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S~YISI 2 KURUŞTUR; l ~·~e• s:sıee ~?!'l!IR!!'!'W" ~~-• ....... Pif-~~~"L-~,.,,........ 0
1!-llm/q.k tevziatı _in9i!IZ~~:_göre Türkiye _ Suriye 

10 kuruflur 

l~~~tJam edigor ~i~gada Lübnan arasında 
~ıaf işlerinde prensip ve lngılı~ hat1~1ı~ Seyahat kolaylıkları yapılacak 

ıL loı. USUi nelerdir ? na gıren Ankara 2 A. A. -c nundan başhyarak yolcula 
~ llll ı 1 ·· Hariciye VekAletinden bil · ra vize vermeğe başlıyacak 
\ lııııge:iu·k işleri hakkıo tohumluk ve ekmeklik m an a r p US - dirilmiştir : !ardır. Türkiyeden Suriye-
11, \liıt ı:tn her tarafın buğdayı verilmektedir. Ay kürfüldü ye gidecek yolculara hu • \'tııu~/et ıtıakamıoa rıca büyük toprr k veya Türkiye ile Suriye ve dutta mümkün olan kolay 

,t ~ "•Uıııi!~Pılnıaktadır. çiftliklerde ortaklık veya Mihver kuvvetleri L!ibnan arasıoda seyahat !ıklar gösterilecek ve mu 
~~ tolıu ııycıret ('de marabalık ya~n ve ken- kolayJıklannı idame etmek tad vize harçlan alındık-~ llıQ lııı,.ı, llıluk tevziatı di toprağı bulunmıyan üç parçaya ayrıldı ıçın Türkiyedeki Ingiliz tan sonra P6Saportları vi· 
~ ·~·tUrk. l1i , kendilerila çiftçilerede tıpkı yukarıda Kahire l A.A- lngiliz konsoloshıkJan 1 Ilkkil- re edilecektir. 

1; flıatarn 7.e bu husus· ki prensipler dahilinde t~bliği: _ - ·- - ·c- - _ _ ___ _ _ -··-----~ ··~ 
~ıviltyet:ıı Verdilttr: tohı..ımluk ve ekmeklik Libya muharebesi biri- Almanlara go··r'e Rusların ilk mu-

t t-, l'\ 'e OJgesinde tu butday verilmektedir. birirıdenm ayrı Ü\~ cephe· 

1'.~ lljte\ttii içe,.krnekJik buğ b"J ~u ~uls~stta' Dilg11itlere ~e r~ynblmğıştır. Biribncidcep - R.ostol.J.a Rus vaffakiyeti .~ l.eşıc-n Vi14yetçe ı gı. verı mış ır. a6ı ma ue .ıo ru un cenu un a, rr 
~1 ~··Q ~e latb?~1~~re Yapılan işini idare !mirleri yapmak ikinci cephe Halfayadan k h jngilterede sevinç 
~ \"ıı •ıttt k. tadırlar. Tobuaıluk ve ek Seydiöıaere kadar uzan a rş 1 Ü C Um U uyandırdı 

Al Pretıaint abul meklı'k ı"htıyact olan kaza kt ·- ·· ·· h d 1 ı u l ,. 6r Şunlar ma a u~.uncu cep e e b d Londra 1 A.A.- ngi-
b· larda kaymakamlsra, nahi· hududun ctınup batı böl- er ev a m Jiz hasını, Rostofun Rus 

l, 1~'. Cilı; olaııı yelerde de nahiye müdür- geaindedir. Merkezde bil· Moskovava doğru ile kuvvetleri tarafından 'ııe· ı, lı 1 

Cifti olanı •ra !eri ne baş vurma lıdırtar · b ass1 çok şiddstl i mu ha ri al mm ası münasebeti le 
~~.:. 6 Cilt; olan~ra Prensipler dışında herban· rebeler olmaktadır. llılo· ri hareket hızlanıyor şu miltaleayı yürütmekte· 

' C çiftten ara gi bir milracııuıın kabul man tanklarilo kuvvetlen T obrutaki lngiliz laar tedirler. 01

•rılar8 Y u~ıı- ediımiyeceği herkesçe bilin dirilmiş olan gruplar, Sey ruzu ak'ım kaldı Bu zafer ilk Rus mu-D sırasıle ı 
1
.,,. 

