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danmuha
rebesi bitti 

----~. . ruz arı a ım 
Büyük bir Millet, kendi dilini Öz kalmıştır 
Yaradılışile göstermek zorundadır 
"Büyük Atatiirk'ün Türk Dili 
llğrunda harcadığı emekler 
hoşa gitmPmiştir veasla 

boşa gitmiyecektir,, ..... --- ----
-~Qfiil'Jıiin ru .. ıı dill icin son anına 

•aııar beslediği geniş Uınltlerl 
ger~elıleştlreceğlz •• >> 

~~AR.A, 27 (A.A) - Dil bayramı münasebetiyle MilU 
\' 12 İnönünün Türk milletine hitabı : 
nijlandaşlaruna : 
~ banamını sevinçle kutlıyoruz. Bu bayramın vatandaş
l'llıi ~a bir büyük davanın heyecanını tattırdığını ve ödevle-
~ atırlattığını düşünUyorum. 
~rn inandığımız ve bağlandığımız esas şudur ki, mille
~ . ~ayık olduğu ktiltür hazinesini az zamanda sağlıyabil
' ıçın dilimizin milli dil olarak işle!lmiş ve yüksclm!ş ol
-S e'Jt!~ektir. Bu memleketin aydınlaPJ belki yüz yıldan be
~ ğİrii görmi.işlerd:r. Mill} dili arıtmanın bu kadar uzun 
~avaş sünnesi aydınların kendi zevklerinde çok kıskanç 
~ larından ve her kesin kendi ölçUsünü en üstün . tutma-

lışı~f~nrkler bilimin her dalında yabancı dmer için ça
~ arı kadar kendi öz dilleri için emek çekselerdi, Türk 
"- Çok UUnandan beri eksiklerinden tamamiyle kurtulmuş 
~ ~eniyet dünyasının . örnek bir dili olmuş bulunurdu .. 
hı.i alışkanlık bugün de bi7J kolavca elde edeceğimiz iler-
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l'ereddüt Barbaros'un türbesinde 
içindedir büyük ihtifal yapıldı 
ltııayaya fftClllÜZ :::,,,lel'I tafldlrde 

ndqlıülatla 
~fllClfaealılarım 
...... etıneııtedlrler-

şEVKET BILGlN 

~"':!• harbinin, Sovyetler kin çok vas;" safhaya rfrdiiine delil olaralı:. 
~ anın Uzak $arkta harekete ıeç
~ '--r wrdiğinden, büyük Japon 
~erinin Sibirya hudutlan~da tah
~ iknıal etmek Uure olduklann
._ .. ~ilmiştir. Mihver gazeteleri. 
~syonel haberlerle hemahenk S Japonyayı bir dakika evvel ha
~~ ~eğe davet eden yanlar yaz
~. B. Mussolininin fikirlerini 
~ Giomale D1taliaya göre. •Ja
~ llusyanın inhidammda kendisine 
~. \' tolii vakit kaybetmeden yapmalı
~ ~Yet, Tokyo hükümetinin büyük 
~tbİtaınma ait görüşlerinde bazı fe
")~ klar yamasun kap ettirerek ma · 

81.,. '"V defildir.11 
-..:..~tı"k bir tarı.da devam eden bn 
...;~~ ~ttik(e büyüyen bir şüphe
-~ izlerini bulmak kabiJdir. 

\; .._~Phe, Japonyanm tereddütlerin· 
A..:"PIUş bulunmaktadır. 
~ar ve halyanlar, Rusya harbi 
._ ~lamaz, Japon:vanm da SibiryaS zda bulunmak kin. fıl'l'atı g&· 
~bilet-etini umnvorlardı. Halbuki 
~ hu şekilde tecelli etmemiştir. Ja
~ 'ltus paktının yaratıCJSJ sayılan B. 

kanın, hariciye nezaretinden çe· 
~ Z&nncdildi~i Ribi. beklenen ta
~"'11 İşattti olmamıştır. Japonya. 
~Ya kam harekete ve<'meden ev

NU 2 fNct SAAIFFJ>E • 
~ - -·- -·-•-ıı- -ı-a• 

Preveze mallaPebeslnln 403 nclJ yıldönümü mü· 
naselletlyle IJll' ,,eç it Pesml yapddı-

·-·-·-·-·-ı-·-·- ·-·-·-·-·-·-·· İstanbul, 27 (Telefonla) - Milli Mli-

1 

dafaa vekili B. Saffet .An kan bu sabah 

l ""NOKS şehrimize gelerek vali Dr. Lütfü Kır-
~ dar, örfi idare komutanı Korgent'ral Ali 

Bitaraflık kanu
nu aleyhinde 

Riza Artunkal, İstanbul komutam ve 
askeri erk An taraf .ndan karşılandı 

Bu gece Dahiliye vekili de şehrimizde 
bekleniyor. 

İstanbul 27 (Hususi) - Türk Ami-' .. rali Barbarosun Preveze zaferının 
403 Uncli yıldönUmU münasebetiyle 
Beşiktaş1aki makberesi b<1~ında büvük h İ• bir ihtifal yapılmıştır. Vali, örfi idare "Gemilerimizin 

mayesinden çok da· 
ha .mühim şey· 

ler vardır" 

inliratçılar bile kanu
nun Ilga edlleceeme 

inanıyor .. 
Vaşington, 27 (A.A) - Amerika bah

riye nazın Albay K.noks ticaret mecmu
asında yazdığı bir makalede bitaraflık 
kanununun kaldırılmasını başlıca deniz 
ticaret yolları clvıınndaki Amerika de
niz üslerinin kuvvetlendirilmesini tavsi
ye etmektedir. 

komutanı ve Şf?hrimı?.deki nwbosların 
hazır bulunduktan bu ihtifalde nutuk
lar söylendi. Bir hatip nutkunda, şanlı 
Türk gemicilerinin ve Barbaros çocuk
Jannın kahramanlığını tebarüz ettirdi. 
Nutuklardan sonra yapılan parlak bir 
geçh resmi ile tö?'f'ne son verildi 

Jtat yada ehmek vesi
ka ile satılacak 

Berlin, 27 (A.A) - D. N. B. ajan
sının Roma muhabiri bildiriyor: 

B. Muaaoloninin riyasetindeki meclis 
1talyada ekmek için vesika usulünün 
tatbikine karar vermittir. Bunun aebe
bi ekmek ihtiyacının artması Ye geçen 
sene hilafına bu seneki mısır mahsulü
nün kafi gelmemesidir. 

Kııoks diyor ki: ~~~~~~~~~~~~~3 Gruenland ve tzlandayı muvakkaten 1:: 
işgalimiz Büyilk Britan_Yaya . A~lantik 
yollarında bize üsler temın etmı.~tır. Ka
raib deniz.inde ve İngiliz ginesinde lngiJ
tereden aldığımız limanlar cenubt Ame
rika yolunun hinuıyesine yaramaktadır. 
Panama kanalındaki Uslerimizle garp 
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Üçlü paktın im.· 
zasının yıl

dönümü 
Berlin, 27 (A.A) - Üçlü pakhn im

zasının yıldönümü münııısebetiy]e Alman 
hariciye nazırı Fon Ribbentrop ecnebi 
matbuat mümessilleriyle mühim şahsi
yetleri ve üçlü pakta dahil memleketler 
matbuatının muhabirlerini kabul etmiş
tir. 

Bu kabul resminde 1talyan büyük el
çisi Dino Alfiyeri, Japon biiyük elçisi 
Oşima, Romanya, Macadstan, Slovak
ya elçileriyle Bulgar maslahatgüzari ha
zır bulunmuıtur. 

Rumenler aiır 
za~·ic-.t verivor 

Leningrad ve Odesa 
hala ınnkavemet 

etmt .. ktedir 

Moskova, 27 (AA) - VoroıiJof 
kuvvetleri ve milis vatan muhafı:derı 
düşmanla çarpıımakta devam ediyor
lar. Kızıl Yıldız gazetesi Almanların 
şimdi kızı] ordunun tiddetli mukabil ta
arruzlarını her zamandan daha fazla his
settiklerini, müdafilerin çarşamba gü
nil sekiz kilometre ilerliyerek dört köy 
istirdat ettiklerini, Rus kıtalarının düş
mana karşı bilhassa baskın tabiyesini 
kullandıklarını, düşman hücumlarının 
durdurulduğunu ve müteaddit istika
metlerden yapılan taarruzların püskür
tüldüklerini yazarak diyor ki: 
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Alman - Rıu haf'binden biT intiba -- --·- --- -·· -·-·- -
KIRIHHARBI 

Alman hücum 
alalları mayn 
tarlalarında 
durduruldu 

Naziler Rus kıt'aları
nın gözün Ü yıldı· 

ramadı 

Alman Bas Amirali Garls bir 
teftiş em.asında 

fnrı-j):z 
•••••••••••••••••• 

fta\ v eı t ::t rı 
~······················· 

Beş Rus ordusu 
imha edildi 

"1,ari hte benzeri 
görülmedik bir 
muzafferi yet,, 

----0--

Berlin, 27 (A.A) - Alman ordul.. 
n baı kumandanlığının resmi tebliih 
Kiyef büyük meydan muharebesi bit
miıtir. Pek geniı arazi üzerinde yapılan 
bu çift çenberleme hareketiyle Oinye
per müdaf aaaırun müesairliği bertaraf 
edilmiı ve en zayıf teşekküllerin bile 
çenberden çıkmasına imkan bırakılma• 
dan beş düıman ordusunun imhıw müm 
kün olmtı§tur. 

Sovyet bonıba tay
yarelerine refa

kat ediyor 
Kara ve hava orduları arasında aıkı 

it birliği aayesinde tahakkuk eden bu 
in,.ııtere esıııuı lstiltsa- muzafferiyet neticesinde 665 bin esir 
lôtından IJll' fıısmını alınmış, 885 tank, 3178 top ve her cins

ten külliyetli harp malzemesi jğtinam 
Rasyaya ayıPmqtll'.. veya tahrip edilmiştir. Hasım yeniden 

Londra, 27 (A.A) - İngiliz hava ne- çok kanlı zayiat vermiıtir. Tarihte ben
znretinin tebliği : Rus cephesinden ge- zeri görülmedik bir muzafferiyet kaza
len haberlere göre, İngiliz av tayyarele- nılmıştır. Şimdi bu muzafferiyet bU.. 
ri taarruz hareketlerinde bulunan Rus mar edilmektedir. 
bomba tayyarelerine refakate devam et- Hava kuvvetlerimiz Tula ailah fabri
mcktedir. İngiliz av tayyareleri hiç :za- ka1ariyle Moskova askeri tesisahm bom
yiat vermeksizin iki düşman tayyaresi bardıman etmişlerdir. 1ngiltereye ltarp 
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Bir şüphe •• • 

uzerıne 

Eir adam ırenç karısını taban
ca kurşunu ile öldürdü 

Sa~lada evham bir hastaJılı haline §elmllfL Ci
nayetin ciddi idi' sellelll yolıtlll' .. 

Dün sabah Keçecilerde Hamam aoka- -·- •••••••••••••- • -:•••• 
ğında bir aile faciası olmuş. bir adam Y ınıan Başvekılı 
evhama kapılarak kansını tabanca Jwr. 
şunlariyle öldürmüştUr. 

Ahmet oğlu -43 yaşında seyyar satıcı
lık yapan kahraman, genç kansını ~ 
kıskanmakta ve Adeta her hareketi kar
ıısında bir mana anyarak evhama ka
pılmaktadır. 

Bu vaziyet son günlerde hid bir şe-

Memleketinin 
hazin manza

kil almış ve sık sık ağız münakaşalan- rasını 
na sebebiyet vermiştir. 

anlabyor 
Dün sabah saat sek!z buçuk raddele

rinde Kahramanın genç kansı GUlt.er 
evinde, baıına gelecek felaketten haber-
siz olarak, işiyle gücUyle uğraştığı bir 
sırada kocası karşısına dikilerek hiç bir 
söz söylemeden tabancasını çekmiş, şu
ursuzca ateş etmeğe başlamıştır Taban· 
cadan çıkan kurşunlar kadıncağızın ba
şına, göğsüne ve baldırına isbaet ederek 
ağır surette yaralanmasına ve biraz 
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Londra. 27 (AA) - Yunan bape
kili Çuderos bugün gazetecilere yaptıp 
beyanatta Alman tahakkümfi altında 
bulunan memleketin hazin bir IDIUlZllr

rasını çizmiı ve fÖy}e· demlftir: 
Bombardıman edilmiı bir .aürii' harap 

tehir. Bunlann on dokuzu tamamiyle 
harap olmuıtur. Ahali aç.br. Çünkü d~ 
man çocuklann sütüne varıncaya kadar, 
yfyecek maddelerinin hepsini götürm~ 
tür. Düıman milli hisaiyab ve befri ve
lr.:an ortadan kaldırmak için cebir Ye 

o:ııı•:ıneMX1ıoooc:ııı•:M1CMXllOOOOlllO_ll:MICDttl zulwn usulleri tatbik etmektedir. Fakat 
Londıra, 27 (A.A) - 1ngiliz gazetele- Vatana ihanet! bu manzaranın Ön planında görülen fey 

ri Kırımdaki vaziyet hakkında mütalAa- düımanın tatbik ettiği vahıiyane uaul-
lar neşrediyorlar. •Taymis. diyor ki : - • • lere karıı elden gelen her vasıta ile tid-
Alman hava taarruzunun şiddeti ber- Altı DeRolCU RbaY detli bir mukavemet gösterilmesidir. 
zahtaki kara mukavemetinin çok çetin idama mallkem olda Almanlarla ltalyanlann Yunaniatanda 
olduğunu ve Ruslann Alman ilerleyişi- anlapmadıklarını gösteren sarih al&-
nl durdurmuş olduklannı ispat eder.. Klermon Ferran, 21 (AA) - Ae- metler vardır. Bu anlaşmazlık o derece-
Bir Rus menbama göre diQman para- keri mahkeme bu sabah altı De- yi bulınu,tur ki Almanlar ve ltalyanlar 
ıütcü müfrezeleri ku]]anmaktadır.. Bu golcu aubayı gıyaben idame mah- için ayn ayn lokantalar tahsia etmek 
mUfr~elerin ilk taarruzu püskürtül. kGm ebnİ§tir. Bu subaylar vatana icap etmiıtir. 
müstilr. ihanet ve suilatimalle ittiham edil- 1tıllyanlar iıgal ettikleri bölgede aaa-

•Taymis• gazetesine Stokholmdan ve- mişlerdir. y:işi temin için Yunanistana 1'4 tümea 
• SONU 2 1Nct SAHİFEDE - getirmek mecburiyetinde kalmışlardır . 
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,. 
Bö):'!e yaııamaktl'lnsa ölüm bundan 

Kat icat daha İyi idi ... 
K Ta Ati kendı ken"1icıini öldürmPk 

tııtiyerek kafa mı knç defa zındandaki 
sert knvalara vurmmıtu •• 

Ve bu har kt"tİ kafııı ında derin bir 
Ct"riha açmaktan. Ü tiinü basını kanhra 
lll'hm~ktıı.n bnşkn, bundan daha ciddi 
dnha knt'i hiç bir netice husule getir
mİ!'I drOildi... 

Arndrın yıllar ~rrivor, fnkat kara Ali 
bunların nasıl geçtiğini hiç farkl"tmivor
du .. 

Knra Ati yıllarca 7ındanda kaldı. Hr
rH ıutık bir deri hir kf'"1;k k!ll'llıs. biicı
bütün çökmüş ve bitkln bir hale gelmicı 
bvh•nuyordu ... 

Karnnlıkta ona nnmıliat ohn kAhucı
lar. vicdan azapları kara Alinin şuurunu 
da bozmu• hım lıı.m•cıh ... 

Sl'ltan 1uradın ceWdı imdi hiç bir 
fe• ;., f,. .. k•ndn d,.<?il.. 

Zındanda kendi kendisine baVtıvor. 
J,.imn öl"lmü tern"nni «>rlivor ve h;.,,.ı..,..,_ 
birr- kuc.'umıuş gibi derin bir d,.lilik 
buhranına tutularak kafac:ını 7ındn,.,,:ı.,,\{; 
Bf'rt kayıılnra '"'""DIVor .. Ve bu m:;•hiQ 
buhranı, her defa!nnda do uzun ııiiren 
bir tıyuşukluk ve baygınlık takip edivor
du .. 

