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Berlla (a .ı) - O. N. B. ıoara topraklerıacbl r .. ıya· ~·- e11•~ 

aja•ll Alman baıkomutan- cık o1~n yatmbıackıtllara ~kit lata•1t•~. - A•lllaa ..... •••ı lsa 
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Hıva kavretlerimiz liman- TokyOD111D IJir ~1111 1K'•ı 

da bulunan beş gemiyi ha· &91 
ıara uğratmıı 2500 ~oaluk ha bt ~ri 
bir ıemiye tam iHbetler 
kaydedilerek yangın çıkar
talmıı ve tayyarelerimizin 
h&camana makabele edea 
lagillz Hırikea tayyarele
ri•dea ii~lal ~&ıll·mBıleı· 
dir. 

•ada aa•aıı hazar olmaaıa 
IJzım sıreleceğfai • biraz geç 
• taktir etmtı buluau1orlır. 

Buaun lçla bilha11a la· 
gilt ıre, Hlatlilerle aalaımık 
buıuıuadı, biraz deiil, hiç 
ıeç :kalmamak mecburiye· 
tinde buluaduiunu anlama· 
ladar. Baıll• Hl•cll•l•• doıt
laju, artırma mıaa11aa ku · 
aulmuı, çok lllıumlu çok 
kıJmetli bir mal ıibidir. Bu 
llerkeıe fıyclah mal, en çok 
utaraaıa llıerindı kalacak
tır... Oaua içi• bu müıaye· 
ele ulonuadı fazlı pintilik 
161termeğe ııJmez ... 

Sırrı Şonlı 

Tokyo, (ı.a) - hlıaria· 
taadıa •erile• •al6mata 
gıre Bulgar t91>rakları la· 
tBade yabaaa ta11uel1r 
görülmllş faluat ltomlaa abl· 
mımlıtır. Alm.ıa f .. ntl he•, 
riae laalk Yııtfeli•l &ipllale 
ifa etmlıllr. 

Leningrad ceD· 
hesindei•lman
lar teh1iketle 
Stoldıolm ( a.a ) - Dla 

Brlyaaıldde J•P1laa malaa
rebede Ahrıaalar tHlrli ma· 

•affak11etl• kayclıtmiflırelir. 
Sovyet piyadeleri Notpael 
cıplaeainde ilerlemifler•ir. 

Raıltr dijer l11talarla bir
leterek çeyirmı hareketi ,.,_ 
mak btfyorlır. Leai•ır•• 
cepbeıiaclıld Alma• yolları 
tehdit ılbada bulu•uyor. 

Gıda claiıl•••a iıleri 
Hlktmetta pla ••••lırW t t p a illa 
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Daidma yerlerlal• ltaı•ı ... eok ,_. 
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. · · Genci tramvay 
Banim glbı altmışa uaklışmış lir <lan indirip 
adımı 40 uasıada bulan kadınlar, "vurdular 

·bandın blr .aeoedı 50 papel 
·vuran kadınıarlhr •• 

Nibit, p~troauiuı koltukl•mak, Şadiye 
me1eleilade• kaç•a keyfini yeriae getir
mek" i~ia lieinea abldı: : : 

- Slz·r·g6renter, ıize lurk bet yaf bile 
•ermiılefkea siı ke-adialıi ae diye elliyi 
•ıkfi, ı~:yıyorsunaz? · 

- .Ben ~iymıyôrum, cebimdeki büriyet 
cüzdaatliı ıajıy'or.. .. ı 

- Halbuki bir çok kftdıalarıa •iıılaran · 
dıa ~iılttim, ıizi ancak kırk yaııada ba
hıyorhır. 

- Beni kirk yaııada bulan kadınlar, 
bea·deıı bir recede elli papel koparan ka . 
dınlarC:lar... • 

Zenrialerdea para alan, büyülderdea 
menf•at bekliyen riyakirlaraa methiyeleri 
ile avunan, · guturl~aaa ia9aalar, ne kadar 
nf, - hat~ J1~bmak olc(u.klarıaı aacak zen
ıi~l)l. ve ~~l~kleriai kaybettikleri za
m•• :«ialıyabilitler • . 

