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BiRiNCi KANUN 

iMi 

iDARE YERi 
ADANA • Abidin 

P°'° Caddesi 
Telefon : 315 ÖZtİ 

Sahip ve Başmuharriri 

P'ElllD CELAL G0VEN 

S•J••• her Jerde 5 Kuruf GÜNDELiK SiYASi GAZETE 

Kurul111 Tarihi : 1 Klnunusani 1924 

Onyedlncl rıı - ••rı: 11174 

Karabükteki Demir Sanayiimiz 
'------· 

F abrikalai-ımızda • 

Randıman çok arttı 
Çivi yapacak.fırının faaliyeti 
memnuniyet verecek bir halde 

Ankara : 2 ( Türlı•özü 
Muhabirinden) - Karabülı 
demir ve çelik f abriltaları
nın randımanı •on zaman
larda azami haddi bulmuf• 
tur. Ôlrendifimize göre fab
rilıalarda çalıımalıta olan 
bütün mülaendi•l•rin el ve 
İf birliii •aye•inde artan bu 
randıman memleketin bir 
çolı ihtiyaçlarını lıapatacalı 
bir uaziyettedir. 

Diler taraftan henüz İf· 
/etmeye açılmamıı olan bir 
çolı imaldthaneler de Faali
yete ııeçmiı bulcinmalıtadır. 
BiU.a .. a çioi yapacalı lırının 
Faaliyeti memnuniyet v erte· 

CÜ bir haldedir. 

INGILIZ GAZETESiNE GÖRE 

TOllYEYE 
YAllM MEVZUU 

• 
Kı• devresinde Atrl

k• tan.amlle temlzlenlr· 
ae Sovıetıer Blrlll'ne 
ve TUrklyer• yardım 
deh• kol•r••••c•ktır • 

• 
Londra : 2 ( A.A. ) - Sun· 

day Taymis gazetesi , Yeni Ze· 
landalılann kurdutu irtibat , Lib
ya seferinin muvaffakiyetini temin 
edecektir diyor . 

Gondann dütmesinin esas se· 
fer için büyük faydası olacaktır . 
ilk defa olarak lngilizlerin arka· 
sanda düıman kuvvetleri mevcud 
detildir . Gazete şöyle devam 
ediyor : 

Kıt devresindeki işimiz Afri 
il kaya tamamile temizlemek olacak· 
tt hr . Bu da Türk.iyeye ve So_v! yetler BirliQine Akdeniz yolu ale 
11 daha tesirli bir taııda yardım et-
11 memizi kolaylaşhracakhr . 

i Bay Çörçilin 
i dünkü beyanatı 
il 
il • • • • • il • • ~ 

Ankara : 2 ( R.G. ) - - Çörçil 
bu,On Avam kamarasında beya· 
natta bulunmuıtur. Meclise veri 
len layihıya göre askerlik çağı 
elli yaıına kadar yükaelmcktedir . 
Ve asıırl aıkerlik yaşı 16 olarak 
ıröıterilmektedir. 

Çörçil bu layihanın çabucak 
kabul edilmesini iıtemif ve şimdi 
lngilterenin materyel kudretinin 
muazzam oldutunu, binaenaleyh 
inaan kuvvetine de büyük ihtiyaç 
bulundutunu bilhaua ka}·detmi~
tir . 

Çörçil bundan sonra, harbin ( 
kan ~ göz. yafa ile kazanaldıtını, 

fakat lngilterenin fimdiye karlar çok 
ıaz. yatı ve kan dökmed=tini ıöy-
l~miı ve lnıitiz. kadınlarından bü- i 
Yflk biz.metler beklenmekte oldutu 
nu anlatm11tar. 

Çörçile ıöre. beıka sahalar-. 
da muvaffakiyetsiz.liA'e utrayan 
Almanların Britanyaya saleırması 
çok muht~meldir. Bunun için in 
lillere haıır olmalıdır. 

