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SAL/ Sahibi ve Ba*muharrirı 

Haydar Rüıtü ,ÖKTEM 
Umumi Ne.~riyat Müdürü 
Hamdi ~üzhet ÇANÇAR 

İdare Yerı: 2 incı Beyler Sokak 

25 
2nci Teşrin 

1941 

Kızılayın yardımları 

31 iNCi YIL 

No. 8713 

Tlg: Anadolu - İzmir. Tla: 2776 
Anadolu Ma!~!'!.!.!nda Basılmıştır. 

Abone: S,•nclık H, 6 Aylık 8. 
Yabancı )Temleketlere27 liradır 

Günü geçnıi~ nü;halar 25 ku\·uştur 

Ankara, 24 (A.A.) - Kızılay gençlik kurumu 
tarafından Ankara ilk mekteplerinde okuyan fakir 
çocuklarından 146 t&lebeye 621 parça elbi..,, p al
to, manto, ayakkabı, kazak, fotin ve 242 talebeye 
de bet yüz ,. liralık kitap VP mektep levazımı dağı
tılmııtır. 

Vapurlarımız yabancı re;·t'~ ...... Ç~'iü;d~ .... I 
•·• • • ıı ı ı 111111111ı ıu ı 111111 1 11 11 11ıu 11 ı ıuıını ıı11n• • 

limanlara gitmiyecek lngilizler Gam-
.. - •• • botu işe-al ettiler 

ICostence ve ~urgaza mal yuklı-
0 .. d ld Piyade kuvvetleri de dün 

yen 4 motor dur uru u harbe girnı işlerdir 

Almanyaya ih- ,.-Grup içtimaında-, 
tacat ye idhalat Milli korunma kanu-

Tank muharebeleri bü
tün şiddetiyle devam 

ediyor 
gÜçlecti nunun görüşülnıesi 

~ muhtenıel ITALYANLAR. BiR INGILIZ 
d stanbul, 2-1 (Telcfonln) - Kara- İstanbul, 24 (Telefonla) - C. II. 1 HA VE 
:niz yoliylc yabancı memleketlere TANK TUGAYINI M 

2<>nd.,rilen m!llları taşıyan vapurları- Partisi meclis grubu yıırın (bugün) 
~ızın, bundan böyle yabancı devletler öğleden sonra mutad toplantısını BiR GENERALi ESiR 
~Ilı.anlarına gitmeleri yasak edilmiştir. yapacaktır. Bu toplantıda :Milli ko-
<>unun sebebi, son günlerde bu bölge- runma kanununa aid esasların g\i- ALMIŞLAR 
~ bi.- motöı· \'e vnpurumuzun torpil- ~·ü~tilmesi ve hükilm~tin dış po!Hi- Kahir~ 24 (A.A.) _ Bu ak~am 
l.>IV>rek batırılmı~ olmasıdır. Köstence ku etrafında izahat \'ermesi muht~- nevr"dileı; Orta şark İngiliz tebliği: 
ı·e Ilurgnzıı mal götürmek üzere yük- ı •.,;n;;;ı;;;e;;;ld.,iı;,;··-----------·ı lngıliz _ Alman kuvvetlerı arasında 

lngiliz torpitoları Sirenayik sahillerini böyle bombard ıman ediyorlar. 

;n~n kırk motörün hareketine izin ve- _ Devamı 4 üncü aahifede -

1 ılınemi~ ve bu gemiler ,ıJdıklım mal
arı tahliy<>ye mecbuır kalmışlardır. 

Sovyetlere göre sovuetıer~ neticeden 
emin görünügor 

llt Diğer tıırııftıın Triyeste yoliyle Al
dııanyaya yapılan ihracat ve Almany:ı
R"n memleketimize yapılan idhalat son 
h~nlerd~ hemen hemen imkansız bir 
tııa·ı,. gelmi~tir. i\Icrkezi Avrupa ile 'l!al 
Uiı:ıde!~,i çok güçl~smiştir. 

lomonıst aıeuhtarıarı 
toplantısı 

Bugünkü törende yedi 
devlet daha pakta 

girecek 
llerlin, 24 (A.A.) - Bulgar haorici

~l nazırı Popof öğleden sonra Berline 
ro llıi~tir. Bulgar nazırı Von Ribent-
1( P tarafıııdan :ıelılmlanacaktır. Popof 

ayzerof oteline inmiştir. 
<I. ~\lin, 24 (A.A.) -. Yaorınki törc_n
ı,..' Fnılruıdiya, Danımarkn, Bulgarı<
v n, Romanya, Slovaky:ı, Hırnıt';tiın 
~e Nıınklıı hükumetleri komüni;tlii(c 
1.•r~ı mücadele paktına iltihak edecek-

1 
tdır * ~e~lin, 2-l (A .A.) - A nupa devlet. 

ı/1 ınurahhaslnrıııın iştirakiyle top
h~a.cak olan Antikominterıı paktınııı 
~o dönümü münasebet:yle tertip edilen 
~a ~eransta hazır bulunmak üzere ltal
~et· nric-iye nazırı Kont Ciııııo ve mai-

1 buraya gclmi~tir. 
lı ~t~cıır başvekili ve har;ciye nazırı, 
~~ıınarka hariciye ve Hırvatistan 
k•J ıc_ıye nazırları da bugün Berline 
<lö llıışlerdir. Komintern paktının yıl
<lı nuınu töreninde hazır bulunar.akl&r-r. 

- --<000>---

Amerikanın çöl 
harbine alakası 

Sirene.yikde harbeden Alma n 

iki ltalyan 
Kruvazörü 
Torpillendi 
Bir destroyer batırıldı , 
üç ticaret genıi(iine isa

bet kaydolundu 

motörlü toplarından biri 

Cenupta büyük 
zafer kazanıldı 

-Hl uncu kolordu, ,;5 inci 
dağ tümeni ve lG ıncı 
tank tü nıeni hezinıete 

uğratıldı 
Moskova, 24 (A.A.) - Diin ıreceki 

Sovvet tebliği: 
Bütün cephe bnyunca muharebeler 

· T{1lin, \ 1olol.;o
Iıın~k, Tula ve Roslof bölg~lerindc *iıL 
detli çıırpı~mıılar oimu~tur. On Alnıaıı 
tayy·ır •si dü~üı::ülmüş, 4 Sovyct layva
r~si kııylıolınustur. 

P ·•~ıısk denizimi SovyPt dt•ııiz kuv
\•etlnri iic dü~nıan nakliy't?' vapurunu 

- D E"vamJ 4 n c ü S a hifede -

l" .. ; .... ,. .... A.;k;·;ı .... v~·~·iy·~·ı ..... ,.. .. ; .... I 
s;ı~· .... çör · ·;~y~I";·~ .. · ··;;;;şı 

son saf hada 
----------

l~usların cenupta kazandıkları zafer nıi.ihinıdir, 

Rus cephesinde soğuk 
sıfırın altında 4.> tir 

Alman orduları Afri
kada da iyi bir kuman
da altında fakat ümit-· 

sizce çarpışıyorlar 

Donannıa Sirenaykı Aln1anların yeni l\1oskova taarruzuna '.! :JO bin Libyadaki Alman kumandanı 
k • " " t" l t I t d" general Rommel bombardınıan ediyor ışı ış ıra c e nıe < e ır . . 

Batı •ölünd k" ·k • .- . . . . . . .. .. .. . Kuybışef, 24 (A.A.) - Cephenın 
Londra, 24 (A.A.) _ Braham zırh- ' .. e ı as eıı harekat h.ık- harp dı*ı etmek .çın g"celı guncluzlu .,mal batı ve cenup kı ·ımlarında 

· · kıncb henuz kat'i b" f'k" d" k h.. 1 · d 1 kt d" 1 'I . ' ' s !ısında bulunan Röyter mu?abırı yazı- mümkün de-ild" ır 1 ır e ınme ! ucum aı_~ evan; ey e:ı:~ ~ ır er.""; S?vyet müdafaa hatlarını delmek}-
- Devamı 2 c" Sahıfede - 1 · · g .. ır. harebeleıın en şıddethsı Tobrukun 20 çın vapılan Alman hamlelerine rag-

n 1 ngılızlere gore vaziyet ı hl .· F · · · 1 • r "\ Yüzlerce. mihver tankı tahı\ıc~~?ı%i~: -Devamı 2 ıncı sahıfede - - Devamı 4 neli Sahifede -

L•b h b• on beş bın kadıw esir alınmıştır. Ken- it?:!!!. a a a a M · o D 1 
ı ya ar ı di k~yıpları da ıti;ırdır. Almanlar ise ~ l\JI ifil l\JI ifil c@' ~ <® @> ~ D 

lı İngıhz .tank kayıplarının 260 olduğu-
qİtlerizm kalkmadan T.. k" Akd . d nu, ·Lııbya bı'ııı~ruzunun Sovyetlerin • h • k ""' ur •ye ve . enız e ısrarıy e yapı ( ıgını. uzun hazırlıklar- E t t ar ya 

barış kurulamaz harbin tesiri olacakmış dan ~on~a giri~ilen bu taıwruz etrafın- ve , ı 1 panı 
{id~0ndrıı, 24 (A.A.) - Kiralama ve da *'md:den bıı· şey soylenemiyecı·jii-
llıe nç verme kanununun tatbikine Sidney, 24 (A.A.) - Orta ıark ni bildirınP.ktedirler. Görülüyor ki . In- • d ı e d • 
lıirllıur_Herimtın, Londra radyosunda taki Avustralya kuvvetleri kuman- gilizlerin kafi sözleri kar~ısında Al- 1 aırı e•me 1 ır 
lir ,n_utuk iradedcrek ezcümle demiş. danı general Blemi, Sidneyde ira· manlar ihtiyatla hareketi tercih etmek- • il. 

•ı; dettiği bir nutukta demiıtir ki: tecl'•·ler. Dığer taraftan Amerikalı-
<!~....._ Biz Ameı~kahlar .<izlere gön _ - « Libya muharebesinin mü - !ar da, verıııi~ olduklıırı tank ve tana- -------
1 r~h'ld·-· 1 • · · k hiın neticeleri olacaktır. istikbal releri çarpı~tığından bu harekatı biİ·:ız ç•• k•• ht k• • h t 
a~l~ın:~~~~rm~k~:~~{{;~.~r.ı1z. ·uı - hakkında kararsızlık içinde olan d!l k~ııdilerinin harbi telakki "' tmekt~- un u mu e ır' ıç aya ımızı 
~e. arıs .~even demokra~ilerin ~endi Türkiye ve bütün doğu Akdeniz- clirler. Batı ~ölü muharelıelerinin neti-
ıa;•dıierıni harbe siirüklemelerı ko- de bu harbin teairleri görülecek- ccsi hakkında biır fikir edinebilmek arkadan vurmak istiyen kor-
<lÜn ?eitHdir. Biz, Okyanusların eski tir. Eger harbi kazanırsak, donan- için lıir ka~ gün daha beklemek I.izım-
hu, >a ıhtiliitlnrındun bizi korumaK ma Maltaya kadar aerbeat kala • ılır k b• d•• d 
<lu·~U~uncıa Mnjino kadar s!lğlanı ol- caktır. Hava kuvvetlerimiz de ş·imdiki .lıı~lcle çiild 0 büyük meydan UDÇ ır uşman ır 
1 •Uııt H d d k aerbeat faaliyette bulunabilecek, h ı . t h ıı cle\"lm et ı t ao·ı 1 samyorduk. ıırp ışın a ·a- s 1 n~~ a;-eı . .-•sı. '.'~ 1 '. s .... '. ~;~.' e~ Van mebusu İbrahim Arvas, Mil- mevzudaki hassasiyetini bildiğimiz 
tön

1 llı.~k için lngilt~reye m~lzem_e k~~:~~m~:a h::ı:~~:~~1=~1i 0 !:! e. dıı · Son h.ı~ı leıe ıı.ız,ıı.ı_n lngılızl~ı Jet meclisine verdiği bir t-akrirde, için, üzerinde cidden durulma<1 lii-
derırkcn uğ"adıgımız zayıat yu - dan kalkacaktır.. Alman tanklarını muhtelıf gruplara muhtekirlerin idamıııı istemiştir. zım gelen ve memleketin umumi ha-

-.....::::Den.ım 2 nci Sahifed- ı..;;;;;;...-===--------·•ıa;-ıınıı~lıırdır ı·~ bunlwrı tamanıivlc Meclisin ve hükumetin, esasen bu yııt ve menfaatleri ile alakadar olan .... bu mevzu üzerinde biz de durmak 
istedik. 

. Armanlara göre 
Merkezde bir şe
hir iş2al edildi 

l\1o kova bölgesi şiddetle 
bombardınıan edildi 

Berlin, 24 (A.A.) - Alman teb -
!iği: 
Doğu cephesinin orta kesiminde 

Moskovaııın 50 kilometre şimal batı
"ında bulunan Solneçogortki şehri 
zırhlı kıtalarımız tarafından zapte
dilmiştir. Leningrad önlerinde düş
manın çıkış teşebbüsleri ağır zayiat
la pü~kürtülmüştür, 7 ~i en ağır tip
ten 8 düşman tankı tahrip edilmi* -
tir. Topçumuz Leningradın a~keri 
ehemmiyeti olan te8islerini bombar
dımana devam etmi~tir. 

F in tebliğ i : 
Helsinki, 24 (A.A.) - Fin tebli

ği: 

1 
Jiankof cephe<~nde v~ Kareli berz~ 

hında düşman şıddetlı topçu faalı-

1 

ı·etinde bulunmuştur. Doğu cephe -
~inde şiddetli mevzii muharebeler le
himize netice vermiştir. Şimalde 
clü~manın zayif kuvvetlerle yaptığı 
hiicumlıtr püskürtülmüştür. Düşma
nın hava faaliyeti, hava şartlarının 
müsnid olm~ıması yüzünden hemen 
hemen tam bir suretle felce uğramış 

- De•unı 2 inci aalılfede -
---oO<>---

Vey2'and mev
kuf muş 

~iareşal Peten daha 
ziyade sık1ştırılıyormuş 

Maretal Peten Normal zamanlar için kanunj mev-
zuatımızın ihtika~ hususunda bir Lonclra. 24 (A.A.) - Madridden 

Pa 1 kl t takım hükiirnleri ihtiva ettiğini bili- aldığı bir hal>ere. atfen Deylf Meyi ga-

~ ~~le cepheainde harekata aid ce len resimler: Almanlar Leningrad cepheainde bir mevzide Ruıları 
eıir ediyorlar ve bir taarrııı cenaıında 

zar 1 a Sa lŞ yoruz. Fakat ahvalin arzettiği vazi- ' zetesı. gener:ıl 'V eygandın mevkuf bu-
Çartıda, gizliden gizliye pazarlıkla yet üzerine hükumet Ve meclL~. ica-ııunduğunu ısraırla yazmaktadır. n.r 

satıı uıulü yine aldı, yürüdü. Mağa- ha uygun ve memleket hayatını teh· çok haberler, donanmayı \"e Afrikada 
zalarda harıl harıl pazarlık oluyor. did ve t!lzylk edebilecek yeni hfıdi· 

1 
üsleri kullanmak üzere Hitlerin ma~e

Ne satıcılar, ne de alıcılar etikete seleri karşılamak üzere yeni bıızı ka- şal Peteni dah!l ziyad':! sıkıştırdığını 
kıymet veriyorlar. Halbuki bu kanun- rarlar almıştır. Ve bu mevzu, lıir tıı- göstermektedir. 
la temin edilmek ıiıtenen bir fayda, kım yeni teşkilatın da mürakalıesi al- Londra, 24 (A.A.) - Amiral Da'!"
kurulmak iıtenPn yeni bir alı§ veriş tına alınm ıştır. Fakat buna rağmen lanın harp filosu işlerinde en yakııı 
siıtem ve terbiye•i vardı. tecrübeler göstermiştir ki, memlekc- arkadaşı olan amiral Ofan Cewyird•n 

Pazarlıkla satı,, bilha11a bugün- tin her tarafında irili ufaklı bir ta- Viş'ye gelmiştir. Amiral, şimal Afri
ler içinde, korktuğumuz ihtikara en kım muhtekirler v•aziyetten istifade kasında bir seyahatten dönmektedir. 
fazla müıaid bir uauldür. Vatandat· etmeğe çalışmakt:ı ve çeşidli ihtikar * Şimal Afrikasınd!l siyasi ve as-
ların bu husu.ta nazarı dikkatini hiıdiseleri yekdiğerini takip eylemek- keri faaliyet devam etmektedir. Teyid 
celbederiz. Fakat bundan tegafül tedir. edilmiren bir habere göre Veygand 
edenler mevcud olabileceği için hiç Yeni ahkamın tatbikatı başlıyalı göz hapsi altına alınmış, dört subnyı 
olmazsa diğer taraftan da kontrolü epiyce zaman geçtiği halde, seciye da hap~ atılmıştır. Vişi hava nazırı 
arttırmalıyız. ve ticaret terbiyelerinin bozukluğu Berjfr i hala Afrikadadır ve burada. ** - Devamı 2 nci Sahifede - hava birlikler ini tefti§ etmektedir. 



