ederek tepsiyi getirmiş, Mehparenin 
önüne bırakmıştı. 

Oyunu kazanmak için, Mehparenin 
yüzüğil ya ilk, yahut da sondan ikinci 
fincanın allında bulması lazım geliyor
du. Halbuki Mehpare ikinci fincanı kal
dırır kaldırmaz yüzük birden bire bu
nun içinde zuhur etmişti. Bu suretle Kı
vırcık Salatanın tarafı on iki sayı birden 
kazanmış oluyordu. 

Mehparenin bu aksiliğe feruı. halde ca
m sıkıldı . . 

- BİTMEDİ-

Yeni ilanı harpler 
(Bnştnrafı l inci Sahifede) 

donanmasının ba~lıca kısımlan Pasifik 
snhili bölgesinde toplanmak emrini al-
m~tı~ · 

Meksiko, 9 (A..A) - Meksika Harici
ye Nazın Kadilla japonya ile münase
betlerin kesildiğini japon sefiri Niyorn
ya tebliğ etmiştir. Sefir, bunu esasen 
beklediği cevabını vermiştir. 

YUNANtSTAN 
MESAJ GöNDERD! 
Londra, 9 (A.A} - Yunan kabinesi 

bir toplantısını müteakip Birleşik Dev
letler cümhurreisi Ruzvelte Yunanista
oın tam tesanüdünü bildiren bir mesaj 
göndermiştir. 

URUGUVAY AMERtKAYA 
Mü ZAHİR 
Montevideo, 9 (A.A) - Milti Müda

faa Nazırı Amerika Birleşik devletleri
ne bugünkü şartlar içinde Uruguvayın 
tesanüdünü bildirmiştir.Uruguvay mem. 
fcketinin müdafaası için lilzumlu göril
len, aynı zamanda kıtanın mildafaasma 
tahsis edilecek olan bütün hazırlıklan
rıı bitirmek için elinden geleni yapacak
tır. 

Mclburn, 9(A.A) -Avusturalya harp 
kabinesi yeni sınıfların silah altına çağ
rılınasınn karar vermiştir. 

Panııma, 9 (A.A) - Panama cüm
huriyeti japonyaya harp iltı.n etmi~tir. - İşte tnş tutuyorum. Yüzüğün hangi 

elimde saklı olduğunu bulamazsan tepsi 
bizimdirı dedi. :;8iiiiii!iiiiiiiiiiiimiiii2miiii;;ii.iiiiimiiiiiimiii 

Mehpare o dakikada derin bir düşün
ceye varmıştı ... Bir müddet Kıvırcık Sa
lAtanın yumulu duran ellerinin vaziye
Uni tetkik etti. Sonra, karar vermeğe 
çalışarak: 

- Acaba hangisinde? dedi. . 

Ya on.dadır, ya btmda? 
Helvacının kızında! .... 

Jzmir Pamuk men
~ucatı T. A. Ş. 

l çilerine 
A an 

Bugünden itibaren fabrikamız 
Ve fincan oyununda daima tekrar edi· ınutad çalışmasına tekrar başlıyor. 

len bir tekerlemeyi söylemesini mütea- 4çilerimizin işleri başına derhal 
kip, sanki bir az evvel aralarında geçen gelmeleri rica olunur. 
bAdiscden ötürü hıncını çıkınyormuş gi- MVDVR1YET 
bi, Kıvırcık SalAtanın sol eline ağır, ~--•••••••-•mı•.aı 

~~~:,,-~, 

• BÜYÜK İKA YE ı § 
~~~..ceccrJ~J"..Q"AıCCO""~~~ 

.,,_ . . 
egışı lik Ararken •.. 

••• 9 ••• 
Son cilmlcsı, fasılasız bir şekilde, ba

şımı yumrukluyordu: cDüşündün mü 
ki ben de bir bnşkasiyle tekrnr hayatımı 
kunnak isteyebilirdim> Bu başkasını 
§imdi tahayyüle çalışıyordum. Nasıldı; 
§üphesiz benden daha güzel ve aynı za
manda hararetli, muhabbetli, takdirkfır 
ve cM:emduh> hakkındn her hususta gü
venli... 

Bir ak§am, hayatımın üzerine yayı
lan bu yalnızlığın acm çok kuvvetli ol
du. Başımın çatlıyacağuıı zannettim. 
Çok fazln aztırap çekiyordum. Her ne 
pahasına olursa olsun uyumam lflzımdı. 
Uyumak ... Bir uyku ilacı aldım. Belkide 
lüzumundan farla almı~tım. .. 

Beni kaldırdıklan klinikte uyandığım 
vakit. Memduh üzerime eğİlınifti. Sev
giyle dolu bir tebessüm çehresini ııydın
le tıyordu. 

l" AZAN : VÇ YILDIZ 
- Y enel Y enclciğim, ben aanıı yı:ı.lan 

söyledim. Seni sevmekten hiç bir zaman 
vnz geçemem ve sen hayatımın biricik 
kadını olarak kalacaksın. Bu yalanımı 
mazur gör. Ho.reketinden sonra bizzat 
hissettiğim kalp yırtıcı üzüntüyÜ sana da 
anlatmak istiyordum. Sana karıı dalma 
hissettiğim derin aşkı ifade için belki de 
kit.fi derecede iktidanm yoktur. 

Kolları arasına atılarak sözlerini kes
tim: 

- Bir defa daha senden f dilemem 
lazım gelen benim, sevgilim. Kocaların 
en §efiki ve en asil ruhlusu olduğunu 
biç unutmamalı idim. 

Ve b~ımı eğerek ilave ettim: 
- Banu bir daha hiç unutmamağı 

san vaad ederim. 

SON 
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r-·-·-;~~İcl·;;·--j Be ediye faaliyete ~eı;ti 

K---·-·~~:·;ü-ili- Yanan binaların duvar· 
t• ac 1 a ı- la y ktırılıyor 
1 ak lazım 

Devlet odun kömürü istihll\.kini azalt
mak ve hatta müessese, mağaza ve mes
kenlerde sobayı biricik ısıtma vasıtası 
olarak ele nldırmak karanndadır. Eti
bank, devletin bu gayesini tahakkuk et
tirmek yükünü üzerine almıştır. Halk 
soba kurmaya ve evlerinde mutlaka kok 
kömürü kullanmağn cazip reklamlarla 
tcşvjk edilmektedir. 

Soba, ısıtma vasıtası olarak en mede
ni bir şeydir. Bu itibarla büyük şehir
lerde umumi gidiş kok kömürüne doğru
dur. Nete'kim son iki sene içinde kok 
kömürü istihlftkinin artış reklamları 
halkımızın sobaya kuvvet verdiğini gös
termektedir. 
Şimdi kış mevsiminin ortasında bu

lunuyoruz. tzmirde kok kömürü stok
lan tükenmiş gibidir. 6000 tonluk stok 
şimdi 200 tona inmiştir. Bir iki hafta 
sonra tıpkı odun kömürü gibi piyasada 
bir kok kömürü feryadı başlaması 
milmkündür. 

Belediye vaziyeti zamanında görerek 
keyfiyeti Etibanka bildirmiştir. Soba 
kurmaya teşvik. edilen hıilk kış mevsbnl 
ortasında kok kömürsüzlüğünden kıvra
nırsa ve bu vaziyet hususiyle tzmirde 
olursa işin bir noksan tarafı olduğu zan
r1edilir. Bir itibarla Etıöankın şehrin kok 
kömürü ihtiyncını temin edecek tedbir
leri acele alması bir zarurettir. 

ADNAN BlLGET 

·~---------......-•~------------
O~retmenler 
arasında yeni 

tayinler -·-İlıi öğ,.etıneDı de 
becayiş edildi 

Hukuk mezunlarından İsmail Hnkkı 
Amerikan kız kolleji turkçe ve yurt bil
gisi öğretmenliğine, Hakkı Baha Pars 
aynı okul sosyoloji öğretmenliğine, Ve
dia Savaş aynı okul cografya öğretmen
liğine tayin edilıni§lerdir. 

Sebahat Baygurdoglu husust devrim 
okul tUrkçe öğretmenliğine, Hamdi ök
çe aynı okul matematik öğretmenliğine, 
Adil Peker aynı okul almanca öğretmen
liğine, Hıfzı Konu aynı okul beden ter
biyesi öğretmenliğine, Perihan Olguç 
aynı okul fizik öğretmenliğine tayin edil
mişlerdir. * Değirmendcrenin Gilmüldür köyü 
öğretmeni lsmnil Onoğluk Trasça köyü 
öğretmenliğine tayin edilmiş, Urla mer
kez birinci okul başöğretmeni Hilmi 
Erimanla Menemen - Emirfilem köyU 
öğretmeni Alp Tekin becayiş edilmişler
dir. 

------1••------
0ola r düşiiyor -·-Dün dolar efektif fiatinde tiç kuruş bir 

tenezzül kaydedilmiştir. Bu tenezzül 
Amerikan - Japon harbinin cihan bors:ı
lanndaki ilk tesiriyle alfikalı görülmek
tedir. 

----
Ebele,. a,.asında 
'J'ayinle,. •• 
Fiat mür.ııkabe komisyonu dün ak§am 

vilayette toplanmış, muhtelif mevzular 
ve bu arada gıda maddeleri fiatleri üze
rinde çalışmıştır. ---
Aydın su ifleri 
Sürveyanlığı.. 
Tire su işleri sürveyanlarından Halil 

Ünal Aydın su işleri sürvcyanlığına ta
yin edilmiştir. 

----
FİA7' MURAKABE 
KO İSYOH HDA 
Tirenin Gökçen nahiyesi ebesi Mnclde 

Süler Bergama ebeliğine, Balıkesir ebe 
mektebi mezunlarından İsmet Olfaç Fo-
çanın Bağarası nahiyesi ebeliğine, Mü· 
ferrah Alacalı Dikilinin Yenice nahiyesi 
köy ebeliğine, Zehra Songular Tirenin 
Kırtepe köyü ebeliğine tayin edilmiş
lerdir. 

-----.. 8•--------
YE t .ALL R 
Haf a.sına doğru.. 
12 BirincikAnunda başlayacak olan 

yerli mallar haftası haZlrlıklarına devam 
edilmektedir. Hafta için alakalı kurum 
tarnfmdan bir program hazırlanmıştır. 

Büyüfı ilıramiye Posta 
ve 'l'elgraf~dara çıfıtı 
Milli piynngonun son keşidesinde en 

bUyük ikramiye olan 25 bin lirayı kaza
nan 386284 numaralı biletin Posta ve 
Telgraf yardım sandığına ait olduğu an· 
laşıhuıştır. 

