
il 

e 

e 

s 
ı 

·-

u 

r 

1 

J1 
e 

c 

n 
ı

·c 

n
r. 
·-· 
b
a
ıı 

ı-

Nüshası her yerde 5 kuruştur 
PAZAR TELGRAF: ANADOLU - tZMlR 

TELEFON: 2776 
26 ADRES: İkinci Beyler sokağında 

1 nci Teşrin ANADOLU gazetesi id rehaneıi 

1947 (ANADOI.U) MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

G. ve inhisarlar vekili 

:n İNCİ YIL 

No. 8683 
Neş.:_edil·~iy~n yazılar- ger~ verilrnezl 
Günü geçmiş nü•halar 25 kuruştur. Her gün sabahları (İzmir) de çıkar siyasi gazetedir. 

lıtanbul, 25 (Hususi muhabirimiz 
den: Telefonla) - Gümrük ve in
hisarlar Vekili Raif Karadeniz, 
ıehrimizdeki tetk{klerini bitirmİ§ 
ve bugün Ankaraya hareket etmiı
tir. 

~ · Odesada müthiş 
• 

Sovyeller tarafından tahrip edilen Alman top ları 

Sovyetlere·· göre"· · 
1 
1 

1 

Cenupta şiddetli1 

muharebe 
başladı 

Almanlar ağır telef at 
verdiler 

"\ 

Hitl~r 

ltalya Hariciye Nazırını 
kabul etti 

Yapılan görüşmede Fon 
Ribentrop da hazır 

bulundu 

· Almanlara göre . 
iki mühim 
şehir alındı 

Karelide Fin ilerleyişi 
durmuştur 

Berlin, 25 (A.A.) - Alm~n baş -
Berlin, 25 (A.A.) -. Re•mi t~bliğ: kumandanlığı '.ebliği.: . 
Führer bugün öğleden evvel umunıi Harkof şehrı, 24 ılkte,rınde alın-

~Ioslıov:ı, 2.; (A.A.) - Tas A.i3n- k:ı·rargiıhında Alman haricive nazırı mıştır. Bu suretle Sovyetlerin mühim 
sına ceı.nıp cephe ·inden gelen bir tel- Fon Ribbentropun daveti üzerine Al- silah ve iktı,ad merkezleı inden bi
g_rafa ~or~. Rostof - Don yakınlaırında m:ınya,rn gelmiş olan italyan harici~-;~ ri Alman kıtal~rının eli:ıde bulun _ 
ŞHldetlı bir mııhn~be bnslamıştıı-. nazm Kont Cianorn kabul etmiştır. maktadır. Aynı gıln kıtalarımız, 

Moskovn, 25 (A.A.) - T;:ı,: Ajansı İki m~mleket aras;nd:ıki an'am,·i dost Harkofnn 75 kilometre şimal doğu-
bilclir,(yor: luk ,.e imtihanını geçirmioı olan si!ıih sun da Belgorod münakale iliisak 

Almanlar ?'?"k?\'a cephesinde hiı· arkada~lığı hnva<ınd:ı c-ere.van eden noktasını d:ı zapt.etı;nişlerdir. 
l!'ed!k açmak ıçın şıddetli muharebeler görilşmede Alman harici~·e nazırı Fon Hava kuvvellerımız, gece taar. 
verıyorlar. •Ü• .~eb.rine kar~ı yapılan Rilıbentrop da hazır hulunmu~tıır. ruzlarını .t\T oskovadaki hedefler ü -
eliretli bir AlmAn taarruzu, mukabil Kont Ciano, Almanyad:ı bi.ı' mliddet kn zeı ine teksif !'tmislerdir. 
bir hücumla pü,Jdirlülmü•tür. Son 24 Jacaktır. Macar kıtalarının hareketi: 
şaat içind' dli"ınaıı, ağır tnlef:ıt \'er - ooo Budapeste, 25 (A.A.) - Macar a-
mi~lir. ja;m bildiİ·iı•or: 

Londra, 25 (A.A.) _. Mo.-~o\:n ~·:ı~l Kuznicef de Ukrayna ~ephesinde çarpışan müt 
yo,unun bu sabııh erkenden bıldırdıgı- ~ tefik kuYvctler her tarafta düşma-
ne gör.ı:', A.ım.anlnrın iler!emek i~i_n nı daha geriye' almakta ve endiistri 
Y'.ıpt~.kla~ı b~.r!ık hucumlar ~ıddetle pu,; lf ı·ı l . l bölgesinde yeni araz; işgal etmekte-
kıırtulmu tür. şa C( 1 en llr 1aber dir. Mucar kıtaları ileri h~rckctle-

:lfo~kov. :.~5 ~A.A.) - Snlı;ılıki J\ııınis .. ı. 25 (A.A.) _ Elçilik!. .'İ•ı riııe d<>Y~ııı etmekte \'e bn arada 
Sov:e~ tE'blıg!: . hüki'ım<'t merkezini tprk etmeleri lıtı- e,irler alnı:ıkl:ıdır. 

2.> ılk tcşrın g 'Ce~ı. Tngnnrok. ~fa- susunun birdt1'nbire ric:ı ediJrni . ..; oldu- Karelide: 
ka.ifrka, :l~:ıj:ıisk, :lla!oyasroia,·esk 13- ı!ıı ~imdi ifşa <>dilınio;tir. Bu hus.us, Bü . llelsinki, 25 (~.A.) - Fin cephe
tıkametluınd<' şlrltlellı muhurehel!'r ol vük Br;tnıırn w Amt>rika <JüYiik elçi- sıııde yenı harekat beklenmemelidir. 
ınustur. · İikleriıı. ı5 ilk tesrin öğleci"'; soıır•l Simdi bataklıklar donmu~tur. Gece-

Mo<korn, 2~ (A.A.) - Dün gec·eki _ Devamı 4 ncü Sahifede - - n.,,,,.m, 2 inci ... htf.,de -
Sovyet tebiiği: 

2.J ilk teşrinde lıiitün r»plll' bnymıc.ı 
ınuhare!Y.?k·rp ıle,·aııı edilnıio;tir. :lltı -
harebd<'r hilhusn' 'l'aırnıırok ve .\fab. 
~f islikanıcllt>riııcle siılılctli olmm;tur. 

:l!Hk•·z c"ııhcsinıl;. şidıll'tli çaİ·ıııs
ınalaı-ıı. ahıın olan lıir k~:<imdc ht'll' b
ı·ış toprak ııiılrlctl<> rnüıl:ıfaa e<lilııwk
leılir. )!erk•'Z t'{'(!he,incle faaliyette 
bulunan bir ~ov~·et tayyare grıılnı, per 

- Dri'omı .1 ıiııcii Sohifedc -

lngiltere Hari
ciye Nazırının 

beyanatı 

lngiltere ne vakit ve 
nereden vuracak? 

Nazır, YuJ!oslav ve Yu
nanistan mukavemeti

nin ehemmiyetinden de 
bahsetti 

~j __ As_ke_r_i_~_a_z.....,;iy;....e_t_~ 
Almanlar Harkof ve 
Belgorodu aldılar 

·----·------

Moskova meydan muharebesi 
başladı, Hazer denizinin hah 

sahilleri tehdit altındadır 
- - -·---

bir infilak 
Gepo binası tanıanıen 

yıkıldı 

Bir Rumen generali, bir 
yarbay, 50 subay ve er 
ve 2 Abnan telef oldu 
Bükreş, 25 (A.A.) - Odeoada 

müthiş bir infilak vuku bulmuş ve 
Romanya generallerinden Nigoıyon 
telef olmuştur. Elli subay ve neferle 
•ehrin idare kumatfdasını eline ala -

. cak Romanyalı yarbay Dalila v" 2 
Alman da ölüler arasındadır. 

infilak, evvelce Geponun itgalin
de bulunan bir binada vuku bul
muıtur. Bir musluğa bağlı saatli bir 
bombıa, mwluk açıHnca, patlamıt 
ve binayı tamamiyle tahrip etmiştir. 

Akdenizde 
Jtalyan gemi zayiatı 

büyüktür 

Ingiliz amiralı Kaning· 
hamın yaptığı son 

beyanat 

Amerikan denizcileri bir harp gemisinde 

Kış harbi Amerika da 
·~Japonya üzerinde çok Deniz tayyaresi inşaa-

müessir oluyor tına verilen ehemmiyet 
Rady~ gazetesine göre R,usynya, A- Radyo gazetesine göre Amerikada 

merikan y:ırclımı devam etmektedir deniz tayyaresi ve tayyare ana gemi
ve Rusyanın da Amerikan yardımına Jeri inşaatına bUyilk bir ehemmiy"t \'C
ihtiyacı vardır. Şimdi Amerika ayda rilmektedir. l\Ievcut yedi tayyare ıına 
400 tank imal etmektedir. G<>l<><:ek se- gemisinden başka. yeni 3 gemi Jruıa 
ne ayda 36 bin tayy:ıa·e imal edecek - edilmektedir. Ayrıca 8 tayyare anıı ge-
tir. misi in•a olunacaktır. 

Bundan sonra Amerikada harp mal Şimdi Amerika donanmasının 1812 
zeme•i imalatı miktarı ne~redilmive- tauaresi vardır. 1944 senesinde bu 
cektiı·. RıızYdt bunu menetmiştir. ·A- miktar 18 bin tayyareye baliğ olncak
merik:td:ı her çeşid harp malzeme•i i- tır. Amerika pasifikte hava ilslerindı:m 
malfılı çok artmıştır Fakat bunların istifnde ederek tayyare ana gemilerini 
Amerikad:ın Rıısyaya nakli epey wr- kafile halindeki ticaret gemileri .sefer-

(Devaını üçüncü sahifede) lıırinde kullanmak niyetindedir. 

r ., 
Anadolu kupası 

-- -----000 

Amiral Kaningham Dört takım, en kuvvetli kadro-
Krıhirc, 25 (A.A.) - Amirnl Ka-

ninghıını Akdenizde 1talyan gemileri- J •y} kJa dır 
nin :ığır zayi:ıtınn. rağmen faaliyet gö:ı arı e oynıyaca r 
lernıelerinin,belki de Alm:ınlarııı şid- 29 Teşrinievvel bayramı ile ertesi günü memleket sporcuları 
ıle.lli tazyi!dnden ileri geldiğini söyle- arasında bir ıtemas ve hareket veıileıi olsun diye hazırladıiımız 
mış ve eylul ııyında İtalyan limanların- ANADOLU kupa•ı maçları, bayramın ilk ıünü baflıyacak, ertesi 
dan ay~·ıl:ın gemilerden y[izde otuzu- günü bitecektir. 
nun batırılclığıııı, yüzcl.e yirmisinin de Birinci günü dört takım kartılaşacak ve galipler, erteai ıün final 
ha8ara uğratıldığını bildirmiş ve de- maçını yapacaklardır. 
miştir ki: Altay, K. S. K., Gözteue v,. Ateu:oor takımları tarafından oyna-

- Hasara uğrıyan italyan gemileri nacak olan bu oyunlara her dört takımımız, en kuvvetli kadroları ve 
pek.çoktur. İtalyan donanması, çok en tanınmış oyuncuları ile iştirak edeceklerdir. Bu itibarla, müsaba
muazza.m göster_Bmişse de italyan ti- kalar, yakında başlıyacak olan !iğ maçları için de bize az çok bir fi
car~t. fılo•unu hı!J1l1Ye.e~ememelctedir. kir vermeğe yarıyabilecek, demektir. 
lngılızler Akdenıze hııkımdiırler. 1 tal- _ ..;.;;;.:.::;:;.ı!~~~:.::;~;;;.:::...;:=::;;;;::.:;::.;.. _____________ _ 

yan donanmasının yüzde otuz üçü kav- A •k d • A •k 8 h • 
bolmuştur. Yakında Akdeniz düşman merı a iŞ Si• merl ft a rı
gemilerinden tamamiyle temizlenecek-

f t• • • Na ırAkdenizdeki faaliyetimizde mıııan- yase ının gayesı ye zırının 
da denizaltıları ile Yunan destroyerle- b t 
ri şayanı takdir vazire1eır görmektıı - Hitler tehdidı" nin orta- eyana ı 
ılir. 

Londra, 25 (A.A.) - Amirallık ela- dan kaldırılnıasıdır 
iıresinin tebliği: 

- Devamı 4 üncü sahifede -
---0001---

Yugoslavyada kurşuna 
dizilenler 

Budapeşte, 25 (A.A.) - Havas A
jansı bildiriyor: 

Belgraddaıı bildirildiğine göre, Al
man makamlarının emriyle 200 komü
nist rehine kurşuna dizilmiştir. 
... •> .......... u 

1 SAR E.Tl.tR 

Kendi aramızda 

Ruzvelt, tehlikeyi gös
tererek sakin kalına-
mıgacağını bildiriyor 
Vaşington, 25 (A.A.) - R~zv~lt, 

tarafından dış politika cemıyetınc 
gönde!'ilen ve cemiyetin sen.elik t.op 
lantısınd:ı okunan bir mesaJda ~oy
le denilmektedir: 

Japonya, karşısında 
Amerikayı bulacak 

Rusgaga gardım için en 
iyi gol lrandır 

Amerikan dış siyasetinin ga~1('"i 
Hitler tehdidinin ortadan kaldırılma 
sıdır. l\fo,'uliye'ıimiz, bu gayr uf: -
rund:ı ç-arpışar:ık ölen milletin nıes
uli~·eti dereceRindedir. lllilletimiz, 

Dil inkılabı!.. bu gaye uğrunda ölmeğe hazu·dır. 
Evet, bu mevzuda yazıyor, ıöylü- Ruzvelt, Amel'ikalılara yanlış bir 

yor, bayramlar yapıyoruz. emniyet hissi telkin eden bazı kim-
Fakat, bir de yaptıklarımıza ba- sel er hakkında şöyl~ demiştir: 

kın: - J\.luazz:ım taarruz kuvvetlerini 
Sovyet tankları ileri cepheye giderken Dilimizde güzel, ahenkli, bir yı- ufuklarda gürürken dış polilikamız-

Kiyerten soııra Ukraynanııı ikinci olması, Ru<l:ırın büylik bir geri ~('- ğ~n .karı~lığı c;>lan ~ir çok kelimeleri, da sakin kalamayız. 
biiviik şt"hri olan ve 850 bin nüfusu bu kilme hareketi pptılJM·ı zehabını u hal.a e_•kı ıekılle.ri ıle ya~ıyor.uz Me- Vaşington, 25 (A.A.) - Ruzvelt, 
ıu~:ın Jiurkof ~ehri ele nihayet Alınan- -Devamı J üncü sah;fed.,- sela bır ınuharrır tu kelımeyı kulla- mihver devletlerine malümat, ver-
Jar t:ırafınclmı isgal edilmiştir. nıyor; memek maksadivle Amerika tayyare 

1 
flu şehirden başka Ha•·kofun 75 kilo clntizar ediyoruz.» imalatına aid teferruatlı rnkanıln-

mei!'e şimalinde Belgorocl ııehri ıle Avustralyada Hayır, öyle değil, cbeklivoruu rın bundan böyle neşredilmiyeceifi-
Almanların <>liııe g<>çmiştir. Bu suretle diyeceiiz. ni bildirmiştir. 
Ukrayıııınm henı.~n hemen tamamının • Avdet etti» dememeliyiz arlık.. Çelik iıtihıali.tında rekor: • 
Almnnlarm eline geçtiği anlaşılmakta Hava mürettebatı 60 (döndü) demeliyiz. Nevyork, 25 (A.A.) - Demir ve Albay Knoks 
dır. cZimmetini eda ;ıttİ» yerine «bor- çelik ofisi çelil; i"tihsalinin dün ge - Vaşington, 25 (A.A.) - Bahriye 

Harkof, Doneç mınlakasrnııı en mii- bin kis. İ)•e çıktı cunu ödedi» demek daha iyi değil çeu senekı 66 milyon 881 tonluk o - nnzırı Knoks, beyanatında ja~nya • 
him hir şehri oldug-•u gibi münakalfıt ll1 lb midir?.. -Devamı 3 ncü uhifede- nın her hangi bir istila h:ıreketıne kail' 

