
tıaı, münderecatından mesuliyet kabul edilmez.. Cümhuriyetiıı tıe Cümhuriyet es..-leriııiıı bekçiai sabahlan çıkar siyan gazetedir. 

Jııgiliz parll§ütçü!eri bir hatıadan karaya ini§ talimi e.nıasında 

Ekim seferber
li5[i ve cift(iye 
ı?Österilen ko ... 

Jngdiz Hava naz.ırı 
Srnkler divor k;: 

----*·----

Parafütcü. iğ in en 
son mv v -ılf akiyeti 

----*·----
Almanva bo2"a- lneilizler lıir At 

lavlıklar zı sıkılmak su- man radyo İs
ICöyıü ted-bi~ı-erin ıatbih retile ma~lup tasvonunu ta h-
e~:=::~::: ı:::!::~~s~ö· edilmelidir r'p ettiler 
bundan faydalanmağa -*- -*-

Jıoşmaz.. Bu hareııet 944 ueya 943 İngiliz gemileri ue tay. 
Harbin içinde veya d!fındaki her te değil, 942 de yareleri hiç zarar 

tnernlekette iıtibaali arttırma, artık de- başlamalıdır.. görmedi .. 
"•ınlı bir parola olmUJtur. Devlet ve Londra, 1 (A.A) - Hava Nazın Sink- Londra, 1 (A.A) _Tebliğ : 27/28 5u-
hükfunet reisleri, meclisler, bütün okur !er Bristolde bir demecinde şunları söy- bat gecesi Havrm 20 kilometre şimalin
Yazarlar, fabrikada, tarlada, evde istib- lem4tir: de bulunan Brunvale İngiliz paraşüt~ü
"'1 Yapabilecek her vatandafın kulağı- c - !ngilterenin en büyük düşmanı ]eri lıunişlerdir. Bunlar buradaki mü
lıa emeğini arttır, demek isterler. Yazlık Almanyadır. Tayyarelerle yaptığımız hlm Alman radyo istasyonunu tahrip ve 
ekim mevsiminde olduğumuz için bizde ( Sonu Sahife 4, Sütun 1 de ) ( Sonç Sahife .;, Sütun 3 le ) 
de zirai istibaali geniflebne bugÜnün 
Önemli ifidir. ilk hareket Başvekilimi 
•in radyodaki nutuklariyle başladı. Hü
kümet reisi istihsal için ötedenberi söy
lenenleri ve yapılanları huli>a ed .... ek 
toprakla oirafan vatandqlara yeni va
•ifelerini hatırlatb. Onlara hükümetin 
hazırladığı fırsatlardan faydalanmaları
"' ıöyledi. 

* Ba,vekilimiz nutuklannda ıunlan bil-
dirmitli: 

i~-R-u_s_y_a~s-a_v_a_ş_ı~l 

Sov yet iler
leyişi de

vam ediyor 
---~'1'·~---

A 1 m anlara 2ör..- 11-
mPndt" "J50,, Rus 

taarruzu akim kaldı 
-*-Moskova, 1 (AA) - Geceki Sovyet 

tebliği : Ayın 28 inde düşmanın muka
vemet merkezlerini yıkan kıtalanmız 
ileri hareketlerine devam etmişlerdir. 

Bir çok meskfin mahaller işgal edil
m!ştir. 

Alman _ Rus harbinden 
bir intib4 

yeni 

Ayın 27 sinde 15 düşman tayyaresi --------------
düşürdük. Uçak savarlarımız üç düş
man tayyaresi düşürmüşlerdir. Düşma
nın hava muharebelerinde yirmi tayya
resi tahrip edilmiştir. Bu suretle düş
manın bütün kayıbı 38 tayyaredir .. Biz 
yedi tayyare kaybett:k. 
Ayın 28 inde Moskova dolaylarında 

yedi düşman tayyaresi düşürülmüştür. 
Barentz denizinde düşmanın beş bın 

tonluk bir tasıtı batırılmıştır. 
Moskova, 1 · (A.A) - Bu sabahki Sov

yet tebliği: 
Bu gece birliklerimiz Faşist Alman 

kıtalarına karşı hareketlerine faaliyetle 
devam etmişlerdir. 

Batı cephesinin bir kesiminde hare
kt'ıtta bulunan topçu bataryamız biT tank 
hHcumnnu püskürlmüştür. Totçu atesi
miı ~ Alman tankını muharebe dışı et
nıi~tir. 

A vnı gün topçumuz dü"ltlanın bir 
mavn atıcı kıtasını yok etmiş ve bir 
ta1"' 1: cavar tonunu sustunnuştur. 

BiR AL.ıı.ı:AN Htl'CUMU 
Kalen:n ctır.hesinin bir kesiminde A1-

man1ar bir S.ovy?t Bi!"l;~inin müdafaa 
ettiiii mevzilet'ı> karsı hücum etmi ler
dir. Di.i~man 10 mPt;e kadar yakl3~ınca 
a•<erlorimizin şiddetli bir ate<;i ile kar
~·ıa~mı~hr. Alnıanlar muharebe meyda
n•nda 200 den fazla ölü bırakmışlardır. 
Bunun üzerine Hitlerciler süratle çekil
mi~1erdir. 

LENtNGRADDA 
Lenin<mıd cephesinde harekatta bu

lunan birliklerimizden biri bir günde 

Cava !-Uıarınaak 1 oe
n z harbi talsılatı 

----*·----
iki taraf ta has-

d
• \ıl. . 

ı .. ını e~ ı~ıı.ı 

iddia ediyor 
-*Müttefiklere göre Ja· 

ponlar 7 harp gemisi, 
Ja onlara göre de miit· 
tefikler ıı.6 harp gemisi 

kaybettiler .. 
Batavya, 1 (A.A) - Dünl<ü Hollanda 

tebliğ! : Cuma günü öğleden sonra CaYa 
arıklarında şimalden gelen bir kafileyi 
himaye etrnekte o1an ] apon filosu He 
deniz $av~ı olmuştur. Sav~ karanlık 
bnsınc:ıya kadar devam etmiştir. İki ta
raf ta kayıplar vermiş ve Japon filosu 
nüskürtülmüştür. Henüz baı;ka hiç ma
IUınat yoktur. 

( Sonu Sahife 4, Sütun 4 le ) 

ıneıtiz hasleti 
----*----

--~~~~-~-M~~-~~1 

ı __ u_z_a_k._S_a_r_k_ta--·~ 
Japon a ,.. 
eri''Cava

ya,, çıkt·ı 
~----k·----

3 nokt .. ya çıkarılan 
Japonlar a~ır ka· 
yıplar verdiler 

--k-
Ba tavya, 1 (A.A) - Dünkü Fele

menl< tebliği : Saat 13 te Cavaya bir as
ker çıkarma hareketi yapıldığı bildiri!· 
mektedir. 

Selepte şiddetli savaşlar olmaktadır .• 
Adı bildirilmiyen bir noktada bir hü· 

(Sonu Sahüe 2, Sütün 4 de) 

• 

Müttefik filosuna me113Up yardımcı 
bir gemi ıızak şarkta 

JaoonlarJa harn 
----*----

1 - Patates, dan tn11ır ııibi yazlık 
lnahıullerin tohumlan, isliyenlere top
l'ak mahsulleri ofüi veya ziraat banka11 
eliyle daftblacaktır. Tokwnmıu kendileri 
bulacak olanlar bankadan para alabile

600 er ve subay esir almıstır. 
FASILASIZ DARBELER 
Moskova, 1 (A.A) - Şimal doğu cep

hesinde bulunan !zvestiya muhabiri ya
( Sonu Sahife 4, Sütun 2 de ) 

Menfi ruhluları Filioinde Pata-
•eklerdir. 

2 - Patates ekenlere dönüm batına Mihver tayyarelerinin soıı zamanlarda pek sık bombaladıkları Malta 
adasında Latıaletta dan bir görünüş Ub lira prim verilecektir. 

3 - Geçen 1941 yılında toprak mah
<ulleri ofisine mal satanlar önümüzdeki 
1942 hasadından daha fazla mahsul 
tetirdiklerinde bu fazla İçin yüzde yir-
11\i nlıbetinde bir fark alacaklardır. 

4 - Köylüye ziraat &Jetlerinde kul
lanııan ve buırün tedariki gÜç olan de
tnir parçalar verilecektir. 

"Yenı Asır,, ın askeri muharriri yazı vor Amerıkada ıstıhs-:ı
lôt seferberJiğı 
----*----

Çok kuvvetli ve 

et-bertaraf 
mek lazım de-

nilivor 

an varım ada
sında harp 
yavasladı 

-*- -*-
Bir muharrir 20 yıldır Auıuturalya tayyarele· 

* Baıvekilim.iz baıka memleket mese-

Rusyadaki vaziyeti an
lamak için beklemeli sü .. ' ntli bir kru- İngiliz hasletlerinin ri Yeni Britanya adasın· 

Jıaybolmasından da büyüJı yangınlar •elerine de temu eden nutuklannda 
çiftçiye yapılan kredi kolaylıldan üze
l'İnde daha genİfçe duramamışlardır. 
bun lan kısaca hatırlamak yerinde olur: 

·-
1 - Ziraat bankaSl 1942 bqmdan 

itibaren küçük çiftçiye açılan bq yüz 
liraya kadarki kredilerin faizini yüzde 
lekiz buçuktan yüzde albya indinnit

Libyada mihuer Jıat'i ha reJıete geçeceıı gibi gö· 
rünmiyor • Cauada şiddetli Jıara muharebeleri· 

e intizar etmeıı ltizımdır .. ·Japonların 
hareııatı q iicleşecefı ... 

tir. 
2 - Küçük çiftçinin ekim sabasına 

•e ınahıulün nevine göre alabileceği 
ix&mi kredi mikdan iki katına çıkanl
lrılfbr. Bununla iıçi ücretleriyle ekim 
lrıasraflanndaki artıı kll'lılanmak isten
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hlistir. 
3 - Fazla mwr, dan ve patateı eke

•eklere, nadatı çok olanlara, bankaya 
olan borçlarına bakılmıyarak yeniden 
İatihsal kredisi verilecektir. 

