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Cumartesi 
'te/efon~S03 
flQ--~-a"'•: ı zmir 1 ine; 
~ COluıtında 

~~ AÇIK 

~iikUmetimi-
• ~ın adilane 
bir kararı 

--- ... __ 
~.~~•re ~denlerin kazanç 
~e . 1 hakkında Maliye Ve
L h t•tkilihna aöad~rilea "it ..... 

... ırde· .. . 
tldSiJiJı albaa çığmlan ve 
L tıa 
"'P• . •e bu .•ureUe m•i•za-
._, '"'•k •tinden ve ka
k. tlıadan olan vaıandaıların 
~···ıı "tl,1 •ne veya m,.slek ev· 
\, .• lrapahlmaları tarihin 
••ııt;tibaren vergi ile mü
tll-i 1•Jılmıyacaklerı bildi 
~ ltir. 

\ ;·taa ın&d., faı111 için se· 
._ '•e • . . . .. n e •evıoe aevıne ış 

._~Ci Çferiui bır•karak mu· 
~-.. '• •ık erlik •azıfuine ........ 
~ •r h• kında böyle 
~~, "• bir karar veren 
~ 111~tlmiıi bu mOtfik 
~tti ~ aden dolayı lt:brik 
'- i bir ••zifd biJiriz. 

\ '-~~•asta matbuatımızın 
~ :'1Yah seblrat ettiğine 
!\~ Q dilelderia iı'afından & T&rk Basın birJiği 
'\ ~ da teıekk6r etmeyi 

\ ç ••yarız. 

(~~· Vekiletimizia em· b' •rliğe koıan vataa
'ltıı ·tı, ınafazala11nı te,k 
l_~'t' 
~d 1 

tarihten itibaren 
l,.. 

1i 11aa f.Öre bu emrin 
~ ~daa önce ba vaziyet· 

~ IQp da kazanç ver-
..;'Qııı1aa kendilerinden 

~ ~ .. hl.ıil edilenler var
~1•rıra da iadesi için 
~ ·:91,;)ıcı ve tekid edici 
\ t.._ ta bulunulm111 ayrı· 
~ '•taiye ıayandır. 
~' ~a P•ra iadeai itinde 
\'l ~•llıarlarınıa bir meı 
L iıı, '"~•ıında kalmama· 
t..ı°'d'Jcbır ha1lı tereddüt 

~ leri ve ba buıuata 
t bt'i ve aydınlatıcı 

•lcledifJ de malum-

SIRRI SANLI 

la etvimiz değil 
:oıoa bau Mah. 
•t ölmOştOr L. ..... _ 

~~ ""(-0---
~ -~, Soı l-. Bua-Onlrii gaze· 
"·~ Ya elçimiz bay Şev-
•· ta ~hl1a Vefat haberini 
"'> ~ •lı ediyorlar: 
~~·''iter ölmemiştir. 
tilb~ •lrrabaları Sofya 

\ ~-t•ıt';den malumat iste-
"' ~'~il~ Berlser çıkmış 

ag)I e~'•• yanlış oldu-
~b:~iıtir. 

rıaa konıoloı Bay 

"'-: •ef •hndaa w•lat 
ildirmittir. 

Ticaret 
limız diyor 

--c--

'". t s 
ki:1 

ıD • 
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. 8. ye gö 
lstaobul - Tic ret Vekili 

B. ~Mümtaz Ökmen bugün 
ıebı imi2de tedk iklerine de
vam etmiıtir. Vekil sııbıh 
ıaat ondan itibaren 11kıam 
geç vakte kadar birlikler 
umumi lıAtipliği1Jde ~anifa~ 
tura ve madeni eşya fabri
kaları fe tücculariyJe gö
rüşmüt ve direktifler ver
miştir. V ~kil saat 17 de id
hatit ve ihracat tacirleriyle 
göı üştük ten sonra ıu beya
natta bulunmuştur: 

iaşe ve fiat mürakabe teş· 
kilatı takviyeye muhtaçtır. 
Bu tetkilit ve Fiat mih aka· 
be teşkiJitı takviyeye muh
b çbr. Bu teşkilit ve Fiat 
n.ürakabe kontrolörleri mü
r•kabe vazifel~ri nıüsbet bir• 
aurette baıarıyorJar. Bu de
faki temaslarımda idhalit 
tacirleri iJe ehemmiyetli mev· 
zulua temas imkiaı baaıl 
oJdu. Biliyorıunuz ki hüls ii-
Deoamı 4 üncü aahifecle 

Roytere göre 
Sovyetler yar-

•• •• 
manın onune 

geçtiler __ .. _ 
Moıkova ( a.a ) - Royter 

Moıko•adan bildiriyor: 
Pra•d• gazde1inin cenup

taki muhabirinden aldığı 
ıon telgrafa göre 41manla
rın çevirme baraketinden 
Timoçenko kuvvetlerinin kur
tuıduk larını kaydetmekte ve 
bu n>uvaffakiyete ha•a ve 
topçu lluvvetluİDİD müeaair 
fuliyetleri iaıil olduğu1ıu 
bildirmt ktedir. 

Almacların ilerleme~eri ta
bıidir. Fakat Almaolur iler
lerken ilendi aıkerJerinin 
ceşetleri &zerinden geçmek
tedirler. 

--. .. __ 
Ruzveltin gaze

tecilere 
beyanatı 

V •şington ( a.a ) - Reisi 
Cumhur Bay Ruzvelt dün 
gazeteciler toplıntıunda be
yanatta bulunarak demiıtir 
ki: 

"Panamadaki bidiseler 

Bertin (e.a)-D.N.B. aj il· 

sına dünkü Alman tebliği 
hakkında verilen m lüm tı 
bildiriyor. 

Yarma harekih gittikçe 
inkiş fJ etmektedir. Esasen 
Alman komandanhğı hiç bir 
z mnn iıtili fil&riai benimse
memi§tir, kumandanlığın ga· 
yesi düşman ordularını İm· 
ha etmektedir, buna da şim
diye kadar muvaffak olmuş
tur. 

---o--
Bulgarlar 
1 ta yanlardan 

Gemi almadık, digorıar 
Sofya (a.a)-Buli!arİr.tııanın 

ltalyadan harp• gemileri ••· 
tın aldığı bakkıada çıkara
lan haberlerin asılınz oldu
ğunu beyena Bulgar •J•D· 
sı mezundur. 

---c;--
Lord Har ıma

nın sözleri 
Londra (a.a) - Moıkova 

konf.,ranı!lndan döoen Ame· 
rika murabb ı H rtimanı 
gazetecilere .. ıu beyanatta 
bulunmuştur: 

"Halen devam etm~lıte 
olan b11rekit hakkında h iç 
bir malümata sahip l olmadı
ğından bir ıey diy c~k vazi
yette değilim. Ruıların ce
surluğu vaferıperverliğinden 
ileri gelmektedir. Alman ta
arruzu Rus milliyetçiliğini 
le uvvetlend irruiştir. 

