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Kara ve pek §iddeıı; aoğv.klara nığmen Rıı.syada kızışan muharebeden iki intiba 

e 

2ırof ;•tihsalôtımız. en -,,ükıek haddine çıkcırılacalı 
~~~~~~~--..... --~~~~~~~~-

Ziraat Vekilinin dün gaze-
temize verdiği beyanat 

-
Toprak 
ve nüfus 

---·--

Bugün şehrimizdebüy-Ck 
bir toplantı var 

Köyden şehre bir alıın Bu sene yazlıfı mahsul, liilhassa patates ue mıs• 
uardır. Köyde öltirn ve pelı "'Ofı ıııeti~ tlrllmelldfr-
doğuna dUediOlrniz 7 .:;' "' 
dııru~a d ğl l~crde tetkiklerini llerleten ı.iraat c - F.gede yaptığım bu seyahat çok 

'!'• e ldir.. vekıliıniz B. Muhlis Erkmen Pazar olma- ıstifadeli ve güzel oldu. Seyahatimin ne-
Kö7lerimizd toprakla boğu k 1 sına rn~en dün de ziraat mektebinde liccslnden memnunum. Muğla villyetln-

lar azalıyor. Her ne kadar nii~sa 0 
- 1etkikle~m~. devam eylemiş. Ziraatçilel'- deki Dalaman çiftliğini bundan beş sene 

... dediğiıniz.in terıini gösteri >'d e, zeytincılık istasyonu şefleri ve mil- ence görmü§tüm. Bunun devlet ziraat iş
•JUrun göıterdiği kad l~rs;1 ~· tehassıslariyle görllşmilştür. !etme.sine geçmesi ancak iki sene evve
toPlma bizim gibi tap~ azb lıb. ~ a Vekil saat 16 da ziraat mektebinde ve- Une rastlar. lki görüşüm arasında haylı 
için azalmak dernektir r . 0 ır us rilen bi,r çayda bulunmuştur. Mektebin fark buldum. 
lannımn bu d • !ktWld td~olrt.01:" hazırladı~ çay ılyafctindc vali, kor 'ko-
llenim ve beni~ ne e ıklerinı, mutanı, belediye reisi. lzmirdcki blltün İşletmede bUyilk bir ilerleyiş v~ çalış
.. yanuyacax-ı ..:~ çokl~ğumuzun 8n: ziraatçiler ve mebuslar da hazır bulun- ma gördüm. Bu başlangıç limit vericidir. 
lılüt"" J 6~~- .TUK.ek ve ınce ne gfbı muşlardır. Devlet z.irnat işletmesinden Dalnman devlet çl!tliği yakın bir zaman
~~~ ~pbı~dıklarmı bilmeyiz. ~i- B. Ferit bütün konuşmalarda hazır bu- da işletmesi, hayvancılıtı, sütçüliljil, fi
.mu. cnntz ır fe7 varsa o da koy lunrnuştur. dancılığı ve bazı z.ln\at sanat1ariyle bU
IMı • tnnmun azalıyor denecek kadar Ziyafet, daha ziyade meslek! bir has- yilk ve önemli bir çiftlik olacaktır. Ora
l.eh~ ç~~lma~ olmaaıda. Bamın ce- bihal şeklinde geçmiş, muhtelif zirnt da bir ı.iraat :mektebi de kurmağı tasar-

11 '°~.~ Rorüyoru:ı: mevzular görilşülmilştür. Konuşulan lamaktayız. 
2 = K~Yden •. •~ire bir ~ v~d~. mevzulardan anlıyoruz ki devlet bu se- lzmirdeki tetkiklerimi bugün (dün) 

lirni d oyde ohım ve dogum diledi- ne mutlaka bütün kaynaklanmızdan is- çıkan gazetenizde okudum. Dikkatli ve 
K~ d Ul'Ufta değildir. tifode ederek lstihsalatı en yüksek de- uyanık bir gazeteci sıfatiyle iyi takip et-

fÖ 1 oy ~ tehre alc1nmm 1ebeplerini de recesine çıkarmak karanndndır. m~ ve güzel hUIAsa etmişsiniz. Bunlan 
,.; ece ozlendirmek kabildir: Köylünün Tıctkiklerl sırasında ziraat vekilimiz t<?krarlnmağı bu itibarla zait görürüm. 
Tup~raiı .Y0~ur. • . . . bir muharririmlzl kabul ederek gazete- Ancak şunu ilAve edeceğim: 

auitınnak • ~mh değildu. Bu venmı mi1..e şıı beyanatta bulunmustur: (Sonu Sahife Z, Sütün 3 te) 
~·ktir ıçın köylünün bil.,.isi, vasıtası ____ ,. _____ --------------
ıu 1

, • Köyij idare eden muhtar dedi
s•rnı:t in!llnlar köylüyii kö"<' bağbyacak 
lrudt'Ctte değildirler · 
-'nB~rinci aebebe brıı z:lr:lAt vekaleti- 1 

• ~rladığı yeni toprak kanunu köy
~ 1~0~e hıığlıyacıık ve batta bir çok 
._~ •. ~n ~ile köylü yapr.cak kadar 
'-...YmetJı bır eserdir 
·-l~inci sebep; gübre fabrikası kurmak 
.JeY1!'11. ziraat vaaıtalannı ~ksetmek iti 

fıldır. Bu birinci ve ikinci sebeplerin 
~adlan knldmlmaıı ne k~di kendine 
uuze ecektir. 

. Oç~cü aeb-p; kültür iıidil'. Gelecek' 
~n koy enııtitülerimiz bi~e büyiik um
~ vennektcdr. Kwlçulludaki mücs
t! l'k en bu yıl çıl<l\cak 70 Je yakın köy 
,_e },. anlısrnı töyle bir yoklamsk, onlar-

Rıı.syada harabe haline gelmi§ bir §Chrin kcna.nnda •on ça~r 

"' SQt kadar konu mak. köycü her 
ıari<Bdaşı bıtmin edecek iyi :bir Vftsıtadır. 

azı çok fena malarya bölgeleri bir 
~ bırakılırsa gene) olnnık köyleri
:;ızde. do~ ô1ilmd0 n eolrtur ve u da 

11h:•r ç.?gıılmıı vardır. Fakat bu; bizim - • • • • • • • • • • • 
• e nüfusn kargı olan 11umlufunnnu h b 

~derecek durumda değildir. Bizim p- Uzak Saı·k ar ına 
;~ı~'h~~~';.d:di;,e .. den bı• .. ~ .,;hf blT daır lngiliz t~bliği 
._ lnaınl~ naaıl olsa öleceklerdir. Fa-
.. t vMrtındcn Önce her ölüm memleket p ht · J 
~bir ziyandır. Bir gencin ihtivarlaym- era a a POD 
eaya ';adar kövde olınm bir kafa ve ol- k 41 d 
llUn hır pa:ıo}le baıın·aeah işleri bir bas ısı e-
~na kov"", ote YAnda köyd~ doğar • 

en v~. p .: 6 ya•ınn kaadr öl~n yavru- a edı vor 
lann gordu~ü"Z U!'ftnn '-- ••x.:! Ü d _ V 11-
lıa • • 1 ouyu,.un a • T an e:rız. Hele hlr kaç çocuk ya- Sıngnpr 4 (A A} - Resmi tebliği : t:ca ~. ~"~?m doğururken veya loğusa Pcrahta' d~ baskısı devam e di-
•-- ~ ol•:ınud~u acıyı ve ziyanı kertme- yor Gece kıtalarımız daha cenuptriki 
~ umeı.;;tc ır • ak 

K?ydeki "İ·· 1 - kl • _,_, ha mcvtilcrc nlınmış ve kıtalnrunızı Y m-
'ınd dinlo~-~ınbı.ıerr ıenh ~ U1?\d 1,~ı -

1 
dan takip eden dil.şman zırhlı arabaları-

" 

•" uuu enın, OKCOrun e 1 di...:ı-; .. ti 
Ol'M'lsı n,. önün 'leb"l k 1 b• na bUY.ilk kayıp ar ver ~ .... ~ r. 

llrdir. e geçı 1 ece 0 11 ı- Şiınnl Bomeoda Brilncsten 160 kilo-

U!!ridc yaunc-.a?'rımı:z temelli urğanl:!.- metre uza'kta Vestona Japonlar asker 
rı, ynvıı tekamülü 'bekliyecek vaktimi:z çıkarmışlardır. . . 
)'oktur. En gcnt, yoldR b •• kü Diln gece 24 düşman tayyaresı Sınga-
bnt•• n ve n~m · ü · d ak bo balar un vasıta ve elemanlardan faydıı.la~ pur çcvrcsı zerın e uça: . ~ 
llllmk hl'lN!ketc geçmek l<w d .. n\lne atmışlardır. Hasar ehemmıyetsızdır. 
~hlleeek ana ve ço~k ~~ın:1~rhıı en Halk arasında bir kaç öl~ vardır. Knr-
qağı ~rtiğe indirmek Jizmıdll'. şı koyma bataryaları bir dilşmnn tayya-

N IYRtBOZ resini hasara uğrat~larclı~. Bu tnyya-
---------· ----- renin Ussilnc dônmcsıne ihtimal yoktur. 

