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Orta Şark 
Bir tehlike 
A.tlatt1#. 

---·---
ŞEVKET BiLGiN 

Almanların Kafkas yolunda dddi 
'9 muvaffakıyetsh.liie uğradıkları artık 
tlphe &ötürmez bir hakikattir. ingHiz· 
Amerikan basını. günkrden beri bu hıi· 
iiaenin büyük ehemmiyeti üzerinde 
-..ıoldan halde, Alman kaynakJannuı 
tıenup ttphesi hakkında verdikleri ha
\erJer dikkati (ekecek kadar azalmıştır. 

Son Alman tebliği, Doneç haV28SIDda 

-~~;:---,,,.----.. Amet·ikadan Avrupa. 

. B. Ru.wclt konuşurken 

va ordular gelec!?k 
---·---
ıl y 

uvvet ha .. 
zırlanıyor 

---·---
Amerikan ordusu 943 
de Şimali Alrikadan 
. Avrupa ya geçecelr 

-•-·-

Uzak Şarkta harp 

tehlikesi alevlendi 

Diplo~ atik 
•• muna e a 

kesiliyor 
---·---

Amerikan· Japon mü· 
naaebatı dün •abah en 
nazi lı •al ha )'a gırdi -·-

tWdetli Rus hUcwnlarmın aiır kayıplar --------------
Amerllıan gazetelerinin 
lf faatı faeyecan ayan

dll'dı, .fnflrtdçdar Sena
todan talalıllıtd yapıl
masını istlyorla .. 

Ha şey,,,,,,.,, oeycı salla 
3aponyanın son Ameri• 
Jıan malltıl'a.sına vae· 

- eeğl cwaba IJağlı, IHIZI• 
yet ~lı geıegln.. 

A merıkn ve Visi 
---·---

Ya-dirilerek püskilrtüldüğünii bildır · 
a.dde iktifa etmiştir. MoskO\'O \ e Ku
ilaişeften verilen haberler ise Alman rı· 
tatinin devam ettiği bildirilmektedir. 
..\iman ordusunun, c('nup cephesinde, 
inlsyati!i muvakkat bir zaman için bile 
•lsun, dü manına knptırnuş olmnsımn 
9nıumi durum ü:ıeriodc esaslı lJir tesır 
)apıp yapnuyocağı henüz bilinemez. Mn
-.Oafih Londro ve Vaşingtonuıı askeri 
llılahfj])eri, Almanlann Rosto{ ve Tngıın· 
l'Ogclan çekiJislerini geçen harpte. Marn 
hezimetini mUteakip ynptıkları en mü· 
him ricnt h:ıreketinc hcn?etmektedirler. 
)fam muharebeSi bilincl:i!i vbi, geçen 
harbin mukndderatmdıi bir diinünı nok· 
tası olmuştu. Bugün böyle bir şeyden 
'8hsctmek mübalugnh olsa bile, İngili7.· 
ltr bunu ümit ediyorlar. Onlara ftİİre. 
Mareşal TimO(ellko, ~eneral Vem Klei~t 
erdulanna indirdiği darbeyi inki nf etti~ 
Jerek Kırımdaki Alman ordusunun esas 
kuvvetlerle ba~Jannı koparacak bir va
lliyd yaratahiline her ı!levht renırl de· 

Amerikanın S{e .. 
Berlin, 5 (AA) - D. N. B. ajansı 

Vatingtondan haber alıyor: Vaşington 
T aymis ve Şikago Tirbün gazeteleri or
du ve donanma ba§ kumandanlıklarının 
ha71rladığı bir raporu neşretmiolerdir, 

ı: eral De2o'e 
yardın~ ına kı

'Zt vorlar -·-Vişi, fıendislni ve müs· 

Bu rapora göre Amerika Almanya 
ile müttefiklerini ezmek iÇin Avruı>aya 
bir kaç mllyonh1k bir kuvvet göndere
cektir. iki Okyanusta, Avrupa, Afrika 
ve Asyada mi•Ji gör61mernlı top yelcUn 
bir harp olacaktır. 

temlelıelerini ilgilendi· 
ren işlere Jıarıştığı için 

Amerika kara iı1"Tetlcri 1943 tem
muzunda .;mali Atrikumdan Avrupa
ya cıreçecektir. 

Rapor mihveri ve mihver i9galindcki 
verleri, Visi Fransasun, f s11a11Ja •e 
Porteklzi düpnan saymaktadır. 

lişebmr. 
Vaziyeti objektif olarak miit.'llfı., t•tti

lhniz umen '8 ~ye varıyoruz: 
ltm!lar, bftyük ~ara ui::rnm~1aı, 

pr~ten öldilrikü denebilecek müthi'f 
~er yemişJerdir. Hıma rarı;mcn, fo. 
llketler ~ .-yam hayret bir ta
.. mmil1 kudreti g&termelde kalmamı~
)u., her darbeden hffyük dersler çakar· 
-.ya bilmişlerdir. DenebiliT ki dlişman· 
lımnm Ustan harp usullerini en iyi an
llımış ve öJttnmiş bir mfUet olmuşlar· 
lır Rus mubvemetindeld sicldcti 'Ve 
ll~ldiliği başka surette baha imkôr 
10ktu1'. . 

Burada ayni derecede objektif i.kincı •1r müşahede daha yapmak kabildir : 
Yakın ıiinlere kadar. Alman oJ'dula

wmm Amansız atesi altında icar yığınla· 
l'I halinde eriyen Sovyet ordulan. şimdi 
ellerindeki silahlan ayni ustalıkla lnl~
landıklannclan Almanlara müthi'? zayt· 
at "erdirmekte ve bazı k~:ınlerde taar
ruz kabiliyetini yeniden lmzanmış bu· 
lunmaktndırlar. 

Bu da sunu ispat ediyor ki, Alınanlar 
lnı kış m~vsinıindc Rusya harbini tasfi
Je edemezlerse belki hiç Lir zaman bu 
athai hedenerine varamıyac.aklardır. Bn 
fliphenin şimdi mihver memleketlerinde 
itile kök salmal!a başlnclığını söylemek 
)ersiz değildir. Doğu seferindeki ~orhık
lann giindcn giine arttığı, vnzlyetın sar
pa sardığı meydandadır. 

Almanlar cenup cepheııindc başlıyaıı 
Rus taarruzunu durdurarnk vaziyete 
tekrar hi•kim olsalar bile, Knfkıısya se· 
Jeri hakkındaki hülyalannın, hiç olmaz· 
ae bu kış mevsiminde. suyn dii~i.iğiin
cılcn ı:riiphe edemezler. 
Kafknsyayı hedef tutan büyük Alman 

taarnmı su iki maksatla yapılıyordu: 
ı - Dünyanın bu en zengin petrol 

.'havzasını ele ge<irmck. . 

Amerllıayı protesto 
ediyor .. 

Vişi1 5 {A.A) - D. N. B. Ajansı bil
diriyor: Fransız haberler dairesi umu
mi katibi gazetecilere beyanatında Ame
rika Birleşik devletlerinin Fransayı ve 
Fransız milstemlcke İmparatorluğunu 
ilgilendiren meselcJcre karışmak teşe~ 
hüsünü protesto etmiştir. Beyanatında 
bilhas,,a deniliyor ki: 

Rnpor Ruııyanın aııkerlik hl\kımından 
1942 yılında tasfiye olunacağını kestir
mekte ve ıu tevsiyelerde bulunmalcta
~ıT: Sibiryadaki Rus müdafaa aistemile 
Malezya yarım adnsının miidafaaaı kuv
vetlendirilmeli Ye iktisadi harp yapıl
malıdır. Japon adalarına hava hüc.um
len yapılmalı vr. Cinde ttlnrruzn geçme
lidir. 

(Sonu Sahife 2, Sütün 5 te) 

- Birleşik Amcrıkn Hmiciyc NaZJn 
Mister Hul Fransanın Fransız Hindiçi
Disinde olan bitenlerden tam malömat 
almadığım söylemiştir. Fransı2 hiiküme
t' kendi idaresinde olan yerlerde olup 

(Sonu Sahife 2, Sütün 4 de) 
Rusva ve Polon

A lrikadn vaz;yef V8 zafere BZlm 
~---· . Mihver } arbi iKi TARAF MÜŞTEREK BiR 

BEYANNAME IMZAllDILAR 
n e,,z.ileştir- -•-

Moskova. 5 (A.A) - Sovyetler 
birliği ve Polonya arasında dostluk ve 

tI e2e çalıs.ıyor müşterek yardım beyannamesi b~rada 
Sovyet mümeııslllcri ve mareşal Sıkore-

-8- ki tarafından imzalanmıştır. Beyanname 
Mihver müdafaada • tn· aıağıdaki hükümleri ihtiva etmektedir: 

1 - iki devl~t büyük Britanya ve 
gllizler yeni hareketl~r- diğer müttefik devletlerle birlikte ltat'i 
de bulundular, büyük zafer elde edinceye kadar harbe devam 

bir meydan harbi etmeği taahhüt etmektedirler. 
2 - Sovyet Rusynda bulunan Polon-

bekleniyor ya kıınları Sovyet ordusu yanında çar-
Vışi, 5 (A.A) - Ofi Havns ajansı bil- pJşacaklardır. 

diriyor : İngiliz kaynaklarından gelen 3 - Rusya ve Polonyanın sulh 2.8• 

haberlere göre mihver kuvvetleri şimdi manındaki münaııebctleri iyi komşuluk 
Libya muharebesini mevzii hir muharc- hi.ıılerine d11yanacakıır. 
1>e şekline sokmağa çalışmaktadır. Sonu Sahire 4, SUtun 3 te.. 
Havanın fcnnlığından dolayı harekat-

ta baş gösteren durgunluk dcvrCS:nden m m 

so 
................. 

Amcrikada t4miri ikmal Nilen blr Jngı1iz diritnavtu. Nevyorktan oyrılırkcıı 

Petrol ve benzin Vaşington, 5 (A.A) - Royter ajansı 
Birleşik devletlerle Japonya arasında 
diplomatik münasebetlerin bu sabah 
(Dün sabah) kesi~ pek müınlcUn ol· 

Rusların . g·önderdiği 26 
milyol) kilo petrol ve 

benzin Istanbulda 

doğunu bildirmiştir. 
HER ŞEY JAPON CEVABINA BACU 

Vaşinıton, 5 (A.A) - .Eler Japon de
legelerinin bu sabah Korclel HoJe vere· 
cekleri vesika Japon blıtu111nm harpçi 
neşriyatından farkb değilse, görüşmenin 
kısa sünnesi ve diplomatik münasebet· 
lerin kesilmesi mümkündür.. Domei 
ajansmm Amerikan teklifleri baklanda
ki neşriyatı Japon cevabının diplomatik 
'bir dille yazıldıtmı gösteriyOT.. Böyle
~ her şey bitmis elemektir. Yan resmi 

. 
Petrol, benzin· ve mazot IGl'ın fıaraya nafıll blffL . . mahfillerin kanaatine ıöre Japonya, B. 

HulUn verditi muhtırayı l'Cdcletmiştir. 
Rmveltin Hindi(ini hakkında sorduğu 

suale efer Japonya buraya asker ıönde
rilmesinin durdurulduğunu söyliyerek 
~evap verirse ltuna inaıulmıyacak ve İn
gilizlerin Singapura yaptıklan aslıer 
tahşiclabna :mukabil oluak bu Japon 
hareketinin lüzumlu olduğunu söylene 
ba tla ı..•ul e4ilmiyecektir. 

Mısırdan da,,,,. pal'll mayi ınalırıılı getlrtllecelı 
lstanbul, 5 (Yeni Asır} - Rus do

nanmasının himayesi altında Boğaz.içi 
açıklarına kade.r gelen ti~ büyiik aarnıç 
stemisi içindeki 26 milyon kilo petrol, 
ben:ı:n. mazot, anmıç gemileri tnrnhn
dan limanımıza kadar getirilmft, bun
ların karaya nakli Ye bopblnuw iti bi
tiri)miıtlr. 

Diğer taraftan, petrol ofisi umum mü
dilrü B. Talha Sabuncu Mıaıia gltniit 

GENERAL DEGOL 

De gol 'ün l:e yanatı 
---·---

" Vi şi deki ~lider-

bulunmutadır. Orada mevcut bam pet
rol, ben2:in stoklarının mübayaası •e 
şchrlmize sevki işleriyle me,gul olacak
tır. B. TaTha. Sabuncunun Mıandan Ya
faya ~a giderde. yine petrol )f1eii üze
rinde çalışması muhtemeldir. 