Celliit kara Ali ancak bu bavlYtnM(' 
saatlerinde bir ll7. rahnt viİ7.Ü pn .. mii• 
oluvordu ... Ve i!lte bundcın ötiiri 1\4-. 
monun oi!lu kendisini tıızip f"Nf'n hafı
%1!!••nı \JYU'!tUTTT't1k it"İn, sık ınk bu bavıl
mPlc çaresine bas vuruvordu ..• 

Bu surf'tl• arı>rlan 117nıı uılJAr Pf"t"tik
ten !IOnra, bir f'İİ., kam Ali .,,.,f!,u•tnı" 
kpımsını kmealadıklıınnı birclenbi .... fark 
etti. .• Ve bir ıız l!lonrn k,.nıV1 art•lıır .... 
lr•.,·ive !!İren k, .. ı.;,, hir 1cıo"'1rı y,. .. ,:ı,..,.;vı .. 
Zlndana tıınımı.,~·~ı ilci adam•., ~ .. l.;l 01-
<Iuüu.,11 vnren Kınn Ali o ,.f ... ı.ıı.~...1" an
sızın büvii1< bir l!lf'Vin<; frtnd'"' kA ldı .... 

iste ıırt•k bu tahamrrıi.il edilrııe7. nal' 
ve 1•~1raplardan şüphesiz kurtulmu" 
olıo,.ı;ılct1 .. 

M"monun 0~111 öv1° ~:ııı~ı ki 7'""~ııno 
)!lrenl"r kPnr!l<'ITlf nl..fiirm'"~f' fT<>ll~Tn1"

):ır. Fakat CPllat Kara Ali vı-,.,,1...., • .,t• 
7 • .,~ıımı Pittnl"r onıt E'n son tar;M vn?İ
fe.,lnl vıonh'!"l'llak iı;in burnva gelmi~ bu
IU"""n .. 1,, .. rıı ... 

Rtt tarihi va7.if P nE' Cdi? •. 
Rıınıı nn1at,..,,o.:1cın evvrl. c .. 11~t K:n"t'I 

:A 1! 71n.ıan11 phM•lrtan sonl"1' nPlı>r <'"'l"E'
yn., .,.uı:c.: ... ı l.;1.:1:....,....,'lt VP clevrin vı.ıK-u-

atını yClkst-kten bir kus bakıch•1°. ihatıa
)ı hir surette gözden ::?eçlrmek lazım ge
liyor ... 

* DördilncU Murat M'PmO ne ktıınS1nt 
yp'lralathktan ve 2ltı mllı•nnu miiteravi7 
r"'lrıı pltın•TU plin> PP"i.,.tll~tnn C:OTH':t !W· 

fnP cıkmıık !ç!n hazırlıklarda bulunma
fı> l.._ .. 111mı!:tt .. 

Az zamanda biltOn tedarikAtmı ikmal 
etti .• 

Revan fü~erlne vilrüvP.n PRdi•11h 1nc:-> 
eü .... ., bir muhn•ınadan snnra. Sıofevil .... 
tP--"''"~""' ı>vv•l,.e ztmfpdil'""i'! nlıın bu 
pfl?P) ı::ı>l-ıri i•tirr1ı>tııı muvııffıı1- "'""'nctıı. 
F ... 1r:ıt nnrdOn,.il Mu:-at yalT'•? R0vanın 
i .. •=-rladlyle iktifa etınek fikrinde de
ğilıii.. 

Onun asıl maksadı Bıı~dııdı 11lmak .. 
~pn11n1 t:>r.ıfmclnn zaT'folım:>..;ık Oc:m:ın
lı memlı>1-Pt1Pri arııı;ına k;t1l'ln hu ln•
cıı.... tnrihi sehir i11te yı11nndanberi .Sa
fe .. il,.rln e1i.,e pt'rmi!I hıı)unııvnrdu~. 

R"VP"I ~ .. f .... ın; tnlchı ""'"'11 bir 1r'lc se
nı> 7ı>rfonda n;;rd'inc-ü MurRt cıılı~ıc: 
hflviilc hir Pl'l 0 rii V" '7PVTr>t ('il<:;fP?'JT'"'lrtpn 
bi .. d~kilrn hilP hpli kPlma'llt"h .. Mem
lı>ketin fl:ohili bozukluğunu kamilen ıs
lal-ı ı>tmic:ti ... 

Oı:nııınlı tmnaratorlufhmnn biitiin iil
k .. l<'~nde nc::-vic:i f Pc:is ve t-ıl.."Tire muv;ıl. 
fak o1::ın miit~ic: Padi .. ah hıı arachı m::ıli
Y'" ic:l .. rini düzeltmek imk5nını da elde 
etrni•tl ... 

Artık Sultan M.:ırat it'in bir t:ılc1m ne 
old.,ldarı b 0 1ir<:iz, ha'lı>ri mı>.,kiilc ~er
serilPri.' sun'i altm y.lnlınnnk. aihi bo~. 
ec:""""'7 tı>c<>bbüslere giri~mPğe hic liizum 
kPl....,11mıstı ... 

Sultan Muradın uöstt>rf!:ı;.i ~iddet si
yıı .... tf neticec:inrfe i..lPrİ dü1oii~ ffltmo/:ıp 
bıo.,l:'IVıın eval,.tlernP"'! har·l !ııırıl alr.,,, 
el+..,t;..,.lı:ı devlet ~azinesi s<1zına kadar 
d01muc;tu. 

KP<"eove kılıne sa11amakfan ve dPcıtivP 
kıtl"q]n .. ıkm::ılct:ın hı>c:lr" bir icp vııra"flı
yan. !ı•k ~ık ka7an kıı1dmı-·<ık ikidr- 1 ir
OP fc:tar~nlıın aı;avic:ini i'hl\1 r-d"'Tl Yc>ni
c,...;ı .. r P:ı~l•ıohın oöc:tprrfi(tj cj<lflnt c:avP
sin.ıp tamnnıivle voh vatmıcı. ı;ıkı hır in
:zib~t "'" dlc;iplin altına girmiş bulunu
yo,.lıırdı .. 

Dnrdnn,.ü M•ır t ,.,Hih Mtiöi YP"lirı.>
ri ktıvvetini, R"vandC'n c:0r1 .. a jkinei 
ol"r~ 'it h:-ıi'ıclat ihı-ı inE' cc>vk etti ... 

Rvvelce pnnrlnrilpn Hüs""t'v p:ıc:a. l-Tı:ı
fız rınc:ıı ve Hıılil pac;;:ı ı?ibi en kurhr•l: 
s .... ~:ırlar•n hu katUır ,,c;.r, t•khn h:ıl.ı .. 
7ıl"t•nıı lmlr!\n b"l:ım •1'1dan l: J hih• 0 ilt 
mPc:hur bPMr. kı•:ı bir m11hııc;:ı,.ıııhn 
tıon•" Safevilerin r-Jinden tekrar cerive 
alındı... • 

Ba(!daclı 7.ı>,.,+<>td;kt -n co"lra fd:ın~tıl .. 
avdet erlE'n Ptı~ic::.-.hı bilf"in ah::ıli d".,.·n 
bir .,evinr irin.ıe ka.-c:ıla'Tlı<:lırdı .. o~ 
manlı lmu::ırntorl• ğınıın 'l,lifh c::pl,irlP.. 
rinie yap•l:ln 7;-f.-r c:: .,likl"Ti haftalan.-a. 
h 1lii ~ 1 rca s"irmfü:tti ... 

b'akat ne vazık ki Uördilncil Muradın 

ömrü vefa etmedi . Yoksa t'nnliinrlP bıı 
ı dRr d"rin hir ihtir<'ıı, an vr şrrf'f. 
"kbnl VP c:""hret nnıı-.u foc y, n bu rrılif
blc; P di h kim bil"r dahn ne b!.iyük 
lc:ı .. .,. yanm:ı-'I muvnf'nk ol c-:ıktı. 

F.~'T ömrii mü ~rd<> t't vdi. h ... 11-i ıfo 

T"rrıur' tTİbİ bir ci"ı::ın"ir b;l" oı .. ~ılirrli .. 
Vakıa n .. rdün<>~İ r\for:rt S'> t:mı! .,.n rle
vnm t't•· ii miir'rl t 7.arfınrlı ., .. ., ~;7. ho
vuna karlar vükst'len ve bütı\n tnemh•
kt>ti b c::t:ın h a kap' van bir kan c:p1l 
·l'·n-ı"' yü:>nıfkt!l Annak bu s:ıyedC' 
rn.,ı ..... dın'.'l na·1 olmu<;tu ... 

Faknt o?"un hü1ün muv#!rc"l":ıv ,fl,.r" 
lij7•1mlu ]ii'7nm"ll7 v · fp.-rr~ı bu son'S\1z 
c:ir11..,tn mii~t0nit bıılı•nuvo .. du._ 

H lk arrcc:• ... ~ da.!lUl tekrar edilen bir 
at<ı .. ;;zu vıırdır· 

«Y•,.hrı kt•<rım öm,.ü az olun ~ ... ,.lrr 
Sıılt~n Murrıdın P.-nc v~c:p:ırlq rlrfürt"'rıe 

h'\ltılı:ıC'ak olursa hu ~Ö?i;T'I ~n"'ru oldu
ğım"' inanmak 1~7;m n"lC'r ktir .. 

Frıkat bir p"hl·van kad:tr kuvvPfli. 
bir nev P.ibi iri V8T'ıll V" C"f"y+pn ;ıc-'\l-n 
""alil( olan Sult:m M ırad•n opnl' va .. •n
na si"nUo pitınrı::inııc 1'u ata sfl?:iin;;,, ifo
"" etH;;i mnnadrın dahıı m1kı•l. daha tn
bii Q<>banlrr ;ı,.om'lk lp71m ye-lir 

Dnrdii.,cti Mıırnt irkive V<' «>C:.len<"f'· 
ve C'Ok diic:kfınclil ~·1< cık VC' faıla m:k
darıia şaran irerdi . T"1tün ve sn'"aP ; .. tj. 
'Tlalini hütiin mem1rkette vıwı 'it eıf+i/:ıj 
ve bunlırı içenl<'ri sorou ve· sual.cıb: hE.'
men C"'lH\dın e1inP t"c:lim ettii'i h"He 
k"Tldisi tütUn kullnnmalrtan ve bir otu
ruı::ta birıHlrler dolusu içki içmektPn ge
ri nurm:ı:>dı ..• 

GP<'irdif1i bu sUreklı sef:ıhnt h"v~tı en 
convnda onnn j.!C'"'IC V3'"n:fa sönüo git 
mesine sebnbiyet vcrııi'iti .. • 

-Bİ11\1Elli
~l!!lft:::ıl~omz:-~ 

ilin Bir Oir~k 
llatak hant>~i 

YAZAN: ŞAHİN AKDUMAN 

Sürükleyici bir mncermrı ihtiva 
eden bu çok mernkh tarihi romanı 
oek yakında neşretmeğe başlıyacn
ğız.. 

o 
ıra 

Tahir ve 1brnhh1 nnmlannda iki ş.'1-
hıc: B"şt"pdcrdc> Fir' vs nımm-la bir 
kadının evine ~idP'"Ck kadını kanıvıı cn
<'•nnıc-lar k ndiı:;;ni i~'ll edrrt'k K•1.1l
<'u1luya g'itürmü~lc>r 7.avaılı kac1ıT'n bu
rada ç'>k f ... i bU: ~ekilde tecavüzde bu
hııı11lmustur. 

K yfiy"tt n haben:hr ohn uıbıt::ı bu 
iki ~ hısı vn'rn1ıy, ra1< mJJlyev tPslim 

t niştir. Tahkikata clC'vam e:iihnektc
dir. 

Şehrimizde ihrac:ıt VC' ithnH'iktlar blr
livi umumi kfıtibi B. Atıf fn:ın lc:tanbu
la git'lıiı::tir. Oradan Ankarava P"e<:t'cck 
olnn B. Atıf tn·m tic:m•t vc-k5.lnti nn
dinde ihrarat ic:l .. rivle teV7iat meselesi 
hakkında tC'maslardn bulunacaktır. 

e i 
BelE'dİy<' rC'isi Dr. Bl'"hçet Uz diin ha

va~zı idaresiyle mezbahayı tefli~ etmiş
tir. 

-----
Ge~e Der G: ı!Eenfei' 

1 tanbul 'I<>'ıuı;u VP. ı::ehrimiz C H. P. 
rnüf Wc:i B. Gali:> B lı•iv"r C: .. kn tc;
fanbuldan, Mnn;c:a M buc;u B Hiio;nü 
Y:ıman Ankarndnn şehrimize g<>lmi~ler
dir. 

--------n-c .. ~ ... ;; ....... ,. ... A_ ,,--~-
.................... - .......... ,.,_~-~ 911' t""1; Q'rfl\1 

bir. t1C:l"" ·~~! a~ nye""!le 
120 uruc;luk bir defteri 21l0 kuruc::ı ~

tan bir ma<tazıı sahfoi halckında • m'Hi 
korunma konunu ~C'n>~in:-e muıımele 
yapılarak adliyeye vt'rilmi~tir. 

--------
Vil~~et E· ~ye 
t.!ec!i.~ toplandı-

Tarihten alınma hakiki ve heye
canlı bir mevzua istinat eden bu ye-
ni tefrikamızın bitmek Uzere b~lu- Villlyet umumt hıhızsıhha meclisi 2 
nan nCellôt Kara AUn gi- Birinciteşrindc toplanacaktır. 
bi merakla takip olunacağından 4 -----

,,eminiz.. 1 Milli korunma kanunu· 

Sovvetiere aöre 
• BAŞTARAFI 1 tNct SAHİFEDE -
cDüıman her şeye rağmen taarruza 

devam etmektedir. Almnnlar ellerine 
steçirdikleri her köyü tahkim ederek 
ileri hareketleri için lbir istinat noktası 
olarak kullanmağa çalı maktadrrlar. 
Kuvvetlerimiz düıımanın ayak bastığı 
yerlerin tahkimine meydan bırakmıı
maktadırlar. Almanlar tanklann refa
katinde olarak mitralyözlü dört yüz 
motorsikletle ilerlemeğe çalııımışlarsa 
da defedilmlşlerdir. 

T aarnızların akameti knrşıSlnda düş
man geçen tıene garp cephesinde kul
landığı cepheden hücum tabivcsine baş 
vurmuştur. Almanlar eski T et on cenga
verleri gibi bağırarak hücumlarda hu
lunmu larsa da bunun da tesiri görül
memiştir. Sovyetler mütaarrızları biç
mişlerdir. Ceri kalan düşman n$kerleri 
arkalarında binlerce ölü bırakarak çe
kilmi<1lerdir. 

ODESA TAARRUZU 
Moskova, 27 (A.A) lzvestiya 

S?azt"tesine göre Odesnya taamrz. etmek
te olan Rumen kuvvetlerinin ölü, yara
lı ve kayıp yekunu evliilün ilk on beş 
oünü kinde 50.000 kişiyi bulmuştur. 
Bu büyük zayiat karşısında Rumenler 
tabyalnrını deöi~tirmek mecburiyetinde 
kalmışlardır. Mihver kuvvetleri şimdi 
bi1lük veya taburlarla yani nisbeten kü
cük guruplnrla taarruz etmektedirler. 
Almanlar bu son günlerde miihim tak
viye kıtıılnn getirmi lerdir. Ve şiddetli 
bir topçu ve tayyare bombardımanına 
ba .. 1,,.mı .. lnrdır. 

