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lıAn mllndereeahndan mesulivet kahuJ edilmez. ... 'ümhuriyeti11 ve Cümlı.uriyet eaeTleTinin bekçisi aabalılan çıkar slyaıi gazetedir YENİ ASIR MafbHsınd• bmsılıınııtır .. 

Cenup cephesinde Alman motörlü 
.....__ ııskeTleri ileTliyorlar 

iki ordu kumandanı 
ve 103 bin esır, bir 
cok malzeme alındı • 

GANiMETLER: 311 TANK. 
838 TOP. 5250 KAM· 

YOM VE SA~RE 
---0--

o 

göre { ı Sovyetlt"re 
------------·> 

• iman 
yatları eri
yip gidiyor 

Rus tayyareleri "Ber
lin,, e büyük çapta 

bombalar attılar 

ESTONYADf VE DÖRT tSTt· 
KAMETTE MUHAREBE· 

LER OLUYOR Rusya 
Har hının 
Muammalı 
Mahiyeti 

Berlin, 9 (A.A) - Alman baş ku
mandanlığının tebliği: Son fevkalade 
tebliğlerle bildirilen Ukraynadaki yeni 
hareki.tın neticeleri şu ilk büyük mu
vaffakıyetlerle tahakkuk etmiş bulun
n:aktadır. Feld mareşal Ronştet'ten alı
nan malGmata göre general Von Lörün 
hava filosunun yardımiyle 6 ıncı Sov
yet ordulariy]e 18 inci Sovyet ordusu
nun bazı ltı.s1mlan yani tahminen 25 pi
~ıade. dağ ve tank tümeni imha edilmiş
tir. içlerinde 6 ıncı ve 12 inci ordu ha• 
~.:mandanlan da dahil olduğu ha ldr 
103 bin esir alınmıştır. 317 tank, 838 

Ukraynada vaziyeti ve Alman - Macar ordularının taarnız istikametlerini gösterir bir lı.arita (Siyah oklar Alman, 

Moakova, 9 (AA) - Sovyet tebli
ği: 18 ağusto• günü kıtalanmız Keka
l:oln Smolcnolr. Korosten ve Biyel Çerkof 
mında düşmanla harp elmişlerdir. 
istıkametlerinde ve Estonya cephesi k,.. 

• içi beyaz ok Macar t4a7'T'UZ istikametlerini göstennektedir) 
~-o"".r~cc::cr:ccc~:2::::c::ccccc~::cc:c:.ccc::::c:cco:=c:=:co::::c=::cc:c'ccc:cc:c::::::::ccr 

Xovget mukaçemeti zar- Iag~lizlere göre ~ir lnqiliz müste,arı mü- Hava kuvvetlerimiz düşman motör .. 
le cüzütamlanna. piyadesine ve tayya
re meydanlannda tayyarelere darbeler 
indirmişlerdir. 

ŞEVKET BİLGİN 

nedildiğinden kuvvetli u· ·- h f d him beganatta bulundu 
S 1 k c a ta a 1 •1• 1 A mo ens mey- ' , • n~ı ız er vru-

RUSLAR BERLINı 
BOMBALADILAR 

d~Usya ~arbinin esragengiz mahiyeti 
<ııatrn edıyor. İddialar ve mukabil ;d
gj}c:ür arasında hakikatı anlamak çok 

r. 
top, küllivetli aair harp malzemesi ve 
hu meyanda 5 2 5 O kamyon ve yüklü 
trenler ietinam edi1miştir. OüşmRn kan
lı ve vahim zayiat vermistir. Düşman 
..-yiatı simdiye kadar 200 bin radde
•İnde tahmin edilmektedir . 

dan muharebe- kat i netıce paya asker çı-
Moalr.ov., 9 (AA) - Moakova rad

yosuna göre Sovye tayyareleri Berfin 
üzerinde uçmuşlar ve Berlindeki askeri 
hedeflere büyük çapta bombalar atmı,._ 
!ardır. 

ı.,~oskova, Almanların Rus zayiatı hak
ııuıu a ~er~klerl rakamların havai mah
lıık· 0 dugunda jsrar ediyor. Ve harbin 
'ha.''Jaf._~ı hakkında hlç bir endişe iz-

.. '°'"'UJYOI". 

~:1ırn'!!1 kaYnaklarından veTilen haber-
<ı.uı 0

0
jdus rnukavemetlnin hAIS. pek rid- UÇAKOFA HOCUM 

aına ayrıU<'ıunu, lnzıllann Alman tab\'a- Berlin, 9 (A.A) - Alman t&yyare-
etnıivor "V ~ul<abele etJjklerini inkfır ler; 7 ağustosta Dinyeperin manoabın
lo Alın · aziyetın hevetl umumivesiv-br B anlar t"hlnde olrlu~ muhakka~ da U(':akof lJmanınt. hücum etmi,lcrdrr. 
bu' ununla beraber, Ru.~a gibi UC"SUZ "imdiye kadar alınan malGmata naza
ın·••ksız bir memlekette hızını kaybet- ran üç bin tonilatoluk bir •ilep yakılmı• 
Ilı ış inkisaflarla seri ve kat'? netice alın-

sinin neticesi? 
Biff Js11i~re gazetesinin 
ıdJerlinn den aldığı ıa· 
yanı dilılıat maltimat .. 
Zurih, 9 (A.A) - Almanlar her ne 

kadar Smolensk meydan muharelıesinin 
muzafferivetle neticelendiğini bildirmi:ı
ler.ı;e de Djtag yazetesinin Berlin muha
biri bu muharebe hakkında aşağıdaki 
tafsili\tı vermektedir: 