(S..11 Sahife 2, Siliüıı 2 41e) Memlel:ctitnlzde petrol ithallt ve 
tevziatmm tanzimi için pctTol ofisin Ye 
ı,ütün petrol kumpanyalannm lıtitakile 
bir k.oneoriayon tcfkil edilmiıtir. · Uzak Sarkta 
Almanlara ı;e Ruslara harp cıkarsa ••• 

göre haro vazıyeti •--
-• BOYO~ JAPON MERKEZLERi 

Ruslar 'f ai(anro- BlR GECEDE YAKILACAI -·-1 k •• Londra, !; (A.A) - Uı.ak 13rkta 
ı?U a ma uzere, harp çıkar ve İngiltere de buna karı~ır· 

sa lnglliz - Amerikan tayyareleri Çin 

Moskovada hava meydanla11ndan iatifade edecek• 
}erdir. Bu tayyare meydanlarının kul· 

• lanması için Çin hükümetiyle anla~ma 

harpler (etın ya~~:~;~ tayyarelerine nisbetle Ja-
-•-- pon tayyareleri eski sayılabilir. Japon-

Cenupta bir kasaba ve yada ham madde noksanı yüzünden tay 
yare imalatı az.alrnışhr. 

100 köy, Noskova dva• Uzak tarktaki hava üslerine gelince. 
rında 30 köy Almanlar• Viladivostok birinci sınıf bir hava üssü

dür. Londra, Berline ne kadar uzaksa. 
dan geri abndı.. Tokyo da Vilidivostoktan o kadar mc• 

Moskova, 5 (A.A) - Sovyet tebliği : aafe de bulunmaktadır. Tokyo Yakoho-
4 ilkkfulunda kıtalarımız. bütün cephe- ma Kobe gibi japonyanın en mühim 
lerd~ düşmanla muharebeye devam et- merkezleri ahpp binalarla dolu old~ 
ınişlerdir. ğundan bir tek gecede ateşe verilebilir. 

100 KÖY İSTİRDAT EDİLDİ Japonya da bunun için büyük hava 
Moskova, 5 (A.A) - Cenup cephe- kuvvetleri olan devletlerden korkuyor. 

sinde kıtalarımız yUz köyü geri alınış- JAPONLAR MALEZY ADAN 
lardır. ÇJKIYORLAR 
BİR MADEN KASABASI DA ALINDI Singapur, 5 (A.A) Japonlar 

2 - İngiltere ve Amerikanm Rusyayrı 
lmslıca yardım yoJunu kesmek.. • 
T~hbüs gerçeklestne yoJuna gırscy-

4i Almanlar, yalnız Kafkaşyayı almak· 
ıa' kalmıncnklardı. Avni zamanda Sü
"teyşe k~dnr bütün orla Şark ve bell\i 

faydalanarak mihver kuvvetleri şimal
den cenuba doğru, Tobruktan Birelgo· 
l:ıiye kadar bir müdafaa hattı kurmuş
lardır. İngilizler de Tobnlkun cenup do
ğusundaki kuvvetlerinin hafif zırhlı 
kuvvetlerden ibaret bir perdenin hima
yesi altında olduğunu' bildiriyorlar .. Bu 
birlikler .bilhassa . büy.Uk sahil boyunca 
düşman kuvvetleriyle temas halindedir. 

Batıdan gelen Alman kuvvetleri Bar
diya ve So1lumdaki mihver kuvvetleriy
le birleşmeğc çahşmaktaqırlnr. Bu ke

~onu Sahife 4. Sütu 4 te .. 

Kiralama, ödiinç ver· 
me kanunu Tiirkiye-

ler vhtana iha
net ediyor" 

ye tatbik edilirk~n Almanya-:...--;.sız IDo· 

Moskova, 5 (A.A) - Ruslar Doneç Malczyadan çıkmağa devam ediyorlar, 
haV2.8Slllda Stalingradın doğusunda Ma· Bir gÜnde H japon it adamı bir Siyam 
teryel Kurgan maden kasabasını alınış- vapuriyle Bankoktan hareket etmiıtlr. 
lardır. Buradaki muharebede Almanlar Bunlar oradan bir japon vapurilc ja
~k ölU venn!şlerdir. Ruslar önemli ponyaya gideceklerdir. Muhtelif japoıa 
mikdarda ganimet ellerine geçirmişler- ajans ve guetelerinin Singapurdak.l 
dir. muhabir ve muharrirleri de gidiyorlar. 
TAGı\NROGUN KAPILARL'l\JDA Yalnız Asahl gneteıılnin muhabiri Si~ Sonu Sahife 2, Sütün 6 da) 

1"9fliz ukttleri Libya<ta bir hücum e1Ma1nd4 

~ sunun yardımı elmadan 
Amerika, Türld~e htikil· Alrikadakl Fransız 
metl De hiç bir ıstışare· üslerinden istilade 

de bulunmad~ edecekniiş . 
- 0-- , Londra, 5 (A.A) . - Gencı;al .D~g~l 

Vaşington, 5 (A.A) - V~ngton ·Fransız milletine hitap ed~rck Vişl Ll
Star gazetesi ödiinç verme \'C kiralama deTlcrini ilmnmle ittlham ebniş ve P~ 
kanununun Tiirk hükümeti Jehin~e t~t- ten • Göring görü.,c;mesinden sonra bu 
bikinc karar vcnnedcn evvel Bırlc.~ık Liderlerin şimal Afriknsı knpılannı Na
Cümlıuriyctlerin Türk hiikiimetiylc hiç zifore açncaklnrını söylemiştir. 
bir istişarede bulunmadığını bildiriyor. J<"'RANSIZ - ALM'.AN 

ANLAŞMASININ ESASLARI 
Jar;on ya Ameııka ya Londra, s (A.A) ..- Ruyter: P~ten 

k 
· d • Göring anlaşmasının esns şartlan şun-
ıs men cevap ver ı !ardır: 

---· 1 - Fransız şimal Afrikası ve Fran-
. 

5 
(A.A) B' 1 .k .. oz batı Afriknsı ayn iki bölge sayıla-

Vaşıngton, - ır eşı cum- caktır 
huriyetlerin Hindiçini hakkındaki sual 2 ....:. Libya seferi dolaf1Sly1e Alman 
notasına Japon murahhaslan Tokyonun ihtiyaçlarının çok acele bulundu~ şi
cevabını vermişlerdir. mal Afrikasında Almanya Fransız filo

Kordel Hulün Amerikan siyasetin! sunun yardımı olmadan .kendi kuvvetiy
izah e<ien muhtırasına henUz cevap ve· le istediği bUtUn hava ve denia üslerini 

elacalttır. · 
3 - Batı Afrika Fransız • 'spanyol 

Sahife C. SWun 3 te.. 

Moskova, 5 (A.A) - Rus 'kıtalan Ta- gapurda kalmıftlr. 
Sonu Sahife 2, Sütiin tS ela) - -------

• 
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(Baştarafı 1 inci ahifede) 

H1ndistruı lınk.ki bir telılikc gcçircccJrti. 

Dervis ahmut Gevia~rli 
Tav]} r zade c un s 

••• 34 ••• 
Mademki onun bulundu~u yeri bili

yorsun da bur.u bana d mi'ldım beri ne
den söylemiyorsun? .. S rnin yaptıe-ın bu 
iş insafa, insaniyete yakışır bir hareket 
değildir. Dcrv~ Mahmut ıµrap barda'lı
nı ağzına götUrdJ. Ve 1 ardağın içinde
kini son damlasına varıncaya kadar yu
varlayıp elinin tersiyle bıvıfünda, saka
lında k an ıslnklıklan sildikten sonra 
dedi ki: 

dınm namı, ş01ırcti benim de kulasıma 
çalındı. 

Aras ada .bir tuhafiyeci 
Be gamada ir k"" iir• 

cü hakkında taki· 

a ın,, vap 
de iki ya g 

nda dü 
cık 
~ 

Almnnlar, Auı denizinde Kel'( sob· 
rini znptcdince, ınih\"cr gazeteleri. dofi 
kilometre genişli,<indcl · Kcrç boğazın: 
dun Korımsynyn ayak ntmnk ihtimali 
iizcrinde sütunlar dolu!'u yazı ynznuŞ· 
)ardı. Sonradan anlaşıldı ki Alman b~· 
kumnndımlıtrı, böyle bir harekette bll' 
lunınadnn Uostofun zaptına \"e Don neh· 
rini ı;ecmcj!e büyük ehemmiyeti ~er· 
mcktcdir. Filhakika P..ostofun 2ı1pb ce
nup cephesindeki muvaffnkıvetlcrin eli 
pnrl:ığı olarak gösterildi. Ruslar Do0 

Jteçitlerini sunsıJ.., ellerinde tutmırnılnr· 
dı Alman ileri hnr keti bir taraftan rut· 
rnhan (Ejdcrhnn) yolunu tutacak. diğet 
tnrarta11 Kere; boğazı a ılarnk ICrnsn<Y 
dar (Ekntcrinodar) ın i$trnli bahis me'f• 
zuu olacaktı. Almanlar, J{afkasya ile ir· 
tibab kesilnı~ bir Rusvanın pek c;abı~ 
cb1ceceğine kani id1er. İşte Rostoru kaY· 
betrucklc bütün ba nvantnjlıın kaybef· 
mi~1crdir. 

- Civanım, sen çok acele ediyorsun 
ben sana babanın nerede olduğunu bili
yorum demedim .. Yalnız onu bulmn~a 
muvaffak olacağımızı haber verdim İş
te yine söylUyonım. meram edecek olur-

k onu bu gece bile bulabiliriz. ... 
Bak delikanlı.. Gideceğimiz yer bu

radan iki adımlık bir mesafededir. Seni 
çok mahir, sanatının tamamiyle ehH olan 
gayet usta bir bakıcının yanına götUre
cef!im_. 

Belki de bu bakıcının adını duyınu~ 
c;lacaksm.. Kendisi bir psşa ktzt, çok 
yüksek. bUyUk bir hanım efendidir. 

Eclçl ('°") hanının yanında gayet muh
teşem bir sarayda oturmaktadır. Bunun 
bakıcılık yapmaşı para kazanmak için 
değil. Sırf insaniyete blnnet etmek ve 
bir takım fakirlere yardımda bulunmak 
maksadından ötilrlldilr. Şimdiye kada:-

deınlş ise ynen olmuştu?'. 

Her ne kadar, senin söylediğin gibi 
cinci hocanın yetiştirmesi bir bnk:cı ol
C.uf.'Unu şimdiye kadar duymamış isem 
de Gevherli hanımın genç erkeklerle 
öüşilp kalkmnğa gayet hevesli, nhlliksız. 
geçkin bir koc.a kan olduğuna vukufum 
vardır. 
Derviş Mahmut söze atılarak bir mDc

rlmi mUdafna eden avukat teUıkkıyaUy
le dedi ki: 

- Yoo!! .. Böyle deme delikanlı!! .• Bu 
dil denilen ve konuşmaklığtmıza vasıta 
olan uzvumuz kemik..<;izdir. Onu tutup 
kap3tmnk çok mUşkUl. hatti\ lmkllnsız 
bir iştir. Halk herkes hakk~nda bin tür
lü sözler söyler. Biz duymuyoruz amma. 
her iklmlzin aleyhinde de bir takım boş
boğazlar, kim bilir neler söylUyorlar? 
Sen bu 1Mların binde bin beş yilzUnll ih
tiyat kaydiyle tellikki etmellsln. 

Hadi b:ıkalım. çakışhralım delikanlı. 
Derviş Mahmut tekrar şarap bardağı

nı yakaladı. Bir solukta içindekini temi
ze ha\·ale etti. Tayyar uıde de, bu sefer 
Derviş Mahmudun ısrarına vakit bırak
mıyarak, gönUl nzasiyle kendi bardağın
daki şarabı yavaş yavaş· \•e yudum yu
öum içmeğe koyuldu ... -·-

emera tı yangını tahkikatı bitti.. • Y gmların 
ço abnası ir o itlai ye rramm asta e tL 

edıyor 

Ruslann cenup cephesinde kazandık· 
Jarı muvaffnkt~-ctler İngiliz.fon çok e-
vindirmiştlr. Knfimsyuvn teveccli'1 eden 
tehlike bulutlannın dnğ'ılması, tnt?fUC-
1"e;\'C Ortn şark müdafaasını kuvvetleıt· 
dinnek ic;in önemli bir ''nkit t:a-ıandıt· 
ınıshr. Göriiliiyot' ki, hant:i bnkımdnn 
mlitalıin edilirse edilsin, Von Klcist • 
dusunun uğrndıb muvaffnkıyetsntik 
mUnferit v mnhnlli bir hadise hududıt· 
mı ~ok uşan bir cl1emmiyeti hal%dir ~ 
A1mnnlan ne kadar dilşfuıdürse yeri 
v rdır. 