Sahife 2 (ANADOLU) 25 lknci Te11rin 1941 SALI 

_ ~?.?.~~~' .. ~:~:~~ :- . As~~!! 
1 
~~!et ~ ,, (Şehir ve Memleket Haberleri) 

\'t• ahlak~ızlıkları ıle hala_ ve ~ahı .. pı· ki lometre cenubunda , evdi Elrazek ı s h • k l BUGONKO PROGRAM 
'sa da lı1 ır t akımb m~bh.~ek~rle:~b ~~re- bölgesinde olmaktadır. • ı• ı aA k• aça çı ıg"' ı 7.30 Program, 7.a3 .Müzik: H.afif 

mckte 0 m_u~ı. u gı 1 erın a ı c- Altı günlük muharPbelocde her iki M k •• •• program (pl.) , 7.45 Ajans haberleri. 
dileıı cezaı ahkam~~n .. ko~~kma~ı~l_a- tarafın ağll· t<ınk ka;.ıplarına martız 05 OV 8 OllUll• . . 8.00 l\Iüzik: Senfonik parçalar (pi.). 
rı ııı veya bunu . ~afıf ~orduklerını .!.:· k:ıldıklaı:ı :ıııla"ılmaktadır. Şimdi aıı- •• ıı d Keçecilerde Vatan otelinde mhmfir sırada yakalanmı:ıtıı·. ~lındekı bavul- 8.15 Evin :saatı, 8.:Wı 8.45 Müzik: (pi.), 
ı:ı at ed ı· Ke ndı ı~ me\ zuunu her tuı - . - · r· .1. I b" .. k 1. de Ve ÇO er e kalan Urfalı Ali oğlu Abdullah Uya- laı· araştırılınca brov~_ıg, R~s ve n~ 12_,.,0 p,

1
.
0

,.,
1
.am, l2.:\:~ }lüzik: Şarkı ve 

l .. · hl .-k: · ·· d ni kontroldan uzak la şıldı!S1~a gore, ngı ız er uyu - " 1~v- l · k 1 1 k " t b > ~ 
u '1 

a 
1 :~ \ ıc n . vetlerını cenupuı toplam\ şiar. ~ahıle rın silah kaçakçılığı yaptığı ve zmu:- ?and m~l' ·a 1 0 ma uzere. 0 a anca türküler, 12A5 Ajans haberleri, 13.l.10 

tutara.k dıg~r _vat~ndaşların ke esın- rnkın kısımlarda daha zayıf ku\'v otler- •• ••ı iŞ (iP,n aldığı bir miktar tııb:mca ve fı- ıle 111 fı.şek v.e 3 tane ~ıç kullanıl- Müzik: Şarkı ve türküler programının 
llen lıır nevı tıcarı şekavetle pa~.ı _a- ie hücuma kalkmıslardın· . gorU en yar seği Urfaya götürıeceğı zabıtaca ha: ı:ıamış ust.ura. b~~lunmuştur. Suçlu Ad- ikinci kısmı, 13.:30 U.00 :.\Iüzik: K:ı· 
~ı.rmak ve bu suretle ı:ıe~leketın u; Ka uzzo i:tik:ı~etinde hareket e<IPıı . ber alınını~. Abdul_lah Uyaır evvelkı lıyeye. veırılmıştı~·· . . , . . , rı ·ık program (pi.), 18.00 Progrııın-
p~yasasını ka~ı:;tu·m~k ı~tıyeıı. ~uht~- İngili~ zırhlı birlikleri. bir gün iç imi ·~ ORHAN RAHMi GÖKÇE sabah Basmahane rntasyonunda~ }~~: Adlıyece tahkık,ıta ehcmmı5etlc de- 18.03 Müzik: Radyo salon cırke"trao:ı. 
kır, ellıe_tte kı ken_dıı~e mah:su hır 200 kilometrıt.?den fazla yol almı~lar Bir taraftan şark cephesinde Al - ni~a için bir bilet alarak tı~nc bındıgı vam olunmaktadır. 19.00 l\Iüzik: Ffünl hey'eti. 19.30 
kus!ahlıga da sahiptır \"e ?ntı zorla \'e Elra7A) k bölg . inde muhıırebeyi ka- manlar Moskovaya ve Kafkaslara -ooo Ajaııs haberleri, 19.45 Serbest 10 d:ı-
1 ~laklı ve namuslu yapauılec~k ye- bul eden mihveı· kuvvetlerinin g~·r;ı~- doğru diğer taraftan İngilizler Lib- Balık, et fiatleri Muallİnl tayinleri kika. 19.55 l\Iü:ı:ik: Hicaz makamında~ı 
~~ne .. kuV\'et _de, 

1_!l~h~ık~ak kı .. bt~ ~ rine dü~miye muvaffak olmuşlardır. yada Tunus hududu istikamet~nde iki . şarkıbı·, 20.15 Radyo gazetesi, Z0.4:> 
gunkun?eı_ı çok agu şekı~de t,ıtbık Şimdi muharclh'ler Birelgulıi do- şiddetli taarruzu başarmak içın yarı- Vali Bay Fuad Tuksal, Balık iıüih- lzmir Kız öğretmen okulu me~1:1nla: Müzik: Akordeon soloları, 21.00 Zil'ıı-
t dılm.e~! !azı~ ~c.Jen ahkam~ı~. ğusundıı cere.ı· ~ın etmektedir. Batı şa çıkmışlardır. salatıııın :;rtması için balıkçıların av- rından İı:ımet Toprak Tor~a~ı - F.g~rcı at takvimi, 21.10 Müzik: Haydn \'~ 

Ihtıkarın_ dtı~l~U ~ artı.~ra .. goıe ma- mıntakasında kavde değ-:r bir hareket Biri Avrupanın, Asya hududlarına lama al etleri ve motörleriııe lazım olan köyü öğretmenliğine, Bıllıs. merkez Mozartın r.:serlerirnl~n (pi.), 21.30 Ko· 
na ve mahıyetı ıle bugunku ahval olmadığına göre. de Almanla.ı·ın :ısıl yakın sahalarda diğeri Afrikanın her nevi malzeme, bilhassa petrol, ben- ikinci okul öğretmeni H:~ıye Tan.g nuşma (100 ;;ene öne€ na~ıl yaşıyo~·: 
iç.~?.eki mahiyeti arn~ınd:ı farkla ~· kat'i muh~re~leri Tobruk, Sollum \'e Akdeniz sahiller'i boyunca başlamış zin ve mazot gibi maddeler wırdirmiş, Berga~ada Kadri ok~!~ . ogı~etmımlı: duk ?) , 21.45 .:\Iüzik: Türk müziı.~ 
bu~uk~~r. . . .; - . . r. Birelgobi bölgesinde kabul _etmi~ ol- bulunan bu yarış, harbin müstakb .... 1 bu sayede balıkçılaı", fazla balık :ıvla- ğıne, Ödemiş - Salt koyu ogretmenı progıramı. 22.:10 Ajans haberleri, 22.-1" 

Buguıı ıhtikar~ıı. dogı ud,m do_?
1 
u- duklarını muht.emel göı-mek ıcap eıb·. safhaları üzerinde rol oynamak ıs- mı va baslamışlardır. Neticede, mevsi- Güzide A~·ın.t-r Selçuk_ okulun;ı. ~u~a- Müzik: Dans müz,ği (pl.), 2~.55 2~,0Ü 

Y'3 m~mlek.et selametı ve ~ur~ muda- }Iihver ku\'\"etleri böyle elveril'!"i;,: hiı· tidadını haiz bir mühim merhale o- mi;ı do tesiri ile balık füıtleri hayli da;;ının Be~evi k?):ü ögı:~t~enı ~~uney- Yarınki progmm w kapanış. 
faası ıle ~la.kası vardır . Çunku_ v_atan- wrde muhar ~·beyi k'ıbullediğine gf.r,·•. larak telakki edilse yeridir. ucuzlı.ı.mıştır. ver Yurddınç Şırınce ko~ un~, Tı~nın 
cl~s. y~nı .?U' hayat te.m?os_u. ıçı~de - kazanmaları iht'mali ('.Ok zayıftır. P.ıl- İngiltere; Almanyanın kış mevsi - Balıkhanede müz:ıyede ile çipura ha.. Hisarlık köyü eski öJ1:·e~m~nı Perıhan Bo . B ] 
ılır. Çuı.ık~ kazanç ve .. ıstıhlak ar.ısın- hassa İngilizlerin büyük kuHetlcl'i mi dolayısiyle, Moskovayı aldıktan lıklılrl 45 kuruşa, kefal 20 - 25 kuru~,ı. 9kay Tire merke7:. ı_k·.~:ı oku!l!na, Kral ns. u gar na-
<l•t. ~·,e~ı bır :akı~ muııa~e~e:ı·:r . ve çenbere aldıktan sonra bu me):?a.~1 n:u- sonra şarkta bir kış duraklama&~ ya- levrek de 40 - 45 kuru~a satıın:ıakta~~r. ö_demiş Gütegüme k?yu og~:t'.11:nı. Na~ zıriyle görüştü 
alakal,ı~. me~ d~na çıkını tı H nıha- harebe.sini kazanacaklarına buyul.; ıh- pabileceğini hesaplamışa benzıyor. Bu sebeble et fıatleıri de bır:ız tlıı s- Cı}e Evren Say Tııe meıkez .1 .. ~ncu _ 
.:et bu~un ferdı ha_yatı.m~_zı~~ _. ·u veya timalle bakmak lazım gelir. Bu mu ha- O takdirde Almanya, Libya ya döne- rnüstı.ir. okuluna, Bcırnovanın Pınarbaşı ogret. Sof ya, 2 ı (A.A.) - Kral Bor is, Jıw 
b u şeklı. nıeml~ketın. butu.nu ıle daha rebe böJgesind ~ n kaçan mihver kuv- bilir ve İtalyayı da tazyik ederek ru~taıı konııı e tı :-;atılnııyn l>aslannıı')- meni Nazlı Kulakoğlu İzmir merk~zi- ricive nazırı Popofu kabul etmi::; '\' 
,.;.ıkı te~a" halındedır . . n~ırnenaleyh vetlerinin geıı.·ilerde veni ve büyük bir şimali Afrika vaziyetini tahkim edf'· tır. . . nin Gölcükler köyüne, Kenrnlp~~a köy ken~lis i l'!e uzun lıir görüşm{'de buluıı-
ınuht~kır elemek .. s~lh ıçınde bulu - mukavemeti f)(•klenemez . Hele zırhlı bilir .. Diğer taraftan, zamanı ken - ooo öğretmenlerinden Hurrem Özerdiıı mu~tur'. 
ııan b_ır _memlcketı. ly tarafın~~n \'u.:·- birlikler yok edildikten solll"a, piyade di hesabına alarak Vişi Fransası ile d Ulucak köyüne Karaburun - Parlak :.::.::~...:._ ___________ _ 
n~ak ı. t_ıyen maske ı olan. b.ız_ım h.u: birlikleri esaslı bir varlık g-österemG- Akdenizde ve onun gerisindeki Af- Zehirlenerek öl Ü köy öğretmeni' ~ı_rrı Ö~· D.am~acık Amerikanın çöl harbine 
\' ı~et cuzd11ııımı~ı ta.~ıyan, bızım. gıbı ler. Bundan dolayıdir ki, m eydan mu- rika sahasında bir takım emniyet ve Asansorda 281 ınci ;;okakta 22 köyü öğı·etm~nlıgı ııe ta~ ııı edılmıslcr-
T~ırk Ya,?ı):an. bır duıı.ı:naıı_dır. Bızcc, harebe:-;i n~ticelenince İngilizlerin bı.tı_ taarruz tedbirlerine baş vurabilir. numaralı evde ibrahinı karısı 54 ya - diı-. alakası 
duşmanın ısmı \"e tabıı~· etı m~vzuu - ya do~u büyük hamleler yapacağı ~inı- İn!'iltere, ~te bütün bunlara mani ı:ıncla Fevziye Balka.:, mutfakt:ı ta· 000 - Baıtarafı 1 inci sahifede -
~~s ~lamaz . l\Iademkı bu duşman, diden tahmin olunabilir. olmak a ni zamanda Rusya üzerin- rr:amiyle yanmamı'i bir mangal dolu- Et f'ı"atı düstü nıü? zlinden denizlel"i kontrol, onra dil 
bı_zım ıç hayatımıza ar.kada~ı. vu:·n:.a~ .4.L.ll AN -- SOVY ET H ARBl: deki ..\.ın?'an tazyikini hafifletmek ve >1u kömürL ~· emek pişirirken inti~a" - ' kafileler ihda:<ı liızım p;cldi. Son ar· 
ıç_ın ~dlışmaktadır, ona kaışı haııcı Şark cephesine gelince, burada ela ıltalyayı da muayyen bir cephede eden humzu karbondan zehirlenerek Belediye reL'li Reşad Leblebicioğlu, !arda hıırı.ı dı.-ıında kalmak Amerika· 
lıır du~~mandı;n dahıı ha:<sas cla\'ran - harekat şicldı>tlennıistir. Bütüıı ağırlık kendi karşısında bulundurmaktan ölmüştür. pazar günü şehrimizdeki pazar yer- da yeni bir mfına aldı. Şimdi Hitk ' 
maklıgın~ı7: lazı;nd.ır. . . . , . . iki nokt.ı.ıda toplanmıştır: • Ioskova ve 

1 uzaklaştırmak maksadiyle Libv~ ta - K h · t !erini teftiş etmı~. kömür \'e gıda rizm ortadan kalkmadan b:ı.rı~:ı 
_Evet, ıdam, Y crmdc uıı ccz.aclıı · Rostof bölgelerı .. Almanların Jlosko-1 arruzuna girişmiştir. Libya da bılhas- a veyı sa ınanllŞ maddeleri satışlt>.rı üzerinde meşgul imkan bulunmadığını biliyoruz. . 