- SONU 2 İNCİ SAHl~'EDE -t.;ı ll!ıı beklenemez. Zira bu takdirde ve cemnen 15 bin tonilatoluk diğer dört 

ı..ft'::ıar;e.~: e~~~m~k~~;~~ hare- vapur da hasara uğratılmıştı~. J· por.ııa ıUSlardan İ!-
~ar1c seferinin ilk safhasında milcadele L L J h !J 
laıı •ıklet merkezi sima] cephesinde ton- eJr er eete aı - leplerde b~·ıunmamıt 
l>a 'J;'.ı.stı. Leningradı düsilrerek Finlandi- ll 11 y 
Jl:ı 0 rfezine tamamen hAkim olmak ve b b ! d 
~'! donanmayı imha etmek Almanla- Jna as a 1 

BiR ALMAN Bl~LIGINI 
KOMUTAKI iLE BERA

BER iMHA ETTiLER 
----<>----,. 

. Japonlar Man
~ukudaki as

kerlerini 250 hi-
. ne ~ıkardılar 

So ilk büvük hedef;n! te<l<il ediyordu. 
~::et rnukavemetinin şiddeti bu muaz
lıld· tehlikeyi şimdilik durdurmuş ırl
lıi :ı· Burada şunu itiraf etmek lazımdır 
ııı zılların anudane d6vü<ıne tarzı. Al
g~n siHihlarının muvaffaloyet azmini 
llıa]setmistir. Yıldırım harbi tabyası, si
lic •"'?hesinde, hızını kavbederek ted
lıu erı bır mevzi harbine intikal etmMir. 
ler; tahminimizin delilini Alman tebliit
AJ ilde bulmak kabildir. Bu tebli"1er 
on baııların Narvava vardık!Arını daha 
t~ıı •ş ~iln evvel bildirmişlerdi. O tarih
''" 1)ıen yeni bir derleme kaydedilme
"'ll~ ır 

Almanya Rusyaya flii· --
cuın etmelıle IJi~ofı mad Bermutat Japonlar çen• 

ııı~e~kez cephesinde ise, SmolE"tlSk 
ıı~ıYdan rnuharebesini ezici bir zaferle 

deden mahrum lıaldı.. 1Jerlenmelıtf! oldulı~a
rından şifıayet edıp 

llıot~l~ndirdikleıini, kı2lllann bütün Londra, 9 (A.A) - Polonya çeteleri 
lıir orl~ kuvvetlerini lı:avbederek hakiki Almanlara karşı harekete geçmeğe ba'f' 
ed l>•rışanlık içinde olduklarını iddio lamışlardır. Son zamanlarda bu çetelerin 
\ah; Almanlar. sövlendiPine göre, şimdi imha ettiğj bir Alman birliğinin komu
(,_d1 olduğu kadar büvlik insan zayia- tanı da öldilrülmüş ve üzerine şu etiket 
~• a iJ;stirilm"·"•: ea h " sakınmak 'için. Mookovayı ba•lı- ~ .,-

dit "'<lef ittihaz etmekten vazgeçmişler- «Rus - Leh anlaşması başlamıştır.> 
Bu anlaşma diğer milletlerin de yapa-

·.ı:u haber dol?ru ise, Rus merkez or- cakları anlaşmalara bir mukaddemedir. 
llıak'ı~.ın inhi161 ettlklPrl iddiasına inan- Londra, 9 (A.A) - İngiliz iktisadi 
ıılııd ~vle dursun, bi!Skis slmal cephe- harp milsteşarı Almanların Rusyaya 
~ e olduğu l"ibi, burada da Sovyetle- karşı yaptıkları taarruzun ilk neticesi 
~tl~~kavemeti bUvük bir siddet ueyda Sovyet Rusyadan doğrudan doğruya ve
ıııa;'ııı kabul etmek zaruridir. Avnı za- va transit aldıkları malların kesilmesi ol
)iatıda ~imanların ducar olduklan za- duğunu söylemiş ve bunların başka yer
dar n ~ı~ olmauoa Rusların zaviatı kA- den tedariki imkSnsız bulunduğuna işa
lellı ınuıı,,. olıluğun<lan artık si.iphe edi- rot pfmi<tir. 
ıııuJ'ı· Fi~hakika mütearrizlerin zayiatı 
hı,a " ~erın iddia ettikleri s~kilde bir 
ltiıta~ ıtalini andırmasavdı, Ruslar ha
l!teın;cn rnucizoli bir mukavemet gnster
lbııın ~ ol~alardı Alman B35kumandanlı
),.r; • lnhılUe uvramış düsman kuvvct
~~k ~ döküntülerini önüne katarlıva
l!tak 1°s~nvaya derhal saldırmama51 icin 
liiJu u bır sebep mevcut olamazdı. Gö
l>arJ \:'r ki Alman ordusunun lrnzandı~ 
~ana >•ferlere rağmen. Sovyetlerin da
lern~: kııdretleri ne gevşemi<. ne zaif
fıııa ş b. Harbin bunilan sonraki inkisa
tlr. a u mukavemetin tesiri görülecek-

Soıı h b J ~Unu ~ Pr ere nazaran Alman taarru-
etllı.l ~i agırl~1'ı cenıın cephcsincfo t kıtsüf 
l'aı,1ş h• Kıvef. Nikofavf ve Odesa en 

fıı n.
1
. •defler arasındadır. 