ŞEV B! G 

Uzak 1jarkta harp 
tehlihe t alevlendi 

Bu hanım efendi havas ilmine pek 
C:lerin bir surette vakıftır. Sultan lbra
hlnı devrinde zuhur eden mcş.hur dncl 
Hüseyin efendinin namını, senin hiç 
auymuşluğun var mıdır? (Bııştnrah 1 inci Sahifede) 

Sana bahseUiğim bu hanım efendi Japonya şerefle barış içinde yaşıyabi-
cincl hocadan ders görmüs·ür. Remrı at- lir. Fakat bu sulh emperyalist dQ.şünce
makta, gnibl bulmnkta, sHıir yapmakta ferden sıynlmış olmnlıdır. Japonya a·1· 
" kndar bllytlk bir rüsOh ve meleke cak bu suretle gittikçe darlaşan Am~ri· 
peyda etmiştir kl Ustadı o!an cinci HU- kan • İngiliz ekonomik tazvikinden kur-

Burdur dofıumacıları· 
nın güzel bir Jaarefıetl-
Burdur dokumacılar kooperatifi umu• 

mi toplantm geçenlMde yapılmış. lı:oo-
peratlf Unndan iltl bin Uranın Burdur 
memleket hastanesine teberruuna karar 
veTUmiştir. Bu takdire pyıın karar, iki 
bin lira Burdur vilayeti emrine banka
va verilmek suretiyle yerine getirilmiş
tir. 

60 bi ilo kömür saklı 
bir depo keşfedildi. 

seyln efendiyi ( ) bile geçeceğine seni tulabil!r. ~ 
temin ederim. İNGİLTEREDE tlMITsizLtK 

Kendisi gayet zcı.~gin ve yüksek. kibar Londra, 5 (A.A) _ Vaşington mUza· 
bir kadın olduğu lçm öyle her milracaat kereleri h.nkkında Omltler ~k aznlmış
cd n kimsenin işine bnkmaz. Bir takım tır K rdel Hul gazeteciler konferansın-

• rla~n bakıcılar, falcılar gibi dilek sa- daki beyanatında hiç bir tereddüde mn
h!plennden para aldığı ~a mesbuk de- hal bırakmıyncak surette konuşmuştur. 
ğildir. Bunu ancak hatır ıçın ynpar. Be- A erika bari · J ponynyı kuv
nim bir d~ğimi iki etmez Bnbası Fazlı 1;1 • f ali ~~ n Almanya ile 
paşanın gününden bu saate kadar arn- vem: ım tmiştir an 
mızda bllu fasıla dcvnm eden karşılıklı, mN" ~~ e azcteslııin Si dnir ncş-
:samimi bir Ulfet ve münasebet mevcut- • ışt d~ ,!;., + _ "it ~irnn ve ı-
tur. nya ın a 6 -:Y? 1?gı eren:n • -:· 

lçtliti bir kaç bardak şarabın tesiriyle kn ~ptığı gı~ı Sıyamı da işgal ~tmek ~ 
yanaklan elma gibi kızaran Tayyar yetinde old~gu hakkındaki ldd~ ~ 
zııde hararetli bir tavurla Derviş Malı- rikan mahfillerinde kı~et ve:ilıniy(>n 
mudun s5zilnil keserek ona dedi ki: b!r propaganda addedılmekt;dır.. Bu 

- Aman dur ... Fazlı paşanın kızı mı propagandada Alman usullerini sezmek 
dedin? Ben bu evde bir kadın biliyorum. çok kolııydır. Çünkil Almanlar da taar
Sarayı hemen şuracaktadır. Demin ben ruz etmek niyetini besled~leri memle
bu sarayın önünden geçtim. ketler hakkında dalına aynı şekilde ha· 

Sakın senln bu anlattığın kadın F.<lir- reket etmişlerdir. 
d1! Fiy tarihinde idam olunan Damat ALMANl.AR J~ON MUKAVE-

Fnzlı paşanın kızı, meşhur Gevherli ha- l\1E'l11'ı'DEN EMiN 
rum olma.!m!.. Berlln. 5 (A.A) - D. N. B. Ajansı· 

- Vay, sen onu tanır mısın?. nın diplomatik muharriri yazıyor: Uzak 
Baltayı taşa vurmuş olmasından kor- Şarkta yeni nizamı kurmak için Japon· 

karak bu suali sormaktan kendisini ala- ya gibi anmklir bir devlet bulundukça 
mıyan Derviş Mahmuda delikanlı cevnp bir buhran bahis mevzuu olamnz. 
Yererek dedi ki: Bu mUşahede mcsul Alman mnknmlnn-

- Ayol. 1stanbulda onu bilmeyen nın Japonya • Amerika mUnasebetlerl· 
kim vardır ki bu meşhur adı ben de nin gel!şimini ynlnız dikkatle takip et· 
duymamış olabileyim? Gevherli hanını tiklerini değil, ayni zrunanda Japonya· 
ismi bUtUn İstanbul delikanlılarının ağ- nın \...-urmnk istediği yeni nizam düşman· 
:ıında dolasıyor. Ben onu şimdiye kodar larına karşı koymak hakkı olduğuna 
biç görmedim. Fakat herkes gibi bu ka- Berlinin kani bulunduğunu göstermek-

("') Romanımızda evvelce de adı ge
çen bu han hakk.-ında burada izahat ver
'mcği lü.ıumlu bulduk: Elçi hanı Çember
li tasın karşısında ve şimdi Osman bey 
matbaasının işqal ettiği arsa iizerinde 
bulunuyordu. Eski devirlım:le lmnbula 
gelen ecnebi devletlerinin mümessilleri 
burada misafir edilirlerdi. Bir kaç asır 
evvel yıkılan bu binadan ~imdi hiç bir 
esCT kalmamıııtır 

(ll-) Cinci Hiiscyin efendi Sultan tb
rahim zamanında zuhur ederek o devir
de büyük bir iin kazanmı~. Anasıl 
Sa/Tanbolulu olan bu şarlatan herif cin
leri dli~et ederek onlar vasıta.tiyle bü
tün gizli şeyleri öğrenmeğe muktedir 
bulunduğunu iltin eder durnrdu... Esa
ıen nıhan hasta olan Sultan 1brahim 
onun ol-uyup üfürmesi sayesinde &ıhha
tınm birden bire diizeldiği hülyasına ka
pılmış ııe cinci Hüsetflni padişah 1ıoca
lığı nıertebesine çıkarmıştır. 

Gayet düzcmbaz ve dessas olan bu he
rif kaba saba, iidi, cahil bir yobaz olma
sma rağmen, bir aTalık, o devirde en 
yüksek bir ilmiye payesi olan Rumeli 
kazaskerliği riitbcsini dahi ıhraz etmişti. 
Sultan lbrahimin hal'ı sırasında tevkif 
edilen bu meşhur tüTcdi adam bilahare 
idam olunmuştur. 

Bu Hafta 

ted!r. Japonya pek haklı olarak Uçl~ 
palctla tayin edilen gayesine varmar. 
için azimk!ir hareket etmektedir. 

JAPONLAR IIONG KONGTAN 
AYRILDI .. 
Tokyo, 5 (A.A) - Hong Kongtaki 

Japonlar hemen bu şehirden nynlmnğa 
knrnr vermişlerdir. On bes kişiden mü
rekkep ilk kafile dün hareket etmiştir. 
AMERİKAUl..AR PEKİNDEN 
CTKIYOR 
Pekin, 5 (A.A) - Amerikan bUyUk 

elçiliğinin Japon hükümetine bildirdiği
ne göre Pekindeki bahr!ye askerleri 12 
ükkfınunda bu şehri terkedeceklerdir. 

JAPON HAldCİYE NAZIRININ 
SÖYLEDİKLb"Rİ 
Tokyo, 5 (A.A) - Hariciye nazın 

amiral Togo doğu Asya milletlerınin 
konferansını açarken şunlan söylemış
tir: 

- Pasifikte cereyan eden hadiseler 
karşısında doğu Asya şl.rndi görülmemiş 
bir buhranla karşılaşmış bulunmakta· 
dır. Doğu Asyada devamlı bir sulh ve 
her kese refah verecek bir nizam kur
mak için Jnponyanın gayretlerine en· 
gel olnnlar vardır. 

HOLLANDALILAR DA 
HONG KONGDAN ÇIKIYOR 
Hong Kong, 5 (A.A) - Pasüik duru-
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---
Ofıuyııp ;vazına lıursu Depodaki ömürl rin satılması tem!n olunacak 
Karşıyaka halkevinde mektep çağı Kim k d iz' "' k•• ·· tirtmi 

dışında olanlar içln Türkçe okuyup yaz- Se ara an mıre omur ge yor 
ma kından açılmı~ttr. isteyenler bu kur- Odun kömüril sıkıntısı devam etmek- lfu:ımken yolda fırtınaya tutularak kU-
sa devam edeblleteklerd.ir. tedir. Alınan bütUn tedbirlere rağmen çUk limanlardan birine sığındığı anlaşıl-

----- kara yollylc İzınire kömilr getiıilcme- mıştır. 
Re im atel, e i a«!ıltlı.. mektedir. Bunun sebebi nakil vasıtası * Kar§ıyaka halkevi resim atelyesi açıl- ücretlerinin yüksek oluşu kömürün ma- Belediye memurları, içinde 60,000 ki-

mı•ttr. Heveskl\rlardan müracaat eden- !~etini bir hayli nrttırma~ta bulunma-
" dır B" ı h k" k 1 d lo kömül." bulunan kapalı bir depo tesblt ler atelyeye alınacnktn. SJ • ınaena ey ımse ara yo un an 

__ --- kömUr gctirtnıemektedlr. e tmişlerdir. Sıkıntı çekildiği bir sırada 
EBE f., ER Deniz yoliyle yakın günlerde tzmire kapatılması doğru olmayan bu kömürlc-
Aras•n,..,. 1,. .. •inler üç motör dolusu kömür getirilecek ve rin halka satılmasını belediye temin ede-
n. "' ~... - Wf bunlar belediye memurlarının nezareti cektir. Bunun için depo sahibi lzmirde 
Balıkesir ebe mektebi mezunlıınndan altındn halka tevzi edilecektir. Bu mo- clmndığındnn gelmesine intizar edilmek

Bn. Melahat Uyar Snlihli - Bahçecik kö- lörlerin şimdiye kadar İzmire gelmeleri tcdir. 
vü ebeliğine. Melahat Aşkın ~me - ~~::,.....:~:><::><::::,.ç::..c::::::..c::::~~:.-:;;:::,,..ç::...;;:::~s-< ">"- -.,...::~::::ı,.<:::::ı,.<:~:::ı-<:::><::::-><::><:::><:::~~>.:::.::,..<::: 
Uzunkuyu ebcliiane. Emine Şarker Yeni 
Foça köy ebeliaıte, Şükrüye Ay Çan• 
darlı köy ebeliğine tayin edilmltlerdir. 

----
Yeni ta nler 

Binı?öl nnfia yapı işleri fen memuTU 
Salih Köyay lmıir nafla fen memurlu
b'llna tayin edilmlftir. * Defterdarlık varidat kontrol me
muru Zeki Yüce tahsilat kontrol me
murlu~na tayin edilmiştir. * VU&yet maiyet memurlanndan Yu· 
suf Danışman Tirenin Boğaziçi nnhiye
sl müdürlüğüne tayin edilmiştir. * Defterdarlık muhasebe memuru 
Hüsnü askeTi muhasebe krıtipliğlne ta
yin edilmlıtir. 

munun vehametl mUnasebetiyle Hollan
da lrmdistanı konsolosu bütün buradaki 
Hollandalılara Hong Kongdan hareketle
rini tavsiye etmiştir. 

lNGtLtZL"ER SiYAMDAN 
AYRILIYORLAR 
Tokyo, 5 (A.A) - Dömei Ajansı bil

diriyor: Bankoktaki İngiliz elçisi İngiliz 
,tebaasını Taylnndan derhal ayrılmağa 
dtivet etmiştir. 

ECER JAPONYA HUCUMA 
GEÇERSE ... 
Nevyork, 5 (A.A) - Mister Mark 

Siilivan, Nevyork Herald Tribiln gaze
tesinde şunları yazıyor: 

cJnponyn harbe faal bir surette kanş
mamış olmakla beraber yine Bitlerin 
müttefikidir. japonlann tuttuğu yol tn
gilterenin iaşe ve malzeme kaynaklariy
le askeri kudretini zaafa uğratacak ma
hiyettedir. 
Eğer jnponya cenupta Hollanda Hin

distanına veyahut şimalde Sibiryaya 
karşı askeri bir harekete geçecek olur
sa harpten sakınmak bizim için çok zor 
olacaktır.• 

Singapur, 5 (A.A) - Bristol tipinde 
ve A vusturalyada inşa edilmiş bir çok 
bomba tayyareleri Singapura gelmiştir. 