Ç_un~u bu m~ml~k.!t halkı zenıı;ın de- vaya 250 bin a~k erle büyük biı· taar-'sa Alman tümenlerini istihdaf eden KarşıyP. kada Barbaro~ sokağında olmuştur. Bazı es.nafın .'attıkları mad- Gemilerimiz, artık harp bölge:-ıı.ıı-
gıldır, bu mılletın. ~u veya bu sahı'I- ruza geçtiklcl"i bildiırilmektedir. Ru,;-! son hareket ile, İtalyan ordusunun 6 sa vılı bakkal dü kkiınında l\I rnıtafa delerin üzerine fi at etiketleri koy - deki lim:uılara gircbileceklerdır. 
la:·ın ka$al-arını ~old_~ıracak f~zla lar da Moskova bölgesinde ağırlığı iti- kendiliğinden çözülmesi ııayet tabii- oğlu. Hur~idin eşyası arasında 25 kilo madıklan görül mü~, kanuni mecbu- Tanklarımız ve t~ışyarelerimiz ort;ı 
· ervetı yoktur, Çunk~ı zorla geç!ne.~ raf etmektedirler. Bu harekatın neti-

1
dir. Bunu yalnız askeri liyakat ve çekirdek kahve bulunmuş, ihtikar ,.,u_ riyetin y~rine getinlmP~i temin olun- şarka ula~mııı, ~imdi askerleriniz. ta· 

bfr vatandaşın alacagı _her hangı b ı ı r esi, Mo~kovanın alın yazısını belli harp kudreti noktasından değil, ayni d· h,<>.kkıı1 cta takibata haslan- nıtı~tuı·. rafından kullanılmaktadır. Amerık•1•• parçadan da el ·ı!avere ıle p·u·a asır - l k · n-- l R . hl k c;un .ın ~ 
k, . . ' ' k d ' .d: 'A' ·. k ecece tır. ıger taraftan Rus ar os- zamanda Lıbyada tank ve zır 1 uv- mı -tır Et fiati lıiı-az dah'.t clüsmiistur Te nın kalbi çölde harbeden askerleıı· 

mah, cınayetıbn tal ·en ı.ksı ıdr. h ncaf . tofun ela düşmediğini \'e ~okak muha- vetlerin bilhusa Almanlardan müte- ·, · 1 pec,'k p. a;.'lrında koyun eti~in fi ati nizle ber;tberdir. Tanklanmızııı ''t' 
mu te··em me us ., su no ·ta a em ı- ı.. .. ı · 11 - "dd' kt d" ı d b"" ı 1 ' .. de 
1.. : T · ' " re~ erı o ( ugunu ı J'.l etme e w er. şekki! olması bakımın an oy e ;-r 60-65 kuı·ustan :-atılmrntır. ta\·ı·arelel"lmiziıı zaferin teminin 
,ır c:Hıgı 1~:. • .. Almanya acaba Kafkaslara ilerliye- kabul etmek lazımdır. Almarı zırhlı J K H b } 

1 

kı~:metli hizmetlerde bulunacağırı 1 
.. Mtıh.~e-~ırııı veı:c~e.sı hakkı~.d~. h_u- cekl er mi? •. imdi bu sual sorulmakta- kuvvetleri İngilizler karşısında mağ- JS8 8 er er 1 ıc >~o R::lte! ~ n~rn\·or ve temenni edıvoruz. Arn~· 

~.um .nırutmemelıyız. Bu, fer ı ır ı ıı- dır. lup düıünce ltalyanların piyade kuv- - . \' k-l t' 
1 

M t k c::l U ~ ~ rika~ :ankları ve tayy~releri ~ın~ 1, 
11". . • • • • . • _ Kafkaslar, İngilizlerin en hassas nok- vetleri de ya mahv, ya teslim ola- . * Tıcı~~ w ~ •• f:: .'.a e ıııc en .- 111 ~ a yeni bır cepheye. Ruı:ıyaya da ulali 
Bır adamııı ı:ıl<•dıgı ıhtıkar su<; un- talarından biridir. İngiliz askeri <ı.Ö7.- caktır. I Tıca:ret mudurlugtl'ıe ~el_en bır emırdc mıığa bıu;lamıştıı·. Rusya h'.ırhe de· 

dan, onun ma~_un; çocukl-a_rı, zevc~ cüsü, Alman neşriyatına lıakaırak Kııf- Böylf" bir netic~ ise, İtalyayı, de- pamuk .satandardla~·ı ıçın yapılacak ÜZÜJ\I v:ını t> rlecrktir. 
\diı:·~yaB~arfeşlelrı hı:1"°"1edta;· e?ılbmetm~!ı- kaslara hamle yaµılmasının daha uzıık niz ve havalar hariç olmak üzere, toplantının.f 2\' sko!1lkatlnu~ıa 11ı_:takhılnuı"1 r. S. K. S. 

'. ız. )Unca ac a r ı· ısa e sıor- olduğunu . öylemi>ıtir. fngilterenin karıısında muharip bir \'e nıuht:_ıı _< ·a e. e~·ııı. ~Hl-~ .'~~-;ıs- 85 Albcr Gaba\· 18 18 
miiyonız. ** Bulgar sözcüsi.i Çingkof da bugün kuvvet şeklinde bulundurmaktan !arının gond~rılmesı bıldırılm_ı:ıtn · !l )1. H2:ıik~i o. 1 l 14 

---ooo doğudakı harekatı gözden geçirirken, uzaklaştırabilir ve siyasi bir takım * ~'il~ıy:t Sıh~at. ve içtı:,rıaı _mum'('- 7 Hctino Gulıa.ı· IR 4~ 
iki Jta}\•an kruyazörü :ı1.o>ıkovaclan ı:ıonra Almanların orada faaliyetlere de yol açabilir. Yani, net mudunı Dr. ( e'det Sa.ı ~c?glt~, sıh-

İş bankasından:. 
kı lıracağını. ılaha ileri gitmiyece;;.Je- İtalyayı aulhe doğru sürüklemf'k im- hi ,·aziyeti. t.ı;d~ik etmek ıcın el)nıe 101 

t~rpiliendi 1 rini söylemiJ?til'. Bulgar sözcü:;üne gô- kanı hasıl olabilir.. kaza,.;ın~ gıtnıı:')~ır.. . . , . 118006 
ırc, Almanların ııi,V'.! ti Ktıfkasyayı Rtı'i- Muhakkak ki, Libya taarruzunda- .* Tıre. - B~sı:azıçı . ~>el edı~·e ~ ı>c ı 

- Ba, tarafı 1. inci savfada - yanın diğer kısımlarından kesip a.rı r- ki ,.0 mühim maksadlardan biri de Hı~laye t, q~ı~mı ~ ııı. Bırg.ı n_ah.ıye:> ı ht·· ] 18107 
yor: maktır. Bunun için Stalingrada. As- budur. Esasen ltalyada efkar, buna leclı.r e ebelıgıne tayın 'clılmı~~ ı r. . . • ' o. 

'irenayk ,;ahil!eri boyunca de\'l"i,l'e tragana gideceklerdir. Bu tamaml!t- çok müsaid olsa gerektir. Çünkü ita!- . * Kar'.ıbuı:.uı:. btza.~ı t:ı~ı·ırat katı- 7 46 50 

Türk ""e İs b:ınka.sının küçi.ik c:ı11 

hesaplar~ arasında te~riniı;ani 941 U' 
rihincle ynptığı piyango ~ide.,ind" 
hmiı· ~nbesiııdeıı agağıda. numaralııfl 
yazılı h ı-ıap sahipleıri }ıizalarında ~
terilen ikramiyeleri kazanmısl.:ırdır. 

Talihlileri t('brik ed<>riz. 
g zen İngiliz kruvazörl eri, altı pusluk nınca rla Kerçten harekete. gececek- ya bakımından hakiki vaziyet şöyle- hı İhsan Al;gunun maaHı 2o lıra~·a eı- 8 .fi 50 
toplarb dü:ımanın erzak \'e malzeme ferdir. dir : kanlmı~tır. !I rn öO 

Hesaµ Kazanıtıı•1 

depolarım bombardımana devam etli- Cephedeki durum hakkında gelen ı _İtalya, gi.ri~tiği tehlikeli mace- . ~ _Yilay t :.\lek~upçuluk tahrir•.1t ıo :>2 ;)ll 
No.su !:im ıkraınifC 

ycırlar. imdi batı Ak<lenizi kontrnl hah ~·!ere göre, Alman motörlü kuv- radan şimdiye kadar hiç istifade et· ~alıb.ı N,e\'lı~d Enlur, ~vrak memuı u 11 37 !>45:: Leoıı 
l'ılen g milerle ~<ırktaki filo hiı·le.~- , ·etleri Volokolan:;k ııehrine :30 kilo- memittir. Bugün Arnavudluk, Yuna- l . .;ma;J f.r,clogan. \"' Dcfterclı_ırlık .\l~- S/1' AH l!J.19:1 )Jehmet 
mi tir. metre yaklaşmı. !.ardır. Mosko\aya şi- nistan ve Yugoslavyanın bir kısmını lı)e ~ub sı vergıleı· tahakk_uk m:~ımu 131 İnhi,..ar id!ı. ~~ :ı.; 12997 . \yşe 

İngiliz f:lo=<u Sircna,\'k sahilierinc:e mal \'e cenuptan baskı o kadar artmı:- işgal etmiş dahi olsa, Yunanistan hiç }~ehm:cl Allınay rnz '.Qlerıııc~e go~ı ,,._ iNCiR 2417ii lla;-;aıı 
el olaşarak, ordunun hwrruzu de•·aın tır ki. :ırtık şehrin yakın bir tehlikeye bir zaman ona kalacak değildir. Yu- ı dıklen. ~:ıyret ı· e ~U\. a~fakı:Ftteıtl· n?~ 180 Çu H. L 'V' ı:> 2:ı 1761 !i Ali 
ettiği müddetçı! düsmanın yardım :ıl- maruz kaldığı gizlenmemekt€dir. Bu- goslavya meselesi ise, Dalmaçya sa· 1 hı):ı \:ııa~"''.(',e takcl 1 ıı.ıme 1 <' .ı ıf 161 « :\1. H. Nazlı 17 25 19 g;rn.ı Avrrını 
ına~ına mani olmaktadır. Cuma ak .. a- nunla beralx:ır sehrin dışında ve içinde hilleri haricinde, İtalya için ancak cdılmıslerdır. 110 « N. Elbirlik 15 15 1-1647 Aylii 
mı iki Yunker. tayy:ıre.;i ı.,rıemile rimiz kurulan tank tuzakları ve diğer ma- bir gailedir. 104 « fz:ı:i. A. Feı;cı 21 :jf) 2.J 1'0 2-1400 Lütfiy<' 
ıiwı:inde d:ıireler çizerek clolasnıı,;l:ır- nialar sebebiyle .\Io.<ıkovanın kola:;t;a ı 2 - İtalyanın şarki Afrika impa- ZABIT ADA 91 c v. Semercioğ. 20 20 20878 Tului 
:<a da, fazla yaklasamamı~larclır. G - ele geçeceğine ihtimal verılemez. ratorluğu artık tarihin malı olmuştur ıggm·-·-·=ı=:e·~ :n « }!. Bt•sikl'.i 8 11 ] 1187 !:<mail 
nıilerimizin ateşi ve donanma ta~·~a- Ruslar, bugi.in fevkalfide bir teblif~ ve büyük Roma imparatorluğu h~l- Bu nasıl iş? 25 c R. J. Frank o ı:ı 16 ;}() 93~7 1:-.mail 
l'Cleri. bıı~ları uzakh:ıt11·mı>Jtır. J?lli- neşrederek batıda mühim mt~vaffakı-' yası, bu harple beraber sukut etmı.ş- Menemenin Çiğlı köyünden afferl- :l4 « K .. \Iik:ılPf l l 7f'ı 1.i 2.i;{i)i) Ha!'an 
nıan :;;ınıc!ı k:ıracla ço~ me;;gul oldugnıı- y~t kazandıklarını, 20 :ıonteşrınden 23 tir. . din oğlu Kadir Koyundere köyün _ 2514r> :-Jac;_v,, 
nan, denı~le. fazl_ı;_ ~ıg:a_l'!:ımar_n~~'.m~ı;·. !<onteşrine kadar devam eden muh~Te-j 3 ltalyaı;ı or~~su _Afrıkada fena den Ahmed oğl~ Halil ve İbrahim oğ 1 735 Yekun l!J05ii Saki re 
ltalyan fı!o,,n. ::Sıı ııaj k \ :ızı~ et.ne belercle 49 uncu Alman kolordusıyle darbeler yemi.§, yuz bınlerce kurban l lu Nazm. biı· l"kte Yaman!'\!" köyüne, 87678 ])ü. rc>kı'.ııı 17337 Hayim 
:daka _gö,;term~mek_ted i r. ~-lal1.ukı ltaL 55 inci dağ tümenini \C 16 ıncı tank 1ve esir vermiştir. .. .. giderek Sülev~anın 'arı' k~vanlarını 10677 (~iizin 
\·an fılo.~u :-ayıca hız ıı ·tun?~'.~·. . , tümenini hezimete uğratmı~lardır. Bu I 4 - lt":lyan donanm~sı ~uyuk za· , bozmağıl teş~bbiıs etmişlerdir. O cı.ı- g 11:1 U. Yekun J.1056 İzmirli Ali 
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.• ~.ondr:ı, 24 (.A .A. l -Anı ı ,ıllık I"•)- muha;rebelerd~ 111 top, 55 tank, 86 yiat vermı.ş ve bulundugu 1.~a~!ar .. - rad:ı meçhul bir semtten atılan bil' ı ZAHİRE HlRO·I Elif 

.ıgı: . . . makineli tufek 365 kamyon ,.e başirn ı dan denize açılmak cesaretını busbu- kursunl-a Kadi•· vaı·alanmıştır. Hadi- ıi31i5•.T•o•:111!.'.'!'1~1s!!'a~m·mıı111ılHiiıJ•;iiı>(ıİıı) 1111111'lı>Oİl!li~~5 ...... llll!lllllllllllll(~2•41İ5117~)-••'I .Akrlenızd~. faal_ı)ette buluıı:ın .. cl e ıı ~ z- malzeme iğ-ti nam ~dilmiştir. Tebliğ", ltün kaybetmiştir. . 1 se tahkikatına · clevam olunmaktadır. • I 
altıla~ımız, uç ~~~m:ın knı.vazor~! ıl" ovyet kıtalarının Al:rıan düşma~l~rı: .s -. ltalyada ha.rbe gırerken .. te •

1 

Ölü bulundu: ı 26 kinci TES. ÇARSAMBA ve 27 TEŞ. PERŞEMBE 

20.--
20 ....... 
20.--
20.--

muhrıplerdeı_ı mu~ekkcp. bır kat ılc.. - nı takip etmekte oldugunu ve ~ ıkıııcı mın edılen ve .h":rbın pe~. kı~a sure· Tirede Ketenci mahallesinde Ha- Günü akıamı saat 21,30 da .P 
tıı:ır:ıı7: .et~ı~l.er~_ı.r ... ı~ır 1<:1·uv:ız~re teşrinde ılk m<>vzilerinden 60 kilomet- ceği hesabına ıstına~ ettır~lmış bulu- i':tn Hüseyin oğlu İsp:u-talı amele ı ELH AMRA Sinemasında 
t~rpıl. ıs.ıb. t .dtıı.ıl~ı~'.ır. B~.rdenbı~.e t't; ilerlemi~ lnılıın<luklarıııı <la kın·r\e- nan gıda stokları tukenmış, sefalet Abdülkac!iı· Çılgıdır, "Vinde ölil bu· [(IJ'.l/ET!,i SA \"ATT\AI? 
lıır zı.va p,ırl.ım~~ >e k.ru•azorden .~~- dıyor. ive yokluk baılaımıtır. lıunmu tur Tahk'k·ıt vapılm:ıkfa·I 
\'l:h clum:~nlaır ~ı.ık::!nıı:'ltiı:. Bu gemı- ~ğer bu tebliğ doğ~t~ i~, R_ost?f böl- 6-: ltaiy:ı:, yavaş yavaş itti~aktaki dır. ş . 