•ade~· ı.zler. Alınanların Sovvefleri Ka
~aı k ız sahillerinden kovarak Rus pct
l>a ııa ukularının merkezi olan Kafka«)'a
hı, dr acaklarmı v<> bu harbin en müt-

dlll'uyorlar .. 
Tokyo. 9 (A.A) - Resml bir nıenba

dan birdirildiğine göre japonyanın Mos
kovadan taleplerde bulunduğu hakkın
daki şayialar tamamiyle asılsızdır. ja
pon hükümeti bitaz-.Jlık anlaşmasının 
imzasından beri Sovyet - japon müna
sebatında değişikliklerin olmadığı hak
kında Rus istihbarat daire!ri şef muavini 
Lozovshl tarafından vuku bulan beyana
tı teyit eder. 

GöNDFRDlKLERt YENİ 
KUVVET 
Londra, 9 (A.A) - Mançukodan Rus 

hududuna sevk edilen japon takviye lo
- SONU 2 iNCİ SAHİFEDE -

arhf'c:ini jr.,lirmc<Te ralı"':tc~1;;:ların1 
- SONU 2 İNCi SAıi.tFEDE - Alman askerleri sokulduklan bir .Kw ki.iııü11de sokak muharebesi e.masmda 

alınmazsa karacaklar 
• uJsgal altındalıi topralı· 

Rusyada Alman rıc· Iİırda Nazilerin JıallJI 

ALMAN IHTIY A TI..ARI ERiYOR 
Moakova, 9 (AA) - Pravda gaze

tesi Almanların ihtiyatlannı Rusya har
binde eritmekte olduklanm, harbın ilk 
haftalannda en iyi askerlerini ve müta
huaJalannı ölüme eevkettiklerini ya7ı
yor. atı pek muhtemel fıorfıadan titriyor .. » 

Londra, 9 (A.A) - Nafıa Nezareti TAYYARE HARPLERi 

Londra, 9 (.A.A) - Uzua Alman tel>
Hğinde ilk göze çarpan nokta tebliğin 
hiç bir yeni havadis vermemiş olmasıdır. 
Alman tebliği Moskova, Leningrad ve 
Klyef hedeflerine doğru göze çarpacak 
bir ileri hareket kaydedemediği için hal
kı Almanların Ruslara verdirdlği zayi
atla teselli etmektedir. Fakat malesef 

- SONU ! İNCİ SAHif EDE -

l, 

Murmanskta Atman nakliye ue 
M urınansk ceplı.eBinde Alma11 ııskerleri 

••••••••••• 

Almanlar ,,Ko
roste'' yi aldık

larını bildi
riyorlar .. 

Berlin, 9 (A.A) - Alman oxdulan 
Başkumandanhğınm bugünkü tebliği 
evvelil hususi tebliğlerde bildirilen mu
vaffakıyetleri tekrar ettikten sonra şu 
maHlmah vermektedir: Prlpet bataklık
larının cenubunda günlerce devam eden 
muharebelerden sonra Alman kuvvetleri 
Koroşteyl zaptetmişlerdiı'. 

1NG1L1ZLER PEK 
İNANMIYORLAR 
Londra, 9 (A.A) - Londranın salll

hiyetll mahfilleri şark cephesindeki ha
rekata dair Almanlar tarafından yapılan 
gürültülü iddialan büyük bir ihtivatla 
karşılamaktadırlar. Londrada bu iddia
lan teyit eden hiç bir haber alınmamış
tır. 

Parlamento müsteşarı Hiks bir nutuk 
söyleyerek ettiimle demiştir ki! 

- İngiliz kıtalan şimdi ffitlerin aya
ğının altında ezilen kahraman müttefik
lerimizden birinin topral!ına ihraç edil

- SONU 2 İNCİ SAHİFEDE -

Mookova, 9 (A.A) - Tebliğ: 1 
•iu t- h•va ku,,..etlerimlz 2 1 Alman 
tayyaresi diifüımütlerdir. Biz 14 tayya
te kaybettik. Avcılanmız Moslr.ova d
vnnnda bir Alman keşif tayyaresini dü
;irmüşler ve mürettehabnı esir etmi.,.. 

-------------- lerdir. 