Sigortalar harilızedelere yarın para uereceh.ee 
Kemeraltı caddesi genişletiliyor ... 

Belediye reisi B. Reşat Leblebicioğlu cak olanların, Mlen Sümer bank yerli 
dün öğle vakti Kcmernltında yanan ma- mallar pazarının bulunduğu hizaya ka
eazal.arda tetkiklerde bulunmuştur. Clar geri alınması ve Kemcrnltı caddesi
Müddeiumumilik yangın tahkikatını bi- nin bu kısmının genişletilmesi muvafık 
lirdiği cihetle, enkaz halindeki binalar- görülmüştilr. Belediye mezkfır yolu ge
dan tehlikeli görülenlerin ve duvarları- ni§letirken bazı istimUkler yapacaktır. 

Diğer taraftan sigortaCJlar yangından 
nın yıktırılması için emir verilmiş ve işe mütevellit zaran tesbit eylemiştir. Ya
derhal başlanmıştır. nan mağazn ve dükkAnlann sigorta para. 

Yanan binalardan yeniden yaptırıla- lan yarın tediye olunacaktır. 
'>·~<==><::><:::>-<:::>-'>'~~~~~~~~~ 

Orta iç Anaaoluda ıi<;ldetli soğuk oar 

.ftr.fyon - Karakuyuda ka
rın kalınlığı 60 santim 

Afyon trenlerinin gelmesi geclfılyor. Bandırma 
hattında vazly et tabii ve lyL. 

Orta ve iç Anadoluda çok .şiddetli so- Kar yüzünden Afyon hattından gelen 
ğuklar hUkUm sürmektedir. Afyon trenlerde daimi surette tehir görülmek-
Karakuyu arasında kann kalınlığı tedir. Evvelki gece gelmesi icap eden 
50 - 60 santimi bulmuştur. Afyon treni ancak sabah tzmire gelebil-

Haber verildiğine göre Eğirdir hattın- miştir. 
da üç gardifren soğuktan donmuş ve tc- Bandırma hattının vaziyeti iyidir. 
davi için Deniz.li hastahanesine kaldı- Bandırma treni evvelki gece zamanında 
nlmışlnrdır. gelmiştir. 

ZABITADA 

Kumar, 
kaşı 

esrar ve s ·ıAha 
•• uca el açıldı 

Mehmet araeııer isminde birinin evinde esra,. 
bulun u ve esl'arJıeşler Jıeyif çatarlıen tutuldu •• 

Emniyet müdürlüğü şehrimizde ku- esrar nargilelcrinde kullıı.nılan bir kar
mar, esrar ve bıçak tnşıma hadiselerine gı ele geçmiştir. 
son vermek için teşkilatını seferber et- Yine bu evde keyif halinde esrar iç
miştir. Kumar oynatan kahvehaneler tikleri görülen Ahmet Ya'pıcı ve Meh· 
kapablmakta, kumarcılar yakalanmakta met Demirkıran yakalanmı~tır. 
bilhassa esrarcılann faaliyetine nihayet Bu şahsın evine topladığı gençlere 
verilmektedir. esrar içirttığı ve gençleri esrar kullan-

Ceçenlerde meşhur esrar satıcıların- mağa teşvik ettiği, esrarcılığı bir ticaret 
dan küçük Hasanın evine olduğu gibi haline soktuğu zabıtııcn tesbit edilmiş
bu defa da Eşrcfpnp.da Mehmet Kara- tir. 
ellerin evine bir baslan yapılmııtır. Mü- Bir hırsızlılı teıelJIJüsü .. 
teaddit defalar esrar satıcılığı yaptıi:'l Evvelki gece yarısı Torbalıda lzmir 
için mahkum olan bu adam, iki sene şosesi üzerinde kain Basri Özverenin 
evvel evinde 13 kilo esrarla beraber bakkal dükkanına bir hırsız arka duva
yakalanmıştı. rı delmek suretiyle girmiş, bazı cwa ça-

Mehmet Karııeller bu defo, kendisi- lacağı sırada dükkan sahibi uyanmış. 
ne nlıcı aıfatiyle gönderilen zabıtaca yakalanmamak için hırsız kaçmıştır. 
malum bir şahsa 85 aantigrnm esrar sa- Ayni yerde oturan lbrahim Çelikçi 
tarken yakalanmış ve hemen evi araştı- hırsızlığa teşebbüs ettiği zanniyle tutul
rılmıştır. Evinde de 1,25 gram esrarla muş ve adliyeye verilmİ§tir. 

Amerikaya gore 
(Bnştarnfı 1 inci Sahifede) 

ediliyor. Bir mikdar Jnpon tayyaresi ve 
c:eniznltısı tahrip edilmiş, kuvvetlerimiz 
de kayıplar vermiştir. 
Baskın şeklindeki ilk düşman hücu

munun sanıldığından daha nğır olduğu 
anlaşılıyor. Penrl Harbourda bir zırhlı 
batmış ve diger küçük gemiler hasara 
uğramıştır. Bir torp1do muhribi berha
v~ olmuştur. 

İki tayyare meydanı bombalanmış, 
hangarlar harap olmuştur. Bir çok tay
yare kullanılmaz hale gelmiştir. 

Harekat esnasında Snn Fransiskodan 
bir mikdar bomba tayyaresi gelmiştir. 
Hava takviye kuvvetleri gönderilmiştir. 

Tayyare gemilerinde ve kara tesisle· 
rinde tamir işlerine devam ediliyor. 

Guam, Vake ve Hong Kong adaları
na da hUcum edilmiştir. 

Çinde bulunan 200 bahriyeli göz hap
sine alınmıştır. İnsanca 300 kadar zayi
at olduğu tahmin ediliyor. 

Honoluluda ölü ve yaralı vardır. 
YENİ JAPON BÜCUl\ILARI 
Nevyork, 9 (A.A) - Japon filosu Cu-

nm adasını ablokn ediyor. Düşman Pasi· 
fikte A vusturalyanın mandnsındaki bü
tün adalara hücum etmiştir. Bu adnlar
da fosfnt mndenleri vardır. 
l"İLİPİN ADALARINDA 
Japon beşinci kolu Filipin takım ada

lanndıı harekete gcçmiatir. Luzon ada-
sına Japon askerleri çıkmıştır. Manilla, 
Jnpon hava kuvvetleri tarafından şid· 
detle bombalanmıştu·. İbada ins~ zayi
atı 102 kişidir. 

Filipin ad~lnrındn beş bin Japon tev
kif edilmiştir. Bu adalarda tam karart
ma tedbirleri yürürlüğe girmiştir. 
FİLİPİNDEKİ ZAYİAT 
Manilla, 9 (A.A) - Resmi tebliğ : Fi

lipine yapılan son Japon bombardıma
nında 110 kişi ölmüştür. Nicbold Fildde 
bir askcrl hangar ve subayların otur
duğu bir mnhalle en fazla hasara uğra
mıştır. 

Manilla, 9 (A.A) - Bu sabah erken
den Lüzoıı ndasına karaı bir Japon ha-

Çörçilin be yanalı 
(Baştarafı 1 inci SalıiCede) 

- Bu devrede uzak şarkta gereği gibi 
mukabele edemiycceğimiz l}ir hücum 
tehlikesi :kar§ısında bulunduk. Kuvveti
miz arttıkça Çin milletine ve onun bü· 
yük lideri Mareşal Çankay Şcke dostlu
ğumuzu arttırdık. Avrupada büyük bir 
kayıbımız vardı. Fakat uzak §arkta pat
lıyan fırtınayı:ı karşı koymak için her 
şeyi yaptık. 

Yeni tehlikeyi küçümsememek luzım
dır. lngilice konuşan dünya endüstrisini 
yoluna koyuncaya kadar işçilerimizden 
dııha büyük bir gayret isteriz. 

Londra, 9 (A.A) - lngiliz gazete
lerinin bir çoğu baş makalelerinde do
ğudaki harp hasabiyle Amerikan yardı
mının zaruri olarak bir azalma kayde
deceğini yazıyorlar. 

Taymis diyor ki: 
cMüttefikimiz yenilmez bir kuvvete 

maliktir. Muzaffer olacağına ~phe yok 
tur. Fakat hayale kapılmamak lazımdır. 
Şimdi biz bir müddet için az yardım 
göreceğiz, bunun için daha çok çalıt
mak lazımdır.> 

Deyli Meyi: 
cSaliıhiyetli mnhfilleren bildirildiği

ne göre ingiftere bir müddet kendi is
tihsalabna cüvenmek zorundıı kalacak
tır.> Diyor. 
olman ve ruslara göre 

va akını yapılmıştır. Hücum on dakika 
sürmüştilr. Havn meydanı ve radyo is
tasyonları bombardunnn edilmiştir. 

Londnı, 9 (A.A) - Deyli Meyi ga
zetesi, Amerika bahriyesinin eski genel 
kurmay btı§ktı.nı amiral Sterlinin bir ya
zısını nııklediyor. Amirııl bu yazl.!ında 
diyor ki: 

cllk hamleyi japonlıır yaptıklan için 
bize karşı daha elverişli durumdadırlar. 
Bir müddet için müdafaa durumunda 
bulunacı:ığız. Pasifik Amerikan filosu
nun Manillayı üs olarak kullanarak Sin
gapura gitmesi mümkündür. Fakat daha 
evvel bombardıman tayyareleri gönder 
mele lAzımdır. Çünkü zafer hava üstün
lüğünü alan tarafta kalacakbr ... 

mı 

Pasifikte 
ro 

K~av ası •. ~ 
---·---(Bnştnrah 1 inci Sahifede) 

Şa~ anı dikkat değil midir ki Pasifik 
harbinin de ilk safhası bir petrol kav· 
gasını andınnaktndır. Almanlar için 
Kafünsya petrolleri doğu seferinin nasıl 
başlıca hedefini teşkil ediyorsa Japon· 
lar için de Hollanda Hindistnru nyni de· 
ğeri taşımaktadır. Alman1ar Rus muka
vemetini kırnmndıklarından Kafkasya· 
ya \'aramnınışlnrdır. Japonların bu hu
susta daha tnlili olacnklan zancdilcmcı. 

EVKE İ G.N 

Alman ve ~ov yetlere 

göre harp vaziyeti 
(Baştnrafı 1 inci Sahifede) 

çok mcsl.-fuı noktalardan kovmuş, Al
manlara ağır zayiat verdirilmiştir. 

