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ALMANLARA AGIH ZAll 
BEL~R lNDllUWI 

ez: 

Almanlara göre 

Almanların 

teslimi iste 
• 

nıqor 
T .,hran d jnyanın O'l çok 

srıdiş dı şeh"i ol nu$ 
Lo.ıdra 8 ı\. \. - Gaıe 

lelerin haber verdiğine gö 
re, Irandaki Alınanların 

ve beş'nci kola mensup 
kimselerin logillereye tes· 
Jirni bukkınd.ı lroııa kati 
lisanla yazılmış bir notu 
Verilmiştir. Bu hususta 
ne.lngıltere ve n ~ lleffosya 
lrana nıüs.ıınahu edocek 
vazıyetle değillerdir. 

'faltranu gelen lıaherl erll 
güre, lraıtduAl111aıılar halfı 
korkusuz ve pJrvasız gt~Z 
ıııekte, gamalı lı l\ iş reli 
ni taşıyan kamyolarla do 
luşınakla ve iııgilizleri tu 
kıp eylcmektedirler. Bu 
arada ıngilizler aleyhinde 
propagandaya devam et 
ınekt .. dirler. 

lngiliz hükumetin;n 
verdig~,. la · ı 1 no ı c bu vazi· 
yelinisluh edileceği tahmin 
olunuyor. 

. lraııda va·Liyl~l sakin· 
dır .ın~~ilteru ve S ,vyel Hus 
ya ıle lr.ııı hükumeti ara 
:-;ında yapılan müzakereler 
devam clnıcktedir. Bu mii 
zakerder bir anlaşmaya 
vurılnıadun ilnıı edılrniye 
cektir. 

Ci'..l{(,J.M.JK Alfl ()OH 
Londrn 8 A.ı\.- Iran 

dan gelen haberlere göre, 
liOU günlerde ıranda ger· 

Moskova 8 A.A.-llu::; 
tel.ıliği: 

llEHLl~E YAPILA Hı\ F 
VA AKlNl TA\1 MUVA 

FAK OLMAMI~ 
llerlin 8 A.A.-Alman 

orduları ba~kumamlanlığı 
mn lelıliğı: 

Uütün gün cephenin 
her tarafınka <_:ok şiddetli 
muharebeler devanı elıniş 
lir. llu muharel.ldlerdc A!· 
nıanlara ağır zar~ler in· 
dirilmiş, şımal buz deni· 
zinde bir Alman denizaltı 
gemisi zuptedilmi~tir. 

\ 

LaJoga gölünün şar· 
kında hücuma g .:çcn Fin 
kıt.alan Vir hattına varmış 
lardır. lngiltereyc karşı 

ALl\1AN TAZYlKı AH· 
Tl 1< >ll 

Bern 8 A.A.- Lasilvis 
gazhlesiııin Bf""rlin nıuhahi 
ri bilJiriyor: 

Cephenin merkez mm· 
tukulann<l.a cereyan ~c..len 

çok şiddetli muharebelerde 
Almanlar yeni rnuvalfaki 
yel kul'.annıı~lardır. 

Kiyefin t•cnubundaki 
Alınan t:ızyıkı mütemadi· 
yen artmaktadır. 

ginlik artmışllr. Tuhran 
şehri dünyanın eııı;ok endi 
şe süren lıir ~hr~ olmuş· 
tur. lngiliz ve Sovyet Hus 
yanııı lranduki milıvt~r El 
çiliklerinin kapatılmasmı 
İ8lcmedikluri 1..cnm,ıdilmek-

tctlir. 
I 1NIUZ TEKLiFi IIALA 

TEl'KlK EIHLlYOll 
Tahrnn 9 A.ı\.- Iran 

kabinesi halll logiliz -~ov 

yet teklifıni lolkik etnıok· 
tddir. Parlflınoııto diin kı 

sa hir celse akdetmiş ve 
celsede lnli meseleler görii 
şülmiiştiir. PmHlıneıılonun 
hugiin de topluaucağı ha· 
ber verilmektedir. 

ınıicudelede oldukça bii· 
yük hava teşekkülleri ln· 
giliı sahilleri açıklarında 
seri hücum botlarının kuv 
vetli himayesi altında say 
reden bir gemi k;lfılesine 
hücum etmiş ve ceman 
13500 tonilato hacminde 
beş ı:;ilablı ticarel gemisim 
L>atırru ıştır. 

