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Harp ~ok 
Uzun sürerse ..• ---·---H angi tarafın har bi 
fıazanmcılı .$Gn.!ln?'ı 
f azlodır'! .. 

, h V l\. l'.:'l BlLGTh 

Bu harp bugüne kadar (Ok garip v«> 
bt-J<lcnmedik inkisaflar gü~termiştir. . 

Horıg Kotıg isti1ıkamuırından biri 

~~~---.:~,,._. ---~~...... il- .... _...) 

ı ln~i lizlere göre 1 
•• ,. -·~~~ı.-..ı--~~ ... ,.. ... ;. 

Kelanton 
ııildyeti 

boşaltılclı 

Japonlar 
yeni asker 
cıkardılar 
• ----·-- - --·---

l ... 1 - -· - · - · - · - · - ·-·-·- ·- - ··" 

Sovyetlt>re göre 1 
~ - .- ~._,~,.-......-.,,_._~----- ·-·-·· ~ 

AJ an rica· 
tı bir b z

g halin 
---·---1 il v n - Volkof y olu 

tamamen geri alındı -·-· Rus lıdaları şiddetli 
çarpqınalarla ileri yti· 
rüyüıüne devam ediyor 

Bir ~ofı yer istirdat 
edildi. •• 

Moekova, 22 (A.A) - Dün gece1d 
Sovyet tebliği: Kıtalarımız bütün cep
helerde düşmanla çapışmıştır. Batı, Ka· 
lenin ve cenup batı cephelerinin bir c;ok 
kesimlerinde kıtalarımız şiddetli muha
rebeler yaparak ileri yürüyü§lerine de
vam etmiş ve bir çok yelreri i§gal etmiş
tir. Bunlar arasında Tikvinin cenup ba
hsında Budgoç, Şadovonun yakınında 
Cruzino ve Tulanın cenup batısında 
Kraoivno vardır. 

TIKVtN - VOLKOF YOLU 
TEMi ZLENDi 

·-·-- _ı_ z:sa: !&'. 

1ngiliz donanmasından bir kısmı 
seyiT hali:nde 

Yen i bir deniz harbi 
---· ---

Akde ni zd e r nııi· 
liz . Italyan do

nanmaları 

karşılaştı 

A 
e-

---· ---
Jtlı i hver askerini kur--
termağa çalı~ıyor -·Almanların Blngazi il· 
ınanını müdafaa için 
lıuvvetlerini feda 

eıınelı istemedilıleri 
anlaşılıyor •• 

Kahire, 22 (AA) - Orta şark İngiliz. 
karargahının tebliği : Dün akşam Cebe
liekdann iı;inden ve cenubundan ilerli
yen akıncı kollarımız Bingazinin doğu
sunda himaye mevzileri tutan düşmanı 
püskürtmü.,_c;Jerdir. 

Zor hava şartlarına rağmen hava 
kuvvetlerimiz Sirte körfezi sahili bo
yunca yollarda düşman motörlü taşıt 
topluluklarına karıµ şiddetli hücumlar
da bulunmuş ve iyi neticeler eld etmiş
tir. 

Fnnsn teslim olduktan sonra, ~lihn!r 1 

devletleri, harbi yüzde yüz kazan.ılmı~ 
adilcdiyor, 1940 ~ılı içinde Biiyiik Bri
ianya imparatorluğuna da kat'i ve nihai 
darbenin nıuhnklrok Mtrctte indiriJcc:cAi
ne kani bulunuyorlardı. Hatta Alman 
hnşlmmam1anhğı Fransa harbini ka·w
na11 orcfulrırına hitaben neşrettiği mesaj
da bu kanont.i kesin bir lisanla ifade et· 
naektc idi. İngilterenin muk:wemt>tİ, 
ikri sürülen tahminlerdeki hföri.ik hc
'.'lnp yanbşbğını meydana ko:rdu. 

Perah baş sehri tehlike· Yeni çıkarılan Japon 

Moskova, 22 (A.A) ~ Leningrad
dan bildirildiğine göre Tikvin - Volkof 
yolu tamamiy le temWenmişfrr. Kıtala
nmız cumartesi günü 12 köyü geri al
mışlardır. Şimdi bozgun halinde çekilen 
Almanlar takip edilmektedir. Tikvin 
bölgesinde binlerce Alman subayı ve 
eri öldilrülmüştür. Dize kadar kar için
de ilerliyen kıta1anmız K remzi ile 
gö!lterilen bir 'köyü aldıkları gibi düş
manın gerilerinde de kayakçı kollarımız 
ba!!ka bir köyü nlmışlardır. 

-·-Mihver Alrikaya büyük 

Bir düşman hava meydanına yapılan 
baskında 24 Alman ve İtalyan tayyaresi 
yerde tahrip edilmis, petrol depolan 
yakılmıştır. 

de • Hong Kong dayanı- askeri ; o bin kadar, 
yor· Siyamda tayyare· Manillanın 160 kiloınet- bir kalile geçirmiş • Ya· 

nanistand a Alman kav· 

Kahire, 22 (A.A) - Büyük Britan~iı 
kuvvetleri Llbyada büyük sürat1c iler
liyorlar. Alman ann kuvvetleri Bin gazi 
ve Sollum bölgelerinde toplanmıştır. 
İtalyanlar bozgun halindedirler. RomeJ 
Bingazide müdafaada kalmak ve Trab· 
lusa doğru çekilmek ,şıklarından birini 
tercih mecburiyetinde kalm~tır. 

vetleri toplanıyor .. 
ler ve benzin depoları re şimaline de asker 

. yakıldı.. . çıkarıldı.. 