•• me ıuır. dirauı.kın cenubunda çok Berlin lA.A- Alman vaffakiyetidir.ve çokehem-
tJn bı' k ld • şiddetli bir lıiicuma kalk miyetli olup cesaret veri· " r Va er Q e 1 resmt tebliği : Rostof böl-

uort QOn Şe mış vn burada • hatlarımı· gesinde çok ağır kayıpla· ci bir şeydir. Bu zafer, Yıı· V•g d I k zı · · · ol'. f Almanların ilk ehem· ::~f!k.,. 'Q On a bugünlerde ge ece n ı<:ıne gırm.,,,e muva ra rağmen Rus orduları· 
1)'%--~~ı fak olrnuQtur. Rurada mu d miyetli muvdffakiyetsizli· ~. ıı.1 ~it " ı•ın karşı hücumu evam 

1 
. .:ı v 

1
.'\b. ?. \, rl'lı .. k .. er sıkın J ı..eklenmcktedir. hareler devam etmektedı'r ği ve i k c ıd , 1.i rmıg u ı-~ "•1>ı " ı .. ~tmekte..ıir. Düşmana bura ~"'lı 1'11 ıeş.~n. ViIA Haber aldııiımıza göre, Cenup v• batı bölgelerin· da şiddetli ve lamlı kayıp yetidir. 

: to;1•1d,n ~·ı bus üze gelen ve ıı;elecek olan şe de motörlü Kuvvetlerimi·: lnr verdirilmektedir Alman baskısı devam ı ''<Io,, '•:• ~ ftyeıimiz kerler, esHsi ı;ibi serbest •İn ilerleyişi b!rdevamdır. Merkezde z rhlı tevkil ediyor 0 

~•ine· vagonu ee ve ge:işi gür.el bııkalla· Londra l A.A.- Soıı ••· lor Mo~kovaya doğru da· Kuybişel l A.A.·-Rus 
'' O ">~ ~•ııona ra verilmiy..cek ihtikArı atlanl• gelen lııtbtirlere gö ha ziyade ilerleyer.k top· h•berler lıllro3u bildiriyor: ~· :'tııı,ttıı,,illi ra isken. veya balkın ibti yacındau re Seyilirazakta ki Ingi liz rak kazanın ışlarılır. Lenin Moskova üzerine yapı ima kta 

1 '~ ~~:·Bu ~ker fazla stok yaıımasını önlo hatlımna giren Alman kuv grAd bölgesinde çenbeıi olan Alman baskısı "':"ima tr.ıı "c <ıı. ı,,.ııcı•n boı•I mek için merk•zde vali veUeri, Ingilizlc-rin karşı yarmak için yapılan bir 'I ~ış~ır. ~lman~ar yem ge· tırı ~~~: ll~er ta.lıcaim mizin, kazalarda da kay- hücumile geriye alılmıı:ılar dUşman teşebbüsü çok tırdıklerı takvıy6lerle mer ~~ de b döı t va makamların emrinde ola· d • ağır kayıplarla akim kal kezdkteedt.azlyıka devanı el-~llaı,. Ugün YM rak ihtiyaca göre saıışa 1!· bi' -k t d- nıe · ır er. 