SOVYE.TLE.RE GÖRE 

Teşebbüsler 
Sovyetlerde 

..... "811 

Mo•kooa cephe.inde 
bir milyon A iman 

ve 8000 tank 

-

ALMANLARA GÖRE 

Moskovaya 
büyük akın 

Bazı noktalarda 
hatlart 1ardı 

ilerleme/er oldu 

Almanların ilk de/a ifstünde uçtuk/a,,nı iclJia ettikleri Baku ~trol 
sahalarından bir köşe 

Ankara : 2 (R. G) - Alman- Berlin : 2 ( a.a ) - Alman 
lann Moskova cebhesinde sekiz, tebli~i : ()otu cepheainde Rostof 
dokuz yüz bin askerle yedi sekiz keaiminde çarpıımalar devam e· 
bin tank kullandıkları şöylenmek- diyor . Moıkova kesiminde Al-
tedir. Muharebeler en şiddetli bir man kıtaları dilfman istihkam 
safhaya gelrniıtir. Sovyetler fevka- siıteminin yeni kısımlarında derin 
iade bir teblit neırederek Alman- gedikler açmıttır. 
lardan alınan malzemenin bir ced· Leningrad önünde Sovyet top 
velini vermişlerdir. çusunun t"ddetli ateıile haz.ırlanan 

Moskova : 2 (a. a.) - Sovyet bir çok çıkıı tctebbiisleri geri püa-
<Gerı.& 3 üncü aufada) (Gerisi 3 tlncil 11&7fada) 

Türkiye - Suriye 
seyahat kolaylığı· 

BABIDl1'1 VIBALITIMlllN Bla TIBLlil 

......... ••tll• 
Berlin : 2 ( A.A. ) - Alman 

Propaianda nazarı Göbels , ha
ber verme bakımından Alman 
görünüşünü anlatan bir nutuk ver
miştir . Göbels , Alman haberler 
serviainin neşriyahna lngiliz haber
lerile mukyese ederek lngilizlerin 
bütün hadiseleri yanhf teşhis et
tiklerini söylemiı , Polonyalıların 
Bertin kapısına geldiklerini , 
Fransızların Frankfort ve Münibe 
girdiklerini , Girit Adasını bırak· 
mıyacaklan haberlerini buna mi

sal vermitür • 

Ankara: 2 ( a. a. )- Hariciye 
VekAletinden teblii edilmiftir : 

Türkiye ile Suriye ve LObnan ara 
ıındaki seyahat kolaylıklarını ida-

me:için~ Türkiyedeki lngiliz. Kon· 
soloılukları bu memleketlerden 
viki olacak v i z. e taleplerini 
kabul ve bunları vermeye 1 ilk· 
kioun 941 tarihinden itibaren de· 
vam edeceklerdir. Yolcularda Su
riye hududuna muv11alitlerinde 

salah:yetli makamatan pasaport
ları damealayaçakları ve mütad 

harçları )ıtifa edecekleri allka
da:-larca mal~m olmak üz.ere teb

lit olunur. 

AMERİlAN - JAPON 
TEHllKEll VAZİYETi 
KONU,MALAB 

DEVAM BDl1'0B 

Bir Japon neferi maskelenmiş 
halele 

Londra : 2 (a. a.) - Taymis 
muhabiri, Amerikan - Japon 
görüşmelerinin neticesi ne olurıa 
olıun Çinlilerin Çin toprakların
da tek Japon _;neferi kalmayınca
ya kadar harbe devam etmek 
azminde olduklarını yaz.ıyor. 

Singapur : 12 (a. a.) - A
vuıtralyanın Sidney kruvazörü 
Avuıturalya açıklannda batmıt-
tır. 

Sinıapur : 2 (a. a.) - Dof 
Ku~r Avustralya ile Yeni Ze· 
lladaya )' ... ~D döal· 
..... ı. .....wr.ti• JepDDY• 
ile bir harbin 6alae pçilmesiai 
iatııditini eöylemtftir. & memle
ketler z.amın kuanmak için dost
larını ve prensiplerini feda etmi· 
yeceklerdir. 

Nevyork : 2 (a. a.) - Ste· 
fani : Birlqik devletler reiıi M. 
Ruz.vell'in baıan konferınıında 
yaptı~ı beyenat konferansı miina
ıebetiyle ıazeteciler, Japonya ile 
Amerika arasındaki gergin duru
mun vahimleıtiğini yazıyorlar. 
~ Nevyork : Herald Tribune 
gueteıine ıöre Ruz.velt her han
ıi bir u:ılqma imkAnını ortadan 
kaldırmııtır. 

Vqinıton : 2 (a. a.) - M. 
Ruz.velt bir kaç ,On dinlenmek 
üzere Warmsprings'e aitmeden 
evvel btitün ihtimallere ne tekif... 
de karı• koyulacatını tesbit et· 
mek üz.ere kurmay baıkanlarım 

toplamıı ve kendilcrile görfif· 
miiftür. 

