
• 

"Yeni Asır" ın Askeri Muharriri Yazıyor 

Rusya Moskova, Leningrad ve Ki
yefi sonuna kadar ve büyük şiddeti 
müdafaaya kara!_.yermiş görünü or 
Jlaeııaı heP gün azar azar olmaJıla bePalJer Almanlal'PI lehine lnıdj., 
edlyoP • Japonya Rusyaya fıaPfı harlJe hazll'lanıyoP- lla talıdfrcfe Ame .. 

Pllıanın işe lıar11ması malltemeı değildir-
............................................................................................................................ , ... ~ 
i Yazan: Emekli p;coeral Hüseyin Hüsnü Emir Erkilet ~ 

Moskovadan bir görünil.g =•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Alman tayyare hiicumlanmn ancak cioonna 1:arabildiği bildirilen 
•acaaaaaııcıcıaacıaQaccaccıQDCIDDDQC 

Rus va .Mo•kovaya hücum 
JaaaaacıaaaaaaQcaaaacacaQaacıcccQC .aaaaacıaaaaaacaaaacıcıaaacıacıaacıa"' 

Ruı resmi tebliği HARP f AZIJ[JI 
lı.arbının 
Kat'i safhası 
Yakın n~ıdır? 

Dalea halinde
ki akınlar ça
bucak kırıldı 

Dör.t isti~amet. Macarlara ·~öre 
te şıddetlı l' arp- Kivef" in mu-

1 ı " . er 0 u:vor hasarası ta-
---0---

ŞEVKET Biı;GiN 

İngilizlerin tahminlerine ,öre, Alınan 
ordusunun şu beş hafta içinde Rusyada 
verdiği zayiat, harhın başından beri 
biitiin harp cephelerinde dü(ar olduğu 

AKCA' 5- 7 TAYYARE 
MOSIOVAYA VARABiLDi 

tayiatın kat kat fevkindedir. Almanla- Yan11ınlGP söndiirüldü, 
hn en mükemmel fırkaları Stalin hat- :Y 
hna karşı yapılan hilcumlar esnasında ölü ile yapalı UaP .. 
eriı_niş, binlerce Alman tankı ve tayya- Moskova, 27 (A.A) - Neşredilen 
~· bu~ada harap olmu~. So\'yctle- resmi bir tebliğte deniliyor ki: 26 - 27 
nn :ıayıatı Abnanla!'nkı~den f a.zla~ır: · t 00 kadar tayyareden 
Fakat harp bu mUthış zayıat se\'ıyesını te~mkukz gelic~ J\l t kkülü tekrar 
muhafaza ederek kışa kadar de\'am mu re ep .ır man eşe.. • 
edttse, yani Abnanlann en muazzam dalgalar halind~ Moako~~ uze~n~ taar
gayrctlerine raimen Kızılordu ırilihlan- ıuzda bulunmaga tetehbus. etmı~tır. Al
nı elinden bıralmıal'a icbar edilemezse man tayyarelMl hav.a dafi topları°?:ızın 
askeri vaziyet, Almanya hesabına, na- baraj ate~ile ve av fıloianmızın muda
hot stirprizlerJe dola bir mahitet ane- fııaaı ile learplanmıştır. Düşman tayya
ieltfHr. releri dağıtılmış ve Moskovaya kadar 

Filhakika Alman fevkalade tebliğlcri gelmelerine imkan verilmemiştir. 
malın hakikat dahi ola. Sovyeiler, Diitman tayyareleri bombalannı ge-
Pnnsa haTblncle oWafa lffM. harp kiMI· llıl g{izel eehlr dıflna abnıılardır. 
rethıi tamamen kaybederek yere eeril- Yalnız 5 - 7 tayyare müdafaa hattı
medik(e Abnanbır StaHn hattımn şar- 01 gcçmeğe muvaffak olmuotur. Moako
bqda,. Moskova kapdarmda veya daha vanın hiç bir askeri hedefi. ınüteesslr ol
fterlde mukavemet azmini besliyen ve mamıı~tır. Evlerde çıkan hır kaç yangın 
muazzam bynak1ara mah1t olan bir riiratle söndürülmüştür. 
düsmanı keneli üslerinden binlette kilo- ölü. ve yaralı vardır. 
~ uzakta takip ve tazyik etmek Henüz tamamlanmıyan malumata 
mecburiyetindedirler .. Tasavvur edilme- ~öre Sovyet hava kuvveti zayiata uğra
lidlr ki A\lpl!n ordusunun eline ge(Jllİş maksızın 6 düşman tavyaresi clü!!Ürmüş
~ şehirler birer enkaz yı(ım halind~- tür. _ SONU 3 "ONcO SAHiFEDE -

111 Al,A:ı PiYADE Fl!\
KASI iMHA OLUNDU 

--<>---

Bütün cephede mühim 
lllP değqlfılilı yok .. 

Moskova, 27 (A.A) - Dün akşam 
neşredilen Sovyet tebliği : 

26 temmuzda kıtalanmız Porkof, Ne
vcl. Smolensk ve Zitomir istikametle
rinde vuku bulan eiddetli karşılaşmalar-
da harbe devam etmişlerdir. ... 

Cephede kıtalann vaziyetinde kayde
dilecek mühim bir değişiklik yoktur. 
Smolensk i~1ikametiqde cereyan eden 
bir muharebede kıtalarırnız iki dUşman 
pivade fnkasını ezmistir. 

HAVALARDA HARP 
Hava kuvvetlerimiz kara kuvvetleri

mizle iş bir~ yaparak düşnanın zırhh 
birl!klerine, piyadesine ve tayyare mey
danlannda tayyarelerine darbeler in· 
dirmiştir. 25 temmuzda 88 dilşman tay
yare!;i dücıürülmUstUr. 

MOSKOVA BOMBARDIMANI 
26 temmuz sabahı müteaddit Alman 

tnyynresi Moskovaya yaklaşmışlarsa da 
Sovyet avcılan tarafından dağıtılmış ve 
kaçmağa mecbur edilmiştir. 3 düşman 

