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Nüshası her yerde 5 kuruştur 
Yeni atış poligonu Cumartesi TELGRAFı ANADOLU - ızMii 

TELEFONı Z771 
25 ' ADRESı İkinci Beyler ..ıtafmda lstanbul, 24 (Telefonla) - Saraybumunda 

1 nci Teşrin ANADOLU aaseteal ldvehaneai inıa edjJmekte olan atıı po!iıronu bitmit ve bü-
1941 (ANADOLU) MATBAASINDA tün noksanları ikmal edilmiftir. Poliaon, Cum0 

BASILMIŞTIR huriyet bayramında merasimle açılacak ve bü-
31 lNCI YIL Neıredilmiyen yazılar seri verflmesl--------------------,,.--------- ---------------- -1 tün mektepliler sıra ile atıı yapacaklardır. 

ı...Gı_N~o~·_.;;:8~68~2;:....-ı...~G•ün~u~a~e~nııt~·;:..;;:~u=s~ha=ı=ar~2~s~1aı:::.:ru~ı~::::.:~.ı------------H__;e~r~g~ü-n_s_a_b __ a_h_la_n __ (~İ-zınir),_d~e.-:.ç_ık_ar ___ s.iy~a_s_i_~ga_z_e_te_d __ ir_. __________ ~--------------------------------..: 

Sağda Şark ceRhesinde Almanlar bir şehirde, solda harp sahasında 

-----------------~ 
Faaliyet mer-
kezi cenube 
doiru kaydı 

Almanlar cenupta 
şehri aldılar 

üç 

Merkezde · bazı mınta

Sovyetlere göre 
Almanlar Rostof civa
rında yalnız bir nokta

da kazandılar 

Timoçenko cenup ordu· 
ları başkumandanı oldu 
Birçok Alman· taarruz

· Almanlara göre 
Doğu cephesinde taar
ruz ve takip harekatı 

devam ediyor 

Bir lspangol fırkası, 
Rıısların yaptıkları bir 

taarruzu püskürttü 
ları püskürtüldü kada durduruldular. MOSKOVAYA YANGIN VE IN-

Taganarog'ta .35 bin BAZI YfRLERDE CETE MU· FILAK BOMBALAR! ATILOI 
kayıp verdiler HAREBELERI FAZLALAŞTI Berlin, 24 (A.A.) -Alman orduları 

Londra, 24 (A.A.) - Rus cephe. B:ışkumandanlığının tebliği: 
sinde yeni mühim değL~iklik yok • l\Ioskorn, 24 (A.A.) - Dün gece- Doğu cephesinde taarruz Ye takip 
tur. Sovyetler Almanhrı Mo>kova ki Soyyet tebliği: d!>vamdadır. Bir İspanyol fırkası cep-
ve Donetz havzası yakınlarında tut- - Devamı 4 üncü •ahiE_e_d_~_-:: _____ o.._.,._•_m_ı--'2-'mc='-' -' ... =hll=;;"'::d::"':...=:_ 

h:ırebeler berdevamdır. Almıınlnr • 

Hitler 

Sulh temayülle
rini teşvike 
çalışacak . 

Başvekaleti bırakacak, 
kendisi devlet reisi 

kalacakmış 

---0010---

G. Dögol 
Alman askerlerini öl

dürmeyin, diyor 

Kızılay 

. Ruzvelt 

Yüksek ruhani 
zevat ile ko
nuşmaktadır 

Ruzveltin dostu bir pro
fesör neler söyledi? 

haftası mnğa devam ediyorlar. Şiddetli mu ·-1----------... ----------~·-
Kırıma karşı hücumlarına büyük bir Aske' rıA 1 J'azı4yet 1 50 rehine daha kur-şiddetle yeniden başlamışlardır. y l 

Sovvet hlikGmet sözcüsü Lozovski _

1 1
_ şuna dizildi • 

dün Kubişef'te yabancı basın mü - o·· t•• yapıldı Kuruma 
messillerine evvelki gün Almanlar Un Oren • 
tarafından alınan Taganarog etra - Moskova Üzerine hamleler MATEN GAZETESiNiN kaydedı·ıı·yor 
rındıı muharebelerin de\·am ettiğini • • t NEŞRiYAT! . aza _ . . 
ve Almanları,., her halde Rostofa C t d k fj 
varmak niyetini güttüklerini bildir- enup 8 8 JD JŞ8 ar var Londr.'I, 24 (A .A .) - H ür Frnn- .. 8.~ır•tn. K J?.Jla.y ~nftnsının beşıncı ne gelmışlerdir. . 
miştir. Donetz bölgesinde Almanlar sızlar şefi general Dögol dün ak - gunundeyız. lzmırlıler, cKaragiln do:~- Atatürk lıeykelıne şilkran çelenkleri 
hücumlarını fazlalaştırmı~lardır. Al ~am Fransız milletine hitabe:ı radyo tu~ Kı~ılay kurumuna .. aza k~ydedıl- konulduktan sonra !stik!Al mal'Şl aöy-
manlar ağır kayıplarının yerini dol- Maksad gardım yollarını tutmaktır. Almanların da bir nutuk irııd ederek dPmiştir ~şlerdı~. Tale~en hmuteşek~ıl. genç- lenmiş v" sonra Kıı li&esinden Mualli 
duran yeni takviyeler almışlardır. • - l -b l [ d A "k ki: grup :m, şe ın er semtını dola- ve Erkek lisesinden Cengiz ôzgüven 
Kırımda Peri.kop bölgesbıde şid- verdıklerı rakam ar mu a ega l ır. merı a - Şimdiki vaziyette Alm<ın as • şarak Kı.zılay .kurumuna yardımcı ııza taraflarından Kızılayın yaptığı büyillc 

detli muharebeler yapılmak'i:ıdır. d / dı "• t • • Jı h l kt kerlerini öldürmeyiniz. Çünkü onla- ı kaydl!tmışlerdır. yardımları tebarüz ettiren nutuklar 
Almanlar Perikop ve Armiyan,ki al yar ım yo unu egış ırıyor. aponga azır 1 a rın elinde intikam alacak vasıtaları ... Kızılay haftası münasebetiyle dün irad edilmiştir. Bunu bir geçid r~mi 
dıkla1<ını iudia ediyorlarsa da bu ha Ro;l!fO go=rlcsindf1l: yet haberlerini Ruslnr da tevilen iti- v~rdır. Talimatımızı bekleyiniz. İçe ogleden. sonra Cuı:n.hu.riyet ~neydanın- takip etmiştir. 
herler Ruslar tarafından teyit edil. Alman hamte,i, bugün gene Mosko- raftadırlar. rıd~n ve dışarıdan faaliyet zamanı da AtatUr~ heykel~ ~nunde tor~n yapıl- OKULLARDA . 
memiştir. ' vaya dönmüştür. Fakat ehemmiyetli * gelınce, clumıadnn harekete geçP.si- n:ııştır. Torende vılayet, beledıye, par- Bu h ft .. d. h . . d k' 

Du"n Lozo"<kı' 'foskova muharebe ilerleme .voktur. Ruslar mukawmette- l\ferk<'Z cephesine ge11P.1·al Zukofun niz . tı erkanı, lise, enstitü, muallim mek- !arda taal bea ıçınKe şel rımız e
1 

ı okol-
,, .ıı ' • · .. · ı T' k D 4 ·· s · tehi ve cırta k Har talebele 'yle ilk e ~ ızı ay mevzu u va.zl-

·•ı' hakkınd•ı ou 1·z,ahatı -rermiotir: clirl!'ı'. Bununla beraber, bu h. arekf.ıt, tayını uzer. ıne. mareşa . ıı:noçen o., ce- - evamı ncu ahıfede - 0 u . rı feler verilmiştı'r Kı•ılay hakkında 0 
• ' ' h f fi t f el kt 1 B d 000 okulların son sınıf talebelerı bulunmuş. .. · ~ en Kalininde şiclcletli muharebeler ha cenuptaki Alman bask;sını . a. ı e me- n~1~t.."< vn7:ı <'Sın ~ı; ç~ .ırı en u ıy<'- lardl.!'. Şehrin üç semtinden hareket guzel yazıyı ya~acak ola~lara kuru rıı 

la devamdadır ve sehir ev ev müda- mi~tir. Cenup h:ın:ekatı, hırı Rogtof, nının yerme gdırılmıştır. . . Japonlar eden talebeler, önlerinde muzika ve tarafından hedıyeler verılecektir. 
faa olunmaktadır.' Bu şehrin y:ırı.sı diğeri Kırım yarım adası olmak üzere ':'.'a~i~ete. göre l'l!erk~z cephesının bayraklar olduğu halde birinci kordon, KARŞ/YAKADA: 
hala Sovyetlerin elindedir. Alman • iki i~tikametten yapılma_ktadır. Al- maglubıyetıne, Budı~·<>nı ~beb olmuş- Gazi ve İsmetpaşa bulvarları ve Al- Bugün K:ı.rşıyakada Kız ı lay haftası 
lar Mojaisk ve l\Ialoyarostavetz böl manların bu sahalardakı mu\'affakı- - Devamı 4 ncii Sahıfeıle - A 'l d sancak istikametlerinden heykelin önil- başlıyacaktır. 
gelerinde durdurulmuştur. Sovyet k 1 v k 1 nlerı <a an Rusya ya 
:~~\~~ı ::~~~şl~~dt~detli karşı hü - Müna a at e iıi sevkıyata kızıyorlar Almanya Almanlar 

Londra, 24 (A.A.) - Rus - Al-
man cephesinde fasliyet merkezinin ş h • • Geldı• 
cenuba doğru sarih bir surette kay - e rımıze 
mış olduğu kaydedilmektedir. Mos
kova tam bir sUkfın içinde en fena 

vaziyeti karşılamağa. hazırııınır ve Venı· hat, bayramdan ı"tı"baren şehrin bütün milhim noktalarına ka. 
ra mayinleri koyarken Alman ordu-
ları da Ruslar tarafından 35 bin kişi ı"şletmeye açılacak 
tahmin edilen ağı" kayıplar vererek 
Taganarogu almıştır. ::lloskoya bu l\Iünakalfıt Vekili Cevdet Kerim !n
k~simd.eki va~~yetin vahim olduğunu cedayı, evvelki akşam Aydın hattından 
gızlemıyo:. Dıge: _taraftan Alı:n~:ıl~r şeht·imize gelmiş, Alsancak istasyonun
Kırıma gırmek ıı;ın gayretlerını bır da knr.~ılanmıştır. 
misli daha artırmışlar ve _Pı·~k0,P ile Alsancakta Devlet Demir.rollarına 
A_rmiyanskı al<lı~ları~ı b~.l~·~·ışler- aid Demirköşkt<' misafir kalan Vekil, 
dır. Fak~t bu şe~ıı;leıın. duş<uı:u R!ıs Aydında geçenki seyahatlerinde ista•
lar tarafından teyıt eclılmemektcdır. yon civurında halkın arzusuna uygun 

00 . • • bir tarzda yapılması hakkında dir~k-
Macar basvekılının P ar- tifini verdiği tesisleri görmUş, Aziziye 

• tüneli civa .. ında yeni inşa edilen 8 kilo-
lamentoda beyanatı metre uzunluğundaki dnmiryolunu göz-

den geçirmi~ \·e bu inş.ıatın tamamlan

-

Amerika -Rusya ara- Fransa ile münasebatını 
sında bir anlaşm'! o~"!uş bozmuş değildir 

Tokyo, 24 (A.A.) - Nışi Nışı ga. 
zetesi, Sovyetlerin Kamçatka liman ı 
ile Osonski limanını kullanmaları 
için Amerikalılarla bir anlaşma yap 
tıkları haberine temasla diyor ki: 

- Bundan anlaşılıyor ki, Ameri
ka, Sovyetlerin uzak şarkıtaki mü
him noktalariyle alakadardır. Bu li
manlardan hangilerinin kulhınıla -
bileceğini bilmek ehemmiyetli de • 
ğildir. japonya için ehemmiyetli o
lan hadise, Amerikadan Rusyaya iş 
liyecek vapurların gidiş ve dönüşle
rinde şimal sularından geçmesidir. 
Bu, sükutla geçiştirilemiyecek olan 
vahim bir meseledir. 

1 $AR E.Tl.E.R 

Almanlara suikasdleri 
kim hazırlıyor? 

Führerin karargahın
daki intibalarını anlattı 

masından memnun kalmıştır. Sekiz 
kilom~trclik yeni ·hat, Cumhuriyet 
bayramından itilıaren işletmiye açıla-
cak ve tr~nl~r bu yoldun işliyeceklcr- Adam Sen de! 

Nant'ta şiddetli tedbir
ler aldılar 

iki kişiden fazla top
luluk da yasak 

Visi, 24 (A.A.) - Ofi ajansından: 
Nant'ta Alman makamları tarafın

dan bazı tedbirler alınmıştır. Bu ted
birleır arasında Nant şeh ri ve civanu
da saat 19 dan 5ı1bah sekize kadar so
kakta gezmekliğin yasak olması da. 
vardır. Gaz, su ve elektrık mU-sele
ri mUstesnn direr bUtun ticarethane 
ve müeıseseİer bu sa.~tler içinde kapalı 
bulunacaklsrdtr. Trenler de ayni ka
yıdlaıra tabidir. Yolcular, yasak saat
lerini, bulundukları istasyonlarda ge. 
çireceklerdir. Diğe~ tara.f~ Nant 
sehri ile civarında ikışer kışıden fazla
sının toplulukları yasak edilmiştir. Al
mıınların tesis etmiş oldukl:ı.rı kordon
dan hn\'a, nehir, demiryolu tarikiyle 
kim«' geı;emiyeceklir. 

Bud:ıpcih 2·1 (A.A.) - Ukrayna- dir. 
da müttefik ordular, dü•manı her gün Vekil, dün Basmahane, Alsancak Bana ne! Japonya 
daha fazla gt'riye atmakta ve harekat, Bornova, llfcrsinli ist::ısyonlarında ,.~ Bazıları ; her hanıri bir mesele 
Usu] da~·e~inde devam etmektedir. Halkapın:ı.t·claki atclyede tedkikler p.- mevzuu bahis olunca töyle derler: Ç' d f l' te • 
Düşmanın hava faaliyeti his><edilir de· paruk iki h:ıt ::ırasındaki iltisak hattı- _Adam sen de ; bana nel. 10 e aa ıye geçıyor 
recede azalmıştır. i\Iacar orduları, son nı gözden geçirmiştir. Öii'le yemegini Bu alakasızlık ve bu tarzda dütün Parlamentoda toplanıyor 
zamanlarda muvaffakıyetlerini artır- B~lediye reisi, Denizli mcbu"u Dr. me sistemi, eski devrin beline tekme 
ll'!ış ve Donetz nehrine yaklaşmakta- B.:hç~t Uz ile birlikte hususi surette ile vurulup kovulması Jizrrn ıelen Mareıal Peten Londra, 24 (A.A.) - Çin gazete-
dırlar. B. Cevdet Kerim lncedayı bir mirasıdır. Beri in, 24 (A.A.) -Yal' re•mi , !erinin verdikleri bir habere göN, 

Bu<lapeştt-, 24 (A.A.) - l\Iacar baş. yük oldui!;unu gördüm. Şuı~_u da ilave Deniz gazinosunda yemiştir. Bu toprakta ne van a, hepimizin- bir kaynaktan bildi ı·ildiğine ~öre: Tojo kabinesi, Çin dahilinde japon 
VPkili Parliimento tatilind"n wnt·n dün ed<'yim ki, FUhı·erin k:wargahında :ifa- Dün ak~am Vekil serefine Belediye dir .. Saadete ve felakete de ortaiız . Alman Jıariciye n2zareti m:ıhfıllerı kııvvırtlerinin faaliyetlerini artıra • 
ilk toplantı~ını yapan mebusan mecli- car a'kerlerin(' karşı umumi bir min- ta!'afınclan D~niz gazinosunda bir zi- Her türlü terakki ve tekamülümüz- yabancı bnsın mümessillerine $U ci- caktır. Bu günlerde çok geniş ohm 
ııin<le bir nutuk irad ederek barbarlık net ve hayranlık gördüm. rafnt \'erilmi~tir. de hepimizin hissesi vardır. Millet heti beyan etmişlerdir: cephenin bir noktasında yeni bir ja-
Ve imha işine kar~ı Avrup:ıda ya- ilfacar Bn$VCkili bundan soı.ıra: Bul- demek, büyük bir aile demektir ve Peten ve Darlanın, Fransndaki pon taarruzu beklenmektedir. Cenu-
'Pılmnkta olan mücııdel~ye müttefik or- gar Başwkilinin Bud:ıpeşteyı zıyare- B F: rh R .fk At onun her ferdi, bu aileye a it mesele. Almanlara karşı yapılan son beya- bi Çin vilayetlerinden gönderilen 
dularla \':ınyana iştimkinden dolayı tinden bahsile şöyle demiştir: • a l lı' ı ay lerle kaEaıını iıletmeie, ona kalbini nat, bir işgal ordusuna kaı·~ı tertip Çin yardım kuvvetleri de Çin başku-
~acar o'i-cıulıınnın guruırunu ifade et- - Bulgar ve ~Iaca:r mill~tleri Avru- Ulus refikim'zin basmuhaı,·iri gü- vermeie mecburdur. edilen bu gibi hadiselere silkflnla mandanının tetikte olduğunu göster 
ll'li.oı ve demiştir ki: pa.da adilane. de\'amlı ve hüsnüniyetle zide me~lektnşımız B. Falih Rıfkı Atay Etrafımızda (Adam sen de l •. Ba- bakamamak gibi realist bir mahiyet mektedir. 