Bu Gece: 

B 

Am~rih l O"? Visi 
(Baştarnfı 1 inci Snhifcde) 

bit.enlerden hiç olmazsa Amerika Hari
ciye Nazırı kadar haberlidir. 
Diğer tarnftan Vaşington hUkümeti 

ödünç verme ve kiralama kanununun 
Degolcilere teşmil edildiğini ilin etmiş
tır. Amerikan mahfilleri lisiler elinde 
bulunan Fransız Afrika arazisinin Ame
rikan mUdafaa bölgesine dahil olduğu
nu söylüyor. Bu gibi tezahürlerden son
ra aynı Amerikan mahlillerince Frnn· 
sız müstemleke İmparatorluğunun ta
mamiyetini mildafaa ettikleri iddinsının 
ileriye sUrülmesi şaşılacak bir şeydir. 
Fransız hilkümeilnin siyasetini tcsblt 
ederken hareket serbestisine malik ol
madığından şikayet olunuyor. Ve aynı 
zamanda Fransız işlerine kanşmnk hak
kı isteniyor. Böyle bir zamanda reisi
cumhur Ruzveltin Degolcülere müzahe
ret kararını vermesi teessüre şayandır. 
SalUhiyetli ın.ıkamlar bu gibi usul1eri 
büyük devletlerin umumi menfaatleri 
ıçin zararlı görmektedir.> 

ZABITADA 

Göğsünden yaraıam~ 
Torbalıda knhvecilik ynpan Hasan 

oğlu !brahim T eqit., bir kahve mesele
sinden kavga ettiği istasyon hareket 
memuru Kumil Özü çakı ile göğüsün
den yamladığı iddiasile tutulmuştur. 

de işte bir yangın •• 
ödemişte Bozkurt mahallesinde Ha

san lriboyunun ıııahibi bulunduğu 12 3 
sayılı evde Bn. Nazifcnin ev işleri için 
yaktığı ateşten yangın çıkmış, bu ev ve 
yanındaki dam tamnm~n yanmıştır. 
Evde bulunan 590 balya kuru ot tn yan
mıştır. Zarar 15 00 lirndır. 

Orkestrası fevlmli'ıde atraksyon .. İzmir Kib::ır 6.leınini SALİ P 
salonlarında takdim ederler .. 

A 

Amerihadan Avruoa , 

ya ordular gelecek 
(Baştararı ı inci Sahifede) 

AMERtKADA HEYECAN ? 
Askeri projelerin ifşası Vaşingtonda 

heyecan uyandırmıştır. Mümessiller 
meclisinde ordu genel kurmlly ba~kani
nın sorguya çekilmesi istcnml!ltir. 

AMERIKADA NE DENiLiYOR ? 
Vaıington, 5 (A.A) - Ruzveltin 

katibi örlib, 1943 senesinde Amerika
nın Almanyaya taaıTuz için bet milyon 
ki~ilik bir ordusu hazır bulunacağına 
dair Şikago Tirbün gazetesinde yapılan 
neşriyat müıuısebetiyle gazetecilerin sor 
duklan suallere cevabında, bu mesele 
hakkında reisicümburla henüz görüşme
diğini, bu neşriyah ne teyit ve ne de tek
zip edecek mevkide olmadığını, söyle
mİftir. 

Şilmgo Tribün gazetesi haklonda bu 
neşriyat münasebetiyle tahkikat yapıla
cağını bildiren örlib ıunlan ilave ct
mİ§tir: 

«- Memlekette fevkalade vaziyet 
ilan edilmit olduğundan her ihtimale 
karp koymak kin lazım gelen plunlann 
hazırlanması lmdar tabii bir şey olamaz. 
Plfuılar lınzırlnnmaml} olur ve alakadar 
daireler plMısız hareket ederlerse o za
man cümhur reisi ittiham edilebilir.» 

fNFIRATCILAR TAHKtKA T 
tSTIYOR 

Nevyork, 5 (AA) - Ayandan in
firatcı Viller . cNevyork Herald Tribün> 
gazetesine beyanatında AVTupaya bir 
kaç milyon askerden mürekkep bir 
Amerikan ordusunun gönderileceğine 
dair olan rapor hakkında senatodan 
bir tahkikat açılmasını istiyeceğini söy
lemiştir. Viller ayni zamanda harbiye 
ve bahriye nazırlariyle ordu genel kur
may Yeisi, filo kumandanı ve Mister 
Harrl Hopkinsten de hükümetin bu 
projesi hakkında izahat istiyecektir. 

Ayni gazete infiratcı Benetin de har
biye nazırının girişti~i mühim malzeme 
mübayaalnn hakkında kongTenin dikka
tini çekmeğe haznlandığını yazıvor. Be
nete göre bu malzme sayısı milyonlan 
bulacak bir ordunun kurulması maksa
dının güdüldüğünü göstermektedir. 

• 
enı o 
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YDud ALTDfCI DBRS 
Gazetemizde neşredilen İng!lbce denlerde İngilkee kelimelerin te1Affuzlarım 

llltlmkün olduğu nisbette yakın ses veren Türkçe harflerle göstenneğe gayret 
.ettik .• Ancak İngiliz sadalan elbeUe Tür~ sadalardan ekseriya ayrıdırlar. 

Meseli ı ile göaterdiğimiz bir sadnm ekser!yetle vuku bulduğunun farkında 
olmuşsunuzdur. Bu heceye $iddet verilmediği zaman ancak pek kısa bir ses 
par, hiç konuşulmadığı vakit olduğu gibi dil tabii surette ağızda tutularak 
tek hafifçe tellffuz olunur. Binaenale~h çıkarılan en kolay sestir. Eier Button 
fba'tm). LlttJe (Ll'tıl) gibi kelimeleri ıkinci sesli harfsiz yani batn. litl gibi 
lify~ gayret edeneniz bunun gibi bir şey teWfuz edersinJz. t den ııonr;a 
tevki tabü ile, belli olmıyaM derecede, hafif bir ses çıkardı~mızı farkedecek
liııiz ki Türkçe ı ile gösterdiğimiz ve :>ek cüzı blr sly ile teliffuz edilen ses1ı 
harftir. İşte bundan dolayı manalan o ıeadar mühim olmıyan küçük kelimelerde 
kallanıbr : A CU'P of tea (ı kap ıv tfy) ıibl. .. 

Loud (laud) gibi bir kelimede bulunsın iki sesli bar.fi bir hecede te1Affuz pek 
lllWıJmdir. Loud (laud) kelimesi tam riae kelimesi kadar kısadır. One (uan) da 
hemen (tam) 80D (san) kellmesl kadar kısadır. u blr hece yapmaz; (teşkil et
lhez...) Woman (uumm) kelımosinde bır'..nci • bir hece teşkil etme; daha siyade 
Votb kelimesinde bulunan v lil>i 9e9 çıkarır, ilyle ld wum gibi ~ w-
1* ralmen v yl tellffua ederken dudaldar birbirine delmemelldir .. 

Ou. öu. au, ua. uo seslerinde u alll •Yft bir hece (teş)dl etme&) öyle ld ._. 
.leslf.oin daha keskin kuvvetli ıeWfuz edildiiinl ga.tenn apstrofu gelecek ders· 
lerimlzde terltedebiliriz. 

Apoetrofa kelimelerin ilk beceleılDde .. tıerbdeeejtlz.. KeUID. kuvwt11 he-

Borsa 
tlzOM 

Çekirdeksiz muamelesi olmadı.. 
9 Beylerce (inhisar) 33 33 
6 Slyah (inhisar) 3S 35 

tNdB 
395 İnhisar 

27 H. Kori 
11 
15 

17 
15 

MANiSA SULH HUKUK HAICIM
UCtNDEN ı 

Manisa emnt,.t miidarll iken veEat 
eden Cavidin terekesine mahkemece 
va~ edilerek vere9e8lnin talebi üze
rine müzayede ile .. tı1ma11na karar ve
rilmlt ve tereke IDe)'UUllda bulunan mu 
habbet kaşlarile .Uvercin •e ta"YUS kut
lan yine veraeeenin talebi yeçhiJe An
kara Gui orman çiftliğine dnderileı 
rek dlier 4"' ef)'Umm satılması iktiza 422 YekOn 
eylemit ve etya meyanmda hezeran koJ-

66 tuk. prdrop, Isparta halm. k&rklil el
l9 

25 
biıe müteaddit bavul etya burcu ipek 
çoraplar Ye takım e)blselert gibi kıy

BURDUR SUUI HUKUK f.t.ur-:- meti haiz eva 'bulunmut olduğundan 
KEMEStNDEN ı taliplerin 27/12/941 tarihine teead6f 
Burdur ceza evi mUdürü Hüsnü Türk eden cumartesi trilnii aaat 14 te ınlte-

93664 Umum! yek:Qn 
5560 kik, Anason 

1S Ton Fasulya 

eti Şehriban Türk tarafından lzmlr ke- veffanm Maniuda tehir alnem .. arka
ten ÇAl'flda 9 nolu kahveci dükkanında 11ndaki rüveydenin kira evrinde yapıla
müıtecir Nuri aleyhine açılan tahliye cak miiza)'edede hazır bulunmalan ilin 
daYUJnın yapılan muhakemesi nraıın- olunur. S 182 (2529) 
da müdd"ialeybe gazete ile illnen ya
pılan teblfgata raimen mahkemeve gel
medi~i binnida anlaşılm11 olmakla gı- Nallasebecl 81'811170• 
yao karan tebliiine karar verflmlt ol
duğundan bermuclbf karar muhakenıe
alnin muallak olduiu 1S/12/41 pazar
tMI trilnfl ... t 14 te mahkemede hazır 
bulunmadıit takdirde müddeialeyh Nu
rlnln Wl)'abmda malakem~e devanı olu
mıcaimm gıyap karan )"81'fne kAlm ol
mak üzere ilh olunur. S 179 (2526) 

Ticaretbanelerde ve firketlerde 
~ tecrnbeli b!r muhasebecı 
anmmaktadır. Franm bilen ter-
cih olunacaktır. İsteklilerin matba
amıza •mubasebecia rumuzile yaza 
Ue mcır.ca.tı.n. 

1-1 (2511) 

ceyi apstrofla (viııfUll 1(5stenned1~ btıtön kelimelerde ıellffuz :viddeti ilk :9 .................................................................................. -: 

~~=~=~~=·=:::- i DevletDemır Yol,arından 1 
'1'be banJt (zı benk) Ilanka •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. •••••••••••••••••••••••••••••• .. 
Busıness (bf'milı) İs -~ 1 - Devlet Demir yollan lıeubuaa Anupada tahall •Brmek Gr.enı mO.-
Commeree (ko'mts) · 'ncaret l.aka ile (20) talehe alnuıcalttır. Bunlantaa 10 a yGUek mllumdla mektıeo-
l'lnanee (flne'ml Maliye lerlne mOtebaldal de nıühendia mekteplerine (Technlkum'laıa) dndedJecelrı. 
............. (flne .. ) Malt dr. 
~ c:heque (ı cek) Blr çek 2 - Yilbek mOhendJa nıekteolerine dnderlleeek talelte fen k.nuncfaa 
A cheque book (ı cek buk.) Bir çek defteri Yedemle Ye 01-nluk cliplomaau a1rnıt U.. mezanlan arumdan. tecJınlkumJa,. 
To eash a ebeque (ta kes ı oek) B!r celd tahsil etmek ra ırönderilecekler de san' at okullan mennJan aramdan eecllecektfr. 
......... (U...'ync• Delistlrmek - buna 3-Talebenin ltir bmı (makine) 'bir kmna da (elektrik' hrallllU aynla. 
Rates of act • (....ta IY ikllQll'7nc) Raylc - Kam~ cakm. Cerelc ,.abek mUhendiallk ve ---" maheadla111c taWıne tah oJaaJar 
J'oret,nı currenry (forln bnmi) Ecnelıl .,.._ bamri bnn- nnlmak latechklerinl ddekeelerlncle ltllclheeeklerdlr. 
Compan,v (ka'nıoml) $irket 4 - Müsabaka Jmtihaalarma tdrwlderla ı .... clül .-.111 hm ......,.,. 
Llmlted (l~cll Limited J .hımdlrı 
DINctor (dtre'kta) Dhoektıllr. lltldar a) Tlrkbre Clmluabetl tal>ttntledeo oJa.1ı. 
08lae (ofis) Baro - Mennır~ b) Tlrk olmak. 
- (1111' Fatura c) SW...Cı lıa.eahklarla mal6l ol1N1mak, ealhla tam olmak. 
O.. (ıuck' Bna dl lvl alıllk ft W •hl'bl olmak. 
MeTChandlse (mtctndalz) Emtea e) 18 ,.Qmı blttnnı... 25 ~ srecmem• olmak. 
l>eDwrJr (dlff'vm) Teslim S -Talipler 221121941 tarihine kadar. 'bir diJ~ n. aealıdakt _ .. ,.. 
fmı,ort (imooot' İthallt 1ara mUncaat edecelderdlr. 
Export ( eksooot) İhraoat Anbrada ' Devlet demir nDan n JlenanJen Wetme --
Cuatoma dut.7 (kutum dyat! l GUmrUk rüsumu mGdUrlllff 
Wholesale (h8u1.evl) Tootmı •tlt ı 1. Wetme mtldUrlGIGne 

( vtevl) p kende 9. Wetme mGdllrllHne 
Retail n era ı 3. l'""-8 m6dflrlfl1Gne 
l'actorv (fektırn Fabrlbı ' 4. lale-- ınodflrliiHM 
~ (indlstrl) Sanayi -a.. matılfla1s (roo mıtl'Jrbla) Ham madcleler 1 5. Wetıae mildlhllllae 

