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Soı>yet kunıanda heyeti bir manevrada harekatı takip ediyor 

~ l 
1 

• 

Macarı~r ve Finler de 
r us1arıa ha~ba başladı 

Bir ekspres mitralyöz 
atef ine tutuldu 

Sovvet-Alman 
ı-:arbı 

Boğazlar hakkında 
bir Sov yet tek~ibi 1 

--<>----
20 lıişi öldü, 40 lılşl yara• 
landı 11e fe111ıaıade 11a· 

irim lla.sarıar 11ıılıua 
---o----

AllrUpadalıi ateşi tah
minlerin üstünde uzat
ması çolı muhtemeldir ••• 

--<>--
• Sovyet - Alman harbmın <ihan umu
mi eCkurında yarattığı heyecan her gün 
biraz daha kuvvetlenınekte, mücadele
nin neticeleri Uzerinde beslenen merak 
ta o nisbette artmaktadır. 

Sovyetlere 2'Öre 
ortada iftira

dan başka 
birşey yok 

Her kesin kafasında beliren sual ~o-
dur : ·Safcihlyeffar SoPyet 

- Acaba Sovyetler mukavemet ede- malıamıa ... Boğazlar 
bilecekler mi? Almanlar daha evvelki 
cephelerde elde cttikl..-ri zaferleri bura- üzerinde iddialarda 
.ıa da tekrarlıyabilecekler mi? IJulunmadılılarını 

Bu umumi merakın sebebi de netice- Ö f" f 
!erinin cihansümul kıymet ve ehemmi- s y ıyor ar .. 
yet ta~ımasmdadır. Çünkü Sovyet • Al- Moskova 27 (A.A) - Tas ajansı teb-
ınan harbı tarihin kaydehnedil(i bir bo· liğ ediyor: Sovyetler birliğinin g(lya Ka
l'usnıadır. Bunun neticeleri de boğuş- radeniz ve Çanakkale boğazlan üz~rin
ınanın a•.amctiyle mütenasiı> olacakhr. de iddiaları olduğu ve g(lya Bulgansta-

Bu.,.;;n Alman taarrUZUJJun yedinci nı istila niyetini beslediği hakkında Bit-
~- ' bl'"J ler tarafından sırf krndi hareketinin rflnündeyiz. Altı günlük rcsıru te ıg er. h d 

ıien eıkanlabilen maliımat ile bazı tah- doğruluğunu ispat maksadiyle ve A i
minler yapmak mümkün değildir. selerden sonra yapılan yanlış ve tahrif 

Alman tebliğleri plan dahilinde hare· edici isnatlar Molotofun 22 Haziran nut
k&tnı lnkisal eylemekte oldulunu. ya· kiyle tekzip edildiği halde bazı Türk 
lmıda mühim muvaf!almetlerin bildiı:i- gazeteleri IDtleria So etler birli i 

f ed. aleyhindeki bu i!tlrasııu iktibas ederek 
)eceğini kayıtla ikti a ıyor. . l~h · So ı 

So t tebliğleri ;.., bütün cepheler· neşretmişlerdır. Sa ıyet~a~ • vye 
\le y::lan btiytik taarruzların püski";- maka~la':'nda Sov:ı:etler bırlı~ınln ge
tlildil~U memi Alman ilerlemelerı- rck Türkıyeden bogazlar hakkında, ge-
nlıı ağır Z:.y1ata mal edildiği bildiri!- - SONTT 2 r; c; <\ Vl'" .. nA 
melde, Sovyet tayyarelerinin gcnis faa
liyeti ilave olunmaktadır. • . 

Milyonlar"' askerin (llrpıslıgı geruş 
eepheler üzerinde bir kaç yüz kilomet
relik ilerleme ve ıerileme Sovyct ara
ıı:lsinin vaziyeti de nazara alınmak lıny
clivle büyük bir kıymet ifade ehncz. 

geldL 
Budapeşte 27 (A.A) - Bu sabah sa

at 10,20 de resınen bildirildiğine göre 
Sovyet hava kuvvetlerinin beynelmilel 
hukuka tamamiyle muhalif olarak Ma
caristana mükerrer hücumları netire
sinde Macaristan kendisini Sovyetler 
birliğiyle harp halinde telilkld etmekte
dir. 

* HAR.HA SEBEP OLAN 
BOMBARDIMANLAR 
Budapeste 27 (A.A) - Perşembe gü

nü saat 12 de Sovyel tayyareleri tara
fından Koşa üzerine bir akın yaoılnuş
tır. Bu taarruz neticesinde bir çok bina
lar yıkılmı.,<rtır. Sivil halktan beş kisi öl
müştür. Bir çok yaralı vardır. Saat 
17,30 da Sovyet tayyareleri bu taarruzu 
tekrarlamışlarsa da dafi baıaryalarımız 
tar,fından tardedilmislerdir. 
Budapeşte 27 (A.A) - Koşaya karşı 

yapılan Sovyet hava hücumu neticesin
de 20 ki~i ölmüş ve 18 i a-ır olmak üze
re 40 klşi yaralanmışhr. Atılan 25 bom
ba fevkalilde vahim basan mucip ol
mustur. 

BtR TREN ATESE TUTULDU 
Budapeşle 27 (A:A) - D.N.B. Per

ş2m~ ~ün" at 12 y, do !Sıı'< ·c.t 
tayyareJ,.r:i yere sürünürcrsine alçakt!ln 
uçarak Rohor civarında Koeres - Me
zor _ Budaı:ıeşte ek<prt'sine hUcum et
mişler ve treni mitralyöz ateşine tut-

- SONU 2 ci SAYFADA -

Alman ırıotörlü Jcıtalan bir hedefe doğru ilerlerken 

Al MAi RESW. İ TEBllGI 

Mühim ve kat'i 
nıuvaffakıvet

ler elde edildi 
--<>-

ulfarptan e11.,eı So11yet 
orduları merlıezi AP· 
rupaya lıarşı hücuma 

hazırlanıyordu» 
Berlin, 2 7 (AA) - Alman başku

mandanlığı bugünkü tebliğinde prk 
harekatı hakkında ıöyle diyor: Hareka
tın ilk beş günü, harp başlamadan evvel 
Sovyet ordulannın merkez! Avnıpaya 
karşı bir hücuma geçmek üzere olduk
larını isbat etmiştir. Lemberg ve Balşor 
havaU.inde Sovyet araziainin garba doğ
ru ileri bir çıkıntı teşkil ettiği ve bu iti· 
harla ileri hareketine çok mÜ8aİt olup 
müdafaaya bilakis pek az elverişli bu
lunduğu kısımlarında kuvvetli Sovyet 
~ıtalanmn 'talı itlerine tesadüf edilmit
rir. o (leT'aft d•hilinde prpqq:n•. Hk htt
dut muharebelerinden itibaren Sovyet 
ordusunun en mühim kl91mlariyle vuku 
bulmuş ve ıimd!ye kadar bütün cephe
lerde mühim ve kat'i muvaffakıvetler 
elde edilmiştir. Bunlar pek yolunda bil
dirilecektir. 

Akdenizde Re
fah vapurumu
zu batıran kim? 

SOVYET HAR~ TEBLIGI 

Minsk ve Loçta 
kanlı JL.uhare
beler oluyor 

Bil' Rumen şellrl pam· 
yor, Biilıreş bombalan· 

dı, ha.,adan aslıer 
naıııı alıim bıralııldı 
Moskova, 27 (A.A) - Kızılordunun 

tebliği : Bugün Minsk bölgesinde bü
yük düşman tank cüzütamlariyle kuv
vetlerimiz kanlı muharebelere g'rişmiş
lerdir. Muharebe devam etmektedir. 
Loc; istikametinde tanklarla bütün gün 
yapılan çarpışmalar lehimize inkişaf et
miştir. 

CENUPTA 
Çemoti istikıımetinde Prut nehrini 

gc-çmek isti yen d üşmanm Kınlorduya 
tevcih ettiı;'i hiicwnlar muvaffakıyetle 
tardedilmiştir. 
B_,..J,ıia b!llgetn<Je Jutilarınm: hu

dut boyunca mevzilerini sıkı sıkıya mu
hafaza etmektedirler. Almanların ve Ru
menlerin yaptığı hücumlar pilskürtül
mil.'ltiir. Kolemenden ileri harekete te
şebbüs eden düşman kuvvetleri nehrin 
cenuo sahiline tardedilınistir. 
PETROL MINTAKALARINA JICCUM 

HavR kuvvetlerimiz Bükreş, Roman
yanın petrol mıntakasının merkezi olan 
Ploesti ve Karadeniz ilzerinde Kösten
ce şehirlerini bombardıman etm'1şlerdir. 
Ploesti petrol mıntakası alevler içinde
dir. 
FİNLANDİYA VE BALTIKTA 
Finlandiya hududunda kara kuvvet

leri arasında perşembe günü muharebe 

1spanga sovpetıere kar
şı asker nönderigor 

• 

er 

8ir çok fehirlerde nii· 
mayif yapılıyor 

Yaşcuın Franlıo, yaşa
sın Bitler, yaşa.sın 

Mussoffnf diye 
llağr1Şayorlar-

Madrid, 27 (A.A) - İspanya nımıt 
gayri muharipliJı: vaziyetini terketınek
slzio Alman ordusu yanında R~a 
karşı harp etmek üzere bir seferi knv· 
vet ıöndermeğe karar vermiştir. 

Parti umumi kAtibi ve devlet nazırı 
]07.e Luiıı .Are1.0 tarafından Falanjın 
bütün ~a teşki!Atı şeflerine bu husu.<
ta gönderilerı bir tamioı gece yarısından 
90Dra bir buçukta neşredilmiştir. 

SEDİRLERDE NÜMAYİŞLER 
Madrid, 27 (A.A) - Dün de muhte

lif şehirlerde Soyyetler aleyhinde niJ'ma.. 
yişler yapılmıştır. Nümayişı;iler ellerin
de yaşasın Franko, yaşasın Hitler, yaşa
sın Mus.'°lini ve kahrolsun komiln.iznı 
ibareleri yazılı bayraklar olduğu halde 
sokn'klar0a dl'll;tcmıtc;larrltr 

İki taraf bir zafer iddiasında buluna
bilmek için bu kuvvetlerin mühimrc kı
ınmlarını parçalamak, mühim. mikdar
da kuvvetleri esir almak veya imha ey
lemek yoluyle harp harici kılmak mec-

cereyan etmemiştir. Baltık denizinde General Franko 
- ::50.:\l. ~ cı S.'\Yri\DA - ~ "'" ""',.,,..._ "' , 

bnriyeöndedir. .. . 
İki taraf ta şimdiye kadar boyle bır 

ınuvaffakıyct kaydına muvaffak ~lama
nnştır. Ordu kuvvetlerine ve vazıye~e
rine göre tahminlerde bulunmak ta guç-

tUr. . . b' ku Zira, Alman ordularının ezıcı ır v-
vet olduğunu biliyoruz. Geçen sene 
Fransada, son aylarda Balkanlarda elde 
ettikleri muvaffakıyetler meydandadır. 

l'tfotörize kıtaları, hava {ilnlannın üs
tunlü~<Ü disiplin kuvveti, sevk ve idare 
kudreti 'hakkında bir çok bildiklerimiz 
ve söyliyeceklerimiz vardır. 

Liıkin So•;et ordu lan hakkın~ maa
lesef pek bilgimiz yoktur. Malumumuz 
olan noktalar .unlardır. 