B. Eden ·J· · 1 11 1 t te•'k h · ' e rııu, 25 (A.A.) - Avustralya Hüli.ıa iddialarımız ve söyledik- o şı Amerikanın kati.ren karşı koyacağı 
Londra, 2 ı; (A.A.) - H:ıriciye ~e~~ ~~~·~k~ü~·'. a c a s ra JI e em mı- h~':•: milr~!tebatının mevcudu 60 bin lerimizle' yapt~klar!~ız . ar":aın~a Amerikada tank imalatı n.ı ve mücadeleye gireceğini söylemiş-

~azırı Eden, beyanatta bulunarak . . .. kışı~ e balıg olmuştur. Avustralya ha fark çoktur. Dıl gıbı bır mılletın tır. 
"U•yaya yardım me;;elesiaden bah- .. Buı:adn he• .. tayyar~ fabrık:ı"1 ıle bu- va nazıorı, beyanatta bulunarak, hlikü- haysiyeti, edebiyatı ve kültürü ile Vaşington, 25 (A.A.) - Ruzvelt, Knoks, Rusya~·a yardım mevzuu ü-
8~tıniş ve ,öv le demi.ııtir: yuk bır tr:ıktor fabrıkasının bulundu- melin hava kuvvetlerini bir taarruz! ilitikli bir konuda bu halin yeri ol- Birleşik Amerika ordusu için tank ima zerinde de beyanatta bulunmuş, Vilii-

- l\!üteaddid kimseler, İngiltere· I ğu da bildiriliyor. İki büyük ~hrin ay- kuvvet haline getirmek için çalıştığını mamak ıerektir. liitının derhal iki misline çıkarılaca - divoı;tok yolundan yapılacak sevkiya-
- DOY•mı 4 ncii Sahifede - ni zamand4 ;\imanların eline ıeçmi~ söylemiotir. ** tını söylemi~til'. - Devamı 4 ocll .. w ... -

• 
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' SAlllfF. (2) - -· '""""' (ANADOLU) 

Napo yonun aşkı 

Feci hadise 
Bir çocuk da yanJı 

Ödemişte Adagide nahiyesinin Ka
zanlı köyünde Ahmet oğlu Durmuş 
Kabai{ın evinde .rııııgın çıkmış. ı:v ile 
iki yaşındaki kızı Sabriy~ yanmı:tı:r. 
Dir eşek te ahırdan kurtulamıynral· 
tcl 0 f olmmıtur. 

Yangııı: Durmu~ Kabağın oıı .ı·:ı -
şrndaki kızı Hnti~enin. W'C' ('\'İn alt 
katından ~u almak üzere elinde lıir 
t utam kendiri rnkmrn o!aıak alt k:ıt:ı 
indiği sırada ~ıkmı:iır. Kenctir:e ı-.!211 
sıçrıyan kıvılcımlardan evin b:ıhcesin 

(Şehir ve Memleket Haberleri) 

Cunıhuriyetin 18 nci 
yıldönümü 

----------
Kutlulama töreni için şehirde 

umumi bir hazırlanma var 

- • 

RADYO 
BUGUNKU PROGRAM 

8.30 Program, 8.33 müzik: h:ıfif 
müzik (Pl.), 8.45 ajans haberleri, 
9.00 mli:dk: hafif müzik ve ma11şlar 
(Pi.) 9.15 evin ;ıaati, 9.30-9.45 mii 
zik: Il:ıfif miizik ve şarkılar progra
mının dev:ınıı (Pl.), 12.:rn program. 
12.33 müzik: pe!-)rev ve foksimler , 
l 2.45 ajan,; haberleri, 13.00 müzik: 

. rapolyonu nıenfasında ziyaret eden yegi'ınc 
kadın ycfakttr sevgilisi olnıuştu 

2 

ıl"ki 25 balya kendir tut.uşmıı:~ ve Ht> Cumhurivetin 18 inci yıldönümü tan sonra. bando istiklfıl maıı·ısını çala
cle . irayet etmi'itir. M:ıddi zarar 1:>00 bayramı k~tlulama programı hazırla- cak, sonra parti dlayct idarı> heyeti 11-

liı-a kadardır. narak bastırılmış ve vilayctkn blitün clınr- bir nutuk iracl olunacaktır. <:!onra 
Ödem is müclcleiumnm il ij!i hflcli~e ı • ı l ı .. l ·ı · t' " ~ 

Türküler ve oyıın ha\'aları. 13.30-
14.30 müzik: radyo salon orkestr-:ısı 
(Violoni"t Nec ip Aşkın). 18.00 
program, 18.0:1 müzik: radvo caz ve 
tango orkestrası, 18.40 · müzik: 
piyano şarkılari, 19.00 müzik: fasıl 
hey 'eti, l!J.30 aj·ımı haberleri, l!J.45 
serbest 10 dakika. 19.55 müzik: so. 
listler (Pl.), 20.15 konuşma (mes -
!ekler konuşuyor), 20.30 müzik: Ni
havent v!.' eviç makamlarından sar
kılar. 21.00 zi!'aat takvimi. 21,10 
müzik: karışık şaı·kılar, 21.35 Anka
ra -:ıt yarı~lannııı neticeleri, 21.4fi 
müzik: Oda miiziği, 22.05 miizik: 
dan" muziği (Pi.). 22.30 ajanc; h:ı -
berlel'i, 22.45 anadolu ajansının spor 
servisi, 22.55-23.00 rarınki progı•am 
re kapanış. 

t . $Cl . ' a a rnc aır ara gonc erı mı:;ı ır. 'ısl.•er, mektepler w lesekki.illcr m~,1-Yazan: smail ilhan BA tahkikatına el koymustur. Ya ngııı, Bayram, kanun muc:ihince salı günü · - • 
Maamafih tamamiyle asude bir diyordu. İmparatorun yanında }'.e .- clikkatsizlikten cıknıı::;lır. saat on ikide baslıyacaklır. Bu saata suplaı·ı b!ı: geçit ırc~mi yap~caklardır. 

halde oturabiliyordu, yahut yumu - gane konuştuğu adam Konstans ıdı. oo kadar resmi daiı·eler \''.' müesseselerle Gece vılay~t taraf llJcl?n bıt balo ı·e-
p.k İpekli terliklerle gezi~ebil_iyor - Onunla hasbı~a~ ediyo~du. Nap~l - ~lünak!tl:'tt ''ekili o-İtti milli t.e<ıekküller , resmi e hu,;usi h.:r rilecek, f)ehrın he_r !'.ara_~ınclan feneır 
du. Kendisinin mevcudıyetmden yon Bonapart ıçın cBe?ım her ey m, L L o j dereceli okullar spor kulüµleıri, ban _ alaylan dola~acak, guııduz stadyom -
Konstanstan başka hiç bir kimse ma- ' benim istikbalim, benım hayatım - .•. ehrinıizde bulunan ve b-n_z~ t,et- kalM·, ticaretha'neler, istasyonlar, is - da ~i.i.sabak~lar y:ıı~:~:~eaktır: • 
lümattar değildi. Finkestaynda dır» diyordu. Bu iki aşık 1so7 yı!ı kıkleı· yapan .\liinakalfö Vekılı (ev-' kele kara ve deniz nakil va,;ıtaları, ev- Vılayd, komutaı 1 .~· ~~ıtı ve bele
Konstans ile daima Napolyonun ya- mayısının ortasında ayrıldılar. Marı- clrt Kerim İnce dayı, dün :abah:i ~ar-J1 ler, 'meydanlar, mağa:r.al:ır, dükkanlar cliye tarafınd~n. t~tl~l \.ıı;cek her:-t
tak odasının kapısının önündı:: yatan nin Prusya şatosuna muvasalatından ~ı saat :\,1:) de hu~ıı"i trenle 1'.~kı,;e- bavırak çiçek vc~illik kırmızı - hey:ız !er, saat 16 d,ı. ıs 1 ' 'd . m:a, en:ını~et 
adamdan başka hiç bir kimse kendi- üç hafta sonra ordu Napolyon.u ça - hire hareket etnıi tir. k~ı.rdel.i, veciz~ler, r~sim ve taklarla sehitlikledni zıya~·et e becek._ vılaret. 
sını görmemişti. Yalnız bir kere ğırdı. Bu aşıkane hayata nıhayet ~oo ~üslenecektir. komutanlık, partı. ve el:dıye adına 
Dohnanın ihtiyar uşağına rast gel - vermeğe mecbur oldular. Ayrılırlar- ALMANLARA GORf Gnceleri ele hol elektrik ve hava~azı bireıı· çelenk koyacaklarclıı. 

• t' . ken Mari Napolyona etrafı altın renk- ki . 1 hn t·ıı .. ıf don·ılıhc'ıklır Ayni gün Knrşıyakada Atatürkiin 
mı~ ı. . b' . 1 h \'il ıırıy e ,,,r , • ' ' ' · · . . . · ... t 1'11'.' 1 Bir kı>r .. de sabah kahvealtısından li saçların~? .. ır par~asıy e mu at -Baş tarafı 1 inci sahifede Herke.~ bayram gunlari, en yıeni l'e anne,;ının kabrı zı,.ı:ııc ec 1 .ce <, mı -
sonra Napolyon ile biraz fazlaca bir altı~ yuzuk. verdı. .. · t · lb · l · · · -eceklerdir tuklar söylenecektıı · 
kaldıg- ından Berthı·e ı'çer'ı girmişti. Ertesı s.en .. enın_ kı,ında Napolyo • !er .uzan~~~ktadır. Gün elliz g~:1eşhın t>mAı7'. c .~".e ~ı·ılnıl· gzı.t\ınctı "'t"ınt'i · .. ıh'ıhle' Aı·ıl;mı törcnltri: 

goruııdugu z·ıman pek azdır' t>p e \111 vıımıco-tı "' "' ' ' · 1 '!' - t b j !' 
Mari acele ile odadan çıkarken Bert- nun davetı ~zerı~e Kontes Va.1.evska <le :ıskt>rler 'Yalnız üze~·l~ri .görüncı;ılyin ~·ila)·<'ltc kabul re!'rni yapılacak. . :~O ilk tf'_şrıntt "\ a~;ıl~'e e.ec .ı;'~ 
hie ihtiramkarane bir surette kendi- Parise geldı. Parıste gayet munze - c · 'lırhrd·ı .btıluıımaktadırlar. Kare- -;aat 10,~0 da cumhuri~·et meydanında tesısal ve ınŞa<!hı~ıı hl l~f~eı·al :ıı~u 
• l ı M · N ı 'yane ya•adı Pek az kı.mse go·'rdu" ' ' ' ' ' J 1 k t" b ı , kl . ' '"lJ1ılac·ıktıı· Şe ırın mu e ı \et N'ın-sıni se am amıştı. arı apo yonun vı " · · li<le Finler muharebeve i,;tirak et_ toplaııı aca ·. orene aş an:ıc,ı ıı .. -..- :• • · . " , 1.1 . ·t:. 

h · ıı-k d. Daima Napolyonla yaptıg'ı buluşma- · · · ' 1 .. .. h k · l ki . l· ı k ele z•ıfer takları ırn<.ı Hı mıs ıı. hayatı ususiyesıne taa u e ıyor - nıekteclirler. Kronştad batar,l'alarıııın taturkuıı ey ·e,ııı çe en eı ,onc u - ·' ' ' · 
du. lar !'"~as~nda.ki ~a~a?ı hesap ederdi. F:n ~ahillerini bombardım:ınlarının - ==oo-------

• Metres on titr» olarak hiç bir A_?'a1~. s'.?"asıyesı ıkınci der~cey~ ~idclcti, gittikçe azalmıştır. B u cep - B 1 d" M ı· . Bavram'da 
hırsı malüm değildi. Kontes Mar! d~şmu_ştu. ~ahramanın a~8:k. ~zler_ı- hedt> e,;as f:ınliyN, Petro,; ·o~kun e e ıye ec iSi -
Valevskanın odasının perdeleri daı- nı ta_kıbe naıl o!ma~ ken~ısı ıçı_n b~r ;;aı·kıııd-ı g-örünÜ\'Oı'. Taarruzlar, -----
ma ı'nı'k duruyordu. bahtıyarlıktı. Hıç bır vakıtte, hıç hır 0· I - I · . 1 . ı·· t 

.. b ti N l d b' ııcga g-ii i.i isti rnmetincle ııı w;a c' - Hatipler konferans 

Pehlivan güreşleri 
1kinci teşrinin ikisine düşen pa -

zal' günü Dikili avcılar ve atıcılar ce_ 
miyeti namına yağlı pehlivan giire
~i yapılacak1ıı'. 

r---------------~ VA KiT 
İstanbı1lda çıkmakta olan ve se

nelerce Türkiye matbuat ve fikir 
hayatında kıymetli, ağır başlı netri
yatı ile büyük hizmetleri görülen 
Vakit refikimiz, yirmi beş yaşına Napolyonun çağırma zamanına. ?':nas~. e ô. apokyodn. ?nf ,;r kAŞ~~ mektcrl:r. ;~ ikinci 'fesrin<le reis 

muntazır olarak günlerini nöbetçı ıstt~mel80ı.9 daımNa el.n ısı eAa atr ı Polajpı\·ide!' DoğO\'a doğru de - • 
neferlerin deg-İşmeleriyle hesap edi- e 1

• a apo yonu vus ur - 'ı F' · .. ff· k S'eç·İn1İ )'apacak · ad t k' tt• N 1 ş·· b .. vaın ecen • ı n taarruzu, mlll ,ı ,ı · _ 
verecek girmiştir. 

. , . . Memleketin en karanlık günlerin-yordu. Napolyonun halılarla tanzım Y ~ a ıp e .~". apo yon on ~on- olacaktır t, .. · 1 
edilmi4 gayet büyük yazı odasında de ıkamet ettıgı zaman saray cıva- ~ · . k- ·!· Helediye meclisi, 3 ikinci ~ ... ı.nc <' Cumlı u ri ı·<>' İ ı1 O'I st>k z nr.ı ~·ı donJ d . . . 

.. . ('ı•rr.lııır.,·J' }T ·ılk P· ,. ' e tertemız, vatanperver sıması ıle 
k d k d. . . . b' ·11· h l Dogu Karrlı<le ormanlarda .ıı ·l- to11hn·ıc·ık ve bu toplantıch ])r Delı\Pt 

yemek yiyorlardı. Akşam geç va it, rın a en 151 ıçın 1.l" :"'ı a azır a- rııı \'e giilleriıı ıloııma:-.ındaıı \'P. ka - ' ' ' ' İ{pi,; :-;e- mu bayramııı;ı:ı , · · ·• ~· •• .. _-
t :"· 1·n· halk lı'll; ıl<·rİ tar.ı~.ı;rl:ın \eri- hatıra "e hafızamızda canlanan Va 

her taraf sükünete daldığı zaman mıstı. Sonbaharda bırlıkt,. hareket .. kl· h' . k t . k: l· . elan enrl Uz'un i~ rapc•ru okunacaktıı·. 
· tt.ler N 1 p · d .. d" M \ •1 •1 •• ıe ı> ım an 11111 ' cı'mı· ele o gu··ıı \'an·l·1<-·ıktı•· Napolyonla birlikte bahçeye inıyor- e ı · apo yon arıse on u, a_ L ı. t k - kl B ".. ce · · ' - ' ' · · 

.sıı ı ' 1 
·· k •t b .. d · ld ·· ·· k ıecek konf~ra•ı-.J.ırııı gıııı Y.~ s:ıaıl~ ri ~a 

1 
ı , ugun e aynı yo a yurume te 

· L h. l d k. · d'. d.. N ı•: ı·eı\e e ıın ·an \'O· uı'. u~un p- 000 
lar ve !?eziyorlardı. rıol : ıs '."n d~ Jı ev~ı:ıe. totnl'ku. t a_ - henin bu kı,,mın.cla kullanılabil~cek 

~ekilde te,;bit edilmi.~t ıı·: . ,ve varlığından milleti faydalandır -
Külti.irpa~·k rad•;,ı mcrk~zı~tl<': maktadır. 