'l ilkkfınunda 44 düşman tayyaresi 
düşürülmüştür. Bizim kayıbunız on blr 
tayyaredir. 

Knrndenizde dört bin tonluk bir düş
man nakliye gemisi babnlmıştır. 

ALMAN ZAYİATI 
Moskova, 9 (A.A) - •Pravdaı gnzc

tesinin bildirdiğine göre beş aylık harp 
esnasında Alınanlar ölü ve yaralı ola
rak Rusyada altı milyon insan kaybet
mişlerdir. Bundan başka 15 bin tnnk, 
13 bin tayyare, 19 bin top ve büyük sa
yıda otomatik silah m kaybetmişlerdir .. 

ALMAN 'fEBLİ{;i 
Bcrlin, 9 (A.A) - Alman resmi teb

liği : Doğu cephesinde mevzii hareket· 
lerden başka bir şey olmamıştır. 

CENUP CEPHESİl'lı'DE 
Bcrlin, 9 (A.A) - D. N. B. ajansına 

göre Sovyet piyadesi cenup cephesinde 
Alrnnn mevzilerinde bir gedik açmnğa 
muvaffak olmuştur. Gedik kapatılmış 
Ve Alman kıtaları çevirdikleri bir Rus 
taburunu imha etmişlerdir. 
LENİNGRADDA 
Berlin, 9 (A.A) - Bolşevik latalaı::ı 

Leningrad muhasara cephesindeki Al
man mevzilerine vcniden hücum etmiş
tir. Topçu atf'~iyle ve b!r çok tanklarla 
yapılnn bu hücumclıı düşman çok ağır 
kayıplara uğrruruş, muharebe meydn
nında tahrip edilmiş 11 tank bırakarak 
geri çekilmek zorunda kalmışbr. 

MOSKOV ADA SOVYETLER 
HAKJM 
Stokholm, 9 (AA) -- Tula müstes

na olmak üzere Moskova cephesindeki 
harck&t daha ziyade Sovyetlcrin lehin
de görünüyor. 

Kalenin civarında Almanlar tehdit 
altındadırlar; Almanlar burada Rusla
rın çıkış teşebbüsünde bulunduklarını 
bildirmişlerdir. Fakat bu hareketi püs
kürtüp püskürtmediklerini söylememit
lerdir.Bu bölge le Almanlar demir yo
luna doğru fa'Z.la ilerledikleri için tecrit 
edilmek tehlikesine mnruz kalmışlardır. 

CENUPTA ALMANLAR 
CEKtLtYORLAR 
Cenuptn Almnn kuvvetlerinin Mari

yola doğru toplanmakta oldukları bil
dirilmiştir. Berlinin bu itirafı. sol yan
larına yapılan izaç harekatından ileri 
gelmiş olsa gerektir. Rus hava kuvvet
leri Fon Klaryk ordusunu izaç etmekte
dir ve bu sebeple Alman imdat kıtnla
rının hareket im'kunlan çok tahdit 
edilmiştir. 

Berlin haberleri, dikkati şark cephe
sinden çekebilmek için japon muvaf
fakıyetlerinden bahsetmektediT. 

B. uzvelt bugün mü· 
h;m bir nutuk 

sö vUyecek 
(Bnştnrnfı 1 inci Sahifede) 

TARtHI KARAR VERtLtRKEN 
Vaşington, 9 (A.A) - Mümessiller 

meclisi Jnponyaya hı:ırp ilanını bir reye 
karşı 388 reyle tıısvip etmiştir. Muhalif 
reyi veren, bir kadın mebustur. Bu meb· 
us 191 7 de dahi harp karan aleyhinde 
bulunmuştur . Reis Ruzvelt nutkunu 
söylerken bütün meclis kendisini hara
retle alkışlamak için ayağı:ı kalkbğı za
man yalnaz bir cümhuriyetçi mebus ye
rinden kalkmamıştır. 

LtNDBERG DE 
HARP TARAFTARI 
Vaşington. 9 (A.A) - Japonya ile 

harp ilan edildiği güne kadar infiratçı
lann en harnretlisi olan albay Lindberg 
dün gazetecilere a~ğıdaki beyanatta 
bulunmuştur: 

c- Artık infirııtçılık mevzuu bahso
lamaz. Bize silahla hücum edilmiştir. 
Mütearrızlarn silahla karşı koyacağız > 

Buenos Ayres, D (A.A) - Arjantin 
lıükümeti Büyük Britnnra ve Birleşik 
Ameriknnın Japonyada ve Japonyaya il
hak edilen topraklarda menfaatlerini 
bakmnğı kabul etmiştir. 

~---------- ,,,,.,,,,.,, ________ _ 
Finlandiya, Romanya 

ve Macaristana bir 
ilanı harp daha 

Pretorya, 9 (A.A) - Cenubi Afrika 
birliği Finiuıdiya ile Romanya ve Ma
caristana harp nan etmiştir. 



Japonlara gfJre lngilizlere aare r·iiiiAiAUD-Yiiü·ı 
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B•• t•• h• 1 si di.l§tlrillm~ Singapur 9 (A.A) Mal ., ........... _ ........... . 
U Uft ze lr ere Tokyo, 1 (A.A) -Bu abalı nepedl- uzak cenubuna da bir~ hare~-;: 7.30 Pqram ve melnleket mt ayan. 

h
• len nsml bJr teblilde fimdiye kadar pıldığına ve Singapura hilcum teşebbü· '1.33 Müzik pl. 7.45 Ajans haberleri 8.00 

P8DZe Jr ~iç ~ir dli§man tayyaresinin. ~apc;>n~a silnde buhmuldujuna dair Alman ve Müzik pl 8.15 Evin saati 8.30- 8.45 lltı-
Uzermde uçmam11 olduğu bildirilmıştir · Japon kaynaklanndan verilen haberler zilt pl. 12.30 Proaram ve memleket a-

---• . Tokyo, 1 (A.A) . - Ma1!i~la koyunda asılsmbr. at ayan 12.33 Milzik : HJcazkAr mab-
Pek eski zamanlarda, Pontos kralı hır Amerikan naklıye ge~.1 ~tıı:1lllllJ- ŞİDDETLi ÇARPIŞMALAR mından şarkılar 12.45 Ajana haberleri.. 

Milıridat'm h!klyeslni bilirsiniz: Kendi tır. 350. kifl1lk mUretteba~ olmüştür. Singapur, 9 (A.A) - İngiliz uzak şark 13.00 MOzik : Muhtelif prla ve türküler 

Gizil çiçek 
Ecsacı Kem•l K. Ak

taı'ın en •on eaeri 
(AltııarlJa) lmh4w elM n

JdW sevlr, lllll9t, '-'aıf hep Wr ....ı. 

Hildl .E.czanui 

aarayındaki adamlannın entrikalarından ya= h=~e~=bu 1:J:'b: tebli~ : Malayanın §ima1inde şiddeti: 13.30 - 14.00 Müzik pl 18.00 Pıogram w 
korkan ve 'bir gün kendis1nin bir uhıı-. radald mevcudun yUzcle altmışmı kay- çarpışmalaT olmuştur. Vaziyet hAlA ka- memleket saat ayan 18.03 Müzik: Rad
le öel~ilrillebileceii~. d~e~ bum.ır:: betmiştir. Şimdi bu sularda iki dritnot. nşıktır:. ~ takviye kıtalan bugün yo dans orkestrası 18.25 Konuşma <Dit 
~li otların hepsıru bırer bırer bir tayyare gemisi ve on bin tonilitoluk harp bölgesme Varmlf olacaktır. Politika hadiaeleri)- 18.45 Radyo Çocuk 

~ft~~~~~~~6~~~-~J~~~~~~~~~~~"~-----------~------------' nıuştu. •• Tmh denilen büyük masal fikteki Amerikan harp gemilerinbı ilha- ınağa muvaffak olmuşlardır. Katabahru Ajans haberleri 19.45 Serbest 10 Dakl- ' 
dolru söyltıyorsa, her tOrltl zehire kar- kı halinde dahi bu filo ancak 14 dritno- tayyare meydanını elde etmek için ya- ka 19.55 Müzik : Karışık §81'kı ve tiirldl-
11 fel'betlenmiş olan bu adamın nihayet tu, 10 ağır kruvazörü ve c tayyare ge- pılan çarp1pnal•r bUhasq gece şiddetli ler 20.15 Radyo gaet.esl 20.'5 Milzfk : 
kendi kendisini öldUrmek istediği vakit. misini ihtiva edecektir olmuştur. Bir halk tilrkGsll ~ Baftmna 
--.ıııu yerine btlreblJecek hiç bir Japon hava kuvvetleri Flipinlerde Sinppur, 9 (A.A) - Japonlar Kata- tUrldlsU.. 21.00 Ziraat takvimi 21.10 Jm. 
zehir bulamadığından, kendisini kölele· Luzon adasının §imalinde Amerikan or- bahru tayyare meydanı istikametinde zlk : Fasıl heyeti 21.30 Kon\ql!Ul (Sallık 
rinden birine kılınçla öldürtmüş oldu- dusunun umumi kararglhı olan Stot hareketlerine devam etmektedirler. saati •• ) 21.45 MUzlk : ~ 
tunu rivayet eder.. Senbour kalesine hücum etmiş, tayya- SİNGAPUBA eOCVMLAB bandosu 2Z.30 Memleket mt çan. 