TAARRUZLAR POSKORTOLDO 
Londra, 2 7 ( A.A) - Bütiin 1 ondra 

~aluhiyetli kaynaklanndan bildirildiği
ne göre, Ruslar Ü<; muhte-lif istikamette 
LcningTnda yapılan hücumlım pü .. kürt
rnüı1lr-rdir. Almanlann yeni terakkiler 
kaydedemedii";i anlaşılmaktadır Kırıma 
vapılan hücum inki,ııaf dm"ktedir. Fin
lıındiva hududunda Finler Svir nehrine 
vardık1arını ve bu surr-tle Leningradı 
besliycn bir kaç clr-ktrik santralını kcs-
kl,.rini iddia ediyorlar. 
Murmıınsk mevkiindeki muharebeler 

hakkında yeni mali'ımat mevcut değil
"e de Almanların burada hıc bir terakki 
kaydedemedikleri anlaşılmaktadır. 

1!!n '!'El!~~P 
Londra, 27 CA.A) - Tekrar dönec<'~i 

hakkında namıı u üzerine verdı«! ye
min iizcrine Dük Daustun bir ay Roma
va ~İtmes·m., izin VE'rildı •,İ hakkındak; 
haberi Londra siv i mahfilleri tey:t et
oncm .. ktPC:ti l r Bu haberin asılsız ol· 
duuu bildirlli\ror. 

na m11halil i'ıareket 
eden bir di,kkAn sa· 
bibi tevkil edildL 

1kiçeşmelikte bulunnn diikkanını ev
velce sencli~i 360 liraya kiraya verdiği 
halde yeniden icarlavnna 5~0 ira iizeTin
den kontrat yapan Holil Hilmi adındtıki 
şahıs hakkında nıillt konınma kıınunu 
gereeince muamele ynpılarPk anliyeve 
verilmiştir. Mahkem~. H \lil Hilnın;in 
mevkufen muhakı:mesine karar verm~
tir. 

-------
~AM'L! ~A~!Z 
Tahliyesini istedi .. 
Mevcut olduğu halde mal saMıamak

tan muhakemt>ye vcrılerek fE'vkif edil<'n 
Samlı Nnfiz. ı:tnyri mevkuf olarak muha
kemesinin devamını talep etmi~tir. Bu 
talep hakkında n~ırceza r<>islii"ince Pa
zartesi günO bir karar verilecektir. 

--------
ZABITAUA 

DİR DELİ 
KUYUDA BOGULDU 
Bergamanın Zeytin da~ nahiyesind" 

öteden beri 11kıl hac;tnlı~·na mi.ipte15 
olnn Ömer oğlu H li1 lbr'lhim Deve<.-i 
Gökcr mt>vkiinde su kuyusuna düserek 
bo"..'Ulmuştur. ~ 
'~lZ &ACIRAN 
Delikanlı tutuldu 
Kemalpacıanın Armutlu köyünde Ah

met Akca kızı 15 yasında Bediayı kaçı
ran Tirt>den Hüseyin oğlu Mustafa tu
tulmuştur, 

Esrar taşıyanlar 
tutuı~u .. 
lkiçrşmelik Azi7.ler soka?tnda Ahmet 

o;;Ju İbrahim ve Ali oğlu Has:ının ÜZC'r
lerindc esrar bulunmuş ve haklarında 
muamele yapılmıştır. 

Alı$ verEs sonu 
Kavga etmişler 
Kar.ıntina 1nönii raddesinde Yusuf 

ot:lu Ş \•ket. Elma alıp ve-rmek mesele
sinden Dursun oğlu Hamz:-ıvı yumnıkhı 
ağzından yaralnmı~ ve tutulmuştur 

~~l!~ KA VGASINIM 
~~Ntr .... 
lkiçesmE'lik Hn<ıtahanc caddesinde 

K:ıv erili Ş 'ket, bir ağız münakar-.,c;ı 
n°ticı>sir 1 Ali uf?lu M •hmt'di sopa ile 
burnwıdan yaraladı .. ından tutulmustur. 

Zir i durumlar hakkında kararlar 

ra aa o e 
r aca 

---------------.------------
ye 

M"mleket"mizln um":nİ zırai durum- nununun 69 :ı:uncu maddo!:inc tt>vfikıın 
hırı, fQhurnlt k j.,J,.rıni "ÖZd"n P"<'inndc m ml ket tütünJ""rinin yehı:tikleri mın
ve yurtta c ı i1 ic: c: ha: ının m "im kiin mE>r- ta kalam uyrıun iıı•al tiplPr"n' tayin et
tnbc P'"niı::lntilm ini tt'mİ'l hmuı:•ında mı>k ÜZ"?'P ['Ümr"ik ve inlıi rfar vek5-
rlınat"ak tedbirler üze-rinde müzakC'rat 1 tiyJ-. ziraat vck'iletı mÜ:n"~il'Prin;r 
b. bulun n 7İr<ınt rııi.icHirl<>ri kon<Yrrsinin i •"nıkı· I l • " 1 b l y e zmır. .:->amcıun, st n u vr-
ııvnı wmnnda ciftci malL nn•n korun- 11 'Tnl:ıtr<la t .. kl{ıil eri n hovetlnrin t!'t
rn sı h-.lr' ınrfaki lc::uı•ın ,.e ni:>amnanıp- kik, kar::ır ve raoo .. Jıırı f"'slıit dıJ.n:ştir 
.,·te F.,.,d kl"r t ~İT"tnım0ı;inin t, •b"ki Ziraat v k"l tind"'n vlltıyete ftp!r'!'l bi~ 
MPS"1 Sİ'lİ'l de r ö "le; ·ı~'iO-ii 7i"!""'>'>f v0kfı- ln·r•rnde tüfln iın:ıl tin] .. rinin kat'i bı .. 
htinr!0 n h"r tı"llirrl" 'il~vete bildl~ıı'l'liı;, c:urı>fte 1 ar::ıra ba·ınnttı sı icin merkez. 
bu t"1rınt•vn jı:tirrılt C'd"mn?"'lİc; ohn 7İ- a .. bir ko.,,·~vonun fa· Jivetı> !'('('.,.,e<:i Kll 

r" t 'l"·rl rlylt' "lk fırc:r>ttı bir İ"l"l] •.,t• r., .. 1., ... , ... 10.~·n-l"n nır 1Jl"ri r·;n~P.rilmi,, 
Y .. n.~l!l,.rı/:ıı ve avnı 1'"<>Cl'1 ... 1 .. r ÜZt'rİZ'di! o1an TaT'orların vı av •ti a;'ik rhr edop 

,,.,,.,filon Wi ;tA O rdilmiştir. k .,.,.nl nnm "n'-a ıarlarca tı>tkik ve ,,, ... 
Tf'n't.~N TtPr li"Rt h •lli Wtlin"ül<'rle tema.<ı (' t"lerc>k m .. ta-
3437 sayılı tütün VC' tiitün inl-ıiı;"n kn- J"Marının ..., .. nd"rilmf.'si bil HnJmio;tiru 

--~-~~...-~~~"'7""'7..r~~I'~- ..... :.-r. ~--_,..,,.. ____ ._, • ,..,.,_.,. ,., _..,~-·-~.;;.,.,o_..-.,,~ .. 
g·mmıı mımıımııııııııııııııımınınımm •:· = D 
: ı:-~-~":~~~!!:.~.:_f = ıl Ba vramı mü-
- ~ .. - 11111 6 ~ ~ naseı.nt;le 

._ ~wLJ ...... :ı ~e .. ~az:ma -.::: 
Ce~C'~!~fte.. ~ I -~AŞTARAFJ l fNCI SAHİFEDE -

11 ıncı hınir Fntern11cvon::1l Fua- :: leyıc;ten ahkoymnktadır. 
: Mn•n ~!.'C"n vılJ:ırd:ın Ü fiin bir ITltl· E elusa SÖZ ic;ittiren Ve okutabilen her 
§ \•ıffakıv1>1le knpamc:ı mi1nnc;eb::-t;yle § aydınımız dil işinde bir tek yabancı ke· 
E 'Raw0 1(i1imhe çeki]pn t!\1im tl'l"rıı- § li~cnin eksik olmasını özenmeye d~er 
~ fına Dr. Refik S:'lviln n şu cevabi - b·r zevk saysa. bir cok sıkırıtıyı hiç far. = telgrafı nöndermi<)erdir. - ketmedcn ~ccircbiliriz. 
: = Dil b:ıvrnmı hilvük ve ulusal bir de\• 
§ Dr. B,.hC'llt Uz. = rimin ~ercekten isaretidir. Bu de\Tln1iT' 
:: Bcl..,diy .. Rel<;i. yolunda inanla v~ st'vgivlt: vol alına! 

t Z l\1 t R ve :rol aldırmaf!a calısmak benimiz :çiı. 
- borctur. Biiyiik bir millet. milJetler ara 

§ 1941 yılı İ7mir F.~tem'lc::vonal - c;ında kendi dilini vamna olmıvn.n, öz 
:: "' •2rının lrı>T'lan•cıı dohvıc:1vle ofin- - yn d t • 1 ••st k d dır 
=-- ı:lo~ı·ş ol~ .. ~·ırııız t .. l..._,., aldım. --- ra ı ıcıv e go erme zorun a . 

• ... • .. --.. ,T MıllC'tl0r arasındaki bocusma ve sa 
§ f,.lınr olunan temiıı: ıluym•hra tl' § vas \'atandaslnrımın gözleJ'ind~n knç 
§ ~p'l(l,ür f'd"r saym halka sıhhnt ve § mnz ki yalnız demirle t~ltsma def;lrlir 

... ,.~ ı~ !arı icin en sağlnm lrnvnaktır. 
~==_=_ r'C'fah dilerim. R ...... ,.k:T -===-= M!Uetlerin benliklerindeki güç, yaşama-

Dr R .. .fik Saydam fo;te bundan dolayı ve milli benlii!e 
::=mmııımııııııııııı ıııımııımıııımııınıımm § doğrudnn doğruva okundui!unu dü~li~ 

-·---------· Ilı. i~[~i anentı1( .. den f:O .. • 
ra iis;lenen c" ave~ 

muhakflm. -~e devam 
clwıuyor •• 

Bir içki ft!eminden sonra aralarında 
c;ıkan 90 kuruşluk bir rakı ıılımı mesele
sinden muğber olarnk Menemenin cıı
mii kebir mahallesinde oturan F..sat De
mir Ersözü yerden tednrik ettiği bir ta!'l
la öldürmeken maznun ayni mahall;_ 
den börekçi Kadrinin muhakemesine 
~ehrimiz ağır r.cza mahkeme!inde baş
lanmışır. 

Vak'a, maktul Esıı.t Demir evine gi
derken yoldn cereyan etmiş ve eline 
büyük bir tnş geçiren Kadri Esat De.mi
re hücum ederek öldi.irmüştür. 

Mahkemede verdiği ifade de maz
nun Kadri, F..sat Demirle ötedr-nberi İç
ki içtiklerini, aralarında onu öldürecek 
kadnr hiç bir husumet bulunmadığını, 
ancak bir gün Abdulkerimin dükkanın
da içki İçerlerken oraya gelen Esadın 
ortada hiç bir şey yok iken küfür ederek 
haraç İstediğini ve buredan çıktıktan 
tonra evine giderken Ziya ile birlikte 
kendisinin önüne çıkan Esat Demirin 
kcndi .. ini sopa ile sağ ve sol omuzlnnn
dan ıığır curetle yaraladığını, müşkül 
vaziyette kalarak yere düştü~ünü ve ye
re kapanmış bir vaziyette iken eline ge
çen ta~ı. öldürmek kasdi olmaksızın Es-

d • ' ıı a attıgını öylemiştir. 
Maktul F..satla Mahrem sokağında 

mediklerini söyliyen bir kıııım şahitlt"r
den sonra dinlenen Ziya adındaki şahit 
demistir ki: 

Maktul Esatla Muharrem sokağtnda 
durduğumuz sırada Kadri Esat Demire 
hitaben küfür etti ve dur diyerek elin
de evvelden bulunan bir tasla hücum 
etti. E"adın elinde sopa yokt~. 

Mahk"me, diğer bazı şahitlerin din
lenmesi için başka bir güne bırakılmış
tır. 

BtR KATIL MAZNUNLARI 
BERAAT EITiLER 

Menemende Arap Mustafayı öldür
mekten mnznun olarak muhak<'meleri 
devam eden Hüseyın Çıkıkçı, l\ie-hmet 
Ali Çıkıkçı, Hasan ve Mustnfanın du
ru~mnlan sona ermiş, suçları sabit ol
madığından mahkemece hepsinin bera
etlerine yalnız bu hadist!de ibrnhimi ya
ralamnktan maznun Mehmet Alinin 3 
sene 4 ay müddet]!" ağır hapse konul
masına ve ILrahime de 300 lira tazmi
nat vermesine knrar verilmiştir. 

Rf.ŞADIN KA 11..l DAVASI 
TALIK EDILDt 

Bir kaç ay evvel kordonda Şenh:uda 
Müşerref adında artist kadınla dans et
mek yüzünden tanımadığı Rrşat adında 
bir gencı tabanca ile öldüren M~hmet 
Karabina ile Mehmrt Karabinayı yara

ncrek dil cnlısmalarını sevr.ivle ve il~;,,_ 
le ~eni-letmcliyiz. Yt•ni bilim terimle
rinin okullarda verd kleri neticelerden 
memnunum .. Kültür dilimiz hızla arın
ma volundadır. Henüz rkc:ik olan terim
ler de tamamlanır&ı dilimiz bi,.den. cok 
gelismiş olacaktır. Bu meselrlerin her 
biri bi7.ım icln nvrıcn önemJidir. 

BüvUk AtatUrkün Türk dili u{?runda 
harcadı~ emekler bosa gitmemiştir ve 
asla bosa gitmiveecktir. Onun kutı::ııl 
adını derin sav~ivle anıyorm .. Türk dili 
icin son anına kadar besled=ği genis 
limiıle .. i ~erceklestireceğiz. Bayramı va
tandnı;larıma bu düşünceler ve duygu· 
!arla kutlıyorum. 

İSl\IET lNöNO 
------

Bir süohe üzerine 
- BA<;;TARAFI l İNCi SAHİFJmE 

sonra d:ı ölmesine sebep olmuştur. 
Tabanc:ı sesler:ni duyan komsular he

men karakola ko~rak hadiseyi haber 
vermişlerdir. Hadise mahalline J?elen 
emniyet memurlan katili elinde taban 
casivle vakalıyarnk knrakola getirmiş
lerdir. Suclu adliyeye verilmişt:r. 

Hadise tahkikatına Ciimhurivet müd · 
detumumi muavinlerinden B. Sabri el 
kovmuştur. 

Siiylendiğine göre knfil Kahramandrı 
evham. fıdeta hastalık halini almış ve 
bu ~ebeple bir kaç defa da doktora g!t
miştir. 

Kırım Hnrhr 
- BASTARArJ J iNCİ ~).\;flFEDl'. -

rilen bir hnbcrcle Odesnda vaziyetin 
Rusların lehine olarak de\•nm ettiğ! höJ· 
dirilivor. Rumenlerin son hczimctindeı. 
beri Rusların vnziycti dlizelmistir. 
Almanların Kırım hakkındaki niyC't· 

lerinin ne oldu$:,'U bell: değildir. Anla 
~ıldığma g(ire Kersonun altındaki mm 
l:ıkn ve Perekep berznhının mühim kıs· 
mı hala Sovyet kılalarının elindedir. 