Rusyayı bundan evvelki 
ziyartimle son Zİ) ardim ara· 
retim arasında büyük fark
lar •ardır. 

Amerika ve lngiltf're tara· 
fınd n Ruslara verilen ıon 
sitem tayyarcleıicin kullaa
m~k hususunda Rus havacı
ları bizim ·ilcr kadar çabuk
lukla öğrenmektedirler. 

Rııs ordusuod-.ki teknik
ıiy ııler ha ik tea fen ad -
mıdırlardular. 

Biz Moskovaya bir konfe
raos heyeti of rak gitmedik 
bir iş heyeti ohnak gittik. 

Lord Biv~rbrukda Mosko· 
vada t m bir dost rnu1ıme
lesi gördük. Ruslar istediği· 
miz mulümatı derb 1 verdi
ler. Molotof ve St lio Rus 
vatanının kurt rıJması ctra
fıada çalış c ihi gi11i ş hııi· 
yettir." demiştir. 

Panama ana yasasına tama
miyle uygundur, bu hususta 
bu bük ômeıi Amerikanın ta
yıp tacimamuı meselesi 
mevıuubahı olamaz.,, 

Diğer taraft•n verilen ma
lümata göre Panama yeni 
reiıicumbru Pınıma vapur
larının si)iblandırılması bak
kıadaki k•rarnameyi imza 
edecektir. 

Belegra ta 
kanlı çarpışma 

Belegrad ( . )-Komonist
lerle yı pılaa kanlı bir çar
pı~ma neticesinde 12 komo
niat öldürülmü~tür. Yirmiıi
de tatulmaıtur. 

Serıelilı 7,S Li 
fi ..c\vlılr 4 
Sı\ YISI (\00) PA 

IVAZiYET 
·(CU" mburı·gaf)teGEemneerk•ı1i neticeleri olmak gerektir. 

lJ Bu tnkdirde diğer bir 
H. Emir Ergilet askeri ma· v:ış mavaffakıyetlerlala 
kııleıinde ezcümle diyo.r ki: berleriai beklemenin ibtlm 

Vgasma çevirme hareke- yok değildir. 
tinden ba~ka mareşal Timu- (RadgO) gaz~tesiae rl 
çenko ve mareşal Von Bock bugunk& Al 
ordu! n arasınd• daha bü- resmi tebliği, Viyazma 
yilk bir savaşın cereyan et- Briyanık ıimali b61gelerla 
tiği muba~kak gibidir. Bunu çevriJmiı olan Sovyet la 
Moskovanın verdiği haber- larının imba11na devam 
den ani yoruz. diğini bildirmektedir. C 

Dünkü AJmın tebliğlerin- henin merkezinde de 
den de anladığımıza göre, kilometre bir gedik açıl 
V gasma meydan muharebe- ve reaupta Prekop 
siyle burada mütcaddid Sov· zaptedilmiştir. Prekop 
y~t kol ordularının aarıluak zahıaın üzerinde itala••• 
imhası bir hııfta evvel baı- ıehrin zaptı millıimclir. 
lanan ve Hitler tarafından Alman resmi mahflll ..... 11'1' 

b b .1 b.. ük . h göre ma.reıal Timoçeako a er ven ~u uy ıaı • 
• vacının aocık ilk b:ı,mı ve - o~vamı 4üncii ulalfede 

y ~~~~'"'"""~'~~~"""'-""' 

-~~SBifıiii~ Almanlara Girı 
-Moakova (a.a) - :>ovyet 

haberler bürosunun bu sa· 
b.bki tebliği: 

9 ilkteşrin gf'cui kıtalara· 
m•z bütüo cephe boyunca 
düşmanla muharebelere de-

vam etmiılerdir. Bilhassa 
Briyansk ve Viyazma ile 

Melitopnlda çetin ml!harebe· 
ler olmuştur. 

1 teırinde 34 düşman tay
yaresi tahrip .edilmiştir, 

-----o------
Mütareke 
Haberleri 
V şington, 10 ( A. A ) -

G1ızetecilcrle yephğı görüş 
mcde Ruzvelt bi r g11Zetecinio 

sualine cev p vererek demiı
tir ki: 

"Rusyanın mukayesesinin 
knıldığını, belki de bir mil:
t reke kabul etrneğe mecbur 

olec k bir duruma geldiğini 
bildiren bir rapor alm dım. 

---o---
mek vesika
rı başladı 

• 
Sofya (a. ) - Bulgarista-

nın büyük şehirlerinde Bu
gü den itib ren ekm k sa
tı~ı vesika usuliJe yapıl cek
hr. Büyüklere günde 750 
gram,çocuklara da 400 ğram· 
dır. 

---o---
Giy irilen 
Çocuklar 
Zonguldek ( .a) - Modern 

bir lise y~ phrarak Maarif 
V\::kiiletine vermiş olan Meh
met Çelikel muhtaç çocuk
ların giydirilmesi için Çocuk 
Esirgeme kurumuna 40 ta
kım elbise ve kundora tüc-
c rı lbıap Borani de 40 çift 
avıkkıbı bedi7e etmitlerdir. 

Bcrlio (a.a} - Alma• 
kumandanhiının reımi iM 
liği: 

Azak denizi, Briyaaık 
Viyazma vakuılanada çe 
miş olan dilıman ka•v• 
dün daha ziyade 11kı.,._. _ _ . 

tür. 
Moon ve Özel adalan·-... , .••.. 

işgali için yapılmıı olaa m 
harebeler de ıimdi tamaı_., 
lanmış olan Hyılara 
-Devamı 4 üncli .alei/.--.r 

Kadınlar ha bahalı •• ki· 
lib şeklinde ı•pkaları ke1• 
(erken bedellerini 6clJ1ea 
erkeklerin baılarıaı da •1 
klllblu ıesirUmıktetlir. 
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O ııralarda Çinden C Dgiz 

namıaı bir kf rvan Otrar 
hikimi tarafıad 11 yollan 
kesilin ety 1 rı yeğm edil
miıti ve 450 işideo ib ret 
lauluaan keHan halin t ma· 
mile kılıçtan geçirilmi ti, bu 
müessif b-disc Sult o Meb· 

met tarafından lkışl ndı. 
Cea2iz, sultan Mebmcde bır 
elçi gönderdi, t zmio t t le· 
binde buluadu, ıult n Mch· 
met gelen elçilere bekaret 
etti; içlerinde buğra dıada 

müılüman elçinin başı kea· 
tirildi. 

Bu vaknyı b hıne ed n 
Cengiı, ıultan Mebmetle 
abdı böıup üzerine st f r ya• 
pılmaıını emrc:tti ve yine 
Sobutayı sevketti. 

Sultan Mebm din bütç •İ 
fena halde idi. Hiç bir b -
zarbğı d yoktu. Hemeu lel- , 
acelo S merkani t bkim et
tirdi. 50 kilometrelik bir•k le 
inşa ettirdi. 