Warmıpringı : 2 (a. a.) -
Royter : M. Ruz.velt, Uukıark 
hakkında gittikçe vahimleşen 
haberler üzerine Vaıingtona ha
reket etmiıtir. M. Ruz.velt'in 
dönmek kararı M. Hull ile yap· 
tıtı uıun bir telefon görütmesi 
üzerine verilmittir. 

Hariciyenin ıelAhiyetli me
murları bu kararın Birlqik Ame· 
rika'nın Paıifik buhranı hakkında 

yeni bir icraatına mı delil oldu
tunu, yoksa sadece M. Ruzveltin 
U:ıakıark vaz.iyeti hakkındaki 
ltayauını mı göstermekte bulun-

(Qerlal 3 llacil aaıfacla) 

ı ........................ ı 
1 Bir A me11iJıan 1 
ı oaparu hattı İ 

ı Nevıork : a (•· a.)! R••m1 olm•r•n h•ber- J 
• lere gire, Pa1tema ilan- S 
1 dır•lı Mekbetl Amerikan ı 
ıı vapuru f.lm•I Atl•ntlkte ı 
ı torplllenml•tlr, ı '" ...................... . 

r ............................................ " .... ı 
1 Başvekilimizin 1 
1 Ankaraya dönüşü 1 
ı ı 
ı Anlıara : 2 ( TürJr•özü malaabirind4!n ) - Haber ı 
ı altlıfıma ~6,e, BaıveJıilimiz Refik Saydam on yedi f i Kcinun eovelde AnJraraya d6nerek oazilelerine 6af· ı 
ı layacalılardır . ı .................................................... : 
Emniyet kadrosun

da değişiklikler 
Veni tayin listesi çıktı 

Ankara : 2 (Türksöz.ü ll'uha
birinden ) - Erz.urum vilayeti 
emniyet müdürUltüne Atrı vila· 
yeti emniyet müdürü Mehmet Ali 
Urkuı'un • Ağrı vilAyet emniyet 
müdürlütüne Erzurum vilAyeti 
emniyet müdürü Zeki Demir'in • 
Seyhan vilayeti emniyet müdür
lüjüne Kastomoni vilAyeti emni
yet müdürü Muhsin Gökkayanın, 
Kastamoni ~vıllyeti emniyet müdür 
lüfiine Seyhan viliyeti emniyet 
müdürü lsmail Hakkı Tarui'ın Ri· 
ze viliyeti :1 inci sınıf emniyet 
amiri Sabri Yurda1tul'un :emniyet 
umum müdürlüğü 1 inci sınıf em
niyet amirliğ'ine, Zonguldak vila· 
yeti 1 inc!sınıf emniyet amiri Ze· 
ki Tamer'in Rize vilayeti 1 inci 
sınıf emniyet amirliğine • Koçaeli 
vilAyeti 2inci smif emniyet amiri 
Hasan vasıf Kozaz.'m emniyet U· 

mum .. miidirllti-" 2 iaei ...., em 
niyet -arut• . emofyet a:.m 
mldlrllfl ı IDCi emıf emniyet 
Amirlerinden Yusaf Ziya Glç98n 
Kocaeli viltyeti l inci •ınıf emni· 
yet amirlifian. Ankara polis ens
titüd :müdiir muavini Muzaffer 
Sez.erserim 'in 4 incü sınıf emni
yet midürliltü maq ve tahsiea
tiyle Zonıuldak villyeti emniyet 
müdürlüQiine ve yerine emniyet 
umum mOdirliijü 4 tindi sımf 
emniyet müdürlerinden Halil ul
gaçay'm ve açık bulunan 3 üncü 
ıınıf emniyet poliı müfettiflitine 
lıtaobul vilayeti 1 inci saoaf em. 
niyet amirlerinden M. Ali Kon· 
yar'ın naklen ve yeniden tayinle
ri yapılmııtır. 