•Dcyli Telgrnfn gazetesi de Stokholm 
muhnbirina atfen sunlnrı yazıyor : 

Pcrckop berzahına Alman zırhlı al:ıy
larının hiieumu mi.lthis bir topçu oom
bardımnnından sonra ba-;lamıştır. Bunu 
da motörlü piyade kıtalannın harekat 
takip etmistir. Bu kıtaların ilk d:ılgası 
Rus mevz·ıeri önündeki geniş mayn tar
lalannda durdurulmuş ise de ikinci dal
ga Rus hatfanna bira:z girmcğe muvaf· 
fok olmuştur. Fakat Naziler süratle 
~evrilmiş ve imha edilmislerdir. Para· 
şütçil kıtalar da çevrilmiştir. Taarru:
cuma günü yeniden ba$1amıştır. Hula 
devam etmckted'r. Mııhnrcbe çok şi<l
cletli olmaktadır. Fakat Naziler Rus kı· 
taları üzerinde hiç bir tesir yapamaımş· 
lardır. ---Almanlara göre 

- BAŞTARAFI l iNCi SAHİFEDE • 

lamaktan maznun Turan h:ıklarındaki mücadt"lede, savu tayyarelerimiz Hul
nıuhakemr-ye düo de Şf'hriıniz ağır cew hm doğusunda bir düqman kafilesine 
mahkrmesindr- b:--kılmıs ve lstanbulda hiicum t"d .. rf'k ceman 15 bin tonluk ikı 
bulunan bir şahidin istinabe auıetiyle i"il .. bı b tırmışlardır. Britanyanın cenup 
i .. tenilr-n H <le5inin ~elmemesi üzerine do w usundaki ımhill,.rindeki tesisata hava 
bqka bir &Üne bıralWnu§ı.u. bücumlan yapılmıştır. 
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~~ .. P. .I! -,.~<?. ..... 
IMSTARAFI J iNCİ SAHiFEDE • 

vcl. ccnuptn stratejik mC'\ kiini birnz da
ha tahl:hn <'dCl"('k, .llindic-inidcn son,.. 
~h·nnıı d::ı v tilaya te t'lıbfü; edeı::ekfl. 
Sondnllnnn neticesi tahminlerine uvd\ld 
~•kınadı. İn.,.iltcrt' \'C AmC'rilrnnın nziııt" 
'1ır hardtc•Jcri. Jnponyanın. bu mernle-

1tctlerlc hnrbe J.r'U"nr ''ermeden ecni le
me proın-nmını d:ıhn ilcri;ı. e l!öfürrnıi• 
VPct'··;ni r.nlnftı. Bilhacısn. Ruzvl'lt - Ccir• 
ril dC'l-larnc:yonu ile İntriliz - Amcrikotl 
icı lıirlinfojn sı'a hir ittifoka in'rilfın e&
'Tl;._ olması Japon de" !et adnmlnrm n kJt" 
fnlnrındn savısız tcre<ldiit noktalart 
uyandırdı .. 

Simdi anJas:ıtıyor ld Ru1)':t harbini• 
,•:ıt'i inki aflıın belirim•cve bı.dnr bek• 
lcınl:''c \'C ı:(irmrk siya~findc rlevıutıl 
terdh etmektedirler. Janonya. Va in(• 
ffln elri<>i amiral Nomnrnnın Bevnz .__. 
rn~ la ~·n!Jhfrı femac:lnr nctiC'co;incle. Uir• 
le~ik C'i.imlıuriyctleTin km'\ ete ku\'\ et• 
te muk:ıbe1C've knrnr verrliğiııe inanmıt• 
ttr. Binacnalc~:h ne Vladivostol. yoluıt• 
d:m Sovyctler m .. w ine haru malzemc.d 
scvltivatınm men'i için ynmlaı-ak miidll" 
hnlcnin. ne Siyamı veyn Hollnndaf Jlın• 
di<;fnnım istiliı tcc:cbhfü;lerinin ne d• 
qih:rvava taarruzun Amcrikavı hare
) e~~iz hırnkm•vnenr.,nı bilivor. · ihtiliif •11 
biiylc b;r ekle dıikülmesi, Japon,•r 
l\mcrikn arnsınd:t harbi sa•·ınılma"Z bit 
b:ıle kovat'aktır. 

Pn<>lfik meselelerinde hir anlamııı!• 
vm m k nrmsu ile Tokvonun Vasinf• 
ton1n mü .. :ı•terelcrdc hnlundı•:iu 111r 

•imrhır. Hu mÜ7.al•crelcrin Bcrlln ~ 
T?<ım::ıcfo hosnutsıı-.1uk1n tnlci1> cdölct:~ 
oile mııh:ı.klmktır. Zira Jımonvan•n Rirle
":k t'Ümhurivetlcrlc. f.ııtfii muvakkat b~ 
"'nlncımnvn ,.~r nma İnoi!terenin (l-ntk 
ı;:nrktnkl mcvl iini hnlcJden viknve c~ 
.. c,!!i, nvni 7.tıf?'ımıfo Jnnnnynnın h:ıreke& 
c;<'rhec;tiı;ini tıii ·iik ölriirlc t<>l.dide ı•t• 
t'nlı:rıı~ c~ii<:üniilmdderlir. Di~cr taraf .. 
•nn Amerilmn devlet ııdnmbrı. Janon..a 
ile Qmimi hir on1n"lllamn ilk sarh. üc-lil 
'l:lktnn iılrnen del"'.ilı:e bile ?.ımnf'll n~·· 
.. ,1m~<a olnrı:ı!hm orık('3 sövJrmcktedit .. 
'er. Acnhn JnnPnvn tn1-in ('+tif..i f'İ\'ac:t>ftt 
~u dcrct'e csn"h hir ı!rrrisikllk y;mmal8 
ntiit<"mıwi1 midi'"? H<-niiz höyle. hir ter 
den lmh•cdill'mez. 
Janonvanın iirlii nakta iltihakının 1" 

~öniimiinde Tokvod:ı hu uc:i tv.ahiitr 
•ın yasak ediJmis olrrıasma 1?.-lmce. .. 
M\dic:e mfmid:ır olmakla beraber dııh' 
7;\'ndc Am"rika i1e cerevnn ctntckt• 
nbm mii7nkt"releri t~'"'ii~ ulra_. 
mrı1< m:ıksarhna ntfedikhilir. 

O holde J uonya ne va.,n<'aktır? 
l\Tüfrit mihver fn,.nftnr1nnmn tazynd 

neticesi olı:ırıık. Am .. rika ile müu~ 
•er rıkma7.a eirer de. JımonYa n....,..,. 
"arckctc karar verirse. hu • harekf't1-
han<ti istikamette yan:laca~ ke5tirf1r 
mC?:. Japonfar. Rusvanın yık•lm~n" t6-
Ail irin. ~lhin·aya teca\'i.i?.t!e bulund•tk• 
lan takdirde.' karşı1aomcaklan müskft1'" 
Mı pek muauam olacal?ı muhaklcalrl•f• 
7;ra crı mcv!\ttk tnY..minlcre göre. Jano.,. 
lnrın Man,.uri hudutlannn yığdıkla!: 
mc.c;hur K\•nntun!! orduc;unun aıarn
lcuvveti yanın milvonu srermemektedit• 
Amur nehrinin i>hür snlıilinde ise. Rtd" 
•ann ?.6 nb•adc tümeni ile 8 süvari ril
mcni ve hecı v.ırl>lı fu!!ayı. ~·nni ta~ihd 
700 hin Jcic;ilik nrdulan \'ar<l•r. Adet ıt; 
'tariylc iki ()rdu arasında biiyük fıır 
"l'lcvcut de~H-ıe de Ruda.,..n Ul\'V:tre ~ 
"'trMı kuV\•ctler hl'lkmıından üstün or 
dııldan ı;4i)•lenmcktedir. 

S•ratcH1< \'azi!;ete Felince. Rustatd' 
me<>hur Vlndi\'~tok .lcniz ve ha,·a Ur 
'eri Jauon.,..anın en bi.iviik sanıwi rnet" 
kellerini ihtiva t..-d"n T"kvo-0 aka-1'1" 
t.ı:orınu:ı ve N:ı.,oyndan c:m mil mec;afe
dedir. Runiinün modl'rn tayyareleri bd 
ntC!'ar<"vİ ilci C'natten dnhn ı-z hir 7.aırı!lfl" 
dn katPdebilm<'lzteıfülcr. Bir ham hr 
ı:n<lc. J:-.-.on endüstri mrrkczlrrinin bil• 
'·iik tc likclcr nerır<"rcfri ı:iinhe<:i1d~ 
JJun:ı muknhil. Sihirvndnki Rus san11

0 
.. 

mc,.kczlcri. Jımon t.-ıvvnrclcrinin it 
"uınl:mmfon mnc:un tl'1kiltlci edilnı-t"k l<I" 
d<>r Jıın..,n fln,·a Uc.l"rltulf'n U7!lkftıdır11'~ 
Sovyetlcrin Uzak snrk dcnİ7 kuV\·etle""; 

• 11" '>~00 tonlıık hir dc<:troycr. 700 er ton 1, 
h..s tornido \'<' 50 deni?n)hd<>rı ih.,t't'itif• 
Jaoon d'lm:ınmn"ı ic:e on 7.1rlılı. 44 k~ 
\'nzör. r. fa\'\'n .. c gcmic:i ] '>6 rll'Sir"~ 
ı•c 61) dcni?alf•rlorı miitc$cklrôldir. "';° 
•1a mtı37'7.am bir lm\'\·ct farkı vıtrd 
Fnknt Jnllonya 'Pm;ynva tel'a ·ii?. e~::::. 
Amnrilttın•n miirl:>lı.nlccıi"i tahrik e it" 
o;İ jhiiınnli l·un•efli o!!lui.urıdıın d<"n 
lnrd"ki l•u c7it'İ fai}·ivetin Rııc:ya ~~ 
hindeki lınl"f'l·fffa "'iihinı t~ri I!" 
miyc .. ektir. Fn<:lar. Vlııdivo<:toktPn ~ 
kn. C.rossccck ve Kastri körfrzle~~ 
dahi i•·i miistahkcm Us viicudn ~·
mlr1crd;r. W 

c,;iriilii,·or ki Rns lnıvvctleri ~aor:;,.,. 
.,, cfüc;iin-'iirer,.lt ksıdl'r cJ>emm•yet1 fll' 
n::rt !:('Of lif< Cin harbinde Jap"nv•, 
700 'hin kicidcn fıwla wvint ve~ 
nıi1varlnrra servcthı hu ~nnqız tııtl ';.I' 
'ı."'':l nlm'l'll Jano1'lan ifa'-~ ihth 
"l'l'"'lar ntm~~a c-e,·kefmf'kfı>riir. ~ 

Ka.,:ı:lfimi"!'C Jnoonvnn•n J)cm'"': tıl
•n .. 1,. hl'r'he l·nrsı'I" ,.c,.;., ''Crm;,.e~~ 
'i bir "'"nmmndır. Ve b•ı muaon 
Vimc:e kclııyhMa C'Ömtck iddlac;ınd• 
lunama7.. 
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TAJ s:-~ı;-YE Qf{JJJlıll\K ZEVKi 
VERMJ:''< v-,;: mrcw·~ ALIŞ

TIRMAK USULU 

~ ••• 3~ ••• Tekdir, tazyik vasıtalannı kullanma-
h t :'ıc başkumandanlığının değisme~ı dl• bu' dedi ve .1t:r~• n süv:ıril,,ri•> rirat <l •11 tn!Abt"ve okumıık :r.evki vermek an-
~Pl .sebeplc.-r altında liizım idi: Bu en n n·i nı1nııı taka, n" m 'IT'Ur rffi ı;: k su '3UTl"tlerle mtımkü"I olur: 
llıııun erın. en mühimi, 1npolvon ordu- Fcılrnt ordu o kari r f:1lvült '"' ııh l - C'ocuklann zektı~ının ac:ılma-
~tld ılerı h rek"ıtına, bh çok tabii ve '"İnde irli. kı N n )~on h 0 l • bu "'r:>'. rcfa '3•na; muhrkC'me. muk~Y<'"<' k"bil°vt!'tle
l lere ten._ hazırlanmış müstahkem mev- ı:::o~ •k aloır'·- ınd:.ın "lU t:ı r·p idi. rİt· . ., ıutmn ına: mev7u de-i ,ikliv."rf"n 
ltıııll"ıa ud~en Rus ordusunun mani ola- Ri~ ti rında d va'l'I C''İ 'l R•ı ınr 9 dobvı derslnine d\ha zivade h ol"kn 
a ker !1 ır. Bu hal Barklayın hükümet. P.\'lüld .. Z nıbıno\ a v:ırc'•hr fa'·1t l\'fli- vermı- İni" yart1van bazı içtİm'lİ 5cij,e
ti~le Ve halk gö1ünde mevkiini tabia- ratın siivar lt•ri P •c;ln .·..,i bir an b:t .. hı- leri, fıhn ve kü<'.iik 1-ıikuyeleri, ııar·bc-
.-,.~t. ııar .... ı•tır. H"r mag-)uAbı·yet veya 1 •• _.. l .. ri. m;Ui kl'hramnrl khrı. ata sözlf'rı-
··~ "' • ' ran:mamıc; VI" "' •tnmnrıı su r•t' l "arruz-
"e Otdotdunun mRnevi kudretini sarsmış l::ı,. vnorrıp'·ta i rlt'r. ni. filozoOann t!"rbivevi düşüncdcnni, 
t unu d. · r · · b ·1 b k d f,.nni. riyazi eöJ"nC'el<'ri. fennin hariJ.:n-ec:ri hul;u ıtuırp. ınını ı e ozacn e- 10 Fyliil le Ru"•nr Krut•"a C'•varınnıı hrın• havvanhmı d~ir tabiat hikAıyP.1,.ri-

"'a 1 Narava v<ıraraı< R"pı.>t •b ıle kıır-ır"'fh b k f ~rı .. Po Yonun, yolu u··zerindckı· "\•ftlet- ni. ilim ve fen ad:ımlft .. ının iivü rdn-• .._ .. kurahildiJ,.r. Mlirntın tn"'V'l{ı ri ;ı ... 11 de ı 
~~ kc ehirlt-ri birrr, birer zupt .. derek kfi·l·khn~• sırası d;i<ıtiikçe an atmalı. 
~ Vi "orvnva <' k·tn ğ m",..bur kalrl•ı'lr b 1 k ~ddovaya, ,..arların bu eski ve mu- 2 - Bir memlf'k"tte '' ıınan es i 

C3 'ı. 12 dı- j.'C'ri C''1t
0

l-nd!e n v:ırn ('a •r"K M"- 1 . . hl k 'la d &aydıklnn paytnhtl:ın kaoılan- ve yeni ırrınnt e .. er erinı ıza ar verere 
....,onovoy::ı cfo~ru yolıarına devanı e'ti- ı 

~ 8?~nması, zadegan arasında ol- ;; •t-rme i 
lttı, tgıb. ı borjuve ve halk üzerinde de !er. 3 - Trılrbe, şaıınhmadnn, yorul-

.. h 13 Evltild-- Ruc; orcluc;u rtı1' M,.,.,ı o- d •- f k h k' _J k 1 f • B .... aır u~ule ı;tetirmifti. ma an oir i ·ır .,.ı.,na '> ıwca ta oıı-
~~ .. ha) İli<', Bark lavın ordulnnnın v nın miH-ıf3 !;) i('in r.nn rniid" r, h<ıc+ ı 1. t D lrn k. bir rıü klil'inii cahııc11k hal 
~er-··~ idaresine çok büyük zararlnr ~urmak Ü7.e>re Fili k..,v·in \P ~.,;, C'"n:ıh ... vl .. m.-k i<"in m~l·teo küt;ioh'lneleri,.,de-

-~, hr. Vorohievod1 sol ccn;ıh v~ Tr1ırıc;kove ki r-ftc,....ıı:ı ve kitı>plım dn lt"rİn al:;ka-
~il•ni b ,kumandan ise O terliçde 1-övi°ne kac'lır olıın ; ıh-ıd1 merkez teş- lan"' gör,. b hi~ bahis tasnif etmeli. 
~ııa Up olrnasına rnfmen 80n Osm!!rlı kil:n<> mııvııffak oldular 4 - Kiitii"lhnneyi tasnif etfkten 
~d •efcrinde v.nlt'b1.. kaznnmış oldu- DiiTl.'r Fn nsız ktıv\·etlerı d 0 M1iratın ııonra hl'r tr l•hevi •ı-tf'bh·•a st-vkedı-r<'k 
'a~ ordu ve hlökümet nazı>nnda bir -ırk""ından hnrr>kete <>eC' r k l<:\ Fdiil-1,, her dersten her hafta arkndaşlırn huzu
°'dıı etı hai2 idi fakat Prens Kutusofda rıqıl harp mihrakı olan hu rPpheve var- rundo. kı~m bir konferans \lcrmeğc mec-
1\lıt nun idnrC"sini dine aldıfu vakit dılrır. ı bur tutmalı 
~ffordulnnnın ricatini durdurmai:"1' Hnrhin CC'phE'si Mnşko•ıs. hen"fi de 
t~·liild ıık olamadı. Bununla beraber 3 vin" Mo~kova idi SlinhP vo1ttur ld hu- F.~l(t VE VJ:'.Nt ~..ANA..T Mflt:'~C:C'C:C'~ 
dııf,11 e Rus ordnlım Borodinoda mü- radaki harbin ehrmmiv .. t ve n°tirplpri LE" 0