- Filhrerin umumi karargahında kuruimuş bir sullıun tee.süsiine ina- l\lünnkalat vekili Bay Cevdet Kerim na ne?) diyenleri sördüi'Umüz za- taşımaktadır. Almanya ile Fransa Tokyo, 24 (A.A.) -Yeni kabine-
bulunduğum dört ırün içinde devlet rei- nan, buna samimi ve filen taraftar lncedayı ile birlikte şehrimize gel • man1 onları ikaz etmeliriz, arasındaki milnnsebatın nazik bir nin talebi üzerine japon pıırl&~n· 
•iıniıe ıö terilen teveccühüıı çok bü· olan iki millettiı'Jer. miştir. ** - Devamı 4 11cU Sahlf•d• - t12su 25 ilk teşriııde toplaııac.aktu. 
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' SAHiFE (2) 

Napo yOnun aşkı 

(ANADOLU) 25 Birinciteşrin 1941 Cumnrleıi 

ALMANLARA GORE ı ( · ·) -Baş tarafı 1 inci sahifede - ,Şeh~ ve Memleket Haberlerı Bayramda 
~luhtelif zabıta vak'ahenin s:mal k<'siminde bir Sovyet "mu- , 

k:.ıbil tnarruzunıı piiskürlmü ·, ılüııma· 
na aı{ır kayıplar \"crclirmi~ \·e yüzlerce 
esir almı~lıı-. Kırını deniz çevre:>inde 
G Lin tonluk hi r SO\·.ı·et vapuq·u l..ıatı
rılmıştır. Tayyıırcleriıııiz .:\Ioskova~·a 
dn iııfilfık \"P. yangın lıombaları atmış
lardır. 

Şimali Afrikada anıl:mmız :-! tııı~i· 
liz tayyare,;i ılii iirmüşlerdir. 

Diin g'<'CC tıı riliz tııyy:ırcl(Jri. Alman
~ aııııı sima! ahillerine ve biihassa 
Hamburg ve Kiel limanlarına hi.icurn 
etmi~lerclir. Sivil halk arasındaki te
ldat p k miihim değildir. Ha:ıar ıla 
fazla olmamıştır. Bir İngiliz tayyaresi 
ıliisliriilmli, tür. 

Bir kasa hırsızı h·a • 

a eden kaçıyordu 
-- ---------

s- ları oldu 
Failleri yakalandı 

Bavram g[inlerinde şehrimizde 
asağıctaki v:ık'nl:ır olmuştur: 

Birinci gün: 
Mezarlık başında Cemil Sahin ı;11r 

ho~ dolasırken görülmüş, üzerinde 

Firari, giderayak. ceza~vinin ~~~~ı\aui~n~~ı~~ur~on:ıcaklı da bir 

Dövmek ve yaralamak: bakkal dükkanını da SOYmuş l\Iezarlıkbaşında İzmirli Celfıl Ko 
nac-ak ve 1Iehmet oğlu Ali Işık bir 

Sehrimiz umumi hapi:hane8inde miş, üzeri aranınc:ı hapi:-ıhanedeki kadın meı;elc ·inden kavga ettikleri 
l..ıuİunaıı kasa soygunculuğundan bakkal cli.ikkfınıııclan çalınmış altı Ali Akyüzi.i yumrukla ılöverek ynr:ı. 

Mari Valevska, bu sevgiye bir vatan ve 
millet uğrunda nihayet boyun eğmişti 

- 1 
onıuzlarından aşağı soğuk soğuk ter mevkuf • Ier:dnli İl..ırahim oğlu Meh paket :-ıigara, 4 kutu ki~rit, bir çakı Jamışlarclıı'. 

1 1 d., .. h" a· d rwl, hapi,-haneclen kaçmağa teışeb- bir kilo ekmek. yarım ktlo helva bu~ ikinci günün vak'aları: Yazan: İsmail İlhan BA$C e ıgı111 ısse ıyor u. l t b k l 
il B. · b" lt •a büs Phııi~tir. Vak'a söyle o muş ur: lunmu~ttır·. '. "ehm.et, ırece yaı·ıc;. ı, bu Lale sineması önünde sa ı a ı k' p tesadüf etmemek içiri uzun yo arı ır gece esrarengız ır sure e -- ., • -< .u _ ,., 

1807 yılı nisan ayında, şar 1 rus 1 1 d ı · N ı gayet Dün sabaha karşı saat beş radde- ltınduiftı paf<a koguşuna muttas·ıl bak Mehmet oğlu Ruhi, seyyar çorapçı. d ihtiyar etmeve mecbur 0 mu~ ar ı. raya ~e me. '··· apo yonun k ., • 
yada bulunan Finkestayn şatosun a Kontes M~ri Kolanna 'Valevska arzukeşane ve &ertçe israrı .. Kendi- !erinde lı:ıpishanenin memle ·et has- kal-di.ikkanına geçmek için i:aşla ö- d:ın çorap -almak isliyen üç kadının 
fevkalade ahval cereyan ediyorh~ub: mülaki olacag· ı adamı, büyük Napol- sinin mütaveata mecbur olması.. lahaııe~i "tarafını.lan kiremitlikte bir rülü pençereyi ·öklüğünü ve dükka :ılıs veri~ine karışarak ağız münakıı.-
Mart nihayetlerinde §&tonun sa 1 ı B · V k ı h · N ırö]gcııiıı sürüne .·üri.ine sokağ11 kay- c;as'ın,n tı~tıısmuş, Ilekir isminde biri-

! Yonu du··~·u·nu""yordu. Onu önce ro .. nı a tiye er gün aynı. saatta a.- " · · daı1 bunları ""lldıg-ını •t• ' " ' 
Graf Fon Dohna bir gün Napo yon "' h t clıb.-,ı görülmüstüı•. Orada nöbet bekli na gırıp ora ' "' 1 1 sı' gelip Ruhinin bu hareketine mnni .h ı'sm"ınde h"ır Lehıs" tan kö.,ünde gor- polyona ziyaretleri, ve nı ayet ne ı- · f t · t' 'Iehmet dükka'nda a -
Bonapartın Osterod kararga ını J k h ı· d N • Yl'n jandarma eri. derhal: ra e mış ır. 1

' · ' n - olmag·,·ı c_.alı~.mı" ve birbiriyle dövü-•. m•~:ştu·· Napolyonu görmeği mera ce . alırına ge ıyor u. apoıyo.nun · 1 - d madcleleıini a~ırdıktan ., 
Fink"stayn •atosuna .nakledecegıne ~ · · • d b ı d • k t · - Kıpırdama, dur! acagı gl a ' · '·~ · seı·ek a·.:rılmıslardıı·. Ruhi, bundan " " N 1 ett"ıg" 'ınden ı"mpar"atorun şehre gıttıg' i k.oll'.'-rı arasın a u __ un ug.u va ı ıs b ı kıl du" kkanıııın u .. otu" ne 0 · • 
dal·r b'.r 'ıhbarname almıştı. apo · 1 t G ki' 1 h - ı kulak IJı».· 0 ba!!ırmıs \·e silahı ile nis,an ·onra a' ., ·' · - k k Abd"lk d' a kah 

b
• . l . yolun üzerinde. yer a mış ı. eçer - tı a avasının nagme erı, - ',-. ., , - r-:.ıdan d.ı binanın kiremitliğine çık - sonra üçü . u a ır pa~, 'b. -

yon bütün erkanı har ıyesıy e ~ısan ken fat'ıhı"n go .. zleri kendisine ç.a. rp. _ larında çınlıyordu. Ma.ri. b. u h.al_de_n a!rnıştır. Kaçmağa teşebbü,- eden 1 1 1 vesinc gidC'rek oturmus; Bekir ır 
ayının ilk haftasında şatoya gelıyor- mı~tı. "lapolyonun ~ert ve muessır pek. memnundu. Ken.d.ıı;ını, mılli a- şahıs, durarak teslim olmuştur. Tah mış, ~01,ağa :ıt ayınca c a ya rnlan - seyyar ke;;tanecinin tabla;;ını alarak 
du. Dohna, ailesiyle birlikte derha.I "' ' ı d ı l h 1 b ı Ali h t kik~ıtt.a bunun kasa hırsızlığından mıştır. Rııhive fll"lalmıs, bunun üzerine ço-

k bakı~larını pek iyi hatır ıyor u... rr..a ın usu u ması ıçın . a ara. I k·l'·m·ı~ bb" . 
eşyalarını topladı ve şato~ .ter ettı. N:polyon birdenbire hayran ol _ fından gönderilnlİŞ bir kuvvet zanne firar halinde bulunan Ye bir kaç gün lI:ıpi~h:ınec eıı '.,. 'ga e~P u;; ralıı icindeki bıçağı çıkaran Ruhi. 
Napolyon Bonapart geldı.ğı zaman, mus.tu. Napolyon elindeki çiçekleri diyordu. .. f·\'\"el tutuhl!'ak hapi. haneye atılan ,;uç undan hakl;ınd:ı takibat ~·-:ıpıl - hücum. edeı·ek Bekil'i göğsünün sağ 
Finkestayn şatosu tamamıyle boştu. ken'disine vermiş, 0 da 'gelecek za _ Büyük adamın her an tezayut et- :\1er~inli :'ılehnıet olduğu iesbit rtliL maktadır. tarafından tehlikeli surette yarala-
Yalnız Fransızlara şatoyu göstermek manlar için bunları mukaddes bir mekte olan muhabbeti Marinin nef- -------ııo------- mıslır. Yamlı, haslnhaneye kaldın!. 
için ihtiyar bir uşak kalmıştı. 1_9 u~- hatıra olarak saklamıştı. retini ortadan kaldırıyordu. Napo~. - AL AY K s mıı$ .. uçlu uhılarak ndliyeye veril-
cu asrın fatihi, şatoyu pek begend~. İkinci mülalcatları Varsovi sara _ yonun meftuniyeti Maride henuz mislir. 
Zı·ra hakikaten hüsnü tabiatla tefrış b · A ı • • • • T yında valinin vermiş olduğu bolada muhab et tevlid etmemiştı .. ~rı aarruz: 
edilmiş güzel salonları vardı ve bun olmuştu. Kontes cesaret edebildiği tlıkları zamo.n Napolyon Marı:ıın !'a ___ KemPL' sadde;;inde 140 numarada 
lar gayet sade olan Osterod karar· derecede soğuk görünmüş, Napol - rise gelmesi için çok ısrar ettı. L:t · Jd l llü!'eyin oğlu kahveci ::\lehmet Ali, 
gahındakilere hiı;: benzemiyordu. - yon ise zahiren tuvaleti hakkında kin Mari red etti. Uzak mesafe s;rer golle berabere ka ) ar llü:;ryin oğlu Ahmet Dikeı·in evine 

Fi~lj:estayn şatosu tamamen dol fikirler beyan ettiği halde gözlerini de olan Velövinsteki şatosun~. ~el /& .i ,arhos halde taarruz etmi~, camlııı1 
du. Erkanı harbiyesinden maada im- kendisinden ayırmamıştı. 1 mek istiyordu. Orada matem _ıçı;.ı.de Bayramın ikinci günü Al:;aııcak -;a- ..-atını Yermedi. kırmıŞ ve eli ke::ıilmiştir. Suçlu hıı;::ı.-
paratorun bütün maiyet erkanı da Kontesin ihtiyatkarane hali Napol oturmak, ibadetle vakit geçırmek h:u;ında Altay - K. 8. K. takımları anı. İkinei devı-ecle her iki takım. bazı ğı ile biı Jikle ya kala.nmışlır. 
oraya yerleşmi.şti. Dohnanı~ zama- yonun arzusunu fazlalaştırmıştı. Na arzusunda idi. Napolyon kendi"Cine ı;ıncla cereyan eden müsabaka, bekle- oyuncuların yeri-erini cl~ğiştirerek ma- Üçüncü güne vak'alar: 
nında bomboş ve gayet sakın olan polyon umumiyetle kadınlara karşı ke-mali nezaketle cevap veriyordu.. nikn alfıkayı uyandırmadı. Sahada c:ok ça girdiler. nıı dev\·ecle ele Karşıyaka Bir \aralama vnk'af:ı: 
kurdonör subaylar ve erlerle dolmuş Iakayıt davranırdı. Çünkü kimi be- . «Biliyorum ~} siz ben~iz y~şı~.a?.•- az ı;eyirci vardı. hakim oynıyoır; fı~kat kaleci Hilmiye E:)ref paşnd:ı IIavai sokağında o • 
tu. ğense, işaret eder ve derhal onu em- lıyorsun11z. Bılıyorum kı gonlu~~z nu ma ta K. S. K. tam kadro,;ırnu gol ~·idirmek imkanıııı ?ulamıyorlaı·- turan A;· !an oğlu Yakup Candemir, 

Atların gü.rültüleri, kılınç pkırtı- rine amade kılardı. Lakin her neden bende değildir. Fakat şunu da bıl_ı • muhafaza ettiği haldıı Alta~·; nol· 'hll clı. Xihayet 30 uncu dakıkada Allay kolundan yaralanmı~ olarak göri.il
ları, asker sesleri ortalığı kapladı. se bu küçük Lehli Kontese meftun yorum ki siz nazik ve mürÜ".vetlısi- olan kadrosundn Gözte~ takımınclnn tazyikten kurtuldu. mü: ve memloket hnstahanrı;ine kal 
Henüz harp meydanından gelmiş b'!- oluvermişti. nizdir ve atbinız pak ve alıcenap- Emini oynatmıya mecbur ·kalını. tı. Orh haf mevkiinde oynı.ran llyasın dırılmı:;,;tır. Alınan ifadesinde Kor -
lan subaylar şatoyu hakikaten ır Mari Valevska torunları kendi ha lır. !:!izinle geçirdığım bir icaç saat :\Tü abakaııın hiırinci dC'Vl"e. i: her ,.;·ıh~i bir "'n\ reli ile hücunıa g~çti. İl- don ela l'.:i\-aııın 36 ,;ayılı kahve,;indc. 
karargah haline soktular. Kendı'- tında olan ihtiyar Kont Ano&taro saadetten benı mahrum ediyor mu- iki takımın ;:arfettiklcri rayrete rağ- ~.'a" K S ~k müdafoerının ayaklhrın- arkada~l.;_rı ile bi!'likte ·dtururken 