~ı 

lngiHzlPre göre vapuru
muz mlhller tarafından 

batırılmqtır .. 
Londra, 27 (A.A) - Royter ajansının 

dinlomatik muharriri yazıyor : 
İngilterenin Anltara bUytik elçisi ha· 

riciye nezaretinden aldığı talimat üze
rine Türk (Refah) vapurunun mihver 
tarafından hayıdyetsizce batırılmasın
dan ve bunun sebep olduğu kıymetli 
"'n kayıplarından dolayı İiıgiltere hü
kümetinin bilyök teessürlerini ve derin 
ııempatislııi Türk hülıüm.eöne bildire
cektir. 

l
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Sovyetler adet itiba~yle Alman o~
\lulanna iistün bir ~dara çıkarılabı· 
lir Motör ltuvvctlerı Almanyanın du
nu'nda dei(ildir. Paras~tç~l~k. ve hava
cılık Sovyetlerde çok ılendır. Sovyetl~r 

.. bl wenıs ••••••••••• 
yıllardan beri bütun meı_ı a annı ~ · § klı ral Hü~ E 
lıarp sanayii vücuda (etr~cğe ve. or
dularuu hanrlamal!;a tahsıs eylenuşler-

clir. Jd . tt'kl . ü" Bımunla beraber e e e ı er~ ?e ce-
le • ne oldu~"'· hava kuvvetlennın mo-
rın "kk bl el tayyarelerden mure ep u unup 

benıl madıg:ı· , ve nihnvet sevk ve idare 
u un .... d'' 

kudretleri mtthıılumuz ur. 
B"yük ordular idaresinde sevk ve ida

reni~ mühim bir ~olü olduğu gizlene-
miven bir hakikattir.. .. .. . 

V So~·el orduları bu~nlm vazıyet-

le h~ b'ır. ha~ sahasındo tecrübe geçir-
ır • ~ • d - ·ıd· mis. imtihan vcrmı~ egı ır. 

Bu itibarla elde mevcut malfun!'ta 
m"'•ieniden tahminlerde bulunmak nn
ı.:.; • .,dır. Muhaklınk olaı_ı ci~et şudur 
ki Almanlar cihan umumı efkarına alıs; 
tırdıkları sekilde seri muvaffakıyetlerı 
bildiren ze!;mi teblii(ler vemıeğe muvaf-
fak olamamıslardır. . 

Bu vaziyet kat'iyen m~vaffakıyetsı~
lik manasına ırelemez. Lakin !".ovy~tlerın 
ı-afil avlanmndıklarma ve çetın bır m1~
kavemet ııösterdiklerine delQlet edebı
lir. Sovyetlerin böyle bir taarrı~zu _bek
ledikleri ve ona ıı:öre harbm yırını ay
lık tecrübelerini de nazara alarak hazır
landıkları anlasılrnaltt:ıdır. 

Henlb ~ışmalar Sovyetlerin P~ 
- SONU 2 ei SAYFADA -

Berlinin Türki
ye vasıtasile 
sulh teklif et

ti~i yalan 
Anadolu ajansı 11e Al• 
manıar şawi.eyı tefızip 

ettifer-
Londra, 27 (A.A) - Royter ajansı 

bildiriyor : 
Ankaradan öğrenildiğine ıı:öre, Türlri· 

ye hariciye vekili B. Sükrü Saracoğlu 
Alman büyük elçisi B. Fon Papen tara· 
fından yapılan ve 1ngiltere ile Amerika 
Birleşik devletlerirıi alakadar eden tek
lilleri İngilterenin Ankara büyük elçi
sine bildinniştir. 

Saracoğlu bu teklifleri B. Bitlerin 
Sovyetler birliğine hücumunu takip 
eden pazartesi glinii İngiliz büyük el· 

- SONU 2 rl SAYFADA -

Almanlar Sov
yet limanlannı 

harap ettik 
diyorlar 

--0---

D. H. B. ajansına göre 
so.,yet ordusunun IJii• 

tün ia.se yoırarı ııuııanı· 
ramciz hale ~etirifdl.. 
Berlin 27 (A.A) - D.N.B. Alman ha

