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E AÇll'. • 15 Alman tö· Son Dakika Rostof taki Al- Molotof un oila 
~ten - Göring menitaarruzdalp t a·· . .LO.an kayıpları yokmuı 
hlikah hak- --- e e~. -"' orıog o-- --o--

k d 
Kabire (a.•) - 15 Alman mu laka ti Moskov (•.•) - Alman Moıkova (a.•) - Taa aja .. 

ID a t&meaiyte bı1ta iıtikamc:tiu.. etraf iDda kduvvket ıeri Rostofo tabliye bildiriyor: 
_ --- den yepılan Alman harruzu e er e Rustofta bini rce Ru• makamlara••• •alı ... 

mukabil taHruıla püskürtül· ö lü brakıp kaçmıılard1r. ölü ten Ruı askerlerini• Almaa-

ıı Görınaten, 
ı..lq mı Peteaden 
•ıallıdı idıııl? -------,, .. ,.ı Pt:teuia Ba1 

Adolf H t erle mi• 

~t 11>IUiketta buluoa· 
•lakıada bir k•Ç ilu 

il. lair kaç baber Y«:rıl-
' ıoara, dla r· ceki 

' ita balatm• ve lao· 
•• Petea ite GltiD ı 

•alai olac•i••• bil 
«• lıral altıada bala 
•••-•• yapılea bu 

lli~•••Cİ reıeteler 
~Jllıl bir e~emmiyct 

t atfetu.ekt• ve ba 
• .. jllp Fraaıa 

~ Wr ı•• ıa11lmaıı 
•leeeji•i Ye ba•d•• 

• itam iıtifade et 
• mlmklo cılabUe· 
~ .ttı,., •• ,. 

arıaıaoa 

._ette ialaar eder· 

~ flrlt•edea pek ,••de k•ptlaraaı •Ç· 

~ •kaarcbr. 

''laı•aaı• •eler do· 
•iial ltltla tcfer• 

~ keltir•ek 1.aıl• 
lae11i rl\:tlr. 

ita mlllkatta ••· 
lsararlar 

ey kruva· 
babnldı 

mliş, doımaaa büyü~ tt:Itf.t söylenenler almaalar üzeriadea irerleyea lar tarafıadan , ........ . 
verdirilmıttir. __ 

0
___ Ruslar dftımaaı havada ve leye tabi tutuldaldara laak• 

Bomb.,dım•n tayyareltri- karada kovalamııtır. Bu -çe· luadaki iddiaları lzerlae Al-
· Paris ( •·' ) - PariıteLi miz bu barelcltta düıman· kilıne eaauı da almanlar manlar bu baberlerl ralaa• 

f ,.nıız hükuiDetioin fevkal· 82 J ik • ı M ı f a. dan 18 t•yyare düşilrmOfler- tayyare 147 tank 82 top aın ıç • o oto oa ot 
ide IDUr•bıuı Dö Brinon d dır. 3 tayyaremiz 1akatlan· "e zırbh otomobil ve Hİie iyta taaıdıkları bir ..... 
Manıd Peten ve Marııl B ı· d d L mıt iıe de pilotlara kurtul- kaybetmiıtir. braktıkları e ın ta yoıan • aODllft .. 
Gödor •rHında vukubulau muılardır. 

mu~tur. - ı k harp malzeıneti okadar çok· 
B b

. d mu i at etrafında gazeh.ci- Radyod• koaala• ...... , • ir mü ımmıt epoıu11a, ı b ki 1ıyılm111 henüı tamam· .. 
1 b k ere fı.ı eyaııatta buluamuı- kadar aramer yaabıh~ ,. •• 

çadar u• •• •t a miluıe tuı: laamtınııtır. • •• 
ve yerlere bomardıman tay.. ti ki ıöyledilderlal ıkla .. 

b b Peten Göringi Yugoıla~- --o-- "iiıüae bulıtbrmııbr. 
yarelerimiz ita etli Ocum- y.a kralının cenaze töreainda " 
tarda buluamuıtur. Döoüıte Birmanyaya iti• raribl f\I ki laar1c1,. 

D d 
t.nımıştı. iki mueıal but•· bılk komiıeri 8. MoL&•'-

8ıDrasi, erDeye o akınlar d İ · ... 
n•ıma •n iyi hatıraıarıa •1- 40Amerı· kan ıimdi1• kadar ..&1 ...... .. 

yaphlar. nlmıtlauh. -. 

T 
tır. 

--- Mareıal Peteni htlJID ayyaresi lıte ba Yakalar rlat .... 
Peten - Görin2 tren mulilut mahelline re- Almanlar propaıaada -"· 

Jince Görin2in mur•hbuı bir Gönderildi sadiyle rıriıtikleri ba ı ... ... 
Uzun bir görü'me general mareıah kartılamıf bibte De kadar alma ... , .... 

Y ve Göria2ia treaioe getir· V kfinğton (a.a) -Birmaa- dır. 
yaptılar miıtir. ya yolunu hıleıı Çinde bu-

Trende martııllar anııa· hınan ve aıua zamandanberi 
-----

Sporculara 
ziyafet 

,. 

M"REŞ ~L PETEN 
Pariı, (•.•) - D. N.B. 

a jaaııaıa bildirdiğiae ğ6re, 

fraaaa ile-Almaoyayı•alika
dar edea meseleler hakkın· 
da M•retıl Peteale Almia 
Mareıab .. GörİDf arasında 
illlklDaDUD birinci aüoü St. 
Sloreustla Yerjiagde uzua 
bir &l•Btme yapılmııtar. 

,--o,--

Mançuri alın-

da 15 dakikahk bir göıiif· izioli olup Ç in erduıanda 
me vukubuldu. Yalnıı ter· hizmet gö"ea Amerikan au-
cüınanlarıo bulunduğu ba bayları röıaderiler 140 tay Ankara, (a.a.) - Aabna

daki loriliz ıpôretllarlrla 
Türk ıporculara ıereftM ... 
riliz •efiri tarafte... Wr 
kokteyel ziyafeti ••naiftir. 

mülikatta 15 dakika IODI & yere İle devıİye (ezecekleri 
Darlan ve benim hazır bu· 
Juaduiumuz bır 6ile yemej'i 
takip etti . 