Pcnang clvannda bir düsman tayya-
Cenabi Afrika Bulgarls· resi fundalığa dilşcrek yanmıştır. 

tanla ~~ .- halinde.. İngiliz tayyareleri Taylandda bir tay-
&" yare meydanına hücum ederek yerde 4 

1ı:~tıwa, 4 (A.A) Cenup Afrika ve havadn iki tayyare tahrip etmiı:lerdir. 
li .... -~eti 12 ilkkunundan beri Bulgıı

"'' a.uu harp halindedir, 

Bıtaral tara göre Ruı· 

yada harp vaziyeti 
---·---

Rusların Möja-
iski de almaları 

bekleniyor -··Maryarosdevetzln tşıa· 
li Ruslara büyük tayda• 

lar temin ettL 
Stokholm, 4 (A.A) - Maloya Rosle

vetzin Sovyetler eline geçmeşi üzerin~ 
Moskova ile Kaluga arasındaki l>ütün 
mUnakı:ıle yollan Rus kontrölil altına 
girmişt1r. Almanlar j>u §ehri büyU.k bir 
şiddet ve sebatla müdafaa etmişlerdir. 
Şimdi doğu, doğu şimal ve cenup taraf-
14rmdnn tehdit edilmekte olan Mozayski 
de aynı akıbet bekliyor. Ruslar Voloko- • 
lnınskın batısındaki yolu da ke.smeğe ça
lışıvor. 
Diğer taraftan Leningrad bölgesinde 

Ruslar Novi - Krişiyi aldıktan sonra 
şimdi Mega demiryolunu tutma~a çah
c:ıyorlar. Ruslann hedefi Şlwelburgun 
~enup batısında Neva köprüsünü ele ge
cirmiş olnn Sovyct kıtalarlyle birleşerek 
Sluselburgu muhasara eylemektir. 
- Stokholm, 4 (A.A) - Kidenifen gaze
tesinin askeri mUtehassısı Almanlann 
stratejik !;ekilişini tetkik ederek diyor 
ki: 

(SoDD Saıfa 3, Süttba J de) 

T -·-·-·- . - "·-·-·-·-·-.:- ... 
t Rnsva harpl~ri l 
!--·-·-: -·-·- ·-·- - -.! 

us ar Fin 
cephesin· 
yardılar 
---·---

Merkezde Rualar Al. 
manlara büyük lıuo
r;etelrle yültleniyor -·Almanlar birbirini ta• 

kip eden dalgalar halin· 
deki Rus taarruzlarını 
lurdıkl81'1111 söyftyorlar 

Berlin, 4 (A.A) - Helsiııkiden bildi
rildiğine göre Sovyet k.ıtalan Fin cephe-
.me muhtelif noktalardan hücum ederek 
cepheyi biribirinden yarmala muvaffak 
olmU§lardır. 

ALMANLARA HOCUMLAR 

Berlin, 4 (A.A) - D. N. B. Ajansının 
atrend.iiine göre dün dilpnan doğu cep
beslnln orta bölgesinde çok büyük kuv
vetlerle Alman hatlarına hücuma devam 
~tmŞir. Son derece tiddetll bir soğuğa 
ratmen Alman kıtalan çetin bir muka
vemet göstermiştir. Bir bölgede BOl.§e.. 
vikler ağır piyade silahlan, sahra top
l.&rı ve tanklarla biribirini takip eden 
oalgalar halinde Alman kuvvetlerinin iş
gali altında bulunan .sahaya bUcum e~ 
miştil'. Çetin muharebelerle Almanlar 
dilşniaıım bütUn hücumlarını tarda mu
vaffak olmuşlardır. 

(Sonu Sahife%, SUt6n 5 te) 

ttalya harıciye naztrı 
bir nutuk söy!Eai 

---·---
ul .. asımlarımı-
zın k1:ıvvetli, 

azimli olduiu· 
nu biliyoruz" -·Kont Clano, İtalya için 

Almanlarla birleşmek· 
ten başka çare olmadı· 

eııu da anlatıyor .. 

1.ıgiliz K nlı J ar; 

lni[İI;?'. - Sovyet 
i b2rliii 
---·---

Z al er ve zalerden 
ıonraar için en iyi 

teminat addedıli yor -·-.. Kalenin ile İngiliz 
krab arasında teati 
edllen telpaDar .. 

l:.ondra, -4 (A.A) - Sovyetler bhli
il rem Kalenin YIU>a11 ınünasebetile 
tngiltere kralı altınca Jorja fU telgrafı 
söndermiıtir: 

c Yeni aene münaaehetiy le en sami
mi temennileminin kabulünü rica eder 
Te kahraman ordu ve donanmanıza 
m&naffakıyetler dilerim. Mü,terek düt-

(Sonu Sahife Z. Sütün 4 de) 

~--·-·-·-·-·-·-· •. _,_,_, ... 
L-~~~!.-~~r~~~ 

r , 

-
rd 

---·---
Almanya ezi-

lecek, aonra da Japon 
heaabı g6rülecelt -·-Basya btlauna upama• 

cbkça .Japonlarla barp 
etmiyecek • Harp BerU

ne kadar götürülecek 
Nevyork, 4 (A.A) - Runelt - ça.. 

çil plinuun esası A.ya, Afrika ve A..,.. 
pada harp edecek 10 milyon kitilik bir 
ordu kurmakbr. Müttefilder Japonya. 
dan evvel Hitı.i Ylkmaiı ~ edia
miftir. Mihvere kup müttefild..U. h.,.. 
ortaiı olan Raaya Japoalarm ~ 
uiramacbkça Puifik harbine bllflDIP" 
eakbr. Ruaya bütün lmYYetleriai AJ. 
IDADJllJI esmek .. lmDanac:aldlr. 

Müttefik devletler tarafından baza,. 
lan<ın aakert hareketler plinı fU düfÜDo 
celerc dayanıyor: 

1 - Mihverin ruhu olan Hitlerl ve 
Alman aıkeri kuvvetlerini ezmek. 

2 - Bombardunaıilar ve abloka Hl~ 
leıi yenemez. Onu yenmek için Ameri
kan, lngiliz ve Rua ordularının muht .. 
lif iatikamctlerclen taarruza seçerek 
harbi icabında ta Berline kadar götilıw 
melerl gerektir. 

'Sonu sahile ı. Sütunlu) 

Roma, 4 (A.A) - İtalyan Hariciye 
Nazırı Kont Ciyano 3 Sonklnundald 
nutkunda harbin mesuliyetlerine temas 1 Müııefik!erm Alman ordu.sunu ezdikten sonra mağltlp etmeği düfii"'1ükleri 
ederek şunlan söylemiştir: Japon orduau bir geçit ruminde 

- Avrupa meselelerini hal için Dilç~ -----------------------------
nin yaptığı bUtün teşebbüsler ltalyanın U it cJ )", h l · / f "k~ il /ıd • J 
Hk.i müttefiklerinin an)ayışsızlıkJan yü- :ZQ 0/C .!J arp er( f • tf t.i •;e "'1 enf ZU8 
zünden akim kalmıştır. ltalya lmpara- e ı e---
torluğunu kurduktan sonra fütuhat ve G 
!~~~ e:;~~f:: al~~1~m~~::!ı ~;:: eneral Vavel In~ilizler Atre· 
yanın yardımına koşmuştur. Bu hareket b t da'·vada mev• 
Nasyonal Sosyalist Almanya ile İtalya Cenup 8 ) pa•_ " 
nasında manevi bir arkad~lığı meyda-
na getirmiştir. •f•kt• b k 

BütUn dürüst insanlar harbin mesul- Al 1 .. ın aş u-
Jerini biliyorlar. Bu mesulleri aramak 
zamanı gelince ltalyanın ittiham edenler mand&DJ oldu 
arasında bulunacağı muhakkaktır Bol-
şevikliğe karşı mücadele ttalyan ·ocak
~nnın ve medeniyetin muhafazası için 
ilk şarttır. Kremlini kim ortadan kal
dıracak olursa dünya medeniyetini o 
kuracaktır. Bu hususta ne İngiltere ne 
Amerika hayale kapılamaz.lar, Hası~la
nınızın kuvvetli ve azimli olduklannı 
biliyoruz.. Fakat. biz onlardan daha 
•zlmli olacağız. Bir gün Romada harp 
sancaklarına zafe:r tacının da ıakılacatı 
lrannatini besliyoruz. 

Bir nutuk ira~ eden 1talt!aı. Ham."ıylı! 
Na·ır, Kont Ciano 

Bir 1'JrctwM 

-·-Ballıca Amerikan deniz 
kuvvetlerinin nerede 

balandup glzU 
tataıayor .. 

Vqincton, -4 (A.A) - Çörçil ... 
Ruzvelt tarafından yapılan bir demeçe 
söre seneral Sir ArJibald Vavel cenup 
batı Puifik böJ.smindeki birleşik. kuv
ntlerln bat kumandanlığına tayin edil
miştir. Amerikan senerali Bert b"f !:ıt
mandanlık muavinliğine getirilmiiW' .. 
Amiral Hart Keneral Vavelin idareai 
alhnda bulunan bölsclerdeki bütün de
nb. kUVTetlerine kumanda edecektir 
General Slr Hanrl Pavvnall. 11eneral 
Vaveliıl kurmay bqkanı olmuıtur. M..: 
re .. l Çan Kay Şek t.e Çin topraklarında 
bütün müttefik kara ve haTa kuvvetleri
nin baı kumandam olmuıtur. 

* 1 Vaıington, 4 (AA) - Bir kaç !(Ün 

t t.'n'el Çuqklngde marep.l Çc...r. Kı.v' 
c Sek, general Vavel ve mareşal Bt . .t .ıra-: 
ıııanda bir harp komeyi kurulmuı•u • 

Amiral Hardin kumandaıtJ al•mda 
bulunan l>aşltca deniz kuvvctlerinuı ae
rede olduktan gizlJ tutulmıt.lttadır. 

Müdafaam general Vnvelin lcuman
İ dası altına Yerilen cenup bab bölgeaj 

l
hallında da 1arih bir ~y .öylenmlvor. 
Maamafth bu blSlareye Sinıııapar, Malea

(S-...,.. a. Sitb 1 .. ) 

zii ta~rruzlar 
yapıvorlar -·ttaıyanlar Bard17871 

inglllzlerln almaSllU 
zaten bekllyorclü 

eliyorlar .. 
Kahire, 4 (A.A) - Orta şark ordulaıo 

n kara.rglbınm tebliği: Bardiyada dU,. 
mandan aldığımız esirler yedi bindir. 

( Sonu S bife 4, Sütun 5 te ) 

• 
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• ı eaesuız rneca 

.. 
BiR KAÇ AYDA ' . 