Buraya sarf edilecek p ra• 
yı da balatan, gelecek sene· 
aiu vergisi alm k auretile 
temin etti. D ha irışk t bi
hm bulmadan Sobut yın ıt· 
aları yetişmişti. 

Harzemıahı Saltan Meh
met tirtir titremeğe baş
ladı. Çünkü Oengizle So· 
butay kıta/arının Buha
raya girifleri ltarbı ka
zanmalarına bir delil 

stıyıııyordu! ... 

Harzemilerin en kudr tU 
padişahl rından olan Celi
lettio o v kıtlarda h nüz 
tebta geçm mişti. Fa t bu 
tehlikeyi görüuce ordunun 
batına g çti ve b b sı ile 
birlikte relen orduyu koışı· 
ladı. 

Cengiz ordul.,ınıo b ıku· 
mandana Sobutayan y mod 
Cengizin büyü oğlu Cuci 
de vardı. 

İki ordu k rşıl ştı, şiddet
buba tutuştular, üçüocü hü· 
cumda CucİbİD umaod et
tiği kıtalar ult n Mehmedin 

çadarırın kadar ileri mişler• 
di, Cellilettln bu felaketi 
uzaktan rörüace yıldırım gi
bi kıtalara yararak b basıuıo 

imdadına yetişti ve onu mu 
hakkak bir ölümden kurt r· 
dı. 

Sobatay ve Cuci bu b rp 
ta üstün kuvvtlerin karşısın
da bulundukları için geri çe· 
kllmeğe m cbur ldılar. 
Fazla D kıtm k isteme· 
diler. Fak t aultad Mehme· 
din bu barptao sonra dilin
de daima şu ıöıler dönerdi: 

.. Ben böyle ceıur, böyle 
harp fennini bilen iaııaul r 
g&rm~dim . ., 

er -

HiKAYE 

oş 

-5-
Amm d içtik ha .•• 

Amma d içtik .. 
Beoi o edepsiz sarboı et

ti. Vak tiyle evime gt:lmi'ye· 
yim rliye.. Amma o ıçtik 
h .. 

Sonra yine be ğırdı : 
- Melin kimdi o çab? 

Söylemezsen fe olur. 
Tein r bekledikten sonr 

saıho;ıl r has ol n o ğar 
ve inatçı m nta 1 de"VAm 
ediyordu: 

- Beni Pomelin meyha
nesinde bu uuo n kadar 
tuttu .• Öteki al ş mlH da 
mı:ıbsuı öyle yapıyordu. Tek 
vime gitmiy yim dlye •. Bu 

M toren muti o kaçan 
berıfiu şerıM cürmtldür.· 

Y v ş yııVBŞ dizleri ü tün· 
de k Uundı. Boğu bir hid· 
det bütün vücudanu l"tplt· 
y r, mid1.ıindeki içkilerin 
tesiriyle bir kudurma h lini 
ah yordu. 

- M lin .. O d m kim
di? Söyle .. Yoksa eai ~ze· 
ceği .• 

Şımdi ayağo kalkmışh.Vü· 
c:udund isi k ôul d m rlarıaı 

tutuşturmu~ gibi titriyor, çıl· 
dmyordu. Bir adım attı • 
Ayağı bir iskemleye çarptı. 

Eğiler k iskemleyi aldı, iler
ledi. Yıabğa tea düf etti. 
Eliyle yokladı. Kan ının ıı· 
c k vucudaau hıss tti. 

o v kit : 
- Sen oradaydın da ce· 

v p v rmedin ha .• Diye bay· 
kırdı. 

ldm nh gemici bil~ğinio 

bütüa kuvvetiyle ı ndalyeyi 
indirdi. 

Yat kta yırtıcı bir fer-
yat fışkırdı. 

S rboş gittikçe çıldmyor, 
iskemleyi birbiri ardı ııra 
mütemadiyeıı y tağa iudir· 
me t devam ediyordu. Y · 
tab t arbk hiç bir hareket 
bissedilmiyot du. 

lı emle puç p rça ol•· 
rak eh f d ğılmışh. Fakat 

,o h Ali elinde kal n tetl bir 
y kla vurmr.kta devam edi· 

yordu. 
Soora birden bire d u rdu : 
- Kim olduğunu ıöyJiye· 

cek mi in? 
Mclina cev P. vermedi. 
Q V kıt yor fUDlukt D ba· 

rep bir h ide yere oturdu, 
uıaodı ve sızdı. 

§ 
Güa doğduğu v kit konı

şulard n biri kYP•Y• ıçık 
görerek içeri girdi. J · remi 
t btal r üıtüode borhyordu. 
Etr ft iskemle lurıkları, ya· 
tak ta korkunç bir kıın ve et 
yığını görünüyordu. 

SON -

ı ÖRNE~SIZ 
PROGR M . 

1 

c•ıı.ttw ıısı ı 

h i asçılar 
ah um odu 

--o---
Ank ra - Kızıl y cem· 

• 
iyetirıde iılenea ve efkarı 
immedc çok derin tesir bu· 
ıule getir~n zimmet ve ibti· 
liı suçuodau dolı.vı Aokara 
ğlrcez m11b emeaınne bir 

o ti idt ttdobcri maıoun ola-
r k duruşm l rl yıı pılm,akta 
ol o zıl• y c miytti eski 
me' kezi umumi v ınedarı 
C el 1 Su er, vezne kAtibi 

1 
Sami Tıpa v mahasebe 
k~tiplerioden Şemseddio Ka· 
ramıırak h •unda karar ve l 
rilaıiştir. 1 

K rara göre 45 küıu lirayı 

ibtıJii•en ve roüştt:rek en ıiıo- 1 
metit:rine g çır dılderi IB bıt 
görül n h r üç mnDuının 

on döıder ıaene müdd~tle 

• ğır h pse kooulmalaı tn11, 
vedi,t:r sene memuriy,ttrn 
mahrumiyotlerine ve Z!mmd
lerioe geçirdiklerı meb• lıie 
mukabıl C lalden 9977 lua 

30 kuruş, Samit•e • 35.5955 
lir 80 kurus. Ş"mıeddıoden 
20,704 ıira 50 .. uruş alınarak 
bu pualarıu Kızıloy cemiye· 
ta11e taımio edılmeıine karar 
veriJmiıtır. __ .. __ 
Ke dir 

ahsulü 
Kastı1moou (a.a) - Yeni 

kendir m• hıulü ıabş11 çıka· 
ralmıştır. Fiatler 70 100 ku· 
ruş arasındadır. Bu yıhn 
umumi Lendir rekolbsi, ge 
çen yıl istihsal edilen iki 
milyon kiloya mukabil, 6 
milyoa kilodur. 

--o--
Mahkum 

· dınlar 
lıtanbul - Kadın mıı h· 

Lôınl11ran B lnrl.öy, NuHli, 
Ert ğli, M latya bd fa brika· 

laranda ç lışhralmaları için 
yapıl n tedkıkler ilerleml' k
tedir. 

m is Kızıl 
aTürk·vesi 
--o--

Bcrlio ( a.a) - "Berıiner . 