Yemek 17.40 a kadar de· 
vam etti. Gör ütınelcrio ne 
ticeai fcvk•lide vazıyctler 

ibdH e :t~cek tir. 
Görıng bu krnuım11lardan 

f.ideli fcyler çık,racıığırıı 
ümit edıyur um demiştir. __ .., __ 
Parımıdinio 
Yazdıkları 
Pariı (•.•)-P.riı Midi 

gaı o: teai Görıag p_,tea 111ü 
makata et,.fıade şqaları J•· 
zıyor. 

F ıaoaızlar bu m&likaha 
netıceıiai realist bir karaala 
karıılamahdırlar. 

Bugün hiikilmete düıen 
vazife bayati bakımından 
bir seçme y•pınaktar. Seç• 
menin neticesi ae olarsa 
olıua ona uymak liıımclır. 

--------

1 pireııilmiıtir. Buraoıa m&da· 
f .. ıı bu ıubaylara te•di 
olunmuıtur. 

8 y 
DAN 

SUAT YURTKORU· 
RECA EDiYORUZ 

Futbol Ü tatlarını lzmirliler de 
görmek istiyorlar 

Sı yıa bay Suat, 
Gelen babeılt:ıden 6ğıe· 

niyoruz ki Ankarada bulu .. 
nan ve çoğu profcıyon~ller• 
den m&rekkep loıilız futbol 
ekibi Ankara mıçlauodaa 
ıoaıa lstanbulun Fenerbab 
çe ve G latHarayla kartılıı· 
mak 6ıere mltabık kalmıı· 
lardar. 

Yine Uluı gazetesinde 
okuduğumun göre l11giliı 
takımında futbolculuk ale
minde birer töhret olmuı 

Ctifton, Featoa •• llac G.. 
ir e sıi bi oyuacalar • .,...._ 
1 akımın antr••lrl Aaka
ralı mealekdaılarımıala ke
ııuıurkea llf arauacla Cllf· 
tona Cbesterfild taka•• 
almak için ba lrallp New 
Cutle kııal&blae 8500 ..... 
IİI lirHI &ibl blJlk W, 
mebliğı yermek f mecb.,.,._ 
tinde kaldığı•• ılylemlftlr. 
Bu ve buaa beaıer •ulret· 
ler relea IDfİlil tala .. .. 
-Deyamı 5 &acl aalall ... -

HARP PANAROMASINDAN: 6 

madıkça sulh Moskova. cep
y apılamaz besinde deği. 

Lond•• (ı.ı)-CiG milıi şiklik yok 
kaYntleri baıkuınandaıa 
Mauıal Sayıanaek müte· 
addit .beyanatlarında Maocu· 
rl J ıpoalar tarafındaa •terk 
edilmtdikçe ~•ulb yıpılma· 
ııaa imkln olmaJıgıoı. bil
dlr"'İftİr. Amerikan Japon 
mlltarekeleriaia neticesi •ne 
olarsa olıaa Cialiler mem
leketlerlaclekl ıoa Jıponu 

koYalaııacaıa ka .. r laaıp 

Moıkova (•.•) - TH aj nsı 
bildiriyor: 1 Hafta Sonunda 
merkez cepheıiode hiç bir 
etHlı deiitiklik vukubulma
diğını kaydederek diyor ki: 

Sovyet kıtalan Voloko· 
lamıktıki Alman ileri yllrü· 
yüıünll durdurmaıtur. Bızı 
ıuıımlarda AlmaDlar ba cep· 
beyi ,., ... 1ar .. da sok ... 
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Milli Şefin 
heykeli 
--.. ·--

lata111Mil - Takıimde eaki 
aluim kışlası arıHında 
alatl gezisine rekzedilecek 
lilJI · Ş .f Jımet loöoüo6a 
•Jkeli balikıada belediye 
Dar müdiirlüğü tarafından 

lr proje bazırlanmııtır. 
Bu proje, ıehircilik müte· 

aaıııı B. Poıtr tarafından 

ıtldk edilmiıtir. 
B. Pıoat heykelin gezi ye· 

lala ehemmiyeti •e Milli 
• efimiıia ıenfiyle m6tema
lp bir ihtiıamda r olmaıana 
tlllııua dikkat dikl-at etti
i'i•cleııi imar m6dürl6j'üa&a 
aeykele vermek taaavvuıun-
111 balanduia y6k1eklilı, ıe-
drcilik mllteb11111 tarafın
laa taHip eddmiıtir. -
Muhtelif 
Miisabakalar 
Edİrae - Zındanaltl ••· 

IUI••• alvarllerlmiı tara· 
fmclu .. alala (lıoakar) mi• 
•laakaleı yapalmı-1, çok he· 
,.ca_... reçıuiı ve tebrimiı· 
•• ml1afir bulu• n mebusla· 
nmııla erkin bialerle h•llc 
tarafı•clan aeyredilmittir. 
Alıaaa tekalk der ... celer 

.. alardar: 
Biıiaci lıttefmen Klmil 

•tu•, ildcei teimen Ke· 
•• '--1raktu, &çüac& Gll· 
aui ıeabilci, dirdlnci Ab· 
... Ath. 