'" · Vf°ıT"04A Nr 'rı:: M"7 ELE-
Nıı Va~iyetini aldılar. "01< hiiyiik olacak VP belki dl" nih"İ hir Rf cron:-nr.'< v" l>T1 "~AK 

\\~" Polyon şimdiye kadar elde etti~i <:Pkildr inkiscıf ı:dt>cı>kti Mür:>t ıımıımi TETKtK USULLERt 
~ u;.u lcavbetmemek için. Rusların \c:ar"rgfıh:ı: «Rus odulnrı Moc:h·v.,.tla 
~ te~ cenahını da tazyik suretivle i!L"ri renhe kuruyo,.lar1> rtPJiüi zaman Na
~ b ~ devam etti. Fakat Smolen•k- "'Olvon <d.,im11 ilrri> <'nırini vı>rcli ve da
~?i ttı riC'at eden Ru .. lar. bırnk~klan ha o ~iin Miirnt kuvvp•lnrl Mııc;kovadan 
bı~ri müthiş bir sur,.tte yakmış ve g .. rı\1,.hıl .. nnk hir c:~h.,dı gi .. di 
tcı~ P .. etrni~ oldukh .. ındnn. Naoolvnn FakM Moc:lrnvarfa lmnıhn biidil{ hir 
>cıtd l'rıu~kül şartlar altında ilerliyebili- harn sfırm:mrb vPnidı.-n ri ·nt v<> M,.,.,Jrn-

N "· vııvı tahJıve kıır,,r• veril 1:. Ve şehrin 
•l'ti,'~o~~onun buradaki muhDrin kuv- talıl·v,..,j.,,. ba"landı. 
~~td emrrnj bir rakıtmla 280 000 aıı- On binl<>rre a lcı r. l)ir rrılr too vP lı::ıro 
cı)d~n ~ür"kkepti. Pivade kuvvetleri nı.,1.,"meıı' ve vint. orı ı-;..,ı 'Tr" r,.,1,,1;: ve 
~ıi11 ı:ıı ~Yİ bir halde idi: fı>lcat !!Üvari- roA"k _ pPk 8 ,.olp hir •:ılıliyp ol-1,.;::.. 1 irin
"' ~~~IYeti prk ivi dri!ildi: hcı"'•an- ol-lukrol knr10:11< h•r s•lr"ı..ı ... c;"'hirrlc•n C'E'
de "~ Y<>rvun olduğu ribi kafi deıece- ldhupı;. ... 1, 11 .,,Jnrı•lı-r vr> l"rn "W' orrt .. brı-
~ürn de bulunmuyordu. nın oi.,.:tırı s•f<>tid,., vn1~t M...,.,1.,.,.,~vı 

?at birnu··n Nnn•utive: l ' ......._ •• ıc;nn Piti. mPc:nıır f'-ı,.1.,,. <:arayı KLPm-
.._ Süv ·1 ·r 1 · • ·· 1 ı· ..] '!;' ıeı1 .:''Yorla an er va71 e ennı cuzı- yap- ın° !"'İı-ııi. (1 ıı l'•V l 812' 
il de ti Diye şikavet t-tmiş ve Nansu- NaTK>lvon Bunarnrt tıı. 7.l'lmının en bil-

' •u cevabı Vl'rmi!!tİr: yilk hp-lic:nı;I "'"'- '· '" t:', Hilrl<> Mosko-
~I Atlar vatanperverlik bilmezl .. r. vaya ~irdl 
~İlit} er "Btani hislerle aç ta harp ede- ıl 
de ı.er• . .fııkat atlar ancak yu!Uf sayesin- l\1E~HUR RiCAT 
l. ~ t 0

tchilirlert Nanolyonun MMkovıwa Uç avlık mil· 
~~lüJdc Naoolyon Crid"'evadan tC'madi hrımlerdcn sonra mU7;\,tC'ren 
~ ederek Konovniç.İve 20 tabur Pirmesi. Carlıfrın kati bir mal!lô~·vPti 
~ a•hri ve 95 bölük siivarivle ver- dE'rnekti. Mnknddes Car schri. şimcH Nn· 
~d~t rodinoya karşı cephe aldı. Ru<ı polvonun Avruoanın bir rok milletle
'll't). llrının bu 11rada, yaotıklnn hare-