* An.a hatlarını belirttiğimiz bütün bu 
lu-edi, tohum ve prim tedbirleri henüz 
YÜkaek aalahiyetlerce verilmİf kararlar 
h•lindedir. iyi neticeler ancak bu ka
•arlann tatbiki ile alınabilir. Böylece 
bütün yazılan ve ıöylenenler de gene 
la•bik edildiği takdirde fayda vennit 
olur. Kredid•n zamanında istifade edil
tnez, tohum vaktinde alınıp ekilmezse 
\r<'rilen aalihiyetler kadar söz ve yazı 
h•lindeki emekler de bo(I& gitmİJ sayılır. 
bunun icin vazife başında olanlarla bir
likte bütün vatandaşlar, istihsali arttır
tnıva ~i kararlan tatbik alanına geçir
!"•de ayn bir dikkat göstenneli ve bu 
agl ... .-e kendine gereken süratle sanlma1ı· 
dıtlar. 

Son haftada şark cephesine dair bir 
takım heyecanlı haberler geldi : Ruslar 
Leningrad çevresindeki muhasara hat
larının ikisini yarmışlar; yalnız hır 
üçüncüsü kalmış; o da yarılmak üzere .. 
Yahut Sovyet kuvvetleri, Leningrad 
muhasara çenberinin en doğusunda La
doga gölü kenarındaki, Schlusselburg 
ucunu zapt için uğraşıyor ve muvaffa· 
kıyetler kazanıyorlar .. 

Daha sonra, İlmen gölü cenubunda 
Straya Russa dolaylarında gôya 16 ıncı 
Alman ordusunun sarıldığı, muharebe 
meydanında 12 bin ölü bırakıldığı bildi
rildi. Straya Russada yapılan hücum es
nasında bir çok esir alındığı ve bozguna 
uğratılan Alman birliklerinin ormanla
ra dağıldıkları illive olundu. Bu haber
lere nazaran Almanların yardım için 
gönderdikleri yeni bir tümen sarılı olan 
Alman kıtalarım muhasaradan kurtara
mamıştır. Bu suretle, 16 ıncı Alman or
dusu gitg'.de daha çok sarılıyormuş. Hal
ta kuşatılan Alman tümenlerinin numa
raları zikrolunuyor. 

Rusların haber verdikleri bu muhaı e
beler İlmen gölünün cenubundaki dağ
lık ve ormanhk bir bölge olan W aldai 
yaylalarında cereyan etmektedir. Burası 
ehemmiyetli bir yerdir ve Alman esas 

NDAKİKA 
•••••••••••• 
Alman resmi tebliği
ne göı e cephelerde 
$On harp vaz yeti 

-*-Bcrl!n, 1 (A.A) - Tebliğ : Son Kerç 
muharebelerinde 4000 den fazla BoC;a
vik öldürülmüş ve 66 zırhlı tank tabr:p 
edilmiştir. 

Azak denizinde buzlar üstünde ilerli
yen devriyemiz bir istinat mevziini tah
rip ve içindekileri imha eylem'ştir. 

Doneçte kanlı muharebeler oluyor .. 
İtalyan ve Slovak kıtalan tanklı düş
man hücumlarını püskürtmüşlerdir. 

Murmansk üzerinde hava faaliyeti ol-
muştur. 

AFRİKADA 
Şimal Afrikada İngiliz keşif mil!reze

lerinin hücumları püskürtülmüş, düş
man otomobilleri dağıtılmıştır. 
MANŞ DENİZİNDE 
Manş denizinde tavyarelerimiz üç ve 

Belçikada da bir İngiliz tayyaresi düşür
müşlerdir. 

Her zaman tekrar edilmittir, toprak 
latihsali, muhite, zamana göre çok çe
titli, ve bu iıte çallfllnlar İse ıeviyece 
hayli farklıdır. Dağınık yaf'IY!f)an bep
ıinin yeni icapları ıüratle kavramalanna 
mani olur, büyüle bir lo&mı devlet ted
~İrlerini geç öğrenir. Onlara uymalan 
•çİn İfin bütün aynntı1ariy)e kendileri· 
..., anlatılmaaı ııerektir. Bu sebeple iılib-

ISonıı Snhile 2. Sütun 6 da) 

müdafaa ve taarruz cephesine dahlldir. 
Almanların burasını müdafaa etmeleri, 
Leningrad cephesinin uzak bir kanadı 
olmak ve taarruz için kendiler!ne lazım h1e!!!!'ııı:i?ıı!?J'l~ıı"'ıı~tı!.'!ıı~11J'fi1'-11C',~'?"'~'!;ı.'!lı~ıı~ııı~J!!ı;:•~•J,.~I! 

(Sonu sayfa 3. Sütün 1 de) 

şifıciyetçi.. çıJıardı.. . vazör hizme
te 2irdi 

Londra, 1 (AA) - Maruf lngiliz Vaıington, 1 (A.A) - .. I-:Iarbıye na-
muharrirlerindcn Con Gordon cya zırlğının dünkü tebliği: Filipınlerde Ba
timdi, ya hiç bir zaman> başlğı albnda taan yanın adasında muharebenin tid
yazdığı aeri yazılardan birinde diyor ki: de ti azalmıştır. Hareki.t nisbeten eh~m-

cOstünlüğümüzü teşkil eden haslet- miyetsiz devriye çarpı~malanndan ıba.
lerden bir çoğunu yirmi yı]danberi kay- ret olmuştur. General Mak Artur kıtala
betmi~ bulunuyoruz. Bizi yübelten hao- n son günlerdeki muharebelerde ele ge• 
!etleri tekrar bulacak mıyız Ben bula- çirdikleri ileri mevzileri tutuyorlar. ileri 

-+
istihsal dairesi reisi 
uarılan derecelerin 
aşılacağını temin 

ediyor •• 
Vaşington, 1 (A.A) - Son derecede 

sliratli ve benzerlerine nazaran çok kuv
vetli bir Amerikan kruvazörü bugün 
hizmete girmiştir. Bu kruyazör 12 mil
yon dolara mal olmuştur. inşası evvelce 
tahm'.n edilen müddetten çok kısa sür
müştür. 
AMERİKADA İSTİHSALAT 
DERECESİ 
Vaşington, 1 (AA) - Ruzvelt ilkba

har harp istihsalinin arttırılması için bi.L 
tün tedbirlerin alınmasıru istemiştir. 
Şimdiye kadar vanlan istihsal de..·e

celerini aşmak lilzım geldiğini de söyle
mistir. İstihsal dairesi reisi bu hususta 
mili seferberliğe gec;'lmiş olduğunu B. 
Ruzvelte temin etmiştir. 
AMERİKA - MEKSİKA 
MÜDAFAA KOMİTES 
Vaşington, 1 (A.A) - Cümhurreisi 

B. Ruzvelt bir Amerikan-Meksika mil
dafaa komitesinin kurulduğu hakkında 
bir demeç neşretmiştir. Bu müdafaa ko
mitesinde birleşik devletler namınn 
emekli bir generalle emekli bir amiral 
mevcuttur. 

MAL MÜSADERESİ 
HÜKÜMETİN ELİNDE 
Vaşington, 1 (A.A) - Mümessiller 

meclisi cumartesi günü harbin devamı 
müddetince hilkümete mal müsaderesi 
hakkında salAlıiyet veren kanun proje
sini kabul etmiştir. 

( Sonu Sahife 4, Sütun 4 te ) unsurlanmız Manilla koyunda Abuca• 
(Sonu SRhlfe 2. ~ütün 5 le) 

Uztık f<Zrk harpieriniıı şmidi siklet merkezini teşkil edeıı Cavayı 

"" diğer JıenWe IGllalan"' gösterir lıarit<> 
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Sea im melh herifin bma değil mi- meraka kapılmaktan daha tehltb,Ji bir unlu dalar da orta&n soma n bir ınanphr. Manaa 12 bci ile im h - ()yna.p alt hGtün eown aa. - iPJI --. .. ......... a.dW 
aln? Bana kendini Nisli bir Sinyorun lu- 191 oJamazf J!ler' bölmeden içeriye li· Esa.se!1 bunlarm imali de kay~lımı~ .. manga komutanından ve bir yardımcı- h.afazaaını ve iyi kullarulmuını temin et- • .......... tulaman eaiJam oldaiatl 
aı dl7e satma, CSylef.. Benim kanum tok. r1p te bUmedfiin tammadıjm bu kadı- ta bisküvi 'bile yasa tır. t· 11ndan teoekkül eder. mek: w.t ellmlı .-ilktir. 
Baı,le yUmeı dolmaları hen kolay kolay nın yilzOııü ~ ka1kıprsan, JOK Çocuk ~~ bu iş) Manga komutanlan. oymakbay tara- c - Lüzumlu hallerde disiplin karar- td..ıi artbrma lr.anrlanu ..... 
~ yere hapın bell7a mkmut olacabm!.. m.ru1 olması, • e wum . ~ hndan aeçilecektir. Manca komutanı lan almak; ı•nha wl& a • la...,.. ....... 