Kapah ıpor Hloaaada 1•· 
ptlaa• baıketbol, Yole1bol ve 
.. b mlAbakalaraada da 
S••• laaYaDID karla olmaaıaa 
nfmea b61ge ıeaçleriadea 
elli ldılaia ittirak ettifi me· 
tal• koıaıa çok heyecanla 
••~mit Ye aeticıde Halil 
Çekiç birinci, Muıtafa ikia
d Yi S&leymaa &çUacl gel· 
•lılerdir. ---' ' 

ava seferleri 
tatil edildi 
lıtaabul, - Ankara, Ada· 

aa, lataabul tayyare aefer· 
lerl ' kıt menimi dolayiıiyle 
(Bas&aden) itibaren tatil 
edilmektedir· Sıferlere al· 
••da tekrar bışlaaaçaktır. ----·-
Makarna 
ihtikarı 

Ücretli iı 
mükellefiyeti 

--.e•--
Anlrara:-Linyit iıtilualial 

memJeketio ibtiyaçlarıaı te· 
mine kifi derecede bulun· 

durmak g•yuil~ Etabaak 
garp Linyitleri itletmeıi ta· 
rafından çahıtırılaa Soma, 
D~iirmi1a& Ye T •yt•nh Lia· 
yit havzalarında Mılıi Kora · 
oma kaaanuaa miiıteniden 

ücretli İf m&keUefiy~ti tesiı 
cdilmiıtir. İf mükc:Ueiiyetl 

Kntabya Mtuiu •e Bahke· 
ıir 1ilayotıo,i abaliıiadea 

madt.n iıleriode az çok ça· 
hımıı olan bu itlerde çaht· 
m•iı adet edi oaıiı ailelere 
meaıup olup ç•hıma J•ıına 
ıelmit bulunan •eya biç bir 
iti• meti'aJ oJmıyaolarla di· 
ier viliyetler balkıada• 
maden itleriade meaal Ye 
liilıilerin de• iıtıf ade edlle. 
cek ilıtiıaa erb•oı 1aaatbr 
ve itçl bilumum vataadaılara 
t•tbik olaaacaktır. e. lca-
raraame buıladea ltib.r" 
meri1•t• ıirmiıtir. 

----
Bir mikdar 

borçlar 
silinecek 

Aakara - Bazı 1ebepler
den dolayı tabııliae ve tald· 
bi•e lmkla olmıyaD borcla
ııa bir miktarının ıiliamul 
içi11 bir lıaaaa llyibD11 ha· 
urla •maktadar. 

Hatayda bah
çeli evler 

4ntak1a-:-Valuflar amam 
m&dlrl&iO ıebrimizde bahçeli 
evler Japtırmak içia bir lıa· 
rar almıı ve ba kmrarın tat· 
bild i~ia baı mimarını tet· 
kilder yapmak lıere •iliye· 
timize 16odermittir. 

Kama 
Taşımak 
An fartaJar cadde1lade 

geçen Ha1an ofla Çolak 
iımailin ıüpba edilerek ara• 

ndıiında bir kama buluna· 

rak ahamıı Ye bakkıada ıa· 
bıt varaka11 yıpılmııtar. 

lıtanbal- Buglia iki bak-

kal makmraa ibtikirı ıuçuyla lzmir yerli as-
25 er lira para cezaaıaa 
mab1dlm oldular. kerlik şube. 

Dlkklaları da 7 ı e r ıüı. • d 
lcapatılacakbr. sın en: 

eilt •• Z&breYİ Haatahkları 
M&tehasıısı 

DOKTOR 

Salih Sonad 

HAVA TEPDILLERI 
HAKKIN DA 

HaYa tepdıllcrini ikmal 
eden erlerin accl lımir yer· 
li aıkerlik :ubeaiae mlraeı· 
atlan ilin olunur. 

2 ı ..... ~ ... 

-ı HIKAYI 
Şehir Haberleri G 

Pamuklar için Sebze fiatleri ECE 
bugün borsada fiatleri kont- K UŞLI 

içtima yar J rol edilmekte • --··----
P•mu'< iataodardisaayona 
h•kkında alınacak kararlaraa 
•eritmesinde bulunmak l&e· 
re tıcar• t vekileti iı.aadar· 
diz .. yon teknik mBıaviri il. 
C. vdet f brimh:e felmiıtir. 
ldiıat vekileti adına da 
bir mllme11iJ dtio gece gel 
mittir. 

Bu aabab aaat 10 da Bor· 
ıa binHıada mıntaka ticaret 
mldüril 8 . Eıuemia riy•H· 
tinde r•pıl·c•k bir toplın 

hda p•mulc iıtaadaı dları 
tamamen hıpit edilecelctir. 
Ma16m oldui" laere biriaei 
ae•i akala p•mwldaraa iıtaa· 
darh dalu e••el teıpit edil· 
mitti . Ş•cadi 2. 3 ve 4 Dacı 
iıtendeı tlaı ı tupit edilır c k· 
tir. 

o 

Saat kulesine 
dikkat 

o-

s .. t lraleıiai• rlıtudiji 
samaa ile memleket Mat 
•J•rl ekHrİJ• bir biriol tut• 
mammktadar. 

Ba balia lolae r~cilmeai 
lcia kllledeld 1aatia memle· 

ket •••t ayaraaa •1dararal 
maaa pek llauml• bir iıtlr. 

Allkaclarlarıa aaıan cllk
katiai celbederis. 

---o-

iki iktikir 
hadisesi 

Berrama•ı• Şadırvaa cad· 
dealade tulaafiyecilik yapa• 

Yuıaf ofla Nızif Hoıı&I 
laakkında bir kadın kamaıı· 
nı 1lk1ek fiatla ıatmak ıa· 
retile milli koraama kana· 
nana aJkm bareket ettiil 
iddiaaiyle adliveca talakikata 
baılanmııttr. 

1 Çeıme kaıaaıaın la&a8 
mabaUHiade oturan rençb1r 
S&leyman Uluıan elinde 
mevcut zahire hakkında 

iaıe komiUyoaana beyanna· 
me vermediii •e 15 çuval 
arpa ile S çuval mııır kaçu· 
dıiı lddiuiylu hatulmuttur. 
Süleyman adliyeye verilmiı
tir. 

-··----Beledi1eaia aldıfı ciddi 
tedbirter llzeriae lıcnirde 

me•cud p•ıar yerlerinde ••· 
llflar b•Uua d•ba ziyade iı· 
tifadeaioi mucip olacak bir 
t~kil almııhr. P .zar 16116 

. Et ı efp11f• •• T.-pecık paaar· 
laraada koyaa eti 60 karat 
tan ıatalmıthr. 