~" ,,_111. ı 6. Wetme mGdlrllHae 
8eeel (IHI .... , ..,.__ • ı 7. Wetme modGrlilHne 
eo.ı Omun Alet lzmirde ı 8. ltletme mGdflTlOH.. 
ilan (avan) Demir Erzurumda : 1 O. ieletmtt mfldflrlBIGne 
Cettıan (kntn) Pamuk 6- Taliplerin madde S - de zikrolunan mabmlara mGraıe:aat ederek dl-o 
wTı.=ı_ \:1ı!ıaytz) ~°:umaıar lekcelerine lU.tlreceklerl vesaik. milaabaka .. rtlan ve diler bUMll&t haklan-
1 want tıo IO tıo the bank to c.-ash 8 cheque.. da kendilerine verilecek matbu lzahnameye vukuf peyda etmeleri ve teteb-
Bllı .- bedelini almak ldn bankaya l(itmek iatl,Jıor\un. büıılerini ona göre yapmaları lAztmdır. 
lf the ch-ae- la csa•ıl; _ annof""t!Mla iL 7- imtihan 14/1/942 tarilılnde Ankarada dnlet clemluoDan cer da&. -... ,__ llncle :yapaJııc:akbr. 
lrAet' çek ~ oluna. onu tahlıd ede!ff'dnh • 8 - U.. maııınl.n :u..letde okuatllaa cebir. ••d-. _..D_t. ftzllr. 
At tbe bank I ..., • ftmncfal aewapepH- ldmya, Tflrkoe ve ecııeltl dllden aan•at okalu m-unlan da lanet okuDarmcla 
.......,. hen bir mali pzete g&dUm.. okunlllan rb-azi:ve. fizik. kimya. TUrlu:e ve keza bir ll•ndan lmdhaa ed1Je. 
1-. at ehe na of eKchange far belp curreocy, 8Dd M tbe price9 of W cekdr. (8909) S 10 S 101 (2523) 

~--ecnebi pmürm ~bazı hisse aenetlerinia fiatlerine bakarım. D. o.<l':r&-:.m=.cı:~o:==~) 
_. ._ ___ j Mecmuu 12 kalemde muhtelli ebat ta ( 15825) lira maha!NIM9 heclelll 

BiP ...... feftddfte .,., ........... ya .llllePedafd (15500) adet tampoa pee&r prnltllril bpah zarf U1UWe ~ ftÇilii8 
tefds .......- fftfllllzlepfn pfıaPdma- ebll.tmeye konulmllfblr. tbal~ 27 /l 2 /941 silnii IUt 11,30 da Al•aıeaka 

ldtc•t.. ... ,.,......,. ~=)~~rr.~·.:..:t~-!:inat makbuzlarlle teklif mektap. 
Loncha, 5 (A.A) - lqlUz haYa na- BerJin. 5 (A.A) - D. N. B. Ajansı 1eria1 muJa nçhlle aman• nJdttea bir aaat enrellae b4r komi.,.. reilll-

:mhimm te1»111tt Sahil eer.tslne men- blldirlyar: Bir Amertkm afmm İranda iiae vermeleri Jhunchr. Şutumell komlayonumuzdaa talep ecliW>IJinlr. 
mp Ho&oa tipinde bir tanarernlz Almanlara kara alman tedblrlere br- 6 9 15 18 S 177 ·(2524) 
~milinde ........... tfeaiet se- şıhk o1aralı: ~İngiliz mflmes. --------------------------............ ı.ac- ederek .... sillar!ni memleketinden eıbrmam ldn 
l.omhelarllı 111r. Gemide J'&DSID ~ fsvtcre hOkUmetlnl taiyik ettiA:lni bildir
... Kuta~ batat,alannm •teeiclale mletlr. Bu iddia bile ez. 
tanuemlz ciddi U.ra ~ 
.. ne danebllmı.tlr. Batb btr H~ p1• .,800 tenaremlz bir teWz ...... ,.,...... - • 
helamıttır. Akort, Tamirat, Alım Satım. Ktn 

tılerl 

Adil Jmer 
Anafartalar C. No. 55'1 

Telefon: 3695 

tZMIR anmtYESDR>EN ı 
KliltUrpark lznılr entemasyonal fuan 

hakkında muhtelif zamanlaTda muhtelif 
llnueler tarafmdan .a,.lenen nutukların 
kitap halinde •e 200 adet olmak Uzere 

tabı •e lhzan yazt itleri müdürlüğUndeki -------------•• prtnamesi veçhile açık eksiltmeye ko-
aulm~tur. Muhammen bedeli 400 Ura rı,,,,.~~~..c::>~c:::::.<~~:ıo<:::ı-<::>-~~ 
11U1Takkat teminab 30 liradır. 

Mühim iliıa Taliplerin teminab it bankuma yatı
rarak makbuzlarile ihale tarihi olan 
12/12/941 cuma sUnli ... t 16 da en- İstanbalda dekon&Jm malnae 
e6mene mGracaatlan. 1-abma n-••I ....._..~ 30 2 6 10 5060 (2495) ...................... . 

ayna .,. tadı falnna ~ 

ıım..ıı,. -* ........,luklumdoa :-.!'~ ..!~ ~~ 
aGnba1 bulunanlar için 9/12/941 günü leeeiinden her sin sabahleyin -t 
mli•baka Jmtlhanı yapdacakbr. Bu im- l0.30 .._ 12.38 • bür Ye llleden IJ 
dbaaa orta mektep veya muadili dere- 1', 

cede talıail gönniit •• ukerlik hizmeti- ~~; 1::: =:.:::: ~ ~ 
nl yapmlf olanlar ittirak edebilir. ya satın almacaktlr. Ama eiealerbı il. 

Taliplerin talıail ve askerlikten terhis t: 
vesikalarile birlikte imtihan günil zaba- ~1 mOracudan ilin olanm. ~~ 
ta müdürlüiüne müracaatlan. 1 - S (25%5) 

4 6 a sı5o (2517) 

istanbulu u~ hafta yerı nden OJData l'Ulıa... 

1 -- ~ineapur \olu 
DOROl'f IAJIVR BING GROSllY 

2 -- Son Akın Türkçe 
arıN SESi.! DiK l'ODN 

S BAN 
HER GON 1'-U - 17.15 - ZO.U.. 
Cumartesi Pmr 
M5 - 1'-U - l'l.U - ZO.U.. 

8 LA B 
HER GON 14.15 -17.ll - au.. 
Cwut.I, Paw-.. 
lLll - M.1$ - 1'1.15 ~ M.lL 

Tlb!lcBaft BmamaAYdla ............ : 
Kurban bayramında toplanacak d~~ -b~ 5/12/941 tarlhind• 

27/12/ 941 tarihine kadar mOzayec:leye konmuttur. 27/12/941 cumartell sl
nll aaat 16 da llıale.l yapılacektar. Şube ba MDe 8 bin deri kurutacak malıal 
yaptmmştar. Ta&lllt almak için lzmlr latanhul. Upk n A7dm tahelerlne mG-
racaat olunmalıdır. 6 9 12 15 51M (2S28) 

.....,. Avalar•• .Atacdu cemiyetinden: 
Eberlyet baal olmadaiından fe•kallde umumi toplantı 1 O blrincl klnun 

çaqamba aktamı aaat 20 ye talik edllmlttir. 
Azanın gelmesi tekrar rica olunur. S 180 (2527) 

'' B k ENiYi er '' s1:!!!._ 
KUTU ALTINDAKt YEŞİL E'l'D\E'J'Lt ,. B R • ) isldNB 

DiK.KAT EDINtz.:.. 
•HHllHHllHLDtllHH ....... ~ --~ ... -~HHIHlllHCHHIHHDI 

SODA 

Kula Mensucat fabri
kası perakende sa

tışına başladı 
Kula Mensucat fabrilrasmm en gUzel renk ve deaenJerde sai1am kumaşla

rının; Atatürk caddesinde 138 numaralı binadaki fUbesinde perakende ola· 
rak •= başlandığı sayın balknnıza ilAn olunur. 1-2 (25136 

T0aKÇE SÖZLO VB ŞARKDJ 

BINBİRINCI 
OKUYANLAR: M. Nu-GEC[ 
rettin-M~zenen Senar 

t VE~
<::Y..~~--..<:~ 

-~ ....... ~ c~~ YER BULMAK tSTİYEN 
" a E D s c o T T Seans bapnda elmeU 

OLDUREN SUNSLAR:BERGON: 

B 1 C A K ıuo - 1.lS - s.u - 8.15 '1'B 
Cumartesi, Pmr 9.30 DA.. 

........ 
IZNIR ESNU YE MIAl.I BANKASllfDAlf: 

t.hnıeriyle hine 1e11etlerhlla aumaralan aşağıda fnıh olan hissedarlanma 
hisseden milteveWt bol'( bakiyelerini ödemekten imtina ettiklerinden elJeriade. 
ki lıissels - mukavel-emizin on sekizinci madtlai hftbııtine sön a. 
kara Kambiyo borsasında sattınlımt " ........ ._..... Seba a......,. ,..a 
.... seaederi verilenktir .. 

D0NK0 
Sıra lllale Hisse ft1ll 
No. adet makbm .No. 

53'11 02 10/605 
5372 02 10/606 
5382 02 ll/891 
5386 02 10/ 501 
5464 02 5/ 902, 95'1 
5480 02 1011308 
5485 02 5/9U, 963 
5481 02 5/ 4466, "8'I 
5508 02 10.'4399 
5520 02 10/ 4398 
5525 02 4242 
5539 02 10/4381 
5540 02 10/4381 
5541 02 1014323 
5543 02 10/439'1 
5544 02 10/1359 
5545 02 1011349 
5553 02 10/4!39 
5563 02 1014241 
5578 02 9924. 9921 
5578 02 10/lJH 
5519 ez 1onm 
5581 oz 1oıım 
5581 Ol 10/U31 
5584 02 10/1340 
5589 02 1011328 
5591 02 10/1341 
55M • 1011335 
5596 02 10/1339 
5597 02 10/1341 
5598 Ol 10/138T 
591 o: 10/J.-
5600 02 10/4301 
l6o& 02 10/429' 
... 02 19/13M 
5611 02 10/1391 
MU 02 101441'1 
5815 02 11/409 
5819 02 10/4'31 
5620 • 11/4'11 
5623 02 1014430 
5824 02 10M11 
1111 • uı.tm 
58Z9 oa uıım 
56.11 02 S/"1J 
l6M • 1114'11 
lal Ol 10/4al 
5638 02 10/4QI 
5837 02 11/4GT 
58.18 a 19/441C 
5841 Ol 19/t44T 
1851 • 111 .... 
5853 oa ıe,ım 
1151 02 11/49 
,_ • lt/lllC 
_. • v.m 
- Ol V.IJI 
_. • V. aıt 
5891 Ol v. -
S10I • v. -
5709 02 v. 8.15 
5110 02 v. 838 
5712 02 V. MO 
uıa ea v. sa 
171S • v."' 
mı • v. MI 
5"124 02 5/'1'153. T15' 
ım cra sma. 'l'1M 
5m 02 smea. n• 
5131 02 5tn95. .,.,.. 
5731 02 10/4402 
1'131 02 U/..S 
sm • uı.aa 
l'I• il U/"31 
1'141 ti H/4'11 
1141 • lllMI 
DM a U/G'l9 

M0StiADAN MABAT 
t.ml ve Adresi 

Bayındır İslim ala 
• Ttlccar Mustafa Hayati 
• Cami mahallesinden fırıncı Hüseyin 
• Belediye muhasibi Vasfi 

s.,diköy Yeşil mahalle Adem oğlu Şaban 
• Cwnaovası Bakbl Mesut 
, • Hadımlı Hasan HU.seytn 
• Gölcükten Haa İsmail oğlu Abdi 
• Atıf bey mahalle MOmin ol. Ahmet 
• Yeşil mahalle K.Ahya ollu İsmail c;ane 
• Cumaovası KasımP8$8 mah. DUlek Ali 
• Yeşil ambaDe Hlbeyin otlu Hasan 
• • Salih oilu Hu.eyin 
• Cay mahalle A1l ~u Hasan 
• Hasan ojlu İmam Mahmut 
• Mahmut oilu Ahmet kAb,p 
• BilMyin ollu Şaban 
il Bulgurcadm hacı Rqlt ol- lbraldlD 
• • Mehmet oğlu İbiah!m 
• Cumaovaauıda Zeynel 
• Kmk köyünde Adem ollu Selim 
• • Nazif oilu Kustara 
• • Met.met oiJu Recep 
• • Kua otlu Necip 

. • • llUaeyln olJ:u Abmıtt 
• • Saldr ollu izzet 
• ... lltırteza ollu Flknt 
• • Adem e>alu Abidla 
• • B.mlt otlu All 
• • Ahmet otlu Rlsa 
• • llllCl ollu All 
• 11 Alt ollu llllCl 
• • Karablıaak ollu Ham. 
• ~ İbrah'm ol1u ....... 
• G&eceden Kırh fbrahlna ollu ...... 
• • Basan otlu Mehmet 
• • Mehmet ollu Biberin 
• • CtlmOf ollu IWnnet Al 
• • BaJll . . ftmq)a. a-
• • San Ahmet ct.mdl AllT 5 , 
• • AWl ollııa Mıhı ... 
• il .... olha 0..--
• • Gemcl ollu llıt-M 
• • Yala ollu Mı•...t 
• • Ali ollu Tevfik 
• • Kadir otlu llalll 
• • Mehmet ol)u Na1al 
• • İbrahim ollu ~ 
• • SUJe,man otlu MUmla 
• G8leGkt. Ahmet ollu Bo.e,!n 
• Y.0 mahalle Tunmla Dem Çllftll 
• Koca Ali ollu HMm . 
• Ahmet ol1u Slıldr 
• Dll'rkr,._ muhtar 8111'1 ol1a Mmll 
• AbdnlJeh km Fatma 
• Pa.- ollu t.ıam . 
• lıleYl6t ollu Sevki 
• Kurt ollu Feyzullah 
• Hibleyln otlu 8-ıak Ali 
• Mehmet ~lu Ahmet 
• Cafer oğlu Etem 
• Hu.mn ollu S8Je,man 
• t.n.lı .,.au Alnmt 
• t.n.11 otlu s-
• Kimll ollu YMR 
• DerekaJcleo Bu.,ln ol. brs'rb 
• • Cnalak olla °mm 
• • PmolllaAhW 
• ~8Cde7mm 
• Br wwıelluAll 
• Karakuyu il. Hakla Qlıara 
• G&ecede Zeybek ollu lbnlalm 
• • Abcllollu l....s 
il • Htlıleytn .. A'-t 
• • Hacı Ahmet olha ... 1 • 
• Ahmet ollu Ali 

80110 TA&IN 

. . 
YENiPUDRA 

Renkleri 
ÖNÜNDE 

Kadınların 

HAYRETi 
*----.. , 

.... dnlar, 
ltlr -c ................ 

ppHM .......... ., ......... . ________ .. 
tmkllll ...... Olmuttur. .,.. ....... ... 