Parti Grupu 
konuşmaları 

Milli Madalaa , Ticaret , 
lkti•at, Ziraat oe Münalıaldt 
Vekilleri beyanatta' balanda 

Ankara : 2 ( a. a. )- Ciim· 
huriyet Halk Partiıi Mecliı Grupu 
Umumi Heyeti buafln 2-12-941 
saat 15 de Seyhan Mebuıu Hilmi 
Uranın reiılitinde toplandı. Cel
ıenin açalmaıaoı m6teakip geçen 

<Gerlal 1 IDcil .,, ... , 

Libya'daki 
hareketlerin 

merkezi sıkleti 
hergün değişiyor 

Londra : 2 ( a. a. ) - Libya 
muharebeıi ıenif bir saha (iz.e
rinde dalıalanen ve bu sebeple 
durumu daima dctiıtiren bir aa
vaıtır. Düıman Eldovayı almlfH 
da ayni gece yapılan karıı bfl
cumlarla buradan çıkanlmııtar • 
Tobruktan Sidiraı.ak etrafındaki 

logiliı kıtalınna malıeme aöa
deri .... i tulia eden yol ...ı
yet albndec:br . 

Buradaki loıiliz lutaları cu
martai lioi Alman tlmenleriain 
hicumuna utramııtır. Almanların 
hedefi Sidirauktaki lnıili:ı kuv
vetleriyle Tobruktaki:kıtaları bir
birinden ayırmaktır . 

Nevyork Taymis ıautesine 
ıöre, Bata çölinde kullanılan A· 
merikan tanktan sayıaı binden 
fazladır . 

Roma : 2 ( a. a. ) - Stefaoi 
Ajansına ıöre • dün Sidiruak 
bölıcıinde alman eıirlerin sayııı 
500 ti ıeçmiftir . Bunlar arasında 
bir İngiliz generali de vardır. 

Londra : 2 ( a. a. ) - Roy
ter : ltalyan tekz.iplerine rataıen 
Şimali Afrikadaki Mihver kuuvet
leri Baıkumandanı General Ro
mel iki Alman ve bir ltalyan 
z.ırhlı tümenini bir.zat idare edi
yor. 

Bertin : 2 l a. a. ) - Tob
rutun cenup dotuıundaki karı•· 
hkh çarp1f1Dalar son günlerde 
Alman - ltalyan kıtalannın mu
vaffakiyetleriyle bitmiftir . 

Muhasara albndaki kuvvetleri 
kurtarmaya tetebbüı eden dif
man ıeri phkürtülmfif ve ciddi 
kayıplara utram11tır • 

Kahire : 2 ( a.a ) - Kahire 
(o.ili s ... ..,.,...) 



.. 
tı mılar 1 

HDWllt.r1n !Mfillertlfft~ llGbl· 
•iftar • 
~ 11llMde .,endiıi-

1Iİlll ._. .._,._..._ ı.,Mn ka· 
~ti Jıirea t.rlar. K.6pek .azamlalei 

i , HABERLER 
in 1 _ .. ,.,. ,...,., -

Bu tilrar ilk ......-ının b~in· 
ci .,,...., .,._ dıt• edıle. 

Cfttir. 
s.t tı.30 da blMm Nihad 

~ltllt9111de Adini• genç· 
Uk - ....,.. ._t 13,lS 
de ...._ ._... Olljlmn iiate· 
"Sinde Ceflim .. ntttk - 6incı 
Demir epor we yine ._t ıs de 
hHem Abdi Atamerin tdarrsinde 
milli menaacat - Malat) a men· 
•cıt tençlik kullpleri arasında 
yapılacUbr. 

OICULLA-R ARA.Si 
MA~RI 

OrHlmüzafti côin.teai lr6n8 
MUar arua MIM>I ml..t> ...... ı 
Wllii ~"YIJ'd•etaktır . 

.. ... ..at 2,30 da hlllııeal 
MllM Qlbfanan iıılll,....e «Mvam 
'8111eeMlr ... ç. •lllılek ı.- ite 
Ticari't lillıi •••dw. 

: şe'/ırim ·zin kömür 
ilıtigacı meselesi 

BELEDiYE , •h IUZLIYlıllll YE 
lllACAGlll nll8 

ı ........................ ı 
ı ı 
ı . ı 
ı . 
! 1'1z .. ı• prdlm ! 
• 1 iÇ ... - - · • • ı muz11 unutm.,allm. ı 

i
l Y..-dım ellnl • • n de t 

. . ı 
ı ........................ ı 

Zahireci Mehmet otlu Mah
mut ile .fbr"1im atlu Ali Cın 
admd•ki kiMMler f&Mattın iıtifa. 
de ederek arpanın ,Olefini 'l97,S 
kuruı11 18tbtı için halkın fiklye· 
ti iıerine tutularak mahkemeye 
verilnıtfle'tdir. 