Sebze fıatleri de daimi ea 
rette kontrol edilmektedir. 
Pazar yerleriade pızar rO· 
Dl l•P• oak kitoıu ıs kaı Df· 

tan, t•ld f ·•ulye 20 karat· 
tan araka 22,5 karuıtan pe 
ralıeadd elarak eatalcnııtar. 

---o--

Gençlik kulüp-
1 leri hakkında 

bir düşiioce 
-o-

Bede• ter biJe•I lıtiıue 
~ yeti din akpm •alieiD de 
i•t1rak:iyle teplaamiıtar. Ba 
toplantıda aıuamiyet itibarile 
•iliyetimiai allkaclar eclea 
bei:lf!a cerbiye.i mevıaları •• 
2 acl reiellk meaeleıl ılrl 
ıllml9tl,. 

Haber aldıtımııa ıore a
janlaklara •• geaçlik kaltıp 
lerlain batı•• ftlirUecek 
aevata memaaraar fİ .. I ma· 
•ı ve1• lcret verUmeal mev 
ıuut.alaiatir. · 

Bedea tuhlyeal teıklllb 
ba lıaıaıta laealı bir kara· 
ra Yarmamııbr. Birle bU 
karar abaıaca kallplerla · 

claba faal bir ıarette ı•lııa• 
caldan tabii glrllmelctedHr. 

--.1c---
Sinemalar 
Kontrol 
Altında 

Pazar ılln& ıelırlmlafa 
batbca ıiaemaları•da blyllc 
bir izdiham ı&r&lmlıtlr. 
Belediye ıiaemaları aıln ıa
rette kontrol ettirmei• ka· 
rar vermiıtir .. ea ktlçiUt bir 
kayıtaııh" tecziye edif ecek· 
tir. 

Muhtelif aineıualarda ıi· 
gara içti ki eri te ıpit edilen 
15 kİfıden para ccıuı alin· 
mııtar. 

fELHAMAA s ..... m .. ıod• 212~1 teır1nı 
ı Cuma matiael•rd..,• itibaren: 

f u;::::.:'"u ÖLMEYEN AŞK f 
ı N fıa •e &ime& bır eser ı 

i ~;;!':i.!~"" Kırık Yuva RJi~::f 1 
f Hariktillde bir fılim ı 
ıseanılar: 2 30-4-6-7.30-9 30 cıımarteıl paıar 11 de ı 
ı bıtlar Herıl• ilk .. tıae acm iMDi ı 

-·-
raaa mı tama ettiklera.I llf' 
leyca aahyamaılar. 

Beaim de •• ıok .... 
beaser lair ıabrat.ım -~ 
Beai bar 9011: iıti1e•l•r ~· 
yor da. 

A•cak ~a•larıa ~bir k~ 
9ebremi• maddi .... 
ıt••, .. ,f beai camek6•1•'~ 
tethir edilea ılael bir ••' 
keae, caaııa ılıel bir ,..,. 
keae aabıll olmak ara••i~!~ 
81ylıt •tlllar ilk ka•••t~ 
le ll•Ç a1 1•ııyabHerl.r .
IS.alca bir J•pcaı belt•ll •· 
bir euf ılıl.altlm ifi• ~ 
val..aek be.Dl ma&t.,ip _. 

... : 
- Ya mauaUa .. k 

olaa1dı •• 1apardık? 
Dedi.. ,il"_ 
Evet 1• maaıalla.. •.:. 

1• keuap folaa1•. Y..
lNiıta• ba.. ,a ... ,., .,, 
Aklıma bir t•J rhlL t.tf 

•im• dlkllea kol..,a f"" 
• ., olaa1da ..Mof»!'~ ~ 
Fakat b••• •abWI ...,....... 
k•aaaudım: . ~ 

Beni belki pek aı ~, 
da ••••cek ela• ılı~ 
m• tleiil, lliras da ~ 
•• rulaam iti• ıe•ecıls 
aı tanımak Ha .. tial.. ~ 

Slleyma11, bea akıl~ 
nmı, billa111a delct• ~ 
mı kaadırdım. Ba il-,/1"__ 
auaa tertip ettim • .,,,,., 
famdald 1ıılerea .. 1at• fi 
da .. arm11ada •• ~akllJf 
temiıi•İ balchım. _,./# 
Şımdl artık ,as.O~ 

zam.ala 1•nı ya•af .. ~ 
aiadea kormıyoram. Ç 
sıı., ... ı.. ı. •• ı d•~; 
battı ileride lllr ltar••- (lf 
ae oldaiam -•;.:!:' 
ılmdild ıellremle ......... 

- IOll ... 



SUAT YURl'KORU 
N RECA ED YORUZ 
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De G il ,.. ISKENDER_u_Nı, ...... _ .......... :::ı 
au e.u iKahramaolmı.v 

ıtanıyan Afrika YoLU DA f Kabraıpa,nı J 
üstatlarını lzmirliler de Fr~sası TREN KAZASI i SOBUT~~ .. J 

gormek istiyorlar G•çe• 1•"• 29 •fu•toea Iataabal - Ad••• yolca !:'.!~-:..!~~·~ 0 • :r. 
ada fraa111 üıttha laattı Af· katuı, evvelki ıln aabab Bu•aala beralter ....... 

l •d aalaifede -ı bul taıumlan•ı• anMrı ••· 
!'il. ~ll:luacla tam bir fi· •i1etinde balaadutamaaa 

*••i•• J8rdım et· ı61leıaelı Ja•lıt bir t•J el· 
l.r•• tl••ebilir ki mas. 

iıe ilk defa ola· Bitli• hanlarla demek la 
lortlia profrayo· ti,oraı ki bmir futbol& ba 

• mlhıekklt bir temıaa lıak kazaamıı bir 
lelir. darumcladar Ye bana lıte 

meıi kadar makul bir ıe1 
ola mas. 