Tenlnbıe n ..,.aa 
celecek padranm tam 
•e bakUd renclnl ve-

TENiN 
GCZELLIGINt 

ON MlSLl 
Alt'l'l'IRIR 

ctrma ~ 
dır YalmW' ve rOa• 

ıtn namen bat0n ıoo 
abıt kalır. En ucü bir 
dans salonunda blle 
bumun parlamuma ma-

ren yeni bir .. Colorimetriqae,, 
makine icat etlllmiftlr. 
Bu ~ pııdb'e kadar &Grlll· 
ınemls derecede emuJsl& cQzelllkte 
,.eni pudra renkleri istihzar ed11med 

111 olur T..uu& '8118, 
nennln ,,. ııevtmll olur. Yenı Toka· 
1oa pudraşmı buıQn tecrübe ediniz 
.. ..._ .... pnç Sôr1lmlnk. 
Tokaloa pudrası kullmımaltla IJI 
netlcels alacaltnr& teminatbı11r. 
Aksi takdirde pann11 iade olunur. 

lstanlıal Beledlyeslr.ıden : 
·Haseki Cerrah paşa Beyoğlu ve Zührevt hastalıklar hastahanelariyle Zeynep 

Y.Amil doğum evinin yıllık ihtiyacı içuı alınacak 37501 kilo b yaz Karaman eti 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Beher kilosunun tahmin bedell 
60 kunış ve ilk teminatı 1687 lira 55 kuruştur. Şartname zabıt ve muamellt 
mUdUrlüğü kaleminde görillebilir fhale 17/12/941 Çarş mba günil saat 15 te 
daimi eııcilmende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplan 
941 yılına ait ticaret odası vuikalanyle ve kanunen ibrazı llzım gelen diğer w
Aik ile 2490 numaralı K. nunun tarifatı~rçevesinde hazırlayacaklan teklif mek. 
tuplarmı ihale ıünll saat H de kadar daıml encümene vermeleri lbundır 

2, 8, 10, 13 5098 (2500) 



~ı yasi 1.;aziyet 
-----·---

ja po nla r bir par-
çayumuşFmışa 

lıenzivorlar -·-fakat harp tehlikesi 
bitmış d~ğil . •. --·Siyamın uğradığı siyasi 

ta2rr?ız • Babe$te!d si\~il 
İtalyanlar da 
çıkarılıyorlar .. 

lnı(ilterede mil;.. 
li J~jzmet 
---··---

Evli kadınlar ve kü-
çük çocuklular hiz

mete alınmıyacak -·KADIN · ERKEK HERKESiN 
HiZMETiNi GOSTEREN PROJE -·-Londra, 5 (A.A} - Kadın ve erkek 
herkesi miUi hizmetini yapmakla mükel
lef tutan proje bir Beyaz kitap halinde 
rıeşredilnıi:;tir. Projeye göre evli )rndm
lar ve on dört yaşından küçUk çocuğu 
olanlar hizmete alınmıyaca'k1 18 ile 20 