Diin gündi.iz. ve gece 
Alman huva kuvvcllcri ~n 
gilkrcnin şark ı-alıili aı;ık 
ların<la vo adalar civarın 
lia ceman 12JUO ton hac
minde 3 ticaret gcrnısı 

lınlırnu~tır. Hava muha 
relıelerindo lngifü.ler 10 
tayyure kaybetmişl-erdir. 

Di.in gece lııgiliz bom 
bardıman tayyareleri Al 
manyanın şimal ve garp 
mıııtakuları üzerinde uç· 
muşlar ve Bertin sahm.ıına 
girıni~lerdir: Tayyar,, <l:lfi 
balaryalannın şiddclli utc· 
şi sayesinde hücum b_ekl~ 
ııi!en hiitün rnuvuffakıyetı 
verememiştir. lnfilflk ve 
yancrın bunıhaları si\'ll 
halk amsında ölü vo yu!"a 
lıyı mucip olrn ştur. CoCQ 
avcıları ve tuy;>•arc dufile· 
ri 14, bahriye topçusu da 

GI. Deı.tz 
'l OKSEK BlH VAZiFE 

ALACAK 

Vişi 8 A. A. - 1nı1i-o 

lizler tarafından serbest 
blrakllan <;eneral lJeııtzin 
Fransız Başvekil muavini 
Amiral Darlan nezdinde 
yüksek l.ıiı· vazifoyc tayin 
cdilc..ıceği :r..annedılrııckledir 
Diğer uiı· tahmine göre 
General Deııtz l\lilli !\lü· 
dafaa Genel Kurmay Reis 
liğiııe getirilecektir. 

BEY HU lTAKl JAPO.N 
KU1 SULOSLUGu 

Bcyıul 8 A. A. -
::iuhlhiyntldf Lübnan ve Fi
listiıu: dn Ştıınil bulunan 
Japon Biiyiik el~isinin fua· 
liyelini talil edeceği haber 
verilmektedir. Konsolosluk 
erkanı Uoyrutlun ayrılmak 
iizeredir. Bin:ok Jupon te· 
baası ıneınlekctlcı·ine ha
reket elıİıişlerdir. 
l(lcdyüsün seyahcıti tama 
mile ticari mahiyettedir 

Berlin 8 A. A. - \ a· 
rı rt>Smi ııir kayıı:ıklan 

l.ıildiriliyor : 
~azır Doktor ·Kıodyıl · 

si.in Tiirkiyeyc seyahati 
hundan ev vei kiler gibi la· 
munıile tictırhı mahiyetle· 
dir. Almnn heyetinin yegil 
ne vazifesi Tiirkiyc ile Al· 
nuınyn nrasında ekonomik 
münru;ehcllerin sıklaştırıl. 

ma~lnı istihdaf etrııel<tcdir. 

. -
3 miill~viz düşınu-ı tay· 
yaresi düşürmüştür. 



Biz de sögli- IŞund~n bundan! 
ye biliriz . -~fayvan1ann çoğu sns 

11 ı d k ıd .. ludur; hatta otların, ağac 
arp < ışın a n ıgı · · d ı . . }arın, ~·ı~eklerın e kır ur-

rnızdan~rnıdır ~ ) oksa kım· d b" k 1 ı l ·· l""ı · ·· ·· .. k a ırço ren ~ er e sus l 
senın gozunu çı ·arıp sırlı· ld y •• •• •• 

11 1 . t ct·o-· . o ugunu goruruz. 
na çu anma\'. ıs eme ı"'ırnız ,, .. d··Y·· .. b renlr-
d .d. d" 'I • 1.._,or ugumuz U 

en mı ır, ne ır. . on za· l b k · b" ı · 
nıanlarda ortalıkta bize er. ve u ren y ıerın ır nr 
k bcıl . b 1. . b. 1.1.., leı ılc uygunlugu, kaynaş-
·arşı ı e ırsız ır ~ .. - . . . . 

ı 11 ·ı· ,r ·"lcl"ı mış olmaları talnatm sıhır 
rnn~· ı { sezı ıyor. , c.sı . . 

