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Anadolu Ma~~a-~aında Bası lmıştır. 

Abone: S4 ndik U, 6 Aylık 8. 
Yabancı :\Iemlekelleı·e27 liradır 

l\1 illi Şef imiz 

31 1NCI YIL 

No. 8712 

Ankara, 23 ( Husuaj muhabirimiz
den: Telefonla ) - Bugün at yarıtla 
rına devam edilmiştir. Cumhurreiai
miz, Milli Şefimiz ismet İnönü, ikin
ci koıu baılarken 19 Mayıs stadyu -
munu şereflendirmit ve fel"ef tribü
nünden koıul arı tak ip etmişlerdir. Günü ııeçmi~ nü:üıalar 25 k-u-ru-şt_uı_· Her-gün sabahları «İzmir» de çıkar siyasi gazetedir. 

----~~~.;._~~~~~~~~........:.;._~~~~--.:~~.:,._.;._.;,,.;.:,:.:.:.:..:,.__~~::...-~--=;_.._,,<--~~~~~~~--!~~~~~~~~~~~~~~-! 

Libya harekatında kara 

Sovyetlere göre 
Almanlar az toprak 

kazandılar 

orduaiyle işbirliğ i yapan lngil iz hava 

ı r 
_ .... ô:ol.?. -'~ ·~~ 

Bardiya 

-~ l_I_n_g-il-te_r_e_I 

kuvvetleri 

Almanlara göre 

Memleketimize 
un gönderecek 
70 bin ton unda n bas-.• 

ka arpa da v e recek 

Kahire, 23 (A.A.) - lngiliz tica
ri korporasyon1arı Türkiye mümessi
li Lord Karlayl, burada beyanatta 
bulunarak, lngilterenin, Türkiyeye 
70,000 ton, yani tekliften 20,000 ton 
fazla buğday unu vereceğini bildir -
mittir. istenilen arpa meselesi de na
zarı dikkate alınacaktır. 

Lord Karlayl , ticari korporasyon
ların orta fark mümessili Lord Ol i
ver Litterton ile görüımüıtür. Lord 

-
• 

) ' enİ nlUVaf f akıyetler Oliver Litterton, İngilterenin, Türki- lngilterenin Akd.,niz donanmasına men ıup bir zırhlının topları 

1 •ı• 1 yenin bütün ihtiyaçlarını karıılıya. Tanca, 23 .. < A. lng iliz Akde niz filosu rıiz kuvvetleri de 
ngı iz er tara• elde edildi cak vaziyette bulunduğunu söyle- A.) - Cebelutta - Akdeniz filosuna yar 

rıktan gelen haber - dım edecektir. 

klŞTAN EVVEL OMITSIZ BiR fından işgal FiNLANDiYA CEPHESiNDE miıtir. B" t k . ~e::ereö;~i~aıy~::~~Libya hareka- ~~{~~~!~A~iiı-
Evzl TAHRiP EDiL 1 

ır e zıp habervermeleriüze- • Londra,23 (A-
GAYRET GOSTERIYORLAR edildi 1300 M D Helsinki, 23 (A.A.) - F'n haborlcr rine Alman denizaltı tında vazıfe A) - Ofi ajansının 

, .. llfoskovn, 23 (A.A.) _ Dün gece- Berlin, 23 (A.A.)_ - Alma~ ordu- bürosu bildiriyor: (arın ın batırd ıkları Nevyorktan bildirdi 
• ı Sovyet tebliği: l • d ı!arı b~şkunınndaıılıgının resmı tebli- Js,•eç basıııı ve başka memleketler Arc .~~yal tayyar~ aldı ğine göre Lil Soma -

:Muharebeler, bütün cepheler bo - Libya muharebe erı a- gı: deki bıızı gnzeteleır, Fin ve Birlesik A.- gemısı ıle haaara ug- la,r adındaki Fran· 
tunca şiddeUe de\•am etm iştir. Klin, ha ;3 gün sürecek Doğu cephesinde yeni taarruz mu _ merika hükumeti.eri arasınd:l bi~ s;v- rattıkları Malaya aız yük gemisi Afri-
volokolonsk Tula ve Don nehri ii _ rnffakıyetlerı elde edilmiştir. ,.,,t Birliği _ Finlandirn ınütarek ,· urhlııından mahrum J'..T h / kadan Nevyorka gi-
ze · ' .. 1. ng.iltc.-e ci\'arı.nd.a. ki sularda orta ha.kkında harekeller \,·apılmakta olcleus~ k_alan. Akden. iz .lng.i- ner ne pa asına O UT-derken lncilizler ta-,,_ rınde Rostofda bilhassa şiddetli ı f ı d L b f d k 1 
"•Uharebeler olmuştıq, Düşman 5 buyükl~kt~ 2 gemı dun gece_ bomba • ğuna dair haberler yaymışl:ırdır. Bu ız ' ~su, f"'! ı ı . Sa olsun işbirliği ra ın an ya a an • 
~YYare kaybetmiştir. Bizim kayıbı- larla cıddı suret~. ~n~ar.'.I ugı-atılmış- haberJe.rin hiç bir e'ası olmadığı sa- y~dakı harekatta .va mııtır. Gemi, o aıra-
"ııı 2 tay"aredir. tı r . Bunlardan bırısının batmış olma- liihivelli k::ıyııaklardan bildirilmekte. zıfe almııtır. Vazıfe yapacak da lngiliz bayraiı 

'! ' - Devamı 4 ncü SAhifede - dı'ı· • · · 1 ne pahasına olursa çekmitti. Maamafih ı .. " Oskova, 23 (A.A.) - Bu sabnh- · ı k ı b. lb h b h ·· " d • • 

t;!!,r.~~t\FEi~~~;;·:~:..<::.":,~::: Yenice vapurun un kap- :,~::·~·:'.;~:~:;::.'. M;:: 
0:;;:~;:-:i'.''ır. 

llirıİerce ceaed ve tank: f. ı 1 b ld ~ ~ U U ~ U U \S' iii2J 
aJl<uibişef, 23 (A.A.) - Cepheden an arı stan ll a 
tına n son haberlere güre l\Ioskova- iL V t d d •f 
~~t~~rş~:;~. gs~~ c~~~s~;ş~ıa~ayr~~ - -- a an aş 1 n a vazı e-
~~:~ü~~zf~~f:r;~eııı~~::;ğna t::ıau~~;~ Torpillenme hadisesini bütün 81•01

• yapması Ja"" zı~ıdır 
t k olamnmı~ ve Almanlara -az top- f •ı • • &&J 
da~ kazandırmı~tır. Tas ::ıjansı ~örle ta Si atıyle anlatıyorlar 
ı~or : 

1 lltoskova uzaklarında çetin ve kan _ İstanbul, 23 (Hususi muh.abirimi~- niz~r, bu sabah bir kamyonla Edirne 
~ mu harebeler devam etmektedir. . den: Tel•fonla) - KaracLenızde bır yolıyle Bulgaristandan şehrimize ır~l- Bı"zı"m de kanun harı"cı"nde bı"r ta-
l loskov-:ı etrafındaki tarlalar ve rol- General Kanıngam . denizaltı tarafından batırılan Yenicı? diler. 
ar binlerce Alman cesedi ve tahrip Kahire, 23 (A.A.) - Resmen bıl- vapurunun birinci kaptanı Maksud Geminin süvarisiMahut kaptan ha- kım mu•• kellefı"yetlerı"m"ız bulun-'dı'J d" ·ıd· - · ·· lngıliz kıtaları Ka - Ş ı 'k' · k • l H Jl h D ' ' ' d en tan k ve zı rhlı arabalarla dolu- ırı ıgıne gore • . aşmaz a ı ıııcı ap an ayru a e- - Devamı 4 ncü Sahifede _ 

,,u r. Düsman t-ınk 'tibarivle aded puzzo ka lesinden sonra Bardıyayı ış- - - - - ------ - ----------- --....:....:....::..::..:.=.::.:::_..:_ 
-~t.. , • • 

1 

- • • • d' L. b k d "" t ı b' Unlüğüne malik bulunmakla bera- ga etmış er ır. . •• 1 UNunu unu mama ıyız t:k Alman lar, delik açmağa muvaf . . ~aöhire, ~3 (A.Ad.) kbHınd k~t.~la;~ ıg musa a a arı t:: 
olamıyorlar. S ıdı merı zapte ere ~ mev. ıın Hadiseler karşısında, ferdi vazife nin emrettiği bir takım vazifeler 

~0•tof sokaklarında : kilometre şimalin e geçmışlerdır. _ __ ve mesuliyetlerimizi de düşünmeğe vardır, sanıyoruz. 
s hfoskova 23 (A.A.) - Krasnaya BEYANAT: L.b d . G.. 

1
mecburuz. Hükumet merkezinden, vi- Bu, neye benzer bilir misi • 

;;ezda ga;ete,i, Alınanların Rostof Kahire, 23 (A.A.) - . ı ya .a ı - ozteoe bı"rı"ncı" devre şamp"ıyonu · layetlerden, belediyelerden, şu ve bu niz? 
di~d~f~a h'3tlarına girdiklerini bil - ı-:rli~.en lngiliz k_u~v~tl~r~ ne~dınde- ' idarelerden her gün, şahsi ve umumi Bir vatandaş, her hangi bir evde 

lııı.,t ı r. Muharebeler, şimdi şehrin kı Royter muhabırı bıldırıyor . fd At D • 3 
3 

menfaatler dolayısiyle bir çok şey- oturuyor. Bu evin, musakkafat vergi-
~D .. ,,.amı 4 üncü aahifede - - Devamı 4 Üncü aahifedP - o u, eş - emırsoor - . lcr bekler, bir çok şeyler isteriz. V:ı- Si vardır, tanzifat ve tenvirat rüsu -

tandaşlık, bize bu hakkı vermiştir. mu v-ardır ve vatandaş, çıkarır, o pa-

berabere kaldılar EI~:tte istiyeceğiz, elbette bekliye- rayı v~rir .. Fakat hükumet veya şe-
cegız. hır muesscsesı kapıya gelerek; 

Dün Alsancak sahasında birinci tığı lıir hücum neticesinde Cem:ı'iıı Fakat buna mukabil, kanuni ve - Ey vatandaş!. .. Bak, avlu bom 
devre lig müsabakalarına devam edil- sahsi gayretiyle bir gol kazandı. ımecburi mükellefiyetler haricinde boş .duruyor .. Şurada bir ağaç, bir 
di. Hava soğuktu. Sahada seyircil".•r' At.~ş müdafaası, Demirsporun in _ı~atandaşııı el a kendi .terbiyesini~, çiçek r~tişti~ .. Para.~ da var., ak lın da 
çok azdı. k'şaf eden mukabil hücumlarını kesi - kendı mantık ı nın, kenclı aklı selım ı - \"ar. Ev.;.nın ıçını ş~y!e tanzım et ki, 
: İlk maç, Ateşspor • Demirspor ta- yor, muhacimleri uzun paslarla besil- daha guzel: daha ıyı olsun .. Sen de 
kımları arasında yapıldı . Oyunu Ferid yor, fakat muh:ıcimler rakip nıüdafa- Japonga Amerika harbı' rnhal edersın, çocukların da .. Şurası-
Sim,aroğlu çok güzel idare elti. asını kıvı.-makla vakit geçirdiklerin - • na öyle bır şey yap ki, evin daha sağ-

ı 
Birinci devri·: den gol vazıyeti yaratmak imkanını lam olsun, 
Devrenin ?n ><ekizinci dakikası 0 _ hazırlıyamıyorlard ı. nasıı dog"abı'lı'r? .. Dem~z. Çünkü, kendinde o h~kk_ı 

yuncuları · musavatı bozmak için sar- Otuz dördüncü dakikada Orhan ı:-ü- • ır.orm.ez. Seııı, kendi aklın, kendı hur 
fettikleri gayretle g 4 çti. Bu meyanda zel bir vuruşla topu Ateş kalesinin ağ- rıyetııı \'e kendi şuurunla baş b-aşa 
Demi'!"spor rüzgar aleyhınde oynam;ık !arına taktı ve Demirsporun beraber- B l ft • .. .. , e - bırakmı~tır. 
la beraber oyuncular topu ezmiyorlar ilik golünü kaydetti. Devre 1 - 1 bcırn- U la a yenı goruşın işte, kendi evin için nıe\'zuubah~ 
•eri hııvalelerle. ?irbirluine pas vnrj'. bere bitti. lere d e van1 edilecek ~lan bu hal, ~üyük bir nilev; . ol~n 
yorlardı ve bu ıtıbarla futbol bakımın //.:iııci ıleı•ıe: 'atan meselesıııde de akla gelır. 
dan Ateşe naz3ran Demi""porlular Demirspor rüzgiırla beraber oynu- Durup dururken, bir şayiaya inn-

•daha güzel, daha seri bır oyun çıkarı- vor. Fakat bu devrenin ilk dnkikaların - Devamı 2 nci Sahifede -
\or!ardı'. . . . . ela At~şin enerji ile inkişaf eden akın- r-------------, 
1 

On ıkıncı dakıkııda Demırsporun !arın ı müşkülatl a du.-duruyordu. Nite
orta muhncimi N.0 cm;, Ateş kal~cisiy- kim 12 inci dakikada Demirspor kale
le kar~ı karşıya kald ığı ha lde to;ıu cisınin hntalı bi r çıkışından islifad~ 

lkepçelecli ve bu su~·etle muhakkak 1ıi r -Devamı 2 nci Sabifed-
sayı kaçırdı. 

Yedi dakika sonra A~ş. •ağdan yap 

Bir n1esele daha! 

il. l{· 
ıtler ve Maretal Petenin geçen ki mülakatlarına aid bir resim 

~lnıanya. Fran- Hür Fransızların Sırbıstanda-
1 a;>AR E.Tl.tR 

Rahio Volf tev
kif edildi 

sa sulbü eörü
şülüyor 

~tansız üsleri ve donan

ması Almanyaya 

verilecek mi? 
~k~eV,·ork, 23 (A.A.) - Standard 
•ııı i~res ırazete~i. Mareşal Peten ve 
lııa11 ~ I Darl11nın, P ontonegr-0da A 1 -
ling{a b~şveki l muavini Mareşa l Gö
~lıı 6.,.. gör~ecekl erin i yazıyor. Ga • 

' •etenin, Fransız istiklalinin son 
.., Devamı 4 nc:U Sahifede -

mühim bir 
kazancı 

Kömür meselesi 
Dahili muharebeler 

devam ediyor 

Kömüre, alakadarlar çare arıyor -
lar. Bunu takdil' ederiz. Çünkü, hal
kın kıı mevsiminde kömür ııkıntıaı 

Bdgrad, 23 (A.A.) - Obnova gn- çekmesine karıı lakayd kalınamaz. 
zetes i Y3Zıyor: Fakat o vakte kadar da kömür aalıf-
Doğu Sırhi~ta ndaki muharebel~rde !arı kontrolünü aıklaıtırmak lazım -

.Gl. Odit hür Fransızlara Btau lga r h udt u ch.ı u1"zeri;ıctl~ki 2k3o9muk·nis~!e r dırs. t 
1 

k" d 
mamen emız enmış ı r. omu - a ı an ômürün yarısı toz ur, top 

iltihak etti ni~t ~ld ü•·ülmüş, 70 komüni•t te <'~ iı · raktır. Makıad, hiç ıüpheıi:z bu su-
.. edılmıştır. retle fiati yükseltmektir. Fakir Japon imparatoru 

Londra, 23 (A.A.) - Hur Fransız- Muntazam har p k ı taları, iki ölü ,·e halk da kilo ile aldığı kömüre, muay- \'nşington. 23 (A.A.) - Nanıura 
!ar umumi ka;a.-g~h ı bildiriyor : , 5 yaralı :'ermişle~di r. . yen fiatıen hem~n hemen iki misil ve ~~ırusu. b\'gün üç '3at J\.n!erika 

G1lneral Odıt, Dogol kuvvetle ı ı ne .!- 1500 tufek, mtitea ddıd vagon ve 'fazla para vermıt olmaktadır. Bele- 1harı cıye nazırı Kord~l Hulle gurüşmGş 
tihak etmişti r. G€n1!rnl Odit, rnütare- çoğu yiyecek olm:ık üzere bir çok eşya diyemizden l'İca ediyoruz; bilhaua !erdi r. 
keden sonra F ransa hava kuvvetleri ele geçirilm işt i r. Bu komün 'stleri, e- bütçoai dar aileleri daha iyi dUtüne· G1llecek hafta reni görüşmeler yapı 
kurmay başkanlığına tayin olunmuş- hi!mmi~·etıi komUıı ist çete reisler i ida-