- SONU 3 0NC0 SAHiFEDE • ------tlır. İnsan~ık tarihinde ~öriiJmemis bır - - --

~~ kf!a~:ı:~a~t:;:fl::~;:' !::;: l~Pi 1 IZ bay~ hnc11mları uz k Sarktı Y~Zİl'Bt te 
tır. Jı.u şa~lar dahılınde bır kış harbı 

~~~ ~=":~t=ı!: e~=~~:~ f asıla81Z devam edigor Amerikanın tedbi~lırl 
dutsuz zorluklar, hattA imkinsızlıklar 
anedebilir. Bundan dolayıdır ki Alman-

lar Rosyada bir kış harbinden hakkiyle E d '' enı· A .k d an tehaşi etmekte ve en kısa bir zamanda ' ' m en v - merı a on -
Kmlorduya kat'i darbeyi indirmeğe (&· 

ıışma'ktadırlar. den bombalan- ması pasifikte Alman kaynaklanndan gelen haberle-

ri ~vle hülisa edebiliriz : dı, tahr·ı bat ve h 1 b. •Rqsya barbmın en mühim safhası mel' ll Jr 
ka7.aİııhnıstır. Sovyetlerin sulh mma- ~ 

mamlaDıyor 

Almanlar hareltdt mu· 
vaf fakıyetle devam 

ediyor diyarlar Ruslara karşı harp eden Finlerden biri düşmanını gözliyor 
Sovyet kara ve hava ordulan, hudut Peripet bataklı~ının cenubundaki Rus 

--o-- savaş]arlle Minsk ve Biyalistok meydan ordulan ise Volhinya, Galiçya, Bul:o-
RUS tanlılarının Macar I?uharebele-rini ~Uyük zayiatla ka~bet- vlnya ve Besarabyada Alınan, Slovak, 

:tıkten sonra Penpet bataklığının .şıma- Macar ve Rumen ordulanna karşı mu
UePlemeslnl gedlıtlf'• lindeki sağ cenah ve merkeı.leri1e Stalin kavemetli bir müdafaa harbı yapmakta 
meıı teşelJIJüsü fayda müdafaa hattının Finlandiya körfezin- devam ediyorlardı. 

rnt rn'• deki Marva mevkiiJe Gomel arasındaki Bu suretle görülüyordu ki Alınanlar, 
ile e __,_ kısmına çekilmişlerdi. • RA~TARAFI ~ fNrt SAJllFFllF. • 

Berlin, 27 (A.A) - Alman başku- xııı:ıaaaı:ıaı:ı~ıaaaaaanaaıı:ıınaaaaaaacıcınaaaacıaı:ıı:ıaı:ı"nnı:ıaa:ı:ınaaaı 

~e~t1~~r: ~~a~B~~v:~y~~ MÜHll BiR HADiSE AlllllllRI CÖRE 
devam edılmektedır. Harp tayyarelen-
uüz dün ~ yeniden Moeko•a deadro 
yolu •• la'9 twtwtıına mae.tr .-ldJde 
bUt"UIJl e~erdlr. 

- SONU 3 C:NcC SAıdFmE • 

D 

Is" eçte Alman 
askeri dolu 

2 tren uçuruldu 
--<>--· 

Ruslar iki ilÜD
de !41 tayyare 
kaybetmiş 

-<>---

Almanya lsueçt pPOtes· Finler flddetll ,,_,pler· 
ıo w aslıeri tf'enlePfn le eslıl hudada Salla 
ldınayeslnl talep eni.. duarında g~Dere-
Moskova, 27 (A.A) - Moskova rad- Berlin, 27 (A.A) - D. N. B. bildiri .. 

yosuna pre Alman askerlerini himil yor: Cuma - Cumartesi g{inleri Sqyyet-

1 
iki tren hve( tarikiyle Finlandiyaya }er 30 tayyare kaybetmişlerdir. Bd
ı~rken Berhava edilmiştir. Alman hB- nn 62 si 25 temmuzda, v~ 112 si 26 tem.-
kümeti lsve( hiikiimeti nezdinde protes- muzda hava muharebelerinde, otuzu 25 

1 toda bulunmuş ve trenlerin himayesi ve 137 si 26 temmuzda yerde tahrip 
l(in müessir tedbir alınmasını talep et- edilmiştir. 
mistir. FiNLER iLERLİYORLAR 
İSPANYOL TAYYARECİLERi Stokholm, 27 (A.A) - Simal cephe-
YOLDA sinde Finlandiyalılar eski Fin - Rus hu-

Almanlanı esiT dü~en Rualar Madrid, 27 (A.A) - Rus cephesine dudunu Salla civarında ve şiddetli Jhu-
ae1'kediltrJcetl gitmek üzere bir tayyareci grubu İspan- harebelerden sonra g~lerdir. Finler 

--~ '----------- ~a~:g"~'fcıe::~:t1~Waaaaaaııaaaaaaı - SONU 3 'ONCO SAHfFEDE .. 
SON AKIKA 
••••••••••• nmda hazırlanmış bir müdafaa hat)an • t • • 

artık kalmamıştır. Sovyet motörize lruv- zayıa var yere ~ttı 
'Vetleri ve havanhlı en alır zayiata ui· ~ 
Tatılınıştır. Sfalin hattı bütiin derinli- '----O- ---o--- ~ 

fince ~e(ilmiştir. .K~licleki müstah- Bresffefıl Alınan zırhlı· Japonya da Mancalıo S1e J s t 
kevı dü$1Dan mevzılen zaotolunmiıştur. ., ... def .. spanva ovve -Kızılordu bozgun 'halindedir. Nihai clar- ,,.,.. IJa harpte H a Nanfıln ile IJepaJJer -· 
benin indirilmesi ıtctikrniyec:ektir.•. . göl'fllen IJlr felıllde Amerllıan aJacaJdaf'ııtl ) k 9 O 

Buna mukabil So\'yetler Alman .mdı- fJomlJalandı.. IJf Jı d Jı ere arcı 
alnnnı mütemadiyen rcddetmcktcdırler. b k o e e ece - '!: 
M~skovn istihbarat dairesinin n~ettiği Berlin, ,.27 (A.A). - ~~1?1an aş u- Vaşington, 27 (A.A) - Bir habere b• k •• 
tebliğlere göre Kızılordunun harp lrnd- mandanlıgmın reıımı .. teblıgı: 1 . göre Perl Harbur limanında bulunnıak· ın as er ı{GD-
ret sailam bulunmaktadır Almanlar Münferit uçan lneılız harp tayyare erı ta olan Amerikan Pasifik donanm~ 
Rusya semalanna hakim ~lamamış)ar- gündüz bulutların himayesi altında Em- bilinmiyen bir yere hareket ettiği nva· d • 
dır. Sovyet tayyareleri ve tanklan ya- <len şehrinde a.ivillerin oturdu~ m~~al- yeti dün akşam Vaşingtonda ısrarla do· ermış 
pılınakta olan büyük savaş il:ıerinde Al- leleri bombardıman etmişlt-rdır. öl~ v_e 18$ma~ta idi. 'Jdi- ----o---
manlan şa ırtan bir tesir yapmaktadır- yıualı vardır. }lazı evler tahrip edılmış . ~~~ıngto.~, 27 (A.~) - ~m lste· 
lar. Toprak ziyaı ne kadar müellim olur- veya hasara ugramıştır. rıldıgıne gore, Amerıka bahn)e DE • 
aa. olsun ~ovyetıe~ nf'tioo hakkında bü- • SONU 3 0NC0 SAHİFEDE - ~~~a~cıtJ::i,~a~:~~~
yük emnıyet beslıyorlar. 

Biz :vekdiierini nakzeden bu iddiala
ra değil, hadiselere bakalım : 
• !lusya harbının bugüne kadar Alman 
sılahlan 1ehinde inki af ettiğinden şüp
he edilemez. Ancnk şurası da muhak
knktır ki Almanların 15 ~nden faila 
siirmjveceğini iddia ettikleri Rus muka
\ 'Cmeti kırılmıs olmaktan çok uzaktır •. 
Kızılordu imdiye kadar Almnnlnnn 
\ıliyiik ihata ccnberinden kurtulmuştur. 
llarhnf ilk büyiik hedefini teşkil eden 
1..eninın-ad hrua diimıemistir. Rcval , .c 
~:nnştad J:ibi mühim Jimanlnr Ruslar 
; •. •nde bulunduğundan Kızıl donanma 
ınlandivn kiirfc-Linde iislenmekte de

vnın. ediYQr: 
t v,\"e İnkar edilemiyecek bir hakikat 
a h imanların Sonbahar ~elmedcn Rus

ya nrhını bitirmek mecburiyetinde bu
ltınd~klandır. Bu hususta bir çok ı;e. 
bepler ileriye sürülmektedir. Rus ordu
sunun sefcrberliiini ikinal ederek yığı
naldannda ınü~adeleye hazır bir vazl- lngiliz detLiz Mkimiyeti ve mfUemadi ttı11yare h.ücumlcın yüzütadft UtnuLmfa 

" SONU 2 lNct SAHIFmE • ..upu 1calcı• Al1M• ._, gemilerindn Mri 

Cenubi Arnmlıada 
ispanya Ue rnünaselJet· 

lePln 'fıesllmesl 
cereyanı UCU' .. 

Kosta - Rika, 27 (A.A) - İspanya 
hilkUmeti Kosta _ Rika hükUmetine tev
cli ettiği bir notada 90 bin İspanyol as
kerinin Rusyaya karşa harp etmek üze
re Almanyaya gittiğini ve icap ederse 
daha da asker gönderileceğini bildi.nniş
tir .. 

Bu nota San - Jovzda, general Fran
ko rejimi aleyhinde heyecan uyandır
ınıştır. Aslen İspanyol olan eski maliye 
nazın Soley, Tribuna gazetesinde diyor 
ki: 

- Hüktlmetin derhal İspanya ile sl
yast mUnasebetlerlnl kesmesi l6zımdır •. 
Madam ki İspanya demokrasiye ~ 
ihanette bulunuyor. LAtin Ameribnm 
da İspanya aJ.ryhlnde ~ almam icap 
eder. 



··-· ''Y. .A 1_ A enı sır,, ın asKerı 

muharrirı yazıyor 
BASTARAP'I 1 IHct 8~ - görünüyorlar. Çünkü bu üç baş -sehrin 

Jlus cepıheüal ~de ımetkeden ıyar- civarları Rusyanın başlıca harp sanayii 

E
ak ve şimalden ihata etmek istiyorlar- mıntakalaridır. Sovyetlerin garp cephe

ı. Fakat Rus ordularının, uçak ve tank- si için huırladıkları silah, malzeme ve 
nmn çoldullle beraber merketle sağ mühimmat depoları buralarda bulundu-

~nahın -a.lin ..UcWaa :hattına ricati iuııglbi Rusyanın en cok insan kalabalık-
..A1 .. h,.., 1>ıı -e&leıiain bııenliiM .ları ı.da :hu ;HUUJefdeıciir. :Bu :Sebeple Le-
manf olmuştu. ningrad, Moskova ve Kiyef So\•yetlerin 

1500 Km. uzııoluğuoda bulunan Sta- ,Jtarha karşı baslıca mukavemet merkez
liıD hatbmn ihir qolc yerleri Narva rlumtlı, leridir. Bu fübarla da buralartnın Al

ihracat ver~i
si hakkında 

Wailit 
lılaJiye ueJıdled, teıeed· 
döller! iade eden ,,,,. 

JMripus go1il, Velikaia ırmağı ve Dln- .manlarm eline .ıdi.işmeleri .bütün Rusya. nizamname hazırladı 
~r ve Dinyester nehirleri gibi tabü nın mukavemetinin cökmesi demek olur Maliye vekaleti ihracat vergisinin tat-
saall~rle mahfuz olduktan haska şimal ve hatta bunun neticesinde SovyetlE'r, bikatındaki tereddütleri izale için yeni 
u cenup cenahları denizlere dayalı ol- birli~inin çözülUp inhiltıl etmesi bllelbır izahhamc tanzim etmiştir Bu izah 
~ndan Majino mUstah'kem batlı .gi- beklenebilir. Bu seobeple Sovyet lıiıkü- nameye göre yerli veyahut gUmri.ik res: 
W ihata edilemez di. Onun için Alman- meti Leningrad, Moskova ve Kiyefin mi ödenerek 'veya kat'i muaflık tatbik 
Y.ın Stalin müdafaa ~attım ağır ve e!1 müdafaalarına kat't surette nzmetmiş edilerek Türkiyeye kat'i surette ithal 
Mır tonçu hazırliklı l:iır cephe ~arruzı- buluntnaktad'.r. . .. . e~ilmis olan eşya, hayvan ve maddelerin 
le ve $tuka uçaklarının yardımı le. var- 'Bunun lem Stalın ~attı. hen uz ınil- icra vekilleri heyetince llfın olunacaklar
m~tan ba~ka çarel~rl yoktu: !şte Sov- clafaa olunurken r.ephenın şımal kısmı- dan maadası, yabancı mernlekeUere ih
.K'Uer d~ buna manı olmak ıcın, hattın nın kumandnst çsbak baş kumandnn radarında ihracat vergisine tabi olncak
~ eden yerlerini asr1 istihkam gruı>:- Mnr<'Sal Vorosllofn. merkezinkl .sabık tır. 
~e. tUyalarla. yeraltı tUnel ve ~ti~- baş kJ.Unandan.M~.rcşal !imocwkova ":'c ~hracat vergisinin matrahı, eşyanın 
me&htrh ve aralıkları da sah':' ta~~ı- cenup par~.asın.uı ıdarcsı ele So~et1erın ihraç mevkihn:inde yabancı mem:leketle-
~e JruvvetJenatraikleri gibı bütün tanınmış suvarı .Mare!Wı 13udveruve ve- re gönderilmek üzere ihracat beyımna
..lau :leltibatm 1iıftledae- her nevi -tank ve rilmisti. BilnhlU'e &alin -müdafaa komi- mesi ibraz ~dilen gümrt\qün \uılunduğu 
~de m1lni ve tuzakları insa etmişler- scrlifüni de üzeıine aJarak umum ku- -mahaldui fob kıymetidir 
ı1i JJ?n~ardan başka, l>ilhasııa ~emmi- ~and~!ı, c~ sa1ahiyetli ve ı:r'c~ul bi~ FQb :satl§lnrda şatış bedeli malın ge
r~ istıkamet ve ~ann_gecti.ıtt _saba- diktatur halınde der~hte _etmıştır. Avnı miye :ı;Ukl~ttil1!!eye kadar yapılması Ja
ı.u:da Stalin Jıattı, .50 Km. dennlıklere zamanda alay ve mustakıl kıtaJara ka· zım gelen biitün ınası·:tfları ihtiva ec1e
b.:lar :tahldm edilmiş bu1unuyordu. dar siy.asi komiserler tavin kılınarak bU- e~k takas limited şirketi veva snir te-

&rl ~e zırhlı Alman takio kolları, ri- tün ~rdu?un partinin _elinde i.timad olu- ~kkulle.ı·ce yeya dol>rudan <Jo"ğruya dev
lit laalmcle bulunan merkez -._e sal ee- aabtlir bir ~ditle .~~löl "etme.sıne <:ahsıl· letçe vel'ilen primler de matraha ithal 
ıao:h '.Sovyet Ol"dularının ~1,.Mnt bırak- dı. Bu tedbırJer şuphP yok ki Sovvet or· olunaca_1ctır 
~· . Almm - llıa hudutlar.nidan dwar~ın-mwv~etl~~in ş_iddPtlen- Sif satıc:l~rda esyanın TUrkivecleki ih
~ !tın. ıeerde bulunan Stalin hattmtn mele-.•ge ehetnmiye\}ı bir şaik olmus- rac mahallinden teslim m:ıhallerine lfa
~5.De '9 'Temmazda ?8ftl hatı> "ba~aclık- tur .. Nitekim So~et o~uluı, bu renJ da~ olan ,5,lgorta Ye navlun kıymmin
llall 18 iÖJl IOD!'8 nJ@bllmisler Ve bu SU• rad ~l V~ jldd tlı ie8birler SQV~~ıtnct• den intl_h•j}prPk eşyanın fob kıymeti ta
Al!Je ~er 'do flddetli muh.we"beler 781). Laningrallla Motkon.nın g81'bındekİ yin olunacaktır 
ül:1ar1 n.lde 'l6nde ..at! 28 Km. ilerle. Mhra :menilerilide. müstahkem ~talin lhraeat ve~i hakk.ındakl bu .yeni ni
tıarr1eri1L luahoda ~!daha qe~ şidd~tlı . r zamname matrahın tevsi ki ikinci iskele 

l!ivadti' tlhaleli1aWu eelu ve en aiır ~ bir'Rl~t ~e-l:ülnıış e- tnrikiylP yaoılacak ihracat, bir kıc:mı 
tar.mı lilttal>t. helilk _.ene idi. Buu .dir Y~ lallA <Jia ~ktedide"r. ihraç edilnıivwı nJJJ, muıtJP~leyi yapa
aaimen Sbilin 1ritlıWaa Aattı 1~ 1'ı>ın· ~en.et ı.ataklıiımn ~"!bW1cia ~re+ cak gümrükler, beyannamelere eklene-o 
mmıla Vttalf!lı~e ft cedeill ..Ua.U • de lt8P Mert b8'P heftket1~n~ . ıthnce, rek :vesikalar ve bu oı~ua müteallik 
P.ei-. 4l81thilkı -obuada 'PM:oV de bnblerı da~ hUIMa 4dehllırn:: . diğer hususlar hekkında da etrafü hU-
przı.tı...._ \&Jmenler. hudut~uharebele:l'mın he- kümleıi ihtiva evlemektedir 

Yit 1 lk Ntheeelaie "'Ste1iri hdhmn Jel-~ '1lk dnlerinde "'BNst LiMW.ak ve · - ·-- · 
....... a.n Aı-n bv•""''~t kaan · kaleJeriai aldıktan aowa 11eri, AlMAR-M#IN 
.,, Mil iu+""'11 ilındM"l~IP :mttO.. ztrhlı ııre-.motiiri&e kunetle.rini umufl"i• ~ .-..--eae 18Tenun11zu ıen1{1'l b- ,etle 1t.iyef miktPetinde yü.tUtm1

• - Fuarımıza i$tlrıdd •• 
aar ~p 1'tı1amm 'f;'""~ır·ı d .. al- 1~!'tlir. FllkRt Sovyetler de bunlaıa k!! . ı Afoıanya hiiküınetinin luarmuza res
.ınıslPnlt . ..Jıu"'f!ll'"Jia Mnhf1-v dfüıımfüı vt büyük ölc_Ude seri ve zu-hll kuvvetler men i..crtiı:ak edçceğini ev~relce yl)ıını~tık. 

"'Qt.ıiılin h..+tm.m Gamet lle lf11rwa ancı1n- Ueri sürmü~lerdir. :Bu suretle Lıı ~k ve Almanya baskonsdlosluihındnn bildiril
...-Jd 1!00 ~. ye ,..1'1n .11fmel ~~· he- T-.P.mberv. dolDv,lar•nda i:c>k idıJeıı: 'NC diğine g<ire, Almaııva hükiimetinin İz
~ tamttmll~ aıtttıedfffni!df. Arl•k Mm- kanh.:muhareb_e olm.aş ve ınilıaYet Vn1o- m:r .Eutern~svQn11l ~a ~men isti
.Jwr.a .e Lenhtmttd yollan Almttn '8el'l hi.tta ve ~ima.11 Gelicvad•kl kanlı $aY.a$- nk edeceği ha'kkmda dün ;Berlinden 
,.. mrhlt kuft'et:Jedne f!Pılmı~ hnlonu- lar, Stııl n battı .mer~d n ~·arıld 1ktan koml>loslın ıeve r'!Smi telP.raf ~1m.isUr. 
--~u. Bllh• ...... Sm-'1...-..:ik ,·1 .. M-1-ov~ .IO"'""', Novonad hav.ali.s.ine inUk 1 et-~~~ ~~-..p-~:::;~ v._;ı. ....,._"<' \II'C'lQI .,~ &&&p miyetle azar azar AlmanJıu·ın lclıine..in-
~dııı ~M!!m.Dkemmel bir otomobil m~ ve hatta bu aralık Kivef nıürla&!am kic::af ettiği gerülmek~dir. J3u suretle 
..... ,, 'iftflb. simaldPn yarılmıc:: ae de SovyetlP.,ı:in bir Alro(lnlıı,r, .şiındi Smplcosl<ln iki tılrafın-
~rmmn 8fll1tn haffmı lm bdtır 'llf'. ~,f.bbil.~m_ile. b~rad~~i v~-!fPt ~e- slan .M~kova istikaroetinde .;100 J(m. ya
tam~• 'Yll""litlıltP.:lf ri""1 ,...ı...oht hıım• r.tdin d117"ltihrı~~ ımı~. S•~dı. d_e !'ıto- ni hudutlAn 100 .ıK·m. )JPrlemiş bulıınu
lıeluı~Hım ıM1l"ft omalı~1-~0 RoV"'"* m\r etnftle ~ı;psuPıla 'lGvefi ı!!tılı-1-ıf -NOrbı.r. 13.ıından -bac:lca Alınan JACtık filo
-·ılPnnın ve S.a ... a kuvv,.tl..,.f"ln hft- f'~~Pn sldde>flf btr sa.vaş olmRkt~~tr }fa~ :uı.n bıwava tanMmilP blkim bul\lnduk,. 
.ıtk nM,ot1~e nvlıııt vM"miq olmalA,.ı- tii Almanlar, bu milnasPb tle J'.•tom!rfl ~ın.dan Soyyet ordul&.rı keşif :ve ha.re
m,. ~dan ie•1'A Alman ~ ve .,ı.-1'1, ha71 Sovvet kttalarını da sarnıakta ol- ket huc:ııc:ıında gittikçe ı;nUşkiillitn uğra-
Jww,...1.armtn t91..,,111,u efil~~.. talnn ~t 1aaher ~e~1P.r84r. Slov~1<: k1- kt d"r.W'. 
mferek VP'lf me'V7i1P,.~e. rahat VPT"lf\'am"· taları umumiyetle Almanlı>rln hirHl·tn 'nuz\i< DOCUDA 
.men"8'flen ~den 'ÜATTUEUn ıti-1. Kh•Pf l!tt;lrpmPtin-1" m1•\.p .. o\,po .ı:-,diyorlar J • _1 b""··"k b" b ) Ud 
·' :M'A:CA'RT A."RIN frARFKA""l'I aı:>0.u.ııa.rın u:nı ır ız ve o ç e 
aetlP ba!!lm1!1 olması ~A hattın sUrntle 'U rl b"d h d l .J <>f0 rbPil"k v,aphkları ve 'bazı kıtafflrı si-
uın"llıTl&!m\A h;"ft'tP.t e.tmietir ;ınacıır o ... llSU, ı avPtt('I u ı,_ıt aruıP 1· c· 1- :.-... 11 K • dik 
"· · 'Gal· d k ·-' ~ P ı1 ı m<M:n ŞUU1U oreve ~ır -

.Al""•nltmn P."'°'"" ~iintin !!l'lrkıncfa . Ye S?"ra tt"va a ~0 - Oyu,anrı:-ıs c: ri görillüyor. Bu hal ~rJP, &>vyet-
es.Jcov'dım c:lmalfl,. Narva'vn jlp,.lom.,.1Pri de ~11?tha'l'Pl · ~o~bett.ordrlulnrının/ımnldP er l>i l"ğ"nin doğu ,A.svadaki vilayeıle
D mı 'tnevkH tMrktan Ffttlterrn"l•..t n~-"- PPı:ı. ~ı lll" erı nıc; r tn e. onl1n ~arsı~ttn- jl"ine taarruz için fevkal.ad,.. h{\Zırlanciık
rln.e 1"-tonVl'nm '!lfmPl kıC1M1ntlq ~-11limı d.akı mukavemet ie 1lzalerak ~·nv e- arJnı ~&sterir. Fakat .iaoonlann SGvyet
~1\ ~wwla 1ttt- ""l~s.r Snvvrt l'J~ i!U~ftrt k~'17~ı 'Sal':ka :0,.ı_:.1 ~~- ler birlit1i topra~rıaa ;yiirüm~n -ev:v.el 
ku~ ~t ~flmi.1··~; Rllnl:ırın m;; 1• ~'? ruuı. n d P. 

1"(n·:nud r;c f'l~ın umuıniyetlc -oenµp oclhtlliaQen ~r ham?i 
JUr 'kl!mıı hn\-r.den lracabilmic:ler v" ım- m ~ :m~\lıven ı:.;_:_cı kutml ar mtt1, ~- ))ir taal'l'tlr.a Mv~k~n emin ~k is
.calr Mr --1-ı esir ve imha edUıni!':- 'T'f'nl'ıf'rı veren =1Yyet ı o :ırını ~o-:ın tiy rl ;8 l-:- ~ ~:--.:ı:-· • • -

.. LljGMllU d 1 a v ·~·\;: ,. rı .. 1 k " o ar. U{lUn ~· we "'~ınwn cc 
1erdl. ~}o e:: t ·10<1~1 d' 'lr; ~e:nd~ ::ı''l'::, erce ,_ ': oum.nda bazı deJıiz ~e 1-va U.leri İ§$\l 

C"81slr~ .. ve tı .. rın1ı;ıı;ne MlvUk hl" m~,.,. ı erıe 1• "fi. ~ım 1 ot' Dil" nen~ı etm~k arzusuaa dU~r ve bu bu'us-
lı,nn 1"n~~" eden klı'"r"Hi Ye as~ ımn+alcmıınt!n !i•tM"tll m\lbPN'hPlerr- vı- t F ,_ la n--'-- l . 1 ,_ 

i t·Lı · '-'Od' ·ı ,_t ..:ı· ..n 1 $ a ~nı~r: ·~~ve ~ rtsm ""'r-
Pıtlrnv J!ittbkA..,.rı 7P"•·~UAl1rtan 51"11'\t'a r 11 

'"'. rı 0
• U'ı m.,.,.. ~aır. nlll'l l\r ov- d,r. ıla~r. sen 1'.~lın~a tpqili7li'-

Al""':ın kuvvPtlert 'no 'f{..., h~r <Jo.1u- y~tlerı takıp ."ttiklrrı ~ijnl"'r~: ~ovvrt rin Suri.Yeyi VC' Birlştik ~nm da 
Cla htıln,,ttn J..-.n J)no o(~ll"'hov) ~PV• ıı,-ÔıPlcT"ına hı,. "Ok P'l!T ve t,rhh bu;ak- ... lan.layı iffQ\lerİ.Qde'J1 Örnek ~Dlı!llRr-
L. • , __ ~- il 1 t ,_ ,__ tırma9a nıuvn{f..ok .olmuc;J.arthr. . 11_1 • • • 
~1m .. ,....rmr .. ,. em" Yt'!. unı:esmı ttoW"tı<:- JH'IMl':NI ~tN liAREKAT! dır. Nasıl kı hııd ~er Su~ıyeyı ve Bır-
.ıı.mtı/li'A~t~1.,._n lntvvet~rt _.""1( bu R ' 'd d b" ' k t le$ik Amerika da tzlandayı mahza muh-
~·"~e vecıe,.-}( fl•~A ci'!'"ll'Pl..ın NtıtMT;ı umc~ 0 '"1 usu a.k 1\<:0 z~~1an ,ıı.- temel bir Alman i ealinden korumak 
;of'mn.1"· ~ı-i" ~nin..,.,..ı~, .. , ru>- arruzu Mı:t n a :ılmıvar~ n,.•rl avC't k n:ı~ a- ı..,.hanC'sile iıtl'!ala veaile buldularsa ~im-
i _.:.-1.l • ::ı ,_ 1 "'11 ,_ • r1n VC O~ar arın Gttııı:ıı n Gar n nC\ '"U • • • , •• • • 
P" PTTI t-:VP"Tl•vRo'" ,.11VYet "'rne tııır""'E' "l l--_, . . .l B l«w" •1 1=t dı -<)p 3aponya Ilındıcımyı -muhtemel hır 
ı-rlilmiq VPnt hlr T""ı..avC!met ve mlida- t e:,.hıı:nıe:f>r~"Sl'll yl eS1!'tıe n". ll\Vt a l (' h ~- fnı:rüiz veya Birlesik Amerika icıçraline 
L- __ .,_ • t1e ~.-~ vana ı rr r-mıı:; ve. '"""" ar ne n-_. .-.,etıtne .. "'~r. l .J ~- lr .......... cı_...3 • k<>rc::ı korumak davasını ileriye sllrmek-
~""m ~'- "'°~ ~li11.~e n ... e •rua VP YU ltt'ı -~•U1U"tt8 ·~·'l'WUC::- t d" 

~ , " ,_~~- ~ ~edeneFf"9ft~vanınct>nun~~.,kö- e ır. . ... 
~ lllm• ..,.., "" 2ı1n ~ ~,. rftlnı- • • t . 1 _,_.1 . d n' Japonya, bilhnssa cenubi Hındıcııude 
putotrfo "n1""tm~1' tf,..ft;,..ft\llr+,ır !':nv. ::""' "':;.'7 evnı, mkcı !\~r;e k 0 nv;.s- dPniz hava ve kara \isleri edinmı-k ve 
v• lnfoııtl'"" ,.ı..,...nı..r ....,,.,•fttlan "•"ta u r ~~ bın;n ancaOd. m. -~ ~r o- bir t~cnvüze karsı Hindlclnivi Fransa 
ııa'Umt.latffl 'Fant 9u meııvlt1in tJnı.u. pn::nkıu:ı, u ttt Mn essayı - ... ,a -mu- ile birlikte müdafaa etmek hususunda 

C'.1- uka . ..u ik v T",. o•mw• ur. . .. . . · 
~ fla liX1Yyet m nmtttı 1;nl çe ~n 1liinlerde. R~en Mvas uc-akltm. Vışi hu~.Umetiyle ya anlasmış vey~ a~-

-"mtstı. ~bva muhı\re\-<,.]~rinde asıl kuvvet- la~mak uzere bulunmQJctadır. Bu ış hır 
'Smol.n!ılc'in d~n.,,nda rlıt Al-.nlar .\e!W"' M'nl•ra"k Kllr~ooniıin Pim~l Ji- iki hafttıda bittikten senra japonya. asıl 

............... d ... n ~d-f'll.wti!! l;Hvn1<: s-Vf't 1Qftnlıınn iltien f"d.-n &wvet k!fl'l<ırını hedefi olan Sovyetlerin doğu Asya eya-
kt+olııtftlt" ~P +ıl~'-n veni 1"r ,,.,,~:ı- --'"l l:ı ._. <!---·-t k,.1-le . letlerini işgal için artık harekete -geçe-

tnna ~ ,. ·~n .,,. .. ~ v~r .. " cıt- _1_ • 

i!.U'"''"t ,.~n.ı.ç.." c.n~••-eft!"nm1•ı,_,._ ne 723 ~emmntlla ~terin ahJnrfa bilecı:>11.tır. 
lclı. Rn~ 1~Afn1"''"'~•n ..,..,. f_.p.. ,...•ıvaffak~li l:>ir Mleum yapmıa}ar-
~~" ~.ı.., •e ~v. lN'"" ~ dır. 

H. E. ERKILET 

Ask~r ailelerine yardııll 

Yeni hazırılanan kanuı11 
ıa,. .. · .... '! 

-::AAl~n ı W€i::Saı..-.~ 
yete gelmelerine mani olmak. 
miicadekıuiu ç.qk uzun .&iirııu:Sİ 
~ !J!i.lletiniıı .manevjyatı 
y~aksi~n~ 

•'~ :auektedir. 
~' ,.,. ..,,~*AJ, ~jljt.fMMIJi'9 ,iıag.ili:ılcr, Alüwıyada bcuziıa 
.._ • ,,_,..,. ....... r MJ! w .~ ,oı stoklannın ~ ~ .. 

• ~ ~· ..f'.P"'Wl4~Y. ~ \'C bu je~ ~nJarıll 
P@bıliye vekaleti *8ri ınJJkeJ1etiyet ~ ~ -muh~ ~ ~i ~- ı.r1wıı ~k 
~wı ~ ~ tadil ve ®Ş ve ya~ yardım ilıllı:rar bulma- kaş.yamn ~ol ~ına 
~~~~ine iıkr~ ilave eden ye- n,uştır .. • huamn~a ~ ettikleı-ini • 
nı Wr .kAAun ~ ~~. •Asker ailelerine yardam. JDevzuu tize- 'Mlftedirlar. Bu -~ 11c 

