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3 ADRES: 1kiıici Beyler ıokaimda 

2 nci Teşrin ANADOLU ga:zeteai idarehaneıi 
1941 (ANADOLU) MATBAASINDA 

BASILMIŞTIR 

inhisar memurlarının 
maaşlarına zam • 

31 iNCi YIL 

No. 8691 
Netredilmiyen yazılar geri verilmezı-------------------:--------------------------1 

Günü reçmiş n\Uhalar 25 kuruftur. Her gün sabahlan (İzmir) de çıkar siyasi gazetedir . 

latanbul, 2 (Huauai muhabirimiz
den: Telefonla) - inhisarlar umum 
müdürlüğü, merkez ve mülhakattaki 
250 memurunun maaflarına zam yap 
mıştır. 

Şark cephesinde : Alman alev makineleri 

s·ovyetlere göre 
300 ALMAN 

TANKI 
Sula'r altında 

mahvoldu 

1938 istikraz 
tahvilleri 

Piyango Ankarada no
ter önünde çekildi 

-

Afmanlara göre r "' BIR~TELGRAF HABERiNE 
GÖRE • • 

Almanlar Har- SIMFERAPOL 
koftan ilerliye- ALMANLARDA 

miyecek ·---- -------·ı 

Karsın 
Kurtuluşu 

Halk, büyük tezahürat 
yaptı 

Kara, 2 (A.A.) - Şehrimizin 
kurtulutunun yirmi birinci yıldö
nümü, dün büyük bir heyecanla 
kutlulanmııbr, Belediye, ticaret 
odası, Halkevi heyetleri, mevki 
komutanını :ziyaret ederek Kars 
halkının kahraman ordumuza o
lan bağlılık, ıevgi ve aaygmnı 
bildirmiıtir. 

Çorlu, 2 (A.A.) - Çorlu hal
kı, dün kurtuluılarmın 19 uncu 
yıldönümünü hararetli merasim· 
le kutlulamışlardır. Bu meraaim· 

r 

·• 
1 \ 

Romanyanın eıki kralı Karol, oğlu ile birlikte 

:~k~~~!~·~~:rİc:r~y~~1::i~:y~ta!1;~ Romanyanın es- 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

ı•-mu.;i'-ıerd-ir. _____ ıı k• k ) K 1 Sulh davasına 
GI. Veyvel 1 ra 1 aro hizmet 

ISARtT&.tR 

Tenkidden 
Hoşlanmıyanlar 

Yakında bir beyannan1e 
neşredecek 

Londra, 2 (A.A.) - Rumen mah
filleri nden öğrenildiğine göre, şimd i 
Meksikada bulunan eski kra l Karo!, 
yakında bir beyanname neşrederek 
kendisini hii r Rumenlerin rei•i ili\:ı 
edecek ve oğlu Mihaelin, mevkuf ol
duğunu bild irecektir. 

Cun1hurreisimizin nutku 
üzerinde 

O/i Ajansı bir müta
leada bulunuyor 

Viıi, 2 (A.A.) - Ofi Ajanıı bil
diriyor: 

c Memleketimiz bir gün dünyanın 
beklediği ve muhtaç olduğu barııın 
kaynağı olabilirse bundan duyacağı· 

- Devamı 4 ilncü aahifede -

11111111ili1111111111111111111111111111111111111 1111111111 

LİG MAÇLARI 

Italyanlar yaya, Aln1an
lar otomobilde .. 



::";ııı:o"?-~----- -----

Sahife 2 (ANADOLU) 3 ikinci T >şrin 1941 Paz rte i 

1 Denizci Gözü ile 1 

Anierika donanırtası 
nasıl kuruldu? 

1 Düşünceler 1 
:.-~---

Afgon'a dair 
İrfan HAZAR 

Beyazın siyah, siyahın da beyaz 
olabileceğini ısrarla düşünen fikir 

-----------, adamı, daldan dala konan ve bir dal. 

1 
Artık Alman deniz kuv,·etleri An1erikan filostl ı da durmıyan küçük bi~ kuşa •. n~. k~-

dar çok benzPr ... Zekanın buyuklu· 
ile karşılaşmak mecburiyetindedir ğü tahlil ve tehayyülün derinliği ba-

------------------------------~---- zan iradeyi çürütüyor; qşahsiyet» i 
EylüHin son haf-r Y A Z A N: "\ manın ihzar ve ik- sıfıra indiriyor; ve büyük mütefek-

ta:sındanberi Ame-ı Ht it. Ül [ 1 mal \·a·dfe ve mesu· kirleri, bir çok ahvalde beş yaşın-
rika Birleşik devlet- usame ın se ·liyetlerini üzerlerine daki çocuktan farksız durumlara 
kırinin emrindeki do- Eski Bahriye müstetarı aldılar, Bu iki sokuyor. 

nanma için yeni ay mevsiminin ba~la-,azimkar cıahsiyetin yorulmak bilmiyen Mütemadiyen nazariye yapmakla 
ılığını bildiren haıber'leı· Amerikanın mesaisi ile Amerikan donanması k'?m- ömrü geçen fikir adamlariyle konuş. 
kararını açık bir surette gösteriyor. miyet ve keyfiyet itibariyle olgun bir mak mü,küldür. Onları bir noktada 

Amerikanın, dünyu filoları ara,;ın- dereceye varmış bulunuycırdu. İspan- yakalamak, bir kö,ede sıkıştırmak, 
<laki kuvveti, gözönünde bulundunıl- ya muharebesi başladığı zaman Ame- ve n,. söylediklerini anlamıya çalış-
clıığı.ı takdirde, bu donanmrının bütün rikan milleti donanmasına itimarl eden H 

· O l mak cehennemi bir emektir. er an \'a 'ıtal::ı~·ını Alman harp gemılerini bir gurur ile bakıyordu. onanma •U 
l baskalarının dilleriyle konuşan, ve inıha için vazifeye davet ederek faali- itimadı, eseri ile meydana koycu. · f kk" 

İ • ı · d kend1" dillerini yutan bu müte e ır. Jt•te geçmesini isteme. i, mihver dev- spanya donanmasını mag up e e- ld k 
"b ··th' ler tabiilikten bütün bütün ayrı ı -!etlerine ait gemiwrin Amerikan me- rek Filipin adaları gı i mu ı." ve ' ..- ~ · 

nafii ile alakalı olan denizlere clavebiz muazzam bir servet kaynağını Ame !arından dolayı, yaman bir sunı ıgın 
bir ziyaretçi şeklinde sok.ulmasıııııı n~- 1 ika ülkesine hediye etmiye nıuvaf- ve kitap kokusunun kurbanıdırlar. 
ticesidir. fak oldu. Onların ağızlarından dökülen, san-

AP.merikan devlet reisi laf hoppalı- Amerika birinci dünya h:ırbine ki külçe külçe büğü'dür! Muhteşem 
ğı yapmıyarak mihver devletlerine ve girdiği zaman elinde 1142 :ıakliY.e lugatlar, muhteşem istiareler, ter
bütün cihana karşı müdafaıı;;ız deniz- gemisi vardı. Amerika filosu kendi kipler birbirinin ardın~ .kovaıa;ken, 
!erde, Amerika menfaatlerinin tehli- himaye ve kontrolü :ıltında, Alman gayri ihtiyari iskemlenızı tuttugunu
keye düştüğii sahalarda Amerikan do- denizaltı gemilerinin gayretlerine zun farkında olmazsınız; 0 kadar 
nanmasının tesadüf edeceği bütün rağmen, iki milyonu aşan bir ordu- göklerde uçar, o kadar göklerden a
korsan gemilerine ateş edeceğini em- yu tek bir :1('fer Ye tek bir tekne zayi şağıya düşer, o kadar büyür, 0 ka-
rettiğini iliin etti. Hücum basladı. Ame etmeksizin Fraıı ·ız :nhillerin" nak- dar küçülürsünüz!... . 
rikan donanmasının bir destroyeri !etti. Vaktiyle, bu derin mütefek~ır~er-

h f b . l B f"l den birisine kazara şöyle demıştım: Alman :ırp ilo. una mensup ır ~ e- u ı o ayni harpte Orkney adala-
nizaltı gemi. i taırafından iki torpıdo' n ile • 'orveç sahilleri arasındaki bü - Bütün samimiyetime ve gayre
atılmak suretiyle taarruza uğradı. yii k deniz parçasına, Alman açık de- time rağmen söylediklerinizi anlıya. 
derhal mukabele gördii. Bu destroyer, niz donanmasının hareketini iahdicl mıyorum. Bana öyle geliyor ki, siz, 
Amerikan bayrağını taşıyan muazzam ve onu kendi sul-arında ve limanların harikulade denecek surette yabancı 
filoya mensup idi. Izl:ındaya posta ~ö- da kapamak için 56 binden fazla ma- IUgat bilen bir dil alimisiniz. Ancak 
türüyordu. Şimdi azim ve cesaret ıle yin dökmiye muvaffak oldu. Bu bu yabancı dildeki lug~tlarınızla 
kuvvet miicadelesi ba~lamış bulunuyor. cidden büyük bir isti. (cümle) yapa1:'1ıyorsunuz. Cümle 
Aırtık Alman harp denizciliği müdhiş Harpten sonra Amerika hükume- yapsanız, • belkı buyurduklarınızı 
ve kuvvetli ~me~ikan filoı;u ile de kar- ti, tıpkı İngilizler gibi silahları azalt 1 kavrıyıı:c.al'ı~. . "tiba-
:ılaşm.ak felaketı karşısındadır. ma lehinde harekette bulundu. 1 Se".~ı~! mutefekkır, o andan~ k 

Bu filo: Fakat ıvı:u··n·h ·· ~k · A ·- ren yuzume bakmaz olmu§tu.. ıp ı, 
ı muz .. eresı, merı b ki d" ". b • lam 14 Ağır harp gemisi, kaya dünyanın en büyük donanması e e .. ı&:~ arram oyu~c'.'-,gını a ı-

6 Tayyare gemisi, 111 vücude getirmek için kuvvetli bir yan kuçuk bır çocuk gıbı. 
1 (8 pu>ıluk topla mücehhez) ağır kamçı tesiri yaptı. Bu program, A _ .. .** d . ı 

kruvazör merı"ka\·ı d ı'z] · · f d · · Dunyanın geçırmekte bulun ugu , . en erın yenı e en t~ı d b · 
19 (6 pusluk topla miicehheı) ha- vaziyetine getirecektir. §U kanlı buhranı, asırlar _an erı to~-

fif kruvazör, Gelecek sene nihayetinde Ameri- raktan ve hay~~tan ayagını kesmış 
75 Eski destroyer, ka donanması; bulunan_ tefek~~r t.a~zlarında. ara -
80 Yeni desltoyer, 14 A,g-ıı• haı·p ge .,. mak dogru degıl mıdır? Kelım7ler, 

• mısı, b" k L k d b" · 1 40 Uzun :sevir me~afe,.ine malik 41 Ag-ır kruvazör ır ço ..,a ım an ızım amansız ce -
. . ' ı · dl d ' denızaltı. 7 Tayyare gemisi, a :ırımız ır .. . . .. . ... 

Gemilerinden mürekkep muazzam 18f) Desfroyer, Bır zaman gelıp, bu n;vı kul~uru_n 
bir kuvvettir. Buna Atlantik sahilin- 128 Denizaltı genıisiııden ilıaret ola- afyon ~ar.ho,la~~~dan ~aada hıç hır 
deki ter ·anelerinde ins.-ı halinde bulu- caktıı·. tey yetottırmedııııne mı ınanacağız? .. 
nan (200) den fazla yeni harp gen_ıile- merikan donanması dünyanın en x 
rini de ilave etmeyi unutmamak ıcap mahir ve kuvvetli deniz tayyare teş- rr üt ün ı)i)·asası 
eder. • kilatına maliktir. Bugün 1812 deniz 

Amerikan donanmas~ dogrudan tayyare~i vardır. 1944 de bu tayvare 
amil, lngilterenin Aı:nerı~ayı_ ~bl~ka- -adedi 15 bine ve tayyare gemi,;; .18 e 
·ıd111·. (1775) de kendı sahıllerı ın:ıtıd~- varacaktır. Bu muazzam kuvvet, de
dınca harp levazımı nak_letme~ ı_mka~ nizlel'in serbestisi ve hakimiJ·eti ha
nını bulamayınca Amerıka hukumetı kınımdan herkese endişe verecek bir 
alt ı tüccar gemisi atın alarak bunlar- mevcudirettir 
da lazım gelen tadililtı yaptı ve topıa · Hüsameddin OLSEL 
techiz etti. Fransız donanma ·ının yar- :-------- --------
rlımı ile İngiliz ablukasını yarmıya D O f( 'f () R 
muvaffak oldu. Bu tekneler, Amerika- -
nın donanmasının ilk temel ta. ını te-5- Salô..hettin Tekant 

Tütün mıntakalarında mahsulün 
denk haline konulması için faaliyete 
devam edilmekledir. Tütün piyasa _ 
sının bu yıl' 15 ilk kanundan evvel 
'flçılamıracağı ~öylenmektedir. Re -
koltenin çok nefis tütünlerden ibaret 
bulunma,,;ına rağmen hükumetçe de 
mah ulümüzün değer fi'fltle ;;alılma,;ı 
maksadiyle esaslı \'e mühim tecllıir
lrr alınmaktadır. 