Bayle, her tarın zehire panzel>ir ola· re meydanına ciddl hasar vermiş ve Japon hava kuvvetleri gece iki defa Ajans haberleri, borsalar, fiatleri 22.'5 
lıiıec:ek şey!n ne olduğunu, o vakitten- benzin depolarını yak:mlftır. S!ngapura hucum etmişlerdir. Hava mü- MOzlk pt 22.55 - 23.00 YarmJd program 
beri merak ederlerdi. Bazıları evrensel JAPON TEBI.JQt dafaası şiddetli mukabelede bulunmuş- ve :kapamf.. 
bir panzehir bulunabileceğine ihtimal Tokyo, 9 (A.A) - Japon tebliği: Ja- tur. Bu sabah (Dtln sabah) erkenden mİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİi 
ftremedilderinden, Mihridat'm keneli- pon kıtalannın fimdi Singapura hUcum Singapura yenlqen hava hUcumu yapıl- ~ 
lhı1 yalnız bir panzehirle değil, her tür- ettikleri bildiriliyor. japon hava kuvvet- mıştır. Sablık lokanta 
IU zebire kup ayrı bir panzehirle şer- leri Malezyadaki d(lşman ilslerlne hU- Britanya hava kuvvetleri çıkq nokta-
\etlemlt oldutunu iddia ederlerdi... t-um ederek bir çok tayyare tahrip et- lannda dUşman naldiyatmı ve kıtaları- BlriDd Beyler 10k•lmM ' nu-
Blr adamın canı ne kadar tatlı olsa, her mlştir. nı aen1' öJçGde bomba1nwkta devam maralı cBeyler Lokant&ll> blltUD 
tilrlU zehire karşı ayrı bir panzehir- StY AMiN ediyorlar. mopmıllltiyle icara verilecek veya 
anyecak kadar sabırlı insan bulundu- MERKEZiNE GlRDlLER ÇIKARMA llABEKETLEBİNtN içindeki eva devren utWaktır. 
luna da herkes ~.... Tokyo, ~ (A.A) 7 'l'.aylan~daki japon T~ tateyenlerln: 13/!Ikklnun/19'1 

Halbuki Pontos kralının ist!'diği gibi ~talan diln saat yırmıden bır az sonra Singapur, 9 (A.A) - Dilnkii İngiliz Cumartesi g0nll 188t 14 den Jtlba-
her tiirlU bire karşı koyabilecek tek Sıyamm hUkUmet merkezi olan Banko- tebliii : Paartesl ıec:e yarısından sonra ren lokantaya milracaatlan riCI 
bir -e ~ mevcut olduju b lirmJtlerc1ir saat bir buçukta harp &emileri himaye- olunur. Telefon: 29'15 
limdl an1qı1ıyor Mlhridat' bu çareyi Tokyo, 9 (A.A) - Donanmamıza sinde beş ticaret gemisi Kelamran ır-lil-••••••••••llli 
0 ftklt k~ oldulu .; zannedile- mensup birlikler Mi~vay adalarmı bom- mağı doğusuna asker çıkarmıştır. Kata-
mezse de bundan sonraki insanlar artık bardıman etmıflerdir. Hanprlarda ve! bahru tayyare meydmu cinrmda şid- Baaa 11NB1702'. 

' J--1.'ardır benzlo depolarmda yangınlar çıkarıl- detli ~ olmuştur. Bira soma 
lllhlrlenmelcten ko.nuua,y---.. • ınıştır. 10 Ja n ticaret gemisinin 10 mil daha ZONGULDAKTA HAVZA BAi 
bil~~-zebirıe:m=bi1iJ 01:'~ Tokyo, 9 (A.~) - Saygondan Dömei cenuı: bir noktaya asker ~ HEKDIUt.tNDEN ı. 

uqsa.uw. C vl • u Ajansına bildiriliyor: bildiriJmletlr t..,m. ._............. ta - Sallık tef)d)lb merkez butanMll 
dOııyada pek ziyade yayılmıştır .• ~ Singapur radyosuna göre japoıı kuv- ıal'llıell ....;... 4111..-• ~ Kandilli hutaneel ile Oziilmez. KUbDi 
t.ne, yemlflerde bulun~ J!boydan vetleri Britanya ~uvvetlerlne raimeb ,......._ ~. Ba • Ud ıe- Gelik dispameri ve kes,. mhJ.at tetklll• 
~ ~~!--birıım:en hepsi o MalkararezyankmBmri~~lifkunoktalaretl ~ asker ml7• isabetler olım•ştm. Sut...._ Denek Butln ft Ereili dlapan....ı.t 
-.-- - UIQ'Y-™ çı a --.,a vv erme amı- ~ pmlleri çıbNıJdan askerleri için 8 ecDCa ünecalmr. . 
.ıtamlni kendi bDc1l1eriDe ~~~ rm ve muvaffakıyetli hu.cwnJar yapmıf- bırakank Pmale dolra maJrl..,...Jar. Merbs M.tanesinla ticntl 150 ~ 
Onun kbnyaca terkibi bile ~ !ardır. dır ierlerinla ticntl 120 Bradlr. 
tir. Kmnm biberden yapma c vıtami- tNQn.m.m ~t SIYA_MD~ ıita NOKTADA iMHA BDILDtr.n Tallpleda 15/12/941 ...... kadar 
lal çıkardıluıdan dolayı, Macaristanlı Japon kuvvetlerı Malezyadaki tngillz Kanıa çdmnJlm .ıı.,.... admderi Zoapldakta Hana bat hekfmllil• 
Bent • GlyBqi adında bir ilim adamına kıtalarına, bu kıtalar cenup Taylandmı kara 1ata1anam tanfmdan __.. edil mtirecaatlan. 5229 (25'8) 
Nobel mflldfwh verilmiş oldutunu da istilaya bqladıklan aırada hücum et- --...ı.. .:r- • 
elbette duymuşsunuzdur. mişlerdir. ....-. -------------• 

Bu vitaminin, iskarbUt denilen pek Singapur radyosu Malezyada lngllir BONO KONGTA '1~~~,.c::,ııaııı~~~~ıa.ıc~~~v 
fena bir hastalıktan korunmak için. mş. ve japon kıtalan arasında fiddetll mil- Hong Kong, 9 (A.A) -Müdafaa pll- Mu··İl-ı·m ilanA 
lerin ... kemllderln aal1am lrahnatn için sad@me olduğunu da bildiriyor. m memnuniyet verici tarzda tatbik edil- n 
Jilpwnlu o1dulu aten bllln1ne de. c vıp, 9 (A.A) _ lngillz radyosuna gö- me~. Bir bava hücumu esnasında 
witaminlnde 

0 
bOyUk iyiliklel'den başka, re dün Havai açıklarında japonlar tara- şehre bır kaç bomba dUşmtış ile de ha

Dbirlere panuhlr olmak fazileti de bu- fından batırılan Amerikan tayyaıe gemi- sar Ve insanca zayiat azdır. DOşnan tay-
lundulu meydana ~ si Dangles adındaki gemidir. yareler!, tayyare karşı koyma toplan. 

Bu umanda, ve1aa. 'bir kİımeyı malı- . = ateşi altına girer girmez daiılmış-
sus zehirlemek Adeti yoktur. Sokrat gelen bir illçta:n, meselA meşhur sıtma stNGAPURDAK.t JAPONLAR 
tua.ofu, eski amaMa Yunanhlann ilAcı kininden pek az bile olsa, abnca MEVKUF 
baldıran otu ile zehirlemiş olduklan derhel ze~lemniş gibi hastalanır. Şanghay, 9 (A.A) _ Singapur hUkil-
rivayet ohmur. Yeni zamanlarda hiç Bu zehirlenmelerin hepsinin, vilcutta . s· daki lOOO kada f 
L.ı_ __ fil "'-- mahsus bir h' 1 ··ı C '&--ı-ı-- L-lkl·ıı.ı-d il . ldiıw meti, ıngapur r apon 
1U1D1M1 ozoauua, ze ır e o - VIMUwıl.Ulll eaaı ıpu en en ge ıı;• t b tevkif ettirmiştir 
dGnnele deleri olacak kadar önemli şimdi anlaşılıyor. Sebebi de pek iyi izah e J~NYANIN Yt'YECMt 
ldtlJerdeB saymaz. .. O derecede önemli ediliyor. İnsanı zehirlenmekten kurla· VE PETROL"O 
olanları bu dünyadan kaldırmayı lüzum.. ran bafhca "UZUVlan bradlerile bab- Landra. 9 (A.4) _ Ta,ym.ia p.ıeteai 
lu glnn1mte ~ c .. 1»- wkl t:IB lı f rW:t ..... Pdlf- BU ı.11 ı 6ı l11J••' •ıı.n111•4ıliô 
lur1arsa tabanca De. .,.._ olmulana uzuvlmil lnSam ~kten koru- mlfllr Jd· ıu.:ı~oııı::ıı.c~~~c::>e~~ı<:>-<:>ıııı~~ 
cehennem makinesiyle aızu]anm yerine yabUmeleri onJarm hGcrelerfnde o vita- c.T....,.qlllUD 2 • 3 wıelik 'lyealıll 
aetirirler ... Onun için bu zamanda mah- minclen buhmmamna "alJvlır. varclır-. PetrolO. ile ancak 15 ayhkdır. 
1m zehlr1enmekten korkan bulunmaz. C vitamlnl flmd1 hazır dlq Jwıltnde Japonyada nikel, ve dilet' mld-Jer Rl'o 

J'abt, buna karşılık, kaza eseri olarak bulunur. Hekimler lüzum gardtlkieri dır, fakat umumiyet itibariyle japcmp
zel:ı.irlemDele nada mrada lfltOlr. Bir ftkit. aehlrJemnenln &ıilnfl almak için da her py pek mahduttur_. 
de "1erlnbı icabı olarak ellerile zehirli o Ul~ prınga ederler .• Fakat herke
maddelerl tutmıya yahut zehirli duman- lin C vifamlnfnl yiyeceklerinden alarak, 
ı.r teneffOlı ederek çaJıpıya mecbur her tftrlU kmlara brp şerbetn bulun
olanlar vardır. Bölelerl zehlrlemneden malt •• 'VUcudunda o vitaminden da
Wef o1ıuzı.,. da. zehfr1erln tesirinden ima bol bol bulundurması pek gllç de-

Borsa 
haylice nbatm& oharlar. llldlr .. 

BeklmlMln dit olarak kuJland•Jd.ı Kmnm biberi, C vitamini hazinesi .. , 
-ımli maddelerin 'bir kimseyi telef et- olduiundan dolayı Nobel mtıklfatı ka- 1187: ~ ~ 
nıes1 pek nadir olmakla beraber, en M"'IHI dlJe. çokça yemek pek aa olur· 118119 U u!.ı -~ 
fQdah ft - Jllzumhı. daç18rclaa bal• .. bu mevs1ınd9 JaJume, karnabahar, m 7SAUM 48 
ı..- mhlrlılme a1ln:ietJedM •bep .,.ıpm, ~ turpu pek deierll birer No. 7 
oJdukJan vardır- M-1', kötCl U. C vitamini b::vnalıdır. Yeşil bs'ber JAb- No. 8 4'1 
tahlm pek iyi devresi ~.3-neo-bir ~ birleşerek tuqu olunca ildsjnın ::· J : 
..tvar181l IUcının, şurada ~ · umum verecekleri C vitamini berebt1i N • U 56 
·ld JdPyl birden bire gatllrU.verdlll. olur. 0

•8 Siyah ~lar 30 32 
arada l11'8da ifitillr... En yeni ve pek o mübarek c vitamini hep te acayip 2 Baakı (İnhisarlar 31 sı 
delerli boyalı 1lAçlarm da bazı Jdmae- kokulu şeyler içinde saklannuf diye y(l- 25 Reza1a A. Mayda '3 50 43 50 
Jaıde r.ehlrllame alametlerine sebep zOnUzil bUl'UŞturursamz bol bol porta. 
oldukları vardır. kal. mandarina yersiniz, onların vere- INcla 

Bunlardan 1-fb, buı kimseler ~ cekleri C vltamlnl de bereketlidir, fakat 420 inhisar 18 
veya bu yemekten. yiylnce zehirlenmış portakalın kabuğunda o vitamin daha 228 İncir ihracat 22 
gibi olurlar, kim1sl yumurta yiyemez, çoktur. Ekşi limonu da herkes, 8f yireıı 8 B. j. Franko 19 

1'1 
23 
19 

kimili balık yiyemez, klmlsl de çilek bayanlar gibi, yiyebilseydi... ~ kilo '7.-~ .. -a. 89 
\.ae1.a1......... k' • ÇjVVVV ._,,._.,,. .... • yiyemez ... KJmisl de, ._,......._. pe ıyı G. A. 126 Kental Palamut 590 '150 

UMUMUN ISTE(;JLE 

BINBiRİNCI GECE 

iz....,. Y~etlnden: 

VEILK DD'A 

AllA.N•IZ 
llCICADBLB 

SEANSLAR : 11 it !.15-5.15 
8.15 .. Cmaerfell, p_. l.3t DA.. 