. ~ı~g~p~: 22 (A.A) - Kelanton vila- Vaşington, 22 (A.A) - Kara tebliği: 

.\i ctinı Jngılızler boşaltmıştır. Bunun se~ Son 24 saat içinde Luzon ve M. d 
b b' ·· k ı J k1 h . m anao 

Roma, 22 (A.A) - Akdenizde Sirte 
körfezinde İtalyan liJosiyle İngiliz deniz 
kuvvetleri arasında bir deniz muhare
besi olmuştur. Düşmanın bir harp ge
misi batmlmış, diğer bazı gemileri de 
hasara uğratılmıştır. Bu deniz muhare-

1941 lwzir amnda, SO\ryetler Birliğin«" 
bım başhyaıı yıldırım harbinin büyük 
saferler ı:eklindc teceDi etmesi de. ikin
ri defa olarak ı.alnhiyctli Alman mahfil
~rinde kat'i :zafer saatinin ('.aldığı kA
aaatini uyandırmıştı. Doğuda son do:-
ltenin her halde 1941 yılı bitmeden indı
rileceği temin ediliyordu. Bu ikinci tah
min birinciden daha isabetli çıkmadı. 
Ortada bir hesap ·yanb~lığı daha belirdi. 

c ı muna a e zor u arı ve e emmı- adalarına düşmanın hava akınları 1-
yetJi askeri üslerin kaybedilmiş olması- muştur. 

0 

dır. Malzeme ve teçhizatın biiyük bir Luzonun şimalinde düsman devriye 

Moskova, 22 (A.A) - Rus kuvvet
leri Tikvinin işgalini takip eden on gün· 

(Sonu sayfa :ı. Sfüün 1 de) 
* Kahire, 22 (A.A) - Düşman pıyade 

kısmı götürillebilın!ştir. ( Sona Sahife 4, Sütun 5 te ) ( Sonu Sahife 4, Sütun 2 de ) 
kuvvetlerinin Bin~azi cenubuna çekildi

( Sonu Sahife 4, Sütun 5 te ) 

Şimdi her zamandan ziyade anl~ıl -
bUŞtı.r ki ikinci diinya harbi, birincisirı
tten uzun sürccek ttr. Yüz milyonlarcn 
inıııan çe~tıi ıshrnplarm en müthi~iyl<' 
brşllaşac:aktır. 

Anglo Saksonlarn göre, hisleri dondu
ran bu kasvet verici milsabcdenin ümit
li tralı, harp ne kadar uz"tın siirerse siir
sün. Mihverciler için nihai zafere kavuş· 
mak ihtimalinin o nisbettc azaldığıdır .. 
Filhakika Amerikanın harbe girmesi 
şimdiye kadar yapılan biitün kombine-
10nları ve dolayısiyle b'·vnelmilel du
rumu esaı;mdnn değiştirm:stir. 

Uzak Doğuda, teı;ebbfü,iin Japonlar 
elinde bulunması bu gerc;c>ğin mahiyeti
ai hiç bir ı.""Uretle değişth'emez. Vakıa 
Japooyanm kara, deniz ve bava ku" · 
~etleri bir çok muva((akıyeder kazalı· 
ouşJardır. Filipin]erc. Malezyaya asker 
~ıkararak l\faniJla ve Singapur müstah
llem füılerini ciddi tehlike altına koy
mu<:lardır. Hatla tecavüze ge-:tikleri 
ründen beri knzandddnn muvaffakıyet
leri daha kolnyhk1a inkişaf ettirmek 
İ'\İn Taylandla tedafüi "e tccavüzi mahi
yette bir askeri ittifak muahedesi imza. 
Jaanı lardır. Malezya ve Birmanyanm 
i~tilasmı he11ef tutan hnrcket1c1·de Si. 
yam ordu~unun kullanılacağı şiiphesiz
tlir. GöriilüyM ki. Japon militaristlcri
nin riiyalanm oe;iisli:ren en eüretka r 
plinlar hep lıirden fatbikat sahasına ko
nulmuştur. Japonlar şahlanan ihtirasla· 
rını kLsrnen tatmine muvaffak olsalar 
bile hnl'hin rıkmazı it;inde bunalmaktan 

'~onn sahife 2. Siitun G da) 

(Sonu sahile 2, Sütun 6 da) 
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1 J aponla r a ~öre ı 
i ' i 
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~ Milli Sef dün ~ Ticaret Vekaletinin bir ikazı 
= ~ = 1 Fon Papeni 1 ' ·4·~- 11 - •- ~'~ -·-·--·-4-·-·--·.- ') 

Luzona asker 
«;ıh arı1dı, J~~on2 

Kon~a ~irmek 
2ecikebilir 

ikabulhuvurdl ~ 
Malları cenup lima11la
rın1ızda. bekletmemeli -- -·---·_.. 

- Mülikatta Hariciye : 
: Vekilimiz d e hazır .... 

- •-· Hong Kongta demirli 
İngiliz harp gemileri 
tahrip eclilınekten 

kurtulamayacak 
Tokyo, 22 (A.A) - Bu sabah do

nanmanın himayesinde bulunan büyük 
Japon kuvvetleri Luzon adasma çıkmış
tır. 

HONGKONGDA V AZtYET 
Tokyo, 22 (A.A) - Domei ajansı

na göre Hongkong filen Japonyanın 
elindedir. İngiliz emperyalimzinin bura
daki son izleri de silinecektir. f ngilizle
ri~ mukavemeti sokak ve çete muhare
belerinde kınlmı~ miihim münakale 
bölgeleri ve strat~jik mevkiler Japonla
rın eline düşmüştür. Hongkondaki du
rumun ümitsizliği lngilizlerin buraya 
takviye kuvvetleri göndermemelerile de 
anlaşılabilir. 

Birleşik Amerika Pasifik filosu ve 
uzak şark lnıı:;iliz filosu imha edilmiştir. 
lngi1iz tacının Hon~kong sümürgesi Ja
ponyanın 900 millik çenberi içindedir. 

(Sonu snyCa 3, Süti.in 1 de) 

~~----...;...~~~~~~~---

- b ulundu .. -E Ankara, 22 (A.A) - CümhUl'J'Cisi E 
:;: İsmet İnönü bugün (Diin) saat 115 
E de Çankaya köşklerinde Almany:l E 
5 büyük elt;isi Fon Papeni kabul bu· § 
~ yurmu~lardıı'. § 
5 Miilak atta Hariciye vekili Şökrii § 
:: Saracoğlu da hazır bulunmuştur. =: 
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Mersin ile Hatay limanları antrepolCll'ının dolu 
olması ltltalata selıte veriyor 

Ticaret vekaleti Mersinden ve Hatay 
limanlanndan yapılmakta olan ithalat 
hakkında §U noktalar üzerine alikah 
tacirlerin nazan dikkatini çekmiyc lü
zum görmüştür. 