"' rindPn mii~<'kken aı:l·erlerinin riT.rncle-
~~~ •b ~Pht-nin decnsmesini irao etti- ri altında. Kremlin ~aravı o~. •Bir Kor· 
"I ~ lr rnahivet alAmadı. 6 Evlul her 
~"ıı llıfın nihai mehiyl'tlni haiz olacak s.ika kövlü~ü • niin E'l;nde i<li. 
~.~•lara hazırlıkla v.eçti. Napolvnn Ruslar. henüz kat'i mµ;ı;JuhivPti kahul 
&cr .. tl •. her biivük harbin areft-•indt-ki etmi~ e:örünmivorlardı. Maamafih. Ca
~d~~~hile askerlerine bir hitabe neş- rın elinde hfıli\ ta!'Y'amivle imha edilnıı>
l"'o) ıı: Oıterliç. Friedland. Vitep•k ve mis kuvvetler vardı. Rnc;hımak Ü7:Cr" 
~~ e;•lt harplerini hatırlatarr1k Mos- olan kıs rnevsimi de Ruslara bir ümit 
\o~ ~•I ıt\Jnde harı> edileceiiini bildirmiş be .. 1etivordu. 
~,.,tin muhakkak surette elde edil- Yanan v1kılan yerlerin oek cok olma-

,.,"h iatcrniştlr. sına. harp yüzünden kavbedilen asker 
~~ltı~l turniyet. yonnınluk ve hoşnut- ve ham malzemcs1nin ilmit kıncı hır 
~°'l •r kinde bulunan a!lkerlerine, dcrecPde bulunmasına Tai"rmen, variyet 
'tıı-... ton yine zafer hırsını Te aşkını haldkl manasivle ve büsbütün ümitsiz ...... 
.ı ~r· P:ıı muvaffak oldu. dc<!ildi. "'"• p taraftan Rmı ordulım baııkuman- Ruslar, kendi J!Cnis tonraklarmrla 
>011\ııt r~nı Kutusofda belki de Napol- k<'ndi mcn:ıhiine davanıvordu. Fakat 
"ıır ~ •ısternlerinde bir keramet tasav- Napolvon. Rııc;va hnrplcrin<le b=r <;ok 
'eftierelc - askerlerine bir bevanname l zararl:.ır görmüc;fü. Ordusu hırnalanınıc: 
~~İt)l'td '\'e at;şler içinde kaıoabalıı.r ''e ve cnk yorgunnu. fsin <'n kötii eihC'ti. 
l' ı:ac k~n. bın bir ıstırao çeken cnluk diic;man toprnklnrınrfo. <li.i<:man•n cnh 

~il h u tan bah!letti ve Rus ao:kerlni- !cerilcrine girmis kenı1i menahi vP iio:. 
8
1"niyet ve şecaatini tahrike ça\ı~- }Prinden pek ~ok' u7.a~a düşmüş olması 

, ~ 'd. 
~- l:.}'1Qt b d .. h b h ,ı ı .. 
~~,... ~ ahın a gune!. ar e ~- Bu va7ivet Clolavısivle Ruc: ordıılan 

• iş bınlerce asker uzerine dog- tawamivlC' tec:lim olnrnmıs Vl' Car Alrk. 

Ilı ~~1,,0 d b-vük b. snndr da her han"'İ bir sPkilrle hir sıılha 
'1111''~1'!1Je hın l(!E't'd ! en ve ~l '. t ır talio olmrımıstı. Rus ordulan 16 evliil-

>f J'ilr,- az.Mıra 1'-'1 tNoo ınPPV7.t Pr'xPo eş de Kolomnanan hes mil me ... n'ed" Vic-
oı:1>n ::ırroc;al ev .... ne; '"en. " k { k d.,.1 1) ks .b. ·ht ı·r k sovkada l·ararv:\h urmus. a ·at Fran-

··rı • ese f!' ı mu e ı nm?n- .. .1 . . .. . . .. . b 
~Jd '"t n"-1 .., k 11 SIZ Sll\'Rrı ennın tilC' 0

ZI \17.erıne centt U 
1 1 d ...., :o,..ın ı;ao m<'r P7 ve c;o ~rına . b b' . ·'-- J 
~r., r ılıır H '"k. tl . d F snrkıdı.-n cenu u gar ıve ıstı'"'met c e· 

•\ . ac:ı:::a nvve Prı e om- w. • k p 1 k.1 w b l 
!L, · 9,.,:r,,n..l •ht' •t k ld 1 ı11o:tı,.err nr <<>~"ti cC' ı mege ac; amıc: 

.ı ~I :ıa ı ıva a a ı ar 10 d d . t' · .. k ı tl 
~ ? lö'ra d d h ·ık 1 " e l' vazıvp mı m11 emme sure <' 
Ilı, ~ki Srrıonl'nz. okr uc;lu. da ah~ le an eng:e- tashihe muvaffak "ı"'ustu. " rr k en<: . yo un a rr şm * 

ltıı9 a olrJular 
Itır a,,

11 
.. Orduları d~ J>Pk lehlerine haı::la- N:molvon bund•ııı sonra. zaten il!\n• 

r! •• \> biiviik bir hata olrın hu harote. en hii· 
l'r\ ~ı.~,.I k7.iyeti .-Hiz.l'ltmek irin hih iik viik bir hata cfoha 1rtik:nn etti ve Rus 
~ • it ı ı:röstPrdılPr: mU-l:ıfııa i<'in "" hınn sulhu kabul PriC'C'eklerine inannrnı 
~ ı.ı"'1l't] t.Pr1ihat aldılar: Carın h~""'a rJrafe c-n mii<:nit piinlPri ve vnz.ivcti de 

'' ~ ~1'~ dr· Napol.vonunki gibi ihti- rlin<lt'n karoırdı. Bund.ın sonra. tarihir. 
ll:ı,.l,- ılar. 

~ .. ,/~. hh;nC'f giinü. :ızqmi sidd"t:ne knvdPttiği büyük ric.,tcrin en büyüğil 

11 
..,.1 cıf!leve kldar Fraruıı,.ların ha7.1 basladı. 

~ ~ 0tıık~ küriik ;.,1ıf1rle)pr elde PlnıP"i- - B 1 TM E D f -
'• 'l ""rnıiş fakat ileri hareketi -

11 liarp :~""ı<ıtır. ~~~~!!~!.VA 't'E!. 
h ~'it ılden ef'tin fllmuc:tur NaN'lvo- Londra, 27 (A.A) - Asosyeted Pre~ 
~ "l'birı er1 k:ılıih•c-t ve d<>ha"t d?irna tarafından VC'rilen b'.r ha here göre tngi 

J.·" ~ıhıınu fe~~il etti Nanol •nn liz ı:tencnıli Vavcl Sovvct kumandanı al
~ ıa~J rı;.,ı;, ani krırarl:ıriyle h:ırhin bay Nıwiknf ile gtirüşmek üzere Tahrd 
~· \•i"l' no~talarını r<C\rrniic; o nok•,.vı na hareket ctnıır;tir. 

'lir l'tın1g V<' nct:cnyi lehine cevir- ----
) ~.~~, · ?:~!~~~S'!'A .. ~A 
) hılA·ı Yon orduları adım adım i1PT1e- Sim la. 27 (AA) _ Hindistan hiikli-
~ ~İftJ·t fııka1 hPr rirniklnri kövii \'P- n ti. Hindic;hnrln bıılunan her k<'c; l!llf' 

:;ı," ' an<':ık bir avuc lriil veya bir if' .. rinlndC'n ı;onrn elc1e ett:klcri Amcri
\ ~ar0(•' 1~ı~ından ihıret h!ıldular. kan para~ını hir av zarfında mNk<'7 
~/ılı O~dıkın~i riınil daha s•dtl ... •lj Vf' hankasm~ rct=rerC'k mukabilinde Rup: 
d i\ ı tı. Bu h~rote Rııo:laril'ln iki almağa da\•et etmic;lir. 
~r 1~ archn Uç GPreral ;)1'1'i; Rıı-:lar- ----- -
ı_ d1 "; T;>rano:17indnn 9 G 0 neral va- !r ~~:-! F'lL.1&?!! 

b' ~:ın ~··t h.,"n niha}et Fransı21 -ı Visi. 27 (AA) - MaTC'Sal Pefcn rc-
·~rbtn <>7an1Hı. ':>hıtinde amiral D. rlan bulundu·ıı 

n slar • j ~hine netice verdı- "alde vann ~f'ıbcak olan fuann açılı< 
rı ~apoh on: -pcmıine iştirak için bu akşam Lyona gi· 

l fferi.v,.tlerdeıı biris 

Bir fohrikn ge.zilirken tnlebt-ye şunlar 
not ettirilir: 

n - F nbrika, han~i tarihte kurul
muş. m"kiot>lı-r nt-.. ede yapılmış. knç 
hl'yrir kuvv,.tindı-dir. saatte veva gün
de ne kn,.ı"r l:ilrıiir. vağ sarfedivor. 

b - Kaç işçi, üııta. mühendis çalış-
tırıvor 

c - Ham mnddesi neredı-n, haT1ıı:i 
vaınta 1 .. ,.b pPtirtilh or ve nn•1l imal olu
narnk fa,,,.1.,lı hir hn]e konuluvor. 

ç - c.::ftdr kflr ton İ"tihsalı vardır. 
d - f.,tih«R) olunnn srv nereye ve 

ne J.?ibi va••talnrla f'nncl 0 ,.ilivor. beher 
tonu ne V"'dın P"'rn ile oı:at•lıyor. 

e - Fabrikada intİ7"m naoı:ıldır • 
f - Fab· 0knnın mt-mlckete olan fay

dalan nel,.rdir. 
g - F abriknya nit grafik var mı

dır. 

Bir f''"kl bina. m brt gezilirkc.n ta
lebere sunlıır not Pttirilir: 

a - Han""i t"l•il-ı çağında ve kim ta
rafından '"'nfıT•lmıştır. 

b - Yımının malzemesi nereden 
~etL tilırüştir. 

c - Gotik. Arabesk. han. S-lruk. 
ÜFmanlı mİm1>r tarzlarının hangİ!'Iİn~en
dir; BTalarındaki 11na hatlarla farkları 
nelerdir. 

_ OEVAMl YARIN -

-------
Helc;inki. 27 ( A.A l - Bir habere r.ö

re. Almıın makıınılarının tec:ehb\ic;üvle 
&4-onyada bir milli konsey kunılın~ 
tur. 

Konscv memleketin d:ıhili isler:ni t;ın-
zim ve knlkınmay1 temin için tedbirler 
alacaktır. 

. ·················--··················: : .. ,., ...... il"" ,A r~ "'! ... '"' ... "'' • 
• .6~ ..... - ... •'· •• • ............. ., : . ------ .. E Rı•r.C'!\olKfr 1-~0GR.\M 
......... ______ ...._______ ········• 
8 30 procrram ve mrml,..~et sıı~t ava?'! 

8 ~:1,...;;7;1{R45 Ah.ns hıth"·lari 9 on mü
zlk 9 ~O '9 45 evln san ti, J 'l 10 pro"'r;ım. 
ve memlrket !'ı>"'t rıvarı 12 -:ı.ı rrıii7ik J.-p
""'''- r;;arkılar 12 4'l Abnc; hl'horl"ri ]1 no 
miiıik ovun h:ıvıı 1 lrı 1 ~ ::ll'l '14 30 müzik 
rndvn c:;ı lon orkPst,.ası ı Q no pro"ram ve 
mPrrtleknt !'ll3t av,.rı 1~ 0~ m\i,.ik 18 40 
müzik Hl ın AjeM hnbPr)ı>ri 19 45 ser
boc;t 1 O dı:ı lr\l(a 1 C) 55 miizik tan<10 ve 
svfnnlpr (Pi ) 20 15 lrnnuşrr>:ı ?O 30 mii-
7ik 21.00 zirant tnkvimi 2110 mii7ik 
21 ~5 Ankarrı ~O'l~alıar at yarıc;larının 
n'eticeleri 21.45 tr"Ü7ik opera miislkisi 
?2 ~O mPmleket saat :ı~·an, Ajans haber
leri 22 45 Anadolu Ai:ın<ıının spor servisi 
22 55123.00 yarınki program ve kapanış. 

17MtR BFLF.ntYF.StNDEN: 
ltfoive anbannda mevcut 1000 adet 

bnş henzin tt"nPkl'qinin satılması. yazı 
jqlf'ri rrıüdürlü{ündeki şartname .. i Vf'Ç
lıile nçık nrttırmavn konulmuştur. Mu
'tammen bec.fı-li Rekiz yüz lira muvak
kıtt trminatı 60 liradır. T n liplerin tPmi
natı İ!! bank11•ınl'I vatmırnk mRkb11zln
•ivlP ihııle tıt .. ihi olnn 1oıı0/941 Cuma 
nünü sant 1 (ı cl!l t"nC'İ:m,.rıe mii .. acaat-
lan. 24. 28. 2. ~ 3945 (2089) 

* - Bele-divcmi7.irı varinnt servi.,;ndrki 
acık mPmurivC'1lcrt" müsııhaka ile me
mur alınar,,;;ınckın )j.,n VP Oı1.'l mck1°n 
...,,f'?'llnlartndnn rc:\rn,..ı;I( fili hb:mctini 
hitirnis ol.,n İ"f.-.\, lilnrin m0c:'..lb.,hı ";j. 

nü olan 2110/fMl lıır•hin" lr'ilı; ... '1if P"r
c:,..ml,e l"'i.ioıii o:::ıl-ıphl"''n saat 9 da evra
kı müc;hitel<>rh•le bir1 Jı-•n rh•"'<:"'t maka
mına mÜrR!'"'~ • •~rı ilnn "l"nur. 

4042 (2119) 

* - td"rPmhd" 40 !ra ÜC'r{'tli bir klc:P 
merrurlul'l-11 il" fiil liı-a ürrPf1i bir 1 . .,,.,ı 
mr>mtını Vf> ~ °ktilo ,.,..·;..,hnldir f .,r,\ • .,1 

o,..a rn~ı<•no m""''llll olanl"'r :lO Fvlt·l 
941 ~inii snat 2 rlf' F•ıar nı"iıt··rivptinr1P 
ı ımılac-ak imt;ı, ... n,,ıa gi::-m~ 

~ (2120) 

Borsa 
'ÜZÜl\I 

244 F. Solari 41 50 
2::19 N. İzmir 42 50 
152 S. Rem7j 40 
140 f c;mnıl H. Vera) 46 
12G İsmail Çrıkır 43 
110 j. Tanınto Ma. 43 
]08 RPsat Leblebici 44 50 

41 75 
48 2,j 
48 
49 
46 25 
43 
48 

-===s 
öDEMIŞ 6öRETMENLERt YAR- ıoı.:r......:~,,-...r-.~::;.o...r..r..r..r...0~7 ..... .J"-''"',.~.,....co 
DIM SANDIGI BAŞKANUöIN- Kutlulı biclıl, n·ııı, 
DAN: s ]11!1' ıı t ~p e haydı 

2/10/1941 Perşembe günü saat § ~le-
? 6. da }'ru'dım scmdığmın fevkalade § S<'nclerdC'n heri İ7mirde yüz.lerl'l' 
·~tu~~· yapılacai.Yından s_ayın aza~ın § falc-tıe ~·t'tistiren kıymetli sanatkar 
bırd.ırılen zamanda Gaz1 caddesm· S ıa:.ımızda~ ~1ııkhule l{odri l{ulluk 
deki sandık binasına teşrifleri rica R mue csesını Knranfina Çocuk par 
olunur. H kı kıırsısında ı:rn ın<'ı sokak 6 nu· 

RUZNAME: ~ m~ralı e\·c. nıı~let.m.istir: 

46 s dk . . . 
46 an ı mz mnames•mn 

1rn Riza İhraC'at 43 50 
fi2 Nc>cali Börekçi 42 ikinci 

(2118) 

* \ urddn bıckı. dılus. l'rcck ,.e saire 
S hC'r türlü sanat iııcclen<>r<'k l?Ösferı
R liyor \e il,i <:C'nc-de maarif miidiırh liiğiinün tıc dikivlc diploma \'erilir. 
ii Fa .. la malfıınat yurt müdiirlü;:;;i.,d"o 

81 MiJlc:>t Pn arı 44 44 50 maddesinin tadili. 4044 
78 B. Alnır ki 41) 50 
70 iıro V(' "Ü. 46 
GO MıhMut Yorgancı 50 
511 A. Hakkı 46 
58 İn:ın <:irkrti 4fi 
54 Ak ki Dnn. 41 50 
45 Y. İ. Talat 46 
60 H:lmi Uynr 39 
47 An:ırlolu İnkisaf 41 
41 A. Naci Alnnk 46 !\O 
35 Ni nn Kri.ı.pin 44 :;o 
17 M. İzmir o. 41 
17 Mani a R. B. T. 45 !iO 
lH MııharrPrı Kayhan 41 50. 
]!l Muiz Tiiiro 41 
11 Öztürk L. 45 

G A ]\fayda 4:} 50 
2nroG Y C'ki! n 

5r-•q1 F ki wkCtn 
61 ~;ı) Umumi yekCın 
No. 
Na. 
No. 
No. 
No. 

7 
8 
9 

lO 
11 

İNCİR 

219 ~erif Remzi 
23'i S. ~iile>vmanovlç 
1!'3 A. R. Rnrki 
]:i6 M. j Tnrnnto 
151 M H. Nazlı 
148 Ritaş 
114 Ö1tiirk 

58 M. Be<:ikçi 
70 R. G. l•'rnnko 
4 7 M İzm!r oğlu 
40 T:ırım 
33 Alba~"Tak 
26 Sakir Öz.demir 

l'l31 Y~kun 
::ıf\102 E.-::ki VPkOn 
37723 Umumj vrkı'.\n 

ZAHİRE 
25 Balya Pamuk 

16 
]2 50 
18 
19 
15 50 
19 
17 50 
12 50 
12 
l~ 50 
22 
26 
18 

43 25 
47 
51 50 
46 
47 25 
43 75 
48 50 
50 
43 5~ 
48 
44 5!) 
41 
45 5fl 
41 s•ı 

44 
45 
43 sn 

40 51) 
42 
44 
48 
52 

23 50 
24 
25 
19 
rn srı 
22 50 
22 
19 
20 
]~ 75 
22 
26 
18 

75 

g~~~.J:rJ'"~~ 

1 uan 
§ Kilitli fıarnerle acılır (Şifre) h·i 
§ hir halde hir para kasaq aranmak
§ tadır. At:ıtiirk caddrc,inde 154 nn· 
N~ marada mukim T. Bowen Rees ve 

Şsı Ltd. mürntıuıtleri rica olunur. 

ş 1 - 3 (%08%> " 
\'.~~~.\:: 

DR. FUAT SOYER 

İkin<'i Beyler - Başturak maliy~ 
şubesi karşısında No.5 

TELEFOS : 3453 n c2001) 

Re~~ 

~~.;~t.eliih~~ 
İZl\tfR l\1El\ILEl<IIT HASTANESi f 

UAHİl.İVE MÜTl.:HAS.'\ISI i 
l\1tıA \'ENl·'HANE : ikinci 8el·ler f 

ıokak No. 25 ) 
TELEFON 3956_ ~ 

~~ .......... ,,.. .......................... ~ 

KAŞE 

lI..AN S öğreniliyor.. 1 - 10 (2U31) 

Kıs rdmeden ih ·y "ınız olan sömikok 
veya havnn:171 koı< ki-imtirı rinizi a1ma
nız m nfont1niı iC' bıriır B ledh'e cnC'Ü
m"nin'n tarif <:İ r:ıucil:ı

0

nC'e ı:; mtlerc sa
tı~ fiati bed ~livle zam vapıh al "1Zın 
müc:teriJPrin f'VIPrinP kndır t hlT' ~ vP 
tahliye d:ıhil olm3k Ü?Pr" •wnı fiat1e k;;. 
mür ,.Cinrf ... rilrnı>kt<>dır. Sıf, h"n kti,.iik 
Knrdı<' lı hı">n :vı No rin Ka•ıi Fr 'Tl adrP
"İn:.> tel •fonla 2301 No. yn sinari" vPril-
mcsi rica olunur. 21, 28 (2069) 

"'~/J'JJ:..•.r-:ce"'.e.7-!:0"'J'J!f"~~ 

Birbuçuk ayd3Ilberi lstanbulda moda 
üz r'nd" tetkiklennı yapıp bir çok ve
nilikler elde eden ~·urd m 0idürü tzmire 
avd"t l"t.mistir. Sanat ti ınind.,. sonsuz 
b·r zevk ile çalısan MAKBl7LE KEBA
RE tal b ini blh ilk bir ıtina ile yetiş. 
tirm ~tc hEş ay Jtibi kısa bir 7.nmanda 
maarif rnüdi.ır]lilründ n m•.ısaddak dıp
loma ver rek meı.un ctm ·kt~ir. K '' 
d'.:'Vrı si kin kayıt munmcleı::i hor ,niıı 
s~bahlevin saat l'l - 12 ye ktıdar yurtta 
yapılonaktaflır. Alınacak alebe adPdi 
az oldu" undan ilk mürac..:ıatlar tercih 
~dilrt' ktir. 

Hirinrı c;ınıf mııtrhn<:<'ı~ Doktor 

e ·~ /t ? ~l!M"'! hf1g 

Cilt \C Tenasiil ha!i':ılıkl ın ve 
El.E {TRİR TlmA vıu:m 

RiriııC'ı Bt'1tler ~ol ul,n No. 55 •. luni
l'llrnmra Sınt'mnsa nrl:.ac;ndn sah h· 

tan nkşama kadnr bnstalannı kabul 

Tl<:l.l:FON : :-l179 (469) 
n •••wu•s 1 ,J 

ADRF.S : Kar~ıynka Yemişçi paşa 
sokak No. 5 

18, 21, 28 ey S, 12, 19 tq 

Satış No. 
Muhammen B. 

Lira Kr 

863 

864 

865 

866 

867 

868 

869 

870 

271 

872 

673 

874 
87S 
876 

877 

878 

879 

icar 

Kuruçnv mahallesi 1553 üncü Emin bey soknk 1381 ada 
1 O pıırsel 58.50 m<'tre murabbo.ı 8 taj numaralı arsa. 
Hasan hoca mehallt-si Osmaniye caddesi kadı oğlu ha
nında 364 ada 6 parsel numarasında 180 1\12. 31 / l ; 
31 /2, 31 /3 fevkani salon, tnhtani iki mağaza 1 oda 
Kahramanlar 1 396 ıncı eski Selanik sokak 191 O ada. 
22 parsel 47,25 M2. 17 tnj numaralı hane 
Kuruçny mahaJlesi 1544 üncü ikinci sepetçi sokağı 

1362 ada 15 po.rsel 12 7, SO metre murabbaı 20 tajlı arsa 
Hasan hoca mahallesi çuha bedesteninde 337 ada 39 
parsel 2 3 M2. 92 taj numaralı mağaza 
Üçüncii karataş isluhane sokak 666 ada 1 parsel l 66 
M2. 73 kapı numarnlı arsa 
Salhnne aralık sokak 676 ada 5 parsel 207 M2. 
numıırasız arsa 
Knrataş Mısırlı caddesi 1740 ada 10 parsel 228,75 
M2. 277/1 kapı numaralı arsa 
fkinci karantina mahallesi 1 i63 ada 20 parsel 329 M2. 
numarasız arsa 
Cöztepe gurup sokak 841 ada 22 parsel 225 M2. 
numarasız arsa 
Cöztepe gurup sokak 841 ada 20 parsel 175 M2. 

No. suz ar!la 

16 00 

4500 00 

400 00 

36 00 

250 00 

30 00 

27 00 

57 00 

50 00 

68 00 

52 50 

Cöztepe gurup sokak 841 ada 25 parsel 65 M2. No.auz arsa 65 00 
Bornova gürbüz sokak 105 1\12. 21 taj No.Ju hane 450 00 
fkinci karantina hatay cnddesı 1737 ada 43 parsel 70 00 
300 M2. 301/1 taj numaralı arsa 
Oç kuyular Urla caddesi 1881 ada 7 parsel 2178 M2. 
numarasız arsa 
Oç kuyular urla caddesi 1881 ada 6 panel 285 M2. 
numarasız arsa 
Oç kuyular urla caddesi 1881 ada 9 parsel 285 M2. 
numarasız ana 

850 00 

110 00 

110 00 

8 Karşıyaka Alaybey Selamet sokak 1 O taj numaralı hane 60 00 
Yukarıda yazılı emvalin p~in para ile mülkiyetleri ve bir parça gayri 

menkulün icarı 23/9/941 tarihinden itibaren 16 gün müddetle müzayede
ye vazedilmiştir. 

ihaleleri 6/ 10/941 tarihine müsadif çarşamba günü saat 14 tedir. 
Taliplerin muhammen bedelleri üzerindt'n ?O 7.5 teminat akçeııi yatın

rak yevmi me2kiirde milli emlik müdürlüğünde müteıekkil satış komisyo-
nuna müracaallan ilin olunur. 39 2 1 ( 2 12 1) 

Jzmlr Nafia rnüdürlü~ünden : 
CUmhuriyet kız enstitüsU binası sıvalan ile yağmur oluktan ve karo fa. 

yans işleri ve diğer muhtelif noksanların ikmali inşaab 13769 lira 02 klD'Uf 
keşif bedeli ile 1919/941 tarihinden itibaren 15 gün müddetle kapalı ek· 
ailımeye konulmuştur. 

Bu işe ait keşif Bilsill'i fıat cetveli: porje ve prtnameler nafia müdürlü
ğüne her gün müracaatla tetkik edilebıiir. 

isteklilerin 2490 sayılı yasa hükümlerine tevfikan hazırlayacak lan 103S 
liralık muvakkat teminatla birlikte ticaret oduı vesikası ve ihale gününden 
üç gün evvel nafıa müdürlüğünden alacakları ehlivet vesikasını havi teklif 
mektuplarını 4/Bırinciteşrin/194 1 Cumartesi RÜnÜ saat 1 1 de nlifia mü
dürlüğünde müte$ekkil komisyon reisliğine tevdi ile makbuz almaları li.zım
dır. 

Postada vaki gecikmeler knbul edilmeyecektir. 

dindirir 
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kaşelerile derhal geçer. icabında günde 1 - 3 kaşe alınır, her eczanede bu
lunur. 
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Almanların I{arkof a e lli kilo
metre yaklaştıkları iddia ediliyor 

Hava faaliyetlerinin birden bire durmu$ olma· 
sının hakiki sebebi ne olabilir? •• 

Radyo gazetesinP. göre Alman oroula- gönderilen Mareşal Şaposiltofun tercU
n başkumandanlığı bugün neşrettiği meyi halini kısaca yazıyoruz: Mareşal, 
f<'vkaJndc tcbJiğdc Kiycf meydan muha- Çarlık zamanında harp okulundan çık
r<'hcsinin tam mu,•affakıyetle neticelen- mış, büyük harpte Albay olmuş. büyük 
mic; olduTru, ''C çevrilmiş olan beş Rus ihtilalde ele kız.ılorduya iltihak etmiştir. 
ordusunun t.amamiylc jmha ediJdiğini Bu zat 938 _ 939 senelerinde Gene) kur
bildirmiştir. m::ıy başkam olmuş ve Sovyct . Alman 

Almanlara göre 50 Rus tümeninin im- harbi başladı!,rı sırada merkez cephesi 
hnsiyle neticclenen bu muharebeden komutanlığını yapmıştır. ~En son vazife
sonra harp yeni bir safhaya girmi.5 de- si de merkez karaı-gfihuıda askeri müsa
mcktir. Dinyeper nehrinin doğusunda virliktir. Stalinin en 1iyade fümat ettiği 
200 kilometre genişliğinde bir saha işgal komutanlardnn olduğu söylcnmekte
cdilmiş ve cephenin merkez kısmında dir. 
da yeni bir muvt.ffaloyet kazanılmış. Alınan hava faaliyetleri devam etmek
bir Alman kıtası Smolensk ile llmen gö- tc olduğu halde, Sovyet hava faaliyetle
Jünün arasındaki bataklık sahayı ge~e- rinde son günlC'l'dc bir durgunluk mlişa
rek Volganın menbalarındıın bir nehirc hede edilmektedir. Bunun sebebi. Al
vannıştır. Almanfarın bu yeni muvaff a-
kıyctleri yani Moskovn istikametinde ye- manJarm çok geni~ olan yeni i§gal sah::ı
ni bir hamle yapmış olmalan Smolensk- sı içinde kalan tayyare meyclanlarmda~ 
de llC"rlemiş olan Ruslann hareketlerini mahrum kalmak, bazı hava kuvvetleri
ihl!ıl etmiş bulunmaktadır. Almanlann. nin yer değiştirme hareketidir. 
cephenin her hangi bir yerinde beliren Yer değiştirme işi, ne kadar lüzumlu 
bir hareketi durdurmak istcyecekJeri c:artlar altında yapılırsa ym.nlsın, bir du
tabiidir. önümüzdeki günler icinde de raklamava sc.-b<>bivet verir. Bununla bc
büyük inkişaflar beklenebilir Bu hare- raber, Sovyet hava kuvvetleri durumu
ketlerin Harkof veya Rostof istikametin- nun, Almanların bu zaferinden sonra ne 
de beklenmesi do~ olacaktır ATman- halde olduğunu seylemek mümkün de
ların şimdiden Harkofa 50 kilometre ~ildir. Yalnız, k::ıvbedilen meydan mu
yak)aşnnş olduktan da bi;dirlliyor. harebesinden sonra. az veva çok bir 

Mareşal Budyeniye yardımcı olarak buhran husule geldiği tabiidir. 
~~~~.l"'J"J".r.r.r.r~~.rJ"..r~J.rJ"-4"'.r~~ 

.Ja ponlar Bir ~ü11 de 

Çin harbına yeni İsti.. Ruslar 118 Alman 
kametler veriyorlar tav yar esi düşürdüler 
~ 

Prens Konoye impara· 
tora izahat verdi.. 