Japongaga sırt davra
nılmtsı istenilhror Sovvetler tek-

zip edivorlar 
Japonlar Siya- . 
ma ~irerlerse BUGAZlARIN KOlTRRLU-
b• d' - k NE DAiR A~LlŞMA 1 •.• 
ır aha çı a- ZALA 0161 YALAN 
rılamazlar ••• 

-<>-
ingUiz gazeteleri Ja· 

ponyaya lıat'i ihtarda 
1Jalanulmasım talep 

uBa fıa1Jer Alman propa· 
gandası tarafından 
tasni edilmiştir .. n 

ediyorlar.. Moskova, 9 (A.Al - T.a• Ajansı 
Londra, 9 (A.A) - !ngiliz gazeteleri bildiriyor: 

japonya hakkında neşrettikleri yazılar- Stokholm Tidningen adındaki 1sveç 
da bu memlekete karşı Bzam! metanetle gazetesi Ankara muhabirinin bilhassa 
hareket edilmesini istemektedirler. Tay- Karadeniz ve Çanakkale Boğazları üze
ınis diyor ki: rinde bir kontrol tesis etmek hususunda-

Japonya İngiltere ve Amerikanın ili- ki Rus müddeiyatının tanınmasına mü
tarlannı nazarı dlkkate almamıştır. Hin- tedair olarak Sovyetler Birliği ile Büyük 
diçininln işgalini Siyama teşmil etmeğe Britanya arasında gizli bir anlaşma im
çalışmaktadır. HindiçW ve Siyamın ja- za edildiği hakkında verdiği bir haberi 
ponlar eline geçmesi Holanda Hindista-
nına, Birmanyaya ve Malezyaya, ,Ame-- neşretmiştir. Stokholm Tidninqen gaze
rika ve tngilterenin Pasifikteki hayatı tesinin verdiği bu haberin Alman pro
menfaatlerine büyük bir tehlike teşkil pogandası tarafından tasni edilmiş oldu
etmektedir. Japonların Siyamı işgal et- 1 j(unu beyana Tas Ajansı mezundur 

- <;ONU 2 İNCİ SAHİFEDE -

Alman iliiUnna ubnııan 11er~ kaça" Rus halkından bir lcajile 
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milynn altın hazır! 

Memo gözlePlm! inanaını37ordu. rorbaların 
dl dl altın dolu idi .. 

içi 

... -
Penbe tanımadığı bu adamı bir bak11-

la aüEerelt: 
--Siz kimsiniz} ••. Mutlaka .-Clifılam 

cl!"ladı ~kaınJZ.. izi ,.ablaYJP öldür
mek içk. buraya gelmiş olmalısınız 1 De
di. 

t"a'b.ncnrın duc1~ a1laylı bir 
tebessüm belirdi: 

-Fala bakıp iıer geyi biliyorsunuz 
aımRa ·,tıe dı.u ıncıitı.. .keşfecleınediniz.. 
Bea cdiı cii}im. .•• Aruz ibeyia ac!amt
YJm. ••••• Ben buraya ö1clünne°ğe aeğil, 
her ikinizi de kurtarmağa geldim .... 

Penbe lnanmadtiını anlatır bir aarette 
bawını sallıyarak: 

--Bizi mehvetmek isti yen sizin efen
'dıni-: Flru% beydir. dedi. işte bizi aldat
tı. Ve benim gibi zavalla bir icadını mah
vetmek istiyor. Bana bir garazı mı var 
b!lmcm ki) Ben Fıruz beye ne fenalık 
yı.ptım'? .•• 

Ona evvelce bir yerde gördüğümü h.lç 
hP tnlamtyorom ... 

Penbe ile konWjlln bu adam, Firuz bc
yfr. mahrem esran pir Bayati idi. Pen
~nin son eözleri üzerine bıyık altından 
aülerek: 

-Aruz beyin size le.arp kötü bir mak
ta~ı yoktur diye cevap verdi. o verdiği 
a(;zil tutar, Neteldm size bir milyon du
ka altın1 ... ereceğine dair 9Öz vermiıf .. 

işte .mGnde dmduiuna isbat etmek 
icln benl buraya gönderdL .. 

Bu para en son akçesine kadar tama
ınlvlt- hazırdır. 

Haydi kalkınn.. Şuraya, iskeleye lca
C:lar gidelim. Bu parayı size tealim ede
yim ... 

Penbe yerinden kımı1danmadı. Düıt
tüfQ haYJet o kadar derin ve o kadar ai'ır 
bulu~makta idi ki müthit bir kabus gibi 
herine ç31cmliştil. O daklkada değt1 ye
rinden kalkmak. kUciik bir hareket yap
mak iktidanndan bile mahrum bulunu
yordu. Benliğini sanm ıa.t«nlık her tara
&na yayılarak bütün azasını dondurmuş. 
elini, ayağım buz gibi kas kab bir bale 
lf'tinn~tl .. 

Penbenin ba ,..ltınlıiı o kadar uzun 
aürmedi. Yavaı yavaf kendisini toplama
b baıladı. EYet. hu yabancının sö~iine 
inıuunak lazım ıreliyoTdu. Firuz beyin 
plan söylememiı olması kuvvetle muh
temeldi. .. Çünkü itibar delikanlı sözüne 
temimıt olarak yanm milvon duka alhnı 
Cie~ri olan bir zümrüdü Penbeye vennit 
'4.-fil mi idi} •.• Bu kadar luymettar bir 
mllcevheri vererı bir adam bir mlJ:ron 
duka altınını dil hiç giiçlülc çelc.meden te
Cfa,.ilc edebilirdi. 

Kıta bir dü~nce neticesinde Firuz be
yin valan söylemediğine kanaat ~tiren 
Penbe aya~a kalktı Te dışanya C1kma~a 
hazırlanmak için odadan aynldı. bir 
az sonra da yaııımağını ve feracesini giy
mis takınmış btr vazlyette avdet etti. 