INGILIZCE l 
ı ____ .. _ ... -·· OGRErEN DERSLER -··---·-·----•-n _o_ -·· 

OTUZ ALTINCI DERS-
The seaside 
The sa:ıd 
The bcach 
A diving - board 

(zı siysayd) 
(zı send) 
(zı bıyç 
(ı dayvın (g) 

bood) 

Deniz kenan, sahil 
Kum 
Kıyı, plaj 
Tramplem, atlama yerı 

A ra!t (ı raft) Bir sal 
(ı swim!n(g) Bir yüzme kıyafetı 
kostyO.m 

A swimming costwne 

A swiınming - cap (ı swimin (g) Bir başkalık 

Sun bathing 
Olive oU 
Swimming - cabin 

kep) 
(san bcyzıng) 
(oliv oyl) 
(swimin(g) 
kebın) 

Güneş banyosu 
Zeytinyağı 
Kabin o 

Amusement (ımyu'zmınt) Eğlence 
Polo (pöulöu) Polo 
A rubber ball (ı rabı bool) Bir 11\stik top 
Surf (~) Köpüklü dalga 
Many people like to go to tne seaside for their holidays. 
Bir ~k kimseler tatillerinde d2niz kenarına g:tmeği severler. 
They co to the bcach and swim or lie on thc sand. 
Onlar plllja gidip yilzilvor yahut kumda yabyor.lar. 
If you are going to swim. you f!O into a swimmlng _ cabin where you undress 
and put on your bathing costume. 
E~cr yüzmeğe gidiyorsanız, bir kabineye girer, elbisen!zl çıkarır ve mayonuzu 
ldversiniz.. 
'!bat man, who Is swimming now, swims vcry well. 
Şimdi yüzmekte olan şu adam iyi yüzilyor. 
He swam here e\•ery dny last summer. 
Ceeen yaz her gUn o burada vUzdU. 
They say that he has swum in many races. 
Onun bir cok milsabakalardn yiizdUğii.nU söyliyorlar. 
Can vou dive! .. 
Dalab:lir mı.siniz? (Atlıyabilir ml.ı;iniz? ) 
Lets swim out to that diving 'board. and then swim to the raft. 
Şu atlama yerine yUzelim. sonra dönelim .. 
:After swimminR we shall sun - bathe. 
Yüzmeden sonra güneş banvosu :vaoacağız.. 
Before sun • bathlng you should rub some olive oll on your akln. 
Gilneş banyosundan evvel cildinize zeytinyajtı sUreceb!nlz. 
Jn a seaside resort there are manv amusements. 
Deniz kenanndakl gazinoda bir çok eğlenceler vardır. 
You can play water - P<'lo with a rubber ball or you can go surf - rldlng 
There are some peoole olavinc: water polo, they are throwing the ball to on~ 
another and swlrnming ve,.y fnst. 
Ş.';1r~da su topu oynıvnn ı-.; .. ka,. kic;i var, topu biri diğeıine abyor ve çok hu.lı 
yüzilyorlar. 
In England there are mnny easıde ı·esot t". 
İngilterede bir ~k deniz eğlence yerled vardır. 
To the south of England. there is the En.ı?lish Channel 
~g~erenin cenubunda Manş denizi (İngiliz kanalı) v~rdır 
:ı;gil e ~nst of En~land there is the !': orth Sea. 
T ~'";111' .-rkında ıı!mal denizi vardır .. 
ı:~~ of ~gland there are the Atlantic Ocean and Salnt Georgc's cbanuel 

gar ında Atlantık O:;canı ve Sen Corç kanalı vardır. -------
lızak ,f >ğu har pi eri 

(Baştarnh l inci Sahifede) 
ylaa, H_olliında Hındistanı ve Fllipin adıı

n gırmektcdır. 
LONBRA · MEMNUN 

Bitaraf ıora gö e Rus 
yada h'.lrp vazı yeti 

(Bnştar fı 1 inci Sahifede) 

lin Lpn~r~ •• 4 (AA) - Ccnerııl Vave
k asıfikın cenup batıSlndaki bütün 
b uvvetlerin ha:, kumandanlığına tayini 

uRESrada memnuniyetle kar~ılanmı~tır. 
Mt TEBLlG 

~ Va~ngton, 4 (A.A) - Re.mı! tebliğ: 
B R kan

1 
kunnay başkanlığı tarafından 

· uzve te yapılan teklif Uzerine Fele-
nıetlk hUk·· · umetınin de muvafakati alı-
~k cenup batı Pasüikte kumanda bir
bğ~iski kararlaştınlmıştır. Bu bölgede 

ara ve hava kuvv.?tleri bir ku
:,:ıdanlıkta b~lunacaklardır. Cüınhur
"!'/ Bl.bRuzveltın muvafakatiyle Arşbald 

ave u vazifeye tayin edilmiştir. 
JNcıuz BAHRlYESINlN 
TEBLtöt , 

na!;;j"..drab,il4d (~.A) - İngiliz bahriye 
ıgı iriyor: 

~afonl~r Hong Kongun zaptında bir 
co.. ngilız harp gemisinin tahrip edil
ntlR;n~ veya ellerine geçtiğini iddia et
d ' eH lr. Bu iddialar tamam1yle yalan
n:~ktııırdngk l_<~ngdaki kııyıplanmıı: az 
BEŞ a Ücuk 1?em!lerdir. 
BOM SAAT SUREN BiR 
V BAROJMAN 

21 
l _llflngton, 4 (A.A) - HBTblye na

ald 1!:1 evvelki gün saat dokuza kadar 
ıgı r~p!nlara atfen apğıdaki tebliği 

fteşretmıııtır: 

Fılininlerde Ce "d d d" b saat ·• b" negı or l!I ası un eş 
suren ır bomb h.. -

Jnıııtır H·· a ucumuna uızra· 

l · ucum edt>n dü:ııml!ln hııva kuv• 
•et eri en 60 b • 
lba t id" 82 omba tayyl!lresınden 
y ke 1• Adadaki tesiıılcrde hasar 
ölm~ur. 3~u k h~cum neticesinde 13 kişi 
Üç d.?• Işı de yaralanmı,tır. En az 

u man tayyareııl, tavvBTe karırı koy
ma topları tarafından d"" .. '"1 .. tü D" uşuru mu§ r. 
ba . uhıı:ıan kara hücumll!lnnın tlddeti 

F~. ~r şek!lde azalmıştır. 

la ılıpın adalanndakl Amerikan kıta-
n veni me ·1 1 . k dl B vzı t"'r nı ta vive etmlşlel'-

lca~ı u .. me~7Jlerd""n Japon hücumlarına 
dirilee~k~~;~ılen mukavemet ~iddetlcn· 

Kara kuvvetl • i 
edilen bölı:el erım} tarafından b2a! 
f 1· b erde dueman tayyarelen 
aa lyt"tte ulıınrnuıılardır o·- b "1 

l"rdc kaydc değer hlr hid· ıgerl o ge
br. ıse o mamı;ı-

Bu çekflış merhalelerle olur. Evvela 
ıhtıyatlar geriye alınır, bunlar kışlakla
rı hazırladıktan sonra büyük kuvvetler 
düşmanla teması keserek geriye çek.ilır 
ve ileride oyalayıcı artcı kuvvetler bı
:rakıhr. Kışlakların hazırlanması uzun 
sürdüğü rnUddetçe artcıların f atla kuv-
vette olmaları lazımdır. Artcılar bu hi
maye ış;nde kendilenni feda etmek mec
buriyetinde kalırlar. 

YENi NEŞRİYAT: 
• • • • • • • • • • 

iSLA. M· 2'URK 
AHSJKLOPEDJSI 
25 nci sayısı çıkmıştır. Ömer Rlza 

Doğrul, KAmil Miras, Ömer Nasuhi im
zalariyle camil> bahsinin izahına devam 
olunmaktadır. , 

Birincı sınıf miiteha.'ISas Doktor 

Demir AH llamçıoğla 
(;ilt ve Tenasill hastalıktan ve 

• U.EKTKIK TlillA \'11.J<.ld 
Birınci tıevler Sol,alt No. 55. fzmir 
l•"ltınmra Slnemas. art:asndo sabah , 
tan akşama kadııt bastaJormı kabul 

TEl~Kt'ON : M79 (469) l
eder .. , 

~---llS!!l.-m• ..... -.. ~----~ 
IZMtR BELEDIYFStNDEN ı 
Gazi bulvarında 19 ncu adanın 22.ı; 

metre murabbamdaki 29 sayılı arsasınıır 
satışı yazı işleri mildürlüğündeki şartna
mesi veçhile kapalı zarflı arttınna~·;ı ~o
nulmuştur. Muhammen bedeli 56-:. lir~ 
muvakkat teminatı 422 liradır. 1halesı 
,.. /1/942 Çarsamba günil saat 16,30 da
dır. 2490 say~h kanunun tarifatı d~ilin
de hazırlanmış teklif mektupları ihale 
günü azami saat 15,30 za kadar encümen 
riyasetine verilir. 

23, 27. 31, 5 5516 (2645) 
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ALE'Je ıYa/nız s günlükl TA ~'da 
<-!~~: 275~- ŞAHESERLER PROGRMU ,}El: 4~~8 -~ 

İLK DEFA B'OYÜK FİLiM 

ASK 1- OLMiYEN 
Betıe Davls • Hanrl Fonda • .JOIU B R E H r 

SENENİN EN BÜYÜK AŞK FACIASI 

2 • DAGLAR KRALI TORKÇE 

IZHIR ESNAF VE AHALI BAHKASINDAN: 
İs'.mleriyle hisse llf!lletlerlnin No. lan a._qğıda yazılı olan hlssedarlannm hı. 

scdcn mütevellit borc; bakiyelerini öd~mcklen imtina ettiklerınden ellerindelc: 
hisseler esas mukavelenamemizin 18 mci maddesi hUknıUne göre btanbul kam
biyo Borsasında sattmlmış ve iptal olunmuştur. 

Satın alanlaı a yeni hisse senetleri verilecektir. 
D(}NK'O N1l'SbADAN MABAT 

Sıra Hisse 
No. adet 

Makbuz İsim ft Adresl 
No. 