" 

" Varrn ıJ lnnif jz Basının. .mü- mış ve ıyu çap u. uş- ~===:::ao:=~-=-~--'I atsı çıkar acaklır. w man askeri t-ı..Sir edilmiştir . ' SON DEKİKA \~ı.· 1 ~ ta!ealan ". l \f 'k d T b oit\n~ "Yet Kır Koşusu Kahire 1 A.A.-Anna• ruğ~~nı:.:u:~n~~~ı:uh~r~ Peten - Görinğ ~t\şl lY H L' .. RKE-=.: list mecrr.aası Atrikada beler devam , etmektedir. " •• •• • 1·~ı.. lş1: ACAK.. BU KOŞUYA "' · ~ ki savıışlar hakkında şu Burada lagilizlerin karşı goruşmesı 1~ Ilı ııı,%, lilAK EUEllIEECEKTIR ınütaleayı yürütmoktediı·: hücumu muvııffakiyetle N • sıl oldu ? 
• ll(ı~~Qitııi <ılo n Kır tii n atletler.iştir' k edebilecek Şimal Af r i ka"1nd a ki püskürtü lru ilştü r. l'or:. 2 A. A. -Mareşal 
~'tı ı. a~..,,;~ "'iln•ee- !erdir. mevdaıı muharebesinin ne Japon -Ame- Petenle \ılııreşal Göring a ~~t&ft14tfıtıcJ. A.tletizrn ı· s k enderunda ticesi şimdiden sa~lanrnıi rasındaki görüşmeye dair 
~ ~' 

1 

Jı. n bir ko. bulunmaktadır. Alman ve rİ kan Q erg İn 1 İ g" İ şu tef~ilAt;veril kmctedir. -fıtı .. °at-'-1.ıırı&unıış- y Italyan kıtaları neden iiı· Mareşal t·skiden tanış ~·~ " .. &6 ardım sevenler .. 
b ViJ• re ilk grupa ayrılmıştır. Görünü, Görüşmeler vahim tığı ve çok takdir ettiki ~ ~lıy~t ko08Al cemiyeti kuruldu şe göre Mihverin burada b d d Görin~le görüşmeyi çok 

''-' 

1
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Q •k Cu Yardım sevenler cemi- d -' k İr nrum a tarza etmekte idi. Peten ~'"'~,..._ ~t''"d n benzin mevcu u azi1.lma - lA A J ~I{ ·• yetı·n·n Isk der 111 besı' Vaşington .. -·- a· rx · "l"k' ld kta 
1 

~t. H lo)Q ~ lidiı' 1 ~u un vU tadır. Bir kısmı mihver uvrınge mu ıı ı o u ı 1~~ ·u k°t ........ SOoo evvelki ..ı iün Halkevinde birlikleri de sudan mah· pon murahhasları dün A sonra 15 dakika kadar 
~'li . oı,11 ~~- işti yapılan hayırsever bayan· _rumdur •• Tobruğun lbalılın nıerika .Hariciye Nazırı ile husUBI görüşmüş, Bunda ıı _,,~~ıt ~ .. le er lltle. l ardan mUte,ekkil bir he· .. dQ "durum karanlıktır. te kr.ır görilşmüşle~dir. Ja- sonra Amiral Dhrlan çağ. 
~: ·• bi 'JO rtı yet önünde teşc-kkül etmi' ~ • .. . ~ .. ~ pon ım,rahbası görüşmeler rılaralc görilşmel~re ba~Jaıı ·"il.~ '<lr lııuı °"•Uer ve Reisli4• Cumhuriyet PetenleıGorıng~ıgo-1ıı hakkınd·• g•ııetecilerin sor mışbr. l.~~1-,; ~1~· l\.:!_.~o Halk Partisi lskenderuq Ji ... ·\ rü~tüleı:.: '; f ~ · -. ,, duıtu ~uale cevap vermek 3 Saat süren bu görüşnıa-
~'tt, · 11ıcicı ......... 1 kazası İdar:e Hey,..ti Reisi Paria 2 A A.-Mareşal istemuniş Ye ~unun den sonra Göringirı hu:>ust lı::' ~·tıe~ 0nun l.loktor Talat Civelekojflu, Petenle Mare'81 Göringf ıı:.ıe sorulmao.nı muzak.,. trenindeki yemek salonu. l~t ,1 lllıte- nun eıi bayan Hamiyet arasında Almanya Ye Frsn r·lerin kesilmediğini ve na geçilerek y.ımek yenil-~ "k., •°"ktır. seçilmiltir. T~ekklll eden sayı allkadar eden önem· bu ko•uıınatarıu dilnya için miş ve yemek saat 17,30 ~ lolcı.., heyet derhal faaliyet•ll'lÇ- li m•»loler hakkında bir d•h• iyi olduğuııu söyle· a kadar aaminıl bir hava 

