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SAYISl 2 KURUŞTUR 

2846 

·Pazartesi ' 
---' Abone ,artları : 

Dahilde ydhılı 5 ılra 
Yabancı memleketlere 

8 lira 
lllnlar1n her ,kelime· 

atnden 5 kuru, alınır. 
Ücret peflndir . 

BOnD geçen aayalar 
10 kuruttur 

MOSKO VA- Macar ordıı
f.~ GİDEN su da ilerliyor. 

japoıalar 
SIYA~Iı l~GAL EDECL1'. \11? 

iı.:in şarap imal etmek is
ti~•e-ı her vntandaş 5 )Q 

kıloya kadar her kilo h:ı
şıııa 10 kuruş resmi inhi 
sari ra yalını.ak suretilc 
dilediği yerde şarap imnl 
edebilir. 

Ticaret maksadile 5 JJ 
kilodan fdzla ş.ırap imale 
d~rek satmak is~iyenlerin de 
~ılooikleri miktarda şarap 
ınıal edcbihn leri İ'~iıı ze 
1 • • l \ 
ıı~rıı )Cton yeya malta ta 

şı ılc dö~enrniş duvurlnrı 
sıv· ı ı, a 1 ve uadanalı temiz 
yeı·ler ih:t.ar etmesi lfızım 
dır. 

ller iki halde de yani 
hm·1• • • \, uısı ıı.:in veyahut ı:;atı -
~a arzetmek lizerc şurup 
ırnuı "l 1 . . l 1 . " m e { ıstıyeıı er ıı 
lıısarlar 1·d · .. 

uresıne muruca 
'll ad • "' erek ruhsatname al . 
IHalıdı rlar. 

Biııa talırir 
~?misqonlurı 
l~ı~ BA~LA.\IAK OZEHE
hı\ZJHUKLAH ·u~ı\ 

EHhoR 

t l 
~rilfıyet dahilinde lıiııu 

u ırır · · ış.ne haşlıyacak 
oları kc . 
l~ . Hlllsyonlar hazırlık 

ı ·~rını ıkınal etmek üzere
tl ırler. 

lK?rnisyoıı azalarma ev
Ve kı .. 
- gun ve bu(J'ün husu-

sı ın ı 0 

u ıusf!oo nı üdl"ır·· "' 1 nıaz D u ı ı. 
d· · okuz. Oğuz tarafın 

<lll rııuf·ts. l . hr • ·sa ızahal ve 
' ın~nt verilmiştir. 

t
. 
1
. Komisyon reisleri mııl 

.ı \ahrıı · ı ' ltl \'I mcal·la ı ·· tıii Bel r " • r gu-
el ıyeye hildirecel· 

ve Bel a· ' · e ıyekı de lahr ir işi-
nın b~ışl· l ... .. '. ac ıgını mün . goreu• l·l . asıp 

'"'t: \ erı ınuıtuk vıısılalarla 
c· 11 n hulkıııa ilfın ede e' erdir. 

Yeni Demir 
Yol/atımız 

ı\nkar·ı l' l4 v Vun· '" - '.. uzıgdan 
•l VP 01·· .ı ( llut ı · .ıuan rnn hu· 
laltınııı . it ııa v .ı ıneı kı~mı· 
ara~ık l hı · 0 an denıirvo 
ııışa· t ·ı " Muş ·, u 1 1 e Bingöl ile 
nr.ısırıd ~ ı·· t · lu cı. "ı 11zınet yo 

ınunal· 
tır. Bu ~ns:.ıya çıkarılın ş-
'k. lllŞ•t .. l t l . ı ı ı ' .. a rnıınen 

ıu~uk . 
lltal rnılyon lirava 

olacat· " ki U\r • • ' Ve öniimüzde· 
., ıçınd . 

calctı e ışe l)aşlaııa • r. 