va kuvvetleriyle iş birliği yapmakta 
olan Rumen tayyareleri Karadenizin şi
malinde en mühim Soyyet harp liman
lannı bombardıman etmişlerdir. Alman 
tayyare filolan garlara, yol iltisak nok
talanna, mühim la~e yollarına ve yürU
ytiş kuvvetlerine htloom yapmışlardı•. 
Bu hücumlar o kadar müessir olmuştur 
ki az bir zaman icinde Sovyct ordınu
nun büfün iaşe yollan tıkanın'§ ve kul-

~~~~~~~~~~~~~;;; !anılamaz bir hale gelml§tir. 

~ n u Jet ~ = ~ = 
~ uYEHİ ASIRn da aslıe· § 
~ ri malıafeler yazma• § ! ğa başlıyor- ; 

§ Türk askeri muharrirleri arasında § 
E isabetli görüşleriyle temayüz etmiş E 
E bulunan emekli general Hüseyin E 
E HUsnü Emir Erkilet her hafta • Y erıi E 
E Asıra a bir makale yazarak ge(Cl'.l bir § 
: hafta içindeki askert harekab hiiJA.. E 
E sa edecek ve bu harekAbn istikbale E 
§ait tesirlerini anlatacaktır. :. 
E Karilerimlz askerl haftalık makale- E 
E lerirnlzden muharebelerin seyrini E 
:; daha iyi ıın1ıyabilecek ve harekAtı E 
E daha iyi bir anlayışla takip etmek !§ 
E imkArunı bulacaklardır. ;: 

5 * E - -
E kalelerini pek yakmda c Yeni E ı..ı~· 6"' G A• is ı "" 
!§ Aaırıı da okumağa ba,Lyııcaha- !§ '..1- ' 
!§ ruz. a IA1 s t 1ıarbnııı• cereyan ettiği bütün •ahayı ve resmı ubliğlerde ,...,,, 
Eııı11111111111111111111111111111ııııı"m1111ıın1111111e j """' - ""1/e ~ ııerleri gösterir harita 



Leopold uamması' 
----------- -- --
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YAZAN: JULES r:!C 1 N 'i 

Bu 1 bun:! n daha '"' d·lıa "o"" 
t ıne- bir knde n••k•1 nr'»;• 'l!P-di 
bu, mi;z:-1ı- - 1 re ist= .. ak <'"' n1 '" ; ... in 
d bir ş('r,..tfjr" 

Bu muh ,,. '"" n,. ··· 0 "'i -· ... ; ... ~kı;1~ 
d ., • öm 't...~ i ~ D ' .,. 

yr f 1 ton r'tfrn, RV!l.kjl-,jnj bi1ivıı,.M·..,-• ... 
F··r,'? ol-t -~~,... k .. -ı; cı-lrı"ı a. 1, -,.ıı

b r clr. 1"um i r~tin v::ız:r min cr'lf'..l· 
h:ıt·n~an ha"PT~1'" et-...,'ic.ofim. R'l fu?tt1~ 
M ,.,.ınkll maJi\.,..•'t·r obı' : i 'P c~ ~ 
hat13: ~~·'i"'" 1T"i.~·:1l ... ~s1 al1nan ht..- ::ıd::"'!"I 
V1H"'~'1. n rla «X ... idi. 

2~ M v•s 1~ O n'ıahı sra 'ki7~ 
Rwnonı:l'un rnilteollim se<i, knl I •o· 
pot.ıun hıım m•vdanondo !•• ''"' ôlilu-
i!unu radvod1 il~,. t'divordu. 'Ert•si AA-
boh. Belcik. h!jk~mctinl., krolon bu ho-
rckotinl t:ı.khih ederı>1· l"r•n.,rl• knlr'•· 
p••u. fakat k,.,,lın B•lçikaflı !le,.rl d 
l\f::ln',~ rfvasetindP bir teı:::lil""'~vrt knbi4 
n,..,I k11t•clnl!tın'ı <'•~•t lerfl• <ıkıı~••lt 

B•ı henrl de M •n, knılın mnmes
•il' dMtum cx .. • idi. 

k •l atırak !1.lma,,yanın te<vl' 1 ·· · •l'ine 
v kı ıf!rt bul"'"!""'!'l «-n~liet • ( ; 1 

..... j " t n'ın riy .. t'.,d l ;,. ı.-·,, 

· 'flJ rdu. 
vr Arı um ımlv nin bu t ·1 ~ '-~ ı..0 

b r" ha ,....., • ~ ila• :"'"ve 

o anda d:ıyiln!Jum infial ve n•fre•• 
p:ı.van yoktu?'. Httyeennımt v~t·t:•1rm~ı. 
için kısa bir slir vn:zdım. M!itt•fikl•rln• 
ve memltkotlnl dilsmaoa teslim eden 
il""" kralı tehrll ettim. 

Henri de Mane'in kendWne de tah- MUKAnn""l ~'T'T1'1 FFCt 
TEC'ELLISI 

min eol!C•l!inlz kn<lar al!ır hlr mektun Simdi artık infblim ,ukllnet buldu 
yumn!h dUsiindilm. Fakat elfn° ~e- '!'ek bir arıu ile. vnni ha'klkt vl!71ıhlo 
mesi rok muhtemeldi: vu 1'Prtlm. ~ıırebllm•lt artımı ile. bu hlıd!"•lı ran. 

LEOPOLDUN SAH8tYETt ıar~"•bi1ir!m. 
T....,Mldun hl"8netl h•l.:k•.,cla hl~ co\ 1~18 ••nesi birinci K~~un ayında ne 

talıminl•r lşlliyomnm. T,ronolcl k.lh•n ''rıılm, ne de Renri d • Man'on beni 11' 
d•ima Almon muhlhh! hlr fa.is! kal:n••· '•l etınPrllklerine kanlim. 19~9 aon••; 
tır. Annesi knılir~ Ellzabctln nilft17.\l v~ hlrin"'İ Ti><'"in ay111'1!\ h<!nl ve b~nlm d"
de.,.,orl>rındokl B•v:vera ka1'ı ,.;ha\•et 1~1etimle Fran<• hHldlmetlnl k••l~n .ı. 
gal•be c•lmıştı. Belclka kralı 19~6 aen•· <letmai!a çalışını ôlcluklıuınn da !Mn· 
ilinde btti!rıl• ofan ittifakt fe•helti~ ta- rnıvorum. 
rilıten, ııon harbın ilAnı Anına kad;ı" Filhnkika Honrl d" Men R,n e, .. ıe
A1manvıınııı t..,vlki ile, biti mUtemadl- ı;nd• bir üniversitede scneJ.,ce lı,,,-n. 
yen oyalamaktıon far!~ olmamıstıT. Al- lok vapmı-!t. A 1monyava ve A 1..,,,, kil1-
mao taarruzu başladığı zaman mukave- li,irllne k&Mı d•"lo bir mulınbı,,.t ve 
met edere~ ~•nnını uvand•mı,. ve hir hayranlık he•l·~i"inl henden hiç bir va
htt:ılfa dl4ünnek mak~adiyle Franm- kıt sriz.lem•mlşfü. 
İngiliz ordulnnnın yardımını istemiştir. Demokrat u"'ı11ere k=ı lti:ral<ızlı1• 
Leoooldun lblls:ıne hiyaneti, hem de dn- hisleri ta<ır, "ah•!. vası!'ısı'- hattll rM' 
ha MRketene!z bir •ekilde. CharlProlyi harekctler"en hoslanır, kuvvet ve salii
tekra"lamal!a genent1 Gamleol muztar blyett n zevk duvardı. 
bmıkmıştır. Şimdi ise yllrllndekl ma.<- - B t T M E D t -
x:ac">-::oo::ooa~e:::co:::o:::c:c~'~~~-~_,..~~~~~.40e~ 

Sov yet harp tebliği tn iliz ve uqo ıav 
başveh lef'I . 
fıonll.$fU ar-

r Ra•I•••" 1. t"İ Snhil•<lP 1 
tııvvarelerimb: lltl dU..,man den."zaltısnu 
hatmn1'1ardır. 

HAVA MUHAREBELERi 
Pcl'$embe gUnll düşman hava kuVVt?t

lori fıızla bir faaliyet ıııllstcrınemlıtir. 
DOmıan avcılan bombardıman tayyarc
lerlmlze karşı zail bir mukavemet ös
tenni$lerdir. D~m tayyare zayiati
le b!z'm tayynre zayiatıml%a ait rakam
lar kplanmııktadir. 

AI 1 .:I.AR VE RL'!lffi'NLER 
F-!r edilen Rwnen askerleri Alrnıın 

b:ı; kum.mdanlı nıo Rumen askerlerine 
emni:·eti olmaılll!:ı lı;in her Rumen nla· 
yına kır!- Alman r.ıteri verdij•inl söy· 
lem! lcrdlr. Almnn top<;usu Ruııo<'n kuv
, tl<"rinin nrl~sında mPvki alr.ııstır 
Rumen askerleri Alrnanlann ve harbın 
alevhin<le olduğu lı;iı) zorla harp edi· 
rorl:ır. 

RO IANYAY AKL'\'LAR 
Tavvarclcrimiz Yaş şehrinde asker! 

hedeflere hücum tmişlerd·r.. Bllyük 
!ahr:bat yııo•lmı.stır. Hududun bu bal
f' ·n-ıc miihlın bir piştar grubumuz 
Prut nehrini r.eçerek düsman toornkla
nna bir baskın yapın'" ve on Rllr(len 

kcrin' "sir alaral< beraber ,ı:etirmlştir. 
Bir mitr lvö:tle 8 tüfenk le ii:'tlruım et
mi ti-r. Biltün oiştarlar •alimM> kıta1an
r~• dl\ milşlerdir. 

L '!AN PARAS-0TÇÜ GRl'PLARI 
B~·n' Ru.•yanın bazı nGktalarında 

Kız_ 'ordu üniform3Slm geymiş fafil d!iş
m :-. gru >!arının ı::önıldiiğil tcsbit edil· 
ıni."'1.ir. I-Cızılnrdtınun teyakkuzu sayc::ln
de bun1arı'1 c1l:ı:ık.-, tam vakfııdc keşf1'
dilıni< ve hu 1"c ·mnn gru!'lan imha ve
ya esi~ edilmi•tir. 

Beyaz Rusy11da casusluk maksadiyle 
dUşm .. m muhtelif moktalara dört veya 
nlb ki ılik P"~'tcii g upları i dirrnlş
tir. füı.n l'ır' yake.lanarnk askeri maka-

ta te. li'Tl cd:lmiştir. Her blrmde ve
rici bl rııdyo malt nesi ver.->,,. Pnrn<lit
cülerc k.ı:: ·ı doha idd-·tli t"".ll,l~hr alın· 
nız-"!'ır. 

TIAVAll KO'AAT, '.ı\RJJ 
Ukranv;1da bir ~r~ hava yôluyle kı

taat. lndir"1ek te~hbt:sü esnasınd:ı Y.l· 
zılordıı sliva,'ileri hemen yeti<misler ve 
dilsman kıtalarını yerf' int>r inmez he
men btmamen :mha vey~ esir etmişler
dir. 

BiR MUHASARA VE KURTULUŞ 
Kolet mıntahsında bir Sovyet alayı 

Londra .. 27 (A.A) - Royter ajan'llrun 
husu!! muhabir! bilr'friyor: 

Başvekil B. Cör il bttl(Un Mmr yolu 
ilr Londravn r. len Yu"nslavyo ba$Veki-
11 ı:eneral Simoviç! kabul f'tmis1ir. 

B. ÇISrçı1 ve ııenernl Simnvi~ bütün 
~onal vnzi eti ı:tittden r,eçL,,.ru<-

General Slmovl~. !ıur,ünkü hükümrti. 
yeginc Yt.1gos!av hükümr•i o!i"'rak tanı· 
}'mı, Yugoslavyanın M.i.hve!' tn.rafınd<ln 
parc;alanmasını reddeden B. Edenin son 
notasından dolayı teşekkür etmişt:r. 

Jü~ · "ln -nfınd""-n sar-1 ""'."~~. f:ıknt a'ay 
kurr,rdanı r~yet mahiro'.'le bir h3r•kct
le ı:er'ıeri yur- , ~•n\'lm lns:mcn ve 
maltt>m<'Ct! :ııayfat vermeden kurtarma· 
ğn muvaffak olrnu<tur 

Llskof isminde bir Alman askeri hi· 
zim tarafı=a ııec:mL, ve Alman aoker· 
!erine radyoda bitap ederek rejimi d.,_. 
virmelerini talep etmistir. 

iKi 'Cl RUS RESM. TEBUC.l 
Moakova, 27 (AA) - BugÜn Sov

y~t istihbarat bürosu tarafından neşre
dilen resmi har!' tebliai: 

Rwka istikametinde ve cephenin Ba
sanıbya bölgesinde Sulet mıntaka.ında 
mulıarrbc gece d· devam etmlı:ıtir. Cep
henin di8er lwımlannda ıı:ece sakin geç· 
mittir. 

26 • 27 Hniran grcesi dü man hava 
kııvvctlcrl Borlot, Bobriok •e Mosloy 

hlr!erine bir çok bombalar atmışlar· 
dır. 

26 Haziranda hava kuvvetlerimiz 