1 

• • 1 Mu·· n u·· r . Nur ettı• n 
ııın h:ıttıgı muh~kk.ı_k. sa~ ılmakt:ıdır. ge.->ındeki Almanlar ıçın yenı bır teh- mevki ve nufuzunu kaybetmıı, Al • K d I *. Ve 
\ b. uhnbt• ıkı \" "k' t" t ld - k b 1 d·ı J. 1 b b"' h ı· l • t" • a ını yara aını.,. , yrıc:ı ır m. . .ı' ı · ı ıcare Jikenin belırmiş o ugu a u e ı,eJı-ımanyanın ir ta ıı a ıne ge mış ır. Karant'nach İnönü C'Lddesinde 

g .m~sine ~le bın•r tor~:•.l ı. ~bet ettiril- lir. Çünkü buradaki işg~l k~vvetleri- 7 - En büyük_ düfmanı Fransa ve k:•s;p Az\z' oklu Fadıl, k~dın mese-
_mı.;;tır. s_oıı~arla_n ~~-~ı.'. .~u;usu s:ıpan nin muvasala yollan kesılmış olacak-,en ileri hedeElerı de bazı Fransız lesinden Bekir oğlu Cemali bıG-akla 
t~~·~·arelerımız. krıı _•·ı_ıorun torpıllc_n· tır. . . . . . arazisi olduğu halde,. Almany~nın ' sol bacağından yaralamıştır. 
clıgı mahalde gt•ıı ) llg ahakaları &" •- Acaba bir zafo~·i bır maglubıyet mı bu devletle sıkı fıkı hır dostluga. te • Kah f ı k rmıq: 

.. 1 r k "ht' 1 1 • d' . h . ve ıncan arını 1 ., • mu~ uruı:- " .. .. . .. _ takip edecektir? B~ııa. ~ .ı ı_ma ver- 1veccüh ettiğıni ve ken. ısıne ~- em~ı- Gaziler caddesinde Ömer oglıı 
Akdenız~ . lm l,.ıt ı~~\ ~ hı~c_uır. c~ 12n memekle beraber dıyebılı~ız kı. olma~ı \yet vermemekte oldugunu gormege Haımn s:ırhoşluk aiknsiyle Şab-<\n 

!ayyarı;_IeEımız . ele ~ıg_e_~ bıı . ~!~ ~n <'h ihtimal dışında değildır. .. . ba,lamıftır. . oğlu Galibin kahve camlarını kırmak 
:'rm:azorune lı~ torp~l. ıs~ı~t cttı~ı,-:- Ruslar, Rostof bölgesinde muhını 8 --:. Eskid~n lt~lyanlar tarafından suretiyle gürültü ve zarar yaptığın -
ı>rdır. Bu .k~fılecle bıı_ tı_c:nct g m .sı- bir hava üstünlüğu d~ kurduklarını \'<; 1 kıaa sureceğı katıyet~e. .s~nılan b~ dan adliyeye verilmiştfr. 
ıw ıl toqııl ı.'~ıbet etmı. tıı · burada bir günde 147 Almaı~ tayyaırnsı harpte'.. o zamanlar ıçın bır Amerı- Sarho luk: 

düsür<liiklerini hil<lirmektedırler. . ~~n. m~da~~lesi de D?evzu':'.b~hs de- İkiçcş:neliktc 386 ncı sokaktü Salih ALMANLARA GORE (Raduo gn::etrsı) gıldı. ~~dı. ısı:, Ame~ıka, butun kuv· oğlu Hasan ve Ahmed oğlu kahve.:i 
. .f d • vetlen ıle lngılterenın yanında yer Hasan sarhoş olarak Ali kızı Ayşe 

-Baı tarafı 1 ınci .ahı e e - Pazar maçları almaktadır. . ' A \'C kocasının t!Vlerine giderken nara 
tıı'. . . . . .. . .. . 9 - . Ş~k cephesındekı harekat l'ltıklarından tutulmuşlardır. 

Rostofun ehemmıyetı: . Ö~ıumuzdekı pazar günu saat ı;~ t,, bı!.memıştır ve harp, d.a~a pek ç~.k Hırsızlık: 
Berlın, 2~ ( A.A.) - Be;·l~~ıe_r ~~o-, Karşıyaka - Demırspor knr:?ılaşacak-jmuddet d4:vam etmek ıstıdadını gos· İkiceımıelikte 482 inci sokakta Ali 

kal gazr:~esı, Ro~tofıın mevkıını şo,v- l~rdır.. . Hakem Mustafa Bayıı·:ı. te~~~tedır. . A oğlu İb~tıhim Çiçekçi z~bıtaya müra-
ı c anlatı~or. '.\an h,ıkem_ler .. Mustafa Şenkal. 0-; -ı Butun bunlar_, ltalran _. efk~rının caat, ederek belirsiz bir hırsız tara_ 

Rostoi, cenuµtan Kafkasyaya, man Erengındır. gafletle omuz sılkemıyecegı çetın va fından 224 J"r•ısının çalındığını söy-
dogudan V~lgaya göturen noktarlıı:. Saat 15 te Altay - Alt~nor.du oyı~ı- kıalar?ı~ ve sert, _tunçt?'n birer yum- !emişli'". Hırs~; aranıyor. · 
Rostof aynı zamanda Donetz top- yacaklardır. Hakem Fent Sımsurog- ruk gıbi İtalyan ıdrakıne durmadan ---------------
raklarında, Donetzle Volga arasıı~- Ju, yan hakemlrr F:ınık, Muzaffer ·· inip durmaktadır. Ve binaenaley? YENl NEŞRiYAT 
ılaki çevrelerde bağlamaktadır. Boı- dir. Libyadaki İtalyan ordusunun tasfı-
::;cviklerin burada uğ··adıkları bezi- yeai ile bu hakikatlerden istifade P.-

metin neticesinin yakında hissedil e- n~. 1\foskovanın vazi. ·etini !-iU !luretlc dilmesi mümkündür. 
ceği şimdiden söylenebiliı-. Cenup - anlatmaktadıı·. Almanlar da bunu ve Afrikada~i 
tan Donctz ha\'zasına girilmiştir. Bu «Sokaklarda yalnız ihtiyarlara, köprü başlarını kaybedeceklerin' 
bölge, Ruslıır ;G in ıniiebb~den kav - kadınlara \'e çocuklara rast gelini - bildiJderi için bütün kuvvetleri ile ve 

HAVACILIK VE SPOR: Türk Hava 
kurumunun havacılık ve spor mec -
muasının 299 uncu sayısı zengin 
mlinderecatla intişar eylemistfr. Tav 
siye ederiz. lıelülmiştir. yor. Şehir bir perişanlık intibaı veri- her fedakarJığı yaparak bir merhale 

Japonlara göre Moskovada yor. Bütün gençlcı· cepheye gönde - olan Moskova fethini tamamlamak ___ ..;;.. ____________ _ 
vaziyet rilmisfo'. Parklarda askerliğin il~ ve Kafkas yollarında hakimiyet tesis Devren satılık 
Tokyo, :!4 ( A.A. ı - japoıı scfin usullerini gören ve tank toplannı eylemek istemektedirler. Dünyanın _ 

Tatakavanın talebi iizerine ~Iosko - kull:mmağı öğrenen i~i grupları var. heyecanla seyrettiğ-i bu yarııın, bila- lkıncı Beyler sokagında 70 No. lu 
\--ada ·i bütün japonlar lıu schri ter- dır. Bankadlar inşaatı artmıştır. Bu hare harbe yeni bir istikamet ve ge4 bakk.'.ıliye dükkanı devren satılıktır. 
ketmi !erdir. Tokyo Ai'!ahi Şimluıı ga barikadlar, Alman ordusunun bek - !itme vereceği de muhakkaktır. Talıplerin mezkur dükkfına müraca-
~ete inin muhi;i:rrirlcrindcıı lfatalrn - lendi~i i tik!4mette ;Jıpılmı~ır. Ç>RHAN BAHMI GOKÇE atlıırı. D. 3 

.4R!\.11DASLAHI 

Sadi halay - İzzettin Ökte - J .. eyzi AslangH 

YALNIZ tKi KONSER VERECEKTiR 

YERLER NUMARALIDIR 

Borsa idare hevetinden: 
t" Borsanın 1942 ,\'Ilı bültenleriyle evrak ve defterleri lıaslırılac:ıkt'ıı 

İsteklilP.rin hu işe müteallik ')artları öğı·eıım; lori için l , Kanunu \'\°el !l 
tarihine kadar Borsa umumi k:ilipliğiııe müracaııt tme!('ri. 

22 2il 

lzmir Emniyet müdürlüğünderı:ı· 
lzmir emniyet müdürlüğü he. :ıp. hurosunrlaki keşiflerj muci~11ı;ı-

kemer, Keçeciler ve Çoıw.ı.kkapı polı:-; 1l1eı·kezlerinin tamirleri için z~ l· 
941 salı giinü :aat l f> te ihale~i ~·apılnıak iizeı'l' uc.:ık pksiltmeye k01; 1 
muştur. • f11' 

Muvakkat temirıatı 116 lira olup taliplerin ihale güııiiııı; kudur~ 
niyet müdürlüğü hesap kal~mine miimcaatları il:in olunur. 

15 l!J 2Ci 29 

Çinko üstübeç ahnacak 
D. D. YOLLAR/ 8 .VGİ /ŞLET,Yfb' KOMiS}'ONUNDAN: . -.e 
4100 Lira m_uhammen ~delli 5000 kilo Çinko ü tülıl:>cı sartnanıe 1 iJ!IQ 

hiyle açık ('ksıltme >1uretıyle "atın alınacaktır. İhalesı 2/12/941 g"tıf 
ı;:ıat 15 de Alsancakta işletme binasında komisyonumuzca yapılıı.cll~,, 

İsteklilerin (307.50) liralık muvakkat teminat makbuılariyle Ifl J<Bıe· 
yen vakitte komisyonumuza gelmel€ıri liı:.:ımdır. Şartnamesi iı;letme sz4l 
mind'.! ı;öriilebilir. ı 6 19 22 25 ( 4 
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Ça.11akkalP llfS7'. MV. Sotm ahıw koınfa11ommdon: 
Çeşme kazasının Zeytinler kö~·ü ci\'arında bulunan Löştüren dere•i l _ Çannkk:ıle birlikleri ihtiyacı için beher kilosu 100 kuruştan 

devlı-t ormanından 304 metreküp dıkili çam eşçarı 21-11-941 ta<rihind~n 20000 kilo zeytin yağı kimyevi muayene ile 28/11/941 Cuma@-
itibaren 15 gün müddetle açık artırma ile satışa çıkarılmıştır. nü saat 15 de pa1,arhkln satın alınacaktır. 

İhale 6-12-9.U tarihinde cumartesi gilnü saat 11 de izmirc!P orman 2 _ Zeytin yağ bir talibe ihale edildiği gibi nı•fından aşağı olmamak 
lnülliiriyetl binasında icra kılınacaktı~·. şa~tiyle ayrı ayrı taliplere de ihale edilebilir. Kat'i teminatı 3000 

B€deli muhammen 505 kuruştur. Teminatı muvukk:ıte 115 lira 14 ku- lira <'lup evsaf ve ş:ırtnamesi komisyonda görülür. İsteklilerin 
ruştur. ihale günü komisyonda bulunmaları. 19 25 

Taliplerin yatıracakları t.:minatı muvakkate makbuzları ile birlik!» k lstanbul levazım amirliği aatınn a lma komlıyonundan: 
om:syonn milracaatları ve fazla tafsilat almak istiyenlerin izmır orman 1 _ Beherine 145 kuruş tahmin edilcıı 13 bin adet anbali\jlık tnh-

U!Udüriyetiıu> ve Urla orman bölge şefliğine milrnc:ıatları. ta alınacaktır. 
21-25-28-2 4916 2 _ Ebadı 4-22 25 28 30-18 arasındadır. 

Ortaokul mezunlarından Jandar- 3 - Paznrlıkla eksiltmesi 27.11-941 perşenbc günü sa-at on beştP 
Tophanede levazım amirliği satın alma komisyonunda yapı -

ma gedikli erbaş okuluna talebe 4 _ 1t:=inap 1413 \ira 75 kuruştur. lsteklilerin belli saatta ko-l k misyon-a gelmeleri. 20-25 a ınaca Çanakkale aakeri satın alma komiayonundan : 
Jandarnıa genel komutanlığından : 1 _ Tümen birlikleri ihtiyacı için takriben 5 bin ton erznk \'e 
ı - Okula girdikten itibaren iki buçuk rene sonra jandarnın g.>dikli hayvan yemi motör ve vapurlardan şata ve iskeleye ve iske-

c;ı.wuşu olmak ve ayrıi uı.manda askerlik hizmetini görmek üze leden vesaitle Çanakkaledcki tilnı anbanna naklettirilmesi 
re orta ·Jkul ı'!ezuninrıııdan gönUllii jandarma kaydına başlan- lüzumlu görüldüğünden k11. palı zarf usuliyle 28-11-941 ctım:ı 
roıştır. gilnü saat on beşte ihale& yapılacaktır. 

