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ingilizler 
niçin 

Bolşevikler 
tarafında? 

1 
l ngillere, Bolşeviklerle bu. 
t11 • birlq;mek i~le11 e,]'. Du. 
>ı" harp lıaşlamactc n Ru~;ga 
ile itti/oka ç2lrştı. Fukat 
R uslar o dııkika başka mü. 
la!ıczalara ta bi oldula r ve 
hu hurbin patlak v erme. 
!.İnde biiyiik bir rol ognu. 
dılar. Sonra zararını gö
rünce mıişleu:k tehlike .Mih
tıer hücumuna ma ru4 kalmış 

millet lerin hepsini müşterek 
bir cephe k urmaya :;evketli. 

_ _ _J 
l7ra.an: Dii~~in C.'-ıll ı ill YAl .(,'IN 

Uzak Şarkta 

Kara harekatı 
Singapur 

ve Filipinde 
çarpışma 

oluyor 

Japonlar, Luçon 
adasına arka 

arkaya altı defa 
___ s_aldırdılar ı JA PO N 

r 

Uzak Şarkta 

Hava harekatı 

Japonlar 
Manila'ya 

hücum 
e·ttiler 

r2ôOİ>in .:; dağ- ı 1 
1 lara iltica etti, 1 

1 
49 bin Japon 11 

tevkif olundu 

1E5l u günkü dünya harbi
o:;;:2) nin mahiyet.ini, kay-

Rangon1a modern silah· 
larla mücehhez Hind 
kıta la rı geldi, Amer:ka Japonların h o11c fit! ınraç nurc-,.. •••• nı 1; ..... .. " 

Royter Ajansı , ilk Hono
lulu Pearle Harbour 
üssüne yapılan ak ııı

lara Alman pilot ları

n ın da iştirak eti ğini 
haber veriyor 

mıklaıını ve ~eb ·plcri· 
r, .mlrumıyanlar lngili.zlı:rm 
~olşcvikler 1:u·;tfınt"la lııu p et
rneforine clkll ertlireınewi.~ gıi-

dört topçu aiaymı 

hayati istihsal salıa· 
!arın a gönderdi -·--.-1 HARP VAZİYETİ-------

tiiniiyorl.ır ve böyle bir trnaniiciü 
rek garip buluyorlar. Ammılt,ı 
Bırleşik Devletleri Cünıh.ırreısı 
Mr. Roose,•elt Amerika. tar ıfm

[A. A. tclgrnflarmdan 
hula a c<lılJ u.,J 

Filipin ?datanndj 
dan ıstiklfil vo hürriyetlerini R~:::men bildir\1cliğine göro, 
tnüdafaa. eden dcvlctl<>re kar 'e .Japonlar. Filipin a<lalaundaıı o
iare krumnu ile yardım yapılma- lan Luçon adasın<.la şiddetli bil• 

U z ak Sarkta Japon baskını 
I \. :\. h lgr::ıfl:.rınd::ın 
htil:i ü eılılr ı tlr1 1 

