
'§vekilin 
Seyahati 
~'· (•.a)- Baf9ekil Dr 

'Ydam ita ıabah oto· 
Silifareye ıitmittir. 

"" Me11iue d&nmOı· 
1 

' 

llzııre BArı 
rKongva· 

• e mesaı 

• (•.•) ·Çörçil Hoag 
••lltiae gandercliği bir 

llyle diyor : 
~ llaakavemetiniı: la· 

lal anaaeıiae yeni 
~ ıa~if.ai ilive edl· 
~ •••m•tinizin de••m 
" ıln biıi ıon zafe· 
lbn7or. 

12 DAHiLiYE NAZI· 
8EYANATI 
• (a.a) - Dalliliye 

J'4oriıon ••rdiği na· 
'Ponları aıııın dai 

ıa be•ıetmiı ve 
lıi : 

~•11 yakıa veya aıak 
'-•di akiltetleriai kea· 

11• etmlıtir. Ba iş 
"rk dlayaa timMye 

IPr•ecliii bir rahıtı 
kbr. Heydatlaran 

tu.."••latarını almak do· 
~ tlremeleriae ma· 
~ ~ •ti• blittıa millet · 

lilc laareket etmeleri 

....._--o- -

~denizde 
"tırmalar 

. ' 15 (a.a) - ltalyaa 
~.: 

~ Akdenizde yapılma 
•iz mabueboaiade 2 
~f krovaıörlerimlıdea 
ı. bralmııllr. Mürotto· 

•11aen hepıl kurt ara· 
1ttir •. L Eıki Hollanda 
laaııına mensup bir 
ıııuhribi tarafımızdan 
ıtır. ltalyan deniz· 

orta ve doi a Akde· 
it ilci. Ingiliz krovazörünü 

~'lllışlerdir. 
Uıa 15 (ı.a) • Alman 

~: 
•de donanmamıza men· 

ıt'llıiler ıa bombalariyle 
"lilız denizeltıııoı bom· 

1ılaıd1r. Bombalar isa· 
'teaiı ıayalabilir. 

----... --
11'-car kolor· 
'«tlıu döndü 
'-.t,Pt f te.(a.a) - Sovyet 

'•laadea r elen ye aknıcı 
~ ela._ ~arekkep olın 
~ Olortta clBG Budıpıı· 

tllerııimlı kaıtılıamıı· 

( 8!" ÜG 

suvuetıerı Göre s --
3Mühim 

ve 57 
alı 

okta JAPO K _ 
köy Rİ SÖZCU Ü 
1 

Moıkova,(a.a) -Dün ge
ceki So9yet tebliği: B tı v 
cccap b~h c phel rinde t · 
talaruoız tiddetli mt1barebe-
ler vererek ilerlemeleri 
devam etmişler ve Tulftnıu 
cenup dogusunda buluıı n 
U dovaya Livnyni şımr:I b -
tısında Dabr:ayı işgal et· 
mit lerdir. Kar deni"Zdc top 
yekiia 2 bin tonilatoluk bir 
düım•D oaldiye gemileri 
batı rılmışhr. 

---o-.--
Ruslar Hakto· 

• 
mayı gerı 

aldılar 
Moıkova (a.a)- Moıkove 

cephesindeki lnrckitt D b b
ıedea Moıkova radyosu dört 
iÜ tük şiddetli· muh rebe
lerden ıonr• General Kuz
netzofun kumand sınd2ki 
kavvetlerio Hmktomayi «!le 
geçirdiklerini ve şimdi Kli-
aia -':~oup batısına doğru 
çekilmekte olan düşmanı 
takip ettiklerini bildirmek-

t edir. 
__.....-o-----

Batırılan )tal-
yan vaı: urları 

----
Lontlra, (a •) - Amuallik 

dairesi tebliğ ediyor: 
Akdeaizdeki deniz altla

rımız UalyaD gemilerini tah 
ribe devam ediyorlar. Oıta 
büyüklükte bir nakliye ge· 
misi bir motörbot ve bir 
t ahlisiye gcmiıi torpille bıtı
ulmışlardır. 12.000 tonluk 
büyük bir nakliye gemisi 
denizaltlarımıı tarofıudan b • 

tuılmııtır. 
Teko denizaltımızın üısüne 

döomok üıeıe geç kalmıı 
olm.sıadan bu gcmimi!İa 
kııybolmuş nazariyle bRkıl-
wııtır. 

ilzmir 
ilik şuh 
iden: 
l 3 3 8 f • • 

Uz a 

Tokyo ( . ) - A keri 
aözcüye göre J ıpon milleti 
uzun bir harbe b zırl m -
hdır. Dü~m~D n1;kliyabmız 
k rşı deniz ltıl rı muifetile 
bir nevi çct h ubine bnşl • 
m sı bekleniyor. Bu husus· 
t önleyici tedbirler lmak· 
tayız. Millcıtimiz metin ve 
ihtiyatlı olm sı 1 zımdır •. 

Şimdiye kad r kaz ndığı
mız muvaff kıyctlerio to iri 
altında kaim m lıyız. J pon 
milleti h r şeyden evvel h • 
zırlenm bdar. 

Denizlerimizde şimdiden 
düşman denizaltıları göıül
mcğc b şlanmıştır .. 

j apo 1 • n ı z 
a Bor osu 

ske 
çıkard 1 r 

Tokyo (a.a) - jıpon kı· 
talerı lrıgiliz Borneosunun 
kruasıoa nıuv ffakıyetle 1-

ker çıkarmı 1 rdır. 
Buradaki Japon Jıpon 

b11 sı likadar mlik mlar 
tarafrnd n göz altına ahn· 
mı şiardır. 

~o---.... 

aydaki 
cı ar 

Londra ( .a) - Ş og yıo 
imtiyazla manto aoıad bulu
nuı lııgiliz \C Amerik n 
tebmlı kimrıelcrin v ziyetin
deu Londrad endişe duyol
m ·tadır. 

Son gelerı baberJcrc gö,"e 
bu y ba11cıl r cumaırtesi gü· 
nuııe k d r :ıcrbest bir v zi· 
yctte bulundu 1 rı c dişelcri 
birnı iz leye y r mı'ittır. An
crı k bu bölgede buluu n 45 
bin Y budi ve 36 bin Rusun 
du"umu nazi tir. 

imtiyazlı u. ınt kKd hıl 

ğulıt v i şeaitli ten 
mud rıptır. J pol r bur J r 
kömür göad riyoriar. 