Bayati Te Memo ile Penhe evden Ç1k
bla ·. Bayati kan ile kocayı Samatvada, 
ltayıklann yanaştığı iskeleye götürdü. 
Orada bir yelkenli kayık ukeleye yanaş
n•ış duruyordu... Kayıkta gemici kıya
fetinde iki adam bulunmakta idi ki bun
lar Oağverenle Bağnyanıkh ..• 

Bııyati Memo ile Penbeyi geminin an
bımna indirdi. .• Burada bir çok torbalar 
bır yıgm halinde kötelerden birinde Ade
ta bir dağ manzarası vücude getlrmiıtL 
Bayatt eliy)P. bunlan p:östererek: 

-1,te altınlar..... Dedi. sayın baka-
lım .... Tamam bir milyon duka altım ola-
cak .. . 

Memo koştu. Titreyen elleriyle torba
Jardısn birisinin ağwnı açtı. Aman yarab
b• I. .. Herif kendi gözlerine bile lnanamı-

y..:>rdu. Torbanın içi çil çil altınlarla ağ
zına kadar dol11 bulunuyordu ... 

-6-

DöRDONCO MURAT BURSAYA 
GtDtYOR 

Tayin edilen günde dördüncü Murat 
Osküdardan hareket etmişti. 

Padİ1'!lh Buruya gitmek için takip et
tivi yollann üzerinde uzun. kanlı bir i% 
bırakmıştı. 

Dördüne\: M11rat uğradığı bütün şehir
lerde pek korkunç ve kanlı icraatta bu
lunmuştu. Y otlarda kendisini seramoniye 
uygun bir surette karşılamadılar diye 
yübelc memurlardan bazı kimseleri idam 
f'ylemiştl. Padi'8f11n ilk önce gazabına 
uğrayanlardan birisi de biçare lznllc ka
dl!n olmuftu. 

r.fevaim bşıı ve ortaLlcta müthlt bir 
11oğuk hükfun aürüyordu .. Sultan Murat 
(lsl:üdardan han-ket ettikten .onra lznık 
Ü7.erine teveccüh etmişti. Yağan yağmur
lar yollan adeta bir bataklık haline ge
ti•mlfti. Çamur diz boyuna kadar çıb
vordu. 

Dördüncü Murat yollarda pek ziyade 
1ttlantı çekti ..-e birdenbire büyük bir hid
dete kapılarak yollara bakmadıit baha
nniyle lmılt bdmnın idam edilmesi 
emrini verdi. 

Halbuki bu zabhi bir bahane idi. SuJ
lan Murat lmmbulda lkeo bdınm şiltl
vı-tçileri zuhur etmiş ve yaphğı mezalim
~"" bahsedCTek pl\dişah111 ,ekvalarda 
bulunm~lardı. Bu suretle. '°,}tan Mur:it 
daha seyahatine cıkmadan evvel k dıyı 
mimlemi"ti. Simdi tam sırası geldiği icin 
or.un idamı emrlnl Yermekte hiç çekin
mf"rr.İtti. 

Vezirlerden giircü Mehmet paıJa ve 
Nasuhi paşa zade Hüseyin ağa kadıyı ya
kalamak için yanına vardıkları zaman bi
çare adamcağız onlara derdini şu surede 
anlatıl'•~ kovulmuştu: 

- Bebi wltanrm. .. Senetli pedltahı
muın buraya geldikll"ri haberini dün al
dım Te hunu duyar duyma% bütün ahali
vi yoTiı.n temb:lemelc içln Şt"htrden d·~
r<va çCardnn. Llkin padi-h hazret1erl 
<'Ümleye takrıddüm edip yollar temlzlen
m..dl"n ev....-1 tı\lratle gelmlsler.-

Vallehl benim ba itte hiç bir kınar 
w lrtıbahahm yoktuı .. 
Kadınm bu yalda lcendlslnl müdafaa 

dmesinden hiç btr falde hasıl olnmamnı· 
•ı. Sultan Muradın bir kere anından çık· 
mııı olar idam hükmGnG c-erlye almacıı 
imkan haricinde bir işti. Bu sebeple hic
bir kimse kadı için padiııah nezdinde şe
f ı•atta bulunmak cesaretini göterememiş
ti. 

Gürcü pata ilr Hüseyin ıtğa lcad1Y1 tut
tuktan sonra ce-lat lcara Aliye teslim l"t
nıicı1 .. rdl. Kara Ali de çırağı hnmııl Ali fü. 
birlikte icadının yakasına yaoısmışb Bi
rı.revi süriikliyerek şehrin sohklanndan 
geçjrlo kale kapısına götürmüşler Vf' her 
.ki ceJlat orada kad17111ıımt11t için ilızarat
tıt hıılunml\~a başlamışlardı ... 

Bunu ~Ören kadı artık yaşamaktan 
ümidini keserek kale kapw önilnde biri
ken ahaliye bakıp: 

- Ey müslümanlarl dive havkınnışh. 
h"Jcınz yere gittiğimin şehadetini yann 
nalı: huzurunda sizden isterim ..• 

Fakat kadının fazla bir şey ıövlem"i
ne Takit bırakmamlŞlar, ipin ilmeğini 
boynuna geçinnitler ve resmi kıyafetiyle 
zavallı kadıyı kale kapısında aspuılardı. 