Nl·sanın son aiinlerinde idi. ·· u d ı '- h l .. t' r. .ı ı Alt · · · · · h k · Ö K d ] a .. Kc.lonna Valevsk#.nın genç zevcesi sun':1z: .. saa etı yanız sız ua şe- n~.eıı .go ;;uz. geç ı. .u ue\'re< ~ . .ar. dan kurtanlığı topu. ,;crı ve :a si bir ·omı;,\"Oncu mer uran an a ac -
• ine tahsis edilen Üç odadan birin - "d' H jcl b 1 V h k a edıyor 1 h 1 l o t 1 · • 1 · ela -o kuruş ·,·ledı·g-ı'nı· d ı ı. .ari.s v_e. hesabi ?i~ ka~ı~ ~lan ~ ı ırsın~:z· e er es z . nn _ rm:gan ., '! ıı~: ~ara.' o~ u~ı'.! ,rı.r.~ '·,.. hamle ile K. S. K. ~a e,;ınp doğru s[i~·- gı o an para n v ıs • 
de Avrupanın en büyük hüküm arı annesı aıleaının servetını halı ıntıza· kı ben dunyanın en mesud adamı Alt,) a ıı. z,ııan r!.ıha " ı ı, cl,ıh,t gu-

1 
.. , . b tı· bir ,ıutla Altay takımma Ömerin para vermediği gibi elinde 

bı·r çinı' sobaya arkasını vermi .. du- ı V "'ld" l.k. k d 1 l h l 1 b' k c u \e ı~a e ı ' ı. l '" . . 1 l al· " ma koymak m,aksadiyle kendisini bu yım .. b». e gu u, .. ad·'·n ko. Ma a~ mek· zKe' \'C c <ki :
1
t 
1
an aA~··ı1~l· ı ıkr <1>yı~ıı_ çı aı1·an ,, 1.1, gol hedin~ etti. Fakat be~ dakika uu un-an uıı· cısım e \'Urara \ yar, '' 

ruyordu. Kendisine has bir va:lıyet- d' . tt 1 e u · f ki d - .. l · t· ôme Kuı·an tu ~z ıvaca ıcbar etmişti. Mar.i . biitün y~~ ır. sure e gu u ı arı P . '.11·;,;ıy.·a ·a. ı.ar'. . ay •. ·.·ı. p,;.·.ıı~.ı çen ~et· gec.'m'.!d"'l Kar~ıyaka Re i · 'c mukabele ıgını . oy emış ır. r · -
te ellerini kasına koymuş, kağıt - alemden uzak olarak zevcının Vale mulees ır oldu. lıçıne ,ılclıl,ıı. Fnl,at h..u"ı~.ık.ı mıılıa- '"' b ·]'"' çıkardılar B'. tulmuş, hftdi,:;e yerinde yapılan ke -
!arla, haritalarla memliı bir masanın viz şatosunda zindan'da yaşar gibi Şimdı' bir kaç ay sonra Napolyon ciınleri topu ayaklamı:L eznıekl(> \'al,il ecler~k bern l'kı_ ılglıa. ""~libi\'e; " llır~z ~ifte Yakup Candemiriıı kahveye 
bacındaki b:v ımbaya bir•eyler dikte k o d uı · k k ı · d'l l · ı b h'k' · tt · ,;onra K·n,ıya a ı ı ,., · ",,o mı- l' c·)· d · t d·-· k 1 ., .. ., yaşıyordu. te rar .--rusya a, ınarmın pc ya ı g<.'çır ı < erınc en, u a ·ımıye eıı ı~· · . 1:· . 1 . • 1 ·ııcaJ· olnıı bir peı 1_ ge ıp mer en para ıs e ıgt, o ıı 
ettiriyordu. Zabitin kalemi impara· Marinin Napolyona Bronide tesa nında idi. l-..endısine yalnız olduğu. ' tif, de ıedemecliler. Buna ilil\ elen kale- nı ga.nm ı~e ı.ı~ ı~ \' 

1 
'. } .

1 
. ı:ı kapının kınk camına takılarak yara 

toru lisanından sadir ol~ sözleri du""fu .. nde l"d · l · nu yazdı ve aeimesinı rica etti ıci llilıninin p;üzel 'rr tulu lan ınii- tı kaz:ınclıl:tı-. Fakat a ecı Iı 1111 bu- l- ıırlığı ,-e hadisenin bir kazadan 
k 1• 1 k. d b·r d n sonra va ı eaı mese yı an • • . · ~ ~ ~ · l k t l . h 1 stn·ct1e O\- 1 : müş Ü ata ta ıp e e 1 ıyo~ u. . lamış, Napolyonun muvasalatına in- ihtimal son muzafferiyetinden do ılal'ı :.rehme<lin foclak:irane miidalıalc- nn < :ı Ul' aı:c 1 \C' l 1 • · un ),- ıba~ct bulunduğu :ınlaşılmıı:;tır, 

Vakit .,.eçti. Napolyon bırdenbıre tizar olunduiu zaman zevcesini Var layı Napolyon sevinç içınde oldu • ı ıi. Ktır ı •akulılnırn ol <"ıkarmak fı ·- rer golle ~tıceleııc l. 1'. aralamak: 
saate bak

0

art'.k zabit kilme•ini m soviye götürmesi için Konta ısrar et- ğundan kadının rıcasını kabule daha --- - - 000 Karama:ı ı;okağında 71 numarada 
retti. . mişti. ihtiyar Kont muvafakat etti • .ı_nüsait bir halde bulunuyordu. Tek- ,. Bir çocuk yaralandı oluı an Mehmet l:yun, bir ~ldiven 

Gayet yorgun olan zabıt bu fırsat Bütün Lehistan da 0 zaman Varsovi rar tecrübeye karar verıldi. ihtimal 11 - , yüzünden Mehmet Necip Birinci-
tan derhal istifade etti. Napolyon,Grandükalığının tesi~ini münkasem kendisince gayri malum olarak Na- ' Teşekku••r Birinci Koı·doncla Gündoğdu mev yi An-afarlalar caddesinde bı~akl:ı 
pençe.reye .gidere~. semara baktı. Lehistan eyaletlerinin 'birleşmesini polyonun aşkı Marinin me~hametini ' kiinde Fehmi oğlu 1:1 Yaşınd:ı Şükr~ yarıılamış ve utulmuştur. 
Kendı kend_ ıne: ~guz.el bıı· geced_e 1 ve müstakil Lehi~tanın teşekkl'"ılı''· ·1_ celbetmiş ve bu karara tesıri olmuş- 1 b" göbeği üzerinden yaı·a lanmış vazı~ 1 Sarkıntılık: 

h d d d . Bayram münasebetiyle ızi sc- ı. 1 d h J l k t lb' · A &eya at e ıyor» _ e ı ve ~ıng_ıra_gı 1 çin birinci hatve olurak telakki edi. tur. Her ne hal ise, biraderi Laszins- 'ı dostları- yeLte uu unmu~ ve er a mem e e E ısecı \Tam Eskinazi ve Salı.ı-
çaldı. Sadık uşagı Konstan ıçerı gır. yordu. ki refakatinde olarak Finkestayna ven karilerimizden ve hastahanesine kaldırılnıı~lır. Yapı - mon kı;1,ı Ester l;;omel Karşıyakada 
~işti. Napoly?n, her şeyin ihzar edil 1 Napolyon 0 kada.- çok kra~iyet ih· müteveccihen hareket etmişti. ı mızdan bir çok tebrik telgrafları J::n tahkikatla kendi:ini jiesudiye !Bostanlı caddeı;inde !(ezinti yapar • 
~ıği ve ke.ndı odasından bahçe:.:_e das etmi§ti ki, bir kraliyet daha ih- Araba birdenbire tevakkuf etti. ve mektupları aldık. Bu naziki.- cnclde,;inde lıir Buzcu clü k ka:ıında 1 ken Dl!nıil' T t~lı·mel ,·e De kir Çay
ıncn,merd~vende mur:ıl~r . yakıld~~~ dası onun için ne sayılırdı? Mezkur Mari diışünceterini terk etti. Laszins ne alaka ve yakınlıktan son dere- ı;alısan :;-dıııı bil.mcdiği _l :_l .~ a~ıııda: ~.anı ;ar~ıı~.tılıkt~ bulunmuş \'C Av· 
hakkında ızahat verdı. lnt_ızar ettıgı 1 balonun ertesi iabahı Napolyon ki nöbetçilere parola verdi. Mari ka cede mi.itehassisiz. Samimi te;ek. bir çocugıın çakı ıle kendı,.;ını vurdu- ı ,ınıı don~~~lerdıı. ' 
kadın bu !oldan gelecektı. Kontes Valevakaya şu mektubu yaz- ranlığın ıçinde bır küçük kapının e-1 ğnııu söylemi~ ve Arif. oğlu 16 ya~ııı- l Yankesıcılık: 
Maamafıh Napolyon Bonapart her mıştı: şiğinde, elinde gümüş bir şamdanla\ kürlerimizi sunarız. da ~ecip Sipara yakalnıımıştıı·. Talı- Sabıkalı Hasan Dahan, Basmalıa. 

§. yin ihzar edildiğine emin ~lmak is- 1 <de n'ai que vous, j<> n'adaınire Konstansı gördü. Arabadan indi, 1 tANADOLU» kikata dev-:ım edilmektedir ıw<le Abdullah Öziç ve .Mehmed Ya 
tıyordu ... O~tas~.nda kırmızı ıpck ku- que vous, je ne desire ııue vou;; ,. merdivenlerden yukarı çıktı. Bir kü 1 -- . ---·ooo-- _ · ~uzun 150 kuruşunu Ye s-::ıatini ~aldı 
maşlar ortulmuş, karyola olan yatak Bu mektuptan sonra Mari i çük odadan diğerine geçli Korku ı VALİ DÖNDÜ }-> ] l 1 l 1 gı Sll'ada tutulmuştur. 
odaıından geçerek tuvalet odasına' hatı kaçmıştı. V l'd . t•hd~'ı" ,rd~: ve bir nevi esrarengiz cazıbe. ile çev. Bayram tatilini miilh:ıkalta \C Ay- ~ayran1J 1azır l ( arı Bıçak çekmek: 
.. O d b" k k a ı esı "' ıc "' ı 1 kt . . l' B Fuad Tuks·tl E gı.tt.ı. .ra an ır a~ı <'.ç~ra. g~yet, yordu. Lehistan ricali birihirini mü- rilmişti. Tanıdığı hır ses «Mari» de-1\" 1~ ı · a ge~ıren ~a .1 • .. ' ........ ' Cumhuriyet lıayramı s·alı gliııü öğ- Ş~efp~ışacla Sırrı ve babası Rıf· 

2 ';'rıf hır su~et~e tefrış ed lmış dığer teakı~ genç kadına gelmişti: di. her ikisi bırbirlerinin karşısında dun akşam ıı._e~rımız; .'~~ıınıu'"!tuı. leden sonra baslıvacaklır. Bu ,:ebep- kı, hır kadın yüzünden Celiı.1 Çelik-
bır odaya gırdı. • ı Boyle mühim bir va:;:iyette her idiler. Hürmetkar bir vaziyette bu- 13. H. Zıya J urkkan t! şeh1fo1iulc büyük hazırlıklar ra-ı)."Ürekliye bıçak çekmişlerdir. 

Kontes Dohnanın husus,ı eşyası, şey fed::ı edilmelidir Matlam millet lunan Laszinski ile Konstans dışarı- d"" .. ı ·· _ .. pılmakta, zafer takları kurulmakla- Hır~ızlık_: • . . . 
ki~apları, vazoları oraya naldetlil. - ıçin bu bir meaelei hayati edir. Her da kalmışlardı. Kapı kapandı. T.aıı~ .':~ !~~ı .a~~ro unı~ı.n~. n~uc t~ıu dır. Salı giinü öğleden -onra hiikG- ' .R~ışıd, ogl~ h.e~al,. tkıçeşm.elıkte 
mıt ve tctraf güzel çiçeklerle tezyın türlü fedakar! k 'ht' yl l 1 T k 'b .. h ft . t" B .. Halıd Zı;.ı l uıkl,.tn Anl-.11.ıcl.rn ~eh nıet daı·r·eleı·ı· k,·11).·ılıdıı· .•. ehı·ı·nıı'zde c.aYıcl. Ko;ıagııı dukkanına ""ll"erek . . . 

1 

. ı ı ıyar o unma 1 - a rı en uç a a geçmış ı. u uç .· ., , lmistir .., 
edılmıştı. . . . . . d~.r.1> ?,ıy~rlardı. Lehistaıwn en b~ • haftayı Mari kendisi i~in gayet inti· ı ın~~~ekl;~ri e·~ınivet anıirliı{ine tıı\'in . apılacak meı~ı im ıırogı amı hazır- bır şışe rakı ve 2 sigara paketi ç.al-

Konatıın vazıfes1nı pek ıyı yap · yuk ruclu prens Jozef Punyatuski na ile hazırlanmış olan odada he - 0 .1 .,. t A' ·t 1. 1- .. ; ı cııımıstır mış, kaçarken tıılulmuştuı. 
o.tı Napolvon · t kd" tt·-· k .. t . . . . ~k . e ı en ,,ıroı ı.. an ı uıı zmıruen " ·. · Tehdı"d•. ~.ı" · • , g~ya a ır e ıgı pe mu eessırane idarei lisan edi _ men kendi kendıne geçırdı. E serı- a ıılmı ·tır ---000---

ıçın uşagının kul~ıını çekerek yazı 
1 
yordu. icap eden şeyin İcrası için yetle elindeki kitap düşmüş veya Y · : " ... Tepecikte Akşam sokağınd-a .i\Iuı 

oda.ınna avdet ~ttı ve aşa2ı yukarı Mari her taraftan tazyik olunuyor - i§lemekte olduğu işlemenin iğneleri Partı Asansor ocagı Dr. Uz laza oğlıı Zekinin evine taaı:.ruz e-
g zınmege başladı. 1 du. parmakları arasında kalını§, kendi- den İzzut zabıtaca yakalan mı tıı·. 