--o --l Doiumlula a i 
: 338 Doğamluların ya- ı Ja PO baskın 
• kında yoklamalarını baş· ~ L d ( ) S • B .. t l • on ra .a - o gelen 
ı laoacakur. u dogum u ar • 

ı d Üf 
·· d · d' • h beri e gfüc Japonlar M -

aD D U5 CUt 1 ŞIOl I• • 
ı den ahu lar v do .. am• out ! c Houg ong~l bı • 

ı b·ı 1 1 • d d lruml ı ini rını Ethrmı l nur. 
ı Dl JCD er&D e o. - • 

• üf li · d D 0-gv ı Cebu hn1 ı Japon t yy • • rınt D uı ou ın · • 
l '! am.:!=!!2lia oluaıu'.; 

5 
: :,ı;~. tarafuıd n bom bal n· 

J p 

d ad 
e 
ıza 
-- -

As· 
#' ane 

Tokyo ( · ) ~ Japon mc· 
b en r J Şıyo " Yum 
p rlemento"u fevknlade 
topl b ıod ş ğı ki be
y atta balu muştu : 

- Japoü milleti İngiltere· 
nia ve mcrik hlırın h rbı 
uzatm k k biliyetlerioi kır· 
mış ve her türlü ga.yr tleri· 
ne k~r"i koymak üzere Aug· 
İo&ıaksonlıuı bur c ğı günü 
St hırsızuid beklemiştir. J • 
poay nın g-aye i Asyad di· 
ı~ne bir niz m kurmaktır. 

---o---
J pon ar mem

o c kmış 
Tokyo (ıa.o) - A merika 

hfihiimetiıııin en ıoo kararına 
göre Amerikan filoları J ıpon 
adal rına k rşı büy k bia 
t ıarrqz içiu hazırlanmakta

dır. 

D~mei ej D ına göre jıapOD 
don nme ıo men up yüksek 
bir şah .. iyet "Amerikao do
n nmatı ile Japon doman· 
maın r ındıı J pon ul rıu· 
dm y pıl cık bir mubırebc
nio memuuniy ti mucip ola
cağını" söylemiştir. 

-----o-~ 

u garis a d 
Yahud er 

Sofy ,(a.a)- Dııbiliye u -
zırı Y hudif erin Bulg ris
tand faliyetici tahdit eden 
kanuna dayanan k muhtelif 
me!lek!ere-girebllecek Ya" 
hudi nispetlerini tayin etmiş• 
tir. 

Bu k rar göre bütüa Bul
gnristanda Y budilcrdeo 
ancak 36 avukat 59 doktor, 
17 dişçi, 10 mübeadiı bir 
mim r ve 5 kimy ker bulu· 
na bilecektir. 

Am rikada 
Polis kuvvetıındlriuor 

Ncvyork, (ıa.a)- Harbin 
dev m edeccgi müd et içio 
hizm te girect;J1 15 bin ki· 
şililı hususi bir poliı t şki· 
litr kuruimuıtur. 

'- 4~ 

. -- .. 
~ 

n io, Ncafthrat. 
~miri V6 B..ıt 

1\~~!o. \'UÜ'f 
., RRl SANLl 

Sendik 1;5-Liro 
6 Aylık 4 ,, 
SAYISI (100) PAR 

ormandı 
Vapurunun 
Vaziyet i 

----o---

---o_, _ _ 

K rımda 
A manların: 
Zayi tı 

Moskova (a.a) - Haber· 
ler bürosundan bildirildlji" 
göre Kırım harekitıada Al· 
manlar 13.000 ölü ve yarah 
vermiılerdir. 

Bundan baıka 2000 lr••• 
yon, 120 tank 250 mltralyiı 
ve 150 havantopu harp mey
d1.oında düıman taraf1114aa j 
bır kılmıştır . 

_ _.__o-·- -

Yeni Rus mu
vaffakiyetleri~ • 

Moskova (a.a) -lPra•da 
gazetesine göre Ruılar Vol· 
kof şehrini almıılar ve ba .. 
rada bulunan Rua ku•••t· 
leriy)e birlcşmiıtir. 

13 ilkkinuoda Ruılar 17 
köy istirdat tlmiılerdir. 

Hindistan umu 
mi · valisi 
Kılktita (a.a) - Umumi 

vali Haod milletiDden •alaı· 
mazhkların ortadan kaldınl
ması ve milletin milli birllk 
atrafıada toplanmaııaı iıte
miıtir. 

Hindistan bu harpte biriad · 
derecede bir rol oynamakta- ' 
dır. Mevcut anlaımaı~ldarıa 
halli pek mümkündür. 

~ eseceğinlz Kurb.aları 
göklere armağan edelim 
Havarıhj'a kıymet vere~ 
milletlerin daima baıları dik 
ve havaya kalkıktır. 

Ya kasap, ya 
v 

8 2 tüccarı 

- Demin şuradan ıeçın 
bir dam b ui, yiyıe k ribi 
ıUıdü, ı ·elt '1~d I! ? 

- Nedet! l• ttl! aclam .. 
cıiı z y k111ptar, •ey• ,.t 
tüccmı· 



11'1 2 ı•ıu:11 ~dil) 
, 16' tlacl Klnn11 1 1 

JaDonyanın : - 1 Oç 
Bu··yu··k ~ Şeh b. k 

da ıAvrup yolu 
a- d Ö?:rüler •, imiiiiiii~~~~~~~~~~ı ır çocu 

r.rra:--..e.~'!.""""!m_e_ll ........ e_rı_· ----:.i Düiü • na k Ödü Edirne - Karaaiıç ııt•• 
yoa•na 3 kilom tre aı••• 
fecle bulunen ve son Sıl.lı• 
barblode yılulan Meraf kir 
rDs alla lnıuı bitaıfıt;· 
D:ğcr kipr nUn taaairi • 
bitirilmesi içia r celi ~~ 
düıln t•lıtılmaktcadar. ~I 
temi o edilince önlmBıd• t• 
ayd n sonra vrupa il• "ti 
tok bil ticari mıb .. defel 
feYlıal de artac k ve 1'tr• 

cı Ô d wi1i12 Çobanl r 6 • fil ulıga Asgalıların.f d 
rdır" ldfl uVatanl Ekmeli kilosu 1' kura~ 

1 1 

• 30 p raya çıkanlmı br. B -

1 
Aııtı'' cemı·uetlnlni uun • btıbi a mıe eu ihti-

' 9 tı y~ca kifi an • bufday ol· • •,rınsipleri'y ~. n: H lif ı madığı z•a oluamı•alıdar. 
r (Zekı Osma) ı l Baaa ı b p b zı ımıcl -

l - 4 - riu luıyyan y . i b hafı oldu-

f 8 POD dev fi funda haynı lırı b yat 
ekm k yedir k yofunu t t· 

•~in temel aşi- tuğu b b ti oı .. ger tdir. 

k T bii kmık b h Jı ola c 
Dl u n kep k UCQZ m vkiio nla .. 