Büyük Podenz gölünün üzerinde p k nd~ım_lı ote ı~ı b~ ı elmeg~ 4 \'Olun ela R n,;lar tarafından nıiicla-
yabani kuslar dolaşıyordu. Serin ve ve . ~n 1 ogl~k o a

1 
ra k .ır. sa takna fa~~ı çok kolal'dıı·. 

latif hava,- leylak v., taze çiceklerin varuııne ma ı oma ıcın te rar 8' . l l h' ". f ]' . l' dev·ını et-
h l · l d l ·d· N 1 evlenmeg" e karar vermis. ti. • ım . ı _c e .I\ 3 ".la ~·1 P. 

1 
' • 

rayi a arıy e o u ı ı. apo yonun 1809 1810 1 d .F d. mcklcclır. Gt>celeı·, g-:ttıkce uz,ım:ık-
sevdiği yerlerde geziyorlardı. Mari 

1 
ti ve . d.Y1 ın ll;, rkansız ,'1P- 1

tıı olclu7u için hava faali~·cti clahıı 
her vakit giydiği klasik tuvaletler oma arı ız ıvaç muza eratı ı e l kt l F k t h ·tlaı· 

1 'd'J E ih A 'd" aı· ma ac ıı·. · a ·n :ıv:ı ~:11 , ı. içinde güzelliği, endamı ve ı>dası ile meşgu ı ı er. n nı ayet nı uses 1 1 1 . f l' t• l t . ,, kt· 
M · L"' · t'h l d · · l ':ırac n 'ı .ıa ıve ı zora~ ıımn .ı-Napolyonun sevgisini arttırıyordu. arı uız ın ı ap o un u l · 

N l A t 
• . ( il'. 

Tuvaletlerinin rengi ya gri veyahut apo yon vus urya ımparatoru - ·------------- _ 
milli Leh rengi olan mavi beya;r;dı. ~mn kıziyle teehhül etmesin_~n ~r~n~a 1 hen azap içinde olan Napolyon, ha-

Uçuk benzi gecenin İçinde daha ıle Avusturya arasında tabıı bır ıttı - yatma nihayet vermeğ' düşünüyor -
uc;uk görünüyordu. Marinin sözleri- fak doğuracağı ümid ediliyordu. \ du Daima birlikle taııdığı bir zehir
nin nakaratı Lehistan, daima Lehiı- lSlO yılı ni~anının birinde Napo~yon c!e~ büyük miktarda içti. Yazı od -
tandı. ~vusturya ı.mparatorunun kerıme- 1 sına hiç kimsenin girmesine mÜ$aa. 

Fakat her gün pençeresinin altın- sıyle ~emalı debdebe ve saltanatla /de yoktu. (Kontes Valevska) gayet 
d l h h al r L h 'sta ın evlendı. 1 h · 'l k kt a ça ınan arp av a ı e ı n B' . . ma vıyet ı e apıya vurma a ve 
hürriyet havalarını dimağından U- ıra! sonra Marı Valevska, Leh~s içeri girmek için müsaade talep et-

Garip şey Bawam günü . •ıat. on reliıde Avıı- ! R f'k' . d h k . ,.. .. ' " . ; ... , . . " •t e ı ımıze a a ço uzun kat Baha Yonı·~ ('! ,e:-;. gtı.ı a~ nı "l'lo :ı. • .. •• • • 
· ı · t ·cı .. • "\··tı ~z·ı~ıııclm f)., r •.,_ muvaffakıyetlı omurler dılerız. 

vı ave 1 ar~ rı .. t. .... l •• · - ... ,.- - ,-. 

zif inan. .. , z· A 
Ban·am glinü :-;aat 16 ela hukumet ,,.,B/T ADA 

önünde Baı· .:\'Iith t Obancak, ayn; .. · - · - 1 = •- ·eeg:? • • 

ve 

saatte Kar:7.ı::ai\:ıda fla.ı·:ııı Vi!dide l\'.t- El'/i kadını 1.·acınnı.q: 
· · ı·k'' "l' Oı·Jı·ın °·'1 n·ı ·ı· l . Ç , d 1 h ' · raclal'l, Ikıc;:e!;rrıe ı •' u '· • ".ıı - ı 'ı ı rnzasrnın an arı na ıye~ı-

mi Gökce. Tilk i;ikt,. Aı·,ıkai :\Iur:ıt ('ı- ııin Deliktaş köyünrlc Halil -0ğlıı Ra
nar, K;ıhr:ım ·;nl:t>'ıl ı , :\fo .o;taf:ı Bnl - mazan Günrlüz. Salih C:iiner karısı E
<lanlı. Esrcfp 1.~:ııl:ı J\.ema ' O;:eru•n. l.if. C:üncri kandırarak kaçırmı.~ Ye her 
Alsanc:.ıkt~ı :-\'lı';;J, Jl lluH•l T••vf;k ıkı sııclıı tutulmu tur. 
ö rnman. Basmalı~, ıerl" mualli;n B. H0 .Vaı-a atnıı.q: 
şi Gcırol.. Bucarla i,;ta,;yon carld'.:'~inde .:'ilah _ 

---000---

K.arsıvakada tohunıhık . ~ 
işleri 

mut oi!lu S:ılih Göçmen, . arhos olarak 
n:ı~·a attığ'mclaıı tutulmustur. · 

Sa rlı nşlu k: · 
zaklaştırdığından mükalemelerinin tandakı .. sa tosunda . N:ı-polyorıa hır 1 mekte idi. İçeriden hiç bir cevap gel 
mevzuu da değiştirmiş, aralarında çocuk dunyay~ getırdı. (Kont Alek- 1 miyordu. Mağlübiyet halleri şayi o
gayet samimi bir rabıta teessüs et- smaand1:1:;nolo~~· ,Yal.~vs~.a~. 181_0 yılı 1ılur olmaz karısı derhal Fontenblöye 
mişti. Y dordu~c? g~nu dogdu. koşmuştu. Bütün gece Mari maziyi 

Mari Napolyona karşı ne türlü _ Napolyon Marının hır çocuk do - unutarak Napolyonun kapısı önün- } • 
hissiyat taşımakta olduğunu anlama- gurmuş olmasından dolayı son dere- 1 de sabaha kadar içeri girmek müsa- • 

K:ır,;ı ·~ık a nahiyc:;ı köyleri ıc ın 
::n·ıluı1 ·,.ekiz buçuk ton tohumluk 
b~ığdayın tevziatına bn~laıımıştıı·. 

).!ahi.re mi.idüı•iyeti buğdaylnrın 
tohumluk olarak kullanılma,;ına da 
itina elme k icdir. 

Ke:-;telli cadrlı:sinde Çivici hama•ııı 
sokağında :\Itıst:ıfa oğlu Hasan sal'lın~ 
ulk :-;:ıika~i~:ıe İsmail oğlu Sedada hı -
rak r e km rntır. 
· Kanıil r:ı:;~:ı C'<ıclr1e~iı ele ıw ":ırılı •'ı·-

'Eru tom ı ı.: : · 
ğa başladı. Marinin sözlerinden eski cede memnun oldu, ilk defa olarak adesine intizar etli. Fakat hiç bir ses • '.:, 
kin ve nefretinden eser kalmadıgı ~a~a oluy?rdu. Maamafih Mari ile 1 çıkmadı .. Zehir tesirini icra etme - ., 

rle ot'.ırnn Hamicl oğlu Şıtkir, Ali oğ":u 
Ha~·ı·ı '"" Ramazan oğln l\Iehmet '>.ıı'
ho'i oirlukbrı h:ıld'.! sebb;;iz Fatma \. 
Osm(':tnın evlerinr t:ıarnız ctmi. ı·e 

ızdıvacı hıç b' I 't d" .. · · 1 ve iğbirarının tamamiyle zail oldu- ır va <1 uşunmemıştı. mişti. Napolyon bir gece sabaha ka-
iu anlaşılıyordu. Kon~ Valevska karısından ayrıldı. t dar ıstırap çektikten sonra yine ya-

Demirden adam kadının nezaketi, ~arı. mutaassıp bir katolikti. Kilise şadı. Ertesi gün terki saltanat etti. 
hayalperestliği ve her türlü menfa- hıç hır zaman. talikı tasdik etmedi., Napolyonun düşüncelerinde Ma _ 
attan uzak hissiyatı tesiratı altında N_apoly~~un hır prenses ile izdivacı ri için hiç bir yer yoktu. Mariyi u ut
bulunuyordu. Napolyon böyle bir ~ır polıtıka meselesi idi. Buna kat - muştu. Maamafih Napolyon Elbe a
şeye nadiren tesadüf etmişti. Hatta :yyen ~ar~r vermişti. 1 dasına nefi olunduğu zaman Mari 
kendi ailesi efradı bile her fırsatta .. Ma~ı . Fınkestaynda Napolyonun 1 oğlu ile birlikte oraya gitmişti. Na
kendisinden bir §eyler koparmağa aozl_erın~ ?erhat.ır. ederek cebri nef - polyon kendisini nezaketle kabul et
çalışıyordu. NapoJyon Varsovide Ma settı. Oglıyle bırlıkte Parise geldi. ti ve bu Pavr Mariye minnettar 
ri Valevakaya hediye olarak gayet ~ap~l~o°y kendisini gördü, oğluna 1 kaldı. Lik•n kendisini asla düşün -
zikıymet mücevherler gönderdiği on • e a~evska unvanını verdi ve miyen Kont Heperg ile gayet hoş 
vakıt Mari hepsini derhal iade et - çocugu~a ~ır. servet tahsis etti. Fa- vakit 9geçirmekte olan Mari Lüizin 
miş, yalnız mücevherat ile birlikte kat ·İalıde~ı ıle eski münasebatını resimleri her tarafta görünüyordu. 
gönderilmiş olan çiçekleri alakoy- yenı emedı: Napolyon Mari Lüizin Napolyonun bütün düşüncesi Mari 
muştu. Napolyona yalnız bahçeden sadık ~evcı olarak hareket etti. Lüize ve oğlu Roma kralına matuf 
bahar çiçekleri toplayıp kendisine Marı Valevska gibi İnce duygulu · d. 
vermesine müsaade ediyordu. Bu çi- bir kadın~a tutuşan ateş yanmakta 

1 1
Mari Valevska bir kaç gün kaldı 

çeklerin dünyada en zikıymet mü- deva':° et~ı. Ne ~adar meyus olduğu- ve kalbi parça parça oldu. Aşk ve 
cevherden daha kıymettar olduğu - n.u Ahıç. k~n;ı~e bıl~edi ve hiç kimse muhabbetin küllerini görmüştü. 
nu söylüyordu. şıkayetını ışı!medı. İ~t}mal Napolyo- Seneler geçmiş, Napolyon St. 

Ay bütün şaşaasiyle etrafı tenvir nun zama~. 1!e .. k~ndısı~e tekrar av- Hellen adasında ölümü bekliyordu. 
ettiği vakit her ikisi de dünyayı ?et. edecegın~ ~mı~ ~dıyordu. Mari, Sonbaharın kasvetli bir gününde bir 
unutmuş bir halde yavaş yavaş şa- ınzıvay~ ~ekıJ~ı, lakın ".'.aterlo mu - kadın Finkestayn şatosunu ziyarete 
toya döndüler. harebesını ~~~1? eden gunlerde .~a: geldi .. İhtiyar uşaktan şatoyu ziya -

Mayıs ayı içinde bir gün Mari polyon~n b_utun. dostla.rı, kendı~ını ret için müsaade istedi. Napolyonun 
pençerelerinin altında hasıl olan bir terkettıklerı vakıt Marı F ontenblode yatak odasına gitti, orada karyolayı, 
gürültüden Paria postacısının geldi- göründü. Napolyon felaketinde ya- her şeyi tekrar gördü .• Uzun müd -
ğini anladı ve Napolyonun yazı oda- payalnız olarak sarayın bir odasın- det ağladı ... Her şey yerli yerinde 
aından yüksek seslerle taaccüp nida- da aşağı yukarı dolaşıyordu. idi.. Acaba bu kadın kimdi? .. Kon-
larl ;,. 1'ttı". Kapılar açıldı ve acele S tes Mat-i Vnlevska! ...• ..., enelerin mahsulü olan netayıcı i l t 
kapandı. Napolyon çağırıyordu. SMA L LHAN BAŞCI 

1 biranda kaybettiğinden dolayı ru- -S O N Mari kapıya koştuğu vakit Nap? • -
yon çehresi sararmış ve yüzü endışe 
içinde idi. 

Kemali teessürle «çocuk küçük 
Şarl Napolyon vefat etti.» dedi. Bu 
metin adam çocuk gibi Mariye te -
veccüh ederek adeta ondan imdat 
i~tiyordu. Napolyonun birdenbire ı 
Lüi ile Hortans de Boarının çocuğu 
küçük Şarla Napolyon, veliahdi na-
2ariyle bakıyordu. Onu evlad edin
mek istiyordu. Çocuk ayni ismi taşı
dığından sülale de'vam edecekti. Bu 
ölüm Napolyonun bütün planlarını 
bozdu. Jozefinin kendisine evlat 
yetiştirebilmesine imkin yoJdu. 
Fransa için tesis ettiği bu büyük im
paratorluğa varisi yoktu. 

Marinin bütün şefkati ve valdelik 
hiıleri Napolyonun kederlerine or -
tak oldu. Onu teselli etti. Yesine if· 
tirak etti, teeasürlerlni teskin etme
ğe çalıştı. Bundan sonra da Mari 

Tayyare Sinemasında T. 3646 
22-10·941 çarşamba günü matinelerden itibaren 

Bay ram münasebetile 2 muazzam film birden 
l inci PROGRAM: TÜRKÇE SÖZLÜ - ARAPÇA ŞARKILI - ŞARK 

MUSiKİLİ SURİYE ses kraliçesi ŞARK bülbülü MARİ KUiNİ ve 
MISIRIN RAKKASE ve teganni kraliçesi BEDiA, MUSABNİ'nin çe
virdikleri İÇTiMAi yaramızı neşterliyen ... Günahkar bir annenin din· 
mez ıztırapları .. MEKTEP .sıralarından dans salonlarına •• Aile yuva
sından zevk - sefahat alemlerin~ düten bir kızın hayatını musavver 

KIZIM DUYMASIN 
2 inci PROGRAM: P.ENNY SINGLETON'nu~ temıil ettiii FRANSIZ 

CA SÖZLÜ 

Karını ve Patronum (Koınedi) 
Napolyona bütün aşk ve muhabbeti- MATİNELER: K. Duymasın 11 2,20 5.45 9.15 
ni verdi. cBütün tefekküratım on . 1 K. Papronum ı 4,25 7,50 1 
dan geliyor ve ondan tulu ediyor• •l••••llll!l•••••İlll••••lllİ••IİI•••••••••••' 

Şu resmini g-örtliiı{iinüz c;ocuğun iı;
mi Latift ir ı·f ·on ~·:ı:)ıııchılır. Keıı,Ji;;i
ni Torbalı jaııdarma..;ı bulmu<ı "" hıi
l'iyetini te~bit etmek isl.:!mi:;;tiı'. F :tknt 
ço~uk, ne ana •;-; u;ıba ili 11 adını, il':' 

de memleket:niıı isrnıııı lıilnıclde.lir. 
Torbalı belecliyc,;i, çoı:ıı:hı bir aile ııcz 
dine vermiş vç şimd. orada bulunmak
tadır. 