Aldıflmız mallmata 16re A· 
dananın ihtiyacı olan kOmlr me· 
selesi hakkında Olmaniyede ıö· 
rlşlaeler :f'llP•hml Ye futa Ollk· 
tarda rUhsat abnmlfbr. hk fınat· 
.ta iki vagon teınin edilere1' kö· 
•itler ylldıenmete ~andf ve 
ondan evvelde dört vagon kö· 
mir Olmaniyeden Adfnaya aev .. 
lledilmiftir. Yeni temın ediltl9 W· 
mirlerin d~ butinlerde ıelmesi 
beklenilmektedir. 

Ocaklarda y aaan k6mlr ka
zaya plir gehnea ~-- daireli 
taı alından gerek halka gerek köy· 
tiye Ye renlı9e decar• .W .aik· 
tarda vetı1nıe t~8ir. Bu"'fır tan 
husuıl bir tekilde, iıtıfade eden 
Ad ... -~ .._ flatla k6-: 
mir mlbay.uı• )'llkıntle\ bıflı· 
yacakur . 

Alınan bu tedbirleri~ tebrimiz· 
de k6mlr hem ucuzlayacak ve 
hemde bollatteaktır. 

. ....... 
Şabaotia' .._,. Tatay 

admda bir ...... etaya mlra
caat ~derek Malık otlu YHtlfdn 
bir llamazbkla cebinden a1tm11 
bet hraanı qırdatını iddia et 
mittir. Bu tiklyet tlaerine ile el 
koyan ean:iyet memarları auçlu 
Yuaaf Nasın yakalallUf ve auçu 
•bit 16rlldqlnden ..tiayeye 
teslim ~Umiftir. 

wa ........ Wlirlerin ev• 
ıllrini ,..,...,.....__,,......... 
yeniçeriler ; timdi Bana fehaıilli 

. ... ............. Cea'i par· 
çal...,...wz~ . 

1 
..-rı.ı .. .,- ......... 
clalli c"rl''i. 

Cem. BmaaYI tgal ı&mlı, .et· 
...... 'l•smı,_.n · "le 

vakit reçıriiae&n nadma 1ftftbe 
ollllNrak para basbrlDlfb. 
~ ... ol•• ..... 

.... 18 rppcak OIMI ortadan 

........... llOD'4a .... ek.et itle· 
rlM a.ıkacıkta. Bana kati 1arette 
blW 1'8idikten ltöDra, le~ 
.bir .. ile ..... liıiih .... 

•• C.,...altanalanm )'lfmi blrilK.i 
pal lrMletinin oidiiUJla brfl· · 
~ tWbeki. o, bir puça c:laba 
kuvv.etlendikten IODra lataDbul Ü• 
..,Ppçecek.U. 

aa,.acr1n un.ili ~ 
..... .- Cem, _,...tdliiet fide· 
.... liı"bl ., ..., .... 

.c-..... tJlf.ıiııil••• 
iü, ~ 
çare ır:0ktu. 

·- • bıt ~-
1'6~ .... ... ...... 
tGrlG y~ordu. 



J/YASI .,. ASICERI 
G0R0$LER.,. 

MOT ALAR 

CJLOTOl'Ull - · · · okU YOIUIU' 
epoayanm harekete ıeçmeai 
artık bir _.tn mcseleai haline 

pa.ifUr. JaPM eZ.-i U 
...,kta b6Jle bir harbin me111· 
li,etiDia lh lllti· 
liili ka,.....ıtedi.a.r . pPoD 
a.pekili pçen cuıarJ.e11 ,llDi 
Nliakln •Mt11etllle ltir ..... ı 
ljlıader•\t ve banda Uukprkta 
Amerikan ' lotillı nlfHUDUD kal
dllll•• ll&amaadan ~bHtmifli. 