Ru.syada ka7'lar <ıf'a.!mdo. bir takip 

K antar hara kolunda müessif bir hadise 

Bir polis memuru arka
dasını ağır yaraladı 

Asabi bir bah,.anın sebep olduğa faiidlsede mü• 
tecavizin oğla da yaralandı 

Gece yanc;ından iki saat wnra Kantar 
polis "karakolunda teessürü mucip bir 
hadise olmuştur. Bir polis memunı ta
banca kurşunu ile ağır surette yaralan
mış, bir kaza kurşunu da uyumakta olan 50N D KtKA 
12 yaşında bir çocuğa rastlıyarak hafif 

1 ·········---surette yara anmasına sebep olmuştur. 
Yakında bir Türk ti

caret gemisi daha 
torpil l~n~cek miş! 

Hfıdise hakkında alınan mul<ımat şu
dur: 

Enver Hıdır adında bir polis memuru 
vazife ile gönderildiği bir baıfuede yal
nız kaldığından Kantar karakolu komi-
seri bu hAdise yerine Halil Ergün adın- Moskova, 2Z (A.A) _ Tas bildiriyor: 
da ikinci bir memur daha göndermiştir. İzvestiya gazetesi diyor ki : İtimat 
Bu iki memur işbirliği yaparak bahsi 
geçen hadiseyi halletmişlerdir. edilen haberlere göre önümüzdeki gün

lerde bir üçüncü Türk ticaret vapuru 
iki memur bir saat kadar beraberce milliyeti biliruniyen bir denlı.altı tara

calı.ştıktan sonra karakola avdet etnüş- fmdan batırılacak ve bu vapurun tayfa 
lerdir. Fakat bu sırada Halil gayri şuurl ve yolcuları kurtulacaktır. Çünkü vapu
ve as5.bi bir halde bulunuyordu. İşte 
bu vaziyette ilci memur nasılsa bir mü- run içinde bir kaç Alınan ajanı buluna-
nakaşaya girişmişlerdir. Halil asabi bir cak ve bunlar şahi1 olarak kullanılacak.
tehevvür halinde tabancasını çekerek tır. Taarruzu yapan denizaltının müret
~·rkadaşı Envere beş el ateş etmiştir. Çı- tebatı ise Sovyet işaretlerini 1aşıyacak
kan kurşunlardan biri Enveri p;öğsünün tır. Ta ki sonradan bu alçaklık: Sovyet
sağ tarafından ağır surette yaralamış, iki ler birliğine yükletilebilsin. 
kurliun da sol koluna tesadüf etmistir. İşte Almanların verdikleri gizli emir 
Karakolda bulunan Halilin oğlu Ziya budur. 
da uyurken, babasının tabancasından Alman ajanları bu Türk gemisinin de 
cıkan kurşunlardan biriyle hafifçe yara- torpillenmesi üzerine Türk.iye ile Sov
lanmıştır. yetler arasındaki münasebetlerin fen&-

(Sonu Sahife 2, Sütün 3 te) 

Akdenizde bü
yük bir taarruz 

ihtimali var .,._ 
Nevyork, 22 (A.A) - Binbaşı 

Kaldin cNevyork Herald TribUn, 
gazetesinde şöyle yazıyor: 
Almanların Ruslar karşısında her 

an daha ziyade beliren mağlubiye
tini Akdenizde yapılacak büyük bir 
taarruz. gizleyebilir. Böyle bir taar
ruz karşı tarafın deniz kuvvetlerini 
de meşgul edebileceğinden bu su
retle Japonlara da yardımı olacak
t!r. 

JAPONLARIN VAZ1Yın1 1 
Japonya Singapux ve Manillayı 

ele geçiremediği takdirde yakında 
yardım ihtiyacında kalacaktır. Sin- ı 
gapur ve Manillanın ele geçirilme-
si ihtimali i.se gittikçe azalmakta-
dır. 1 
~ ....,~ ...... -ıı1_ n_u_ıı_11t_ ı _ _..._ 

36 günde Almanların 
verdiği zayiat ---·---

117 bin asker, 
2113 tank, t2oo 
kamyon, 1791 

mitralyöz -·Volofıolamsfı aıınırlıen 

5 Alman tümeninin dört .. 
ıe üçü yofı olm""' 

Moskova, 22 (A.A) - Pravda gazete
si diyor : Almanlar 10 son teşrinle 16 
ilk kanun arasıntla yalnız Moskova cep
hesinde 117 bin subay ve asker ve ayni 
müddet içinde 2113 tank, 1200 kamyon, 
131 siper havnn topu, 1791 mit:ra1yö.,, 
çok mik.derda otomatik silfill, motosiklet 
2.lrblı otomobil ve harp malzemesi kay~ 
betmişlerdir. 

Moskova, 22 (A.A) - İzvestİya gaze
tesine göre Volokolamsksın geri alınma• 
sını temin eden muharebelerde dört AJ.. 

(Sonu Sahife 2. Sütün 2 de) 

Enver ağır suretle yaralandığı ve ha- laşacağını umuyorlar. 
Jnpcmicı> 11 (l.~l.;er çıkardı!dc.:rı Bonıeo odtısiy1P cJi{ıc>f• yatı tehlikede bulunduğu icin MemlPket 1 1 1 11111 • 1111111111 1 il mım 
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Akdenizde harekat faz
lalaşmağa başladı 

"Londra,, da bir. 
"Halltevi,, açılı 1or 

---·---
In~ilteredeki 
Türkler • • 

ıçm 

bir toplantı 

E'ılti Japon baıvelri
linin bi,. yazı•ı ---·---

Bu harpte Tür-
kiyenin v e lfll
lim a leminin 

1941 

Ihtikirla mücadele et
mek için konferanslaı; 

Trablas garp yalunlarıada liddetU mabarebe- k • • ti 
ler bekleneblllr • Nalez •adald d-mn İftılltlll•Je· mer ezı V8Zl'-"'e Jatanbul. 22 (Yeni .A.ır) - Halkın ihtikarla mücadele mevzuu etrafında 

., ._- e-- .'1 tenviri §elırimizde bir seri konferanalar verilmesi kararlqtmbnJfbr. a 
rin aleyblnde •.Japonlar ılzli yeni si• I --•- -•- konferana Oeküdar halkevinde verilmit ve büyük bit allka uyandmnlfbr. 