Siıe hitap edlyoraa, çla· 
l:G b• iti baıarabilecek 1•· 
fiae t•bti,et olarak ıiai ta
aıyot uı. Ba•a teıebbia d· 
tıtinla •takdirde'" muvaffa "4: 

olactaanı:ıa ıimdiden emin 
bulanayoru:ı, Buna çahıuaa · 
••z lımir fatbola pek çok 
ıoyler ka•••caklar. 811 iıe 
ıiriıeceilaiıe • kadar emi
niz ki ıi:ıde• Jimdidea iz. 
mir mabtelitiai çılııtarmHıaı 
a•tren6rlml:ıe emir verme· 
aiai bile iıtiyecek kadar 

rilıraıiyJe •••da albodaki biyllk bir kaza aeçirmlı, çewirme bareketletl .. • :fll· 
Kamer UD,UD aeaeralde Ga- bidiıe bir kaç yolca••• ba- yllll bir d6bl •• Mıp .. ... 
ulle,I taaımıı oldukla11 ilin fıfçe yaralaamaeiyle A•aıt•- olaa Sobata,. ......... .. 
edilmlıti. rulmuıtur. imlılaı war mi1da?. 

Ba tanımaaıa mlttefikler Saat altula lılreadenaadaa Oaan ltltla lsı•llıalm 
cla9 a11na olan ıtrat• jik f•y- hareket edea 1508 Damaralı birer kaluama•dı• IM,U .. 
da11 b&yllktlr. Ç6nkl Çad yolca katanaıa maldalatl, barikaJdı, ord- -ld ... 
araıiıi l112iliz Nijerya11 ile Pa1aala D6rtyol ar•11•cla lildeatli. Ma•.,.._. mi• 
lagiliz • Mııır Sudanı111 biri- birden bire ra,lar1a &zeri•• ıiadl, ba orda " ' •ırrtıa 
birine batlar ve Fort L•my,• tiç deveam çılahj'l•ı ılrmlf- Jara karp kim -4 .. W•& 
dta r•çmek tlzere iki memle· tir. Bitin a•yutlere Hl· Oa.~ar c•lle••• ........ 
ket araaıoda dllz bir yol mea treni dardarmak kahil dikleri J•rl 1ala,_a.. ,..._ 
hılril eder buadan bıtk• olmamıı lokomotifi hltl• yoılar •• ili~ bir ......... 
Poi•t Noire ve Bravıildea bızıJI• devenin Bıeriae bl~ ları durdarm•i• ••• .... 
ıeçea •• Btlçilra korroıama dirmiıtir. Parçalan•• develer olamırorda. 
ulıtıa mUıoakale yolunun lokomotifi ve faraoau 101- Harp fe••latlHI WP .. ılt 
emniyetini de .ıığ'lar. dan çık_armıt ani darDf ae• ÇO lıtladl. 8 ........... 

Gtçea yılın·ilktf ıria ıoa• .ticeaiade yolcalardaa baıa bltla orda efrada •ıllr 
htria avlaruıda o.kar ba- oibi •••ti• laerelset • .., ... , ---- . 
diıeıiadea ıoara ıeatral de macbk aade kUı••ılı• 
Gıualle, Kameranu ve Çad Belediye encü- meaafa katetll,..., •• 

araıiıiai aumiı fakat Ga· • top)aodı 
buada muk.vemete u;r4mıt· meni Sohtq111 •""'•· ile 
ta. BelediJ• daimi eı ctlmeai 6ir .-ni!ftd .,,. ..... 

Bananla beraber Li nit, d&a akıam reiı B. Ret•t el drm.S. M.1'9 ileri fidiyoraı. 

Aabra •• lıt•• · 
----mwnmn----

A. 
ÔZGOR 10 aonttı rinde iki taraftanda Leblebiciotlanaa riyaaetiad• /usları fOrltae 611 .... 

biç bir kayıp •erilmuioe topfaamıthr. e... ihaleler yifitlcri11• •• ı.rw 

ekirle'İ FAKIR HAL-
r verini KA KÖMÜR 

.. IHIJ••I aepet
dlJOr ki; Ta~ıl 

e• ..... ıara••• .... 
ili• JOIC11 lsa lt•I 

.... .. .... .... f •• 
•ttilıl•i ...... . 

•lktan lrAfl IMa• 
l•dea •itleri al· 

...... edeDlerla der-
). (2960) aamarah 

••llmat merme• 
Wa.taa rica ola• 

• 
6vmek ..., .......... . 
• .., .. v...ı •t•• 
.. HIH1I• •ti• 

llaalu,- Maaiıı yardım 

H•eıler •••••• a1a11 ile 
falurlere ,.rdım ka• ama 
asa• m&ıterek•• fa•Ji1ette 
ltalaHrak klmlr aataa al 
mıılar we fakir halka clajıt ........ 

• • 
Taıla 
yaralamak 

Çoral&lla,. Altaapark ciwa
rı•d• Kerim karıaı 26 1•11• · 
ela Nesalaet, ltedeaberi ara· 
Jarı a~ık itala••• koca11 
Alamet oı:a Maıa KAaamı 
taıla ltaıı•daa yaraladıi'•· 
de• 1akalaaarak talakikata 
bıılaamıtbr. 

•• .. ., .... ,ı.rı.... Öv 1 katlar 
~-.• 11• 511.,.... g ene 

...... ıpı •ft~•r1 izin 
~-. ........ ılls-

lada s11., .... c11 •• 
• 1alrala•mıılar-

Aa•ara - Dabilfya Yeki· 
Jeti Jll11ek okllara dewam 
edea memarlanaa liltJ• 
kadar iıia Yermekte ve yal· 
aıa biriken itleri dt! lflede• 
ıoaıa l»ltlrmek mecbariyetiai 
de ilerı ılrmektedir. ----
Türk 
Şarapçılıiı 
lıtaabal - Şarapçıht-mıı 

eıaıh bir ıarette ıılala •• 
tuviJ• eclllecekbr. Babepta 
tedbirler ahamaktadar. Y edl· 
11lda ıarap ub1la11 218 bia 
litre•• Wr .u,.. litr•r• ..... 