3 04 

3606 
3607 
3608 
3609 
3751 

3970 
3Q72 
3973 
3075 
3976 
3077 
3936 
41f18 
4183 
4195 

4247 
4248 
4250 
4253 
42!\4 
4255 
4257 
4260 
4262 
42"3 
d273 
4275 
4276 
4271 
4280 
4281 
4?~2 

4285 
42R6 
4287 
4288 
4291 
4~2 
4293 
4294 
42°5 
4?Clfl 

1 4583 
ı 4582 
1 4!185 
1 4586 
1 4587 
1 4588 
ı 8643 

Mehmet oğlu Mümin • 
Kahveci Raşit 
Sabuncu Haydar 

Kasap Ahmet oğlu Hasan 
Elbedirli Arif 
Veli oğlu Hasan 

Kozak Yukarı bey K. Koca Bekir 
O. Halil 

• 
Diklll 
• 
• 

Bergama 

1 4705 Turanlı Ali beyli K. Mehmet • 
1 4708 • Pir veliler K. Mustafa oğlu Halil • 
1 4709 • • Muhtar Osman • 
1 4728 1 Fir:yler K. Kerim • 
1 4729 • • Yusuf Ça\'UŞ • 
1 4 730 • • Molla İbrahim 11 

1 4764 • Gölcük Firıyler K. Hakkı ala • 
1 2405, 657. 75T Dere Mah. Tuhafiyeci TalAt Tire 
1 2415. 656, 714 Kurtuluş Mah. Inorinalı Ö. Lütfü • 
1 2409. 2432, 2471 Beşe Akilado • 

250l 2507 Manifaturacı 
1 6420 Uzundere Celep oğlu Hüseyin Baloon 
1 6419 • Veli oğlu Ali • 
l 6415 • Hasan oğlu Ali ı 
1 6414 11 İbrahim ~lu Ali • 
1 6413 11 Ali o~lu Mustafa ı 
1 6412 11 Kara Çalı oj?lu Hasan • 
1 6409 • Musa oğlu Hasan • 
1 6407 • İsmail oğlu Al! • 
1 6404 1 Mehmet oğlu All • 
l 6403 0 İsmail oğlu Hüseyin ıı 
l 6450 1 Hasan Kflh •a o~lu Reımi • 
1 6452 • Mustafa oğlu Seyfi • 
1 6453 Narlıdere K. Ali o~lu Veli • 
1 6430 11 İmam oğullarından Ali ot. t.mall • 
1 n425 11 İbrahim Ethem • 
1 6424 D 

1 6426 • Arap Hüseyin oğlu Mehmet • 
1 6439 • DunnuıJ oğlu Riza 11 

1 6440 • Koca Hasan oğlu Ahmet • 
1 6441 • Ali oğlu Hasan P:r Ali o~llaım. ı 
1 6442 1 Topal Mustafa oğlu İbrahim • 
1 6443 1 Safi oğlu Sali • 
1 6444 • İkiz Mustafa oğlu HUsıeybı • 
1 6445 • Hasan Ali o~lu Ali CaVWf • 
1 6446 1 Hacı oi?ullanndan Ali ~. Mustafa • 
1 6447 11 İstankövlU Mehmet oğ. Mustafa • 
1 f.448 11 Ölil Ahmet eşi Elif • 
1 6437 • İmam oğullarından İsmail ol. A11 ı 
1 6436 • Yüriik Mehmet oi!lu All • 
1 6435 • Tiryaki Hasnn oğlu Ali • 
1 6431 • Abdi oğlu Kara Veli • 
1 6432 • 11 Hızır ei. oğlu Ali Kemal • 
1 rl403 D Hüseyin oğlu Ali Ça\'\q • 
1 6427 » Ali oğlu Abdi ı 
1 6473 » Savruk oğlu Halil • 
1 6474 Uzundere K. Seyfi oğlu Murat • 
1 6475 • Hilseyln oğlu Yusuf 11 

l 6476 • K. Süleyman oğlu Cafer ı 
1 6478 ,, Murat o,ğlu Hüseyin • 
l r,471 • Abbas oğlu Ali 11 

1 6479 ı A ır oğlu İbrahim • 
1 6495 ı İbrahim oi!lu A hmet • 
1 6490 İbrahim o lu Hüseyin • 
l 6482 • Cafer oğlu Scytn • 
1 6494 • Halil oğlu Ali • 
1 6405 :Aşalı Mah. Sıgacıklı Hüseyin • 
1 6490 Yukarı Mnh. Arap Ali oğlu Kara Mehmet • 
1 6482 • Mah. Aziz oğ]u Demirci Tevfik • 
1 6494 • Mah. Ceviz oğlu Ömer • 
1 6304 1 Mah. Ali o~lu damR Mustafa • 
1 6303 :Aşağı Mah. Tirelilerin SUleyman • 
1 6302 • Mah. Ahmet oğlu HUseyi.n • 
1 6498 Orta Mah. Bakkal icımail oğlu AB • 
1 6497 Yukan Mah. Kahveci Nuri • 
1 3939 • Mah. Kalaycı Mehmet • 
1 6500 Ortll Mah. Gönaylı Osman • 
1 6301 11 Mah. KA.hvecl Veli • 
1 6310 Aşağı Mah. Malak Siileyman otlu Veli • 
1 63U Muhacir Receo oğlu Veli • 
1 6312 Bağlar arasında Giritli Mustafa ,. 
1 6313 Aşa~ maha . .Kınk damadı Mehmet • 
1 6314 Yukarı mnh. Avrupalının Hasan • 
1 6320 • mah. Bafralı kUçük Ali • 
1 6318 • Kilizmanlı Kanber oğlu ömer • 
1 6315 OrU mah. Bekir Çavuş • 
1 6316 Yukan mah. Aydınlı Ali o~lu İbrahim • 
l 6317 .Mağı Mnh. Kopuk oğlu Adil ı 
l 6548 Yukan Mah. Hasan o~lu Halil Çiğli 
1 6542 Aşağı mah. Ragıp oğlu A. Hamdi • 
1 6556 Yukan Mah. Osman o~lu Emin • 
l 6541 Aşagı Mah. Bardakcı Bekir oğlu Ali • 
ı 6550 • Mah. Salih oğlu Ödemişli Ömer • 
1 6547 Yukan Mah. İmam Mehmet • 
1 6506 • Mah. İbrahim oj!lu Mustafa 11 

l 6503 • Mnh. Hafız M. Ali • 
1 6504 Mah. Ali oğlu kör Jföo;:eyin • 
1 6522 lGrll Ahmet oğlu Mustafa • 
1 6507 E ki Halil • 
1 6538 Oc:man oğlu Ahmet 11 

1 6537 Mehmet oclu HUscyin • 
1 6.'-128 Mnsalcı oğlu Ali • 
l 6327 Ahmet C:ıvuş o!:lu Salih • 
1 3589 M1dillici san Mehmet ÇaV1JI • 

J 

42<ı9 

4301 
4302 
4303 
4304 
4308 
4309 
4311 
4312 
4313 
4314 
4315 
4316 
4317 
4318 
4320 
4321 
4323 
4330 
4335 
4337 
4345 
4347 
4349 
4351 
4353 
4354 
4356 
4360 
43~1 

4370 
4371 
4372 
4374 
4375 
4376 
4378 
4380 
4381 
4382 
4388 
4392 
4393 
4394 
4399 
4402 
4403 
4408 
4418 
4420 
4425 
4427 
4428 
4433 
4434 
4436 
4437 
4438 
4440 
4446 
4447 
~448 
4455 
4457 
4458 
4460 
4461 
4466 
4470 
4472 
4473 
4476 
4477 
4478 
4479 
4480 
4481 
4488 
4494 
4498 
4499 
4500 
4506 
4508 
4509 
4510 

1 3590 Marangm: Mehmet Çavuş • 
1 6329 Mu~anm SUleyrnan Balçova 
1 6323 Bakkal Halil • 
l 6330 Mmmlcı onfo Mehmet • 
l 6331 Mirinin Hilseyin • 
1 6329 Midillici Ahme • 
1 63!15 Jlacı Mahmut o~lu Hüseyin • 
1 6353 Koca Osman oğlu Mehmet Tırazlı 
1 6354 Mustafa :11 

l 6352 M. Ali oi!lu Musa .. 
1 6351 Caferin İbrahim > 
2 3650, 3SS1 İbrahim of;lu Süle\'man > 
1 3660 Ali oğlu Süleyma~ ,. 
1 3663 Silleymnn oğlu Mu:'!tafa > 
1 366' AbdUl oğlu Hasan Al1 ,. 
2 4077 Koca Veli oğullarından İbrahim oğlu Hasan • 
1 6344 Çift~ oğullanndnn Durmuş oğ. Memiş • 
l 6342 Kerim olhılların<lan Halil oğ. Durmu$ Ali • 
1 6343 Mehmet oğullarından VeU oğlu M. Ali • 
1 6346 Çaçaron oğullanndan Ali oğlu M. Ali • 
1 6347 İbrahim oğullarından Hasan w 
1 6341 Koca Mehmet o~lu Ahmet > 
ı . 6339 Çallı Damadı Mustafa -. 
1 6335 Mustafa oğlu Kurt Mehmet Balçova 
1 6336 Yukan mahalleden Sinanlı Ali • 
1 6337 • • Bahriyeli Ahmet > 
ı 6454 Halim oıtlu Hlki Narlıdere 
1 6451 Sadık oğlu Hızır ,. 
ı 6466 Yukan mahal. Hüseyin oAlu Remzi Balçova 
ı 6'S5 Yukarı M. Cemal ojlu Mustafa Cemal • 

İzmir VaJUıtinclen : 
3530 sayılı Beden terbiyesi kanununun 4 üncü ve nizamnamenin 9 uncu mad

deleri mucibince 1942 yılında 18 yaıına ı;:iren 1924 doğumlu mektep harici 
gençler beden terbiyesi mükellefiyetine baılamak Uı:ere 5/1/1942 pazarteai 
gününden itibaren bir hafta zarfında ikamet ettikleri mıntakanın gençlik ku
lübüne: nüfua cüzdanlan ve ikiıer adet vesika fotoğraflarile beraber müraca
atla kayıtlannı yaptıracaklar ve ellerine birer mükellefiyet cüzdanı alacaklal'-
dır. ' 

Muayyen müddeti içinde bu davete icabetle kayıtlannı yaptımıyanlar v. 
yanlannda mükellefiyet yaşında gençler çalı:,tınp, bu gençlerin kayıt muam~ 
lesini intaç ettirmiyenler hakkında Tilrk ceza kanununun 526 ncı :naddesi mu-
cibince kanuni takibat yapılacağı ilan olunur. 4 5 29 (22) 

~===o=eıc~ 

lstan bul Aınerikan 
Kollejinden : 
lıtanbul Amerikım Kollejl erkek ve kız kıSJmlan. erkek kıımı Bebek. 

Kaz kısmı AmavıJtl-.öy, kıt ıomester tatili resmi mekteplerde olduğu gıbi 
6 kanunusani 947. ~r,c"llbe sabahı bitecek ve o gün derslere devam edi-
lecektir. 1-2 (25) 

Istaı•hul Beledivesinden: 
Taksimdeki mezarlık: arsala

rının satış ilanı 
Panpltı mahallesinin Sehit Muhtar ao1'amnda beledlve malı eski mezarlık 

arua. tanzim edilmit olan imar plinına sı:öre bloklara taksim olunarak olbap
taki .. rtlan v~Ue binalar inşa edilmek üzere kapalı zarf uaulile arttınnava 
konulmuııtur. Cem•an Q parçadan ibaret olan hu bloklarda 1 numaralı bloku 
teşkil =<l~n kısmın 2 oanel numaralı ve 875 metre murabbaı sahalı kıımı aatl98 
çılcanlmıştır. Beher metninin muhammen ıatıt bedeli 150 lira ve ilk teminat 
miktan 7~12 lira 50 lturuttur .. ihale 9/1/942 cuma rinll saat IS te lstanbul 
beledıyeıri daimt encümeni odaaında yapılacalcbr. Buna ait şartname proic. 
vcsair evrak 6 lira 56 ku"" mukabilinde hesap itleri müdürlüR-ünden alınacak
tır. Seraitl öğrenmek iateyenler her RÜn belediye imar müdürlüR;ünden ma· 
lumat alabilirler. 