L•• .. .b11 acı •• dojr,u dersi veren iki 
kiıi ~llftar .•. 

- Banlar kimlerdir, acab• öjreaebilir 
mi1~? ~ · . . " . 

- .~arclu bİri, . llk&ıiinil, pa,aaıa da 
bllJildlljüa ele. me•ki •• lkticlarıa da 81 · 
tbde tata• o ı••ç •• idealiıt öfretmen 
illiaciıi de kadıalak ••ref ve bayılyetiaİ 
en parlak tufaletlere, en pahalı elmatlara 
tercih ·:eclea. bayan Ş ıdiyedir. -.~. 

---o---
Evvelki rece Hat 22,30 

da koaak tramvay duraiıa
d~ hihiyetleri teıhiı ... edile
meyen üç kiıi tarafındıa 
tramvaydan iadirilea bir genç 
bıçakla iki 1eriade, •iar 
ıurette y•ralıamııtır.. Ca· 
ribler bemea ~kaçmıılardar. 

Hadise iradın y&ıladea 
olmuıtar. 

Toprak ofiı memurlar1a
dıa 8. Memduh oğlu Er· 
tuirul Bilriner ıece Tatar 
Kadriye ve Fatma adnada 
iki kadını yaaıaa alarak 
tramvaya biamlıtir. Tram
vay hareket etmek Dzere 

iken dlier bir erkek evvel
ce verdiii iç lirayı Fıtma

Claa rgerlye fıtemiıtir. Ba 

y6zden çik•a mftaıkııı 6ze · 
rine tramvay hareket ede -
memiıtir. Tam bu ıarada 

l 
hüfiyetleri iteıpit edilem•
)'ID tlç kiti peyd• olmaı ve 
Ertuğralu çağumıılırdır, 

Bunlar Ertuirulu araları· 
n• alarak bıçaklı ıol kolua· 
daave 11ğ böirladen · aiır 

turette yaralamıılar ve kaç· 
mıılarchr. 

Çocuk bayra-: 
mı hazırlığı 

--o---
Yurdumuzun en öaemli 

muılelerindea olan çocuk 
dlva11ıına lakitıfı lçia utra· 
ııa çocuk 11irıeme kurumu 
bu aeae yirmi l»ir yaııaa 
glrmittir. 

Kurum ıenel merkezi bu 
yıl 23 alaaa bayramıaıa ve 
bıftHIDID ffÇeD le.nelerde· 
kiadea daba ıeniı •• çocuk 
davaııada çalıımalarla elde 
edilen ıoauçl1rı belirtecek 
ıekilde kutlama11 için ıim • 
diden hızırhklara bıılamıf, 
bütiin merkeı Ye ıabelerl•e 
bir tamimle keyfiyeti bil· 
dirmiıtir. 

Aakarada da b•yıam •• 
bafttaıaıa öaemli bir ıelsilde 
olm11ına ve Radyoda çocu· 
ian ııhbi durumu, çok ço
culdu aileler ve iyi bakımla 
çocukların: ıürbüz yetlıtir· 
meleriaia temiai, aBfuıumu· 
ıaa ırtmaııada çocujun kıy· 
met ve ehemmiyeti, çocuk 
ölimleriaia azaltllma11 ıibi 

ilmi bıbiılerl •• kıym•tli 
ilim adamlarımızın ajızlarıa· 
d.a balkımııa dinletmek 
buıuıtaada tedbirler aldıia 
gibi çocuklarımıııa bu b•J· 
ramı daha •tleaceli ıeçir· 
meleri için dah• ıe•ıia 
protramfır tertip etmek· 
tedir. 

--o---
Hırsızlık 

Fili~inlerde 
Müdafaa~ . 

--.. -----
Filipia - (8,15 R• 

Amerikan reıml tebl 
ıöre Batı• aclalarıada 
bırebeler pık ılddel 
Biraz'!ilerle1•• d&ım•• 
zayiatla :kar11la1mı1br. 
ları hamil IJapoa 5 .. , ..... .., 
yıl•rı ıalaile 1alda1mı 
da ba .. ıa11D bir lçofa 1 . 
nlmııtır. 