~. 
.. ~·.-·-~:: 
)'::"~ .. 

~- ~ ~ Böreea Çaytung., Türkiye 
muh birinin bir mektubunu 
neşrdmiştir. Bu m ktupte 
Ke n•list Türkiyeoio, O.smanh 
Tü kiyesinde tam mao baş· 
ka bir ruh teııdığını, J tan· 
bul ve A ok r d iaıarıın 

ıa • kt y şadığ'ını hı etme
diğıoi, bil kıs Avrupanın bir 

lo.~ '" '~Sı· 
Ze g n~ göolil ~b 
o 'Uncaya kıl" •i, 

!:d Si, 
dar, zügürdw t~; 

öşe"'iode y şadığıo l HDney• 
ledığıoi yaz rak Atatürk 
Tü kıyeıioio devlet ş~klinin 
iıtiklil fıkri, topr k biitün· 
Jüğü ve s•a~yi sahasında 
kl·ndine yeterlik olduiuou, 
1922 dr. biten İ•tİ ·ıe1 saHŞt 
netJeı>ıhıde lataubulun da 
kurt•rııdıgını, bu şehrin elde: 
tutulmaıı, Tü'k oizam ve 
Türk deş aiyuctinio temd 
taşı olduğu u aydederck 
şöyle drme tt:dh: 

canı çıkar! .. "'.,, s,b 
S eyirci - Kuagoı bil 

arzu ed rsea bugüD dt fi 

"Bunuo ıçiudir ki, Ameri· 
kan gaz telerın ien "St , n 

lstau bul f r briu io bCynelmi· 
ld eşt1tioıeıioi yazıoca ve 
Amerika eski ca~ i genel kur 
may reisi Steı Iİu de ıimdi 
vaziyet d1:ğı tiği içio Boğaz 
laun İniıhzt~rio bücumiyle 
zaptedilt:ceğinı aöylcyince 
Türk efkarı umumiyeaini 
temsilen m.tba t, de bal ıa 
kat'i c~vabı vermiıtir: 

- Dü yada tek 1 ürk ka 
h uca htanbul da Türk kala· 
baktır. lstaıı bul ve bojıazlar 
müdef•• edil~cektir. Bu her 
şeyi o ü tünde Türk ruhunu 
höatermrktedir. 

Aııkar1nıo hükumet mer
kezi olması, latanbulua ıeri 
alınu.aaıoı temin etmiştir. 

Türkler, Anadoluya ebem· 
yet ve kıymet atfc:tmekte· 
dirler Çüokü Bizanı impa· 
ratorluğu da A nadoluyu kay· 
bettikten ıoora yıkılmıştı. 
Kem:ıut Türkiye, Acem 

ve Arep huaını tamamen 
kaldırmış, Avrupa medeni
yet ve haraı ,. ı alarak yepyeni 
bir mcderdyl!t teaiı etmiştir. 
Zira Gökalp, geçen a!ırda 

dünya politikasıod•'deli-· 
h~rp ahvalinden bah•' ,,..-

Kı.ragöı - D hı& do ef' 

k hvele • de, aokaklard•~,, 
lerde b .. r ao görüşiiıeO 1ı1•' 
l!i,..leri birazda biz kll''' 6111 
hm, d"m~k iatiyo • 00

' 

mı? ~·'' s .,yirci - Evt't; b" ,,,? 
va:ıiy· ti . i n•ııl buluY0

' ,wı' 
K..r göı - Bu tı•'", 1~ 

ııtık .hval kaıf ııodıııı d•'~ 
boıdUğUID birt"Y f•' (P,r 
o dı.l ıÜZU 'l• olmadıkç•ı ~·1'' 
bur kalmadıkç• bU 1,.,ıf~ metın, bu k•D tu ,.bfr 
b. riciode kalma ı. tar· 0,,,. 

öyle ıösterivor ki ·~ ., l\ 
bunun oyuDcağı altı'' ~ı,t ~ 

1C• UI 
dal hğıoda buluurJJ•Y 

1 
r 

kendile~ioi körk ı;re;,a~ll' 
fcliketlı uçurum• • , t 
miyeceklerdir. Ba bıJ~/ ~'A 
diye kadar ahoall ~ 
den sonra... , '4,r .._\ 

S . . N dibi 'L 
eyucı - e e \"ı 

lerdeo ıoora? ~ ~~ 
ııo' ·-..ı ı ~ 

Kar• ıöz - Şu ııo_.., r· 
boğ•zlaımada keodi ,,,,d~ '"" 
ve kudretiae gü•e0 r1"'-
ıunun buuun g6od~ı1''~ 
yardımlara bel b•i ,tıl 

1 Jll ., •" meydana atılan •' fd • 
de mnıldaaacaklar• 
ıözümüz vardır: ,e1f 

Z 
• • .. 16 olO ,,11 

engunn gon 
1 

'1 , 
kadar zügürdila c•

0 dl ~' 
k·ıı•t'" ;.,( ı. 

Seyirci - H• 1 
•',,. 'I ı 

ru ıöyllyoraun, b&yh> el"~ ~-

ıs met Paşa Bulvarında 
1 Ç a A·ıe 

(Kızıl elmad n) babıetmittir. 
Kıııl elma, bugü belki bir 
ıüyadır, fak t .h kikat ol -
c tar. Ve kızıl elma, bir 
şehir ve mevki değildir. O, 

larda Türkleria. b~erl• ~ ~ 
miıilini bütün oııllet pta''lt• 
fudi bi .. er le•h• 1' ot'~ 

,tır 
baıtarınıo ucuna • .ı~ ~ • ffl'., 
drı ha ınübim bede~!e~' 611 

daf ttmiştir. ôtelı• e " \~ 
şeylerdir. 611' 'l a e 

K nuni Fethi idare inde 
Cüobüt Ali, Kem D Rafet 
ve kıymetli banrndrlerımiz
deo Bayan S.b,. bat, Güzi· 
de ve Hii niy"dcn mürekkl'p 
HZ ve okuyucu o'atkarlar 
bu n ıib ve temiz Aile bah
çe1iude ıcıayı ı h .-oge baş 
lamı 1 rJır. 

Kabvt-, ç.-y oo kuruş, bi· 
ra da otuıbeş kuruştur. 12-7 

y • Hugü ı : 
1 Tü tsçe : 

Turk milıefl ıin lbiodedir. 
Ziya Gök ipin bu sözleri, 

yeai Türluye ala bir h kikat 
olmuştur. Orta Aıyadaki 
büyük varh2'ını düıüoea 
Tfirk ytpyclll bir varlık ya• 
r th, medeoiyc:t kurdu, eski 
düşüıı celer den tamaaıeo sıy 
rıldı ve Avrtp•l•fh. 