1
1im. lacaktır. japonlar, mUzakereler hak • 

-Dnamı 3 Uncli aahifed- - Devamı 4 llnc:U ıahlfede - ** -Devamı 3 Uncü ıahifede-

Amerika hükumeti, /tal 
yayı şiddetle pro

testo etti 
Vatington, 2 3 (A.A. ) - Ameri

kan tebaasından Romadaki bat ra -
hip Volf tevkif edildiğ i için Ameri
kan büyük elçi•i ltalya hükumetine 
•alı günü t iddetli bir protesto nota
sı vermittir. Roma mahfilleri, yaban 
cı bir hükumete malumat vermek 
uçundan rahip Volfun mevkuf ol. 
duğunu bildirmektedirler. Fakat 
notaya henUz cevap verilmemittir • 



Sahife 2 (ANADOLU) 24 İkinc:iteşrin 1941 Pazartesi 

l,_F I_K_R_A _I 
Ankara Olmak 

(Şehi'r ve Memleket Haberleri) 

Meçhul Ankara- lhtikardan haklarında 
Lig Müsabakaları da değil, takibat yapılanlar _A.k ... ;_b~~~,":.~:;:~·h . .;y~· 

- Baıtarafı 1 inci aahifede - m, .re"
111! v ı~ıııedı. .. Bu merıııga K. :'· Sofvadadır Çancılar çar~ısında 17 ııumar.ılı \"Cye sevk olunmU!5İlll " . ~::i:·ind~~=~~sidı~ı!~~n~:~~ri!~ht~: 

·d ·ıı Atesliler, ikinci Ye ;~ rlakik-ı ~un- K ııı sakg atcıgı_ Refık ,~akakt·alnl 1 

2v5e ?Y ~~ dükkanda kepekçi Ali oğlu Mehmt..t, Bıı do lırrnka ! şımaktadır. Ankara, iç planda; milli 
.. . il .. k 1 ft' k nu ter e mege mecuur acı. ın1;1 k'l k' k 1 · ı 15 ı.u . k lk '11 h ı· d 1 rn uçuncu go erını ayc e muYa a . d k'k 1 c··. t k b" b'. k . ' ORHAN RAHMİ GÖKÇE ı osu ::;e ız uruş o an arpa~ " - Şekorciler ç·ınasıııch kösele ve c:\·i a ınmanın, mı et a ın e var o • 

ol dulaı·. Kı~a lıir mıidclet içinde ~·apı- a 
1 

ac a L' 
0~ epe mıkı ~ 1

' ·d~ı folı"ı0
1~~ ruşa satarak ihtikar patığıııdaıı tutul- t 

1 
.. K 

1 1
• ·s .

1 
.' • •

1 
ı·b·r·a- mak davasının, milli topluluk halin· 

Jnn bu "anhı· !)emı'r ·noı·lul ·ıı·ı claha kazandı. c.mın topu orneı .n a b nıtıstuı· ac ıı u~ac a ı u e) m.ın og u ' d "k l . d' m"k hareket ' · ' · ' ' " " ' ' • · J K S K k I · h •. 1 ı" B l ba vekili Filof · bir ya ancı •. · . . . • . e yu se menın, ına ı 
normal Vı' dah:l . ıri ~ıir ovun ovn:ı - hır ş~t a '. · · a t'!Hne a"'.'

1 
e e '· . u gar ş. . . '. k * Ali paşa caddesinde 66 numa- hım Zekı. kıl osu · rn,, kuru~ olan klın- mihverini ifade etmektedir. Dış plan-

• · . · ve Gôztepe ılk sa• ı ·1111 kavdettı. aıans muhabırı ıle yaptıgı onuşma - .. • . ·1 n·· d . . . . k · t maırn .sevk ett ı ve oyun, rk.· rı~·u Ates ' ' ı{ S K · k' . 1 . K d (T"' k B 1 .. sebatının ı·alı dukkanda k~pekçı Hasan og u u ura çıvısını :rno kul'uşa ~atma ıs e- da ise; milli taazzilerden vP bu taa-:r.-
ııı sıf --aha.·ıncla ce n·~·an etmeğe ba<ila- Bu mkeian~la 1 · · · ?.11

k \~~ .0 
ar. n k a, 1 k~r .. - ~ g~r m~n:'" nı tered- ,;eyin de müşterilerine a;rpa \'<' kep:.!k miş Ve hakkında tahkikata ba~lanmış- zilerin şeref, haysiyet ve hakta mü-

~ıı. .. 
0~. ntan:a a lı er;:ı n•rtl enGe~_.ııt 11

• of~·lı~k d?:rdşı .. ı ı )ıtım?: a1. ab~lan ~~ı .1 işaret bulunmadığım söylemiş, rapı lan ar.ış- tır. Dükkanda 1 kilo kıındur:ı c<dsi bıı- savi ahenkli kaynaşmasından ibaret 
O l . . . gbs eırıvor u ~ı · re " rOZ epenııı .ı u suzce soy ıye ı ecegın t el 1 .. kk. el 2· · 1 ·ı ı t ·ı · 'k · · tuzuıını \'e o uz beı;;ıncı dakıkahıı'- • · ' · b du t . b 1 ırma a c u anın a çuva arpa ı e unmuş ur. olan mı Jetler arası taazzı fı rının, 

da Dem i rsporlul:ır Orhanın ayağııı - oyı:;ıunu l~an~uı~ ~a~ı~~ .. ~zuy~r ncİisine e ı:•ş bu unuyo~ h .. d" t gün ev- 5 çuv·ıl kepek bulunmuştur. Suçlu :1'1- Keza Çornkkapıda Anafortala~· cad belki biricik maddi sembolü olmak· 
dan ;kinci ve tiçiiııcii gollerini atarak . . unun '

1 ~ra .eı ,~z ~ -~ınc; · ~la 1 ; leyanat,b a a uç 1?r. hariciye !iyeye verilmiştir. clesınde lıakkal Ramazan oğlu Begı1ıı tadır. Filhakika biriciktir; çünkü, bu 
beraberliği temin ettileı·. Ü\'Unuıı bıııı kıt.ıkm~clıd cFderelk Ojlllkl,\toırlıı. kt~~- 1· uab~t' ive .. u g~r ~~ ~san mte_c ıfsıı-~Iu be- Bunlardan b:ışka ~ine Ali paşa cad- dükkilııına gelen mi.ışterilerinc gaz ,;:ıt fikri nazari bir düşünce olarak me · 
1 . .. · 1 ·a ·ı ual ın uza· an ce ı,..,ı " v - encumenı reısınm yap ıgı a ~ d · I ~ l ·.. - k kç' b · 

1 
"k k f' 1 ' .. ·ıı 1 · <an :;oı:ırakı kısmı gol. uz geçi w: nınc· r b'. · .. ti 'k' . 1. · .. ptı Bu .,.1_ k" t kt b bakım . esme e 7, sayı ı dukkanda epe ı mamrn, azı kımse 2re yu ·~e · ı at deniyet dunyasının bir çok mı et erı 

:ı - :~ beraberlikli' neticelendi. 
1 11 ~u .. e ~. ıncı .go unu ~ •\ 1: 111 'tt;ı ı~anatı. ta ıp e me e bvel u aktadır Ahm€t oğlu Ca\'id, mfü:;terilerine ar- satmak istediği haber alııımı~ ve tah- ve bir çok seçkin kafaları kavramış· 

r;özTBPE - K. S. f( ılJAÇ/ ~·ıy~ ~3 ~.ncul cı:ı~ı_k:ıd~~-~~e 'b~ git:b~r·l; Ean .. dikkat~ .ıı~an F'l uf un':amame~ pa \'e ke;ı>dk satmamış,' ar!lştırmad~ kik<~t:ı başlannıı>)tıl'. Dükkıinıııda l'll tır; fakat onu dıs münasebetleriniıı 
Bu maçı günüıı en mühim kar ·ıla - gdı uı.ı1cu goc·~'\ ıp el ~ine 11 tice! .,1 1 ~c.ume~ re~ı, . a~. ~ 01 un hududla- 99 kilo Mpa bulunmuştur. O da adlı- vedı kilo gaz bulunmustur. uzun yıllar süren hir tatbikat düsturu 

m:ııı ı olan Göztepc> - K .. . K. miisaba - l~vre ' - ,oz epe e " · • a ııdıne okarba. ' şımhı 1 uk gladr -ını bu . --- -ooo - yapan başka devlet maalesef yoktur. 
k k. . l ı. rın a te ır meç u a ıg , . k 

:ı.~ı ta ıp eth. Hakem: :\!ıı. iaf:ı D:ıf- ff,; · . d ' '. . d T" k" ld - Türkiye- Beyannaıneler C H p Bu itıbarla, Ankara ve Ankarayı u· 
iıı , oyunu güzel idare eti. ıKncıS ıKıı "·. ıı kı ·i ohr·ık 01. ıd nun a . ur..:~~e 0 

'duguntu vb~it den bir • • • ranlar· bütün dünyanın, ibret na· 
n. . . d . . . \'tile o ~ ' , . '· en vazıye ..... ı yenı en es e T J k B • ... ' .. . · d' - · 1 k b" 
nl1'W('1 Cl'l"C.' • . 1 .ki~ "·ı·a})c;r mag;.lfıbin d ki' h kJ bil -m· ı' söyle- 0p anaca ornova nahıge ocagı zarlarını uzerıne çevır lgı para ır O K ..,. ,,. 1• 1 1 1, k , 1 na gırmış o ma · .• '"' • ' "• •ı e arasyon e ene eceg • . k d • f'k 
_.nıııa · 

0
• "' u:ı~ c ı. 'a :at~.~;•· t hf'f etmek icin elden g:>leıı gayr •ti mek gibi hakikaten hazin olan bir t · . h Ik h· k'k• k k 'hli\'il· ıdeal dunyası olara • me e~uyet 1 • erldııı topu derhal k:ıı·sılcıdı. h. :-;, ,{, a . ı · .· .. . d • ' zmıı . a ı_ııın a ı 1 e. me 1 ". • • rinin maddi te ah husu halınde kıtl· 

l o " <Y • u . 1. k·. 1 • b :;arfotmekten g~ıı k,ılm.ı ı. Altıncı da- dalalet ve gaflete saplanmıştı. cını kfıbıi içm "dere dagıtılmı:ı ol,ın Sene/ık kongresı ş 
o cız...,ısı ısııH <1 ,ızanc ıgı u en - 'k 1 ('" te l'l •. K s K m"d· f Ç" k" k B 1 h d dl da . ·ı maktadır. h ld ·. 'f 1 · , .. . kı ata ,oz '1><' ı ~ı. · • · · u .ı ,,_ un u gere u gar u u arın • beyannamelerin bir kı,.;mı dün ıstenı en . . 
o k~'~·ı ı~t.~ adr eıl:-meclı. . <.01.~p~ıı'11ı asını yararak .sı;ü7:el h!r fır:<:.ıt hazırla- gerekse dünya ortasında; vaziyeti e.n ıı~lfımatı muhte\'i olarak toplanmış • dün top/andı Ankaranın PStPtık hen~esesın.den'. 

mu :ı ı ııcumu c .ı • m ı e Vtımcc ~n dılaı-. Fnkd Halıd, tcııa bir VUl'u~l;\ açık olan ve bu açıklığı, küçük hır t ıı" Henüz toplanmamrn bevanname - , > • • o!uıt hızından, keı;na,1e erış mucıze 
g-eçtı. opu wuta attı Bunu K 8 K blcci ide let gibi ikide bir aleme tekrar le b .. .. . 1 k d · toplanac·ık C. H. I. Bornova Nahıye ocagının sınden çok bahsedıldı. Bundan başka, 

K. S. K nii!g:ir altında O,\'llll,\Orrl..ı. ~·ııiıı • fodnkara;ıa bir' h·ı~J~- i\·ıe\ur:ı 1-ıan· vd n t m' amen mu"stag-nı· olan ye- v r .. ugun_d~'gl~)~e .. a aı~. 1 ""ktı'ı·' Be- <;enelik kongresi, dün kaza idare hey'e- bu tekevvünlerin özünü yuğuran 
B nıı 1 b . .ı . k .. u· . k'l. . 1 '" . . ' a a e ıaşe mu ur ugune veıı e..... . t' ·.· T h' B . ]' "' el p "h . T" k 1 k 'h . • 
f L'.: t ~ .n.a_ıeıl uı-\~lh, ı ıakı )lın~ o c~ tulan Fuadın utu takip etti. lgane devlet, Türkiyedir. Bulgar mec- yannamelerin bazı ev!eP hala \'eı!'İl - tı. reı~ıf a. ı.r torun reıs ıgın e ve a_r- z.ı nıyetten, ~r vapıcı ı .. zı nılyde 
ıısa 1 \eımı~orc •1• '

1 a~ . a ·a cc ı g u- Yirminci dakikada H:ıli<l gene · iı·'I" · · 0 t dan yükselen sesin sa- m d ... 1 .... 1 kted'. 1 m~ ettı.·ı stanbul mebusu Galıp tınden de aynı bollukla soz açı '· 
z<> l kıııt·tan:lar ·' ıı.ıH.\ onlıı . fır--at i' aknladı fak-ıt f ->na bir vuru 

0
1,1 ı h~~'?'ın50 r ~~rgar fütuhatından doğ. el ıgı c e .. rrd~ru1 .. ~ı.e b ~ı. . melori ta~- Bahtıyar, Parti vilayet itlare hey' eti Bunlar doğrudur. Bozkır ortasında • 

On döl'flüncü dakikacı· ı· ::5 K on· · · ' • · · :: ' ı, n aşe mu ur ugu, e:pnn,ı · · ıei::;i D H" · H Ik' C ·ı- t k b" · t 1 - "k" t" ü· 
• • •• '. .. . '

1 
"· ·, • • : . - topu kak•cinin :ırtına çarptırdı. Bi·raz muş bir cesaretle imaen bizim vazi- nif ederek netice\·i Ticaret Vekaletiııe . . ·r._ use~ ııı u :ı . ur:.ı, vı aı·e ~ca ır ımpara or ugun ç~. un. us ııun ı lk kornet mı kazandı. r.ıı k oı n~- ·onra Fuad ngJ. ı·n me\·kı':nclc• , .. ı nl ·l t" .. t k tesb't veya teyı"d eden b'Jd' - kt' . ı e kaza ıdare hey'etlerı azasından Ah- nu, zayıflamış omuzları uzerınde .· 'k ' · · t ·k· tt ' J' k lı ~ ' · • '·· . "' ,, ,- ye ımızı e rar ı ı ırece ır d Ş"k.. . , . . . b" 

1 
. 1 1 1 ı ııcı 1 

a ı p 
0 

ı . ' n ·a t u dığı topu lİilt~d:ıne bir vuruh;;la K. ::;, bir deklarasyon neıretmekliğimizi is- .., • · • , • • ıne u ru Sayar, Belkıs Yılman ( e- duyan bır mılletın, ta ıa! a v_e ınsa~· 
- --- K. ai(lnrına taktı Ye Gözt€ı>eye dör - ter gibi bir tavır takınacak kadar da Zeytıncılık f aalıyetı mal Ka~:ık~u önlerinde toplanmıştır. tarla ça~pışa~ak !arattıgı bı~ . şekı~ 

Günün ıneseles1 düncu golü hediye etli ·10 ıncı dakik·ı !ileri gitmiş ve buna sebep olarak ka- :\i . .. lı +· 
1 

·fn bu Senelık ış raporu okunarak tasvıp Ankara ıle; ınkılap hamlelerının se 
' da Gozt~ pe lehine pe~altı oldu.' F.ml; !binedeki iki küçük tebeddülü el~ al- kı~ e;~~111111~~~~~~rı~ .ıy v~ld~~1ti~1 izdekl edildi~teı~ sonra dile.kler tesbi~ ?luıı- ri. inkişaflar.mı meydana getiren z_ih· 