•Ahlar mı kaHanayorıar? ~GILiZLER VE TORK INKI· JAPONYA ORTAKLARILE BiR· ~,~o<:><::>~~ı::><::><::><::::.< 
_Rady~ ~az.etesine göre son resmi teb- !izlerin eline geçtiği anlaşılıyor. .. LABINlN MESUT ESERLERi LEŞlK HAREKET iSTiYOR Biiyük Pl•illet Meclisi dün iki 

Jığ]ere :stm~den ~~deki harekl\1 . . HarekAt sahasında, . bu son gunler - ···• - ·· -·___.. • k k b • 
~ suret1e h~ edil~~ : ıçmde hava şartbı.n, bilh~ kum fırt~ Londra. 22 (A.A) - Yakında bu- T~ı... 22 CA.A) _:&ki J ı...~. vem· ftDU D 8 ul etti 

Şark cephesinde iki taraf arasıniia naları tayyare faaliyetlenne fena fesır rada bir halkevi açılacaktır. ingliiz bil- ~0• • a~. ~ 
ınuharebe, hılbasu merke-L bölgesinıle yapnu.ştll'. Buna ra~ her iki taraf ta kümet merkezinde böyle bir kültür mer- vekili ve harbı~e ~.olup~>.. -'* -
çok şiddetli olmuştur. Alman hava kuv- ~IŞJllıştır. kezinin açılması emekli general Sir Vil- yanın gelişmesı ~~etinbı reisi ~u- . ~.a. 22 (A.A) - Büyük il. Mec- nan harp teçhizatı ve levazımınm güm
vetJeri bütün siklet merke%iyle Sovy.?t lngiliz hava kuvvetlen, tak:p hareka- yam Twn teı,ebbüsü üzerine gerçeklq- ~ general Hayaşı bır yazısında dıyor lisı bugun topl~nı?1~ ~osta, Telgraf w rUk resmiyle aair veril ve reshnlerde.11 
ZJJ"hh kuvvetlerine, ikmal kollarına ve bndan başka, ·Trablusgarp limanını. da miftir. · .. .. . . Telefon idaresi b~ ve .yardım istisnası haJr)mvlald kanuna ek kanun 
yollarına taarruzlar yapmakta, Sovyet sık sık bombardıman etmişlerdir. Ingi- T aymia gazeteai bu mnüasebetle net- •Dünya etrafında bugun iki çenbeT sandıiı hakkındaki kanun layihasiyle . 
hava kuvvetleri de karşı taarruz yapan !izler bu taarruzların bilyük hasarlar rettiğl bir baı makalede diyor ki: vardır. B'f~an ı!:fi A"!'lpa~de ~- ecnebi devletlerden temin edilen ve edi.· lAyihasuıı ~bul etnilştir. 
kuvvetlerle sıkı bir işbirliği halinde verdiğini bildiriyorlar. Mihver kuvvet- cHallevleri Yeni Türltiyenin baniai manya v~~ B mda,phöbF bJa- lecek olan kredilere mahsuben eelbolu- Meclis iba aunu . 
~. Resmi tebliiler her iki lerin!n çölü aşarak Trablus garbe var· büyük Atatürkün en büyük ehemmiyet ~nya e . · u ce e ere • ?'f1 • . ~ 
tarafın da fevkallde kayıpları olduğu- malan ihtimali karşısında İngilizler için ver~i kültür ocaklandır. Atatürk bu b7leşik ~ketler y~~ı~usaİn .bu ilerial Demır vollarında tenzildtlı eı ya nalıli 
nu bildiriyor. Trablusgarp geniş ölçüde hareldt saha· evlerın temelini atarken en büyük eae· i~ tehlikeli olur. Çünku gil_tere Af- Ank . . 

AKDEidzDE sı olmaktadır. Mihver kuvvetlerinin rini ebedileıtirmek istemi§tir. Halkev- rika ve yakın şarktan uzak doguya ve- ~~~ ~ ('~e!.11 Asır) - Demir.yollaımda tenzilAtlı tıfY• tarifeıniıiıi Şubatta 
Orta Akdenizdeki mihver hava faali- kendilerini kaptırmadan Trablusa ulaş- leri Türk halkının içtiaıai ve harai faa- ya cenup doğ'Udan Almany~ v.:: ltalya- --a~~.o,u.u~ dilşiin~ektedir. 

yeti bilhassa Malta adası üzerinde hız- malan mümkün olursa burada da şid- liyetlerinin merkezidir. Londra Halk ya karşı taarruza geçmek nıyetile kuv- Yem .tarifede 1700 kilometreclen fula y~ yapalacak e§Y.a nakliyatı için 
lanmış gibi gCSrünilyor. Malta limanı ve detli muharebeler bekl~nebilir. evi ingilterede yqıyan Türklerin bir ~rini yakın şarkta toplıyabilir. Ame- de temilit bulunacaktır. 
MaJts Jjmanmdaki gemiler mihver hava UZA KDOOUDA toplanh merke:ıi olacak ve bütün lngi- rika da donanmasını Pasifik okyanusu- ~~~r<::>.c;;;::..c~><:::~~~~~<:~~ı:::::><:><::~~~~~~~~~ 
kuvvetlerinhı başlıca hedefini teşkil et· Uzak doğuda harekAt devam ediyor. llzlere Türk inkılAbuun büyük eserlerini na göndererek Japonyaya karşı taarru- Amerıkaya gdre Makı·neve 
mi.ştir. Japonlar kendilerince önemli gördükleri iyi tanıtmak imkanını verecektir. za geçebilir. Japonya ile Tayland arasm-

Libyadaki harekltm &ıemli bir saf- yerle~ yeniden asker çıkanyorlar İn· Londra Halkevi, Tür1' - İngiliz ana- da yapılan taarruz ve müdafaa ittifakı (Ba§tarafı 1 inçi s.hifede) -
baya ~ sırada Maltaya yapılan bu gilizl;, Malezyadaki durumu pek. iyi ne':t d~.·t~.uğunun devamını ia~e~ her Uzak şarkta İngiliz - Amerikan eepbe- faaliyetleri artmıştu-. Luzonun puım- \ 7 erilirken 
taarruzlar İngiliz deniz kuvvetlerin• görmemektedirler. k~ buyük alaka ve muhabbetını çek- ~ yannak baknnından ehemmiyetli- de ve cenubmıda düşman SIZUltllarım 
Maliada. baruıdımıamak ~olsa gerek- Japonların Havai ve Singapurdaki mege liyıktır.> dir. &ılemek için karp taarruzlar yapılıyor. 