Türklerdi c , h Y••nıara kmek ••
' nl r kepek ver yi t rcib 

Sırpça Pr vda g&z. teai dec ki rdiir. 
muharririDin Tokyo s 1 beti 
palrkuıda yazdıiı makalede 
liliyorm: 
~Japon baneda ı düny oın 

~ JD eski hliklimdarlarıudan 
ııkmııtar. Bu renç jıpon
'ann iddiHına g&re bu ha
edaaıa taribi Türklük tari· 
lae baihd11. Hiroito ecda
ıaıa .düayaya reJdiği •e 
ıpoa . . hüklimdarbğaoın mü
~ıi olan b1ıtbui Cim 

u • •••D Iaadan yediyliz yıl 
j i•el Japon lualhğıaı kur
~ ıiu _Hirolto ıehrlnde taç 
ıymiıtir. 

Hiroito Japon hiiktimdar-
' ,.ana 124 lhıcüıldür. Genç 

poalarca ilk Japon h6k6m-
1rltiı 2602 yal eyvel Şuba
HD oa birinci ıünli kurul-

' •ıtur.. Bu yüzdendir ki 
poalar her yıl buründe 
r tlenim töreni yaparlar. 

ıtı6a Japonlar için mu ad
ı birıün .taydır. J pon 

~ 'illide o ıüaden ba~ladığı 
• buıiin Japonlar 2602aci 
ı•imini11 ylluu saymakta
lar.,, 

imparator 
>etlen güne
jı oilu dendi? 
apon]ar lmparatorluına 
ıiçin .. Güneşin oğlu,. de
~eriai anlamak için Jıpoa 
~eolojiıiae bit göz atmak 
ıdu.jıpoaon bir adı dıba 
dı. Ona "Teno" derlerdi. 
Hıı da güneı ilihisi de
ttir. O gündenlaeri bu-

1 
lı kadar düuy ya doian 
oa haneden halkı bu ili
ıevladlarıdı1. Bu )"üzdeu
ki her Japon güaeıin 
1 sayılır. 
\ki Türkler ıögo tapar· 
t Maamafih güneıe ta-

l ı kabilelerde vardı. Geaç 
~Dlara göre, gök orta 
ilB, 011ua oğlu olan gü-
11 Japony•nıo il hıdır. 
ve edelim ki Heroita 
ele Yefiabd sıfatiyle 21 
~da oldaiu kaide bfitlin 
lpayı doJışmış bir ıtçta 
~i dili · öircnwifti1; bin 
t~crllbel r a-örnıüıtör. 

•• hu~ uıanı. iyi lıafı.:lı 
llamlltr., 

- - o---
T v 

eyagı 

Vursru culuiu 
Beraamanıa Selçuk ma

ball •iade otur o ve peynir 
p zarında s11yy r p ynircillk 
yapaa Mehmet oilu H61e
yin Çaadar, adi111nde mev· 
cot tereyağları satış aı:ıet· 

mediii " ı bş çı ardığı 
yağları da yü sek fiatle mat
tığı iddiaıile milli korunma 
kanununa mnh lif hareket 
maddeaiaden dliyeye ve
rilmi$tir. 

Jaoony ela 
e A 

sıyası cere-
yan ar 

Barla J pony da iki bii
yii~ akın v rdır. Biri buran 
iktidard ol n •e büUin Aı· 
yaya hikim ol rak C ~giz 
allliiımetini cruıla12d1rmak ta-°' 
raftarlarıodan ibarettir. Öte
kide J11pa Y•Jı ıulb ve mil· 
ı lemet tiçinde yaıatarak 
iktf1adi ve kültürel · bir 
ıarett• ilerletmek iıtiyeoler
dir. Bunl r J ponyar.ın Çin 
harbi yüıüaden 11lifuaca, 
mılıemece, iktiıadca utri
dıiı .zararlara nibıyet ver
mek ve yapılan zararları 
yerine getirmek ve oaclın 
ıoı:na Japon ideali içia ça
hımak ıiyaaetiai gilderler. 
htifa eden kabinenin parti-

, zanları bualer arasında bu 
fikti rfiden kuvvetli UIUV• 

larda vardır. 

G nera Araki 
General Arıki Uza ıarkta 

jıponyınıu maruf ~~hıiyct• 
lerind ıidir. O, Jıponyaİıın 
Uıaksark t rihinde pek iti· 
yiik ve ıiıli roller oynamış
hr. 
Bilbusn son bfiyük lıaarpt 

çevirdiği siyaai rollu kayde 
değer. 

Arakinjn ftrk"dışl 11 ıa 
baıhuları aakcri mahfili bıo· 
bugu ol n Siyoıiu denh: 
kuT ti i mftm •l'İli Soyan ... 

ir. Btrinciıi p rlam l d@ 
•irltt')' parti ı.,; t•m•H eder. 

:a 

Karaburun k ı ııtnn Blı 
köy yolund milcssif bir ci
D y t ol u tar. 

Kbyde R •im Cevdet cl112· 

dada bir .reucia d ;ıa m · 
raıimi y pıldıjı sır d , kiy 

viee ı6t6r im kte olan •iY• 
ar 11nda bir y aya köy h I· 
kında Hüı yin Çehr ht 
atmıı v0 y knılmı;br. 

Güv yinin ardeoi H ı 
Zcyb k bu de uıb r el -
r k H ı yi " Ç tırl k vg ya 
tutuşmuştu . Hasa Zeyb k 
yerd ll ldığı bir t fi HiiHe 
yi Ç tara t r onu ıol 
i>öj'r nele iır aurett ya· 
talamıthr. Y rafı bit ı ıonra 
bayata ıizleriei yummuıtur. 
Hıuan Zeyb_k tutolmut •• 

adliyece 61 m tab ikataaa 
baılanmııtar. 

T y·nıer 
Vet riner f k6ltesi me· 

zunlarnıd 8. Necdet B • 
yındır, lımir Veteriner mü.
dnrlüğü t j iy rJij'ine hyiu 
edilmiıtir. 