Tokyodan ıt.•smeu lıilrlirildiği-1 
ne ~i)ri', JR})Oll deniz ta~ yarl'.'le
ı i, diın sabah. Filip'n a·lalann
Jn!d Xichı.la h::ı.\ a üss~ino hü
cum etı•nişk·rdir. Şiddetli defi 
at ı-;"ııe rağı11eıı hangarlar talı
ı ıp oluıın1 ıstnr. ~iır.dı~ e ka(far 
3 J~pon tayyaıc:-i kaybedil
mi:-<tır. 

~~~~~~~~~~llllll~~-~-~~~~~ 

l!l ha:kkmdaki kanun tanzim e- lıUeııma g~mışlerıiil·. 
dildiği zaman komşuda ~ıkmıs Bu hücum, deniz ,.e hava ku" j 
iilı' :yangın tesbihi kull'.l?mış ve vetlerinin yar<lımile kara kuv • 
böyle bir clakika<l.a kom.ı;ıuy... vct.Jeri tarafından ynpılmakt:ı. • 
Mca:k hortum yetiştirmek kap dır. 
"<leceğ\ni hatırlatmıştı. Vru-,;J:et 'i'~tyyarell'ı' ırn adaya 6 akın 

Taarruzlar karşısında pasifiği örten 
adalar neye mal olursa olsun 

müdafaa edilecektir 
ı.2 çok bu teebihin tasvır ettiği j ya-.;:m~lardır. ~ranilay:ı d:.ı ilk J aponlar, bu defa da, si vasi 
~kildedir. 1 h~,\·a akım dHn akf.::ıın yapılmış ve aı.:;kcri bir baskın y;ptı-
Bıından evvelk ç:ağl:11 da. Jcv· 1 tır. 

Je11er 81.,sın<la.Jci mÜn"~'betJı...r . Jar. Namura ve Kurusu Amcri-
·" ı ...... '" .Tapon kuv\·ctıeı-iniıı Appaıı l L:J · • N t• d .. 

~""'nnde din farklar> az "Ok bı"ı· ~ h ~an .ı. . • ırıcıy~ czarc ııı ~ mu-
'"""' ':< \'C ınuhtcmd olarak ffü ... r,.. mu • 
t~ı·r '""Ilar·dı. ı~ ............ ı~ı alı Bı·- - w zakerelcre levnm ederken, ilı-...., ,,,..,, •"' .. .,... .. - tPlıf noktalara iln rıç yapmaga 
riııcı FraruC!"Ll\'" hıı.;st. "•"nl."ı·a k b 1 raç kUV\'C' •ri dl•, clCınnııma 'c 

.-. "" • J" " mt wıffak c,lduğu ı<>srnen ·a u ı k 1 · ef k t• l i)arJ::.ı kafirlerin (vanı blzım) ıa.va ·un ı:t en r a n ınr c, ya-
·.t "' c·ırtmeklerlir. k" ı h ı · · b. "ardmumrnı ri~ .-.tt'J.inden do- rm ı myat su a arı ıt·ın U'-'r f "1 k":toHk lem J if7: t \'I. lı ve .A' lf'rika luıı hiy .. nn.urlıii,ı, .Ju- sıçrama tahtası teşkil cdebıle-

tn.ımhezC' edilın1~ti. Frık:ıt bu 11on!ar tarafından ynpıl<'llğı bil- cck üslere do~ru ilerileınckte 
., ,·11···1·1,...11 bu ta"ı·ıu"'1n g,eri ııüs • ı··•ı·ıcr :trün n:~ toliklik, Prnte.rtaulık, ' '- .... '•" - ... · 

M d"lil >, 1 tJ kiiıti.il<liiğUnü bildumifjtir. Rğer, baskın 
ibhlın. nlık, Bıı ı t uf'\' \; er N er 9 I ere hasına sezdiı Jn(' 

aııas naa bir harp (~bı tc.:~kil Sio a~purda ıfou hir d:ıtb~ 
t t.nl!iyor. Din dmilinCC ) almz. SC'· 6 saldırdılar ? lıaı.ırlaıııak V l! 
ırnavı dinleri anlamakta oldıı~u- I ' i t blı"g"c ao··re g"111·" bı·.. 1 

.. .Psın ·p c • " 'l ~ vurınak i: ~, siıı-
lllll~ cihetle bugiin Bcılsev klıfön h ~ · ld tı· "at pıcn1"l:ır ol 

• >J sa ~<.a Şll e 1 '$ ., ... • si cliı)lo :ıı.;i hu zaw:ını ve bu 
<le lb:r bnıan teşkil etmekte ol- t il' ı · J ·:ı,!l)>ları ı•rnf'ttu·. ng ız erm • J inıkimı leıniııt-- nrn\·affak <ılnıufi~ 
11nı~'11nu dlisfü1mi~, oruı. A1mnn- ı.isb<•tcn 11ariftir .• Japonların bu tur. 
";anın hu ;sti,·nn olnuv:tn fa. t k ı •l1'ı·1ı· g""z ı,tıllan 
J " " mm a aı n zc 1 "' ' • J:ıponlıı.r, ınııhtdif h~likam ... t-
:pönJ.,.rl ittif;ık etrn<'Si mıJ.ıı? \·e ılılcJurı te('yyiin etm<'.mi~tir. tn~ lere te,·cı'cillı etmilf;ı fdir: Hoı.· 
CJ .ı ise P1·otcstan !mdlterenin ._, .,.. ı M ı a hnlu 

kılorı4E'tı e U2..'lkla ı·dn. bel\i afifnr 
ai,ı•ılanna ],arsı teclbn· a.hnm.ış· I 
tır. Boıneo ,.e Avust 'a ı 1la-
·1. rın U:>!'lp11mH· ll'I • 

lki luneriknn üssli süt pı iz.le 