---cııo--

Dünkü at 
Koıaları 
Üçlac& laafta koıuları 

Din ltııılçallacla yapıl 
Koıa yeri kalabalıktı. fıl 
ce bullıaaı ıudur: 
Satıı koıaıa•a lıtlrak 

olmadı. lklaci kota: Ba 
ıuya iki at ılrmıf, Ab 
Keseb!ria Blraiıın atla t 
kaıaamııtar. Üçllacl k 
Deneme koıuıu idi. 8• 
birlacı Fehmi Simaarojl• 
Demet adlı atı vı ikiacl 
yı ne ayni ııhibla Buket 
tayları rıelmlıtır. Dörd 
YlirlkcB Bekir lsot·--
blriaci · Romaaı, iki.el 
Sobatayi ıelmlılercHr. ..... __ 
ılnci kotada lllıa• 
olm111tur. ikiacilijt Ş. 
•lm..ıır. 

Dünkü S 
• • 

Eğlenceleri 
D&a lzmirde mabtılif 

ıabakabakalarlı ı&ıel 

. ~~'!alf lst• Şı~lye iJ• karP. lilrııya otu
ru~ ~·~· Ç•J İfmıii, yüıletjae gıOmkila ol· 
u. tuhafiye . qıajazal~na~n bOtUa pudH, 
raj, ıfrme Ye ber t&rl& · boyalarını yüklet
~·k~~· çeldam!,r•cek kadınl•rla yabp 
llalkmap tetclb ederim. 

Hadlae tabkikabaa adliye 
ye zabıtaca de•am ediJi7or. 
~uçluların hlhiyetleri beaDı 
ijreallmemlıtlr. 

Haataaeye kaldırıl•a Er· 
t u;rulua vaziyeti tehlikeli· 
dir. 

Alnncakta oturan Eıref ıpor ıla& yı .. tmııtır. 
Mebmedia ;d&kklaıadaa 6 Biaiklet mlubakalal'I• 

- Demek-'S'ıdiyeye ba kaclat kıymet 
•• ehemmiyet veriyonaa111? 

- Zı•aettiiiade11 P•k .çok .. Bu mefku
re •bibi 6jretmea ile, bU nezih ve aıil 
, .. ha kadıa ruhamda: bay.ilk . bir · iakılip 
Japhfar.. • 

-~ . , · · -Arka11 Yar-

lira k11metiade ıiıara •• bol oyualan, ıportifler• 
kibrit ç•ldıjıadaa ı yakılaa· tın çiti atlatimz -mi•• 
mııtır. laraada kazaaaalara 1·5 
Çorakk•pıda otar•• Meh. dar mlklfatlar •ermlfll't• 

met adıadaki 1ab11 abı•eriı Balkaa bayrajı J• 
lkiçeımelikte Kemalia 6ze· makıadiyle ~rirdlii (ŞBkrl· blriaci •• iklacl Ilı• t 

rlade i35 ~Hntiıram elfar aDn d&kkiaındaa iki budak ıelmlıtlr. 
balunarak yakalaamııtır. ld - d k ı t Y&luek atlamada 

------o---
bulındurmıt 

_... ___________ ça ııı• aa J• 1 ıamıı ır. Alieddia, ikiacl HtliOl 

sarbqluk va· silah ·atıık. ı Elhamra Sinemasında ı Dçilacll S.lırl plml.lltı 
Çorak'.lrapı 'Baımınede Glllbek oöhi N~- ı ı Üç adım atlamada 9' 

ıım Hani öflu Sami· Ye · hmail otl~ Aıım ı matlaelerden itibaren fevkallde belec•nh, mlthiı, i Alleddia, ild•cl 111119, · 
Hrhot oldaldarı halde Yakup otla Na· ı Hlanelerle dolu eııiı bir tıheHr ı c& Caaaa. 
maa ••·lrardeıi Billhn içkili lokantaııada i KAHRAMAN SUBAY S Karııyaka ılretlerl 
tec. 8 ba 4 1 ·ı h ki ı F' ı cıab olmaıtar. 