---0001---

1\ yını n ıııarifet.i 

---0001---

'Yanlırnseycnlcr cenıiye-

tinin: yardın1lürı 
Yardım Se,·.cıılcı" ı ·, rniveii l:urnluı 

riyet banamında mekt<'p1t·rclcl<i f:ıkır 
ve kims~siz çorukl:ır::ı clagıtılmak . ii7:e
re 400 liralık kitap lebcını ,~~n·ı~tı:·. 
Ve bazı askel' aild•'l'i \ 'C çocuıcıarına 
da 4 top paze:ı teYzi cdi!ıni~tır. Aı·ı· ı
ca fakir bazı çocu1'!-ıra a,·akk:ılıı n:ır.-

Kültiirparkta Jı,ı\Tr.ııat o:d:~e,;:nck' mı,; ve ııakdi \'ıtl'C!ımlnr da ~"qıılmı~ -
lıir k, za olmwıtu.ı-. l>uıin acimd:ıki ~.~ !-' tı~·. • , •.• ı ,j ı 
ya nohut \'e çck'l'•lci-· \'ererek '';:\'leııı•n ooo-
Bayındırlı ':'.Iuıw. l o71u '..\lemiş ır., 1,~ı- l') l 1. · · f t' 
l'r, demir pa:·maklık!:ırc!nı iıa.rnıı u;.~- ">e C{ ıycnın zıya C 1 
ian nyının ani biı· hareht:'! elini kaıı- Dünkü nli~hamızda, pazart~:-;i ak-
tığım gü•rmli~tii,-. ~fehııwt elini e· •k - şarnı belediye rei~imiz lJr. Uz tara
miş.c de -;ağ cli·ıın ort:. \'c ~~h ıcl et p:ı:' fından bir \'eda ziyafeti \'erileceğ'i 
maldan kop"Y':i'3 \'~ y:ın.l:ııımı~~ır. vazılmı~tı 

tutu \mu c:;Ja re! w. · 
Kan~ıııı 11aı·rılamış: 

. Y ·nimahallerle Tfai;iim oğlu Seyfrıl
rlııı. Kazım karısı Remzi\'e ile .ara!a
rında çıkan kavgada Remzi.ı·e~·; ta~b 
başrndan yaralamıstır. 

Hırsdık: 
K-emerde Kanr~şme me\'kİinde !\ li 

Ye Yusuf komsuları l\Iusfafanın h:r 
la rnğu n u çaldık 1n rıııda n tu tulm u şl:ı r
dıır. 

Sl1fıebsiz döl't11 ii.,: 
Giizelyalıda Ha~~n oğlu Adn:ın, ~e

bebsiz ol:mık Tevfik oğlu Adnan ı·e 
Alil'i clö\'lnfü,tiir. 

Öliinılc trJİdid: 
Keçecil~rde avaş . okağında bara

kada oturan sabıkalı Fettah, kendisine 
barakayı tııhliye etmesini teklif ro~n 
Has::ıı1 oı!lu Hakkının öniine çıkarak 

---000 . Bund.iı 
0

hir y-aıılı~lık 
feti tertip eden. lznı ir 
sidir. ()Jü bulunan adanı 

vardı!'. Ziya -ı öliimlc tchclid etmiş \'e zabıtaca ,\·akrı
beledi~·e aile- lanmı!'.tır. 

Öcfomi.;in B;rı!ağ na hi~ rı:ill'l•~ ,.\k
ça~· lföyünrle Alıml't oğl:ı Şakh' S:ıvın, 
evi cival'ında paıanıu ~ :ıgacıııııı al!Pı
cl:.ı ölü bulunımı~~u:-. O!ii ııiiıı <eht>lıi, 
tahkik eclilmcktr·Ji:·. 

---000---

l lasan Vasfi l\1enteş 
;\.fczunen ~ehrimizde 

J:crn elçimiz Ha. an Vasfi 
clün Ankaray-a gitmiştiı'. 

bulunan 
.:\fen leş 

, C. H. P. KONGRELERİ 
C. H. P . E~Pcfpaş:ı nahiyesıne 

h:ığlı ikinci Osmaniye ocağının :ene
lik toplantısı k:ıza idare hey'eti rei
si Bay Tnhirin l'iyast>ti altında ya -
pılmı'! ve idare hcy'etine aşağıdaki 
zevat seçilmiştir. 

hzel Akdul, Mustafa Canlı, İb · 
rahim G ö>kdoğaıı, A bdtı ll:ıh Co~a~. 
Kem:ıl Kırtasiyeci; murahha .-;lıklar::ı 
izzet Akdut, lfu~t:ıfa Canlı. 

Cocuk yüzünden kavga: 
Giizelyalıda Süleyman oğlu Sab

ri Şenolan ve balıkçı Hüseyin oğhı 
galip Ül'gandokm ar~sında çocuk 
me,_eJesinden kal'ga çıkmıştır. Ga: 
!ip, siş" ile başına vurarak S:ılıı ı 
Senolanı ba;;ından yaralamıştır. 
· Bayındırda bir hadise: 

Ali oi!lu M!.'miıs Uzun. ll:ıyındırdrı 
Osm-:ııı oğlu Emin Gülsu ile Ahmed 
oğlu :\fu~tafa Ü\'ayı çiftr tiifegiylr. 
yarnl:ımıştır. Suc:lu tutulmu., ndii~·r.· 
ı ·ı: v!.'rilmistir. 

-
1 

ELI-IAMRA Sinemasınd; 
Üsta<l Sadeddin J(aynak'ın Bilhasa bu filn1 için bestelediği nefis 

şark1lar n1enıleketin1izin en yüksek saf atkarları 

Münir · ureddin v e Müzeyyen Senar 
Tarafından söylenmiş harikalar şaheseri Türkçe sözlü 

Seli heddini Eyubi ve Boz Aslan 
Filmini Takdim Eder. 

BAYRAMDA SEA NSLAR: 10-12- 2.15-4.30-6.45- 9 DA 

f 
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25 llirincile,rin 1941 Cumartesi (ANADOLU) 26 Bi•incileşrin 1941 PAZAR 

Askeri . Vaziyet Karaovada Kış harbi .&\\! 
- Bqtaralı 1 lııci oahilede - ~ 

- 8q taJ'&fl 1 mel ııahlfecl. - lııkJ, r]a karıl:ı<m:ıktaclır. 1 
yıındırm:ıktndır. Asri kovanhanc vüzüstü Son Alman ta:ırrıızıınım Rıısyayı 

:Ma:ırn:ıfih bu şehirlerin sıkı Alman harp dışına :ıt:ım:ım:ısı Amerika Ye ln-
hilcumlan ile dii•üriilmüs olmaları d:ı kalmıştır gilk!'('de büyiik bir se,·inç ıırnndırmıs-
muhtem<'ldir. tır. 

Sovyetler, Roı;tof . Harkof miidn- İngiliz radyosu ikide birci~ 3 ilk t;eş. 
f:ıa hattını bırokhklıırınn göre, şimdi Buraya bir mütehassıs rinde Rıı" cırdularının imha <'dileceği 
ikinci müdııfaa hattı olıırak Rostof - d hukkınd:ıki Alm:ın b<>ynn:ıtını ileri 
Vcıroşilgrad w Don nehri üzerinde göndermek lazım ır siirrrwktediı·. 
Von~z müdııfaa hattın:ı çekilmiş de- Bodrum, (Hususi) _ Milii.<l:ı Eğer Rus orduları imha edilmiş'(' 
mektırler. · B d b' 1 t•-- kta in b 1 Almanyanın MoskoY:ıya girmesin<' '1e 

Eğer hakikat böyle ise tehlike - 0 rumun ır e~ ıgı n~ <K n n~ 1 
- ~ibi bir mani vardır? Diğer t:ımftaıı 

yi ~rtorııf edecekleri gibi daha <lar yan ve •ahile dogru ge en ııraovavı •·adyoda km cephesi neresidir di.re "O· 
bir cephe üzerinde Alman taarruzları- bundan evvelki mektuplarımda sayın ruIU\·or? Nerede olursa olsun Alman
nı k:ırsılıımıık imkanını da elde ede _ okurlarıma t~ınıtmıştım. Bölgenin en vanın bir kış h:ırbi;·le karşılaştığı mu-
cekfordir. id tütününü vetistiren ve bol zevtin hakkaktır ve japonya üzerinde miies-

Cenup ~ephesı·ndek· b h k't · · ' · sı·ı· oltın nokta da budur. Evvelce .vük-. ' ·ı ıı are a a mu yağı istihsal olunan bu ovada a.rni za. 
kabı! SovyeU<:r, l'rioskovayı asla Al . d f" bal vetisir sekten atıp tutan japon gaıeleleri, sim-
manl:ıra bırakmamağ:ı azmetmişlerdir. man a en ne ıs. · ' · di Amerika ile anlaşmanın kıymet ve 
Bu . se~ple<l.iı-. ki. diğer cephelerdeıı O~ay~ \e~relıyen çan_ı .ormanlarına ehemmivetinden bahsediyorlar. 

-~ 
Antika·ve Stil eşya 

satın alıyoruz 
Eski Türk gümüşleri, aynalar, şaından ve çay takımları, tatlı takımları, eaki hattatların ya. 

zıları ve kitapları, sevahi kumaılar, istofolar, 3 etekli entariler, İşlemell uçkur, yağlık ve havlu~ 

lar, Saksonya ve muhtelif porselen parçaları, eski Kütahya çini parçaları, vazolar, heykeller, 

Beykoz parçaları, kalemtraş, makta ve divitler, eski ualüpta kanepe, koltuk, vitrin ve stil yemek 

odası takımları ve her nevi. eski güzel parçaları olup da ~atn1a k isti yenler, lütfen her gün saat 

dokuzdan onikiye kadar izınir Palasta Bay Ziyaya müracaatları ili.n ,olunur. 

çektıklerı muhım kııvYet!erle harp serpılmış koyl€'fde, Yenikoy, Hatıplar. Simdi anlaşılı;'cıı· ki. jııponyarla n.<· 
mal7Jımesini llfoskovn harp sahnesine! ('ömlı!kçi, Alaçam köyleri halkının tü- keri erkanın hükıim~tin basına ge\m<>-
"Öndermektcdı·rıeır b 1 • 1 lnı·ı·. Rııs\,·anın ,.ıkılmak üzere oldu;;•ı 0 

• tüncüliikll'n sonra as ıca ış eri arıcı- · , ~' 
Fakat cenup ceph · b·r·nc· de düsünce.<idir. Hatta japon resmi sözrü-' • esı ı ı ı rece- lıktır. nu nııntakada kornnı olmı;an · 

de mühim bir <XlJ>he sayılabilir. Sov . .. . • sii. arlık Sovyetlerin tamıım~ıı .ortachn 

lzmir Gümrük muhafaza alayı satınalma komisyo
nundan: yetlerin bu itibarla cenupta. dah:ı kııv- tek koy ~'' 1 yoktur. Balcılıkla ugraşan kalkmıs oldukl:ırıııı •ö.vlenırn'.ı. Fabt 

Vl'tli bulunmaları için ellerinde bulu- 8 - 10 koy de en fazla 80 haneliktir. Frnn•tıııııı \·ıkılışı kar~ısıııda ıtalyanın 
nıın ihtil:at kuv~etle~ini buray:ı. ~ön- 1 5 bin kovan vardır. 25 haneli Hııtıplar yaptıi'tını ·!aponr~.):~pmamış Ye ihti. Miktarı 
dermelerı umumı yazı;-ete daha ıyı ye kövü 600 kav:ınivle b·ışta gelir Karn· yatlı hareket etnıı~tır. Cinsi Kilo 

:Muhamnıl'n 
bedeli 

Lira 

~fU\•akkat 
trminah 

Lira 
F.k•iltm<'nön 

Tarihi GünU Sa alı Sekli faydalı olur. : . ·. • · . •. ' Rusya, ei(eır Almanların iclclia etlôk. -------
Bugün gelen biır h:ıberde Almanla- o-alılar aırıları.vl~. çok nı:şguldlııler. !eri gibi yıkılacak olııı-;ıa. japonlar da Ekmek pişirme 60000 930 70 3 111 / 941 P:ız:ırfe<i 9 Açık <'ksiltme 

rın :\foskovıı önünde kııt'l bir meydan Kovan_Iar, kışın ko)' evlerınde hususi mirasını paylaşmak üzer<' harbe gir<'- Sığır eti 12000 6270 . 471 3/ 11/941 c ı ı Kapalı zarf 
muharebesine giristikleri bildiriJmek-'yerlerınde muhafaza olunur. Bahıır ceklerdir ve Rusya ı:ıkılmazsa, Amel'i- Bulııuır 12500 3150 237 3111./911 c 15 Acık ek•illm<-
tedir. Fakat ~u pir kaç gün zarfında lme\·•iminde köy civarında kırlara. a- kaile müzakere yolıyle bazı şeyl"r ko Kuru fasulye 1200 278 21 3 111/941 c 16 c c 
)loskova şehrinin Almanların eline geljçık yRrlH"e çıkarılır. Bu mevsimde ırı- parmağa ~alışac~~latırdıkr .. 1 dAm<'rkik1anın )fercimek (çekilmiş) 8500 2316 174 ·1111/941 Salı !l c c 
Çeceği Jı:at'i surette kabul edilemez. 1 • · · .• · t•r Almanp ıl~ •eruce se ı e ·a mı.k Nohut 5200 850 64 4/11/911 c 10 

Re • tcbl'"J.e b k aı pı.ıren çıçekleıınden ıs ı nele eder. . . ·aı>onYwa bir <eder t•ermo .· .h . 908 c c 
s!"ı ıg reveyaancı aynaky--r- k 1 - .-ı; ·tl --ı~ın.ı. ::· .. ·.. .,ıı- Pirıııç 1800 68 4/llı9H c 11 c c 

lara g<ire cephekırde hava harekatı ~id · az gR ıııce ovan an ayı ar :ırası- tımnl dahılındedn. Sade)'ağ 2240 39!'17 2!l6 4 / 11/9~1 c 15 c c 
detle devam etmektedir. Bilhassa ce-' na ovalara taşırlar. Son baharda çam • Sebze konservesi 2600 1798 135 4 / 11 9.11 c 16 • c 
n.up cephesindeki inkişafların Fıir ııe-'~anlarında, ağ:ıçlar ii7.crhıdeki ko- Haliı ZeJl:nDJafındaa maın•I Kuru •oğan 6200 450 45 5/11/941 ('arş:ımha 9 c • 
tıcesi olarak Harkof endüstri merkezi'Yanlıklarına alırlar. Z<'ytin danesi 2200 !ll;O 72 r.11119.-11 c ıo c c 
i~gal edilmiş ,.e Almanların bu taarruz ' Bu s111retıe bir kovanda piren, ha.rıt Ömer Muharrem Sabun 1500 788 59 G/ll/9·11 c J 1 c c 
larınd:ı hııva kuwetleriııin büyilk rolii ve çam balı olarak üç nevi bal olur. Patates 6000 717 54 il l ll/9.Jl c 1;; c c 
olmuştuır. ' Bunl:ırın en nefisi ve lezzetlisi çam b:ı- Çamaşır Sabunu Kuru ot 20000 1660 117 6 ' ll .'941 Perşembe 9 c c 

Alman tayya~eleri tarafından 60 Jıdır. Köylü kendi yi:·eceğini ~'~ bııl- TOPTAN KiLOSU Saman . . 16000 832 63 6/ 11/ 941 c 10 c c 
t~n, 11 l?~?motıf \"C 10 istasyon tah- dan alır. Hayıt Ye pirRn b.alı <.'rıtılel"'k 

50 
)( 1 - .. Y~k:ırıda cıns, mıktar Ye muhamnwn bedelleriyle mm·akkat teminat.arı Ye eksillmP.nin ş~kli. ı~iin 

rıp ı;?ıl~ıstır. posası alındıktan sonra pıyasaya satı- ' uruştur _J ı·e saatleıı .1 azılı O'l ~ş kal~m ia,;e maddesi satın alınmak üzere eksillme Y<' konulmuştur. 
Dunku muharelıekrde 88 Sovvet tar jır. 2 - Şartnamelerı komısyonda olup hP.r gün görülebili•'. 

ra~si diişürülmüş olduğu bildi;.ilmek- Havaların müsait gittiği ve «ı_ııb:_l- • 3 -. Tal.ip olanların ~uvakkat temi;ıatlıırını Gümrük Baş müdürlii ğü v~zneshe yatırdıklarına dir Ynne 
tedır. hanla rnktinde çiğ ve yağmuı: yagch:,çı Zayı makbuzu ıle tıc.aret oda~ı. vesıkaları!n hamılen mua:·yen giin ve saatlerdı! komisyona baş \·urm:ılan ve ka.palı 