Bu es.~ıa.~a ~ornıöz diye tesmiye o·! Lehistan ricali her ne fedakarlık- si dÜ§Üncesine dalmış bulunuyordu. k • t 1 dl ---,ooo---
lunan buyuk hır ara?~ şatoya y~~la: ı la. olursa. o~sun Kontese memleketi Bir kere daha kendüi Varoniyi müs ongresı op an )' al·ın<la g·tdiyor E. u. Müdürü geldi 
:ııyordu. Arab:ı..~a hır~ ~rk;k, dıgerı .içın kendını feda etmeğe mecbur ol- takil bir şehir olarak ırözünün önün-
k!J:dın. olmak uzcre ıkı. ~ışi vardı. ı duğunu söylüyorlardı .. Bu kendisı de görüyor sokaklardaki Leh as _ C. H · P. Asansör ocağı kongresi Denizli mebusluğuna s<>çilen Beledi- F.mniyet umum mi.idiirü B. Os• 
1Tahmıne güre ~unla~ ıkı karde~~ti, İ için bir vazifei. milliye _id~. ~ğcr Nn- kerlerini, hÜrr.iyet şarkıları söyliyen toplanmtş, dileklerin lc,.Oitinden ııolll':ı ye reisi Dr. Behçet Uz :rn ilkleşrincle rnaıı Sabri Adal Balıkesirden şehri
kadın genç ve guz7ldı. Altın rengın- 1 polyondan Lehıstanın ıstık lali vaa • ahaliyi tahayyül ediyordu. yeni id·:ıre heyeti seçimi yapılmı .. lır. İzmirden ve vazifesinden nyrılacaktır. mize gelmiş w teşkilatın tetkikiyle 
de ol n saçlar~ es~cı yu~a~ kadınları ı dini alacak olursa bütün vatanda~la Yanındaki dairedeki aesler ve a· Yeni ~eçimde idaıre hey'cti reisliğine Bu müna!'€betle Dr. Behçet Uz ta- j meşgul olmuştur. Dün öğleden sonra 
tarzında tanı:ım ,edılm_ıştı.. Parlak rının layezal minnettarlıklarını k~- yak patırdıları Mariyi rüyadan u _ Uuatıepe ilk okul müdürü Semsi Adak, rafından vilayet, Parti erkanı, <loslla- ·emniyet müdürlüğüne gelen umum 
ı~avi gözleri yüzüne !atıf hır renk ve 1 zanmış olacaktı. yandırdı. Dinledi bu sesler yalnız me ~ul muhasipliğine Hamdi A;;ltııı, rı, gazeteciler ve Belıediye erkanı ~e- müdür, sehrimiz emniyet ınüdürll 
rıyordu;. . . . •. • j Mari önce buna itiraz etti, sonra I tuvalet odasiyle a'yrılmış olan Napol kiitıpliğine Mustafa Çetindoğaıı, aza- refine 27 ilkteşrincle saat 1!).30 ıla .Mithat Uyguç ile göriişmüı;, bilahare 

fler ıluaı de kemalı . s~~unetle 1 diğerlerinin israrlarına mukavemet yonun odasından gelmiyordu. Yave· Jıklar:ı. Kadri Özüt ve Haydar Kara- Fuar gazino;;unrla l..ıir \"eda ziyafeti Ye- İzmir emniyet amirlerini ve meı kez 
etrafa. b:ı.kıyorlardı. Her ıkı.sı de u. 1 e_demiyer.ek muvafakat mecburiye -1 rin odasından geliyordu ki, diğer göz, murahhaslıklara Şem:i Adak ve ~·ilec2ktir. komi~erleriııi kabul ederek hir ha • 
z.ak bır mesa.~eden, V:ırsavıden ge-

1 
tınde kaldı. Napolyonla .ilk defa yal j komşusu 0 idi. Kadri. Özüt geçirilmi~lerdir. Yeni ida- ---000- bıhald<• bulunmuştur. 

lıyorlardı. Muttefiklerın orduluına nız kaldıg- 1 zamanı dü•ündüg·ü vakit _Sonu ya~ın _ re h~"etinf> muvaffakıyeiler clil~riz. ~}'> · ·· d·ıı"ı·ele 1 j ooo 
u ., • H .. ')UQ"un ' r G1pa ı iHTiKAR·. 
ıv alkevi vardın1ları ..., 

A • 
1 
s 

veStıl eş 
tın alıyoruz 

E ki Türk gümüşleri, aynala\-, şamdan ve çay takımları, tatlı takımları, eski hattatların yazıları ve 

kıtapları, sevahi kumaşlar, istofolar, 3 etekli entariler, itlemeli uçkur, yağlık ve havlular, Saksonya ve 

muhtelif porselen parçaları, eski Kütahyp çini parçalaY"ı, vazolar, heykeller, Beykoz parçaları, ka· . 
lemtra§, makta ve divitler, eseki uslüpta kanepe, koltuk, vitrin ve stil yemek odası takımları ve 

n_evi eski gil.zel parçaları olup da sııltmak istiyenfer, lütf h her gün saat dokuzdan on ikiye 

İzınir Palasta Bay Ziyaya müracaatları ilan olunur. J ~ 

.., Bugün resmi bayram gününü ta1'i11 Odunpazarıııda 5 sayılı dükkiın -
-~ ~hrimiz Halkevi, muhtelif ~ckiller- ~d('n Cumart:<::>i güııüiıe te~adiif eyle- da manifııtur;ıcı Mustafa oğlu Mu-

clc yok:ul çocukhıra elhise, a~·akkabı, eliği için ek kanun mucibince hükumet Jıarrcm Pakoğlu, seten satışlarında 
gömlek, nıeklt!p önliiğü vcsairr tev;d daireleri, mekterıfor ve rr8mi müe>:<;e-

1 
ihti~aı· y~·.rıtığı şikayet edildiğind<:>ıı 

etmiştir. S<'ler kapalıdır. acl!ıy{·ye verilmiştir . 

. ELf. AMRA Sinemasınd 
Üslad Sadeddin Ka ynalr 'ın Bilhasa bu f iln1 için bestelediği nefis 

şarkılar n1en1leketin1izin en yüksek sat'atkarları 

BAYRAMDA SEANSLAR: 10-12-2.15-4.30-6.45-9 DA 

• 
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llzak Şarktn 

Bir gaf e 
sun dan 

uyku· 
'1--M-ü·z·i·k·l·i-N-a·r·i·n-L_o_k_a·n·t·a-s·ı-' J"f~~i'; ..... L~~~·~~;· .. ·A;i;liği""'lii~i;;~ı 

.................... , ............. , .... ~ ................. , .................. , .... , ................. ~ .... "'''''''''''''' 

uyanış 

Amerika Alaska müdafaası 
için neden uğraşıyor? 

Amerikanın en ~imal ve ~ark kı,mı em'Kl,~r snrfc<lilnıi:;tir. . 
Qlan Alasknnın, Ranki uzanıp da Asya. Bııgiin Alaska ba tan haşa b~ı· as
nın ve Sibiryanın en gaırp parçasi:-·lc keri sahadır. l:ffııklarında aekerı tay
iipüşecek gibi bir hali vardır. Ar:ı<laki ~ arelcr uçuyor, her tarafında manev
Rehring boğazında Amcırika ile As,·a nılar yapılıyor. Buzlu ~·er.~erde her tliT
kıtalıırı arasındaki mesafe 56 mild~n lü nakliyat kışın da lrakt-0rlerle devam 
ibarettir. <·divor. 

Yakın vakte kadar Alaska sakin, ıs. Aml'rika!ıların_ gözü. aç_ıldıkta_n son-
sız bir yerdi. Burasını 17'10 senesinde ra hazı ganp Jııkayderı bı>rdenbıre ha
Bl>hring adında bir Rus keşfetmisti. tırl:ımıya b:ışlamı~laı·für. 
(Rusya Amerika•ı) ismini taşıdığı ·<hı Bir ~:ıç sene ew<·I .ıaponl:ıı·, _Tok~:O 
oldu. Bir asırdan fazla bir mii<lcld iJc Vaşıngton arasında kafıle ılc bır 
Rusyanın ir eyaleti halinde kaldı. tayyare nçuşu yapmışlar . ve ~una 

ATATÜRK catldesincle 112 numar:ıd:ı tee"iis eden NARIN lokant:ı•ı 
bay-ramın birinci gününden itibaren umuma açılacaktır. Her gün öğle ye
mekleırincle saat 011 ikidrıı bir buç-111/a kadar klasik muzik w aksamları 
saat ALTIDA.\' itibaren mı:mlPk<'lİn ••n mütena saz heyeti ,.e okuyucuia· 
rıııı dinl~mek zevkini :ıncak NARIV LOKANTA \'e GAZiNOSUNU leş· 
rif etmekle dele e<lelıi!irsiniı. 

Tayyare Sinema~ında T. 3646 
22-10-941 çarşamba günü matinelerden it.ibaren 

Bayrarn münasebetile 2 muazzam film birden 
1 inci PROGRAM: TÜRKÇE SÖZLÜ. ARAPÇA ŞARKILI· ŞARK 

MUSiKiLi SURiYE ses kraliçesi ŞARK bülbülü MARl KUINI ve 
MISIRIN RAKKASE ve teganni kraliçesi BEDİA, MUSABNl'nin çe· 
virdikleri İÇTİMAI yaramızı ne~ter !iyen ... Günahkar bir annenin din
mez ıztırapları .. MEKTEP sıralarından dans salonlarına .. Aile yuva· 
ıındnn zevk - sefahat ilemlerine düşen bir kızın hayatını musavver 

KIZIM DUYMASIN 
2 inci PROGRAM: PENNY SİNGLETON'nun temsil ettiği FRANSIZ 

CA SÖZLÜ 

Karım ve Patronum (Konıedi) ;\fonroekanunnnun uyandırdığı kts- cclostluk 11çu~u• adını ve_rmışlcrdı. }3u 
kanç hislere rağmen, 1854 senesine ka- uçuşun n_ed"n Alaska yolıyle y~pılchg~-
<lar, Alaskıınııı Amerikanın bir p:ırç:ı- m ~merıkalıla.r o zaman_ ke~dı kenilı· ' MATiNELER: K. Duymasın tı 2,20 5.45 9.15 ' 
Rı olduğu V<' nus;·:ınin Amerika kıta· len'1o •o~ı~~mı lardı..1 Şımclı ayakları ••••••••K•. •P111aııip11r.o11n•u•m•ıiı..4ii'lii21iİ5•ıİ71ıı,5•0•••••••••~ında hük!lm sürmekte <>lduğu Ameri- suya crrnış.ır. soruyor ar. 
k:ılılnrın hatırına bile gelmedi. Sonra lıazı japon •fılimleri• Ala~~a 

1854 de bir Kaliforniya ~i?Tketi Ala<- kı; ıl:mııd~ foıın_i tedkika~ yapnıa~ ıçı~ 
kadnn Kaliforniya_Hı tabii buz idh::ıli-' ·ziıı i"tcmışlerdı. Amerıka hukUT;:ıc'.ı 
ne te<ebbiis iJ'tti. Amedkan balıkrıları ılP hu izini tereddüt t'tnl('den vermıştı. 
da o tarafa gidip geliyorlardı. Bu m<i· Bu aclamlnr ıtaliba bal~k tut'!lı~:ı l?"k 
nası_>betle Amerikalıların gözü acıldı. merak" ıiiler. Denize ı~kandıl aletıne 
Burasını Rusrndan satın almı;·a talip lı;-nzer bir takım voltalar atıyorl:ırch. 
oldular. Pazarlık uzun silrdü. nihayet galık çıkarclıklarını g·ören olmamırı-
1867 senesinde 7,200.000 dolar g;bi biır Ya geçen yaz Al:ıskada peyda 0 ~n 
·l~'{\cl :rıukabnincle Rusya Am~rika;va japon ve AJnı.an lııristıeı:i? Buzlaı~,~~:~ 
<>yle bır toprıık parça>ı 'attı kı genı.s- sıncla yilıruyuş :rapm:\ktan, . dagme . 
lij{i 600.9~0 .mil murabb~ı. v31~i Amnri-11 ırmanmaktaıı ,-~ kay~~ s~~\\1'Le 11 İ\~k:ı :ırnzısının W.te bırı, hızım :ırazi.,gıı1 olmaktan c:ok ze\_k a11ı1k·'.~ •. , g~l
mizin de iki mislidir. . ı· di. P.akir hir sııha dı;·e 

1 
ash~) 3 arİl> 

1 . . A rik·1 nıeının· arı ıc: g" F 

Dün;·:ıd:ı bu kadar ucuz toprak sa- me erını me · 
tı ı olmamıştır. Bir muddet sonra Aı:ıs lb11lm_ rmı•lardır. . . 1 Al· skad·ı Sitka 
k 1 1.. p· kaç seoo e\\e a. • • nda il tın ve c ıgell" madenler. zcnı; 'ı.r ·. · ·n on (':lnıasıırc1~1 ~·erle~-
orm::ınlnr hulunmu~,. Am~rikal~_l::ı~:n lşe~r~n~e_Jı'.r ~ı%dı, kcndi~ini hNhsc 
buradan a.dıklan gelır. senede :uzler-jnıı t~- l.n :'clcünün 1-ıirinıl~ öldü. Ölü· 
cıe mil~·on doları bulnıııştur. Ruslar za- ·~v<lı~nı tı, 1 .' hriyesiıw mah,nı" albay 
manında !10.000 den ih:ın>t olan niit\:• ~-ıı~e .ıapou "'. ıı·rildig''i zammı Ameri· 
· b. k · l' t t . unıf rmıuıı gı;c .. su ır aç mı.< ı ar mış ıı. k k m<u liı-az hnvret etmıstı. 

13 h ""- h· tt' d • . ı~~o kalı -onu o Q ' •• • • •• u nı IJ\', d ,ı on an :--nnın . .. . t l· y·t~ıyan ıaponlar ~u 1 '.!.a-
•<'neein<' kadar .Alaskanııı tehlikccl< hıka ora~ .j' ·. li . . ' · 
olcluğu, tec:ıvüz~ maruz kalabilPCP_J{i halı ve.rm_ı~ eı_c ·., . mdı Tckaütl olun
Anl<'rik:ıhların hatırına gelnıemıotıı·. -- (,:ıırıp lıır .. cl.ı · . . . , 
Altı yüz bin mil murabbaı ar:ıziyi mu- ca ılünyr.d:ın kac:mak ;·e buıada __ ıl.'t!•· 
h:ıfnza <'imek için burada bulurnlıır· sip ç:ıma;;ırcılık ~tnıege karar \e:ı~ı._ 
duklıın-ı kuvrnt üç yiiz ncf~r<lcn ih:ı- Amcrıkalıhır b;ı:_ taıaflan ~laskaı 1 

retti. geceli gündlizlii ;;ılahl:ırken, bır taraf-
. Günün birinde Amerika gaflet U_Y· tan c~a hiit~ıı ?ııı:iarı h.a!ırlıyc~·l:~r "~ 

kugundan uy~nmış ~e şu ııoktala.rı hır- kendı k•:ndılerıııc. cBıı~ nk ıı:eçmış o 
clenbire farketmiştir: Ala•ka. japo'l sıın !• clıyorlar. M. H . .!.::!.:.. 
askeri üslerinden 700, Ru< askeri ü•· J) () l' 'I' () ].., 1 
!erinden 280 mil mesafede bulunuyor. \. '-
Buraya tan~ıreler rn paraşüt<;ülı,rle Salahettin Tekant 
hakim olmak işten bi!P. değildir. :\lem-

1 

lcket o kadar boş ve tenhadır ki bir Çocuk hastalıkları mütehassısı 
d~snınn_ ktıv\'et, ta_;-~·arel_erle istcdigi ikinci Be.deı· . ·uman zade ,;ok:ık 
koşeye ıner, asker usler kurar, mem- - • l· h· talaı-nı sab·ıhl an 
lekete h[ıkim olur, aradan arJaırcu za- '' N o. ' a ,ı · · · ' . 
man geçer de Amerika, böyle lıir ,-a- 1>J, a~a kucl~ı!. ka~ııl cılc!-
ka olduğunu, bu harbin iptidasında 
Alaskada lıuıundurmakta o:duğu rn. •· DOKTOR - =="'""-" 
lalarla keşf<'clemez. Halbuki Alaskayn -"'""" ___ Alı' Agah 
hakim olan bir kuvveti, Amerikanın 
en mamur bazı kısımlardan a~·ıran mc- r:ocı•k llııslalı/darı Mütc/ıassı.n 
~afe 700 mi~. yani Berlinle Lonclra irastalarım Pazardan mada her 
a..-asındaki nıP. afcden ibarettir. lle· • d (84) 
mek ki Amerikalılar: cBinlerce mil gün lkincı beyler sokagın :ı 
genişliğinde büyük -Okyanus hizi ko-1 numaralı munyenehanesiuıle kalıııl 
ı-uyor> diye gaflet uykusuna yattıl,!arı ve wıavı e,2_-;,r. -------• 
bir sırada Alaskada, yedi yüz millik !~;;~;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;; ... ~ cuezwzus 
~lr mesafede kurulacak tayyare ve -
denizaltı üsl<ırinden tehdicl edi,meleri Hali• Ze:rtnnyaimd1!1 mam•l 
işten bile değildir. Ö h 

Amerika tam 74 sene: cAJa,kaııın "'er Mu arrem 
müdafaası• dive biır mesele mevcucl ol. c b 
duğunu hatır~ getirmedikten HOnı-tıi Ç:i"m<lŞH'' Ja UOU 
bir gün içinde birdenbire telaş ve he-ı TOPTAN KiLOSU 
o-ecanıı. kapılmış ve Alaskanın müda- K 
faası işini ilk safa almıştır. AlaRkanın 48 uruştur _ı 
müdafaası için ordunun ayırdığı iık 
tnhsisat, elli milyon dolar, yani vak- z 
tirle bura~ını satın almak için v<'rilen ::;,1LflJJ,/ ASLiYE lll/l{l'l\ JJAE • 
Paranın yedi mislidir. l\E.\IL'Sİ.\'DJ:,'.\': Eso.•: '!9.'> 

Amerika genel kuırmayı, tahkim Salihlinin Be.dikli köyünden lllusta-
Plaıılarının derhal gerçekleşmesi için k 

İzn1ir Cüınhuriyet kız enstitüsü iknıali inşaatı 
ke~if bedeline vüzde 011 ilfn;esile veniden 

eksilt~ıeye çıkarılnu~tır 
İzmir nafia müdürlü2ünden: 

lzmir Cumhuriyet Kız Enstitüsü bin,wınııı hnrici ve ilahili sırnsiylt• 
yağmur oluk ve dere ve kaıro fayans ve miiteferriatı in~aatı 15266 lir:ı 
!J2 kuruş !><deli"' 20 gün müddetle kııpalı eksiltmeye konmuş olup eks;ıt
me 17/11 9H Pazartesi giinii >aat 11 ele lzmir Ci!afia :.\Iüdürliiğünde mli· 
l<'şekkil komisyon tarafından yapılacaktır. 