tir. fngi& deniz kuvvetJeriDin de :f8ali- baskmda elde ettikleri deniz muvaffakı- --·------ Keza TUrldyeaia vai7eti de Avrupa Japonlar Filipin adalaruıa çıkardık1an 
yeti artimf g&;bıüyor, bu da Libyaya yetlerine yeni ve btitün diinyaca m~ Si~ lldllvePe flPme- ~ pek ehemmiyetlidir. Sovyetler bir- kuvvetleri yavaş yavq arttmnaja ujra-
mihver kuvvetleri gönderihnemesini te- bul silfıhlann Ariıil oldu~ söylenmekte- ınlf lng~e lıaPfJ illin!~~ ~;,n8>'-~- §IYo~lar. . • e 
min içindir. dir. Bun1arın insan torpilleri veya ik; > mlDID ....... ..,. ... u mn 1118 ._..,._ Diler kesımlerde kaydedilecek bir J •ı• J C bek 

Afrilıaılalıi harp 

Malta şimdi eskisi cibi delildir. Mih- fedai ile idare edilen kuçUk denlzaltııar1 ııtlfalı yapmq . MoUovamnb ...__.__ .. _ açıkP:~ ve ~ te~· D~ iZ er e 
verin pek çok hUeum1arma kareı koy- olduju rivayet edilmektedir. Tokyo, 22 (A.A) - Japon s&cllsü, 111U1UW 1W - - ~ .uwu ASKER ÇIKARllALAR 
rnuş ye hAll da koymakta olmasına rağ- fnSan torpilinin pratik olmadılım ve Japon - Tayland ittifakı hakkında ""1· ergeç Japonya De ~..:11- Manma, 22 (A.A) - Lingqen ltar&- V Akdarı 1•1.waJ 
men burada lııU.yGk deniz ku~etlerinin batıl kııllmnlması imk&nsız olduğQ.nu lan söylemiştir : Japon.yanın hedefi Asyahlarm uqsuu. zi açıklarında 80 nakliye gemisinden e & 
haıınması çok 8'1çleşmiştir. sanıyoruz. Taylandın Japonya ile yaptığı teca- ve Amerikan ~lundan kurta· ibaret bir düşman kafilesi görUlmupor. 

AndKADA Küçük denizaltılarına gelince : Ame- vi1z! ve tedafüi ittUa!t ~lil pakta giril- nhnasıdır. Biz~ emfnlz ÇibıkO Filipinlere karşı di.lpanm bUyUk 8lçU- etm• ıer· ve bı•r 
Libya hare~tına gelince : Mihver rikablar böyle bir denialtısuıı Havaide mi§ manasmı taşunıyor. Bu ittilak yal- hakkı müdafaa ediyoruz. HU demek iıe de bir harekete geçeceği. sanılıyor. Ni- iŞ 

kuvvetlerinin takibi hareketleri devam yakalamış1ardır. Bunlann da sanıldığı nız İngiltereye karşıdır. kuvvet ve kudret demektir. kols tayyare meydam dün uatleree 
ediyor İngfHz hava kuvvetleri çekil- kadar önemi ve kıymeti ohnasa gerek- ~·-·---· ·--- bom~anmıştır. . .ı-ok malzeuıe 
mekte olan milıver kuvvetlerine daimi tir. Kazandan muvaffakıyet daha ziya- A • k d J A 1 a Ba k·· Manılla, 22 (A.A) - I.ıngagen kar- ~ . 
oJerak taarruzlar yapıyorlar. Bu bölge- de Amerikalıların gafll avlanması saye· merl s8 2 a~ 1 !\Jll la ' ..,-• fezi bölgesine J~ ~ kuvvetleJ' ld t • 1 d• 
de bir ild tayyare meydanının da :loli- sinde elde edilmiştir. • - " nl v ~ışlarchr. Lingagen Ago arum- e e e mıı er ır 

Son .l·vaaı"" .. a ·r·)'ef Ru•ya ve uzaL fQFL p011V8\'"l!P daı!' · mnnuz. 121ııu ::::a:;=:::.::~ ., __ 
.T " • IC R · ;· • d ko d ve •kt•k asker çıkarmışlardır. Kahire, 22 (A.A) - tnallfz kuvvetle-• • --- yen:: , ,. ! ... ırler! a ~ ~9.111 ı Askeri sözcü~ söylemiştir: ri dün Cebek ve Akdari ifpl etmışler 

• ' & ' - Japonlu. büyük kuvvetle:ı: .çdtara- ve ailratle ,veldla ltomel Jpta)an tar.-. D. !-:itlerin Baı- Mareşal "\' oro... -~-tt-- · • rak hiicuma ıeçmif]emr. Şiddetli mu. 1mc1an bJrakılan - ~ ve bOl maı.. 
JlPONYADAM BOYLE BiR INGtllZLEll~ YAPTIKLARI ~erıı:!bfn°'"~ b~klnnda ~ şey ~el:;::~~n:= 

kumandan ol· şilof" uzak do- KUVVET BEKLENMiYOR· TlHIJOI . AlMA!_IRll ~~,~==ı:: ~ .=~..;:: 
d "' b k DU HALBU11I S YlSHltlrnı ~· .. tidık~~ ...... _..kıta. IL.881 neue e- aava aş u- ' " ... 80 gemi ile çıkanlan Japon kuvvetleri Jar Elabyar bölgesinde umumiyetle ttal-

T "'i - -· ·-• - - ·· - --·- . 50 bin tahmin ediliyor. Japcmlarm. alır ~anlar tarafıMan mtldafaa edl1Jlili .... 