Klllirn wl ~ devam etti: Koca Bmnn taftb'eal bu gemide sana sıhhi süt ıu.zu.ı.!:::' çocuklar !::u yardım~~· İN ınang~ komutanı tarafın- d - Oymakta tutulması l~m. ge~n ri verec:elmek huna tam ı.tb*'* an-
- VaDAhi slM yalan s6ylemJycırum, iyi bir mevki kazandırdı. Bunun kıyme- a1ar tedarik dabtması. dan aeçilir; ve ödevı oymakbay tarafın- defter •e dOQ'alann tamimi iPn il bo- ve formalitelerin ~ iç-. ....... 

... OL~ nM),·~-~ ~alıp tini bil! .. Ve bu iyi durumu elinden ka- =amaz temize::-~~~= da'! ta~~ olunur. L• 
1 

le 'L• iz. lüm
1
ü
1 

yapmKak ve bnlaunlan :dontr
1
ol. etmek . ......_ kola~ lsöıllJe .,ı ıllilara, 

- -· ,._._ zor• çırmamaja çalq!.. rulmnaz, ~ vdu ı.. .. a.ıı-.. ., - ~ mana• 11ır etere 11ır cı ta- - omuta nn u ev erı: arbk 0 tohum ahmık içiıa ~-rs...-. °' Qdlıa beri Ollım. yanında öteki duygu ise bunun taban tabana yulaf ~ ~ ~ kamı meydana getirir. Bir izci takımı 42 a - Oat birlik komutanlarının direk· bir u 'k11fete de htlemr. F.lırıl .... 
~ Bu herif boa çektirme- zıddı bir ıp yapmaia beni teşvik edip b:in ---1 ~-L'-- L.-~- ~ izci ile 2 borazan, 2 trampetçi ve 2 ba:r- tiflerine söre, keneli birlilderlni yetiftir- iJk ıiWerde lıir JJ1a .... 'w ' .a. 
ilk aaıp w ~ blra1ı:awb,.. dunıyordu: mektedir:.u~ Y""~• c:ıe~ur ve ~- raktardan tqekkül eder. Takımın bap mek ve idare etmek: ve ona ~ olclaiandan ..... ye 
..., .. *O., ...... pnlslnf 8Çlk - Ortalık tenha!. Burada hiç kimse · _._ ,,_ takım komutanıdır. b - Komutaama Yerilen bhlikte eli- battl fala ..,._ .-. ...,. YlliLtiııMle 

fr'lıJ. ~bWnm ft llJDf1l babnp bulunmuyor. Senin bu bölmeye girdiiini ADNAN™-,.- Takan ko•utanlaruu oymakbay se- ılplin karmak ve IMmu muhafaza etmek: ..-iJmeae...;,. ..._ ...... de -
k lııaftunç haydudmı elinden beni kur- kim göreeek? Onun içinde aiJayan bir OKl1Lf.AaDA c;er. Komutan yardımcwnı ve takım er- c - Birlik içinde it bölümü yapmak. itimadmı lıa,hetmlt o1waz. . 
tuct..... kadın var!.. Bu kadının dedikleri belki kanını. oymakbayµa temibi ile. talam el - Kendllerime vedlen adenerin * 
.. Mille bulundulum sırada TUrk de dolrudur. İçeriye Iİr·· Hiç çekinme. llOf ,,.,., ...... elıllıned komutam eeçer. bqanlmuında her birlik komutanı, üıt a..,. hür ..Wıi•m• i'ıtfpıen.. 

ienla am-ı Tursudmı adını duy- Onun yUzUnil görecek olursan seni hu 118 falefHt.. S - Talebeai fazla olan okullarda 3 komutanlan karp mea'aldiir. m pek - IHaıllf zllıc J'al w ... 
hm. Oırmn ..AW-We a&dUIO itlerin dakikada üzen meraktan kurtulursun, Okulların talebe için teneffüs eri izci talamı birleterek bir izci bölüiü 12 - Birlik komutanları halunmadt- - ~ w...p c1e• d sriı-
wı..lerl Mlt8n Aft11P971 bp1adı.. . için rahat eder.. olarak )mllanılan kısmınm dl§mda yka- meyda~a ~e~... .. . . iı zamanla~d~ bunlann ö0devle~ yar- m yaJms ..,.. delll, .......... ~ 

Tmaat ...... ........,.... çocuk1ua dai- İşte bir taraftan, içimde peyda olan lan yerlerin ekilmesi için lüzumlu olan Her~· ~olü~ .. 144 ızcı. 3 takım ko- dımcılan gorurler Ye aynı meeuliyetlerl pllE , .. ..,.. ...... oa.,. ... .. 
.. lP m d hra. INhmmmut. yok- Şeytan da, beni böyle kandınp baştan kazma kürek bel, çapa. orak, tırmık mutanı ile hır bölük koaıutaıundan mü- taprlar. lltlnci ~ 1940 ,,. 41 Jl1JarrD.o 
•" a, lekt.9 ~ onı.n hl- çıkarmak için, irademi zorlamağa başla- gibi &Jetlerin' okul idarelerince tedarik rekkeptir. Bölük komutamnı ilgili öi- 1 3 - izci oymaiJna yeni gireceklerin da d..ı.t, --.ı " ....._... ......... 
...,. ......... mış bulunuyordu. ooilememesi halinde it bitince sahiple- retmenlerle. takım komatanlıiı etmi!t yası 1 3 - 1 7 olacakhr. bir 90iw miWahüe .. ... lıalck. 

Btml GIWll 7am& vı'aınmz. Ballmi Şimdi ben ne yapmahydım' A b rine geri wrilmek üzere talebe tarafın- izciler arasından oymakhay ıec;.er. Bölük Bu talebenin: Geçen .......ı harple m,..ı- ..._ 
ona =' IQW. Bmlnlm ki Turlat reis bu iki tavsiyenin hangisini yerh;e gC:.,:. dan evlerinden getirilmesi lüzumu maa- komutan yarduncııanı. oymakbay tensi- a - Sdıhatli olmaa (okul doktoru- haıi,et bdrolan ... sil ft 8111..,.... 
....... ta1I* w lllftllı bir kac1m oldu- meliydim? rif vekilliiince emroluıumattu bi ile, bölük komutanı eec;er. nun raporu ile tabit edilir.) iti ........,.... .. ,. .............. 

=
..ı.ru.k hakma teslim eclilmek· Ne yazık ki bana iyi yolu aösteren ve Başlanan işlerin tatil ay~ yüz- 6 - <f bölük birleıerek bir izci tabu- . b - .J-!er t~~lü izc~lik f~-!iyetine it- llillr. Topnılı hlft eW •lbıwww ..... 
· 4ili ..... .fllelim! deıiW yerine buradan unklaP'aklılınu tavsiye eden Uatil kalmamuı ve çalışmaların devamı ru te,ldl olunur. liralı: ettırileceırıne daır velisinden mu- ı.171e ......_ 19G ıılw l)ln• •• 

lllldf... dolru dilfüncenin tavaiyesini tutama- için okullaruı talebe öiretmen. memur 7 - Bir okulada 3 mangadan fazla, vafakat kağıdı ıretirmeai: de ak ün1a ii4 ..... llP• ' cl-
Ka Bek 8trl lllk ~an- dım.. •e bademeainin okuİ idarelerince ı..zu._ 6 mangadan az izci bulununa bir izci c - Okul müdürü ile oymaltbay ta- ....-, delil mi? ••• 

.tara lılr l'8c1e ile decll 1d: O dakikada ifledilim bu müthiş bata lanacak it pllnaaa ve cetveline söre it takmı; rafından eeçilmit olmw lhımdır. KF.llAL TURAN ,.;;:-._. r ":"': ....... bir+-= ~ ~ o kadar bQyO.k bir be- bquıda bulundurulmalan da tekarrür ·----
& ... ··- ]j aetfrcll ki bQ )'tbcleli az blaqı bUtilA etnıiftir. U: 1... ' lrfı • I I lı e·· "k .. ili t ...... ...,. •• ,.. . terefimln. namU8UJllun, hatta hayatımın -·- ZOR ar Q JOOOn ara arp UYU .%.'l e 

-~-: ~ ~ ~ bile elden gitme5İlle :remak kalaı... 'J'ıttfin ~ePlıdn C8attararı 1 inci Sahidefel (.._..fi 1 1ae1 s.hlfate) . 