'iti bü. •it bulunmaktadır.; mnltk .t yapılınıttır. mittir. içinde l(OÇmiştir .. 
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FRAl~SA 

HAREKET ETMEZSE 
SULHÜ DE KAYBEr 

DECEKTlH 

Küçük haberler\ 

l -Kanfüer. al \.ı\.-H"s 
mi bir tebliğde bil'Jirildi 
~ine göreAvustraJya hıırp 
kabinesi uzak doğu uuru. Paris l A. A. - On 

beş güııde bir çıkmakta 
olan Notes Cornbat ~azete· 
si tım:ı sayısında lliiyük 
Elçi Abeusin bir lıeyunntı 
ııı neş1·druiştir. Büyük El 
çi bu b·yanntındu demiş 
tir ki : 

munu endişeli görm ~te 
dir· 

-Singapur 1 A.A. ~ 
Bütün müstenılekede örfi 
idam ilan edilmiştir. Ev· 
vclce haıırlanm1ş olan 
bütim ,.gönüllü ihtiyatlar 

'• Alman - Fransız 

i~biı liği si ~ ast bir program· 
dan ibaret değildir. Dahn 
ziyade bir ideatd:r. Fran· 
sa hareketsizliği yüzünden 
harbe sürüklendi. Hu hare 
ketsizliği ievam ederse 
ı:;ulhü de kaybedecektir, 

BIR TEKZlP 
Berliıı 1 A. A. -

D. N. B. Ajıuısınm ask ~ri 
kayuklardan öğrendiğine 
göre lngiiiz amıralhğ1 2 
lng.liz denizaltısının 8 Al
man nakliye gemisini ba
tırdığım ve 7 sini de basa 
ra uğrattığını yaynu~tır,
Bu haber lıakikllten 
uygun dcğildır. ·Yalnız bir 
kaç hafta e vel küç\ik bir 
naklıye g6'misi batrnı~lır. 
log:lizlerm verdiği ati .. Uer 
Rus - Alman hurbinin 

başhıd1ğı tarihten bugiin'-' 
kudnr oldll Alman kayıp 
larından da fazladıı·. 

Fran ~~da 
A\mar ~- ~ısı artıyor 

Loııctrt:. 1 f\. A. 

seferbPr edilmiştir. 
~ Rangon 1A A .

Cumartesi gllı•Ü gelen tak 
viyeler bir kaç müfrezço. 
dır. Bunlar şimdiye ka 
dar ~elenlerin en büyüle 
ve en kuvvetHsidir. Bu 
müfrezeler Gorlrnlar, Şeh 
ler ve diğer yerıilerlf' 
lngil\z;erden miııek\cept\r. 

-\lmilla 1\.\.- A· 
merikaya gıtmekte o\an 
~fös~·ö Litvim)f buraya gel 
miştir. Mösyö Utvinofu 
Filipin fevkalade Komiser. 
\iği denizcilik KomiHrri 
karşılıltl1ıştır. ~ıö~yö Ut· 
vinof :sah gunu Klipd 
t.ıy~.ır silP Amerikaya hn 
r ek et p,decek ir. 