2 Gi?dikli okulunu muvaffakıyetle biti-renlere kanun mucıbınce 2 - İsteklilerin belli giln ve saatta yesika \'e teminatları ili' bir-
in~ l.ıedcli 54 lir:ı ,verilecek ve hizmetlerine devam edenler 131 Jilete komisyon:ı müracaatlnrı. 
!'rnya kadar maaş alabileceklerdir. ŞartnnmPsi her gün komisyond~ görülUr. 

t 1 1 k Cı·nsi )1iktarı Muhnmnırn bedel tutaıı Teminatı 
:.ı - st.eklilerden aranan şart ara o ula gwmek staj vesaire için 

izahnt almak \'e gönüllü kaydedilmek istiyenler bulundukları 
mahallin jandnnna komutanlıklarına müracaat ederek matbu 
iznhruım0vi görmeleri ilan olunur. 21-23-26 4897 

1\ skerl fabrikalar umum müdürlüğü merkez 
ve satın alma komisyonundan: 

1000-1500 ton demir 
hurdası ahnacak 

)l:.hreç istasyonlarında \'aıron dahilinde teslim şartiyle 1000 - lö-00 
ton demir hl!'rda•ı beher tonu 17 liradan Askeri fabrikalar Umum Mü
dJr!Uğü, )lerkez •atın alma komisyonunca >;ntın alınacaktır. Şartname 
Piırıısız olarak komisyonda \•erilir. Talipl<'rln 10112/941 Ça?'Şllmba gilnU 
11kşamına kadar teklif e<l<>eei<leri demir hu.rdası kadar ~ 7.5 nisbetin
de temiııatlariyle birlikte ı;.artnameyi kabul cltıklerine da.ir kayıt \~ ""·k 
l\ntı h:ı\'i re'.dif mektnplarıııı rnEzkür komisyona ~rmelerL 

19 21 23 25 (4845) 

Askeri fabrikalar umum müdür
lüeü merkez satın alrr\a komis
yonundan: 

Taliplerin 10/121941 Çarşamb.~ günii a~mınıı. kadar teklif mektup
larını ,-ermeleri ilan edilen 1000 _ 1500 t.on demir hurdasının belwr to
ııunun bedeli 20 1 rndır. 25 27 29 2 (49%) 

Kız lisesinden yetişenler cemi
yetinden: 

18 1111941 de toplanan kongrede ek>;e!riyet bulunamadığından ;çti
ınaın 26/11/1941 tarihine rastlıynn Çarşamba günü saat on altıya bıl':ı
kılmasına karar verilmiştir. Bilümum lzmir Kız Lisesi mezunla~ylj L~
-ıcde öğretmenlik etmiş ve idarede bu !unmuş a<rkad:ı~l:ırın ° s:uı e zmır 
l<ız IL<;e.•iode bulunmaları rica olunur. 25 26 

lzmir defterdarheından: 
.. 'o. ~u 

1006 

1007 

1008 

10® 

1010 

101 ı 

1012 

ıoı:ı 

ıo1ı; 

1016 

1017 

101ıı 

1019 

(Karşıyaka Donanmacı 17lii inci eski Banka So. 
(57 ada, 29 pa .. sel 136 ;w. 111. 43 Taj No.lu ahşap 
(odalı Arsa 
(Güzelyalı M. 40 ıncı Müstecabi znde So. 877 ada 
( 13 parı;<>l No. 338 M. M. Numarasız Arsa 
( lstiklii.I mahalle.•inin GUndilz sokağı 385 ada 14 
(parsel 95 M . .M. 135 yeni taj Numaralı HnMnin 
(192 his~,. 46 hazin~ hissesi 
(Umurbey mahallesinin 1525 inci Avcı sokak 
( 1399 ada 5 parsel 50 l\I. M. 12 tajh duvarlı Arsa 
(Kestelli 924 üncü ~rber zade sokak 192 ada 
(101 parsel 73 M. M. 15 tajh Hanenin 88 his
(ı<ede 21 hazine hissesi 
(Umurbey M. 1520 inci Topırak So. 1409 ada 
(5 parsel 1260 M. )1. 6 l t.aih Arsa, Barnka 
(Akdeniz M. Girit Hanı içinde 969 nda 21 parsel 
(68,25 M. M. 10/17 Taj No. lu Mağaza 
(Hasanhoca l\L Eski Çuha bedesteni 337 ada 100 
(parsel 6,25 M. M. 102 tai No.lu Dükkan 
(Köprü M. Mısırlı caddesi. 1737 ada 32 p.~nıel 

(190 )L )1. Arsa 
(2 inci Karantina )1. Mısırlı cud. 1784 ada 4 
(par:;el 2826 )!. M. Num,.,rasız Turla 
(2 inci Karantina Alsancak So. 1761 ~do l p:u·
(""I 134 M. M. Ar.ıa 
(2 inci Karantina Alsancak So. 1758 adn2 par
(:;el 538 M. M. Arsa 
(2 inci Karantina Alsancak So. 1758 ada 1 pal'
(sel 209,50 M. l\t. Arsıı 

1020 (2 ınci Karantina Alsancak So. 1761 ada 2 par-

Muhamınen H. 
Lira Kr. 

120 00 

3!l8 00 

419 28 

48 00 

81 14 

1260 00 

600 00 

150 00 

28 0-0 

400 00 

27 00 

107 00 

40 00 

(sel 142,50 M. M. Arsa 28 00 
1021 (Köprü l\1. Sakızlı sok.~k 1739 ada 8 p..-ıırsel 

(3·15,75 M. M. Arsa 45 00 
1022 (Köprü M. Sakızlı sokak 1738 ada 3 parsel 

(382,25 :M. M. Arsa 57 00 
1023 (Birinci Karantina l\L Dilaver ~okak 713 ada 

(13 parsel 135 l\L l\I. 9 2 Taj No. lu Arsa 34 00 
Yuk:ırıda yazılı emvalin p~şin parn ile mülkiyetleri 25/11/941 t.ari

hind~n itibaıren 16 gün müddetle müzayedeye konulmuştur. İhalel~ri,10/ 12/ 
941 tarihine milsadif Çarşamba gilnü saat 14 dedir. Taliplerin muham
llıen bedelleri üzerind~n ~ 7,5 teminat akçesi yatırarak yevmi mezkilrda 
' lilli Emlak Müdürlilğünde miiteı<ekkil satış komisyonuna müracaatları 
iliın olunur. • 25 9 (5000) 

----- -- --------------- ·- ----· 
Erzak ve yem 5000 ton 6600 lira 495 lira 

Ciru;i miktarı tut.an \'e teminatı ya zıh hamaliye ücreti motörden şa. 
ta ve şattan istif motörden dodğnı ya ;..-keleye ve)-ahut va.'Uta~arla şat
tan iskeledeki arabaya arabadan deniz kenarmdaki anbara istif k:ır:ı 
vasıtalıınndan ruıbara ve anbardan knra vasıtalnrına •istif. 

Cinsi Miktarı :\1uhammen bedel tutan Teminatı 

F..nak ve yem 5000 ton 7125 lira 535 lira 
Şehir dahili araba nakliyatı 17 19 22 25 
-t;t°anbul levazım amirliği ._tın alma komİ.lyonundan : 

ı - Beher kilosuna 180 kuruş tahmin edilen 12500 kilo sadeyağı 
alınacaktır. _ 

2 - Pazarlıkla eks;Jtmesi 27-11-941 perşenbe günü saat on dört
te Tophanede levazım amirliği satın alma kom~onunda ya
pılacaktır. 

3 - Kati teminatı 3375 Hradır. isteklilerin belli günde komisyo-
na müracaatları. 23 25 

lunir lev•znn amlrliii aatuı alma komi.sronundan : 
Cnsi Miktarı Muhammen fiatı Muhammen tutarı -Pırasa 112000 kilo 6 kuru~ 6720 lira 
L:ı.haııo 67000 kllo ıı kuruş 7370 lira 
fapanak 97000 kilo ıı kuruş 10670 lira 

1 - Cins miktar muhammen bedel tutarı-an yukarıda yazılı üç 
kalem yaş sebze kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. 

2 - İhalesi 10-12-941 carşamba günü saat 15 de İzmir kışlada ~"-
vazını amirliği satın alma komisyonunda ~·:ıpıl:ıcaktır. 

!1 - Muvakkat teminat mikl-arı 1857 liradır. 
4 - Vasıf ve şartlar her gün komi.•yonda görülür. 
5 - Taliplerin muayyen günde en geç bir saat en·eline kad:u· 

2490 sayılı kamında yazılı V<'sikalariyle birlikte mliracaat-
ları. 16 18 23 25 

lıtıuıbul levazım amirliği ııatm alma komisyonund•n: 
ı YnpıL-ın pazarlığında talip çıkmıyan 2100 adet çift atlı nnkliye 

:vrnb.-ı.<ı 28-11-941 cuma günü saat on ~te pazarlıkla ihale 
C'dilecektir. Şnrlnamesi her gün komisyonda görülilr. Tekerlôk 
ta.ban demiri ile dingil demirleri verlleoektir. 

· Z - ;\luhnmmen bedeli 296100 lira olup kati teminatı 2U88 liradıl'. 
500 Mabadan aşağı olmamak Ü7A?re ayrı ayı'l taliplere de ihale 
edilebilir. isteklilerin belli gün ve saatta fır.dıklıda <;atın alma 
komisyonuna gelmeleri. 21-23-25-27 

l:rmlr levaııım amirlii i aabn a lma komisyonunclaıı: 
1 - 20 Ton Sığır eti Çeşmed<?- te.•lim şartiyle kapalı z:ırf usuli\IP 

2 

" " 

!'atın alınacaktır. 
Beher kilosunun muhammen fiati -13 kuru~tan 8600 liraclır. :\lu 
vakkat teminatı 645 lirad\11'. 
ihalesi 10, 12/941 Çarşamba günü saat 16 da lzmirde Kı~l.ı la 
Levazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - V<ısıf ve şartlar lwr gün komisyondan öğrenilir. lsteklileriıı 
muayyen gün ve saatte teminatlariyle ve diğer vesikalariylc bi··-
li.kte komisyona müracaatları. 23 25 2'7 2 

E:rlne askeri satın alına lu>miayonundan ı 
Cinsi Miktarı Muh. B. Kati temınatı 

Makarna 10000 kilo G900 lira 885 lira 
- Yukarıda cins ve miktarı muhammen bedeli kati teminntı ya

zılı m-akarna 29-11-941 cumartesi gUnil saat on birde Ezine
de satın alma komisyonunda yapılacalr.tır. 

hteklilerin belli gün ve saatta teminatları ile birlikte ko· 
misyona müracaatları. 20-23-25-27 

BORNOVA SATI N ALMA KOMtSYONUNDAN: 
1 - Aşağıda cins ve miktarları yazılı maddeler pazarlıkla satın ,,;,. 

nncaktır. 
2 - ihale 26/11/941 Çar$amba giinü snnt 14 ele Bornova •atın alma 

komisyonunda yapılacakür. 
3 - isteklilerin yeni sene tic:ırct ve~ik:ılart \'~ teminutlariyle birlikt,, 

komisyon:ı müracaatları. 

4 - Alınacak maddelere ait ş.~rtnameler Bornova satın almn komi,;
;-onunda görülür. 

Cinsi 

Sığır eti 
Domate..~ salç:.sı 

Lahana 
Pırnsa 

lspannk 
Kuru soğan 

llfiktaırı 

20500 
1500 

10500 
10500 

7000 
7000 

(4963) 

lamir ı.. ... a:nm amirliii aatın alma komi.yonu~!U>I 
1 - Kapalı zarf usuliyle 122500 kilo kuru •oğan satın alına

caktır. 
2 - Kilosu 7 1rnruştan muhnmmen bedel tutarı 8525 lira olup 

mu\'alr.kat teminatı 643 lira 13 kuruştur. 
3 - Şartnamesi her gün komisyonda görülilr. 
4 - Eksiltme ve ihalesi 28-11-941 cuma günü sant 15 de ynpıl:.ıcak-

tır. 
5 - Taliplerin belli gün ve saatte kat'i teminatlariyle birlikte ko-

misyona müracaatları. 

480 AS. posta satın alma komisyonundan: 
Cinsi Kilo Saat 

Sadeyağı 14000 15 
Sndeyıığı 14000 16 
Yukarıdn ciııs ve miktarları yazılı iki kalf>ın ,;adeyağları ayrı ayrı 

şartnamelere istinaden ve pazarlık <uretiyle ulınacaktır. Her birinin 
temin:ıtı 3780 liradır. Ek•iltmeleri 27-11-941 ~ıırsamba giinil istanbul
da ayazağadaki komidyonda yapılac11ktır. Şartnameleri komisyonda 
görüJir. İsteklilerin ayni gün"'' saatkl'de koın;sy1>1ıunıuza müracııatları 

lzmir levazım amirliği satın alma komisyonundan: 
1 - Pazarlıkla 3000 kilo zeytinyağı salııı alınacaktır 

2 - Pazarlık ve ihalesi 26-11-941 ııerşembe günü saat 15 d~ 
kışlad:ı !""azım amirliı!'i satın 11lma komisyonunda yııpıla 
caktır. 

3 - Evsaf ve şeraiti komi~yonda Hğrendir. 
4 - l<teklilerin riıunyyeıı gün ve ,.;aatt~ kanunda yazılı \'e<i -

kalariyle korıtisyon:ı mürac:ıntlnrı. 

fzmir le•-azım amirliği satın alma komisyonundan: 
l - 25 ton nohut için yapıl n pazarlıkta teklif edilen fial pahalı 

görüldüğünden bu husu,ta yeniden pazarlık -açılmıştır. 
2 - Pazarlık ve ;hale 28-11-941 cuma gilnü ,.;ant 15 de kışladıı h·

vazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
:ı - hteklilerin muayyen gün ve ~aatte teminatları ve kanunun ya

zılı \'esikaları ile komisyonda bulunmıılnrı. 
Harbiye yedek subay okulunda satın alma komisyonundan: 

1 - Kapalı zarf uRuliyle 50 ton :ıalça münakasaya koıımu~tur. 
2 - Evsaf ve hususi şartları komısyonda ırörülür. )fuvakk'ü tc • 

minatı 2625 liradır. 
3 - ihalesi 12-12-941 cum:ı günü saat 11 <le yapılacaktır. 
4 - Taliplerin teklif mektuplariylc harbiyede yedek subay oku-

' !unda Ratın alma komi<yonuna müraraatları. 25 30 5 10 
Harbiye yedek subay okulunda satın alma komisyonundan: 

1 - Pazarlıkla 30 ton kuru üzüm satın alınacaktır. 
2 - Evsaf ve hususi şartları komısyonda görülür 
3 Şartnamede yazılı e\'Saftn kuru üzüm bulunmadıgı takdird 

taliplerin getirecekleri çekirdekli \'e~-a ç~kirdeksiz kuru üzıiııı 
numunesi üzerinden komisyonca beğenilerek alınacaktır. 

4 ihalesi 28-11-941 cuma günü saat 10 da yapılacaktır. Talip
lerin teklif edecekleri fiııt iizer:nden kat"i teminatlariyle 
harbiyede yedek subn)· okulunda satın alma komisyonuna 
müracaatları. 