S. IMktç Amerikada blylk * alalra .,. hey .. n U)'andırmlf· 
BIJle bir ~ ....... ...,il 

Amerika 9ftlet Şdleri t1e ileri 
lkler Arfnla baflaallflardır . 

japovublüaclan mnra it· 
....... ,... ,...... t>Wni 

bltlliltir. Ket.a ihracattan da 
~ya blylk urar ıörmlftlr . 
..... japoayada ipek fabrikala-

..... ,... ....._ ·~· .. baha· 
ıyot. Bu bulsı•....... i • 

Jıııponya daima •~ultamn taldı· 
aaaı iltemiftir. 
Bitin ba vaaiyetlerle beraber 

..,_yanın llir ...._, har,lmte 
~~ ... ~ ..ayten.-a. 
a.aki Japonlar Libyadaki ",_k 
~~ki hareketlerin lıNr ae• 
._,, ermalai bekliyor • 

~ . . 
...... ; .......... .., G6· 

rİlll Ptlmelerde ba'91M1a1tur • 
......... ., ..... a; ..... , ..... 
:(l6ri•f Alau - FflllllS aeuili 
latliriade fikir ltffli elde etmif 
tir • 

ç.eçenterde Alman Ajanıı , 
llolotofaa ealr butuan otlaaan 
ı.lbaa elirlerlade Alma..... ..,.., .. 
clu ,.,.._ _ _... ,..,......,. 

Ulla~ Wf beyaatını aetret· 
•itti· J.t!l!I ~· ile Molotofa• 
~ ww....-tedir. 
~-1'-·•t---------..... -----

lyat =ı 
ANLARIN 

1 Almanyaya ha
va hücuml rı 

Londra : 2 ( A.A. ) - Tay· 
yarelenlTıiı Alman sahRlerinde 
doklan bombala•ıfbr • Bir iate 
ll'emia1 bomblla.,..,.. , ubbmlar 
tahrip ...... , .. -l:liç bit .,,. 

İldDIESİ , remiz eklik delildir • 

1m.ıann ,;..aır Kafkas· 
yanın merkezi olan Roı· 
::tor.u bcıplttıklan ve ıeri 

çekildikleri tahakkuk etmiştir . 
Etet Ruı k•ynaklanndan gelen 
haberlere bakılacak olursa , bura-
.da bir takım ..cepheler de vücude 
getirilmiştir • ı 

••••••••••••• 
lnglltereye 

,, 8 u 
Evelki pnkü Ahun tıebliii , 

RQstof'un bir misilleme hareketi Londra : 2 ( A.A. ) - Din 
için boplbldltını kaydettili balde rece yert11nda3 evet -düfman Jıı. 
ı.diillkü tebl\t, Rusların kütle ha· 8'ltıve .o.riQlle ufak taikymta 

iıaııle yeniden yapQı hiicumlna bava faaliyetinde bulunm........ . 
... mücWaada a.a.-aldaalllftU ·- ........ 
.bikliC'Jlektedir . ...b.jlt9nlün ceaup be.._. •illan 

R
·--• ..A. Al anla R ır kaç bomba bazı hasara ve 
-ara •"'" e m r' oa· az mikd da ki · 

tof'un batısaQda Tapnror'• kadar ı ar QllenlR ölümüne 
çekk'tlenfir • iki tehir ..aruanda· 1 sebep ~muttur • 
ki •••• 45 ldlo•tıadir . F•t ı· &erlin : 

2 
( A.A. ) - -Al· 

bu çekilmenin a11I ehemmiyeti -~ .bcmaba tayyarel~~i dün aıece 
Kafkuya hareketini durdurması , l.llilterenin .dolu sahib açıkt..n-
ve belki de Kmmda bulunan iı· : da 3000 tonluk bir ticaret v..,u-
tilA kanılderini itıl ve betWaiz l\IDU lılabrmlfbr • 
bu1ıbıısadlr . Fakat diter -taraf· 
._ Molkova etnfaadaki 1anm 
.... :er akıfmuadır • &.nda 
Sovyetlerin pldetle karfl koyduk· 
lan mahakkaku da henüz kitle 
..... ..,. bir kaqa twmz 
bebis mevzuu olmanufbr • Bir 
So~t haberine pre Almanlar 
burllaa 49 tthlaen yani en az bir 
•111>"! 750 bin kiti toplaauşlar· 
tbr • Jler Al8k kıyalannda bir 
pril•e olu1u Almanların Moa· 
kovadan kuvvet çekerek cenuba 
paderobüecekleri ve cephede ıö
• ç..,.n bir muvuw te•iniM 
~ ...... teh•h ....... ., 

( Birinci aayf adan artan ) 

~litl!· 
Berlita : 2 (• a) - Eyi habtır 

al'n lca'1h'klardan D. . B. _ye 
bUdiıildfliH 16re , Moskova mi· 
blfu lilte•l yeniden muhtelif 
noktalardan yarılmlftar. Sov,ıet 
mldaf• hatlanndald bu ıedikler 
derıDlltiaedir. 