Sovyet h:ırn kuvvetleri ise ce];ıht'niıı eııelerde biır kovandan vasatı on kılo . , . . . zarfla olan eksıltmeleır .ıçııı d~ ~;·nı vesaıkle ~Prai>Pr teklif mektuplarını eks"ltm~ • aatından bir saat evwlin<> 
m~_r~ez kı~mında faaliyette bulunnıııs.jbal alınır. Bu sene bahar Ye yaz mev- . ~ ~yl.~I .u:l9_ tar~~ıııde lzmir ikinci kadar mııkbuz mııkabılınde Komısyon bask:ınlıgıııa tewli etmeiPri Ye mııan.:n sante de komisyonda bulıınmalıırı 
muh~m mıktarda Alman tankını, V<' simi kurak geçtiğinden istihsal az ola cı kek 1ı>ı:,sınnııı ?ıııncı, 'ııııfınd.a:ı al illin olunur. .. ................. ,, , . 17 21 26 1 (.l~;;!')) 
bonzın depo.-.;unu t.c.ıhırip etmişlerdir. ,caktır. Fakat Karaoval~lar kışın ~la mış .. o~~u.~um. 10.J2~ ~n.\.ılı. ta:-:::dık .• na _ • '' "' ............................. ,11 ••••••·•• 11 "'................................ • 

Hıırkofıı;ı zaptiyle bu mıntakadan ikinci defa bal kestiklerın~e~ kış ı~~ me; 1 ~a~ı. e~tım.:. l e11ısıııı alacaı;rım- Hamdi Nüzhet Çan çar ~--:_ ı· zmı"r Levazım Amı"rlı"g"' ı" ı·Ia" nları;··=.· 
geçen demıryollarının ve burad:ıki ;; lihsaliıtınııı, bu.noksanı telafı edece!(' ?an e,kı.~ıııın hukmu kalmadıgını 
tayy:ıre fabrikasının Rtı0 Iaı· ı·pı'ıı aı·tık ne kanidirler. • ~ ılan edcıım. S hhat Eczahanesı· 
ehemmiyeti kalmamıstır~ Ruslar Don l\luğla vililyeti Karaova balcıhğının Kar§ıyakada 1·700 numaralı cad- ı ....... j~;~·i;;;~·;;··~;;;i;İifi .. ;;t~~··;j;;;;·k-;;;~·;~~;;;d;;;; .... ••unıuu•Huut 

.nehrinde iyi mukave;;,et ederler,;,, va- ısliıhı için Mumcular nahiyesinde a~ri dede 466 hanede mukim Taze Temiz Ucuz İlaç 1 - Kapalı zarf u"ı ile H·1 ton fasıılya satın alın:ıc:ıktır. 
zi.ret düzelebilir. Hava "tratejisi bakı- ,bir kovanhane tesis etmiş. Fakat bu Nur Sürel 2 fleher kılosunun mulı:ınınwıı fıatı 21 kurırn olup ht•<kl tu. 
ınından bundan böyle Haze•· denizi ba- işle alakadao· bir mütehas~;ıs gönd~ril- 1 ' t:ın 30.240 ;,ı.,Hiır. ' 
tı Mhilleri, bilhassa Astragan şehri mediğinden ve köylü alakalaııdırılmadı Mu•• zı•kıı• N :ı - ~Iuvııkkat trmın"tı 2280 1 radır'. 
Alman boınb:ırdıman tayyar~leriniı; ğından kovanlar olduğu gibi terk olun arin Lokantası ·1 - İhalesi :1 ' 11 !141 ;ıaz:ıı1esı giinü <aat ı;; te kışlaıl.ı İzmır 
~.<irli hücumlarına maruz kalacak de- muştur. ı~vazım <ımirlıği sııtın alma komisyor.ıııcla yapılacaktır. 
mektir .. Kııfkas demiryolu ve şogeJe 1·! Vekille! ve vilayet bu i:;e ehemnıi,·et ATATÜRK caddesinde 112 numarııda teessüs eden XARl.V lokantası :; -- l,ı!Pklilcrııı helli gün Ye saatte teklif ve tem ":il nPktuplnn. 
de aynı tesır 3ltınd:ı demeh"tir. Bu st~- verir ·ve bu mıntakaya bir bal nıÜt."'h:iS- bayramın hirinci gününrlf'n itih:ıren umunıa açılacaktır. Her gün öğle ye- ııı ihal,.iien hiı· -.aat <'\ ·t•I konıi ye '"'<1 \•<'rme1e1·j 21-26-~!>~2 
heple Sovretf(!r, yeni bir takım müda- ,'\ısı gönderir,:-;e, her halde Karnova mek1€ırind-c ~ant nn ikidrn bi1· h11ç11,ijn kn<lnr kl:.Lsik nıuzik v~ :tk~nml:trı 
faa tedbirleri almağa mecbur olacak- halc1lığına çok büyük bir hiznı~t .rnıııl- >ant Af.Tlfl:LY itibar~n nv•ml<'ketin en nıüleııa ,az heyeti ve okuyııcuia-
l:ırdır. mıR ve kovan sııyısınııı bir kaç nı:,ii nnı dinl<>mek zevkini ancak SANI.\' LOKA. 'TA ve <~AZINOSUXU t<>~-

Azak denizi limanlarının ayn' t<-hrliıl artı..-ılmasına imkiin v··rilmis olur. rif e!nıekle elde e<lebilirsiııir.. 
nltınd:ı bulundukları malumdur. Sim- '•m•••• .... ıl.ıııiıı.ıiiiiiıiı.••••••••••••••••• 
~;ı ~~at~~~~~; ... ~aradenizin ~arsına rioğ SOVYETLERE GORE Manisa SU isleri üçüncü 

Don nehri havacılık merkezlerinin - Ba• tarafı birinci sah ifede - _ 
el~ bu tehdid :ıltındıı bulunduğunu ka- senlll" giinli 45 Alman tankı ve pi)·atle müdürlüg'"' ünden: 
bul etmek lilzımdır ve bundan böyle )·üklti ViO kamyon tahrip etmiştir. 
bu sahalarda şimdikine nazaran daha Leııingrad çevresinin Alnııın i5ga!i Eksiltme ı•JaA 

şube 

hliyük ham faa!heti beklenebilir. altındaki kesimlc~·inde 2 aydan berı çe Dl 
Siyasi h•wı: · te faaliyeti hiç durmamı~tır. ~f<-s<•l't 1 - :lf:ını;:ı rı 1 iıyeti Adala nahıye" cirnrıııda eski beslem~ k:ına. 
Şark cephesinde iki noktada şiddetli son zamanlarda çetelRrin bir Jlll"ll'Uıın lınııı 5161 ınetrclık kısm:•ıın :(•mızleıımcsı amelı)·atı kapalı zarf usu

muharebeler devam etmektedir. Bun- düsnıils olan 200 kişilik bir müfreze· Iı!e vahıdı r.at t-sası i:zr•ııden ck~ıltmiye konmııstur 
lardan biri.si :\la.<kova, difreri de Ros- deı'1 100, Alman öldüriilmüştiir. ' • · 
t f .... 2 - nu an1e.ı~~atın nıuh:tmn~t:ın ke~ıf bedC'li 29730.00 ] 'ıreı'ııı·. o tuır. Alman işgalindeki arazide bulunan .. 

:\Ioskova üzerindeki harekat, az çok vollar ve köprüleı· Alman ileri hawe- 3 - lsteklıler ~aıln:ııne \'c ıırojt'lcrı 149 kuruş mukabılınde ~!aıwa 
~üzminleşll'!işe benziyor. i\foikovada ketini güçleştirecek bir tarzda mııyiıı- ,u ı~lırı 3 üncü ~ıılıe ımltlürlüğıınden :ılabılirler. 
s~nam:ı ,.e tıyatrolar açılmış, cephe ):·h lenmcktedir. Bilıfü·ildiğine göre, Rtı - .J. _ :n lıırıncı tt'şrin !Jll cllma g(lnü >aat 16 da :llan<>a soı ,,_·lerı 
rı olmakla beraber :IIoskovada noı-nı:ıl men ordusunda harp aleyhtarı hi"i- ' ı k ı k 
ha t b 1 t C h . d . k ı:. !.: üncü ~ube nıüdüt·lüğü ~ına!'jınl a ·uru u omisyon tarafıııdan ,v;ıı•ı-'. ya aş amış ır. enııp cep esın e- yat fazitılaşnıakta ,.e bır ço · .omanya-

Harbiyede ye~ek .tıubay okulu satın .:ı.lma komjsyonundan: 
1 - Bakırko,· 1.ı·1bnı: nıa G blıı ton yem Ye :ı bin ton muhtelif cins 

erzakının fürkecı transit anhııırına wrn Rakırköy anbarına \'cra 
Bakırkö)· Ze)·tinburn ı ist:ısyonıırdııki

0 

rampalardan anbar:ı nakli 
tahsil ve tahmil re tahliyesi kapalı zarf usnlii öle münakasaya konul

muştur .. 

2 - Husu~i ~aı 1 lıırı komisyo:ıd:ı ı;oı·ül•hilir. 
!'l - istasyondan lfokırkörüı.deki anbara kadar nakliye, tahmil 

Ye tahli)·esinin muhammen bedeli beher tonu 160 kuruş Ye 
füıkır yeya Ze) linbııı·nu ;,tas.1oııl:ırın<laıı Bakırköy anbarına 
kadar beher ton için 100 kuruş ve B,akırkö,· deniz kenarın-
dan anbara kadar 80 kuruştur. · 

4 - ]halesi :;.11.n41• pazarteei günü saat on be~te Harbi)·e yedek 
subay okulunda :·:ıpılac-aktır. 

5 - Muvakkat temin3tı 770 liradır. Taliple1"in ihaleden bir saat 
en·el zarflarını komisyona vermeleri. 

11-16-21-26 

( 'n nokkolt• fl.'{krı·i .JJoslıı 1 SJ'; 1'·rtl ln ol flıtt kvnusuoılluulo u. 

finsi ;\1iktaı ı l'mum tutarı Teminatı 
Kilo Lira Lira kı harekatın ise, Almanlara elveri~li 1ı kıtalarını terkle kızılorduya teslim lacaktır. 

bir şekil :ıldığı ıınlaşılıyor. Bugün Al- olmaktadır. Rumen kumandanlığı, 5 - i\Iıırnkk:ıt tenı•nat (~2Z!)) Iıı·a 75 kıırnştur. 

strklılenıı aşağıdakı 

Odun 
Odun 
Odun 

-17,500 7600 577 
740,000 12580 911 

l.\apnlı zaıı:f şartnan1csi 

man!aır Hatkofu ald.ıkl:ırını bildirmiş: tayyarelerle atılan Sovyet beyanname
leroır. Jlarkof, bellı başlı hır sanayı ll"rinin tesiri altında kalmış bulunan 
~hridir. Burada büyük bir traktör a·skerleriı; hu,;usi bir nezarete t{ı\ıi 
fabrika..~ı ile müteaddid silah fabrika- tutıılnrn,ını emretmiştir. 
ları vardır. Bu sebeple Haırkofun kay. 
bı Rusların :ıleyhinedir. ---. --.--.-. -.-----. -.--. 

Eski adı Samara ol:ın Kuzni>efe biı· lzmır aolıye ı kınc ı hukuk hakımlı· 
lmım Rus hükumet erkanı taşınmıştır. ğinden : 
:Sir kı~mı da Kazan sehrinde bulun • lzmil' h:dkapınar p:ımuk mensu • 
maktadırlar. c:ıt fabrikasında dokumacı Ahmet 

Rusların şimdi gerikırde mühim kuY oğlu Osman Özhaı~ t.arafıııdan Çal 
vetll"r toplamağa çalışmakta oldukları kaza'lnın y:ıyla~ı ko)'u~dc oturan İb· 
hildiriliYor. rahim kızı Hurı nleyhıne açılan su-

• (Radyo Gcı:ete .. i) bııtu faliık dava.>ına mütedair d~va 

-----00•"---
arzııhalı sıırctinı mııhtevı davetıye 
mazrufu müddeiaelyhin ikametgahı-

6 - Eksiltmiye gireiıılmek :~ın 

raz etme;ı şarllıı-. 

A - Eksiltnıe gününden en :ız 5 gün evvel ıRtida ile su ış!er. 1 lin
cü ~ube miidürliiğiine müracaat edilerk bu ışr girm<>k için alınımı rh-
li~·ct veRika~l, 

B - ('ari sene\'e aıt t·~uı·rt orln;n vesikası. 
Tekıif mektuplarını ha,·i zarflıır kapalı olarak ihale gÜı11i ~.ıat 

15 şe kadar nıakbuzlnr ımık:ılı·linde )lnisn su i~lerı ~1 üncü ~ııhe mü· 
dürlüğüne teslim olunacaktır. Po•t:ı ile gönderilecek lckliflerue mnlı
tenıel gecikme!Pr nazarı •tibı:re alınmıız. 11 16 21 26 4200 

lzmir Defterdarheından: 
Anıcri ka dış siyasetinin 

gayesı 

nın meçhuliyetine mebni biliı tebliğ 
iade edilmesi üzerine Anadolu g:ı _ Satış 

Muhammen 
' b-odeli 

- Baı tarafı 1. inci sayfada -
l:ın rekora vaı•mış olduğunu bildir -
llıiştir. Bu sene Amerikan çelik istih
•iılinin dünya istihsaline maudil o
lan 82 milyon tontı varacağı Iahmi.ı 
edilmektedir. 

Kana da da tank imalatı: 
Ottav:ı, 25 (A.A.) - Kanada ia-

•e nazırı ıı beyanatta bulun. 
ınu~tur: 
._- Sovyetlerc vermcği taahhüt et. 
lıgimiz 100 bilyük tanktan 15 ini bu 
ay zarfında teRlim ettik. Bu yıl so. 
~Unda hep~i te~Jjm edilmiş olacuktır. 

anada, Brit.anyaya da tank göııde
tecck ve verecekti!'. 

zetesi:ıin 28-9-941 tarih ve 8662 nü,; No. 
hasiyle 21-10-941 günü "a:ıt 10 da R9:l 
mahkemede hazır bulıınnımıız ilıl -
n~n tebliğ edildiği halde müddei-
aleyh Huri mıılıkemede hazır bulun. 
madığınd:uı hak.kında muameleyi 8!).1 
ı:rıvabiyp icı·nı·nna v~ muhakenıPnin 
l!l-11-941 ı>er$enıbt> günü ;aut 10 a 895 
talikine karar verilerek i.ısıılen tan-
zim kılınıın gıyap k:ırarı tclıliğnanıe-

Karşıyaka Al:ıylıey Yıldız ~ok:ık 20 aclıı 12 ııarsel 
2477,50 metre :11. 28 t:ıj l\o. :ıı·saııın GOO hissede 
ı;70 hazine hi"<esi. 
K:ır~ıyaka Alaybey Şehit K<>nHıl sokıık ~7 ada ı; 

pıırsel 270 Mel~-e ;\[. 20 - 22 t:ıj ~o. lıı ar"'· 
Bayraklı 1615 ci Nizam sok:ık J !l88 ada 7 p:ırsd 157 
m~tre ~1. 11 tajlı hanenin ·I ık :ı his"<'si. 
Karşıyaka Alaybcy 1661 iıwi ~Iimar Kasım Rokak 
20·1 acla 108 parsel 602 nı<'trc l\1. ::7-2 tajlı tarla 

Lira Kı·~ 
1-125 00 

1~0 00 

ı:ı12 

121 Ol) >i muhkeme divanh<ınesine talik e. 896 
dilnıis olduj!und:ın miiddeialeyh 
Hurinin tayin olunan gün Ye saatte 
mahkemede hıızıı· bulunması veya 

Yukarıda yazılı emvalin miilkiyetlcriııe bidayeten t.alip zuhur etnıı• -
diğiııden J.J-10-9.Jl tarihinden itilı:ır0 ıı 10 giin miidıletle temdide hırnkı!
mı~tıo-. bir Yeki! göndermesi aksi takdird~ 

biı daha mahkeme~·e kabul ettiril -
miyeceği tebliğ makamına kaim ol
n1nk i.i;ı;ere il:1n oiunui". 