Bu oun içindir ki, Kemalist 
Tür ıye lst nbulda kalmakla 

ikt ıf tm.,miş, gözlerini Av-
rupay dıkmiştir. 19 UDCU 

Gazete, yaıısıP• 1 

vam etmektedir: b~~ 
Hal&iki Avrup,•,,bl1.tıf.'f ~. 

derin ve nı übim. b•' 9o "I jl' ~ 
tik g~ cirmektedlf• so'"t', 
tiklik Fraaısa • 0 ı''ı,~, • 
kıliplarandau dab

9 ı.t' ,,,, ' 
Türkiye dimdik .·f~,o~ ,ti' 
maktadır ve ye~ı 

1 
~i~~~l1'' 

ne tekil alıc•~~ f8' ;'' 
tt h ik ttmekte~1~; f.t'd 

at tak şarkı o degı ',,d•'' ~,J , 

ayrılmaz bir P11~ıı~ ' 

ı p HALlDE S"IT ı 
: TAR ,fıNDAN • • 

11 d t ı z•m"'t hareketi ol
uıu~ı u 1908 dP. gın p ılık 

hır•Ckt'b g• ı ç Tür !erden 
başltmıştn, Mılli Ş f loönü, 
bu muell'ler hak ıoda bir \ 
def demıotır ki: 1 

a: mmnımıııııımıııııımınıuı ,..,,t' 
Cııt \'e Zubıcı"' 1 \ 

Müt• b• 11~'tı J '~ 

-Kurtalaı aavaıı ız, itiz• } 

DOK T e,P ~ 

Salih S0~~· 19 
' 

lkmci Bo1l•' SO· 

ı utlar a asın a d f• Türkçe : 
Sözıü ı 

: eml ket Jurnali ı 
ı l 1.15 - 1.00 - 4 30 - 8.00 de .. ı 



Buaon Almanca uarın ınunızce, .• 
Fiilleri as ifi 

l~ ~ Haben-Malik olm k •.. 
•1t ll•l>e-beade Yar, er, aie es bat-onda var 
Sı, la •be11-bizde Yar, -bizde var. a •bea-Oalarda var •. 

ltb Saeen •. -.Söylemek 
•ı, ••re-aayUyoram, Er, ıie ı gt-aöyfiyor. 
Si, 1'fen-a6yliyoraı, Sie saır n-ıöyllyorsuoaı 
il· "rea-ıiyliyoriar 

tı '"ller • .... . 
~ IClar 'L • 
~t~te ' b •••t aıcbt-0 yHmıyor 

1 t er aicbt?-o ya:ı.ınıyoı mu? 

St~t,· Ezberıeneeek kellmeıar 
~'tb •btb-yaamalr, beginnea baılamak. 
~'•r ec-yapm•lr, ıteben-ayakta durmak. 
~'it e'-•orma lr, sual rtmelr, korı jugieren-tasrif etmek 
~lt ''-röıtermek, rofeo-ç11g" ırmak 

•• 1 ,,._ • ? 
"'•" rıca etmek, WH\o -ne v.ldt ? 11 t._~ ''-aireamek, We?-kim? her kim ki 

,, I~'~ ';--n1etbetmelr, koabe-Çocuk. 

? ~ '•Q-baya.,, Sitzen-oturmak. 
o ,, ı•t 

1
, b,, F 1 ıe., 2-Sie ıh bea nicht. 3-Der knabe achreibt 

I~ 'tt '•il aitıt 5-war ı .. ben 6 -Sie loht 
~ l(Q~ lıon jorierea •İe. 8-Rufca ıie? 9-Beginnt es 

l - o:ıt der Vatu? 11 -L .. rnt der ıcbüler. 
~ llt f 
~' - '•Drt 13-wcr lıommt 14-wo teben wir. 
"'St,'' le Dt eı? 14-•u Hgt der Herr 

te l>eıin.,en Dicht 16-0 .. ı lıind lrrnt nicht ,, f 
~i t11 t 18-•ao lerDen •ir? 19-was ıage11 Sie? 

' •cbreibt ••? 

~-nama da 
ibtiıaı 

·~ ............. _ -
~ ~-- (a.•) - Reiı Ari· 

,r ~~:''da bı~ıoda bulua
\'ı~ ~6111et dün kao ak· 
\_~t~ Y•pılan bir ihtiil 
, h't· ' lltticeıinde devril· 

; ~1-t 
; ~ '1 ll•rın Ye •dliye 
,'il ''u · Laruardia yeoi 
ıl ~ la baııaa g~çmiıler• 

•'' i'''il .. t,ı,1 dıtıae röre Pana· 
~ 1( ~riaı Sala 1abahı 
,, 01ombiyada Bare· 

\' b~~Çanıtar. ve timdi 
•tı~ •uımaktadır. 

~~İtli' .Birle tik devletle• 
-- i 1

11e taraftar oldu· 
~, .. tdile11 L•gaardia bu-
' ;rra, Jükeek mccliıi 

elbi11 etmiıtir. 

~r h ""'--
., f.~ 
jl ~i!Ş haddi 

'lıa V dciJeti, talimat
\ t tcıbit et~iii yaıta 
)tt •ltıbe abadıktaa 
~ ~G lcaldıiı takdirde 

~.~tlll olaa ve diier 

.a, ;~ bat anan tale· 
'1ı 11

• •e orta okul
~lrıtlarıaı ilgililere 

t, 

Dokumacılara 
boyacılık 
öğretıliyor 
Deoızıi, (11.a.) - VıJiyeti· 

miz d biıiade dokuoımcılar• 
feoui boyacıl&k öğntmek 
üzere l abaad Veb idi tara· 
fınd•n göod~rilen ustanın 
açtığı kura büyülı bir rağ· 
bet kuaomııhr. Hu karatan 
ıoara diier kazalarda ve 
kooperatif bulunan yerl~rde 
de boyacılık ka r ıl rı •çıla-
c• khr. 

z 

Merkez 
Lokantası 

8ir1oci kordonda Rıhtım 
hanı altın ıla yaz mevıimi 
doJayııiyle kapamış olduğa 
muz tmf'rkaz lok nt ve bi· 
rahaoe•i) oi geçen Cuma 
gtiı:ıüad~u itıbareq yeni ter 
tib.t ve teıyioat ile açtığı 
mızı muhterem müıterıleri· 

mize bildirirız. 
ıçecek ve yiyecek mad-

delerdeki temizli'1 ve ucuz
lu gdeoleıi ıon dfi;rece 
memnun edecektir. 

11-12 

Or. ık 
ımh Memleket ha taneaı 

R oaUuın m6teba11ıaı 
Rontken n Elelır:trUs teda•t• 
v«.ınlar. lh:lncl 8nle' Soka• 

\ot 111: ~,... "f ' 

N 
~' 

;I ~~ tramvay ve elektrik 
~~\li~· anonim şirketinden: 

~ ~'t.~laı ihtiyacı butuadoğu, plin tabt:tmeğe mahıuı, 
~ ~,, 1 ••tan ahnac ğıadaa, ellerinde buluoupta bua

~ı,' talip olanların tif eh en vaya tahriren fiyat tek-
11111•1111 uı. eluaar. 7-J J 

ı 

h z 
29 Tc rioievvel 18 inci 

Cümburiyet b yr mının bü·· 
tan yurtt fevk iade m r -
imle kutl cm sı mukarr r· 

dir, 
Şimdiden bir h ylı il rle· 

miş ol r.ı b zır'ıkl r . va tin· 
den evyel~bi irilmiş ;:oJac k
tır.~ 

ızmirde i b yr m için ·par 
ticin b zırladığı umumi ta· 
ıimat d ireıinde- busu i bir 
proğr m h zırl nmıştır. 

lzmirdeki mer sime g lia
ce 29Teırinievvel güoü saat 
l lde cümburiyet meyd nın• 
da kahraman ordumuz büyiik 
bir geçit resmi yap c khr. 