Harbiye yedek subay okulunda satın alma komisyonundan: 
1 - Kapalı zarf usuliyle 18-11-941 de ihale•ı yapılım 200 ton 

kuru incire teklif olunan fiat pahalı gürüldüğünden ayni mik 
tar kuru incir; tekrar paz>ırhkla münakasaya konmustıır. 
Evsaf ve hususi şartları komisyonda görülür 

2 - Beher kilosunun muhammen bedeli 30 kuruştur. 
:ı - ihalesi 28-11-941 cuma günü saat 10 da yapılacnktır. Talipl<1-

rin harbiyede yedek 'ub-ay okulunda ,.;atın almıı komi,.;)·omına 
müracaatları. 

~~~-"'-"'-' :..::..~~~-~~--~-~-~~--~~ 
Harbiye yedek ıubay okulunda satın alma komisyonundan: 

l - Kapalı zarf usuliyle 390 ton sadeyağı m1!nakasanı knnmU>
tur. Evsaf ,.e hust1"i şııl'tlar kom;<_:onda görülür. 

2 - Asidin -azami derecesi sekizdir. 
3 - İhalı?si 11-12-941 perşembe günıi sııat 11 de yapılacaktır. 

Muvakkat teminatı !31050 liradır. Taliplerin ihale saatindeıı 
bir saat evvel teklif mektuplariyle hıırbiyede yedek suba' 
okulund-a satın alma komL<yonuna müracaatları. 25 30 5 1 o 

Mut ia u keri .atın alma komisyonundan: 
1 - Kapalı zarf usuliyle bir milyon dokuz rüz ellı bin kilo odun 

satın alınacaktır. 
2 - Muhammen bedeli 29250 liran mu\'akkat teminatı 219·1 lira

dır. Şartnamesi komisyonumuzda görülür. ihalesi 12-12-9·11 
cuma günü saat 15 de yapılacaktır 

3 - İsteklilerin mezkur gilıı \'e saatte sallt 14 de kadar kanuni 
----•:.:·e~•;kalariyle birl;ktc komisyonıı müracaatl-arı. 25 29 -1 !l 

Er.zu.rum aatın alm; komisyonundan: 
l - 107 adet beyzi bakır kazanııı 1-11-941 ııazarlıgnıda L'teklı 

çıkmadığından yeniden p-azarlıkla alınacaktır 
2 - Pazarlığa 27-11-941 perşembe ı:ünü ~aat 11 de fazurum '"

tın alma komisyon.unda yapılacaktır. 
3 - Muhammen bedeli 8560 lira olup kat'i teminatı 1284 liradır. 
4 Kazanlara aid evsaf \'P "artnıımL' numune her ıtün komisvon-

da görülebilir. • 
5 İsteklilerin belli gün Ye saatte komi"~ ona miiı·:ıcaatlıırı. 

Ç anakkale MST :-M v .-:aıı;;-;ı;;;-a komisyonundan: 
l - Çanakkale birlikleri ihtiyacı için beher kilosu 50 kuru~taıı 

20000 kilo toz şeker 28-11-941 cuma günü •aat 11-30 da P><
zarlıkla satın alınacaktır. Toz ~e kerin hepsi bir talibe ihal" 
edildiği gibi nısfından a~1ğı olmamak iiıerP avrı ayrı taliple
re ihale edilebilir. 

2 - Kat'i teminatı l 500 !ıra olnp e,·.,.f "" ~artname,.;i komis~·oncia 
görillür. 
isteklilerin komisyona müracaatlaı·ı. 21\ 27 

Karacabey harası müdürlü-
2ünden: 

1 - Hara yetişt'.rnw•i w• yanş için yiik ·k va,ıfh altı baş 'aı kan 
ingiliz ve dört baş saf kan arnp tn>·i a0-11-941 tarihine müsadif p:ıınr 
glinü saat on ilçten HOnra Ankara yarış yerinde pazıırlıkln •atılac11ktır. 

2 - H<>r tay için 120 lira teminat alınacaktır. 
3 - Satış şartnamesini göırmek i.<tiy~nlcrin Ankara :ıtlı spor kullı-

büne ve hara müdürlllğüne mürııcnntlnn. 12 20 25 2fl !l727/469il 

Yeni sene ınodellerinıiz gelnıiştir. 

Deposu: M. Tevfik Baykent 
J. Peştemcılcı lar 7 3 Tel. 3332 



SAHiFE (4) 

Batı çölünde SOVYETLERE GORE ..Japonya<la \'aliler 

-Baş tarafı 1 inci sahifede - Baı tarafı bırınci aahifede - toplantısı 
Totırukun c.ııubı ,arki inde idi El- batırmı;;lardır. 
razek bölge inde muharebeler de\'<ı'TI :\Io~kova, 24 (A.A.) - P.n ab:ıhki Tokyo, 2·1 ( ~\.A.) - Altnm jrıpon 
<>tmiştir. Bu muhareb-:> 48 natteıı faz. SO\·yet tebrğ-i: \'aJi,iııin i.ştiraki.\"Je yapılncak top -
la bir zamandanbflri fa ıl:ı~ız d"rnnı I>iin gPrt• kıtahıı ıınız biitlin n·phe- lantı:~a b:ı~vc:_kil Tojo, m-:ıliye ıııızırı 
e<I:yor. Bu aırr.da Sidi Ad:l v-e KtP'JZ- · • c rpı:mı~lardıı·. ıve dıger hukumet adam!:ırı ııutuklat 
zoru isgııl ed"n Yeni Zel:ıııda km .... et- :\lo~kovıı. 2 t ( A.A.) _ Fe\'kalillle :ıöyliyecckl,..rcliı-. Konferaıı~ bir g-üıı 
led g, rbc doğru ih·i h·ır k•·tlpı-.ne ,j,,_ Sovyd teııJıği: devam !'cl<'cek n• milli .;efcrbl·rlll, 
mm ed rek Tobruk _ IJarıli\ a orta Tı- 20 _ 2:1 Soıık.; riıı giiıılcriııcle cenup i.:leriniı~ daha iyi 1aıızim ~·t· idart•,..i 
ı ·· h· b' · · bölge:iııclc Ro,,tofuıı ırarhı"ıııle ceı'"\-,'trı çıırclcrı arn~tırılac:ıktır. ('ırı me:'!ele ı a mıı ım ır ıa~e m ~·k •zi olan C:ıı'lı- "' " 

(ANADOLU) 

Amerika Çinde üsler 
kurugor 

25 iknci Tefrin. 1941 SALI 

botu zaptetmislerdir Tialfonı _ • iıli eden muharebelerde ·l!l uncu Al~ıaıı sini ta !'iyeye kıırnr vermiş olan hli- J .
1 

l 
Ömer böJg~:;inde Hindli kıtaat garp- kolcTdtı~İ\·l :)5 İnci clag tiimeni ve 16 ki\met, valilerden daha fazla gayrP.t aponya l C haro e<. erse ---··-------
t ıı çe\'r.lıniş tliio:maııııı miidııfaa hat- ıncı tank. tiimeııi tanuımi\•le hezim 'İe gli terilme-.ıin. i,ıtirec kttr. Hariciye b .. J l . 1 p 1 1 •ı• b h f 

lngiliz fudbol takımı 
dün Ankaraya geldi 

Jarı g ı·ılerinde "'rat'1iyetl riıı <levanı uğratılmıştır. . nazır muavini, be.ı·nclmilcl vıızi.n~t To,~I)·ou, ~4er(Ae.Ay.)er e•şı·~ .. ı·c·eı_c.·-·ıııı··ı rof esv_ O De n2'1 iZ takimi U ·a 
etnwktedirler. Bu mulı:ırebelnde 11 ı top, 35 tank, hakkında izahat wrcc<>ktir. K :::: • ., • ~ 

Tobnıktak kıtalaı· i gııl ettıklcri G makineli tüfek, :ısr, kaımuıı ve b:ıs- 000 Kantondan öğrendiğine giin: C ıııg· ta ı•ık ı•kı• maçını yapacaktır 
araziyi tn1'viye ylenıi·Jerdir. Bir rnik_ kK·;ı 1 h;ırp malzcnıe:ı igt'nan1 c•ılilmi::tir. Adana parti mü.leftişi Kiııg- Çin makaml11riylc Amerika 
lar hııvan topu iğtinam etmi:ıler, e~ir- ı :uarımız nıe\7.ıleriııcl.:n GO kilom t- P mı.:·ahhasl~rı a:·as~ndaki. f{örüşı:'eler Ankara, 24 (Hususi) - İngiliz pro- Mer,;in sporcuları larafınıl.!ın karı;ılan-
ler almışl:ırdıı·. Hava kuwetlerimiz r.~ ilerlemişlerdir ı·e diismanı takip et- ~dan:ı'. 2·1. <.:\ ı\.J -:- ~lıntakanıız n.etıcelenmı:. :e Çın k.okı~·eıı .?-"~l~ - fesyoııel fudbol takımı, bugiin saat 13 mt"lar, kendilerine bi.'ket!eır verilmi -
lutaatımızla birlikl~ lıaırekiıta i,;l"rak mekteclirleır. P.aı tı muıcttı:?lııı:ıne tayın oluınn .:1-lar_ tınde Ame.ııkaııın ha~a u-<leı. k_ııı - de Toro,; ekspre~irlc şchı-imize ge!- .. ' 
eılerak dii::-mun tıııık ve zırhlı arıılıalıı. Ro:tor bölgı•siııdeki ha Ya muharel1..>- dı!ı nıelıu:ıu Halid Oııarnn bt!n·a.nı gel- ma~ına mul'\aade etmı~tır. Amerılrn misler ve gaırdıı k;ırşılıınmışlanlı:. tıı · 
ıııın, ık·polarınn bonıb'.. v• ınakinnfi leriııdr b ı g[iııdt• 117 Alman tm•,·:ır<>si mı. \':ızifesine ba lamı.slır. ıle JllP~~ıya a~asında. lııı· haı·p ı;ıl~ıır- :.\Iisafirlere iki büket \'eritmü:ıtir. İn. lııgiliz takımı ~~hrinıizd• dört m:ı-• 
tufeklnle nkınlar ~~ıpmııktndırlar ılü!itiı·iilmii tür. • • r __ 000 'a, lıu uslcr Çung-Kıııg ve Anıerıka gilız fudbolc I· ı Sur' ye rolivle :\il- yapacaktır. Biı·inrı ma(' önümiızd<>ki 

(',P<''-,f\'/ llA ı·, 1 '7'/·,'l'l-1(,/.· .'(il'.11/tİLI::Itl.V TıtA/Ut(IZl': hrafınchıı mü,terel ilıı ktıll·ııı·hıc·ık ' u <1r 1
• • • 

r. " 
1 

' • s ı • <l ' . ' °" ."~ ' 1 
'. - sırdan gt>Jmis]erdir. Ctınıarte:>i günü takviyeli bir takımla Kııhire, 24 (A.A.J - Bu nk ·:ım n"~- :\Io,;ko\':ı, 21 (A.A.) Orel mınta- ... ovyct. er netıce en tı~·· ıaııoıı gazetclerı ou hıı,u,.la ~ım- Fudbolctıl!ı1· arasıııda biT ı;ok ıkf:ı· olacaktır. ertesi pa-ı:u· gümi H:ırbi)e 

redileıı Ort.ı ·ark lıarn km·vctJeıri k:. i<a. ında muhan•tıclor l"' -rar lıaslamı:-1- • ~lıdeıı daha ,?axı anla~m'.ıhır yaııı.h~ı- !ar beyııelmil«:l olınu~ l>f'~ oyuncu ile spor kııı·:?ıla'iacnktı'". Üçünciı maçı 31-
rnr •fıhın.n <>bl:ğı: ~ıı-. Bazı biilgel ırde Alınanlar il~rle-ı eının görünüyor gıııı, Luııg-Şıde Amerıkaıı Jı'.z:ı- beynelmilel hahem Loks da vardır. tı birincikünun cuma günü Fenerbah-

Hııva kun;etlerinıiz, cliin dl' Liby; mi~tir. Bir Hu iırnri birliği kar ·ı t:ı- - Baıtarafı 1 inci aahiled~ - nııııda meydanlar vr ~ayyarPleı· ıçın :\Iister Lavres takıma reislik yapmak- çe, dördüncü maçı ri:ı ~rtesi pazar gü-
(l •ı t n ] l lJ ı k ı · :ırnızlarla 1 ıiı· "ole kii•·ıcri "('ri alını - m·ı"·ıı··ıl·ıı· hazı"l·1ııılıırıııı \'"zı ··o.. ' k' 1 ' a. rrıız an r u uııaıı un·. t erım·. ı::rdır. " "' 0 nıen • ov.\·ctleı· Jıareki'ıtın netice'inl' !· '."' ' • · - ' " <· · .ı • - tadır. nü Galatasarayla y:ıpaı:a ·,a,.dır. ki 
ze nıuz.ıherl't iı;-iıı gen is hn reküt:ı de- H.-lSI\ ı. , /.\' TA FSl ı,A T 1: hala biiyii k biı· ıtimad b<'sll•mektedir. .ıt. Jngiliz sporcular meydanı Ek bezde takım da isteııildiği şekilde bkviyP. 
nım etmişleraır. A wııaırımız hııı·p 'I k A ) \I k Durumun bir ay evvel ki kadaı· gergin --ooo BedC!n tarbivcsi umum müdüırlüğü na- edilecektir ... \fa<:l;ır .-ı cumart~si ifÜnieri 
.•. hası üzerind'.! 5 Yuıık r . ;; .:\le:"ı·- j' os ·o\·a, 24 (A.ı ·t - 1 • Of o»a olmadığ-ı ıı:ıııılınaktadır. Lübnan istiklaline mıııa bir hev'et ve Ad::ıncıdn Adana 14,30 dıı, paz'\r gUnler!. 13 de bnşlana-
mit. bir ltalyaıı aı·eısı dii urnıw~liiı· r. 1 ~osu, Rııstufıııı ıa ısını a bir t:uık IJ"· t f j spoı·cul .. ı·ı, · Y··nı·cn istns.\·oııunda da caktır. ,. 

I ' ı k · tiinıeıı: iı,~ lıiı· hususi kıta ti1meııı'ııı·rı ıg.er aı-~ı lan Ru,;l:ır ngiliz Yf' kavuşacak " ' " · >il· w pı · ve av ta.ı·.\;ırelt·d luı~<ır.ı A k h 
- t ı n k bOZ"Uııa u••r!!tıldıil-ını lıildirnıistir. merı ·an arp malzemesinin gittih:-u rı ·a ı mı~tır. er ·ada ycırdc alçakt<·n " " "' " t b" 

l h .. ı So\'\ t ordusu düsmaııı diiıı g.'eC" .,_ "e ar :ın ır tempo ile gelmekte ol -
ıır urnm a 1 ıtntJa ~erde t:ıhrip · ' ' 1 l ~ bT 
Hlilın ·ştir. f:ir inis nwyıhnımızıı llf'tl- millik bir gcni)ik iizeriııde takip N- c u~uııu ı ıyorlar. 
t:e iz kalan bır hücumda bir Sarnrn mı~tir. Almanlar 7 biııd ıı fazla ölü Gazet2ler, :\Iurman::ikda İngiliz. -
dlı ·Urülmlı:-1tıir. • bıraknıı lıııı:ılıı·. 1 R.u.-1ayyarel~riniıı işbirliğinden sita -

lııgil.iz \'"cenubi Afrıkıı bomba U;r- f,E.VlNr;RAIJ/);1 f\AR.')I Hl'- · yı~le bahsedıyor; harbe girmek ü -