BUYUKYOL 9 Bil'\ ıur ASKEHI 
F ' lH EDiLDİ 

A lmaııiar fa
raf ı n dan iş -

gal edildi 
Rusl rın rücat yclu k~

pc..tılmış 

B(!rlin 3 ı\. A. - .ı\1-

man pişdar kılaları ~mo· 
lı~nskiıı şarkında ~losko 
vaya giden lıiiyiik otomo
bil yoluna varmış \YC bu 
yolu işgal ederek lıurutl' 
mühim bir cep a\'mağa 
muvaffak olmuştuı·. Bu ye 
ııi münakale yolunun zap 
tı saye...o.;iııdJ geri \'ekilen 
düşman teşekkilllcriniıı rü 
c.ıt yolu kapa mış lnıluııu 
yor . Asker .... Vt~ her tiirlii 
malzeme yüklü kamyon 
larda.ı müteşekkil uzun 
auşınaıı kolları Ahıı.:ın 

top\:usunun ateşile imha 
.cdfüııiş, yüzlerce H us a 
keri ötm liştür. Yeni gelen 
Almaıı takviye kuvvetleri 
nin yardımile Hw;lan saıun 
c;.eııber d.ıha ziyade uardl 
ınıştır . Bolşev.klcr lıu çcn 
l.ıcn.ieıı kurtulanı ıyacakiar

uır. 

Nus tebliği 
,\loskova 3 i\. J\: -

l\us telJlıği : 
Alınan tayyare filoları 

dün rikşaııı Moskuvd iize· 
riııe bir akın teşehbüsLiıı · 
de uuluıımuşlardtr. Fakat 
a. cak pek yül\seklcn uı.-~m 
birkaç tayyare şehre ka -
dur gclıncğe muvaffak ol· 
mu~, dafi l>ataryalanmızla 
a vcılurıınız larnfıııdan da
b'llılmışlardır. Evlerde ~ı 
kan yangınlar siirlltle sön 
düriilmiiş, askeri lıedcller
dc Jıiı.:hir hasar olınarmş 

tır. 

Smolensk ve l larkof is 
tikamctleriııdc muharebe 
dün de dcvıcm etmiştir. 
Cephenin heyeliurnurııiye

siııdc mühim hir değişik
lik yoktur. 

5 haf tallk 
Alman za 

yiatı 
HUS KAY~ \KLAHlı.~A 

GÖHE Hl. Bl <.;UK 
MILiON 

Moskova 3 A.J\.
Hus Hariciye Komiser mu 
avini Lozofski gazclccilt..'"' 
re beyanatta bulunarak,. 

Bmlapeşte 3 A. A. -
l\lacnr 'Ajansı hildiririyor: 

l\lacar orduları ileri lın 
mketine devanı etmekte· 
dirlcr. Bütün cephe boyun 
ca riicat etmekle olan 
Hus ordusundan 9 hin ki 
şi <.!sir edilmiştir. 1'.iyefc 
karşı yapılan har~~k:it son 
mulıar~he er neticesinde 
daha bariz bir inkişaf kay 
tleylemiştir, 

Mar:ır kılaları Bug neh
rine vardıkta, sonra a~ke 
ri harekütın ikinci safhası 
bitmiş bulunmaktadır. Bu 
mıııtakadaki muharebeler 
1 >inyestcnlen BuB nehrine 
kadar uzanan sıırp arazi · 
<le c · rcyan ctrııi~tir. Bu · 
rnda ~bcar kıt.alan, Sov 
yol unlusunu vasati bir 
hesapla 3 ) kilometre ge 
riye ntmışlardır. 

Alıııan fırka· 
Lurı rıasıl İm
lıa edilmiş? 

ALM \ \Jl .\lUN DGL\ 
.MOSl\.OV.\ YA GlHL\lE 

LEHl LAZL\llJl FAKAT .. 
Lon<lra. 3 A. A. - 253 

Um:ii Alman fırkasının ug
radığı he:t.iınel hakkında 

Moskuvudaıı yeni malumat 
gelmiştir. 

Bundan başka 137 nci 
Alman p·.yade ve zırhlı 
tiimeninin i.nhası hakkın 
da da halıeı ler gelmiştir. 