- Baş tarafı 1. inci sayfada - lıundan ı .<tifodn edemedi. :.\Iaam:ıfih q mıştı. Başvekil Filof pek patavatsız- ·t' .. • f· b 'k 1 . d teftislere mu~ \e ) apıl.aıı Heçımcle yenı ıcl:ıre nıyet ve mana Ankarayı bu ha~ım. 
llll', ekmek buhranı olacak >ıanır~ı · ı k'kn ·o . · b · ı ' . k • · ıZej lllj<1gı d rı a aım a ' · hey etıne Halıd Kocaoğ'lu Ftem Peki11 ve bu endamda kurmak mucızeaı 

c ~ ı · nı:ı aynı oyuncu eı; ncı g ,)· ca yapılan bu gafı tarrur etme ıçın 1 baı1lamıslardır. Kanun mucibinef.! fabrı Demı·r Uz ~~ -h d 'ır' S . 
1
• d • d v b d b h d her ııız, pek~imet yaptırnıağ-a, hir yığın Jiı kavdn<ie ı·ek 1 it h· t . t ı · r· ı 1 k b t t Bu · · . . h 1• . un. •'"· me ancı :. ıı ogru ur. e un an a se en 

•. )Cna ı .ı a"ıııı c a ı o aca , son eyana mı yapmış ır. lkahrcfrı h·ı;'\·anhr ıçın ayrıca :ı ıı ,111. Akpın·w k . 
1 

· 'hh 
11 

·· d d • d F k t h ğ· 
ekmek buluııdurmaga c::ılışırsınız . etti. Oyun;;. O <iö7.tı.~ ıw khine netke- nezaketi Bulgar menfaati ile insan bul~nclun;Jacakt;r F·t1:ırikarn zeytin !arına. Ete~l.~ {~nprieTsıl. mi uıK·a as_ıı'· soz ~·· ?.gr':i- .. u~ ah.al ~r ş~ekra . 
Hunun netice i ne olur~ le"TJdİ. aklına uygun olan hu hareketi yerin-ı tasıv·ın ha~·v·mbıı: fı~brikı . içıııe hı - ' ~ . e mı, . .'.l ıc ocaog tı. men. ut~n ur şe ır e~~n.e .n. ar. 
ki :~~~d:~,\~1~~i~~a~ı:~t~:~;~~:/1;;.11~1~1rı ~ Bıı miisaL:ık:ı i le <"';oztcp'>, biriııci de bulmakla beraber itiraf etmek ge- rak;l~ıvac~k' ve. havvaıılı; işliyen ta- t~~~~ı~ II.~~·~-' ~'..'mır Uztı~, l\IdahmÖud 1 nın ıç elanta ca~lana~.~.':1vı~~~ını d:ı· 

d \l'e. mii abak:ılıırın • m;:ığlıibi~et. · iz rektir ki, Bulgar hariciye encümeni ~irhane.lerclc ha\'\'lı.ı;l:ırııı bulunduk - as·tl S·~id Akı ava alr, d~. eEnl er z- mb a te :ar adma. veb uldun .. uny.ahy .'. 
\oktu!' h t ·.-m ı · ve ]' b · · · ı · · · b' B ı · d k'd h · 1 t ı s · • • • Pınar Je ıı • ermaıı I u yenı me enıyet e e&ının zı nı • 'I · 1. lı' . 1 k • · ıg ı rıncı r e\'re ~ampıy;:ı- reı.aı, ıze u garıstan a es ı en e- lan \'C•rler. bölm ~ lerlc mTılac:ı \ ır. j H. iİsnii Özokan .. , . t Al . 

1
. · • d f k ·ıı ti ha· 

imali 'rin un verilnıist, ir. kalkar. bıı- B ih · . B 1 · t k" '"k • İber ıttıf.tkl.ı _ıntıhap eclılmıQlerrl•r yatın duzgunlugunu tanzım fıkrı.rı• 
·' ese a ır fırıncısınız. ~iz e . ~ mıe 1111 ,fmıı<rtut'. ri mevcud bir zihniyeti hatırlatmıştır. 

1 
· · 1 · . . : : P~O\.el' A aca. ve. Jll .ın j yetın e'?: ı~. ı~~-~. ~ı e e: araa.ı .. 

- 000 uz nıyet ıse, u garıs anın uçu . HALK DiYOR Ki y . 'd . h . . ., " . -
illi pa:;t-ııcı:a. tatlıcıya satal',,1nız ve r··" k d t' .1 "t • ı ı enı ı aıe '\ı <>tııw mm·affakı\'etlc ı· usanmadan haykırmak lazımdır. 
bit tabi yine ekmek buhranı ha~lar. ZABIT ADA ugu .ve u ;~ :.kı eb;"1~h~?aıııi 0 :!_ - dileriz. · Evet, bütün Türk şehirleri, be • 

Biı· rivayete kapılır; sekere zam o- -e·-v-·:':zes ~an biımpery~ ı~ad· ırB 1 ıra~ a~. kir B d i i l dii bir hendesenin tenasüp kaideleri" 
laccık, sekel' kalmıyac:.ık zanneder· Hıı·.~ı::lıklcıı · : a k .. r .~k ~-· ekg ır.kl undu, b~!ıı:kte- ornova a e sa lŞ arz ooo... den çıkan maddi «Ankara olmak >> 

· · b' k ı k ı en uçu ur çocu arı a 0 k ı b ı d' ıı ıı· B. Nil1at Senı11an d • d ı · ı k· :ıııız, ır .a<: . "~nr ı · vcy~ı C'U\'.a. ~-- Keçecilerde Çulluoğlu hanında ;\foh dir. Bulgar milli hakları ve iddiaları oornonı asap arınııı, e e ıye ı ~. • avası ugrun .. a .. yo ~! ış yo.~?.a çı • 
ker alır .. kıfe_rııııze atar · ıı.11z. Sızı. gı~- met oğlu 1rfaıı, kuııdıırncı Haliliıı Öük kisvesine bürünen bu zihniyetin coğ- hına l'İa~·et etmedikleri aldığımız hi·r Ha.bet· .aldıgımiza gÖı"', mülkiye nılİ mal~dır. ~e butun dunya, butün me 
rl'n a.vı.11 :evı yapar ve nıha;nt takıl' 1 kanı önünden kö:<eleler'.ni ç:ıldığıııd~, 11 rafi pli.na ise bizzat Bulgar siyaset me!\tupt;ı hilrlil'ilmekteclir. B·~ledi.1 <' fettisı Bay , 'ihat en mana memleket 1 denıyet dunyaaı da, Bozkı~ın sert ha· 
halkı, ı.:çı. c;;naf ve memUl"ll ı:nu.zta- l tutulmuştur. adamların~n ve gazetelerinin ifadele- kovun etine 80. dana eline 50 ~ ;;3 :-u- hastahanesindl• muv:ıffnkıyıetli bir lvasında.' aulh kutunu_n sakın yuvasırıı 
rip eden bir h:ılc ~ehcbiyC't \'erır.sıııız. * Hükumet civarında Zukir ı>gl u ri ile zaman zaman kendıisini ortaya ru.~ narh koymustur. Ka.sapl;ır d:ına apandh;it :ımeliye j yapılmıstıı'. A1·ka kuran msancı VP mana Ankaranın 

ller hangi bir allı.kudur_ nınk:ım · H:ı:an Ye Hakkı oğlıı R~·hçet, maliye.ve atıvermi§tir. Yani, Bulgar hükumeti- etini 60 - 65 kurusa S<ıtmaktarlırlar. daşımıza gecnıi ols un. el l'iz. 1 (D~vamı üc;Uncü sahifede) 

1 

k 1 Bol·nov:ı beledi \·e reisi ~; tem Pekini n k:ırsııııza bir kant~ıı ya :::ı~ı 1
'
1 arp. ait demir çubukl:vrı ~.almış, taşırlwn nin siyasetine rağmen, bu sahnenin · 

hıınıı ~·apnwnıaklıgııızı ı:-lı/enı e ~ \:e '\ akalanını ·J:ırdır. gerisinde, ne gibi iddia ve taleplerin bu rnz ·y~t" bir Ç[Vı'. bulm:ısı istennı·~k 
i~trmi~·or. Bıı gibi :ıhv:ılrle el e huku- * Bucııda R iza karı~ı 25 rnşıııc!rl bulunduğu herkesce malUm.dur. Bi- iedir. 
nıe\· bizi, :ık1ımız1a. hurriyet \e :;;uu-. ·afııı. zabıta.va müracaat ede~ek b~ı- naenaıeyh; ortada meçhuı kalan Bornovada umumf 
ı ·ıımıızb ba~ bıı ·a bırakıyor. Isle. z: e~yasının çalındığını ·ikayet etmi~- şey, Türkiyenin vaziyeti değ.il, bunun 
burada a_kla cl~ı·hal gelen, vata nda . tır. tamamen aksine olarak Bulgaristanm çeşme/er 
şın, kcndı m ııfaat ve aklını. mcmle- Şehitlerde .J.Iivaıı fabrik·ısında h·ım bundan sonraki vaziyetidir Bulgar 1 I' . .. b] d' ı·~ı·.-ıı·ô-_ ı·. h.·ıJ!.-ın k ti · · t" ı · t' ·1 · • • " • • ,01110\,1 e e ı~· (; , ... ,, .. 

e ıı umun~ı \':ızıyı> ı \'ı; se anıc ı 1
• t! mal 11ustafa oğlu Osman bir bo~ r;u- haıvekili Filof, son sene içinde ken· ihtirncını nazarı itib!l!'a alarak 'ki 

beraber mııtalea etmesı zaruretıd•r.,\•al çalmış tutulnnıQtıır disine peşkeş çekilen ve ancak mih-1 'te 'k' · dah:ı '"t"lll' 
E b t 1 .. · t ı · · ı · k . · ., · :>em ı · ı ıımumı çeşm_ , · . ' " - y . i 

ger azeıı oı· :ıra b"'I~ 11 
a m 

1 
• • I Tt hdıd: vere köprü olmak pahasına kazan- 1 mıslır. Halk bundan C'Ok memnun kal- AZAN: Nihat IYR BOX 

-, ÇİFTÇİNİN 
1 

KÖŞESİ 1 

1 ' 
Pata ta ekiniz 

le~e nı~t gelıy~ır ·:ı.k .. b_ı!n la~:c~~ıı bı.r j • İki<;e~mel!kte Hatay caddosinde Alı 1 dığı. topra~ların, .~ulga~ . hak~arın~ 1 nııştır. · Türkiyede bu güzel sebzeyi tanı - lirse daha tatlı ve daha iyidir. 
k~ mında, mııh,ık](,ık l, lıızz.ıt bı- oglu Hu~eyın, Yu. uf oğlu Zekinin . -!dahil oldugunu soyleıruıtır. Bıttabı 1 yan pek azdır. Yalnız İzmir ve çev- j Bizim adi patatesle yapılan ye· 
zım -:ııçumuz ~·aı'.dır. ~r!ık, cahısla- dııe gideıck bıçakla tehdid <'tmiş n bu mevzuda konuımak bize değil , asla toprak istemedik. Fakat buna riminde araaıra sebze dükkanların - meklerin hepsi bundan da yapılır· 
rımız ve __ k ~ı<lı :ıılrlerımız mevzuu - 50 lir:ı istemiştvr. Hüseyııı rntulnı;ıs 1 başka milletere düşer. Bizim alaka-' mukabil, Bulgarların, resmen değilse ı da görünüyor. Karşıyak~'?ın Örnek Patates köftesi, etlisi, musakkası .sa· 
bahs degıl.dır. :.\T ııtl:ı hı ve /ıllıi!a~. ı: \' tahkikata hu-laıımı~tır. lımdığunız ve sormaia haklı hulun· bile, kendi aralarında bir takım hül- köyü, Bornovada ve .1zmırın . Öteki l latası, pastıcı, mayanezliıi eibi -ye· 
her ı. te Y cclanımızı, n:ııh:ı.<rm~nı ı z ı ı /(_1 ıd11w bıçak ı;ckmi.~lcw: duğumuz nokta ise şudur: 1 aları şişirdiklerini biliyoruz. Bina • 1 çevrimlerinde az e~ılmektedır. Tatlı mekler, bununla daha iyi hazırla~.,-
\'!' ~ı.~urıımuzu kull:ı:ıaı·.ık: ke~ıclı_~:.z- , inekli caddesinde Ilü,.;eyiıı og'.u Bulgaristanın milli davası artık 1 ~naleyh, fırsat bulmuşken söyliyelim 1patates adı da v«;rılen bu sebzenin 1bilir. Hele tatlısı çok güzeldir. Şor 
el n. o~cr. mr>mlPketı \' C' nııllctı rlu,,un Recep ve Ha. an, Hiidaverdi karısı Un. tamamen tahakkuk etmiş midir, et - ki, Bulgar hükumeti, işte bu meçhulü 1 ana vatanı Amerıkadır. Orada çok le yapılır: 
nwlıyız. Hayriyc;;e lJıçıık çektiklerinden tutul_! memiş midir? Bulgaristanın her han-1 aydınlatarak yeni bir deklarasyon 1 yetiştirilir ve her ke~ tarafından pa- Bir kilo patata suda haşlanara~ ** muşlardır. gi bir devletten arazi iste~i kalmış 1 neşreder ve toprak emelleri hakkın- 1 tates kadar ~ol .~enır, Amerikada pişirilir, kabukları soyulur, et malcı· 
-------..:-------· SC1rhoı:l11k: mıd.ır, kalmamış mıdır? .. işte, Bul ·'da dünyaya bir şey söylerse, Türk • bulunanlar i~ı ~ıhrler.; bu çeşid pa· nesinden geçirilerek içine bir kaç t~· 

Damlacık caddesınd. Remzi ııglu a-arıstanın Sobranya meclui üzerinde IBulaar münasebatı namına hayırlı tatesten belkı yuz çeşıd yemek yapı· tam un, biraz hamur mayası ve bıt 
:\Iehmet ve Ahmet oğlu O:;m:ın. sar- dalgalanan meçhul budur ve bugünkü 1 bir iş yapmıt olur. hr. kahve kaşığı kadar karbonat, üç y~· 
h~Iuk a ikasiyle birbirini dövmüc;ler- Ş_'.'Jtlar. içinde, bunun kat'i olarak bi· ı Zannediyoruz ki, Bulrar başvekili Yumruları patates kadar olmayıp murta da katılarak iyice yoğurulur· 
ılıır. lınmesı, Türk • Bulgar mUnaaebatı de hariciye encümeni reisinin man· 3-4 kilo kadar ve daha büyük olanlar! İki saat kadar soğuk olmıyan bir yer 

T~ılıkiı: noktasından bir zaruret haline get- 1 tıktan mahrum nıülahazaaına tnuka- 1 vardır. de üstü örtülerek bırakılır. Ma)'~~ı 
Sıpahi J.H zarında Duı·baba oğlu Ni- miştir. bil bu yerinde dileiimize kartı bize 1 Yumrı.alar suda h•tlanıraa, tatlı ve geldikten sonra tıplsı lokma dökuliiı' 

v·azi, Zeynel:ıbiclin oğlu Ahmet :\[az-1 Görülüyor ki, meçhul, Ankarada hak verir. 1 kestane lezzetinde olur, çok güzel gibi ııusaın veya zeytin yağı içind~ 
harı tahkir ctmi:ıtir. 1 değil, Sofyadadır, Biz, Bulırarlardan ORHAN RAHMi GÖKÇE yenir. KülHi ateşe gömülerek pişiri· kızartılarak soğuk lokma şekerinin~ 

- çine atılır. Böylece çok güzel ve ıt0 
BUGÜNKÜ PROGRAM !arının .v:ıktığı lıir ate ·t. ısınmak is- ,,. '"'"" N APOL YON Ordularının"'""'"""""""""'"""'""'"'! - Soı~ra _ne old~_? .. • .. , iyi ve gıdalı bir tatlı hazırlanır. . ı 

7.:rn program. 7.3:~ müzik: hafif teğiyl~ kafileden ayrıldım. Ate~e so- ! : - Evvela ş~ı gorclugun ;.a~·ım lı_:ı Bu kadar çok işe yarıyan bu 1'/ 
parçalar (Pi.), 7..t5 ajan,; haberleri, kuldugum zaman, ~vvelce hikayesi ge-; MOSKOVA BOZGUNU : çuvıılıııı, sonra ~ıı sııman. çuvalıyle bı.· sebzenin ziraati de kolaydır. 
8.00 müzik programının d"vamı (Pl.) çen arkadasım Guın.:ır.dı gördü~. ;\fa .. § i torba arp~_ıyı ata yükle~lım Ye ya\'a" İyi ve derin sürülmüş topraklar' 
8.15 evin ~sati. s.:30-8.45 müzik ıırog car kantiııc;-ıi ile bırlıkte ateşın kar- ~ J \'lWaş, hızım tarafa dognı Rus karar- dan hoşlanır Gübreyi çok sever pal 