Müddeti 9/12 /941 tarihinde bitmekte olan muaddel benzin talıdldi hak
kındaki karana ayni aular daireaincie bu tarihten itibaren bir ay daha tem
dit olunduiu ,;ıhek ticaret veWetlnden alınan 5/12/941 tarih ve 17559 
telsrafname ile teblli buyrulmuı olduiundan keyfiyet illn olunur. 

5234 (2546) 

ZARia 
35 ton Bakla 

138 Ton Susmn 
M çuwlSU19m 

DCIZBLl'llB 
Gazetemizin dUnkü tarih n 11041 

nmaanW nu.ba•nm ilçfinc6 eahiEe.l be
tinci sütunu 'bqında nqredilen Kapcl.. 
11 ceza haldmliii illnınuı 16 ncı atmn
da )'azUan teminat miktarının 5000 lira 
olarak g6aterilmeal icap ederken tertip 
hataaı olarak 50,000 denmittir. Keyfi
yet tuhilı olunur. (5232) 

IZMlll 8EI mtn'.SINDEN ı 

KUlt&rpark lmür enternuyonal fuan 
hakkında muhtelif zamanlarda muhtelif 
kimseler tarafmdan .Bylenen nutuldann 
kitap halinde ve 200 adet olmak 6zere 
tabı ve ihzan yazı tf1eri m6diirliii6ndeki 
prtn•meal ~· açık elrafltmeye ko-

--------------------------- nulmuttur. Muhammen 'bedeli 400 lira 
jzftdp fnllbaPlaP Bcq M8daP ...... en : muvakkat teminab 30 liradır. 

Eb•ad ve enafı aeaiıda yazılı 100 metre mlbbı beyaz çam (köknar) Tallplerba teminab it bıuıbmaa ,.ab-
aandıklık kereate pazarlıkla aabn almacak.br. rarak makbuzlarile ihale tarlhl olan 

Kereatenin beher metre mika'bmın muhammen bedeli (80) muvakkat 12/12/941 cuma sGn6 aaat 16 da _.. 
tminab ( 600) liradır. cümene mllracaatlan. 

Sartnameal levazım pemizde sSrllle'bllir. 30 2 6 1 O 5060 (249S) 
lateklilerln 12/12/941 tarihine mtlaadlf cuma dnU •at on birde .,_. * 

mildUrlfliilmlizdeld ko~:r.ıfLelmeleri llln olunur. Belediyemizin varidat ..m.lnde açık 
Kalınhk · Bo,. Metre mlk"aba olaa memuriyetlere mu..ıLab ile me-

MDtlm antim Seantll Adet mur ahnacaimdan orta mektep JDeDlll-

1,2 x 
1,2 x 
1.2 x 
2 x 

HX 
25 x 
20 x 
6X 

61,5 
37,S 
S7,5 
27.5 

16000 
16000 

32000 
32000 

wa 

---- 1anaclan ukerlik 8B hlzmedal bitinalt 
olanlum 12/ 12/941 tarihine mu.dlf 
caaut. sWI ...a 9 da ,.apt)enk oJeD _... ......................... = ....................... 
1111Rı11t1'ın .. 1 e ~~ 

Banalnanın~8 
BuSütKre111C111 
usulü sayesin• 
50 yaıındaki birc;ok 
kadınlar ancak 30 
yaılar1nda görüne-

ceklerdir. 

Oklarla iıaret edilen 
yerlere tatbik ediniz. 
Sonra da bütün yüz 

ve boynunuza 
sürünUz. 

8 ""lllDUI. eolmut ,,. llV181D&t bir 
cOdl. tuellıJlp .-c1.......... .. 

....... 1lult 6lr .at 
Önee .......___ U. laaa etttıl&e 

- - ~ IQI IEnmallJe ... IDlkdar ,.... •mrtımlt ~ 
~ .. .... ~ mllU ... 
IOt kıw:uaa Dhe edlDla, Bu ..._ 
etJd•n•11 .,._ .. - w... laand
~ ........ '* .-clll " lılr ....... ..... 

Bir ............ llDCI* ...___, 
nama aubaıul .. lıdaml ıctD • 
b ... uau1Q tatili ....... " ~ 
da clm•me nlmeD flDC bdm ıole 
laini~ lnrıın• da bu.._. ........ ..., ~ ...... 
•• ...,.,... .. IDDıılll'da = 
beraber pabalva ... obar (~ 
-.. rmttekl TalWıııD ~ =--~Mın:ı:;.,.hmelr ile-= 
kNDla .. ııeuaur. Bu -- .... ............................. 
61d?r. ....... • ..,. ..... ' ............ ..... 
..... illa .... ..... .. ildir • 

S.t11 
No. 

....... _ ..... : 
1041 Udncl bnatlna M. Ka7Mri ao. 1754 ada 18 

panel 219, 7S. M.M. l>dl No. ana 
1042 ikinci braatlaa M. A1aancü '" KQWeri eo. 1754 .da 

14 pal'MI 275 M.M. bill ao. ara 
104J ildacl karantina M. Aı...cak eo.. l 7S4 ada 12 

...- 274 M.M. MJl no. .... 
1044 8dncl bradna M. Mulaclee yol eo. 17S4 ada 11 

panel 189 M. M. bili no. ana 
1045 Wnel braatlna M. Mahclee yol eo. 1754 ada 10 panel 

200 M. M. l>lll ....... 
1046 ikimi kuaadna M. Mubcl• yol -. 1754 ada 9 

-- 194.ıs M.M. bill DO. --
1047 lldncl bftftdna M. MalMLıe yol eo. 1754 ada 8 

panel 199,25 M. M. bJll Da. --
1048 KöprU M. Emlnhey - Letafet • Selılt Nama eo. 8JO ada 

10 panel 348,50 M. M. hUl DO. ana 
1049 Köprü M. Emlnbe,. - Letafet - Seldt Huna .... 8'° ada 

6 panel 263.50 M.M. bfJl no. ana 
1050 K8pril M. Emlnbe,. Sehlr Nazma eo. 830 ada 9 

panel 2J4,7S M. M. Mil DO. ..... 

ıos ı KlprG M. Fmlnbey teMt Nam eobk 830 ada 
5 panel 24J.59 M.M. inil DO. ..... 

1052 Bomova ldlçGk cami M. Anlan sruller eo. 191 M.M. 
nmt..U 7 taJ No.la hane w )'U'llD • lcayUMa 

105J Klpril M. ln&dl 1736 ada 1 panel 225.75 M.M. 
bil& no. .... 

1054 N.W ... kiri Olta lmUtb-an M. J90 M.M. 5/792 

1055 =:.~t&;&-orta ~ M. 1099 M.M. 54 

~----1056 Nubd... k&Jil Y-'kele clftrı 3168 M.M. 2/2'5 
ku..No. ana 

1057 Klprtl M. 'llbkoila 80kek 17J6 ada 3 panel 
204.25 M. M. l:atla-. .... 

.... 00 

60 00 

60 00 

38 00 

40 00 

39 00 

40 00 

80 00 

5J 00 
,. 00 

50 00 

32' 00 ,. ,. 
J9 00 

109 00 

noo 
il .. 

1 OS8 GcGnctl k.mt8t M. .... .,. - .._ • ...bk 66S 
5 panel 13796.50 M.M. ---- -- 1 J79 60 

1059 Klpdl M. ı.w. 1736 ada 2 panel 232 M.M. blll no. ana 58 00 
1060 lldm:l bnatlna AJ.ancü ao. 352 ada 9 DUMl 

260025 M. M. bJll DO. UM S2 00 
1061 birinci Tepec:.ik M. 1211 lncl yemied eobk 56.46 

M.M. 11 taj numarala ana 39 5J 
Yabnda yum emnlia petİn para ile mf111dyetleri 5/12/941 tarihtnUD 

ltlbarm 17 sin müddetle mGzayedeye konulmuttur. lb.Werl 22/ 12/941 
tarlld... mO..dif puarteel trBnO uat 14 tedlr. 

TaJlplertn muham=• -.wı.t a.dnd• " 7,5 clepollto akoeai ,.._,. 
nk ~ mesktrde mll1t emWc mldiirl6ilnde milteee»U eatll komt.yo. 
nuna mUracaatlan U&n olunur. S2S4 (2543) 

SODA "Berk" :, ... 
K111'V AIJl'DIDAKI DŞb. aı•anJ (8 B a & ) IBldMll 

ntJrKAT D>bdz.:.. 

.................................................................................. ---ı 
l.. __ !:?.!!!'!!.!?.!~!.!. .. !.~!.~!:!!!!!!'!!l _ _J 

1 - Devlet Demir :rollan hea'bına Avrupac:la tab.il drmek lure ....._ 
baka ile (20) talebe ahnacakbr. Bunludan 10 u y6bek m8henclia mekteP-
1.me mUtebaklal ele mUlıendt. mekteplerine (Technlbm'Jara) ~ 
lir. 

2 - Ylbek mühenc:lt. mektepleriae aöDcled1ecek al.be fea k+ M 
1'etkmlt n oltrunluk cliplome-ı abalt n.. ....ı.n ... -ahn. ~ 
ra &anderilecekler de aaıı" at ob1lan mezan1an ara..dan eedlecektlr. 