Sovyet ordusunun hii· 
külmez. azmi karşısında 
~ark cephesindeki Alman 
ileri hareketi durdurulmuş 
l.ıulunrnaktadır. Alman er 
k:\nılıarhiyesinin harbin 
lıaşlangıcmdiı yaptığı he
saplara göre Alman ordu 
)arının lıugiin nıoskovaya 
girınalcri lüzımdır. Çünkü 
allıncı hafta dün akşam so 
na erıniş:ir. ' on d;;rt giin 

ve gece içinde ı\lrrnmlar 
Hus mukavetiııi kırmak 
i\'iıı ı;ok lıDyük bir gay· 
ret s.ırfetmiş\erse tle bu gay 
retler boşa gitmiştir. ~luha 
rehc meydanı .Alınan ölü· 
tcrile dolıdur. Birı;ok e 
sir ulııımıştır. 

beş haftalık lı:ırp ııetice 
sinde Al:nan 7.ayıatıııın 
hiı· lnıç-uk milyonu ge~·
miş olduğunu b yan el· 
111 iş ve ~imdi ı\ 1 rııanların 
harlıiıı uzun siircceği ka 
naatına varmış oldulı:l.ın 
nı söylemiştişr. 

Londra 4 A.A.- Ho} ter 
ajans( Sing,ipurdan bildiri
yor: Siyamm yaziyeti son 
gi.inlerde vahim bir sııfha 
yn girmiştir. Biiyük •Japon 
kuvvetleri hudutta tnhşide 

tlilnıektedir.Siyarnaı\merilrn 
ve ln~iltcrc larafmdan lıir 
garanti verilmediği takdil' 
<.Je ~iyamm vaziyetinden 
emlişe edilıııektedir.~iyaın 
la lııgiltere aransındaki 
miinn8ebal normaldır. Bu 
rası bir taarı uza uğradığı 
takdirde lngiltcrenin hatlı · 
harnkctiııin ne olacağı m a 
hirn değildir. Bununla 
beraber hu hususta İngiliz) 
Erkamlıarbiycsince te<ll>ir 
le:- alındığı tahmin edil· 
mcktcdir. 

Singapur 4A.A.- Çin 
siyasi m elıafiliniıı lrnnaatı 
ntı göre Japonyanın Siyan~ 
da üsler ehle etmeleri Bir 
manya ve Malezyaya oları 

tehdidi büyütmiycceklir. 
. ~imdi Sovyet Husya bir 
hayal memat mücadelesine 
gll'lşmiş bulunmaktadır. 

Bu yüzden (.;ine pek malı· 
dud miktarda yardmı e· 
de biliyor. 

!>ON UAl\l~A 

Almanlar 
FHANSADA HOYOK BIH 

DlPLU~lı\'l'lK FAı\Ll'l ti:T 
SAHF~UlYUR 

Londra 4 A. A. -
Höylt!r Ajansının diploma 
tik muharriri yazıyor : 

Alman askerleri şark 
ccphes·ı nde ~~arpışırken Al
man diplomatları da garp 
le çok biiyük faaliyetler 
sarfelınekte ve entrikalar 
ı;evirmektc>dir. Eğer Al' an 
lar ınuyaffak olabilirlerse 
yine Vi~iyi istismar ede -
eck ve ı\ınir:ıl Uarlan.lan 
Fransı:r. donanmasının Al· 
mantara yardımını .temin 
edl-'<.'cklcrdir. 

Rı.ı shr.a göre 
.ı\LMANLı\H 230) TAY 
YAHE VE 300 TA~K 

KAYB~rnLER 
i\1oskovu 4 A.ı\.- Ayda 

hir <;ıkmakta olan l ıeynel 
milel Komüııist mecmuası 
nın yazdığın.:ı göre Alman 
lur harbin ilk beş huftı1 
sında 1 milyon asker 230) 
tnyyare vt- 30~ O taı ık lrny · 
hetmişlerdir ~ 

Alnuınların~loskova ve 
Leııiııgrndı bombardımun· 
lan bekledikleri neticeyi 
vermemiştir. Çünkii bu 
şehirler hava taarruzlarına 
karŞl iyi hazırlanmış bu 

' lunmaktadır 



5ıyfa=-2-= TENIGCl~ 
zwı *' il . , 

Rusrı çeteleri 
• • • 

nrnyemını 
B. Millet Meclisi 
Bugünl saat 15 te toplanıyor 

Uçan kale
ler f aaliqetf e 

Irandaki 
Almanlar mesel•~ 

Tahran: 4 A. A--~ 
njansı bildiriyor: il 
değer kayııaklardtı11 

nildiğine göre So\')°~~ 
si de Immla fazla 11

11 

\lman bulunduğutı:l~ 
lraıı lıiikümetile terı~ 
da bulunamk ıe,şclı 
girişmiştir. Huslııl' dl1 
lizlcr taraf ındun ~ı~ 
l:.ın lm habere jşll 

ra tekrar hir aylık bir ta
til karan vereceği söylen· 
mektedir. 