-BİTMEDl-
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Suıuet l"Ukaıemeti zın- B1r ınaıuz müsteıarı mD
ne"lldljtıden luııetll t.lm be• anatt~ hu1un~u 

• RASTAlfAFI 1 tNct SAHiFEDE • 
AlmanJann Moskovaya karşı ileri ha

reketinin nettcesi Sovyetlerin yeni ihti
yat kuvvetleri getirmemelerine bai!Jı idi. 
Ruslar Asvadan cok ihtiyat getirmişler
dir. Almanlar Rus ordusunu pek ya
kında kat'i hezimete uğratacakları kana
atindedirler. Böyle bir halJe bile çetele
rın R•ısyada büyük mukavemette bulu
nacakları muhakkaktır. Rwı mukaveme
ti zannedildi~nden daha kuvvetlidir. 
RlL-. kuı.ıandanlıırı harekAtı meharetle 
idare etmketedirler. Rus ordusunun 
bekJenmedik mukavemeti sürprizler do
ğurmuştur. 

Japon ya ya aert dau .. 
ronılmoaı iatenili yor 

• BAŞTARAn 1 INct SAHiFEDE • 
melerlne milsaade edilirse bunlan bir 
daha buradan çıkarmak milmkUn olmı
yacaktır. Siyamın Japon tazyikine mu
k:ıvemet etmesi pek milşkUJdilr. Meger 
iri ngiltere ve Ammkanm yardımına gü
vensin. 

RUS HUDUDUNDA. 
Japonyanın Pasifikte her hanql bir 

ha~btt bir harp sebebi olacaıtını kendi
llf ne blldirilmP7<ıP japon1ar Siyama taar
ı ·ız edeceklerdir. 

• BAŞT ARAn 1 INct SAHiFEDE • 
dikleri gün bUtUn İngiliz kalpleri se
vinçle çarpacaktır. Naziler tarafından 
ez.ilen, mağlOp edilml~ bulunan ve aç bı
rakılan, fakat sulha Aşık biltün bu insan
ların yiğitlerimizi ne heyecanlı bir su-
rette ve ne kadar minnetle karşılayacak
larını tasavvur ediyor musunuz? 

İ§gal altındaki topraklarda Nazilerin 
kalpleri titriyor. Yukarıda mevzuu bahis 
ettiğimiz hAdisenin ne zaman vuku bu
lacağuu biz tayin edeceğiz. O zaman 
ordunun her yerde daha ziyade topa, 
obilse ve İngiliz tayyarelerinin de bom
baya ihtiyacı olacaktır. 

Siyamı tehdit etmiyor. Man~ri hudutla
rında japon latalannın harekltı vardır. 
Filhakika Almanlar Moskova Ozerlne 
ileri hareketlerinde tahmin etmedikleri 
zorluklarla karşılaşmışlardır Ruslar Si
biryada bir Japon hareketinin hakkından 
gelecek kadar kuvvete maliktirler Her 
şeyden evvel Villdivostokun Ruslar 
elinde kalmuı llzımdır. Bu Umana kar
şı bir taarruz Rusya kadar lngilterenin 
menfaatlerine tevcih edilmiş olacaktır. 

Deyli Telcraf diyor ki: Sert ltsan fa
ponlann anladıklan yegAne dilse aklı
selim faponyada tK?ar blstl oluncaya 

~EllİR HABERLERİ Rusya 
Harbının 
Muammalı 

Ta s fer ve ara'b;a/ rır 

Ftıara ...._elen er
den frzla· ara 
alıLJntvacak 

-o--

Yo1cıı!Gl'dan tarife llattl· 
c!nde para alan mdıil 
vasdtdarı 1$1eıneııten 

rnenedilece1ı 
Son günlerde Taksi ve nraba sahip ve 

ı;oförlcrinin hariçten Jzmi.re gel~ ziya
relciler ve yolculardan fazla ücret ara
dıkları belediyenin nazan dikkatini ccl
betmiştir. Bu sebeple bell:'diye biH'tmum 
istasyon ve durak mahallerine sivil ve 
resmi belediye ml'murları ikamesine ka
rar vermiştir. cMüşterl bekliyorum• di
yerek yokulan taşımaktan imtina eden 
ve bilnetice tarif~ haricinde ücret talep 
eden bu gibi taksi ve araba şoförleri 
derhnl ve uek cidd1 surette tecziye edi
lecektir. Bu gibilmn derbal seyrU s~ 
feri! en men eclilmeJeri kararla!ımışhr. 

üç tıııltsi sofôril c1ün, müsterinln iste
diği yere gitmediği için belediyece yir
mi beş liro pnra cezasiyle tecziye edil
miştir. Bu gibi hareketleri tekt'l'rilr 
eden makineler ve arabalar Fuar gUn
!erinde lcatiycn çalıştırılmıyacaktır. 