• 1 •• •aJ• • 11 i attı ara •• ılml Yaratanlar: Gary Cooper Aadera Leedı ı ------
Billlı da Cl6vd61deriadea clmleai y•kalaa· ı Seaaılar: 1-3-S-7-9da .. Camarteai-Pızar 11 ele baııarı Dr. 
maı ve t_.baaca dı elde edilerek b•kların-
da zabıt varakuı yıpılmııtar. • T T 1 ı i ayyare sinemasında stı6 ı 
· . · Zayi ı (Altın ıerlıi) al• en blyik Filmi..... ı ' 
3~-~ ' Haeıitıde Meraio "Aıkerlik ıubeaia- ı CHARLES BOYER'in i 

de~ •lmfı aldağam aıkerlik terblı •eaika· S:M t 5 il il L L tt Lf b k d arıare a ava• e aıeraver yara ••arı Ye aıl•• a ar 
mı ·ıa1l ettim yenlıiai alacıtımdaa eıldıi• ı ıöıterllea filimleria •• bl11i •• mlHıiri ı 
•i• hlkmll olmad•iı ilin eelerfm. ı B i 

ıımır ••m•b•ae · ı•çit be1ıç11i ıı A C K S r R E E T 
· • ·· .No. 27886 Melamet ojl11 Adı ı VE ZENGiN ILA VELER : 

ı&zel tekrlbel ı Matlaeler: 1.lS-3.IS-S.15-7.15-9.15 te.. ı 
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(El tezgahları- Düngada ıılırıı111r? Dünkü Maçlar 
na zam 
--··--

Ankara - Giyim "IY•" 
fiıtleriadelri y&lrl111iı Dzeri
ae el teDglblarıada iıleamiı 
dokumalarda da bir mikdtr 
zam yapllmaıı takurür et
mlıtir. Bu zam düı dokuma
larda yfiıde 20 f ıatazı doku
larda yüıde 30 u 1ıeçmiye
cektir. 

Ba ıaretle el dokuma tez· 
ılblan mamulitı da korua
malıtıdır. 

~-.. -
Çocuiunu so
kağa atmış 

ıso Yaşında 

Pauagan 
YOzlerce seaı yıııyan hay· 

unlar nrdn. Kıplumbıiı, 
fil, bazı balaklar y6ı aeaedıa 
fazla y•ıırlar. Kuılar araııa· 
da y6ı yıldan fazla yıııyan· 
lar gö ülmlıt&r. 
Buea eoı AyrHte ıeçea ay 

bir evdea bir papara• kaç· 
mı ıtır. B.u pıpaıa · ıeblrde 
150 yıııada olmaılle maral 
ve birinci N • polyoaaa Elbe 
adaııaa ıtırrtl• edlldlji ıı
maada yayamııtar. 

Papaıan orada• ltalyaıa 
oadaa ıonracla c••abl Ame· 
rlkaya 16t&rllml1ilr. Tartbl 
maıJıi olaa ba papıfa••• 
kafeıiaden kaçuak ortaclaa 
kaybofmaıı Bae•oa Alreıcle 
btlylk allka aıa•clırmııbr. 

Ankara- Burl• 19 .. ,.. ita ..... ya• 
pıtaa A takımları maçlanaaa Mtlcell ı••· 
larclu : 

Gıaçlerbirliil Aakaraıtclal 1·0 yea• 
mlıtlr. 

Maıke1por Kuıkkale takımı 6·0 maflOp 
etmiıtir. 

ISTANBULDA 
htaabal- Baıla rıpılaa ilk maçlanaıa 

••ticeleri ıualardır : 
Ka11mp•f• lıtaabalıpora 1·4 yeamlıtir. 

GılataHray Be1kon 1 2 ı•lip •••mittir. 
SlleJmaalye takımı Takıimi 3 2 yeamiftlr. -··-----
Kayak müsabakaları 

Ba1bart - Ola baracla Halke•l ıpor· 
calın ıle Beclea terbl1eıi mlk.u.flerl 
ua11acla ka1ak mlıabakalan yapal•ıbr. 
llerakh bir ıeyircl kltl•l tarmadu ta• 
ldp eclllea ba mlubakada Mr:acl, lkhlcl 
•e ı-.cı ıalealue Putl mlfettlti •• 
baıkam tarafı• .. • mlklfatlu ••rllmlttlr. -

Slaeklide 1090 ıacı sokakta 
etaraa 40 yaııada Aılye 
adıada bir kadın baklnada 
iç ay e•wel dlay•J• ıelea 
ya•raıaau bir yorr••a 1ara
rak ıokağa terkettijl iddia
ıl1le kaauai muamele yapıl· 
maktadır. 