lil eli ? d 1 Nevyork, 22 (A.A) - Nevyork He- . Londra, 22 (AA) - Marepl Bravçı- han> maJ.ıemesl de ÇJ]wıp çıkarmachk· nılan satir memlel'lne hücum ~Oıı et e vor m ah 88 Q muş rald Tribun ~ yazıyor : Harbin ÇJn ordu bdıotnmdan mı, yoksa yalnız lan henüz belli delildir. cUr. Bu mevziler Binpıtrdn 40 kllomet, 
ilk gününde Japonların elde ettiklerı BA§kum&ııdanlık.tan mı çJkan!dJJı bi- AMEBtKA.N MVV A.PJl'AKIYE'l'i ıe- kadar ~ bul~. 

--e- -·- baş8rılar bir ~k Amdrikalılan Jai>on- =or. Hl~ Y=w bir aa:d Manilla, 22 (A.A) - BugUn ağleden Binpzinin eenub~ lDgi1iz mlfre,. 
AlmpMIAl'm Afltlul7a MftU ~ ldHltbnett llez• 1arm kuvveti hakkındaki fikirlerini de- ıefli~ını tayin e.W:ği v!bu asza:m sonra tank muharebeleri 4e dabJl oJ.,. zeleııi C~JrV& cic1ea )TOl boyunca çe-
ll89'f'etlel' ........ dladeld 5oYy8t sellrl ğiştirmek zorunda bırakmıştır. generale F90- Haller veya Orgeneral Yo- mak ~ oetin muluu:ebeler devam ft.. kiJmıe1r.te oıa., clOP.•DR kaqı Jıaıü1tta 

_..,._. ,--• - _.... Havai baskını her baskın hü~u ya- ber olacağı söyleniyor miftir. Kıı.Jarmuz daYanmakla kalma- bulunmuftlıU' • 
.... __.. ...... ........_ 11....uY&ya r•- penın elde edebileceii kazancı Japoııla- Stokholm 'ndingen. gazetesine ,a.- tD1I. bir noktada alır toplanmız Japon AJ1J!BtKA BABBrYE NAZDUNJN 
Badyo ..-tealJıe s&r• hafta bapn- 'ffsinldng, 22 (A.A) - Burada dola- ra temin etmiştir. Amerikada bir çok re Alman kara ordusu BaşkumandaDlı- mubrip ve taşıtlanm pUskUrtmilş ve T E B L ı C ı 

da dObyaQm ıllyasl manzaran fByle al- f8D pyialara göre mareşal Voroşilof kimseler Japonı.tın böyle bir kuvvet ğmda deli§me ancak fevkalide mUata- böylece bir asker çıkarma hareketin,e V8§bılton; 22 (A.A) - BarbiJe Na-
rlnilyor: En 8nemli olayı Alman ordu- Uzak dojudaki Sovyet ordusunun ~ gösterebileceklerini sanmıyorlardı. Dör' celiyet halbıde yapılır General Bravçi- engel olmuflur. zırb1uim teblili: 
ribıllyor: :la &ıemli olQ Alman Ordu- kumandanlılma tayin ediliniştir.. Cin yıldır Çm~e uitafan Japonya Amerika· çin ordu Ba§kumandanlıjından çekilme- Kıtalarmuz mükemmel bir tanda dö- Llngayerı körfezi bölguinde pddetll 
BlıJer ~ kendi Uzerine alımm§ aşkerl mahfillerinde işaret edildiğine hlara bu kadar lnüthiş bir düşmen l&Dl• si kara ordusu BqkumancJanl11iYle hal- vtlşilyor. bir m~ ~an etmektedir. ja-
olnwndır. Stire bu haber teyit edilirse mare~ mm vermemişti. Eler Jlong Kons dil§er- Iedilmez fikir iJıtiWları zuhur ettijllıe ManiDa, 22 (A.A) - BildlrlhQine ponJar buraya Htte baHnde 8sbr çı-

Ba hldlle ~.uta türlü tUrlü tef- vazifesi uzak dolu ordusunu tensik et- se bUttbı Japon kuvvetleri Singapura delildir Bitler 2 Tepin tarihli nutkunda giSre Amerikan ve Flllpbı1i mtk1aftler karmaia tepbbUa ecJb'orlar. Takriben 
lirtere yol.~· Bu hareketin ~ mek olacaktır. yükleneceklerdir. Biz ve İngilizler Sin· Rusyamn en mUhim üç bölgesinin lstilA ~ eereyan eden muharebeler- 80 ta§lttaıı mGrelrkep bir filo Lmcmun 
deWet ettiiinde Demohatlarea itti- atJS SEl'bdNtN SEYAllA'l'l ppurun muharebe verecelfni ııes.ba edilecejinden 'bahaetm1§ti. Bravçlç bu de iyi dayanıyorlar. batı aahl11 açildaıimcla glfııdlldntlftUt. Az 
t.k ~· katmanuşbk. Ancak Çinlilerin Japonla- ııiiziln yerine getirilmemif olmasmdan AMBRIKAH BAVA eOCUllLABI wnan aonra bir tok mavunalar LID&a-

Loncb. pzete ve radyolarmm tef- Şın11bay, 22 (A.A) - Çunkingdeld n durdurmak hususundaki gayretleri dolayı azledihnlf olabilir. Maamafih bu Manilla, 22 (A.A) - Amerika ~va yen JdSrfesinde . liderek Agoo alvarma 
ıdrleri en zl,.de IU ilç nokta Uzerinde Sovyet bu.yUk elçisi Padoşkln 20 ilk- İngilizlerin gözUnii ac;mış ve Singapur- delifiklik Bnvçiç aisteminiıı lflAsı gi- kuvvetleri Lepspide iki Japon nakliye Ukeri çıb:rmal8 iepbbtlste bWuıım~ 
~uruyor: • kinunda tayyare ile Moskovaya hareket da jstihkAmJar vücuda getirmek zorunu bi teıakki olunmamalubr. tlkbaharda gemisini hasara ulratmJP. Dikt düt- ludır. BazıJan ublle yanapnaia mu-