Muazzam rakamlar -·-
Amerika se

nede 50 bin tay
yare yapacak ------
Gelecek yıldan evvel 
bu imalAt adedine 

varılacak .• 
Va ington, 5 (A.A) - Tayyare 

ticaret odasının reisi Jouctt Ame
rikan tayyare cndüstri~nin gclecek 
yıldan önce senede elli bin tayyare 
yapabilecek bir hale geleceğini 
söylem.iştir. 
~~~ 

i us ya ve Polon ya 

azım 

'işi Fransası, 
Irak ve biz 

---·---
Hükümetimiz ilıi ta· 
rafın menfaatlerini 

himaye ediyor -·'RAN DA FR!f\SA iLE MÜNA· 
SEBETLERINI KESECEK M,? -·Vışı, 5 (A.A) - D. N. B. Resmi bit 
knyn:ıktan öğrendiğine göre Fransa ile 
Irak arasında diplomatik münasebetler 
kesildikten sonra Türkiye hükümeti 
Fransanın Iraktaki ve !rakın Fransnda
ki menfaatlerin! himaye etmcği kabul 
etmiştir. 

ffiAN - Ji'RANSA 
lyi haber alan mahfillerden bildirildi-

Vurguncu ve ihtikarcılarla mücadele 

Hususi mahkemeler teş
kili esası kabul edildi 

Ankara, 5 (YENİ ASIR) - Milli ko
runma kanununun tadili etrafındaki fa
aliyet devam etmektedir. Gerek hüku
met ve gerek Meclis, vurguncu, suiistı
malcı ve iht:ltarcılann ihtisas mahkeme
si şeklinde humst surette teşkil oluna. 
cak mahkemelere 'ftrilmesini prensic 
itibariyle kabul eylemiş bulunmaktaC:lır-

lar ve tetkikat bu cihetten de devam r/9 
lemektedir. Ancak bu mahkemeler İr 
t:kıaJ mahkemeleri şeklinde ohnıyaealro 

Adliye vekaleti tarafından milli kol"\IW 
ma kanununun ihtiva ettiği hükUm.lert 
tevfikan takibatta bulunmak .\bere tef' 
kil edilecektir. 

c;:::..<:::>or:;::::,...:::::::.-c:;::...c;::::.<::::.<:::::.<:><::::::.<::><;;:><::::><::::.<:::ı~~.;::,.ı;:::::,<:~::::..<::::.-<::><:::><:::><::::~..c;:::ı,.,..,~ 

Mı ilet Meclıainde dünkü rr,üzokereler 
Radyo gazetesi Vaşingtondan geleı~ ya§ nra.sındaki kızlar üç orduya bağlı 

haberlere göre uzak şark durumunını kadın servislerine veya milli hizmet ser
P.n nazik safhasına girdiğini söyledik· vislcrinden her hangi birine gönüllü 
ten sonra şunlan ilave ediyor : Jraydedilmek üzere milraca:ıt edebile-

Birleşik Amerikanın verdiği notaya ceklerdir. Projcya evli kadınlar için ayn 
Tokyonun cevabı bekleniyor. Bu cevabi hüküm konulmuştur. Fevkalade salA
notanın mahiyeti bilinmemekle beraber, hiyctler hakkında geçen yıl kabul edilen 
Amerikan notasının verildiği günden kanunda bunların yapacaklan hizmetler 
beri resmt Japon ağızlanndan söylenen tesbit edilmiş bulunuyor. Bir çok evli 
sözlere göre cevabın nasıl olacağı tah· kadınlar şimdi bu biz.metlerde yer al-

(Baştarnlı 1 inci Sahifede) lomatik münasebetler meselesi henüz MecliG bugünkü toplantısında denizal- nın birinci müzakeresini yapmlfbr. 
ğine göre Fransa ile lran 8-"'8.Sındaki dip- Ankara, 5 (AA) - Büyük Millet 1 maddelerini deiittiren kanun liyihuto 

4 - Harbin zaferle neticelenmeain- bahis mevzuu değilse de Fransa ile dip- tı ıınıh menauplanna verilecek zamlar Mec:lia pazartesi günü toplanmak 6zr 
den ve canilerin cezalanmasıni:lan sonra lomatik münasebetleri kesmesi için Bri- ve tazminat hallindaki kanunun bazı re daiılmlfbr. 
Adil bir sulhun tekarrürü iki mem!c.\ctin tı:nyanın lranı zorlayacağı çoktan bili- c;:::..<:::>-c:::::.-ı:::>-~::::.<~::::.<:::::..<::::.-<::::.<:::>c;:::><::::..<::> ::..:.-<::::.<:::::..<::::.<:::::.<:::::..<::::.<::::.<:::><:::><::::~.<:::ı-<:::>~ 
başlıca hedefi olacaktır. Böyle bir sulh niyor. 
ancak demokrat mllletler arasında bey- EôER ffiAN İSTERSE .... MalatJada 24 dükkan yandı min edilmektedir ve Vaşington eğer bu Jr.J.§lardır. nelm!Jel münasebetlerin tanzimi ile 

sözler Japon cevabi notasııiı ifade edi- ~·"""""' de edilecektir. 
el-1 Tahran. 5 (A.A) - Büyük Britanya 

' elçilik sözcüstı §imdiye kadar 1rana 23 
bin ton bu~day gönderildiğini söylemiş yorsa bugünden müzakerelerin kesil· l h b INCiLlZLEK MEMNUN 

mesi lilzumuna kanidir. Bununla bera- A mon .. ~us ar ' Londra, 5 (A.A) - Sovyet Rusya ve 

Malatya, 5 (A.A) - Evvelki pc:e kereatec:ilerln bulunduğu yerde bir,...,.. 
guı pknu, ve 2.f düklin yanmlfbr. 

ber, Tokyoda bir yumuşaklık ve bir alış e Polonya arasındaki dostluk ve karşılıklı 
veriş havası yaratmak arzusu görUlmek- U yardım beyannamesinin imzas.ı geç ha-
tedir. Şimdiye kadar sulhun Jdamcsini AJmarıJar lti.OS• her alındığından gazeteler henüz tefsir-
Amerikanın iyi niyetine bağlı gösteren lerdc bulunmamışlardır. Londra S:yas\ 
JaponJar şimdi bunu her iki taralm ıy! k R ) mahfilleri beyannameyi hararetle kar-
niyetlne bağlı görüyorlar. Bununla be· 0 V 8 l it US ar şılamakta ve akıllıca mahiyetini belirt-
:raber, Çin ve bilhassa Hindiçininin tah- mektcdirler. Rusya ve Polonya Naziun 
]iyesi üzerinde Amerikanın ısran base- 'll'aaa ronu Si karsısında boyun eğmemeğe azmetmiş-
biyle iki taraf dAvasının telifi yine güç- ·ı ~ ll 5. • lerdir. Beyannamede izhar edilen dil-
dir. ÇUnkU Japonyanın Hindiçinidco k } şünccler İngiltere ve müttefik devlet 
~kilmesi, Japonyada askeri bir ayak· JŞtJrl vor 8 f adamlarının h:r çok defalar ileriye sür-
lanmayı kışkırtabil!r. diikJcri düşiincelere uygundur, 

TOKYODA BİR KONFERANS A.Jnaanl -M·-.... ad D ,-•- -· 
Avrupadaki mihver ortaklanna ayak • ar OSHOU a egol ün be vanatı 

uydurmuş olmak için, Japonva, uzak yem fllr taarruza hazır• (Ba~iarafı 1 ind Sahir~de) 
do~da Ja1~~ima:,; ~~~:S:i~lik~~!~ lanı17or .. Ruslar Sluasto• müdafaa bölgesi sayılacaktır. Fransız 
daki mem e eri . oh '.i k f .. c polda Alman 1teftberlnl ve lspanyol kuvvetlerine Almnn harp 
ransa davet ~tmJştır, u on crans u :r malzemesi verilecek ve belki aynı za-
K\ln sU~ktir. : • fıırddar .. · manda gizli askeri yardımı yapılacaktır. 

Bu faalıyetler devam ederke~ d.geı Radyo gazetesi.ne göre Sovyetler Mos· 4 - Karşılık olmak üzere Vişive J:>ir 
tarafta~ da ~kerl hazırlıklar ~e.,am et· kova çevresinde bir çok noktalarda Al- mikdar Fransız harp esiri iade olunacak
mektedır. İngUtere mühim denız kuwet· man ilerleyişlerini durdurmağa muvaf~ tır. İşgal masrnfları d:ı bir mikdar azal-
1erinden ba~~a Uzak $ark:' hava kuv· fak olduklannı söylemekte iseler de, tı1acaktır. 
vetleri de göndermiştir, bır habere gö-- inanılır kaynaklardan gelen en son ha· FRANSIZ ÜSLER! 
:re de Çin ~yyar.e meydanl~nın kul- berler, Almanların bir kaç noktadan bi- Radyo gazetesi, Peten • Göring mü-
lamlması l(tD İngıltere ve Çın hükUmet- raz daha Moskovaya yaklaştı)dannı gôs- lAkatından bahsederken hülasaten di
Jeri arasında mtızakereler yapılmakta- tcrmcktedir. Moskovaya en yakın bir yor ki: 
4ır. . . . nehrin Almanlar tarafından 'aşıldığı say. Anlaş_ılan Almanya şim<ıli Afrlkaya 

Bu hava kuvvetlennın gelmesı Japon- le,nmektedir. Bu nehrin ismi söylenme- Fransa ve Tunus yoliyle ikmal kuvvet.
yada bUyiik kaygı uyandırmıştır. Japon- mekte ise de. Moskova ve fstta nehirler! Jerl göqd~rmek istemektedir. Böyle bir 
yanın hava müdafaasına bazırlıldı olma- arasında -<>lınası pek muht~ldir. Çiliı- maddenin Vişi htikümetince kabul edi
dlğı anla$ılıyor. kil dUnkU haberlerde Almanların Mos- dıği tahakkuk «tderse akla ilk gelecek 

knd kl kla yerler Fnmsada Tulon ve Tunusta Bl-
stYAMA SİYASI TAARRUZ kovaya 25 kilometre ' ar ya oştı - zcrtc deniz ve hav:ı üsleridir. Her iki Us-
Uzak Şarkta yeni bir değişiklik te Si · n bildirilmişti. te büyük ve küçük kuru havuzlar, kı

J181n8 'ka$ siyast bir Japon taarruzunun Moskov~ şehri Alman tayyarele? ta- zaklar, her türlü harp sefinesi tamiratı 
liaşlamış olmasıdır. Japonya Siyamın İrf· rafından s:ıddctlc bombardıman edilmiş- yapmağa yetecek derecede aıe.lyeler ve 
gl)tere ve Amer!kanın iSt'lAsı teh1ikesin tir. Alm::ın ta:.--. ~c)arjn:.0 gelişi ' ğiliel kuvvetli müdafaa, son sistem bindirme 
de oldutunu bildiriyor. Bunun ve Hin şehre bombalar savurmakta -oldiıklatı ve indirme teşkilatı vardır. 
~ye takviye kıtaatı gönderilmenin bildiriliyor. Bu Y~.den de şehirde insan _____ ....... _..._ ___ _... ___ _ 
bir araya gelmesi haseb!yle, Uzak doğu· kayıpJannın çok buyük olduğuna işaret -ım1111111111111111111u11111ıııu·11111ım11ıı.1"11ı.: 
deki dunnnun bugün, yann bozulacağı· edilmektedir. . · E lnailtPrP. Finlandi· E 
m hükmolunabilir. Almanların Moskovanın ~alinde E t'-' · :; 

Klin bölgesinde yeni b!r şiddetli taar· S 1 . , ..... : 
ALMANYA .. FRANSA ruza başlamak üzere olduklan bildirili- E yaya ıarp 1 an ~t- E 
Peten - Göring görüşmelerinden son· yor. Halbuki bu bölgede harekAtın de- E •• 5 

n Almanyanm Fransız donanmasının vam etmekte olduğu hakkında bir (ait : ITI~k UZPr~... S 
yardımı olmamak '8rtiy1e Akdenizdeki haberler vardı. Anlaşılan Sovyetlerin 5 - • - S 
Fransız Uslerinden faydalanacağı anlaşı- mukavemetleri karşısında Almanlar E R · M ~ 
lıyor. böyle yeni bir hamleye ihtiyaç görmüş = omanya ve aca- = 

Almanya buna mukabil bir mikdaı olacaklardır. E ristana da ültimatom§ 
Fransız esir!ni serbest bıra~acak ve i.')· ROSTOF BÖLCESİNDE E verildi mi?.. e 
p1 masraflannı azaltacaktır. Rostof oousındaki harekat hakkında 5 § 

Demokrat devletler radyoları ~m~· gelen haberler b:rblrini tutmamaktadır. 5 Vaşington, 5 (A.A) - İngilterenln: 
lann ancak işçi olan Fransız esırle.rıni Sovyet ve İngiliz kaynakları bu bölgede E Finlanruyaya pazardan evvel resmen § 
bırakacaklanm ve bunlann da fabnka- AlmanJnn takip harekatının devam et- E harp ilan etmesi beklenmektedir. : 
]arda çalıştınlacaklanru b~ldiriyorlar. mekte oldu~'Unu bildirmektedirler. Ha- E Londra, 5 (A.A} - Royterin dip- E 
Zaten Almanyada çalı.~ bı~ . mi~?nr rekat Taganrogun batJ taraflarına da : lomatik muhaJTiri yazıyor: Finlan- § 
Fnmsız işçisi vardır: so~lend·ğine gore, intiknl etmiştir. Fakat bu şehrin işgaline § diyaya verilen lngiliz ültimetomu- 5 
Almanyada halen iki mılyon kadar ya- dair Sovyet tebliğlerinde ufak b:r işa- : na Helsinki hükümeti tarafından :;: 
hancı işçi çalıştırılmaktadır. ret bile yoktur. Bununla beraber, bu ta- E henüz cevap verilmemiştir. ülti- § 

llABESTEK1 stv1L ITALYANı,AR arruzun Tarangorun çok .şimal kısmına § m~!omdaki milddet Cuma ~ünü § 
M • b'd 1 bir haber italyanm tesadüf ettiği anlaşılıyor. ~ (dun) gece yarısından sonra hıtam § 
:.,aırol ~k eıı. ge en t 1 ~. d 'ru u ha- Vaziyetin bugünkü seyrine gore 'l'a- :: bulmaktadır. O 2amana kadar ce- :: 

müstedm e d~kıkmnart ad O: u,,.B.. uh bemre n'o-' ganrogun vaziyeti çok ciddi olduğu ve :: vap gelmezse İngiliz hükümeü iki : 
kınım an 1 a e eer.er. u 8 

"' • = l k t d h h li d b -İn '}iz kuvveÔer!.nin Habesistandan neticede Almanlann bu şehri terket- : mem e e arasın a a~. a n e u- ~ 
re, . gı. d ı b cml k ttekt mek zorunda kalacaklnn anlaşılmakta- :: lunduğunu ilan edecektır. = 
~kılmesın en evve . ukim e e k dı : Ame-rika hükümeti de bir nota ile S 
· il italyanJann gerı ce lmesi şart ı· r. = d h eJ hl' = sıv 1 . H be !.standa bulu- Almanlar Rus taaITuzunu ve hareke- : a a evv ce aynı te ıgatı yapmış :: 

hnmıştır. ngıltere, a ş f 1 t• • d d it i . Rostof bö'lg....,.nde : bulunuyordu. = k l'ğ 1 rişli olmıyan ta - ınt ur urma çın '"'.,... _ = 
nan ve as er ı e e ve 1 k büyük mikyasta hava kuvvetleri kullan- S Romanyn ve Macaristan hükU- S 
yanlann İtalyan vapurlar!yle meme ~t· ~ başlalJU4)ardır. Hava kuvvetleri- E metlerine de bu şekilde ihtarlar ya- : 
lerlne aldınlması ~~su~da. ~ma ~e m~g~u gibi vaziyetlerde mUhim fayda- S pılmıştır, Bu iki hükümet bu gece § 
milzakercye Jlirişmı.stır. neılizler_. u r temin etınesi milmkündür fakat bu- 5 yansına kadar tatmin edici bir ce- 5 
İtalyanlann Habeşlılerln haklı intikam- ;nkü örünüşe göre vaı.iye~ elAn Sov- 5 vap vermezlerse İngiltere kendisini § 
larına uğrıyacaklarım düşünerek: kuv- tJ :Mt' dir 5 bunlarla harp halinde sayacaktır. :: 
ntlerini cekmeden evvel. bu hususu ye er ım . · 5 tNGtLTEREYE 5 
Roma btikümetine tekl:.f etmislerdir. Kınmda Sıvastopola sıkışıp kalm~ş S CEVAPLAR VERlLDt § 

1 l nın bu teklifi kabul edece~ tah- olan Sovyet kıtalannın Alman çenben- S . = 