,-----00000----

F eci bir kaza 

. 

(Şehtr ve Memleket Haberleri) 

Feci Bir Kaza 
10 yaşında bir kız, kamyon 

altında kalarak öldü 

=ı =F=I K=R=A==ı 
FERDiN MES'ELELERlNDEN: 

Altı ok ve f erd 

- 1 

Bahri SAVCI 

Her inkılabın, ve inkılapların na
zari ifadesi olan her ideolojik rejimin 
ve her ideolojinin ~ekli tahakkuk tar 
zı olan siyesi rejimin; önüne koyup, 

Bozyakada feci ·bir kaza olmu~tur. müne sebebiyet vermi~tiı·. $oför tu- uzun uzun düşündüğü en esaslı me. 
Ha:4an oğlu soför Sami Erçetin, ida- tulmuş, Adliyece 0hkikata el kon- sele «ferd» meselesidir. . 
~·rsindeki yüklü kamyonla Seydiki.iy muştur. Hadise yerınde y:ıpılan ke;;fe Bu «ferd» kimdir? Onun fızyolo
istikametind~n lzmire gelirken yol ve sahidlerin anlattıklarına göre kaza, jik kurulu~u içinde tezahür eden ru
üzerinde oynıyan 10 yaşında Nesibe Ne;ibe [tdındaki yavrncağın lüzumsuz hi hayatından fışkıran şahıiyet Ör· 
adındaki kızın, ansızın kamyon önün- bir heyecanından ve kamyonun önün- güsü neden ibarettir? Nihayet bu, 
elen geçmek istemesi ve tekerlekler al- den geçerek karsı tarafa gitmek iste- ferd denen vakıanın, s?~!a~. ka~ro 
tına diişmesiyl<!' <'Zilerek derhal ölii- mesinden olmırntur. içinde aldığı kıymet hangı olçudedır ? 

ooo Sosyal zaruretlerin ortaya koyduğu 

B • • f J milli plandaki menfaatler karşııın-
ZT cınage uQVQSl da bu ferd denen varlık, hakları in-

Hasan inciyi öldüren baba, o~ul 
Menemenden İzmire 2etirildiler 

ki.~ kabul etmez bir realite midir? 
Nihayet onun hakları nereden çıkıp 
hangi istikamete doğru akmaktadır? 
lşte her sosyal değişme; bu suallerin 
her birisine ayrı ayrı ve nihayet to
puna birden, keskin bir vuzuhun ışı. 

.Jlenem<;>nin Ayvacık köyünde Bay- tırmada Hasanın cesedine aid bai(ı ğı altında mana inceliğini kazanan 
ram oğlu Hm;an İnciyi sopa ile döve- kıemikler, kafa tası ve çürümüş elbise- eıaslı bir dünya görüşünün ağzı ile 
rek öldürmekle suçlu 49 yaşında Hil- sinin parçaları bulunmuştur. Tahki- cevap vermek mevkündedir. 
mi ve oğlu 18 yaşında Mustafa Güle- kat esnasında l\1u,;tafa Güleç, koyun- Şimdiye kadar gelmiş ve geçmiş 
cin muhakemelerine önümüzdeki p~r- laırı kaybettiği için Hasanı sopa ile bulunan bütün ideolojiler ve ıiyaıi 
şembe günü §ehrimiz Ağırceza mahke- döverek öldürdüğünü ;;öylemiştir. Fa- rejimler; ferdi, kendi anlayış tarz
mesinde başlanacaktır. kat tahkikat derinleştirilince katilin larına göre, §U veya bu değerde, bir 

Suçlulaı·, ~'[enemsn hapishanesinden yalnız Mustafa değil, ayni zamanda varlık olarak kabul etmi§lerdir. Fa-
şehrimiz hapishanesine getirilmişti•. Hilmi de olduğu anJaşılmıştıl'. kat bunlardan kimisi ferdin, mücer· 

Yapılan tahkikata güre, hileli: ı:u Vak'anın hakiki şekli ·u Sul'etl~ red kıymetini her türlü hakikatin üs-
suıretle cereyan etmiştir. meydana çıkarılmıştır. tünde tutmuş ve ferdi, bütün ıoıyal 

Ha. an İnci; Ay\·acık köyünde Hı!- Hasan, dağda koyunları otlatırken hareketlerin mıhrak noktaıı olıı:rak 
mi Gülecin yanına hizmetkar olaraK bir gün 18 ya ınclaki ..\1ustafa yanına ı ele almıttır. T_arihin b~.r çok devı~le: 
girmis ve dağdaki koyun süri.ilei"ini gelmiş ve kendisiyle şuradan, buradan rinde de, ferdın bu mucerred degerı 
otlatmıya başlamıştır. Zabıtanın te:-ı- konuşmu tur. Biır aralık Hasan, bu 1 tamamiyle bir inkara uğramı§ ve ter
bit ettiğine göre H::ısan, bir giin orLt- gence fena bir teklifte bulunmuştur.! din, §ahsiyet cevheri kuvvetli bir 
dan kaybolmuş, Hilmi: Bu teklif, Mustafayı hiddetlendirmi:ı, 1 baskı altında bulundurulmuştur; ?u 

- 12 koyunum kayboldu, Hasandan Mustafa, eve dönünce baba 'l!Ut mese-1 suretle ferd, sosyal vakıanın emrın-
hıtedim, kaçtı. leyi anlatmıştır. 1 de, gaye olmaktan çıkmış, belki bır 

Demiş ve bu suretle tagayyüp lıft- Jt;rtesi gün de Hilmi \'e :\Iustafa, vasıta olmak derecesine indirilmiş. 
disesi kapanmıştır. Bu hadiseden tam birlikte dağa giderek ;;opa ile baRıııa tir. 
bir ~ne sonra biır köylü, Hasanın l«t.i- ve vücudunun muhtelif yerlerine vur- Bizim büyük, sıcak, alemşümul ve 
bolmadığmı, öldürüldüğünü, cesedinin mak suretiyle onu öldi.irmü~lerdir. ulvi ınkılabımız acaba derd» i nasıl 
de dağda bir yerde bulunduğunu ve Bu mühim cinayet davasının ~nte- anlıyor? Ona hangi telakkinin ihata 
göstereceğini söylemiştir. t·essan ;;ahneleri bulunması çok muhte- pençeresinden bakıyor? Onu hanl'i 
Kfıyliinün dediği yerde yapılan anış- meldir. kıymet ölçülerinin kolları arasında 

-000 kavrıyor? 

Bunun karşılığını vermek ıçın, 

HALK DİYOR Kİ formülünü bulan altı oka bakmak ve 
Torbalı kazasında 

1 1 
Türk inkılabının lafzi ifadesi içinde 

bu altı okun mahiyetini, ferd deneıı Kızılay _kurunıuna •• realiteyi izah bakımından inceıemek 
·teberrüler a . Gördes zurraı ~. - lazımdır. Böyle yapınca, görülür ki, 
• • • blzim bahtiyar altı okumuzun ferdi 

Torlıalı, (Husu•si) - Halkımızııı anlayışındaki esaslı prensibi, onu in· 
kızıl-ardan gördüğü ~ef1rnuı bağ1ı1ı- l Saban eiinde tohumluk kar etmemek noktasında toplanır. 
gın ifadesi, bu kuruma yardımdır. - .Şöyle ki: 
Hu cuml~den olmak ilzere Karaot kö ;!j bekliyor a - Altı oktan cumhuriyetçiliği 
yUndeıı B. Ali Yıldırım kızıla.r şube- l!IG .. d t ' ... ~ dct'ct ' . 

1 1 
ele alalım. Bu, millette olan milli hi· 

mizc 100, memleket hastahanesine _ odr ke~ en ktmbul<t'al 
1 

ık ımza ara kimiyetin, millet vasıtalariyle millı· 
·ış·ıgı a · ı me u u a c ı · · . 

de 100 lira teberru etmiş Ye yapılan '·' . 1 · . .. bır vakıa §eklinde tecellisidir Bu te· 
kızılayın müsameresinde müzayede- h Muteber gazetenı.zhd~ zmıl' 1V~f.m~ıl- celli, milleti kuran ferdi ü~itelerin 
ye konulan Atatürk tablo,;u da hayli akatı. kazal.arınıı . 1

• tı~·aca' ,'~ 1 

11
°= y~k~ek ölçülerde değerlenmesini ve 

vaı iclat temin etmiş, sıra va iki tablo ~umlu~.' H! ;ı.emeklık 7..ıhı 1 e d.ıgıtı t 
1 ı mıllı hakimi etin lafzi sahibi de · il, 

·· • "1111 şukr·ınla 01 ·um·ıktayız · Y ' g ınuznyedeye konul mu~ ve Lablolar 

1 

.. M . ' .1• "t· h' .: lı .. 
1 

.. tl' nl· ., sıyasi realite kartısında hakiki ve öz 
. ll ı· k . .ı: anı::m vı aye ı enuz u u e ,ı,.- h"b · 

1 
.. 

en "on e ı~er ıra verme · suretıyle h· , b 1 . · ··kt· d . 'l'· k 1 .. edei·~i- sa ı ı omasını gerekleıtırır. 
H Jb ·· h' p 1 t t bl b' .. K aı uunm,ım,. ,ı ıı. ,ı tıı · b L"'kl"" l" B 1' 
.. l .. ı.t cı'~ _o ~ıd aG om;n lıı:ıı;ı .. ı- niz ki ekim z:ım:ını gelmi. Ye hatta . ,-1 aı ;ge dge ın~e~ ~· oto • t\::Z ,ı, t ı;erını tc . t~nç er >il' ıgıne ıgeçmek üzere buJunmustur. \'ilc'ıyeti- ;a~~~u tati~ atın ı8' ~ı.c an~~··. te· 
e [J·ı\~el· _e lerru ehı:nı ır .. d ... r~ A mizin hiç bir kazasına henüz tohumluk t'~. u~ v-: andaat ab~ ekınlme ubr~.ı>:~· 
. • g ,_ızı ca ı:a ıye mu uru ~. - chğıtıl . t . C ,, 11 ~ene 7.eri\·atın mı esırgıyen ar ır a ıptan utuı:ı 

dıl Sozun, nahı~·e halkına, ıcerek:ıe 'k .. T~mış ~\; 1fç._ tohum ted~ ·ik. ı vatandaşları, geniş bir aerbeıtliğe 
cemiyetlere faydalı olmağı tavsive nod .~an.ıgık'. m.ıl a k~n aclıirıı1 cla b~t .. ı-ı kavuşturan bir prensiptir. Bu suretle 
t · . . . • ne e ım ·an ııra m e. · n u un . . -

c mı~ \ e gerek parLı ocaklarına, g - .. h"k. t' b 1 ·ıtıfet \'e d ferd, kendı ıç duyırularının manevı 
kil ('der. Bundan sonra gittikçe bi.i ·ii
yen Amerikan donanma ·ı (1798) de 
Framuı: donanmasına kaırşı harbe gir
di. (1801 - ı 05) senelerinde Trablas 

Çocuk hastalıkları mütehassısı 

İkinci Bryler N'uman zade sokak 
5 No. da hastalarını sabahtan 
akşama kadar kabµl eder 

reks • hav-a kur . k 1 . :rnrra u ·ume ın L , yar ınu- . k" ,, d . b" .. h 
· ı. umu \ e ızı ay cemı- . . t' .. b· elinde ,ı.-kl kt ın ışann a genış ır tesamu e er• 

B 1 K \"~tine ha ık . . ı l · . . t n,ı ın ı7.aren ;;a an Ut: eme e- . . ayındırc a aramanlar köyünde ·. . . ın ~ aıc ım ,ııı.ıı aı· ırma- a·. B". hafta on gün zarfınd· 'ht'· mıştır. 
garp korsanları ile harp etti. 