§ lımir latiklil okul• 6i· 
retme Ufıine Ba. Cemile 
TokıiSz t•yia edllmittir. 

yOnde Me met AH Çimen· 
d ğıa u, yaıındaki oila 
Hllmzanın entarisi, uae1i 
tmrafınd a ocak bışuıd 
bıoı yı andıiı sarııda ateı· 
tan ııçrayao bir ln•ılcımla 
tuta moş. z " Ilı çocu vtı-
c•duuu baza yorlerindeu 
ya•mışhr. H mza diio 61· 
•ittür. Yapıl n tahkikatta 
la di enin bir k ı dan iba
ret olduia anlaıılmııtır. 

---o-----

• 
rış 

lımir Akıem Kız s nat 
okulu dire~t6rli Bn Ma:ı f. 
fer Eı işia lstao bul S11lt11n 
Ahmet AIJı•m kız ıaaat 
okulu dircktö· Jiiiiiae teıfiaa 
tayin dildiii heber aho
mııhr. 

.__-o- -----

Ye i allar 
e t sarruf 
h ft Si 

Ank11ra,(a •)- 12 aci ta
•arruf •• yerli mallar baftHı 
mü •• betiyle öfleden ıoara 

lkfociıi ise Miuacut pcartisi· Ulus meydanında Aakara. 
nin lideridir. daki yllkıek okal •e liH orta 

Aıkeıi ihtillUio bati "I' okuU:ar tel b ılnia •• bialer-

ıe· kiyeya daba f11zla mal 11 

ccktlr. 

--~--

· Aile faciası 

oldu 
htaob•I - Düa Bakırk6' 

ylicıJea bir aile faciası ol' 
muı. Mehmet Ali iı.ııiad~ 
bir dcun yedi seneden 1:terl 

vli buluodui• kanii Seati' 

bayı tabanca kurı•niyl• a~ 
dlrmBştilr. Ciaayetia ••"~ d 
lnı ı- ançlıktır. Melamet il'" 

iki ~ocak bibatıdır • 

Cfomy ti müteakip karıfl' 
DID iizerioe düşm Ş ve •i' 
lamai heşlamııttr. Poliıl•' 
kendisini karıaıııın iizerio• 

• 
iiJmiı, ağlar • giıle•' 

yaıl dolu bir halde bulıııllf' 
laıdır. 

iaşe gemisi 
batırıldı cı da rencr l aıllzadeler ce halkın iştir kiyle biiy& 

at ıınd bir mevki kaz n- bir topl tı yapıtmıı, iatiklil Londra,( a)-Hava)eblil1 

mıt lıuı d d mokr.uhk sis· muşıodan ıoota bideyc çe- Bu sab lıa Norveç ı 1tUI 
temi i ihiz m ettiihıd u hııs koool uş okallar ve çı lar1nda bir dü~mau iıı• 
ilDP raııodaki nlfozu ~ı:DI· bıl <iVİ adın ekonomi •e ft!misi batırılmıştır. 
mıştır Bu mevkıi Ara\< i al· arbrmanuı lüzum ve fayda -"' 
mııtır. Ar ki ırubuoda en 1 ,. 1a kkınde nutuklar aöy- SAYIN UŞ-
m&bim rolü ekerler oyu r. lemişlir. ~ 

Bu ikinci p rti J poa mil· T RIL M~ 
leti arasında kuvvetli bir Işık Yrnıgın dol yisile hmr•P 
pıopaıanda J'•pıyor. Umaml h Memleket bantauewl ohıa dil kanımın yenideo 
efkari ark.sına takarek all- Roat ıcn mütehaaa1a1 io•uına kadar muvakkatc• 

ki ılorıtk•n n f.l11ktrllı: tadat'fı l " 
rfi iyor. 1f nıh• •ldncl & 7lcr So 11l huküm t konağı l11uş11111d• 

86yle bir ikilik Çinde de • r ' sümerb ak y nmda B. Saıoi 
var. Çinlilerde de bir parti -Cilt ve Zührevi H.atalıkları kuodra ticar thıanesiae a•ll• 
hıubirı devamını, öteki parti Müteh 
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lettiğimi muhterem moıte· 

de olduğu yerde üırakılarak DOKTOR rilerime erz eylerim. 

ıulhua bığlanmaısıoı iltiıam Saıı·h Sonad Milli Pıy ngo Biletleri 
ediyor. ve Pal Bayii 

Harp far Heri rı arasında f inci B yleır So. No ... 79 Ali Kemal Benli 
başta Çan - K y - Şek ol- ı 
d b ld (M 11 E d !E HAM A Siacro ıuda12 lci k aoD uğu i i mel) ını : Camo m tiael rd t n itibareaS 
al 0 bir ıııubu Ku wir.toı ı ölmiyen ık fil inin hakiki kabrama ı, mc lı.iz artiıt ı 
id ıe ediyor. S 

Bu 0 zariyeler, y,,hut bu ı Laureı;.ce Olivieria Greer Garson ile 
ı c Birlikte çevirdiği ikioci şalıeıeri, sonenin muhteşem filmi S 

nkınlru J pony )l d a Çioi de • 
buıünkü ğuhk ltmd dip : (N AL A Pıide AND ı 

• Prejudice ı 
duruyo~ .. Ni.te im bir Frı.ıuıız tSenn 1 r: t-3-5-7-9d cumartesi p ııu 11 de bış1arı 
mub rrırıu afadei göre Ja- • Her Ü ·ık t" S 

1 d
. 

1 
._. • g a ı m ıne ucuz ıeana 

po r ıyor r Eil: 

- Eier ba~ımızda bu Çin. !"'--------~--..... ,...----------s1 
be)aıı elm sa Amerika ve • . IDiilizce Sözlli 

logilt re ile anl~şınak Se • iBuaon BAH R E EÖI Taggarı dil 
yetlerle koıumuı:o kolay pay• 

'•ıırdık. !Deann Durbi - Ka Francisl 
Jıpoolrmn buı6nkU askeri 

lıarek bu bu Asya bakim· : Ve A;k Ve ŞlShret f 
Jiif ı d sını vor o or v f H A R R Y B A U R • 
Mınçorinin i sralind o Idık· % M 1.30 - 4 45 - 8.00 S 
ları a ı:r. d dıdı . ı 5.00 - 6.15 - 9.30 S 

-f)•ntta vu- ı 11.45 de illYe ••••11. ı 
------------------------------------..... ------
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vekil An-' 
karaya 

döndüler 
~ ----

lll bu ı - Bir kaç rUn· 
~ri ıebrimizda llulaa· 
t, olan Milli Mlidaf&a 
2•rıeral Ali Riza Ar
' Nafuı ve ili Ali a-e
l Ali Fuad Cebeıoy, 
~ f •ekili Haaan Ali Y -
•-. ekşamld elıspresle 

ı,~~)'a dBa işl rcıir. 
•Uer H11yd1trpcıa ga· 
'•li Ltltfü Kırdar, örfi 
komuta ı, vilfiyet ye 

•~tkioı t rafından uj"ur· 
•r ır. 

bron-
§İt ıçin 

1tı ı· ıı ı veya broaoitıi oldu· 
~ lıa. sıöiüıti yuma· 

1 • tr n zleıyi ... bsfiflet· 
t li1a fQ ilicı kullmnmak 
'tdahdır: 
"'tiıram mecthel 75 
:'tıı eucalyptol, 4 gram 
' de lavaııde, s rram 
' de telu 50 ıram 
t daıecelik alkol. 