lrnı aılamyor, üs ele, <lonaı ma \·e I 
ha\'!l kuV\Jdlcri de ka~ırlGıra uğ 

1 

i~i~~te ı-~I 
lng ;lizlerin 

ac ı- b•r kaybı 

ı·ayor, ~:faya uzaklardan geıou Marııla ' da 
top S<'slı •ri Ye çı kan su siilunları 
deııizleı ıle kanlı meydan m uha- j 
r~b"lerini lıaher Yeriyorlar! 

Biitün bunlarda hakikat] r de 
' ardır. Fi' kat, anla~ılmayan bir 
şey, Japon ınevkıbleriuin, kuv

voUeiinin l::ıimehaba yüriiyü~l ı i, 1 

safüın . .Jan, uçuşları ve karaia
l'a çıkışlarıdır: Acaba, Pasifik 
Japon hf:ıl<imiyeti altında mıdı r? 

:.\fan llid~n bild'ı ildi~rinc gö-ı 
n>, Japonl::ıı m Luçon Y~ !Iaııilfı
ya ~·aptıkl .... n hın•a t:rnn'Uzıı, 

Mhıd. n. u ~ dasu a kadAr uza • 
mı.; :\f.ın a \;emıb ınduki Claı k 
'I''eld tayvaıe ıre)m m lı:ı rn 
uğı amı::.1.ır. Amerikan ı aclyosu, 
Man Hida :?UO bm kı ·ııın dvar 

ı ~ingapunı ba- ı Deniz ve hava, san 1hwa rnoıa- drığfa.rn mıea eıt [im bıldiriyor. 
, , . mu, her halde 400 bin kisi t.ılıli~·e edilmektc-

h akım 1 ye t ıı Japon filoiarıu:ı <lir .• ~un 24 ::;Jat z. ı lınd t ~ia

niiad 4'.-1 bın :. pon teYkif o
lıınmıı~tur. 

dayanan ana gc
milt~r tn::o.:m:ık l adıı·l nr. MaJay 
kıyıJ:u ınıb hata barnya kuvvet-• 
ler cıkarıhyor vo haYn meydan-, 1 •iin sabah M: nıiaya yaı•ılr.n 
Jarına. yi.iı:-iinHJor. :sonra hu kuv- hi ('1 1m ı·ok şidrletli <•mu hır. A· 
vctıı:r be~J"n!yorlaı·. Valna, tlı''- ı ğır 7 y.at kaydc<lıldiği bıhliıı -
suz bucal•--ız Jenizler '" kıyılar ym. 

Ruzvelt 
Radyoda 
bir nutuk 
söyledi 

Birl~#fı Amerik• , '"'-i • 
tam zaferden başka bir ,,._ 
liceyi kabul edemez. Harbi 
kazonaco.g:z ve o nu fokip 
etlen sulhu kazana cog:z. 

\Taı-;iı1gton, 10 ta.a.) M. 
H. ızYelt. diin ak am radyoda söy 
!euigı bir ımtukta demiştir ki:t 

"Amerika kongTcsi ve millen_ 
.Japon tc-:<:aviizüııe mukabele etı 
ıniştiı. Bir kt:re d:ıha ınünfeıid 
kaln akta muvaffak olabile:c!eği.o 
miz hiUya~ııu nıüebbeden terk& 
du ek önümüzd.eki büyiik \'azife"" 
ye başlamamız lazımdır.,, 

M. l~uz,•elt, Japonya tarafın -ı. 
dan takip edilen siyasetten balı .. 
-scd<'rek bu siyasetin Hitler v• 
Mt.!.>,oliııi siyasl~tfü~ müvazi ol
m, 1 tan da fa?.ln. bir m:ıhiyet 
gost<:rdiğini ru1latnuş ve sö:dine 
ı:;öyle devam etmiı;ıtir: 

"Bıı, öyfo he::;aplı bir el bidlıt 
ğidir ki, dünyanın bütün kıtal~ 
rı Ye biitiin doniıfori, şimdi, mit.. 
,- ı slmlt'jileri tarafından nmuı 
ı~ m bir hru1l meydanı tclfı.kki ~ 
clilmekt edir.,, 

Ebe eli 1.-.o ıı t ı ol f.t;.<ti:.i 
M. Huzvelt, sunları ilan~ et • 

ınistir: 
".Japonya. Birll'.'sik Ameıi.ka. 

y.ı hü\;urn etmediği takdirde, gat 
nimetin taksimine iştiıak ede • 
miyecıd?i Almnn~ a tarafındu 
'kcndisbH• söylenmi!'.ti Ye Birle• 

(Sonu uy fa 3 sütu n 6 d•) 

UZAK ŞARKTA! 
Si~1asi vaziyet 

Harbe müttefikler 
sebep olmuş ! 

Vaşingtonda 2303 
Japon, halyan ve Alman 

tevk if edildi 
-o---

~ nillö!er oıyaıu a ·l a czy L • kon!!, Hava.."İ \'C Filiı>in arl tlatı_. 
de Bd (:'. iklerle askeri b"r itti- rı · d ,_. · T.? t b · · ~ah ~ ·' -du i'ız~rm e tıaın .nn n. arıyı t' &iyam, Malaya, Ri•ıg::ıptll'! Hatla 
1. k ya.pm ..,mda hiç şaşılac?k !iye etmişler, bu şehrm c ı:~ · San ,. Fr"'Jrniskoda ulfırm ya.pıl
ibır cilı t ~ ( ktur. hmıcla tople.nmışlardır. Dı15er mış, muharebe sahneleri olmaya 

• dalına süı priz!t~rc manrndnrlar. f'' f 