Bundan sonra ufak tefek mi.ica<lele
er ile tecrübe ve denizcilikte Am.eri
kan donanması, lspanyanın endişe ve-

göçmen Ahmet oğlu 14 yaşın ela Rız·a l ga munılfak olmıı~tuı·. \'aııç. olnıın tohu~luk gelip İ""z· d'1.
1
1 '. c - Milliyetçilik : Bu; Türk mille• 

K t b . . b 1. b 1 . ' ~. ı e ı emı- t" . . ır h r d . . ·ı ara aş, . ır ~ş '. ta arıcayı kurca- ])üvınek ·- -- yecek o!Lır;;a başka taı·afları bilmeyiz, ının, mı ıyet .. a ı~ ~ taazz.~sı ve~~. 
A1. LaYal Pariste 

Jarken dıkıkıft..-ıızlıkfe ateş alclu-mış f•ıkat Gördes zürraı müşkül v· .. tt~ letler araıı dunya ıçınde, Turk mıllı 
:\1 h t • l 9 d Ç l k 1 2 ' ' .ızn e "' t · · · k • 1 d k T"" ~ ve ~ e me . og ~ yaşın a amcaza- ora< apıc a ı 85 inci ,ohıkta kalacak ve hazııı:lanmış olan nad;slar ye ının ı_m. an arına ayan~.ra ur 

ren hareketlerine karşı duyulan hey~- p 
a!"is, 2 (A.A.) - \'ersar ı;uıkas

can kaorşı,;ında kendi kıymet ve ehem- dınd~ın sonra ato Dondaki malika-
miyetini ğöstermiye başladı. Amiral nesinde ikamet etmekte olan .J.Iö~yö 
)fahan ile (Teodor Ruzv.elt) bu donan-Lava!, Pari"e dönmüştür. 

desı ~Iust~ı1a K~rata~ın sırtının .~ol İsnı~iJ H~~~kı oğlu Hakkı Engin, ı da heder olup gidecektir. ı ııosye~e~ı~ı k~~mak. v~ ~~ks~lt~e~ 
~a.rar:.nclan, ka_lbındeıı _Y<~ralıJ~ar:ık Halı! kızı ~il yaşında Cazibe ile da- Bu işle hangi 7.evat ve m:ıkam ala- prensı~.ıdır. Tu~k. mıl.I_ıyetının ~mkan 
o.lu~·u_ı_ıe ;;ebebıyet \'.~rmı_·tır. H~~!~e madı 1smaıl Hakkının kavgasına mü kadar ise muteber ga7.etenİl. delaletiy- ları, Tur~ fer~ının .. yuksek deg~~ler~ 
t,ıhkık,ltına kaza muddeıumumılıgııı dahale ederek tokatla dövdüğünden 1 nazarı dikkatinin celbine tarn.~su- varması ıle mumku'?. olur: Bu ıtıbar 
ce el konmtılitUr. tutulmu tur. tunuzu bütün Görrle:s zürrnı namııı:ı -Devamı 3 ncu ıahifede-

.J.Iare!<al yemeğıni yedı!nen sonr,1 /' """" NAPOLYON Ordularının"'"'"'""""""'""""""'""' '~ mi!~l:rdi. Kar tutamıvacak kadar sı-
Lu dört quv rın kapısınd:ı tiifeğinc ~:: MOSKOVA BOZGUNU ; culdıgı muhafaza eden ate~ vrrl<>rı-
c:avanarak nöbet bekliyerı neferin ~ nın etrafı, bırbirıne bit" ı:-ka~bıJ kfı· 
,.a~ıııa sokuldu Ye ı<ordu: .. : g-ıdı gıb} ya 'lanmış ve lıa\'at · ı lııı ,;~-
• _ Asker, burada nıç"ı ve kımın ~""""""'"""""'"""'"""""""'"'"'""'"""'""'"""'""""""""""'"''"""""'~ kilde: gözlerını kapa'l~ı.·' iıı~anla~ın ır n nöbe't bekliyorsun~ YAZAN: Napolyonun Perde ÇEVİREN: Şakir Hazım ce.-<('tlerıle çevrılmişti. 
· - .Maı·eşalı korumak ıçın '. Çavutu Bursinyon Ergökmen Yol üzerınde topla•ıdıklaıı :4oı11·a 

- Bıl"ak ar)Uldaş, :.enın kapısını 26 _ yür~yü~e geçildı. Bizım alay, ardcı 
L k:ediğin bu yere, ıstı~:~n~ir:ın ve hatta etrafına ~ığınaklaı1 atesın ba- l\Iare~aııe birlikte yola koyulduk- vazıfesıle geride bırak ılmıııtı. Bu dil 
bİİ ki, senin ayakta geÇll'cill(ln bu Ö- sında donarak öldüler. tan .'Onra, don muhafız l:ıta,;ına men şiil'iilemiyecek kadar çctın bir \':l -

rııü:, olacak ola~ı. durduram~z. , O dört duvar, bizı riizgardan ko- ı<up topçularla Alman topçularını zıfe oldu. YürüyeI11i~·ecek haip dü~-
·- Hep:i olabılır maresal · 1 Fak,ıt rn:ıaış, oraya gelen daha bir· çok as- gördüğümüz yerden tekı'ar geçmek nıi.i~ zavallıların kollar:na gırerek 

ııöbetçiyim 1 Yazifemi y:kııını:~ 1
1 Y1dm. kerlerle bir!ıkte hepınıız•ıı hayatını ıcap etti. Bunlardan hiç birı ı::ıağ ka! onları da birlikte sürüklemiy<>, ınüm 

:'II:ıresal bu sözleri -ıii une : 1 ın- kurıarmı~tı. mamıştı. İnsanları \"e at.iarı ıle bu kiin olduğu kadar · havatlarını kur -
ıedikten sonra zavallı neferı . cı un- Prens Emile de He.~,;e • Ca~>ıel, kı kıtalar rerde yatıyor \'e kar üzerle- tarmıya çalışmak !azim gelıyordu. 
elan tutup ate ın kenarına gdırdı ve tahırile birikte bizim ordunun emrin !"iııe beyaz kefenler örtüyol'du. At- Hır Smolenske varalı ; ı~ek ve ora-
otu rttu. . .... d cie ·dı. Bır kolordu kndar tutan kuv lal' koşulu oldukları topların dıbın- ya kadaı· dayanabilsek!. j "te bu .. ,·u··k bozgtınLın lıu gunu.n e t d b" k · d .. · · f t b b. · t k ;; ' t ve ı arasın a ır ço pıya " ve su- ae. ınsanlar, ateslennın kenarında ş r ır ırımıze cesarc verme · 
nıare alı ve neferiyle unıurni vazıye varı vardı. Koca kolordusundan :ır- c;oııuı1 kalmı~lardı: iı:;.ırı, ıçıne hayal ve huira karıştıra-
bu idi. ta kalan beş altı yüz kişile o da Lıı- Çok defa, bu kadar ~ıclıletıı fırtı- nık söylediklerimiz heıı bunlardı: 

)fare~a l, emir nefeı·inden başının zını gibı, yolun kena!·ıııcta gecele na ve soğukların arkasından, ni,;be- Smolen~kc kadar dayanabil -
altına koymak ıçın bır şey getırme- mf.kt~ydi. tcıı daha ıyı, daha kolay tah:ımmül srk ! 
.ni istedi. Ona bir çok defa katlana- 100-150 kadar Drugon ı;iivarısı - edilelıileıı havalar başlar. Bu .'lefer 

rnk yükseltilm'iş bir torba getirdi - ııiıı hemen hemen hepsı .ı·aya k·ıl - de öyle oldu. Sankı tr.!:iıat öldürmek 
lcı. Ha ının altıııa aldı ve kürklii ka· mı;;tı, atl::ırı ya ölmüş, yahut yenmiş- t n yorıılmust u v

0 
bıze ycnı lJ11• ham 

JlJtuna sarılarak yattı. tı. le daha yaı1mıık ıçın, m•fe,; :ılmıya 
Hen de mareşala bakarak hafif i<~r J~te bu kahraman !\.;kerler, yirmi çalışıyordu. 

( Arka~ı var) 

BUGÜN 

~·alvarırı7., ooo 

Kandilin sarhoşluğu 
K:ırşıy ak ada ;\[ ithat pa'ia cadde • 

Diin idarehaııemize gelen bir va- sinde Ali oğlu Mehmet Kandil, keli', 
tandaş bize dedi ki: disiııi idare edemiyecek derecede saı' 

Haklı bir ınüracaat 

- Gazetenizde Karşıyaka istasyon ho~ olarak fülril atmış •·e bir hakve 
kahvehanesinin kaldll'ılclığını yaz. önünd~· radyo dinlemekte olan Velı• 
mışsınız. Allah razı olsun. Biz Bay· lıi ve Ibrahimi tahkir etmiştiı·. 
raklıda oturnyoruz. İç vilayet ve ka- OOOf---
zalarJa alakamız vardır. :Mesela ben s·ı 
sık sık Alaşehire giderim. Bunun " l aJı taşıyanlar 
için de saat yedide Karşıyakaya gi- Şehrin muhtelif scmtelerindc e\•vel 
der 8,20 de hareket eden treni bek- ki gecr zabıtaca bazı kimseler üze• 
lerim. Sabah ayazını diğer yolcuhır- l"inde üphe üzerine yapılan araştır• 
la berabeıı Hasyon önünde titr~ye malarda 15 kişide bıçak. iki ki~ide 
titreye hazmetmeğe çalışırız Baz2n u~tur:ı, ü_ç ki~ide de tabanca bulurı• 
çoluk çocuğumuz da beraberimizde mu~. mlisadere edilmiştir. 
olur. Su isterler. fstasyoıı <.;eşmesi ~ 
kaldırıldığı için bulamayız. Gazoz , etseniz ve ~lüııakalfı.t Vi'kfıletiııiıı 
sıgara, ~imit s·:ıtan kiiçiik bir baraka nazarı dıkkatiııi çck.·eııiz bizr Iıüyii1' 
vardı. O da kaldırıldığı için diğer bir h·ilik dnıi: olur,.unuz. 
ihtiyaçlarımızı da temin e[mrk im - flı;· sözlere biz hiç bİJ" ~C,\' il[t\'1' 
künını tamamen kaybettik. Bunları ı etnıi~·cceğiz. Alakadarlar tabii lıll' 
da dii:ıkü yazııııza zeyl olanık füıve ııu dalıa ı..-i dii..iiıı{•ceklerdir, · t""' 

MÜJDE ... BEKLEDIGINIZ 

MÜMTAZ SiNEMA YILOIZI 
~ııl ke!<tırmeğe karar vermıştim. Bir ya~ında katla!' olan geaç preııslerinı İlerlerken yolun ;;ağında ı>olunclıt, 
clt!nbire müthiş bır gürülti.i koptu. korkunç ölüm ;ıoğuğundıın kurtar - ç:.ılılann dıbine sığınmış yarı ölü ııı
C.'ok kuvvetli t>ir şimal l'iizıran ile baş mak için onu ortalal'ına almışlar, .~~n!ara rastlıyorduk. Öteden bı>ı·ı ~ 
lıyan fırtınanın ormanın ü:.ı:erindeı1 hepsı sıkısıkı birbirlerin._. sokularak den, ormanlarda gec~yi geçirmiye 
Jr_~ç~_rken çıkardığı bu k:>rkunç gü - sabaha kadar ayakta bcklemişlenli. c:alrıılıımı~laı· görülüyrırdu. Nihayet 
nıltu en derın ~ıykuda bıJlunanları Sııb:!h olduğu zaman, bu beyaz ka- J,ı,.a bır zaman durarak bütün bu 
.hde uyandırdı. l'ırtına kesır bır ka~· pıülu zavallı a;;krrlerı:ı dörtte üçi.i- :rnrnllıların toplanmasını lıekledık. 
la bırlrkte sıfırın altındı .nrmı yedı nün donarak öldükleri görüldü. Don Arkadaşlarla gecl uğradığımız fc_ 
ckrt!celik bır soğuk getiı·iyordu. mmılar ölmü ler, fakat kurtarmak is laketi kon!J ·uyor, mah·.-oiaıı on bin-

T ~N~~:'!s~~ E I 
Telefon: 36-46 

HILDE KRAHL'ın 
'\'arattıjb Fransızca Sözlü 

.Haykırışma "e konu~m:ılar duyul- tedıklerı adamın hayatını korumu~- ]erce insanın feci akılıetıııı dü~ünü
du ve biraz sonra bütün .-;esler k~ - !ardı. yoı duk. Etrafımız hala korkunç gl!
sıldı. Kar, bır ateşin kenarına .·ığın - Bu gecenın yalnız ı,ıu bizım bu - cenin eserlerile dolu idı. Buralarda 
mak ıçin ko anları tıl:ıyor, olduğu lur«luğumuz yerde yedıği insanın sa da catılmış olarak duran veya de\'
yerr yıkıyordu. yı,;ı on bini geçer, ortalık açıldığı va- rilmlş silah sıralarına raslanıyordu.' 