HU Yl~~t l~ suıu:Tl 1:-\ 
~lETNl ÇOK ENTElll•' ~AN 

Londra 3 ı\.A.- lngi 
liz rı~smi tebliği: 

Bir aylık ltalil tevresi 
hugün sona erecek olaıı 
J lü) iil\ '.\)illet Meclisi hugiin 

1Jnt 15 le topluıuıcaklır. Diğer luraftan Cümlm 
rİ)1el llalk Partisi .Meclis 
Grupu da yarın öğleden 
sonra mutad toplanlısını 
yapacak v~ l lariciye Veki 
li ~ükrii Saracoğlu bu top 
lantıda geçen bir aylık la· 
til devre::;ine ait siyasi va
ziyet hakkımla beyanatta 

Lomlra 3 ı\.A - Al-
man müstevlilere karşı ı;e 

le harbi yapınağa karar 
veren Husların hu hw;u~· 

taki kuvvetli azmini teha 
ruz ettiren şeylerdm1 hiri· 
de bunların ettikleri ye 
ınincJir. Çok karakteristik 
olan Rus çetecilerinin ye 
mininin metni şudur. 

Diin gece lngiliz bom 
lmrdıman t:ıyynr~leri Her· 
lin, Ilamhurg ve Kiyeli 
honılıardımaıı etrııiRlenliı' • 

~ 11 karadan hah er veril 

uığine göre, meclisin lıu 
< ıınku ruznamesinde Adli
) e e zuhıl k:1Uplerine ya 
pılacak zamma dair olan 
J\,uıuıı layıharı vaı dır. 

lliil .. ümetçe mühim bir 
Hl) ıha vcrilmedıği takdir 
de ~leclisin bir hafla son 

1 bulunacaktır. 

azeteciler e ı 
\1UVAKKAT llı\Sl~l Kı\lt 

'11 Vl!:HlLECEK 
Ankara . : Gazetecilere 
IJirt;ok kolaylıklar temin 

~e<lecei\ olan « Basın Kartı» 

Filistiı1. Ba~ 
müft üşü 

AFGAN!Sl'Ai'\A HA~lT 
.ı\LI UE BULGAlST.ı\t A 

GE\:~ll~LEI\ 
Kudüs 3 A.A.- Yarı 

resmi e.~nclıi mchafilc 
tcv:t.ı edilmesi için yapılan 
q.tl'Jrlıklur ılcrleıııektechr. 
l\..ırtların fornıalıte mua
ıncle!cr1 ikmal edılinciye 
l~adaı· u.ıısını llır.ıği aza 
1.ınım şiıııdilık muvakkat 
J\drtl, r verilecek ve lıu 
kurtlar lıilfıhure kati karl 
l..tda m übadcle edilecektir: 

gelen haberlere göre, Lüb 

• nanda ~laııgada ıken Ha· 
il şit Alinin lsyaıı hareketi 

üzct·iuc lralm gitmiş olan 
J 1 Fılistin B.l~ınuflüsu Hacı 
J Em u . lrak isyanının 

Devıet me-
1 ... murla.rı 
BU ~l·. b ·1 bllfl FAHK 

L~Hl l ıı-\LAMlY \CAKLAH 
Ankura ~ ):nlııız bu 

st neye nıalısus olııı<ık ü
zcı c inil\ ede tasarı uf yup 
mak nıalrnadııe müddelı 

dolıııuş ulaıı Devlet mo 
murları, rnaaşlarındald ler 
f ı farklaruu alamıyaccd..:lar 

... dıı·. 
Bu sene tel'fı maw;ı 

nlun.1yacak olan menıur

lurıı ı diğer lı-ı fi sen ::lerin 
de de mutazarrır olmama 
ları için lüyılıaya lıiıkünıleı· 
l\oııınuştur. llu lfiyıhaya 
göre IJir senesi kaybolan 
meıııurıur diğer senelerde 
hu nı iitldelı telafi edecek 
ler \e lekdütliik zaıııanın
du terfi maaşı alınm.hkları 

bu sene ter fi elmiş adde· 
dılecekle.-dir. 

ingöı-Muş 
DemJryolu 
Aııkaıu: Elazığ - . 