J!iponlar Prınce Falmt, ihracın . mm·affaki.~e~~' ym ds 

Çin, japonyada n 
başka Alman ya 
ve lt alyaya da 
harp ilan e t ti 

Bugıml r harpler d:ıJrn. zi) n- rnıntakalarda Japon taarruzu ol- .
1 
ııamzed bölgclcıden on bini H'l' 

u rn ~ dı ve siyasi tcmclh're mamış. l{u:mtM de,·lct sultnııı -----~-------
Wti11 ('(lıvor. Dünvada idccılo- :ırnz!sjnin idaresini İngilizlere 1 r.~...-......-..~~J 

U ba~nı ıJmasının 1lk ,.e en mııhım 

,i ha.ı:bı · ı ~ td, n • kalkım. tır. lm akmıştır. Sin6aımrla 'raylau::l • d 
Hatt;.. tanı id lOJİ 'bir harp hiç hududunda fjidde~i çarpışmalar L 1 bya' a 1 
tıu z.un n w•ı üimemiı;tir bile ccrevan ctmel•tedır. 
odı>r ileb"lır. l .. ı!clıi;ı:iıniz m<'şhur Si~gapurda <:ıkan "Sin~P.vjit- -~ 

~:,~ı:s i'::J~~~~ !~-;;~;~ı· ~~~:~~~t~s~:i{t;t~~~ 
rünü batırdılar 1 

-c- ( ~~~ır. 

[ ~. A. tclgrafhınnd n 
h ııla ., cdilı ır ı 

rro1,yodan bildirildığiııe göret 
Jap ıı ııazırlaıı dün fevkalade 
b.r içtima. akdetmişlerdir. Top .. 
: ntıd miihim. bir harici mese -
lenin miizakeresi y. pılmışt.ıı·. 
l'o• lC'İ aj< nsıua güre, bu me:-;ele 
hnn:ı.. ındP n ı;mı biı· ll biiğ· ne~ -
ı cd ıfoct ktir. 

Ha 1ı • r seferinin sn f :Miislii- I" t ~-poJı g-aze1 t·si \.ll~·:ı.n. uı.1g cya • • ., . .. 
GJi:nıh~""l imha. eflmelt için göze . 1 t 1 ç ı ı f poıı ınır zl re gore 
.ÜlJlJllls OldU-ı.llll J-im iddia rdc- fölım e :m Unat~ '1~ l C1'm_' a t;l I e 

lntr larınm gerılerınc dogru ta- ı Amerikan do· 
nanması büyük 

O k yanusda 

l;Hir? B'.naen leyh, Uol.~evikler- arr11za. p;("'ÇHCk Hongkong hava- M. h ere 
1 yn.lnız l.•ııı1iiııi. t taraftar • 1 li.· ine taanı.ı?. ettiklerini bildir~ 

1 
1 V 

l: nnın ıttif. k eclebilcccklı:rini mel tNlir. Ayni ga7,el"YC göre. 
diışıinnwk anı ak ~Jiişüncc nok- ç:nlikr Kmıton'a l:arşı bir ş:ı • ag"' 1 r darbe 
ua.mna dela1r>t ecler. ı;u-tma hcırckeli yapmnktaıhrlnr. ) 

Bugiın, Souyctler Birli::ri ile d • ) -o-

lngiıtcrenin ha.) atı menfaatıeri Ye · hamleler i n d ı· r ı· I •ı 
~r~~~ti~~~~~~ ~~~~:;·et~~~~: ı~~leıııeuk Hindistanmda bil · 

1 
-o- S 

Ha'"p gçmileri, Japon 
donanmasını arıyor 

man karsı boğuşmalnrmdnn ta- tiin erJ;ekler f:eferber eılilmiştir. ) · k ı.ın •• r 1 
• n 

bii zaruri ve faydalı bir haıe- Hong . Kongd.ı ilcrliycn Japon- rAihvercilere göre ) h ı. . ' 1 ll~th 
ket. truavvur edilemez. Eğer l&r durdurıılmuşlaıdır. 1 \ TNn:ı d n ı~snı.:n bildırıl-

H~yin Cahid Y ALÇJN R:mgonu mo<.1"rn.. silahlarla •• n g, , .. z 1 e • ı1 ruğınew 'e L ı.d ~ :lan dn. te-

-
___ CSo_ n_u __ ,_a_y _fa_ a _s_uı_u_n_1_d_e> _____ cs_o_n_u_s_a_yf_a_s_ cu_t_un_4_d_.,_>_ J yit t lurıclt ğunR !5i:he 1ngili:t.-

le .n ".Princ · O! \\rales .. 

C K rl .. n taz~ı· kı· .!Jl'lı syl Repulse ltnwa.zü-

e Z a a n U n U 
[ 

1 ) :rii Malt'n a yarıinadasımn 
J wk ~nhiiJ, ıi aı'!ğ·mcln Japon • • ç.._..ok a r~tt· ....... ı ~ fa.yyareJe>ri tarafından batı-

l d 8 1 d 1 J'11m.ıştır. a 1 e 1 1 Y O r SnvE.'on'dan gelen bir tel-
Londra, 10 (a.a.) - 1ngi1ıiz grnfa · görl', bu 1rnrp ~mi-

tkıtalarınıu Liby.adaki btıyük ieri, bu harp esnasında ıngi-
~~..-.~~~~~~..-.-----~ 

meydan ınuh::ıretx--siniıı :ikinci liz donıınrn~sınm uğradığı en 
Adliye Vekaleti adli sicil teşkilatı 
için de yeni bir kanun projesi ha· 
zırlamakta meşgul bulunuyor 

s:ıflıası sonuna yaklaşmış bu-1 Riddetli d:ırb€'1erdt"n bilini 