Yüzlerce ki~i bu ekıldc öldü; fa- kit ölülerin çoktan karın altında k-ay silahların sahipleri ötekiler gibi, a -
kat binlercesi de olduklım yerlerde, bolup gittiğini gördük. teelerinin kenarında donmuş ve öl • 

ARABACI nın KIZI ( DUNY AŞKA) 
HAVAY RAPSODİSİ Avrıca ., 

MATiNE LE R: 1.15 3,15 5,15 7,15 9,15 I>azar günü 11,15~te başla:;, ....................................................... 
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Askeri Vaziyet F 1 K R A 
~ ~ - s., tarafı ı inci aahlfecı. - Altı Ok Ve Ferd 

Kulak, burun ve boğaz 
hastalıkları mütehassısı 

DOKTOR OPERATÖR - Ba~tarafı 2 nci sahifede -tarı, bu haberi tekzip ederek Kırım 
berzahında çok şiddetli muharebe Dahi Öke SerJevhalar [arasında-. terin devam ettiğini ve Almanların la Türk milliyetinin daha geniı yük

.ım zayiatının fevkalfide artmış olduğu- selme yfuklarına çıkması Türk mil-
Yeni Sabah - Fakir halka paraaız nu haber vermektedirler. Jetinin ün}t~lerinde değerler yarat-

0 

ikinci Beyler aokağı No. (80) 
balık dağıtılacak. Kırımın baş şehri olan Simfempol, mak cehdını uyandırır.. • Hastalarını her gün öğleden aonra 

- ~ilah, torik bolluğuna zeval Siva8otpol müstahkem kalesine alt - c - Halkçılı~ prensı~ı ! halkı ve kabul ve tedavi eder 
ver~esın. Yoksa, fakir halka balık mış kilometre uzakta ve kalenin şi- ha~~tan olanı .b.ır metafızık olar~k l'•--------------,.1 
değıl, balık kılçığı bile zor bulunur. mali ş:ırkisindedir. Nüfusu 90 bin d~gıl, kategorısız,. sınıfsız, fakat ın. -
lstanbul fukaraaı, yine bahtiyar sa- kişidir. Nüfusunun yüzde yirmi be- kar kabul etmez bır unsur olarak ele Hamdı' Nüzhet Çançar 
yılır. Çünkü Anadoluda vakti, hali şi Musevi yüzde onu tatardır. alır. .. . .•. . 
olanlar bile balığın yüzünü hiç gör _ Ru' res'mi sözcüsü, Kırım cephesin . ~ - Turk devletç~lıgı; ferdı, ken- E 
mezler d . t· mu··hı·m oldug"unu so··y dı ıktısad ve soıyal hızmetler mefhu- Sıhhat czahanesi · e vazıye ın - . · d k b. • da Yeni Sabah - Porsiyonun tarifi 1 . t· mu ıçın e oruyan ır manaya sa- İ 

. . ·• emış ır. h. · Taz Temı"z Uc 1" - Onu aen bılmezıın Yatar Nabi.. Yine Almanlar, Donetz havzıı·>ın- ıptır. . . • • e UZ aç 
Atçıbaıının hünerperver ve marifetli d-a ilerlediklerini iddia etme!..-tedir- ': - .. T._rk ınkıl.~pçılıgı, gelec.ek-
mübarek eli ile zavallı müıteri bi- ter. Fakat .ııu haber de teyit edilme- !~rı.? dunyaaında T~rk hal~n~ dan~ıa DOKTOR 
ir. . t· Don nehri mıntakasında Ros- uatun tutmak ve Turk ferdmı bu ın- ı.----- -----ıtl 

mış ır. f ki. 1 • d b' arlık ol k Al• A "h Uluı - Sonbahar teniı müsaba- tofa kar81 yapılan Alman aarruzu ı ap ar sayeaın e ır v ara l ga 
kaları aona erdi.. durduruı'mu~tur. Sovyetlerin bu ideli mev~u.? .• bulun~ur~alr: dava.~ı?da~ır. taJJtk 

- Şimdi de kıt gelmiıtir ve bina- a'1 hakkında da yeni ma!U.m-at bekle- G~rı;'luy~r kı, Turk ı~~oloJ111, Turk Çocuk Has lan MiJteha8staı 
enaleyh fukaraya kömür tevzii mü. mek lazımdır. Burada yağmurlar yü ~erd!nı: Turk ıosyal dunyaaının de- Hastalarını Pazardan mada her 
Mbakası baılaraa yerinde olur. zünden nehirler taşmağa başlamış- gerlı bır unauru olarak el.e alma~ta- gün İkinci beyler aokağında (84) 

Vakit - Ruzvelt, Amerikanın tu- lır. ~·~· Fa~at acaba. bu. ferd~n.; cemıyet numaralı muayenehanesinde kabul 
tacağı cepheyi izah etti. Moskova cephesinde bir değişiklik ıçındekı tam vazıyetı nedır · Onu da ve tedavi eder. 

Y" ·ı b J kt M ko cen b d T 1 yarın görürüz. ·~~~=::=:::=.::=.~~~-------·il - ıne meıaJ ar ve eyanat a yo ur. os p \''3. u un a u a : ........................................................ ,; .................................................... . 
bombardıman batlll(rsa zahmet et - ~ehri önünde yapılan muharebeler- • • • • 
mesin. de la tanklık bir küçük grup, Rus E lzmir Levazım Amı"rlig" i il,.. 1 ~ 

Son Posta - Çaldıiı parayı ağaç müdafaa hatlarını ,Yararak ilerlemiş ~ an arJ~ 
altına römmüf•• ve şehrin caddelerine girmişse de ;lllf-lllUHelllllllll•~ll~~IHlll.,llltı•eeııııu111111u•~flllf~ffefl~fllllllllHU•fl•••ııllflllt1lllllllH: 

- Ne yapsın; fakirlik .. Kumbara şiddetli müdafaa sayesinde bu tank. Çanakkale askeıı pos 0 l837 .çatın alııın konıı.quonıı11dırn: 
veya kaıaaı yokmuı galiba 1 Itır tamamen tahrip edilmiştir. Bun- Cinsi Miktarı Umum tutarı 

Son Posta - Bir erkeğin makıadı dan sonra diğer Alman tankları, ge- Kilo Lira 
ne olsa gerek.. ri çekılmişlerdir. Almanlar, burada Odun 47,500 7600 643 • A~ık eksiltme 

- Lif mı bu ya!.. Kadının mak - Hus tanklarına karşı pek çok tank ve Odun 740,000 12580 944 
•adı ne iıe, erkeğin de odur • topla hücum etmektedirler. Rus kay Odun 260,000 4290 577 

> - > > 
Kapalı z:ıırf şartname8İ 

Akıam - Kocaaını evlendirmek nakları da, Almanların mütemadi - • Lira 
için görücü gezen kadın.. yen cepheye takviye kuvvetleri ge- • 1,047,500 yekun Teminatı 

- Söyle tatar ağaaı -demiıler - tirdiklerinı bıldirmektedirler. Le - İhalenin tarih gün ve snati: 
M uka v<>le•i 

hayal de olaa hotuma gidiyor. lnıngrad cephesinde Ruslar, inısyatifi 11/11/941 salı 15 de 
Akıam - Torik akını.. ellerinde tutmakta devam ediyorlar. 11/11/ 941 salı 15 de 
- Aç milletler cephesine doğru Neva nehri üzerinden geçmek için 11/11, 941 salı 15 de 

vaki olaa yerinde olur. Çünkü latan-'::ıov,·et kuvvetleri zaman zaman çıkış 1 _ A a rı ş t ı 
b ld ·k ı · d 1 ' yrı Y ar name erle Yukarıda cins ve miktarı '",azılı ı"kı· kıı-u a torı er yıne enize dökülü - hareketleri yapmakt<ıdırlar. Lenin- 1 k 1 f ' 
yor. . __ _ grad mıntakasındaki Almanların j_a- . em .. aP.a ı zar ve bir kalem açık ekıiltmesine lüzum görülen o-

Vatan - AJanı ve Fenerbahçe .• şe vazıyetleri gün geçtikçe müşkul- dunun ıhale gunu ll~ll-94 1 salı günü saat on beşte yapılacaktır. Kapalı 
- Bu eğer bilmece iae, mükafatı ıeşmektedir. Baltıkta bir deniz mu- z~rfüır kanunun ~ırıfatı dairesinde tanzim Nlilmi~ olarak komisyona 

ben isterim. Çünkü (Ajans ve Fener. harebesinde Sovyet donanma'1, Al- bır saal evvel verılmış bulunacaktır. 
bahçe) demek Muvaffak Menemenci-1 manların a htırp gemisini batırmış- 2 - İsteklil~rin belli gün ve saatta vesika ve teminatları ile birlikte 
oğlu, demektir. 1 tır 4 üncü gemiyi de hasara uğrat - komısyonumuza müracaatları. 

Cumhuriyet - Papanın teıebbü - mı'•tır. 3 ş t 
sü. Kalinin şehrini tamamen istirdad - ar namesi her gün komisyonda görüleuilir. 

- Kiliıede dua edilir, ayinler ya- için yapılan Sovyet hücumu ile, şeh- 26-30--3·-7 
pılır. Tanrı dünya yüzüne sulhü in- rin bir kısmı daha Almanların elın-
dirir. Hey Allahım, hey! ı den alınmıştır. Burada şid~etli mııha 

Tan - Kabahat kimde? re beler cereyaıı etmektedır. 
- Böyle bir aual, gök kubbenin Mo•kovanın garbında, vaziyet nis 

altında varid olmamaaı lazım gelen ı beten sakindir. :>talinin llioskova mu 
bir sualdir. Kabahat, hiç bir zaman harebelerini idare için yıne 111osko
hiç bir kimıenin malı olmamııtır vada bulunmakta olduğu gelen ha-
arkadaıım. berlerden anlaşılmıştır. 

Sovyet askeri kaynaklarına göre, 
mareşal Timoçenko kuvvetleri, Al -
mantarı cenup cephesinde durdur • 

Çimdik 
---000-:--

Li2 Maçları .J mıı~tur. OO·O-

- Battarafı 1 inci aahifede - A 
mühim karşıla~mularından biri idi. ita/yada geni iman 
lluıııınlu beraber takımlar, b<>klenilen kuvvetleri 
mevcudi~·eti gösteremçdi!eı-. -Bat tarafı ı inci ıahifede -

Ate~; tam kadrosun,ı muh:ıfoza k ·ct· 
edıyO'tdu. B~ri taraftan Altay en ı;•ı Ki/ALIN JIF:SMl Yf.'RlXE 1111'· 

. . . , nıa la ı ı. . 

o>·uncuları olan 11; .. ıs \'e Oıncnlen LERINKl: 
mnhrum.du: . Fakat ~imrli kralın resmi indiril~-

Ru m.uhım o>yııu ıclaı·~. ed~n ha~~'" rek yerine Hitlerin rconıi konmakla
Ferıd föm. aroglu .ıctarc~ıııdc cım;ea lır. Alman memurlaırının miktar \ll

lıuyuk bır vaı·lık gosl~ı:~ı ve bıı sur ~L- c. ·eti İtalyanlara nazaran üçe birdir. 
ı,, e~ ufuk bır fanıle bııe meyd;~ıı ver- ~~ızil~r. otomobillerin~en anlaşılıyor. 
medı_. • . Çünkü ltalyan faşistlerı heı· yerde ya-

Bırıııcı d.vre: . .·· ·· • ·l ttal,·an doktorlarının 
Alt At . 1 .• k . ,a }Uıruyoı ar. ', 

ay; .. e~m rncumu·m estı ve da otomobil kullanmaları yasaktır. 
muk~bıl huc'.lm.ı geçt .. Faka-; t'lJ> l,ı- 111 .. h. b" :ılar Almanların işgali al
mamıyle l••o.:ı!".J"Y.~il ohıı solaçı~ .\l.ı- ud ıdm ınlt 1. ' a'keı·leriııin Ital,·a 

d k d .d. İlk k Al tın a ır. a ~an • > • ' , ra ın aya lııırın :ı erı ı. oı;ner - . . 11 • d nakli bile ücrete ta-
lay Jehıııe oldu Fakn .~uı~reoiı ı:-e;;- d~ıı_ıııyo arı~. a Almanlar bu trenler
ti .. Bunu·11a bc·"IJ,)r oyı;,, ağır cen•.ı-.ı·ı hıdır, halb_u .ı "fad; edi;·cırlar. Nazi 
•·dıror, zevk v ~ lı•yecaa uyandmnıyor- den parasız ıstı .. . b" f·ı· d 
ı N k · · zaferi hakkında gosterılen ır ı ım e 

< u. , ıle ·ım Ateşı'l eokı emektıııııırın- 1 lk t ·h al .ettikleri için 
darı Se.ı fi rrıü,emadıyer. •ÇocukiJ•ı·; It:ılyan ar,! .a dış.~ ı. m lbedilmişlcı·-
oyun değil bu· biraz canlanın· bı-i hemen po ıs a!lesıne ce k" 
u.ı·utmayın> di~e bag" ırıyordu. Fak~t dir. ltal,-anlar, Almanlar~ karşı Bııı· 