. ~ ea.ı1.... .,.. -- biç -~ r~~ ~~ .....,..., .,..lyol'_ cum emam?da. mitraly~e bir ~k 1 .. yın az fimalinde bulunan bir noktadan Meclisi Reisi 
~Va. O.,.._ llllll w ha ela- cak ~ tıpkı atep andıran bJr Ttitln 1KBsi emüyetinin yaptJiı te- pon askeri öldtiriilmüştür. ib°baren Çin denizi ~ Batw1 ~·-
•·- I' .!!:.. ~ ...... w Wık- pnçlllr bnı tepyordum. Bunun bara-~ imine eberi tlH8a kumpanya- daOrta-~~~.~ yakmlannda = :!.7.ı~Tut.!i,~: ·:-e: "A nk arada" 
.... 7W .-. ._..,_, fiııat a.y. reti ~ ~ir adam gibi davran- lan ile imaUtbwlerl. ttlt8a ~ say~ UUlllllL.-u-. J J - ,, 

....._. _....... pbpn iki tayları mala bende mecal bırabwnl§tı clnftlilderine )'lbde zs nlshetiade ..,. Timorda mfieadele devam ediyor. ırlden batb tutuyorlar. __..,._ 
~~- Bunlande Ln-~ JIPtik. fimdl Şeytani bir flvbm iradem Üzerinde yapımir kabul etmişlerdir. Ba wralar 50 JAPON TA$1Tl CAV ADA Diier çevrelercle bildirilmeie deier B. AlldtUllallll Renda 
laer nuıt111e ~ ~-Bu yaptılı tazyika mukawmet edemedim. yalanda verllmeie ha,hınaeaktır. bh teY olmamflbr. 
aclam1ar wWı ne bd8r telılıkeli bir Saklandıjım kaşeden çıktım Bölme- Mfiesseseleria ~ bqa ıöster- Banduan. (Cava Aduı) 1 (A.A) - ÇwsJdns. 1 (A.A) - Dünkü reemt Anlalrada llanı'elle 
atifte oldulunu blu anJıttıJar ... Evet.. nln yanma vardım. · dikleri ltu anlaJlll yerinde ve tebrike Japonlar Cava su1arma elli tapt getir- tel>lii: Ranaoa lzerinde d6a 9 Japon ............. 
Sen Misli 2lllllln bir ~orun kınmn, Kapının önUne gelince burada bir az şayandır. mele muvaffak olm1Jl)aıdır. tanar-' ~· Japoal•r 25 Aabra, 1 (A.A) - B8ytlk il. ...._ 
IMa ....... cfolru- :rabt 0.,,taDO, an- durdum. CAV ADA Uç Ym ÇIKTILAll •• tanarw tarafmdaa konmalan 12 si reill AM«tJhelflr Renda d8n ..... 
lattllın gibi. seni ptoclan abp bgınna- Birı"bfrimn dilpnanı olan iki dU,Unce KARA!'Ul'A bomha ~le~ ederek tehri illve edUmit olan hususi bir vaPli&i: 
m. .. Sevdilbı bu hQdut ile • birlill aruuıcla kafamda çok bu lilren •n bir BIJI cun Baaduan, (A.A) - Royter: bombalamak ı.temltlerdır. mirden tehrlmbe a""9t ecmlftlr ...... 
ettlak '111 Wr - W...m .........,," çarpl§lDa 4aha oWu. Ve Şeytan nkiblnl Karataşta deniz ~ bir ceset Cavadan reemen bildirildiiine söre .. Bir aYUç Çin av tayyareci.si de evye.lki yoncia reisicümbur nwmn~~ y. 
tıkım. Kendi aemanaa ~le Gayta- kat1 bir bo7.guna utrattı. Benliğim ar- bulunmuş, müddeiumumilik tarafmdan Japonlar ~iin aece Cavıuun tim.al k1yı11 :::...~amda 11 Japon tayyaresi diitür- tip Kemal Gedeleç, bafvekil Dr. Relik 
==~ lldJp bnd ona U. tık tamamlyle onun eline pçm.ifti. yapılan tahkikatta bunun Kıbrıslı kırk üzerinde üç noktadan karaya ulcer ç1- ... Seydmn, DahlJlre veld1l J'llllıc o.tnk, 

!fte &lrflJoraun ,_, Senin hakkında - B t TM E D t - beş yaşında Osman Kuapollu olduğu karmlflardar. ~ ~~~iN HOCUMU meclil ildnd ntlleri ,.. ldllN lmlrJerl. 
..,ı,. - • ..._ ·taple:mf 'balunu- anJa,ılfD!ftır. Japonlann karaya ulıcer çakardılclan Sidne-/, 1 (A.A) _ A-·----'-· ~ar bat ynerl CeJll U.., 
'"-rmf ŞBBİR W.._D,• Ölümün bir kaza wri olmam muhte· bu noktalar tu1udn': " . . .yywu..,a ve !ausmt blem mWırt1 88nrtıa ~ 
,-Bey1- db'en 9lbk bll'den bire ~•n. D mel görillmektedir. Cesette hiç bir 1 - Bata b bmlcla Batanı boaı~ tanarelul 7e• Britan~ adMD- deriımm ft ..ır bir cıcılc yGbek zıevat 
"1UfW. Bir anlık 1Jllmedeıı .ı·--1: JDZ ırAC: ... A.. bere yolctur. Tahkikata devam • eyaleti. ~ a ddai dBut~ mek;f;.rlneS6hücumkil etmetrlıdler- tarafmdan lrtfkNI edilntlılfr. 

-~..s. ~...,.. ..._._ - -• • r. aoo me• e om e en 
l'lrlnla ,_,_ tlzen ba1aadulmm llD- ....,ueBlde llllMDl!M!P ollu Abdtll- DOUPLfl[1H .. 11 2 - Batavyanan 200 kilometre dolu- aWiiJen büyük ~nsmlar çbnlautbr 
lata llrt bir qak ...ı clu,dum. Bemea kerim adında hiri Halil kızı 17 Yatmc!a ...... V & ıunda Şen"bomua 60 kilometre bablın- Japon tanareleri yapl)aa tumma önll~ KJSAC:A 
D~cln çekilerek bnnhk bir kafeye Hlkmetl ~ ve tutulmuştur. KB Y' auJIDL da lndraınago baJıretıt. yememişlerdir. Uçaklarımwn hepsi ge- • • • • • • • • 
-~ nd ' • Dolaplıkuyu mevkilnde nokta bekli- 3 - Surahaya ile Semorank aruınde ri dönmUşlerdir. .O lıOllJl .. I 
1ndUIMIJ'(lldum. ~'b:ldlab:!ı:i' PARA·-... yen polis memuru B. Niyazi Sungur C)rtalarda RembaM halpeL JAPONLARIN YAZAN: J:cmes KftlMll K. ~---
... _._ ,,___ !ad en • IL4Dml Y1711DU kendisine sarhof halde fıilen tecavüz MUttefiklerin deniz ve hava kuv.et- ALDIKLARI F.SIRLER ._._. 
~ ......- r-ıı, Soatmlu Bela • .. • eden Tabak Aliyi korkutmak maksad!y- leri bütün sece faaliyette bulunmutlar, Tokyo, 1 (A.A) - imparatorluk Yemeklerin şahı, 90fralarm m ta-
~ 1~tla &dinde be- Gazi bul~da İbrahlni adında biri le tabancwaı ~ el haft17a ve bir el karaya .... ım.Jara hücıınnlar yapaut- umumi kararglluma bir tebliğine göre tten bam ..._ Et e!l:a kal'-
.,....._ ™"' aur&Qa tutuldum. Ve para meselesinden Kehuıet kızı Emine- de yere doğru ateş etmiştir. Mermiler- lar ve Japonlara aiır Jıca,aplar venliıı- Japonlar Timor adumda 1300. Anbu- cı e 488Lu,yorum. 1 

~ ~~~ yl bıçakla vllcudunun il~ yerinden ya- den birisi Tabak. ADyi sol ayalından ya- mitlerdir. Miltemmlm tafaillt heklent- a~da 2300, Biunark adalannda 697 ~ ~~~ = 
nlaı:nqbr. ralanup. Tahkikat )'apl)ıyor. yor. emr almqlardır heykeliyle yqıyan Dr. Mustafa bey da

lma canlı ft mtHıeharrilıc tnm.rı ile •et 

ı=ıe--j~~~:y~y~-~r] 
tim: yordum. delikanlı var mıf Vakit geçirmekten lba- )'e'"eden IOfnclan b1'malr ı.... ~ 

- Sena dolruYu ~leyiniz, Galip: Babam, inanmıyan bir sesle, sordu: ret oJan bu fl'Yle Meral ha1drmdakt de- 8BJrlemele benzer• derdi.. Ralıu ...,._ 
Beni seviyor JDUIUDUZ! - s-mı. .. ı...e ......._ mi bu- rin '"lim kıyu edilemez, onu mesut sun.. 

- Sizi seviyor mu.yum, Meral? Sevf. ı...ı.? edebilecettmden eminim! Son r.mnanlvın ıımıVelerl bir tmıf. 

Alaca Karnlıkta ~·· 
yorum sizi, o kadar çok seviyorum, o Bir an dU§ilndilm: - Sultmuzl diye haykırdı babam! Siz tan et yemek tansiyona, fUDa buna • 
kadar ço1t ki!.. - Henüz delil. ldnuılnlz? Sbl .mJetten pbrdun w eli- nırdır derba hlr tllraftan cJa hQTanl 

Gaderi bululandı. Eliıni tuttu ve Babam delil! O,le mi! nim bwıçlı bir .it verdim! BR de lMma a1bamtnin hayatın uhm Jcurdultmu 
usun uzun, kuvvetle aktı. Aramızda 1zah ettim: tüknımnm WJyJe ~uz! llf.v)boor. 

l2 iki adnDhk bir mesafe vardı. Fabt bu- - Biriblriınizi çoktan seviyoruz. Fa- a.lip ap san k"'hniftl F.ut meta- Hayvanlardan et Ji)'enlerfntn een.1, 
- - nu pçmedl ve b~ dolayı ona m1n- kat bunu gerpkten ancak timdi keşfet- netini mnbafwn ediyordu: ot yjyenlerinln de U,}'UIUk ve aptal ol· 