Bu işe aid keşif, silsilei fiat ceclveli. şıırtnnmekr, mukawl" projesi 
Nafia müdürlüğünde tedkik olunabilir. 

lswklilcrin 2 ıno sayılı kanun hiikiiınlerinc gi>re h:ızırlı)•acakları 11-13 
lira 5 kuru~luk murnkkat teminat v~ ihRie g-ününcleıı üç gün ene! Nafia 
i\ltidürliiğiinden alacakları ehliyet Yesikası ve 1911 yılına aid ~e Ticaret 
odası bclge,ini muhtevi kapalı mühürlü teklif mektuplıırını 17/11/1941 
Pazartesi günü saat onıı kadar komi,yon reisliğine makbuz mukabilind~ 
vereceklerdir. · 
Postada vaki gecikmeler kahul eclilnıiyeceklir 25 2 (44:!_8) 

Dikili Belediye Riyasetinden: 
:lfl~l lira 19 kuruş keşif bedelli Dik!li "<:'hri methalinde rıhtım istinad 

hiırgir du\'ar in~aatı 21 / 10 9-11 tarihind~n ilibaıren 20 gün müddPtl~ 
açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 

8uriilec<>k pey cıkçası h'1cldi 1't.nk g·örülduii:ii lakclirclc ;halesi 11/11/ 
!14] Salı günü F:tat ı.ı de r>ik li l~CIQ(:li.>·c dairesinclıe ·yapılacuktır. Tulip 
otan!arın ihale bedelinin 5, 7,5 lıuç-uk t:..il.Jrı teminatı muvakkatn olarak 
!haled~n evvc: lJikili Be. dıyt.• .-.;andığ"uıa yatırmalaırı liizımdır. Bu hu· 
fu:-- aki ş.ll·ıı1:ımnyi gOrn1ek i •iJ nlt:", Bc,·~an1a, izmir. l)fk"i r~elediyelt•

ı·int· nıiir~u·:ı:ıt etn1 Teri ilan o:unıtr. 

---~ -~------------··-~----* 
Devlet· Demir yollarından: 

A~ııguia 'rn:klar, muhammen !Jede\ teminat miktarı ile istihs:ıl mah:ıl· 
li gösttrıını•~ ulan 1 Kniem t.ı~ k.ıpalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 

:lliiııa,;a;:ı -~-11-941 pazartesi güıı<ı saat on borclc Sirkı:>cide 9 uncu işlet 
me lıiııasıı:c.a A. K k<ımisyonu tarafından yapılacaktır. İsteklilL>fl·in te
ıııirnıl \C h<lllUllı n,;ikc.larını ilıth·:ı edecek haııalı zarflarını ayni giin saat 
ona kadar ,..;ııiJ~.Yona \"ermel-eri lfLıım<lır. 

Şarnaıııeler parası olarak komısy ondan 
Ocak ~liı<tarı .\luhamınen lı<>d-el 

verılmektedir. 