1 - Bir çok tngWs gueteleri bu de- etmiştir. Samldıima göre Uzak doğu anlatmıştır. Rusyaya karp taarruzun fazlı18§JDJ§ man tayyaresi dUşUrU)milştür. Viganda vaffak oJmU§lardır. japon 1utaJaruıın 8/8 
jlpıeniıl Ruayadald rlcat Uzerine sanı- muharebesmde Sovyetler birliğinin va· ---•llllMI kuvvetlerle yeniden ba§lıyacaiuıdan yerde 25 tayyare tahrip edil.mittir. tUmenden yani 80.000 100.• askerden 
)an uıaneviyatı kuvvetlendirmek için ziyeti hakkında bilkümetiyle g~şecek- ,ı~.u..-ı,,,. RU llClparll• Berlinde khnse f{iphe etmiyor AÇIK BiR ŞEBBt BOMBAJU>DIAN mürekkep olduiu tahmin ediliyor. Dilş-
ilıtiyar ediJdlpi kabul ed;fyorlar. tir. ..,,.,._, •- Berlin, 22 (A.A) _ Führer. ve Brav- VaniUa, 22 (A.A) -Japon bava kuv- Dl8;D1D Wil& tıepbb~ Amerikan ve.Fi-

Bu pzeteler dolru dÜ§ÜDdüklerini .-.e ·- IHdlPnlCllllll...,. C::çin vedalan VAkur bir şekilde olmuş- vetleri açık bir şehir olan Bateri bom- llpm kuvvetlerinin Çetin mUkavemetiyle 
le,id için Alman i>roPaganda Namı Ga. Y . b . ,. • harbı Tokyo, 22 (A.A) - Perlkop adlı tur Berlin askeri mahfillerinde marep· bardıman etmişlerdir. Burada aakert he· ~tadır. Mindanao ac1asmda 
beWn be,ııbabna lpret etmmeclir1er. enı .r .... enrz SoyYet gemiainin Japon tayyareleıinin i,aşu bir ulfı ili verilmiyeceii def sayılacak hiç bir fJl!Y yoktur. Davaç d~ muharebe devam et-
~ bu beyanatilıda e:;:. halkım (Battanfı ı laci s.bifeü) hücumuna uiradıiı doiru deiilcfir. Ba : ktında maJama~ ";ıJ:u. Maamafih ıwwe mektedir.· Diler bölgelerde by4a deler 
~~eki ası.ere ulml Y dlvet besine tngilizlerin 31 bin tonluk Malaya ~her SoyYet - Ja!>on miinuebetleri-~ Bravçlç ne ~ne dete.. A lrilta harnleri bir hAdiae olmamıttır. 
etmiştir. • amıhndan iki harp • • 7 kru azörU nı bozmak iç.in hıgillzler tarafından uy- kailt edil.mittir Almaııyada bir marepl y TAS AJANSININ 

2 - Rusyadaki Alman ~ g~,. v dunılnn11tur. • (a --.t. l lnel SahifeM) BtLI>mDlCtd GORE 
m Molkovayı almalı vadetlnlt olc1uiu ve on bef t.orplto muhribı iplrak etmlf- •--- tekailt edilmez. __,_... 11 k 22 (A.A) _ 'l .uanıı bil-Wae bmıda muvaffak olam8dılı için lerclir. Alman ve İtalyan hava kuvvet- • •• "*•••11 ı ji görüldUiiinden Romeliıı bu mn.u diri os ova, as..., 
~. ıednin hGcumları ~Pl'flSında düşman Amerıkada muspet • Atlantikte iki tarafın mtıdafaa için kuvvetlerlni feda eımeıı: ıl:larumz ~aresıawı iatibme-
. j :... Harbi idare eden Alan yiiksek e~ kesip ~. . M . h k I istemediil anJ.aplıyor. Bununla ı-aber tinde flddetll 'bir muJinemetle ~ 
ukerl erkAnı arumc1a anlapnul1k çık- ti ~::u~~ enfı are et er kayıplan ~ ubmetsiz ele ıeçeceli mııl- maktadır. DllflD8D burada hiieumJan .. 
talı için Führer bu tedbire 1ilz1mı gör- b c edm Afrika ehemmtyetÜ-blr b- - • - ımyor. Alman :ricatinin pbuklutuna ve DllZ1 püakiirimü l41hl biltilıı kuvvetleri-
mUptir. m ':~ ya ..... ~ ---- şiddetli kum futmalarma raAmen bnpa· ni tıe>plamakta ve JuwwetJI aurette tah-

.. ı;:~ :.J!:~~.;k :'k ~A . pey IJltl-aU. Hayal ... iallHz tanue ... ~~~ukh=~kd~= !:.,=.1B1:1 raimev:!1~ru:: 
tefsirler vardır. Fakat bunlarm hepsinin KAÇMACA • KOVALAMACA ,.._._. -mau DllSI, - lilJı AJW88 tahrip etmiş, 8 İtalyan tankı ele ıeçir- m1z dtlpum istihJrAmlarmı tahribe ve 
ihtiyat kaydlyle telAkki edilmesi )Uzu- Londra, 22 (A.A) - cTaymiP geze- nsa••Ye ....uYO•.. talltelbahbt llatta m!şlerdir. clilpwn geri atmala muvaffak oJm~ 
ınunu söylmıeğe bile 1ilzum g6rmöyo- teainin askeri muharriri yazıyor: San ~o, 22 (A.A). - Kaynak- Berlin, 22 (AA) _ Alman huauat Altı ~ İtalyan ve dört ~ Ahnaıı JudJr. Buı noktaluıda 1ataJarmuz 41§-
ruz. Rome1 kurtulmağıl çalışıyor. Biz .onu çılar sendikası San .Fransıskoda deniz tebliği: Atlantlkte bir denizaltumz bir esirinin ~ g-1 ilssilne getirildiji ba- ınan mUdafaumda .dört de altı bu~ 

JAPONYANIN BOLU koValayoruz. Düpnan ~ halinde tezgAhlarma grevcile~~ nöWer tngiliz tanare aenıiaini torpfilemiftir. ber "11:&or. kilometre derinlilln«le aediJder açmış-
. gekiliyor. Sapasağlam sekiz ttalyan tan- koymaia karar vermiştir. Grevcilerin . ING BAVA eOCUMLAJU Jard!r · 