Tokyo, 2 7 (A.A} - Japon impara
toru barvekil prens Konoyeyi ve bahri
ye nazın amiral Loongnvayı kabul et
miştir. 

Dumei ajansı tarafından bildirildiği
ne göre harbiye ve bahriye nazırları 
kendi nezaretlerine ait meseleler hak
kında imparatora izahat vermişlerdir. 

Siyasi mahfillere göre üçlü paktın yıl 
dönümü mÜhasebetiyle beynelmilel va
ziyet ile Çindeki harekat ve Japonya 
ile birleşik Amerika devletleri arasında 
~ münasebetler tetkik edilmiştir. 

Çungking, 27 (A.A) - Japon harp 
gemileri ve tayyareleri Şangçc sahiline 
ihraç hareketini himaye için Çin mevzi
lerini §iddetle bombardıman ediyorlar. 
Çin kıtalan son derece oiddetle mukave
met etmekte ve düşmanın büün ihraç 
harekelerini püskürtmektedirler. 

Şanghay, 27 (A.A) - Japon kuv
vetleri muhtelif istikametlerden .$ang
çeye süratle ilerlemektedirler. Japon 
sözcüsü Japonların Şangçeden 36 kilo
metıe mesafede Kaosbe girdiklerini 
söylemiştir. ____ , __ _ 
Kıbrısta hava 

faaliyeti 
Kıbrısın mtidalaası i~n 
her türlü tedbir almdı... 

Londra, 2 7 (A.A) - Müteaddit İn
giliz gazeteleri Akdenizde İngiliz hava 
kuvvet1erinin kudreti hakkında Lefko
pdan haberler ne§rediyorlar. cTay
min diyor ki: 

Britanya hava .kuvvetlerine mensup 
avcı tayyarelerinl görmek Kıbrısta artık 
günltik bir hôdise olmuştur. Bu tayya
reler ada etrafında devriye dolaprak 
ahatinin maneviyatını kuvvetlendirmek
te ve sonra üslerine dönmektedirler. 

Bundan çok evvel, Kıbns valisi bu
lunan Ronald Stora Süveyş yolunu hi
maye etmek için Kıbnsın mükemmel bir 
hava üssü olduğunu söylemişti. Filhaki
ka bir kaç hafta içinde Kıbrıs İngiliz ha
va kuvvetlerinin bir kalesi haline sokul
muştur. Adada yeniden müteaddit hava 
meydanlan inşa edilmittir. 

Muhabirlerden biri, aon günlerde zi
yaret ettiği adada top, mitralyöz veııai
re harp malzemesinden hepsinin modern 
silahlar olduğunu tesbit etmi<ıtir. Muha
bir bu tetkikler esnasında, Cirit muha
rebesinde alınan derslerden de ~i isti
fade edildiğini görmüştür. ____ , ___ _ 
Rus va ya vapılan yar. 

ciım g1zli tutulu vor 

Londra, 2 7 (A.A) - Taymisin as
keri muhnbiri Rusyadalci askeri vaziye
ti tetkik eden bir makalesinde diyor 
ki: 

Mazide dostlarımıza yardım husu

sundn hiset de~il. teemmülsüzlük gös
terdik. Bugün ise iktidarımızda olan bü
tün imk~nlarla hareket etmekteyiz. 
Rusyarıın ihtiyaçları acıldir ve Rusya 
yardım C'dilmC'ğe ]il.yıktır. 

Oeoyli Tel,,.rnf yazıyor: 
Büvük Britanya tayyareleori ş'mdiden 

.$ovvet cephc,indt>dirler. Tanklar yol
da bulunuyor. Kimse Britanvanın yar
dım projt>lerini diişmana bildirmt>k is
temez. Fakat h"kikat ifşa edilse onu gö
renlerin şüphesiz sözleri kamatacakbr. 

~oskova, 2 7 ( A.A) - Dün ak~m
ki Sovyet tebliği: 

26 eylü]d kıtalarımız bütün cephe 
boyunca düşmanla çarpışmalara devam 
etmişlNdir. 24 eylülde hava kuvvetleri
miz dii~mnnın l 18 tayyarsini tahrip et
mişlerdir. Biz 28 tayyare kaybettik. 

12 nci ve 15 nci Rumen piyade tü
menleri bozguna uğratılmışlardır. Düş
man 2 bin ölü vermiş, yaralı ve esir ola
rak 4 bin kişi kaybetmiştir. Düşmandan 
bir çoğu uzun menzilli olmak üzere 33 
top, 6 tank, 2 bin tüfek, 100 mitralyöz 
15 bin moyn, bir çok d bombası iğti
nam ettik. 

Leningrad cephesinde bir noktada 500 
Alman subayı ve eri öldürülmüştür. Beş 
top, 1 O rnnyn makinesi, 20 kamyon, 
çok miktarda silah ve mühimmat iğti
nam ettik. 

Lond'ra, 27 (A.A) - Royterin Smo-
1ensk mıntakasındaki muhabiri bildiri
yor: 

Burada beni fazla mütehassis eden 
Alman kuvvetlerinin faaliyetinin mah
dut oluşudur. Dünyada hiç bir asker pi
ke hücumlara karşı Rus askeri kadar iyi 
mukavemet etmemiştir. Rus toplannın 
müessirliği bilhassa yük.sek dereceye 
varmı}hr. ____ , ___ _ 

j ovvetler Birliti 

I : i:r Fransayı 

taıııdıiını 

bildirdi 
Londra, 27 (A.A) - Hür Fransız 

tebliği: ı 
Sovyetlerin Londra büyük elçisi Ma

lski general Degole aşağıdaki mektubu 
JÖn dermiş tir: 

Sovyetler birliği hükümeti, hür Fran
'ızların reisi olarak sizi tanıdığını ve 
FTansız topraklarlyle yapılan iş birliği 
hususunda münasebetler tesisine hazır 
oldu~unu size bildiririm. Hükümetim 
hür Fransızlara yard ım ve müzaharet 
.. tme~e hazırdır. 

Müşterek dü1mana karşı zaferi elde 
ettikten &anra Fransanın istiklBl bütün
lüğünün yeniden tesisi hususunda hükü
metimin kat'i azmioi bildirmek iate
rim.> 

---- ---
HmVATi ST ANDA 

Zagrep, 27 ( A.A) - Üniversite rek
törU bundan böyle yahudilerin Hırvat 
üniversitelerine kabul edilemiyeceğ'.ni 
bildirmiştir. 

, ______ _ 
4merikanın s rlô.hlan -
ma pTOl(ramı l ena mı? 

Ame!'il{anm harp il~n 
etme:si im!,an~ızmı$ .. 
Berlin, 27 (A.A) - D. N. B. a.lansı 

Bostandan şu haberi veriyor : Ayandan 
-:-limhuriyetçi Mayn şu beyanatta bulun
muc;tur : 

Amerika Birlec;ik devlctJerl harici bfr 
dü<ımanın tPhdidi altında olmaktan 7.İ
vade iktıc;adi bir folnkct tehrliru altında 
bulunmaktadırlar. Amerika Birle.::;ik 
flevlc>tlcrinin sil;ıhlanma oro~amı fena
dır. Bu programda immılmıvacak dere
cede hatnlar ve :sraflar vardır. 

Mi~ter Mavnın fikrinC' göre BirleslJ, 
Ameriknnın haro ilfın etmesi imldinsız
clır ve bitaraflık kanununun ilgasına 
kongre mAni olacaktır. 

YENi ASJR 

sn ASI VAZIYE2' 

Fransa Italya
dan nefret mi 

ediyor? 

Fransanın horbın ne· 
ticesinden bazı ümit

leri mi v:ırdır? 

Japonya her $eye rağ· 
men mihve~in bir ortağı 

kalacakmıs •.• 
Radyo gazetesine göre Rus - Atman 

hakkında Bcrlinden verilen malumat, 
Alınanların h1iha harbine devam etmek
te olduklnrıdır ve kısa bir müddet sonra 
harekatta yeni, yeni inkişaflar beklen· 
ınektcdir. Alınan komutanlığının son 
fevka15de tebJiği vaziyeti bir derece da
ha aydınlatmaktadır. 

Lcningrad cephesinde çok mühim ve 
kanlı çarpışmalar oluyor. Rus kdynak
ları Alman?ann kütle halinde hücumlar 
yap!.ıklnnnı ve Rusların da bunları biç
w~=ni ve Almanların hilcum sahasında 
bin!erce ölü bırakarak çckilmeğe mec
bur kaldık;arını bildirmektedir. 

lneiliz 
•••••••••••••••••• 

Tayyareler 
•••••••••••••••••••••••••••••• 

Dünk_erk açıklarında 
6 gemiye taarruz 

ettiler 

Bedin, 2 7 (A.A) - 26 • 2 7 eylül 
gecesi Almanyanın ıimali garbi sahili 
üzerinde lngiliz bomba tayyareleri uç
muştur. 

Şimdiye kadar alınan malumata göre 
tayyarelerin bir knç yere atmı§ olduk
ları yangın ve infilak bombalan hiç bir 
zarar ynpmamı;ıtır. 

Londn;ı, 2 7 (A.A) - Dün öğleden 
sonra nvoı servisine mensup tayyareleri
miz Dünkerek açıklarında dü~mnnın 
dört mayn gemisiyle iki tayyare daH 
gemisine hücum etmişlerdir. Tayyare 
dafi gemilerinin her ikisi de hasara uğ
ramı§ ve iki mayn gemisi ate§ almıştır. 
Taarruz devriye vazifesi göre diğer av
ı1acr Şerburg açıklannda düşmanın kü
çük bir devriye ge!misini batırmışlardır. 
Hiç bir lngil.iz tayyaresi kayıp değiJdir. 

-------
Mayron Tayl.or 

Londraya hiç bir sulh 
teklifi getirmedi 

Bctltıktrıki Sovyet donanmacnmn si
yasi amiri Lebedofun irat ettiği nutuk 
Almanların Sovyet harp gemilerine kar
şı iddia ett:kleri muvaffakıyetleri tekzip 
etmekte ve Ösel adasına çıkan 15 bin --<>--
Almanın imha edildiğini bildirmektedir. Londra, 27 (AA) - Amerikanın Va-

İz.vestiya gazetesi de Rumen ve Al- tikan nezdindeki mümessili Meyron 
manların Odesada son hücumlarda elli Taylor dün Lizbondan tayyare ile bu
bin asker kaybettiklerini ve bunun için raya gelmiştir. 
böltik ve tabur gibi ufak cüzütamlarla Tay1orun Lizbondan doğrudan doğ
hücum tabiyesini takibe mecbur kaldık- ruya Amerikaya gideceği haber verildı
larını bildinncktedir. ği için mumaUeyhin Londraya gelme-

İngilizler de, Almanların ind:rmei,ie si diplomatik m::ıhfillerde çok büyük 
b:ışladıklnn paraşütçülerin bir bölüğü- bir hayret uyandırmıştır. 
nün muvaffakıyetle püskürtüldüğünü Londra, 27 (A.A) - •Deyli Telgraf• 
haber vermektedirler. gazetesinin siynsi muharriri Meyron 

Uzak şarkta Janonlann Şang - Şaya Tnylorun Londra ziyareti hakkın~a 
250 kilometre yaklastıklan ve vaziyetin şunları yazıyor : •. 
de nazik olduğu söylenmektedir.. Çun- .. B. Meyron Taylor ~ndr~ya r~ısı
king hükilmeti de vaziyetteki bu neza- c~mhur 1:lu~velt.tcn ?ldıı;"l talimat uzc
keti Wraf etmektedir. Jnpanlann bu ye- rme gelnüştır. Mumaılc:yh R?madan ay
ni ilerleyisleri İnı?ilterenin uz.ak ~arkta- ı:~n;.azd~n. evvel Papa ıle bır kaç defa 
ki hummali hPzırlıklarını izah eder. goruşmuşt.ür. ~· Meyı·on. Ta~lorun har-

Üclü paktın yı1dönümü münasebetiy- b~ ~arşı y~crıka~ı~ vazıyetı hakkında 
le Alman matbuatı hnr::ırctli neşryatta gonıscccgı zanncdılıyor. . 
bulunmaktadır. Alman ~azetelerine gö- . B:y~ey:on Tay~oru~ Vatıkandan ~e
re Alman _ $ovyet h::ırbinin :::onunda t~rdıgı ı~tıbal~r~ bı7.za . B. Eden ve Cor
Akdeniz tekrar b'.r Avrupa denizi ola- çile bil~ır~!sın~n B. Ruzvel~ tara~ından 
caktır Üçlü paktın hedefi ancak sulh- arzu ed:ldıgı aşıkardır. Bu zıyaretin her 
tur. · han~i br sul~ müzake.:es.iyle. ~]~ası ?1-

İtalvan matbuatı da kapitalizmin im- ma.dı&'lnı kat iyetlc so~liyebılırım. Bır
ha edilcce~ini ve Ül'lil paktın hi~ bir mil- le~ık Amerlk~ devletlennde tnkriben 2\l 
Jetin varlığına kasdı olmadığını söyle- mılyon katolik bulunuyor. Bu sebeple-
mektedir dir ki miittefiklere yardım taahhüdüne 

' g:rişen Birleşik Amerika Papalığın bu 
Japon matbuntı, Japonvnmn, ne olur- hususta daha sarih bir vaziyet almasıru 

sn olsun mihverin ortağı ka1aeağım yaz- arzu etmektedir. 
maktadır 

Berlin s!yas1 mahfillerine j?Öl'e pek 
yakında Uclü pakta bir devlet daha j}tj .. 
hak edecektir. 