. T aliplerın ilk teminat mak'buı:u veya mektuplan. imzalı .. rtname proie ve
aaıre ve tartname mucibince ibrazı lizım srclen dlicr vesaik ile 2'490 numaralı 
kanunun tarifab c;evreıinde hazarlayacaltlan teklif mektuplannı ihale aünU sa· 
at 14 e kadar A1mı encümene vermeleri lbundır. c 11363> 

26 28 2 5 SS71 (2670) . 

------~----------------------~------------·-------~~--
İzmir Gümrükleri Başmüdürlüğünden : 

Clnal Kilo Balya Ura K. 

Pamuk l:ıalılı: aiı 74S 8 2956 52 
Yukanda cinai gösterilen sahipsiz ewa ile R\imrük levazım ve .atı. •ervt..l 

ilan tahtasında yanlı eşyalar 12/1 /942 ırünü saat IS te aleni miizavede ile 
satılacııiından talip olanlann kıymetlerinin % 7 ,5 nisbetinde 'PeV akcelerinl 
ayni IZ'Ün saat 12 ye kadar bas müdürlük veznesine yatınnalan yattnnavanl,.. 
rın müzayedeye iştirak ettirilmeyecekleri ilan olunur. 27 5 5575 (2674) 

T. C. Ziraat Banlıosı i zmir Şubesinden : 
Ataturk caddesindeki emtia depomuzda mevcut yedi adet eskı kmk yazıh.,. 

ne ile ikı adet eski soba bir adet bava gazı aaatı ve iki adet kopya makine.& 
müzayede ile aaulacaktır. Taliplerin 15 kanun sani 1942 tarihine müsadif pdıt 
,embe günü saat 15 le mezkur depoya cdmelerl. 30 (26) . ------------·------
Sıra Hisse 
No. adet 

Makbuz 
No. 

4511 
4512 
4513 
4514 
4515 
4518 
4517 
4519 
4520 
4521 
4522 
4527 
4529 
4530 
4532 
4533 
4534 
4535 
4536 
4537 
4538 
4539 
4540 
4541 
4705 
4706 
4707 
4708 
4740 
4741 
4742 
4743 
4744 
4745 
4746 
4747 
4748 
4749 
4750 
5045 
5046 
5052 
5082 
5083 
5084 
5085 
5086 
5087 
5088 
5089 
5090 
5091 
5092 
5093 
5094 
5095 
5096 
5097 
5098 
5099 
5101 

1 6456 
1 6458 
1 6460 
1 6461 
1 6465 
1 6478 
1 6467 
1 6487 
1 6463 
1 6457 
1 646-i 
l 6357 
1 6512 
1 6514 
2 2911 
1 6515 
1 6514 
1 6517 
1 6520 
1 6513 
1 6510 
1 6509 
1 6508 
1 6511 
1 1908 
1 1901 
1 1905 
1 1915 
1 1902 
1 1903 
l 1904 
1 1906 
1 1907 
1 1908 
1 1910 
l 1911 
l 1912 
l 1913 
1 1914 
l 902. 903, 'IO'l 
l 904, 905. 708 
l 900. 919, 710 
1 2906 
1 2907 
l 2908 
1 2909 
1 2910 
1 
ı 
.1 ?9J.3 
~ ~914 
1 2915 
1 2916 
l 2911 
1 2918 
1 2919 
l 2920 
l 2921 
1 2922 
1 2923 
1 2925 

tslm ve Ad.rest 

-------
• Nail oğlu Tebur Feyzı • 
• Mansur Z. Ali oğlu Ali • 
• AU oğlu Süleyman • 
• Çolak oğlu Ali ı 
• H. İbrahim oğlu Ali Riza ı 
• Ma. Mustafa oğ. Hamza Ali Narlıdere 

Yukan Mah. Hüseyin oğlu Hasan Fehmi • 
" Mah. Sadran oğlu Mustafa • 
• Mah. Feyzi ef. o. Hüseyin Niyazi • 
• • Mılh. Sadık ef. O. l<A.ı:ım • 
• Mah. HUseyin ef. eşi Elif • 

İbrahim ef. oğlu NllSUb Tırazh 
Praşkaviç H. Mustafa Boşnak Çıjl 
Bıraçkoviç Hüseyin SUleyman • 

Barloviç Osman oğlu Mehmet • 
Biraskovic; H. Mustafa oğlu Yusuf • 

Ridvan B!koviç All oğlu Ömer • 
Çovoviç Şakir oğlu SUleYllWl • 
Biyoviç Halil oğlu Yusuf • 

Biraçkoviç Mehmet oğlu Mehmet • 
Saladoviç Mehmet oğlu Mehmet ı 

İsmail oğlu Salih • 
Biyoviç oğullarından İbrahim oğ. Mehmet • 
Çavov:ç Hasan o ·ıu Hakkı • 
Ynsuflu K. Çırak oğlu H. HUsnQ Bayında 

"ıplak K Muhtar Ali Çavuş • 
" Kınk o~ lu Hacı Mahmut • 

imnm o~lu Tahir • 
» Knlfa o lu Halil • 
• Ya cı o lu Hüseyın 'il 

• KUlHiceli Mehmet All • 
• MendegUmeli Hüseyin • 
• Kücük Mustafa • 
• Çalık oğlu Me-hmet • 
» Hacı Hasan oğlu Ali • 
• Koca Hilsevin oğlu Mehmet • 

Çıplak K. Paşa Hüseyin Bayındlr 
• Onbaşı oğlu Mehmet • 
• Küf". Alı • 

Fırınlı K.. Devccl S!vaslı Mustafa • 
• Deli Hasan oğlu Hüseyin • 
• Kalfa oğ. Ahmet torunu Süleyman • 

Falab K Hafız oğulla. Mehmet o. İsmail • 
• Ayan o lu Bekir • 
11 Hacı Yayık oglu Yetiın İbrahim • 
• Ramazan Z. Ahmet Tahir > 
• Yilzbaşı Z. H. Kamil • 
• H. Abdullah Z. Ahmet > 
• Serin Veli oglu SU1eyman ı. 
• Kilçilk Hacı oğlu M. Ahmet • 
• Kulak Hafız torunu Hüseyin • 
• Kayserli M. Turan • 
• H. Osman oğlu H. Ali 111 

• H. Osman oğlu H. Mehmet • ı 
• H. Ahmet oğlu H . İbrahim .a 
• Bayram Musa oğlu Musa • 
ı Müezzin M. İbrahim o. M Durm\11 • 
.a Çolak Bek'r damadı Mehmet > 
• Ramazan bey Z. A. Tahir ı 
.a Deveci H. M. Ali oğ. Mustaf • 
• Hüseyin Çavuş oğlu Ali • 

- SONU YARIN -



• 

Devam eden miJcacle/e 
---·---

Atlantik •• muca· 

zıa -Ati ant i telıi •on 
laarbın tol•ilatı ---·---

Müttefiklerin 
kararları 

• 
Japonlara g6re Uzalı 

Jofada oaz.iyet 
---·---

cm: w:w es 

delesinin kazan
ma ihtimalleri 

"Hür m111:1i1t adaletı Filipinde Ame· Bazı zaruretler kaqımncla 
b ve tayyare hü- muhafaza için hılınca rikalılann yok 
Alman den1zal-

nelerdir? Cl mlan iki 2ün sar:!_._':'!!_1r,, ediln..esi yakın Bir kararla yolcu trenle-
Atlantlk -:.dan maha· devFm etti ~~~~~~ll~A~~~~~ı~::.1 divo.rfar ri yeniden azaltıldı 
NbeSlnl de havacaJıim -•- 1 
ıca,,,anması mukadder- ccJOn 11aplll'lalı ingııız TIR DEN llYO~ ı.ıaponlGPa gö•e lfanllJG• . •• 

Atlanftkte demokrasilerle mihverciler lıafUeslndea yalıaz cc2n -·-- mn flgali Flllplnlepe Bagtind• ltllaaHn tatbik edUecels 78DI .......... 
aTasında bacılayan müc:ıdele bir tarafın flearel gemisi llattı Vaşıngton, 4 (A.A) - 26 Milletin im- ' lıülnı olınalı d~ Ankara. 4 (A.A) - Haber aldıiJmıu kacaktır. lstmıbula ftnf '1.43 iedlr. 
harp ~mesi ve bilhassa havalardaki "" •· " zal:ıdıklan tarihi vesika hakkında Ame-

1 
• • ıöre hAsı1 olan bazı saruretJer dolayı- 1 _ Ankara • Zcmp]ıdak • 

• sayı noksanını telifi etme~ maksadiyle Londra, 4 (A.A) - 30 dan fnz.la ti· 'Tikan Hariciye Nezareti mahfillerinde Tokyo, 4 (A.A) - Umumi karargah siyle l'1etme BUnlerl evvelce tahdit eclll- Her pazartesi ba, • 
• Amnikadan lnli]tere adalarına müm- caret gc!mİsini ihtiva eden büyük bir deı\iliyor ki: Bu 26 millet, kıtada yaşı- basın dairesi müdil.rll albay Şira apjı- m.i.ş olan btarliro iJAveten dijer bir Ja.. eumaı1eal 8'ııleri cm~..: 
ktbı mertebe kısa zamanda ve fazla ıııik- kal:IJe AtJ~tikten İngiltereye g~~ de yan hür i~arın ezici ekseriyetini tcı§- d8ki ~atta bul~~~ : mm katarlann aeferlerln!n de azaltılma- Zonsu1daktan birer tren blkecoekUr. 
darda muhtelif Japıda ve çapta tayyare- nasında düşman tayyare ve denizal~ıla- kil ~tme~~ırler. Bunlann kararlan - Manillanın işgali Fllipinlere bAJdm sma Devlet Dem.iryollan umum mildUr- Harebt uatleri Anbra 
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ıer getirilebilm-1, diler tarafın da bu r~ taarnızuna uğramıştır. Kafileyi 't.Utun h~r ınsanlıiın .&zula~ temsil olmak demektir. Aıicak düeman kuwet- liljilnce karar verilmiştir. 5/11942 sU- dak l'1 ı...-ı-. 
nakliyab ak.satmak ve lngiJtereyi kendi teşkil eden vapurlann yüzde doksan- etmektcdır. Hur hıs8nlık hürriyet ·ye leri henüz yok edilmem!ştir. Bu kuv- nünden itibaren işletme l6nleri dellşti- ~· +_._ 
kuvvetleriyle b1f bap bırakarak her ta dan faz.lası geçıneğe muvaffak olmuşlar- :~alet dcva:ını b~uh:~~ iç~cab~~~ vetler Manillanın milstahkem koyuna rilen ve azaltılan yolcu btar1-rmm !r_ Ankara• IZIDD' ~smeheM,) 
raftan Mihvere nazaran daha zayıf bir dır. Himaye vazifesini gören ve son za- ınca a ecep;ını g rm~""· sığınmışlardır. Japonlar şündi bu tevn- sUnJerinl g&terir c:etveDer .tJdacllr : a..- paartesl, ~um. cuma 'ft 119-
altflde blmMJnı temin edecek vaziyette mantarda Amerikadan alınmış olan tor- Barbarlık kuvvetleri galebe çal8nuya- ye karşı taarruza geqmişlerdir. 