-Su ii;Y.iba ile Mbr ailelwine y~ ~de tetkikat y~ ~ c. H. P. ~t old~wıu bilmiyoruz. 
~~ lıtkkıgga v~a ~ grubu umumt h,yetince ~l olunan fih AJıu.a.w·amn büyük lwde 
mtlk~yetler tahmil ol~ ve bu komisyon taraiı®an ~ olunan ka- riDi de :Pakfı petı-ollui teşkil 
ıwilteUe.fiyeti yerine g~tiımiyenler bek- ra.-4a menabi hususwldil ~ tatbik .IÖy,lemek bir bl~uet ....,~ 
~ ~ili ~v,U kM!_unu htikümleıi· .adilmelçte olan ve tatbilqıMa verimli gö- ŞEVJ(W 81 
qe-«0ıre-mwınıele ya~ılacağı beyan olun- ;a.iilen ve halkın alışmış WUDduğu yar- ·----~ __ 
mi__~- dım menabiinden ~ ofvn.uas, ve .. _... • 
~~ı lay~ yardımdan isti- bunlar kifi g~ ~ devletçe .an AllCll Nil 

:Ca~e edece~ kimseler .şu ~kilde tespit lli2wn g&:WUqe diğer W!'tOere \>:azı ~Mir Alf_Mlt 
~ılın~~.= . . . . ~ )':apılmwn~v.s.i.Ye ~'#@ur.» ~bıtaca yapılan ~i~·at 

1 - Bır aile efradından bırısmın ha- •.Layihada, komisyon bu ._arı naza· de Karafatma dağında Ali oğlu 
zerde ve seferde 45 günden ziyade as· cı- dikkate almakta ve ~ mükelle- üzer®e bir tabanca, kmail 0ğltı 
kere alın~ı. . . . . Iiydi kanunu ile köy kaıımıunun şahsi .met Callı ile Mehmet oSlu İhı".llıDll"• 

2 - ~~'4ın .ı.süyenlerın bu ~kerın takP.ir ~le JnUk..ıwtrft tahmili Ali oğlu Htiseyinln iize.rlcri,nde 
usul v? füruğ, zevce, erkek veya kız usulü muhafa7.a edilmelde ve bu tarz- çak bı,ılunru-ak alınmış ve 
kardeşı olması, . . da toplanacak para kflft plmediği. tak- zabıt \•arakaları tutulmuştur. 