' ' d b k b" e beslemıvorlar u-lıeyhude • oyunca:ur birbirinı .kıvır- en aş a ır ş >' ' '. t· 
' · · ' · tu··n bunl 0 •·dan dola'"l İtaluan mılle ı, 

mııkla vakıt geçır.yorıar; serıhaı-eket- . ... . ~ . ' tmPkte-
lerdP. bulunmıyorlardı y·ı·minci daki- harbın kaybedılmesını arzu e -
kadı; Altay her nasıl•~ g~llük bir fır- dir. Zfra ~ürriyetini ve istiklalini bu 
sat yakaladı. Fakat bunu takip ed,.n yolda goruyor. .. _ . 
kornerden i•tifade ed•medi "O uncu İtalyada Alman duşmanlıgı genış.
dakikadan sonra Ateşlileı-; ·0;un üze- tir. Geçenlerde ~~man ::_skerı taşıya.n 
rinde tam bir hakimiyet tesis ettiler. bir İtalyan g.emı~ı b.attıgı. z~~an, bır 
Fakat muhacimleri anlaşamıycr, ge- ltalyan şu sozlerı soylemıştır. 
!işi güzel şut çekmekle fırsatları ı>l- - Vnpuırumu2a yazık o~d~, amma 
<!ürüyorlardı. Devre golsüz geçti. 2000 Alman da ttalyadan gıttı.> 

lkiııci devre: 
Bu devred<? de Ateş dalıa normal ve IIIACARlSTANIN VAZIYET]: 

biraz "üratc kaçar bir oyunla maça Nevyork, 2 (A.A.) - Nevseeç mec-
giırdi. Hu il unla beraber Altay oyuncu- muası yazıyor: 
hırı uyuşukluktan kurtulamadı. Be- Macaristandan gelen görü$ ve düşü
~inci dakikada Ateşliler her zaman ele nüşleri kuvvetli kimselerin bildirdik
geçmiyeıı bir fır~:ıt yakaladılar. Fa• !erine göre Macariııt:ında gerek gaze· 
kat Cemil, topu, fena bir vuruşla avu· !.eler, gerekse halk :ırasında hükume
ta attı. Altay tehlikeyi atlattıktan şon- tin >lfacar oorclusunun bilyük bir kısmı· 
ı-a harekete gelir gibi oldu. Sağaçığın nı memlekette alıkoyması için ~iddctli 
Yerinde bir şutu At.eş kaleıılnin yan el!- bir ısrar mevcuddur. Rus cephesine y~
~<'ğinden nvulıı gitti. niden t<ıkviye kıtaları gönderilmesi a-

leyhinde bir hıııreket mevcuddur. Zira 
20 inci dakikadan ~onra her iki ı..ı- 1918 de olduğu gibi MacarL~taııın 

kım halkın ~şvikiyle hare~te geldi- harpten •onra komşularının emellcıri
l~r •. oyuna lııraz hız verdıler. Fakat karşı kendi•ini müdafaa edemiye
R'elışi !!"üzel vuruş)arl:ı netic~ üzer~nde nek derecede zayıf düşmesinden kor
rntiessır olııcak bır mevcudıyet go•t~- eke 1 nktadır. 
r<'mediler. u m 

Oyunun son d:ıkikalaırı Ateşlileri ; ___ ...,. __ _ 
Altay kale•i önilnde buldu. Fakat ne- Karısını yaralanıış 
tice değişmedi maç da; golsiiz olarak Çorakk:ıpıda 1026 ıncı _ sokakta 

lfl'\:••l•i.•--•••••••-••l<ıltı numarada Osman oğlu şoför Ah 
met Çankaya, karısı Nazmiyı:_nin ö-

Hazin bir ölüm tedenberi devam eden hastalıgından 
lzmir erkek Jise8 i tarih mu:ıllimi ~olayİ ken~isini doktora. göstere.ce

rnuharrir arkadaşlarımızdan Ziya Şö- g~~d~n. bahuıle kol~.ndaki altın bıle
le~in on bir yaşındaki oğlu Ra~im zııı-ını ıstemış, bu yuzden aral~.r'.nd:ı 
Şolenin zehirli sıtmadan iki gün ;çin- ~~n<ı~.aşa çıkmıştı~:- Ahmet, soy le -
de öldüğünü tees•Urle haber aldık. dıgı sozlerden mugber olarak karı
Derdli baba•ına ve ailesine baş sağ • .sını ve evde bulunan Numan kızı E-
lı.frı dileriz • mineyj yaralamış, zabıtaca tutularnk 

· adliyeye verilmiştir. 

• 

Topkapı Maltepe Askeri Salın Alma korııisyonıaıdan: 
1 - Pazarlıkla 2225000 kilo odun satın ahnacaktır. 
2 - ihalesi 10/ 11/941 Pazartesi günü ıiaat 9 dadıı-. 
3 - İsteklilerin yü.zde 15 temiııatlaıriyle meıkur gün ve saatte Top

kapı Maltepesınde 350 Mkerl po•ta satın alma komisyonuna mü
racaatları. 

4 - Evsaf ve şeraiti her gün komi•yonda görlilür. 

A-. Çekıııerede Aı·cılaı- k<Jyiırırle Srıtııı AL. Ko. nııııdan: 
1 - KaJl<llı zarf u>uliyle 2000 ton odun alınacaktır. 

1 3 

2 ~ ;\fuhammen bed<>li 40000 Jinı olup nıll\·nkkat teminatı 3000 li
radır. 

Ü - !·;ksiltmesi 12. 11 , 941 (.arşamba ırüııii ~nal 11 de K. Çekmcced • 
Avcılar köyliııd~ki ~ .iltın alma kon1i:-ıyonunda yapılacaktır. 

1 - Şartname her giin meıkıir komisyondan istenileceği gibi mektup. 
la da müracııatlıu-rl C''rnp veriliıı·. 

" - Eksiltm~ye girmek istiyenler ticaret odalarında mukavyed ve 
bu işlerle iştigal etmiş olacaklardır. ' 

6 - Eksi!tme.ıe gireceklerin mühürlü t~klif meklupl:ıriyle kanuni ve
sikayı ve nıünakasaya ;~tiıı·ak "esikasıııı ihtiva edecek olan ka ı 

. 1 b" pn ı 
zarftan ihale ;aalı~cen ır. "aat ~neline kadar Avcılar Köyünde-
ki 'ntın alma kom1"rt""' rıpşelıne makbuz mukabilinde verme-

leri. 20 31 3 8 

lzmir levazım amirliii aatın alma koıniıyonundıuıı 
1 - Kamılı zarf usulü ıle 605 bin kılo odun alınacaktır. 
2 - l.leher kilosunun muhammen bedelı 1 kuruş 75 santimdır, 
3 - ;\{uhammen bedeli l 2100 liradır ~luvakkat teminatı !J07 

lira 50 kuruştur. 
4 - ihalesi 5-11-941 çarşanba günü saat on altıda kışlada lzmır 

levazım amirliği satın alma komi•yonıında yapılacaktır . 
5 - Taliplerin belli gün ve saatta teklif ve temınat mektupları 

ıle birlikte komisyona miira caatlan. 22-27-31-3 

lzmir levazım amirliii .atın alma komiayonundan ı 1 
1 - Kapalı zarf usulü ıle 122500 kilo kuru soğan satın alına

caktır. 

2 - Beher kilosuna tahmin edıl en fi at 6 kuruş 25 .antim olup 
muhammen bedeli 7656 lira 25 kumştur. 

3 - :\iuvakkat teminatı 574 lira 23 kuruştur. 
4 - İhıılesi 7-11-941 cuma günü saat on be§tedir. 
G - Şartnamesi her gün komisyonumuzda görülebilir, 

.Jj -- isteklilerin mezkur gün ve saatta ihaleden bir saat evveline 
kadar teklıf ve teminat mktupeların• İzmir levazım amirliği 
satın alma komisyonuna vermeleri. 22-27-31-3 

Avcılar köyü askeri posta 618 askeri aatın alma komiayonundan: 
1 - Kapalı z<ırf umlii ile 1900 ton saman alınacaktır. 
2 - Muhammen bedeli 57 bin Hra olup muvakkat teminatı 4175 

liradır. 
3 - Eksiltme 11-11-941 ~alı günü 'aat üçle küçük Çekmecenin 

Avcılar köyündeki satın alma komisyonunda bulunacaktır. 
4 - Şartname her giln mezkur komisyond<ın iRtenebileceği gibi 

mektupla da müracaat edilirse cevap verilecektir. 
ı; - Eksiltmiye. girmek ;;.tiyen ticaret odalarında mukayyet ve 

bu işle ıştıgal etmiş olacaklardır. 
6 - Eksiltmeye gireceklerin mühürlü teklif mektuplarını kanıı

ni vesikayı ve münakasaytı iştirak vesikasını ihtiva edecek 
olan kapalı zarfları ihale •aatınd:ın biı· saat evveline kadar 
Avcılar köyündeki satııı almn komisyon riyasetine makbuz 
mukabilinde vermeleri lazımdır. 17-1-3-5 

J.•taıı /nıl Knnııılıııılığı Salııı Alma l(o mi .. yo111ındaıı: 
1 - Yapılan eks\ltmesine talip çıkmıynn 40 ton koyun eti 5/ 11,'9.Jl 

Çarşamba günü saat 15 ele pazarlıkla ,atın alınacaktır. Şartna
mesi her gün komisyonda g&·ülebilir. 

2 - Muhammen bedeli 22000 lira olup kat'! rominatı 3300 liradır. 
3 - isteklilerin belli gün v~ saatte Fındıklıda Satın alma komisyo· 

nuna gelmeleri. 

l zmir Leı-amn Amirliıii Salın Alına Komi.çyoınııulan: 
1 _ Birlikler ihtiyacı için ayaktan 8000 kilo Sığır eti pazarlıkla sa

tın alınacak!ıt·. 
2 _ Pazarlık ve ihale 7/11/941 Cuma sa:ıt 15 de lznıir Kışlad:ı Le

vazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Taliplerin mezkQr giln ve saatte komisyonda bulunmaları 

-- Say(a 3 

Çanakkale 1578 askeri salın alma komisyonundan: 
Asağıda cıns ve miktarlrırı da yazılı sebzeler paz~rlıkla satın alına

caktır. Pazarlığı 5-1 l-fl4 i eaı·•anba günü saat on beşte yapılacaktır. 

İsteklilerin k-ati teminatları il~ komi<"Yonumuzda hazır l>ulunm:ılnrı. 
Cin~i Ton Tahmin B. Pazarlık gün ve S. Kati teminat 

Lahana 78 6040 5 11 941 1 5 900 
Ispanak 39 4680 5 1 11 / 9.ıt 16 700 
Pırasa 39 3120 5 / 11 ' 941 15 460 
Kuru sohn 70 6:100 5'11/9·11 15.~0 940 

Ezine A•k1.>ı-i Satın Alma Kmni.~yoııııııdo ıı: 

Cinsi Miktarı ~luhammen b(,deli Kat'i teminatı 

Arpa şehriye 10000 kilo 5900 393 :l3 
1 - Yukarıda cins ve miktıırlariyle mnhammen berleli ve kat'l te

minatı yazılı A .. pa ~ehriyesi 7 11 dl41 Cuma günü saat 15 de 
Ezinedeki Askeri satın alma Ko. nunrla pazarlıkla 'nlın :ılı

nacaktır. 

2 - İsteklilerin mezkur gün \·e . aatl teminatlariyle birlikte komi'-
yona miiraca:ıt etmeleri. 3 4 5 

lzmfr Levazım Amirliği Satın Alına KomiNyoıwııdan: 
1 - Kapalı zarf usulii ile ehiltmeye konmuş olan 27 ton kuru 

fasulyaya ihalesi i~in muayyen olan 21-10-941 günü talip çık 
madığından mezkiır yiyecek madde•inin eski ihale tarihin
den itibaren hir ıı~· içinde pazarlıkla satın alınma•ına karar 
verilmiştir. 

2 - Beher kilo;c 21 Kcruş üzerinden muhammen bedelı 5670 
kuruş olup muvakkat teminatı 425 lira 21) kuruştur. 

:ı - E'ki ~artname ile vmıf ve ~artlar dahilinde olmak ÜZHe ta
lip olanlar 7-11.!141 cuma giinii saat on dörtten itibaren iz
mirde kışlada levazım amirliği satın alma komi,yonuna mü· 
racaat edebilirler. ' 

1 - Yalııız bir defa ilanla iktifa olunmaktadır. 

1Nt1111/nı/ [{ omulanlı(Jı Sa 1111 Al 1110 [{ onı i" yrınııııda ıı: 
Yapılan pazarlıkta talibi çıkmıyan a~ağıda miktar ve muhammen be

delleri yazılı üç kal<!m yem maddesi 6, 11 941 Peır~embe günü hizaların
da gösterilen •aallerde pazarlıkla satın alınacaktır. 

Şartnameleri her gün komisyonda ırörül~bilir. İsteklilerin belli gil'ı 
ve saatte Fındıklıda satın alma kombyonuııa gelmeleri. 

llfuh. Bed. K:ıt'i te. Pa. saati 
Cinsi Ton Lira Kr. Lirıı Kr. 