\ aıı lran hududu hat 
tının altıııcı kısmının inşa 
atı ile Bingöl -Muş ara~ı 
hizınd yolu münakasaya 
konulmuştur Hu iş tahm1 
ııen 2.500.00U liraya çıka 
cu k \ e in~aala öıınm üzd<• 
ı .. i :ı~ i~inde başlanacaktır. 

Lııgilıı.lcr tardfmuan l>.ıstı 
rılnıusı liıcrinc lr.ma geç 
mişti. lluş Müftü lranc1aıı 
f\fguui::;taııa geçc.ıe::k K~\-

bilc gıtnuştir. Diğer ta
raftan Ankara ve ıstanl>ul 
dan geçen Haı:Jil Ali de 
şimdı :::.of y dda bulunmak 

t.adır. 

SULUYl•.DE BULU.l\ \. \ 
Vl.!:Sl (ALAll 

Lomll'a 3 A . .ı\ . ...- Hür 
Fr.ııısız karargühı,Suriyc-de 
Genurd IJenı.in karargfüun 
da bulutlan vt:sikalar hak
kmdıt bir beyanat ~neş

relmcktcdir . llu beyanata 
göre Alman mütareke 
komisyonu Suriyedcn Fran 
:sız nındiçijisine asker Vt~ 

malzeme nakline müsaade 
elıııeriıişti . Bu hal Alman 
Jann l li111.ii<ı;ini mru:;elcsinde 
Japonya ile ı.:oklan anlaş 
mış olduğunu göstermek -
lc::liir. 

Bir İtalyan 
K(ovazörüne 

lKl 'f( >ltl'lL ISAüET ETTl 
Lo .. c.l• a 4 ı\. ı\. -

Bahriye Nezareti teuliğ 
t-•diyor . 

lfü lngiliz d,mizaltısı 
6 puslul\ toplarla müceh
hez bir Halyaıı krovaıüril
ne lıü<.;uın ederek iki "tor· 
pil atınışlır. Yaııımla ayni 
lıpleıı uir luuvazorle se -
yulıat etmekte olan uu k.:ı 
fileye torpido mulıripleri 
de refakat elıııekte ve et
raflarında kalın bir <lunıan 

Bilhassa uçan kalelerin Ki 
yeldekı dukları bomlı,u· 

duııanı <;ok miic~sir olnıuş 
ve 1 .. ayıalsız olarak dön 

mt!kt<M!ir. ~/ 
müşlerdir. 
L>ULGARİSTA~IDA um 

TllE~ KAZı\Sl 
Uzak şor,, 
GECELEl{I iŞi~~\ 
SÜ~DÜIC\lEYEN )t~t ··- Biiyiik Sovyetler 

Uirliği Vatandaşı olan hen 
Rus toprağı üz.erimle son 
Faşist imha cdilmedikÇt! 

Sofya 3 A.A.- Bulgar 
ajansı bildiriyor: 

Bulgar Devlet Demir 
yolları müdiirliiğiiııiiıı .,bil
dirdiğine göre, dit• sa:ıt 
6 15 te lıeniiz mahirııolrnı 

yan bir sebeplen lıir tre
nin Dragon istasyonu ci
varında yoldan ç!ldığım 

bu kazn neticesinde Loko 
motifle Deıniryolu hntlı 

nın hasara uğradığım ve 
bir ülii ile iiç yardlı oldu 
ğunu bil<limıektedir. 