.1 . 1• -. • .r1 , ncı '·afls lı parmakları le meydana 
vesı esız uı:w.en acı u . . 
olunyor. Hepte tarihten gelmıştır. .. . 
misallar gt!tiriliyor. Bari insanlarda su8lenırken 
yuıan yanlış olmasa, hep· zevkiselime riayet ederler 
side saçma sapan şeyler. se tabiatin bu cazibeli ve 

ı\lüthiş lvanı unutuyor- uygun görünüşüne olduğu 
Jar dn .Moğoı istilasından gibi gözlP-ri ÜZ'·rlerlerine 

ı D. zh r•ı-.kerler. ~konuşuyor ar. ın, me ep r-' 

Tuvalette ifrat karna derebeyi kavgalarını bırakı· 
yorlar da Atiladan hfila val görünüşü doğurur gü· 

lünç olur. 
tıtriyorlar. Güneşten gelen Kelebek, 
Atilil Anısterdam - Bordo Tavus gibi 
sahillerinde yerleşmiş ol- hayvanlarla sürünen lıö 

ceklerin, zerafe ile kaplan 
saydı Avrupa sanki bugün ve pars dı-milen \eşitli 
den daha kütü mü durdu"! 

renkler içine gömülmüş 
Merke-ti, orta Avrupa olan ti\ylerini, postlarını merak 
bir llünler kıfası muhak· la seyrederh. 
kak ki daha insani şnrt· Fakat: bunların hiçbiri 
)ur İ\indc yaşardı. iyi beslenmiş ve lıakılmış 

.ı apo:yoııun oubeş ene bir kuş etinin yekııas1k, 
sini unutuyorlar da Kara sade ve zarif, parlayan 
.Mustafa Paşaııın sırf kendi tüyleri kadar göz'eri üslü· 
şahsi ihtirasları yüzünden ne çekemn. 
kaybettiği harbi Avrupa me ~adeliği sevcli:n 
deni yetinin kurtuluşu sa. ş. u(;uz 
yıyor. t Allah için bakıl· 
sın, ne medeniyet, ne me 
deniyct! Bayılmak için! 
Kara Mustafa l'aşa bir 
kaç bin llabsburglunun 
kafasını kesecekti. Bu gün 
dört, beş yüz milyon bo· 
ğazlaşıyor. B ılkanları ve 
orta A vrupaııın bir kısmı
nı beş asır üzengimizle 
kılıcımızın altında idare 
ettik. Hangi din, hangi 
mezhep, hangi millet, han
gi ıümre ortadan kalktı 
Bugün tastamam buldukla 
rı, bizim ııanıusluc:ı bırak 
tğınıız mirasımızdır. 

Kam ~lustafa Paşaya 
şunun için darılmalıdır: 
Neye hırsına mağlup oldu 
da Viyanayı zaptetmedi 
O giin Viyana elimize geç
miş olsaydı, bugünkü Av
rupa lıöyle olmazdı. Kimse 
yi yerinden kıpırdatmaz· 
dık; isterlerse tecrübe et 
sinler. 

Eğer şu kanlı, medeni 
yetsiz badire i~·iııde lıöyle 
mevzulardan konuşacaklar 
sa lJizırn de söyliyeccğimiz 
çok sözler vardır. 

AKA C("~DÜZ • 

Almanqada 
SUNI KAU~:UK FAHRİ 
KA~l BO~lBALA~Dl 

Londra 8 A:A.- lngi
liz Havn ve Dahili Emni 
yet Ne1ııretinin tebliği 

Evvel gece Hen lıavza · 
sına yapılan hava haroka 
lıakkmdu tafsilat gelmiştir. 
Gcle.ı hu miitemnıim mu 
lOnı:ıta göre Huruıı tam 
şimalinde bir suni kauçuk 
fabrikası otdu~unu bilen 
lngiliz hava kuvvetleri bu 

Milli 
ka 

f ..... 

emıa-

aid 
METHUK Mı\LLı\HlN 

SATIŞINA BAŞLA.NlYUH 
Türk-Fransız muahe

desi mucibince hıyar hak 
!arım ~uriye ve Lübnan 
hükümetleri lehine kulla· 
narak Hatayı terkedenle
rin metrük malları hazi 
neye intikal eylemiş bulun 
maktadır. Evvele.ede haber 
verdiğimiz gibi, bunlardan 
beleJiy ~ .hudutları dahilin· 
de olanlar pişin para ile 
ve açık arttırma surelile 
satılacak, beledıye hudut 

lan haricinde kalan mallar 
da iskan suretile tafviz 
edilecektir. 