Kuru ot 
• • 
• • 

1340 
450 
725 

77050 
27500 
31687 50 

10205 
212:> 
6255 

Jtu(Jla A.,keri S<ılı;ı Alıııo Koıııi.,yrıııuııdaıı: 

10 - 30 
11 
11 - 30 

1 - Kapalı zarf usuliyle iki milyon kilo odıın >alın alınacaktır. 
2 - ;\fuhammen bedeli Otuz üç bin allıyüz altmış be~ liradır. ~fovr-k-

kat teminatı iki bin dört yiiz sekiz liradır. 
3 - Şa.·tnamcsi komisyonumuzdan görülebilir. 
4 - ihalesi 20 ikinciteşrin 941 gilııü ~aat 15 de yapılacaktır. 
5 - isteklilerin mezkür gün ve saat 14 rl<> kadar kanuni vesikalariyle 

birlikte komisyona müracaatlaı·ı. :ı 6 10 1·1 

As. Fb. lzmir Si. Fb. Sa. Al. 
Ko. Re. 

1 - ihtiyaca binaen a~:,ğ-ıclıı cins n miktarları yazılı \!l8-125) lira 
mııhanımeıı b~delle üç kalem malzeme ayrı ayrı n.\'ll tıımamı 
kap~ıJı zarf u::;ulii jJp münaka~aya konmustur. 

2 - Salın alınacak malzemelere ait şartntım~ me,ai günleri için
de 'aat sekizden on altıya kadar H:ılkııpıııarda 'ilah fabri
kası miidürlii!(ünd~ görülebilir. 

:} - Münakasa 20-11-\J-11 ııerşenbe g-iiııü s:ıat 14 de Halkapınar
ıla ,jlfıh fabrıka,ıııd:; müte~ekkil kombyonda yapılacaktır. 

~ - hteklil olanlar ~ ; '/,5 nbbetindc 2882 liralık muvakkat temi
natlarını izmir mal sandığına yatırarak alacakları nrnkbuı

ları ile birlikte 2-l!JIJ sarılı kanunun :ı2 inci maddesi mucibin
ce tanzim edecekleri teklif mektuplarını ve belli kanunun 
bu hıhu•a ait \2, 3) üncü nı.ıdedlerine göre icap eden vesai

ki hamilen mJdn·en olan günde münakasa saatından bir ,;aal 
e\'velıne kadar ıklkapınarda silah fabrikasındaki satın al
ma komisyoııuna mtıkbuz mukabili te,lim etmeleri. 

Cinsi 
Siyah kösele 
Siyah vaketa 
Karaman meşini 

!l-7-11-JG 

Yek ün 

(4467) 

~lik!arı 

7500 Kg. 
200 Kg. 

l 000 Aıl. 

:\Tuhammen ~( 7 1:; 
bedeli Teminatı 
Lira Lira 

35625 2672 
1000 75 
J80o 135 

--
a8425 2882 

-

Deniz levazım satın alma ko
misyonundan: 

1 - Tahmin edilen bedeii 20131 lit:ı olun iki adet torna te~galıı ı:e 
bir adet fire1.ı! tezgahının 6-11-941 ı:ıerşenbe günü saat on beşt.e Ka. ını• 
pa~ada bulunan deni7. lernzım sntnı alma komisyonunda pazarlığı y:ıpı
!Dcaktıır. 

2 - Kati teminatı 3010,65 lira olup şarlname•i h~r gün i~ ~nati d:ı 
bilinde mezkur komisyondan bedelsiz alınabilir. 

3 - ;.,teklilerin 2490 sayılı kanunun iste<ligi \'<'saikle birlikt~ b•llı 
ıı;ün ve saall:ı adı geçen komisrnna miimcaatiarı iliın olunur. 

2~1 946lı ·1ıj52 

Anbar inşaatı 
Satış kooperatifleri birliğinden: 
N:vilıi (Islah istagyonu) ve f,arıh:ııılıda yııpılacağını Yeni Asır 

g:ır~le5inin 3, 8 \'e 12, Anarlolu ırıızetl'sinin rl~ ·l, 9 ve l~ Birincitesri:ı 
nü,halarında ilfııı ~ttiğimiz :ınıbt.ır ııışıı:ıtına 15.10.041 de yapılan açık 
eksillıne<le talip çıkmadığından hu dt'i"a pazarlık suretıyle 7.1 l.fl·11 Cuma 
gilnii savl 16 da ihali'si yapıl:ıc:ıktır. Proj<', kqif ve ~artııamelerini gör-

me!l istirenlerin Birliğimize nıiirııcantl:ırı. 30 3 (4527) , ' 
Müzikli Narin Lokantası 

ATATÜRK caddesinde 112 numarnda teessü. eden NARIN lok:ıntaR 
bayramın birinci gilnünden itibaren umuma açılacaktır. Her gün öğle ye 
mekleırinde saat on ikiden biı· bııçıı!in kadar kliı~ik muzik ve akşamlar 
saat ALTIDAN itibaren memleketi~ en mütena ~az heyeti ve okuyucula 
rını dinlemek zevkini ancak XARl.V LOKANTA ve GAZİNOSUNU !eş 
rü etmekle elde edebilirsiniz. 

• 
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SAHiFE (4) "(ANADOLU) 3 ikinci T~şrln 1941 Pazartesi 

Bir ayda. 1 ~~ n1ihver 
tayyaı·e:-i düşürüldü 

-!~~~~·- RMTrn~~~RmE ~~o~~~~~~e~~~~~~-~-~~~~&i 
müştür. Moskovanın da- "' . . 

aberler 

• Alman luwp clon:ınması ve hav:ı ı f b • k ı 
Almanya şehırle- ~~~;~~~~ı;;a~!~\:~~1~c~~;i;~:~~;ıııW~n~~:l1~:~~ yanması çok. Cenubi Amerika inhisar ar a rı a arın-. b punı b:ıtırnıı .. l:ıı·chr. nunl:ıl'llı 255000 

rı gene om- tonilatosu ılenizaltılarımız, 18000 t·)- mu .. h·ımdı·r h •t ne ı·m·ış d l . ·ı 
nilı1to.·u deniz ü~tli 't·mil<·rimiz \'e 16~ arı ası a ça ışan ışçı e•e 

balandı hin ıoo tonu da h:ı\'a km·veLerimiz & ' 
tarafınd:m batırılmıı;tır. Ruslar, başlarındakilcre Anıeı·ı·ı{,a sonuna kadar 

11 Alman vapuruna isa
betler var 

Vi~i. 2 (A.A.) - Ofi: 
0 

Alındığı Almanla11.· tarafından bil- itinıad e<lİ)'Orlar haı·bc ha· g" Iı kalacak 
dirilen Simferapol Kırımın iclat·i vı:-
tic:ıri merkezidir. Ntifu:::u 98 bin olup Beı·lin, 2 (A.A.) - Yarı ı·C'~mi bil' 
,·üzde rirmi b0 si Yahudi \'C \'Üzcle .rnu Lonclra, 2 ( A.A.) - Röyter: Tay kaynaklan bildirildiğine göre, b~ı-

Lonclrn, 2 (A.A.) - ~lih\•er ktı\'- ·Tatardır. ivastopol:ı 75 ·kilometre n~is gazete:;inin Mo,.kovadaki mu~a- gün yabancı gazetecilere Ruzve~tın 
vetleri, ilktcsrin ayı içinde biiyiik Bri- me,;afeclerlir. bırı Londra;\a dönmiiş ve gazetesın- mevzuu bahis ettiği cenubi Amerıka 
tanya, Avrupa ve orta şark üzccrinde PlXLILET:l.V BiR J!Ul'AFFAKI- de ne~ı·ettiği bir makalesinde demiş- haritası üzerinde alfıkaclar makam 
122 tayyare kaybetmi::erdir. l'ETİ: tir ki: tarafından f\U izahat verilmiştir: 

Bu yeküna tahrip edildiği bahriye Hel~inki. 2 (A.A.) - l~·i bir k.ı;·- - Rusy,ıda geçirdiğim son aylara Cenubi Amerikayı beş şekle nyıran 
nazırlığı tarafından tahmin eclil~n :.ı naktan lıildirilıl!ğim• giiı·e Fin kıt.d.ı- baı..ıtığım ~aman başhca iııtibaım, bu harita, hava hatları ve jeoloji ba
tnyynre ele dnhil bulunmnktadır. Ayni r·ı, Onega göliiniiıı b:ıtı sahilinde Kı:ı· Ru,; millet \' askerlerine knr:ıı derin kımıııdan ehemmiyetlidir. Amerikn-
müddet içinde Brilaııya ha\•a km·\·ct- tako.rn ~ehrini bgal <'tıııi:-:I:-rılir. bir mC'nıııuniyet hi,.,scdiyorum. Rn~- Jılarııı bunu ııaznrı itibara nlmalan 
!eri, 184 tn:r.rare kaybctmi~Ic~·dir. El ,.1 l'.4..LARD1l: lar. bilha.-:ıa harbin son safhaların- lfızımdır. Fakat Ruzvclt, Arjanlinde 

:ılihver. Bü,·iik Britanya üzeriıule Berlin, 2 (A.A.) - Alman :<'.tYa5 ıla müthi:; kuvvetlC'rle dövii~nwk çıkan ve mihver aleyhtarı Kritika 
2:~ t:ıvvarc. B;·itannı ham km•,·etl:!ri t:ınare 1 eri, ... :ırk C"phe,:incl(' nıühiın zorunda kalmışlardır. Ru:<hrın soıı gazetesinin nesriyatını esas tutmak
isc ynİnız bir t:1y_\:arc kay!)('tmi~tir. nc'ticeler leminine .,·:ıı-clım etnıi~lerdi,·. a,\'I, r içindeki arazi, insan w techi- tadır. Ruzvelliı1 :ıutuk söylediği gü
Anupa üzerinde İngilizler 1-12, m'h- Kırımda ric'at eden clü~muıı .~a~n·etle- zat kayıpl:ııı ciddi ol;;a gcreklir. Fa nün erle.~i gün bu gazetenin. be~ rı-nk 
rer i:ıe 78 tavvaıre k<ıvlı tmi,::lerr!ir. riııe iıı:<aıı \'e malzemece muhım za- k:ıt asıl mesele, 11oskovanın da.nın- li haritan ne8 retmesine bakılacak 

Orta sarktn Brit:ı~nı hava kuH•~t- viat v~rclirilmi:tir. 11 SoYyet tarra- ına,;ı ve Sovyet ordusunun Ro~tofüı olm:<a b~ı haritanın cl:ıha evvel ga-
lt•rinin kanbı 41. mihY~rin kanbı İ"C' re:<i cHi:<üri.ilmii~tür. ümitsiz bir mukavemete devam etme zelC'\'e verildiğini kabul etmek icap 
18 t:n·,·arecliı-. . ' , l\Ierk~z cnphc:<inde .j lrC'n t:ıh1·ip ,;idir. Hitler, Sovyel ordu.~Ullll inıha edi\'.Ol'. 

Loiıdrn, 2 (A.A.) - Tayy!lreleri- .'clilmi~. 10 trende yanı.pıılar çıkarıl- etmeğe muvaffak olnmamıştıı·. R.u,;- İiarila.rı Taburdalın yaptıj{ı ve 

Bütün yurdda parasız sıcak 
yemek. dağıblacak 

•l:üanbul, 2 (Hususi muhabirimiz- cud fabrikaüırındaki işc:ileı·e, sıcıık 
den: Te!P.fonla) - lnhisArlar umum öğle yemeği vermiştir. Şimdi de Sam
müdiirli,iğii, bütün yurddaki fabrika- ~undaki sigara fabrikalarındaki çalı
lannda çnlıştıı·clığı i$çilerine sıcak _Y~- ~an isı;ilet·e yemek verilmektedir. Y:ı-
mek vermeği kararla,lırmı:; Ye bn ı~.n · ' el t h'. .1 • ·d b··t·· . . d · ·t· . km zam:ın a n ı;;aı ıııa aı u un 
tatbıkıne e gec;mış ıı. 

1 
. . d • 

Umum miiclürliik, bu i~t> e\·velıl t~- fabrikalarda ~a ı~an ı~ılcr bun an ı:;-
taııbulclan başlamış \'!.! lıurada mi'\'· tifade edeceklt.'rdır. 