lunduklan ve dÜ§manın zırhlı l ie~kil ediyor. Japon lle~f 
kuvvetlerini ta1n1p ettikll'rini tayyarelerinm gemileri gör-
bugün saHihiyetli Londra mah· meleri:vl" bomba tayyar lc-
filleri beyan etmektedir • rinin ° lngıhz fılosu t.ırafm-

Düşı.n:ın zırhlı kuvvetleri çok dan acılan tayyare dn.fi a.-

=====;;ı 
Milli Korunma 

•anununda tadilat 
~apacak encüınen 

:&nbra, 10 (yeni Sa.
balı) - Milli Konınma Ka
nununu tadı1 odcccli grup 
encümom bugün de İA>Illa.ıı
nıl! \'O f ruillyetine devanı et 
mi tir. Encümen, yarın sa,. 
balı tekrar toplanacakUr. 

Ankara, 10 (Yeni Sab:ı.h) ciddi bir darbe yemişler ve ye~ t.e .. "IDle rn.ğımel1 bunhırı balır-
Barem kanununun tatbikatından ni bir müdafaa h'attı aramak ü- malan aı-asmda 4 saaUen 
alınan neticelere göre, bu kanu- zere garbe doğru ıicat nıecbu· daha. az bir zaman ge-ç.mı!şt.il'. 
nu daha ihtiyaca. uygun bir ııa- nyetındc kaınu,.,ıaıcıır. " Yeni S'lbah ,, ın notu 
le getirmek maksadile kurulan. 1talran Tohliği I u 
komisyon faaliyetine devam ~t- Roma, 10 "ca.a.) - 1ta1y.a.n. •--,-,Prin-. _e_o_O_f--W-a-les-,,-s-affı 
m clct.edir . BilJMı.S.'3a. b u kanunun orduları umwni :kar.argühımn harp .znhlısı İngiliz i>ahri-
taclil edilmek istenen kısımlan, 555 numaralı tebliği : yesirnn en yeni vahidi harp-
ücretli memurların vaziyetleri Sollum bölgesinde kuvY<;tie· ]erinden biıi idi. (35.000) to-
ile alakadardır. Ücretli memur- rimiz tarafından müdafaa edi- nilato mai mahreciııdo, on 
lara hiç olmazsa devlete bağlı len müst~~em mevzilerde düş- ta.ne (35.5) santimetrelik, <>n 
iktisadi vo mali milcsseselerde mruı tazyıkı fazlalaşmıstJr. Tdb altı tl!Jle ha.va. dafii (13) ~-
ça.hJ}8.Il ücretli memurlar kadar ruk cenubund'!IJ muharebelı\re .il 'tımetrelik ve .gene hava dafii 
bir teka~tl~ palda ta.nıııı:ıa.sı devam edilıniş ve bu e füu1a otuz illi tane (4) eantimeb·e-
ve senelik ızın vaziyetlcrı!11!1f d~an zırhlı ~ 1taıraı taıı.r:• 1il t p· dört tayyare ta§l-
k endilerine da.ha faideli olabıle- edi!'!li~u~ t 

0 
' Sonu sa. S Sit. 8 de 

'(Sonu ta)'f:i 2 fitt!!'_ı «r f- (Sonu •ayi!a 3 sDtun 1 de) 

Sovyetı e ·e Köre < S1n-FraPSi"ko1da 

T I• k v ı• n ı--Ame1·1k:n r~yolaı l. cliiıl ı>a· ı 
lıah l"aat 2.2.) rle ~s.n - F'raıısi•; -1 

• kola 1 ı"va tehlikesi işarc·ti \e .1 

Ş eh r 1 ı Hd g·~i bild;nnt--leı dir. M'a~alli 1 ,Tapc ı .. özcüsti. Japonynı.ia 
ha n l edcflerinden bahsederek 
ı a İt ı c haı binin Ameı ilrnn ve tn 
g hz manev1 alarmın tab i bir 
n ir-esi ol lu~unu, İngilteı e \ e 
Aı r-ı ıkam ı iktisadi tazyik Ye 
sıskeıi tehditlerle s:ırld Asvayı 
kc.lf halind:) tutmak 'c l :ı:ak 

t ( ! :ıd\: o l>:>ta»yurıu cu:--mu~. ahırın ( . 1 n d 1 . yarım ::.ant de\'aJıl ı>tmı::;.tir. 

~ ger a 1 ( f:fiy:.~r aJanı:-ınn giirc Pcarl•• 
ı ( Haı b<mr ib. urıe ynpılan Jaı on 
ı ( ahıııına AJmrn pılotlaı ı da 'I A'manl'lra go"'re ( tir:~k etm:ı,ı;r. Gamalı haç iş~-

1,tl • ( r1>tı t.,c;ıva·1 bazı tayyareler go-

R us~ ar çok l _1_i_n_.J_u_gu_!-'_'Ö_y_j~. -n_1._, o_r_. _ ___ _ ____ ,_so_n_U_ $a_y_fa_3_s_ut_u_n_s_d_e>_ 

iMo.c;ko\'a, 10 (a.a.) - Akş3nı 
üzeri ııeşı·eılilen Sovyet tebliği: 
10 llkkanunda kıtalaıımız biiti.in 
c<'pho boyunca düşmanla çar
pışm1~lardıl'. Gurp ve cenubu 
garbi ceplıclerlıı;n bazı kesiın
}('rinde birliklerimiz ilerleyerek 
ba7.ı kala.balık merkezleri işgal 