. ta ya . . t 1 hüküm t' ni kırmağa muvaffak olduklan bildiri- S . ~erlın, 5 (A.A) - D. N. B. Bil- § 

mm olunabılır. Fakat ta ya . e 1
• • k . h h · b' = dınyor- -

H ,__ "standaki sivil ftalyanlann nakli- lıyor. Fakat bu hare etin er angı ır S F . l. d' R M S 
aı.x:sı kı tesir hu.'i\lle etirmesine maddeten im- = ın an ıya, omanya ve aca- = 

~i kabul ederken cenup ve cenubu şar kA kt ~ .. k" b b'"l ede Alman- : ristan, 1ngilterenin ültimetomuna § 
ltalyan imnaratorluğuna da n'hayet ver- 1 n Yb0 

•• ~.rk. b~ .. ut" u
1 
.. ı: g ard AJ : cevap vermişlerdir. Bu cevaplann : 

ı 1 kt ann uvu ır us un u6 .. v ır. • = ah' . lA d ğ'ld' S ld -m ş o aca ır. 1 8 . to 1 ö U x. kl ye- = m ıyetJ ma um e •ı ır. anı ı- = * man ar ıvas po n ne yıeaca an = " .. h .. d 1 • k d' f'k' = 
ı 1 ı ni kuvvetlerle vaziyete yeniden hAkim = r~a gore eı: i ev e •. en ~ 11 ı.~- = ttall'anları nqll z er olabilirler. E ~r1!ne veryetlnı . vruı:'.a nızamıy e ı - g 

IJesledl LENİNGRJ\DDA : gı.ı me? aa erme gore cevap ver- E 
Nnirobı. 5 (A.A) - Hebeııistanda Len'ngraclcla karsılıklı çarpısmalar ol· ~ mfi~r.:ı;:NYA REDDETI'l ~ 

İngıliz menfaatleri temin ediJ=r edil- mustur. Diğer cephelerde esaslı bir de- EE Bükreş 5 (A.A} _ Romanya tn- : 
mez lnv.iliz kuvvetleri bu memleketten ğişiklik olmamıştır. E gil' ül' t.' tom . : 

· 1 k H b · t el • n ltal e - ız ıma una cevap vermış-: gerı a ınaca tır . . a .esıs an a sıv . . - - """""' 5 tir. Cevnbın tnm muhteviyatı he- E 
yanlann ia~esi .eımd.ıye k~dar lngılızler f ınler hangö yü t h. ~ nüz bilinmiyorsa da menfi olduğu E 

ve §Unlan ilhe etmiştir: 
- İran isterse müttefik devlet duru

muna girerek MJ.Sll', Irak ve Türkiye 
gibi bu durumda olan memleketlerin 
gördükleri kolaylıklardan faydalanır.> ____ _,,,_.,.,,,,.,,,, ___ _ 

A.frihaaa vcıziyet _,,_ 
( Baftarafı 1 ine.i Sahifede) 

simde bUyilk bir meydan muharebesi 
bekleneb!llr. 

İngilizler, Britanya askel'lerinin Bar
diyayı hiç işgal etmediklerini teslim edi· 
yorlar ve dü.şrnanm bu bölgede Bardiya 
ile bu şehrin babmnda b:.r ,oktada mu
kavemet ettiğini söyliyorlar. 

İNGİI,İZ HARE.O .. "'TLERİ 
Radyo gazetesine .göre Libyada umu

mi bir durgunluk devam etmekle bera
ber, İngiliZler yeni.den bazı hareketlere 
teşebbüs etmişlerdir. Fakat bu hart''<et
lerin hangi lstikamette olduğunu her iki 
taraf ta bildirmemişlerdir. Cenuptan bir 
az bahsedilmiş ve Almanlar İngiliz ce
nup kolunun tank teşekküllerine hava 
hücumları yaptıklarını bildirmişlerdir .. 

KAPUTZO VE SOLLUM 
iNGIUZLERDE 
Londra: .S (A.A) - Libyada büyük 

harekat' §imdi b.J,r aük4rı deweai srec;ir
me'k.tedlr. Hudut bölgesinde temizleme
ler dev~ etn)ektedir. SMli Aziz yakJ,. 
nanda bir dGf;nan koluna hücum eden 
imparatorluk de,vriye kolu 40 Alman 
öldürmüşler, 4 top almışlar, bir çok 
düşman ~ttlarını tahrip etmişlerdir. 
lngiliz. kuvvetleri harp aahasının . en bü
yük kısmını ellerinde tutmaktadırlar. 
Mihverdler Sidi Re2ak ve Ganbotu al
malanna mukabil lngiliz.let Kaput20 ve 
Sollumu ellerinde tutmaktadırlar. 

1NGtUZ RF.SMI TEBLICJ 
Kahire, S (A.A) - Orta pılı:. lngi

liz karargahının tebliği: 
Düşmanın Eldüdaye yapbğı h\icum

lard an ikisi püskürtülmüt ve birisinde 
aldığJ topraklann bir kısmıbir az aonra 
geri alınmıştır. 

Hudut çevresinde Manastırın batıam
d~ 100 Alman öldUrülmUş ve 100 kadar 
da eşir alınmıştır. Dütman kolunun ge
ri kn)anı lı:ac;mıttır. 

Omarlar bölgesindeki harekAtta alınan 
esirlerden başka S O top ta elimize geç
miı'llir. Kaputzo yolu üzerinde bir maki
neli tnşit kolu muharebeye icbar edil
mi8 ve ağır :zayiata uğratılmıştır. 

Bu civardaki düşman topluluklan ve 
taş.itleri tayyarelerimlzin şiddetli hücu
muna uğramışlardır. 

Lniverslte talebe birliii 
latanbu), S (Yeni Amr) - OMren.ite talebe blrliitnin kurulmaama filea 

baılanaıç olan bir toplanh yapılnut. Maarif vekilinin gönderdiği mesaj top
lanhda oluuımU§tur. 

ınRılrz futbolcularının maçları 
Ankara, 5 (Husud) - İngiliz futbol bkımı yarın (bugün) saat 14 te Fener

bahçe ile ve Pazar gilnU saat 13 te Galatasarayla birer maç yapacaktır. Bu iki 
maçm ta&ilAtı da Ankara radyosundan verilecektir, 

Aon vaaa ı- aı ti merkez kaza kongr,-ai 
Konya, 5 (Husud) - Cümhuriyet Halk partisi merkez. kaza kongresi 84 dele

genin .iftirakiyle toplanmıştır. Kongreye verilen dilekler hakkında alAkadar dai
reler müdürleri tarafından izahat verilmiştir, Kongre Ebedi Şefin hatırasını 
taziz etmi§ ve Mi1lt Şefe ı.araılmaz bal lılığını teyit ederek mesaisine .son ver
miştir. 

Makir.f' ye 
\'erilirken 

Orta .Şar hta "'•ngıli~ 
harekatına dair 
mühım tal•rlat 

~·-
!ıki düyunu umumive Kahire, s <A.A> - orta §BJ'k Britu

ya wnumt karargihmın tebliği : Dilf" 
kon1r ~' inın ziyafeti manın Eidudaya ~iki ağır 'taarrpzu 

· • kayıplar \lerdirilerek pUskU.rtülınii§tlir· 
Ankar~ ~. (A.A) - Sabık Maliye Üçüncü bir hücumda d~ biraz top-
m~~ ve düy.mıu ~wniye .komiseri tak kazanmışsa da bu toprabn bAYiik 
Ali. Riza :IW~. eski "'· yeni bütün bir kısmı bira% sonra geri ~· El
maliye milfe~en ve ~f~ ~refi- gobin!n fiQ)Jllinde başka bir Myyar ko
ne s~. ~çte 100 ~ bir uy~ei lumuz bir düşman kuvvetine, hücwn 
vemuştır. Ziyaf.ı 33 senelik bu mües· ed ek !t-!:..! .. !1-!..• de hafif ı _,, 

. . diki' hald k ..:~ı.--k er .ı..ıwü agır, 1JWil om~ 
sesenın ,şım e ço ~U&U)Ç mev- tize d'"rt ttaı tankını ~-t::..._ etmiş 
kilerde bulunan veya bilfiil müfettişlik re 0 Y~ . µuıı;ı,p 
hizmetini yapmakta devaw ed~ bütün :ı~~ar Z:~e~~~t= 
arkad~ arasuı~ ve ~* ~ bi'f tmn babsında bir dü,şman kolunu mu.
hav~ içınde geç ~akte kadar devam et- harebeye mecbur eµn,iŞlerdir. 1~ kad• 
mlştir. Alınan öldürülmbş ve ekserisi İtalywı 

Bir .,_ •=ı. .... ı. ...aa.t olmak üzere 100 kadar esir almml§tır .• 
w r8llSIZ J ~ a-u • İki düşman tankı tahrip ediJınişt!r_ Bir 

beU bir Almanı yualaclı çok taşıt ve iki top elimize geçmiştir. 
Vişi, 5 (A.A) _ Vişiden gelen bir ha-~ kolunun geri kalan kısmı batı· 

bere göre kaçmağa muvaffak olan bir ya dogru kaçrnışt:ıi. Hint kıtalan ıara
bi.sikletli yüksek rütbeli bir Alınan su- fından iki gUn evvel Omarlarip temiz. 
bayı üzerine iki el ateş etmiştir, Neşre- l~nmesl ~r:ne ele geçirilen maheme
dilen rapora göre subayın yarası ajırdır. nın ilk listesi bu kıtalann eserlerden 
----~·~ başka muhtelif çapta 50 de top &dılda-

R 1 k nnı göstermektedir. Bütün muJıarebe 
cıalar aganı Olf' G• çevresinde seyyar devriyelerimiz · taar-

' 
d b • L ruz ve hırpalama hareketine devam et

p ı arın a ır 0 -lR mi$lerdir. Kaputzo yolu Uzerinde düş-

' 

mamn bir makineli taşıt ve tank kolu 
oçmıı ar muharebeye icbar edilmiş ve ağır zayi-

Moskova 5 (A.A) - Cepheden gelen at verdirilerek dağıtılmıştır. Çevreye 
bir telgraf' haberine ğöre Rus kıtalan girmeğe çalışan bir motörlü dilşman 
Taganrog kapılarındaki Alman müdafaa naklye koluna bir çok yerlerde hücum 
mevzilerinde bir delik açmışlardır. Şim- edilerek insan ve taşıt itibariyle çoıe 
eli Ruslar bu muvaffakıyetlerini istismar büyük kayıplara uğratılmıştır. 
etmekted!rler. Hava kuvvetlerim:.Z kıtalanmm mil· 

jTALYANLAR TEmJM OLUYOR... .,.,,,,.,,,, kemmel surotte "desteklenıeğe devartı 
Vaşington, 5 (A.A) - Alman başlru- Japon lUtalara Blndlçl• ediyorlar. BütUn çevrede dilşmnnın ma~ 

mandanbğı general Folmannı Libyay~ kineli taşıt toplantılanna ve lutalarına 
gönd~işür. G~ral Alrikadaki ltaı- nide niçin balanayor!- müteaddit defalar şiddetli hücumlar ya
yan kıtalan arasında ıörillen maneviyat Vaşington, 5 (A.A) - Japon bükü- pılmıştır. Blhassa Eladen çevresinde 
hozn)duğunun sebeplerini araştıracaktır. meti Framız hUküme~iyle .aralannd~ diişmarun makineli taşıtlanna ve bina· 
ltalyanlann ka<malanm öıilemek ve mevcut anlaşma hUkUinleri mucibince lanna ağır hasarlar verdirilmiştir.; Ka
kütle halinde teslim olmalanna mini ol- ve Çinin bu Fransız milstemlekesi için putzo yolu ilzerinde ve Tobnıkun ce· 
mak kin idam cezası tatbik edilecektir. bir tehdit tefkil etmesi dolayısiyledir ki nup doğusunda müteaddit yerlerde dü~· 

Bir ltalyan hava fılosu İngilizlere tel- Japon kıtalarmın IDndiçinide bulunduk- manın büyUk mak!neli taşıt topluluklo-
lim olmuştur. Jarını Ruzvelte bildirnıittir. rı şiddetıe bombardıman edilmiştir. Bir 

... ,.,1 -·- çok taşıtlar tahrip edilmiş ve bir (Okla-
~ TEB .... u A '- h b · n da hasara uiratılmış, 1>8tlamalar ve Berlın, 5 (A.A) - Alman tebliği: Şi- mertRa ar 1,8 na- yangınlar çıkanlmıştır. Hava kuvvetle-

mal Afrikasında Alman - İtalyan kıta- b f rlmiz tank ve zırhlı otomobiller de da· 
ları cenup Marmariğinde dUşman keşıf zırının eya~a 1 hil olmak Uzere başka hedeflere de te-
U11BUrları tarahndan yapılan hücumlan Vaşington, 5 (AA) - Harbiye nazın sirli bir surette hücum etmişlerd:r. 
püskUrtmüşlerd!r. Alman ve İtalyan pi- Stimson gazeteciler toplant.Jsmda beya· 
ke tayyarelerinden mUrekkep teşkiller natta bulunarak Avrupaya gönderilecek mele Uzere 10 bin kifinin yetiştirilmesi 
cenup Marmariğinde İngiliz toplanmala- sefer heyetinin teşkilltı hakkında ha- Bomba tayyaresi yapımının devamlı 
rını dat1tmışlardır. Dilşmanın Sidi Ba- zırlanan gizli plAnın neşrini dUrüstlük niyetinde bulunduğunu b:ldirmiştir, 
rani ve Mersa Matruh çevresindeki iaşe ve vatanperverlikle telli edilemez bir surette arttığını söylemiştir. 
yollarma ve hava üslerine tam isabetler hareket olarak vasıflandırmıştır. Nazır bundan sonra 52 tank taburu 
kaydedilm!ştir. Vaşington, 5 (A.A) - Harb!ye nazırı teşkil edileceğini ve iki tümenin daha 

Hava muharebelerinde Alman avcıla- Stimson Amerika ordusunda uzun men- tamamiyJe motörleştirileceğini de b:J.. 
n yedi İngiJiz avc~sı düşün_nüşl~rdir. zilli boml)a tayYare)erinde pilotluk et- dirmiştir. 

Bir Aıman denızaltısı Sırenaik açık- ,, - ~ -~...------.. •••••••ıı. larında bir İngiliz muhribini -torpilJe r · 
b,asara uğratmıştır. 

----~------·~,,_,__ ____ ___ 
Rus .. Mancu ,.o hudu· 

' 
tgES~&~~!\ BU liAFTA 

tarafından temu~ edılmlştır . . italy~nla~~n . E malömdur. : 
bu ~cmlekettekı '?enfa?tle;ı. mum~~n riba Siz alnnşlar E Budapcşte, 5 (A.A) - Macar ~ dunda bir müsademe 
oldugu kadar temın e~ıl~ı41tır. lngtlız- : ·Hariciye Nazırı Bardovski ParlA- : 

'. "SIME.,...ASINDA . 
'1. ..... ~ -..... -- 31':7. • .. 

MEVSiMiN iLK 
HUZİKAL FILMJ .. 

ln çrkilmeden evvel ınvıl lta]van bili- - · E mentodald beyanatında BüyUk Bri- E • 
lem Habe~i .. tand:'in avnlmnlan lSzımdır. Helsinki, 5 (A.A) -~Dün akşam § tanyanın Macaristana bir ültime- : Sinkin, 5 (A.A) - Domei ajansı 
fnsani bir <lü~üncc ile İtalvan hiikümcti- neşrolunan askeri tebliğde Hangö bpl- :: tom verd=.ğini ültimatomun 5 ilk:: bildiriyor: Bir Japon deniz erleri müf
ııe bıızı teklıfler yapılmıttır. Müzakere- qesinin ve ıehrin iyi muhafaza edilmi§ : kfinun gece yarısı müddeti hitam § rez.eai Sovyet - Mançuko hududunda ha
lcr ncıicd,,nmek Ü7.c.-rr.dr. ltalyan vapur- bir vaz.iyette olduğu bildirilmiştir. Han- § bulacağını ve Macaristan Sovyet E fif mitralyöz, tüfek ve roververlerle ai· 
Jan bu sivil İtalyanları alacakJardır. İtal:: gö kilisesi ile diğer abidelere ve halkın S topraklarından kuvvl!tlerkı geri : lihlı 14 kifilik bir .ko.~u.? taarruzuna ~.i
yanlar muayyen limanlardaki kamplar- ahşap evlerine bir ıey olmarnııtır. Yahl- 5 çekmez.o;e BUytik Brjtanyarun ken- E ~~.°1~:;:· .. B.~ koöll'~~ o~~ .bfırakarak .... ~ua
da. toplan~caklardır. Bwılan~ ~~t· nız Va~ ~b~deai v~ belediye earayı ta : E disini Macaristanla harp halinde aa- E ~urt uıtur. unun unı ormasınU11 ve 
lermi temın edecek durum içın heı- tur- rip edil11Uftır. Kilı.e ainemaya tahvil 5 y~ını bildirın,i§ür. E bqka ef)'asında Sovyet ipıetleri vaı-
)tl tedbirler alınını.ıır. edibnifti. İİHllUHlllHllllWIWHUIWWUlllHllllllllllllUIS da. 
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