3 - Bunların askerın evınde otur- dirde bazı. vergi,_ rüaım ve ~lara, ve-
~ b_Wunması, saiti ~e il..~ine All1 YCW&lınası :1111111111111111111111111uu111ıumuı111111 

4 - Askere giden kimse tarafından derpiş edilmektedir.. . ~ ra••• ı--. ı 
öteden ~i b~~ yiyeoek ve ~ jh- •V.OkeDe~et ~ ~ qlan- : 9!..W.fl ~- M 
tiy»Çlannın temin edilmekte olması, larla yardımdan lstif.ade eilleak olanlar E İZMİR ASKERLİK ŞUBESİ 

5 - Ne kendilerinin ve ne de askere layih.ida vazihen tesbit aa.anıuştur .. • iK~IÔ~AN : 
gidenleAiA ~et .ye ~lir~n bulun- ~ j>eJedl,venin ~Z'lı;uın ve El 941 tütiln ~~si~y~,.._ 
maına~. . . harç namiyle malik ohhilı:liıD gelirlere ~ sul>ay ve erlerle Şehit yetiınl 

Lliyihada ~r aılelerme yardım yilzde 50 ~ ..._ ailelecine ;: acele şubeye müracaatleri i1AJı 
mevwµ, lnın.un oe ~ Yfl~ı, y~~ 9,ılJl ~ıle•fı +"' ~ Jta- EB..w:. 
kimı,tıfen ve lıaJıgi ~ ·~e bul ,eıdt~. :mufıu.ıımmmmıuuumııııııııııııııı 
t.ahsilatta bulunulacağı hakkında muh· •Tenvirat için kullanı1en elektrik ki· • 
telif lı_~ler il~· :\pYJt .,ı ~ bir ~ ._k_y~ .Jf.MAJ. • JAAJ, 

IWl\IWI ~18E IA~I ,metre mika~ jQ Pl'ta. ..... ve l@Fa- •• •• • 111 ••• " •• • 

.. K~nun~n ınuci~ se~pler layihası. bu balar dahilinde iJUY.en nlıo16ierle tram- U _. .... ,......, 
hukUmlerı şu ~kilde izah e~~ : vay, tjiııel, J;wnliyo treiileil, .wahili mil- '!:A~'!!. .. ~· 

iiıHazerde ve seferde kuk beş ~den teeavire vap1.ll'lan bilst' ' * de l:iirer Sı~ i~jden ~yiye bastırdı. 
fazla .müddetle silah ~ ~ların kuruş q.am Y•~· Pl..ı ~ştir.ıı sc .u~Jqışl,ar blle ~ y,ere 
muhtaç a:lelerine yardım işi hali hazır •Bu Iayüıa ile 2256 .i7Jh kanunla ler .. Arilaıpğıma göre bU, üzi\m 
vadyetin iktisap et~ şUmul itibariyle ahruuakta olan gümri1k ..WOe mun- i.ı:ıcir ,.şiş1rine ~~- Aman 
ehemmiyet ~tmiştir. Mevcut asker- zam belediye hissesine -wkilleri he.:- ~ullıı_rimiz ~J>ulsun aa 
.ilk kanunu hükUmlel'i dairesinde ~ir, ~eti karariyle yi4ıde 50 lrıMm- .z.aın y~ı- na tah.ariıınül edenz. Kaldı ki 
kasaba \"e köylerde yapılmakta olan labilecek, ıYAni ~e 10 .... on ~ parkları, a~çtan tünellCii, 
)ar~ halcik~ !hüyaca ı.:kabUl etme-' iblağ ed.ikcektir. ~ca tloil ~.bol o,lan ~e ~emek 
mektedır. Dahihye veklletince hamile- erat ve ili~at .,ıabi......._ ~akt~ 1WtaWn g~inCle. biinl,arın: 
aan bir kararname ile meriyete konulan ~ lira asker ailelerme ~ para-~. ~~ı da~lcrJ&lllW 
talima,tnamenin t.atbibtı faydalı olmuş .sı ~ ~~ ldDDl ın:W.cl~ tüaae .ettuek ~k-~
~e muamelitı nizam altına .alının~ da •e hiiklimler k~-- o~ ve Silihat, lqıy~ ~ köv 
.V~~~W5C'-",. ~~ ' .r~~~.::r .. A~!IE@!~ sabalan, mesela B8Içova, Çeş 

Fayllalı bir t -eldif . ~~~::~ı:r!!tıe;-~~-----

Bu yıl Fuarda bir t ay.-
ae 0\'ardıi. ;Buillar ~·aıı,ında ~ 
ve~ S~-lnunis, ~·eli 
.r,u.i,mt halklı ı0lan F.o~'l da wı 
~-Burada da jtczecek. ~ 
qak: yerler \•aplır \•e ~yanı tav: 

t h • d • L •"' Ne mutlu bize ki bu .müthiş 

Y-·~.o e ır e u e~-rl mı·" ~in.alevleriiçindeyawpkavr 
u·.1 -:.~ &,.,ftJ~_A.f • ı~~rin ~leri kçndi dırtln ve 

.:;) m.ülsüz Wırapları.ndan, bahse 
Karilerimizden Hüseyin Ahu ojlu bi- de hall~ta ve jten~· tayyareye biz .dÜI\i"~ .en mesut ve raıla 

ze gönderdiği bir mektupta fuar iqın ve tayyareciliğe )aı.:şı alAb py~dırmak olarak ~n her tarafı ~el 
cazip ve faydalı bir teklifte bulunmak- noktasından çok faydalı olmıa~na kani- -Ouınuzwı .dalia,gUzeL.ve cennetl· • 
tadır. nim. rinQen, ~r~n ~de e~ 
O~cuınuz h~ Qlarak ~le dl- Meseleyi rTUrk Hava ~unun na- s!ya etm~kle.m~gulüz .. Allah 

yor: um dikkatine arzederken belediye rei- *cc haındii seµalar. bizi böy 
•Geçen sene fuarı gezerken bana, bi· simizin de keyfiyeti ..tabpkııak ..etti~k ~ bµ~lerimize. de, mi.Jmet \'e 

ri ıUıtixarca olan iki kpylU ~ı :yak- i<(in JAzım gelen milracMt • teşebb\ls- lar .. 
laştı. lhtiyen dedi ki : terde bulunmasını dile iL 

- Oğlum, burada tayyare de gösteri
yorlarmış .. Iq;yilmüzün ilstilnden geçen 
ta~i ,yaJgıadan 11törmek istiyorum ..• 
Neredeyse bizi götürür müsiln görel:mo 

Ben fua~ tayyare teşhir edi~edi~i
n: töyleyince köylü kadınlar Adeta mil
tec-ssif bir hal aldılardı. 

Bu ~f hana, fuaroa bir tayyare 
bulundurulmac;ı }Azım ~eldiğini ve bun
dan bir çok Ui:> dalar h8sıl olacağını an
latmış bulupuyor. 

Dün Urlada muhtel 
ır..,üs.abakalar yapıldı 

İtiraf etmek lazundır ki İstanbul, An-
kara, İzmir gibi bUyük şehirlerimizde Urla 27 (Hµ,tusl) - Bqln burada birinci, Adil ikinci ohnuştur. 
bile tayyareyi yakıpdan görmüş olanla· muhtelif mUsababJaı' ~qtır. 'I:af- ~t 18 de başlı~an lzınitln tıl 
rımız ~uttur. Fennin ve harbm bu silatı bildiriyorum: kunı ile Urla Halkevi ~r kplu 
harikasını ucarken ve uzaktan görmek 25 kilometroluk btatldetlle mµkavemet arasındaki maç her ~~ alilc.alll""IB 
Paşka, yakından görmek &UMıtte yine yarJ§mda biı:inp.Hlji BIW Bo.yydın, b t • h kad kek 

kadır 1500 metro yaya k,oşuda birinciliği Nihat e mış, sa a ın ve er se 
~k Hava kurumu İzmir fuarında Canbulat, ikinciliftl Mehmlt;Dalyan ka- dolınuş, Kaymakam ve mahalli 
bir tayyare bulundurup ıe.hir edecek zanmışlardır. danlar da ınaçı takip etn:ı.işlerdir. 
olursa; bunun hem Hava kun.unuııa t.e- De~z YAf•panna gellnoe, ~ metı:o- Neticede Urla takımı sıfıra 
herrilatta bulunulması noktasından. hem luk yüzme yarışına. 4 kı.l lllnaiş. Yaşar sa.yı ile. mağlup olm~~ur. 

v.e ~""\'. ~lrı'-"f!in M1"1rl.,.."~" FfNI~RfN ~ 1'RKKATI 
~ """""' ~ ... Nt n .. •""'d .. eolc kııı,.,11 En ~•malrJP Fin MdUSlfıtUn hsrektıtı 

-;.• ...,_R _, -~~ı~-.-.n~....,_.,..... -n- n •• r -.P-~-0-11~~.,._.o•ı-!i•D-c~rt) 

1 m j Bir Kaç Günlük Hikaye 1 • l bettim, ~ten hiç Umitlean:Mmiş idim. olduğunu, dehşet ile1 görmekte i 
Heyhat!.. çok bliyük bir mevkı ve servet 

bü.ırtfk T.-."""""rl Vt" "Jıf~lcova ~~ .. n d~ bi,. kPI' triln"i\r ph•mmİvPt 1'-a21ınm1c:. 
reı,.m.~ı.r h.ol"''"'" l--•'1mu~ .. T:ı- tır. CUnkH Fh\ler 21 ve ??. 1'emmuvdıı 
rih;n "'' f"n .. h .. mın"'f"tli. 't"n hn~·;k vt> T.adoc:r't ~öHi h5lcr~ndP1d SovvPt mul·::ı
erı ~ot'1 oov1toıları. hf"r ~in h~r iki fa- VAfnf'ti.ni nlluw t 1..,.,.hUmi•l1>1"dir. R;r 
Taft11n ,...,.ltt-v .. 'Vf"Y\t 901nılo" k11vvetlı>- 'li'in taın·u7. kol'I T~aiamı.ı .. n ceonuh:ı 
rin ro\lı•~·~ ~111v1~1P, ~;lr,.,. ,.•na bil- ..ı{ldr11 f1orlivf'rek I PoOPa sıXHinUn !'!İtna
~,.;ıvtın oıM<IM1""'1l~te ve kat'ı bir ma- Jinn••lc:i ~nvvet mUdt1f.aa l>ıııttmıt etmıic:-
.h;,, ... plm .. \:tadır. Hr Bıı 'kol Aim~i avni aX\"in rı~~., sahi-

Alm~"1•r &" vntli1.-1•ri h111',.rlf'l'P linilo 01oT\Me doft-11 \Pi.lriimelrtodir. 

• ~ .... _,_ı;~.-~·-a~ -a-~l!!!I~ ·-1-•-••ıt-•-••••!l-:t:•:t-.ı~~· 
Orta Çı;ıj?lar Romanı 

·-ı2 

Fakat onu seviyorum. . . Seviyorum!.. mak üzere idi. Fakat bu maz.u..."'~ 
Onu s.evm.ek kilstahlığında bulunclum, çqk bliyilk tehlikeleri olduğunu 
akıbetini pekAlA bildiğim halde... Asıl ça görmekte idi! Tehlikenin en 
babam Dukun bu delikanlı ile evlenme- prensesin bu askı idi, ayni zam 
me müsaade etmiyeceğlnl bildiğim ~al- tlyar Dük te lq~ının veliohdına 
de .. Ondan nefret ediyonım.. Başıma ne- olan meylini sezmeğe başlaIUııştı. 
ler geleli? Ben bir çılgınua. . . Çılgınım! Konrad, bu ~cnç kıza YE}lpnlı1' 
Fakat.ne çare ... Artık her lllf' kaybolflu! .mek çibi bir hata işlediği icin k 
diye Jiijylenmeğe başladı. .di~ne lanet ediyordu; bu ~h 

~,..,. NoVPl'tı .. ,tlıpfı~ edilmfq bu1'1n•n 'FinlflnA;yen1n ertalef'tOO~. Fin - Rnc: . _ .Madqrn. ~~di, işlerimiz çok ~el y:ük bir tenlik yapılıyordu. BUtiln bun
~,,. ... ,.,.. knvv .. tlf'rintlPn !rimdive lr•-l•,. l.udndnf'd!l, Soıımu~111lmi böl<lPflindE' rlP yürüyor! B~ndf:ın ilcc ,av evvel

1 
.ıwytani ~ar, mUstak~el B~anJ:>urg Du~ası Konra-

r-!fW\O ~~ ... bl,. l"()Wo ... ,.,~ v~ s11ir "'1ah1,.,. Fin kıtalan if"raklri OMtffrol•14"tOİl'. Fin pir pJan ilo. güzel Ne. vıtta kont Dacini, dın şehre gırmesı munasebetile hazırlan
a1m1'•1,.,. 1(._,plHo:: :Mo't.ôlpf civttl"nila ri. -ordu!'ltlnun Uidftc:ta RXlUnUn d~"'JUn.r1An veğeniın Konstans nezcline gönderw.lş mJ§tı. lhijyar Dılkanın da zevkine ve sa
~t vn11•n lr~lt>n ~ kıt~l.,.,.,n•n ""'uba '91'!1'l{nrak ~n•~dı dönı.ı eihc- bı.ılul\tJ.Yc;>1.WU .. r.MR\fllfak. ~lam~. biz 'Adeüne pay-an yoktu. Genç Şövalye Kon
il"lntıılıı•,na d~ nl•"'"'°"\: bun1ttrdııın tindPn tf>"dit f"tlM"'i. Sovve\-f~l"dularının .<J4yımın h~Mini ~ış olmıv.açağız.. radın kibar tavırları, çok gijzel olmaSı 
da !limdivP Kftdar lMnR Kf'IMl' ~r fon -va buradan l'\E'k-.eele~k\lmelffini YfVa· M;uvtlff,ıl\ ~hn~sa. arz jıiz~rinde mevs;ut jhtiyar Dukun -kalbinde derin bir tesir 
ve ~P "''"'"''" imlııı. !=="'01-•\.;'l ooMı- hHt tn bıt bölııPdıı ihftfA eılilmelfflni tnu- bie. biı: ku~~t, b,W shm~ığıl\:l>\itün var- usule getirıni§ti. İstikbal, ihtiyar Du
sunda l-lr ~et wreltı i..tihkAtn1 Al- cin olıo~ıı-.. u·nd4'n nPlc Ph 'llmiyetliJ)ir. lrt~na el koymaktan menedemiveCJ!lf:ıir. -ka -çok ~k görünüyordu ve artık! 