!haleleri 27-10-941 tarihine ınüsaclif ııaz:ırtcRi ıüinüclür. 'l'aliilleriıı 
yevmi mczkiırda milli e•nlak müdiirIÜğiinıle nıiite~ekkil satı~ komiR.ı·onn-
na miirac:ıatlıırı ilan olunur. 4:\82 

lstanbul Hava mıntaka depo amirliğinden: 

İLAN TASHİHİ 
Satıhk muhtelif esya 

Tan, Haber gazetelerinin 10 • 14 T. evwl 9.Jl ve Ulus Anadolu gıızetel1> 
tinin 14 T, <-vvel 941 tarihlerinde ilan olunan 10 bin metre kışlık er elbi
~li~ kumaşının ihale t:ırihi 27-10-941 pazaıı:tesi günü saat on birde yazı
tlleagı yerde sehven 23-10-!Wl çarşanba günü olarak yazıldığı görülmüş. 
Ur, Taııhih olunur. __ _ 9311/4497 · 

D. D. Yolları 8 inci İş letme komisyon undan: 
ldaremızın Alsancak merkez anbanııda bıılunmııs (52!!.75) ]ıra 

muhammen bedeli: (678) ıı:ırc;:: muhtelıf e~ya a~ık tıı:tırma ile 7111 
941 cumıırtesi günü saat 10 ılı, Als:ıncakta merkez.anbarıııda komı;. 
yoııumuzca s:ıtılacaktır. 
j İsteklilerin muayyen rnkıtte (39.73) lıralık muvakkat t~~ınat 
· makbuzlnrile ·mahallinde teşekkül edecek komisyona gelmelerı la • 
zımdır. Şartnames: İşletme kaleminde görülepilir, 21-26-31-2 4433 

• • • 
260,000 4290 6 ı;ı Açık eki<iltme 

1,047,500 yekun . 
İhalenin tarih guıı ,.,. ~ııa!ı: 

11, 11 !J.l l salı 1 ~ O<' 
11 11 9-11 salı \.'\de 
11 11 94 ı ~:ılı ı 5 ele 

1 - Ayrı ~.nı ~artııanıekrlc )'llKurırla cins Ye miktar ,·aıılı iki kn-
lem kapalı za,rf ı·.:. hır knl"m :ıçık ek;i l'lıcsrne lüzum görü!en o

clunıın ihale günii 11-11-!lll "'lı gnıiü saat on l~ste vaııı:ac:ıktır. Kap .. Iı 
zarflar kanunun tarif:ıtı dııir<'sincl(' tnnzim ecı:Imis olarak kom -ı on:ı 
bir snnt e\·v.:ıl \·eriln1i:;; bulunacaktır. A 

2 lst<'klilcrin belli gün , . ., sa:ıtt ,. sika ,.e teıııio,ıtları !e birlikle 

o 
•> 

komi:-\yonun1uza n1iiratu:ı ti arı. 
Sartn:.lnır~i hen~ gün omi:=-ynnda •rörülcı.bılır. . . " 

2H :J0--~---7 

J/rıl'lıİ!lt n.~kt·1·i t:a/111 ~tl11ıa koı11i.r:!ın111r11dr111 · • 
ı -- 1:1 10 !Hl tnrihindc )'H\lllal'ak ol~n ;;o loiıı liı8'ık .ff lrnnılıır:ı

sına tal p çıkm:ıtlıŞ,·ıııclaıı tl'lmıı p:mır•ıkla :ıynı mıkl:ır H kıııı 
durası 'clııuıcaktır. Taliplerin g<'tiıl' c .. kkri nuınune'er ~·p nıımu 
l<>re göıc \erec(•kl!'ri rv af w fi~tlm· ııwı-inıl~n mıırntık olanı 
tercih edilereklir. Kıındur:ılH t. ı· ı,,_ b• ilı.ıl<' ılil<'cegi ı:olıi .ı\-

2 . , ., 

ı" ayn tali1ılcr<' de \"t'ril«bil.cekiiı· 
Dch<.:;r çift kun.dur:nıın 111 ıhanuncn lı <lt1 i lıin kuru~lur 
lhalnsi 27-JO-!).JJ pnzaıtesı ı::iiııti ,,ı:ıı onda \·~pılaml.ııı· . 
1'alip.~rin kati tl'n1iralları ıl<' llarhiy('d..? )..._\llt•k snlı~t.\ ohıılun· 
<la ~atın aln1n kllı)n1i~.'·oııuna ıniiı-al·aatları. 

Devlet limanları işletme umum müdürlüğünden : 
Atöl\'P ihti\'acı i~in dört mt•lre boyunda 20 ili'ı :ıo san!.nı gı'n·~liii"iıı· 

clr ve i; s:ıııliİn ktılııılıgıııda :ı.ıo ıııetrp miki'ıbı birincı "'''' tw;-az fab
rika kal:ısı kapalı zarf usuHi ilP satın alınacaktır. 

:llııhanınıeıı bedeli yirmı ikı Liıı ıliiı'l yitz kırk lira rn mu,·:ıkk:ıt te
minatı 16~:1 lir:ıdır. 
1halc8İ :Jl-10-!l,11 tarihinr rnsthy·an cun1:t glinli s:ıat on beştp Gnl:ı

ta rıhtımındaki umum müdUtlilk binasında toplanacak satın alma 
komisyonunda yapıl:ıcaktır. Teklif mektuplarının bildirilen vakitten 
en geç bir saat evveline kadar komisyon reisliğine teYdi olunması la
zımdır. Şartname her gün sözü geçen komisyonda ~örülebilir. 

11~2q~2s~26 4356/9175 

• 



• 

SAHiFE (4) (ANADOLU) 

Japon milleti harbe 
hazırlanmaktadır 

Ren ha zası ve Napofi 
bombalandı 

Prav<la gazetesine göre 

Moskova sur
ları önünde 

·: Telgraf, . Telefon ~ ~e Ajans Ha berleri . o 
Anıir:ıl l ':Hnııı·nıı llıtilttr- Alınan lı:ıv:t i~u\'vetleri 
brın sulh volivlc halli de raall_ ·et güslehliler 

ınün1kü~dl"ıı:n divor 1 litlcr 1\lnıanyasına ül-
\'aşington, 25 (A.A.) - ia~)o111·anın Londı·a, 2·>. (.ı~.A·!. -- mmı tnb'.iı!i: dürücü <larhe indirilecek 

Vn.~ington bliyiik €ki i tımi~al ~:{mura ~·1.\·yım•lrrımız cluıı gec(' R~n h:L \:- . 
nın yeni japon hiikÜmcti ile i,;ti,;nreler :-a~ıyle Alman. ·a!ıııı lı~tmndakı hedı;•- Lo ıdr:ı. 25 (A.A.) - Gnn, · ~an-
cı bulunmak ÜZ!"re y!lkınd:ı. TokroYa ıe~·e ~ucıım etm_ı .lerdı~··. Tayyaı-ebrı - tiyle gece yarı ından ;;onra PraYda 
gideceği ö*•renilıni~tir. Amir:ılın ıian:ı- mız 1 orn:•ç ııahılı Ye l·.:ız açıkl~rında g:ı7.ete:ıi\ le ~ılıııan on haberlt•ı•t• gö
·ıtı'rı~ ao··re J·apoıl'''t ile Ameı·ı·ka . l"'t du.~nı:ın wıpuı·lnrınn huuını etnıışleı· - 1 • 1 'f k .. .. l k t• 
' - "' J' • ' '

1 ' - ı·· R" "k b'• ·· . . ·, ı nt re, Aman aı-, ••o,; 'O\':l onunce ·::ı ı ~ınclaki lıiitiin ihtlfıfl::ırııı ,;ullı ·olu ile 1 11 • ,u~ u ~ ılu. ımın 'apuı u ısa~: . . . 
h:ılr k-b·ı ı·. J almıs \'P lı:ıt:ırk n lıırakılnııştıı-. Lır lı.r meydan muhmelıesıııe h.ı,;lamış. 1 

'
1 1 

( il. , . .. .. l" . t' 1 ı ' . ı ·· k • l . ı - .. Jlonolulu, 2:; (A.A.) _ eııayteıl ,an:aı~mı1~~1. ,;un"'< oıım~mı;-ı ır. .• 
0 

arc ır. \ azıyctle c uıı ·;ıt ı ıır ı egı-
Pn•:1 Ajan,;ı bildiriyor: ._!\.ıthıre, ~·ı (,\.A.) - 1 t•nı lfo,,ı t h ~iklik olmamıss:ı cb Almanlar, yeni 

'I'atıtrı · ' l · l lıgı: .. h. k · k 1 · ·ı ' ı, m:ııu \'apııru ı e .ı:ıpoııyac an · p, " 1 , •· ~· !' ... ,.. cU·h.ı- ve mu ım ta '\'ı/e m·vct erı ~etıt• -
memleketlnrin dönmekte ol:.ın Am •ri t.I. ·il J. gere ı ~ .ıııo I\ ııı.ıın . 1 . r 11 ı 1 t 
k ı 1 - ı' ı ı .. . ' • \'a hikumu , .. ıııılmı:-.tır F<•na h:ı.v::ı >:aıt mı~ eıdıı·. S:ı .i \ a >Pı·a ıer opçu :ı-

:ı ı :ırın r111 attı.: ıırıııa goıv. ı:ıpoıı · · • . · · h ·· . · . ı. 
·ıı ı· h ı. h . 1 kt 1 : l:ırıııa rıı •ııırıı iln gl'C • C'VV<'lkı uı ııın- t<'Şı lıa~lamı tır .. Insku\ a ce.rnuun -

mı C' ı wı·uc azır uııımı · ac ır . .ıapoıı· - Jn.. "t- · . 
1:.ı·ın alclıklurı vaziy~t. Jıie biı· hiil,·:ı, a l:.~·~la .rıl_:.an~.:ııı .. yr,~ıpııl:.ll'ln < .' \.tm . ua Almnıılar. S~\'_,·et .. kıtalarını bır 

r -1. 
Ba \Tanı tebriklerine 

Ajan~ vasıtasiylc te~ek-
• kür ediyor 
Ankara, 25 (A.A.) - Riyaıeti

cumhur umumi katipliğinden: 
' Bayram münasebetiyle Reisicum

hurumuza her taraftan gönderilen 
tebrik, telgraf ve mektupları; ken. 
dilerinin seyahatte bulunmaları do
layıaiyle gf!ç alınmıştır. Reisicumhu
rumuz, bu suretle d~ ibraz olunan 
bağlılık ve saygıya karşı teşekkür
lerinin beyanına Anadolu Ajansını kapılmarlıkhrını \e lı·ırııt"ıı k· ·ınnı' _ tıgı gorıılrnıı..;lıır. 1 rah ıı.gaı pin lı.,zı kac: y .. ,·cll' ıııb.;kurlnıuşleı·~p lh• Rıı,;. 

' ' ' " '
1 h ı fi - t ı l'J lı•ı ·ıtılıııı,;· ıı· l ·ı · t k t · 1 ıaktı ı . memur etmişlerdir. dıklaııııı \'e kaçılanııy:ırağ'ıııı :·nl.ınıı~ eı f' ere 1 . • na H> 1 • • •.. • aı-. ı ı•rı ıerl' ·p L' ııı:ıııı cı n • l! ıı- 1 , _____ ..;. _________ • 

Maarif vekaleti pervantoryomu 
genişletil~iyor 

Burada öğretn1enlerin aile efradı da tedavi edilecek 
Aııkarn, 25 (IJu;;usi muhabirimiz- ruklnrı ela bıırada tedavi l'clilebilecek· 

elen tdefoııln) - }-faarif Vekaleti, 1s- !ere.lir. 
tıınbultltı Valtl<'hağıııc!ıı lıulunan ıwı· - Şimıliyt• kaıfar lıur:ıda memleket mu 
v:ıutoryomtı, geııi~k>tm<'ji;' karar \''.!i. - allimleriııdt>n 9:12 . eııe;;indenhe·ı·i ııa
mi;;tir. r:ılı 601 iigrclm<'n, parnsı7. 936 üğrı•t-

Pervantorp1m v.eni!-;ll'.!tildikien son - men vu a.vrıc:a paralı 17:3~ tal ·be ve µa 
ra, üğretmcnl ·rin lıastn ail<'leri v.:- ('.O-. r:ı:ıız 12aG taleb<' tNlavi olunımıştur. 

--·---000 

Örfi idare mıntakası komutanı 
----'L------

Korg~neral Ali Riza ı\rtunkal n11ntaka 
halkına veda etti olduklarını açıkca gö. t<!rnıckte lir . : .\leıH!en•k c:\ :ırnııla .':uıwınlnr cıktwı l:ır. N D d 

poıılar, h:ıv~ nk;nlıırına ,. d~~ıiz. ~(:. ~<~ı·ülmiisliir . .\Iilral~·C1z ':~ lıum'~~ıl:ırb A lmaııların Oka ııehı ini gl"'l:mt'k ant ve n0r 0 ' . [,:lanlıul, 25 (Husu~i nıuhııbirimi7.· ~ınıf m slek . :ıhipl~rine mah~tB yiik-
cııml:ırına kaı··~ı koynıaga hazır lıir ılıı- du~man c;, clıı·l,ı ku~;,.:.·~lerııı.e .t~~o ~z.l.ıı· teıwlıbiisleri akiı:n k'.ll~~ı,;ıır: , den tel.,fonla) - :Hanio:a mebu.~luğuna ,:ek ~mniyet, duygu ve anl:ıyışl:ı \'e 
nımdnr!ırlııı·. n~ııı!mıs~ır. h_:ınlı.~.'l~.n lıı:l:.ıt.ı; ~~!ıl · .\Io~kovanın ~!m'.ıl bolge:ııı~dc • ~,. suı•ka~dlerı• ~ecilen ~abık örfi idare komutanı kor- kıymetli yardımlarınızla yapılmı~ ol-

ını~l:r. Leııubı Afrık.ı la~~ •11 deı ı ele rel kıtaları, me\'Zılerind~ elan "ag- i' geiıeral Ali Riza Arlnnk~l, mıntnk:ı~ın rluğunu görmekten duyduğum Z<'V~ "." 