- a.alet artalc, dolrusul Kaql1d b- - Galip, Semiha Tekbafla evleee- nettar 0~ tik. Henüz gelecekten bahsetmele va- - Beyefendi, Ltlt6fktrhlmm bllml- duklarmı iddia edenler ftl'dı:r. 
Chnla kendial tlelhJr edi,..I Malezedm cekmqatnlz, ..M mi? Gözlerin1 dHrt 11p- : ~ ~ l ddi.!lruyGalip~limlKob~~ kit de bulamadık Fakat aynı fikirdeyiz: ys delWm- J'akat benim de, "'fılık 1lz fmqm1p için ne dehna et )'l)&ek 
çdaaca, herkmln lkll lnlllde, omm nL rek bana baktı ve bir lrahbhe butı: ay en ge e ~ Evlenecelizf Delil mi Galip? olarak, sbe habn ~ hizmetlerde asabi. ne de Jtl ae1-e:te cliSkerek darpn 
De llbı..ı de ne olu,or b&,rle! Saki - Evleneceiim mi! Semh ile mi ev- istedi. ~t~~ lh Azimli bir .-le enap verdi: bulmıduiumu batar1amanm rica ederim. ve bat! ohnamak prektlr. Slhlal 1ılr 
..,ı... ,.,.art leneeetJm? Bu pek tuhaf, dolrmu! - -~r · awenmele tlyacı- - JDnt, llenl! Sbiıı mUe•11rizdea a1dJlun perayı ~ mahzuru olımyan1ar Johwnm etini, 

GllJmek ~ ~ bunu S.U. teıa.r ~ ta1aaanık: mız TVA ötkeden beti .benzi atan annem, ıabk zamyorum ve bundan fulama• da km- otunu aramamah, kib et, kah ot ,_.. 
_._ ~I Ba, onun iDtibmı - Evlenmek için -.mek Jknn! daJL Bap ile tudilc etti. Cearetime hayran ,n,ı bir .-le: nabillrim. Bunu pek iyi biliyorsuııuz! 11, can bolndan gelir deyip Hldah da 
iclL ~ blltilıa hOtbe ..,,~ Beı- olduluzıu a8r.Oyorclum.. - Fakat bu deliliktir! dedi. Rem de Siz ke1V1inız, it hayatında parlak bir mıutmamalufır .. 

Babam homurdananık e8ft1P nNi: halde. beyle 41Gf1a8rGm, Mn! Annemle babam içeri girdiler ve bu ımdeli6k! Aall ama aumıfabt etmı- ı.tıkhalim oldutunu e.na kaç defa ll7· 1 _:;-İİİİİİİİİİİİiiİİii9iiii9ii ____ İi 
- llOtemMtı- bu çocalu diline a- Ba mn kelime lberinde pidede clur. sanfJe ~ vab'etl anladılar. GaQp ,ecelbt ledhıiz ve tekrar ettiniz. Demek oluprll 

Jm ,..._ JammaJ llllkemmel ~. nqtu. B1g pipJ.eliz, benim Adnan Çl- Güvenle ben el ele! Çehnılli, mn haddini balm ludcletla- 1d bu bJr .enet meıelui delfldir. Za-
Hurmıl ı.;,.tma pince, benim neme ~ eNnDMm Mmellnt ima edl- . Ba~. ~ aramıza Prdl. Ga· den bUziüen MIDml l>almJcriu fimdi: mania, eminim ki.. 
lllNkf Cam.__, ha Semiha hanımla yoNa. Demek, lııl1I ba clDtUDOıor- lip birincı olarak lonutıu- - Be1e yedfil hene,ye bak! OmmJa Yenidm annem mzilnil bati: 
"1rlııb- ele! Bw 6 m& dUpr? Kendi du! Belki, benim onu bıbndılmı 11bJ. - Be:v efendi, size, mUsaade edene- nanı evleninnipin, IMıbJma? Kup - Bu mflnakap &Ulilnçttlr! Meae1e 
frllıaell lf! o da t.nl ~ nı., izah edeyhn... komfumuzla Pli bir mUnuebeti oldu,. aadece .ervetten ibaret dellldlr. Siz ne-

Yllnl'lmmamak için iskemleye Sıkı Tadı 1ıılr ...ıe: Annem mutat olan §icldetiyle onun tunu biliyor musun? reden geliyorsunuz, Galip bç? Bunu 
..a luluau;toıdum. Garmw birdea W.. - a.Jlpl dıec1lm, •ed-n ki cımı 9IV• *Unll b8tl: Ne Galip, ne ben ceoıap wremedilc. kendiniz de pek bllıniy01'8Ulluz! 
ız:;A Kendimi ~m. bD-~ baaa ..,.._ Jıkence etmek - İzahata, hiç Uıtiyaeımız yok! Ma- ÇUnkU, annem .,.. babam, Wai birden o Galft>hı ,.,aklan bardı: 

......_. branm, lrualderimıla 1llcln! dem ki Jnmnıza karp bayle bir harekete bıdar öfke ve .-biyetle lmn1ffUJW)aıdı - Pabt, dedi, iman, benim gibi.. 
l _~ wv&' ? .....,. K 1..,.rma lrwwm..-ut llbi be-- cilıet ediyorsunuz... ki, ne aöylecllklerini ~ıdum. Fakat baham 1Bdn8 kmtl. Ben 86r.e 
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Harp 1944 
ten sonra 
bitebilir 
-~~-*---~ 

Demolırasilerin görü!· 
memif şiddet, sMrat uc 
sayı üs:ünliiğünii elde 
etmelerine fıadar miJı .. 
ve,.·n harbi b!!irebH· 
r.ıesa fmlıii!nsaz pEbidir .. 

Alrıkaaa durum 
-----t:---~ 

De' rive faali-
yeti ~ e tayya
re hi:cumları 

olu ror 
-*-

TR>ıBLUS. BI G Z . ~IAL TA, 
TOB ı UK EOMBALAf~OI 

-*-Kahire, 1 (A.A) - Orta şark teb!'~i: 
Perşembe gecesi Trablusa hücum eden 

I 

~of yanın üçlü pakte 

girisi vıldönümü ____ * ___ _ 

[ul2aristan In
~iltere ve Rus
yanın yıl-tılma-

sını ·stivor 
-*-

""- lı bu ·ııi devNe~ .. ·ıJ:ı· 
i!n~a me~uı n,5r İ"'~i~ba!e 

havuf~~:dı!ar-
tayyarelerimiz bir gemiye tam isabet Sofya, l (AA) _Bütün Bulgar ba-;ı
kaydetmiş ve liman mahallelerinde bil- nı Bulgaristanın üçlü pakta girişinin 
yük infilaklar çıkarmıştır. yıldönümünii kutlıyan yazılar yazmak-

Bingazi limanına da taarruz edilmiş ve tndırlar. Mcbusnn hariciye encümeni 
burada bulunan gemilere de bombalar reisi Yancf, Dines gazetesinde neşrettiği 
atılmıştır. bir yazıda diyor ki : 

TOBRUKTA • - Bulgaristan için bu pakta iltihak-
27 Şubatta Sirenaikte havn faaliyeti tan başka bir yol kalmamı~tı. Moskova 

Amerikanın harbe girmiş olmasından 
doğncnk ilk sonuç. başlı başına bir alem 
olan Amerikan endüstrisinin çalı,ma hı
::zını arttırarak harbin kat"i netice günü
nü yaklaştırması olacaktır. 1945 yılında 
azami randıman vereceği evvelce hesap
lanmakta olan bu endüstri, Birleşik 
Amerikanın harbe girişi dolayısile ha
zırlıklarını bir kaç yıl önce bitirmek ted
birlerini almağa başlamış ve bu yolda 
daha §İmdiden iyi neticeler elde edil
mesine imkan hasıl oln:uştur. 

lngiltere ile dominiyonlannın esasen 
gün geçtikçe artan harp malzemesi is
tihsallerinin, Amerikada iki sene içinde 
yapılacak 185 bin tayyare, 120 bin tank 
v. s. ile ne kadar büyük miktarlara yük
selcc,.ği düşünülürse 1944 yılının ilk ya
rısında demokrasi ordulannm varacak
lan kuvvet derecesini hesaplamak güç 
olmaz sanırım. 

artml§tır. \'C Lonclrnnın entrikaları bizim pakta ıl-
Tobruka saldıran düşman uçakları tihak kararımızı değiştiremediğine göre 

karşılanmış ve birisi düşürülmüştür. 
Hatlarımızın arkasına iki düşman tay- ist:kbale emniyetle bakabiliriz. 

* O tarihe kadar mihver devletlerinin 
harbi bitinneğe muvaffak olmaJan gibi 
bir ihtimalin bir takımlarının aklına ge
lecegini kabul etmek lazımdır. Bu bir 
takımlım dediğimiz insanlara, 1940 dn 
yapılmamı!) olan Britanya adalannın is
tilası işinin, hele Rus - Alman harbin
den sonra, bundan böyle ve hiç bir za
man yapılnmıyacağını hatırlatmak ve 
Japonyanın Uzalc ıarktaki hareketleri
nin kat'i netice üzerinde te!lirli olamıya
ca~ı mütaleasında bulunl""lnk, yetecek 
kadar İnandırıcı olur mu bili.,emez. 

Fakat korkunç Anglo - ~·kson tanr
ruzundnn önce, Sovyet tPhlikesini ber
taraf etmek karan1e Rusların üzerine 
ahlan Almanlann, hiç düşünmedikleri 
bir mukavemetle karşılasıp ciddi zarar
lnra ui{radıkları ve bundan bövle eskisi 
kadar büvük öldilü taarruz harPketleri
ne girl!lemiyeeekleri sövlenirse, bu söz
lerin lüzumu kadar tesir $?Ö"ltereceğini 
ummak ta mümkiin değil midir} .. 