(pi ) 12 .-·ı"ınd't hı'rs .. ·ı·.ı·k.r pişirmekte mesgul '
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111 "ahından aı· ı·ıl ng· n b·ı:;hdım T·ım dm :. · 1 "b". a • r:tmının .-on kı . mı . . .30 pı·og- ·• ·' · . - ".. . •. m .. " ':. •. · ' .. ~ ları toprak uzerınde yı an gı ı uz , 
ram, 12.~3 müzik: Keman ve ud ile elliler. YAZAN: Napolyonun Perde ÇEViREN: Şakir Hazım noıx:tçıler hat.tına geldıgın_:ı 7.aman ı!O· nır ve bu dallar kesilerek tıpkı b&f 
;' az e. <'rleri. 12.45 :ıj:tn;; haberleri, Birbirimizi öldü ı-anı) orcluk; hal- Çavu,u Burginyon Erl'Ökmen be_tçılerclen biri kim olclug~ım~ı . sonlu. çubukları gibi yere gömülerek dik•· 
l!J.00 müzik: muhtelif :nkılar, buki .şu feliıketli günde .kaı·.şıla>:mak ~rn- .. .. Agzım, burnum ,;arılı oldugu 1~ 111 • lıun lir. Dikildikten sonra bir iki defa ,ıı· 
13.!:0-ı.t.OO mıizik: knrışık program kısmetimizde varmış. Bcııı oturttul_ar .. ~onu!ltuktan sonra alaya kanı:<mak bır rnya adam bulunduğunu gordum. 1 d~n i:ıtifade ederek, cevap verı.vc~·mu'5 lamak ve çapalamak, kurak yerler" 
(Pi.). 18.00 program 18.03 müzik: Pişirdikleri çorbadan ve ett.en bırer . uzere onlardan ayrıldım, Bu d~fa yayanın kim olduğunu ı<Ol' - 1 gıbi bir takım sesler t;ıkardım. \'ede haftada iki defa su vermek nitr.,t· 
r:ıdyo dans orkestra ı'. ı 8.50 müzik: ?:.ıı:ça verdiler.: Bunlı~_ra n-e ~ad~r c:ok 

1

1 Alay yolun. kenarınd:ı yeı:le.şm~ıı~i. ~:~k ı~~p et~i. Dra~on ~~~eri bun~ıı~ böyl~ce yanl:ırına kadar ,;okul.clu_nı .• F'ıı- la Avrupa gübresi veya şerbet ver: 
fasıl he.v'eti, 19.:30 memleket ,;aat a- ı~lıyacım oldugunu ,;?~·le~eg~ bılmeın , <kce, "ulu b r kar yagdı; hızım ıçın bıı esıı .oldugunu :oy~~dıgı zammı h.1~. ı kat_ bu,nda!ı ~olll'a artık kendımı gızle- mek lazımdır. Yaprakları sararın., , 
'.\'arı, ve ajan haberleri. 19.45 ,;er - l~~~m. var mı'l Kaç guııdlır bır se,\' ,\" -,b~ı~d~n ~ahı.ı korku.n~ olan pek ıaz şey retten H~ IJu arada şupheden keııdımı mege ımkan yoktu. Kınından c:ıkmı<; ğa başladı{:'• vakit toprak içindelc:'. 
!ıt t ıo d!!kika. 19.55 müzik: ~arkı rlıgımı hatırlıyamıyorum _bile .. _ . v.11dı ... 5u'.1ku. h:ı hızı, ;;onra do~du!·- alam.adım. . . . .. \ol_a~·ak ~·anda a>ıılı duran_ k~lıcı~.' _<'n yumruları kemale gelmiş oldukları". 
\ ' C türküleı'. 20.15 radvo gazetesi, Arkadaş, alaylarının ugradıgı zayı- mak uzeıe, ı.ı ın· _ı~latıyordu. Ruzgarl Nıha,ı.et. ~·anımıza gel~iler. Bı.ı Dı ,ı- 1 clırı olaııma ha\'ale. e~leıek ele\ ırclın.ı. dan tıpkı patates gibi topraktan çı 
:?0. 15 müzik: Bir hıdk ·türküsü öğre- a~_taıı. bah;;edısordu; fakat 15-16 gü-ıf~zla, ateş :ız, c r~ınıyet bakımından va- gon Mferı olarak kendıni .takd_ım .•· ~ Şu gö~·clüğün ikincisı~ın de kolun:ı bır karılıp toplanır. 
niyoruz. 2 ı.oo ziraıı.t takvimi. 21.l o n~ •. bı?-ı.m alayın verdiği kayıpları bil- z:yet berbattı. .r ;~~at bu.ola~, ~ızi bek- d~n ı~cla.m Rus zırhlı ,;üvarı elbısesı gı tane y:ıpıştırmıık mı:<ıp o.lcfu \" böyle- İyi bakılmış ve bereketli bir toP • 
mlizik: hafif şarkı ve tiirküler, 2 ı,::ıo ~ı.~ı ı_çııı fazla bir sey ~öylemiyoruu. 1 !1~· 011 yıırınlar onuııde bır hıçtı. ı rınmı:;ıtı. H~yreti~in ev_velk!nde~. da· lce, şimdi yaras.ının . ac~:-ııyle. ~ı~.rı~.n - rakta dekarda 

1000
_
2500 

kilo mah•"' 
ıcm>ıil: kimgil ailesi, 21.45 miizik: 1) ı bır hemŞEıri V.ı:! arkadaşımız olan • . . . 

1 
h'.~ ço~ arttıgını soylemege hıc; ]uzum lmakta olan şu ıkın~ı ı_ıo~ic,'.ıyı onuıııe verir. . 

ı ·adyo senfoni orkestra 1 22.:ıo ajans Doboıınez hıtkkında malumat sordıı; i :ı~tı.ı.pmız ateşın trafına gece bir gormuyorum.. katarak buraya getır~lı~. .. .. .. Patatanın memleketimiz" ha11ıt• 
h ·ıberler.ı' 2 'J 4 ı:: nı .. 'k .' d . ·· , .• 16 :<abahınclanlıeri göremem is olduğu çok kışılt'ır toplandı. Hemen hem.:n I Fakat Dragonla. konuştuktan sonra Brm·o. Güzel bır ı~ g-orıııu,:,;uıı. senelerd · d"· · beli" deg~ildır" • t:•· • • -· a uzı . aııs muzı . . T h l 1 el • ..~ . Jel h . . b' . 

1 
• e ırır ıgı ı d 

ğj (Pi.). 22.55-2;l.OO ı·arnıki prng . mu ·ö.rl<'dim. Şuradun btıı"tdan ye hepsı ~ı a ene az a ayın an idılı?r. jo~ı:ımmış_ o uk~arır.mı. da. ~~Tet v~ - Fakat bunun t.e.hlıkelı ır }_Ş o ~.ugı~~ıu kiden beri İzmirde az olarak var ır: 
l'!ım ve kapanı~. • mümkün olduğu kadar iyı şeylerden Bunlardan bazı :ırka~aşlar hakkınıl:ı :ı.cı olclugunu sız de ııımdı gorecek!-\ı - sen de kahul edıyor:;un cle~ıl. mı! Boy- ikinci defa ve ıslah maksadiyle 111u~. 

malUmat sordum. Bılhııssa benimle 1 ııız.. le bir hareketti' bulunmak ıcın lwr hal- t lif 'dl .. 1924 d amuk "'"' 
26 İkinci TES. ÇARSAMBA ve 27 TEŞ. PERŞEMBE 

Günü akşamı saat 21,30 da 

ELHAMRA Sinemasında 
A n·J/cJ'Ll SA,\"ATKAU 

Münür Nurettin ve 

.ti/:/\. l/J 1SL.4RI 

Sadi I~ıJay - İzzettin ()kte - Feyzi AslangiJ 

YALNIZ İKİ KONSER VERECEKTİR 
YERLER NUMARALIDIR 

· · · · · ı A • - · e çeşı erını e p • bırlıkte askere gırcn ve şımdı o alay- rkadaş, lıu ne kıyafet! dr izin almak lıııınıdı. tehasaısı merhum Celal İyriboz A.rııt 
da teğmen olarak çalış~n b~zı arka~ 1 •• - .K~~utan. akşam .geç v~kit,. kaç - İzin. izin .. }Tuhtı.:ırem komutan, rikadan getirtmiş, Adana,Dalarnarı "~ 
daşları !.. Buıılar111 hepsı >ıagdı: La- gundur ıçıne bır şey gırmemış mıdem bu halde. kimden, nerede, ne zaman Naz"llide ıslahı "çin bizzat uğraşıtlıt 
porW. adlı olan biri, me!)hur ge~ mu.laçlıktan hahdz diiŞ"n atıma ne pahası- izin alınabilir'? Vl• hiiyll' bir iıı k:in t 1 1 

har~lıe~ind' yaral:ınmış, fakat orada na olursa olsun bir şeyler tedarik ~t- kim izin vıerir'? . ırBütün Eg bahçecilerine tarlası ,ıı· 
Ruslaı·dan alınan tek atlı bir kızakla mek kararını verdim. Ve hizim karar- - Her ne ise .. Geçmış olsun .. Tali- la abilen çi~tçilere bu iyi ve çok a,e· 
o günden beri kıta~iyle birlikte muvaf- gahtan nçılaı~k. Rusla.ırın içine gir • hııı varmış. Haydı bakalım ileri!.. · "r sebz • öğüdleriz 
fak olmu~tu. meği tek cıkaı· yol saydım. "Su cesur Dragonun adı Melet leli. sın ı eyı · 

Aşağı ~ukarı gece y:ırısı, nöbetçiler- - Bu bir delilik .. E sonra? '~ecenin geriye kafan kısmını bizinıie ------------------
den biri bizim istikametimizde bir :ii- - Gündüz tepele<liğim b'r Rus ;1,ırh 'lirliktP. geçirdi ve bana hika.\·e i11' .Şili kabinesindeki buhra? 
rnrinin ilerlemekte olduğu hah-erini lı . iivarı neferinin terkimde taşıdığım tekraırlarken bu i~e, kendi için değil, A ŞT kaııı· 
getirdi. Yanıma iki kişi alarak ilerilelbisesini giydim. Ve Rusların geri - Kadet dediği atı için giriştiğini ısrarla Santiyago, 2:1 (A. .) - ı. 1 • tir· 
fırladım. Biribirimize oldukça yak~aıı- sinden ilerliyerek karaırgahlarına gir- temin etti. Onun kanaatince o :ıiııı:n neııindeki buhran bertaraf edılmııı \'e 

tığımız zaman kim olduğunu "ordum. ,dim. Ağzım, burnum sarılı idi. Zaten hayatını kurtarırsa o da Hıı·a::ıı gelin- Devlet. reisi, Müdafaaya Fer~ıını fr• 
Bu, bir bizim dragon süvarimizdi. orada da, buracla olcluğu gibi kim!'>e ce efendisinin hayııtıııı kurtaracaktı. Dahiliye nezaretine Rezcndelı ge 1 

Az daha yakla~ınca süvarinin önünde konuşmuyoı·du. (Arkası var) mi~tir. 
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24 İkincit~rin 1941 Pazarleai 

F 1 K R A - Ankara olmak 
- Bastarafı 2 nci sahifede -

Bir dostun SÖ']Jledikleri manevi cepheaini, büyük inaanlık ide
ali cepheaini kurmak davau yolunda 

ihtiyar ve çapkın bir doıtum, içini ayaklanmalıdır. Bütün cihan « An • 
çeke çeke, !kara olmak» ı anlamalıdır. 

- Görüyor muaun -dedi- nelere Yirminci asrın ikinci büyük harbi-
Veda etmedeyiz. Siz bir §ey değil, ni yazan ta~ihci, bu harbin bünye 
fakat biz ... Yani artık mazi ve hatı- 1 marazları üzerinde fikrin tetrih bı • 
•aları ile eakiye aid zevk ve görüş - 1 çağını itleten aoıyoloğ, muhtelif mil-
i • ' d 1 . • "d eri ile batlıyan bizler, bilmezsiniz Jetlerin tarihi mukad er erını ı are 
ne haldeyiz? edenleri ilmin ve tarafsız bir görü-

Bir vakitler, her evlenecek erkek, 1 şün adesesinde muhakeme ederken 
lıeyaz, yanakları parıl parıl yanan, I bir çok hükümlere varacaktır. Bun
toınbul gerdanı tahane, yürürken !ardan bir kısmı ve onların arkaaın
iÖiaünU ileriye doğru fırlatan kadın ' dan bütün memleketleri mahkfun 
Veya kız arardı... !edilecek, diğer bir kısmı da takdir 

Canana, (Keysuların kemendine edilecektir. Bu tarihi ve soayoloğ, 
•sarak beni öldürmezsen hakkımı 1 tarafaız bir görütle değil de, tama • 
helal etmem) derdik. Sevgilinin du- 1miyle tahıi ve aoabi, dar bir görü,. 
dakları hakkında •teker lep• , gül. le dahi hareket etse, bizim Şefimize 
l"Ub fem » tabiri vardı. Onlara c a be. Jve onun Ankara zihniyetine en fe -
nim katı hilalim» veya « a benim ke- refli bir yeri vermek mecburiyetinde 
manım» diye hitap etmekten zevk kalacaktır. Nasıl kalmasın ki; eğer, 
alırdık. Anadolu yaylasının üzerinde bu te-

Şimdi, nerede o günler? refll Ankara havaaı eame~, en dur .. 
Moda denilen salgın hepsini alıp 

1

aun aükunetlerin altında «kabarık 
iÖtürdü. ' ayranln coşkun bir hassasiyet aaklı-

Gel de sen, Cananın dudağını şe-,yan _bu mille~in k~fasında Ankara -
kere veya güle benzet!.. nın ınaanlık ıdealı bayrak açmaaa 
Şimdi zevceler niçin artık bol bol ae idi; Balkanların ve Orta Aayanın 

•ilenıiyor. Çünkü dudak boyaaı, ara- göğünü daha ilk anda, ~ahvedici bir 
nızda bir engel gibi durmaktadır. Ve harp rüzgarı, dolu dizgm, kaplardı. 
Yanlıtlıkla bu iti yapınca siz de ayni ı Bütün mütalealar bir tarafta kal
renıre boyanıyorsunuz. Artık Cana - sın; şu bir hakikattir ki, dünya, en 
nın aaçı olmadığı için de kendinizi şiddetli marazi inhilallerden doian, 
0 na, sevginizin bir kurbanı olarak kocaman bir buhranın pençeainde, 
"~remezsiniz. Mazallah, sevgiliniz ölüm terleri dökmektedir. Yine bU
•ı.zi burnunun ucuna da asabilir. tün izahlar bir tarafta kalaın; bu, 
Şimdi biraz tombullaşan genç kız· nedendir? .. Her 'eyden Önce; hayatı, 
- Ayol ne yapsam da zayıfla'. dünyayı, inıanlık münasebetlerini, 

sam .. Geçe~ gün tartıldım, yüz gram milliyet davalarının tahakkuk imkan 
daha almıtımt )arını ve dereceaini, en ilei bir me

. Diye titriyor. Yüz gram şişmanlık deniyet görütü halinde teabit eden 
lııle mesele oldu doatum.. bir cAnkara olmak» dan uzak kalıt· 

Gerçi hilal katlar, keman katlar tandır. Ne yazık, koca Avrupa me -
Ve fliaunkir gözler var amma, hepsi deniyeti ve ümanizmaaı bun~a~ u~a~ 
de aahibinin değil.. Biraz aabunlu kalam? .. Buna yanalım ve gozumUzü 
lıez, onları da silip süpiirüyor.. şu hakikatten ayırmılyalı~. Türk~z. 