----000 

Japon - Ameri
kan münase

betlerıi 

Amerika auan mcli
sinda müzakarııer 

miz, dün gece Almanyacla Kiye!. Bre- mı,,lır. Yerde 17 Ru~ t:ıyyare,;i imha vada ta:1kları. tayyareleri ve kam - Röyterin verdiği a:ılaşılmaktadır. 
men ve Hamburgıı ve cEğeı· bazı sehiı·- eclilmiş, 15 t:ın·are ele has:ıra uğratıl- \'Onları idare edecek yctişmi~ mürC't- Talıurd:tl, cumhur reh;i nezdinde na. 
l ~·i . iddetln bombalnmı:>lardır. llre;-;t, rnı~tır. Bir sava'! t:ın·:ııcnıi:r. üssüne tebat eksik değildiJ". ~ıa-::ımafih or - fiz bir adamdır \'e reisin, bu adamı Çok nazik bir devreye 
Lohavr ve Sennazar dokları \'eBuloı1- dö~membtir. duda sıı?a.ı: nok~anı ,·ardır. . el(' vermek istememe,.;i doğı udm·. • • •or 

Robin Geymis Amerikan 
destroyeri 

yi limnnı ela bombalnnmı~tıı·. 1 ta_ı·,,·a· Diğc~· ;-;arns tayyıırcl0 ri. l\1o;;kova- Son gıınlerdekı kayıplar dolayısıy- Du haritaııın ne~ri ile şu gayt> ta- gırı~ 
remiz, üssüne dönmemi~tir. va taarnız etmi.'lerdir. le tt>çhizat Ye bu arada bilhas,a tank kip edilmi~tir: Xe\'\·ork, 2 (A.A.) - Domei A _ 

Meğer epey Alman de
nizaltısı batırmış imiş Friz adalan cirnrında bir clü~nıan Leniııgradın gıırbında clenıiryoll:ın- nok:-:anının yakında hi,.;soluııacağı . a Cenubi Amerika devletleri, kendi- jansın~ göre, iyi ha~er ah~ mahfil-

g~mi kaf_ilesine t~arruz edil.miş. ~ b.iı- na t:-ı:ı.rrnzl~.r ~'.'.'~ılmıs, ~ treı~ \'? ~ir nıl~aktac~ıı·. İşgal altındaki cevreler- ]erinden yardım is"tiyen Ruzvelte ı-o- !erde, japon _ Amerıkan muııa~ebe~- Vaşington, 2 (A.A.) - Ofi: 
.\'(ık gemıye tam ısabet temın edılnıı.:1, clenııı~ olu kopnı~u tahrıp cdılmıştıq·. dekı fabnkaların ne derece.\·c karlar kulacak ve onun vazivetini takvive !erinin pek yakında c;ok :rnzık bır Ayan mecli><i, bugü:1kü cel:ıesini 
lıiri de hasara uğratılmı~tıır. İki ~e!lıi, Şimalde Murmansk· ve Karelide de Urallara nakline muvaffak olunduğu edeceklerdir. • · clevre\·e gireceği fikrinde bulunuyor- bilar~flık kanum~nı~n ilgab~ınıcm~z~~ 
müılhiş ,.;urette infilak etmistir. tayyarel<?rimiz i.\"i neticeler almı>ıl,ıı·- ~ıkı bir surette gizli tuiulm•ıktadır. Rıızveltin Almanvanın cenubi A-

1 
• keresıne hasretmıştır. Ro ın eynıh 

.Pel_l'O! gemhdııe de alçaktan hücum dil'. Sovyet mukavemeti müessir bir ;::uret merikayı hksim iddia·,;ı, k~ndisinin arYine bu mahfillerde mütalen edil- torpido muhribinin torpil!enme,;i ve 
e<lılmı~tn-. . . ooo te devam ecleı:-ıe. önümüzdeki aylar emııer,valist planlarına d:ıhildir. Bu- d... .. ·e Amerika Birlesik dev- kayıplar bulunması sebebıyle azanın r ıgıne goı , h' ld t· .. 1 . d k ·ordu ~Iu Lonclra, 2 (A.A.) - fava nazır:ıgı • l . l l . .. içinde bu fabrikaların eski tempo ile nu:ı için de bütün vasıtalar makbul ıetleıi•in japon aleyhtarı vaziyetini ıc. e 1 yuz erın en ° unu~ . · - . 
tarafından dün ak~am nesredil'.!n teb- Bır te graf 1a )erıne gore çalı:ımaları beklenebilir. Cenupta ki ve muteberdir. değisdrme:<i imkan d:ıhilinde bulu - h_alıf_ ayan aza~ından Barkle~ demış-
liğ: B t f ı · · h'f d tehlikeli cephe şimdi Timo<;en ko ta- 2 Amerikan torpido muhribinin na:ı tek careyi teşkil etmektedir. Her tır kı: .• 

Cuma gecesi sahil :;ervisine meıı,,up - aş ara 
1 ıncı sa ı e e - rafından idare edilmektedir. Bütlin torpillenme:<i moseJesine gelince bu ne olursa olsun japonya ileride cıka- - .Ruzvel~ Almanyay~ ~arp ıla~ 

tayyareler Norveç kıyılariyle F:·iz cağı bildiırilmektcclir. )lukaYeınct mm·affakıye'tsizliklere rağmen Rus- husustaki beva;at tecavüz tehİike- bilecek büUin ihtimallere karsı ha - edemıyecektır ve Alm"1nJa~a . m~~
adaları açıklarında di.i~man g2milerıne günden güne artmaktadır. En ciddi lar b:ışlarında bulımanlara itimat sine maruz ~eml~ketlcre kendileri· zırlanmış bulunuyor. Şayed Birleşik dan ?.k~_yamıy~~aktı~·: Kongrenın ka: 
kar. ı muvaffakıyetle neticelenen h~- vaziyet K11radenizcleclir. Burada Al- etmeğe devanı edi,;orlar.» ni müdafaa hnkkını red edecek ma. Amerika devletleri japonyaya karşı rarı onunde egılecegız. Fakat ha~bı 
cumlarda bulunmuşlaırclır. Bu harekt~· man!Hr, Kafknsyaya doğru ~·aptık!an 

000 
hiyettedir. iktısadi ablukayı takviyeye devam red ede~se Ruzvelt, ve on~ın har~ı:"·~ 

t~ Beaufort Huds?n. ve Rlen?a~·m tı- hamlede bu ~ölgecJ: pctroll~r~n .. Rusya- N e\•york, 2 (A.A.) _ Bahriye na- d ı"e japonya mevcudivetini koru ve bahrıye nazırlarının agzına bıı er 
pınde t~yyareler ıştırak. et~ı~tır. 1 O nın ba:ı~a bölgelerıne naklıı~ı .on leme~ Yugosla vyadaki zırı albay Knok;;, bahriye silah en _ ~rnek :sihti)~acı karşısında dlğer yerler- ~i~i~ takmayı ta.vsiye. ~~eceği~. Her 
rnpura ı;;abetle_r kayr!eclılmı~tı_r. Bu~- mak~adıyle bütün ga~Tetlerını Rostot dazların:ı hitaben söylediği nutuk- de ham madde arama zorunda ka- ıkısı de haı be gıı·mek ıçın ~ok ı;-alısı-
lar arasın ela hır petrol gemı>ıı.vle bu- üzermıe tevıl;h etmış lıulunuyoı•lıı•~'. suikastlar ta: ]acak ve hatta bu düşman çen beriı1i yarlar. . . . . 
yük bir iaşe vap~ıı·u da ::vr~lır. Başka Alman -~fare::ıalı Fon Ro~ıt~uo~tedin bıq- B 1 1 2 A b 1 _Diz, bu harbe sonuna kadar bağ yarmak mecburiyetinde kalacaktır. R.uzveltı, doı~anmanın vazıfesı :,e: 
b_azı v~purlar_a .hu~~ım ~dılmııj:se ele ne- kere Doneç h:ıvza:-:ı~ıın ıyı bır su.rette diri;o;~ac' (A. .) - D. N. B. i - lı k:ılacağız. 

000 
be-bıvle Amerıkayı harbe sokmak 

tıcelerın te.·bıtı mumkun olamamı.:tıı·. ı·şgaline tevefısül edınce Rostof şımal- Dem;otı·ı· j,.ıte~ekle ilham eden Barkley, 200 
İngJliz istihbarat seı-visi . Yurro. - ..., c pbr"nde t· k . it Bu harekatta bir tayyaremiz. kayıptır. den hücumda bulunması beklenmekte- · "' . annaı 1 şilebe top yerleş ırme · içın n ı a.r 

Sahil servisine mensup baska lıir dir. Fakat mar~şal Timoçenko. daha lavyadaki idamlaı 1 propaganda ve- 000 UO ' lazım ge l diğini söylemiştir. 
tavvare de dün yapılan devriye hare- simdiclen bir çu · yerlerde muvaffakı· silesi il ti haz etmişlyi~. Hakikat şudı~r Jstanbulda Ayan azasından bitaraflard1ln 

· · · ki, komüni:<ller, ugo,.l·n-v·ıd bır G · d b"t f i k k d k' .ketinr!en dönmemiştiıı:. • . yetli hır ı hlicumlar yapıyor. takım suika><lar vı . · : · : , a ~d r m ::!, ı a r a ı · anunun a i ·ı 
Lonclr:ı ? (AA) - :~ nnlan\ıf'rı :\lareşal Timoı.;enko, genemi Fran- yahuct· kom .. , tl 11?m.1kt,ldııı.ır. Bu Kral 7 inci E varın maddenin tadili suretiyie ticaret ge-

Lonclrı u~e-;,ine ·ill~ hava akını. ıliin kın kıtalarınn karşı mütemadiyen ma- h'"k' 
1 

f . un~. erı. g n ra • iç D .. 1 .. ı· J h k ı· } d milerinin ilahlandırılması isteni-
... ks,am' ,·uku bulmu!>tur. Tehlike isare- re.~al Endi ·eninin meshur kazaklan- ı·euk utmet ın. 1111 sdı.ı:a eBtıııel karşı1da ha- Uil {U ıg maç arı ey e l parça an l len !imanlara gönderilmesi miimkiin 
" ·. ., · . e e mıs er ıı· un :ır < d.. ı · 
ti kı:ıa sürmüs \'e g0 ce ynrı,;ından ev- nı ileri sürmekteclır. .. . ' . ·,. ·. • . ın. 1•1• İstanbul, 2 (Hususi muhabirimiz- C'annes, 2 (A.A.) - Düa get.:e obcağıııı söy emıştir. 
,·el sona ermi tir. Mokri~aiçirin 20 kilometre kadar t:ıak a{ıj 11.~ }ı~ıo,_ı_ç, ~aı ~fta~ 1 ~~ ının elen: Telefonla) - Bugün lig maçları- meçhul şahıslaı· 7 inci Edvarın Nevyork, 2 .( A.A.) - Resmi sii • 

iki mahalleye bomba atılnıı..tır. hatısında yapılan biıı· muharebede ka- e e suıılkledıgı kımseleıdıı. na devam edilmiııtia·. Croiselt mevdaııındn dikili olan hey kuta rağmen Amerikan destroyerle· 
Tayyareye karşı koyma lopları faali- zaklar i~e, iki Alman alayını imha ile -- -ooo Fcııer stadında Si.ileymaııiye ve kelini yıkıp' parça lamışlardı r. Bu ü- rinin Atlantikte denizaltılara dip 
yet• g('Çmi>;tir. Keza cıl'ta İııgiltcrt> ile haslnmı:;lardır. Rusl:ır .. ~u anda Don Ha besista nda Taksimspor lakımbrı maçında Süley- bide (Ramim! an!'.ışma) antant kor- bombaları ile hücum etliklerine şüp-
,;imnl doğusu ve cenup doğmıu kı,;ıın- müdafaa hatl:ırının kuvvt>llcndirilnw- • mnnir<' 2 - O, Ft'll'.!r - Vefa marında diyalin hatıra!lını anmak için 1912 he yoktur. Bu hususta heniiz hiç bir 
İ:ırına akınl:ır yapılmı!-!tır. :ıine tev'.'ssiil <•tmeklellirler. Kahire, 2 (A.A.) - Hritanya unıu- yeni bir t:ıkım çıkaran F('ner 2 - O de 0 zaman Frıın!lız bfüjVt>kili olan te-lıliğ ll<'fn•edilnıemiştir. Zira, Amel'İ 

Bu akııılar e;;na.~ında eıı az üç Al- RUS1'A}'J\ J'.11/NJlıll: mi k:ıra;rgahı bildirivor: galip gelmişlerdir. Raymon Puank!lranın riyaset. ettiği kalılar i:iÜPlıe uyandıımak makıuıdi,r 
nı:ın bomba tayyare,::i dii~iiriilınü~lür. Londra, 2 (A.A.) - Ru~ya~·a külle Halwşiiıtancl:ı Go;ıclarcla topcu, pi- Şt>ref stadında yapılan maçlarda rla bir. mera3 im ('s:rnsında rekzedilmişti. b olacak ki, ingiliz gj:;lemi btbik 

Londr:ı, 2 (A.A.) - İngiliz. h:ı\'!l hainde . ilah te. limatı ba~lamıştır. yade ''<' h:ıva kuvvetleri f:ı:ıliYeti kar- İstanbulspor. !l . O ile Ileyoğlusporu, ooo etmektedirler. Re.,mi mahfiller, ).ın-
\'C dahili emni~·et ıwzarell<'l·inin teb- imdi Arkanjel limanına Erilanya ka- declilmiştir. Ta) rnrelerinıiz, · di.işnu;n C:alata:;a11:ay 9 - O golle Kmnmpasa ta- Iraktaki Raşid Ali dıre k:ıdar bir denizaltı tahribi va-
liği: fileleri gelmektedir. mevzilerini bomba ve mitralyöz atesi- kımını. Besikt3s takımı cl:ı l - O B~y- ki olmadığını bildiriyorlar. Fakat 

Dü,;man tan·areleri, dün gece İıı· Diğer taır:ıftan İran demiryolları- ne tutmuştur. Sipel'lere bnı isabetler koz takımını yenmi~·lerdiı·. taraftarları Amerikan kaptanları deniza!Lılara 
gilt renin :;imal batısında ve Gal menı- na daha ~ık ~e\'kiyut imkünını vere- lemin olıınmuştur. Gondar yolu iizt>-