etmişlerdir. 

Tikvin'de zafcl'! 
Moskova, 10 (a.a.) - Husu

si bh· tebliğde, Ruslarm Leııin
gmd'ın şimal doğusunda Tik
vini a. l el ı 'k l a r ı n ı bil1~ 
dinnekte<lir. Sovyetleı·, fi. 
ra.rlannı kolayJa.~tırmak için or
mana gizlenmeğe tef;ebbüs e
den ricat halindeki Almanları 
takip etmekte ve ge~nıc:kte<lir
lcr. 

Alımm Tebliği 
Berlin, 10 (a.a.) - Alınan 

1 

ordulnrı ba§kumanlığmın tebli
ği: 
Doğu cephesinde mewii ta-ı 

(Sonu sayfa 3 alltun 2 de) 

• 
Kafile reisi, Anka ra ziya :reti etrafında 

gazetecilere samimi intibaların! 

a n latarak şükranlarını bildir di 
Cumartesi ve pazar giinle-ri '-

Ff>n(!tıbahçe J?1a~ı~1da. iki maç ~a- ı ::;=========== 
ııac~ olan Dıgılız profe.-..yoııel M•ll"' ~ f. . . 
nıuhteliti, dün Ankarad n 11- 1 1 • .,e ımızın 

riınize gclm!$tir. Misafir fut • Mebuslarımıza 
bolculaı ı hamı! bulunan katar 
saat 14.10 d.v Hnydaı paşaya mutad Zİyaf et)erİ 
gelmiş Vl~ garda lmlab:ıhk 1::ı·r A k ıo ( y, · S 
sporcu kiltlesi tarafmuan istik- b 1) tı arRa . . !. r renlıs .. ıaet. 

d·ı · · K ı o ı - eısıcu:ıınu ,. 
bal e ı rnıstir. arşı ayıcıhr n- ·· ·· ·· h nı"'bus 

d bö·ı a· kt'• .. Fr.d JTlonunun er sene ..., • 
ı-ıası~ ~ . ge ıre oru 1 un /ara vcı mekte olduklnrı mu. 
Deınır..ekm~ Fenerbn:hç:ı ve Gn· tad ziyafetlere bu ayın on 
lat.a~ay ıdarecılerı, muht«:'lıf be. inden ~or.ra başlanacağı 
teşekuUt-ı e mensup sporcular, ta!mmı edilmektedir. Gel en 
l:asın erkfuu ve futbol roe · lrlı- sımelerde oldnğı: gibi meb. 
hırı bulunuyordu ur;/ar kısım kısım çağırıla-

M. a:fr futbolcu r< Bt {'U akl a ... 
(Sonu aayfa 4 s \ "' 4 c!e) ::::::::::.:======-
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H ER 

izmitte bir muhtekir 4 sene 
sürgüne mabkOm edildi 
Halkı aog.. açıll111& atlnell 1000 

,,,.. "• nddl ••• ••ne.lı 

f t 

E 1 ) Yurtta 
,.-·----·-.............. .," 1 S a b a b 

1 Asılsız 1 ,..__T·u··ıu-~n,~ 

1 
b·r haber 
şirati;~yr1ye 1 piyasası 

1 
mem•lan ••• 1 açılıyor 

i•te•edUer Aaprl 

'
Şirket umum mOdOr- &yallan yalnada 
ıoıo 9deml IMIGmM te•bit olanacak 

beıan edi,ar lmdr, (Basusl) - Ep 
tllkasmda tütün piyuaaı 12 

Dün çıkan bir sablılı ve bir ~kha~ a~cakt r. 
ak na 1&11teli liftıeti BaJriJıe ret Vekileti Binıat Ban 
va ftDd& CÜPll lraptan mn ietirltı w Yerli UniıııllıM• 

mıurlardan tetekkll bır ŞirJr.eti vautW,Je lbaa ıe 
gı ub n Şirket Unnm lftdllr- hMl.rhklan yapnektad•r. 
UlğUne giderek ntaaşlanna zam J( U ata h si ı menf 
y ılmaaını istedilderini ve bu Jerini konımalr m a 
h• n•ta Künakala.t Vek•'diw aahtelf isw.al mertıelleı 
şikiyette Wlunacaklanaa y_. urpri ~ ~ 
mlŞtır. Yaptıgımız ~ata luda te&bit edilecektir 
nmrMa ~ti BaJriyııe U - llıuaara ve Karadcoiale 
1111UD Müdürlüğüne böyle bir tün m&bayaaamıa. Tllrk ~ 
~t Tlki o1..,.,.... ted 8irbti ,-mndt Yedi Uı{ 
~- rOmler 8irlleti. )ltirAk ....... 

leeeJdıelıclir • 





HE 

le"İ, ha m.ııu saımadan 
V<.> çe\'hmeğe başladı ... 

::u ·nJ mu kurtaııp doğrul -
kı f .,. .. f arasında. şiddetli 

mu~. dd oldu.. Nihfl.yet gale. 
ı da kıaldı.. Kolunu has 

\'<'J medi .. 
Ht d derhal oynunu de-

~ışt rdı .bu &'fer de künteye el 
ttı V YaJF>n bir hamlede 

a~tı . AJ ı o, olduğu yerden he
y~nm a.y~°'a kıalkb .• Yani, o. 
uv <leımek istiyordu • 

etı ek f tın:ı. olmaz .. 
- T'ckaJR .. edelim. 