Noter yardım sanclıiı 
----- Aakara- Notu Janbm ........... lda· 

Amatör dll'I bir kral r• •• mırak•*'•• daır ......... ••idi· 
--o,-- Y ler laeyetlace taıtik olaad•tuadı• mul· 

la1anlar cllıl•riae faıla 
eh ~maiyet vermecllldarl ta• 
miılikleriae riayet etmedik
leri Amerikan ılgorta tir· 
ketleriadea bin•I• doktor· 
lar tarafıadıa roporlarclaa 
aalıtılmaktad1r. 

•• 
Uvey kardeş 
Ôdemiıin Bademli .. köy&a· 

de Mehmet Öterin evine 
fl•ey kardeıi Kerimin 'ıire• 
rek 7 altaa lira ile IS kifıt 
lira alclıfı iddia edllmiıtir. 
Ketim tat11Jarak adliyeye 
verilmiıtlr. 

--o--
Yangı~ 

lldçeımelik 11bbat miid&r
lljB bJaa11 öaBDde, ıofiir 
Abmedi• idare•iade •e Ca
mao•a11aa kayıtla ve darı 
1Bldl kım1oaua makiae 
kıımı•da yaaııa çıkbğı ha· 
ber alınmıı ve yetiıe• ltfa
l1ıain yardımiyle hlçlbir ıa· 
rar te ıiyaa baıale ıelme
dea baıtanlmıı va hldlıeala 
bir kaıadaa ibaret oldufa ............ .,. 

--o--
Bıçak t'ıımak 

lldçeımılikte A••İ ve Mu· 
naıa lıerleriade b'irer bı· 
çak baluaarak yakalaamıı· 
lardar. 

Doktorlar Amerika• ••· 
zaretiaia yirmi bla mama· 
ro• dltlerlal :m••J••• at· 
mlıler. Ve baalarclaa llılal· 
ala dlıleri 11ğlam ylıelllıi· 
aiade diı bıfıı111ba1ın• ıi· 
ayet ederek cllılerlae bak· 
baktıklarını t11plt eylamiı· 
lerdir. 

Mecmualardan biri diyor· 
ki 

larllterede diılere ltedıa 
beri bü1Bklclikkatlltlaat ılı· 
terllmekteclir. Hattı •aktHe 
l•ltoç1a krala cllrdlacl J•· 
cot) amatlr bir :c111çl ldL 
tebaıııaıa çlrlk clitlerl•l 
çikarmaktıa blylk bir ıı•k 
cluyayordu. 

Cilt ve Zlbreri Hutabldan 
Mltebaua• 

DOKTOR 

Salih Sonad 
lkiacl Beyler No. 79T el.2727 

Devlet Demiryollanndaaı 
Mahammea bedeli 28 bia lira olaa 40 bi• kilo kllçe 

kurıua 17·4·942 cuma ıtı•il ıaat 15.30 ela Haydaıpa,.da 
G1r biaaıı clablliadeki komiıJOD tarafıadan kapalı aarf 
aıullyle 11tıa abaacaktır. 

Bu iıe girmek iıtiyealeri• 2100 liralık muvakkat teminat 
kaaaaaa tıyia ettiti vesikalarla tekllflerlat muhtevi IUf. 
l111aı ay•i rda nat 14,30 ı kadar komiıyoa reiılijlaa ,.,. 
meleıi 1Aıımd1r. 

Ba ite alt 11rtaameler komiıyoadan para111 oluak da· 
iıblmaktadır. 

1 6 10 13 1691 

yete konalclu • -· -
Çivi ve kahve dağıtma 

htaab11l - vnı,ıt emri•• weril•• 50 .... 
kilo muhtelif çl•i ile 200 ~•al kala••• 
1 Nhaada• IUbır• .dajablma11aa .,. .. _. 
cal&br. 