Bulv:aristanda 
ıllisman tayyan• nwyılıınl!ırnıa taar- lam tutıııımakladırlar. :\Tosko\'a ci- <laki v!liı~·etler halkına lııtabeıı şu nı.-.. k iftihar, lıudud,;uzdur. Snı-sılmn:ıı ıh_tı-
.. u:dm· ~ ·ınmış~ardı~ ·. . .. \'arıncla .\Iojai~k istikanıeti.ıde do. h' l tubu ne:ıretmiııtir: mali olmıyan bu milli vahdet varlıgı-

Oı-ta Al{ı\enı7:ıle ık.~ n:tklıyr ı.remt?.l· ğu \'C ~imale doğru Alman taarruzh. ~11. Peten de re ıne o - «- On bir 'ay kad:ıı- (iı·fl idare ko- nın miitt'zayid feragat \'C feda.kiırlık-
ııe boııılıa ,·e ~ıı.lral.\'Ozl ... rl<> t:.ı:ırnızlar rı de,·aın etnwktedir. Köyler. erı kli- nıak istivor mutanı ol;ııı·:ık aranızda vazife göl'(llim. lnırla devam <>dercji:ini yakinen anlnmış 

Sohranya ıneclisi top
lantıya ~·ağ"ırı1dı 

\':ıpılmıstır. · ıdyacta d ·mıryolu ve çiiıhine kadar Riddetle miiı.lafaa edil- ., ilk nızifevi Ple aldığım znman neşret- olarnk ,. bunu umuma <la iliin <'derek 
J'ahıikalar lıombalanmıştır. Bir tayyn. meku>dir. · 'tiğim be~·~ınnıımed-:>ki temennilerimin, sizlere v d:ı eder \'e ı:aygı i1e Mpinlzi 
ı~mi7. ~i,.;,.;iin'._! dförnıemi~tiır. (i\I) nımuz:yle zihedil<'n biı· Vi~i. 2:; (A.A.) - Havaıı ajansı ::sil \'e temiz Tiirk ırkına ve onun her seliımlarım.~ 

Kalııı·~. :2:ı (A.A .. ) - Cal'şaıılıa ak- kö\'Cln ,;ok·ık muh·ırelıelerı· vnpılnnık- lı·ı ··. . . . ----.--,...,,000 

Bu münasebetle ·Kral 
Boris mühim bir nutuk 

• . .. . D . • b . ' . • ' . . t Cıll !\Ol . 
-:nını, pou uzernw rıtanya agn· om tntlır. SO\'\'et tavvarPlcı•i, Alman · ·· · .. . D • d k b t k 
bn tayyarelerinin yaptıkları akın (.':.\- lakviYe k.ll\'\'Ctleı .. ini !licltletle bom - Buradn rlo.nen şnyınyn gol.(' .mnrC' - enız en çı an u serve e yazı 
ll n·ıııd·1 gnrdakı' biııalnı·" 1· "bet'er ka,· b 1 . I l · ~al Peten, • ant \'e Bordo ,.uıkadla. '"' • , • " " . •• • , a amıs arc ır. .. · · d · 1·1 - · 
cledilnıi , . ., Yeni ~·aııgınlar cıknnlmı.. n· 1· .. 1 d ,., 0 ·t k 200 J·nn1,.011 rı uzerıne yenıden erpış ec ı e.1 ı • -

• J . . ır rn ge e ı an • "' • d ı .. .. k · · · ı ı f 'k l · d k }d ~ 
tın·0· _. ·k .· . . . ., . • ., l • 2 ııi.nıde liva~ı.' 2 Uıyy?1'e. k~ı·~ı koy. lı~~a~~-ınb~~~1;.~ ~~eh~ı:e· ~c:l:r~~ngi~ = t'j,'j bin çi t torı balığı tekrar ( enızc Ö ~ü ll 

ı ,n ş::ıı fakı ıngılız hm .ı knn d < nıa lıatal\·ası ımha edılmıstıı". . . . . . .• h . . . , 
1 

l l·J h f· . sögligecek 
Sofya, 25 (A.A.) - Sol:.ıı·aıı:ı· .1 ri ıımıımi kar·ıı·a:ıhının ııe -rettiği lıiı· u·- i · 1 .. 1 1 1 2:. tank 8 mek ta•:ıY\'lırunda 1dı. ?.Iareşalla te· İstanbul 25 (Hu.,uı<ı mu nbmnıız- · Runa ı:ebep, )U ı, arın mu a .ız,ısı 

ter11iğcle Jıilcİiı:ilcTI~inc göı·~ ~ çar~anü·ı k ıger t)ıh ?0 g~~l e .C f· 0 
' ' masta olan ş~hsiyetler, bu hususta den tAJefo~la) - Dün burada 80 bin irin belediyenin buz vermi.'mt>sidir. Bu meclisi 28 ilk tesriııde toplantıya rlıı • 

\'<'~ ed!lmi~tiı-. KL"al Boris, Jııı mliııa
.sebet!e !'.'iihim bir nutuk söyliyec[ K
tir. 

aksamı lnzı ağır bomb·ı ~ tav\·a~« ... ıeı'i a~ıyonl a rıp t e .1 mış ır. beyanatta buluıımamı~Jardır. c;ift t~rik balığı tutulnıu:tur. Bu ba- v'uzden balıkçılar iki gün balık tutm:ı-
Tı:;b!u,;g;,,:pt;ıki liman ;e ge~Ü~re-hü- 1 . ra\'C ~ g~~e ;.;;ı, yazıRına. ~öyle * Iıklardan 25 bin çifti. sal~.labilmi!) ve 1 ;,,ağn .karar vermi'ilerdir. 
cunı etmi. l"'rtlir. Orta büYüklükte bonı c e~~m e me·d e. ır. M Jk . hk' sı. Radyo gazdesinde:ı: 55 bin çifti tekrar denıze dokülınü!)tiir. 
ba tayyarelel'i Akdenizi~ ortasında ·ak k~~~k ~~e:;~~'.lne \?~~·a~~ıcını ~i~id .. B~r~lod.a öldürülen Al~n.n1 sukbay0ı ooo 
bir diiı;mıııı ticaret g~mi,;ine hücum et- ediror ve· bu mak·aclla taarrmm ıçın ıkıncı d?fa ~l~rşt~n:ı. dızı ece : 5 Ko" g kadınları ·1 P. ·ın kurslar açılacak ---000,---

Sulh için aracılık 
Tokyo, 25 (A.A.) - Hariciye ne

zaretinin g-azetesi olan Cnpan Tay. 
mis, japonyanın ~ulh için • racılık 
yapmasını bir kere daha ta\'sh·e et -

mi tir. Bütiin Rrit.mıya t:ın·arel~rl sa. ··aİkmı~tır. Fakat 23 gündür }fo~ko- ~ransız. ıehı1'.esının ı~a~l~rı, H!tl~- y 
lin•en ti ler~ne dönmu~ırıı:dir .. . t . kt d. p rııı emrıyle bır kaç gun ıcın geçıklı- • h b. 1 k ·1 . 1 1 ) k 

• ·•• · 'fi. uzeı.•:1e anrruz Clme e ~r. ~·og rilmi~tiı·: Sözünü geçiremfve:ı m:ıre- . Ankara, 25 (Huııusı ~u ,a :rimiz -ızici (kadını· hı gı~i rnr;; arı a~ac;~ ·: 
---000 :ıma. gore .l\Ioskovayı alamı) acagını sal Pet<~n kendi sahsını Öne atmak d~n telefonla) - :\la~rıf \ ek~ıleti bu bunların beşi gaırbı Anadoluda, sekızı 

mektedir. • 

lngiltere haric;ye nazı- _ın~dı anl~mıştır. ~IoskO\'a .:-;u~·.1 a.:ı istemiş v~ rehine olarak isgal saha- yıl memleketin muhtelıf yerlerınde Ye- 1 şarki ve dördü de orta Anadoluda nçı
·~uı~clc I!ıtıe.r ~l~ıanya~ıııa olduru· ~ıına gitmek arzusunda bt;lunmus _ niden köy kadınlarına mahsus 24 ge- lacaktır. 

rının beyanatı :u l~ır daı:be ınclırılecektu· ve bu <l:ır- tur. ' ...._-----000-----

- Baştarafı 1 inci sahifede - :eyı te~kı! e~~cek muharebe ecre - Paris, 25 (A.A.) - Adliye nazırı f j}jz menşeli manifatura esyası geldi 
~ıin ne vakit ve nerede darbe indire- an etmel~tedıı. Partelminin Pöti Parizyen gazetesi- ng , . . . . ". . _ 

---x---
Anıerika bahriye nazı-

cegini sorup dul'uyor. Bu hususta Kırım cıvarında: . nin Visi muhabirine y·:ıptığı bevana- İstanbul, 25 (lf us~ıf\ı muha!)lrınıız. pıyac;anın mil~ım ~m:. ~oşlugunu. dol. -
ize malümat vermeğe selahiyettar Lonclra, 2 .? (A.A.) Mo~kovıı ta gör~ Riyon ·mahkemesindeki ev. den telefonla) - 8~ nde~un lımamna <l:ırmuş.tur. Yıne ın~ılız menşclı mtl-

., 
rının bevanatı 

leğilim. Fakat hiikumel, efkar• ·~dyosuna. gore Alman.ların . Kırım ·ıık 1000 parça teskil etmektedir. gelen ingiliz menşe!ı ı:nanıfa~u~·a ~şya- hım mıktarda. manıfatura eşyası da 
k !ıv1mnda ılerleme faalıyellerı kırıl- -:\iuhakeme 1942 biclnv!.'tindP. baslı- sı, bayramda rıehrımıze getırılmı>ı v~ yoldadır. 

., 
- Baş tarafı 1. inci sayfada -

tın çok uzak yollardan geçec ~i iı:in ınıumi~·eııin teYcccühi.inü kazanma nış ır. . vacnktır. • . ' -ooo ----
kıifi derecede fa\'dalı olnmıyncağını, 'cin böyh• bir şey yapacak cleğildır. Moakova.ya hava hücumu: 

Atı n~.· <lenı·zı'nd!>n .-.ı·k.·ınJ."I ıı·mııııı )'•JILı iitlerin hainan~ lılr ;ıekilrle Sovyet- Loııclı"ı 2.- (A A ) 'I k Dilnyanın muhtelif semtlerinde bu 
,.., - "' " · 1 ·1 d ·' .". .· · - "' os ·ova 'unan 650 kı·şı· ş."hı·cı .0 ıfalı"t·Jc dı·nıe-ere hlicnnıund:ın sonra ngı tere, .. _, ~ 

ile yapılac:ık ·-e\'kiratın buz kıraııl:ır ·:ı yosıııı:ı gore bır Alman tayyare 'lec·>kt'. Mt hak . 1942 b h· 
marifetiyle açık bulundt~rulma,;ı temin )O\/etlere yarclım1a başlamıştır. ;rubu, clüıı ak:~am :\foskovr. üzerine ··ınd~a ı~. 1 

' :.men~ı f~ .a-
~dil~eğine rağm(•n Alman tayyareleri 1ı andn yapılan ııgiliz hareketi es- >!'. ~km yapmıştı!" Bunların ckseri~i ~clilec:gv?ı~~r~~ı~;:a~~ad~~~rın te ıım 
tarafından üıciz olunacağını ,.e ııimcn na,;ıncla zayiatımız l 00 den daha :ız. •ukumet merkezıne varmachn tay. Maznunlar · 1 ,;oııtesrinde lıir 
ıliferl~ sevkiyntta da bir çok zorluklar- !ır. Yakmcl:t İran la bir ittifak mua - .a:e karşı_ koyma bataryalar~!llll .te- kaleye ııakl:?tlileceklerdii· 
la knrsıl:ı,-ılacnğ'ını \'" lıiııaenaleyh ('Jl 1ecl<'"i imza <'dilecektir. İ:lgiltere ·ırıyle dagıtılmıştır. Evler uzerıne K b" t 

1 
d · 

«miıı yolun fraıı yolu olduı{uııu söyL•- nüttl'i'ikleı·i. Kafk:ıslıırılan garD çö- ·ast gele az miktarda bomba atıl - V~. ın2e5 o(AP aAn) ı: K b. t l 
miştir. Knok;;, hu ·'olun bt• .\·arar !ıiı üne kadar olun ·alı ayı kaplamıştır. nıştll". Az miktarda z:ıv:~ıL varsa da ışı, . · · - a ' 11 ~ op un-

. ) t 1 ı ı b' h' · k • . 1 • . t· 1 mı~tır. Parıste Alnı:ııı :ıskerı makam halt• "'<'Ürı·ın1esı' ı'<.·ı·ıı c·.·ılı .. ılılıirıııı lıı·l . r aşar :a wı· ~ın a wıı ır ne ır gı- s erı V(•''a ~111"< ,.. J"mmp·e o aıı 
" " k · 11·ç b'ı· 11 :.cı •1•• :s' 1 ,~l - 1 • ·' 1 

1 lari"le nıiizakerelerdeıı dönen dahi. (lirmi~tir. >i yı•ni ·m·vı'ılpı· \'ı• lı:np ııı:ı.lzem<'s. 1 ~ c l' 1 •1 H , .. 1 • , ını 1 J 

· kt 1 tı. ' ' . ' ' 1 
' mı:;;- 1ive nazırı ela knbinC' toplııııtı~ına i;;ı-\':ı~in~toıı, :,!:; (A.A.) - Allı:ıy ~elnıe · e< iı-. ı · t• k t • t' 

Knob, bir mecnıtınıla yıızdığ'ı lıir m:ı- • 'azıı· EılPıı, Yugoslavya \'e Spikerin hildfrıliğiııt' giir<> tWn ıra · c mış ıı·. 
kal.:cle uzak ı!oğ'ııyıı, pntlrııııı.\'a hazır Yuıı:ın:,;tnnıln g-ii,;terilı•n muka,··e - \Ioskova civarında 20 Alınan tayy:ı- 00 

B. Mussolini 
Venedik sarayında Dr. 

Klodyusu kabul etti 
Roma, 25 (A.A.) - Re~men lıildi

rildiğine giiı e B. l\I ııs~olini, V <>ne dik 
sarayında B~y Kloclyıısu kabul edı>
rek kendi:-ıi,·le uzun bir nıülf~katta 
lıu l ıı ıı m ıı ~lıı ı·. 

Cibutiue taarruz mu? fı'ır lıarııt fırcısı ıliye lıl\'Sif dnıi..tiı·. metten lı:ıhi~lc· ılemi:tfr ki: ·e]:;i cltisliı·lilıııij,~tiir. Kuznişefde ifşa edilen 
:.\!:ıkalt>cle ınih\".)r dl!Vl"tl 0 rinin simdi - .JlüttPfikll'r, Yugo,,l:t\'.\"a VP - --000 Iogilizler, haberin ihti-
lwıleflerinin Hindistan,.<' Sin"'ap.ur ol Yu~ıa~!~taııd.ıki. paı·lak mm·at'fı~kı - ,)(j() _;\}uscvinİn · f haber 
nıası miinıkiin buluııc!u<ruııu, Ameri _ yctı go~termcmı.ş ol ·alarclı. Hıtleı· vazıye 1 yat kaydile kars1lann1a-

"' } h f - Baş tarafı 1. inci sayfada - - -kan doıuııımıı,;ına men;;up gemilerin atı a t:ı evvel Rusyaya kar;5ı hare- Boynfs Ayres, 25 (A.A.) Uııc~·- • 
1
. } 

simdi devriye gezeıek g61'iinec:rk her kere ge~ecek~i v<:> miis:ıicl havalhr,;a bel Pres a.iaıı,;ına göre 560 .ralıudi, :.\lolotof tarafından lıildi·rihııi:tir. Slnl tavsıye e( ıyor ar 
ııı'hrer gemisini hatırm:ık iriıı <•miı· :ıl- harp edecektı. A.rjantiıı ve Brezilnt arası:ıcla dob,;- .llıılotof K11 .:ııi.~cftı•: Londra, 25 (A.A.) _Fransız so-
dığıııı kaydetnPkh•dir. · Edeıı, Fı:ın.;:ıcla ve i~gal altı:ıclaki maktadıı. :\Junlaz;ım pasaportları c;l Kuzııi~~f. 2i> (A.A.) - l'n:ı}tPıl malisi umumı valh;i tarafından bil -

!lir fu.çı·i11: \'erlenlP .\'apıl:ın toptan idamlardan ınadığı iein bunları Bı·c~ih·a hüku - Pı·es Ajnıısı lıilcliriyor: dirildiğine göre İngiliz ..;onıalisinden 
Vn~inglon, 2ii (A.A.) - Ayan mrc 

1ıa~sN!erek, bunların iıılik:ımı alına- ;neti kaliul etmemektedir.' Aı·jantiıı Bir kı,;ım Sov~·pt hiikiinıd cl:ıiı-lerı- h:ıreket eden aOO kisiıleıı mürekkep 

Emir Abdullah 
Bağdadda tezahüratla 

karşılanacak 
n:ı)t,dııd, 2.5 (A.A.) - }fnvera'yi Ür 

diiıı Emiri Ahıhıll:ı·h. lıugün llağdad:ı 
gelecektir. Enıiri lilyikiyle kar;?ılamak 
için bliyil-k hJlzırlıklnr yapılmııkt:ıdır. 