İtalyan gazetelerinde Fransa aleyhi
ne nesriyat coğalmış ve siddetlenmistir. 
Curnale Ditalya gazetesi Fransa aleyhi
ne yazdığı bir yazıda ezcümle şunlaTı 
söylE>mektcdir: 

•Gecen seneki ~ukuttan sonra, mare
şal Peten!n idaresi altında Fransanın 
yeni bir hayata ablaca~ sanılmıştı. Hal
buki Fransa mutat kücilk entrikalara 
sadık kalmıştır. Bu suretle Almanya ile 
iş birlij!i suya düşmilştür. Hakikat .,u
dur ki Vişi hükUmeti iki yüzlü bir siya
set takip etmektedir. 

•Fransa şöyle di\şünüyor : Harp he
nüz bitmemistir; İngiltere çok kuvvet
lidir, Amerika harbe girecektir; Rus 
mukavemeti de mi.ihimdir. Almanlara 
karşı dostluk gösterir gibi olalım, İngil
tereye karşı hafif düşmanlıklar göste
relim .. 

•$imdi hiç tereddüt etmeden diyeb!
liriz ki, Fransızlar bizden nefret edi
vorlar. Bunun için İtalyanların bu ha
kikati şimdiden görmeleri ve anlamaları 
lazımdır.• 

Suriye gazeteler:nin verdiği haberle
re göre Seyh İdrisülsünufil Kudüse var
mıştır. Ve Filistin hilkümetinin misafi
ridir. Bu misafirlikten istifade ederek 
Aman emirl Abdüllahı ve orada bulu
nan hemşerilerini görmek için Suriye ve 
Lübnana gidecektir. 

Fransa hükümeti general Dentzin 
bundan sonra da Suriye fevkalAde ko
miseri unvanını muhafaza etmesine ka
rar vermiştir. Bu. Fran!mnın Suriye ve 
Lübnan üzer:nde iddialanna halli de
vam ve ısrannı gösteren bir hndisedir .. 

Berlinden bildirildii!ine göre. İran hü
kümetinin Alman elciliğini kanatmacıı 
Uzcrine, Almnnya da İranın elçil:k ve 
konsolo~luklannı kapatma~a karar ver
miş ve İran elci ve konsoloslariyle me
murlarına l O gün icinde Almanyayı ter
ketmeleri lüzumunu bildirmiştir. 

Roma Tadyosuna göre Çunking hUkü· 
meli Moskovadn toplanacak olan konf e
ransa istiraktl'!n kaçınmaktadır. 

Ruzveltin papa nezd=n~cki hnsusj 
miime~li tnister Taylorun İngiltere~·c 
ıtitmiş olmasının bir sulh araCJ11ğ1 ile 
alakası olmadığını İngiliz gazeteleri yaz
maktadır. 

l ~ ·,...'E~. F

~R"" A pı;E" r. ıo:! •• 
Londra. 27 (A.A) - İn~ilterenin Sı-

yam el<>ki B. Krosoi Banqokttan Sin"a· 
oura vdm=c:: ve biivük BritanvE'ntn uz.-ı'k 
sark fevk~lfıde murahhası Daf Kupcrlc 
göriismlistUr. 

Cunnkingteki İngiliz biiviilr elçisi de 
Singapura gelmiştir. 

-------
5i yam j ngıltereden 
yardım göreceğin 

den emin 

S!ngapur, 27 (A.A) - Bir muhabir 
yazıyor : Siyam kendisini Japonyaya 
yedirmek niyetinde değildir. Siyam İn
giltere ve Amerikanın kendisine doğru
dan doğruya yardım edeceklerine kani
dir. S:yarnın tecavüze karşı müdafaa 
karannda olduğu aşikArdır. İngiltere
nin bu memleketin müdafaasını takvi
ye için modern tayyareler göndereceği
ni İngilizler de Siyamlılar da biliyorlar. 

Siyam hükümeti Malezva ordusunun 
mlitemad:yen artmakta olduğunu mem
nuniyetle görmekte ve bu ordunun Ja
ponyanın maksatlarına mnni olacağını 
ümit etmektedir. ____ , __ _ 

Londra, 27 (A.A) - Hava nezare
tinin tebliği: 

Havanın fenalığına rağmen bomba 
tayyarelerimiz garbi Almanyada Ko
lonyaya ve diğer hedeflere hücum et
mişlerdir. Kale ve Dünkerek doklan 
bombardıman edilmiştir. Bir lngiliz 
tayvarcsi Üssüne dönmemiştir. 

Dün gece Büyük Britanya üzerinde 
düşmanın hava faaliyeti az olmuştur. 
Bir kaç yere b omba atılmıştır. Bir kaç 
ev ha1&ra uğramı§tır. Az miktarda ya
rah vardır. 

---- - - -
İT AL YAN TEBLit.t 

Roma, 27 (A.A) - İtalyan başkuman
lığının tebliği : Ş!mali Alrikada Sollum 
cephesinde cereyan eden harekat esna
sında Alman teşekkülleri bir mikdar 
esir almışlar ve nakliye vasıtaları iğti
nam etmişlerdir. 
Düşman tayyareleri Trablusgarp, Bin· 

gazi ve Palermo üzerine hava hücumla
rı yapmışlardır. Bir düşman tayyares1 

düşürülmüş, bir diğeri de hatlarımız ge
risine 7.oraki iniş yapmıstır. Bu tayya
renin mürrcttebatı esir edilqıiştir. ----

GENERAL VA VEL 
Ta r2·na f?idiyol!' •• 
Londra, 27 ( A.A) - <ienoral Vavc

lin Hindistana giderken Tahrandan geç· 
mek nivcti oldtıb'U bildirilmektedir. Ge
ner::ı! Tahranda pek tabii olarak Sovv<-l 
kumandanlıg1 ile alınması !cap ed0~. 
nıii~r:~Pk bütün mildafoa tcdirlerini gö
dise<.·d. +ir. 

Hindic:tandan geleCC'k tanklann ve kı
talann İran dcmiryolundan geçecekl,,:ri 
hakkın!laki haberlerin yanlı.s ve asılsn 
oJdujiu bildirilmektedir. 

Türk hududunda 
-------------a*x:-----------

A l manya D J D Tahran elçi 
Istanbul yolunda • 

Si 
Erzurum, 2 7 (A.A) - Almanyanm den aynlmı~lardır. 

Tahran büyük elçisiyle aralarında büyük 
elçilik erkanı da bulunan Alman tebaa- Erzurum, 27 (A.A) - M 
aın~an 474 .ki~ilik bir gurt1p cuma ge- Tahran maslahatgüzari elçilik 
ce~ı geç vakıt otomobillerle buraya gel- lanndan üç .ki§iyle otomobillerle 
mışler ve bir müddet lstirahattan sonra ya gelmişlerdir. Macar heyeti 
İstanbula gitmek üzere tr.enle ~chrimiz- treniyle lstanbula hareket etmiıtlt• 
ıı:.~~~~~.,J"~..o--~~~.oııc:ıc:ooıocoııc:~ıoc)C·:o,::.ocx.c'°'r::ıor::ıo"°llll"'" 

Ankara Lik n..açlarında Genel 
Birliği ve Harb~ye ~alip ~eldil 

Ankara, 27 (Telefonla) - Bugiln 19 AnkaragücU arasında yapıhn.ışU;l'ı 
mayıs stadında Lik maçlarına devam ler Birliği bu maçı bire karşı ild 
t:dilrni.ştir. kazanmıştır. Harbiye takımı da , 

İil< karşılaşma, oldukça büyük bir ka- sporu çok faik bir oyundan aonts 4 
labalık huzurunda Gen~ler birliğiyle mağlöp etmiştir. 
r.r/.r.r.q.r.~ ::.~..r.,,..JO"".rJ..r~~"-~::ol:.O:t0r::ıoı::ıoı::ıoOO~ 

R_ ak·neye Knoks bitaraf ,,,, 

V •ı•k kanunu ale yhinJI 
erı 1 en -BAŞTARAFJ 1 İNCi SAHİ~ 

masa&Kt!R ı 11 • sahili boyunca cenubi Amerika y 

Lellı•fiaracJ mu••. bir kısmını himaye etmektedir. BIJJI °" beraber şarki Hindistan ve A vust 
ticaretini himaye için daha başka 

dafı·lerı· ·Alman- de ihtiyacımız vardll'.> 
Knoks bitaraflık kanununun al 

1 • t t J de bulunmuş ve demiştir ki: 
arı ~erJ a 1 ar.. «Bu kanun siyaseti heyeti um 

---"""··--·-Odesada vaziyet 
değışmemiştir .• 

si itibariyle muvaffak ol 
Çünkü bu dUnyada gemileriıni.ılO 
nuıllarımızm himayesinden çok 
mühim şeyler olduğunu idrak 
Bugünkü harbin neticesine ))ağb 

Londra, 27 (A.A) - Bu sabah erken- azzaın meseleleri artan bir ~-uur ile 
den Sovyet cephes:nden gelen telgrafla- rik bulunuyoruz. Yanm k" 
ra göre Lcningrad müdafileri yüzlere-:! başlıca vazifeyi üzerine almağa .,, 
bomba ve avcı t:: vvareleriniıı müzahe- nizlerin hürriyetini her türlil 1eC' 
retiyle müteadd t · · •rdn Alınan Ol'- karşı korumağa hazırız.> 
dularını gcıi < .r. Manmafih Nevyork, 27 (A.A) - Ayan<Jaıı 
dün geceki Sovyct sadece biltün Ke11an tarafından bitaraflık kanU11 
cephede dUşmanla muharebeler cereyan ilgası hakkmda verilen takririn )coll 
etti~" bilclirmekted:r. de miizakcresi e.mnsında çetin bir fil 

Çcı ..ı•1,l·::ı günü tebliğde 118 Alınan deleye intizar edilmektedir. Ma 
tayyare n düşürülmüş olduğunun bil- bizzat infirat.çılar bile kongrenin ~ 
dirilmesi l'f'phen'(n anahtar mesabesinde de bu projeyi tasvip edeceğini ka 
olan nokta1rrrındaki Sovyet mukavemc- mektedirler. 
tini kırmak için kara kuvvetleri tara- En mutaassıp ir.ıfiratçılardan bifl 
fından sarfodilen gayretlere Alınan ha· ~.eeler diln Sanf:nns.iskoda bir JI 
va kuvvetlerinin ne derece artan bir soyleyerek demiştir ki: 
nisbette yardım ettiğini göstermektcd:r. . cY~pılacak tazyik neticesinde 

Leningradın cenubunda Sovyet ordu- nın bıtarafiık kamınunun ilgası t 
su hala Volkhof ırmağının doğu sahilini kabul veya t.'ldil edeceğini zan_ 
elinde bulundurmaktadır. ru~. Fakat pro_ie ~zli celsede nı~ 

Ukraynada cereyan eden muharebe- edılır veya mılletın reyine bJJ'll 
lerde Budyeni ordusu ku~etlerindeıı teklif in şiddetle reddedileceği Jll 
500 bin kişilik bir kısmının Kiyef do· kakt~.n . Jı• 
i:'llsundak! imha meydan muharebesin- Muteakıben Sovvet - Alınan . 
de bertaraf edildiği Almanlar tarafından ~en bahseden Keeler şunlan 5ÖY 
iddia edllmesine rağmen düşmana şid- tir: . afJ~ 
detle mukabele etmektedir «Şahsen zannediyorum ki Alın bl 
Odesanın vaziyeti kesif bombardı- ~usya, her ikisi de, tamamiyJe 

manlara raWnen değişmemiştir. Sovyet bır hale g~linceye kadar harbe dJS 
kaynaklan Perekop berzahından Kın- edeceklerdir. ~~~ak bundan son1' 
ma karşı yapılan hücum bahis mevzuu sulha kavuşabiliriz.> 
ederek vaziyete tamam!yle hakim olclu· -
ğunu Sovyetler Alman başkumandanlı
ğı namına beyanatta bulurunağa mezun 
~siyetln loş aylan için Ruslara yapı· 
lacak tazyikin azalmıyaca~ını söyleme· 
sinden anla!inldığına göre Bertin kış se
ferine şimdiden razı oluşa benziyor. 

Ukravnada 
Yai?murlar 
taşladı •• 

--•Ncwuw-

Yağmurların muhare. 
belere müeısir olacatı 

tahm in olunuyor 
Londra, 27 (A.A) - Rus cephesinde 

cereyan eden çetin muharebelerin ink!
şafı hakkında salahiyetli mahfilJerde 
henüz mufassal malfunat alınamamıştır. 
Maamafih Sovyetlerin Ösel adasının en 
aşağı bir kısmını elan muhafaza etmek
te oldukları malömdur. 

lngiliz avcıla~~ 
• BAŞTARAFI ı 1Nct sAJIJF~ 

düşürmüşlerdir. 
Londra, 27 (A.A) - İş nazırı. 

söylediği bir nutUkta deınişt!r ~.~ 
Büyük Britanya Rusyaya yaru'"", 

mek için kendi istihsalAtından 
uretiyle fedakarlıklarda buluna 

Bunu yapabilmek için de ist~_,w 
gelecek alb ay veya on iki ay içİJ ...... 
sif bir seviyede tutulması 
Kendi istihsalatımızdan ayırmak 
için çok zordur. Fakat bile bi]e . 
ğimiz taahhiltleri tıııtmak ve ~ti 
ğimiz siyaseti gerçekleştirmek ~ 
dakiırlıklarda bulunmamız zarUT .... ..G 

Londra, 27 (A.A) - Mosko~_ıti 
su Sovyet Baltık filosu siyasi ~ 
hedehin Lcningradda radyoda 
ği bir nutku vermiştir. : 

Lehedeh bu nutukta elemiştir )l 
Marat ve ilkteşrin adındaki ·d' 

zırhlıları düşman kuvvetlerine el 
yiat verdirmekte devam ediyor· 

Hnngö, Ösel ve Dagö iyi daY 
dırlar. Ösele çıkan on beş biJl 
imha edilmiştir. 

Diğer taraftan Kınına karşı taarruz -
devam etmekteyse de Almanların para- İSPANYADA 
şütçü~~r kull~dı~ları haberi Londrada Madrid, 27 (A.A) _ Nazırlat.., 
teeyyut etmemıştir. Ukraynada bu mev- general Frankonun riyaseti alt~ 
si~de mutat olınad~ğı . halde yağmur toplantı yapmıştır. Bu topJant.ıdB 
!.a~ıştır. ~u . vazıye~n m~are~ler bahalıJığı meselesine bir çare 
u~«;t'ınde mu~.r olacagı tahmın edıle- ve endüstri için bir J11illİ müe~ 
bılır. rulmasına karar verilmiştir. 

"'.r/"1"''7'...rr.r.r.r~.rJ"'..r..rJ"'-C 

Soyvetl~rı·n Ru- ve esir olarak ta dl;irt bine y~ 
_ '"'- kaybetmişlerdir. Ilk haber! 

3 
ti 

Sovyct kıt.alan muhtelif capta 3 t1' 

mE nıerden 1• atı• bunların arasında b!r Ç9k uzuno t11' 
~ • li top altı tank 2000 tiifcnk l~I< ti! 

etti. klerı· yöz 3!) mnyn rıJeti 130 oton:ıatı \( ' nam 4000 obüs 15 bin mayn fışeJl ı:I 
bombaJariyle dolu çok mikdnr~,1'1 

harn malzeme§~ iğtinam etmişlerdir. Leningrad ıı 
14 .a: rındaki bir bölgede 500 .Alına z;fı11 

Moskova, 27 ( A.A) - DUn geceki ve askeri çetin muharebelerde 
Sovyet tebliği 26 eylülde kıtalarımız tür. :ıO 
bütün cephe. boyunca dü~anla çarpış- Sovvet b!rJiklcri bes toP !!İl 
mışlardır .. 24 eylülde 118 düşman tay- lUC'ti 20 kamvon çok mikdllrda ı,'etı 
yarcsi düşürülmüştür. 29 Sovyct tayya- cephane 1ahrln etmiı:lE>rdir. CeP,ıt 
resi kayıptır. 13 üncU ve 15 inci Rumen ~er bir bölgesinde 30 tnnlc ; ti 
piyade tümenleri bozguna uğratıldığı top ve cok mik&rda mitraly_.~ 
zaman Rumen ler i1ü olarak 2000 yaralı matik tUfenk iğtinam edilın=::ı--