Belruiye hudutları dahi 
lindekitemlakin satışına aid 
hazırlıklar so.ıa ermiş bu 
lunrnuktudır Uunların sa 
tışına önümüzdeki haftalar 
içinde başlanacaktır. .... ~~ .... ··~ "\eşriyut Müdürü 

Selim ÇELEı~K 
C.H.P. Malbau• ı\ntq <va 

mya bir akın yapmışlar 
dil'. Uir tayyare tam bir 
buçuk saat hecldi araştır· 
mış ve neticede bulduğu
na kanaat getirerek bom 
balarını almıştır. Bonıbu· 

lar binalar arasında patla· 

ı 
mış ve infilaklar duyul
muştur. Daf ilerin ate~i 
şiddetli olmuş ve Alman 
gece avcıları da havalan· 
nııştır. Atılan bombalardan 
bir kısmı hedefin ta.n or· 
tasına isabet etmiştir. yan 
gm "ıkmış ve kalın siyah 
dumanlar )'Ükeelmi9tir. 

Odesada 
VAZIYET NOH.Mı\L 
l.oııdra 8 \.A.- Höy 

ter ajansının hususi muha 
biri l\loskovadıııı lıilcliri· 

yor: 
~luhusaraal lıııda bulu

nan Udcsada her şey nor· 
mal olarak işlemektedir. 
Ynlnıı kl.ırafhane aldığı 
telgrarlarııı ne zaman _tes 
lim edileceğini g.tranli el· 
rncmektedir. Halk yine es 
kisi gibi sinamulara git 
mekte ve yasak saalı ulan 
22 ye kadar dcnız kenar
ların da gezmektedirler. 

1zvesti gaıt t~sinin 
Odesada bulunan muhalıi
ri buraya geldi ve lıu şehir 
hakkında hana şu nıah.1ma· 
tı verndi: Almanlar liman 
i.ızerine sık sık hava lahr 
ruzu yapmaktadır. Fakat 
şayauı hayret derecede Al 
manlar isabetsiz lJonıbar
dıman yapıyı>rlar. ;iehiı· 
de pak az h sar vardır. 
Aıın.ın c::ıirler ya çok gen<; 
yahut kırkıuuı geı;kin insan 
lardıı·. Bumlan anlaşıldığı· 
na göre Almanlar birıııci 
derecedeki un:,urlurıuı kay 
betmi~lerdir. Zaten jhaı ekcl 
yapan tayyareler de eski 
modeldir. 

Odesa<le hergüıı üç ga 
zete c.:ıkmaktadır. ~loskova 
gazeteleri de3 gün taahhiir 
le geliyor. ~ehırde cıılıuyük 
hasar ilk 1\lmaıı akııuıııla 
şehrin merkezimle vukua 
gelen hasardır. laşe pekde 
fena değildir. ~ehirde buğ 
duy sehze ve şeker ihtiyatı 
vardır. Sigara falırı kuları 
~alışıyor. Yaluız köylUler. 
ilk hücum sırdsıııda hay· 
vanlarını kaçırmış oldukıa 

tarından et biraz kıllır. 
Mamafı cephe şehre y dklll 

değil 16 kilometre nıesa 
fededir. 
Şimdiye kadar Udesayavapur 

la yiyecek nakliyatı yapılı· 
yordu f .. d,at artık lıuna !uzum 
kalmadığından başka ma 
deler getirilmektedır. 
ALMAN tıA VA KUVVET 

FEH1N1N FAALl't ETl 
Berlin 8 A. A. -

D . .N. il. Aj .ınsı lıildiriyor: 
L{us eephcsiııin şimal 

kısmında harekette bulu
nan hava kuvvetlerimiz 
son giinlcrde Ladoganın 

şimalinde ve cenubunda 
müessir bombardımanlar 

yaparak l>ombalar almışlar. 
dır. Bomba layyurel.~riuıiı. 

ve şlukalar gerek iıısanc,1 
ve gerek mal:oomece dtiij1-
muııa ağır zayıal vcrdir
mişlerdir. 