Bobatil dediğiniz şu kaldınm sak- ve insanız. Ve her Türk ınaan ırıbı 
sağanlarına ne çatıyoraunuz? Onlar Ankaralıyız. Ankara ~illi h~~ların 
kıyafetleriyle maakara oluyorlar. tecavüze uğraması halınde sılah ".e
l<ızlarımızda o çetidler yok mu san- ker. Silahımız timdi kınında ve eh -
ki! miz sapındadır. Kafamızda, yarının 
Doıtum iyice sinirlenmiş ıörünü . medeniyet dünyasını, velUt bir to-

YOrdu. ' hum halinde saklıyoruz. Türkün poli-
- Aldırmayın -dedim. alııırunız tikaaı ve ümanizması bütiin ~iinya -

ellıet.. ya, Ankara olmanın sırrını gostere -
- Alışmak hal. .. Bu, benim için cektir. 

ieçıniftir artık,. Ben omuzlarını kal
dırarak batını göiaünün içine sokan, 
f Öiüalerini kaybedip adeleli, çarpık 
,..caklarını yukarıya kadar açan 

BAHRi SAVCI 
---000---

Hür Fransızların mü-
teııç kıza alıtamam •. Benim aaıl kızdı him bir kazancı iırn, bu çehrenin kat ve gözleri, vü-
~lldun ve endamın aldığı bu hal de- -Bat tarafı 1 inci aahifede -
:ldir. Bir çok genç kızların, içi de ıtu ve Aıneriku_,·a gönderilmışti. \'a -

rpılırdı be oğlum; asıl meaele ora l*ingtonda beyanatta bulunarak miitu-
da.. .-ekedt>n "onra Vi•i hükfimetinin Ftan 
Doıtum, ittiale meyyal bir barut oız havs\·et ve ş.e"ı-efini koruyacak bir 

~ıçıaını and~rıyord~. Cevap verip de siyaset takip edC<'_eğini tahmin ~ylcui-
ı2dırmak ıstemedım. ğini ~ımdi ~imalı Fran"a Afrıkasını 

Çimdik du Almanlara teslim için hazırlandığı
nı görünce HUr r'ransızlara i}ti~a~ et-

---OQ tiğini bildiı miş, Fı·anHız m~llı bıdığ . -
Japonya - Amerika nin gen€a·al Dögol eınrındekı !Itır 

Fr;n";zlar tarafından tahakkuk etti -
harbi nasıl doğabilir r'I. hileceğinı ,.e harek~t zamanınliı 
- Ba,tarafı ı inci aahifedc _ !feldiğini söylemiştir. 

";nc1n bir şey söylememişlerdir. R sml -Kul-a·k··,-b-u_r_u_n_v_e-:b-o·g~v-a_z_ll 
0 ınamakla tı-xaber bazı mahfiller, 
lllUtakereler neticesinin iyi olmadı,{ı- hastalıkları mütehassısı 
nı, Amerika ile anlaşmaya varılmıı.-ı- OPERA TÖR 
b~n _bir mucızı> telakki edilebileceğird DOKTOR 
/ldırmişlerdir. Gerginliğin artm~ısı Da" h"ı Öke -erhal harbi intaç etmiyecekse de Bir
lllanya yolunıı, Tayland Siyama Li•r 
taarruz ve.1·a Felemenk Hindistanın -
'.iaki ham maddeler meselesi biı" harbi 
ı ntaç edecektir. 

ikinci Beyler sokaiı No. (80) 
Hastalarmı her gÜn öğleden aonra 

kabul ve tedavi eder 
1'okyo, 23 (A.A.) - Nişi Nişi Şim -,------------·ı 

~~ın ıra,zetesine Nevyorktan bildırildi • DOKTOR 
.. ıne gorc ne japonya, ne de Amerıka ----- ----~:! 
lllOzakerelcırin uzamasını istememek • Ar A ah 
ledirler. japonya başvekili general Tı>- l g 
·1 ~nun ilıin ettiği üç nokta, mUzak~re- Çocuk Haııtaltklan M1lteh.a.ssm 
:ıı!n e.~a ı olduğuna göre, müzakerele- Hastalannı Pazardan mada her 
~ın muvaffakıyetle neticc•leıımesi ihti- gün İkinci beyler sokatında (84) 
ll'ıali rıek azdır. 

Tokyo. 23 (A.A.J _ Re,mi bir kay numaralı muayenehanesinde ki.bul 

i"ktan öğrenildiğin~ göre. japony anın 1 ~:v:e:ted:a:vl::ed:er:;.:=::;:;::::::ı -Ondra atıışenııvııli vazifesinden çık~-ıı 
•ılnııştır. MADEN 

Tokyo, 23 (A.A.) - Asabi Şimbun 
rzel<!si, Kuilıişeftekı japon elçisinin 
denoz Moskovada bulunan j:ıponl:ıı-a 
teerhaı Kuil>işefe gelmel.,rini 18 son 
-Şrinde bildirmi~tir. ' 

rl Tokyo. 18 (A.A.J - japon denizin
b~kı japon gemileri kayıplarının sebtı-
0. Ru. lıırın samimiyetsizligine deı:ı 
alarak gösteriliyor. Bu sebehle halk 
b tasında beliıren Rus aleyhtarlığı 1.e
l(ar~z ettirilmektedir. japon mııhfilleı i 
ehı Maru vapuru ile diğer butan i•ı

~1n vapurlarının. kavbolmalarının me 
u_ ti olarak Sovret makamlarının t,ız

';!ll,nııt vermeleırfni istemektedirler. 

Kömürleri 
En ucuz, en temiz Kok, Sömi

kok ve sair maden kömürleri en 
ehven şartlM"la kömürleriniz, nak
liye ve hamaliye de bi?Al aid olmak 
üzere yazıhanenizin, evinizin de
posuna kadar yerleştirilir. 

Müracaat yeri: Fevzi Paşa 
Bulvarı No. 7 Telefon: 3804 
Satış deposu: Kestane pazarı 
Barde.kçılı!,r sokak No. 3 

O. O. Yolları Umum Müdürlü
ğünden: 

k Muhammen bed~l_i (81250) lira olan 11000 adedi Tulum 150? aded'. ca: 

8 
et ve pantalondan ıbaret takım olmak üzere ceman 12500 adet ışçı elbıses~ 
112/941 Pıızıırtesi günü saat 16;30 da kapalı zaorf usuliyle Aııkıırada fda. 
!\!binasında satın nlınacktır. 

1lu işe girmek Miyenlerin 5312,50 liralık muvakkat teminat ile kanu
~Un. tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14.30 za kadar 
0ınısyon reisliğine vermelerı lazımdır. 
Şartnameleır (200) kuruşa Ankara • Haydarpaşa ve İzmir veznelerindP. 

•atılınaktadır, 22 24 26 28 (4935) 

- -- • 'ö\RADOLUJ 

l''f ;;i;····'l~;;~;;;····A·;i;iiği·····ıi'i~i;;~I 
. . . . 
:e11••••••11t•tı11~•1nıtıHHIH11ını•ı•n111ııı11111tıtıHtl.Ull•tt .. llllHllHlltUllHIHllllHllllllllt.llMI 

lzmir leYazım amirliii satın alma komiayonundan: 
1 - Kapalı zarf usuliyle 144900 kilo patates satın alınac11ktu·. 
2 - K:ilosu 12 kuruş 25 santi.mden muhammen bedel tutarı 

17750 lira olup muvakkat teminatı 1331 lira 27 kuruştur. 
3 - Şartn:ımes\ her gün komisyonda görülür. 
4 - Eksiltme ve ihalesi 28-11-941 cum11 günü saat 15 de izmirde 

kışlada levazırr amirliği satın alma komisyonunda yapıla • 
caktır. 

5 - Talipler.in mezkur gün ve saatte ihaleden en g~ bir saat 
evveline kadar temin-:ıtlariyle ve teklif mektuplariyle bir-
likte komisyen:ı mUracantlnrı. 12 16 20 24 

latanbul levazım amirliği ~tm alma komiayonundan: 
1 - 7500 ton buğday kırdınlarnk un alınacaktır. 
2 - Pazarhkla ihalesi 25-11-941 sah günii saat on dörtte Topha

nede istanbul levazım amirliği satın alma komisyonunda y:ı
pıl-acaktır. 

3 - Kırma ücretini tahmin bedeli 56250 lira , ilk teminatı 4362 
lira 50 kurWJtur. 

4 - Şartnamesi komisyonda görülür. Taliplerin değirmenleri mu
ayyene ettirilmek üzere eksiltme gününden üç gün evvel di
lekçe ile amirliğe müracaatları sarttır. .• 

20--24 
Ezine askeri. satın alma komisyon.undan: 
Cinsi Miktarı Muh. B. Kati teminatı 
Bulgur 120 ton 36000 lira 5400 lira 

l - Yukarıda cins ve miktarları ile muhammen bedeli ve kati temi
natı yazılı bulgur 26-11-941 çarşanba günil saat on dörtte Ezi
ne nsk~i satın alma komisyonunda pazarlıkla satın alınacak
tır. isteklilerin mezkOr gün ve snatta teminatları ile birlikte ko 
misyona müracaatları. 21-24 

lzmir lcvazını amirliği satın alma komisy011undan: 
1 - Bazı biırlikler ihtiyacı için 197 ton kesilmiş sığır eti kapalı 

zarf usulil ile satın alınacaktır. 
2 - Beher kilosunun muhammen fiati 45 kuru§tan hepsinin mu

hammen tutarı 88650 lira olup muvııkkat teminatı 6069 li-

~ .. radır. 

ihalesi 26-11-941 çarşanba günü saat on beşt.e kışlada levazım 
amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

- Taliplerin mezkOr giln ve saattan en geç bir saat evveline ka
dM" teminat ve teklif mektuplarını komisyona vermeleri. 

5 - Şartnamegi her gün komisyonda görülebilir. 
8-13-16-23 

Ça:ııakkalc Mst. Mv. satın alma komi8yonundan: 
1 - Çanakkale birlikleri ihtiyacı için beher kilosu 27 kuruştan l&O 

bin kilo bulgur 29-11-941 cumartesi saat 10 da pazarlıkla ,;a
tın alınacaktır. Bulgurun heps i biK talibe ihale edilebileceği gi
bi yarısından a~ğı olmamak Uzere ayrı ayrı taliplere de ihale 
edilebilir. Kati teminatı 4050 lira olup evsaf ve şartnamesi ko
misyonda görilltir. lsteklileıri n ihale günü komisyonda bulun-
maları. 24-28 

Muila askeri satın alma komİayonundan: 
1 Kapalı zarf usuliyle bir milyon dokuz .vüz elli bin kilo odun 

'atın alınacaktır. 
2 

" ., 

:\luhammen bedeli 29250 lira olup muvakkat teminatı 2194 lİ· 
radır. Şart.name"i komi•~·onumuzda görillebilir. 
ihalesi 8-12-941 pazaı-tesi günii saat 15 ae yapılacaktır. İti
te klilerin mezkilr gUn ve sa'.'.lt!.<> kanuni vesikalariyle birliktl' 
komisyonumuza müracaatları. 24 26 29 2 

Harbiye yedek subay okulunda aalm alma komiayonundanı 
ı - Pazarlıkla 50 bin liralık gaz yağı alınacaktır. Ev$8.f \'e hı!'u,;i 

~artlar komisyonda görülür. 
2 - lh:ılesi 28-11-941 cuma g iinii Haat 14 de yapılacaktı" . Kat'ı temi

natı 7500 liradır. Taliplerin Harbiyede .1~dek subay okuluncla 
satın alma komisyonuna müracaatları. 

lzmir levazım amirliii aatın alma komiayonundan: 
1 - 7900 zer kilo Iahna, pırasa, ıspanak pazarlıkla ,;atın alınacaktır. 
2 - Pazarlık ,.e ihalesi 28-11-941 cuma günü saat on bc~t.e kı~la..ta 

levazım amirliği ~atın al ma komisyonunda yapılacak.t w. 
:: - Şartname ve vasıfları her gün komiHyonda görülür. 

istekliler in mezkür g(in ve saatt.~ komi;ıyonda kati t'.'nıinatları 

ile birlikte hazır bulunmaları. 

G:ı:ır leYazım amirliği aatın alma komiayonllb.! ... n ı 
1 - 40 ton odun pazarlıkla satın alınacaktır. 
2 - Pazarlık ve ihalesi 28-11-941 cuma günü saat on beşte 1ımird<! 

kışlada ) vazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
!1 - Vasıf ve şartlar her gün komisyondan öğrenilir. İsteklil-ır iıı 

teminatları ile birlikt~ mua)'yen giin ,.~ sıı.atta komi•:;on:ı mii
racaatları. 

!amir levazım amlrlijl satın alma koD\İayonundaıı ı 
l 13500 kilo sadeyağı paza'l"lrkla satın alınacaktır. 
2 Pazarlık Ye ihalesi 28-11-941 cuma günü saat on beşte lzmir· I' 

kışlada levazım amirliği satııı alma komisyonunda yapılacaktır . 
~her kilosunun muhammen bedeli 170 kutuşdan muhammen 
tuta rı 22950 liradır. 

3 

4 - Kati teminat miktarı ihale bedelinin yiizde on be~idir. Vasıf '~ 
şartlar her gün komisyonda görüliir . 

5 - isteklilerin muayyen giin ,,e saatte komisronda hazır bulunma
ları. 

Harbiye yedek aııbay oklllunda aatın alma komiayonundan! 
ı - 19-11-941 de ihalesi ilan olunan 800 ton kunı ota talip çıkma

dığından tekr-ar pazarlığa konmuştur. Evsaf ve hususi şartları 
komisyonda görülür. 400 tonu İstanbul içinde ve 400 tonu 
sirkecJ istasyonunda vagonda tes lim edilecektir. Bu miktar · 

2 

3 

!arın yansına talip çıkarsa ihalesi yapılacaktır. 
Otl-ar balyalı olarak alınacaktır. Beher kilosunun muhammen 
bedeli 6,5 kuruştur. 
İhalesi 28-11-941 cuma günü saat 11 de yapılacaktır. Taliple· 

rin teminatlaıriyle harbiye ye dek subay okulunda satın alma 
komisyonuna mür:ıcaatları. 

Çanakkale ı837 poata No . .atın alma komiayonundan: 
1 - Aşağıda cins ve miktarı yazılı bir kalem "kuru üzüm birlikle

rimiz ihtiyacı için Çanakkale tüm ambarına teslim şartiyle 

2490 &ayılı kanunun 46 ıncı maddesinin A fıkrasına tevfikan 
pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - ihalesi 25-11-941 sah günü saat 15 de yapılacaktır. 
3 - ls!Pklilerin belli gün ve ~aatte vesika ve temin:ıtlariyle komis

yona müracaatları. 
Cinsi Miktarı Umum tutarı Teminatı 

-·· 
9 numara kuru üzüıu 7900 kilo 4977 lira 447 lira 

Sayfa 3 

Harbiye yedek subay okulunda satın alma komisyonundan: 
l - Pazarlıkla 100 ton şeker alınııcaktır. 
2 - Evsaf ve hususi şartları komisyonda gôrülür. 
3 - Beher kilosunun muhammen \ıcdel 49 kuıruştur. 

4 - ihalesi 25-11-941 salı günü saat on lıeşt<> )·apılııcaktır. Talıpl -
riıı teminatlariyle Harbiyed Yedek suba;· okulunda atın nl

ma komisyonunn müracaatları. 

Harbiye yedek subay okulunda ıatın alma komisyonundan: 
1 - 18-11-911 günü miinakasayu konulan 19 ton kuru üzüm<> 

talip çıkmadığından ayni miktar kuru üzüm pazarlıkla iha
leye konulmuştur. Evsaf Yı' husus; şartlar komisyonda göı·ii

lür. 
2 - Beher kilosunun muhammen bedeli nl kuruştur. 

3 - İhalesi 27-11-941 p<'r~embe günü '>lat 15 de .•apılacaktır. 
Taliplerin kafi teminııtlııdyle harbıyede yedek subıı,· okıı -
!unda satın alm3 komisyonuna mür:ıcaatları. 

lstanbul levazım amirliği satın alma komisyonundan: 
l - Beher kilosu 100 kuruş tahmin edilen :ıo ton ze;·tiııyaih pıı 

zarhkla satın alınacaktır. 
2- İhalesi 28-11-941 Cuma günü •aat 14 de Tophanede İstanbul 

levazım amirliği satın alma kopıisyonunda yapılacaktır. 
3 - İlk teminatı 2250 liradır. Şartnamesi komisyonda görülür. 