* Kendi Hadelerile avda üc- bin tank 
yapmakta olan mihver devletlerinin 
Anıdo - Sakson istih'lali kar'lıstnda ne 
kadar cok zayıf olduklannı PÖnnek için 
çok zeki olmak lilzım geldif!irıi sanmı
yorum. Bunun icindir ki iki viiz bin pi
lot ve yüz bin ilk saf tayynrf'cıjl,. vüz bin 
tankın arkasında yürüyCC',.k büyük or
dulann kıta üzerinde mühim mukave
metlerle ka~ılasmıvaea2ı kanaatını çok 
samimi olarak bf"ıılemektevim. 

Hülasa, Amerikanın harbe girişi, bu 
eşsiz dünva harbini kıııaltmak ve mutlak 
surette demokrasi lehine bitirmek im
kanını yarattığından, insanlık için çok 
mühimdir. 

* Şiddet, sürat ve sayı ölçüleri bakı-
mından, bugüne kadar görülmüs olan
lan göfoede bırakacak olan 1944 har
binin daha ıimdiden köhne Avrupa kı
tasını düşündürmeğe başladı~nı söyle
mek, bana hiç te yanlış ~orunmüyor. 
Ve mihver devletlerinin, Rncıva tarafını 
nisb!"ten emniyet altına aldıktan sonra 
timdi emnivet ıınhalannı imkan daire
ıind~ genisletmeğe, bu maksatla lsoan
ya, Portekiz, Şimal ve Carp Ahikası
ııının isgaline çalıstıklan mütaleasına 
kuvvetle taraftar bulıınuvoruz. 

Ancak bu sayed"dir ki Anelo - Sak
son mukavemeti bakımından hayati bir 
dl"i?er olan Atlas Okvanosunun cenun 
yolu mihver baskısı altınıt virer. Ruqyn
nın ve Yakın şarkın ikmRli i!Iİ güdesir 
ve korkunç taarruz ordularının kıtava 
avak baıımatu ihtimalleri bu suretle azn 1-
tılmıs olabilir. F.Q:er mihver dl'vletleri 
bu hareketleri derhal. en geç bu yıl 
içinde yaoamazsn, takatlerinin sonuna 
~ı-ldiüi.,i kabul etmek kat'i bir zaruret 
olıır. Dnvnnmnk ve yaşamak için, ne 
l"ibi f!"CIAki\rlık bahasına olursa olsun, 
bu is~alteri vaomak mihver devletleri
nin önüne dikilen hayati bir vazife ve 
mprburiyettir. 

Bu vazife ve mecburiyetin ayni dere
cell.'Tde mühim olarak demokrasiln 
icin de mevcut olduihınu hatırlatmağa 
lüzum pörürmii•iiniiz hilmem. 

Saki.. Hazmı Ergökmen 

~-----.. --~--~ 
l n ui /iz Hav,., nazrrı 

.. çinb/Pr divor ki: 
-+-

<Başturafı 1 ind ~ahifede) 

akınlar Avrupanın düşman istilasından 
kurtuluşunun bir başlanetıcıdır. Alman
ya boğazı sıkılarak mağlt1p edilmelidir 
ve buna 1944 veya 1943 senesinde değil, 
1942 de bac:lamak U\zıQ'!dır. 

!Kt DARBE VASITASI 
Almanlara darbe indirmek icin elimiz

de iki vasıta vardır: Biri kızıi ordu, di
ğeri tn..,iliz hava kuvvC'tleri.> 

cRUSYA ALMANYAYI YENDb 
Rusyanın muazzam mücadelesini öven 

Sinkler şunlan ilave etmiştir: 

yaresi düşmüş ve pilotları esir edilmiş- Hô.diseler İngiliz tahakkilmünün yıktl-
. makta olduğunu gösteriyor. Bulgarista-
tır. . 1 s MALTADA na en mesut istikbali Ingi tere ve ov-

Maltaya hücum eden düşman tayya- yetlcrin yıkını temin edecektir. 
relerinden ikisi tahrip edilmiş ve Malta- ~~.r~.r~H 
da bazı hasar olmuştur. ölü ve yaralı ı• § 
azdır. . Brezilva Almanva· § 

6 tayyarcmız kayıptır. • - S 
Kahire, 1 (A.A) - Orta şark Britan- k t tt" § 

ya umumi knrargahının dünkü tebliği: n yı pro ~sto ~ 1 § 
Gömıe şartları daha iyi olmadığından u - - ----- - ~ 

dolayı iki taraf devriyeleri dünkünden 1 Rio de Janeiro, 1 (A.A) - Bre-~ 
d~ha fazla faaliyet g~s~ermişlerdir. Gün- zilya hükümeti ticaret taşıtlarıru.n $ 
duz hava kuvvetlerımız tarafından des- torpillcnmesinden dolayı Portekiz: N 
teklencn kollarımız düşman devriyele- hükümeti vasıta.siyle Almanyayı h 
rini mermi at~ine tutarak dağıtmışlar- protesto etmiştir. H 
dır. Bu düşman devriyelerinden en az bi- 'f * ~. 
?'inde tanklar da vardı. N Rio De Janeriyo, 1 (A.A) - Adliye~ 

Küçük bir düşman kolu Mekilinin do- U vekili bir toplantıda söz alarak~ 
ğusunda topçumuzun ateşine uğrallllŞ- !ı' torpillenen gemiler hakkında de-~ 
tır. • miştir ki: S 

iT AL YANLARA CöRE ıı - Mcsuliyetlerimiz artıyor, mih-§ 
Roma, 1 (AA) - Tebliğ: p verle münnsebetleri kestik. iki vn-X 
Timiminin doğu cenubunda şiddetli •t purumuz Karaip adaları denizinde8 

bir çarpışmada 4 düşman tankı tahrip 'ı bntınldı. Bunu cevapsız bırakmıya-\l 
dilm. b. ka . 1 t ,, e ış ve ır ç esır a ınmış ır. ' cağız. u 
Havaların fenalığına rağmen tayyare- :: ~ 

lerimiz Eladen üzerine cüretkfı.rane hü- • ~..#"..#".Q"~J:r.r/....O-.r.r.r.r...CCO-/JOC 
cumlar yapmış ve 1 O kadar tayyareyi 
yerde tahrip etmiştir. Tayyareler dönüş
te motörlü kuvvetlere hlicum etmiştir. 

INGILIZ HOCUMLARI 
Düşman hava kuvvetleri Bingazi ve 

Trablusa hücum etmi!7 ise de zayiat az-
dır. ' 

Bir nakliye gemimiz düşman tarafın
dan torpillenmiştir. Havanın fenalığı 
kurtarma isini güçleştirmhıtri. 

MAL TADA 
Mnltada antrepolara tam isabetler 

kaydedilmiştir. Lavalettada bir düşman 
denizalbsı bombalarımızın isabetiyle 
hn "ra uğratılmıştır. 

Malta, 1 (AA) - Resmi tbliğ: Cu
ma günü öğleden sonra Maltaya yapılan 
hava hücumlarında lngiliz avcılan bir 
Yunkers 88 ve üç Messer Şmit 11 O ha
sara ui{ratmışlardır. Uçak savarlar baş
ka bir Messer Şmiti tahrip etmişlerdir. 

Dün gece düşman tayyarelerinin akı
nı üzerine beş kısa tehlike işareti veril
miştir. Hasar ve insan kayıbı yoktur. 
Uçak savarlar faaliyette bulunmuşlar
dır. 

-----.ta--~~

Rus va savası ,. 

-*-(Baştarafı 1 inci Sahifede) 
zıyor: 

General Derzorinonun kumandasında
ki kıtalarln başka Rus birlikleri taaı-ruz
lıırına devam ederek düsmana fasılasız 
darbeler indiriyorlar. 28 Şubatta bir 
Sovyet birliği Almanları 3 kasabadan 
çıkarmıştır. cN> köyünü ele geçirmek 
icin. kanlı bir muharebe cereyan etmiş, 
Faşıstler kıtalnrımız.ı durdurmağa çalış
mışlar, fakat buna muvaffak olamamış
lardır. 

Askerlerimiz önemli mühimmat de
posiy le bir çok yiyecek maddesi vesair 
malzeme ele geçirmişlerdir. 

CENUPTA KANLI 
ÇARPIŞMALAR 
Moskova, 1 (A.A) - Pravda gazetesi

nin cenup cephesi muhabirinin bildirdi
ğine göre bu kesimde harekatla bulunan 
Sovyet birlikleri dUşmanla kanlı çar
pışmalara tutuşmuştur. Çarpl§malar ge
ce ve gündüz devnm ediyor. 
Başka cephelerden ve gerilerden bu 

kesime getirilen 256 ncı ve 85 nci Al
man piyade tümenleri son muharebeler
de ağır kayıplara uihamıştır. 

ALMANLARA GÖRE 
Berlin. 1 (A.A) - İlmen gölünün ce

nup doğusunda sayıca üstün düşman 

kuvvetlerinin taarruzlarını bir Alman 
piyade tümeni püskürtmüştür. Bu ke-

Paras'ltc ilü~ün en 
~ 

son muf fakı yeti 

-*-(Bnştarnfı 1 inci Sahidefe) 

muhafızlarından sağ kalanlarını esir 
alarak plaja doğru ilerlemiş ve burada 
kendilerini bckliycn gemilere binerek 
üsJerine gelrnişlerd:r. 

Gerek iniş ve gerek gemilere bi:ı;~ 
tayyrıre ve harp gemilerimizin geniş öl
çüde yardımı ile hadisesiz olmuştur. 