1 
u .... .1 .. --- Sa ı Jrende.. ar BUnleri bı1ahkh birer tren blke-

hareket etmnl teklinde devam edip dur- pidolartİan Stanley torpido muhribinin caklardır. Askert üstUnlüğümUz sayesinde bu - AMl,J-.......- • ~ • d eübr. Hareket Anbradan 15.20 c1e, ı.. 
maktadır, Bu didinmeye. Atlantik mey- maalesef batınldığını b:ldirmekle mUte- ALMANLAR DAHA v AZİYET yok etme işi de UZ\Dl silrmiyecektir. nm.Pmrtesl, sah, ~bl '\"9 eumarte- mlrda 8.25 tedlr. 
dan muhare&al adı verilmem, Alman- esslrlz. Bu kafileye amiral Friç Moris ALMADll.AR BİR KALE BOMBARDIMAN lll g(lnlerl Haydarpaşadan SPt l.'i te ha- 1 :- Ankara • İzmir (Algncwk) 
knn ve tnaıliderln harp vuıtalarmdan kumanda etmekte idi .• DU.'JIY>anın taar- EDİLİYOR... reket eden tren ertesi sUnleri saat 10 da RmJaıt sOnleri ..-uWL ı:.m481D?-t 
lmılariyle denizlerde devamlı bir mU- ruzu l'I ilkkinunda 'ba$1amıştır.. Ayni Berl!n, 4 (A.A) - Yarı resmi bir Tokyo, 4 (A.A) - Kuvveılerimts Ko- Anbradan her iki istikamette kaJka. euma "J9 paanbr. s..tJer ~ Aolrua. 
eadele l8hası 'bulmu, oldukJarmı ~k- günde ilk dtışman denizaltısı batırıhm.t- kaynaktan blldir:iliyor : Matbuat daire- re,gido kalesini bombudunan c~=,orlar. aktır $anupma p1if 11..fO ta 1dende- 15.20, Alsancaktan tmt ..- pa..mr .. 
P bah edebilmektedir. Oa1ed .an--- , si reiai orta el~ doktor Smit, Vaşing- Amerikan kıtalarma alır kayıplar ftll- • e _ Ankara • Balıkesir : 

Atlantik meydan muharebesine lh"m1f br. g.a en aoma u~ıaq tayyareıeri- ton beyannamesine lcal'Şl • et almak dirilmı.tir runa 18.33 tıedlr. Her -.unba. cw. ~ 
bulunan slllhlann ~itleri muhteliftir. nln taarruzları pUakUrtülmU$tilr. Ertesi hususunda henüz kenru::1' salAhlyet Tokyo." "4 (A.A) - Domel ajaMS pazar" 1)Um'teSI sOnlerl LbDdenm- Her paartell. peqembe, eummh• 
BeDi bq1ı mUcade1enin df'Dizaltı pmi- giln6 denizaltılann hQcumu devam et- verilmed'iini söylemiştir FUipinlerdeld blr &atea bildiriyorı Ma-, dan uat 8.2 de, Samsundan ise 7.30 da gOnleri .Anbradm .at 20.25 te. s.ı.. 
lerlyle tanartler arasında cereyan et- mişt!r. Himaye gemilerimiz karsı hücu- · ... ~. _ alllaya giren Japon ku.vetler tehrln p-lkalkan tren mesl ıUnlt!ri ... t 20.25 te keelrden l8e 10 da 1w1abklı '*- ._ 
mekte bulundulu 18ze Ç81'P\YOr. F.sasen ma ~k su bombalariy1e bir deni- .. mal batmnda dUtmaıu kovalamaktadll'. Ankaradan Baydarpapya hareket ede- blk....ırtır. 
lturada harbin kazanma şansını, denizal- zaltıyı daha su Uatilne çıkmaia mecbur 17' 1 • t d Düşman Balanpstonda kaçıyor. 1 oektlr. 'I - Baydarpap - Konya • DJ;Jartı. 
ti nra tayyarelerden birinin daha bol etmlıler ve batırmışlardır. 'Ü'çOncU bir üU 2BrlS 8li e• Şanghay, 4 (A.A) - Japon criv.lanl 2 - Haydarpaşa • l'.nmum. Diyar- kir; 
mlkdarda lnı11anılmumda arayabillriz. denizaltı da himaye ıemilerinden Stork karargllunm tebllih Ş.npanın ltlrall balar : Her paartı-.1, _.,....ı.. cuma 'ft plııt * tarafından batırılmıştır. • • ı• "' b•• •• k Çunaklngln bOtUn Gmltlerlnl eup d6- Puartesi. Çarşamba. Cmna w Pazar ..,. gUnlert .Raydm,ıı ... dan mat 12 de 

Mihver makamlannm daha ilk gün- Taaqı.ıza iştirak eden düşman tayya- DIZCl ·~e uyu tGnnOttUr. Burada 144 •• 145 ... 148 IUnleri Haydarpqadan saat 20.25 ıe kalhı:ı tren et1esi ıtınleri Konvadan ... 
den bert açık denizlerde. muha?ebelere relerinden ildsl dil.$Urt11milş, bir!si de • • nel Çunskına t6meDled ı.m ...... wira- b1kan tren ertesi sUnJeri aat 15 te An- at 14 te ve frteal sUnler de 2.30 da AD-
lftlrak ettirdlkleri tek 8iWı denizaltı ıe- alır hasara ufratılmıştır. Bundan sonra hır ehemmi vet bJımttır. bnclan !!rzmum w Dipr1:ıüır 1atlka- mdllD '" 20.41 te llaJatpda ...... 
mllerldir, diyebillrlz. Bu smıf muharebe düşman hUcumlanp devam etmle ve .7 e metlerinde hareket edecek ve Erzuruma edeeektlr. 
ftlltuma tayyuecllill bir az da yardım- Envesti muavin fJemlsi torpillenerek • B Biti__._ ..... -11z lata mt 8 de, Diyarbakıra mt e da vara- Buna lml1l Dlyarbalmdan yine pal8JW 
• mahiyette vennektedlrler. Bayle ol- ba dtuzdan faz) -'--' ihtiva verıvor ~ ...... ...... . mm eu.untıa. Cumartesi ... Pazar tesl, ~-cuma ... CUIDlll'tem ıun-
makla beraber, yakın denizlerde ve Man• tmı~. a 15çaua.:r.. . laft ~· ~-· gUnlerl hem Diyarbalmdan., hem J:rm- ı...ı ..ı 22.JO da blbn tra erteli IOD-
llhlllertne ,.km mmtakalarda, bu iki eden kafileden yalnız iki gemi bybe- -•--- ' rumdan hareket eden trenler Ankara-ileri 9.30 da~ ft cımm erteli 
lillhm yerlerini deıt~tirerek tayyareci- dilmlıt1r. Teni deniz .a.••-- Berlln, 4 (AA) - Alman nd,om-'dan cuma, pazar paartest w ~ba günleri de iki beşte. Ad•naden UM ta 
lllbı daha senit ölçUde bir rol oynadığı Alman teblili topyek<Uı 37 bin tonl- tezg ........ ve nun bildirdiline göre nhrerln muhafıa gUnleri mt ıs.20 de Haydarpaşaya kal- ı.e Konyaden hareket edewklfr. 
"denizaltı aemllerlnin yardımcı1ı1ı: ta- lAto hacmhıde sekiz ticaret gemisinin luJ'k lemi 7apdacaL kıtalarmı takviye 1c:in dünden itibaren ~~~~"""..._~-y..~,. -.:-....c;~><::ı""'->'~:.:><:~..c;;:ı.~ı:;:::.c;:.ı 
nfmı ihtiyar ettikleri göriilUr. batınldıl'tm, df~er ik! geminin hasara ı&ıUllü kaydına ~- Bu mu- ı b "' d • dd ti• 

Atlantilf apcak deniz kafilelerine ~ar- utratıldıinu bildirmektedir ki. bu ra- Londra, 4 (A.A) - Bul~ lıtikUme- hafız kıtaJarmda eaı.caJdarm milddetl ne olu a ço 'J' Q) e 1 
p yapılacak en emin taarruz tablyesı ve bmluda yüzde altı yttmen fazla m\l· ti deniz tezglhlanndaki faaliyeti arttır-! askerlik umanlanndan mahsup edile- .D ~ 
az zayiat nrme çareleri de bundan da- baJ6ga ftrdır ~- Varna ve Burgaz tezgAhları bU- cektfr. 
ha başka tUrlU tedbirler almald11 ha-:1la- • -· yUtUlmil$tür. Bulgar hüktimeti Tuna ____ ,.. b• k f t 
ann delfştil'ffek dellldtr üzerinde yeni teqlhlar kurmap ve 120 ır ar ve ır ına var 

Atlantik meydan "'muharebesin n l q. , .. imde bir j.-ti- ~ ı:n.:~~de. kırk gemi yap- Yu2oslavyada 
Jadıll ilk tonJer aırumda cerek Mlhver ... '° "laf§• y., .. ~... ------ - - --

eeflerinfn •öv!Pô
1
ti VP gerek İngiliz bq- elaAket nı:=:J!.· U!!1n!:.~ıa~x.:ı mücadele sü- Serseri .... ma711 lrayabldan Pll'PIP ........... 