\~'• lıayaar •• içiao 
'• kıııjı •ita iJlçtan 
la Ye çikan baher 
edal•elidir. 

etleri nasıl 
~llşatmalı? 

hıyv.1.nlaraa 'etlerini 
~•k için el büyüklü· 

~ Pırçalar taksim et
; her parçayı bir d ki· 
ti~~ llıerdene ila bamar 

QI eı I" 'l ftH ı. 
~ 1 ' ase suretle piıiri
~llk ribi yumuıak 

"'' fja u mı 

müf t iş· 

nker da 
ADk r , -Tra yı umawi 

mlf ttlıi vekili S.bri Ö ay 
Edirne i> şehrimi2e relmiş 
ve alailiye ve ıli F ı Öd 
rakı ziy r t etruiıtir. 

S bri Ô y Ank r d bit 
f kcı dar H.al c k ve bu 

miidd t içinde diğ r v ka
lctl rle t mDS dcrel Tr k~ 
yuy &it iıler etrsfında gö· 
ıuş cektir. 

............. 11111 ....... --

Müd ha ev 
müman at •.. 
Kemer kabra111 ol r mev 

kiiade •turan Hüıcyiao ıl lu 
CıUilettin karuı GüUüyü 
dövdilgü ve bıçak çektigi 
ş ikiyeti Dzeriı:e Y k 1 n 11 

uçlu k• kol gctirilb ken 
HaHD oğla Abdullah, ka-
1111 Ayşe Abm t oğlu 
HüHyİD Siiley n kızı 
kırk yedi yışu-.da Fatm 
terafından bekçi Alinin ~a
zifealna müdQh le vo cha· 
den aimak ist dikleı·inden 
dimleıi yakalaomıı ve hak
larında meşhut auç ı hıt va· 
rakası yıpıimııtır. -- -
Bıçak eşhiri 
ve dövmek 

Kemer Kabramaalıır mev
kiiude otarı.n Hüseyin oğlu 
Celil sorboolok Silik iyle 
kan ; GDUOye bıçak teşhir 
ttiii ve clöYdi1ğü şik "y t 

edilmiş ve suçlu yak hlDa
rak beıklnııd& meıbut suç 
zabıt v takası y01pılmıştır. 

ef terdalıiından: 
Mahammen Bedeli 

llciııci karan tin• . Kııy eri ıo. 1754 ad 
1° b0ıl No. 0 Parı 1 219.75 metre mora baı 

'"••. 
f~ioci kar nth:ıa M. Ahıaucak 
loltık 1754 ada 14 pa11sel 275 m2. ,, .. 
l . 
~ftr.cf karantina M. Alaanc11k ıo. 1754 ada 

12 Parsel :t74 m2. bila No. arsı 
~ hu:i Kıaratıtioe M. Muhdcs yol so. 1754 
'd• il parsel 189 metre murabbaı bir 
~o·•raa 
kinci karaotiaa M. Mubdes yol ıo. 1754 

' 11• 10 par ti 200 metre murabbaı bil· No. ,t, .. 
1 ... 

Lir Kr. 
44 00 

6 00 

60 00 

38 00 

40 00 

39 00 ~lllci k raotin M. Mubdes yol ıo. 1754 
~dı 9 pırsal 194.25 nıetre marıbbai bili· 
ı~0• ırıa 
, i1tci karantina M. Mubdes yol ıo. 1754 
d, Plraol 199.25 metre murabbaı bila No. 

''•• 1( • 
, aPr& M. EmiDbey ·Letafet- şıbit Nizam 
t 0• 830 ada 10 parsel 348.50 metre mu
~blıaı bili No. arsa 
~0Prrı M. Eminbey . Letafet- Şobit Nazım 

· 830 ada 6 pırael 263'50 metre mu-
~b • ~ l>ıı hila No. arıs 
,:Prrt M. Eminb4'Y oehit Nazım ıo. 830 
, • •da 9 par1el 234. 75 m2. bilı anmuıb ..... 

40 00 

ao oo 

53 00 

50 00 

--

miştir. 

mb 
dük 
miıd· 
ver-

Asliye 2uci c za m bke 
meai b..ıad&o başka dilu 
dıu uş 1 rı bıtc.J Aksu y· 
da makarna ihtik n y pa J 

ba ·kal Ali sirkecid b k 
k l yorgi ve Salta ma· 
mmd birayı f zla fi t s • 
t ı:ı tntürıcü Betbos baki -
rında d 25 Ii p ra cez ıı 
ve 7 güı.ı dükkan scddi k • 
r rı rmiştir. 

-o-

ş a 
1 içeşmelik N m zg~h c d

desiaden geçen lbrahim cğlu 
M hmoedic üzerinin r nma· 
m srnd bir şiş buluu rak 
lmmış ve hakkuıd z bıt 

var sı yapılmışhr. 

s'°a b un u 
C1Jz villdc rkcd şını 

ziy rete gel u V ıfı oğla 
Münirin Ceıa ovi g rdiy1ı • 
lerı tarafından üz rinde e -
rar bulunıuı:k mhnmışlır. 

• 
ı 

1 t ul ~ Süm 
M lfı;r P.tz rlt'Q ı 

ve Cuma günl ri 

ii. 
e 

onr as r il leri gene 

y i şo Hd v yardım \le~ 

Hr I rzle bi liktc mürac r.ıt 

cd cekl ir verilecek mal
i rd n b saı 36 kuruş pa · 
za 4 7 pati kııt 67 merikan 
be !i 26 K•yscri bezi 35 ve 
yün çilcıi 82 ku..,uş üzerin
d o ı lılmaktadır. 

--...o---
•• UD ed el 

o u o 

ve tiicc r li de bulun n her 

nevı uspcye l konulm ıı 

tak rr r et iştir. 