AOR~2'MEN 
F tı~Mf,,,.. ,.eldL 
Öğretmenlerlminn yeni tayin \'C na-

killerine ait kadro şehrimtt maarif mU
düdü~iine gönderilmiı; ve a1Akadar ö~
retrrıenlere yeni vazlrele:ri tebliğ edil
miştir. -------

Yeni ekmekler çok 
güzel sek;lde çıktı 

Yeni halle tipi ekmekler dünden iti
baren !ehrimiz fınnlannda çılcl\nlmağa 
b11.!!lanm1şhr. Saf bu~day unundan imal 
edilen ekmekler renle ve pişkinlik itiba
riyle çok nefistir. Bu~ay unundan çı
karılan ekmeklerin Francolaya ihtiyac 
hissettinniyecek derecede mükemmel 
olması sebebiyle fnncola ııatışlannm aza
lacağ-ı ta!tmin edilmektedir. Çiftçi lehi
ne buğday fiatlannın bir miktar arttırıl
ması Ozerine ekmekler 12,30 kut\l'ltan 
'l~ılmaktadır. Halk yeni tip ekmeltlcr
den çok memnundur. 

-------
DOCUll 

Gazetemiz muharrirlerinden AgAh 
Bartunun hemşin-si Bayan Nerlman 
Sevimli dlln bir erkek "vlAdı dOnya. 
ya ~tirmistir. Yavruya unın ömür
ler diler, ebeveynini tebrik ederiz. 

Selçuk haberleri 

BiP al lnPSIZI yafıalandı. 
Unuuni zlPal 
c1saylf lyL 

At hırsızı Kürt Topal Mehmet 
11akalandıktan sonra 

Selçuk, 7 (Hususi) - Kürt topal 
Mehmet adında birisi nahiyemize bağlı 
Belevi köyünden 2 at çalarak kac;arken 
nahiye müdüriyetinin ve karakol komu
tanm gayretleriyle yakalanmıştır. Meb
-:net nre ceza mahkemesinin tevkif mü-
7ekkeresiyle Kupdası mahkemesine Te

r• lmiıtir. 
lnARI VE ZORRAI ASAYiŞ 
Bir Rne evvel yer yer kumarhane ha

linde olan nahiyemiz lcahvf'hanelerlnde 
nahiye miidiirümüzün "ayretlerile kumar 
ıuu'l'\ına hiç bir şey kalmamııhr. 

Nahlyemizde zirai asayiş te mem
nuniyeti mucip §ddlde temin edllmit
tir. 

PARK YAPILACAK 
•f-9'42 eenesinde eiimhuriyet meyda

Gmda gÜu! !bir 'be1ecliye binası vücude 

F arda hummalı faaliyet 

11 nci Fuar bu sene bü- Mahiyeti 
- BAŞTAMPI 1 l:Nd SAn:tn.vB • yük sükse yapacak 

-------- tahmin ediyorlar. Baıblı:ta lndirihn-1 

V 
__. _ _. A. •..C.L • gecibn darb~ Karadewmde indirmek 

yanu..-vl!I• GauHG ltaselliyle llu sene fuar•-11•· ş\ll)he edilemez 1cl. Almanlamı en fada 
veııı ziyaret~ gru,.,,,... •eleeelı- ehemmiyet ftl'dilderi bir teşebbQstGr· 

On birinci 1zmir Enternasyonal Fua- ğerdedir. Hazırlanması devam etmekte
rmın açılmasına on gUn gibi kısa bir dir. 
müddet kalmıştır. Şimdi Fuar sahasmd<ı On 1;irinci Fuamrıft 20fAğm'tıos Ç'.&r
gözleri okşayan büyük bir faaliyet naz.:ı- şamba "gÜnli 'St\Eit !8 de 'h'liyük merasinıle 
ra çarpmaktadır. Fuarın açıhş günü ya- açılacaktır. Açılma törenini Başvek!Ji
klnlaşhğı için F\ıar mUhendis ve deko· mizin açmasına intizar edilmektedir. 
ratörleri gecell gündilzl!i çalışmakta, Başvıekilinm Fıuann ıaçı1ma iiöreainde 
pavyonlRI"! hazırlatmaktaıiır. bulunamazsa Fuarı ticaret ve1cllimlz 

Fuar mliesseselcri tamamlandıb için açacaktır. 
bu seneki faaliyet daha 7Jyade Fuarın Fuarın açılma t6renine, bu sene Fua
mt"Vcut hüviyetini te1dmUl ettirmek, ra iştirak eden devlı!'Jerin sefirleri da
teknik noksanlarını tamamlamak, renk, vet edilmislerdir. Bu sefülerden teşek
ışık. umum! ve husus1 dektarasyon iş- kUr cevaplan alınmıştır. Rom::ınya sefi
lerini yeniden Uınzimdcn ibaret kalmış- rl de Fuann açılma töreninde Roman
tır. Bu sahada bu sene başlayan i.ı;ler yavı temsil eylemek üzere gelecektir. 
Fuara daha ol~nın ve hakikaten ~ip bir Fuar günlerinde tzmire eksCTi vekil· 
hüviyet vermiştir. (erimiz.in gelecekleri ve Fuan ziyal'f'I 