• Cl!JILAl:: zere hazır bulunan Rusyada Ameri-ı arel~ırı harp . aha ı uzerine müteaıl- k 

dHI akııılaı· yapmı,;lardır. Eirelzo•ıi .:\Ioskorn. 21 (A.A.) _ İzı·e.stirn- ··m a~· tayyarelerinin resimlerini 
~olu, htir Fransız tııyyureleriniıı isti- nııı Leniııgrad nıııhabiri, lıu cephcıle ııe:-ıı:ecıı.rn~lı'.r · . 
r, kiyle fasılasız bomlıalanmıstır. · Sovyet kıtalıırıııııı k:ır~ı hücumlarla Lı?ra<lakı R~·ıtanya taıırruzu tanı 

Beyrut, 24 (A.A.) - General Dô
~olüıı Suriye nılinrnssili general Katrn 
rle Eh:ıkkas ar::ı<:ı!ıda tuati edil0 n 
mektupl:ır ;1J:oıroluıımu~lur.·. 

Gener.'ll Katm l!l'.)ktubuııda, Lübnan 
ıst'klUliPin yakıııda ilan edileceğini 
hildirmekt2 Ye Eln:ıkka ·ın cumhurte
isliğini kabul nd!p etınİl·eceği l'\Ol'Ul
m:ıkfadır. Elnakkaş milslıet cevap ver
miştir. 

Büyük millet ineclisinde 
Almanya ile ticaret anlaşması 

urotokolu temdit edildi 
Gece Beniııa ve Berka mt>\'danlarıııu bir çok müstahkem hatları geri altlığı- vaktınde lıa~lamı~t.ır. Gerçeklen lıu 

hücum edilmıştir. Bcııiııada· binalı rd.ı ııı; N~nHl:ı Alman csııs miistabk~rn Uwr~·uz Ru~ların ıtımadıııı arttıracak 
vangınlar çıkmış. petrol tesbleri Z<t- hattııııı ula ·ıldığıııı rnzm:ıktadır mahıyettedır. Almanlar i~gal edilen 
rar görmü._ ve bir tayyaı·e tutustıırul- l' AZ{FET .\'AZiK FAKAT:. ,veı·Ienlc ha] kın giyilecek biı· şe.ı•i o -

Anka:-a, 24 (A.A.) - B. M. Mec- desinde değişiklik yapılmasına aid 
!isi bugün Şemseddin Güııaltayın baş- kanun Jayihasi.rle Türkiye - Alman-

Kuba, Amerikanın kanlı~~n?a toplanarak ~üyük Millet ya arasınd-a bir ticar} mübadeleleri 

b d Meclısmın 1941 yılı hazıron, temmuz .. . r:. • • 

muştur'. Kııilnşef, 24 (A.A.) _ Cepheden ltııı_ olmı.ıd.ıgıııa bakmak>ızın kı~lık yanı aşın a ayları h esabına aid mazbataya ıttıla mutedaU' 2o ~emmı~z 1940 tarıhlı hu-
Nevyork, 24 (A.A.) - Küba cum- peyda etmiş ve An'kara şehri imar susi anlaşmaga baglı protokolde ta

huıı:·e:;.i, 70 bin iş('i önünde söylediği müdürlüğü 1938 yılı mali yılı hesabı yin edilmiş olan müddetin 2 şer ay 
bir nutukla, Amerik:ı Birl2sik devlet- kati.sine -aid mazbatayı kabul eylemiş. uzablmalarına ai<i kanun Hiyihaları
'eri haı lıe gir r~~ Kiibanın da yanıba- tir. nı m"üzakere ve kabul ederek car • 

Berkada binalar, otomobil :ıahal:ır:, g-Eleıı tclgraflanı gü.rc, ).Ioskova mev- elbı:-1elc:·ını toplı~orlar. Son günler -
bo b 1 1 · b 1 1 dan muhare!.>e;;i bütün ceıJhe\'L> ,..<.1.,.1•1_ de Almanlar tarafından esir edilen m a c epo an·ı :sa el.e ıomb:ılaıınwı . .... • R k ı 
) anımı \e infil:iklarıı sebebiyet wril- mı~lır. :\Iuhareb~ geceli güııcİüzİü ·de- us as ·er eri soyulmuşlardır. A lmaıı 
nıi,;lir. TrnlJlusgarp bölgc,;inde el fou mm etmektedir. Almaıılar. 8 ·mdi 'lk ~ar. acaba Ru~ların alı 'kın oldukları 
lıy, tte buluııulmu~ttır. Bıı hnrekiıtt:ı tııarruzlaı ındaıı daha biirük. kuvvet- ıklıme dayanabilecekler midir'! Şi - ·stir. n h:ırb2 git ~ ceğini söyle- Meclis, bundan sonra poata kanu- şamba günü toplanmak üzere dağıl-
], düşman ta.v.rnresi tahrip edilmis. ler kııllaıııyorlı•r . .Sov) et ~iiclafaası da m'.ıl ve mc• .. kez kesimlerinde soğuk 
1:3 l'l\')'ar.cmiz fü;leı·iııe diiıımenrstir. artmıştır\' eski~iııcleıı daha İ\'İdir. v~ sıfırın altında 40 hatta 45 dereceyi Yahudilere harpten son-

PIYA.lJE HAUBE UIRDI: · bu artı;; Almanlarclaıı daha fi~tündür. ?t~lmaktadır . Son iki v~ya üç sene 
Kahire. 2,1 ( A.A.) - Harekat hık- Alm·ııılar. her ne bahasına ol ırsa ol- ıcındt> Sovyrt ordusu askerleri . ıfıı-ııı ra yurd bulunacak 

kında beyanatta bulunan ask ~·i . iizeıi ,;un lıed~f" varmak için iimidsizcc tc- ~!tında 50 dereceye 1ah'.lmmül etme- Raltimur, 24 (A.A.) - Amerikan 
demi~tı'ı· kı· .· c:ıvüz .;tnıekteıl'~·l~r. ır.c ı.ılışlırılnıışlardır. Yazın kuyak ta-

~ ı ı R yahuclu kongresin in himayesinde o-
- Piyade kıın·etleri "r!rıceıı mu- ~w,;ı ıya gazetesi bel rl'n tehlike; i ım~ Y~ırn n J?eııc uslar cepheye g-üıı lıırak toplanan bir konfcr::ımt:ı süz 

~:ı.ebe.re girmekt,edir. Hafif maki:ır- gizlenıe•ıı"l,t?, Almaııhıı· haftalarca bir d~'./mıslr·~ıı·i Bt~nlar kısın hiicum alan Amerika hariciye müsteşarı 
lılerle kch:z edilmi:;; olan piy:ıde nıüf- şı•) y::ıpa:ıı .• makla b'ruber .. foslnva iJ,, mu r2ze erınc r hızmet etmek üzere Surnner Vels, harpten onra Amerika 
ı-ezelerl ~imdiden caı·ıll. m·ıkt:ıdırlııı·. C\'tııılııııı ~l'hdid edildiğini aı;ıkc·ı \ .. ız- talim e1tirilmi~lerdiı·. ı B" 1 "k d l tl . . l ·ı 
l ın:ık~nclıı·. • · · · mı ır eş.ı . ev e erının c e. rr_ıı ~o?-
ngıliz \'e c'!ııulıi Afrikalılıırııı vazife- Al _ . . I 1 .. •) ı ( \ A ) . larca vahudıve yurdlar temını ıçın 

lc~·i çok ıııhnlıı·. nıanlaı ın teu·ıd \0 e çevıırnıe t:ıılı- ,onc 1 .ı. -· , . . - Lılıyadan a- a·- ·1 I ti· l 1.ı· J"kt I ~ 
\.eıori artık muvaffak olamıvor ov- lın·ın ı<on halıerleri hahi :-ı mevzuıı ıger ( ~v .e ere ır ı . e ça ı~acagını 

• fl BOIU!LATU Kl;'S//,/J/: • t t l . k .. . · . · eden Qe1'1hin•tl" 1 gT k ki vach-tmı. tır. Vt>ls, harptan sonra on 
Kahire. 24 L .A.) - YPni Zcland:ı '~ opçu a c'ı co · muec ırdır. Bu ·· •. ' · 1 11 1 ız ııyna · arına hes mil·;ondan üzla insanın büyük 

kıhtlaı·ı. "ııı·ılı· ·<·ı ı·ıe Sııllıım ,• ı·,·ı ıı11l r._ ~lo:;ko\·:ıııııı 100 k ilometre cenup ha- l.!O .. r, ııııparatoı·luk kuvvetleri, azim- lıı·ı:· mu··ı't ·ı 1 . 'ı - ~ 0 
" t ı \I · ·k k . . li 1•1•1• kıını· 11 I· d'l 1 ecı er me e esı c oınıracagını ı.· lı l · k · 1 h l><llH a • OJıtJ ı · · eı;.ınıııHle Ruslar . · - .-ı < <1 e ı en ve son < .>rec•• 1. .·· .1 . t·. , 11.ı su onr arırıı eoıınek urc{ ı c u- .1 . ıim id i·'c • ..

1 
• .. b. 

1
. l < .ı soJ em ıs ıı. 

< ud biilgesiııae dii.'n•·ın ku\Tetl»ı·ııı; 11 nıeı·.zı t'l'i' tanı bır ıııtızaıııh <:ckrlıııı;;- s,, t ~· ı ııı~.ııı ır c uı:;ınau :ı · .. 
l.Orluklarını lll'lll'llll!':I. rdıı·. •rr~ r. Mo. kovaııııı Volokolnıı:;k lıül- karsılıı:~ııııs ~uluııuyoıfar. ~u aııda Romanyada mahkunı 

c;.·l.\llJOT J::;r;Llf, f:IJ/J,IJ/: g<•srrHlc dt• Alrıııın Lı.ırı uzlaı·ı dt•vam oluıı lıılenlerın oldnkca dogonı bir J J 
. Kah:ırc, 2.J (A.A.) _ lııgiliz kıtnatı ediyor v .. bur:ılarda çdiıı ıııuharehel~r f'.1blosuııu ('izebilmek fc\·ka!Ade giiç- O an ar 

Lılırııda Cıınılıııt nw\'kıiııi isg:ıl l'lıııis- oluyor. Otei( k~sinılenh· Soq·etl<>r il'i tur. Fakat düsmanııı ne stra!Riik va- Bükreş, 24 (A.A.) _ Hnrp divanı, 
tır. d:n annıaktad:T. · ' · zirl'linin ne de iıı:;;e~inin İyi olmadı- lıistik lıalonb-la komünist beyann:ı-

1.;on1J J..'.-...l Ft ılL/.\'J >I: --- ı{I ~iidt·nl·lıili ı·. mclf>l·i dağıtan yedi komünist müelı-
r (BEŞERiN BABASI ÇOCUKTUR) İn •iliz hıı\'a ktı\···-'tleı·ı· ı·ı·.,Lt"'ııı.Iu";;,,·ı·- b l h b k" . .ondra. 21 (A.A.) - Üğr ıı•lcligi- • .. " ec ap,;e, ir ·ışıyi on ı;eneye, 13 ııs-

nuna müzeyyel kanunun 4 üncü mad- mıştır. 
----000--·----

Hamlet davası 
Kalabalıktan bayılanlar oldu ve 
muhakeme başka güne bırakıldı 
İstanbul, 24 (Telefonln) - Şehir Dinleyiciler arasında bulunan Üni-

tiyatro~unda oyna.nan Hamle~ piyesi versite ta!ebe.<ıindcn Nerima.n ismind~ 
doJn:rısıyle Ertugrul Mushsın, Ne- bir kız izdihamdan b I t B 
yire Neyir, Peyami Safa ve Celii.led- dil ayı rn~ş ıır.. u s'.r 
din Ezine nrasındnki yazı yoliyle ha- rnd~ d~~a ~ enler<l~n Celaleddın Ezı
karet ua va sına bugün de b ·ırinci A c;Ji- neııın uzerıne de bır f nıılık gx>Jmiş, 
y~ cezııda lıakılmıııtır. Daha sabaht:ı~ hf~ki~ muhıık<>meyi 15 dakika tatil et
itibnren ekseriretini yük~k tahsıl nııştır. Fakat kclnbalıktan celse tekrar 
gençliğinin teşk.il ettiği Adliye binası- açıldığ~ zaman dıı~arı çıkanlar içeri gi
nı içli dışlı, lı-ıtanbu lda nadir görüliir reme~ış ve muhakeme mecburen lııı -
bir kalııbalık <loldurmuııtu. ka gune bırakılmışhr. 

. . 000-----

'lr giiıe. İııg"lizler. Sidi Oml'r Xinı- Ç. E. K. nıi idamı• Plnwklcılİı'. keri lise talebe:-ıini de nıüebbed h::ı-
n•'ck> ek:z bin e"ir ıılmıslardır. Sinidi- mıııı la.\~ aı· "1 ılii,.,liı·ulmii>?tüı·. ı·clı_ dün de ılenım etmi:tiıı:. F.akat •ıe- ııi~ Ye k(irck cezalarına mııhkum et- İstanbul, 24 (Telefonla) - İhtikı1r suçundan adliyeye verilen ka-
\e K, dar ·ıl.naıı e.,ır ad.eli 15 bine yıik. ITA/,FA.\' Tf<.'J:L/GI: tice malum degildir. Saııılthil;ına gör<', nıı:;;tiı· sap Sabrinin beş ay gibi kısa bi~ 7amanda 10,200 lira "kazandığı tes· 

10 bin lira kazanan muhtekir kasap tevkif. edildi 
elnıektedir. Ru ııa) ı gittıkç artın. k- Roma. 2·1 (A.A.) - lt:ılyaıı telıli~i: bu ~O tııııklık grup, hülfr faalir~ h.ı- Alman aleyhtarları bir bit edilmiş, dükkanındaki de~te.rını yakalıyan memura 300 lira• rUşvet 

t.ıdı~·. Sitreııayıkte bıi) ıik nıpı•dan nıuhar - !inde buluıı·tn Alımın taııklıınııın b,ı.~- teklif ettiğinden tevkif edilmı~tır. • 
l~il.yf.\'GA.lll.\' UI:.'Ll.\'A Ti besiııiıı ;) iııd gunli olıı;ı dünku gün ııcalundır. filmi yaktılar ki ld• 
Kahı~·e, 24 (A.A.) - Libyadaki ha- de muhare~c. Almıın - ltalyaıı kun·et-1 Elkob:de GO t·ıııklık İt· l.. . ~ I' . . A. ' ?.t (A .\) II· lk Mersı·ne pamu u e~yası ge 1 . 

rekı tı l· · t kt ı ı · 1 ·· ·1., lı gılız kı · · ti · . ' ·' J.ın \e ı:ıatı- >O\ ııoz ) re:;, ~ .. · <1 - y 
n(n~n il ,u, ~ e nıetb.! ot ıın ı gen<> .ı T\.la- le ıhı taı ı.ı . kı- ··ını.·ı kn '1e ei:·ı ar:ısıııda sa- da ku<;uk lıir kuvvet gürü im üş lı nnl,ıı·- tan blr çok kimseler, :-;opala ı·J.a Kurla 1."taıılıtıl 24 ('felefonla) - Haber alındıg· ına go··re, "Iersı·n lı"m"'nın" 

,., m, uun ma ua :ı ) )Unatıııı ıı. rn • •1 ıı· ' at ar asılasız dcv:ı;n la harbe tutusulm ·t . K· . 1, . ·" · · .... h... t "sl b" .- • , 1 ~ •• " .. 
mihverin Lirnn v\·el Yunanistan v•ya etmhıtir. Tohnık. Birt>lg-obi 'i•li değil·-. de b'ı; Al us tıı. h'?T:tı b:- 111 ,j~,l;t .~cu~~ e ~11~ ~ v~I ır 81~~1m •. ıı~t külliyetli ~ikt:ırda pamuklu ve manifatura eşyası gelmiştir. 
