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$.A~A Y LOKANTASI 
Buyuk hır ıhtıyacı karşılamıştır. Bu müessesemize 
rağbet ziyadeleşmektedir. Tereyağlı yemeklerin .. ' 
mutenevYi balıkların ve servisin mükemmeliyetine 

karşı bilhassa ehveniyeti takdire şayandır. 

r 
HARAÇÇI KARDEŞLER 

Limited Şirketi 
BOL ÇEflT ve YENi STiL 

M o B 
• 
1 L y A 

Alınak veya görmek istiyenler; salonlarını bir defa gezmekle tatm 
edillrler. l1tanbul, Fincancılar. Rızapa .. vokuıu No. 59/81/63 

Telefon 220fl0 

' 

S A L 1 Telgraf: TAN, IST. Telefon: 24310, 24118, 24111 5 K U R U Ş 
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y . D .., . iki.ki Mrl. Petain 
enı egış ı er 

1
ue Görüştü 

Vurgu 1 Verilecek C I 
1 

Bu Buluşma Fransamn ncu ara eza ar Arttırlldı, yeni Nizama Girmesi 

r··-... ·-· LCiyiha Yakında Meclise Veriliyor ...... _ ...... ,. l~e ilgili Sayılıyor 

1 Ankara, 1 (Telefonla) - Milli Korunma kanu- tınlmış bulunmaktadı G .. . 1 Vıchy, 1 (A.A.) - Mareşal Pe
nunda yapılacak değişikliklere ait layihanın ya- ha sabahı tekrar topla~a rukp e1 !1c~hme~ı, ç~rşdamk- I tain, Alman yüksek ricaliyle gö

l kında Büyük Millet Meclisine sevkedileceği an. müzakerelerini bitirecek~~ ayı a uzenn e 
1 rüşmek üzere, refakatinde amiral 

! l~şı~maktadır. Hükumet, projede yeni bazı deği- Diğer taraftan, hükum~t ·hayat ahalılı. ma D_?r~~n bulunduğu halde, _Pazar 
İ şıklıkler yapmış ve Parti Grupu tarafından ku- karşı bir takım iktısadi ve r t db~ 1 lg k gunu akşamı saat 22 de Vıchv . 
1 rulmu§ olan komisyon bugün Recep Pekerin üzere tetkiklere başla t m~ı e 

1~ er al m: den, işgal altındaki araziye ha'i-e. 
i başkanlığında toplanarak bu projeyi telo-ar in- muayyen gelirli vatan1:::ş 1ır. u ar~ş ıt;m~ ~r a ket etmiştir. Bu akşam yahut ya
: celenıiye başlamıştır. Öğrendiğimize göre vur- ihtiyaçlarını korumak .~ 7-"1 rn_~~;~. eTı~ı ~e rın avdeti beklenmektL>dir. f. ıunculara verilecek cezalar daha ziyade aiırlaş- maktadır. (B.B.) cı e ıne gı ıgı an aşı - Goering ile mülakat 
~----------------"-""' -----.... ·--........ .._ .. ___ .. Paris, 1 (A.A.) - "D.N.B.,, 

Fransa ile Almanyayı alakadar 

.YENi 
AVRUPA 

Japonyanın 
Yeni Hedefi 

eden meseleler hakkında Mareşal 
ı::etain ile Alman mareşali Goe
rıng arasında ilkkanunun birincı 
günü St. Florentin _ Vergigny'de _ Mareşal Petain'in Alman devlet reisi Bitlerle geçen defaki mülakatından bir görünüş 

uzun bir gi>rüşıne yapılmıştır. 1 ,& 1 r·-·--------"'\ 
İçinden bozuk, lıi bir A vrupada 
Yeıı! nizamı kurmak, Berlin devlet 
adamlarının hayal ettikleri kadar 
kolay olmasa ıerektir. Kaldı ki, 
Almanya p.rkta ıalfp ıelse bile 
S&rpte Inıiltere ile harbetmek mec
nıuriyetiııdedir. Ne olursa olsun, 
harp bitmedikçe, Avrupa sulha ka
nımadıkı;a kurulacak yeni Avru
pa, seçici bir nizamdan baıka bir 
ıey olamaz. 

Bir Japon Generali, 
"Holanda Hindistanmı 

Pek Çabuk Zapt 
Edebiliriz.. Diyor 

An:a~:.~~~~~~oh;~:~:si)- Jl!:tJ:lj~;]itm 1 Singapur'da İ 
Mareşal Petain'in Liona gittiği . ! 1 

h~ber verilme.kte~ir. Bir ha~e~ Moskovada 1 
gore, Mareşalın bır Alman buyu-
ğü ile yapacağı görüşme Fransa- • H H ı • 
~:~d~:. yeni nizama girlWıesiyle il· Yenı Arazi arp a ı 
Eğer Fransa yeni nizama girecek · 1• , A E d • ı d • 

olursa Almanlar yeni bir Avru- Kazanıldı an 1 1 
fokyo, 1 (A.A.) - Dün bir nu- pa konferansı toplıyacaklardır. • 

Donetz'de 2 
Koldan Rus 
Taarruzu 

Uzak Şarkta tetkikler yapan İn- tuk irat eden milli servis cemiye Bunu teyit eden bir başka haber -o-
giltere Dhlet Nazırı D. Cooper ti ikinci reisi general Kisaburo de Paristeki Alınan elçisi Abetzin 

_ Ando demiştir ki: Paris gazetelerine yaptığı beya - Rostof 
ı "Şarki Felemenk Hindistanı, nattır. Alman elçisi bu beyana -
Japon kuvvetleri bu istikamette tında Almanya ile Fransa arasın
har~kete geçer geçmez çabuk zap da bir sulh akdinin arzuya şayan 