SEBZELERDE 
lroiaz doldurulması 

ilk balı ardı retlttlrll• 11bıelerla ekte
riıi•de bojaı cloldar11lmua 1ıpalar. Bllllu· 
u bol ıu il• ıalaaıma1acak olaalana IMa· 
fulanaı cloltlarmak l111mclır. lloi•ı tlol· 
claralmuı ıa1eal•• laea fi ... lan• kllü9rl 
1akıa ıl•etl• tulrlaclea kartalar, laem .. 
topr•i•• rataMti anaca ba mldclet ma· 
lıafııa eclilmlt olar. 

S.adaa batkı bofaıı dolclaralu fi.ta .. 
ıltdul lıariaclekl pH fllal• kallllrarak 
latellk kıilrçlkler (anıl kik) •erirler. a. 
k6kçlkler, bot•• dold111alm111aı ••J .... 
ı•tirea toprakta• ela Hlla1lcl mai•• 
alarak fldaaıa tl•laa kanetll olarak retlt· 
• ••••• ,ardım ederler. 
Bot•ı cloldaralm••• fide•• etrafaaa 

çekilecek toprak Wraı faılaca olmaluhr. 
Yaal ıi•d•JI merku fan.-..k etra& .. 
çıpçe•r• çekilecek topratıa katn • .... 
fi 25 ·30 u•tlm•tr• •e Jlkıekfftt tle 25 !O 
aatlmetre olmala•r. . 

la ı••lıUld• •• ba Jllıııldlkte ltopa 
clol•analmeıı ....,, fualyı, ,., ...... 
mercimek, k••••• brpaa. balrla, lteıl,e, 
k1r tomıt11l &'illi dalma ıalaamıyacak fi· 
daalua klfi d ir •• 
F ak•t pıtat• için klfl cletllfllr· Patat11 
içia fldaaıa botau lılç olmana SS-40 IU· 

tlmetra kutruda •• SS 40 IUllmeb'e Jlk· 
ııldllm olmak 11rt11I• doldara-.w. ki 
dallara• toprak lçlade J•rılmua lrola11afb· 
rd11a •• patıtaı JW•aluı kola,.... " 
bol mlkclarda t.,eklsll eclet.U.la. la if 
ıoa çapa •araldaktaa 10ara yapau ae fi. 
.. ..., bir clöa rcapa1a ..... 



--1m-----
lthnbul - Şeni bir rande.vutuluk bidi· 

ıoıi adliy. ye intikal elmiıtir. Hidiıc nin 
ıuçJu u Ali Yay, Alemdarda Çatalçtıme 
ıokaiıada lçtibet apartama.nıoın bir auma· 
rala dai uiode otormaktadır. 

Bu adamın ran ı evu tvi iılettiği ve yal
nız re11ç kadıuı.,. değil, ıs yışıadan kn
çü" kıılın d • bl iğfal ederek bu yola sevk 
ettfii zabıtaca haber alınmıştır. Nibayd 
evde ani bir arama yapılmıı ve ıuç bu 
clrmdmeıhut aayeaiade deliller le tubit 
eclilmiıtir. 

Ewde Alla in f ubıa attığı zafalhlar ara· 
11acla 1 S yaııadan kiiçük b;r luz da bulua· 
tur. 

Saçlu hakkında tahldkat enakile bera· 
ber adliyeye teslim oluamuıtur. 

--.. ---
Gıda maddelerinin 

tevzii 
lat.nbul - Y akıada piya11ya arzedile· 

cek olaa ııda maddeleri, nahiye ve kaza· 
larda •eçilen mutemetler YHıtaıite; semtin 
abfuı keHfetiae ıöre baıı bakkallara teni 
edilecektir. Mutemetler; malları ofiılerden 
alacakbr. 111' partide 300 ton f11ulye, 150 
pirinç, 100 to11 bulgur, 1600 teneke peynir, 
600 teaeke ndeyıi, daiıtılıcakhr. 