* Lon<lra, 1 (A.A) _ Amirallık Harbiye 
ve hava Nazırlarmın müşterek tebliği 
ayın 28 inde şimali Fransa.ya yapılan 
paraşüt hücumu hakkında aşağıdaki 
tafsilatı, vermektedir: İngiliz deniz ve 
hava kuvvetleri tarafından tam bir iş
birliği dahilinde yapılan mütecanis akın 
Havrin şimalinde mühim bir radyo is
t.ısyonuna yönetilmiş bulunuyordu. Pa
raşütçülerimiz ay ışığı altında ve düş
man uçak savarlannın şiddetli ateşine 
rağmen kendilerine tevdi edilen vazifeyi 
muvaffakıyetle yapmışlardır. Av 1ayya
relcrimiz şaşırtma hareketlerinde bu
lunmuşlardır. Taarruz hareketi tesbit 
edilen plana göre yapılmıştır. Dii§man 
şiddetli bir mukavemet göstermiştir. Bu 
mukavemet bekleniyordu. Zira düşma
nın bu radyo istasyonuna çok büyük 
ehemmiyet verdiği malt1mdur. İstasyon 
tamamen tahrip olunmuştur. Paraşütçü
lerimiz. işlerini muvaffakıyetle başardık
tan sonra aldıkları esirlerle birlikte pHl
ja doğru ilerlemişlerdir. Diişmanın taar
ruzlnn püskürtülmüştür. Paraşütçüleri 
gemilere bindirme hareketi intizamla ya
pılmıştır. 

Gemilerimizin hepsi av tayyarelerimi
zin himayesinde olarak hadisesiz dön
müşlerdir. Harekete iştirak eden bütün 
tayyarelerimiz de dönmüşlerdir. Kay1p
lanmız azdır. 

-~-----.----~~~~ 
İngillz haua h~icıımları 

11e Manşta muharebe .. 
Londra, 1 (A.A) - Hava nazırlığının 

tebliği : Av tayyarelerinin himayesin
de hareket eden Blenhaym bombardı
man tayyareleri Ostandı ve iş~al altın
daki limanları, doklan bombardıman et
mi~lerdir. Üç tnyyaremiz kayıpbr. 

Berlin, 1 (A.A) - Dün öğleye do~
ru dört Messer $mit Manş dolaylarında 
20 kadar Spitfayere rastlamışlardır. 
Ucaklanmız be.cı defa kuvvetli olan 

düşmanla muharebeye tutuşmuş ve sa-
vastan ~alip çıkmıştır. Düşmanın 3 tay
:·aresi denlze düsürülmüstür. Diğcrlerı 
Inr.iliz kıyılan istikametinde uzaklaş
mışlardır. Tayyarelerimizin kayıbı yok
tur. 

simde düşmanın 150 taarruzu ak:m bı
rakılmıştır. Ayın yedisiyle yirmi besi 
arasında düşman 4525 ölü ve yaralı ver
miş, 337 esir alınmıştır. 10 zırhlı otomo
hil, Uç tank, 35 top, müteaddit hava top-
lan tahrip veya i~ttinam edilmişfr. Düş- --- -·----
man hat1anna karşı mukabil hücumla- EKV A.rÖR • PERU 
rımızda Bolşevikler insan ve malzeme- Arasında mesele 
ce bi.ivük kayıplar vernıic;lerdir. 

SLOVAKLARA GÖRE kalmadı.. 
Presburg, 1 (A.A) - Slovak tebliği : Vaşington, 1 (A.A) - Hariciye müs-

« - Ruslar kU\'V tli Alman ordusunu 
ycnmislerdir. Fakat Almanlan yok 
•itikleri scınılmamalıdır. tlkbaharda Al
manlar limitsiz bir taarruzda bulunacak
L-ırdır. Bunun için Sovyetlere yardım et
meliyiz. Rusların bizim için harbi kazan
malarını beklememeli, kendi kendimize 
J?livenmeliviz.~ 

Doğu cephesinde düşman Slovak kuv- teşan Sumner Vels aşağıdaki demeçte 
vetleri tarnfından tutulan mevzilere ş:d- bulunmuştur. 
netle hücum ebniştir. Düşman kuvvet- Ekvatör hükümeti Peru ile Ekvatör 
leri iki taraftan taşmağa muvaffak ol- arasındaki anlaşmazlığı kat'i surette 
muşlarsa da Slovak kuvvetleri yardım- halleden Rio protokolunu kabul ettiğin
cı kuvvetler gelinceye kadar mevzileri- den Amerikayı haberdar etmiştir. Bu 
ni muhafa~ya muvaffak olmuşlardır .. hAdise Vaşingtonu çok sevindirmiştir. 
Muharebe lehimize neticelenmiştir. Zira Amerikan milletlerinin kendi ara-
DUşman ağır kayıplar vererek çekıl- lanndaki bütUn anlaşmazlığı sulh yo-

mde mecbur olmustur. liyle Dal attuswıun burhanıdır. 

f us va • Japon ya 

-----*---~ 

' Ov)·etler Sibir-
y ada bazı ted

birler alma
mıslar 
-*-

RUSYAD J4PON M~LLARINA 
EL KONULDUGU DA YALAN 

Kömür •ıkıntısı giderıli yor 

IV!ete vapuru lzmire 5 
bin ton kömür getirecek 

Bu yıl istanbulcta çolı Jıömür sarf edildi-
--*-- Ankara, 1 (Telefonla) - İstanbul ve ton maden kömürü götürecektir. Bu kö-

Moskova, 1 (AA) - Tas ajansı İzmir gibi merkezlerde görülen kömü-: mürler halka dağıtılacaktır. 
Ncvyork Taymisin Moskova muhabiri- sıkınbsıru gide~ek tedbirlerin alınma- Öğrendiğime göre mayıs başından şu-
ne atfen verdi~i bir haberi tekzip et- sıruı devam edıliyor. Mete vapuru bu- İ 
mektedir. Bu hnberde Japon mallanna günlerde beş bin ton kömürle Zongu1- bat ortasına kadar bu yıl 9,5 ayda stsn· 
Sovyet Rusyadn el konduğu, uzak do- daktan İzmire hare!Cet edecektir. Diğe:- bulda 92 bin ton kömür dağıblmıştır .. 
ğuda stratejik hareketler• yapıldığı bil- taraftan Yelkenci vapuru üç bin tcın Halbuki şimdiye kadar İstanbulda aza· 
dirilmC"kte idi. kok kömürü ile yarın sabah İstanbu1 

• -ııi sarfiyat yılda 80 bin tonu hiç bir za· 
Bundan başka aynı gazete japon ata- olacak, Adana vapuru da lstanbula 2 binr man geçmemiştir. 

şemiltcrinin cephe haUarına girmekten .. ........:~::-,...~~~:::::.-~~~~c::::::,..c::::::,..~~"' 
men edildiğini de ilave ediyordu. Hal
buki japon ataşemiliteri hiç bir zaman 
Rus cephesine gitmiş değildir. 

Tas ajansı Nevyork "Taymlsin bütün 
bu iddialarının baştan başa uydurma 
olduğunu bildirmeğe salahiyettardır. ----·----Cova sularındaki de-

niz harbı tal si/atı 

-*-<Başt&rah 1 inci Sahifede) 

Vaşington, 1 (AA) - Cavaya as
ker çıkarma esnasında Japonlann Mo
gani kruvazörü ile üç torpito muhribi 
iııe yaramaz hale getirilmiııtir. 

Bir denizaltımız da uzak şarkta 5 Ja
pon gemisini batırmıttır. 

Bir ağır kruvazörle bet torpito muh
ribimizden mürekkep kuvvetlerimiz hiç 
kayıp vermemiııtir. 
YENİ HOLLANDA TEBLİÔİ 
Banduan, (Cava adası) 1 (A.A) 

Bugünkü Hollanda tebliği : 
Cavarun istilam teşebbüsünde Japon

lann bir al:'lr kruvazörü batmıştır .. Üç 
Japon kruvazörü ve Uç torpido muhribi 
ağır hasara uğratılmıştır. On beş Japon 
taşıtı batınlmış, altısı ağır hasara uğra
tılmıştır. Bu harekatta bir kruvazör 
kaybett:k. 

JAPON TEBLİÖİ 
Tokyo, 1 (A.A) - Resmi tebliğ : Su

rabaya deniz muharebesinde düşmanın 
Uç kruvazörü ve dokuz muhribi batınl
ınıştır. Dört düşman kruvazörü ağır ha
sara uğratılmıştır. Büyük bir Amerikan 
kruvazörü torpillenmiştir. 

Hafifçe hnsarn uğrıyan bir Japon tor
pido muhribi hareket kab!liyetini mu
hafaza etmiştir. 
MUHAREBENİN HAKİKI 
NETİCESİ 
Nevyork, 1 (A.A) - Colombia Brood 

Casting radyo şirketinin muhabiri Wil
liam Dunn bild!riyor : Şimdiye kadar 
alınan, fakat henüz tamamlanmamış bu
lunan mal<lmata göre Cava denizindeki 
büvilk deniz meydan muharebesi müt
tefik donanmanın lehine neticelenmiştir. 
Meydan muharebesinin kesin neticesi
nin 12 saate kadar öğrenilmesi muhte
meldir. 

-----"""·-·----
lngiliz hasleti 

(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

cağımıza eminhn. Jpizliii ve ekonomik 
emniyetsizliği ortadan kaldıran yeni bir 
Jngiliz nizamının kurulması lazımdır. 

Senelerdenberi Büyüle Britanya im
paratorluğunun yılkıması ihtimalinden 
endiJC eden lı:orllaklar mühim mevkileri 
işgal etmişlerdir. Menfi ruhlulan berta
raf etmek için amirallık dairesinde, hava 
ve harbiye nazırlıklannda geni§ bir te
mi7]emeye ihtiyaç vardır.> 

Muharrir cya bu yıl, ya hiç bir za
man> sözleriyle makalesine nihayet ver
mektedir. 