3 - Talebenin bir bmı (makine) bir bau da (elektrik) b~ llYnla
CÜbr. Gerek y6bek mGlamcllallk ft aerek mllbenclı.lik tab.iline talip oluı.r 
haql 'bruıtma Qrl]mak btedikJerbal dilekçeJerinde blldirecekl.dir. 

4 - Maultaka bndhanlanna aireceklerin aeaiadaki eeraitl balz olmalara 
l•a-aı 

a) 'l'llrkl7e COmhutf,yetl tal>ifyetinden olmak. 
b) Tlhk olmak. 
e) Bulatlcı hutalıklarla mal6l olmamak. aaibiı tam olmak. 
d) iyi ahllk ve bal -.hlhi olmak. 
•) 18 yqmı bitlnnlt. 25 yqmı •eçmemif olmak. 

5 -Talipt. 22/12/9.fl tarihine kadar. bir dilekee ile aeaildakl •akam. 
Jara müracaat .............. 

Anbıada ı Dnlet demir vollan n Blun1an Wetme -
midGrlUill 

Hayc:larpaeada ı 1. leletme midürlüifine 
Slrkeeide ı 9. Wetme m6dlrlililne 
Balıkalrde ı 3. Wetme mGcllrliiiGne 
K~de ı 4. Wetme mlclürl6i1De 
Malaıyada ı S. ı.letm• miid&rlüiine 
Adanada ı 6. Wetme m6dtırlüiine 
Afyonda • ı 7. ı.letme miicliirliliGn• 
lzmlrde ı 8. Wetme mildUrl&ilne 
Enurumcla ı 1 O. illetme mUd6rl6iBne 

6- Tallpleıtn madde 5 • de dbolunaa makamlara mlnıcaat ecl....k C6-
lekçelerlne Wttlrecelderl Yeealk. mlaabab eart1an •• diler h-t JııeW-
cla keaclllerl... ..rtlelcek matbu tzahNmen vukuf ~da etmelal .,.. ..ı.a.;. 
lı&1erlni ona a5re ~ 11znndD'. 

7-lmtlha 14/1/942 tarihinde Anbnda deYlet d~ oer ...._ ..... ,....... 
8 - U.. m m•W Werde -....-. cel>ir. •••111o r P ıla•t, illi. 

....,._ ,..._ n ....W dlWea -.'at ob1'a ........ a wilıt aW ,.a; 
tGa'nırb..._ ... ....,.,,.._. .. .._ ... , ........... ~ 

(.,. ' •• , ... {21,Jh 
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Japonların Singapuru 
almaları imkinsızdır 

Japon ya ya karşı lngiliz • Amerikan hare
ketleri bir kaç güne kadar ba,lı vacakttr 

Ja!fonların Malezyaya asker çıkarabilmeleı'i· 
r:·:ı sebeb· .. irm~u1ya hıuhıdunda çar

pışmalar y a?an gibi .. 
R<ıdJ. o gazetesine göre uz.ak doğuda FiUPJN ADALARINDA 

çok geniııı bir sahada muhtelif istikamet
te ve noktalarda kara, hava ve dı:-niz.
dı-n taarruz. harekatına girişmiş olan ja
ponlcr, ilk teşebbüste bazı muvaffakı
yetler elde tmiş gibi görünüyorlar. Ma
lczynya çıkarılan japon kuvvtleriyle ln
giliz. kuvvetleri arasında çok §iddctli 
muharebeler olmaktadır. Mnlezyanın 
Sinstapurdan itibaren şimale doğru olan 
doğu sahilleri takriben 800 kilometre
dir. Bu uzun sahilin her noktasında İn
gilizler için kuvvet bulundurmağa im
kan yoktur. Bundan dolayıdır ki japon
Jcır bu çıkarma hareketlerinde muvaffak 
oluvorlar. 

Şimdiye kadar Malczyanın doğu sa
hillerinde her haDgi bir deniz muhare
besi vuku bulduğu hakkında bir haber 
gelmemiştir. Hakiki durum bilinme
mekle beraber, her halde lngiliz deniz 
kuvvetlerinin elverişli bir durumda ol
madıkları anlaşılıyor. Şinıdiki goruşe 
sı:öre lngiltere bu hareketleri ka.ra ve 
hava kuvvetleriyle önlemeğe çalışacak
tır. Diğer taraftan japonlar Sivamla an
laştıklan için bu taraftan da Malezyaya 
yürüyorlar. Bununla beraber japonlar 
bütün Malezya yanm adasını işs.?al etse 
dahi, Sinf(apur müstahkem mevkii ken
disini harbin ııonuna kadar müdafan ede 
bilecektir. 

SiYAM - BiRMANY A 
HUDUDUNDA 
Japonya bir taraftan da Birınanya 

üzerine büyük kuvvetler sevketmiştir. 
Siyam - Birmanya hududunda da lngi
lizlerin japonlarla harbe tutuşacakları 
anlaşılıyor. 

Muhtelif kaynaklarn göre jnponlar 
Filipin adalnnnın bir çok ııoktnlarına 
kuvvet çıkarmışlar, Manil1aya yakın ve 
stratejik ehemmiyeti haiz. bir ada)U iş
gal etmişlerdir. Japonların b~inci kol 
ımycsinde bu hareketlerde mm·affak ol
dukl-.rı söylenmektedir. 

iNGILiZ - AMERiKAN 
HAZIRLI el 
Amerikan ve lngiliz tayyarelerinin 

japonlara karşı hava taarruzlanna geç
tikleri hakkında henüz haber gelmemi~ 
tir. 

Ani japon baskınının doğurduğu 
durğunluktan sonra, bir kaç güne kadar 
lngiliz ve Amerikanların ciddi hareket
leri beklenebilir. İngiliz ve Amerikan 
tayyarelerinin müştereken hareket ede
rek japonyayı yakından uçuracakları 
tayyarelerle bombardıman etmeleri im
kansız değildir. 

Tokyo ve mihver radyolarının ver
dikleri haberlere göre Amerika ve ln
gilterenin kayıpları büyük olmak gerek
tir; fakat İngiliz ve Amerikan kaynak
larından henüz teyit ediJmiyen bu ha
berler karşında vazivet hulasa edilirse: 
Japonlar, esas hedeflerinden birisi olan 
Singapur. ve Malezyaya Hindiçinlden 
tMrruz etmişlerdir. Japonlar Amerikan 
filosunu muhtelif strateji~ noktalara da
*ıtmak için ellerinden geleni yapmışlar
dır. Fakat hundan sonra, japonların ne
releri esas hedef tutacakları oldukça 
doğru tahmin edileceğinden Jngiliz ve 
Amerikan filoları yeni harekata göre 
haz.ırlanabileceklerdir. 

~~>"':>":~><:::~~~<::><::><::><">"~::><::::::.<::::.<::::,,.<;:~~~~~..C-,..<:"..<.""o..<-..~~> 

Son •İ.yasi vaziyet Petenin telgrafı 
---•~-- ---·---

R usy anın .. fa- Al uıa nlar a kar-
ponyaya karşı 
alacağı vaziyet 

çok mühim 

şı yapılan sui
kastleri tel'in 

edivor 
--·~ ~-~ Amerika, J'apon harbi· ıcBu alçakça suikasOerl 

ne rapnen lnglltereye işllyenleri yakalamak 
ve Rasyaya yarclanı için daima 

kesmlyecek.. çalışıyoruz» 
Radyo gazetesine g<Sre uzak dotuda Vişi, 9 (A.A) - Mareşal Peten Al-

~aponya ile İngiltere - Amerika arasın· man devlet reisi Bitlere §U teJgrafı gön
da harbin başlaması Uzerine iki buçuk dermiştir: 
seneden beri Avrupa kıtasında devam İşgal ordularına karşı tekrar edilen 
etmekte olan harp bir dünya harbi ma- çirkin sulkastlerden dolayı şahsi tazi
hiyelini almıştır. Fakat bu dünya harbi yetlerimle beraber Fransız hükümetinin 
bir tarafta Amerika, İngiltere, Hollanda taziyetlerini de kabul etmenizi rica ede
Hindistnru ile Japonya ve diğer tarafta rim. Hepimiz bu gibi hareketleri takbih 
da Almanya, Rusya ve İngiltere arasın- t?diyoruz ve tekmil Fransızların nefreti
da devam etmektedir. Üçlü pakt henüz ni kazanan bu alçakça suikastleri işle
uzak doğudaki harbe karışmamıştır. Bu yenleri bu~.uP. y~kalamak için elimizde 
harpte en mühim mesele Rusyanm ta- bulunan butun ımkfuılarla çalışıyoruz. 
kip edeceği yoldur. 

Almanyanm Aınerikaya harp ilfıru 
harbin durumu üzerinde bir tesir yapa
maz, fokat Rusyanın durumu böyle de
ğildir; Rusya uzak doğuda Japonyaya 
çok yakındll', Japonyaya tayyare hücum· 
lan yapmak için İnıiltere ve Amerika· 
nın Ruslann tayyare meydanlarından 
istifadeleri icap eder ve 18zımdır.. Şn 
hald~ Rusyanın harbe girmesi, İngiltc· 
re ve Amcriknnın Yn7.iCelerini kolaylaş
Cıracnktır. 

Japonya Alman
yanın Amerikaya 
harp ilan etmesini 

bekliyor __ ....._ ___ _ 
Tokyo, 9 (A.A) - Japon hükiime

ti sözcüsü gazetecilere demiştir ki : 
- Almanyanın Amerikaya harp 

ilfın ebnesini pek tabü olarak bek
liyoruz. 

Japonyarun er veya geç Rusyaya ça
tacağını Ruslar da bilmektedirler; fakat 
Ruslar •Almanyanın büyük baskısı üze
rimizdedir, Avrupadn böyle ağır bir 
baskı altınd.a bulunurken Japonynnın 
şarktnki baskısı bize pek ağır gclecck
tir n deml"ktedirler ve Japonya Rusyn
nın strateiik durumunu bildiği için 
Rusları çok kışkırtmak istemiyor. 

lerdir. 

JAPONYAYA 1LA.NI HARPLER 
Amerihın devletleri, geçen sene ak· 

dolun;ın fmkt mucibince Birleşik Ame
rikaya ;1ı ardıma mecburdurlar. Fakat 
şimdiye kadar jnponyaya harp ilan eden 
yalnız hır knç küçi.ik hükümet olmuş. 
Ml"kc;ıka ~adc J :ıponya ile siyasi müna· 
sebetlerini kesmiş, Brezilya tesanüt ha
linde oltiu~unu Amerikaya bildinniş, 

Arjantin OP bitarafJı~nı ilfın etmiştir. 