G eceleyin ebrimiz fevka
lide surette tenvir edilecek, 
f eoer al yları tertip cdilect k 
ve cümburlyct balo!U veri· 
lecektir.g 

Bııyram müc nebetile bü
tün okull r üç güo t til olu. 
n caktır. Yine bu mün se.• 
bdlc o ull rd miiı mere 
teı tip edıl ceh:, · H 1 evinde 
de müzik g celeri b zır l 

nacaktır. Buı uo için li h 
komiteler fa liyete geçmiş· 
miştir. 

* ·~ Ankarad yepıl c k cüm~ 
buriyet bey ı rner Ptmıne 
lımirdt!D 75 izcinin i~tiraki 
te-sb ıt olunr.,uştur 

r YDALl tilLGtLER 

Ce izli lsk i 
100 gr m ince toı. -ş;"k;;: 

100 gr m iyi cıos un, iki ya• 
murta, bir çorrb şığı rhum 

yahut kont k, v nily bir Çtiy 

fioCllDI dö~ülmüş ynbot ma-

kineden gecmit ccviE b zırla· 
malı. 

Yumutta ile tos ıelceri beş 
dakika talltı vurup köpürt· 
mı·li, sonra ıbum ile unu 

ilave ederek dah btş daki· 
ka vurdukt n sonra vanUiyı, 
ce•lzi il ve ctm'"'H, k rışhr· 

dıktau sonra y ğl omış bir 
tep iye yuv rl k ş kilde dız• 
meli ve her bi üiain üzeri
ne y rım iç c vizi y pışhr· 

dıktao nonr kızgın fırında 
pı§umeii. 

-- -' 
PASLAN ılŞ NİKEL 

EŞY 
Pasl omıö nık 1 tşyeyı le· 

mizlemek için le' eli yerlerini 
bolca vazelio ü ere 48 s t 

öylec bır lnldıl t n sonr 
amonyağa b tıı ılmış bir b zle 
silmeli. Bolsu ile yı ~ dıktan 
sonra temiz bezle kutul m la. 

- --
KAFURULU ISPiRTO 

\ 

Atiye Bedi: Küfurulu i pir· 
to yapma için 90 dereceli 
250 iram i pirto içeri ine 5 
srrem klfanı konulur. 

• 1 

T labltul - S bzc: balind 
korp t i filakı yüzünden vu· 
kuhul ~ k za tah ik bn 
bugü adliyece ve bele 
diyece dev m edılmiş, h •dise 
yerinde eşif y pı!mışbr. 

T hkik t "göre karpit İn· 
fili ı, şöyle olmuştur: 

Rüstem ve orl ğı Merıin· 
d n mübi mikt rd yeşil 

Jimoo getirtmiş ve bu lorı 

bit g ccde saratbp iyi fi tla 
satm k için limon sandık· 
l rının bulunduğu dükkôn 
·bir teneke k rpit koy r k 
&zerine ıu dö müşlerdir. İn
tiş r e eo g z birdenbire 
irfıl~k etmiş, düldd\r\d 
10,000 ve h ide 20,000 lira 
bir z rar sebebiyet vermiş· 
tir. H lio, bütüu ~ ml rı 

hırılmışbr. Dükkt.:nın tav nı 

d linmiış olmas ydı, 1 k 
d rlur Halden e er k lmıy8· 
C!5ğıo ı 5Öylemektedirl r. 

c p a -
Jya den 

şir ti t r fı d n ş ef laıek· 
te iken son zam olar f •· 
liyı tioi t •il de-o Ilıca P · 
lamutluk deı iryolu o hü· 

üm tçe sah Inıma11 ü~e-

rır:e bu hıa.ttın ışletalm si 
Devlet dt ruiryoll n d re~i

ne t vdi edilmi .tir. Edremit 
"e civarının bugüokü mü 
k le ihtiy çl run temin için 
öoümuxdc ı Cumhoriytt b y· 
r mı odan itib 1: n flıc - Pa
l mutluk d miryolunun Dev· 
lt t dem·ryoll ra idare ince 
işletilme ine başlan cağı h -
ber bomır.tır. 

8 

lat nbul - ihtikar! mü· 

1174 eşi vatan 
v 

aşı ımıza 

al ndı 
Ank r - Yaba acı mem

le etlerden türlü ıekilde 
yurdumuz• gelmiş olan 1174 
hişi vatandoşlığımı%a alın
ması lcı vekilleri HeyetİD• 
ce abul olunmuştur. 

--o--
abe 
arı 

bt o.bol - Fiat ~ütaka· 
be Bürosu, ke.udi memarla
ıımo piy sanın muhtelif faa· 
lıy ti ünriude ibtiaaı yap· 
m larnn temin makıadile 

yeni bir ç hşma plinı bızır· 
1 mıı ve t tbikiae aeçmlı 
bulunmakt dır. Fiat Mira• 
kebe Bürnsu, elindeki me• 
morların her biri onar ı&allk 
bir devre z rfında maay1e• 
bir iş üzerinde çahıtırmak· 
t dar. Ba dev• e tamamlaa• 
dı t n sonr memurlar ~llf• 
m e balarını kendi aralarıa• 
değ ştir cekler ve bu ıaret
le bütün s bal rda ihtlHa 
p yd edeceUcrdir. A,.i 
z m nd Büro bazı itlerini 
de bt p ayni memurlara lla
val etmek uretile işierİ• 

ol y bir ş kilde tekemmll 
t i e ç bşm ktadar. --o--

gönde
iliyor 

Loudr ( a) - Amerika 
kızılhtç reiıinin beyanatına 
göre şimdi lngilterede bulu· 
n n 800 ton iliç acele Ru
y y g;>nderilecektir. Bunaa 

rka ıod n 250 bin dolu 
kıymetiod ikinci bir illç 
p rtiıi daha gönderilecektir. 

---o----
k taşımak 

Kemer L le soka~ncla 
M hmct oğlu Muıanın üze
rinde bir bıçak bulanarak 
lırımışhr. 

c dele dev m etme tedf r. § K çeciler 1 metpaıa blll· 
verınd Hüs yin oğlu Alt
d ü ga.ff rıo üzerinde bir 
bıç k bulunar k alanmıtbr. 

Düo mahkem kar riyle ye· 
oid c sekiz ıhtik r m ınuou 
tevlnf dilmiştir. 