000 
isabetler kaydedildiğini haber ver-

Jnketi üzl•rinde uçıvrak dağınık yerle- cnk inşaat da devam etmektedir. ~·inde ltalynıı yerli kıtal:hı bir çıkış Bağdacl, 2 (A.A.) - Ra~id Ali G11r- mi$lerdir. 
re bombaln:r atmı:-ılardır. 5 ılli'!nıan :\lüttefikler, Arkan.ki yolunda k:ı· hareketi yapmışlar-'4a cin Habe~ imrıa- Çinde lfrni turaft:ırlal'ınrlıın 40 memur, f!On Londra, 2 (A.A.) - Amerikalılar 
tayyare;;i el dii. iirülmü~tlir. l'ilelerin emniyetini tamamen garanti rutorluk kuvvetleri tarafıııclan pıi"- rnmand3 tevkif edilerek Bağclad cenu- bir Almnn denizaltısı tarafından ba-

:ırer-ey nehri ~nhilinde \'e dij{cr iki .decek \'aziyettedirlt>r. Bunun en $\'i.İ- ki.irtiilmii5lenlir. bunda bi~· kampa gönderilmişlerdir . tırıl:ın Ro')in Ceymi~ torpido muhri-
mıntakacla az mıktarcla ölii w rnralı zel d'.!lili. Britany:ı ·hant ku\'\'etlerinin Göz hapgiııde bulunıınların sayısı binin batırılmadan evvel iki ve belki 
vardır. Ha,;nr da :ızdır. Bir pilot esir Noneçteki Ale,;uncl üzerine yaptık- 000 Çintau şehri boşaltıldı 75 i bulmu~lur. Bir knc mt>mur, di- de daha fazla Alman dcnizatlısını 
e<lilmi tir. lan Yıkıcı nkınd·~-. Bu akında 7 Al- Sulh davasına hiznıet Pekin, 2 (A.A.) _ Şimali ('inde- yan hanx;c mahkiım t:dilmi,,tir. bntırdığını bildirmi~lerdir. 

Rornba tayyarel~rimiz, i\foltarla V.ı- man · rnpurundan müteşekkil bir kıı- el • k h Kahireve taaı·ı·uz Almanyayı proteato: 
letta deniz ü:-:;;iine ve Vene. ya t:ı~·ı·a- fil~. uznk imalcleki Alman cephe~i -Baş ta raf ı 1 inci sahifede - ~i j:ıpon or usu umumı ·a.rargfı 1' J Vasington, 2 (A.A .) _ Arjantin 

h .. 1. mız sevinç pek büyük olacaktır.» Japon kı.talarının_ Sarı n.ehrın c. enu- 1• } . 2 (AA ) B b h re meydanına ucum etmhılel'( l'l'. için limandan çıkmıra hazırlanırken b 1 b - dl ti 11 1 \.a 11rc, · · - u g:ı a er- ve Şiliden sonra Kostariko lıükume-
1. 2 (AA) · T ürkiye reisicumhurunun bu cüm- u:H :.ı ır uy mu c e e ışg:ı en a - k d 1 Kahiren · ı k b b l 

Ber ın, . ,· - 1 .,;onte~rın g~- tamamen tahrip eclilmhlir. lesi b ilhassa kayde dilmesi lazım ge- tında bulunmuş olan Çintau'vu cu- ·entel D'ı·g·reı 1111 ( ış·ı~ısmtlı olm a an- i de Almanların rehineleri öldürme 
ce,::i, bir mikt:ır < üşman tayyar0 ;;i, ~ı- Hindi~tandan da mühim yardımlar b h t hl' 1 ·ki mış ır. · Jazı vı are ere l' alilrm ıeri aleyhinde bu lunmuo.tur. D ün ioP 

·· · · len bir fik ri ih tiva e tmekted ir . F ilha- ma sa a ı a ıyeye baş adı arını . . . t· \'"t•'l . t· . · ., mali Almanya uzerınde uçarak bır ,·apılacaktır. b'ld' kt d' ş h' h I k • ısaıe ı " ı mıs ıı. !anan parlfımentocla. i\.lman tedhiş 
miktar bomba almı,tır. Ha:ıar olma- J - kika T ürk hükumeti ve basını, sulh 1 ırme e ıı·. e n· a en mı ·erı e- . hareketi protesto edilmiştir. 

davasına hizmette bulunmağa mem· hemmiyetini kaybetmiştir. Bu şehrin oao 
ınıgbr. d ı h SOVYETLERE GORE Ieketle rı' nı'n her zaman hazır oldu- japon iş.gali nltınd.a lıuluncluğ'u. ı_n.u.·ct. .Şı" ıııalı~ A •f'ı·ı"kacla Kost:ırikoda mühim miktarda Al· Şimdiye kn .. ar .. :ı ı.n. aı_ı_ abc~·ler göı·e } l a fi '11'3n bulunmaktadır. 
4 tn)'\'."re düsurulmuştul'. ğunu, muhasım memleketlere şi mdi- cl_et :wı:fınd!l n~hrın c.enup _sa ıı ı uze 

·• · - Bat tarafı bir~ci ı~hi~ede ~ ye k a dar duyurmamı§ değillerdir. rıncle u:;ler tes.ıs etmışlerdır. Kahir!!, 2 (A.A.) - Ortn şnrk kb- ooo---
---000 Gene bu gazew, Kırım ıstıkametın- Fakat ilk defadır k i bu m emlek e- K anton fabrıkaları : !iği: L d d 

H Jrnıazda deki durumun daha çok endişe veri~i tin en büyük şahsiyeti, bir anlaşma Ş_anghay, 2 (A.A:~ -_jap~n ordu- Hüküm süren fena görüş şartları Oll ra ra yosunun 
arp çı \. ' . ' olduğunu yazıycır ve ya~ım adada hır zemini aramak hususu n da muhasım ı ~ll ıle Kuan.tung. vılııye!ı h,ık~ın~a sebebiyle Tobruk etrafında harekilt, Türkçe emisyonu 

L 1. 2 (A. A.) - İngil- yarığın aı;ılmı~ bulıınclugunu, Doıı~tz- lara yard ım e tmek a rzusunu teyid ı ~antoııcla bı r anlaşn:ıa. ımza ~dılmış: mahsus derecede azalmıştır. 
te. ?ne 

1t'. \'!\ elçisi Siı· sa. de bütün maden ~ah:ı,;ının Soyyet etmekted ir. Re isicumhur fnönünün, tır. Bu aııL'.l~ma mucıbınce 1938 dekı Cephenin gnrp kıHmında düşmanın Londrn, 2 (A. A.) - Lonclra rad· 
m_ıııeenlınHoarspb~~:a'natta bulunarak 111• kuvvetleri tarafından çok iyi müdafa.a esasları yalnız iki unsura inhisar e- ·sgaldenbe~·i japonlar ~-a~:afından topcu faaliveti hafiflemiı:ıtir. Bütün yosunun şimdiye kad ar ~aat 20,15 de 
gilizlerin muk~vemet ve ava~ kabi- ndiJcliğini kaydediyor. d~n bu nu.tkun~ak i büyük . sade lik, konlı:obl .~dılm.ekt~ ~l~nh~rn1 tu.~ı Ka1 n~ hud.ud Ç!!Vresinde devriyelerimiz yeni- verilen Türkçe -akşam emi!ıyonu, bun 
1. ti · · H'tl · venilınezlık gw. ooo bılhassa d ıkkat ı çekmektedır ~on fa rıkalaıı Çınlı ><a ıp C'ltne c eı llen faaliyet göstermişlerdir. Düşman dan böyle her gün saat 18,45 de ve· 
ıve erının 1 

· erın · · · · B · k hal ger· ·1 'kt'ı· faaliveti fazla ol mu , ;;ahilcleki mev- rilecektir. r~tin· siipheve düsürcliipjinii. bunun- l . J • belerı" u unsurla dan biri hakkında p e ' ı ver1 ece .ı • • , t t f d lıı--------------.. 
in,_ be'r,·ı.beı· A. "l'UJ)a~d.·ı bir c_.ok kimse- şang mu ıa ı e . .. cemilekar.ıı:n e. sözler kullandığ ı Al- 000 zilerirtıiz dfüıman OPÇUSU ara 111 an 
.. , . . l I 1.>ombnrdımai1 edilmiştir. A N A D Q L U !erin hnrbin bir cıkmncla bulundu. 'I'ok.rn, 2 (A.A.) - Japon resmı soz- manya, dıgerı de, hakkında p elc h a- Afg·anistandan ta 1 iye 

000
, __ _ 

Rll kanaatinde olclukları.ıı, Bitlerin eli. ü, ilk te~rin nyının so!1 iki haft~_sı ı:~ane ke lime le r sarfetti~i !~gi~ter~-
mağlüp olma,;ı için sınai ,-aharlı~. ge- zar~ıncla iki Çin ti.imeninın İşang ?ol- d~r. S~v!~tler. ve . Atlantı~ otesı hu: edilen A1n1an ve Isveçte nıecburi askerlik S.bibi ve Bqmubarrirl 
ııi.. çnlı~mnlar icap ettiğini :-:oylc- gesınde 20.000 ölü bıraknrnk kaçllk· kumetı ı~ın hı~ hır şey soylememesı l } Stokholm, 2 (A.A. ) - l\fecbmt as 
miştir. lnrıııı söylemi:ıtir. ~ayanı dıkkattı r. ita yan a r keı·lik hizmeti, bir ·ene<len 15 aya AY DAR ROŞTO OKTEll 

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

ELHAMRA SiNEMASI• 1 tnh~J~~1:~c1iil!~AAt;aı~·e~~;t~~;~~~:~;t:;~ ~:rn~r;rı .. k~~~~::eı1~~·i:t~:;ır~;~cı~~~1~:; Umumı Neıı~~at Mndnrn 
2 inci kafile, bugün Pesavere varmış- arzecleı·se bu miktaı· a l tı ııy claha u- HAMDI NOZHET ÇANÇAll 

1 
tıı-. Kafile 150 kisiliktir. Kiibilcleki Al- zatıl"!lbilecektir. 
nınn elc;isinin refika~ı d:ı bunların 1Iecburi askC'rlik yn . .ı 4G elan 47 
arasındadır. ye çıkarılmı..tır. 

Kafile, Irıı.k \'e Türki~oe tarikiyle oao 

sevilen iki n1eşhur ve sevinıli kahkaha kralı ~~:ı~i~~~~c11,~n~~e~d;in~~~~.~('tt~~~1:1~ ltalvan tebliği 

.. - .. -
Abo • Yalhfl 1400 Jtr. ne • s A7ııta aoo 

Yaltaaca wmleketlere 27 lira 
• g0 lmistir Roma, 2 cA. A.) - 1!.:ı ly:ın resmi LOREL HARDI nin birlikte ' ·. . tebliği: ldanhane1 ikinci.,. .... so.-

Di.in gece dii..nıan tayyarebri, Si - _ 

-::-

Çevirdikleri Türkçe Sözlü l\1ançurya - l\1ogolistan cilyada Ragoza \"C Kaslell:ımııri \ 'C 

ACEMi• A"' ŞIKLAR Filnıini tak<lin1 hududu k~~ip;~~t~g:~~~i~ı~·i.n1~s~~~~~f$ :~ı~; 
·Kuibi~ef, 2 (A.A.) - Lozovski, ,-oktur. Hasar pek ehemmiyetsizdir. EVKAT 

eder. ;,\Iançurya - Mogolistan ııraıımdaki hu- Simali Afrikada Bingnziye taarruz s D 
t dudun te->bit edildiğini, hudud komi~- eden düşman tayyaı·elerinden 4 ü dii - b L 6• 34• Ak••m A"rtca JIATBUAT ·. JI. MEMLEKET JUR.\'AI, .f .. b't· ı··· · 2 - 6 şı·1· 1. 1· 1· ı n11·1· 8_tt·ı·ı·. a aa: , .,-____ :.:..:..' ------------------------- - - - ------ yonunun vazı e:-ıını ı ırc ıgını, a 

Cuınartefıi ye Pnzar: 10.45 -12.!10 - 2.15 - 4 - 5.45 - 7.30 9.15 de kilometrelik güzel bir h udud ç ı zıldığı- Doğu Afıt'ikadaki Valnc mevzileri -ı jle :11,58 Yat.& 
Sair gilnler: llk ucuz matine 2.15 - 4 - 5.45 - 7.30 - !l.15 de 111, hey'etin H arbin !!eh rinden ayırıldı- m iz, taar ruz eden 2 düşman t.'.lyyar esi- kindi ;14.45 . llllak : 

ğını söylemişti r. ni top ateşiyle dtişürmtışlerdir. ı;::::;:;.:.:ı;:.ı;İİİııiiliıliiiİİİİİıİİİİİİİıııllİıı..ı_.rr 
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