Vilna Brodskl istikametinde d~nnm 
tank kollenna sayısız hücumlar yapmı~
lardır. Bu hücumlar neticesinde dütman 
ağır tank zayiatına uğTamıştır. 

Bülı.reı ve PJ.,.,~ıide a.keri h•defletin 
bomb:ıırdıman~ netice9inde büyük hasar 
ika edilmiıtir. Köstence limanı da çok 
h•sanl uğram1,hr. 

Moskova 27 (A.A) - Buııi!n no.sre
ıli1en b'r tob!i de deniliyor ki: Satla~· 
Vilno, B•rao<>vl<; mıntaka<ınd:ı c•reynn 
eden muharel>el•rd"'1 sonra - ki bu mu
harebelerde Almanlar ~ır bir ma~lObi
yete uğratılmı,lardır - kıU.lanmn: 26 
Haziran gee~..ı yPnl mevzil•rP geri alm
mışlar ve bu yeni ,,.evıo:flerd~ yml bir 
hareket !~in tecemmü ~!emişlerdir. 

Çeşme kaplıca ve pla ·.arı 
RASiM PALAS OTEL/ 

28 Haziran 
C11!'t"'•"'1.et.~ v.ünü açıldı .. En mı..ikemnıe] i••i•pıh"• ven ve sah.bi banyolar 

RASi•~• 'LAS O!Et•Cll\. 

ya henüz variyetini tavin etmemısar. j 'ıu.u. ........ -J

Filhr·'·ika bu baro üzerine JaJ>On ha· !arını bildirmiştir. 

a .E.vıelkı G··z lyal cinayet talsilô:tı 
--------~----~-~------~ 

gün Ü 

ı t 

o ve -k.lma j 

vrı•n e' hi a l?~i teh· 
m n ,. t• t'f de uz 't• 

s as 
ı aca 

n ka i emir fl. li ile;ma. çok .:~em~~dir ... 

Kü. 

• 
Gu,elv hda •"ma m nbal n ol n kü

çük su bir'ktnı;• rl 1 ha ıc''1 ·~nn bir 
kısmı kuru \llmu sulr açılan knnallar· 
la <lenız kıtılmıstr . O civarda hulu-
an -"rli ar zl d.J> 1 "·"ki b:ı'oklı!a

nn kunıt ,ı., ı da r" n dahilinde b:ı
ı;arı laeıı •ctır. 

Güz !yalıda, Bed n t rU <! t !o ı 
tından ayrıl c:ık para llo Is' tak cıLT 
cek re $ .:ıhr,.da m dem f:P<'• t ısı ri 
ve s.'hnlan vticutla ı: t•nlccrktir. 

Belediye fen heyeti tarnfından spor 
'8hasınm p!in ve haritaları h.•zır\an
m";•ır. lruınat 1 in yakında teı;ebhüse ge
~llecektlr. -------

T P 'CİK2'E 
reis lrhan ı>a ı!aıı r 
Sıhhatı umumiyeye 1-izmct ct,,-,clc ga 

ı·csiyle ml'~cm hir mtlessesc h•Hne ge
tirllreck olan Tebhirbane Tc-,eelkte ge
'liŞ bir sahada viicuda gNirllecek ve en 
'Tlun~aza,n fen.,,; '·e.saitlt> trçbiZ' edile
cektir . 

Te-blıirhnne ittHıa7 edjl ... <"~1< olan saha
nın i•t""L\kl"e yakındn ı. .. ıanac:ı!o:tır. -Nafıil uasıta!armın 
tahip edece. i yol .. 
Cümhurh•et bulvıın h!lklimrt lloün-

den ellmhurlvPt mcvdanma kadar tama
miyle parke. taş cö~cnildiği i~io A 1san
cağn ııldecek nakil w~ıtnlarının buradan 
"'!?~mr!eri ve l--:ıu''Jt istikame-tten ge1-::-cek 
ılanla~m birinci 'or onu faklp e!Mcle
ri hU!usu bcltdi~·e lanıfınillın bilumum 
rr.mi ve hwusl n•kil \'DsıtalıoM Mhipl.,_. 
ı 1• tebliğ ec1ilmlşlir. 

Önümüzdeki Pazartesi gi.inliTid n iti
bnrt~ bütlin n~'<:il \'."'l.<ıfalan cümhuri
ye• bulvarı yolunu takip edcrrk Alsan
cail;n ıdıl•c'·klcr-1'r. Bu sureUe ya• gün
lerin-le 'Kordonda artın yay~ <0yr:ı se
feri kolnvl~'llış olaraktır. 

Gelen: .r. t; :n•cr 
Mani.!a m~busu B. Hüsnü Yaman An

karııya, i.sk5n um1;m mlldürli B. C<'Vdet 
Manl!:ıya gilmişfordir. -KEMAL.ASAP A 
no,unun vcrrlUU zaraf' 
Geçcnl rdc Kc:rı:":lo•. a ·kazası mınta-

knsınn ya an y~f,..,:ır vcı dolunun hu..-u
le gr.tirJirıi zarariar t~ı-.;~ ol•_ınmr~tnr 

7arar ve h:J"nra TT'.arnz ~~1"-"n salıa Ke-
"'1.alpn'"'an1n .A k .. 1an köyli ve> riv:lrlf1ıt 
nu c-ah ..... ~1 "'70 de~:ar s.raıi d.:ı:ı}ıil"nde 
hulunruı. l .. >;-~ıı "'• Yn!rr+i '"J:.iZd" 1'"·"'."ı. ı,e" 
hesar vul·ua ,::e1m<tir. Dolu e~ f••la 
h&ğ1P.rc1 ı t::ıhrib" 4 yrpnus- ,., r 1··1 ve pc".'3-
kende bir haJd., 1:.ulun>L'ı 100 • dar 'rY
tin nğarında <la v :lz~~ vctmi h0 .., lıc:1 a,. 
mahsul harap olmuştur 
Ha.~ra u • V'!n bütUn •ahnnın rnlş 

li ;i 200 ckhrdır. ---Da n v ec 
Bakkal Hav r C nbaz ô• una bııkarot 

~tMek <ucuud:ın me'llıut cUrllI"llor 1<'· 
nun•mn !'öre bak':ınd·ı t~kihat ,-~µılnn 
eoki füt:'n eksper!crlnden bakkal Cc· 
mil Tnunun i•ticvabı sırnsında d5vacı 
dAvasınd•n rera"~tlnl b'ldirm!ş ve mliıl
deiumumilikre takibat icrasına mab.~1 
olmadığına karar verllmistir. 

ir yaralı daha öldü 
a~ u.,.ı r ı c rlıen çı 

an z~·!fiB:arın ~ıhhi vazi 
fj • • ara ı· 

eti ~ehlilı ıı de(ji! .. 
T•poc: '-•" F:ai!ıkhey hanında hyv o 

~!1h ı ·rı :.. ,, c·'ran bir h,ıdi.c:;e so-. 
:ıunda SrJim n'l ı I' :,.ın rı: .. ~ :ırk::td"'o;~
nı y-ar 1 ~dı nı " ~ ..., .. :"ıı.n1 öJdi.;r "~~Tü-
:ıU Y"' , " .... v-ni "'1.C''l.:rı1ta 
g • ·r bu k T!1 ha ·· ...... ö:rle c ... ,. ... ~,q:n et-
miefir: 

da kG!il De;!'·• Ali ile M hrn-•t Ali nar;.1 
liğcri Paşo da tılmUşlerdir. Zül'ikar 
ı.astancde ynt- kradır Yarasının t•hll· 
keli olmad•i'ı söylenmektedir. 

1-" ~,,, hakkınrnı cUmburlyel mUdde
i- li '~"e tn'-1..ıbt yapılmokhdır. 

Krı"'"r"a d ·r .. 
Ödem• ka ••·ııon d• ld• ıı·hı ••sine 

ı,,1111 n >•rayaka kf'v!Jnd· ~il t:ıla Öz· 
deren k•zı v• Halil karısı 25 ya•ında 
l\v•e Gnr•n köy kenarında çnmaoır yı
lcarken kuyudan kôv~ ile su çPk"1•k 15-
tnmls. müv~7'"'"!1Fu::ini kayh~c:lerek kuyu4 

• 1i;.,..,q. "e 1,oğuJ~,ı.: •lırell'flP !ilmi!•. 
•ur 

°' liınil<:li Ali< u Y"a'l r•n'I-· •ı r,. 
--naz'n. cl"lfr-.r ıı li ı., P""t'l"!.O V"' krıra~~ı 
";\ofr~met ~~i ı·c 1~ . .,. ~i, 1 • "T>~c:::o 
Musa o!'lı, P~hF'r~ tbr~hım Korış'k,..n. H::ı
•an oğlu Solih Tov•lan, !'lokir "~lu ZiiJ. 
ffk~r p•h''vıın, fakir ~~lıı Kal 'fa'I!-. 
S:?-lim o:fllı Dı?nılr ı 1l Y·ısuf or'ılu R""
mazı:n. Ftl,e"D Cl~ltı f' zı n Uyar lHıl: 
i\ıfu~ VP DP"'""·iıı- nr,lu Rcc p nrhn·l~k: .. ..,_ 
h1'lar Saclı~h~~· han "d3 havv hro K Hl• ir l:alJ a 
rnah.11:us o'~· iki {'ha 1t'";ıı:;1nda ir rakı Ö' 'l"nher: ı!"":':ı1a:-ı açık o12n ~Hı-han 
1.,:"ı~ası kuıarflk lr·!Tl~"'e 1 a.~1a1n1~ı~,. .,. nf~l·t Yu,uf ve l\·trl ~rı"'t o~lu Feh"?'lf K"-
1'afalar blrtl1 U• lilmd!kten sonl"ll hi" ·•cilo·d• ıao;,, o!'·'::ıb k.rs·!""mıs
hayv~n a1 ını ı:::a+ıml mPs"lcsinclıeon rr:ll~- lrr m·:n"kac:;~ya ha.ı:;l3.mı.;!nt', thrahim 
rıntla münak<:ıı:oq r."-1.:.nnıs ve ı-r k•iitirr> n~lu .Jlı\11 i,,..,inde- ı-.: .. ; tin münakl'l av~ kn
kndar vnrınca ral:ı mo<asınr1on 'k 1' -1- rı•mı,, nP.tlco<le Ali noynk ~·em!~. Fehmi 
mıc::, ı~ bı ... a~a d"\- 110<.:tUr. Bu ar.1Ja ~<'- rlp Yu:-·Jun ,fızıTia bir ytnnru1t vurmak 
Hm otlu ne-rn!r Ali rl~ l-'<":ıibn1 C""kmiıı Sl'rC"tiyl ... rflı:ni 1t.ımıışhr c:;u~1tı1ııır tu
V· ... 7.i\,fikar1n l\!r·J,mrt ;\Jivi. v .... ~1aını _ tulm11~t1n•. 
hr. B: i11 mııni olm'll!n ra'ı·o; Raına7;n Zof'llJ bir adam 
da Ali Demirin slı! 1°L1' hır~k tl<rbe!•ri Seri! o~lu M hmet lgmln~e birinin 
altın.fa •.·et'<' >ıkılmıs ve bi·•az •onra öl- Fı!~rda aka~·olar ~azinosuııda oturıın 
milstür Ahmet kızı 35 y •ın1a F:ehere h~,..ber 

Katil Demir Ali de ıtır ıurcltr ynl'>l· ritmrl· lel.lifiııde bulundııi!tı, ret cevabı 
l"nmı< '" 1 u ltırctl~ yaralıların ııdw.J e'.mca kızı a~~clüi:ü zabıtayn şild\ .. et 
.. ı~~ rıkmışt,r. ec!ilmi..-fi .. MC'hmet yakalrınmı~, adliye .. 

Ya"alo!ar host.mey~ hMırılmı•larsa ye verllml t•r. • 
·ı• 1111111111111 ıı ı nııı ı' •ıt !111111 ı:. ıııımııı 111m~ıı ı ıımıı nııııııımıııı ı11111111111111111ı•ııııtıınıııımııııı 

Arapha6nnda çeşme Fuar hazrrlıkları oe 
vaptırı acak e~llf!flcıderi 
·-..---

Ha'kın ihliv:ıcııu ıuzarı !tib~ra h1an 
hel•diye. Ara,h n mevkiinde Hat ıy 
radıt"'sind0 u-· mi hir Ç?!"' ne yopbrma4 

~:l 1:..anıl' vcrmistir. C·'srn-enin yeti te!
bit ve planı lnza edildikten tonra in· 
şıııı ta <iN ha 1 başlanacaktır. 

n~Lı:t.;ıı lY AKADA 
ran V" 1: n~e,. 

Kar 'l ~ı.a Hafüe\'iac!•n : 
I{L-. ·ab f!,·!'-cvi .1e bu <tks:ım '"at 

~1 de Dr &y Ata ö».ol tar1'ınrfan •rıı°!" 
lam ue Pı.irbilz ÇOM.. '· Jn Vt"l,f bJr l---"'-n
(C'rr'1!C v._. bun11 ınL.tc.n1.;p lL..,, evi J'""''l
z.ik kol ı + raf·i'dan ı:·,. k >l "t v-:rri!<"'"t"k ... 
t;r. Eu 1 .• ne; c bı'· iin K·ı;-.ı)ı 1 :ılı1e:. 

<lnvMli~'. ' r. -
• 

f f)ır - r- 1 1. M _<: ~ f .'.ic ı 

M•,'Sim )'akla•tıkca luar hazırlıkları 
lıız1 ınm:'."ik ır. 1" 1 lım'r entnrnaSl•o
nal fı,"rının geçen •enelerr!ok!lcrd~n 

daha cazip bir ş kilde h•7lrlanmım i in 
beleı~iyc tar.1{ından azami gayTct ~arf

olıınrr-•kta<l r Fuarı" belli ı,,,,1ı eğlen
e~ yer] rinılon "l:m T.u~,al>ark bu sene 
çok 7..,ngin eğ.1 ce vasıtalarını sin!!inde 
to lı ·acakt'r Bi!.i~"'' yrni in:;~ nlunan 
Ş~n rloll'.'b,.ı· tam mi:yle ha7.1-r-lnnm1' 

ve lıi• f n heyeti öniln:fo son tecrl.ibel•ri 
ele y•rılmı~hr Mtvrut olan d~ner do
hrı, A tlıkannoa f!ibl eıtlence vtttalan 