2 - Eliode üıpe bulunan 
f brika ioıılcth ne ve tüc· 

c rl r 29 sayıh koordinasyon 
l:ararının 6 ııc'ı m ddesine 
tcvfik n mevcutl rnn 12/12/-

941 tarihinden itib1ren lS/-
12/941 P zınteısi akş mınıa 

k d r kaym mm1 r mür • 
c tle bcyaun me ile bildire· 
ceklerdir. 

1051 ~öprü M. Eminb~y şt;hit N zım so Rk 830 50 00 
ad 5 p !I 1 243 50 metre mur bb ı bila 
No. Ar 
Bornov küçuk c mi M. Arsl g ziler so. 3l5 00 
191 metre ur bbın Z .mi li 7 t j No. hı 
hmne ve y rım u uyu u 
Köprü M. 1 önü 1736 d 1 parael 225. 75 54 50 

1052 

1053 
m2. bil No. usr. 

1054 Narhdcr köyil ort bıri liy n M. 390 m2. 39 00 
5·792 y No. s 

1055 röyi Ort hı ıstiy n M. 10 9 109 00 
üaye f. o. rs 

1056 N Jı r ôyü Yeni alc civarı 3168 m2. 75 00 
2 235 kü y No. a 

1057 öprü M. Tü"'koğlu ~.o. 1736 da 3 par- 81 60 
s2f 204 25 m tre muı bb ı bil num ıı h 

fSf!, 

1058 Üçfi cu kar&t ~. b fi.h a -İm 1379 60 
665 5 pars l 13796.50 

rsa. 
1059 Köp"u m. 1 ö fi 1736 d 2 par el 232 58 00 

ıri2. bilA r 

1060 iki ci ~ a tin lnı c k o. 352 ad 9 52 00 
p rsel 260 25 metre mu abbaı bili nıJm -
r h rsa. 

1061 Biri ci tepeci . 1211 inci Y mi çi o- 39 53 
kak 56 46 metre mıu abbaı 11 t j uma-
rıı ı arsa 

· Y rıd yazıl rnv lin peşin p ra ile m 1 iy tleri 5. 
12·941 t •ıhiad u itib r n 17 g\in müdde~i müz yed y 
ko:ıulmuıtur. 

Ih l lcri 22 12 941 t rihinı· müs dif ç rş mbn günü aaat 
14 tedir. T liplerin mubammtn bedelleri üzerinden yüıdc 
y di buçu t min t kç i y tar rak y vmi m zkiirda Milli 
Emlak müd5rlü ünd müt • il s b komisyo una müra
caatları ilin oluııur. 

16 1 inçi KiouD t !141 ........................ 
iTURKI 
i DEN i 
i ORK AZ 1 

.. ~~~ 00 .. ~tt!! 

Ya.zan: Ginül Emre 
-4-

Taarruz rs babı, bu yamaa 
toplaıım giill lerıyle karııla· 
ıan düşm n clon nmasıaıo 
i!k ş şknı ık dakikıl rı ge . 
çirdikten sonra, bura11aı 
c h ... nnemi bir steı •lbaa 
atn ış e bizimkilere göz ıç• 
ı m k istem ıniştir. 

L • i k hram o tokçula· 
naıır, birbiri :ardı sıra yap
tı l rı b dde tam inbetlu 
ı e ilk haml~de -iki zırhlıyı 
sul rın di\>inc göndermişler-

•. dir. 
En kıymetli g milerini bit 

l'"hze a kaybede12 d6ımın, 
bütü g&rcz ve savletile b•
rr.y ölüm yağdum•i• baş .. 
hımış, ilkin çok ıeçmedc• 
üçüncü .zırhhsıaı dı ılm· 
mek mecburiyetiade kalJJUt· 
tır .. 

işte bu sıralarda birhaci
1 

ikinci ve döıdincii toplar 
şidde;.tli ~e devımh ıtq baı· 
kı ındao ötürü sumak ıab· 

rımla bıraluldıklarıadall 
tek bışuuı üçüıcii top, fa· 
aliy tine devam etmiı •• 
kocamın bir mermi ile ıoa 
zırhlıyı yaralayarak kaçmai• 
icb r eylemiıtlr. 

Fak t aksi bir leMdlfl• 
arkadaki dooanmaa111 ea~ 
d~htı, ıu gördilğila ortaya 
hı belle sav•ıı devam etti• 
r< bu zarbını çökertmiı ve 
mütev li aademolerle öa•a· 
deki büyük bir toprak Y•iı· 

ı bizimkilerin üzerine ele· 
virerek onl rı topr•i• ıö•· 
müşlür .. 

Tam dört saat bu · toprak 
yıgınnun altıudan çıkmata 
\•e tekrar ateı ctmeğe çaba. 
lıyım kıbr m n erlerimiz ai
h yet kendilerini çabucak 
top rl m k imkinını elde 
etmişlerdir. 

Sordum: 
-:-- Bu müddet zamacla 

dliş •n gemileri ne J•ptı 
caba? 

Cevap verdi : 
- Bir kaç ıaathk zayiatı 

dört zırhlıya çıkan diımu 
don omasının manevi k1"'
vdi bozulmuı oldupadaa 
y ni hücuma cesaret ecle
memiı ve bizimkilerin bu 
IQI SIDI bir harp ba&l'aaı 
şeklinde telikki eyliyerek 
tereddütler geçirmittlr .. 

Fa ·at dörd&acli top tek
' r faaliyete de•am edlace 
vaıiyeti anl•mışlar, llkia ita 
ıefcr de: 

"Topçular muhakkak tık· 
viye uuıurları •lmaıbr. Ma~ 
v ffakıy t imkinıızdır!,. 1

• 1• 

Düşüncesiyle taarıuıdaa :ent 
srırfı n zar etmişlerdir. ~ n 

Görüyorsunuz ki toprak 11&• 
altında alan bu top, 1111-

m ' mecburiyetinde kabaca -
bile vaıifeshıi yapmıı do- M 
meldir. · ·· - · 
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~ Bornovada 

~ ra~iiliül-ıoın 
! rıııarıııar 

~~raetaıl• ::t-;:;;;;er ,.., .. 
•t:'' mobırrlrimiz Borno•• 
~ kıaın da tohumsaaluktaa 

.. -r.-.--•mklaraa(tesbit etmiıtir. 
ı •uı ltlr çiftçi aalaiyeaidir. 
,frtıda bir te•zi liateıi •ar, 
,labt tiftçilerin bir lrıımıaa 
ı;,ru-ı,, ltir kıımına verilme· 
1 ılftir. 