Satlık bina 
ISı(l<:\DERUN K\.YM \· 
KA~lLI(;I \DAN: 

Hatay Vılayelinin ls· 
kenderun Kazasının do· 
muzournu tHesüllıını.ır) 
,.\1evkiind .. 2441 liııı 15 
km·uş \,eş f bed~l ı iki od 
ve rnuştomilfitım havi ol· 
m k üv·re b:r ban bina 

Fransız hududuııd: ki mu 
habirleri ı1 bi!dird ğirıe gö 
re ~imuli Afrikada Fraıı 
sız hava üsıerirıin Aln.an· 
yaya bırakı1 dığı .hak kında 
Amer~kudan gelen haber· 
ler teyid edi lrnemi~lir. 
Fakat Almatıyumn l"1·ansa 
üzerindeki . bnskısı ·d vum 
etmektedir. 13unun neticesi 
olarak 13 tar a doı, i t. üssü : 
nün Almanlura":bır:ıkılnı 

ı 2t 11-941 t u· .1:nden 
~iüb~rt':ı ı 5 gJ' mü:i~etle 
Ve kapalı urf UE:tı~ilO ulÜ· 

z:ı.yed ·yJ v ~t::dll ııı~ v ... 
il"a 'esi 1 O, U,941 tarılıınde 
lskerıdeı·un Ka) nuıkarnh· 
ğtndıı ıCrd • edil ceğiııd.!n 
talip o.unlıırı.ı şartı·ameyi 
görmek üzere d~n z komu 
tunlığııın nniruc..ıat "~tme· 

sı bckleııroektedir. 
Moskovaya hava akını 

leri ve ynzde yedi buçuk 
teminat akçusımn m ıl san 
dığına teshın ve ılmle sa· 
atmdan beş sa t mulrnd· 
d\.'m teklıf m k uplarmm 
Kaynrnkum ık ruııkumı 1du 
teşekkü edecek heyete 
tevd.ileri i an olunuı·. 
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l\ "Şriyal ~1 iıdlırU 
SELİ\1 Çf.. E \ 

ı:. ~ P. J .,a.ı.; ı\n.,1k·.n 

Açık teşekkü~ l";uctliD;ktor Mazhar Ah· 
Yenigün gırıetesi _mi.i yı:ı, hastanede kaldığım 

dürlUğüne : müddetçe p:ıyansıı alaka 
Çok tehlikeli bir safha t ve teveccühlerini izhar 

Moskova 1 A.A - Al· 
mun tayyare grup\arı dün 
gece Mosko\'ayu bir akın 
teşebuilsüode bulunmuşlar 
dır. Havab.ın~n avcılarımız 
lll !\.düşman t ayyareleri ara 
aında çarpışm::ılat olmuş, 
kaı şı koyma .toplarımızın 
da yardıınile 22 Alma~ 
t.Byyarsi düşürU\nıüşlür. ~1.:.. 
zim kayl•ımız 6 tayyaredır. 
Şehre sokulmaya muv f· A 

fak . lnn düşman tayy4r'! 
leri askeri olmayan hedef· 

1er üz rin'3 uonb.ılar at· 
ruı~tı:. Ölü ve yaralı var· 

arı.eden havali duıurnum \ eden Baş Doktor Zi~~ .~
la ilgili anıel\yatı ve pansı ' rene ve bakımında buy~k 
rnaıı\arı fennin bütün in· itina ~öııtercn He!!!şıre 
ce\ikleri'ui yilksek bir h~- ı Emine Altay ve Safiye U· 
zakat ve ihtimamla tultnk rus ve bu hususta yorucu 
ederek t·eni kurtaran kıy· emekleri sepkat eden pan 
metti operatör Hayri Su · 1 s1mancı ve bastabakıcılara 
ran'n ve operasyon esnasın şükran ve minnet hisleri· 
da ve lıı.ıstunede kaldığım min arzına gazetenizin tu· 
roüJdet zarfında büyük vassutunu ı ica ederim. 
yard1m ve aH\kalarını bir .. An~~kya Kız ~\~esi 
an bile esirgemiyen kıy • Mudnru Mazhar Eğılmez 

dır. •-
SOGUKLAll AllTTl 
Bir haftııdaııberi başlı

yan soğuk dulgası devam 
tıtnıektedir. Dün sabah 
derece sıfıra kadar d~müş 
ve kırlardttki su biriki.1li
leri buz tutmuştur. Hava 

1 \ 

açık ve güneşlidi . Bu yüz· 
den ekim işleri çok iyi 

gitmektedir. 