Bulgarların ltalyaya 
kar~ı dostlukları 

Sofra. 25 (A.A.) ...., Stefnni Ajansı 
bildiriyor: , 

1ta!y:ıya kar:ıı do<;tluk gö;:termek ~r 
zusiyle hareket eden Bulgrnr hükumeti, 
ltalyadıın Ilulgaristana :rno italy:ııı .r·ı 
ı-alı,;ı göncl<'rilme;;ini istemiştir. Ru va
r:ılılar, Bul·garistnnda p~r:ısız olarak 
t 0 ıi:ıvi <'clilec klcrdir. 

li~i :ız:ı~ındaıı Kipn·. su lı<'\'ılnatla :ltl- cagını beyan etmi,tir. ~azeieleı·i de liizumsuz :ıekilılı• ınPr- ııiıı ve korıLploı;ıat_iı{iıı ~ski i:-:mi Sıt· iki hafif Uögoleii ktİ\•vet, Cibutiııin 
Junmuştur: · · Dalga halindeki yardım: ham~tlp lnıııbrı Ariaııtiııe knlrnl et- m:ıra olan Kuzııııwl :)<'hrııın ıı:ııdi. Yol ;ıo kilomei.r<' simnl batısııı<la lıultı- N l • ll 

- .Japonya~a her hangi lıir k:ıyn:ık Lo:ıcl~-:ı. 25 (A.A.) - lJc-_;li :.\Jeyl meııwk ta\',;ivesiııclc !ııılıııınıaktadll"- ga li7~ri_ııılek.i lıu kal:·'°' yeııi bir ha .. ·:ı~ ııa:ı Dahut:ıyı ~aptetmi~iir. orveç ( enuryo arı 
tan harp malzemtı . .;i gelm<:',;iııo mani ol· gazetr;~ı. Hu ·yaya yapıl:ın dalga ha- luı·. · wrmı~tır. Bır kaG gun c\'\'d ~ıııcak a- Bu habt!ri, kaydı ·i hliyatl::ı telakki Loııdra, 2:J (A.A.) - Non·eç tel -
m:ık icin ju.ı.ıon~·aııın Amerika tarafın- lınclekı yardım :<P\'kiyatıııclan bah - «ıl.ıııların ve kızakla.rın gec:tiğ-i ııokak- etmek rnzımdır. Çiinkü Jıit- kaG haf- graf Ajansına gör . cenubi Norveçte 
dan aı)Iıı"kaya alınma~ı liızımılır. ,;ederek diyoı· ki: i'iliyeıı genıi, 1 Y"lk:!nli. 1 bliyiik yol l:~rclıı :·e yollan!~. ~ımcli liik,; otonıo . b evvel de hududcl:.ı muharebeler ıl<>miı-yollıırıııı muhafaza için çalı~an-

Japonyaya karşı albay Kııoks ta•·a· Avnıpnnııı g~~·lıında bir rerıhe <la- cu, 2 mavunaya isabetleı· ka.vclntmi15 - Lıller ı~leı!1ektedır. Iüı~ıfr·wrt0 pek ~o!: vuku bulduğundan hah,;cclilmi::ı. ııon- ]ar, Almanlar tarafından rehin ilfın 
fınclan yapılan beyanatı ta;;\'ip NF~·o- h·ı açn:amızııı lıızııml~ ileri sürülü - lerdiı·. 2 ia~e gemisi ile lıir lıii_riik yol- nıoclcı:.n bın:ı vardır. Doğrı11laıı rlo~~ru- radan bu haberin asılsız olduğu mey edilmistir. Demiryolu üzerinde her han 
rum. japonlarm Ru ·gemilerine bir lıü yor. Eger lıu c~plıPyı açar;;ak Rus - cu gemisi, bi~· 11akliye Ye lıir mayin ';a muda_'.aa ile :ı!Ukaclar buiunmırıın dana çıkmı::ıtıı·. gi hir İJozukluğu bu muh:ıfızlaır hayat-
cum yaparak onlar~ n~·ar voı-nıeleri- yaya nalga ha~ıııd.· ~·ardım >1c\·kiya- gemi~i, muhtemel ol11nık batırılmış ~ Sovyet ~·uk;;ek mı:-murlıwı bu biııalara 

8
. t k • ıarı ile öcliyeceklerdir. 

nin önüne geçmelidır. . tı yapamıyaeagız. F:ınaen:ıleyh han- tıı·. yerleşmı~lerclir. Kuzni~ef~ gelnıi~ 0 _ l T e zıp ---s----
.Tapoıı/r11111 N'tıtlıı: gj:,ini yapmamız dah·ı dognı \"(> mu- Donanma tar.varcl.ri tarafıııclan !l lan So\'yet ricalinin j,;imleri bilrliril - Çunking, 25 (A.A.) - Sov:v<>Uerin Çckv. ada bir ta:vin 
Tokyo, 25 (A.A.) - Dom 'İ Ajan,.,ı \'afıktır. gt•mi muhakkak olarak bııtınlmıştır. ınenıi.~lir. Fakat ;. Iololofun Ye harici- lıüyük elçisi, Soyyellcr hükumetinin 1 

bildiriyor: I;ıte bunu te:l.ıit edcı ek karar al_ İngiliz hava kunetl~riniu batırdık- ,.,, halk konıi.-erinin muavinlüti \'içiııs Çin hükumetine artık harp malze -
Japon genişleme plıinl:ırının tatlı: _ mak ic:ılıediyor. Rusya, elfı.ı nıuk:ı - lm·ı gemi miktarı, bu rakamlara dahil ki ile Lozo\'skiııin Kuzni~efte olclukbn mesi \'erm2k iktidarında olmadığına 

kine başlanıldığı takdirde Anı.ı·ik:ıııill \'emet etmektedir. Du vaziyet d:,hi - d ğilcl'.ıı·: Halbuki Almanl:ır lıırnfıncluıı ınalumdul'. dair haberleri ü>kzip etmi~, yalnız 
müdahalede bulunacağı htıkkııııla A- !inde Ru~yaya yardıma devam etmek lngiliz gemi zayi:ıtı hakkında ııeşredi Amn·ikan. İngiliz, Türk, j:ıpon, Çin, lı:u·p .~ebehiyle Çine verilecek harp 
merika bahriy nazırı :ılba~· Knoks la- vcriJHk bir hareket olur. !rıı rakam.laı· o kadar h:ıyaliclir ki, hun- lran, Afgan, Polonya, Bulgar, Jsyeç, m:ılzenıe:sinin p:.>k talıil ol:ır:ık :ızaL 
rafındun yapılan beyanat. i.ı i hııb0 1· a- ooo ıara kenılıleri ele inanmamaktatlırl:u·. Norveç, Çıokoslovakya, Yugo,;la\"ya ve <lığını IJildirmi~tir. 
lan j:ıpoıı ~uıhfilleı:inde. (:ıkl_a .s~ğın:,z t\kdenizde ,·· ~9·1.1 ::.en~"i :ıltı :~rıııd:ı Aln~ı~ııhrn Yuııa•ı c.liplon;atik hl'y.eilcri Kuzni•~fe 
lJC\·anat) clıye tarıf cdılnwktcıl,r. goı e yekunu ·l.6!J-l,l,,O tona balıg 01:111 yerle.~mı:;;l<>ı-clır. 

·Knokfl tara?ıııdıın çok ciddi gö;; · - Baş tarafı 1. inci sayfada - 88 gemi lıatınlmı,,tır. Uu clem·~ktir Jd, fl:ıy .\lolotof, Kuzııişefc gelir gi:'l _ 
IngiJterc- ~leksika siyasi 

n1ünasebatı lı>ril n vaziyet, Amerikanın japonva- Dün lıir İngiliz d 0 nizaltı,;ı, Akdeniz batırılan 88 ın·miniıı vasati tonajı, dün nwz, kordiplomatik reisi Iran Lıüyiik 
ya k;.r,;ı hareketinden cloğmakt:ıdıı·. ti~ mii~ellah biı· italyan tic:ıı·et gemi.,i- y:ıda ııayı:ı ancak altıyı bulan ga,ı·t>t eki:-ıi ~folımet Saidi ve bundan sonra Londı·a, 25 (A.A.) - İngiltere -
Şu da ileri ı1lirülnı"kteılir ki. AmPri!.;'.ı 111 torp:ılemi~ ve muhtemel olarak 'nı- y~ik:;e.k tonda 88 gemi batı,rılmı>ıtır. da ingi!Lere ve birleşik Amerika biiyük Mebika arasında siyasi milıııısehat 
erkanınclan birinin bu :ekilıl<>ki IJs~- lırmı,;tır. $ınıclıye kadar Almanların batırdıkl:ı- <>lçikıriııi k:ıbul etmiştir. yeniden teessii8 <>lmiş ve iki taraf ela 
ııatı, iki memleket nıüna;;eb-tleri :l'iıı iki ·1 11lıl: Zfl!Jİrıf: rıııı idcli:ı ettikleri müttefik g<'mi~i to . lfiillıiş muhıırrbrlrı·: c•lc;il('r cayin eylemiştir. 
nıüzaki.!relcrl kolnyl:ıştw:ıc:ık yeı·clc . L?n.dı·ı~. _2:; (A.A.) - Amirallık rJ.ı. n:ı.iı i~e 14,201:~28 ~ondur. lngilizl.?ı-, Lonılra, 25 (A.A.) - Alman g:ıy- T b k } · d 
zorln..,tınr. Şimdiki vnziP•t le Aını:.>ri- ır'!~ı. ıngıl!z. <leııizaltılan ile cloııannıa tem mm:. ~oıııı ıt.ıba.r~yle yedi milyıııı ı-et i, Moskova, Kırım v~ Ro-ıtof olmak O ru r CCp 1CS1n C 
kanın kuıııı,z bir tanr t,1kmdıfrırı ~ii-- tayy;ırelerının ağıı. lo,; Ye eYlul a.vl.ı- fona balıı.r olan ıngılız Y2 müttefik •e- üzere ii<:: istikamette cle\·am ediy:ıı-. Kahire, 25 (A.A.) - Tebıiğ: 
ll'rınekteılir. Söyle ki. Anıeı·ika lıir rııııla Akclenizrle bnt·ırılıkları düşman mi,.;i k:ıyıbını bildirmislerrli. Demek o- :\li•rkez ceph~.i meydan muhareb~siıı- Tobruk müdafaa rl'vreı;inin lıah kı:: 
y::ıııd:ın japon.rn ile miiz:,kerelere el• - gemilerine ılair. u malümatı ne~retmi'i luyor ki, Alman iddiaları takriben ele :\[oj:ıisk Ye ~Iolay:ıı-oslm·.c~k bölge- mında biı devriyeıniz, bir düşman 
vanı edorkeıı dig~r taraftan ela Çııııg- • tir: yiizcle yüz nıiihalegalıclır. leı·inıle şiddetli çm·pııınıalaı• olmakt.ı devriy.n,;;iy]{' kar15ılaşmış ve sayı fııiki-
Kiııg hüklımetiııa \·ardımıııt artırnı:ıl<- Batırılan 1lli m:ın gemisi, \'asa ti cıla Botıı ılrııı .. ııııuikaıı acmi.~i: ve bu bölgelerde Ru~lar, şidd2tli :_ıi,r yetine rağmen düşmıına hiicum .etn:ıiR-
t:ı \'.e jap.10 alaeaklarıııı bloke clm 'K· rak günde bir tıınedir. Denizaltıları la- Ne\'.\'Ork, 25 (A.A.) - Uııaybl rı1uka\'emet göstererek cliişmana agıı• tir. Dlişman devriyesi kaçmıştır. Ölü 

Loııclra, 23 (A.A.) - Ilurııy:ı g<'kll 
haberlere göre Çeko~lo\'akya komite -
sine Boheınya ve ı Ioravya umumi vali
-ıi Haydenin bir emriyle nazi parti i 
mensuplarından Haleş tayin .~dilmiştir. 
Kendisi ('ek tı.ılıily-etiııtleıll.r. 

ANADO.LU 
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Sahibi ve Başmuharriri 

HA YD A. R RO ŞTO OK TEM 
-::-

Umumi Neşdyat Madtırtı 
HAMDI NOZHET ÇA.NÇAll 

,___.::-

Ab Yıllıtı 1400 Kr. one : a A:rıı1. soo 
Yabancı memleketlere 21 in 

-::---I<' ve İngiltere, Çin blokuna uymal~ta, r:ıfıııd:ın 38 gPnıi, muhakkak, 28 g'.!nıi Pres Ajansı bildiriyor: ka~ı ıplar vel'l:lirmektediı·. Kal ininde \'e ~·aralı ol:ırak zayiatımız 4 kişidi;r. 
japonyayn kar,;ı rloslça olmı.rnn bir :-i· de muhlem<'I olarak lı:ılırılmıştıı·. 12 Buradaki ııiyasi mahfiller Tiı~il bizzaL ş2hrin ı-;okaklurıncla göğüs gö - Ilalfava w Sidi Omıır :ırasında mo. ldarehaueı ikinci Beyler Sokak 
ya.ı•t takip e~ kmektt•dir. Ayni ~iya~i gemiye de isalıetlcır ka~·declilmi:$til'. Amerikan gemisinin kay?ınıı o karhr ğii,;e kanlı muharebeler de\'am ediyor. türlü ku~vetlerimiz faaliyet göstermiş 

GONDELIK T AKVIM 
kaynaklar, pa. ifikte ·u~hıııı muhııfaza- Ağustos uyında_ deııızaltılar 5 iaşe eh~mmiyct Yeı·ınemektedıl'. Gemi, m.ı- Kırım bölg«:,;incle hava kuvvetlN'ind:n ]erdir. Bir motörHI kolu, 5 Alman fili· 

sı hw;usıın<la kanır v0 rmenin şimdi ,\. gemisi, bir ~ilep, bır yüzen dok, bir lıu- nada bayrı~ğı altıııdıı seyahat t>tmı~kLP müzah:ııet gören Alm:ııı birliklerinin kerini esir alnrnıtır. Diln Tobruk ini.'! 
merikanrn elinde bulunduğunu bild:1i- yük yolcu ıemi i, bir petrol gemiiıi, bir Ye bir ingiliz ticaret gemisi kHfilesi çok büyük tazyiki karşıi!ınCla Rusl;,r meydanı ve- limanı, diiıımanın şiddetli 
~·arlar. yardımcı vemi Ye bir kruvazöre isabet içinde bulunmakta idi. al'flzi terk etmek m"cburiyetinde kal - top ateşi altında kalmışlı;r. Hasar faz. EVKAT 

\' a iııgwn. 25 ( A. A.) - A lb:ıy in· temin .etmi~lercliı·. Tay_rnrelerimiz 1 Londr:ı, 25 (A.A.) - Am€ll·ikadan mı~lardır. :\fare.şal Eudiyeni kıtnb ·ı, l::ı insanca zayiat azd!lr. 
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Knoks bir bevanatında mihver kıtala- de 9 gemiyi muhakkak ,.~ 11 gem·yi ıılınmış olan destroyerlerden Bol Vor- adeclce dııha az olmasına rağnıeıı DJ- Ham İpek fiati Sabah .· 8
6
·,
2
°
3
• Akşam 

1
8
7
·,
1
D
6
· 

rının doğu Afrika.-ı ve Atl:ıntik için muhtemel olarak batırmı~lardır. ten Atlantikt.~ batmıştır. Bu dzstroyeı' neç hnvza!4ıııa dağını yapılan Almaıı 
bii:J,ük bir tchrlid olduğunu ve mihver Eyliıl :ıyıncla denizaltılarımız a hu- ele gönüllü olarak çalış:ın H:ılter adın- h:ıml~sinü dayanmaktadır. Maamafih İstanbul, 25 (Husu~i muhabirimiz- Öile :11,58 Yauı 18,4~ 
listesinde bundan sonra Hindistan ve yük yolcu gemisiyle 3 gar gemisi, lıir da bir Amerikan vatandaşı bulunmak· burada durum, vahim oTmakta berde· den t-0lefonla) - Burada ham ipeğin ikindi ;14,SS ı ... k 4.4~ 
Singapurun bulunduğunu söylemi~tir. yardımcı gemi, biı· şilep, 1 mazotla tn idi. vamdır. kilosu 48 liraya ç'ıkmıştır. ı~;;:...-;:ı.~ ... .:::::::.•...;•~ 