Rn•i ••hfiller ikinci 
arti tevziab yapmak için 

' daci parti tobumuqn da 
alatHİDİ bekliyorlar. H•lk 

1119 ekim zamanı r•çtiktea t.:" verilece• tebumdaa 
illan faydaaın temin edi-

't81iJeceii kaaaıtiadedirler. t ~tllt·~ dahil olup ta heaiz 
ıılaaaranlır tarlılarıaı buır
._..., elleri böğrinde bekli_..,. 
'' iter tultum •erilmez, ya
mt ı•~irklrae hım emekler 
.... ıidecek Ye hem tarla
_.. lıalacafl tçia De lalk&-

11 laet1a rld• reldiii iıt• ıiyı· 
.~ 1ttl •• De de reaçberia fıl-
4 • ltatardmtt olmıyacakllr. 

•J MlaeY•erler iıe ılikadar 
ı 1aa•amlarca ba yeiıin yakıa-

1 'la balı ol11111cığı kaaıathı· 
ıHlrler. 

---o---,il 

ıll 

•inviliz 
:Gazetelerinin 
:Neıriyatı 
ıi ---
• Loatlıı (a.a)- Royter •jaa-
~\1a1a aıkeıi mu .. arriri yazı· 
'er : Uuk şarktaki hup ~e

(tllllerilıde ea manalı iti-

..;. Holloada· deaizoltıları 
fıadan da hı iki J 'POD 

. ı..is: fqıbaın batınlmaıı-
~· Çl•e karıı dört tene· 
alttelte.ri devam odea lıupte 
i,'po• r•mileri denizaltı ve 
~~rrare 1ı&c11mlanndan kork· 
rc.-ımzın serb~ıt olarak do
ıMIJ4rlarclı. japoa deaizyol· 
ılılft ba ribi blicumlara he· 
1~ olmaia çok elveriılidir. 
ttl 11atte Jıponlarıu ' ••pur 
le :ayl»etaieleri hiç sebekıiı 
0.ıarak atddıklar1 yeni hur· 
... telalikeleridir. 

t...~ 5 -----o ... .,..-.... 

~~Piyango 
~·Talihlileri 
~. • 

-o-

~• lleurhkbaıı Arkadoşlu 
11 :lfeaiacleD bir bilet ılau 
v'8rt Sinema idare memu,o 
claJ haf11 Ali Dalıç ile m•· 

\&IWet &ay Rahmi lııkçıauı 
~pl7S9S aumarala bUeti ikibin 
U.iln kazıamıtbr. T•lihlileri 
ı•i~ ederiz. 

A ,. Dl 

ka be iği 
g miler 

- --
V •tington (a.a) .. Bahriye 

DUZ1rı Kookı Ha•ay aclala· 
rna y•pılau Jıpoa hlcumla· 
11ada bir Amerikan sırhlaıı 
ile bir eski ı•ml, I~ kr••• · 

?zör,~hir maavjn ıemiıl kay·c. 
ibolm•ıtar. Pa11ifik douaoma
fü~ ~ıe.r!., k~-··~ _1uım!.2~i~
':!,_•~~ı!_>!e lhalen dlşmanla~ 
lteması ı•lmeği .1raıhrmak .. 
tadır. Japonlar Pearl Harltur 
limınına bilcumda iç de· 
air:alb ve kırk bir tayy.,e 
kaybetmlıtir. 

2729 Amerikan ıubay ve 
eri 6lmüı, 6565 kiti yara· 
lanmııtır . 

--o--.... 
LIBYADA 
VAZIYET 

Loadra (Radyo S. 12.SO) 
Ka~iredo ıoa acırodilea bir 
resmi toblif e rir• ricat 
cdea mib•er ku••etleriae alt 
70 bin ıaloaluk pebolli ha· 
Yİ ıarıuçlar di11ma11 tarafı11· 
dan lnrakılmıı ve kıtaları
mıı tırafnıdan alıa•ıthr. 

Hava k•tvotlerlmiz Dırne 
ve Biuguiyl bomlJalamııbr •• 
Beı dlımaa tayyareıini eli· 
ıiirdiik. Bu barekittan beı 
tay1aremlı diJomımlıtir. 

..._..--c..., ........ 

Fransanın 
Amerika ya 
Teminatı 

-·-imi--
Uıhoa (a.a) - Amerikan 

kıynaiınd n bildirildiğine 
göre Amerikaouı Viıi bü
yük elçiai Amiral Lelıi aı • 
keri hizmet~ çağrılmıştır. 

LoadJa (.ıa.aı) - Deyli Meyi 
gaıeteııinia haber aldığına 
göre mareşal Petcn Ameri
kanın VJıi b&yük elçisi ami
ral Lehiye, am1ral Dırlanın 

Franıız siy.aıothdn kat'iyen 
bituaf kalacıi'ına ve Alman· 
larla yapılr&n mütıreke bti· 
k6mlerine katiyoa riayet 
edeceğine dair pek yakıada 
yazı ile tomioıt verecektir. 

-o-

ZELZELE 
ZARAR ARI 

Muila ( 11.a ) - Muiladı 
3 ev 13 aıılarıada iki yer 
ıarııatısı olmuştur. liri kiti 
yu:allıinmıf, 764 ev ile 4 okul 
Vf\ bir hastanede hıfıf hasar 
olmuıtur. Fazla zarar g6r11n 
Yatgen nabiyeail'Jc vil yetteo 
yüz çadır gönderilmiıfir. 

Marmuia kazaııad.a kırk 
evda hafıf, üç evde fııla 

huar olmuıtur. , 
Miliı kazHında beı "vde 

hHH Y rdil. 

tbi&ı] --------- - -:san 62 

DYO 
Hükômet arazı .Poınte Victor 

t hrip ektiriyor 
A kara,-Hlklmet di\aya 

it rbı kartıııada baıı lıtib 
salata artırmak l11re yeni ve 
mGblm lt$dbirler Utlhaı cıt· 
miıtir. Devlet ellle ı•niı 
mlkyasta ekim yapılmuı 
için yurdun bir çok yerle-
rinde yeni çilli lıor ·unıl-
maımu b tlanmışhr. Biri 
Reybaniyede diğeri Eskite
hirde olmak ÜHre iki •9ifük 
timdiden ziraat vek.ttleUnce 
ıdın ahomııtar. Vekalet, 
eldek zirant makin lerdel!I 
azami istif de ede.tek yu .. 
dan bi ır tok yerlerinde hin· 
lerce dekarlık 11.raıiyi itleıt· 
melde ve ekmektedir. 