OÇUNCO ~ kurtulmak. i".,ledi; fakat işler da 
MiişkülAt Kal"IJ.liDda bir. .şekil aldı; çünkü kuz~in~~Q: 

Aradan bir kaç ay geçti. BOtün Du,ka- laşmak i:;Lec.likçe. kızın k~dişiJl 

:.mtır> f114;l,Jr&nı htsıl"n tın·,.l•n~"'n dun>"'tı VAZtvrrtN Ht'rr.AS~SI - ÜmiQi,ro ~glt.t\ır: ),J!.\UI\ .RJ~la!'.lınJ.- Fakat ... Sarayın iç saloıılarmdan hl· 
r-vı- Al~e bo~11lP,.ak muhPl1,.111~T\ co~ ".Elhasıl AlmPn .. Rus harbı bUtün t'ep. ~I\ muvf,~k Q.jaçağµn JmlUXmYJU· rinde bu umumt sevk ve saadet hilAfına 
(;';tn~iin~n. t~linı olmustur Bu 'mm- he boyunca cıfdd .. Ue- dev•ın f'tmıalde ve ....:r- 1~.niz ıi§\ir. Mık 1u~~ftlwı /Ne başka bir hal hüküm sUrü.1ordu. Salo. 
~l.pcfa Almtınlpr bh· eo~ ~rlP """"°"lw-1' J~nimrrad M~OY&..Y~ Ki•ef t'ıılerind~ ~r.ıın<lb~gu, mua7'7t1\JThılYm-MkJ.flmtı "i1· ııun bir, pençereainde Dukun kızı Kons-
JOO rl" tn,., a-l""'"lttmtt!!. B1•nunla 'hf""'bel' -ct•~H 19YQler ~kta.d.ır. Bu qın. :nırnwa,.,g~1i1Jl!.. ~s dunıyor ve cUprıya bakıvordu. 
eav 'Statı" Mo'lkova ve f,pni~t w n- tnuh~J'inin n~~IUHıtft6tl hi- 1.KtNCt BAP: G&leri...qlamaki,an lapkı.rmızı idi. 
~tn'1a-ınl"tlmumtft'<nıetwf'7'.f ~n'"ifı>- ~~den ttmtftllHtlnelr mıi\Tl)- Şenlik ve GBzyaşları .Z14..zallı kız xalnızdı ve ağlıyarak yUk-
rilerden ~f'l .. hilı>oCP.k en son kuvvetl~rl {I(' '!sün dPğiliir. Bun\ınla b~ı-aber biitiin Yukarıdtıkl bapta yazılan hadiseler- sek sesle: 
ectirip Barfederek mUdafaava azmetmiş cephede, askeri hareklltın her gUn umu- den.tam altı gUn sonra, Branburg'ta bil- - Zalim Deçin geldi, Dublılum kaJ· 

lık balkının ağrında yeni Dllk Konraı!Jn ziyl\de d~tygünü .görtıii. thtiysr 
kasideleri dolaŞıyordu. Her kes Konra- kı~ın~ rast ı1telmemck jçin eıuıc\e 
dın hUkUmlerindeki isabeti, brarlarmın pı, f!lP~or~ .Fakat kı~ da rflnıı;a. 
kaüyet ve ciddiyetini g& ll»ordu. BUljlun için herı fırsattan isti.filde eRi>' 
Uzerine ih~ar DUk, blblbı hUküll\ ve ~öls!c çibi 'ke,disini t~ki_p,tenr yat,. 
iradeyi genç Dük Koııradm ellerine bı- ljOrdu! . 
naktı; ve kendisine igfetım hükilm sil- Bu vaziyet, arada mühim ~ı; 
ren.. genç bir DUkaya ..uk olmaktan mev~t 'Olduğu zaruunı verdi. • 
mütevellit bir uvk. ve- bn De bir köse- ~vam edentiyecck .bir şekil .~A 
ye. çekildi. Bu kadar ..eJDDlpt ve itimat M~ele. \l.er k.eşin ağzına ~~n 
kaz.aomı.ş, halk. tarafındaa bu kadar .çok bilP encfiıeve dlismüş. f!öril~ 
.sevilen, bir,.prensin çok 1D81Ut olması Bir gUn Koµ.rad sarayın reifl1 
pek tabi! gBrU1Uyordu. HaJbukl vazlvet nun yanınc\aki. aa\onda Ko . 
hl9 te böfle değildi. Çilnkl-Konracı ky- şıla~tı: he~n ka.Çar .ıibi Dif.; 
zeni prensea ıKoutansm a disine Aşık yaptı. !"'"'\ Bİ'IMIP 
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pon iftf8li Kahve yerine 
ınt tarttı '* •! 
lllrltUll tlOlrterl 

Çav? . ~ ı INd SAldnDI: • 
ıaan Ceymis bir denb tayyaresi ile S. ••allr '' taıuın.. bize ar.ı wfwlığım arttıra. F...,...... Bwidmya ........ 

IWI tiak, nazlanrnı.sııu pek t1erlye vardırdı· Mthteşar Peni Jlaıt,ev tbsll .._... 

r 181181.,,1 blll&• il ğından beri, aramızda, nohut kavurma- de mutat tettqt ,.apacaktır. 
IU .. 11 sının tozuna tah.,,.,..Ul edellliyenler, sık .IAPOJf Jın1KAl1a.li BkldıPJ 

• .. - sık koklama~a alışık oldukları kahvenin Tokyo. 27 (A.A) - NŞ Nili gazet.111 

1- •~t,...nda•i yerine bardak bardak ~Y içiyorlar. ne glSre Japon httıd.lmetl Mançuko w onns _.. •-"t1'':11- ~ Vaktiyle, Jcerilert.Ddo bbve içildili Kmldn hüldiıımtleri,te blrJb Biri lllr 
~· ıneydanını için, kahvehane denilen yerlerde ÇlO' Amll1bıdald JllPOll ft ca ~ 

INtfaltlJJOl'JGI'.. bardakları daha ziyade göze çarpıyorH durdurulmaşına mukabil ınialiyle tıed· 
(AA) l n-d· · · · ntaı.ct. bile, y~ yedik· blıW aı.e.lttar. k)'o 27 . - ııu ıçınınm m . iODI' sipraJanıua. dwnawm çaka· JAPON lıtAUYE 

en mUdafaası hakkındaki Frans sıcak bir ı,ey i~ele alı~ olao- NAZDUNIH BEYANA'l'I 

' il la 
Fr 

To 
te rek 
Ja 

---o-...... --

K. A. L· Mersinli Pirina S'tlbunu · 

•l Dwnh ...... Çafa O * 

lcla itli•• »71 _..... H.eı• 

pOD. ~ huawl komite ~a.' <l&F kmeJıe mecbur ~orlar. Tokyo 2T (A.A) - Maliye nazın mat-
rannki topWıtıda ~kere e Bö,Je, kahve ren. dt M ~v iç- buat mUmessillerine aşatıdaki beyanat- mmt• 1 i.ftYAB .... " M ..... l'lrllll ,.. 99 ..... &brlbm dan 

cekti 

K. A. L. 
Henüz m~e uu..ı • h tarihinde muharrirlile \tqtamlf m na 

r. Anlaşmanın yann ı~par~t~ :rnek, acaba dojtru olur nıu! Sadece ke- ta bul11DQlU§ur: Japeals Ameribnm 1 - it (im) 
uzu runda tasdik edilecell soylemlmek- v1f bakımından olursa, :kahve kokusunu japonya maUubatını bloke etmeslndep ._ ___________ ._ .. ___________ ,, 

..,t a,~ ııerın Al.m.nya,.a trid• 

... t •d"d kunetlendinaf •• 188!i 
P.nd• W.nbul. dönmUş •• "-dini ta.. 
mamen muharrirliğe vermiflir. 

POur _. a HtNDtCıNtDE bu1amayınca onun yerine çay kokusUNJ dolayı yese dUpneaıeli, biltUn kuvveti.. OllDIJ BAft A BAKiCi llEJıfSIRBIJal OKULU• 
.... ~ U1 koldamab k!mse blr şey diyemez. V•- rilıt btlktbnetlerine itimat etmeliclirler. •• .. ._ BASJ ,.

98
,. ... 

ygon 2T (A.A} - Dön Hindlcltt e- kıa çay diye ~etiri1en ıüze1 renkll Stı· CİNDE JAPON HAREKATI • Aa& _.. ._. ___ _ 
pon heyetinin reW .-neral Uta Uç yun leinde ne bulutıduğu pekte lyl bl· DURDUH Ye ...... ,,._ H ....... ...,..... 

tedlr . 
JA 
8a 

kit• 
kan 

• q 
Suulrlec Cerld~i lt.vama> tc. cT,... 

rik• te, &baht ta, ıSaade~ le, dk 
c.taro• da, cTercUmanı haklkab te ça. 
htmıt ve her yazwını helendfnn~r 
Haftalık cSe"eti Fünun• da da elrekl 
.... rfyatta hulunmut. Bana cO-maa 
Calip•, bazan cKadri• bnzall "ullan 
mq, W"'dlil Vt'! taheaa ehernmiye 
verdilt yaalarlfta da ktlltlt lınzaemt 

ona ye denk .ubayile Ronaydan S.,y. linemiyorsa da gene• cok gUzel koku· Çunkmg. 27 {A.At - Geoea hafta· ı _Ordumuza huta balacı n hemtlr• J'etlttlrmek tlzere Amlr...ııda M. 
muıra•tlt etm~. Ayni Hmaw tu bir otun haşlaması o1du~dan kah· ma lıAdiselerinl tetkik eden CID .._.. M. V. ıuafmclan 19'9 ....tnd~ açılanı olan buta baluaa "he.,.ı! lır .... u, t 

oon 
apon bombardıman tayyaresi Ye venin bu1unmadıb yerde, az cok ~ sözcilsU demiştir ki : lwa bu wıe de 'O talebe aluı.ıac..kbr. Okula girmek arzu edenler, W-.t.L 
ortftmma men!IUD tnOtee~dlt lu ota da insan cav celebi diyor. _ Bfltön ceı>helerde stıkanet hakUm lan ..... L::HaD -a1nu1.1-.. L.---L--•..X..-- ve•a askerlik eulM!erine ..... n. ap t!a Sav-• g•'"'t.ft\P. Bu i ~,- t vU d •-'rl '--'kun dan kah hal J -aıu.u .,., ..,.. _ _, _,._..,.. ı ,........ k~. IU\& • cu a _,ı 1.111 m • sftrmekteclir. Bu aponyanm yap- mUncaat edecelder4tr. 
oaup Hindi~iniainde u 1 e yerine sık sık ~v kmek epeyce dtl· makta oldulu yeni .eeferberlikle IOD 2 _ • ..... • •-'- L----- m-ib•--- bu okuldan mezun olaeakla•, aaemar 

t ., onl 
va:ra 

• v kolaylıklar temin M"n an acıma sil tH k b' dJr __ .... ,_..J_ -1...Jı.-- buhrandan ile- ,..,,, ,. ... IMlll1lll - IDÇ9 

kinde dk adımı t~ etmf''ktedir. " ece ır aıev · Japon a!y.-uuuc ~ olup tekaDd~e •laceklarclır. 
ette 

t 

koymUfhlr. 
l1dnd •ltan Abdulhamit matbu 

la1n...._ diWdeştirmeie b.r -.erdli 
1901 de M.lunut Wdua da blemln 
hai YUrmut. ,.aa yazmaktan menetmi 

t• 
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tfr. 
Y aacaLk Mahmat s.dık bey kin ru 

M bir zevk, nc:Aant bir haz otmalcta b 
.. .,... .... ...u ........... edfyanl 
Kalemi kınlınca a~ kalaeakb. J'UICllılc 
tft lll'aT ıra.tene felllcete ultravacakt 
Bu .-..,tedlr ld ..._ t.t...... ... ...t 
Fet t.9"1ma ........ .,. K_.. ~ 
mld•tllld derulatıe ~ A11t Y 
9oftra ""8 t ....... se1mlt. MWa •hu
na bu1ıtmaın•• 11ırNtble ...-~1Me ,.. 
zı Y•Etn•I• b-.1a"1tftır. cn"'hurftt~ 
lllnından 10nrı d" rautecfttlc yapm 
•&"'etf Ptfnun• u idare etttff ~I 
'tı01!v\et demir yollan> meemuum 
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Mahmut Sadık bey elli vıllılc bir ça -
henaa ~uinl ihfvıt"biında da k...
...... IS1htlne bdar ,..,., •• ecel 
Gnu etinde kalrnı of aralc bulmuştur. 