------.•-~--
Aınerilıanın esfıi Havay 

Kumandanları 
Dl11anıhaıepte .. 

Vaşington, 1 (A.A) - Bahriye nazır
lığının bildirdi{:tine göre Pearl Harbou .. 
ra karşı hücum yapıldığı zaman Pasifık
teki Amerikan filosunun başkumanda· 
nı olan amiral Khnnel harp divanına 
verilecektir. Harbiye nazın B. Stimson 
da Havaideki kuvvetlere kumanda eden 
general Şortun harp divanına verilece
ğini bildirmiştir. Her ik!si de vazifede 
ihmal suçu ile itham edilmektedir. 
Vaşington, 1 (A.A) - Pearl Harbour 

mesullerinden general Şort tekaüde sev
kini istemiştir. Marttan itibaren emekli 
olacakbr. Amiral Kimnelin vaziyeti de 
general Şortun vaziyetinin aynidir. O 
da 1 marttan itibaren emekli sayılmak
tadır. 

~~---.a-----
Manr.11 onun .Japonlara 

geçmesi yıldönümü •• 
Tokyo, 1 (AA) - Mançukonun kur

tuluşunun onuncu yıldönümü münase
betiyle Mancuko ve Tokyoda büyük tö
ren yapılmıştır. 
Başvekil general Tojo Mançukonun 

gelişmesi büytik Asya kuruluşunun esas 
şartlarından biri olduğunu belirtm!ştir. 

HOL1 .. AHDA 
Hindistanındafıi ma· 
denler 11e .Japonlar 
Tokyo, 1 (A.A) - Hükümet Hollan-

da Hindistanında işgal edilen yerlerdeki 
madenlerin geniş ölçüde işletilmesi içln 
tedbirler almıştır. Teşkil edilen heyetler 
Boksit ve kalay madenlerini işletmek 
maksadiyle faaliyete 2eçmişlerdir. 

Eski fzmir valisi vefat etti 
Ankara, 1 (Telefonla) - Eski İzmir valisi ve halen Samsun valisi olan B. i}). 

rahim Ethem Aykut tedavi altında bulunduğu Nümune hastanesinde bugün 
vefat etmiştir. 

Istanbulda nakil vesaiti 
Ücretleri artacak 

Ankara, 1 (TelefonJa) - İstanbul be
lediyesinin muhtelif sebepler dolayısiyle 
artan masraflarını karşılamak maksadiy
le bazı kanuni tedbirler alınması muta
savverdir. Bilhassa memurlara yapılan 
fevkalade zam münasebetiyle bu klsmı 
karşılıyacak tahsisatın bulunması ve ba
zı zaruıi masraflann karşılanması için 

belediye varidat kaynaklan üzerinde 
ciddi tetkikler yapılmıştır. Neticede ls
tanbul şehir nakil vasıtaları ücretlerinin 
muayyen bir nisbet dahilinde bir zamma 
tabi tutulması zaruri görülmüştür. Hü· 
kümet ayın 15 şinde toplanacak olan 
Büyük Millet Meclisine bu hususa dair 
bir kanun layihası tevdi edecektir. 

Feıı Fakültesi yan~ınınıiı sebebi 
henüz anlaşılamadı 

~~------~~~~~-

lstanbul, 1 (Telefonla) - Fen fa- yetle devam edilmektedir. 
kültesi yangınının tahkikatına bugün de Müddeiumumi Necati Kütükçüoğlu 
devam edilmiotir. Yangının her hangi bugün Beyazıt emniyet komiserliğinde 
bir kast eseri olup olmadığı noktası bil- nezaret altına alınan ve yangını ilk gCJ. 
hassa zabıta ve adliye tarafından ehem- ren hademe Hasanla arkadaşlannı tek• 
miyetle araotırılmnktadır. Müddeiumu- rar isticvap etmiştir. 
mi Hikmet Onat yaptığı tahkikat etra- üniversitede sömester tatili bittiğin-
fında şunlnn söylemiştir: den derslere başlanmışbr. Fen fakültesi 

- Hadisenin tahkikatiyle muavin şubeleri üniversiteye bağlı müesseselere 
Necati Kütükçüoğlu meşgul olmaktadır. muvakkaten yerleştirilecektir. Yangın 
Henüz yangının ne sebeple çıktığı anla- hadisesi hakkında rektör tarafından maa.
§ılınış değildir. Adli tetkiklere ehemmi- r if vekilliğine bir rapor gönderilmiştir. 
~~ ,.~,"'y<;..~ 

Istaııbulda dünkü maçlar 

Beşlfıtaşldar Fene rbahçeyl yendiler 
İstanbul, 1 (Hususi) - Lik maçla- FENER - BEŞiKTAŞ 

nna Şeref stadında devam edilmiotir. Asıl büyük maç Fenerbahçe • Betik• 
Bugün Be.ıi~taı - Fenerbahçe de karıı- taş arasında yapılmıştır. Bugün Fenel"
laştıklan ıçın sahada kalabalık çok ol- liler iyi bir oyun çıkaramamıtlar, 8 nd 

mf~TANBULSPOR • TAKSIM dakikada bir gol yemiıleı·dir. Vaziyet 
Fenerin bocalamasına rağmen böyle ilk maçı lstanbulspor - Taksim yap-

mış ve ilk devredel-1 berabere bitmiştir. devam etmiş ve gerek birinci devre, ge-
lkinci devrenin 44 ncü dakikasında İs- rek :ikinci devrede başka gol yapılanur 
tanbulsporlular ikinci gollerini yapmış- mış ve oyun Beşiktaılılann 1 - O gali• 
lar ve oyunu 2-1 kavınmışlardır. biyetiyle bitmittir. 
"><.~ C-...<:'>.<">o<:">.<:">.~~~~...c::::-,~...c:::::..<::::.<:::::..C:::::)'G 

"Antalya,, aa yenı okullar yapılıyor 

Antalya, 1 (A.A) - 25 şubatta tamı Bunlar diğer yirmi dört okulla bir
saat 12 de 32 köyde 32 yeni ilk okulun likte önümüzdeki ders yılında bitmiş 
temelleri atılmıştır. olacaklardır. 
<'-"---~...... ..<...~ ..:-...<.~~~ 

İSTANBUL VALİSİ 
D'UNDÖND'Ü .. 

Ziraat seferberliği 
Konferansları-

Ank:ara, 1 (Telefonla) - Ankarada Ankara, 1 (Telefonla) - Cümhuriyet 
muhtelif işler üzerinde vekaletlerle te- Halk Partisinin almış olduğu bir karar.o 
maslarda bulunan İstanbul valisi B. la bir çok vilayet ve kazalanmızda zira· 
Lütfü Kırdar bu akşam tstanbula dön- at seferberliği ve milli korunma kanunu 
mUştür. hakkında konferanslar verilecektir. 
Karamanda el'lerlml· Ulus gazetesi yaz.ı işleri müdürü B. 
ze telJerrüler.. Faik Mümtaz Fenik de bu hafta içinde 
Karaman, 1 (Hususi) - Kahraman lzmir ve Balıkesire gidecek, harp eko-

erlerimiz için 3500 lira tebenü edilmi~- nornisi hakkında birer konferans vere-
tir. cektir.. 

Makineve 
~ "'Prilirken 

Jlatan Japon 
pemileri 

Nevyork, 1 (A.A) - Haber verHdiği
ğine göre Cavaya japonlar asker çıka
nrken 17 japon nakliye gemisiyle diğer 
orta hacimde 10 gemiye müttefik tayya
reler tam isabetler elde etmiştir Bir 
nakliye gemisi hemen batmış w bir harp 
gemisi de dört tam isabet aldıktan son
ra parçalanarak batmıştır. 

Nevyork, 1 (A.A) - Buraya gelen ha
berlere göre Hindramaju yakınlarında 
kaçmakta olan bir japon gemisi tam bir 
bomba isabetiyle parçalanarak batmış
tır. Rembang yakınlarında 12 japon 
nakliye gemlsinaen beşi batırılmıştır. 

·~~~~------~--Luzon aoasınaa 
vaziyet 

Vaşington, 1 (AA) - Amerika Har-
biye nazırlığmm bildirildiğine göre 

Hollanda taarruzu 
hckkında neşrolu. 

nan aemeç 
Batavya, 1 (A.A) - Hollanda taarru

zu hakkında bugün neşrolunan bir de
meçte deniliyor ki: 

Bütün istila noktalannda hafif silah
larla teçhiz edilmiş bisikletçiler ve zırh· 
h otomobillerle ehemmiyetli ilerlemeler 
yapmağa çalışan düşmana karşı muha· 
rebeler bütün gün devam etmiştir. Bir 
çok noktalarda japonlara kayıplar ver
dirilmiştir. Cavarun merkez bölgesinde 
Bloara dolaylarında ilerleyen bisikletçi
lere karşı yapılan savaşta bir çok japon
lu öldürmi.işlerdir. japon birliklerinin 
tehdit ettiği hayati ehemmiyetteki nok
talarda gereken tahribat yapılmıştır. 
Hidrameju yakınlarına çıkan japon as· 
kerlerine müttefik tayyareler tarafından 
ağır kayıplar verdirilmiş ise de Reving 
ovasının büyük bir kısrru şimdi japonla
nn elinde bulunmaktadır. 

Amerikan ve Filipin kuvvetleri japon• 
!arı Luzon adasının şimalinde Abre va• 
disini boşaltmak zorunda bıralulmışlaı-
dır. 