Alman lıuva kuvvelle· 
rinin üsliinl iiğunü şu da 
giisturı rki lıüluıı cephe 
üzerıııdc faaliyelln bulunan 
Alman tuyy.ıreleri tek bir 
tayyare kaybetmişlerdir. 
ı ewrn tt ' sn· m 

Halkta 
Uu akşamdan itibaren 

1\.likfıdo haşlaııhaı-Ja renkli 
sörmek fırsatını kaçırmayın 

Ber ıindt! 
1Nt;11..1ZLEH ÇOK ;ilD
l>ETIJ hll{ llı\ VA AKI

NI APTlLAll 
Londra 8 A. A. -

Geçen sene \imanların 
lngilterey•! kur~ı yaptığı 
uüyük hava hikumunun 
yıldönürnii olan dün ak~am 
lngiliz tayyare fı !oları Bel' 
lin iizerin\~ 51 inci akını 
yapmışlardır. Bu akın şinı 
diye kud ıı· Beri in iizer" ne 
yupılan hiicumlarııı en şi<l 
detıisi olmuş ve ı;ok bii· 
yiik bir ınuvaff akiyetle ha 
şarılmıştır. 

Londra 9 A. A. -
Höyterin havacılık mtthar 
riri y:ızoyor : 

Evvel gece Berlin üze 
riuc yapılan hücum çok 
müessir olmuştul'. Ingiliz 
tayyareleri şimdi evvelkin 
dı:!n daha çok bomba taşı 

makta Jır. Almanların Lon 
draya yaptıkları lı:ıva akı

ııınııı yıldö.ıümü gecesi a
lıl.ın hJınh,ılar ilk defa . 
kinden daha m~ olmamış· 
lır. 

llcrlin yulnıı bir en -
düstri merlwzi değil ayni 
zamand.1 tre 1 hatlarını ıı 

birleştıği hir muvas lla 
nol{t,ısıdır. 

P.ı\HI "l'E NELEH OLU
YOH ~ 

Parıs Y A. J\. - Cu
m.ırlesiıu pa~..ıra b..ığlıy.ın 

gece burul.la li<; hiidıse ol 
muştur. ~ıvıl gıymmış IJir 
.ı\lmuıı uemiryoJu umdesi
ne Hu ı"şı dayaK utrııı~tır. 

Hemen ayni saatlerde La 
fuutaıue ı:;ukağıııda uisık· 
ıetıı a.r .. si ref..!{atmde bır 

de kadın bulunan bir Al 
uıau uıılıw~ı:sııı..ı. ıki el sı

lfih :sıırnıı~ur. Bisıklelli 

ad . .uıı kaçmağa muvaffak 
olmu~lur. Bundan pek u~ 
sonra Daviu sokuğ0ııda 

bahriye tar..ıfmdaıı işgal 

ed.ılen uir g..ırajıJa ydngın 

çıknıış.ır. ): angrn sönd.u -
rülduğunde lJiuaııın üı:>t ka 
tına Ü\ yangın kundağı 

ve l>irincı kalın a da bır 
bomba konmuş olduğu ğö 
lülmuştur. Hasar ağmJır. 

Bll{ ALMA:\ DEı'HZAL 
Tbl Y \K \LANDI 
Lundra 9 A. A. -

Atlanlikte vazife gören s.ı• 
lıil ınulıcıfaı,1 tayyerelerin 
den l>ıri l>ır talıtelluhir 
gürmlişlür. Atılan lıonıba 

lanl.m ağır luı:.era uğr.ı
yan talıtelhalıir denir. u tü 
ııe ~ıkntdyct nıeclıur kal • 
ınış ve Leslırıı ı~ ırcti ver
miştir. llu sır.ıda deniz çok 
dalgalı ıdı ve cıraft.a hiç 
biı· gemi g~l'Ulnıılyuı·Ju. 
S.ıhil rııulıafnza luyyuresi 
ikinci bır layyarcnın nöbet 
değiştirmek uzcre gelmesi· 
ni bcklenıı~ Ve öbur t.uyya 
renin de yetişmesi üzerme 
biri nöbet L>eklıyerck öbü 
rü <•ivardaıı bir geıniy.J 

haber verrni~tir. 'ı etişen 
harp gemısı denizaltıyı tes 
lim alarak yedeğinde bir 

limana ~ekmıştri. 
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