ftalyadan Lihyava takviye kıtaatı gc- Ömer, Sollumıııı 1 ranıııda ı.:ıradu ~·e müdhı:-s lıı·ı· claı·lı mı~n l:-ı~·ıd·ı-. uml'lhrıı.ıe gAol:-; erııme .1 e · Joıı·:ııııdıe ıkru··r· nlıaılı ı mkınlı, -ooo 
t . ı · - 1 · · . h· ., I· ı · ı < .. l' ınr ırı ıgı mu :ıı<- mııııva a ey ur ere so a <- A . 
r:~~ (~:n;~~~:~~nıtet~i~t~m~~~~-;Hll:i;~~; :ı~~b~·ı~u::ı c~ı~uı~~ıı~l~e~eolc~~~~aıs: .. tatt.ır. Al t k b" 1 ,, ·;ı yakı;rnılaı;dır. Sckseı~ s7y:rci Alman Finlandiya, Sovyetlerle [tın 26 /ıraya kadar 
ve hava kuvvdledııin yardııııiyJe m!h ğ'u uııdıı Alrıınn zırhlı tc kkiilleri i!;. hııı ı~'.· An::ı'.rk'ıı~ıııatıı"~~~ı ·ıırb~ yal/.~r1.ıı~ ı•ııa n. i' 1me ~\'e maruz a mı~hırdır. h b d , edecek yükseldi 
ver tıı avvıırlıırıııın tlıhakkuk etmeıııt. - ve nı h\'."r ham kuvv tleri ile is birliği sevrclını ·tir i !gT- 1 : .:.-.!~. . - Fransa ya yapılan hava ar e C\ anı 
s: i~in. elinden gel-:mi yapacağını ilıin' vapan _Ital.l.aıı kunetlel'i dii~ nıan·ııı 8 kilomcİ~·e ~ür'.ıt I~ 1;k~\ıı~·~~f' b~::J~ ~ı::~ t . J· .. B~rl.in, 21. (A .• ~.) .- B~1?5~n ~ln;an .. Ltanlıul.' 2.1 .<Telefonla).- Al~~n 
<'tmı tır. nhemmı,1 tlı tank ınevcudlarını t.<. - si 'ıc;mıshrdır Mii e1cl r l Alnı· i· . aarruz drı SOZClİ8ll Ilerlındekı Fııı elçılıgı , Fııılan- gunden gtlll" yükselmekt;edıı·. Bugun 

.. Hundan brışka geı .'l'.ıl. ~lm•ııılıırm rıp et~is'.er ~·e .bir Ç'.Jk tan~ ve zırhlı İaı~ı at~ş· alnı;s. 12 kıı~iı~r ta~~ ~~ı:.~; Londı ·ı, 2-1 (A.A.) _ İngiliz bom- diya ile S°.vyetler hi.rliği a~·:~sında. ~ii- hi~n?ul borsasında altın fiati, 2610 
!uzumu kndar petrolo. mal k bulunup otomobı_! ımh.ı H' h~~'.lm ugratmı.,lar- 111 nlanıııda :-ıaskııı hııl<le bırtıklimı , !Jardıman tayyareleri dün gec meşgul ta.r~.ke m~zakerelerıne daıı v <lol<ısan kuı uş:ı kadar çıkmıştır. 
bulunmad~klarının. ııuphelı olduğunu ılır .. Duşmaııdaıı e:ı~·Jcı: _:ılınmış ve diğerfnı·i kııcnıı~. topçu "kuv .,u,..· . Fıransada Loryan \'e Bresl deı1ız ıhlc- ~utuıı ~ay.ıaların esas ız oldugunu teb- Mebus intihabı usulünde 
. ayed malık:>eLr bı.e !taJyanlıırın bıııı. eid<lı kayııılar verdırılmıstır. de ıhı·lıel•r iııd'.rilmi ·t'. \c oeaııh. ·iııe hUcum ctnı:sler Düııkerin de dok J;ğ etmıııtır. .. 
dan mahrum olduklarını sılyleıniştir. Sollıımuıı batı;;ında lııgiliz ~ll\'\'"t- Tı;ıık kayıplıırı ge;e:~. SCJH! ol-<~ınlı ·nrı bombal.ımı~Iarcİır. Tııarruzi dev= B~ı:lin, 2·1 (A.-'.'-·> - .!3L~gu n ~!.m~:ı değişiklik olmıyacak 

l•ıri pek çok hırpalanmış ve hatta 4 liıı- hissedilirdi F·ıbt b . . - · · · riı·c uçuslarında lıuluıı:ııı wcılar şima Harıcıye nezaıretınde hukumet ;ıozcu-
A /, !AN Tf:BLIC/: cü zırhlı tugay tanıanıiyle imha edil- maz. l\Iaan;afih Alırıı~ın~:ıe,. agıı· 1 sar:!- li · Fraııs;ıda hava mcZ·da;ılarını bo;

1
: sü kendine yapılan sunıhra verdiğı . ~· t-anbul, 24 (Telefoı~~) .-.- :M~bus 

~rlın_, 2·1. <.A.A.) - A!.mnrı t :.bli~i: mı.;ti:. B~ tug·ıy kunıaııdnııt gen ral <hfoa güstermeldedirlo 
1

• • J~de~.~ JTJU= babnıı~lartl?ır. Tayyar~lerin hepsi ılön_ cevapla d~~iştir. k~; .. _. . ıı~tıhabı ka~unu~ıun degıştırılmesı ve 

.................. 

ımalı Atı·ıkada t<>crube goormu · 'Sterlın e~ır alınmıstır. kav •ı t k 1 . 't ~r ve enuz mu mü:-;tür. «- Berlındekı F ın .elçılıgı, Fınlan- hır dereceh seçım e;;asının kabul e -
;;ilah nrkııılaslığı ile birbir.ne 1ıağlan- Daha imdiden bir çok diişmaıı tank- di•·~ı ~·~c .. 

1

1
11 

1~ıl.ın!ı1". ır. SoUum ve- Bar- Londra '>4 (AA ) n·· . k ·~n k" diya ile Sowetler birliği ara:ında mü- dileceğin e da.ir çıkan haberler dola-
1 ' _, , ı.t: ı u "< ı mı~ ı r < . - . . - un .ı ~.. 1 ı . . d . d . l t • 1 k t . F' k . mı olan Alman ve taJyan kıın v ha- lar1 b hrip ve~·a kullaııılmaz hal~ ge•i- . . :. " · · tngil:ı ha\ a telıliği. · tareke müzakerelerıne aır olaşan yısıy e par ı gene se re erı ı rı 

va te ·ekkrılleırınin kar~ı taar~·u~u cliin rilm:.~~ir. Düşmana pek çok kayıp!: r ~f\Ol'.S~J.\'/.V Tf..'L(;RAFJ: A\· ta~')"arr!(f)·imi~. ~imııli Fraıı~a- ~~tün ş.ay!ııl:ırın esassız olduğunu teb- Tüz.er: bunun doğru olmadığını sör-
dl' muvaffakıyetL devam ctmıst!l". Yr- ·f'rdırılmiştiır . k~tl~ a, 2·1 (A.A.) - Ru;:;yayn g- l- sıııda Knle nıkınınd·ık( bir f·ılırik·ıyı lıg etmışt·~·.~ lernı tır. 
ııid~~ı .. lıiı:_çok :ank t~hrio e.dilmi:.;~ir. ~I.av1cla ~l~wn .. avcılı!rı 1 o. cı.ü mrııı ;:rgraf() ~1/i1ıı~~ı~eı:aı S~orski, q~r('~l~ ~iı- ıııuvaffııkıyt:tle bonıbalamı~ıa'rtlıı·.' p "f'"l e büvük Ing·ı· Hanıiyetli fabrikatörl e-

F,s ıleıın \') gnııımctler.n ınıkturı ta))tıre:ı du,urmu l··rcl:ı·. Hızıma\'- l 1 ·ıf· 1 .-ıeıek z,ıfore olan ıtıma- Bombıılaı· biııa ·ınsıııa tlii~mü·- . ası 1 { 1 iZ 
hC!''lll arLnmktııdır. . cı~l!Z d~ 14 clıi~man tayyaresi dii~'.ir- ı~lı~ı~ıı~ıe~~ı;~~~;;e l'olo.ıı.17al.1l?ırın Lifn-a tiir. Raven yakınında Slrlkal ii~0riı;- genıileri geliyor rimizin teberrül e r i 

fobrukun ceııubuıı<lakı nw) dan '11ll- 'TIU ·l_erdıı·. . • ' ı~lınıkındt>n gunır de mavunalaı· ve lıask·ı hedefler mit 
hnrebe:;ı ve Liil'Uk lııgiliz kuvvetleri- BI R T .AN[{ HA. TW/: du~ Jııguntı, A vustral.l/a ve Çek kıtal~'l- r·tlvöz atesi ne tutulmu '.tur 7 avcımı- Nevyork, 2·1 (A.A.) - Nevyork Adana, . 24 (A.A_.) - Fabrikatör 
nin Sollıım \'e Baırdi,}·a c ııhe11iııe kıır- Kahire. 24 (AA ) _ Rövterin haı·p rıııa Polon.vıılı general Koı.>eskinin kıı- d'

0 
.. 1·ımemi"~e d u· .· . ~ .1· t ... d ~ Taymisin Singapur muhabiri yazıyor: Gılodo, oglunuıı nı.şan masrafı olan 

t kl • • d · · · rn·ııırh etmesiııd~ ·ı·t·h · · .,. e ııının pı 0 u s,ıg ıı. D -· k s· d · h 1000 ı· • maarif c · t• t b ı )llJI. arı faarruzlar hala ılı::ı·anı et- mey aıııncaki nıııh:ılı'ıri nızıvor: .'. ' · .· ı~ ı.: ı ar hıssettıkle- S b Al una şanı ıngapur enız ma - .. l!a~ı ' . e.mıye ıne e er-
nıek!Pdir. imparatorluk kuwvtle;·j t~rııfııuhıı rıııı b~Y;lll .e~nıı.>ıtı.r. Cörçil ceval.ıınd.ı traz urg ınan fillerinde, Prens Ofvels İngiliz zırh-:ru etm~~tır. Fabnkatörlerden. Must~-

l~~ıı gec İııgilt~reııin cenup b,ıtı i gal edilt:ı.ı Sid; Elrnzekin biraz ce- ~e~ek~~rlL·rıı~ı lıı.ldı~-ınis \ e hu senıhııti ·· · •t • , l<l !ısının Sing~p~r~ gelmeı;i i.h~malin -/~ <?zgur ve !Jac~ Ömer ~aarıf. cemı-
:alıılıııd. müteaddıd rmanhr ı\lm,rn nubuııda hır Almnıı ha\'a ıneı·uaııınd:ı ıçın JI 1 _b"~_,ıııı_ılı'..ı<le ltuluıımu~tur. unıversı esı açı 1 den bahsedıln!ıştır. Bu gemmın, uznlc yetıne beş yuz lıra vermı;ılerdır. 
ha\·a kuvvetleri tarafıııdaıı boınba!ıııı- uımartesı güııii öt•Jecion sonra. bir tank Askf'l'ı .'io:::cıııııı11 lıcJmuıtı: tr:ızburg, 24 (A.A.) - A iman il- şark İngiliz fılo~unu takviye edeceği Etıbba odaları haysiyet 
ını>ıtır. l\lanş snhilıne kar;;ı y~ıpıl.·n •nulıarebesi dnh'i başlamıstır. 80 Al- L.o~ıc1r·a. 2·1 (A.A.) - Salahi_ı·"!tli mi ara tırma müessesesi, Strazbur&- zannedilmektedır. P~ens Of Vels sim d• 
· keri t1arrıız teş.bbu,,Jrırind 7 dUs- mıın tankının· i tirak etliğ" bu mu!ı.ı- İııgıl z ma~amlıırıııın sözciisii, Libya Alnıan üniversite:>i olarak merasimlP. diden Kritan:ı gelmıştir. Deniz mah- ıvanı toplantısı 

1 •ı muharelı?" 1 h:.ıkkınıhı dem 'stir ki: açılmıştır. Rektör bir ııutıık iradede- filleri, Çörç.ilııı, t.~gilterenin Pasif iğe Ankara, 24 (A.A.)-Etibba odaları 
MF.R LE o·· LMEYEN LA UR ENCE . ' «~ l~o-ylc 1

m· m~~h .wcbe ı.ıazen eğim. :.c~ um.um~ ~arı~ten sonr.l. S~rıı.zburg büyü_k gemıler gonder~:~k. vaziyet:e yüksek hayeiye~ divanı yarın ı.t,30 
OBERONE 111111 il OL js.e:,lık lı.ıze.rı de koNirn:erlık olmadan unıverısıtetıınııı bı:.' Fran~ız. unıver:ıifosi oldugunu beyan eyledıgını hatırla.- da Sıhhat ve fçtımai Muavenet Veka-

llllllllllllllllllll•lllllllllll A'şK /V/ER mut~ıle:~. "d.ılenıez. Çifokü, bir mnhnr~- olduğu hakkında ortaya atılan itlcl.- maktadır. !eti binn ınd:ı toplanarak, ikinci mın-
1 1 henııı ttırlt~ .safhal:ı.rı vardıı·. Li~ıva ahırı reddetmiş; St:·azburg ünivers:- S • taka Etibba odası tarafınd:ın verilen 

mu~a~·eb.esıı~ın de ılk :afhası fovkala- tesinin bil' Fran~ız medeniyeti mer - arzyeye yiyecek kararı tedkik edec~ktir. 
Wu,.,..'HER/'1\1'.G HE' 'GHT.'<" ide ıyı gıtmıs ve bif;mi:ıtiır. Bu ı;afh:ı, kezi olmadığını ve daima Alman veriliyor 

- .ı., ıv 1 1 1 

tJ - zırhlı te ·ek~iillerini ic.ap eden mevzi- c.ıfarak kalacağıııı söylemüiUı·. 
f.'.U İ /,/ T:: :u:o 1 TL'.Viıı Romanından iktibas ed il~ıı hu ölmez ,;ah eser 1 le re kadar ı l"rletmek ve huducldaki l\{ 1 d d .. .. .. J Londra, 24 (A.A.) - İngiltere Su-

E L HA RA ımihver miidafaalının:ı kar·ı çevirme ata a uşuru en riyeye ucuz ve tol yiyecek maddeleri 

S• d hareketine ~iri ·mekti. Ş'nıdi 2 inci ta r 1 temin etmek üzere haz:rlıklnr yapmış_ 
1Dem8SJD 8 :{afhadayız. Bu i'afha çevrılen ve paır- yya e er tır. büyük yiycoek stokları meyd!ına 

ç:ılanaı~ elli maıı ku·vv<;tJ.erini mağlüp 'f.:.Jta, 24 (A.A.) - . Bir tebliğe eö· ı geti rilmiştir. Başkumandanlık 10 bin SaEbvakhat.• 
6
5,·

5
°
8

· At..· am 
l<,A. 'SLAR: " · - 1 - 3 - 5 - 7 ve 9 da başlıır. HER GÜN ctm 0ktır. Miinferid çıok şiddetli mu- l. ·vn muharebalc~·;ııde ::l diişman ton buğd<ıy ve 10 bin ton un satın al- A9 

İLK .:\!ATİNE UCUZ SEANS. ROMEO JULLİETTE hnrebeler olmakta ve avaşın durumu. . ·at'i ikisi muht~mel olarak dü- mıştır. Ayırıca 30 bin ton buğday ve ;le :12,00 Yaba 
i· 11·aiıizıiıi.IN'iıiiıı' ıiLeiiikliesiii·iizmiiBiiiriı·ılAliılıiki.lliiEiibılediilııivlıe llllİlaiı· ,\ii-elımilulıitiııılıbıİİ·r•sem\'ıij'İıi İıfİİilİİmİİi••••I müphemdir . . 3 ÜM.

0
Ü :ı.fha ise şimdik5 ürülnıüş, be tayyare de ha ara uğ- un Surieyeye getirilmek Uv:ıre yolda- ikindi ;l4,30 l...k 

• muharebelerın n~tıcesjne pağlıdır. ratllmı tır. dır. ···-------------•' 
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