'ftldli B. :=:r.; .. ·ıı •e.vıı ettitl gibi Alınan ma ve j İnebohı. 4 (A.A) -Kar aramz dnam ediyor. c;ok ~etli fJrtma yOdndea 
t.ahrlyesl d .. :t yUzom fazla denizaltıya Diz.de Jşliyeceklerdir. -L-

1
_...._ 

.. ıtk,,. baltada en az dört ıeml yaı>a- mes'ullerı· • r\.. p 2idiyor ı:::;r.:~:=ıe;~1r--; e= ~~ 
eübbDiyette88rillUyordu.BUyUkBrt- B ı· " b• ~~ 
tayah tayyarecller tarafından denmh • ~r ıne oore 1r ay- • . Al l. A Ld d • ~zaL ıarL 1.-a;rbı o• im surette bombardıman Pdilmesi neti- ~ TIRO ve K enrz e v IC IC 11U .. 

..mde buıJumm yüzde OtuzUDU kay• llal'p ve lelftet lftesala lı k Jogiliz kn vbı .... Almanlar, ..... Bel• ID--.&. J imi Sahlfe4e) k ' e 
19ec1en Almaftya tezglhlannm daha bazı .t d b.aa.•a-e11-• ... -t ,........-... JngiliZ goz~te erı 
1ebepler dolayıslyle de yüzde yirmi kay- lerlnln ntabakeıneslne -·•·-~ 11'8 llAiiiii ___._. Bunların bini Almandır. Muharebe sa-
Wtınt, buluma da yine haftada iki tane benıea baflaaaauyor.. Berlin. 4 (A.A) - Alman bat Is. •e tedip De meşpL halannın temizlenmesine devam edil- • 
4lenbaJtı ıemlalııi denize indirecek bir mendtanlıiının teblili: mektedir. Man· •ı D du·· il 
bhlliyette bulunduğunu kabul etmek Vişi, 4 (A.A) - Nazırlar meclb1 lnalllz donanmaaı ilk klnu:..da •in Sofya 4 (A.A) - General Nediq ,,. Agedabyada topçumuz ve bava kuv- l!i 8DI .... 
tedbirli 'bir hareket olur. Bu denizaltı la- Amiral Darlanın riyasetinde toplanmıt- kayıplara uirablm1ttır. Hava kuvvetle- Alman kuvvetleri lal ~ırp çete1erlııe vetlerlmiz faaliyette bwunmuşlardır. ~lr .. •• h • 
l'ID tonilltolan çok az, mürettebatı mah- br 'DA-• kil ·nı Se Pi Mi rimiz ve denizalblanmız tarafından üç karşı harekete devam ediyorlar. çok ehemmiyetli hedeflere taarruz edil- m€ Si mu ım, 
t1ut ve hareket aıalannm mUsaltlill kar- ' ~ye muav: '. n yer ve - kruvazör. bir tayyare gemisi. bir da- Yugoslavyanın eski Sofya ata.şemlllte- ml§tlr. Akıncı kuvvetlerimiz bir cephe-
pamda taşıdıklan torpito ve kovanı bir kelon adalan hAdi.sem hakkında beya- trover 3 hücum botu, blr top çeker ba- rl albay Miha!loflcin lırunnay yeri olan d~ taamızlanna Jevam ederek dll§manı f bk&t 
tlmedlr. F.suen on beş kişilik mUrette- natta bulunmuştur. Meclis hUldlmetia bnlm~ır. Ayni müddet zarfında 6 kru- Banya ~ -1 eelilmiştir. Buraya hırpalamaktadırlar. •M 
IMdla ve 250 ton11Atoluk bir hacimle da- hattı hareketini tasvip etmiştir. nzör, Gç destroyer. dört hücum botu. ..ı .. n..:ııuw -L.ı...1-ıa evlerin bUYilk Bir muharebeci! 09 dUpnan tankı tah- -·-u aenif 6l~de sl11hlanmalanna da im- _ _._,_, . --L bi 1 i lkl d nlzal -L- ha- ... .u .. u.aaa zaman ~ rtp edilmif. bir dilerl Alevler içinde ~ T -.ı- ' ( A .. ) G--.......... , ... __ .f!L 
LA- k ..n.ıdi "" )eri d ki 39 mili- Adliye nazırı B.u-~ Riyon IDIUJ'" r mayn «em 11 

' e b _.. kısmı tahrip edilmiş bir halde bulun- "'iJ-ı.+ı.. a-"'llra bir muharebed• iki ~ ~ - -.er ___.. 
- 10 an.. r. uzer n e kemesi . istifam üzerine ı. • ...,. aara uiTabllftlfbr -ı.ı.+- -" • .. ~~· """"'l 1anm ~ ehemmiyeti lt!nl 
metrelik bir tap her hangi bir ticaret ge- reisinin -r ve lnsriUz lAte g;mflerfrıe kal"fl yapılan muştur. Ban~a Baçka balkı a,,_-~ düşman tankı, ~ir ~aç taşı~ anbuı tab- edi orlar. fakat uzak '8l'ktakl hesin_.. 
misini hasara ulratmata kAfi gelir. ıneilQbiyet mesullerl davasının başlama savaıpta top yek6n 25 7200 ton hacmin- ıdırap çekmişlerdir. rip edilmiş ve hır mıkdar esır alınınıştır. 

1 
! Lib adaki İnıWa ileri hareketi 

98 Bu vazi)'et karşıaında Atlantik gemi tarihinin hlssedilir derecede geclkmiye- de 74 diipnan ticaret gemial babnbmt- MtHAlLOVtÇ !NGtLtZ HAVA HOCUMLAR! ;.nn ~ vaffakıyetlerle ~ 
bfilelerlnl deniz harp gemilerinin refa- -M-ı 86 ıe-: ... ır GENERAL OLDU · ı Kahire, 4 (A.A) - Baft kuvvetleri usy mu .1ı.ıw.1 
bt;bıe vererek emniyetlerini temin et-~ Y ........, .. • br. brarglhmm tebllll: A-.cılanmız cllln rarak mUtal&a edilmesi ilzam 191 ~ 
mek iti hiç te fena giSrtılmUyordu. Fakat ~•...- • Londra. 4 (A.A) - Sırblstanda Geril- Agadebya Uzerlnde blrlblrinl takip eden ~o_r~_1_ Amerikan fa. 
lllbver denizaltılannın devriye tayyue- S t' L h t S il A L •ı ıa muharebeal ;raparak Sırp mukaveme- taamız teşebbUs1erlnde bulunmuşlar- .&UMr ....--. söre 'ft 
nlerlnln yardımcılığı sayesinde çpk OV )'e ıer e r• ona la il mer llCO )'Q gı • tln1 idare eden Mihailoviçin riltbuinl dır. Bir mikdar Messerşmlt yUz dokuza lillz fllolarmm uzak '8l'kta cesaret ,,. 
.-'Warclan haber aldıklan kafileleri kar- borç veri "Oflar meJı nı ..,etinde mi? Yuıoalav Kralı Piyer Generalllle Jilk· rutıanmış ve muharebe neticesi& kal-~ büyük taltdirlere 1'-
lllamakta mUşkUlAta uğramadıkJan ve T T aeltml§~ Kral rad odak! beyanatında mıştır. Harp sahaslnın timalinde diğer yıktır. Flliplnlerde ~ bll'9 
lnı kafilelerin Amerika sahillerinden -•- -•- l:;Utün Y~goslavL.n )'General Mihailoviç Messerşmit 109 grubiyle brşılqan hava ~dört. bet nisbetinde faik bir dUfo 
BU,Uk Brttanya adL"ına kadar olan se- Mos'kova, 4 (A.A) _ Tas Ajansı bil- Va.ington, 4 _1 A.A) _ DUn - .. tecı. etrafmda toplanmağa dlvet etmiftir. kuvvetlerimiz bir mikdar dUpn.an tay- mania ~-..a-..:ııı ı.1n..-yirlerl sırumda yllzde on gibi oldukça - "' -- e yaresinl tahrip etm1'ler w kendileri hiç Hollanda Hln~stam """'" te.aua.,.:r• 
kabarık zayiat vermeleri ve bugün için diriyor: So'ryet topraklarında bulunan ler toplantısında B. Ruzveltten. B. Sta- kayıp vermemişlerdir. Tayyarelerimiz maruz 'bulunmaktadır. Şimalt Malezy .. 
bile vermekte devam etmeleri pek te Pol_onyalılara yardım etmek üzere Sov- linin Amerika birleşik devletlerini ziya- llBR•KLJ ŞEYLER Sime ve Agebla armnda bir düşman da durum istikrar bulmıq gibidir. Bura-
bota gidecek bir vaziyet olmasa gerek- tle.r B. li bük ~ ukliye kolU114 ~ ederek bir- ~k • da İqilizlerin bet misli kuvveu. 
tir. Buna karşı bir tedbir almak ve za- ye ır .ği Umeti tarafından Po- ret edeceti hakkındaki haberi teyit edip • • • • • • •.., • • • • • • • 1&mıç ve nakliye otomoblllerinl tahrip olan Japonlar ~galar halinde ilerleme-
Jiafı Amerikan ve tn~liz bahriye tez- lonya cUmhuriyeU hUkllmetine yapıla- etmiyeceği sorulmuştur. Cilmhurreisi fU B-WMIN9ı~ nlıl._ etmişlerdir. ResUlald!kl menderele tam le çalışıyorlar ve mütenuıdiyen biçil!• 
,alhlarıpm gUnlUk huılasından Uç misli m 100 milyon rublelik bir ikraz hak- cevabı vermiştir: 9111.J'_._...,..- 08 pe ,...-. isabet kaydedilmiJtir. rorlar. Japonların asıl hedefi, AmerikaD 
faduı bir durumdan hiç olmusa miba- kında 31.llJı..kiııunda KWb.ifefte bir an- c - Bu haberi pzeteclleıoden ölren· u .. _._1.1

1 
'-1 __ 1 __ harp taları- 2 - 3 Sonklnun pceal buluthı haft- lnglllz kuvvetlerinin birlepesine en;.l 

~ bir seviyeye düşürebilmek çmteferlıil .iapna imza edilmiştir. dim.> 6~.,u:&&aerl. Ulllllllln, vası. da Trablus Ozerlne ;yapılan bir akında olmaktır. 
m-amak icap etmekte idl nı, eehlrlerl dflşnandm korumü lc:ln atılan bombalardall telsiz ~oniyle -------------