~- vrni ha.tan tamir ve ı•lah e~:ı,,.,~k
•·dir Ltrn~pa•k, zengin ve ce,.;tJi r'7-
1PlıCClrrivle fı•F'r ziyaretçilerinin neşe 
v r.ovk kaynağı olacaktır --

,.isird kn 
m tir. 

1 ettiği zıır.ı~n kenılisine v~r· mu$lardır 
n .ı •al ı. < <: bf..-f• 1 

B.r l'IU, · yaralı varılır. 

* •••••••••••••••••••-••••••••••••••••••• Görtışnıenln yalnız l:.ır bç d-ktka 
: ANK ADYOSU : •ürmfi• olması hlç bir tereddüde m.U.al 

F1NLA '1!Y.\ HAEP HALt 

• _ • !nrakm•r"ak ınclıiy tte oldu'hmu gl>s-
: R 1' <: t) N K (' P R O G R /\ f ! terr:ıckteılli. 
'••••••••• ----- ••••••••• • An:tdolu AJamınm Notu : 
7.30 ProbJ'aın ~-e memleket s~:lt ayan Eu te]graiı ı ve ayni manada J r..ı.a clu-

iLAN l'.~1 
Ilelb 27 (A.A) - Finland;ya Sov

yetler birliğlyl• harp halinde olduğunu 
remıcn ilfuı etmlştlr 

7 33 Müzik pi. 7 4~ Ajnqs haberler' 8.M ııan hah.• :!Prio hak!kate M1ı:ıt • ,nedi- R..\DYODı\ RUS HÜCUMU 

lonvnden ele eN"irdl!!i arnzi parrel~n 
llıerind dlr. l nlbnld Ruslnrın cok da
hn f!V\•el~en hn7.ırl nm1' kPndi toprıık· 
l!ttı ii:r.erlndtıı mil<1afnn tcrti a•Ja". ndic;. 
1 ··m mc,·I ileri vo•d•r. Asıl bllvük 
ın •ılan mu' nr~l 1 tinin bu •nhılnrıla 
rrr• .. nn ctmc•I jl lim"11 ri kl!V'•rtlidir, 

ı itibarla 'lov -el harbmm · ran• d~ 
01d--'!11 ibl hlr knc lı ffn kln1e bir nP. 
tirPVe har.ı n ın«nı bt'l l':vm ·c tım:t 
crlenlt'rin Y•nılmnktq old ı farında Up. 
he volttur. 

lmanva lehine en nlklıln bir tnhmin 
hile hu hnrbın avlnrta devnm edeceği
ni •övkmckten bizi menedemez. 
Şu hale ı:lire Avnıpa harhının umıı. 

mi ncUtelcri llzerlnılc mntali1• vllrÜt· 
nıek irap eıler.e, dllnyanın dılh,; tıtıın 
yıllar sıılha kavu!l1l1ak Uınltlerlnıleo 
ut. kin kal:ıtnl!ını il Uyebllirlı. ' 

1\-fııhkmel bir Alman zaferi bile ı:ö
riinüse DR>arau Almanlara tok bahalı
;ra mal olacaktır. Almanya hava lruv
ntkrinden mtıhiın bir ktsnunı lıaybe
dl'ttk. m'il ıhn ba~·li zayiata uı!nyntak. 
~·onılacak, hu ka)·ııoların trlafisi ir,in de 
~-e!licltn tamim ve hazıtlık dev~ne 
~mıcğe mcrlıur kalacaklır. Yani İngiliz 
Pd;ılanmn istilil<ı ptoJe•i lMl yılının işi 
olmaktan rıknu tır. 

Tnbii Almanya hazırlanırken tnııilte
H ve Amerika da ~ dutntak de~ldlt• 
!er. Sovyet • Alman lıarbı İn(İltere !(in 
büyük bir 'ans eseri olnuıştur. Büyük 
Britanyaom böyle bir mücadeleyi ya
ratmak icin sarlctti~ bütün sıayNtler 
bo"8 ı:itmisti. Hadiseler onun önüne 
beklemediği bir giiode bu san'1 çıkardı. 

Tehlikenin a7.ametini müıkik bulunan 
Anr,lo • Sak""n birliii lıu tali eııerind•n 
azami derecede istifadeyi temin l(llyrf'ti· 
ni ııöstPrecektir. 

Alınanya da yeni eklc e<focei(i ıneoa
biden istifade yollarını pek ala bula
caktır. 
Dünyanın üzerinde ittüak eylediği 

nokta cihan sullıunun ancak İuııiltere 
veya Alnıaoyanıll dermandan düşnıe&I 
ile tees!!Ü• edccel:iılli. Bu hale göre, fn. 
ııilkrenio kuvvetlerini arttırmak ftrsa· 
tını bulu~u VP Ahnnnyarun da yeni mu .. 
kavemrt menhalarıııı ele ~eçirınek im· 
kanlarına Sl'llıiıı oln~u Avnıua harbuu 
tahminlerin üstünde uzatabilet'<'ktir. 

Ancak Sov:v.-tlerin zail bir ihtimal da· 
hilinde oha hile, mühim muvaffakıyet
ler •le ge~irmf'leri dünyayı VPnl sllrpriz. 
!erle kanlaştıralıllir. ı:;ımdilik !lovyet. 
Alm~n harbınıo inkisarını m~rnkla bek
lemekten ba ka SÖ)·lenebilcrek A&ı 
yoktur. 

Y. A.. 

Führerln umumi kararır:" hı 2 7 ( A.
A) - Alman ordulan hat kunıand•,.. 
hğ1n1n t,.bllğt: 

. imali Afribda Alman avcı " ııavaı 
tavnrel~ri 23 !ın1iranda Seydi Borani 
mıntakaoında lngiliz kıtalarma ve Tob
rt:k müdafaa mevzilttinf! muvaffalc:ıyet4 

le hüeum etrtıi")erdir 

INGILtZ R~MI TEBLt(;i 
Müzik 8.:10 - R. '5 E'Oin !aati 1? 30 Proıı- •; \e u,durma olduğu re-;l"I,.., hfıller• • 
ram '"' rnemlrket saat avan, l'l.33 Mii- drn \n cl~ln J·an..,.,-, biltlirllmi ır. Lnndrn 27 (,\.A) - Moskova rad)'o-, Londu, 27 (A.A) - Orta fark ln-
•ik: Türkce pl5kla?' 1'.:4S A<ars ruıı,.,... AT.UL' 'TEKzmr su ht nh•h Flrlono'voyı H tlerc al•t ol- gll. umumi kararırihının tebliği: Llb-
leri 14.00 MUzil: : R:ya,.etk'lmh..ır lıan- B.rlın 27 (A.A) - Yan r - ,,; bir m~kln ı.h."ıı:' ederek Finler~ i ı' ı•e hü-ı ya ve Habeşiatanda kayde değer bir teY 
c10<01 11.45 Müzik: T<iTk'e plaklar l~.00 '<·yna'-'t~n b'ldMliyôr'. Aimıı,,ynn•n c•·~1 ct'Uışlor. Sovyet • Fınlaıırliy• hu- ye>ktur. 
JS.30 Müzik pl. 1s.or Program YC ınc .- l\n'·>!ra bü, lik elçisi Fon P~pc ;n ln-' audunda yonı bir hidise vuku bulDu~il ---------------
leket saat ayan ıs.ın .:v!Oz!k : Il•fif ve 1 -~iliz bi'.yi;k el<;lsme aözd~ sulh tok'if'n· hnher verıLT.!diği gibi ballık memleket- il 
neşeli şarkı! r JS 30 K'>ııusmn : ! l~I'lle- '" bulundu'hma dair yabancı nıe ol~- !eri yoliyle L:-ıinmt il zerine bır Al- r 
ket postası tP.40 Mütik: Radı•u c::ız or- cetlcrde yayılan habM'letllı hakik, ıa-- man il ri harrketi yapıldığına dair d" Merhum peder ve zevcimizin ha<talı-
kestrası 19.00 Konuşma 19.15 M·;:tık : ·,;;nıiylc mtıhRlif bulundt r,u L~~iın 11'• hiç bir yeni hııber alınmamıştır. 1 ğı "'nasında hazık doktorlanmmlan sa-
Radyo caz orkestr-2"1 l!l '.!0 rfe,,,! •·ot r • riciye nezar"til'lc YAUOnl!t !'lalhU"> ·-'.: 1 ym bay Abdi llfohtar Eil"iner ve loy-
at avan ve aj•n• hoı:...rlerl 19.45 A•ü-.ik ·nessiD~rine fldirilmiştir. ----- 1 m•tli arkada•ı hay Ali R!ııwn l(llstenni~ 
Büvük fa.ıl 20.15 Radyo .ııazetesi 20. - ~ c:;ın n JıalJfnes e ; oldu!;lan denn vukııf :e aH\kalnnndan, 
Müzik : Kiime sazından saz e•Prleri 2' B ğ l h kk d 11-' 1 hcr.ı<ıre madam Yn ının terlav! mOdde-
Ziraat takvim' ve toprak mahmlleri bôr· 0 0% OT 0 ın a #Cl'~il.zt ]1Gplfmr31ormH~ tiıı~e siiren meşhir hizmetler'.nden ve 
<11"1 21.10 Mil1.ik : Dinl•yici i•tekltt 21. b • S t I k "b • To!:yo 27 (A.A) - Japon k•'>iM'I bizi mektuo ve l•lgrnfla t~tlye ve cena-
40 Konu.,.,..,a CGün;in m•OE-lelori 21 ~5 lT OV ye e Zl l na'?lına boy>natta bulunmağa mezun' z~.«~de bulunmak nezok~tini göst(!Tell 
Mi!tik : Ra !yo salon orkestrası 22.ZO f Ra$1'7•rrf• 1. ri Snlo;l.-rle 1 5absiyeı Japon kabinesinde der;~Hdilt ı hutün ~st ve. a~hdas1ara ı;'uht.,retn 
Memleket !I' t ayan. aj!lM haJı<,rleri. ro~c B:ıl~aristana karsı Karadeniz h"k· yapılaca~ına ve hariciye naZlrı B M,,•. gazetenız marıfetıyle aleni mırınet ve 
borsalar, fa• eri .• 22.45 Mihik ; Radyo kında müdcJeiyntı olduğuna da;r Sov- sttokanı; yakında Jı;tüa edec~ğln~ veya 

1 
sükranlnrı!""'ın i?lai!ı;ıı :!ca ederiz. 

..,ı,,,, or~· ':3.15 pl 23.25 • 2J.30 yeller birli~ aleyhint' towlh ediLn bu ebı3< bulundt•iunı dair Londradan va• İzmır Zeytınyagı tuc<'arlanndan 
Yannld !'J'<JV8!n ve k•'1111U~.. rnenlur lftlnuı.n reddedildiğini beyRna ~·ılan ha'oorleri manruıız şayialar dlya Merh~ İbrahim PAru~ 

-~ VR 
İstanbul Frmısı hMtıınesın.ı .. lı:alp krl 

rl neticesin-'P wr.ı ed:.-n e•ld !llm"nd· 
ferri1!'1'den fZ!'llr 7 ind ,.,~tme hanke• 
müfctteşi M·ı •'n p,..lw-M Çatalkayanın 
qerek cerıı.?P. ,.,...."'r"'sinıinde bul,1nan ve 
~erek tnpl·+nn '"'!j"~ t,..ln-rafl:t t:\ziyette 
bulunan Pı.raı.,. ve d.....Uata ~kkürle
rimizln ihl 11 MuhleTem puleniılt> 
tava~ıhınu dileriz. 

Mnrlınmun 7pvcesi Aliye, lozı ffa-
be. rl•m.,<1• l>•hem_ Torunlan : 
1'~,..Mrrıpt ..,,. ı\ live r..-+0 r .. 

24~1 (1453) 

Tas a)ınsı mezmıd!ır. tavsif etn-lştir. Zevcesı: M•lek ?aru\l .. 
O~u : .'\lı Parug .. 

DV<:JVlf L LEDE 
TELEFON 2753 

Biri b!rind~o güzel 3 filim 
1 -TÜRKÇE SÖZLÜ SAR'R'n.I 

ir1ı - Gömtı Vel''"'"'" 
2 - Süvm Siılney • Hımri Foadıuı 

Yarattıl-1arı sıtMne filim 
G'" z K •• n 

3 • AU:V DV ~ı 
Şarkıcı Kııvboy DİK FORAN 

TELEFON 4248 
3 NEFİS rtı.tM BİRDEN 

1 • Ve SILAHS RLER 
Türkçe Tarihi bU9İık rılim .. 

2 • CF.HF. YOL' 
Pat Obrien HUMF ARİ BOCAR
TİN oynadıklan dehset filmi .. 

3 • RenJıH Komlfı MİKİ 

2420 (1454) 

Od emiş 
Gölcük Oteli 

Açılmıştır. Muhterem müşterilerln 
lzmirde 2 3S 7 l•lelon numaruına 
müracaat etmeleri mercudur. 





SARIJ'E 1 l'ENI A•IR 28 Haziran C.martesl 1141' 

SiYASi VAZIYET ASKERi VAZttEr 

Almanlar Rusla
lnıl"İlizler Rus-

l Bulgariatanda verilen 
yeni lıararlar 

SURIYEDEll HllP 

Kulaktan kula- In~ilizler 
SC>N HABER 

nn müdafaa 
hatlarına henüz 

varmadılar 

Büyük ve kat'i muha
rebe nerede olacak? 