Rostof bliminde ~~tf1Dalar 
bkl. fkldetiyle devem ediyor. 
~et tebhtlerinde ismi ıeçell 
yerler llakkıadaki iddjaljr ve bil· 
.... Toptropaa pri alıncbtı 
iddia11 tam•en ualımbr. 

Stokbolm ı 2 (a.a) - Alman 
tanareteri 11• defa olarak Bak6 
ve Kafkuyaam 6o11&1Unda açmu .. 
tQr. Alman mMfille,._ f6re "•f 

n••a.•lili& ~atalan vardır. ........... .......... 

..... ılr• 
( Birinci •yf ıdan artan ) 

tebliti : kaWarumz biit,iin .cebbe
lerde dtifmanla çarppnı .. udır. 

Tu ai9M• • .,_i .;&Hı .SO..,.t 
muvaffaldyeti h ber venaektedir. 
Şimal l'Nlb cebhmin bir kesimin. 
de .üç ıün •ürea bir çarpapaadan 
sonra Sovyet kuwetleri, eaki mfi. 
dafaa ha&Jannı dfirııdaa pri al· 
Jlllflaıdır. 26 SontqriDdea ~9 Son-

~ .... 
OJID&ılillR . .llllrlila.ll•Dilt 

:tihklm, ~3 ccbbane 
.. fbr. 

Moakova- : 2 (a. L) - Din 
~i So.wret l•bJiii: ~ 
büJiiD ccWMlerde sa •P dev ... 
etti. Bab .ceblauiade dlt"aam 
tiddetli bicuml•n ap ka)'lplar 
verdirilemk ~· 

Roatof .......... loVNet jpta· 
lan, Alman kum.ilerini kovalama· 
,. •n ı ·ı· •· aço1c ,. 
Dillılta,.....,61.Mt•" _,.. 

tt'ai ~· Biz 17 tayya-
re kaybettik. 

M11kewa : 2 (e. a.) -.a-e· 
............. mtlhim tank tetkftte 
;tinden yüzlerce •IV.J.DI> bin 
lerce Kamyonda"' mlrekket; Fon 
'Klayn ordamnp bir 6llm cebine 
Jirmek t6Hlrıilinde oldatwı• ya· 
•yor. C..., aepbe .. D birçok 
!61aıelerinde tqebbls. Sovyetler 
1Comaacluına•pçnaittit. Fon Klayn 
ordutu. Rolloftan ve Şimalden 
aaldb edQiyor. 

Şimdi babdaa da bu ardunua , ................... ~
... S..yet tu' • 17 Son· 
tefrinde bıatl-.rve~nok
taluda Al•alar balbla atnlll· 
apfbr. 

Hafta IODuada Molkova ce1> 
---~ ..... Mi .. 
barebe d~ iDlbhtt bir de· 
tifiklik oı.1«1.. BUf.&Cla tSqVJlller 
hatlanm ltutuyorls. Volokoı.uk 

Patan . s· ı 
koouşmalan 
Betlin 2 ( -A.A. ) - Salahi

yetli Betlln mlbfiıllri , Peten -
Görinw buluşmua bukında ibti· 
yatlı davramyor • balupna bakk·-----~ çakanlta ...... ~ glQ-
zlldlyor • Bu balulmalan JİlllZ 
Fraua, Almanya bakımn"'•n 
delil daha ziJllde ,,....,. dev· 
Jellerinin muk-d_,. .. :.Jijllllldi
rea üç uDllll' çe #il" 
talea etmek gwektir . Bu üç un· ... ,_.. ... ~~ . 
dll'er ...,...1111tin --Awapa ...mı 
Jetlerini ..... ndiren Jn~ abbı~ 
kul ve Ala•..._ V...- 1111-
rine~ • ._. 
ludan Fnua difer memleketler 
kadai ve belki daha ziyade izli· 
rap çeWetor • 

( ..... ' ,.,, ..,,. .. 
toplınt11a ait..ubıl.blllNll okun· 
du. Rtasne•ede nakia vU1talaanda 
... taa"*8 mayi •••kaba ıd•· 
• ida,._li bir surette blallllma .. 
_. temiae yarar Jalklmetıfeı ne 
d>I tttdbirler dlflnlldDll ve it· 
tibaz edildiJi hakkındaki ıilal tık· 

-t• ı 
• ...... .-- o 

5-i ~'m Supllii 
ımhalleainden Nesim bı 
Klan ueyhine •# ...... 