Ba maddelerden ıab11 bı ııaa birer kilo 
•eritecektir. Ba baıusta iaıe müdürlBiü ta· 
fındaa lhteler taeiıimi edilmiştir. Liıteler· 
dea biri mileıaeıeler, diieri balk içindir. 
Liıteler t oprak mıbıullc:ri [ofiıine gönde· 
rilmlttir. 

lllli 
---korunma kanununa 

aukırı harekat 
Bayrakla Menemen caddealade maaav 

Ha1rettia otlu Ahmet adındaki ıabıı 300 
ıram ekmeji karaeaiı olarak oa kuruıa 
satmak ıuretiyle milli koruama kanununa 
a1lun laar•ket ettij'indea yakalanmış ve 
haklaada meıhat ıuç zabıt •arakaaı yapal· 
mııtar. 

---o--
Tlrt hu kul turumunda 

Ankara ·- Tiirk bakak kurumu umumi 
heyet toplaat111 bugiia lımir mebuıu Rab· 
mi Gökçeaia riyasetinde yıpılmııbr. 

Koasrre r~hBımelerine ebedi Ştfia ma· 
11eri buıarunda ei.lerek ve milli Şef laö
Dlae 1aygılar •unutarak baılamıtbr. 

-----
oııarıbakırıııar ve ıbedi Şal 

Diyanbak11 - Ebed; Şefia Diyarıbalur 
fıhri hemıelnfliiini kabul ettiii r&aüa 
1ddaa&mü lııurla belediye meydaıında ile· 
yecaah t&renle kutlaatnıtbr. 

Rus Batan 
eemileri 

Çetelerden 3000 kişi 
öldOrOldü 

Bertin (•.•)~-Doğuda ve 
cenupta dü1ma111n kutwetle· 
ri ~piiıkür l ülmüıtür. Sovyet 
çete gu• uplu andan üçbia 
l&lti öldürilmüştür. D&ıma· 
aıa 47 ucıfı düıüriilm&ı ha· 
va filolarımız Bıllık dıal· 

zindeki Sovyet filoıuna h&· 
cum ederek iki nakhye •e 
iki lnunzörtl hasara ujıat · 
mıı 1200 tonluk dtıımaa ge· 
misiııi batırmışlar. Şimali Af· 
rikada laglliı taarruzları pllı· 
kilrtmlişU\r. Hücumlaramııa 

gece giiad&z devam ediliyor. 
baalardaa biri lngilterede 
bir uçak fabrikaaıaı bomba
lamııtır. 14 lngiliz uçağı dil· 
ıürmüıtür. Bizim kıyıbımız 
yoktur. 

Anadolu ajansının 
Raduo hüllsaıarı 

Ruayeya giden lıaJile h'l}cu· 
ma uiradı, Soluk dülia•ı 
geliyor, Fa,ia reiai tevlrif 
edildi, Almanı ar: "Fırtına 
pJİyor!,, pi,or, Hint lton · 
areai kararını veremiyor, 
Harbi tamamlamak icin . 
mua.z.zam aayret, Hindi•· 
tanda birlik, Ruaların >.arp 
teaberi kayıpları, Japrn • Stokllolm, (La) _,, 
Amerikan mübadeleleri. · diya bat luımaaddl 

ıal Maayerhaym, 
Loadra - Raıyay• ıidea Mamuclaaı.,ıe 18, 

laıillı ve Amerikan [kafile· kumaadaa llkbalaardl 
ıiae Alman llarp r•mileri· ırad• yapdacak 
Din yıptakları latlcam r eına- pllaım tetkik ettil••· 
ıında Triaidat kruvaıCSıü ile 
Nekrer mabribiadea 37 kiti 7 S Uça 
ölm6ı S kiıi yaralaamııttr. Kolomho (a.a) : 

Stokholm - Amerika ad· lomboa 75 upk llal 
liyeıi ı&mlit ıömlekliler fa· mittir. HaYadaa 1at1f:..-ı-
1iıt teıldlih Vilyamı tevkif rek al,alda• ıellrl ~ı-.ı 
etm ittir· ateıiaı tatm111larclar • 

Berfin- Alman g11etelerf aı lııclı_l-aca t• 
fnbnaaıa yakıa olcluı" uaa t . ar. 