24 26 

Çanakkale MST. MV. satın alma komisyonundan: 
1 - Çanakkale hastahanesi ihtıyacı için beher kilo~u 70 kuru~

tan 9000 kilo koyun eti 5-12-941 cuma ııünü saat 11-30 ıla 

kapalı zarfla ihalesi yapılacalctıı·. 
2 - İlk teminatı 472 lira 50 kuni~ olup e\·saf ve ~artııam~<i hı>r 

gün komisyonda görülür. 
3 - İsteklilerjn ihale saatinden bir sa:ıt evvel teklü mektnplnrı.Y-

le gerekli evraklarını vermeleri. 24 26 30 2 

Er:mrıım satın alma krımisyımııııdaıı: 
1 - Beheri 80 lira 200 adet be~-z kazımın ·l-11-941 pazarlığı~ct:ı 

i8tekli çıkmadığından yeniden pazarlıkla .<atııı alınacaktır. 
2 - Pazarlığı 27-11-941 ~rşembe günü saat :W.40 da Erzurum satın 

alma komisyonunda yapılacak tır 
3 Muhammen bedeli 16 bin kati teminatı 2400 liradır. Beyzi ka

zana dair e\·saf ve şartnıımeler her gün komisyonda görülür. 
·1 isteklilerin teminatı kati~·e makbuzları ıle komi•yoıın mliı·a

caatları. 

Fevkalade içtimaa davet 
İzmir imarat ve inşaatı umumiye T. A Ş. meclısi ıdare;;i ~irketin mua

melatını tasviyeye karar vermek üzere hey'eti ıımumiyeyi 31-7-1941 
tarihlerinde içtimaıı davet eyleml•ti. O t wilılercle ekseriyet olmadığı 
cihetle ticaret kanununun :386 ıncı maddesine tevfikan hey'eti umumi
yeyİ üçüncü defa olarak 25-12-941 tarihine müsadif perşembe günü ~ıı
at 14 de şirketin kızılkaya hanında kit.in daireyi mah"u>asında 50 hi<
seye sahip hissedarların hazır bulunması ve i~timadan on gün evvel hi<
se senetlerini ibraz ve tevdi ederek mukabilinde duhuli;•e vaı·akası a i
maları ilan olunur. 

RUZNAME 
1 - Meclisi idare ve mürakip mporlarıııııı okunması \'e ~irketin tn,. 

viyeqiııc karar itası. 
2 - Tasviye memurlarının \"t• nliİrakibin intihabı \'t• tnhsisntlnrının 

tayfai 2·1 1 O 

Bornova belediyesinden: 
1 - Bornova belediye parkı cn·arıııcla ı,,.ı 'fi.,·eyc ıııt nda l!l te 2!l ars.ı 

ve ada 52 2 de 20 a rsa satıla~ıktır 
2 - ~rüza.ı-ede 3 12 fl-11 Çarsıımlıa giinu ~ant 16 da Bornova heledire 

daire~inde yapıkıcaktır. 

3 - Arsalııo:ııı beher metre nıurnbbıu muhı:mmeıı kıymeti 25 kuru,tuı· 
4 - Müzayede.ve iştirak için et. 7 5 depozito akçesi yatırılacaktır. 
5 - isteklilerin Bornorn lıelediyeeıne mürac:ıatları. t 

20 24 2 ( 4844) 

Çamaıtı Tuzlası müdürlüğünden: 
Tuzlamızda yapılacak 560 :\12. sı,·ıı tam:ratı ııaza;rlığıı konulmuştur. \l.ı 

hammen bedel 644 liradır. Ke~ıf ve şartname her giin müdürlüğilmüz!c 
inhbarlar izmir baş müdürlüğü le\"azım şubesind<!> görülebilir. 

İst.eklileriıı yüzde yedi bu~uk teminat ııkçaları il~ birlikte 6-12-941 
tarihine müsadif cumartesi günü <aat on birde müdürlüğilmüıcle müte-
~kkil komisyona müracaatiarı. 21-24-1-5 4915 

Müzikli Narin Lokantası 
ATATORK caddesinde 112 numarada tees~ü~ etlen NARIN lokantası 

ba.y·rornın birinci gününden itibaren umuma açılacaktır. Her gün öğle ye
meklerinde saat on ikiden bir buçuğa kadar klR..~ik muzilc ve a~mları 
saat ALTIDAN itibaren memleketin en mütena saz heyeti ve okuyucula· 
nnı dinlemek zevkini ancak NARJ.\· LOKANTA ,-e GAZİNOSUNU t.eo· 
rif etmekle elde edebilirsiniz. 

Yeni sene modellerin1İ1, geln1iştir. 

Deposu: M. Tevfik Baykent 
Peştemcılcılar 7 3 Tel. 3332 

• 

• 



SAHIF.E (4) (ANADOLU) 24 İkincitetrin 1941 Pazartesi 

. Bardiya 
-Baş tarafı 1 inci sahifede -

Yenice vapurunun kap
tanları lstanbulda 

ALMANLARA GORE 
sı htinrnli vardır. 

-Baı tarafı 1 inci sahifede - o IJ 
Gencr~d Kaningam, ı G soııte:-riııde - Baıtarafı 1 inci sahifede - l~iiııcliizüıı l..;k0<·y~ıdaki <mdii~tri 

oiz0 su üz~ri söykdi: eli~ hı kkııııln .:u n1rlQmatı v ı·n•btir: • ~~l riııe ba·kuca h3\a taarrudıırı ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;-~ 
- Baylar; 1 - Ayın iil;üıııle İsveç için üzüm w yapılmı~tıı. Uiiıı gece c" ııuıı doğu in- llllllllll llll\1\lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

S.zc h:.Lkik'!tti bilcliı·i_vorum. Salı ,;a incir ~·likli.yen•k nurg-az:ı g-iitürdiik. giltı>red ki limaıılara t:ı.ı.v. relerimiz "MERIK" MENŞELi 
bııhı u ııızuen Ct:rabub ı·ahıısıııa '·.ı- 1 .Ayııı on ı<ekizirı<' kadar Rt!l'ga7.ıla beK- .ı·ang-ın \"p t.t!ırıp lıomlrnlan atmı;-;lıır- M M 
dar ilerli_vecr,;riz. Bu hab(•r. htiı· j1cdik w t. tanbula hareket ettık. Bul- dır. . BiR HABERE GQ. RE 
dünya muhalıirlcri ara. ıııda h ı·p • gar k:ıra sıılıwıııcla ilel'l<>rkeıı \''eboli Şim:ıli Afı'ikad:ı Alman ı·e .tah·an 
canlı duyuldu ve pek eneler olaıı 0büı·- fener ada.-.ı açıklarıııda bir k:ıc ser _ L:ikilleri c·eııup <loğuc!un gelen iıı~iliz 

Istanbulda yapılan 
Lig müsabakaları 

le hir muharebeden :rn ,;aat ön~e 1 :{eı:_i mayin görı~iik ve bunu istanbula ku\'\'etl rin;) karııı ) apbJdaı·ı ıafer!i A k f a kum~ıııdaıı harekete geçileceğini hr, dcıgru J ol aıaıı Ik bal motörüne diicliik muhaır ·beler esnasında dü~manııı 2ti0 vrupa on eransı g • 
ber verınıs bulunuyordu. Bunun üu- le haber verdik. Kendimizi ele bu nıa- ılaıı fazla t:ııık \'C iki yüz kadar ı~u - --
riıı eCn"bi gazete muhabirleri tam- j·;nıerc!C'n korumak için :<ahit daha zırhlı \'(' ınoWrlli \'asıtasını tahrip .;t- kında toplanacak Reşiktaş takımı b. y y •• fıııdaıı kıımandana yiizlerı:c uııl so-ızi.yacb yaklastık. Biır aralık ıı..nıi :-a- ~ı!'ilen!ir. Tobnık cephe ini .rnrınak Jr 0 uncu U-
rulclu. ıhı! :<ulannın vaziyetini h:ırita üzerin- ıçııı. Tolıruk garnizonu tankların yar- •• d h k • B~lha.~><a muharelıe plfıııı hakkıııcla d .. tetkik etmek için geminin :dare~ini ılıınıy.e kUV\'.tli te:;"lıbü ·kr. ınuh:.sa- B .. .. A-.rı·upa nlı·ııetlcri zun en sa ayı ter ettı 
malumat i:<tendi, kunıaııu:ın, mlitc _!.~inci kaptana \'ererek ben knmaTam.ı rac~. ıtnlyan kuvvetlrıri brafınclan mu utun " · 
\''Lziane cevap vererek: lg;tt nı. Tam bu snacla yukancl'.ın ikiıı- \'a~ıakıy t!c tarc!eclilmişt:r. ş;·dc!Jlli (111 J~onf.eı·ansa <-la''Ct lstanbul, 2:3 (Hususi muhabirimfa - sahadan çıkarınca RE"şikta~lılar d:ı sa-

- Muntıızam planım yoktuı·. JI:'uli- cı kaptanın tg"lmi~·i tcık edin z• t:ın- h:l\a nıuharl•bel;::rindc clü~nrnıı yinıi ~ ~ ~ ~ " de.n: Telefonla) - Bugün 'iampiyona hayı terketmis Ye hükmen mağlilp sa-
>'P;ierp göre har~ket edilec·{'ktiı·. De-irini verdiğini ılııyclum. llışarı cık.wa- 1~"~ .. ta}.ı·arp Jwrlı lmi!:itir. Bir iııgiliz edildi ~~~~l:~\~ala~ırn~ Kı~~lık,~\ s~aclında ;s- yılmısl:ırdır. De\'koz w Altıııspor i -
ııız k.ıvvetlrrivle nıüınklin oltlnğ-u ğım esnaıla miithis biı· gürültü w· s:r.- ııs,;un~ karsı. yapılan hava bıtıTuzun- kımuu. ,~eın· mı·:.·tı·ı·g.'O Gr,t.1. 11:u~·nsıe~ıl;-;mpot.~ı·hı_tırn- 1 lıeı.'ab"r..! kal~ı~larclır. 
Kaılar ·~birliği vap, cnı(ıııı. Pıanla sıııtı olıl11. Az sonra kendimi <len izde ılıı nıutteaıldıd lııımlı~, tayy:11·csi ı f: l::ı ' " rını h::ıkkııııla karele imle giinıstunı. bııldum. t:ı~r;p olunıııııstur. · \·asington, 2:ı ( A.A.) _ C:Lıınhur mü>-abakası F~ııcrbahçc - Be>ıiktaş •a- Şer<:"f stadında Vefa takımı 5 _ J 
lletli. l Y Etrafıma baktığını z.ıman Yeni - ra}~\"<ırflerirı;z. sinıali Afı ikad.ı ki rei~i Ruzveltin hu"u"i kfıtibi ürler, k~mlıwı karşıla~masında :l!l uncu ıla- Beyoğluspora. Galata<ıar:ıy takımı {la 

( • .\kr t'nız fifo,_u Kumnııd, 111 amir,ıl 1 c"• bir iki dakika içinıle fııl •ta :-ul:ırn hm·~k<ıt:ı geni mı!·~:> tn i~tirnk <•tıııi ._ Almaııyaııın bir konferans toplamak kıkad:ı lle!) iktaştaıı Hibeyiııin ı?iddeW 6 - O 8üleymaııiy<'.YP galip gclmi>!ler,: -
Kaı!ing.1111. gcnt'ı-:ıl Kaninl!'amııı k. r g-ünıiilmii~ hfr rnziyetc girmı ·ti. Yalnız lcrılıı·.. istediği hakkında Va:;;iııgtondahi ınah oyunu sebebiyle hakem, Lu oyuncuyu diı-. 
ıh ıdır.) II:wa m,ırc a ı Kaıııııganı ık~ı; tarnt'ı ile dir ftiıı:ıı bir kısmı görıi- . Reri_ıı~. 2:l (A.A.) - D. ;:\. D. ,\jaıı- fillere hab~rler geldiğini söylt>mi~ \"C 

000
'-----

ıdaı·e,;.ndek, ktıYV ~tlcrlc ıle mu kem . llll ·onlu. Bir taıraft:ııı yiiznıeğ'l>, bir •,ı "ı lıılılırıyor: ezcümle dcmi~tir ki: Yen ı·ce vapurunun kaptanları Edı·rnedın 
mcJ islıirliğı yapıl: cağında mutabık r:ıftan da :ırkuılaşlaı·a s >ıll•nnwğe lıa,.;. L 'ıı_iııl."~·nıl C.!ph"siııt!eki Su\.ıet kııv - Alm:ıııya bu koııferan,;fa. A ·-
kaldım. laılım. 20 metre kaılar il riıl • pJıııe bir ı·etlcı·ı. lıu?. tutmu.· ohm nehri geı:C'rek rııııa milleti l'ini tekrnr hükumet kur- t h k t Geıır-r~I, b,ı_ lıcvanatııı erle,.;

1 
güııii t~ıhlisiye simidi y{•ı:;irmi~ l~ulııı~w1 ikin Alman. nıe\'zileıiııe yakla::nnı~. fokaL mak suıetilc aralnrınd:ı iktısad! nıi.i~a ıs anbula are e ettiler 

t~)) are ıle çoldckı karıırgıihıııa ha- cı kaptan Ha.n ull.ıhı hıtkın bır h:ııde sıdc! tlı :ıtes k:.ır~ı,.;ııııl:.ı zayiat vıırcrek sehctler lemin edec;!k vaziyete getır- , . . 
rl•ket etm iştir. vüz~ıkeıı giirı!iinı. g;~·az :oııra ben tfell!'."l'I çek lnıiııtiı·. ikinci hücum Sırn·d mek için teklifte bulunacaktır. Fa- E?ırne, 23 (A.A.) - Karadenızde!Maksud ile ikinci kaptan Hayrullah, 

lıüyük bir tahta p:.ırç:ı.,ıııı t'lime geçir- topçusuııuıı ela iltihakivle öğlet!~ıı son- kat, lngilteı·e bu konferam;a çağm- torpıllenerek batırılan Yenice vapu - buraya gelmis ve lstanbula harek~t et-
Kuhire, 2:~ (A.A.) - Öğrenildig ıe ılinı. Bu \'az·.ı·t.ıt • bir hayli yiiznıei!e r:ı } apılmı ·iıı·. 1Jü'iına;ı kanlı kanp!ıtr hın Avrupa milletleri arasınd:ı de - nından kurtulmuş olan ve Bulgaristan 

1 

mişlerdir. · 
giire, büyük L ·ııy:ı mevdıın mu har ı.e~i l(ayret ettik. Bu e. ııaıl:ı ,;ahi iden Bul- la geri µlı,;kürti.ilmiiştüıı-. Alman· top - ~ildir. Bu ililıarla demokrasiyi içten topraklarına çıkan birinci kaptan 

1 

daha iki üç gün .-.üı;eı: ·ktiı·. ~fühı;ıı l,\'ar kayıkçılı~rı g·:_ıd.i.' ikimizi d<> kur- çu:n.ı. L<!ııiııgradd:.ıki iaşe merkezlerini istiyen milletler düşmana kaı·şı ko- --
0
00-----

ta.ıı kmıpları nırclır. Diı maıı lıuyuk tnrcl~lal' \·e hıze lııı~ıık r:ırdımlar gih- nııııdeıı lıomlıar_dıman etmi~tir. yan İngiltere, bu konferansı istemiye- ltaJyan tebJiuİ y k J b• d 
lıır ınadla dö\·U~mektc lir. Amcı·'kan teq·tiıl r> lsı·q· 111 ı.~clı lıai.Jf'rleı: cek ve Alnıanlaı~ inanmıyneaklar - ~ a 8 a na n tr ra yo 
m.ımu.fıtınd:ın tanklar nıuhaı"f'heniıı 2 iııcj kaptan IIaynıll.ıh Denizeı· ti·· Stokholm, 2;~ (A.A.) _ :\fo,.,ko\'a dır. ~.oma, .23 (A.A.) - İtalyan teblili: • eıı kun~ tli taırafıııı tutm:.ktmlır. ıı malumatı ,·ermi't"r: me:ılaıı mııh:ın~lıe·'ııiıı heı· zaman!dn Cazetecıl~r, bu haberin nereye . Sırenaıkte muharebeler 22 .son teş- meSaJl 

lŞınu~1i hey ·t itilıariyle üıarrıı1.ıııı .. - .. Reıı kaptan köprti:<iinde ıetrafı d~ıı. ?üytik !iiddette cerey:m ettiği hıl- geldiğini ,;orunca Örley şu cevabı rın?e .~~ısır hududund!ın Tobruğa ka- . Helsinki, 23 (A.A.) - Rusların Vla 
Larız bıt ı•n,;fı, Drıtnın 