t't. Mahmut Sadık bey, fenni. siva 
~ht fttiMal ~ lktiladt mevzulaT 
avnJ .'.nunffalnyetle yuan bir ltltat id 
'•Y ~nl CAw:ete• de her söln ne• .. ~tt 
~akvtmden 1"r ~lr,. fld1ı '-kral 
ilplı..t nllıt.ler ltilMft.S. .... ellf'T'tlt. 

dA 
i 

;~; ., 
u-Mahmut Sadık mOlr:emmel hlr m 

lianir otaralc t3hret eltMtlL H-1M1d 
a,.nl zamanda kudretft lttr ediw.,tf. y,. " .,._ 
... olduh romanla~• mı•h•""'"'i& 
~ok fe,,\tne çılrmıt 'Yt olt?un hir edin 

ı~ 
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~ .. -- ............... - cSe. . 
•·K• .............. dn .... 
~etMho, 

'" Mah..ut W1k .,_,,." Bllmt,.te Ta 
1Mtt,.ıatmdtl kıa,. lro1a• lrapantftU hfT 
t...1u1t ~ .... """"*· 

Vefah 28 Ternmtı• 19'8 dader. --------- ,, /ngif;z hava hrıcumf o 
fasrlo•rz tleonm etli,,o , 
• --~~TAR4FI 1 bırt RAAIFF.111'! 
Dlitıun dan stıe• At"' ... top..Jda 

. . ,.. 
DL' taammda 'hulunl'IUUMfhr, 

Londra, 27 (AA) - Ha.a neza re-
ti istihbarat semai dtln ak.-m Ye 1M""' 
tembe RltnD dncla.a. S... c._.... 
,. .... Almaa mrld.ma ,....._ hlo.m '"' ,... 
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•athi 
Bizim alatur'ka dedilijmiz kaynaınııs rl "etmektedir. ?{ımslnln cenubundald J _ M-.. -•--•-- alb ..._ .. ilk ---Lurl blzmetlerlal orcla butaLanelerta-

ugUQ. yarın ~a alı ,tini janon kahvenin kokusu alafranıasuıdan daha baza dallar blJl Cin kuwetlerinin kont- -...... -·- ~ __ u ... -.__LLaL 
ve na1dlve ,emlf....tnhı de muvasa- frilze) kokulu olmakla beraber, biz onu rolü .Jtandadır. C.C:- Ufta buralara de ppacaldar, Hdaa Mllra uza ed.dene memlekettekı bittin ....... _,-....-

fl~!ı~~mt~:~~;· =~.,'::~~!: kücUk fincanlarla içti~ için. haşlaa- ka?1I oluı Japon hücumu. ağır zayiatla ler 4~= :S~d:':;':;e olup, b. mBddat lçlade t>kmlaıa &1cla bet llra 

B 
'-arp 
'l\U 

d811 :eWel FransıNr tlf"Rfından tah- ::.·~~~cTn ~~:r:dbh~~~ :1ı; pRsktlrtUJmflştür. barçhk verilecek. ı ... ve tıbaelan tamamen okula alt ot.caktır. 
edileceğini bildinn\'1•rdir. ı. &ct11.im1z h ld al kle de IOD- .~ 5 - Okulclaa mezm olanlar. ltaıem kanununa ı&re 20 1ln ult ...._. 

~y 
muc 
tiye 

:/ . ~ ;~ilen a]~~:. k~a:~ ;tm:z. /!arp oaaiydı batlamak Uzere m ... aJacülar •• ba miktar aittikçe oolalacakbrı hu ....... 
·I~ I L öre erine. c:llY d1v.e icilen renkli • SONU 1 ONCO sAlllPEDB • claht ..... st,dlnne ... barınma OMQa .ıt olacalctar. oıman ara ~ "'. ~u •uyun terkibindeki çaydan MACABIAll GÖBE 6-0bl '' E,lm 1941 de IMn•ta l>q]ıyac:aktar. 

llA9'l'AÜPI l bld •A .. a bir otun hüllsa~. olunca, o vakit. Buda~. !'T (A.A) - Macar ....._ 7 - ObJa ..,,., n kab.ı eaıtlan tunlarchrı • .. a tayyarelerinin ele müzahereti. 
roket ederek MurınmS deınleyolu 

tehdtt ecftyorlar. 

esiri ne olacal!ı hlc bıhnemez. Cay sa· udaD : a - Tarldpe .._.__, ...... _tlan olmak •• T1lrk ~ IMalanm& 
nlal'lll, eav diye l'Urdü1deri otların .,._ SalAbiyetll blr menbadan Glrenlldl· b - Sehhab 1erinde ollDllk •• dunnnu her lldllllde nzlfe ı&nne7e me.lt ha 

Amerlbn manıuWmıılu 8cwyet 
1-te1dıldar4a -~ kal~ 1an 

• -•Hw• lıallflf"'8 ı.aı 
.. ....... yapıldı.. 
Berlia, l 7 (A.A) - Alman O.. 

nıa ndanlıpın reaınt telallii: 
S.vaı' tayyarelerimlt 26 - 27 t 

meda ' Süvıtyf kal'ahndakl askeri 
dell eTe taam. etmifl ... 

------(•• 

Blf' Almı1tı unpul'a 
~fllıalalldl.. 

itleri o kadar coktur ki otlardan her llne cGre Mrf Macar teeekkUDeri yeni- .... _. {..._ Mı h-.1 bir hMtalaane llhlal la.yed raporu tle tetl>lt 4tdlw 
blr.nln .ueuda tesiri nual o~u den tlerlemlşlerdlr. DCllııman Mw te- mek ft ....a helfıw~k ........... ). 

lk etmele imkln bulunmaz. elkkU1ler1nln iJ.wı.mastnı tanklarla p. • - Oku.. ra.. - eltrdH ..-la ve Jirml lldclen 1'lbri ~-. 
Gereekten ea•. ifrata ,nallmedea. 1-ıl· cddfraaelt çaı..,,... da Mbrlertmlr, 4-Km•tf, w" ..... lff.I el.llnden olmak {1* .ut,,.t pelece lftlo 

insana zehir olma. Btlllds ....... bCltOıı 011Jbec1e bu tellebbUsleri akim .. 4tlUlleıek ........ ıl>al'ın cnh1r.) 
kuvvet aetlrir. ftlfteklerden _..,. llll'aktarmll .,,. So.,,et clllmdarlsma • - E.a .. _.. -.. t••• .......... ot.ak (.ı.m. ~ _. 
ı ko1av1alltın1'. Steak anewsbııde •Y tü:nr ~mittir. ZQ1atumz ._. ...ıWl .._.. ....-) nıa ._ .&.ıeeıcle tlılaeD alrdGll W.. ...... (....._ 
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le ldn ılık bir tay lcmek.. buz do- ,Ok •cwdva nlımıeG kıtalanmmıı ••- f - &d wra ...... la ' ..... (eVYelce "'1nl1t w•='•"- koe1111 

~\,mda ~tulmus IU lemelden daha letl mttkemmeJdlr. 81m8' olu bW eclJlk) .... alt me4eaf l..ıf l>ILlrfr ...W. enK 1-a ek• 
f\rldlr. Yaz mevshnhıln 1K QOk ldm8e- SalAhlyetll asbrl b)'Daklara gtlre, lıeneeekdr. 
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goe awdakl murıtuw han eef llnl tevldl ettll•.. ve ,,; it na~ :S.taJaı! toförlerine S8 Jft.tJlfllUf, llJCf.BD T&lu.DD : 
temmuzdan itıbarea' tatil edil Londra, 27 (A.A) - Almanlar .. - takım elbiH yaptmlmuı ypı :işlırl mQ- H...W. ~ Btye&a •• Zlllarevt ...... Wdar h•-..lı'91e .Z.,... 
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ğazas ndan: ,. 
Manllatara •e k•m•• taceularmm JI •· 

yıs 1941 tarftltnde hitam ... ...._ olan ....... 

Altın Rüya 

l2miri kolonyoıile meılıur eden 

~ ... lıalal..t tarafıınd• 
ptldıltM ,,. hunla.,.. lncllb tanue 
tarafından ukert hare1c&t ...... nda 
.... ,.. edilf'ralı eimdiye kadar itltilm 
mit bir vU1c .. lclllcten uohlkl•n bUd 
m\ttlr. Tayyarelerin mürett,.bah n 
mal havaya okılien fllve ednmelc su 
ltyle teneffite imkAnı Yeren hücrele 
•ulunuyor Ye on btn metteden bom 
Jannı ahvorlaTdı. HeT biri 30 hava d 
toplvle blmıya edUen ve rivertr-leri 
rualuk ..tt.h de 8ftOIO MılUMa da. 
harp 1remilerinln bombardımanı 
bam t.abetler elde etmek ic:in bu au 
1e ftarekP.t mecburiyeti .. rdı, Mı"-a 
benin devamındanhert en k•vvet11 
.-etdtd~ ta1r:hlm edl1mfş olan işgal 
manlarından Breste bulunan A1m 
1.ıtrtt ~emnfl!Tf nln fltlıd de Alman 
filolan tarafında•· revrilmiş idi. in 
lııwa lm1nandH1 hUeumdan .w.el 
talimatı vermiş idi· Kendinize zoTla 
arınız ve çıkmllk i~in de bir geçit haz 

'" ~ at mtiddeıt ._zrlar m ldPJ'ltlllnden aıdlll· 
nuz ta1lma mucibince J -emmus Nl ...... 
.. kadu .._dit eclllmli .- Allkadarlarm 
111edıtl' .,.....icada• mtil'acaat etalelel'l lllll 
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lı-~ıtn •ru, m~lelf'ri Md bir ~ki] 
Mur,.tt,.hıtt önce Atmnııferf normal 
lumın hürr,.Jerdıt t.crübe dercıleri 
lıır. YiihA iTtifalımL kull"nılacak 
Eİİf'n mllctnrını binat kendileri tan 
mt-cburdıırl"r. ll~de l>.tılanna 1'40 
<'!lnAda korkulacak bir •ey olınad 
tnlAtmı.lc icin bh· kaç saniye bayı 
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SAHiFE 1 YENi ASJR 28 T..unuz Pazartesi 

Yeni harbın sebepleri Maltag ı ~apılan akın :ıııııııııııııııııttııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı= 

1 Sofgada bir mülakatı · Akdenizdeki harekat 
~--

Alman -Rus har
bında iki tara
fın bo((azlara ih
tiyacı var n.ı? 

Italyanlar mi
silsiz bir cüret

~ E 
~ Bul2ar nazır- ~ ln~iliz kafilesi 

uiradıiı yedi 
hücumu da 
püskürttü 

Yeni istih~al = )arı döndüler - • • 
mevsımı 

le taarruz 
etmişler! 

---- -
Al pullu şeker f abrikd - Bulgar Jıralı Alınan 

_ elçisini Jıabul etti.. ---
Ne Ruslar hesabına, ne 
Almanlar hesabına bu 
harp'e Boğazların bir 

rolü ~olıtur
YAZAN: SADRi ERTEM 

= Sofya, 27 (A.A) - Kral Boris dUn E 
§Almanya elçisini kabul etmiştir. E 
= * = ;; So!ya, 27 (A.A) -- Bulgar b.•şvc- § 

-----<>---- işlemeğe başladı İtalyanlar Valettada 
zayiata uğraddar, bü· 
yüJı ~angınlar ~ılıarddı· 

ıarını sö'91isorlar. •• 
Roma, 2 7 (AA) - halyan umumi 

karargahı dün 41 7 numaralı aşağıdaki 
fevblade tebliği neşretmiştir: 

E kiii ile hariciye nazm Roma ziya- : 
§ TetindC'n ~ofyaya dör.m'iıolerdir. E 
- • .. 111!"1' 1 l! fll 111'' 1•1'1111111 = 

' ınihuer, 2 İngiliz tay
yaresi düıtii, ı İngUlz 
torpido.su ue ı İtalyan 

torpidobotu battı.. 
Fabrilıanın ~alışına müddeti JHUtCar mahs 

nün berelıet d ereceslne bağlı... 
Haziranın 22 sindenberi Baltıktan 

Karadenize kada- uzanan 2,400 kilo
metrdik bir cephe üzerinde karşılık on 
mılyon kp.dar insan çarpışıyor. Döğü
şen tank ve tayyarelerin sayısı on bin
ler. tnhrip edilen motörlü vasıta1ann 
adedi binler vahidi ile ifade ediliyor. 
Tarihin en büyük harbı oluyor. Tarihin 
en modern kuvvederi karşı karşıya çar
p~or. 

* Bu harp tarihi bir zaruretin netice
sid ir. Be zarureti iki cephede mütalca 
( tmck mümkündüı: 

1 - Sovyetlerlerll" Almanya arasın
d::. devlet olarak coğrafyanın ötedenbe-
1; ihdas etmiş oldui!u ve bugün de de
vnm etmekte olan tezat. Cephenin biri 
budur. 

2 - iki sosye:enin Avrupa bünyesi
nin ideolojik mümessili sıfatiyle karşı
laştıkları tezat. Cephenin ikincisi de bu
dur. 