v 8 • ki t kıt'aları g şayıa na e. 
mek yasak işi azıttı di-

yaya karşı ha
reketi düşman
lık sayıyorlar 

---o- Sofya, 27 (A.A) - Zihinleri kaJ1f· 
bmak için komüniatler tarafından sarfe-

yorlar 
Radyo gazetesine göre Alman - Rus d 1 1 k d h Kud·· , 27 (A.A) _ Sal"hı'yetli mah-

h b sla ı en gayret er arşısın a ükümet bazı - a 
ar ı gittikçe genişlemektedır. Ru rın db 1 fillerde ı·{şa edildı'gın~· e go··re Avusturalya 

Finl d h ı Al f te ir er almuıtır. Neşredilen bir emir-
! an iya şe ir,erini, manya tara ın- h ı ordusunun eski kurmay backanı gene--<-- d · J k k il nı]d ki -..ıı. ı neme i!".! alk a dığ bir haberi başka "' an üs o ara u a ı arı •.arı e, ral Lavrak "'eneral Vilsonun emri al-

Ra v gazete me gore, Alman - Rus bombardım n etmeleri üzerine Finlan- bırine nakletmeden evvel mevsuk olup tında Suriyedeki müttefik kuvvetlere 

Büyük Millet Meclisinde 

istiklal harbı malôllerine 
verilecek para mü
kafatı konuşuldu 

harb nd vazıyet teblığlere bakarak şöy- diya rewcUmhuru B. Rinı evvelki ak- olmadığını tahkık etmeğe ve resmen kumanda etmektedir. 
le hulasa edflebllir : pm bir nutuk söyliyer k Finlandiyan n teyit edilmiyen haberleri yapanları po- B 

Vilna ve Baranoviçi bö)«eelerindeki müdafaa tedbirleri almak kararını bil- lise ihbar etmeğe davet edilmektedir. ka!:=~k~~gin '1:-~e !ı~n h~k:. UdGpef'le panayac~ f f'llpalıfı ...... afınuz ftGSıJ 
muharebede A1man1arm biiyilk zrrhh ve dirmiş v bunun arkasından Berlinin Yahudilere ait radyo ve telefon alet- talan Almanların gayri muvafık harp uuenece 7-
motörlti kuvmleri btiy8IE hlr hamle da- yan resmi ııözcfusü, topraklarının miı- leri müsadere edilecektir. 
ha yaparak muharebeleri dtin Minsk dafaası içın Finlandiyanın Almanya ya- __ .,. ... - -- usullerini tatbike başlamışlardır. Ankara 27 (A.A) - BUyilk Millet cek 15 bin liranın tarih beklem 
höl · intibl ..uı-:..Jerdj B da f li iğini bild' · i B TedmürUn şarkında petrol yolu üze- Meclisi Şemaettin Günalta ı.Aftk nJı- d k ~ırası e-

cesıne ~~- r. u su- nın aa yete geçt . ınnışt r. u A.tlantı•kte b• • rinde bir karakolumuza be.yaz bayraklı x..-da top1 ____ ,_ 1sa:"t...1a1 hyarmbı~mal~"e- ,_~,_Tilrm..1-'-~ Maanıcar. kl"erbıgbıden tenf)esl 
retle ilk defa olarak motörffl lmvvelter karar lneılterede memnuniyetsizlık "JI gıu .QUUU"1IA UAUU wı uaAA uaA1 ___ pna tefsirine~ 
aı1 Rus topraldarma a"'""8r, wya ak- uyandırmıştır. be.ş Fransız zırhlı otom~ili yaklaşmış rine verilecek para milkMatı hallmd. lik kanun mllzak~ bldnel :mG-
mak üzere ı.uıanmuslardır. İngiliz resmı mahfilleri Finlandiyanın Amerı·ka vap•"A) ve 

30 ~e~e mesafeye gelince. taralunız- ki kanun JAyihasınm ve Budapeşte pa- ukerelerbıi 78J>IDJllW 
Buna ralmen aml Km müdafaa hatfı- Rusyaya ka1"$l harekete gecmekle kı-ndi \i.t dan h:ç hır mukabelede bulunulmama- nayırma TUrldyenin iştirak masraflan Meclis ..ıeeeıt ~ r .. -..-

aa henüz ~. Fakat Rm onlu- istiklftlini tehlıkeye koyduğunu ihtar sına rağmen. bütiln toplaJo!yle ateşe ~ karııhb olarak Macaristana gönderile- gUııi yapaeaktır, .....-'"""" 
lannm ani bt't neticeli muhare1Je!eri etmişlerdir. r1 daha battı lamışlardı;. Bu Juu:eket hır takım zayı- llllllllllllllllllllflllllllllllllHHllllllllllHlllllUlllRI IHHUIHHl'""llHlllİllllHllllUIHIHlllRlllllllllll• 
.haıid hatta bbul edeftilnl lıllme4fii- Macaristan da avnı sebeple, Rus tay- ata sebebıyet vermiştir. B k• ı• • d •• F 
Jnizden A':::lannlarm bu m8dafae .. ttmı yarelerinin hücumlarına mukabele ola- - -~ ---· ha~~~:~=Ur =d81te:1S: aıve 1 ımız un r BllSIZ dev-
aşap 8$1118aaa töylenemes. ~Bas- rak, Sovyetler birh~iyle harp halinde Amel'ffıan DCIJJlll'll İngll edild·v• · ilA tmistir 

=t'l""!U: .::ı:.:.. '= old=~.ıır;~JMLAR /tereye llGPD ntalzemeri ~D"t:çoLfıN BiR let 08ZJnDJ kabul etti 
Jerse bu«tine 1radu ftreJm edm maha- İtalya, Rus ceohesinde çarptşmak gti~pdg.. Londra. 27 (A.A) _ Müstakil Pran- s•s-------
nhelerin ehemmiyeti J"Oldar. l'abt llzere bazı kuvvetler göndermek üzere- - ·-'- sız ajansının bildirdiğ:ne "6re general Ankara 2'l (A.A) - Bafvekil doktcw Refik Saydam bu,un (dün) Fransa 
Sovy~ ..ı ~ini hıhkhna~ !-t- dir. Fakat milyonların camıstığı bu Nevyork 27 (A.A) - Nevyork de- Degol Samd::. Alman hava hücumlaruı- devlet nazın B. Benuva Mechin•ı bll§Velı:Alette kabul lnıyUrınujhlrd~. 
tmm onlnde, yani Polonya aruisinde kavnaşmada ttalyan kuvvetlerinin mev- nizcilik mahfillerinden öı?renildiğine gö- dan zarar görenler arasında tevzi edil- MUJnatta Fraruıanın Ankara maslabatgilzarı B. Cutri de hazır buJumnuPı 
y~pmışsa, lnııırllne kam Baslana aley- cudiyeti ancak sembolik bir mahiyeti re Rokos Vcn?ottin ismindeki Amerikan mek üzere Suriye hUkilmetine 1000 in- nmımn11mım'HllllllH11·11.~mı·1mı111m•111mı• 1111111111111111m 1111111111111111muımmmm11....t 
lu!"' ~~ Men muharebelerin laer haiz olacaktır. Daha sembolik bir işti- vapuru şimali AtJantikte batmıştır Ro- giliı lirası teberril etmistir. Atı• h_ n.,. elçı·mı·z da·· n Edı·r-
iki ~af 1(111 de cok Miy6k ehetnmlyeti rak ta 1snanyanın. ıtavri muhariolik va- kds Verl"Ottin tnl7iltereye harp malze- lNCIUZ RF.SMI TEBUet &!"' 
olacacı muh•~:. . ziyetinl terketmeksiıfn, Rus cephesine me.Iİ g6türmekte idi. Londra, 2 7 (A.A) - Orta tark ln-

8?vyet tebliAine .core Minsk istika- ~önUTIU kıtalar göndermek kararıdır. _iliz umumi kararglhmm tebJiil: d 
metinde mUhim mikyasta tank taarruz- "Bu il , t nvol dı:\hili harbında i 'lfHlllllHNllHHlll!llU'llllllllllllllllllllllllllt§ Suriyede Şamın tlmalinde ve tfmaU ne en Istanbula geldı· 
lan Rus ordulan lehine neticelenmiştir. c:: nasyonalistler alevhtnde 5 R AI I i garblainde lngiliz •e Hür Franm kuv-
Cenupta Prut nehrini~ dob'u ge- miı d le icin İspanyaya ~nderdikle.ri i US Ve man &rlD 5 vetleri nüfuz mmtakalannı senltl~ 
~k Besarabyaya Kbmis olan Rumen gönüllil kıtalanna bir muknheledir. 5 k d k . i lerdir. Merkez ve sahil bölgelerinde yal-
kıtalaı;ı ileri atılmışbr .. Keza Bukovina tNGtLTl"RENtN VAZtYETt i ne 8 8 r 88 ~rl § nız mahalli faaliyet olmuttm. 
bb~gesmde Prutu '1male doAru geçmek Maamafih tspanvanm resmi vaziyeti E 

0 
= -- ---

i&tiyen Alman kıtalarmın harekAtJ da değişmivecektir. ÇünkU tsoanva l11cril- ~-- çarpışıyor r §=- Son ı..ava l...J!,cumlıarı 
akRametet blu~~öre · Ro -ı. tere ile harbı göze alamamaktadır Hal- n n!.11 

us e _.e g manya .. ~ .... e- ı .1 i ·-ı k 1 k = -----.--- "" 
slnd ki h kAt tamam Sovyet kıtal _ bukl nı:rı tere va.?. yeti... acı oıara - Aım--•- : o---

e. ~ uk1bn bl p a izah etmiştir. İn"ıltere ve Rusya arasın- § UDSPr Ptdtılıfa, i 
6 

•• d J •ı• 
n lehmedir. Buna m a eenu o- da ittifAk ve hattA es? h hir iş "bh·li~ ol- ==- .... ,_da K--_,P._._ __ -_= n11ın e n~ı ız-
loııyadan Galievanm merkezi olan Lem- kl be h ı ·ı R - ..... ....-,.... ırNA 5- -
berg istikametinde ınlan taarruz mama a ra er, n~ı tere usyava ;_de P%fd tefelillalıa § 
ticesbıde Alman ~ Lembe~ d~ her türlu. maddi ve manPvt yardıma ka- =--- malllı •uıana,••op•-.. ==- Ier 19, Alman-
Üşam iŞRa1 uvaffak lmU$lardır B rar vermış bulunuvor. Almanyayı tna~- ., w Mir 

cephe ~d:ırı Almarıo yarma ~: löp e.tmek noktıı.cında f.,!rl}tere ve Rus- S Londra, 27 (A.A) _ Royter ajBDSI § 
ti de Ahnanlar lehine j((inden gOne ge- ya bırlesmektedır!er ~il sebPT>le Rus- i bildiriyor : Salihiyettar mahfillenle 5 lar 1(J8 tayyare 
niş)emektedlr. Buradaki Rus ordu.sunun vanı~ mubveme!ıni zaın.etect>lı: her te- S söylendiğine göre Alman ve Sovyet 5 -

İstanbul 27 (Telefonla) - Atina bil- mmsilleri tarafından lrarfılaımultır 
)'ilk elçimiz B. Enis Akaygen bugtln Büyilk elçi phrimkde bir kaç •gb 
(diln) saat 19,30 da aefaret mtl&teşan . • 
ateşemiliter ve katiplerle birlikte Edir: istirahat ettikten aonra .Ank.uaJa ..... 
neden otomobille ~hrimize gelmişler- cektir. 
dir. Pek fazla yorgun eldulunc1ım pzete.. 

BilyUk elçi ve sefaret erkAnı Topbp1 cllere beyanatta bula1D1M1111f, memlele
haricinde vali muavlnl - belediye reis te dihımekten mUtevelllt memnmtyettM 
muavini, emniyet mUdilrU, matbuat mil- izhar etml§tlr. 
•mım•'''1nm1111n1111111.m•mnıJ.!;" .11ırmı•• "l1n11nn11111111n11nnınmı111un11"'8••-

Li m OD bollaşPtakta ••• 