11 
hum km· _ ılurbun.c t::ıra,;suclla me:<guldiim. Bir- dırılı.roı·. vermiştir: da_r ?utun cephe boyunca devam •.t- dıvostoktan radyo ile verdikleri bir me 

v~t!cr_i ı.ar~fından h:ıvacİa kuı ulıın mut elen. uyun üz.· rinde gemiye doğru ıir Mo~kornya s;;k~en J;ilom~t~·e ıız:ık- Rıızveltle hariciye nazırlığı, l.ıah· nıışt!~: ~.ry~te tümeni kendi ~aşına saj ;..-akalanmıştır. Bunda. Vladivostoka 
hış hakımıyettır. cyın gelnıekt • olı!uğuııu gördüm. ıu fa bulunan Kalının c~phesin<len lıaiı- ~ettiğim haberleri hangi kavnakl'.tr- son ıkı gunluk muhnrebeL'i"~·de 2i>O den gelmekte obn bütiln gemilerin mayin 

Tank ka!fıbı ta::/a: lıir torpildı Ye, Ernti ılC> lı'r harli fazla ~ederken Sovretler ilk defa olarak IGiıı dan aldıklarını bittabi meydana vur- fozln znhlı otomobil tahrıp etmiş~iır. tehlikesine maruz bulunduklaırı ve cv-
Kahire, 2:ı (A.A.) _ Düıı ak 

11111 
;cıi. Genı·J·i kurtarmak için r'nan'Evra mevkiiııcleıı hah<•tmi~lcrdir. Alman- mazlar. Konferansın müsaid bir ve- ~ . .rrıca Ylizloe-rce esir alınmı~tır. Alman vela Vardkoy limanına gelmeleri bil

geç valit ôğrenild ğine gore Lilıya \·,qıac;ak \:~kit knlnıadıi\'ıııı görünce lı~rın \'olokolumslalan ileri hareketl e _ s'leclen h~tif::ıde ile son kanunda top- tumenleri ~ereyan eden ~et.ın muh<1.re- dirilmiştir. Sonra kılavuz gemileri bu 
meydan muharebe.-.i çok müsait biır sc çaresız gemiyi terk etnwk "mrini ver- rıne 2 selıep vardır. I:rnacaj(ı haber alınmıstır ~.!erde Brıtany~ı zırhlı bırlıklerine lıü- gemil~ri Vladivo:;tokıı. getirecektir. :i\Ie 
ki!d~ inki~af etmek~edir. T·ııık km ıbı idim. Nıtekinı a;ı: oııı a torpil tam ort:ı 1 - Kaliııin iaı:e yollarını nıuha(a- Konferan1'a hangi ;;,i!İetlerin da- yuk kayıplM verdir~işler _ve 200 d~n sajdiı, sahilden 25 mil açığa kad.ır 
ehemmiyetlidir. · \"erintl~ı: gemiy.e isabPt elti \"'e müthic; za • tnıek; vet edil iği hakkındaki suale de 'lU faz!~ tank tahrip etmışlerdır. sah:ının tehlikeli olduğu ilan edilmi.1-

Fakat dü,maııın tmık kıınlıı. ıııı.;i: z bir inf:lak vuku hulclu.> ' 2 - ;\fo8kovayı çevirmı;k için iler- cevabı vermiştir: Duşman Şiren.:ıikte Cebel köylerine tir. 
lerinkiııden daha ağırdır. tn"an zayi- 2 inci kaptan, torpili gemiden 200 1 enı?ktir. _ Aldığımız h~berlere göre, mih- hava taarruzlarınd!l bulunmuştur. Bir 
.a~ı tız~ır ... Cünki.i lıır tankı t.k.eriy<1 me ~·0 me.-afeılf gördüğünü sö} !emek- .Moskovaya ~d~n on bir demiryolun ver devletleri bazı muharipler ve bir kaç ev harap olmu_ştur. Soı~ ~~nlerde s b• t d 
ı~ıııclekı m~r':!t~tbat y:ıralaııınadaıı i. (' te: ' - dan be~ t~~nesı sımdi kesilm'ştir. Al - kaç bitaraf devlet de davet edilen- hava .m~h~ır~bel~rı~d~ ~5. ıngılız tay- ır IS an a 
:.aramaz lıır hale getirmek miimkuıı • - Eg r ll ıhu uz:ıktr, görebılnıiş ol- manlar, ılıger altı demiryolunu da kes- ler arasındadır Garp yarım kUresi yaresı duşurulmuştur. Bızım kayıbımız · • • • 
düq·. ~aydım dümeni vaktinde kırar, gem'yi me~e ç~1~~maktadırlar . .Meydan mu- ' hükfimetleri, b~ konferansdan hariç 8 tar.rar~ir.. . .. ~ tarafı 1 ıncı .. hitede -

. . ele kurt_:ır!nlını.» hareb~sıııııı cerey~n tarzı hakkında tutulacaklardır. Almanyanın böyle Sıre~aık çölünde yuzden fazla zırhlı re ed1J_ordu. . 
. İngılızler tal'afınclan Jrnzaııı!an Demışt.r. Pek efq·aflı malumat yoktur. Fakai bir konferans toplaması, uğradığı otoı:no~ıl. ve kamyon bul~nmuş, ateşe di ~~f:.'.l·. 23 (A.A. ) - Belgradd.aıı bıl 

hı.: kaç taıı_k ı;ıuharebe,;i olmuştu ı. S?v.:·e.tier. dunımun tehlikeli olduğunu. kayıplardan ve tükenen stoklarından ver :im ıştır. Bardı~·anı~ şınıafinde ha- rı~ı) or ·. . . 
Du-.!l~an çekılmış ve harp nwyclanıııı ıluğu ,;ahalar kY:mı7.ı balçık topraklı _ lı.ıldırı rnrla r. Almanlar, Tulaya ı;ok dolayı güya iktısadt bir tedbir bul - ır~atta bulunan bır ~tişm~n deniz bir- h S rp hük!lmet kuvvetlerı,. temızle1!1e 
lııınl~zlere lıırnkmıştıı·. Ru ııoktamıı lılır. İngiliz ta}ym·elerinin mtithis fa- <ııclt!etle t:: ırruz etm·sıerclir. Ruslar ı:nak ve bu mill~tredn ihtiyacı olanllıgı .ateş almış ve sahıldekı kayalıklara !"rekatır_ıa de~am etmektedır. 3 gün 
onemı \'rırılır. Çünkü muhnrebc m"y- 1 aliyet;~·Ie clü~nıan tayyarelerinin · tah- \"ent m~vzılcre cckildikl~rini itiraf et- maddeleri temin etmek maksadına otur~uştur. s~reA n şıdd.etlı rnuhrebelerden sonra 
danıııa hakim olan tar.:ıt', ha,;:ıra ·ıı:--\ı-ip eclilıliği ıle ıı:ızun ılıkkale alın mm m~k~eılı,..Jeı· .. Tulaya her iki taraf da mebnidir. Fakat Almanların asıl ga-I Dog~ ~frikada Felce BabeJde müf- hükumet kıtaları Sava, Tunıı, Mora va 
ramı~ ol~ıı tankları topla~ ııı tamır et- mıh:· _r t:ıyr:ırc faaliy.,tiniıı azlığın•ıı ;.nu~ıııı t:ıkvt)"e kuvvetler sevk etmek- releri bu milletlcıri nüfuzları altına al r~ze~~!'!mız, düşmanın ezıci sayı üs - ve. Bel~rad ~urabbaını çeteler den te-
mek ımkaııına mal ktir. l>ü ·nıaııın J111 hakıkı ebelıı anla ılır. dır. . mnk, bir çok imtiyazbr elde etmek t~nl~g~ karşısında 21 son teşrinde re-- mı~l·~ıd~~Jdı~. Bu çarpı_şmalar~a 131 
nakale hatbrı tLrnmlı ~urettc ha,·.. . Sovynt radyosu, lııı· adım claha ge- \'e bu milletleri kukla haline getir _jkılmıştır. Merkezi Akdenizin doğu a.s.ı f m ş ve 

70
. ası de esır alın-

h~ctı~ılarıııa nıarnz buluıımaktatlıı·. Londı·a, 2:: (,\.A.) - Riiytrr Aj:lıl- r!lE?:emeleriııi kıtalanı emretmiştir. mekiir. Bu takdirde de bu milletlerin jhavzasında harekette bulunan torpi - mış ır. 
~ııntlı clüsmaıı tc:ıkillcriııiıı iaş . ı. ,;ı Lilcl ıri.rnr: ~atı muh:trebeler verilmektedir. Di _ ipleri, Almanyanııı elinde olacaktır. ,?olarımız<lan ikisi denizaltı bombahı'l·ı 000 

ı:o~r:ık!a 8idi R_ezk a~·a ·ııı.da dı~ıı· ı<ee:t (;eııeral Agork. Libya nıuhardıeleri ~er ~21_ıhe~cırd~k! vaziyetlerde. değ:şik- 1111111111111111111111111 11111111111111111111111111 ıle bir düşman cleniznltısını batırmış- SOVYETLERE GQRE 
~n,.,ıt:ı~ı:.Ie temııı eılıle~ı.Iırnr. ~luha - hak~ıııda.şu nıalunıatı \'eriyor: lık, Joktu~. L<!nıııgra_ct cephe::;ıııcle ya- 1 111111 tır. .. _ Ba • , • ı clıeleı daha zı~·aıle lıı~ılızlcr'" Almnıı 1 Iwve!kı ak:;:anı K:ıhirPcleıı lıize acııJınJ,ııı huıı~ç ~arcketıyle Ru~Iar, Al - Al J b• k b ooo sokaklar~ntarafı bmıncl sahifede -: !~~· aıasıııdı~ t. reyaıı ı.>tnwktediı-. Çıiıı- h:ıb.rler g~lıııi .. tir. Br:taııy:ı cırdu~·ı-ı~ıaıı m~vzılerıne yakla~mı~lar::ıa da <1-1 n1an arın tr ayı l 'k . Bilhassa ~: cereya~ etınektedu·. ~u .z.ıılılı lı:rlıkler, çokluk it'hariyl~ llUll t.•sa" taarruz hallan, :ııl cenaht,ın ~ır zayıatl.ı tardoluı~muslarılır. Rosto. Londra, 23 (A.A.) - Alınan :.v Amerı adakı g rev beler olmg da pek şıddetli muhare-
ıngıl 7. ııı·du,.uııa ıneıı"ııptur \'!' hun.in .ıapılaıı lıiiyük bir hareketten ibaret- l~n Al~ıa.ıılara geçtıği henüz teyit e- 1tayyarelerinin e n meı;;hur kuınand.mı Vaşington 23 AA) .. "r Pra d aktadır .. 
I~ b.rabeı· c~nup Afrika ·ı kll\'\'etlel'i- tİI'. !ki zıl'lılı tümenle yapılan ·ık h,ı- dılrı:emı.şt.r. Fakat Rus kıtııl: n lıir:ız nırbay Moreclers, B~·e::ıhv civarında madenlerind'e re~•e · i tirak K~;:1~ _ hesindve a gazeiesı de,_ Mosk~va cep-
nııı ele zırhlı oton~olıillnri varılır. l'eket. iyı ııcticı.>ler vermi ·tir. İlk ma- gcrıleını~lerılır. Alınanlar l.ıuradaki lıir tayyare kazasında ölmüştür. mele miktarı g 320 oÖo ed ıştır. ı kildikl ~~sl~rn~, y~n~ mevzılere çc-

lt:ıln.nlıır he.mz ,.;anlnı nıı~ ve 
1 
••. haır.:be I.' :<on te ri11tln Sicli Omeriıı lnıuharebclerıle ;ı _ ·1 zırhlı tünı<>n ,.;ıil'- 00 Fabrika!· d ' e çık1m ·se . ldennı bıldırmı~tır. Almanlar , ııık al" t. .. t . ı ,. . k 1 1 ' L • nı .. 1 . r eli' a grev vapan ar 

1 
1 şıma e Klin h . ki 1 

ume ı go. ~.rmpmı~ ercur. 'ı apı - ar ,a,.ıııclıı ıu uııan lıiı· İtalyan kulun.ı u. e1t ır. . . .. . Af . r:o. fh- 5:3000 dir. , dır C ~ ;ıne ya aşmış ~r -
1 n nıulınrcl.ıe, du~maıı taııklaırıııı iııı- kar~ı yapılmıslıı·. Bu it:ıh··ın kolu hır Almaııhr ıkı guıııl~ ellıd.!n fa.1,la manya r Tansa SU U Am 1 d"k . . R elti . : enup kesımınde Ş ve S şehırle· 
lııı etnıe~i hedef tutan hakiki b:r lll"~- palannııi;i \"e B:rilgobi.\·e k:~ılar ı:ckil . faıı~ \'"çok mtihını iıı;-;an kaybı \'ermı~ görüşülüyor görfü;:·~t sen. 

1 :~~ı reısıj . 1°~~rha~ ~
11ı1 .eıe .. geçirmek için Almanıa·r şid· 

d.ın ıııuhareı.ı~~idir. mi::: vey·ı kaı:mıslır. kı·clır . . . b~ u en soma, ame e.nı~ e 
1 

hucumlar yapmaktadırlar. 
··imdi İngilizler ilk el fa olaı ak h:ı- i kincı \'e ıİalıa ınühinı lıir nrnharebe > f.'ı'.11/ri nı/ İ!la cqılıı siııclP: - Baş tarafı ı. inci sayfada - ı~e aşl-amalarını emretmıştır. Ruılar geri h a tlara çek ildiler : 

rncla da hiıkiııı lıir durumda buluııu - S 0 ydi Rezek yakiııiıııle Almanlada ul- Ilel,.;iııkı, 2;~ (A.A.) - Son gliıılcr- kısınını ela Almanlııra devredeceği 000 
Moskova, 23 (A.A.) - Tas aj-an-

yorlar. Tayy rcl.;r, ılcvamlı bır suret- nıu~tur. Alnıaıılar. 70 tank w ·rn el· n el~ doğu Karel ide Alman v~ Fin kıta- ni yazıyor ve Alınanlarııı sulh Şttıiı SON DAKJKA: sının Moskovaya karşı yeni Alman 
t~ kıt:ık~·ııı iizerinılJ dıılasınaktadır. fazla zırhlı ve molı~~·izc va~ıla 'karb'·- hırı tarafından 2 Sovyet tümeni inıha olaı·ak istediklerini ~öyle bildiriyor: t'.'.arruzunu anlatan bir telgrafında 
hıkat Jı .. rke" lıuııların inıdliz t·l\ya- der-k geri (..'(!kilnıi,lerılir. · eclilmi~tiı'. Finler, bu harekatı balta 1 - Fransız donaııma~ı. Almanla- şoyle deniliyor: 
r~ i ~ld~ğuna. emin bu~unduğu c:he~I~ Üçliııc_U nı~ıh·ırelı c;rır~anlı<L \"C per- ı<~rmenıiş ve münaknlotlcı: mahrum lıir rı_n cnırilllle Libyay~ yapılacak sev- L J 8 Y A D A . ~Aln~~nlar, muhar~.b~~e bi~ çok ih 
lı~c kım_"e ba~ını kaldıı nıak zahmetıııı ~~ıılıe gıııılerı dtisnıunııı i1:?ri mevzile- oımaııda )~apmı-.I!lnlır. Fınler, bt•r1·ada kıyatt,ı ~ııpurları hını•ıye edecektir. K h". A) _ Bu .. ... tıyatlaı .. ıa .. beraber buyuk mıktarda 
bıle ıhtıyar etnı mekLdır. Bu. AlmııH- rnıe nıkın bır \'C'rrle \'apılmı tır ~a cep arma ra çalısırken Ruslar doğ'u 2 - F ran::ıada ve Tun usta ki üsler 1 a ııe, 2~ <~: 1 • re. , l~n. oglc- tank suruyorlar. Her tarafta kanlı 
l:ırııı ve bilha,; a it:ılyanlıırııı man~·.ı- zikır ·bu muhar~h.,ıle ;ı GO Uınk. k ··= ceph 0 sb1e hücumlar yaparak v·ız\·et- Almanlar emrine verilecektir. le~ s.onra ne.ı:ır~; e~ny·s~ı e lığ:. muhareJ:ıeler cereyan etmektedir. Al. 
yatı tiz. dııd tl>'!'r yııpı:nakt:ıılır. Ha- beclerek Baı-diya nıiıst.:ıhkeın hatt~ııa l~riııi dü~eltmeğe calı.·mı5larclır. Al _ :l -. :"-!manyadaki bir milyon Fr::ın rası rıtany~ ~~dıı ı:~lıcaa ta~~vetl~rı a- manlar, verdikleri ağır kayıplara rağ 
va! ın~ıL~Jere d!'\'amlı lıır rırette mu- doğru çı.;kilm:şfnrdir. 'imdi her hnlcle ıııaıı. ve ıtıılvaıı kıtaları 1300 nH!\'Zİİ ~ız 0.:ıın ser.lıe.st bırakılacaktır. b j n~la Lıb_~' etmekte!'. . ~uhare- ~en M.oskovan~n ana yoluna doğru 
saıt ·~ıtmışt ır. oraya kap:ııımı,; olar:ıklrırclır. tahrıp eıl 0rek Rusbrı çekilmeğe ınec- 4 - l'arıs ~ehri, itilıari ol·ırak ~ ~~1 cer~f!!.1.1d letr t· c ~ı. Sıdı Reze~ lıır geçıd açmaga calışıyorlar. l\lüte-