-

yol •çmalr11zıu, de Gıulle 1•pılmııt1r. O•r~orlar4ıl .. 
kuvet lerine hılim ormuıtur. 

--c--
Vekalet emri

ne alındı 
Aal&ar. - KaracabeJ ka1· 
makamı Ş fık ltık ••llllet 
emriae abamııt11 • 

---o-----
Her tarafta 

kar 
Aak•r• - Sinup havali· 

aiyle, Ç•ldai •• A~d•t• 
çok miktarda kar J•aimakta• 
d1r. Doiq •itlyetlerimiaia bir 
çoiu karlar alh•dadır. _ .. __ 
Tünel kayışı 

l.t•abul - Tiael kayıtı· 
••• Baıradaa laudada ael· 
dij'i laaber weriliJor. K•Jlf 
lat.aba•'• aeldiktea bir b·f
ta Mara tlael itlemete bıı· 
b7acakbr. 

- - -
lstanbul 
Piyasasında 
lıtaabal - Sat11lar yBk· 

1elm•lı tedir. Sa1am 54, ı S, 
ketea 53 k•raıtan ııblmak· 
tadır. Mal aranıyor. 

B. Ekrem 
Yalçınkaya 
U fa MU ••L lllijiae taJI• 

edilea ••liJmaa•i•i 8 . Ecrem 
Y alçıak~ya, 1a11ald cartam· 
ba aaltabı Baad1rma ekıpe· 

. riyle lım11dea a7rılaeakbr. 

lstanbulda 
balık çok 

lıtaa hal - Buıtln bara da 
ılrllmemit bir babk ltolla• 
ta Yar. Karadealı ıalarıDJ• 

dalralı •• ıotak olmaııaa 

meb•l mabtelif claı ltalaklar 
Bot·•daa içeri airmıılerclir. 

Buıl11 50 bia çift ••luımra 
30 biD çift torik çıkmııtar. 

kiloıa S karattaa 20 kura .. 
kadar kıblmaktadır. 

M 
--o---

arif müdürü 
öldü 

ldaabal - lıtaabal ma· 
arif m&dlrl bı1 TeefikKatl 
dlla Ş tli ııbhat yurdaada 
bir ameliyat~ netlceılade 11-
mlıtlr. Ameliyat apıadiait· 
tea idi. Ceaaae1I bari• 
tlre•I• kılkacakbı. 

' 2 e., .. " ı M ı o· t • h'. ı :r,otr•• ar ene ıe rıc ın ı 
1 St•••art ile 1arat •iı lafiliıce ılıll SARIŞIN ŞEYTANı 

i2 Paul Jaor ile Elis Simor'unf 
I T•mıil etbii Maaarca 16111 MACAR SENFONiSi S 
ı (Danko Piıta) ı 
ı Matlaeler: Macar S. : 2 5 8 • Suıp• Ş. : S.30 6.30 ı 
ı 9.30da Camarteıl-pısar ılaleri 12.30 da llA•• Hl••· .ı ı 

i Tay are Sinemasında 1 

Ba bl1lk ..... WJll 
tea ••r• SoMtaJ a 1 ;a 
teıJI iti• lpa ı•,.. 111111 
ve ••cia Wr a•klnMI.-. 
bir laafta uf• ıırthl11I 
yapaldL. Allı• eti••• 
cllııleMI. 

Bir çok'p.a..t .... 
ıeçtl; fakat Wr .. 
ip alm•i• Wle kll1~•9'ı 
ml1or~ hit bir f.t .-.. 
,a,a ••••• , .... 

Yerlerde ,.taa 
Macar llllerl•• 
e11• aramak iti• 
alrmedl. 

SlbataJ albll. ..... 
..... aibi ........ ... 
Jlkte laafif W. .... .--
hazine tephJarak ••"""" 
16 dertli. 

etrafa kolord• ....... 
rek Dfak ttfek JWler 
•aptoluada, ita •••tla it 
a1 içi•d• biti• ., 
.Awrapa ele .......... . .-.... 
na1orda. 

Buralarda da C ........ 
k6metl kankl• Delmın ta 
Subi1• •• •iter Ykl•ıtr., 
mata•aat arnttl*. 1111 $ 
herp muraflan ...... ~ 
tUdi. 

Macariıta•• ...... W. 
yali tayla edil.O. Maculataa 
o~aları Tlrka.. pek "tiri& 
alrl•dl. Çlakl 
ke•cll llkelerl••.••n .. 
Karpat eteklilMle :1191-• 
koca ormaalar .... 
Alta,. mlphilatL Ma ...... 
na clWerl de k•llll...,_,.. 
uaa ,..., ..... ,.,.."'91111 
Adetler laıp Tlrk ~ 

_ ..... w 
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LIB 
HARE---.. .. --o,--

Kabiıe, ( .. ) 
tebHi: 

U-

Re mi 

1 Libya muh rebesi şimdi 
hlriildnden yn üç cephe 

ı lzeriiıııCle cery o tmekt dh: 
1 Birlis'ciıi Tobıukun ceoup 
doilllİlada ul na ıl cep-

ı lae ld •atla doğıudan iler 
lemit olan kuvv~tlerimiz T ob
rak ıkaleslnden bir çıkış ba
nketi · yapmıya munffak 

ı elaa ku•vetlerle birh ş:ni tir. 
lkinciıi Hayfadan Seydı 

OmeriD ıiaıalia kadar de· 
'Yam eden budud cephesi. 
l Oçiiac6ıü Jaloyu da içine· 
ı alaa cenup batı bölgeıi. • 
ı ÇOK ŞtDDETLI MUHA
ı RE8ELER: 
1 Aııl cephede düa b h
ı taa akıama kadar Elduda, 
! S.7di Raıak ve Birelbamit 
••YkUeriado sı•yet ıiddctli 
•alaarebeler olmuıtur. Sa
.. lale7I• bab tarafıodaa ge
lta dlımaa tanklarının hll· 
c.... Se7di Razakın ceoa
lt•ada ıırblı lutalarımıı t -

1 
rafından tardedilmiştir. Da

ı •• aoara auhh kuvvetleri
' miz hücum ellen düwmao 
taaldaraadaaa ııeri kaf•olara 

: •ldırmıtlar •e şimale doiıu 
1 ••ç•a diiımanı ko• J mıf· 

1 Jardır. Ôjleden ıoura Alman 
pl7adeal taDklaran yardımiyle 

1 
Seydl Raıak etrafınd ki 
••Yailerimiıe hücum etmiı 

1 •• mldafaa hattımızın içine 

1 tlrmiye ma•affak olmuıtar. 