ftZiyeti. Matmistanm dün barba Ji(irme- ~ebbu.c: tncdltere~ın kendı muk~ven:ıetl- S kuvvetleri asağl yakan mUsavfd;r •• ; k b • 
iliyle bOsbDtiln neaket kesbetzn1'tir. ni zaiflete~ek hı.r hareket mahıyetınde 5 Ahnanlann on be$er bin kişilik 1751 re ay etmJIZ lstanbuJ 27 (Yeni Asır) _ Cenup vi- bekl-'-oı. ı•-ı.--dm -tlril-k -...ı... 
on 1_ b d dunda p,_1_ 1 L-1 • • tel~lrkt edılt'Cektir. - ._L-_ So ti • ---L rktaki : Y JA ti ..%-•-.3 "''"3 ... 3• 11... ..-- .,.......--
roıonya u u ~-=~ &aıe&UU N t ,_.. •--''t Stolrh 1 1 •...t 5 nrııumı. vye enn UUIA şa = ye e.nuuzuen ve ttalyadan tehrimize .n.bı 10 vagondan mtlrekkep o~· bil-
tekrar istirdada kalkışan Sovyet katala- e eıurn lll~u ere, om e Cbı : kuvvetler h~, 165 fırkası vardır .. 5 li tirilmel bil§~ uu15u 

rmm d6ıı kendiliklerinden bu sehrJ ter- vaSJtasi~le, Norveçten İsv~ yoliylt> i SalAhiyettar mahfillerde sanıldılma ! Londra, 27 (A.A) - Bombardıman ~~~ bir - de g~ dirilmektedir. 
lretm[f olmaları ~k muhtemeld;r. ~l an.diyaya Alm&nd ~:;erl~n!'11nt :r;t § ~re Sovyet kuvvetleri arazi tizerin- ! tayyarelerlmi% timdi bir biri ardına 16 ı111t11ıu11111mnm1111en111111111tt11111111111111111111ı&m1HWUHllllll...,IAIHUlllllHWlllUllUllUUIHU• 

bd TARAFIN DCsthıfCELERl n IT!esıne m~.saa e en• m, e: nı fi ın =.de eu tattda tevzi edilm~'r : i gecedir ki Almanyada mühim hedefleri l t b ld L la • b l 
Alman ve Rus -ordularının hareklt etmıs. ~m ~usaade1<firlı;t .n. •ı:veet !fert- : Finlandiyanın şarkında 23, cenu-• ~dderle bombardmıan etmektedk. Ko- a an U a «Q Ve fevzrafr Of adı 

dOsllncelerl '6J')e tahmin edilebilir: de te~l.ıkPlı maco~al.arıı süril}!-l..,,,esf en- Sbunda 42. cenubu ~kisinde on ilci, E lo , Düaelorf dahil Ruber endüatiri lstanbul 2'1 (Yeni Asır) - Şehrimiz de kahve tevzietına ı...aıM .. 1-·-'ır. :K... 
._ __ .. a ·1.....- L--'- di•ecım i:ıl-ıqr et,,,ısth• '-'""mqf;l, bu me- : 1 h d d da L-d = ııya B )i K 1 ----1- "-•1 ı '--'-- 250 --1..L -r-&MM&Ut~ •~ ~Ul)tan tti1Mnm .u&n:Aete ~ l d 1 ']t • - d ha il . git • : Po onya u u tln yani merMr" e : merkezleri, remen mam. le -.e yunumuş ve feKLm ı ..uıye &&-™"& pak.etler içinde tıaJb 71 .kuıılfıtan v., 
~ ve şarkt Romanya ile Besarabyadan ~ e 

1
" nlaı el"'tnı~1 • 

1
a d ... rı mıyece- : 24 cenupta Ukranv,_ hududunda 48. i Vilhemlhafen deniz üsleri flddetli hi- rihnektedir. 

'--L~ ed 26 .. n-- -!L..1-..1_,_1 ,,, an ası ıvor. na-ı 17 "l" sa ece mınu an- : lh · t 16 fı ~ B ku = 1 A/ d ~ en M&lll':U llllA~ 1 tm k ..... :t k' R ,_ h = tiyatta asear rKa.. u v- = cumlara maruz tutulmuttuT. _.1 albn- manya an o•ol...JI.. 1 'U r 
Rumen ordusuna. .smaJt Rommıyada 8 a ~·ıvorıar 1 '!cıvava ı<llT"Jt er Evete karşı 130 Alman. 20 Rumen, 10 i c:Jaki arazide bulunan hedeflere de taal'- 1 ' '..111 O llJI ,.O 
"--ti ve Bukovina istikametmde ta- hal'f"ket dolavısfvle fn,,.ltereye kıu·cıldır. i Fin fırkasının mevcut olduğu tah- ! _.3•1-'-tir A -'- U f'-----...1a lltanbul 2'J .IVenl Amr) - Tram'DDV •.a--~ ...... ..._._ .a...L.-de '-'-'-ft'" ._. 
~uu 

22 2
.r tümenlik a1_ Acaba bu vp.,fvet f.,cn1tf>re ve Ru!l"nı : . ed"htı k ed" - ruz eaıu .. _.. • J'l'IC8 ,.. •• a nu.-ııı ~ ... , ·-,, _._ ~......_ aaıuun .,..,. ....... ...._.. 

arruza ~ - 01 1UJTI8D .2 ~ ,_ '-dfn ,_ -• • -• k :. mın ı e t ır. E bombardıman tayyuelerimlz siJncllzJ.. re Abnanyadan otobGs ahnala lraru vermi§tlr. llilzakerelen b=lanılm• ve 
-ı.1--- ko _ _.:.._ı.. Be- a?P•tl"C'ııt n~n,.~ ~"' e ııı:a .... Ar Jll'"'t'Cf" ::; Alın n-•tık d -"-!--' bU·.nL - lnm n---.a "'-'ide d ..., vruwarnam cemıJ> yanım nmut&., •• ., • ilik J da ~ h lt bi : anva ~ enmnue .YUA S ri müteaddit taanaz ketlfler icra e~ mı m....,... prı evam etmekte olduğu öireııllmi§tir. 
arabyayı *81 etmek. Odesa ve Niko- ?11d~r. ~ımd Rus =r . " ası. 1 

• r :den:z tefevvukuna. Sovvetler birli~ i ı dir llllHHHHDHlllHHHHllU:a:n nır »r JOi aı Da'.ı=c!1"DHUHllHDci 

=:ı:::euı!e~~idir~el~ veril- ~=~:a:qn;:SY:Utemayıl gö- i~~denizde enci tefevvuka ma- ~ er~~rJ:TRIN VERDlöl Makineye 1 Sın b'.rı-at -1-tlldl 
Bukovinadfm Cemoti ~t: Al'l'Prib haricive rnllstPcıarı "R Sum- :·11111111111111111111111111m111111111111n111111111111r:i Berlin, 27 (A.A) - D. N. B. ajanai Ven·ı.·rken ıı~ııız tı•ıı·ııırı =::-~$81 ylne~b':1 ~o- ner Vels ~vvet "hl\vük E>lclsi B Uvos- bildl'!Yor: Dün .-ece fngillz ha"ft k~ ~ 1 , 

1on ada Ra Rosk Sok 1 bö)g l · _ \ive AmPnkı>nın Rııc:m.,hn yndım ta- RUr F,.,.,..ız denlzalfl• Yetlerı Şlezvig - Ho]ftayn ve Ren •nayl ~ _ 
~ Brodi va, Lem~ ~ :=e lehivJe S(elPcek her teklifi Pn mUsait ~e- ıoının lıazandıtı böl ... esine bir akın yapm111lar ve bb 4;0k 1 1 llr •at • •• Kahire 27 (A.A) Orta .- in 
harek t ed ve d'~ Ahn rc1ui:ı gn.ı- 1riltte lrnrs,loma~a hımr oldtı~unu cırh·le- lftfll1Gff~._._.1ep_ yerlere gelifi güzel bombalar atm191ar- ur il 81 1 alııll• 11z bava lrararaAhmm -tebll~ Ak~ 
buyleeeski enPoionya - R~ o hududunda diği hnJde Sovyct eldsi ya.,.ıfım h::ıltkın- Lo d 27 -•ı~;ıı. dır. lnııanea zayiat azdır. Aılert ohm- •ı 1111111 t•••ııı ~~eri~~ ~upn ~~avade 
kain Tarnopol istikametinde mu.terek da tek bil" söz sövlı>rn 6miştlr. Anl::oc:ılan n ra, (~.A) - Hür Fra~~ yar. "binalarda 'bazı huar olmuttur. 1 ... •uvvıı:u Jtaı7...u ,.,..... ~ 
harekette bulunarak balen AbnanJarm !;ovyet Rncv~ kanHq]lc;t ve Jrarı-llc:fne ku;rvetlerl um~ı kararglhı~ın tebligı: Şimdiye kadar 3i?Tenildtğfne g8re •e- her bfri 20 bin tuniJAtoluk mateaddit 
elinde bulunan cent1bt Polonya ile şi- ~U•man te)fıkld etH"'i demokr.ıc:11°rle bu Hur Fransız .. d~ız kuvvetlen .kumanda- ce avcılamnız bir düpnan tanareei dü- geuıiden m8rekkep bir katlleye taaruz 
malt Moldavya arasında Slovakya ve mahiyet+ .. münııc:Phata ,n,.;......,elcte tered- nı amiral .Moz8lye 90~ lıarek~t eanaauı- şürmüıılerdir. Vı.t n (A.A) - 21 Hufnll tarihli etmişlerdir. mç delilse dd gemiye tor-
Macaristana ~ bir eı)mıtJ teşkil diit VP jl.Hrnz oöc:t,.rmo'lrtaıtir. da temayÜz eden R~bıı ve Mınerva de- Lo"dTa. 27 (A.A) _ lngillz lian Pransm resmi tebllii: Pnmm lıataluı pil isabet etmiş ft &eminin tam ortasma 
eden ve 700 kilometrelik bir hududu PO~ A 'n "ıı HAKKINDAKt nizalblannı te~tl~ ettikten sonra Londr~ ve ~ .. hiJi emniyet nezaretinin tehlfll: 20 IOn 90ren ~ muharebelerden bUytik bir 1aomba dtıeınüşter. Karan-
ihtiva eden bölgedeki Rus kuvvetler.ni ~.\YfALAR ya avdet etmıştir. Dün gece lnıdli% Mhilleri az miktar- llOD11l kahramanca mubvemet!erine de- h1t dolayul)e diler netkeJer tesbit o!u-
esir veya imha etmek ve bundan sonra . Rusyan1!1 boi!az~ar. Ozt'rlnde ba:ı id- . Ru~1sin döktü.~ mayınlarla m~tead- da düşmlln tayvaresi geçmifdr. lngı1t.. vam etmekte "8 her tarafta d(qman namanuştır. 
eimalden ve cenuı>tan llerliyen bu iki tl1alar ilerıve !rllrdıib\l "h:>\:kında bır ta- dıt diişman ıremıleri batmllfhr. Mınerva """'" Mrlı:ında bir yere ve eenu"bt sadtt kuvvetlerini durdurmaktadır. Sahilde Suriyede dilşman kuvvetleriain işgal 
Alman ordusuyle Ruslann "bUYilk Jruv- \1m lı11ber)Pr bir kec; a .. ı,. !111\vi olm"cı- ise kuvvetli himaye edilmiı olmıuıına ~ahili üzerin~ ve bir kaç bomba ahlm.- İngWz filosu yeniden l'ranmz mevdle- altında bulunan tQme ~ 
wtJerinl tesbit etmek ve Karadenlze da- tul". Bo:7a.,.1arm VA"'veti "Moo;kova~q '"- rağmen bir Alman Nmıç ıremlsini ba- hr. Hasar -ve insanca zayiat olduiuna rin! bombardıman etmifttr. Elin J'ra. bir eok taarruzlar yaprhn ... ftayak. 
yanmış olan Rus ordularmın milmkiln mliz bilyUk eMsiy1e Sovvet devlet tırmıııtır. Amiral Mözölve bu hareket- ""l" ,ımdfveye lıadar hiç bir lta'ber "nl- mz Jatalarmm elfDde bulunan Ce..pmıe ta mitraJY& ~ ~ ~ ~ 
oJduiu kadar cenuba atmak malr.sadiy- "rlamlar;ı at'8ctl)da meV?nu~ahs oln'lus ve lerinden dola,,. mUrettebata haç salibi rllm.-.fetir. &ıGnde her ild taraf ansmda *°"° tahrip edilmiş ve diler Wr ~ tayare 
Je Ukranyamn merkezi olan Kiyef--eeh- ~~ıslar boaazlP"1l kendile:'"e te1"1rfnl te- mad\l]yalan takmıştır. R n1'Nl°'"' ıns TAYY..-'FlE ateot oJmu.ştur. Merceayum mmtab- hasara utmtıhmştır. J)eynmr.orda tlt 
ri istikametinde taarruza ,reemektir. mın .tmlsler! Biz hu ~vıalara ~hemml- ---· J .t"tndra 27 (A.A \ - Hava nearetl lllbda bu sabah kuvvetll 1* fn8llls ta- Potez awı teyared yerde ~ Dhm-