Sırtküy 8.500 23~75 
19 21 2~ z~ n1~8 ' t115 

~~~-~..:.:..-~~:_:;,;._-~ 

Teminat 
1753.ı:ı )ıra 

D. Demir yollarından: . . , 
.\l uhammen bedeli 18.000 1 ır;ı olan muhtelıt ebatla lıa~ır çekme 

boru, çelık. "ıç, yuva.-lak ııakır \e pırıııç çubuk ~akırı, clönnc Ye çın
k'ı 'cvh:ılaı·, külçe çiıı;w \'P .diimıııyunı, muhtelıt cın< ve eb~tta de -
mır, çelık, lrnkıı·, ıı•rıııç. tel 16 aıvanıze kalılo, sınek, kalbur, pırı~ç ka: 
fe.< tdlPrı ve hağ:ıdanlık kafeR teh gıbı madenı malzeme teah~udunu 
ıla rdnlij'CH müteahhit naın \'C hesalıınn 8.12.041. pazarte~i ~unu ~a
al 15 le Jlayd:ırpaşada gar bıııası dhıl ııdekı komı,;y?ıı tralınc\:ın açık 
rk.,,ıltnıe nsnlıle ~atın :ılın1;cnktır. ' 

Rıı •Şl' gırmek btıyeııicı'ı;ı 1:150 lıı-alık muvakkat temınat ve kamı
nnn ta.} ın cltıği 'esaikl~ ?ıil'lıktr c-ksıltn1c .. gtinii ~aatıne kadar koıni~
)' 'la miirn~a:ıtları iiizııııclır. Bu ışc• aıt şarın:ımcln kom"yon,dan p:ı-
ra.<ır. ohrak clağıtılnı:ıktaclır. 21-"ri-1-6 442~ 

mütıeahhitlerle temasa geçmiş, fakat fa uglu Ramazan Uçar tarıtfından ·a-
hiçbiri geçen kış me,·siminde i~e sa- rısı Aı-ife ;ı!eyhiııe ikam~ olun~n bo- ----~D::!!'z'!'·ş-'!!7!'..ac""!b~z!",b_i _____ , 
rılmayı mümkün görmemi~tir. Ameri- •anma dm·asında müddeıaleyhı_n a~- üzhet Çançar Hamdi 
ka ordusu imkansızlığa da para ile ça- resi malüm olmHClığından davetıyenın Cevad Dağlı 
re bulunacağına karar vererek doğru- Himen tebliğin~ karwr verildiğinden Sıhhat Eczahanesi 

Taze Temiz Ucuz İlaç 
dan doğruya ise sarılmış ve bir sene- mezbureniıı duruşmanın muallak hu· JI inci Beyler sokak No. Grı 
dir Alııskada tayyare meydanı, deniz- lııııcluğu ı:~ 11/941 günü muhakeme- ___ r_,E:,;.l;o,FJo;;F'-0,;,\;.;'·;,;· 8::,:0::,:!':.;ı!':.ı __ _ 
altı ü•sil, müdafaa siper ve tertib::ılı ye g<'lm si gelmediği takdirde gıy,qı 
kurmak için in•:ıh kudretinin üstünde• )~\Zıl:ırufı ili\n olunur. 

T . . c. Ziraa Bankası 1 
KURULUŞ T ARIHl 1888 

SERMA YESI 100,000,000 Türk lira11 Şube ve Ajan adedi 
Zirai ve Ticari Her Nevi Banka Muamelderi 

Para biriktirenlere 28,800 lir::ı ikramiye verecek 

265 

Ziraat bankasında kumbaralı ve ihbarıız taaa"'uf heaaplarında en 
az 50 lirau bulunanlara aenede dört defa çekilecek kur'a ile aıaiıdaki 
1>lina ıröre ikramiye daiıtılacaktır. 

4 Adet 1000 Liralık 4-,000 Lira 
4 Adet 500 Liralık 2,000 Lira 
4 Adet 260 Liralık 1,000 Lira 

40 "Adet 100 Liralık 4,000 Lira 
100 Adet 60 Liralık 6,000 Lira 
120 Adet 40 Liralık 4,800 Lira 
160 Adet 20 Liralık 3,200 Lira 
DIKKA T: Heaaplarındaki paralar bir ıenf' içinde elli Liradan aıaiı 

diitmiyenlere ikramiye çıktıiı takdird" yüzde yirmi fa:ıılaıiyle •erile· 
celttir. Kur'alar eenede dört defa, 1 Eylül, 1 a:rincikin'llll, 1 Mart, • • 
ll.alraa tarlhleriade çekilecektir. 

T. iş Bankası 
Küçük Tasarruf-Hesapla~ 

1941 ikramiye Planı 
Kcşideler: 4 Şubat, 2 l\'Iayıs, 1 Ağustos, 3 ikinci-

1 
3 
2 .. 
8 

35 
80 

:soo 

teşrin tarihlerinde yapılu 

1941 İkramiyeleri 
Adet 

c 
c 
< 
c 

• 
• 
c 

2000 
1000 

750 
500 
250 
100 

50 
H 

Liralık - - 2000.- Lira 
c 
• 
c 
c 
c 
c 
c 

~-= 

= 
= 
= 
= 
= -

3000.-
1500.-
2000.-
2000.-
3500.-
4000.
sooo.-

c 
c 
c 
c 

• 
c 
c 

Tlb-kf7e it l•nk• wu .,..ra y•bnualda 1alDJS par• .. lrlktlnalt .,. 
tabı a ,_ , a,W •~da t.!IWıcl i• i le ahı~-

latanbul komutanlığı sah:ı alma komiayonu baıkanhğından: 
1 - Beh~r kılo><una 55 kuruş fi:ıt konııl:ın 40000 kilo koyıın etı 

27.10.!l41 pazartesı günü snat 16 da kapalı zarf ıısulil ek
siltme ıle ihle edilecektir. 

2 - Şartnamesi her güıı komisyondn gorıi ebtlir. 
3 - :'lfohamnıen bedeli 22000 lira olup ılk teminatı lGöO liradır. 
4 - !~teklilerin belli giinde muayyen ~aatten bır saat önceye ka

dar teklıf meklupl:ınnı kanuni vesikalarile birlikte Fındık
lıda "atın alma kom·s,·onuna vermeleri. 

10 15 20 25 

Çanakkale Mst. Mv. satın alma komisyonu reisliğinden: 
1 -· ('anakkalecle anbara teslım şartiyle 20 ton irndeyağın beht'r 

!<ılosuııa talibı tarafından \'e:rilen 173 kuru~ 90 s:ıntım fial 
komutanlıkç:ı pahalı görülmii~ olduğundan tekrar p:ızariığı 
:!7-10-941 pazartesi günü ~a:ıt on döı1te ~lı<t. 1\Iv. satın al· 
m:ı komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Evsaf ve şartnamesı her gün kotnısyonda görülebılir. 
3 -- İsteklılerin mezkür gün ve 3aatta kati teminatlan ile birliktP 

lllst. l\Iv. satın alma komis;·onuna müracaatları. 
22-25 

E:r:ne askerlik satın alma komlsyonundıuı · 
Cinsi Miktıırı J\lnhammrn Il. 1\luvakkat T 

Lira Lira K. 
Sığır eti 245 ton 98000 7360 1 

1 - Yukarıda cınsi ve mıktarıle muhammen bedeli ve muvakkat 
temc:ıatları yazılı mğıı· elı 27 .10.941 paz:ırtesi günü sa al lli 
da Ezine A~. 'atın Al. Ko. nunda pazarhk'a 'atın :ılına 
caktır. 
İsteklilerin mezkur gtin ve ,;:ıatte teminatlarıle birlıkte ko-
nııs~·ona müracaatları. 19 21 22 23 

l:ımir levazım amirliği satın a.lma komiıyonundanı 
1 - Kapalı zarf ı_;sulıle ıııllnakasaya konulan :n.500 kılo bulgur 

,atın ::lınacaktır. 
:ı - 'ıluhammr. lırdeh ı;r;oo altı bın beş yı.iz lıradır. 
:ı - ."1 U\·akkdt tem inalı 472.fiO dört yüz yetmiş ıki lira elli ku-

ru,tur. 
4 - ıı;alesı ;; / 11 , 941 ~arş:ımba günü saat 16 da kışlada lzmır 

levazım :ıınırıığı •atııı alm:ı komısyonunda yapılacaktır. 
l:<tPklilerın bellı gün ve s:ıatte ılıale sa:ıtındeıı en :ız bir sa
at t'vvel tck1'f ve lınınat mktuplarıııı vermelerı. 

5 

6 Şartnamesı hrgiin <omisyonda görlilebılir. 21-24-28-2 
İzmjr levazım amirliği satın alma komisyonundan: 

1 Kapalı zarf usulıle mün:ık:ısaya konulan 18000 on sekız b•n 
kilo toz şeker satın alınacaktır. 
Eksıltmesi 7 11 / !'41 •alı günü saat 14 te kışlada lzmir le
vazım amir:ığc rntın alma komı"yonunda yapılacaktır. 

2 

" H~psının lahmın edıien tutarı 9000 dokuz bın liradır. 
,J -Iuvakkat lcmınatı H75 altı yüz yetmış beş lıradır. 
5 - :;\arlnart'esı her gi.ın komısyonda görülebılır. :ll-24-2~-4 

f/rır/ıiye l <dek !:i11/Juı1 ok;/,ıı,r!c SA AL. 1\0. ,rnıui;;'.;; · 
1 Kapalı zarf u:<uıi) lC' 14 hı !)4 l giı ıi. ıhales. yapılan 500 ton un

dan mak:ırna imali 1!· tel<ıiı olurı:ı>ı f::ıt pahalı görülclüğünclen 
ayni miktar nıak:.rı1a ıma' r ~ı *"t kr:ır :ıçık .<'ksiltmf':ı·e koıı· 

muştur. ı S 
:.! - D<'r.Ctt' kııu.sltnuıı m .ho.ıınmt l>e-< e i ın~.İ) i 10 ku şlur. 
a- J.:\·:-;nf \"e h .,u~i şnr+Jar kunıİSjonda g'irülcbiJir 

.ı ihalesi 1 l 11 !141 ( ıın.a• günü ;aat 14 ıle Komisyonda ynpı
lacaktır. 

5 Ta irlerin l m.nat•ı·ıy'c Harhıyedc Yedek Jbay okulunda s:ıtın 
:ıJma konıj~.\ oııu:-:a .. ıurnc.:~nt 1 .. 11·1. !:!.) aı 5 10 

- - -//; rlıi11c J'rdrk Sı•hrıy Okuluııı/11 ~A. :tl,. 1\0. ,,,ı,ıdan. 
1 - · 20191 ton kuru ot açık <.>ksoltıne ile mü%kasa)·a konmuştur 
2 - Otun behcır kilo;ıınun muhammen bP.deli 5 kı.:ru~ 50 santimdir. 

.. 
•J 

Evsaf \-e hu~u~i Rartlar komi~vondil görüliir. 

lhale~i 13 il nıi Perşembe ~Ünü .-aut 14 de Harbiye Yedek Sll· 

ıı;.ıy okuluıırla >atın alınlı kcımi"yonııııcl:ı yapılııcaktır. 

Otun ihaJegi toptıın ) aııılacagı ıribi 6228 ve 8052 ve 5911 ton gibi 
üç kısımdan her hangi biriııe t:ııip olanlarda ihalesi yapılacaktır. 
Taliplerin alacakları her hang: lıir mıklaır üzerinden teminalb· 
riyle komisyona ınür~caali:ırı. 25 31 5 10 

:---~~-=-~~~~· ---~~~~~~~~~~~ 
lzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komiıyonundan: 

l -- Kapalı zarf usuliyle ek ı. ıııc~e konmu~ olan 25 lon k~~ilmiş ko· 
yun etin<.> muayyen guııcıc tzlip çıknı:ıd,gıncbn mezkür mikt:ır 
et.n yeniden annmış ol:tn A _osu j!j ktVı"UŞ rayıç üıA?rindt.•n bir 
zarfında phıarlıkla ;a .. ı.ı .alıı11na .... ı..1a Karar \"erılmiştir. 

2 Kilosu 75 kuru::i t:zC"r nu n n1u11,~ınmcn l>t-~l<•H 187;j0 :1ra nıuvak
kal teminatı 1-!Uö lıra 2~ ınuuştur. ., . 

·• - 1'ulip olanlar J 11 :J Il pa .. , aı·t-.:-.; ... ~\ 15 l ~n .ı. lıa:-cn 1ınııırd'.! 
Le\· azını anıi rl ıg ı ~,ıtın alm;ı kcın1tıiJ on , ntf:ı ) i.lpııaca.ktı r. 

4 - h.:ınunun 9 uncu mdciesin. tevtıbıı ) a!ıııı Lır defa ilıin yapıl-

mı~tır. ' .ı >:ı· .,. _, J 
l-sl-11-,1-/ı_ıı_l.-/,r vıc cı 111 Aııı i rliıii Sn tın Al 111 lf /{ oııı İSIJ"ll ıı .ıdo ıı: 

l - Salı pazarındaki anbaırın la mi ralı k;ıpalı zarfla eksiltmeyP koıı· 
ınu•tur İh:ıl~si 12 11 !l-11 Çar~amba günü •aat 15 de 1'oph:ı· 
ıwde lstanbu! LeYazıın ıımirligı •alın alma komi<yonunda )·ıı· 

ııılacaktır. 
Ke~if lıedeli 2n76 liı-:ı s irnrıış ılk tenıinutı 2053 l>rn 20 ku· 
ruştur. K~~fi komb;-onılı> :;orlilür. Taliplerin kanuni vcsi~a
l:triyle teklif nıekt~p!arını ihn!e $:t·ıtıııclen bir sııat en•e: komıs· 

1 . .,- "9 4 ~ yona vcrn1c erı. M·J --· 
lstanbul sıhhi müesseseler ar

tırma ve eksiltme komisyonun
dan: · 

ll:ıslahaııe v~ sılılıi miiesı deriı. 117~ ton <;:ınılı tih·anıııı kümilril k:ıp:ılı 
zurfla >:?k~ilbıeye konulmu'ifur. 

1 -- E~silt= 7.' l ı !l-11 Cuma giinU sa;:ıt ır,,:ıo clıı ( :ıf"aloglıınıla Sılı
lı:ıt \·C' İ~tirııııi rnua,·e. e-t ınlitliirlüğu Liıı.\ ınd~ı kı tulu kt.ımi·yontl:ı ~nııı
l:ır:ıktı~. 

'.;; -- M,ıJıanııııen fiat lıelıer tc>n iç.ıı ı;; Ii«ııdır. 
;: • :ı1uv:ıkk:ıt l•'miıı:ıı ltit>O lır..ı.t.lıl'. 
,1 lstüliler ,mrtn:ınıesin t" ı•mıı g'inlniıHle konıı,yoncln !(•• ~-

bi iı·l(':-. 
5 _ İHt~l\lilt>r 19.ıı vılı 'f~ean .. ·t odası vı•-s,k:ısiy!c ~490 sayılı kanunda 

yazılı w:;ikal:ır ile bu ir ·"'in ı:rn,·ııkk~t g:ır:ıııti m:ıl,buz veya llanka 
İııcktı: plariy 1 o zarflıı rı ııı ihale s:t:ı t ı ııtlcıı lıı r saat enet .ırnmi,yon:ı mak
buz ınuk:lhilindc \·crıncleri. 22 25 30 6 {02:~6/.J.l:l:J) 

inhisarlar sarao Fabrikası Mü
dürlüğünden: 
B:ıyraklıduki arazimiz d:ıhiiınclc bulunan 227 ağaç zeytin mahsulii :ı 

ikinciteşrin \J.11 P:ızaırtesi günii saat ıı de açık artırma ite satılacaktır. 
!stekJilerin mezkur günde Şehitlerdeki (Eski Aydın Bira fabrikasında) 
Fabriknmız müdürlüğilne müraı:ıuıtları. 22 25 27 
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0

11 ılı \'.1111 ı·d~~ t•i,:'i k:ı-
ıı:ınlincleılfo•leı·. - MOSKOVA TERKEOILM{"DI l~us ·a ·a yare.hın hare- •• d d. "" . h d. ı İngilizlere gÖt'I', • 011 Alman hamb.;i, r. •• ~ • w • gon er ıgı e ıye er 

Müstahsile ihtiyacı 
nisbetinde tohum 

~usy'.'ya ya~·clı~ J:?ll,ırıııı ele g~c~ı::~·~- Kuibi.;;{>f, 21 (A.A.) _ lstihlı:ır.1t ketı l)'l akıs yapıyor 
~e n~:ı~uftuı., 1 aka: bu.na _mu~ ai ~·1 •0 : llairesi ~!'fi muavini Lozov;;ıı;i matbuat Lonclrn. ~·1 .(A.A.) L~ı·<llnr K:ı- ----------
.et ~· ıl ~lm.ımıştıı. lngılteıe ~ımdı koııfer:ın~ında. \'iıptı•i:ı be\'an.ıtta bazı maı•asıııd:ı ısçı azadan Adıııon, Rus- '"T } } • d'} V • • ı· Amerıkrı ıl" lıer::ıbeı· kıs y:ırdı!'l'ır:a :::ehiı lt'l'dL' ·;ok.ık mulı::.-el;l']•,•ri (''•;'('\'fiil !arın, t. :tlTUZa karşı gii,.,tı•rdiklPl", I unan 1 ar sevın 1 er. apurumuzun resmını ıma-
hazırlaıım:ıkt:ı<lw. • ıo;ıko\·:ıya .. ıtını!Ş t .•. . , •• · k ı .. . .. ı. . tt ı ,1 · t - • b' · ki .. l d'I ~rene>men, (ITtı u~·ı) -Tohumluk ol: i •r } •"·t' · . .,·."ı ~ı n·_ e tıı{ını,y:ın,.;ı hu·'1:ıı·ırı,,\':tl'l.~l•••m:lll- ;'1.lı.ım.ınL.t ıııu,,l\~lll,? en .. ıl!S" nın ıyı ır 'erıne asaca arını SOY e 1 er 

111 ngı ız H.\ < ııııı. ııı.ı ,oıL_ ı:ı l:tııııelinı elıuluıı:ııı l\::ıliııiıı•k h"revirı Kamara aza,.ıııın lıukuııwl tarafııı- ~ • • 

verilmelidir 

buğday me.ele>.si: l·kiıı 'l.. nı:ııııııın \'l'J'burg son lı y:ııı:dıııdıı, : Lnl:~!ll: 11\TI :11 ı'I ıııiiıl:.ıf:ı:ı cdiH.li\Tilli , . .:\lo- <lnn alı:ı:ııı ü-ıllıiderı• i'tıın:ıdını Ye ı~taıılıııl. ~,ı (Tdeıorıla) . r-.ızıl· dık. Pil'I' ı·ılıtımınila lıt>kliyrn 1.:ızıl-
gelmiş bulundtı{(LI im :ıncla lıur~ıd:ı ·'·.:ırtlı~ı olaı·;,k ;-ıı çok t:ııık_ ı;trılwıı~ı .i;ıiklc :\ıatoı·.ıı oslawt:t.dt> ~\.lm:ııı ta.ır· hüktiınPlp miı7.alıart!liııi oilrtir!'ıı bir ay tarafınd:lll .k •. i.ı.·:ılaııan Kurtuluş h:.ır kf'myıınl:ırı, çıkanlığımıL. bu vı 
günün en mühim me.selc:ıini le.:ıkil "" (I u h rı> bıı· tnıık l ıl l ) ele lı · · ı ' d ı l ı kl k 1 •• ~ . ' ... ' . • .. , ' ı:ı ·. 111 1.,r ,1 • rıızunıın durılurulılııirıınu, mnlc.ıbil mii- takı·iı· Yet mi~iir. ".\Irlıu;; bund:ııı ~on- yapun•. rrötun, .. ug.t. \'Ull.ım eşyaı;ını , a ma·_: e eri:li yü · iyer!' · g~\türc il-