JAPON IlASKINI VE AMERİKA 
Amerika kunctlerinin Japonlar tara

Cınd:uı bir baskına uğrndığı Amerika 
da da teslim ediliyor. Bu baskın Ame
rikaya olduk~a ağır kayıplara mal ol· 
malda beraber, Japonların bekledikleri 
neticeyi temin etiilderi şüphelidir. 

Durumu çok garip olan bir devlet le 
Ç~ndir Cin de Japonyaya ilfuıı harp 
etmiştir. ( ç seneden beri harp halinde 
oJdu:'•u h: ide Çinin ilS.nı hnrp etmeme
si, bitaraflık kanunu mucibince Aıne
rikadan f ~ a afo bilmesi içindir. 

Ho1land.\ da diindcn itibarC'r Japonya
ya harp ihin E:tmi tir. 
SİYA 1 TESI bt OLUı 'CA 
Jopon\ [ n hcd fi Hindiçini ve Sı

yam ,·oludc> C::.inn pura hücum dmc>k
tir. Sı~·n n vol nçmazrn Japonların Ma
lcz\ a lW'rİnC' ~ ürümcleri güçleşir.. Fn· 
kat Sn arn beş buçu1( saatlik b:r ır ul . 
venwttc>n sonra f aponyaya htediği y~ lu 
~c>rmi bulunmaktadır. Bu clıeplc In 
gilizler Japon kuvvetlerini ancak Siya l 
Malezya hududunda karşılıyabilcc k · 

Beyaz Saray, Bedinin umduğu him
(ına olarak, Japonya ile harbe devam 
edilmekle beraber İngiltcreye ve Rus
yaya da yardıma de\'nm edileceğini res
men bildirmiştir. 

Gelen haberler, Japon taarruzunun 
Amerikada mühim bir tesir yaptığım 
göstermektedir. Ameriknnm Avrupa 
harbine ilgilenmesi aleyhinde bulunan 
meşhur tayyareci Lindberg •Silfıhlı bir 
tecavüze uğradık, silahla mukabele ede
ceğiza demir.tir. Lindbcrg bunun Alman
yı:ıya da silah çekmek demek olduğunu 
tabii bilir. Bu, Amerikada bel!rcn bü
yük t<.'sanüdün bir eseridir. Amerikada 
Ruzvelte knrşı muhalefet h<.'men hemen 
orhdan kalkmıştır. Sabık reisiciimhur 
Hoover de nesrettiği beyannamede : 

•Birleşik devletler toprakları Japon
' nr tarafından haince bir taarruza uğra· 
"1ıstır. Kararımız knt'id:r : Bu hücumu 

l nmek.. Düsmanı yenmcl: için neı·ede 
rckirse orada çarpışacağız. Birlik gös
ncliyiz, birlik gösterip bu harbi kat

etlc kazanacağız.. demiştir. 

YEHİASIR 
zzı 

Almanya ve Na .. 
ııoı· -J'e hücJım, 

---·---
Napoli ile Oıtand ve 
Bulognide tersane

/er bombalandı -·-ALMANLAR BiR KAÇ GEMi 
BATIRDI -·-kahire, !l (A.A) - lngiliz ı, HarelE:-

ri tarafından Napoliye tekrar yapılan 
hava hücumunda tersane havuzkrında, 
dağıtma garında, mühim nskeri hedef
lerde infil. klar 'Olmuş, yangınlar çıkmış
tır. 

Londra. 9 (A.A) - 1ngıliz bombardı
mnn teşekkülleri batı Almanyaya akın
lar yapmıştır. Neks Laşapele şiddetle 
hücum edilmiştir. Ostand, Bulogn dok
ları bombalanmıştır. Bir düşman tayya
re meydanına yapılan taarruz esnasında 
düşmanın bir bombardıman tayyaresi 
düşürülmüştür. Bu harekata iştirak eden 
tayyarelcrimizden dört tayyaremiz geri 
dönmemiştir. 

ALMAN HOCUMLARI 
Bcrlin, 9 (A.A) - Alman resmi teb

liği: 
Hava kuvvetlerimiz dün gündüzün 

\tngiltercde Dondinin doğusundakı su
)arda bir torpito muhribiylc yekfuıu 14 
bin tonilnto olan 4 ticaret vapurunu ba
tırmışlardır. Bunlar kafile halinde se
yir ediyorlardı. 

Savaş tayyarelerimiz gece mühim de
niz inşaat merkezi olan Niyu Kastli 
bombardıman etmişlerdir. Büyük yan
gınlar çıkarılmıştır. 

Dün Maniş denizi sahilleri açıklarında 
:ıvcı tayyarelerimiz tarafından on ve 
bahriye bataryaları tarafından da iki 
düşman tayyaresi düşürülmüştür. 

MALTAYA DA HUCUM EDtLDt 
Bcrlin, 9 (A.A) - Alman resmi 

tebliği: 
Alman savaş tayyareleri 7 - 8 ilk ka

mın gecesi Maltada liman tesisleriyle 
hava meydanını bombalamı§lardır. 

~-~~~-~~--~ 
Alrikacta vazi vet 

(Baştara(ı 1 inci Sahücde) 

JIUDU'ITA 
Hudut çevresinde kayde değer önem

li hiç bir hadise olmamıştır. 
BİRELGOBİDE 
DUn Birclgobinin batısında bir yerde 

27 düşman tankına tam isabet kayıt ve 

Amerikada 
harp tedbirleri 

---·---
5a n f r an sis lto ya doğ-
ru giden 50 mechul • 

tay yare görüld6. -·-Hiç BiR HAVA TAARRUZU 
OLMADI -·-Sanfransisko, 9 (A.A) - Kalifornil a. 

da tam karartma tedbirleri yürürliiğc
girmiştir. 

Dün gece Sanfransiskoda bütün rad 
yo istasyonlnrı birden susmuşlardır. 

Hüviyeti meçhul elli tayyarenin ce
nup batıdan Sanf ransiskoya doğru iler
ledikleri bildirilmiştir. Hiç bir taarruz 
olmamıştır. . -----·-----AMERİKA 
HükümeOeri bir kon
lerans akdediyor-
Vaşington, 9 (A.A) - Birleşik Ame

rika devletleri, 21 cenubt Amerika cilm
huriyetinin iştirakiyle yapılacak bir 
konferansta bulunacaktır. ---·---Sovyet vapurları 
Amerlkaya çaiırddı.. 
Şanghay, 9 (A.A) - İtimada değer 

kaynaklara göre Amerika hUkUmeti, 
Amerikanın batı kıyılariyle Siblrya ~ 
manlan arasında işlemekte olan bUtiln 
Sovyet vapurlarını Amerikaya çağırmış
tır. ---·---B. LİTVİNOF 
İtimatnamesini vereli 
Vaşington, 9 (A.A) - Sovyetler biro

liği Vaşington bUyUk elçisi B. Litvinof 
itimatnamesini B. Ruzvelte vermiş ve 
kendisiyle harp jşleri hakkında görü~

mUştür. 

Meraklı Şeyler : 

En .~abuk ko~ 
bu tanklardan beşi tamamen tahrip edil- ( 
miş ve 8 zl ae hasara uğrattlmiştır. nucan ar 

Bava kuvvetlerimiz, dUşman kuvvet~ ~ 
lerine büyük bir saha üzerinde yeniden •---
hücum etmişlerdir. En b k k mili h 

Kahire, 9 (A.A) - Birelgobi etta- ça u onuşan . et angisi? 
fındaki muharebelerde Almanlar tank- Merak edip tesbit etmışler: Vasati 
lnrının üçte birini kaybetmişlerdir. Düş- olarak bir dakikada Fransızlar 350, ja-
man T obrukun cenubunda toplamyor. hponlaı:. 31~~, Alınlarmanlar 250, lngilizler 220 

SOLLUMDA ece soy uyor ış. 

Kahire, 9 (A.A) - Sollum luşlalan Müsevilerde çabuk konll§IJlakta bir 
lngillzler elindedir. Tank muharebni hayli hak sahibi iseler de bu satırları 
şiddetle devam ediyor. aldığımız menbada, onların· dakikada ne-

Knhire, 9 (A.A) - 6 - 7 ilk kanun- kadar konuşa bildikleri g&terilmı, de-
da hava kuvvetlerimiz Eladen düşman ğil. • 
:zırhlı kuvvetlerini bombalamıılar ve iyi ·-----
neticeler almışlardır. 7 • 8 ilk klnunda . B v 1 Elgaz.?.loya ıid~etli h~cumlar. !ap!l1?11- 8 O"J f S8k arı• 
tır. Duşmana agır z.ayıat verdırilmıştir, ,._ 

Deme ve Bingaz.i bombalanmıştır. nJ "' 
Trablusta Kaııtel Benito tayyare mey- IDJZıD UZU ugu 
danına hücum edilerek yangınlar çıka- • 
rılmıştır. Av tayyarelerimiz düşman tay- , __ _ 
yareleriyle hava muharebesinde 6 dütı- Medeniyet yalnız gördüğUmil% oek.il-
man tayyaresi düşürmüşlerdir. de harp etmek gibi bir tahrip vasıtası, 

Başka Alman ve İtalyan tayyareleri yahut bir çocuğumuzun sandığı gibi sa-
hasnra uğratılrmştn. dece lilks ve eğllenceden ibaret sefahat 

ALMAN TEBU~t hayatı değildir, asıl medeniyet insanlığa 
Berlin, 9 (A.A) - Alman ıesmi maddeten olduğu kadar manende yardım 

tebliği.: • eden vasıta ve terak.kilerdir, üst tarafını 
. Afrık~~a muharebe devam etm«:kte- medeniyet mefhum ve hududunun dı

dır. 1.n~lız.lerle h.av~ ... ~uh~re~elennde §IDa atmak elbette daha doğru olur. 
6 f ngılız tayyaresı duşurulmuştur. l t bu hakikat d · et · ı tT ALY AN TEBLt~t ş e me enıy çerçeves 