Şima)deki Ahnan ordular -"1bd vet bile wnr,•11dettk. J.'tuıımaftn huvün p..,.~lf."11 -.tH~e ;..+,lıl>arat "'"f'OSU bfldirlvor. l'a?.Arif"!d arruzu tardediJınlşttr. Sam mmtabmn- mue ve t.ayare meydanındaki 1rinalara 
ela eu harekatı icra etmektedir. Vareo- bu haberfn. ~~r aiPnsı tarafından ,._,., I'~ rrff U t 11 Ji"r r'f, dUsü?'fll 9 Al- da clOnkil tebJllde biJdlriJen İngiliz ta- bombalar atılımtbr. Humuata Avastu-
vayı şarkı Priisyaya vasleden büvük +ohfp edildi~ı gormekle memnun ol- ,.,. ar.ı ...... .. ,,.,,.';, a:~ptavva:ı: son rltı ~nur- U'J'UZU da ar.. taraf Jçin e!cH ıraylalla ra]yah bfır tayyan fi1oau dört llorane 
Jmunlardan Smolemk. Minsk ve Mos- duk. Buna, ~ 7 ( A.A) - Dün burad.a #tnda oı;...f1riflen dll!muın 1a lPrhıln tardedilmiştir. Tudmur pmizonu dOş- av t yyaresl tahrip etmiş ve diler W.,,Ok 
L- istikametinde taarruz etmek Var- Ceklrge vumıc havuzunda beden terb~ 100 ı b ] .L Avyare Hdd-..... mamn mot&-lG Jrollanm muvaffakı~ tayyareyi de halara uiratm1'*ır Bu 
Av•• ' b h ba d l • , ,. • llflVl!l;l O l U mUSulT. VD1 mu .,.. •- • 
eovanın eettubundald daha za1f ordu u attm tı!"ln a. vani Pn nnva too- ye.el ~enel dnoekt8rll1~Un yft.me bPsu •Aml"-'a ~nı:numm slddf"tlt ateshıe n&- mlile ulndmakta devam ecBJor, .m- tayyare filosu petrol ve cephane cJıepo.. 
lıaSmıJarma Brest I.Jtovsk _ Plhsk umu- .,.a\Jıınnrla muharebPl,.ri kPhul etmlve- V1'1i tarafından açılmıstll'. Yfnnl b~ t .1, 1 1ft &- --ı _, llBs laava 1arnetJerimn mtıtemadlyen Jımm berhava etmi$tir Telblahta ta,y.. 

,_ ,_ , ti li uh b leri bu ... men rıcn "- Pr ., avcı "'vuan=aı ve y... l · m! istikametinde taarruz ederek Rus or- ,. .. ~ 1t11t ne ce m are P mu- baJS(e SDO!'CUSU kursa fstirAk etmekted'.z. nız 16 ı>i1ot 1ı:avbetmfcılerdfr utan faallyetlne ralmen l'ranmz lcuv- yare erlriıiz petrol depolarma ve ._. 
dulannı cephede tesbit etmek, Sarki ~ııfaa hattı Uzerlntf9 VPnnP~I tacarlamıc · vetıerl karada Jı.rp eden Jata1ara ~ J011an Gzerinde V81QD]ara taarusı.rda 
Prilsya ve eenuotan Y&IJl)acalr uıJ ta- olm,.l~n eok mftmlrllntfi1r. En"~ bh- l"den kimseler btivük rol ovnıvaca'ktır. .AT.MAN R~ TEBLt~t dım ~ mGdahale1erlne devam ediyor- bulunmıqlardır. Depolara tam abetle 
anuzun siklet merkezini teekll eden hareket t.e sUnhesfz budur. Fakat Al- 'Bövle bUvük orduları lda~ Pden lru- Filhrerin Ufl"um! ka"'rdhı 2'1 (A.A) :tar. 1ngmz· hava kuvvetleri Rayak tay- olmuştur. Duman dtuDJan 300 metr. 
kuvvetlerin süratle ileri atıimalanm te- """n ba•kumPndıml•~nm da bunu tr87. nııuıı1ıınlArm bpc:lanotcta verdlltl•rl van- AlY"an ord\,lları baılrumandUblmm )'8N meydanına taarruz ederek bir kae den fazla ~. Sirenaflrte O. 
mm etmek ve Flnlandiyada mevcut olup Jlni\nde tutıı"8k ordulanna ona ,rlSre he- lı!'I her Jı,.ngl kann·lar. sonl'Btlan ~shf- tf'hll~: tayyareyi Jıuara ultatnmlar w JA,iri- alada inle nieydan)arma elddetll bir 
Norve('ten de getirilmekte olan zırhlı ~ .. f ve vazife vermiş olması mUmldln- hine imltAn <'lma~·~n"An. harbın aonu- pananma ve hava kuvvetlPrl trı~llz 1:el' tayyare meydanma da hileuıu et- taarruz yapılmıştır. Yerde dalnuk bD 
ve motörlü kuvvetlerle, Moskovadan dilr. na lradar t~lr1erini ~österir. ticaret donanmamıa kanı mtlt"adelPVe mtşJene de ld4: bir hasar olnunn1'br. halde bulunan tayyarelere ~k Mim 
BOnra Rusyanın en mUhim sehri ve Bal- ıwtTFl'l'F."fEL RITS JJAIQ;J<F.'d Almanya tarafından barl:>m fdııl'e!ini "1UVaff~"kıyetle devam etmM0 rdh'. Bir J ·ı · b.& .AL • ; .. yaPlhn1'tJr. Bunludan aJtm t.Jatp 
tık donanmasının U.ssQ olan Leningrad Halen Alman ordusıındAn tayyare, si- AJman omıılannrn ~~H~An ~rılin.Jvl' .fetıl7.alb gerrı'"''~ .Afri\a SPltf"Hn1n -r- nırı iZ u)'uır e~ç-•ı olunmuştur. Bu harekat esnasında ... 
istıkametine teveccnh etmekt!r. 'Ah ve t~M.,..at ltib;s .. fo)e dıJ"hJJ 81:P~ bt1" n~Jnnnıınu1em oJıt'I\ Jbn""&l Kayt .. 1fn bında ceman 31500 tonluk 5 düşman ti- Mo•lıooava oardı aJarumz dört Me•erışmft lGI bir .... 

YJLDIRIM HARBi M'CMKtbf MC! .... vJvede o1mtV8n Ru9 ordusunun en elinde o1mRSJ çolt muht-meldir. Rus eP~ ~ batmnı!hr. T' ba tayyatHi bir Yunkers 88 ..,. tılr Piet 
Almanlarm mnduklan ıibl Rus top.. -tn~ lııtroht tanı, dil.şüncemhe göre, haşlr11mandanına gelincP. hentız dlfnya- s.av&f tayym.lerirnfz bu ıteee fngi1te- Londra 2'1 (A.A) - SalAhlyetli mah- 50 düt0nn8şlerdir. Diler moteaddit 

rakJannda bir iki me:rdaa nnaharefleıti- ~;t.,le olmrılıdır: .ıq söhret kıw.anm11mış olma~na ra!Jnıen rentn ~rk nMB açıklarında ceman 18 fillerden Wdirildlibıe g6re İılglJterenln Messerşmlt 109 da hasara ~. 
le '- bir .......... yaal dlrt be$ haf- 1 - Ası1 rnn~AfRa hatbnm Bmmıloı_.\.f ltu"8da eo"k seviJ,.n ve takdir fltlilen foni1ato1o"k 3 ..tlep tahrip etmişlerdir. Moekova btıyök elçisi Cripps tayare Bu harekattan ~ tayaıemlz clbmı~ 
ta kin4e Rus ordm111111 lıup ltarid et- cıtıl"•dq. vanf Pnl,,nva a--mtnde kat, bir Jrumnuf~,.. Bu kumandan Mare- T"'"f~ h-lfelnde )iman tadsabna w ee- ile bugthı Loındradan Moekovaya var- tir. 
mek bnaatirnme mlhnldbı deJfldir. .,.,,,ı..arel-"'"' k<>bul etmemek, "' "'"nocmkodur. nuM lngiJtere~ bir filyya1'e meydanına ıruştır. B. Cripps ile İng!llz heyeti azast Londra 27 fA.A) - Hava nemel 
~altı milvon askeri ve kolaya. se- 2 - MUdafaa hattın•n ~,.ri!lfndP bti- .!89~ sene.cinde Besanıbyada İsmPil l>i~e h«1va lıUmıır1an yapılmıstır. muvualatlarından biarz aoma B. Mo- teblit ediyor: Bugfhı ln~ltere tımrb 

fener edilttek ivi talim ırönnüs üe vtilt taam,z ın-nnlan "h11l,1n~11rmP1'- ~u- l:>olcre~unde hfr kch•de dobınuş olan Ti- fnl{ilteredeki Jfm;mlara m"vn döklll- Jotof tarafındım kabul ~. ı1e dUınnamn hava faaliyeti az olmnt-
milyon ihtiyatı olan Rm ordasanu ta- .,.etivle i,. lı~tlı:ı~"'" ı~ı .. ~ .. edı>-1'- Mos- mOf''"nko 1915 t@ Car ol"ıtusuna J'Ökıil11ü mesine de~am eclilmf~ft". Donanmaya tur. Münferit ur.an b!ır Alman tayanal 
llt8ftlen harp harici edebilmek keyfiyeti kova - Flv,.f 1$tika'",.t;nde ilerlP"'""' vazı1mıq ve makineli tiilPnk alııvmda mensuo bı.r uzun men7.1DI toplar batar- tayyareabıin l'ıUeumuna utnYan donan- öileden sonra İskoeyanm eark .bOln. 
•Qk umumi hamteki 'l'anenben! mu- muhtemel AlmPn orrlnlPnnsa mukabil ackal'limni vanmışhr. 1917 de ihtilal ha- vası Manş du•izinde diic:man vapurlan- mamıza mensup bir denlz8Jtı aVC11ı de bir yere bombaJar a~. llasu 
hatt~i ~1Ji, hatti daha ıenis öl(üde taarruza rt~m 1- .ımretiyle aktif bir mu- rekAt•na i~tirak ettim sırada süvari ta- uı 1-c-nbr.rdrnan etmiştir. bunların ikisini de dilşilrmtl§tttr. varsa da insanca zayiat azdır. 
8"'9anohe-~ri bızamnakla mtbnkh ola- 'ıarel-ı• van,.,,akhr. kım komutanı bulunuvordu. Bundan DUn de Manş sahili Uzerinde tn.rflJz DUşman gece Almanyanın garbmda Kahire 21 (A.A) - Orta şark~ 
Wlir. .Al(si h<>lde. ""n; "J?,,cı ordusu kat, ne- c:onra 11hv. 1\ı~sıv ve tümen komutan- ~vaş ve avcı tayvarelerl bUyUk zayiata ve fbnali ıarbfslnde muhtelif noktalara umumi Karaııılhmm teblU!l Ubıada 

RUS IOOAFAA HA'ft'I •it'Pl; "''''"' .. ebeleri Prln"~"" 1lJ'P7.Mnd0 lı~nq hdar yükselmis, 25 y(lc:ında sU- •ı~·.r<ılardır. Hava muharehelıorindP az mı'ktarda fnfilAk •e yantrm ~ ve Habeıtiıııtanda kaydedilecek bir "'-
flmdiki hududun 4on-.'W>O kilometre do- 1rnbnl p+tt.ı;i ve A•ıl mil"Afti:t h:ıtf1n1n vari tümen komutanı olmu", barn alı:a- ,,e dafi baı.ryaJanmız tuafıntlan 9 atmurtU' .• Sivil halk arall!)da u Dl'lat yoktur. Suriyede Samm ebn~ W 
fusunda. yani asıl Rus tC>DrPl'YiMla ve .. p .. fcı;n.ı,. ,..,,hl.;1 tı!A'TIT-r. fr.in hlhrii1'- ~0mi!inl lıftlmıf" ve nihayet 1'eC:f"JI srene ~Usman tavyaresl dnCfflrnlmf;.ı. cfnnııın- wrdır. Bir çok ınahalde evler lıanp ol- slmali nrblmnde İnsriltz ve har ,.,.... 
bu mtıdafaa hattllll ima etmek li-ln ~ '"''°"" rn~ı.,.,, ,.1~,. lml1,nı>111 .. ...,::ıdığı tak- Maro11aJ VorofiJof vPrlne millf mUda&ıı rna to~ı.su taralll'd81'l da iki tngmz muş veya IMtsara ultramışbı'. Gece aVCJ- sız lat.ıllan Uerlevlslerlnfn '1llılatllll aTto 

ili ko i-,.li~e tirihnJştir. BugUn 46 ~.a·':·or?si ~trrio edilmiştir. lanımz •e dafi bataryaıtpmız Dd ctn~ tmnıŞJarduo. Merkez ve l8Mt ~ 
1 llDda mevzii faallYet o'IBAiııltm. 