Denlzalb gemilerini ve billuwa bay- bunları bullDlduklan ~e gön renk• Kanada arumda iki 1&at devam eden • 
Je çok kilçülc çapta olanlannı açık deniz uzun meaaielere kadar garanti edilm.if, düıilnUlmilftür. Bu baaa1a. günGn aiWa- 18'tirmek faydalı bir lclet ohbuştur. Bu bUyUk bir yangın çıkmıştır. F.su nhtım-1 tutmak suretiyle vazifelerini muvaffala-
Jerde aramak. bulmak ve daha doiruw lnsiltere eabilleri de en aiır bombar· lanma 7Ulflllcla oldukça genif 6lçüde hUnerl tmanJarm pek aeç olarak hay- la elektrik untralı bombalanmqtır. ,etle ~. 
pc:eler1 görebilmek pek te kolay d~ dunan tayyarelerile kontrol almı. alın- bir rakam ve batta rekor mahiyetini ala- nıılardan 6lreDdikJeri iddia edilebilir. TorpU tayyarelerimiz 5 bin tonllltoluk Roma, 4 (A.A) - İtalyan tebl!ll : 
dlr. Ancak IS00,2000 metre lrttfaa b- mıtbr. Heyeti umumiyaile emniyeti te- bilir, tıte bu •uretle deniz afilelerine Filhakika bir çok hayvanlar yqadıklan bir dOşınan vapuruna taarruz etmişi~ Agedabya balgeslnde dil.9numm JMY-
dar yUkıelmiı bir ke,if tayyareslnin ra· min eden Atlantik büyük luammın orta- uzun bo7lu küUetlerle tanar ana semi- uhltin nglne bUrOnUrler Meaell '1· dlr. Himaye gemUerinin karşı ateşi y0• zH taarruzlan pU.akUrtlllm0$Wr.. Sc>l
adı urafından dalplı ve çalkanhh ol- aında bugün için takriben 900 kilomet- lerinln verilmainden ziyade nakil ve malm rebeml.-.azdır ""'-~'kar~ zUnden bu taarruzun neticeal teablt edl- lum ve Halfayada muharebeler devd 
mıyan denizlerde yirmi bet metreye ka re senltlliinde ve 1 SOO kilometre uzun• harp YUStalanna yükletecek olaıi bu ayua ""'~ • .,,........ Jemem~ ediyor. Alman hava kunetlerl nnıftl. 
dar •uya dalmış bulunan bir denizaltı luiunda bir mıntaka tehlikeli olarak ufalr. tayyarelere tehlike mıntakalarında de yaşar. Bu suretle kend!slni a0şma- Cuma ~ Napollye bir akm yapıl- fakıyetU taarruzlar y~. 
pmlainin tam denecek bir netlikle g&- kalmqm. Bununla beraber, bu nuntaka devriye 'fazifeainl yapbrmak, ufaklıklan ama ve avına ı~ Fakat karlar mlfbr Tayyare fabrlkasma ve pmendU- Dolu Akdentzde dUşman tayyarelerl
riilmednden iıtifade etmenin doirul• dlflftcla da havadan kontrol itini akeat• dol&yıUyle fazla sayıda tayyareyi bu ite eridikten IOJll'al kiırkU beyaz kalına. ha- fer lstasyonuna bombalar isabet etmlf- 1e bir hava harbmde bir dUşnan tayye-
iunu kabul etmek icap eder. Bunan ~I!' ıpamak ve kurulmuı bulunan emniyeti tahaia etmek tmklaluı elde edilebil• li felaket olur. Bu aebeple de renll mev· tir. :resi d6'UrillnıtıetUr. 
de her kaflenin harp gemileri ara91na idame ettirmek. her ne pahuma oluna cektlr. sime göre delfşh·. MALTADA Trabluaa dU~anm bir bava a1a8I 
bher tayyare ana gemin koyarak . de- ollun mutlak bir lhtiyaçtır. Bu. tayyarenin evsafını da az çok Bir k ha anlard1l ve hqeratta. Maltaya Cuma gUnU dUpnanın yaptı- muvaffakıyetslzlile ~-
vamlı ve 11kı br taral8Ut mıntakaıı ıcin- * standardize edilmiş bir halde görebil- . (O rlunduklan yere göre ıı hücumda bir Messerşmlt 109, btr Alınan tayyareleri Maitada tayyare 
d,..n bu kafılenin hart-l:etini temin ede- Atlantik mücadelesini yaparken, ana mekteyiz. Bunlann 90/100 beygir kuv- mevsıme. ve u bili eti vardır Hilkat YUnkers 88 dilşUrUlmUş, diler bir çok meydanlarını v askeri teslslerlni yeni-
bilmek 11kla uygun düşer. Fakat bu va- vatan müdafaa kuvvetlerinden mühim vetinde bir motöril 7 metre kanadı, al- renk deiiştirme ka .Y d .,..:.., .. :. tayyare hasara uğratılml§br. d bo ~ Bir cepham .., 
aiyt"t rek 11kınt11ıd11. Ve donanmayı el- bir k11nu bu ife baibytrak, tehlikenin b etre •. d ~ulu olacaktır Tay· her pyl dUşilnerek vücu R ge .......... .-. BUtUn hareketlere iştirak eden tay- en tah1rt edlhnlstir · 
d•!u h~v.a sil·hlarile birlikte fazla dağıt gelmekte bulunduğu cephelerde zayıf y.:nin !;,1~ uz da 750 kilo kad~.. Jlapfa O"'t9Nl;~fıen.. yarelerimizden yalnız ikisi Ualerine dön- ~rlln. ~ (A.A) ..:_ Alman bat k• 
mek bı m h7uT1u bir neticeye doiru dütmek te ayn~ bir k~rku ve ~bzur 1500 metre irt!fa, saatte SOO kilometre ,,y••- memlştlr. mandanlıiının tebJiii: 
•t!vkl" J,. * tq~ etmektedır. Amerikf ke lnrltbrİ sü~t ve üç buÇU)t sa•t h,vada kalışta Nihayet İzmir de drJLaılı kar g&-dü. Roma, 4 (A.A) - Stefani ajansı Bal'· Şfınali Afrikada devriye faal17eti ol-

H ıb k. b k t 1 ,_. 1abılıller~ı:!nhlkoruntamuını ıu • b~akm:k iki hafif makineli tüfenk lifi gOrillmek- Karla oymyanlar ellerlnlYl 1$1Ddığuu lı1s- dlyamn İngilizler tarafından Jşgali hak- muştur. Agedabyada münferit lnailiS 
a u on ro ve tarama '"91 18)'1 aua ara, yvare ere edir . belki d lar Ha kında "1 tafsilltı veriyor : ta l aklın kalın tır Hava kUVY•I 

daha kolavlıkl başarabilincek bu vazl- fikri de yok değildir. Ancak bugünün t • settıklerl zaman · 8 '8ŞBr • " Umumi hareketler çerçivesi içinde bu 
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a.r7 an itli k ll n llJ bomba ve ~ 
7ettedir. Ger k Amerika ve gerek in- ufak tayyareleri old,ukçş_ büyük t~atll d . "'ftıl Jtarşı vaf kikaten kar hiç ~phes!z elimizin ncak· hrl bekllyen Akibet biliniyordu. 28 ejı~~ n; te 0 a ~ıleidir BinpÔ 
riltere de bu sl"kilde tedbirlere ~atlamı! m~törlerle mücehhezdirler. Bu. tayyare- f:u l sila;ı~ enı:;ı k ::tlidir. ;eu d: lığını aldığı halde, nasıl oluyor dl b1z :n te'1inden beri Bardiya müdafilerı r~ı:ı da\i::ar: meydanı~aki ta'I 
bulunı~or\ar. Ya1"1z.muayyeu bır ~ıııııt Jenn in~aatı çok ma•raf ve uzun mesai .°. aca ana~ u be- elimizin ısındılım. hissediyoruz? UstUn kuvvetlerin baskısına dayanmış- 1 1 Ç ilabetli bombalar abl
deniz ~ızt"r
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de henüz tam bir emnivet ıaatini, hatta fa7Ja ham .madde kullanıl- 01eb~lir ki Atlan~ &~zr ~~va- Halbuki mesele basittir": Karla ayna- tardır. Muharebelerin son safhasında :r~;. B~~';~a limanmdaki bh d6fmaıt 
lurmaıı mu\ ff k olunamamııtır, Her masını icap ettirmektedir. s!nl kazanma şanslı ize Y · dıx..·-·· zaman eliınW: her umaı kın- Uhim + _ _,,._ d : ku etleri kara ha- d 1 rin ta ı..bet bydedlbnllt 
teVden evvel Amf!rikftdan kalkacak ka- Buna rağmen bir Amerikan tayyare larda bol sayı ma meye, aman ver- ~ . m ~ en:z vv e1trey~ e m • •.
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fil".ı·n r Jı Tier yakınından aynlıp yolu- fabrikası. bir 1&at on dakikada hafif miyen bir kontrol ~ bağlı kal- den fazla kan hücum ediyor. oı~m.z. reketlerhıe yardun~ bultinniuşlardtr .. gemi 8811' ha.ara ~un...,..... danJaııo 
nu bir :ı u-ı malc r ha11na seyir hattını çapta bir tayyare in,a edebileceğini he- maktadır. Neticede Atlantik aa~ kara temas edince elimizln Uşily~ Bir çok karşı hUcuınlar yapılmış. mev- Maltadakl lngiliz tayyare m~ ~ 
değ tirert>k b vük B 'tanya adaıııına ka eaplamı,tır. Ağır bombardıman tayya- havacılarm kazanması mukadderdir. hesap ediyor ve hemen oraya daha .w.- zıt muvaffakıyetler kazanılmış. pek çok nna alır e!i!k:bat ya-imlfhr· ~a' 
du uzanmuı temin edilmiftl. Havada re.ı yapan bir lngiliz fabrikasının da bir Yalnız hllva hikimiyetini hasma kap- la kan g~eriyor. Bu sayede de elimiz esir "\re tank alınmıstı. Zaruri ~kilnle lera •• F tayya~e ere Wm kl .. 
mun m .. ldet k 1 b len Uçan kal"lerln meıı 1 eeferberlıği talttirinde haftada al- tırmamala gayret gtistermelidir. UşüyecejiDe b!Wda ısuuyor. Fabt tabil hareketi esnasında Bardiya ve Sonum ler.:..~{t.:.edi1mllm ~r. Büyük la 8 " 

hbn7emi Amerika ..ıuJlerlnden itibaren 1 h yUı ufak av ta:tyar-1 cıkarabilec:eil A. AJDSKAı. bu halin bir badeli varckr. lutalan mühlm dUtman ~ Fa .. ..-. 0 uttur. 