Güııeş daha 

l\IE~lLEl'-ET TUH~1., 
Loııdra 3 ı\.i\. -:-::~ı) 

liz mecmuası l tl ~~ 
hattı harekeli 

1111 ~t:J' 1• 
l ıı·• 11:1 

şu salırları yllı v ~- q 

'l'·· 1 . t· ı::ıtr'~ Jt· ,, ur nyc or u " ... 111 , • 

l 
. . ö ıdııı ceerıışık sı 1.~itu 

ye<rune rnt}nılel~t.ıl ' 1~ 
1 kbı .. d p·ırf,ı)' 
ı · ar ıçın e • . •rt 
ı~ık ır. fürln.Ye, fi~ 
namusu borcu olılrıı ıı tı 
ahedelere kuyıJıı~ı.ı ,~ 9'tı ... llı.ı 
ya s ulık katını~ eti' ~ 
dullarnıa ;ecaviiı 111 k g·' il 

silahı l'ıı·a km ıyacağıın. 
~eflerimin emirlerine kayll 
sız ve şartsız olarak itaat 
edeceğimi ve askeri disip 
linc taınuınile riayetkar o 
lctcnğınıı taahhüt (.'<liyı>rum 
Tahrihedilcn ~ehir ve köy 
lcrimizin, üldiiriilen işken 
ceye maruz. kalan, talı 
kir edilen vat uıdaş1an
rnız ve evtallarıını:wı in 
tik.mum merhamet tanı

maksıı.ın alacağıma snz 
veriyorum. Dökülen ka 
111 kanla üliinıiinkü "ise üliim 
le alınacaktır. Kızılorduya 

her turlü yardımı yapaca 
ğıma söz veriyorum. Hiç 
hir z.1hmetten ve halta ha 
yatımı fedadan çckinnıiye 
rek kudurmuş duşmam 

çabuk doğcıık 
ye kadar barl>B vıı' 
- rııııŞ 
ge kural' v~ .. 01111 tı 
maktadır. '('fı rl~ı;ııtıl ~ ı 
gıltereuen ayrıldıh ).v> lıtl 
ıı:çb:r emnuıf'C ti~ tı •ı 

mahvelmcğe çalışacağım.,, 

AmeriRa 
FHı\.NSlZ < )HDUSUNUi\ 

ALi\l.ı\.'.'\Lı\1\A ILTlllAKl
Nl Üı'\LEMK lSTlYOl\. 

Londru : 4 A. A. - lngi
liz gazeteleri Amerika bü
yük elçisinin Fareşal Pete 
ni :t.'ıyarcl ed:!rck !'elen vu 
Dal'l udun Fransız ü~lcri · 
nin Almanlara vurilıııiyece· 
ği vadini isterne::ıiııden 
bahselnıddeuir. Bu gaze 
telere göre A m.ınya ~ımdi 
Fr.ınsız kuvvellel'ln de yan 
başınd,t harbe sokmak isteı 
mekt~dir. 

llll\ lSVEŞ V.ı\PUll U 
l3ATTl 

Stokholm 4 A . .ı\. - 1s
V{,'Ç gawtcleriniıı haber 
verdigınc göre 1516 ton 
luk Horita adlı ve lsve\ 
bandıralı bir ticaret gemi 
si İngillercye yaptığı l;ir 
sel'er esuasııula L>.:ılmışlır. 
Müretlehallan 18 k.şi Ce -
belüttarıka <;ıkarılıııı~lır. 
LJilrer mürdlchalııı lıo<1ul• o o 
duğu tahmin edilmektedir. 

<lığı mullını değildir. 

kuzlidth nıuavinı böyle 
diıor 

Va~ingfoıı 3 \. \.. - ı\ 
ınerika Ctiınhurrcisı J\uz
veltin llllıav .ııı V .dleı:; bir 
top fohrılc:asıııın acılrııa tü 
rnninde süylcJiği Lir nu 
tukla deınıştirkı: 

,, - kuvvt!tle kuJr~timi 
zi azamı derecede iııkiş.1f 
ettirmek ve lıarhe girme 
ğe hazır olduğumuzu icra
at ve halll lun.ıketleriıniz· 

le gö.5nmnek surctilmiir 
)d ancak suılıurn uzu ko
rumak iiıııitlerını tı...ı.Jlı ye 
bi.iriz. Bizzat lıürriycliıı 
korunması bize bağlıdır 
Bu vuzife<le ku:;ur ctıniye 
ceğiz. 