Diler taraftan ~anın m!:ı'd ~- Jmıuı ele geçir'Jmesi de bunu lsbat eder. ~i bıra1unak tehdidine maruz bulunan ln~tl:~:e2~{t1~a~ na- Kahire 22 (A.A) - İngiliz bava teb- __ . ------------
°!esi .d! AlmanYa u a :- Romeli BiDgazi ve Trablus arasmdald kumpanyalar donanma için bir milyar zın albay Knoka Amerikan harp :.ru. lili : Fe:ıa bava ~ ve fiddetli liii : Şimalt Afrikadan ~ hareket· 
~cı1:~Amll olın=~~ ~ : dar çevrede • ~~ ~cağız. ao1arlık fazla si'P8J'i$ almışlardır. lerinin Atluıtik 01Hanmda 11 deniw- kum fırtma1atma rağmen ~ w hiir ler bildJrihnemilp;lr. ~ auharebele 
ha faal -olın=~ı:ndW anı.şdı,or~ v!. Oe~;~~dl Sirte körfezi çev- ~A~~ b batarchklaıuU veya bmra gpattJkla.. Fr8D11Z bombardıman •h1~d dUş- rinde dftşmanın yedi av 18,yaresi dü-
"-' J uA~ kille · d uı... • rem ~.......-"""'. "'Y'M"..._.. nnı eöylemiftir man motörli1 ko1larma .~ evaın f(lrDlmitştUr 
aı a~n ~ve na en .n11~8f1 yaz- YUNANtSTANDA Vaişington, 22 (A.A) - Japonların · etmİf}erdir. Barça, T~ ve Keleyra Roma, 22 • (A.A) - ~ tebliii: 
~ı hır yazı~ buna bUJı.ssa ipret ~t- ALMAN Kuvvt!:l'LER1 Havai aaaJarmda yaptıkları zararı ta- • çevıelerinde fiddetli taarruzlar obnuş- Sirenaikte cebelde .ıoaba1'; Çarpıpnalar 
IDlf ve A~demzden uzak dol\ıya =:: ttalyanlar bil~ bir ~ kafilesini mir etmek UF.ere 2000 mtltebasaıs işçi Ylflt Pulfllde'ld tur. Barqe ta)'lyare meydanında düşman olm\1§tuı: Düpmin Bardi;.dli mevsile-
:;:~~~rı kaydırılmamasma t Afrikaya ~bildiklet'lbl Wdia ediy~ ~leriôi bırakarak Ha°"iye &itıneie b- ndtslendelleJePlnin ..... tayyareleri yanmıştır. Düşmanın Uç av.. rbnize fiddetlt bir topçal' ~ açmıftır. 

·~·ır. . lar. Böyle de oJsa bu takvijelerin hemen rar vermislerdir. ı·..A--..a 1ı lı cı t;ıyyaresi dilşUrUlmÜ$tiir. Trablus Sollumdaki meftilerimlze karşı muvaf-
~y~n radr.osu buna cevap vermıf, harekete geçmesi beklenemez. Bununla !t"lllllllllRHlllHllllHllllllllllllllHllllllH11Ulll§ _. ..... an • Q OP- te Zoara gan ve ~ doğusunda- fakı etsiz bir hücum ya~ DUş-

Mihve~ın biltu~ ~u~eti>:le Akdenizde bera~ Morede Alman kuvvetlerinin !! l M f k E Vişi, 22 (A.A) - Pasifikteki Fransu ~aem· oluna ece hiieum edilmi ir .. rıuu!n mui/.akkaten işpl ettiji bir mevzi 
ve Libyada dö~iün~ b}d!iunda toplandılı haberleri gözönıinde tutulur: § Ruz.ve f • ütle ı .. i m~mle~e~erbıln ~ kaldıiı tehlt- l>iipna.: motörfu ta.Şıtlan yer yer ı:tB. i!tirdat ~. Bizim ve mütteflkle--

:S~:~Y8J:: ralyosu da0 

bl; ~ sa :~ı!::!. ~~e=de şiddetli i /erın yfılı•ek baş ku- 1 :~~= :=ı:=.: balanmıştır. Fakat fena hava~ .. r~hı ~yy~leri ~dan el~ 
ka şekilde ttal~radyosunun bu görU- m are i i tarw.i kılmıştır. Fransız hlildlmeti hef bebiyle bu hticumlann .n~tice~en ~a- gerilerini mıtralyöz a~ = _ 
Unü t y'd etmek ı.temi§ti.r §ikiyet edecektir. Bu prtl8r altında Al- E mandanı mı O/U )'Or? i t\\rlii sürprizleri karşılıyacak tedbirler şılama:. Tayyare~ :;::r ~::v~ı:~d~ 1-

1TAL YANIN iSTEKLERi ı;naularm Afrıkaya daha bdyük kuvvet- i • • • 1 almalı faydah (örmüştür. =~e ıtJ]:u zarar ~ ve ü; §ilrmüşlerdir. Trablus ve BinlUiYe fid· 
Buın:ınlıt beraber, İngiltereye k rş terle müdafaa edeeeklerl ve Rusyada ! Nevyork, n (A.A) - Amerikan! RUSYA •rt• dilşman tayyaresi dUşUrUlmilştür Bu detli hücumlar yaplhmftır. 

18.b., ddetli bır tw:eketle tta1yanm da bunun içın tedafüi bir vaziyet aldıkları i pıeteleri ıeisidimlmr Bmveltbl 5 I ndl~ ~ ....... barek tlerd 11 tanuemiz gerl dön- MALTADA 
ilgiSl b ~uktiir ve t~a bayle b r Jı;a- alµa ıelen bir ihtimaldir. !JRlttefikler ytdqek bafkmmuulaah· B ,, __ • e en llaJta. U.erJnde 1IQ8ll ~ ~ 
rekete taraftard ÇUDkn ttalya öte- tzısUizier, böyle bir ihtimali d~n- 5 ima t.Qhli fikrini llttllrçe Dlia fada. -n~itra. 22 J\A ji; ~ ~ -=N nmLtot ·~ ~u1leri lfmaıi'Pta-.. upu,Wa 
den ben tıı~ k netleriıain biltiliı dt,\kJ • den Libyadaki hatekltı bır an ~ ~ w1:P!1:~ : ~ ~~ ıın en ' on •--'a- 21 (AA) _ MmlD ..S ..., ~ ~ J8JP.P~· 
lilu:lılı kendi tierınde tOP adı~ .vv.ı tufi7et'• çabtıyorlar ................. .....__._.... it --...-· ~-. • 