• YAR l N 'ENİ SİNEMA 
Mevsimin 2 inci 
Tür çe Harikaıı 
Filmini gö terecetir. 

R~i: Ernst 
Lubiath ı 

:oynıya :Gret rbo Ayrıc : ~ tbu t U.M Memleket jurnalal 
HER GÜN iL MATıNEDE UCUZ FİAT t 

r:l 3 5 7 9dn Cuın rtesi • s l 11 de baılar ı 

r s Telefon 
36-46 

ı 
ı 

Bu hafta 2 büyük proğr m birden o~ DO Datbiaia yerini: 
küçük inem yıldıu G L O R 1 A J E AN 'ID ı 

ilk temsil ettiği Mu ilci Spor Ne 'e Filmi ı 
hıgılizce sözlü Pola ı 
N grinin yarattığı ı 

Alm ac özlü llivetea: ı 
V Modern pehlivanlık 

M tinel r: M • Bovari:2 5 815 - A.lıonc 3.30· 6.30 ·9.45 ı 
ıcum rte i· P ıar gü l ri 12.30 da A. konca ile ba~lar : . . ----



J 

Şeh · r Haberle • 
ı--

1000 L0 .:Dokuma bez· 
berrü ediyor l lerı fiatleri 

---o--
Knşıyaka Alayb ey puti 

ocafı deliletile Cümburiyet 
Ye ıeker bayramları münase 
betile yüz kü,ur çocuk ve
dal kadına yapıl~cak giydir· 
me yardımına ikbal ms&"aza· 
m sahibi Bay Hüsoü bin lira 
tebeııu etmek ıuretilc işti
rak ettiği öğıenilmiştir. 

DullHın, öksöılerin ve 
ıariplerin bayram gfinünde 
mahzun gönüllerini sevindir· 
mek maksadile y pı l n bu 
emri hayra b y Hüuüı:ı ün 
aareti iıtiraki t şckkür ve 
takdire ıayandır. 

---o---
Bıledige reisimiz döndO 

latan balda bulunan bele· 
diye reiıimiz doktor Belıçet 
Uz dün akıam relmiı ve 
Yaparda iıtikbal edilmiıtlr. 

Ticaret Vekili
miz diyor ki: 
Baıtaralı 1 inci &ahifeJe 

-o•--
met idhalib trşvik için ıon 
••maalarda tüccara bir çok 
kolaylıklar gösb~riyor. Akre
ditif itleri tücc1&r1 memnun 
edecek tarzda iılemektedir. 

ldlıalit biriikleri ibtikiı 
me•zuanda bikfımetia yar
dımcıaı olacaktır. 

ldhalitçı tüccarlarımız, hl
l:aalit mallarının yüzde mu
ayyen bir kısmını Anadolu· 
elan mal almak üzere gelip 
l»aradaa ekıeriya eli boş dö
Den tüccar ve 11hcıiarıo ih· 
tiyacıaı karıılamak üzer bir
likler umumi katibinin riya
at.tindeki bir komitecin em
riae tahıia etmeği muvdık 
ıörm&ıtür. 

iHRAÇ MADDELERi: 
ihraç maddelerimizio harp 

ikbsadiyatında rolü ve mev
kii itibariyle müşterisi çok
taf. Memelketin ibtıyacıoı da 

~azarı itibua alarek bu it· 
le.-i emaiyetli bir ıurette yii
rlltmek esası üzerinde du
rulmuıtur. ihraç maddele· 
rimiıi fiat bakımından sıkı 
miirakabe ıalhada bulundur
ma~tayız.,, 

YENi ANLAŞMA: 
Yeni anlaşma evvelki gün 

Aakarada imzalaomııtır. Bu 
muahede ile iki memleketin 
ticari münaıebctlerlnde mil
l:alm inkiıaflar husule gele
cektir. Mukavelenin bir bu
aaıiyeti de, aerbest piyasaya 
alaı-veriı için mühim bir 
miktar ayırmış olmasıdır. Pı· 
yasaya bu suretle geniş bir 
mlbadele imkicı v rilmiı· 
tir.,. 

Milli 

iktisat vekileth:.den gelen 
bir emirde dokuma bıgih· 
!ara m mullerinin ataadardiae 
edilmesi ve fiatleriain teıbiti 
bildirilmiştir. 

Bu hususta milltalsa ikti· 
sat müdürJüğü de B. Kema
lin iıtirakiyle yapılan bit 
topl otide dokumacılar da 
hazır bulunmuıtur. 

El tezgahı mamulltı bez
lerin enıfı ve fiati teabit 
edilince ili o edil.:ce tir. Bu 
suretle hem bu dokumaları 
bazarhyanlar ve hem de müı· 
bhli ler korunmuş olacaktır. 

İPLiK TEVZIATl 
iplik tevziatı İfİDİb S&mer· 

bank yerli mallar puan va
ıbasi7le yapıJmaııoa baılan• 

mııtar. SimerbaDk amam m&
düı l&ğa tarafından aöaderi
len koDteDja• dıhilinde el 
dokuma ttııihı, çorap ve 
faDile makineJeri sahiplerine 
tevziat aylık ihtiyaç 6zerin· 
den v•pılmaktadır. 

Gelecek ay tevziabnın da
ha fazia olmaıına çalııılacak 
ve bu bunıta icıp oden 
makamlar nezdinde teıeb· 
büıte bulunalıcaktar. -
Tabanca 
Taşımak 

Kemer Buca yolu üzerin· 
de Halil ojlu Oımanıa iize· 
rinde bir tabanca bulanarak 
alınmıştır. 

----o--
Esrar 
Bulundurmak 

Kemer Buca yolu üzerin
de Halil oğlu aabıkah Os-

maaıu üze inde bir gram 60 
santigram esrar bulunarak 
alıomıt ve hakkında muame· 
le yapılmııtar. 

Bir kızla bir. 
kadına 
tecavüz 

lltanbul - Noyotoi biı a
battesi sahibinin kızı ile ko
miıyoocu Yaaioin kar111 30 
yaşında Janet, evvelki gece 
ıioemadan çıkıp evlerine gi
derken ağır bir taarıuza 

maruı: kalmışlardır. 

Meçhul iki ıabıs, H rbiye 
caddesinde bu kız ve kadı 
nı bir otornobile ahp i.dir· 
nekapıdaki mezarlığa gö
türmüı ve ıoförle lberaber 
ber ikisinin ırzına teca~üz

deu ıocra mücevherlerioi 
almış ve kaybolmuıtardır. 

Va '• feilleri aranwaktadır. 

bilet•erinızi 

[111.ibl silllJ 

O·· T 
Is anb lda 
Tut lan 
Muhtekırler •• 

lıtanbul, 9 - Şehremininde 
ve Bey zıtta iki karap, yük
ıek fu.tl et atarak ihtikar 
yaptıklarından tutulmuı, ad· 
liyeye verilmişlerdir. 

Mubakemel~ri neticesinde 
30 lira p ar ceH11na ve dük
kini rıoı ocnr gün kıapatıl

masınv bükmolvnınuştur. 