1 Ba bllıede tıddetli bir mu· 
laarelie de•am edıyor. 

HUDUD BÖLGESiNDE: 
Hadad balgeaiade ku••~t

lerlmlı makavemet merkez 
lviai dOımannı tiddetle da
J••mHına rıırmen temizle· 
melde meşguldür. 

ffaya kuvveti rimiz düı
••••• motörlü vasıtalar top· 
lalaldarıaa devamla ve tid· 
••tli bucamlar yapmışlardır. 
~ok alçaktan yapıla bu ta
arruzlar eyi uetice vermiıtir 

Cenup ve bata bö!gele
rlade motörlü kuvv tlerimiz 
ileri laarekctleriae devam 

ALMANLAR SEVDi RA
ZAKt AN ÇIKARILDI 

Londrm, (•.•)-Şimdi Loa
drad_a alınan bir b bere gö 
re Seydi Razakhki lvgiliz 
menilerine girmiş ol n Al
man kavvrtleri bir iogiliz 
kartı bucumu , n ticesinde 
latiliz mevzileriodea çık • 
nlmııtır. 

r Zayi 
lllUıendiı mektebi den )

•tam 17/10/336 t ribli t s
djkaamemi aybettim. Yeni
llal alacı tımda hükmü yok
lar. 
D.D. yolları mağaza memuru 

MiJmtaı Talukan 

USYA MU-
8 sı 

--o--
Mo kova, (a.a)-Taı ajıa· 

11 bildiriyor : A lmanlarıa 
17 inci tank tüme1.ıine ve 
bu tümenle birlikte hareket 
eden kuvvetlerin · kartı ya· 
pıt n harruılarda Sovyetler 
düşmanı cenup batı iıtika· 

metinde acel!! çekilm~ıe 
mecbur etmitlerdir. 
Volokolamı iatikametinde 

düıman ileri bueketi dur· 
durulmuotur. Moj .. iık Ye 
Malayorutle9etzoe du,man 
harruıları püa~ li ı tblu.Oftir. 
Duıma111n h.tıarıoda ı dik
ler açılmııtır. 

-----
150 ton bomba 

atıldı 
Londra (•.•)- S•libiyetli 

Londra kaynaklaraodaa bil
dirildiiioe 16re düa l'ece 
tam bombardıman teılıilleri 
A man •limanlarına h&cum· 
larda buluomuıtard11 Bu bl-

cumlaraa en tiddetliıi H"m
buraıa karıı y• pılmıı •çık •• 
mehtaplı bir haYada buraya 
150 toa bomba tblmııtar.Bll

yOk yangınlar çıkarılmııtar. 

Emdene de kav.etli bir 
teşkil bOcum etmittir. 8te· 

menbafea, Vılbelmıluf~a, 
Kici •• Lübeke de bGrum
lar yapılmıı ye d6tman au
Jaraona ma7aler dakiilmlit· 
tür. 

Bu hHekittaa 19 lnıilia 
tayyaresi reri d6amemiftıf, 

---o--
Italyan fırka. 
sının akıbeti 

Kahire (a.a) - V aktiylo 
Libyada lngiliı kuvvetlerini 
Hrmış olan ltalyanın Arpete 
fırkası Pazar aababı bir tank 

kıtaaı bimayeaindo yaptıiı 
taarı uz hareketleri bezim ete 

uğratıldıir sribi Almanların 
mısır hududunda parçalanan 
kuvvetlerinin imbaaıaa de
vam olunuyor. Roytere 16re 
bur d ahnan bia Alman 
eıiri Kıbireye götllrlllmOı
tü r. 

i 312 -332 do- i 
!eu bakavai 
i çağ ılıyor i 
• lzmir ask•rlik ıube•i: 
• baıkanlığından: ı 
ı 312 - 332 doğumla iılim ı 
ı ve gayri fılim acemi ibti- ı 
ı y t b kayaların ecele ıube· ı 
ı ye ml\racaatları, relmeyea· ı 
ı ler hakkında kanunuo ceza ı 
: hükümlerinin tatbik edile· ı 
: ceii ehemmiyetle ilin olu ı 
ı nur. ı 

[liililN dili 

RADYO·TELG AF HABERLEr-. 
Libyadaki ha
rekat iki taraf
ta hücumda 

-----
Londra (- .a) - Libya ha· 

relutler ı etrafında en ıon 

ıden babulue iöıe Alman• 
laran 1ki ııı bla lutaaiyle 3 
"oldao lnıılıı kunetıerİDe 

hOcum etmiı e rdir. Bu hücu· 
mua bcdt: fı loıili:ll t rio Sıdi 
Reuektelu kuvvetleri Tob
ıaktakt k avvetlerden ayar• 
makh, dfitman buna munf
f,.k olamauıııtır. 

Diltman kıtalar& cumartui 
günü Evıudayı almıtlaraa 

da bır kaç aaat aonra lngi 
liz buruını iatirdat etmit· 
&erdir. 

--oı--

Türk Basın 
birli2i yar

.dım devresi -·----Ankara ( •·•) - Tllrk Ba· 
llD biı lij'i reiıliiiDddn bildi 
rilmektcdır: 

e .. ın meo,uplan ara11 1Jd a 
6 6m oluı; ca yudımlttm• 
için yapıl.o makavelecio 

itduci yudım deYıHİ B .. ıın 
umum1 ko ı rıeaınce a6ateri· 
len arzu lİlerioe bftt, n Ba
aıa men•uplaraoın i,tirakleri 
itini lıol:ıtırmak için 31 İlk 

kaDun 94 l akıamıaa kadar 
antalmııtar. 