" rı 

il 
ema 
Al 

iki Bilyiik $.er Birden _,_ 
td JWyüt KaMııı•a Klllan 

L-IL - 8LIV UDi 

Ea S- Ve Ea ~ Komedi 

• G•ımı,..aleria ~•tlld, .... 'ık ...... ..,..... 
Arzulan Ozerine 

s - 12 - 941 'larilıiııcle 1ıil...... motor.. ~ 
v..atalaruwı senelik muayenelerine ~ ve on gin dew 

• • 



R. C. A. 
BRODWAY 

R. C. A. Fabrikasının 
son zaferi olan on iki 
limba, s·ekiz dalgalı 

o veytipi radyoları 
tlaka görünüz 

Muharrem Hilmi REMO 
• 

l CllEİ 1 : 42 - TELlllF : REIO lDlll -TUEFOI : 118 
---------·-

• 
T. iş Bankası 

iM- ar ... rı ,ıa•ı 
KqlDBtER : 1 ,.,_, 4 illa,.., 3 Ala•I•, 

2 I~ willlnlle 7opdır 

iMi lllr ... ,.... 

ı Adet 2000 Lirahk 2,000 Lirı 

s •• 1000 •• S,000 .. 
2 .. 7~ •• ı.500 .. 
' .. 500 .. ~- . . 

10 •• 250 .. 2.500 it .. .. 100 " 
4,000 .. 

50 .. so .. 2.500 •t 

200 •• 2S .. 5,000 •• 
280 •• ıc. •• 2,000 .. 

. ......_ .......... , .... , ....... " .. ,...... 
llllPlll9 ..... w fllla ..... , olmaz • .,... --- ........... .. ._ .............. . 

•ıllYETI 
...... f Banka ı 
" ........ , ...... • ;ı..., ı 1o&lllJIJ.JJOO T .. A Ur-

~ .. alma 8dedi:., 

Zirml ve ticari her lleYi baka ..... e1ea. 

, ... ~..., .. ikramiye veriyor 

Ziraat Buk•nda kumblnll ve ,...,._ tawnd helaplar.aa • 
H 50 liram bulaanlara ...... 4 .,_ çekilecek br'a De 

..afldald .,..... P.• lknıllll,. -·!acakbr. 

4 A*t 1000 lJrük - ..... 
• • eoo • -.. • 
• .. 250 " 1000 • 
• ,, ıoo " 4000 • 

,,. • 50 .. .5000 • 
... .. 40 " ..,., .. 

TÜ RKS ÖZÜ 
Gazete ve Matbaası 

Türksözü 
Gazetesi 

IUYIUURllA DOIYAlll HU TUi· 
FINDA 1010 BOLAi HADiSELERi 11111-
NONE VERiR. TORISOZOIO TAi~ tillZ. 

Türksözü. 
Matbaa ı 

Türksözü Cilt Kısmı 
WLAM. TEMiZ. ZARiF CiLT ISLEBlllZI AIAI TllStzt 

MOCELLITIAIESllDE ı ımıuıu•ız 

ma Dil ••P 
NEVROZIN 

RADYO 

... • 20 " 320(' " 

• DiKKAT: Htıılplll'lnclalci ......... bir w içiacle .SO 
.-.ıı afAts dlı ılJ..._e ikramiJe çakbtı tüclirde yüzde 
..... le~ 

bij bozmadan, mide:ve böbrekleri i 
_; .. ~.;-.. ~ıw.::~ aaadan 11braplaiı dindirir. 11 

...... 
~ ••• l«JOKt • 
1 t..,,,,,. . . . 125 • 

Kpralar 1eaecle 4 ~ ı 1 - E,W, 11 Birinciklnun, 
"t'-.- t l Hııiran ~ Çfkilecektir. 

~ s 1det anar. Talditleriaclen sakuun1Z e R 
lalr ,.. pulla kululNaaa _..... 18teyinia. 1 

........................ ......... ...... .. .., 