-o---
Manisadaki fa
kirleı e yardım 

- ··---
Ma11İl8, (•.a.) - Her yıl 

buıad. ki fakir hemferilerine 
maa.ifatura • fYHI tevzi •deo 
lzmir maoıfatura tüccarların
daa Turgutlulu Nuri S~rin 
bu yıl da fakir lu e dajıtıl
mak üzere M nisaya otuz 
ton buğd•y göadermtıtir. 

---o·---

Maarif 
ıstanbula 

Vekili 
gidigor 

---o---
Ankara - Maarif Vekili 

Hasan Ali y ucel bu gece 
lstanbula hareket etti. Bir 
kaç gün kalarak okul kitap
ları ve dığer Kültür itlerile 
meşgal olacaktır. 

--o--
ahraman 

Orduya kış 
' 1ş hediyesi ---Ankara - Yardım sever

ler ce iye ti k .. bramaD ordu· 
muza kışlık çamaşır h .. diye 
dmek 6zcıe tedbirler atma· 
ğa batlamıthr. Bu m~yanda 
Ankara uıfzıa11a •telyeluio 
de ordu için ç • m•tırlar di 
kil" ğc baıl• mııtır. 

--.. --
Askerlerin ka-

Londta, (a.a.) -' il 
taarruzu dündeD~ _,il 
va iıtikametiade lı 

'dar bir ilerleme 
1 

miıtir. Muhtelif ki 
dan gelen haberi,,. 
Macar, Fin. lt.Jya• ~ 
vak kıtalarınıD AlıO ... 
tihak etmeleri ııe•~ -
man orduıu Briy••' "' 
yaxma çevreleriad• 

1 

tüulüğ6oü elde ed• 
Kraınaya flot• 

ne göre, Ruı ceP ı-'' 
Alman kuvvetleri C 

ı üıoeoden ibarettit il 
Orelia kayabı tl'4 

~hemmiyetli ıaD•11 bli•' 
ıe• i içi o ciddi bir t~ b' 
A.imaolerın luılı&aÇ .,t-' 
yalnız Raı merk" il' 

" 

. • d .ııril, 
rna ıayettaı "• oı• 
ıiıudeki Rus ord"' ,1 
. " . h ~t-vırme ve ım • 

s"dıaı gütmekted.i':d" 
DBımanın bD • 111 

mİf olan marcpl .,,,., 

Askerİ vaziyet zanç vergi~eri 
1 Ankara - Aıkue gıdea-

ko, ba pliDları als• • 
ratmıtk ve bir ~lıO~ 
hareketine maDI 0 

re kıtalarını geri 

-Baıtarafı linci aalailede- lerin kazaaç verrisi hakkın· 
daMaliye Vck.leti taıkilitın• 
göudcrilen bir emirde deni
liyor ki: 

tedir. 
Londra askeri 

duıunua imhuiyle harp kat'i 
safhaya giımit ve Sovyet 
C•pbeai tamaDJiyle çökmilş· 
tı ... 

Sark cephesi durumuaun 
inkişafları hakkında kat'ı 

tahminler yapmak için bir 
kaç gün dah beklemek 11-
zımdu. Moıkova bölgesinde 
kar farboalarının baıladığı 
bildirilmektedir. 

(Tasviri El kir) C:~~~ 
Geceral Ali İbsao Sabiı 
yazdığı askeri makalesinde 
diyor ki: 

Şimdi maç heyecanlı saf
hasına girmiıtir. Leninrrad 
Odesa etrafındaki muhasara 
muharebeleri karılmıı!la 1941 
Borodinyo meydan muhare· 
besi başlamıt demekiir. 
Moıkova iştikametınde an· 

cak çenber dışında kalmıı 
zayıf Sovyet lutaları tarafın
dan bir müdafaa ya pılmağa 

çahıılaukbr. 
Moıkovanm 130 kilometre 

gubında Borodioo sırtla11n

da bir müdafaa mevziinin 
hazırlaudığ evvelce haber 
ahnmışh. Burada ne derece 
mukavemet edileceği bilıne
mez. 

Eğer bu imha muharebe
leri Almanlenn lebioe biterse 
Moskovaya girmek tc artık 
bir gün mu~lesi olur. 

1812 de ,Napolyoo de Bo 
rodiyo muharebesini kazan· 
diktan iki güo sonra Mos 
kovaya gırmışti. 

- "Silih altına çığırılıp 
giden va balen ıilih altıada 
bu\ananl.rın ficaret meılek-

1 
lerinı ifa etmelerine imkin 

olmıd ğıodan, bualarır. tica· 

l. ret t'e sınai ve meelek hal-

leri muattal bir halde bırak· 

malan it!barite kendilerinden 
kazanç vergısi aranılmuına 

imkin yoktur. 

Bunlar, ticarethane veya 
meılek evlerid kap.lldıkları 
tarihten itibaren vergi ile 
mükellef aayllmıyacaklardır. 

--m11--
iman 

Harekatı 
Moskova(a.a)- Kra1ta lz

vezda gazetesi " Almanların 
batıdaki en mühim kuvvet
lerinin öoüne geçildiaiai,do
ğuda Alman ileri hareketi 
devam ediyor fakat kendi 
ölüleri üstüade,, diyor. 

Şild 
Üsabakası 

Yarın saat 16 da Aleancak 
ıtadyomunda Altay ve Altıa
ordu birinci takımln araıında 
ı ıld finali yapılacadır. 

Bu milıabakadaıt evvel iki 

sıöre, Timoçeak0~ 'l l' 
bozulmaktan 111• ~'--' •' 
ve ric'ate raicn•• 
ca harbe de••lll '; 

Loadra, (a.a.) ~ 
taarruzaada d&•d d• 'I 
kova iıtikametl• 
kadar bir ilerlelll' 

mittir. ,_,,,;' 

Alm~~ 
- Battarafı 1 ııcl 

fi 
12531 eeir, t61 t:~ 
teaddit tanklar ' 1, 

Ayrıca 2685 111' 
mııtır. il 

Orelia kaybı i 
ehemmiyetli ı•~•f .. ~ 
lerini ciddi bi' 
maruz bırakaıltU'' 

Alman kıık•ç t · ..ı 
yalnız Puı hilk6~~ -r. 
zine vaımaiı del o•• 
manda Ruı ordO' ~ 

tdl' 
mek Ye imha •dil· 
ni de gütmekte i~ 
Düımaaıo bO P'f' 

miı olan Maret•
1 

ti 
k•-· bu p\iaları • ı• 

mak ve Aloı•11~'' ı-'~ 
o• o 

hareketine oı• . "~ 
d' ••• 

re kıtalarını • 
dir. 

kulüt>ü. tekaüt talumları sa· 1 
•t <'D dörtle kaııılaşıçaklar· 

dır. ~------:: 

( Saadet ) Kl•••lnde clmız.. Çorakkapı Polla 
H~H.. T elaıi• OltılDER l!ll 