--.. -
Japon tebliii 

....._. ... o ..... --

Tokyo,(•.•)-jıpoa tibllil 
jıpon tayyare meydanlarıaa 
btlcum ederek rerd• 40 boa· 
barclıman tayyaresini tahrip 
etmiılerdir. iki •iır bonbar· 

dımaa teyyaresi •• bir •• 
tay1areıi yakalmııbr. Han· 
ıırlar To patıel depolarında 

yaojıalar çıkmıştır. Japon 
kıtalıar1111a Luıoa ıdaıındı 

ileti hareketi devam ediyor. 
Dllımaaın m11lcaHraeti lıeı 
tarafta kıralmııtar. 

Diier J~poa hıYa teıkillerl 
lba limanına 64 kilometre 
mesafede Tarlakta bulanan 
umumi kararğibına hftcam 
etmişlerdir. Aıkeri kamplar 
ve barakalar ta lırip edilmiı~ 
tir. Oparri yakınlaruıda bir 
tayy.rc dütlirülmilıtir. 

-----o------
ltalyan ırkın
dan Amerika· 
lıların • • 

yemını 

Veıington, (a.a) -ltalyaa 
ırkı . illan olan 1500 den fazla 
Amerika vatandııı Ameri
kaa menfea.tlerlni kaDlanoıa 
IOD damİHIDll kadar mDda· 
faa etmek huıuıudda aot 
içmişlerdir. 

Bu Aaıeriaahların kına· 
atioe gare F.aıiıtlcr ltalyayı 
Atmanyay ıatmıılardır. · · 

• 1 1 
---c--

Rıuıoa, (a.a)- Birm•ny 
ordusu umumi kararglhınrn 
teblij'i: j pon kuwetlerinin 
yaptıiı baskı neticui11de 
küçll" jarni&oaumuı Bir· 
manyanın en cenup uokta .. 
ınıda Poiıate Victoriadaa 
plio rereğiace ve IOzumlu 
ta1arib b yaptıkt•n ıo an 
ıeri çekilmiştir. 

--ım---

Fin Tebliği 
Hclıioki . (ıı.a) - Fia tob· 

Jiği : 
Karelide bir çok moyzii ve 

şiddetii faaliyetler olmuı 

bomba makinelerimizle tank 
11e zırhla kuvvetler ve topçu 

tiddetli faaliyette bulua· 
muttur. SoYyotler bir n~bir 
lzeriaden yıaide11 plilkilr· 
tülmtişlerdir. DBımaa 208 
kadar ili bnakmııtır. 

~-.. -
Evsiz, barksız 

Fransızlar 
Pariı,(a.a)-E•leri iııal 

albadaki Franaada bulanan 
350 bin millteci h•li iıgal 
albada bulaDm1ya11 toprak
l•rdadır. M•yıı ve baıiran 
940 aylarında sivil mllteci· 
leria aayıaı 12 milyona çık 
mııtı. _ .. __ 
Bulearlar da 

döndüler 
Sofya (a.a) - Alman baş• 

kamand•oın davetiyle Sov
yet cepheaini gezen Bulg-ar 
genel kurmay baıkaıu gene· 
ral Lokaırf ve yanındaki 
subaylar Sofyaya döamütlor· 
dir. 

iaşe Projesi 
Tasdikte 

Ziaat vekileti iaıe müıte
ş;,ııı Şefik Soyeıin riyasetin· 
de toplantılar yap'lı:ı komıi· 
y~nun bazuladıiı büylik ia17e 
•e iıtibıai ıt:ff.irberliği pro· 
jui 85fVcıkildiD t11dikioe 
aızuluuwuttur. .. ........................... ..,,. 

Mısır da müna • A tın • 
pıyasası 

sebetini kesti 
Kahire,(a.a)-Mısır büllli· 

meti Romanya ve Macariı
taoda ıiyHi mOnaHbetl~nloi 
keımiıttr. 

Buıün altın piyaıaıı ıöy-
l~dh: 

~eşat - 2725 
H•mit- 2575 
Aıiz - 2525 
Halkah- 25(10 

1 • PD>Jsc••ruw sua- sı.-.-ıa 

-

1 
üç baltalamad 

idam edildi 
Kovao (a.a) • So9yel ted" 

h•ıçi gt: uhlaruna ele batıl•" 
tından uç& yakala•ar•k i~~ 
edilmiıtir. Saıhılardan iP'' 

22 Litvanyalı öldiirmüıtlf• 
l5unl1tr Raıyada huıasi tCI' 

rette yetiıtirildikten ıoart 
Lit~anyaya ıöaderilmiıtit• 
BuDlar baltalama hareketi•' 
ri yapıyor ve LitvanyalııArııl 
Almanlarla ltbirliği yap••' 
larına mlai oluyordu. 

- .... -o---
Malezyada 
Muharebeler 

Londra,(a.a) - Male11• 
yarım adasının şimal lkııllll" 
ada çok ıidcletli mubareb~" 
ler yapıldıiı bildirllmektedıt 

Cep1ıenia,.Kedan k11mı•~ 
kıtalarımız bazı laafif safi 
çekilme yıpmıılardır. ti•' 
iki t•ıafıa kayıpları da atı' 
olmaıtar .. 

-----
Hong Kont:I 

hücum 
Tokyo,(a.e)- Ka11laad•~ 

Japon kuvetleri din Ho,_ 
Konra hocam etmittir. Ord' 
teıkilleri hava kutetlerlıi' 
ve tidcldli bir topça atefl· 
nia bim•yeaincle aaker çık•'* 
m•ı• teıebblı etmittir. 

---o---
Alıanlara lirı 
Berlin(a.a)-Alman teblil1 

Doğu cepbesiade bir ço!S 
yerlerde düşmanın taarr~•· 
lan pliıkürtülmüş ve dit' 
maaa ağar kayıplmr verdi• 
rilmiştir. 

Hıva kuvetlerimiz Do11eÇ 
lıavzaıında dDşman toplO' 
(aklarını muvaff akiyetle1 boo· 
bardıman etmişlerdir. Sof• 

yet geri kıtal•rına ve i•f' 
teşekktlllerine ağır darbel•' 
indirilmiştir. 

V alhof ve murmanık k•" 
ıimiade demiryoluna yap•" 
lan Alman taarruzları tesirli 
olmuıtuı. ---
Moskovanııı 
Manzarası 

Stokholm (a.ı) - Oo•1' 
Presin Moıko•adan ald•l9 
buıas1 bir habere ı&re Mo•" 
kova bir ıske~i kararıibl 
benziyor. Her tarafta b•,.; 
katar~ mitHlyöz yuvaları, sJ' 
ghnıt~ar ve tın kl•r vardıt• 