Bölgesinde 
Ruslar Çok Ağır 

Kayıplara Uğratıldı 
AFRiKA CEPHESi 

İngilizler 
Sidi-Rezeg'i 
Geri Aldı 

tedılecektir. Hollandalılar İngiliz olduğunu ve Fransamn da y.eni 
lere güvenebilirler mi? Habeşis. kurulacak genç Avrupada büyük 
t~nı düşününüz. Bizzat İngiltere rolü olacağını söylemiştir . 
bıle mevcudiyetini idame etmek 
için Amerikaya güvenmektedir.,, 

General Ando netice olarak Ja· 
ponların şarki Asyadaki emelleri 
nin tahakkukuna yegane engel ol 
duğunu söylemiş ve Japonyanın 
ise Amerikaya karşı hazır bu -

Belçikada Sabotajlar 

1
. k"ı lunduğunu ilave etmiştir. 

(Sonu: S•: 2: &O: 5) Sanır Bölgesinde 
Taraf Arasında Çetin 
Bir Boğuşma Oluyor 

Londra, ı (A.A.) - Berlinden ge
len haberlere göre, Belçikada yeni
den wkua gelen sabotaj hareketle
rine mukabelebibnisll olmak uzere 
Alman makamatı, henüz serbest bı
rakılan Belçika harp esırlerinden bu
yük bir k1Smtnı tevkif etmişlerdir. 

Millet Meclısine 
Verilen Lllgilıalar 

Üniversite Tedris Kadrosunda 
Değişiklikler Yapılıyor 

Bazı 

Berlin, 1 (A.A.) - Alman ordu 
ları başkumandanlığının tebliği: 
Rostof bölgesinde, düşman dün 
de, insan ve malzemece fedakar
lıklara hiç bakmıyarak karşı hiı
cumlarına devam etmiştır. Düş -
mana, yeniden ciddi ve kanlı ka
yıplar verdin1mıştır. 

Zırhlı ve piyade teşekkülleri, 
Sovyet hükumet merkezine dog
ru daha ziyade ilerlemişlerdir. 

Leninıırat önünde, düşman, 
dun de, neticesiz crkış teşebbüsle 
rtne devam etmiştir. Buz tutmuş 
Neva'dan kuvvetli teşekküllerin 
yaptığı bir hücuma kar.şı kendisi
ni miıdafaa ederken, düşman, kan 
lı kayıplar vermiştir. Büyük sa -
yıda düsman askeri esir edilmiş
tir. Düşman altısı en ağır tipten 
olmak üzere 30 tank kaybeyle -
miştir. 

(Sonu: Sa: ı: 80: 15\ 

Maarif Müdürü 
Tevfik Kut'u 

Dün Kaybeffik 

.Vaşington' da yeni Sovyetler Rostof'tan 
fMüzakereler Olurken Başka Bir Kesimden 
~Uzak Şarkta Boyuncl de llerlemiye Başladı 
i H I k y I ı Moskova, l (A.A.) - Sovyet i azır 1 apı ıyor haberler bürosunun 30 sonteşrin 
• akşamı neşrettiğı tebliğ: 

30 Sonteşrinde kıtalanmız bü· 
tün cephelerde düşmanla çarpış .. 
mışlardır. 29 Sonteşrinde 20 Al .. 
man tayyaresi tahrıp edilmiştir. 
Bızım kayıbımız 8 tayyaredir. 

29 Sonteşrınde hava kuvveUe. 
riıniz 83 Alman tankı, 15 zırhlı 
otomobil, asker taşıyan 650 den 
fazla kamyon 12 sahra topu, 192 
obüs taşıyan araba, 55 sarnıç kam 
yonu, cephane yüklü bir tren, 
tahrip etmişler ve ikıden fazla 
duşman alayını imha ederek da
ğıtmışlardır. 

Cenup - Batı cephesinin bir ke
siminde harekette bulunan birlik 
lerimızden biri 297 nci Alman pı• 
yade tümenini ezmiştir. 

Yalnız son iki eünluk muharebeler
de 4000 den fazla Alman ıubay ve eri 
öldurülmü,tur. Bu harekete iıtiralc e
aen birliklerimizden biri 13 Alman to
pu, 2 batarya alev makinesi, cephane 
yüklü 20 araba tahrip etmiı, 5 uhra 

Müzakerelerin henüz kesilmedi- topu. & alev mak:nesi, 6 mitralyöz ve 
kini söyliyen Amiral Nomura difer birçok ıanimetler ele ceçirmiı

Vaşington , 1 (A(A.) - Japon 
murahhasları, M. Hull ile müza
kereye tekrar başlamışlardır. Ha 
riciye Nazırı, bu görüşmeleri mü 
teakip sıirat1e Beyaz saraya gide
r~k Mr. Roosevelt ile görüşmüş-
tur . (Sonu: S•: 2: SU: 5) 

tir. 
Cenuptaki yeni taarruz 

Moskova, 1 (A.A.) - Sovyet ıec11 
tebliği: Rosto! kesiminde, Sovyet kuv• 
veUen Alınan krtalarmı takibe de
vam etmiştir, Düşmandan alman harp 
malzemesi çok c-hemmıyetlldir. 

(Sonu: S•: 2: SU: 4) 

Namık Kemal'in 
ölüm Yıidönümü 

Büyük Vatanperver, 53 Yıl Once Bugün 
Hayata Gözlerini Yummuştu 



AFRİKA CEPHESİ 

GUNUN ,.-
Mnııni 

Yurtuncu 
Vurulacaktır 