Gune~ 1.anııettiğirniı.den 
daha çubuk doğac.d\: 

tır. Uidenn du\'arıurı arka 
sında kuvvelsıl'. yatan 
be~Lıalıt ıııılldıer ı~ığı gör 
rııege luş.aım~ıardır. 

Hopkirıs 
MUSKU\ AJJı\N A) lUWI 
Moskov.ı 3 A .. - mc-

rik..ı cümnılıuı·ı·eisi Hut~· 
vdlin şttlısi lm ünıessw o. 
laıı llopkiııs lmgüıı Mos 
kovad.uı ayı·tlmı.j t{u.::ı lfıı· 

riciye • komiseri muavuıı 

ile onlu ve <lon.ıııına er· 
kam taraf ındaıı uğurla n · 
mı~lır .• lki 1ı ll'ıciye ıııemul'll 
llopkıns~ lıudud ı kadar 
ref ,ıkal etmekltdir 

'I' · · 1 ·ı·ıı (!O!ı r ur li:ıyc ııgı ' ,,r,~ıe 

oLuı 'sauaırnıı ııı c •"''' 
• ' zı1ll J 

tır. l,üııü ve 
c lıuııu bir 1~0'e 
ispat etleceıdır·;~ ,,ııt~ 

Haı:t.:ıKSll1 U \ / 

.'.'\cvyork 3 ·. ,·t·~· 
Haıifdks, hıgıllZ :;li) 
hal kına hit"1b811 ·.::tır~ 

dt'(l}ıo; ) 
IJir ııutnkuı '. J~~ ıı 
öııüın üzdcld tıı~.ı..;ıl~ 
ki zorluldarl~ı cl'liJI ıı 
ğız. Fakat LıLı"ııılı'r ı 
rnarıd..ill ruzlıl llı
eıııı 1 uuıunu)'0t( <'1 

ııs .lı'I 
dünyayı ull Jll" 
Tıpkı uund1111 ıı• ) 

l"oııL l 
evet •apo .ı 1.Jtıt'' 
gibi. Bunuııltl ,01ı ~ 
ler de i'fap11l~) 
hip cdilecd~tır'·" '' 
~ - i'~ ı 

Uukka0 ~' . ~çı 
z~y tuı ~ı 

tır~:,e 
1 

V .ıkıflar 
1
;1i110; 

ınerkeı~dal 31-' 
ve ars.ııarıı• tr) 

· ıe d.ır icarl•1r1 ~i ) 
ve ç.ıkıllıktıı 111,11

, 

çel~ri 941 , ı; ~ 
. a~' 1 

mahsuller• ııı:ı • 
·tıf· .,ı 

ı;ıkaı·ılnll~ ı.ı)'' 
giiıüine r.ı~l ~1rl· , 

,,,ı 

s l'tl ııtte .,ttı • · ' 1 ıC• • 
ol ' simle yı•r pl 1 .. r.-et ıl 

aıt nııı ' flı 1 
k .tiıl ı;ıf 

rnı!ınl~ t.: ,·.ı 1 
lerinde ,re #'1 

lwl'iuoruıııı 1~ 
olur. ı-IAı,~ 

eşri~ at füdiirü 
St>lim ÇELl'..i\K 

c.H.l:'. 1albaası Antakya 1 

talJakası_}·uparak gemileri 
saklamak isleıııelrte idi. • 
Krovuzfüüıı batıp batma· l 

ı\kdcnizdt~ Lıiri 6 bin 
diğeri 1600 _tonluk ikı 

düşmaıı gemisi batırılmış
tır. 

l\.ll~K::;lı ..... \ J lı\HBE cm
ı\11 YECEK 

~lcksiko 4 A. ı\. -
~leksika Heisiciimhuru 
.ı\leksilrn veya Amerikanın 

\ bir laarrul'..U uğramadığı 
J lakuırde lıarhc girıııİ)'ccği. 

ni beyaıı etmiştir. 1 
A) J{Il·~~ıl-' 
ve HtıY 