~n~crikaı~ t:~n~d· rının s~ r~tli olduk Ha rn kuvv. tl<>ri. ço~ iyi c::ılı~mti'. _ ?u.r ctmi.:;Jerc~iı·. Büyük lrnzamatl:ını Fr~ın anıı~ i:ı~alincle sayılacaktU". ~ür:f ~~~:~L~ı:h~ k~da~·n bi ~:!ha~·ebe,,ı, atldid ~~s.~mle!:de Sovyet kıt:ılaı·ı a -
laı 1 \C at.,.Jeı ınııı dt• te,,ırlı olıltıgu hdır lııgil'z kuv\·etlerı yakınch Bııı ıll ıı:a Eden c!usman kUV\'eller· btı k'ı- .) - İtılı:trı olar!ık Biskay·ı körf' g tn . r l lahza dur- dedce ustun duşmaııa toprak bıraka-
meydana cıkmı~tır. Dli ıııan piy·ırle~i- ~azi\:e ırideı~ yoltı k"s~et'klerdir n. zamatlıırııı infilak 'Ettirilıııes:İe en',:ız zi Fnınsava aicldir F·tı,'.ıt A<lmıınln1.:r· mat.lan devatm ektıdıı:ı. ır ve ı:ıimdi de el- rak iııtiz:ım içinde veni müdafaa hat-

. ki - •t 1 • 1 . , • • ,.., . .. • uu it 1 ; J • . " . • • • . , • ' , an devanı e ıne e ı~· l· k'I . 1 . ııın ço ugunu ı a ~an ıır tr k;J edı - :·ırada Kapııtzo nııııt:ık:ısınd:ııı baslı- ıı ııu a ı-.a ıııı~lartlır. 1000 kadın· :'sır Rımtlılik bu körfezden istifade ede_ Tobruktaki kuvveti.,. . . arına çe 
1 mıı;; erdır.l) 

yor. Bununla beralırr Alman piyade nın kendi :\Iajiııo hathrınıla Alm·· n alııınııst?~·. :rn top 7700 tüfek :rn ha- ceklertlir 1 t k t • 1 .ı, yem h:ımle - Bazı yerlerde Almanlar da kıt 1 . el .. 1 . . • ' .. ' • ,ı . t . 1.ı· • . .. • .. 1 F . . . erle an aarnız arı y·ıpmıslarclır k T • ı~.ııı ı a. hl!'( ır. . . . ve ıtalyaıılar mudafaay11 mt•<'hur edile- \ aı~ . oµL~ ... ıı· çok mıtrn)I uz, .l'~Z crc·e raıısaııın sımali Afnkadaki kuv- Sidi ömerin gııırb '. , ". · çe ~ ıyor • , · 
. l«ıkat lı·'I' k<:re tan.kl:ır ~::ıhrıp ~dıl- r'-'klerdir. Düşman kuvvetlerinin ııc ha,\ \an !gtıııam oluıınıu~tur. Bır Çı>k vetlcri 2.j0,000 ki~idir. İyi techiz e _ k yvetleı·i Kaput ınc~,ı :y:ıı~ Zel~ıı.~a l\Iosk~wa, 23 (A.A.) - Kızıl Yıldız 

c~ ~t,nı~ onra pıyaclcj ı tenııılemek ko- miktarının çevrildı ri Jıeııiiz k::ıti ola- da t~ıık ı_mha eı!ilmi~tir. clilmi~lerdir. Buıılarııı 80-!IO bini Q'~rba doğru gc .~f. k~lesını. al:t~ak gazet~;-;ı, D~n havzasında cereyan e-
J,ıy ılıı. . rak belli değildir. Fak:ıt ~n ;ı;;ağı kn·k Fı11lı. nı'. cfr111.~ılckt kcı!llJif.11 ı~· Fran ız, müteba ki~i 'erli a~kerdiı". Ganıbuta varm_Gd· ~Ierd.ır. Du~. a~ş~~ın den ~ıdd.etlı muh~rebelerde Rusla -

llrılıc ıstaııda: bin kisi t:ıhmiıı ediliyoı·. Şimd:Iik ~Ö" Hebınkı, 2:~ (A.A.) - Fınlancfü.a- flurncl:t Fransız.! ıra alt! 1000 tay- miz Bardiyaya ~- a~ ev\:el ku\;.ebt eıı - rın 3i> kılometre ılerlediklerini ve 
leııecek \'e"'ane ,;öz ·uılur: · .ı- ııın harLiıı .lıicl:ıyctiııclelıeri kaybı· ;~5 \'ar~ ,·ardır Fakat aııc:ık ?-;:O 1• \; _ nıı~larclır H' kırt 11şgal kuvHvelfı ıır:.ı:{- Almanlar-:ı ağır zayiat verdirdikleri-

K h · ·N (A ... ı . d · " b · ı ·ıo ·ı A h · d • · -v - " • ııı ı ·ı ·ı rı da a ·ıra ge n · a ll'C, -·: .A.) .- <..oııı <ır <1 • - Akısl::ri cluyubcak eh~mmiyeıli 1 ~. '. ton. a~o aeınııı :J 16 F;n ge- çacnk \'aziyettediı·. çıdinin cenub d·' ·. . . . : . . 
1 yazıyor. . nıu~n-_:ı~·a eı~~lm ş olan ıtalyanlarrı k_nr lı:~· zrıfeı· kazandık. m :ıılır._ llu nıık_t:~ıı· \140 yı_Jın:ı ait k.ı- Almaııların emrine verilmesi iste- rerler zaptet u_ı~I '

1
.n. '.lcılenıı~ \e bazı Pravda gaze~esı de Leningradda 

ı ı~ıın.lız ~ıufrezeleri tarafı>ıdan ·ıcl- Y!Plır. .ı7•!0 toıııl.a~o hacnııııde diğer nileıı filo. Tul onda lıuluııan 36500 .Mütt~fik mı· ~ıclıı · . .• . . . Ru?l~n!ı m~ıvaffakıyetler elde ettik-
detlı lıır hucıını yaııılmı~tır. İtallaıılar Aıı1tıik1111 qa-:ıl!'l ı'irıiıı uısıiu(ltı· b:~· kııç Fııı gcmı,;ı ele kaı·lıcdilmistir. tonilatoluk Str:ızlıunr zırhlı:sı ile n ın him· .. ?rdııl.ırı, h,1\<1 ku\vetl~rı- lerını bıldırıyor. 
1800 zayia.t ver.ırek geri mevz'lerc re Newoık 9·:~ (AA.) _ '.N \"\·uı.·ı Umumi zayiat ..J0875 toııilfıtoıluı·. ·111• TJiııcJiı'.inide buluııon lı'ıı· ·kı·u··aziiı· ıe'r Alç·ak~te,,ıııde hareket et1 m~kt~dJ1r - Roatof düşmedi mi ? 
k"l · ı cı· İ ı I' · ' - · · ' k lı · .... ~ l · ·cı· ' .. • ' ' · · a an uç·ın tayyıı.re erımız Jt', L l 2 A 

1 nıış r ;r. ta yaıı kumaııdaıılıırııı - · ost gıızetc•,;i mihver orılularıııı iml!'l s:ın 'UY 1 ısc 1• uşı ır. I>·ıkar ve Kazaplaııgacl·t l.ıuska mü- m•ııııı t k ' ... ' 
1 ~ oııc ra, 3 (A .. ) - R usyada 

tlan allıay Ogolerı i, lıi r miktar :ı ker;. ·- için ~imali Af rikad:1 nıpılan t ' t 'llTtırn;ı Rıı.,/a ı uı nı iilıim ka !fl}Jla n: tNıd ditl krnvazörlerder; nıu're'k'kep - ·ı r;·uz ı e {111 1 \'e ~ motor~ze kol~rın~ 1 ta- yeni Alman Uamlesiııin bazı muva!-
1. te~lim olmustur. İngiliz ku\'\'etlı:,d ınük ffi':!] lıir suı'. ·t~· lıaşlanıı' 'oltlu~n- Berliıı, 2:1 (A.A.) - Alınan basını t.:r. ~lir. l era { agır zayıat ver ırmış er- f:ıkıyetler temin ettiği -anlaşılıyor. 
;-;ın~d· C:oııd~rd:ıtd İtalyan mevzilerine mı yazarak ıı:ızil€1J'le fa,i tlerin hic ~oıı beş a) !ık. nıuhar,.ht•ıle Sovyetlerin Londr:ı. 2:1 (A.A.) _ Taynıis ga- IK/V l ~ununla berabe,. Ruslar, askeri faa-
clo~;u kendılerıne \'ol açnıışlardın·. olmaz;-;a Lir defa ~a ırtıcı 1.ı·r hale uğ'- ııı ·an vı:; n~alz~nıcce uğradıkları k<1 - zelcsi, Almanların şimali Afrikaya Kahi , 

1 
C S.AFH'i:b. lıyet tekrar ba:;ıladığı zaman Alman-

1_<111l(aı l mrı;dıııılım: . ram;ıJa,rı göniill<>ri ferahlaııılırdığıııı npları ı.I.er._ surerek Sovyetlerin Lu . sker nakledebilmek için Fransız üs rebe .· ~ek~3 d(t._A.) -: U:f~·aı muh~ı- !ar tarafındaı~ ele ge~irilen köylerin 
. Kahıı:e, 23. ~A.A.) - Çolıh yaı:!ınur kaydediyor. kadaq· nı~ılhı~ kıı}ıµl:ınn :ı.Jtıııclan k:ılk lcı·iııi ve filo istediklerini \'e Libya- reka~L ~ i 

1 ~ a, 
1 :esnıı ı:~~~r, 1~~- sonradan ırerı alındığını bildiriyor -

clıı:nııştır. Dusmnn tayyare m.yclnıı - At.alan ta gazete ı d<>, lıu taarrnzuıı nıasııı:~ ıınkaıı olmadığını yazıyorlar. dııki lnıd liz taarruzu muvaffakıyet- clirnıek 1 ~i~cı I~~~~h~nın bati! gı~ı ,01
1 l~r .. ~lmaı~lar, Rostofun zaptedildiği-

1'.~ 1 t nıamen ,;u altıııclaclıı·. Ciinkü 
1 
harLın en nıtilıinı darbcl~riııdcn biri Bu nıııılıle~ zarfmıla SO\·yetler 1 mil- le neticelenirse Alm".\n ve İtalyan kuv B ··t ~I 1 ·. buşm~~ı ga avlı) ~n nı tlaıı edıyorlar, fakat R us mahfil-

dt~ış~m11ı.ıı•ııııliii·lı\'ıı1'·ıiıiaıiıırciis•.imii<>il)li·ı~ln~ı~ıl~a.;.rı~ıı;.;ı~n•b;:.t~ıl~u~ıı;.;-_;t~<>~la;k~·k··imı;oaltilııllıılllumğ~ı~ıı~ıı~ılİ}~·a~z~ı~n~ıı~··---" yun 70.o lıııı kilometre karelik toprak vetleriniıı Tuııus::ı çekilmelerine mu- r. 1 '.d~nl·ya 1 arı, 1u fıış:s.<ıt.nlı: '.!naz 
2
1 gun feri _bu haberi henüz teyid etmemiş-. v" "lldti 'tı·· .. h· 1. 1 .. ·tt ·· .. .. 

1 
• • a) ,ı anmış arc ır. ınll ı genera Ro- Jerdır 

1 
~ "' 1 sa darının C Ol :C llÇUllll saac t' icııı de kÖJ'Ü~tlikiel'llli raııyoı· maJ k \" .· · t J kt:ıd • f : • 

MERLE O
•• LMEYEN LA 1 'RENC k'.ıı bctmı:krtliı-. .· . ' r .. 1.. ' . - . ene ısını -Op ama ıı. . ngilız tankları: ~ u, E ı B · . \l 1 1 ~ oı '' · Cereyan etmekte olan sııld tr L d OBERONE 11111111111 crlıner Boırseıı Ça)ttıng, vaktiyle l\Jaresal Giiringdeıı »onra B Ilit m h b 1 d l '}' 1 . h e .

1 
on ra, 23 (A .A .) - Kuibişeften 

11111111111111111111111111111111 AŞK OLJV/ER Sovyctlerle har~ etı;ıen!n en hararetli ltr. lıiz?:at V'şi liderl~riylP giirüşe : zı~hl~r~I~~~ elt ~~ı ız ~~~~etle~.e~ı, resmen bildirildiğine. gör e Britan ya muarızlarının lı le şımclı Alman askeri r.Pl<tir. B. 'Mussolininiıı de Fransız 1. t . k d .~) aı~ Al el ının tankları, R us ee-phesmde muha rebe· 
- n.in. So\'ycilnri yendiğini kabul eiiikle- derleriyle göriismesi bildirilmistir •- har:;a~~~n ~ 0 ~ 1d~:t·\ı .. man arın !ere iştirak etmekte, muvaffakıyet -

- WU,.,..'HERJIUG HE' 'GHT.'<" rııı: :p~zı~·or. Zaferin büyüklüğünün A merikıının Visi elçisi amir~I Li- lac de : ıse 'dazıı ·urt"bu t e~ı kunsurla~- ler kazanmaktadırlar. 
1. ı lV' l' ıJ - tesırı, J.'lıklıalcle ele c:ok büyük olacak- hi Visi hükiımetı'11ı'n ~eı·bect ha"e t okgt~yaB. ogArlu ı ı a ı. e kı:alr te~ıs 

l:..'JI/J l"" r:ı•r. ı··rı·\·· u • • " ·
0 

• - e me ır ır man gerı çe ı me 
• , lJ ' • J •• ııı n.omaıııııclaıı iktibas eilil.:n bu iilmez şahe'er lrn°. keti. hususunda tesebb" 1 ·d b 1 d b h. . " sın- r T.' AK''1M -----.. 

E 
~ · · , us eı e u un - en a etmek dogru olmıyac-aktır l'I I" ı 

LHA RA • maktadır. . Kahirede çıkan Ecipsiyon gazetesi, 1 
Sınemasında Hamdi Nüzhet Çançar r~~~~·~.d~3 a(~~A.) - Vişi ile Si- ~;~?'.~a~ı~~:~ebesi hakkında ŞU satır- 1360 ~. ~~.~Q~.~.--~~.~IM 11 

SEANSLAR! • - 1 - 3 - 5 - 7 ve !) ela ba lar. HER GC. Sıhhat Eczahanesi kı muna~ebeti olan mahfillere gör.: «Bu muhareb2, geçen senekinden Evkat S. D. S. D. 

1 
. . İLK MATİNE UCUZ SEANS. RO:'.IEO JULLİETTE ~~~eral Veygandııı Alm~n büvük el-, bam başka bir muharebedir. Geçen Sabala: 6.58 Akşam 16,46 
Nazı~ Lekes' B" A k Fb d' ,. Taze Temı"z Ucuz İla"ç '".! Ab~s t~rafıı:ı:cl~n verılen 24 saat;sene, başlıca hedefimiz Tobruk oldu- o,!·ıe :12,00 Ya•- . 18.21 

• . ız ır ş , "' e ı ve ayemut bir cevgi filmi mııhl7tlı .• ?ır .. ~l~ımatumu üzerine ığu halde bu defaki hedefimiz, düş . l:kjD..I! ;14.30 ........ lı: • 
azledıl<lıgı lııldmlıyor. 1 man tanklarını tahrip etm ektir.> 81 S,H 