Almanya ile Rusya arasındaki tezadı 
coğrafya hudutları içinde mütalea eder
ken (iki devletir. topraklarına bağlı ik
tisadi bünyelerinin, toprağa bağlı siyasi 
temayüllerinin, temamen ideolojik ve 
mücerret teşekküllerden uzak olan pra
tik faaliyetlerinden dcğan tezatların ye
kununu buna ithal t:tmek lazımdır) Ru5-
yanın Almanya ve komşulan ile o1an 
münasebetlerini göz önüne getirmek la-
21mdır. 

Rusyanm inkişah 18 inci asırdan iti
baren sürat peyda eder. Bu genişleme 

Dün gece Malta adasına ltalyan bah
riyesine mensup hücum vasıtaları grubu 
emsali görülmedik bir cürctle taarruz 
etmi!;lerdir. 

Bu gurubu liman methalinin yanı ba
şına götüren hafif bir birliğimizin verdi
ği malumata göre, hücum gurubu düş
m:mın projcktörl.:rle yaptığı seri keşif 
üzerine açtığı şiddetli topçu ve mitral
yöz makas ateşine rağmen geçidi tam 
bir muvaffakıyetl " zorlamaga muvaffak 
olmuştur. Ayni hnlif birliklerimiz de 
clüşmnnın şiddetli t.teşine maruz olmuş 
fnkat bu ateş muvaffakıyetsizliğe uğra
mıştır. 

Limanda çok şiddetli 6 infilak mü
~ahede edilmiş V.? yüksek alev sütunla
rı fışkırmıştır. 

iNGILtZ RF.SMl TEBUlii 
Londra, 27 (A.A) - İngiliz bahri

)~. harbiye ve hava nezaretlerinin mÜ§
terek tebliği: 

Dün sabah erkenden düşman hücum 
botları Maltada Valetta limanına taar
ruz etmişlerse d : tart edilmi lerdir. 
Düşman ağır zayiata uğramıştır. HenÜ7. 
tam malumat yek'" da bu taarruz es
tuısında düşmanın 12 hücum botu sahil 
müdafaa teşkilatı ve lngiliz tayyareleri 
tarafından batırılmıştır. Esirler alınmış 
ve denizden cesetler çıkarılmıştır. 

-------

Siyamda endi
şeler başladı 

icabında Japonlara kar. 
·şı dur~caoız digorıar 
Siyam daha ziyade 

Hollanda Hindistanmı 
tehlilıede görüyor .. 

Bankok, 27 (A.A) - İngiltere harici
ye nazırı Edenin son beyanatında Si
yamla İngiltere arasındaki ademi teca
vüz paktından bahsetmiş olması Ban
kokta iyi bir tesir yapmıştır. Rikrung 
gazetesi diyor ki : Edenin açık ve sami
mi beyanatı bizi fevkalade memnun et
mistir. 

Bütün ~azeteler Siyamın bitaraflığı 
ve her türlü tccaviize karşı kendini mü
dafaa etmek a?.mi üzerinde ısrar etmek
tedir. 

Ehaimai gazetesi şöyle yazıyor : Hin
diçini hadiseleri tabiatiyle bizi biraz en
dişe:re düşiirmüştür. Fakat Siyam Hin
diçiniden farklıdır ve kendini tecavüze 
kal'Şl müdafaa edecek derecede kuvvet
lidir. Siyam İ('.İn bir şey olmıyacaktır .. 
Cünkü Japon hedefinin Hollanda Hin
distanı olduğu anlaşılıyor. 

fimalden cenuba doğrudur. ilk merhale c hA A • 
olarak karşısına çıkan rakip ve kuvvet- enu ı merı- r ene,..al De-
n kütle Osmanlı imparatorluğu olmuş- •.~ " ' ' 

--------

tur. Şarkında al .. bildiğine inkişaf im- kada harp bı•ttı• nol'' Beyrutta 
kanını uzun zamanlar elde edebilmiştir. llii. 
On dokuzuncu asrın sonlarına doğrudur 
Jel . • Japonya ile tezat haline girmiştir. Beyrut, 27 (A.A) - Hür Fransızla-

Kutto, 27 (AA) - Cumartesi günü f' ] 1 De 1 
Çarlık Ru- .... cenuba do~ru inerken rın şe ı o an genera go geçen cuma 

~.r""'' "' ~aat 18 de Peru E.kvatör hududunda .. ·· B t 1 'şti Orta kın ... rka do~u da ittl"8 ediyor. Ve nihayet gunu eyru a ge mı r. ve ya 
.,.... .,. d 1 1 muhasemat tatil edilmiştir. şarktaki hilr Fransız mümessili general 
Uzak şarkta Çin ve Japon evlet eri i e ---- ---- Katru tarafından istikbal edilen general 
tt!zat haline girivor 1904 senesinde J a-

İNGİW TEREYE Degol halkın coşkun tezahüratına maz-
p6nya ile yaptığı harp ve mağlubiyet ~ har olmuştur. Beynıttaki biltün evler 
onun şarka doğru olan genişlemesini ve Hava hücumu bavraklarla donatıJmıstır. 
cfünya üzerindeki nllfuzunu biraz olsun Jı fi flf ~L f E D E 
tevkif etmiştir. Fakat 1904 harbı netice- pe a g ... ~. s v R y 
sinde mağHlp olmakla beraber Çarlık, Londra, 27 (A.A) _İngiliz hava teb- Otomobillerin işleme 
l Tzak sark ta öyle hir vaziyete sahip idi liği : Diin gece düşman İngiltere üze- tahdldatı Jıaldırddı.. 
ki, hala hu vaziyetin ihdas ettiği askeri rinde pek az faaliyet göstermiştir. Su- Şam. 27 (AA) - Tabii prtlara av-
tefevvuk önünde Japonya bugün bile seks sahiline bir mikdar bomba atılmış- det edilmiş olduğundan otomobillerin 
uzun uzadıya dü§iinmek mecburiyetin- tır. Az hasar vardır. Ölü ve yaralı yok- gün a~rı kullanılması hususunda Vişi 
dedir. tur.. makamlarının vaktiyle koymuş olduk-

Rusyanrn garp istikametindeki düş- ALMAN RF..SMİ TEBLi(;i lan tahdidat kaldınlmışbr. Bu tahdidah 
manları sarahaten eskidenberr cermen- ·1 

Berlin, 27 (A.A) - Alman başku- kaldıran emirnameyi umumi mümeıısı )erdi. Fakat o zaman Prusya küc;ük bir H 
mandanhğınm resın~ tebliği nava kuv- ~eneral Katr neşretmiştir. ususi ve 

devletti, Polonyayı, cermenlerin kurdu- vetleriıniz dün gece İngilterenin doğu umumi otomobillerin aylık benzin ta-
iu bir imparatorluk olan Avusturya ve cenubunda askeri ehemmiyeti haiz iktı- vinleri de esaslı bir tarzda arttınlmış
Prusya He beraber taksim işinde anlaşı- sadi tesisatı bombardıman etmişlerdir. tır. 
)ıyordu. Rusya Avusturya c;öktükce cer- aoooooaOC)OOO~~=c:u:ıa~oc:ıcıcıc:ıooc:ıac:ıı:ıcıı:ıaı:ıac 
menlerin düşmanı olan bilhassa Fransa yol bakımındım, hem de maden ihtı- Komünistler davayı kaybetti, sağ ce
ne kah dost ve müttef.ik, bazen de düş- yaçlan b!'lkımındaı eksikliklerini ta- nah kazandı. Nazizrr. Almanyada ha
man olarak tezadl\ düşüyordu. Nihayet mamlayacaktı. Bunun için ise Rusya kim oldu. Rusya ile olan tezadı ayni za
tngiltere ile bilhassa Aııyada tezat halin- cephesinin emniyet altına alınması la- manda ideolojik bir mahiyet aldı. Bu 
de idi. 19 inci asudanberi Rusyanın en zımdı. mahiyet 19 39 ademi tecavüz muahede
canlı, en muazzam düşmanı dünyayı ser- Rus cephesi emniyet altına alınır alın sine rağmen iki devlet arasındaki teza
maye. ham madde, askerlik, pazar ve maz Fransız Alma;. harbı başlamıştır. dı ortadan kaldıramadı. ikinci ademi te
politika baltmnndım taksim etmek ve Bu harbın neticesir.dc Almanya Avru- cavüz muahedesi birincisi gibi sadece 
f'n güzel parçalarını ellerine almak iste- panın en kuvveli devleti halini almış Almanyayı Fransaya karşı harekette 
yen lngiliz, Fransız sermayedarlığı idi. ve kısa bir zaman sonrada Avusturya serbest bıraktı. Almanya yine Franııaya 
Bu mücadele çok uzun sürdü. Mücadele- ile ittifak edcrr.k şark ve Balkanlar iş.in- karşı muzaffer oldu Prusya yine cenubu 
nin sıklet merkezini deniz kuvvetleri de yeni bir cephe vücude getinniıtir. şarki Avrupasmda, Balkanlarda ve Ya
teşkil ediyordu. Çünki: f ngiltere, Fran- Bu yeni cephenin mahiyetini anlamak kın farkta Rus politikasının zıt temayül
ııa ile mücadele ancak deniz kuvvetleri ic;in Ayastaf anos ve Berlin muahede le- leri ile karşılaştı. 
vasıtasiyle ve boğazlar yolu ile oluyor- ri arasındaki farkı hatırlatmak lazımdır. Alman - Rus harbı böyle bir tarihin 
du . .Zamanın tekniği ve siyasi coğrafya- * mahsulüdür. Rusyanın düşmanı artık 
s• bunu zaruri kılıyordu. 18 71 Alman galebesinden sonra Çar- denizlerde değil yanı başında ve kara * Jık Rusyası da Yakın şarkta fütuhat fa- hudutlarındadır. 

165 4 Kırım muharebesi Rusya ile a]iyetine maşlamış ve Osmanlı devletini * 
ı.·arp demokrasileri arasındaki siyasi ik- mağlup ederek onıı Ayastafanos mua- Bütün bunlara rağmen boğazların bu 
tisadi tezadın boğaz]ar vasıtasiyle bir hedesini kabul ettirmişti. Fakat bu mu- harpte bir rolü yok mudur'> Verilecek 
tezahürü olduğu ~ibi 1916 Çanakkale ahede karşısında Almanya artık 16 70 cevap şudur: 
harbı de çarlık Rusyanın garp demokra- senesindeki Almanya değildi, cenubu - Yoktur! 
aileriyle başka dü'lmat• gruplarına karşı şarki Avrupada, Balkanlarda, Yakın Çünkü Almanya Rusyaya gitmek için 
iıı birli~ini temsil t'der. §.!lrkta Rusya ile 7lt menfaatlere sahip boğazlara muhtaç değildir. Coğrafyası 

Ru iş birliğini izah edebilmek için olduğunu idrak ediyor, ve şarka doğru b~ğazsız hareket etmeğe müsaitir. 
Rusyanın garbindeki cermenlerle olan politikasına hız vermek isteyordu. Diğer taraftan muharip olduğu fngil-
münasebetleri11i kısacr.. mütalea emek 18- Ayastafanos bi.. Rus eseri idi. Ber- terenin Rusya ile is birliği yapması ve 
2ımdır J;n muahedesi· bu Ru!I eserini bozan bir boğazların buna vasıta olması mümkün 

Rusya küçük Pru!}"P ile Sedan galibi Alman darbesi idi Yakın şarkta Bal- değil midir? Böyl" bir sual akla gelebi
oluncıya kadar iyi Vt-çindi. Her ne kadar kanlarda, Cenubu şarki Avrupada Al- lır. 
,fUrkı cenubi Avrupada yine bir cermen man - Rus tezad: büyük harbın sonuna Fakat ona verilecek cevap da şudur: 
i!"'pıu0to .. Juitu olan Habsburglarla şark kadar devam etti. - Mümkün değildir! 
Vf' BRlJ.-1\n davalanndı:. tezat halinde bu- Büyük harpte 'l sonra Almanya ile Çünkü bugün donanma ve yahut ka-
lun<ıa hıl• ... Rusya arasında bi::- anlaşma devri ac;ıl- ra kuvvetleri ancak tayyare ile iş birli-

Hntta Prusya kn:lı Almanya impara- dı. Almanya mağluptu. Sovyet Rusya ~i yaparak muvaffP-k olabiliyorlar. Böy
torluk tacını giymeden önce Rusya ile biT ihtilal gecirmıati. Almanvayı mağ- le bir §CY şimdilik, İngiltere ve Rusya 
Prusva arı'..Sındaki bir nevi yakınlık, bir ]Gp edenler Rusyıtya da ihilali bastır- için, mevzuu bahis değildir. 
l!!birliiti vardı. "Jetekim prens Bi!!mark- mak, onu istili etmek için ordular gön- Mevzuu bahs olduğunu, yani mütte
)a prt>M Corçakof senelerce pek dost dermişlerdi. Ayni zamanda Almanya fiklerin tayyare kuvvetlerinin bollaşığmı 
geçindil,.r Alma•.vı- ile Rusya arasında müstemlekelerini i.avbetmiş, cihan pa- kabul etsek bile bu ihimal şu neticeleri 
ln~iltt'rey .. knrş• on senelik bir ademi 7arlarından çekilmişti. Ham ve gıda ıevlit eder: 
tt-cavüz muaheclesi bile imzalanmıştı . maddelerini temin içir. Rusya oek mu- 1 - lngilterı> Rusyaya donanma yar
Hatti\ l n~i1tere Pnısyaya şöyle bir tek- tcna ve kıymeti' hır saha idi. Bu hayat clımı yapar. Hıılbuk: Rusyanın böyle bir 
lif ynpmıı;tı : tarzı, ifadesini RapPllo muahedrsinde donanma yardımın<-. ihtiyacı yoktur. 