Ali~o, olduğu ycıden ka}ktı .. 

Mby lana ~lmeden Mü:ir p:ışa
nııı lıuzuı·ı na gidip rı ı. ~arleı:ini 
almak ve hem dev ,z ye+i anlat
m:ı.k ist\.:cli.. 'füf;h l mn bir 
Pey b'lcliı';i yoktu.. O · :ı hcı ke5: 
gibi s~yirci idi. ) lııız .ıs~yi 
nıel)elc iylc alak:! 11 ıaı Aiıı·,,, I 
paşanın lı t?Uruna ncl J. 'fc · 
1nı'nıı yı <; ktı.. Soıu ..ı: 

• P.ı rı'l, pehljv:uı:.u döı t 
s..ı,.ı ıt· gun .. ,ıyoriaı·. Dahn bir 
şc~· ~:-p. m~ ılar. Gü cslcrclenk 
dii-;tii.. Ak anı da yakla.c:ııyor .. 
Bcrab ·ıc ka3ırlarsa yarma, ö
l iir gü e güreş kalmıyor demek
tir. hlJ.nı·cderscni?: b'r an evvel 
ycnisınvlcri için pehlinmın .. :ı ih
taı atta i:mlum:.Iım ... 

Deyince pa~a : 
- P ehlivan .. Eşlc-ri iyi bağ-

<Jamıı amadığınız anla§ılıyor. 

Bundan böyle oldu bu if'l,., 
Diye, Aliçoya. ~ı. Sözünü 

esirgemeyen Aliço derhal cevap 
verdi: 
· - Pasam1 kim demiş M eşler 
bağd~runamı§.. Denk dü~ıne
miş .. Tehey! Hepten bilmezmiş 
bu ;işi paşam. be! E@ler iyi bağ
daştırıldığı güreşin böyle den!k 
düşmesinden de belli paşam be! 

Dedi .. Ve abuk S'abuk gibi gij
rünen bu sözleriyle paşayı olduk 
~a hırpala.m.ıştı .• Aliçonun ne bi
çim adam olduğunu vali pa.~ da 
bildiğinden ~ı. Bilikis . • 

haberleri 
ber &arkılar 22.45 Dans mü. 

19.00 (D 'rtlc~me zi~: (Pl.) 
sn"t.i) 22.55 Y~rınki 

t9.!5 Kcmnn 

Tt"pet~ı Dı·am Kı~nunıla 
fü; ak~am snat 20.30 da 

l\IÜ'.flı İ~ AİLE 

* lı;;tikl~ıl Caddı·~i ı-;ome.li 
Kı,mıncla 

Bu ı k • m .. t 2l - 30 da 
SAADJ<.1T Y1JVASI 

- Pc·ıılivan, iııte bu i<.:e: l)li'J m 
aklımız tıu kadar eıj)or. ,~ar, 

bildiğini yap .. dedi. 
Aliı._:o, cnıı i aldıktan sonra 

temenna edıp uzakla-tı. Meyda
na gelerek d 'ul zurıulaı'l sus-
1 ur,lu. Pchli\'aıılara d~ ü;aret e
derek dur<l111du . 

- Baka be ! .. Dört. fü1t'tir oo 
Aliço, pC'hl·, anlara seslendi: 

ğuşur clururl)tmuz be!.. Gün I 
balıınyP. az kaldı be: Beraibe
rc ~ok.. Bitirin bu i;-cnı he.p-ı 
ten be! .. 

Ded.H .. ten sonra, söz erjne ı::.un 
ları da illi.Ye etti: 1 

n 
" . . ·- .. ,, - . ..· : ' . - Yeni Neşriyat: 

lslam • TOrl< 
ansiklopedisi 

24 üncü nüshası miihini 
ınulıtevl olnrak: intişar etJ11 
siye ederiz. 

ı 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma Etırtmımcnin 

8/12/041 d 
Nevral}i, Kırıklık ve Biitün Ağrıları derhal keser 

icabında günde 3 kaşe alınabilir, Her yerde pullu kutuian ısrarla isteyiniz. 

ğu Ye ikin i ı l ı :-1nın dıı 
o1mnyıp 5/1/942 oldug-.1 tn! 
olunur. ll/7/941 

; 4"Vı .~:,,."' }l'~~i '_ \ - 1 •• _ - '" ' • ._. ' :. 

20 No. Ju ınotöriln makine tnmirl yapılnt'aktır. Pazarlıkla c'< ifüı•c..i 
17/12/941 Çars:ıınba giln'i ~nnt 15 de 'l'ophanede L-.r. iiın'rll~l s:ıtı.n :-.ima 
komisyonunda rapılnı.:aktı:-. Kesif bNlcli 1303 lira U1t teminatı 07 il:·:ı 7:! 
kumştu1·. Keşif ve art ıamc~ı komlsyouda göriillir. tsteltli,lcrin belli sa:ıttc 
komi~yonn g•lmc•lt'ri. (430 - 108&1) 

• • • 
15 kalem er çl mnlzcrncsı . lınncnktır. Açık c:·silhnesi 26/12/941 cuma 

günü saat 14 de Toph.\r.cde Lv. amirliği satın r.lmn komfr.yomınlln yapıla
rnktır. Hepsinin fnhm'n bedflli 99i Jlr::ı 25 kunış ilk teminatı 74 lira 3'1 
kurns Ltr. Şartnnn c i komisyonda öı ·mır. İtte'clilcrin belli \'akitte komi--
yona g-.Jmcleri. ( 431 - lO!l<ı!l) 

Tiirk Hava Kurum11 Balıkesir 
Şube.<ıinden: 

-ı 