etmektedir. Tarlasını çol t nıı hazn·- gını scı\ !enli'~ ı ıı clımııı ııı "l ım t ılı "' l 1 ,' : .. " "' :.' y . <~., • .. ' • hiın hiicuml:ır .ı apıldıı~ını ::.ıi~ !emiş ve rn Loı·cl Dh·<'ı·lıurgun ".\lo.·drnva faa - Yıın:ııu~ tanı~ ı:·~ 1 n_rnnııı:1 rıkarmıfl ıLl'. • . 
l:ımış olan küylii tohumluk lrnğda- tıncl.ı :;tıı.ıtl~ ).~pıldıgı.nı \C R~~.\ .ı~ı.1~1 _ Almanlar Ür<'ltleıı berin' ı,re~e- liyrtiııdPn lıahi,;\e, hu nızif Pııin sü- ve v:wur. ılun Jıman.mıza a ıdet et- Uu J.('Hl:ı mıı<lılclerı 'kızıllınç teşkı-
~ ın trvzilni beklemededir. geçen ,ell'C- fn' lle<re tı"ı g O • . tt b f l 

•• 
' • • • g. 1 __ ·~ı.!1 • ,Y1,1P ." •.. 1 ı, me<lileı·. Talo.va katlal' gelJiklı·ı·i ılogi-- rn. tlı• ynpılınasını \'\' ameli nt:tice..,i- Yt'l. is.tiı·. Yaptıı• mı.n·.e .. " ı.ıtı ynlcııl.uk lfıtı tara ·ırn :ı_n y:ırdıma nıuhtaı:; o-

• Icnemen kaymakamı; koylfüıüıı lıuhı nı ıtl ıt ıc:ınını l \ tmı~tıı 1 t k l h lk l • ".
1 

' • • ."'. 1 .ı -1! 1 ~ : rn ıJ-.ğ-iltlil'. Lcrıiı:gr.ıılın lıir ka ke- nın J{iiı·ülııwsini milletin Lorıla lıorr- ıntılıalnrını nıı :ı .u a t ıyorl:.ır kı: lan a ·a c agıtıldı. Yunanlılar bu 
şika) etini önlemek ve nyni- z:ırmıııd:ı Ingı l<'!'<' H::ırıcı~e nazırı I.ay f~cl'3rı siminde Alm:ırı t:.:.ın·ıır..nn JJiı.::kiirtiil- hı olılu;;ııııu süyleıııi~tiı·. Buıııı ııııı ·_ _ U:ıh:ıt t.ıir yokıılulda Pirr::e a- vaziyetten ı:ok m'<'mnun odulıır ve 
:ırazinin ~l;'m nıziy tiııi ıınl:.nınk i- ~f'. yaı~ılm.<l·ıkt:~ ıılıın yanlıımn1 y::.ın.ız ınii . .;tliq', .\l:ıreıml füıd~.\lrıi \C' \·oı·oii- teakıp söz alan k:mtcrburi l•aşµis _ yın on ıwşiıı<le \':trdık. llanınlemiz o- vapurun lııiyük lıir re:mini yaptırıp 
çin köy mııhtaı·lıırıııı n· zıiıra kı.:ını- u.~.\a~:ı <'~ti, Alrr~::ı.ıı eme k•ıınııı Jof ~::ı.kıncb c · ıılım·e v,,itmclc üzer~ ta- kopo:u söz :ıl!tı·:ık, Jngilız ve ıtusla- lan 1100 ton yuın~ırt:ı, faııuly:ı, no - limımın muteııa lıir yl•rinl' t:ılik ı:dc 
nı hnlkevi. alonııncb toplamı:<, dilPJ;:- ırı>rı:eJ·l,, me ıııe nın• ı olılll\'n <" !ı..;nn • · " k 1 · 1 lll leı·i,ıi nlfLka ile cliıılemı 
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: ılal'anmızda bir g .,ı;k :ıctıkl:n·ı znnı:ııı siiylemi~. ~ 

yetini yakından bileıı zirn:ıt feıı mı" enwı en ;;.ev ;:l\'rt a ıas :ırı ı:< . .~ınıf ı . . . · · · 
nııırbrının elin!' \'C'rilm~lidiı·. Amerilrnııın VilfülivMl<ık yoluıııı ka- vcrılnıı'!lıı·. . . .. . 'r. . . -. Venim aldığ'ım m:ıluııın!:ı viirP 

.Ienemcnin (:HO) ton tohumluk pıyacağı hı.heri gelıni~tir. I!ıı hadise, ~u kaı:;n· l~ız~:zı.;.nrnd/t.ıa:·~!zı 1 "1'\'.~- .,ııml:?·c .. k~cln~'. l~O b;ıı kadın ve ço-
buğda~· ihtiyacına mukab;J ancak biriııci~i Aıııerik:~ııın j;ıpoııy:ıyı incit- .\e ıle ht:>ı.ıheı lıul.ıı~ ın.lıetıeı ııı ıl~ nı~- cuk ult1 uıulmuştul'. 
(70) ton gönderilmi.:ıtir. Keza Ke - ınek, ikincisi nu;.ıyanııı inpoıırn ili' Ya- claf:ın k:ır:ırı:ı t:ıalluk edı!r: ~~·. hıc bır D-:ınistir. ".\Iüteakıben i"~i nıebtB
ill[ıJpaQn k:ıza::-ıııa 110 tonn mukabil zi\'etini dalın fnzl:ı il't'rginle~t'irm~l: i.::. znm:ın Trn~ko\':gm~_teıkt!d_ı,\(~.;{ı ~~~~:1- l:trıl'.ın St>~il, hükümetin ııiıncliye kn 
ancak 30 ton verilmiş, nıiitebakisi - teınemi'le.riıll' :ıtfediınıi'kledir. " 111 '~ ırı·.fın~z .... t:ı,ın, mı. 1 nıt · .ı:ı dar Ru:'yaya miizahnrct bnh~indeki 
n:ıı bilfıhnı·e gönderileceği bilıliril _ Hakilrni ~ııdnr ki, bu. ııralJe \':ırdım nrkan: 1 t' .Io~k•J\·.~d~tlır.• . 1 1 • faaliyetini takdir etmi,; \'P l:ıkip e<ll
mi;_:tir, Bu itib:ı1•l:ı gönderilen tohıım yalnız ~ran yoluna J;, lmaktadı~-. .\r: Al~10"\'.0~·:~~~ı~1?"'r1·: ~n t'.m ~~'.}~~ı·~ lı•n metod ne o\urs::ı ol: un, lıüklııne
'uk bütiin kıız:ıya müsavi derecede koıı.iel lımanıııdan kışın istifad~ edile- . ?'1a.ı~ı:ı\ı';'. S ı:ı.~ .ışı ·ııa~:'. 1.- i~ rr·~ tin tam müzah::ırel göreceğ-iııi >ıüyle
•:ıksim edildiği tnkdirde hnzıd:m - mez, clinkii kışın bıır:ısı dıınaı-, Viladi- "~\~ 1~ .e~r't\· ~ O\~c.t ~1

1 
e ıLll~"'l11l~' 1 - ıııiştir. 

"11~ olnn ekim yerlerinin nncak dört- vo,;~ol~ yolunun kapatıbbilmiş olma~ı. c •. ı '! e~ı : cı ~zı;~ \~:, m~~ 0
._ ~ . ;

1
- J 

~ ... biı·i bugü:ı ekilecek, 011 bes \'eyn- yeııı Jnpon kalıiııe ·i icin bir zaferdiı·. l::ırı (!.1 ~ıı.tlan knl:~ınc.ı~ ;1: ı.: .• <lnı mur.ı- aponya 
'ıııt \'irmi gü ·~onrn da miıV•b:ıki Ba,;\·ekilin bu z·ıfe" J· .• ti l'. l· delt' ııkrııı<lcn mulheıııuı!'. . 

- n .: .. '.. '.. ': ·,t .· .. :· 11 ,m \~ ene ıı me' 1Ioskova ~ 1 (A.:\.) - T:ı~ :lJ:tn.,ı 
kı ·ım tohum yuzunu gorecektır. ı,,; eme:sı tnbııdır. Znteıı ıaııonlar da b'l 1. . ' 

* 
cl ~ha r~zı ı. t· . , : kı ı· ı 'ırıvor: K ğ' A . • . . . . . . ·~ ... a ıır ~e ıce ı~.ıyec~, en ır. . . ., . ' • 1 ,, ' • • arar verıne ı n1erı-

V•layetıınız <.'ıftcılerıne pe~ın pa- Nıtekım I3ı:ı~Yekıl gene>rnl Tojo, mey- Kıum .\ ~~ıı·'.~ n.~ın''.!H·~"ı ,\Iıı.nn ıa • 
"'1. ile dağıtılmak üzere ikinci tertip elan okm bi·ı· \'aziyet takınmı :tır. Ge- arrıızlnn ~~ıs;•'.ırlul~nmı!ıır. ,. , . . . ka Ya mı bırakıyor? 
• '"••rık 1000 ton bugda.v verilmişt:r. len hnberlere gore, japoııya :\Iancu ,._ Son 3 gu:1'.•! b~ı;·nı'.:~ .:\-lm::ı.,J,n er_\ .. "' . .. .. 
nu hıı~u•ta ziraat vekaletinden ~eh- yadaki :-.·arım milyon a:>kerini \'2ni ,.;u.bny o~aınk 10 oın ~!ıı \'c yar:ılı \i'.'.'- .. Tok: o, 24 (A.A.) - Jnpon s?zcu
"'miz<leki alakadarlarn lazım gelen kuvvellerl.e tahiy~ etm;ştir. A\=rıca nwıl~rdu-. 5? to?• ~rn: r:-ık mıh':ıly0z ~u be~ n~~t;a .b~ılunarnk Amerık'fly~ 

iplik sıkıntısını ortadan kaldıracak oıan bu 
kararname, uakında ilan adilıcaktir 

Anknrn, 24 (Telefonla) - İktısad ymden ist<><liği kadar iplik getirtm~k 
Vekfıleti, Ticaret \'~k~letiyle mü!itere- salahiyetini haiz olacald:ır. 
k!'n yaptığı uzun tedkıkler netic!'~i. ip- Kararnamenin fatbik mevkiine k~ 
Pk sıkıntı~ını IY:>rtaraf c-tmek maksn- nulm:ı<ıından sonra iplik fiatin<l<' bir 
eliyle hnriçten iplik .getirtil~aini ser- teb€ddl\l olacağı zannedilmektedir. 
best bırakan yeni bır kararname pıro- K:.ı ı B k'l tt v-- .;· 
· · h 

1 
. Bn""-·eka!ete t kdi rarnnme, aşve a e en IUJUruı-

.ıesı nzır amış •e ,. . . a m , . h .• t' ·k a·ı · t' ö ;· 
etmistir. Bu kararname ıle ıplik t-evzi:ı- na,,) on e:ı e ıne ı>e> e ı mış ır. mı-
tında göri.ilen her türlli. ~üşküller her- mlizdeki günlerde ta~dik ve ilan edil
taraf edilmiş olacak, ıstıren, i,;tedi~i me~ine intizar olunmaktndır. 

---=000 

Havalarda Amerika 
Pmit·l"r l"elmistir. Evvelce vil:iveti _ Koradan 120 bin a~ker toplnn;ı~tır. vesaıre tnhrıp edı.m.st;r. . . Japon ~ı~ ~ .et_ını~: her. noktasının ı-, 
,.,;7o 1400 ton tohumluk ve ·ilmisti Rusların, bu cephedeki k::ır~ı kU\·~·,~ti T~:> aj~ns~, mu~a~·ll )l'l<'l'lll f:ıs~~~ ı.1, 7:ah ?dılclıgını -soylemış •. bunn ~ıı.rşı, • • 1 
tl'.;nci p:ırti ile 2400 tona baliğ ol - ise 40 tümond:~ .. Ru~ıar, Avrupadaki ve ~ıdc~etlı bır ş.c!dı.~ de\'8M et~ı~ın!· knra'. ~lmaklıgın A~~rı.~.:ı .. ~~r~C!Ye: lngilizlerın yenı {UV- Uzak Şarkta emrivaki 
"ıuc:tıır. Taviz suretivle l'iftrilerimi- vaziyet dolayıslyle ;.ıon günl~rde bu n~zılerın taz~ ktnT::'ı"l' s:vk~ttı?~·erı- n:ı~ı:ı ıle Ruz~elt~ .. du~tugu_nıı ılave ·uetli hücumları k b l . 
-., dnğ'ıtılm:ı k üzere k:ız:ı !ardaki çifi- kuvvetlerin bir kısmını çekmi~lerdir. nı, fakat Kızıll)rdııt"ın .. ~Z!J?ll! b.~. s~- ettıkt~n so~r~ 15 ı~mcı tes~ınde top- 1' ~a u etmıyor 
~nel'c \'erilecek t0humlııkla1·:ı aicl Japonların. son hareketi, bundan mli- ~·etle m.ukavem~t ey:·~<lıK.erını k.:ı) 1~·-ı '~r:tı_Ya ~agıııl.an Japon ~'~:et mec- MALTAYA VE INGIL TERE· Rusgaya her gardım 
•.,hsfrat da. vekaletten gelml~tiı·. te,·ellid bir cesarete atfedilmektedir. mekteclır. . . \ı,;ınıny halen Japonyanıı: 1ç.ınde b?-• . , . * Londra, 2·! (AA.) -- ln~ılt~ı·?nın ~undugu fevkalade vazıyetı tetkık YE DE HAFiF AKINLAR VAR p /ı c ktır ~lanısada tenvırat vazı- Almanların Mo~kova. istikametinde ~Io~kovn büy~k .~lçhıi Krips, Kuıbışefö ıle m:şgu~ olacağını bildiı•mi,,tir. ga ı a a 

• t' h Jd ? veni tnnrruz hareketlerine ngym~n in- gelıp yerleşmı~trr. . ı. Tokyo, o::4 (A.A.) - D. N. Il. A- Londrıı, 2·1 (A.A.) - DLin akşam Vaşington, 24 (A.A.) - Ruzvel-ye l ne a e k• fl h . d d' İ - . . l\Ioskova gene hiiklım~t merkcZl .ıansından: mUnferid bir dUşman tayyll'resi şimali tin hususi katibi Örli beyanatında 
.15a a:. ce_nu~ ~.P ~:-ıın '\! ır. ngılız- . <l . d ... 1 •• ., • b _ . . .. . . İ;ıkoçvada bir noktaya pek az bomba d · t· k' 

Manisa b~lediye~inden aynen şıı !er tehlıkeyı muclrıktırler .. l\fareşal Bu- kalm~l.:ta 11 • Bazı aı,e.;•. '; ) a :ın Donıeı AJ~m-:ına gore, Sıynm hü - · p h d Öl.. . emış ır ·ı: 
mektubu aldık: . . diyeni. o_rdulnrı, miihim endii~tri me.r- cı ?Jçılikkr mm·ak~aten Kuı/mıef~ kul- kilmeti,_ Hindiçini hududları.na aı:ı - ~~1;:~~;ı~~kt~ı~. a~a ~~a~;<l~ ı~:ı~·d~d~l~ - ı:ıu;:veltin ".ad?ttiği gibi Rusya 

21-10-941 t:ırıhlı ve 8680 mıma- kezlcft'ını terkt'cler~k Donclz mhrinııı duılmı:> bulmımal.tadır. ker yıgmakta ve bazı mevkileri h:ı. J . •. ş , ya serı 'le mUessır :ıardımlar yapıla-
ralı değerli gazetenizin ilk nh:fesi- . :ıg tarafına <:-<'kilmiş ve Alman darbe- G. Döaol zırlnm1ıklndır. Henüz t.ı>eyyiit etmi- tn"mıııtır. . . . cak;ır', . 
nin i~a;·etler sUtunund-:ı ıkan ~Ia11i- teri ile tutunamamış bulunm:ıktadır- ö "Pn bazı haberlere güre, bu vaziyet Lond!a.' 2·1 (:~·-~-) - lngılız baı;a v aşm~.on, 2·1• (A.A.) - H-:ırbiye 
sa tenviratı h:ıkkmdaki y:ızı.rı oku- Jar .. Alm:ııılnr:ı göre, bu ku\'\'çtlcrin - Bat tarafı 1. inci sayfada - rrı,.. kyoda büyük bir ehemmi.retle kar nezaretının teblıgı · nazırı Stımson, uzak şarkta yeni te-
dum. takıbi de\·nmdadır. Londra, 2,1 (A.A.) - FranRadaki şılanrnaktadır. , Zira. Baııgok 8011 ; a Havanın fenalığına. rağm<>n kuv\•ct- esslis eden statükonun Amerika ve 

Şehir tenviratı için kullanılnn bu- Tagarnog nlınmıs Ye Alman kuvvet- J •.zal orduları ba~kumandanı, Bo~·- mani arda Amerika ve ingiltere:ıin li bombardıman ham te.5~kküllerimi2, İngiltere tarafından tanınacağı hak 
har Jökomobilimizin ikinci bir yecl~~i bi ıc:imdi Rostof Önlerine vnrmıştıı'. do cinayeti lizerine 50 rehinenin kur bzvikle:-ine hedef olmuştur. düşman limanlarına ve Almanyanın kınclaki habcrl~ri kat'i şekilde y, -
mevcut olmnılığı \'~ iki ;:en~denheri ~i- Bıı haber. Sovyetl<ıı: tarafından da te- ~una dizilm~sini emr(Umi~til'. ·Tokyo, 24 (A.A.) _ Bir gazete- şimal batısındaki deniz Usle;·ine hilcum lankıınış v~ harıciye nezareti de Rus 
li:fw:nla ç:ılı~a;ı lökomolıiliıı :-;on za- yicl erlilmektrclir. Şu halde yakıııtlıı Pal'i», 21 (A.A.) - Alman işgal rı:n verdiği habere göre, son vaziyet etmi~ler, ~u meyanda 'Br,..st, Serbrnrg yaya s~v~ıy~tta Vliidivostoktnn vaı 
manl:ırch pek haklı olnrnk gö,;[('r - Rostofun da diişıne~i heklencbi!iı'. kum~ındnnlığı:ım biı' tebliğine göı·e, ler dolavısiyle Siynnı hükumetinin ve Havr lımanlnrını bombalamışlnr- geçmo~ının Japonlar tarafından ev-
mekte olduğu arızaları lıUy itmemek Almnnlnrn ){iirc, hıırhin ba~langıcı N:ınt. cinayeliniıı crte:-i g~inü B.<Tt~o- hıtaraflık siyaseti tehlikeye düş _ dıı" 2 tayyaremiz dünm~miştir. velce yapılmıj tl'şebbüsle asin alii-
ve şehri bu yoksul znınnnda f;rnı:ı - olıın 22 hnziraııılaıı "Yllıl. oııunn kadar da bır Alman ~ubayı haınce oldu - mektedir. i\I::ı.lta, 2t (A.A.) -Yüksekten uçan katlar olmadııtını bildirmisler<lir. 
ıniyle karanlıkta bır:ıkınamak iriıı Ru-ıl:ıı· ~GO tiiınent!Pı~ fazla zayiat v,~r- ri.iln~ü~tıir. _Faille~· bul.una~1~1!1ıştır: 1 Al t1 , bir düşman av te:ıckkül~. ndaya yak- Ingiliz imparato'rlu" _ 
pek zaruı•i g1irılüğ'ümüz nlııın.ı~ lıir mişlcnliı-. Geı·ivt• l<:tlnn h:uyvetlı:r. harp Bu 1kınci cına:;elın faıllerı ıçın ı:llı n1a ) a \aşmış, avcıTarııım: t:ırnıın<lan yolları gu 
tedbirden L şk:ı lıir ey lLğil<l:r. knt illf~·ini ~; !iO h:ı\·lı<•tnıişlercliı'. ı·e~in~ daha k~ı:·ş~na . dizilecektir.; - Bat tarafı 1. inci sayfada - kegi~miş, bi~· kaç_ ~sa!J ·t kaytll'dilınişti•t'. IlUil Verdiği esir miktarı 

~Iektulıu y, z~ıı hii\·i: .li.ni • aklanı.ı- ~~akat Alman kııynaklanrıın \'erdik- ".\Iucrımler 20 ikıncı tesrıne .kaclnr bu noktaya vardıgı Jıal-kıııda Lon - Netıcc ıı~ııı tl:~ıldır. Az. ~onra. _ayrı l;o " .. ınış ol~nydı v~ızıyet kendı:sıı.~ lı~m an- len bu r:ıknnıları biraz ilıtivatlı kar- lunmazsa, ayrıca 50 rchıne dahn dra rad.ı·o,.;u t.ırafındaıı :-, :ıpılan icl<li ayn uçan 2 tn.n nreden Lıı·ı sahılı aş- ':ol~dra, ~,l (A.A.) - Bahrıye nn-