Roma, 9 (A.A) _ ltalyan resmi 1çinde çalışanlar ve çalışmış ol~r, in
tebliği: Tobruk cephesinde düşmanın sanların sıhatı. ve rahatı yolunda mcele
tanklar himayesinde piyade teşekkülle- melerde bulunurken herk~sin alAkasını 
rinin karşı verilen ııiddetli muharebeler uyandırabilecek vaziyetlerde karşılaşı
devnm etmektedir. Dün Birelgobi cep- yorlar. Mesela insan bağırsaklannın in
hesinde müteaddit düşman tankı tahrip san boynundan b'lŞ defa daha' uzun ol
edilmiştir. So~u~ . cephcsin~e ln.giliz duğu bu incelemeler esnasında görül
topçusu mcvzilerımız.e kargı gıddetli fa- il r· y rt ha l b vırsaklan 
aliyet göstermiştir. Alman ve İtalyan m ş ur. 1 ıc~. yv~ ann ag. . 
hava kuvvetleri Birelgobl çevresinde boylarından dort defa, sığırınkileı yır
düşman motörlü arabalanna ve Tobruk mi iki defa, koyununkiler 28 defa daha 
liman tesislerine bir kaç kere hücum et- bilyüktür, 
mişlerdir. Avcılarımız tarafından 1 O ve Ot hacmi daha güç bir gıda olduğu 
Alman avcıları tarafından 4 İngiliz tay- için ot yiyen mahlQkların bağırsakları 
ynrcsi düşürülmüştür. Beş tayyaremiz uzun olduğu anlaşılıyor. 
üslerine dönmemiştir. 

lngiliz. tayyareleri Libyada bir kaç 
yere akın yapmışlardır. Bingazide arap 
mahallesine bombalar düşmüş ve bir 
kaç ev yılkı]mıştır. Hasar ağır değildir. 

raıtver kuvvetleri ce· 
nuptan ku~tılıyor •• 

-----·-
Çabuk okumak 

rekoru 
---· ---Ankara, - Libyada Sollwn ve Bardi

yada münferit mihver kuvvetleri rntis- Kitap ve gazeteyi çabuk okumak, çok 
tesna olmnk üzere huduttan Tobruğa okumak sayesinde elde edilen bir haz 
kadar olan saha mihver kuvvetlerinden dır. Şimdiye kadar dakikada 2400 keli
temizlenmiştir. Tobruktaki kuvvetlerle meden fazla okuyabilene rast gelirunedl
birleşen Britanya kuvvetleri garbe doğ- ğini bir Amerikan mecmuası yazıyor. 
ru ilerliyorlar. 
Şimdi Britanya kuvvetleri Birelaziz ----~·-----

den mihver kuvvetlerini cenuptan ku-

75
n 

şatmağa teşebbüs etmişlerdir. U' 
Gelen bir haber, Britanynlılara ait biı· 

mUfrezenin Tobrukla Derne arasında 
faaliyetlerde bulunduf,tunu b:ldirmistir .. 
Tobrukta henüz bir mihver kuvveti 
varken bu kuvvetin bu kadar garpte 
bulunması dikkate şayandır. Denizden 
çıkarılmıs, yahut cenuptan ilerlemiş 
olan bu kuvvet mihverin muvasale yol
hırını 'l:C' ikmal faaliyetlerini hırpalıya

"İşinin bil-

biln . 

.,, 

dilcli~i lisan ar ---·---Avusturalyadn şimdi yaşayan en eski 
yerli halkın 150 bin kişiden ibaret oldu
ğu ve bun!arın 200 lisan konuştukları 
tcsbit edilmiştir. Her 750 ki§i başka li
san konuşuyor ve biliyor demek. 

ÇABUK OKUMAK REKORU 

Silah altına çaiırılanlar 

Vek~letname yaptırır 
ken harç vermiyecek 

--~--~~~,~--------

- ~- '"'Fzırıanan bir lıan un ltiyilaası Büyülı Mlllef 
Meclisine veri ımelı üzere ... 

.'.ı kd..l, 9 (Yeni Asır) - Hazerde yaptıracakları vek8letnamclerin harca 
'c seferde silah ııltına davtt olunan mu- ve resme tabi tutulmaması hakkında bll' 
vazzaf ve ihtiyat erlerin hususi ve rca- kanun Jayihası haı:ırlanmı~tır. l..Ayjhli 
mi her türlü iıslerinde kendilerini temsil müzakere ve tasdik edilmek üzere y,... 
etmek iizere bir vekil bırakmak için kında Millet Meclisine verilecektir, 
~~<::::>-~~~~~~~..c--.~ı:-::::.-;:-.,,.:::::ı.-c;;::><;:><:::><::::><:::~..<:::::ı~~~~C'!>4 

Mi J" korunma kanunun
yapılacak tidilit 

,. 
( 

-----------------
Dünkü toplantıda bazı vekiller de balanda 

Ankara, 9 (Yeni Asır) 14fili korumna kanununu tadil etmek Uzere buırlaua 
lAyiha, bugün (diln) toplanan C. H. Partisi grubu komisyonunda :tetkik edi)ır 
mi§tlr. Toplanbya bazı vekiller de i§tir ak etmi§lerdir, 1 

~ ......... >--=:>c;:~~~~.<:::>~~~~~=-

c. H. Parti•i umumi heyeti dün toplanllı 

Ankara, 9 (AA) - Ci:n iyet 
Halk Partili umumi heyeti bur;:. . saat 
1 S te reis vekili Trabzon mebusu Hasan 
Sakanın reisliğinde toplandı. 

Celsenin açılmasını müteakip geçen 

toplantıya ait zabıt hulisası okun~ 

kabul edildi ve ruznamede müzaker• 
edilecek bir madde olmadığından jçdıı 
maa nihayet verildi. . 

"Tuna,, nehri dondu 
A11rapa Ue lıara yolunun elaemndyetl ,,,.,,,_ 

Edirne, 9 (Hususi) - Tuna nehri don· ması için son gilnlerde faaliyet ~ 
mu§tur. Bu sebeple Avrupa ile memle- tır. KöprUlerin inşası kısa bir mUddd 
ketimizi birleştiren kara yolunun ehem· sonra tamamlanacak, itha.IAt ve ihracat 
miyeü artını§ bulunmaktadır. piyasam~ c~~~ olacaktır. Şimdi-

den Menç koprijsilnden alır olmayma 
Sivilingrad iltisak hattının tamamlan- hamulenin geçirilmesine başlanmlfhr. 

Za~r~da iki zelzele oldu 
Zagra, 9 (A.A) - Şehrimizde dün aaat 19,20 de, 'bug{ln de Mat 7edlde illi 

tfddetll yer ııaraınttaı olmuotur, Haaar yoktur. 

Malıye Vekili dün l•tanbula gitti 
latanbul, 9 (Yeni Aaır) - Maliye vekili B. Fuat Airab ıehrlmlze ıelmit

tir, Bazı tetkiklerde bulunacaktır, 
' • • /lll'!W 

Yeni örfi idare lıomatanı İfe baıladı 

latanbul. 9 (Yeni A~ır) - Yeni 8rft idare komutanı ıeneral Sabit ~ 
bugün vazifeaine batlamıtbr. 

1-~ava kı1rumuna yardııLlar 
Ankara, 9 (A.A) - Türkiye §eker 

fabrikalan Anonim §irketi ile Ankara 
değirmencilik Limited ıirkeü Türk ha
va kurumuna be§ yilzer, Türk ruıtla.r 
yazıhanesi ve İstanbul eczahanesi sahi
bi Hasan Ziya San yUzer, diğer bir kı
ııın vatandqlar 614 lira teberrU etıni§'-

Moskova civarında 
Almanlar gt"rilemck 

zorunda kalıyor ---·---. Almanlar iki noktada 
kayıplar verip çekilclL 

!erdir. '" 
Adana, 9 (A.A) - Milli Memuea• 

fabrikası Türk bava kurumuna 5000 li
ra teberrii etmiştir, Fabrikanın milli ıı.. 
vacılığıınw kuvvetlendirmek ulnmdald 
değerli yardımına kurum ba§kanhp 
ca teşekkür edi.lmi§tir. 

Japon kabinesi yapı· 
Jan baskının netice

lerini konuştu 
·---·---

Parlak muvallaluyetld 
kaZ.nclık diyorlar .. 

Moskova, 9 (A.A) - Pravda gaz.etesı Tokyo, 9 (A.A) - Kanine toplantı• 
yazıyor: sında bahriye nazın amiral Şimoda Ja· 
Alınan son haberle!' Sovyet kıtalan- pon donanması tarafından Amerika Uze

nın Tula çevresinin en mtihim kesimin- rinde elde edilen parlak muvaffakıye&ot 
leri haber vermlştir. 

de karşı hücumlarını muvaffakıyetle Hariciye nazın amiral Togo Japoa• 
geliştirmekte olduklarını bildiriyor. Taylan arasında temin edilen anlqma71 

Bir tek köyde Alman]ar 500 den fazla izah etmiştir. 
ölü bırakmışlardır. Sovyet kuvvetleri Maliye nazın fev"kal!de bütçenin ka· 
bir mikdar tank, 61 kamyon ve başka bul edileceğini bildirmiştir. 
silahlar ele geçirmişlerdir. Tokyo, 9 (A.A) - İmparatorluk uınu-

M sk uzak l..n..;k b" erd do mt karargahı deniz şubesi tarafından 
0 ovaya ~ a ır Y e - İb hU da ha d 26 kar d 

Alman kıtalan bir böl ede tamamen a cumun va a. ve a 8 

g yerde bulunan 71 Amenkan tayyaresi· 
mağlup edilmiş ve çekilmek zorunda nin tahrip edildiğini ve Japon tayyare 
kalmışlardır. Almanlar burada 800 ölü kayıplannm beş tayyare olduğu bildi-
bırakmışlardır. rilmiştir. 

~~~-~·--~--- ---~~·-----....-~ Manastırda idam ve Birmanya t~lılike ile 
ınahkômiyet)er karşı karşıya ---·--- ·---Sofya, 9 (A.A) - Manastır harp di- Rangon, 9 (A.A) - Birmanya ba§vew 

vanı 3 ki§iyi ölüme ve 15 kişiyi de 3 kili, Birmanya halkına aşağıdaki beya
yıdan 15 yıla kadar ağır hapse mahkum r.atta bulunmuştur: 
etmiştir. Bunlar devlet aleyhine düş- - Bugün bütiln Birmanya tehlikeli 
manen hareketlerde bulunmak ve tethiş- bir oevrc geçiriyor. İhtimal ki bu ağır 
çilik yapmakla suçlu idiler. tehlikeyi karşılamak maksadiyle Bir

manya milleti fedakarlıklar yapmağa 
çağrılacaktır. Japon bankalarına 

ve müesseselerine 
el konuldu •• ---·-----
Vaşington, 9 (A.A) - Bütün Japon 

bankalarına ve ticari müesseselerine el 

Amiral Darlen 
Pariste 