Her IİI mulıanleye İftiralı 
etmemiı olan Baıın menıup 
lan, idau ciler Ye ate iye tef

leri de dahil olmak &nre, 
birlik bölge merluıleriode 

bulunmakta olan mukavele 
ıuretiyle ıltıb.ldarını röıte

ren nümunelerden alıp bun• 
lan doldurarak Aolıarada 

Uluı müe•ıeaine g6oderilmek 

ıuretiyle her zaman muka· 
Yeleye iİrebiJirler. 

Mukaveleye iıİrenler Tür· 
ye İf bankaıı Ankara Mer• 
kezinde açılmıı olan 2381 

numaralı hesaba her 616m 
olunca yalaıı bir lira yolla
mak ıuretiyle bu teaanllt 

eaerine katılırlar. 31 llkkl
nun 941 akıımıoa kadar 
gönderilmit olan paralann 
tamamı bu tarıhten ıonra 

bayata ıöz lerini kapıyacak 

olan mealekdaıın rerido bı 
rakmıı olduiu kimaelere 
&denecelıtir. 

Fi laodyanın 
işgal ettiği 

topraklar --
Helsiaki (a .•)-F D Par

lamebtoıu dilci toplanHak 
Raıyadao itı•l oluaaa top
rakların ılb.akıaa dair kanua 
p ojeıiai tasvip d n ı ttir. _ .. __ 
Amerikan - J a
pon konuşma
ları tekrar 

b 3 ştadı 
---u--

V •tinıtaa (•.•) - lnkıtaa 
ujradıiı bildirilea Jupı>n · 
Amerikan mqrablaaaları ara 
ıındeld koauıaaalar tekrar 
batlamııhr. 

Bu mtlnHebetle J 4 poa 
fevkalide mu ,ahlaHı ts. Ku 
ruaooun • tufıuı ıaraa ı• 
ı -tecilera b"yanatta buluaa
rak demittir kı: 

H•len Mı.ter Hull tarafın· 
dan 7apılan mulıabil teklif
lc:te cuap vermit d~iılla. 
J pooy.t: nı n Siyamı İfl'•ie 
b zırlan dı iı hakkında biç 
bir b . bcr im yoktur. 

Müaak~relerin tekrar bat· 
lamıı ulı:oaaı dlaya için da· 
iyidir. 

Müııkereler laakkıada bir 1 

ıey ı6ylem ı ı t .. lebiae de: 1 
O aaını ,Miıter Hulldea 

1 
ıoı uouı , de mittir 

Rusların -İntikamı ve ! 
Almanların mukabalası 

-o--
Moıko9a (a.a) - Royter: 

Kiyt f balkı Almanlar t.ra
fından yapılan tazyiklerin 
intikamını almak için Al<Daa 
müddeıumumiıioia itı•l c,t
tiği binayı berbna etmiıtir. 
lnfilik neticesinde 170 Al· 
may ••bayı Ye Geıtlpu me· 
maru ölmilttllr. 

Buna bir mukabele olmak 
lizere Almanlar ahaliden ilk 
raıt ıeldikleri 100 kftiyi 
t evkif ederek bir çokura 
ıokmuılar •• dinamitle ha· 
vaya uçurmuılardır. 

Bundan ıonr 30 Yeya 40 
kadını ceaetleria .bakıyeaiai 
toplamığ• içbar etmitler Ye 
bu it bittikten ıonra kadın· 
lan karıuaa diımiılerdir. 

Türk misafir' 
perverliği 
hakkında _ ... _ 

Londra (•.a) - Gaııt,ı.t 
Ankara ma~larıadaa •i~~ 
le babiı •• Tark -";f 
perYerliiiai ebemmi1etl• 
dediyorlar. 

laıilıı ıporcularaaıD •-;:-. 
b11lda y•p .. cakları iDi""' 
daD da ali kala ıureı t c: 
aediyorlar. ---
BENZiN V~

RE1N KORSA 
GEMiSi ---Load~a.(•.• )-la8'ilil ,.,J 

rallitc daireaiaia tebHj'i: lıl 
• •• .c2 Sontetrinde C ~ 

Atlaatikte dol•ı•a Do r 
a.ayr ktU'f•ıörl alh bir tl.,W 
y•rHİ )ı.,ekc:taiı dur•• ti• 
ticaret remiıi ı&rlD ........... 
Gecni. ia •aıiyeti ,ı~ 
ılrGldliiladea bir ta";. 

16 deıilınit •e yapıla• ti' 
kik n~ticcıiad• beoıl•~ 
aı.ıcı ola• bar Al aa• Is ; 
rıemıah in b .. hiı me•ıa• ,I' 
duıu aal•tıl mııhr. teati,. 

ı~cı ittretler tatml• t'. 
f6' &lmediıiaclen Def ... j,I 

'
.ıt> 

at t •Jmııtar. dltm•• ~ 
auai duıuaa perclHi •~ 
k•çmaia te,ebblı • ~ 
t\e abt almıt Ye mlrctt• .-1 
k•yıidara İ•mitl drdir Ge f' 
niaın buut dcpoıa patb 

rak b•t ıoıfhr. . ~ 

Çi.,arda bir d&tm•• :,, 
teloabiriaia bulaaduto• I~ 
ıüpbe edilmlı ve fılb•~ 
bu ,opbo de teeyylf et,,,, 
tir. Dcveoıayr •• la• tlf' 
uiramıt ye ne de plt•ff" 
batandan 6.1 •• 7arab 
mittir. 

--.cııo--

Libyada düt' 
176 tayyar' 

-- ... ..... ıf s 1· Londra - Radyo • İ)f' 
DDıman tayyareleıl ~ 

bavaliıinde "••• -~--· 
hava taarraianda bal~ 
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Mulra•eleyo katılıp ikinci 
yardım deneaine ittirik biı
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illrae İf bank•ıındaki ha· . 
ıuıl be1aba o ıüne kadar 