Tüı'k Hava kı rumu B. lı .esir UL>cmız.ın Kurb:m b~yr:ımındn topla;.;\· 
cr.ğı koyun, keçi dcrilcriJe bnı·snklıın ın a~ ı ı : y.·ı nçık .ırltırm:>"ı 15/12/941 
Pnı.r.rtesi giinii y.\pılocnktır. 

htelclilcrin ~:ıttıı 1ıc in gömıek ._,re İ ır.nlml \'C' Bnlıkcsk ~ubd<'rıne, 
ve J:lf'Y sürmek '<:in de B, JtJ.:f'lr:fr ut>c 'rıt! nl'uncaatl.:m ili\n olunur. (lOSli!t) 

Deııiz Fabrikaları Umıım 
1f1İi<liirliigiinden: 

imlılıanlıı \!<' • it: tl(' e. ı 
n. LJ, tesviyeci, bnk ı· 

tu lıind tılınacıı ,ı r. 
Gidip gclı e yı ! ı 

Sui dcdlc Gulcıl • Dr 
nırı:ı. 4108a~ 

,·c"l \1C·ı 
t olun-

Deri ve Barsak Arttırma ilanı 
Türlı Ha11a E.111·1111111 l.<ii111ıb11l 

Vilayeti Şube.fiinden: 
te-' ılfı \'c bar-

C',,r t e~nı.elcri. 

t LA. N 
Hendek sabık Malm\hlUrO :a..n 

Hiitnü ve yine s:ıbık Malmilr:lU· 
r(ı vek·I· 'I iTc: 

S lı ~ ı uıd .r. ı ye t h ıı-ı rı 

Cr 111.11 Kurul.Jac "in ıimmetinc ;:;c -
r,irdıgi ı:wo iıra 51 lrnrıı u:J, ) i•ı v
lıık 1\Tnlı•nitHirli r.it, t ,\kın cl;ı d.ııı l 
ol iu»u h:oltlc bu luı ·u t ıl,i lınkkı .nu-

ZAYİ 

BC') o .ıu Y: b:ıncı Askerlık 
ckıı aldı.,:ını !l29 ~nesi terhiS 
n 1 i kaybettim. Ycnishrl aııca 
c::kisinin hlilmıii y0lttur. 

321 doğumlu ônlet 
l\lehmet NcbUef 

~nhisarlar U. Müdürlüğünden 

TÜRKiYE CÜMHURIYETI .. 

ZİRAAT BANKASI 
Kuru1ut tarihi: 1888. - Sermayesf; 100.000.l)O!> ?'ürk lirua. Şube Tf 

Maruı adedl: :!81 

Z1raJ ve Tlcarf het" nevi b:ınka t'f!uamıfelrl. 

• . , .''!tlı.· 11 ..... 

Zi:rQat Ban1'asmdn kumunra!! ve ıntıarsJ7. th:>oü • "' 11esabhnnda eD 
aı 50 JiraSl bulu:ı:ınl. r a serıcd~ ~ dt-fa Çt-..kilıx-ek ırur'a Ve qal dald 
plAna gi)re ikram ye dr.ğıt. 'tıralr:~ ' 

4 •d•d 1.000 l.lrııtık 4.00C Lir;, I' 100 ııdod s~ Lll'Bltk ~.000 un 
4 ıt 600 ıt 2.GOO ıı 1 120 ıt 40 > 4.800 • 

.. • 250 • 'f.000 ll ıı, ~60 • ~ • 1.200 • 
40 ıı ~00 ll 4 000 • 

D iKKAT: l esapl:ırındnki petallr bir s~ne lç!nde 50 lir~dan ~ 
<JJşmiycrlcre ikramiye tıkr.ft tı.kdirde % 20 1'n::fas:yle verflecek~r. 

Kur'alar senedo dört defa 111\f:ui, ll Ha:dr:ı~, 11 Ey· 
lül ve 11 Birincik.8.mw.ı taribleriucle ~)ru{'ccktir. 

Asileri Fabrikalar Satınaln1a 
Komi.~yonu ilaııları 

500 Ton E~ganl Konvar:ter Bnkırı alrnactık 
".hmin edilen be'lcıli ::;25000 lira 0 1;:m 500 ton Ergoni knıl\·m:cı L.ıımJ 

A :,er: Fabri~r Umum 1\tüdfüHjü Mukez Snbn nlma ı.omisyomınca 

17/12/PU Çnr~amor cifi ıU -~:ıt 15 da ı :ız. rlıkla ihale edilecektir. Şnrin .. -
mc ıc lir<' 25 Irr.ıru!ltur. Kot'i ~cminat :i3:i00 lirndır. ( 10!)01) 

1 
Deniz Levazım Satınalma 

Konıisyonu ilanları 

- Berabere yok... 'Kım o~ ha ==========================-~==================== 
ı - 1G2 '{alem muh~1if cb'attn kereste vida. m:ı:- somun, P"'rçin çivisi, 

slyah saç, g h•anI-li c:::ıç, fcstinol ve C'T. <'t'rU mncunu, çelik saç, s:ındalye 
oturma tahtnm., =- PC' tcs levha, bakır lr;rh:ı ve safrcnln 13/12/941 cum.'.llie· 
si günü saat 10 dn Kn~mpn ad:- bu1unıın lJ nı r C'\'nzım sabn alına ko • 

iyi ç~hşırsa onu galip ilan <:de-
ceğiz be.. Duydum duymadım 
demeyiniz ha! ... 

Koca Murad, en son < Z"' fü
r.az etti : 

- Aıbc usta be!. Bu d2 ne 
biçim laf be? Kim ç: Jımsa o 
galip gelir be? 

Halıcıoğlu SatınalnıJi Komisyon1111dan 
1 - A ke,.! ih yaç · lı: 1000 

misyonunda p:ız"rlılh y lac. , . 

ttı.: ı ı<.-ıkür 1 o rona n üı 
il.Rn olunur. 

'd, S::ım Ka yel 