latı.lır, '.h.eın. di' .-,It•ktrik ~:ııı.lr:ılı da giı~- .:ılam:ık lazımdır. Eıi;er lıu ·doıi;ı u ol- kurşmıa di~i~eceklir. . ~lüc!·lınleriıı · ~\ar <la k:ınletlilme~tedir. flüylt> lıiı•' mı:;, knr~ya ~·e <lcııize bombal~r at- ~ı.rı :r a~>ge.->~on ~va~ kam~rasın~a v~
ierı.lelıılııdı. Ilu z:ılııı . :'iıyl<:ıliği gi'.Ji sayılı o t.ıkdirtl • bir Sovyet ceph~,;i bı~lu~nııısı ıçın .15 ırnlr?n trunklık ınkıta yoktur. Brrlıııe ){i>re, Lon - m~;ı.tır .. Tiır agıı· yaralı \'ardır. Ehem- i 

1 bı.. "unle _cernp \ .ererek Ilrıtan}fl 
S<;?hır sokakl:rn l:ıın!ımıyk karnnlık•a kalrn:ızclı. Hakikat olan, Sov\·et muha- mukufat yade<lılmel;:t~dıl'. 1 dra raclyo,;unun bu lıryaııatı, Alm:ın mıyetsız hasıı.r olmuştur. ~/:aı atorluguna. mcnst~p . muhtelıf 
bırakılıırnı olmn.rıp. yukancl:ı nı-zı•ıli- vcmı>t.iııin hfıl:l devanı etlifridir. Sov- Pnrı::ı, 2 ~ .<A . .A:) -- Rdıineler;n: ya - Fransa. arasınd!tki. mli~aseb-.uı \

7 er}İ mallar pazarları 1 m~ .eti~.\' aske.rlerınde;ı ş~~~ıye k,:ıdar 
len ııelıebl~r dolayısı.\·Je li'imbıı nıik,:ı- yetlerııı 4 aylık bliyük zıwiatı mnltım- kurşuna dızılmesı Joııkkrncla lıe:;a -1 bozmak :;ıeklınde telakkı edılmeklc- 1 e~ıı d~~_?lerın 66 bın kışı oldugunu 
rını ıızal mak .-:uretiyle alıııını>;> bir tetl- dur. Fakat. Almaıık,rııı iddia ettikleri :ıa.tt:ı. bulı•nnıı islihb:ı~·n[ umumi ;;rı- dir. Demek ki, Fran:;a~a suika~d fa- Ankara, 24 (Telefonla) - Sümer soylemıı,ıtır. 
bir ımıkte:t.:ı~ınılnn hMka bir ·ey olııı"· ılerececJn zayiat kabul ıeclilemez ... So\·- libi. bl' r<!hinelerin bir s,ı:l:~~dtla.n ileri, sarih HUrette tcsbıt f'dilnıi~ bu- Bank umum miitlürlüğü, on be~ ııe- Nazır, sağ cenah partisinden bir 
dıi{ınııı gene muhtcr"ın gazetenizle yetlei· !!imcliyı> kndar hnrbc :1:> orılu sonra 1.evkif edilenler ::ıra•nndan de- lun:ın lıir politikayı takip etmekte _ h:~·d~ yeniden Yerli mallar paznrı aç- m!lbusun, e!'lir <lilşen Filistin ıısker)e-
nesriııi ric:ı <>ıl~r. :;a~·gıfrq·ıını . uıııırıın . .;okmuııl:mlır. A!manl.ıı ııı ıw~aıııııt::ı ğil, :rnçları açıkça m:ılüm vt>ya g~z diı_l,•ı·. Fakat buna mukalıjl, tcı:ziye mıya knrar wı"llli~lir. rindeıı Arap ve Yahudilerin ne nisbet-

:\faııi~a fl Jctli~·r rei:ıi Sıı\'\'d\er bu oıtlul:ırın w unu krı\'IJct- hap::oi nltı:ıclaki ı;al>I.,!:ırd-.•ı olacngı- tdılecek. ohııla~., Alınanyanııı elin- O-len mebu-. larınuz t~ olcluğ'u Rualine de Bunl:ıı1n 1082 ol-, 
mişl!'nliı'. · ııı . öylcıııi~tir. deki relııııelcrdıt'. Dnnlar silah tuı;ı_ •• duğunu, fakat Yahudi V<' Araplar ara-

llallıllki lııı nıiit lı:ıki km'\'C'tl:riıı Paı is, ~·l (,\.A.) - ~!:ılcn gaz('- 11'.a~, ~eyaııııaml'lrr cl:ığıtmak \'<' bu İstanbul, 2,1 (Tt>l<'fonl:ı) - :Y(;bus l:vrııı<laki nisbcti bilmediğini cevabını 
lıii) ıik b:~· c.phnyi \'C nıuknvenıcli tu- tc.i son suılrnsdl:ıı'. mu!":t~t>lıcl•j:)•· gı~ı .cııın:dle>rle :diık~ılarını gö. ter- general Ifokkı Siıın;ıi ile Tukacl mC'bu- \d'miştir. 
t:ımıyacakları nınlünıcluı·. yazılı!!• biı· ınak. ı'."'.ınd" <lıy0r ~a. nıış msa:ıl:ırdır. Bunların ara:ııııda su Sıdkı Üke yefat etmiştir. Cenaz~- Ingilterede paraşütçüler 

Kırınıdn h:ır kiit ;tldetle bertlc\·am- - 13 uy.dnı:berı :şgaJ ~ııı~la;~a~~n ~!ı.nıın.~a. - F'ransn ve Avrtıpa iş lıiı'- Jeri mern;;inıle giimi.ilmiişlcrdir. . . 
eladır. Almanlar Pel'ikoıı ve Aımivoııs- d'l \·alnız bır cıu~yel olmı.~tı .. F.Ll~·~t lıgı polılıkasıııı hıyanet telUkki <ıden Moslrovada ı'dan1lar Londr:ı~ 21 (A.A:) - İngılterC'nın 
kı ::ılmı"l:ırclır. . Almaıı kuvvetlerııı:n S_o\:yr:: ::ırnzı:'ı· !erle müıı:ı,.,ebntta buluıınıu 8 ini.el _ ~ el.inde talım :e t~rbıye görmüş ve tec-

Burnlaı ı, Kırım yarım ncla;\ının rri- ni i~:~ali b·~~\ayınca, ran~ bu a.'' h:ı- lekliiellı>r de vardır. ' Lonrlra, 2·1 (A.A.) _ l\Ioskovada hızntlı çok mı.kt."lr<la paraşüt<:ü vardır. 

lngilizler 

ıri:-ı kapı;;ınclaclırlar. Fakı.t kam kt~\·- c:ınclan itibaren cina}c~le<·. artıı·ışt~ı'. Vişi, 2.ı (A.A.) - Dün öğleden fdi idarenin ilılııınclnnberi 5 kişi kur- Ayrıca h~r h~.fta, yazıl.an paraşütçU-
Loncı:a.' 24 (A.A.) .-.- fngiliz ta~~ vetl~ri, cleni:t. \'C hava kuvvetleriyle Bülü·~ Fr:•.mnzl~r, canı!erı . b~lmag-;ı · onra ba~vekil muaYini Amiral Dar- şuna dizilmistir. Ilımlar ya. Sovy~tler !er de talım ge~me'ktedırler .. 

y;ırele!·~nın. ;.ıal~ - . ç:ı~~~'l:ı.b~ ır~ce>sı mii,;l:>r'.!ken. hııı·ekcte geçn~<'zl r·~<'. y:ı- yar•:ı111 etmel.iılırler. ~ır :~ru. k~ı.d lan,ı_n_ riy".l.se~i:-ıde başlıca azanın i~li al<'shinde Jıe}·anname ~apı~tıraıı, ya ... Bu para~~tsuıer, ruvelver, ;nitr~~
• apolı) e ~.apt!.kl~t.ı ii ~ ~.ız be;; bu rım adayı ışg:ıl etmek lıır:ı:t. şiipheli vak .ı.->.r.da. lııç olmazsa 1):1 mu~ı. ı - rakı~ le kalııııe tophınmış, iç, dı~ si- ~ehri terkederek kaçmak ıstiycn, yahııd' Jozler ve kuçuk havnn topları ıle mu· 
çuk ,.;aat surmuştuı., .u ucum, orla görülebilir. miıı i'~.knlmıınanıasıııa akıl enlırıle- yaset vaziyetlerini konusınuşlıır · da ekmek ç.ıl:ınlanlır. ıc<'hhnzdirler. 
şark h-arp hfıdiseleı•ıı:ın en clıcmmi- SOVYETLERE GORE lııliı· mi? Yabnrıcı suikasdı,;ılar. Fraıı H' l · · F d h · R · l' · , ğ• k 

ı rapoliyi beş buçuk 
saat bon1baladılar 

yetll•i olmu~tLır. Bır çok tonlaıfa sız polisi:ı<leıı daha kıın·etli ınidir - ıt er ra nsa a cun1 urıyete uzve l-10 \ erece 1 nutu 
infilak ve. varıgl'l bomlıa_ı.arı .:ıtılnm- - Baıtarafı 1 inci sahifede -:. !er'!. - Baş tarafı ı. inci sayfada _ v l Vn.-,iııı?t-0n, 2·1 (A.A.) - Ruzvcltin 
tır. 700 kılometre knre uzc~·ındc çı- 2:~ ilk te.,rinde. mtıhar<>l>clcr. bu- B' . Al . t . telkin C'rlilnıekleclir. Aj ni gnzetı•ye gii- ec. a el •niz bayr:ımı olmak mllnaseb<'tiyle 
kan yangınların dumanı ;1 bın nıefre tiin cephe boyunca devanı etnHs ve l1 nlall gaze CSI re, lıi;)le bir \':tziy'.!lin, Alnı:ıııy:ı tnıa- Pnris, 2<l (A.A.) - ;\Iatcn gnzete- 27 ilk tcşrtndn ,·ereceği nutuk, bü-
ya kadar yük"elmiştiı. Hır ~aat arka lıillıa%<l ~[ojaisk ve ;.\Ialıw.ıl'o,,!a - - Ba•.!arafı birinc.i sa~if_ede -. fıııclaıı k:ılrnlii keyfiyeti, geçen hafta Riııin \'i>'i muhnl.ıirine güre, Framada tün Amerika ve İngiliz radyolaırı tara· 
arkaya. giden t:ıyyarclel'in, heı· lıiri \'cntz istikamc•tleriııde şiddetli ol - cekler mı! Sovyellerın hala ellrrın- Alman polb ve ){cstopo eri.anının yap- yeni hükumet şeklinin Cumhı:ıriyet 'J\- fıııd:m dünynın hcıt· köı:-esine yayıla -
2 bin kiloluk bombalar atmışlanlıı-. ~u~tur. Hatl:ıı ınıızn yapılan bir çok el:- kalan eııdli::;tri bölgeleri Aııglo :.

1 
tıklan bir toplantıd:ı mevzuubahs ol- mn;;ı h:ıkkıııdn ~eni ana yasayı haza'- caktıl'. Nutuk Fran::;ızca, Lehçe, Hır

Büyük hasnr olmuştur. • .. .. cı~di \'-O 'iiddelli Alm:ın hücumu g<!ri Sakson nındcli yardımı nıüeR;;ir bir\muşluı'. Avrupada diğer clevlctler nez- lamıya memur komisyon azasından bi- va~a. Sıı·pça, Almanya, Portekiz ve 
Binaların yamp yıloldıgı goı'lıl - ıı~ı~kıiıtiilmüştiir. Çete faaliyetleri mah~yct. alınc~~:'.l kadar SovFet han> dinci-eki Am~riknn mnkamları, Alman- ri tarnfıııdan y:ıpıl:ın teklif reddedil- İspanyolca. da. ne:;iredilecelrtir, 

mü~tür. Bir pilot 30 kilometre ~~nk lııll_ıassıı <::ıııolcıı:k ve Kaliııin çevre- makıncsıııe katı gelect•l.: mı? hırdan bu ~ckildt' bi<r çok kklifler al- nıi~lir. ı·t 1 t b}' x. • 
tan bombaların iııfilfıkını görmu~ - lerınde fazl:ıla. mıştır. }Iccmu:ı diyoı· ki: maktadır. . * a yan e ·~ı 
t~ı·: D:ıha k~çük bonıba]nı· l;iı: g.~:ı . Kui.lıi:-ıef:. 24 (A.A.) -. So;-yd is- - Şark ce.ııh-0:siııin :ın ı·kez Ye ce- Gazeteye göre Almanyn, Ruzvelte Rad!JO ga:;tlr,çimlnı: Roma, 24. (A.A.) _ Dün öğ\<?<Jeıı 
~:'.1kın!l'i ~·e ~ın:~l~rı oldu~:ıı gı.lıı çok: tı.hbaı::;,t buı·o>u ~ef n:ua\'mi Lozov·- nup bölgeleı·ınde Alma;1 ileri hare- şu fikri vermiye c;alı~maktaclır: Bu ı:ıuretle Fran,;:ının üc:üncii cum- sonra düşman tayyareleri Napoliye t:ı-
!urmu..tur. ıngılız tayy~l'~.ıerıne h~ç kı be.} matında nıaı·eşal Timoçenko- ketinin dıırm::ıdnıı devamı, i\fo::;ko - Şnyetl Ruzvelt isler:~ kendi;;i biitiin huriveti de tarihe karışıyor elemektir. :ırrruz etmişlerdir. Dlin gece bir kere 
ısabetler olmanu,tıı·. Donu~te bazı n~ıı cenu~ orduları bnşkumnnda;ı - vanın tdıdicl altında .bulunmn. ı, Do de\'irl•rin en büyük ;.ıu\hçuRu olmak Şim~li Fransız inkıliıbını hatırlama- daha taarruz vaki olmustur. 5 kişi ya· 
tayyareler Sicily::ı ve bilha,sa Katan lıısııın ~'lyın rdildiğini ve \'azifeye> nrtz havzasında Stnlınonun Z'.lpte - mevki ini temin edebilir .. Diğer taraf- mak imkfıı1.:ıızdıT. ralanmrntır. Hasar ıehe~miyetsizdir. 
ya taypre istnsyonlannı bumba!:ı- bacıladıgını bildirmi~ti;o. dilmiş 'e Ro,.;toftnn geçe:ı Tifli;ı - tan ltalya cin i,;yana tamıımen hazır imdi Fran~ncla en güzel bir rejim Tny-ynrel~rimiz yenidan l\falbıya t:ı-
nıılilardır. ~lo;;kova, ~.-ı .. (A.A.) - Bu gece Mosko\'.'.ı clemirrnlunn ve Donctz hulunmakt:ıclır. Yüksek rütbeli zabitan olan Cumhuri.fetiıı adının bile ana y:ı- arnızkırıncl:ı. l\Iikoba. fayyarc füı;;iinc 

G. Hutzl
·nger kıtalarımız lıutun ceplı..: boyu!'lca mu nehrinin m:ınsalıına yakın bit' yerde Hitk~·iıı ;stedi!ri lıiı· milyon askerin ya- s:ıdan silinme"i cidden h:ıziııdir. ve VaJctta. liman, tesi;;atına. is."lbetlet 

~arebeye devam etmişlerdir. }foja- Tagaııroguıı ele geçirilmesi, bütün bnncı memlekete gönclefilmcsi hu"u- Noı·veçte bir emir ka:rdetmi~kırdir. Şimali Afrikada, k!!• 
.. k \:c i\fol:ı):oı·o~ı~vetz istikametin- vakıal:ı.ı·ın gerek ing·iliz nikhialiğine sunclnki 1Iussoliııinin emil'lerine nrn- 1 racla kaJde değ-er har~kat olmamıstıl"· 

\f rikada G. \T eygandla de bılhass'.l ~ıdcletlı mu har beler ol- ge:·ck önümüzdeki ilkbahara kaılaı· nnlı surette müdahale ctmcktedil'ler. Londra, 24 (A.A.) - Norveç njaıı- Tobrukta avcılarımız biır İngiliz t:ıf· 
!!ÖrÜ. tii muıılur. kırılmamış bir cephe iiz~rinde mu - .~ına göı:e, Noı'\·eçteki Alman işgal ma- ymesi dUşürmüşl~rdir. Dingazi, Trnb-
u • Loııdı·a, 24 (.A.A.) - ".\Io,,küva knvemet bahsindeki Sovyet imkan- Tifli~ hnyati yolunıııı tehlikeden 'ıı- kamlaı·ı l~rkesin <'!indeki bakır ve kn- !us ve Homs İngiliz fayy:ıreleri tara· 

Vişi, 24 (A.A.) - Fa.ı . ult. 
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radyosuna giJre, Alınanlar Rostof lnrına ağır darbeler vurmuştur. Te- zak hulundurulııbileceği iimid edil. ]ayların teı:ılimini hıtemişlerdir. fından bombalanmıştı.r. İnsan zayiatı 
halen Afrikadn bir fofli!i ı:~yahati civarında ba::ı s::ın~yi mıntakalarıııı ::az.in.in Sovyet ,ceph~si. bir. ıl.üzelme mi>ıti. . lzlanda kabinesi çekildi .az~ır: Üç dUşm:ın taayyaresi d!lşUr:.il· 
yapmakta ol:ın Fransız harbıye na- zapt~1 teşebbus etmı~le.:ıc de bu te-

1 
unııdı. kalmadan aş!}gı ınmıştır. Ang Alınan zırhlı tnııklnrı hasmın bu müştılr. 

~ırı general Hutzingeri k:ıbul etmL~- ~ebbüsleri, biri mü te,;nn, nkim kal- ılo - Sakson birliğini:ı faaliyeti ise Av ümidini ortad:ın kaldırmıştır. Fa- Londra, 24 (A.A.) - İngiltere hU- Kurtarma AAndalları, denizden yall' 
tir. mıştu·. Bir ke.simde adedc:e iisii.in Al 1 rup1 lalasın da vuku bulacak kat',i kat iııgilizlerin lizerinde -,ıldnnmn - kfimet mahfillP.ri, Izlanda hükumetinin, mış düşman tayyarecilerinin cesedleri· 

Vi i, 21 (A.A.) - Çarş:ınba gü- man kuvvetleri, aihr kayıplar vere-
1 
hadiseler üzerinde hiç biı tesir icra dıkları bir şey va;·dır: fiat mlirakabe!;i yilziinden istifosını ni çıkarmışlardır. Şarl:1 Afrikada Tıı-

nfı Vi iden ürene gelen Fransız ,.ek mevkilerini takviyeye muvafrak etmemiştir. l\Ioskova ve Londradn O da Sov:ı·etler birliğinin inhilüli- takip etmektedirler. Fakat İngiltere, ına göll\nde biır1iklerimiz faali:reU:ı:ı bU' 
harbiye nazırı general Hutzinger ge olmuşlardır. Sovyetler de yeni mü •

1

sovyet cephesinin Dinyeperde tutu- nin harbin neticesini tayin edeceği· Izlandanın dahilt işlerine karışmıya- 1 ıunmuş ve bir düşman birliğini piiS• 
~eral Veyıanclla götütmi&§tür. daf«ı.! hattına çekilmi§lerdir. ua~i}eceii ve Moskova • Roştof • dir. caktır. kürtmilşlerdir. 