--o-- dfy:>rlar. 
Pasifikte 

Fran•ız 
S ti 102 Berlia -D.N.8. ajıaıı ba 

OVye er seueaia ilk üç ayıatla Rasya 

dücman tayya yüzbia emir •erdiii öf& •• 
._., yarahları da bir ml'roa ol- Vııiııo• (a.•l -

reSİDİ düşürdü dujuna, Almaa·Ruı barbia· teki Fıaa11z mld•• 
deaberi bolıeviklerin 3 mil- aia aaa watıadı• 

Londra (Radyo S. S,lS)- yon 916 bin 993 esir ve la- 1 
Sovyet tebliği: Merkezde maıı •• lia 1erler • 

Haca 20 mil1on ıaip ver· ıi'll• buraları Hlt taarruz eden d&ım•ndan 400 
Almaa ö 'dBr&lmüıtilr. Nehir diiiai bildiriyor, 23912 taak topraiı olarak ı .. ı 
boyunca u111a• Alman bıth 34700 top. 20466 tayyare , ... 

kaybetmlılerdlr. Kolomba - 511....: 
yokedilmittir. Zırhla bir tren y D jıpo•lar tarafıacl•• 
tabrfp edilmiıtir. Çetelerimiı eal elbi- Birmaayada 

ld ku .. vetlerlmiı mavaffaklyetle laadı. 27 Japoa 
yo aa çıkan ve 3. ••rom~ hezırlaadı > eal mevkilere tlrlldtl. 25 aıakt• 
baHp olan bu treDID tamı• ftÇilmittfr. laaclJ. Dllmaa al 
rine meydan vermemektedir- · Diımaaıa bava faaliyeti rak balkı mltıal16• 
ler, devamediyor. Düımaa Eri· tatta. 

Almanlar piyade ve taak vadıaıa doj'a kıyılara•da Çaaldar - Ma• 
ka•vetleriyle yaptıklara iki toplaamııtar. vıkilUJapoayaJI 
blcumaada da pllıkürUllmBı· Tokyo- Bir Japon petrol yaya kartı Maaça•' 
lerdir. Moıkova radyoıaaa remiıi bir dlıman deaiııl· yacakbr. 
sröıe Sovyetler daha 130 yer t111aı bahrmııtar. Moıkowa - C .. ,t 
ve pek çok top ve tıak ve Vaıiagtoa - 300 Jıpoa aaalar bir rl• ••' 
ıaire almıılardar. Olman 102 hariciye memarfarile cleifı· tlklerlıl ıerl .... Is 
tayyare kaybetmittlr. tirilmek fçia bir Amerikan arruz etmltler fakal 

Bizim kaybımız 12 tayya- limanına ıetirilmiılerdlr. tlllmlılerdlr. Taak 
re Jir. Bu aHda 110 kamyon Yeni Delili- Hiat ko•ı· b11l•d• Alma_.., 
ve aalre tahrip edilmiftir. • reai azan mBzakeredea ıon· blr,ok malı• .. 

--•-- ra karHıaı wermemiıtlr. Ba luclir. Smoleaakid• 
kararın ıalı rüalae kaclar mızı• ukuaaa Çete 

Faaliyetleri 
Sitney, (a.a) - Cava ve 

Somatranıa bir çok yerle
rinde çete faaliyeti önem· 
ildir. Ba çeteler Japonlara 
btly&k telefat wermektedlrl•r. 
Avuıhlral1aya hllcam içi• 
llmaadaa faydalaamalarana 
maai elrnaktadarlar. 

ntıredileceii temia edlll1or. dlfmaa kıta11 ıaı 
Karana red olacatı tabmia laa eclllmiftir. 500 
ediliyor. ba edilmiıtir. 200 

Nevyork - Rektör Baı· d11. 
ler beyaaataada: Anupada Lonclıa - Lat'•rı 
ıizli bir kayaıktat pek çôk ya He ııkı iıbirHI 
mektuplar •lıyorum. Baalar buıaıuadaki teklifi 
diyorlar ki: "Eter mllttefik- Peten reddetmqtit• 
ler heme• mlazıam bir r•Y· yeniden Petea 
ret aarfederlerse bu harp ılrmemine ılr•.,ı 
bemım bitecktir.,. uzaldaımıftar. 

MiUAı oivanno bı·ıet1en·nı·zı· ( saı ... t ) IU .. •lnd•• •haıı.. Çorakkapı Polll ••lı••' 
5 •• ••iP• •• , 164 "••• , ...... u•••• lılefe•ı--