- M•i ' crc,ker Rusya üzerine hücum buldu. Fakat bir müddet sonra Rusya- 2 - lngiltere Rusyaya asker yardımı 
edelim r da planla r siyaset' bn!iladı. Rusya bu y'apar. Rusyanın b9vle bir yardıma ihti-

Ri'!mark bu tr-1.lil-e şu cevabı vermiş- .. iycsetle nrtık sınaileşiyor. ayni zam&n- ruı yoktur. 
t1 : da kaptalizmin zıddı olan sosvalizmin 3 - fngiltcrc rr.alı:cme yardımı ya-

- BPo "' köpel>i def,?iliml vegnne ka)r!li roliinli ovmvordıı . Al- par. 
Bu ö:>rf('n m l\h d asik.rdı. Bi,ma k !l"anva da mn~lfıp olmakla bernbcr kn- İn~iltereye ynrd.m yapan Amerika-

Londra, 27 (A.A) - İngiliz amirallik 
dairesinin dünkü tebliği ; Akdenizde 
cereyan eden son deniz harekatı hak
kmd".ı şimdi bir mikdar tafsilat vermek 
mümkiır.di.ir. ır~ .. mir;.ıJ Somı..rvil ku
mandasında cereyan eden bu harckAt 
mühim bir kafilenin orta Akdenizden 
zayiat vermeksizin muvaffakıyetle geç
mesiyle neticelenmiştir. 

Edirne, 27 (Yeni Asır} - Alpullu şe
ker fabrikası yeni yıl faaliyetine başla
mıştır. Fabrikanın faaliyete geçmesiyle 
beraber çiftçi tarlasındaki yetişmiş pan~ 
carları sökmeğe ve fabrikaya sevk için 
istasyonlara taşımağa başlamıştır. 

Bu yılın pancar mahsulü bereketlidir, 
fabrikanın da müstahsil lehine olarak 
pancar fiatlerine zam yapmış olması 

(iftç.iyi pek çok sevindinnişfu. Fa 
run faaliyete devam mUddeti 
mahsulünün feyiz ve 
bulunmaktadır. 

Trakyanın bir çok yerlerinJe 
mahsul pancarın sökülmesi ve 
münasebetiyle şenlikler ve töı:enlet 
pılmaktadır. Bununla beraber bir ticaret gemisi ha

sara uğramıştır. Deniz kuvvetlerimiz .oc:ıoc:ıcc:ıoc:ıcc:ıcc:ıcc:ıccıoı::ıoı::ıoı::ıocııocııocııacııocıococoaoaoaoaoaoooooo~::aocaoı:..-"a 
Pe::rlcs torpido muhribini kaybetmişse-
ler de harekat muvaffakıyetle hedefine 
varmıştır. 

Knfi1eye hücuma cüret eden düşman 
kuvvetleri çok büyük zayiata uğratıl
mışlardır. 21 temmuz sabahı gemileri
miz düşmamn keşif tayyareleri tarafın
dan görülmüştür. O ~ünün gecesi kafile 
bir dilşman denizaltısının muvaffakı
yetsiz hUcumuna uğramıştır.. Düşman 
denizaltısının uğradığı bu şiddetlı muka
bil taarruz neticesinde batmış olması 
kuvvetle muhtemeldir. 

HA VA HÜCUMLARININ BİRiNCİSİ 

Gümrük .ve inhisarlar 
Vekili T rabzona gitti 

GüzePgtihında ftalunan Jıöyle• haJJıDe müsn111 .. 
IJelerde IJalandu, gliınrü lı ue lnldsa• daireler 

tefti' etti... 
Rize, 27 (.A) - Tetkik seyahatinde 1 ~~de ~ul~uş, .?imriik ve 

Ertesi sabah bir sıra hava hücumla- bulunmakta olan gümrük ve inhisarlar hisar daırelen~le ~ muh~ 
rmm ilki yapılmıştır. Bu hücum torpil vekili Raif Karadeniz ve refakatindeki mutanlığı teşkilabıu teftiş ebn:ştrr. 
tayyareleriyle yüksekten uçan bombar- t k dil . . .18 t h d d da . C. H. Partisi tarafından Halke • 
dıınan tayyareleri tarafından birl!kte ~va en erı~ ~ ye ~ u un ıs- vekil şerefine dün gece bir ziyafet 
yapılmıştır. Altı torpil tayyaresinden tikbal eden valimizle birlikte buraya rilmi.ştir. Vekil bugün refakatinde 
üçü hava dafi bataryalarımız tarafından gelmişlerdir. Yolda vekil Mapavri ve riik muhafaza komutanı olduğu 
düşUrülmliştür. Parles torpido muhribi- Gündoğdu nahiyelerinde ve güze.rgAhta I Trabzona gitmek üzere Rizeden a 
mize bir torpil isabet etmiş ve bu gem!- bulunan köylerde halkla temas ve mü- mıştır. 
nin kendi kuvvetlerimiz tarafından ba-
tınlması mecburiyeti hasıl olmuştur .. 
Ölen ve yaralananların adedi yüksek de
ğilse de isbnleri henüz alınmamıştır. 
Yüksekten yapılan bomba taarruzu ise 
zerre kadar muvaffak olmamış ve bah
riye tayvnrelerimiz tarafından düşmanın 
iki bombardıman tayyaresi düsUrülmüş
tür. Diğer iki dlişman bombardıman 
tayyaresinin ha&ara uğramış olması da 
muhtemeldir. Üç tayyaremiz kaybol
muşsa da ücünün de mürettebatı kurta
nlınıştır. Öğleden sonra İtalyan torpido 
tayyareleri tarafından diğer bir hücum 
yapılmışsa da bu da akim kalmış ve av

Istanbul - Edirne otobü 
ücretleri ucuzladı 

Edı.ne • K•lılareU, Edirne • Alpalla otollits 
ferelerl tefı•a r IHqladı... 

cı tayyarelerimiz tarafından iki düşman Edirne, 27 (Yeni Asır) - Bir müdd~ hareket etmekte ve erteSi sabah 
bombardıman tayyaresi dü.$Urühni.b ve ten beri aebepsia olarak tatil edilmiş den evvel Edirneye dönmektedij. 
bir deniz tayyaresi hasara uğratılmıştır. ! olan Edirne - Alpullu ve F.dirne - Kırk- Edime - İstanbul arasında tşllyen 
Akşam üzeri gemilerimize ve kafileye Jareli arasındaki karşılıklı otobüs ser- ücretleri sebepsiz yükse]ölen ôtob 
tekrar hücum cdilmic;, fakat bu hücum 1 visleri Belediyemizin yerinde bir mü- rln de bilet Ucreti mutedil bir 
da akim kalm1ştır. Bu tehl!keli saflıa I dahalesi neticesinde yeniden ~, tndirilmiStir. Yeni tarifeye ~re. 
esnasında kafile dilsman üslerinin yakı- bulunmaktadır. buldan F.dirneye veyahut F.dirD.edl'I" 
nmdan ~ecmekte idi .. Ve düsmanın ha-1 Alpullu otobüsü her gün 18.30 da, İstanbula seyahat için beher yo 
va kuvvetlerinin taarruzundan ancak 1 Kırklareli otobüsü de 16 da Edirneden üç lira alınmaktadır. 
manevradaki mahareti ve azmi sayesin- 90CX3CMXMXMXMXMXIOCIOCIOCllOCllOCllOCllOCIOQOCOOOOOOOOOOOOOODODODODODODOD0119fl 
de kurtulmuştur. Dü~an tayyareleri-
nin aydınlatıcı fisenkler atarak kafileyi 
görmeğe çalıştıklan, fakat muvaffak 
olamadıkları görülüyordu. 

TORPIDoBOT HÜCUMU 

25 temmuzda kafile ve onu himaye 
eden gemiler torpidobotlann hücumuna 
uğramışlardır. Bu esnadadır ki bir va
pur hasara uğramıştır. Fakat bu vapur 
da kendi vasıtalariyle yoluna devam 
edebilmiştir. Bir hUcumbot batınlınış ve 
diğeri muhtemel olarak hasara u~bl
mıştır. 

Di(;ER HA VA ır0CUMLARI 

Bunu müteakip kafileye ayrı ayrı üç 
hava hücumu daha yapılmıştır. Bunla
nn birincisi sabah saat 6.30 ile 10 ara
sında vuku bulmuştur. 

Üçüncü taarruz esnasında bombardı
man tayyareleri gemileri büyük irtifa
dan bômbardıman etmeğc çalışırken Al
man pike bombardıman tayyareleri ta
ra!ından da bir taarruz yapılmıştır. Bu 
hücumlar esnasında gemilerimize · hiç 
bir isabet olmamış ve pike bombardı
man tayyarelerinden b!ri hava dafi ba
taryafarımız ta.rafından düşürülmüştür .. 
Keza filoya karşı da düşman hava taar
ruzları olmuşsa da harp ~emilerimiz hiç 
bir ha~ar kaydetmemişlerdir. Ölen ve 
yaralananlar yoktur. 

Makineye 
\'erilirken 
•• 
llganıstan bıtaraf

lığını ilan etti 
Kabil, 27 (A.A) - Resmen bildirildi

ğine göre Afganistan bugünkü harp kar
şısında bitaraflığını ilan etmiştir. Bun
dan evvel dahi bitaraflığını ilan etmiş 
olan Afgan hiiküıneti ecnebi memleket
lerin kendi vaziyeti hakkında her han
gi bir sui tefchhiime mfini olmak nrzu
:;;undadır. 

Jngılterede muazzam 
maneı·ralar başladı 

Bu sene ipek kozası 
fiatleri pek yüksek 

Edirne, 27 (Yeni Asır) - Bu yıl ko
za fiatleri şimdiye kadar hiç bir sene 
tesadüf edilmemiş derecede yükselmeğe 
devam ediyor. 

Bursa borsasında koza fiatleri 240 
250 kuruş arasındadır. Piyasa son gilne 
kadar burada da hemen ayni fiat üze-

rinden devam etmiştir. 
Şehrlınizde istihsal edilen yeni 

mahsulü kozaların satışı sona erm1s 
fiatlerin çok parlak oluşu RllDlll..-.K. 
memnun ettiği gibi önümüzdeki 
kerisinde fazla yetiştirmek hıwnlSUJ ... 
kendilerini teşvik etmiştir. 

Istanbulda 
lim!er!nin maaşı artıvor 

İstanbul, 27 (Yeni Asır) - Şehrimiz
deki ilk okul öğretmenlerinden zam gör
meğe hak kazananların listesi hazırlan
mış ve Maarif vekAletine gönderilmiştir. 

Listeye göre bin dokuz. ~ 
okul öğretmeni önümüzdeki CU:mlll._ 
yet bayramında zamlannı ala 
dır. 

B. Rafit Ali Geylani lıtanbulda 
~~~~~~~~~~-4WW·~~~~~~~~~~~ 

İstanbul 27 (Yeni Asır) - Eski Irak da şehrimizde bulunmakta olan 
başvekili B. Raşit Ali Geylani bu sabah- erkanı tarafından karşılanmıştır. 
lı:i Toros eksprcsi1e şehrimize gelmiştir. Ali GeylAnlnin bir milddet şeıiri 
B. Raşit Ali Geylani Haydarpaşa garin- kalacağı zannedilmektedir. 

Maarif Vekili tetlukata dev~m ediyor 

İstanbul 27 (Yeni Asır) -Şehrimizde bulunan Maarif vekili B. Hasan~ 
YUcel tetkiklerine devam etmektedir. Vekil yarın da üniversitede tetk ~~ 
bulunacaktır. Vekilin bu hafta içinde Ankaraya dönm~i kuvvetle nıuhteıo'··~ 
<lir. 

Zarada orta şiddette iki zelzele oldu 

Zara, 21 (AA) - Bir müddett::i:' eri h!ssedilmekte ~lan yer sarsıntı1~ 
munzam olaTak bugün saat 4.26 da şakulı ve 9 da ufkı olarak orta şid 
iki sarsıntı olmuşsa da hasar vuku bulmamıştır. 

E eşiktaşlılar Sivas tan ayrıldılar 

Sivas, 27 (A.A) - Şehrimizde b~'i:nan Beşiktaş hıılkevi temsil ko~ 
sei şayia piyesini muvaffakıyetle temsil etmiştir.. Beşiktaşlılar 

Riivük Almanvayı kurmak istiyordu nitali.zm\o en şuurlu bir miid;ı fii halin- dır. Binaenaleyh Amerikanın boğazlara ivi intibalar bırakarak ayrılmıılardır. 

. 149 Rus tebaası Erzurumdan geçti Bunu" iri ı- F'rsın~av< karşı bir harp aç- el,. idi. Bu tt-zat bılh~o;$a 1932 de buh- kadar gemi gPtirmesine ihtiyaç yoktur. Londra, 27 (A.A) _ İngiJtere ile ts
mak lazımdı . Bu "uretle h,.m cermen- ·anlar esnasında az~mi haddini buldu. Viladivostok limanı Amerikan yardımı- koçyanın kara müdafaalarını tecrübe 
lerin itti'akını temir edecek. ayni za- ı\lmanya bu buhrnnlar e.naşında ya na en müsait olan sahadır. Bugün Rusya- için bu sabah saat dörtte muazzam ma-
nıandR Alsas Lore" mıntakasıru elde komünist olacaktı yahut tam bir sağ yı. karıı açıl•n harpte coğr.afya ve tek- nevralar başlamıştır. Bu mane\'ralar on Erzurum, 27 (A.A) - B~rıkü trenle muhtelif Avrupa 
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