Bu sene Fwırımıza İngiltere, Alraanya, edecekleri rnexnnunivetle öi!renilmiştlr 
ttalya ve İran resmen iştirak: eylemekte- Fuarımızın uyandırdığı atAka bu senı~ 
dir. tngiliz ticaret korporasyonu ve İn- daha gen~ir. Yurdun her yerinde bU
~iliz İmparatorluğunu teşkil eden mil- yük ziyaretçi grupları gelecek ve Fuar 
letJer İngiltere pavyonu içinde yer al- memurları tarafından karsılanacaktır. 
maldadırlar. Almanya pavyonu Alman- Şa.hrimizd"ki bUtün otelier, lobntalar 
vanın muhtelif sahalarındaki hüyük ça- ve ga"Z.innlann Fuar g{ln\erlnde tatb'k 
hşmalannı tebarUz. ettirecek kadar üs- edilmek Uzere nonnal fiat listeleri bele
tUn bir mana taşımaktadır. 11 cllyece tesblt edilmiştir. Hariçten Fua'!'I 

İtalyan navyonunun bu sene de bUyü~ ziyarete geleceklerin tzmirden iyi inti
bir titi7.likle hazırlanmakta olduiu "13- balarla aynlmalan i(in otel, lokanta v~ 
riilmektedir. İran pavyonu, bu sene Fu- gazinolarda kendilerinden fazla fial 
arımızda bilyük bir sUkse yapacak de- aranınamasa temin edilecektir. 
~;..:..c;,::~cıcıı:ıaacc::ı:: r::ı naaaa aacı::ıcıcıı:ıcı:ocı ccr::ıcıaı:ı caı:ıc:ır::ıcı:ı ı:ı :ı cr::ır::ıc:ıaaac:u:ıaDf 

Kahve t~vziinfl' ya· 
rın haşlanıyor 

-<>--
Kahve temine yarından itibaren. her 

semtte başlanacaktır. Muhtelif mahal-
lerde 130 bakkala verilecek kahvelerden 
her ailenln mutlaka hissesini alması için 
bakkall::ır cemiyeti tarafından esaslı ted
birler ittihaz edilmiştir. Tevziat, polis ve 
belediye memurlarivle maha11e mllml's
sillnln ve parti az&lannın nez.aretinde 
yapılacaktır. 

-------
Yarat KooDePcrtlf 
Bil'll.lılerı umıınd 
l~imaıvar .. 
lzmir tnclr ve Üzlim Tanm satış koo

peratifleri birliğinin umumi heyet top-
lantm yarın yapılacaktır Bu toolantı 
münasqbetiyle yann gece saat 21.30 da 
tnciraltı pll'ıj gazinosunda bir ziyafet ve
riJecektir. 

-------
GÖCMENLERE 
~lft hayvanı vel'llecelı 

2 ih ~ıltar hadi•e•i da
ha te•oit edildi 

Keçecilerde Saraçlar çarpanda mani
faturBCI Mu.tafa oğlu Haanm ihtikir 
yaptlğı haber alınnuş. müraltabe hiirolU 
memurlariyle emniyet mepıurlan tara
fından alınan tertibat sayesinde muma
ileyh 36 - 40 kuruşa satılan Nazilli bu
masını 73 kuruşa ve 85 liraya olan kaput 
hezinin topunu 1 7 liraya satarken meş
hucen yakalanmtf ve adliyeye teslim 
edilm;ştir. 

BiR GAZ f HTIKARI IDDJASI 
Karantinada 141 inci sokakta Sait 

oğlu hakkal Eminin, yi.nnl kuruş o1an 
cıızm kilosunu -40 kuruşa satarak ihtik8r 
Y•Ptıiı tikiyet Ye iddia edi.lmqtir. Bu 
hususta tahkikata bMlanmıttJr. 

-------
tnı o"n~ Jtn.fl? ~ır>tmen

leri toJJlanddcrr 
tik okul has ö~retmenleri dün tzmir 

maarif mUdüriİ B Reşit T~l'ftkemlUunun 
rei«liainrle ilk tedrisat müf Pttlcılerinin ~e 
ic:tirakiyle bir ictima akdetmic:lernir. 
Tonlantıda ~nl ders yılı basmda vuku 
bulacak müracaatlara karc;ı tnlPbe kec:a. 
f etini önlemek kin Utihaiı ırı,.,m gelen 
tedbirlı-r. okut blnalannın tati1den fstl

Zira Kafbs ,olu Ubaynanm bUtibl 
hububat anbarb.nna. Rusyanın mUhbll 
~ Sllllayi m~erint n petrol mee
balanna el koymayı temift ed~ .ılbl 
Karadenitdeld Rus donanmasının alabt
ttnl de tayin ecd~. Bu da~ şi~ 
de ve merk~d•ki dar~lenlen bile dalıa 
kat1 olabilir. Simdi RU!lann asıl muka
vemet mucl%elerlııl bu cet>hede ~riP 
'9östenniyeceklerl menuu bahlstlr· 
Rusya harbinde bu dördOncU. safha mo
az.zam netlet"1"r do3urabillr. 

SEYKU Btı.GIN 

ZABrl'AOA 

ttc Jlr.l İDE 
ErRA~ BULUNDU 
Zabıtaca İld~eşmelikte Corak soka· 

ğında Scrif Ali ol!lu Zekide 1.50 santiSC" 
ram, Salih oğlu Hasanda 50 santigralrl. 
Rahrlbaba civannda tbrahim o~lu Sai· 
rlin üzerinde 4.'10 santigram ~ bu· 
Jcnmuş, hepsi hakkında takibata ba:i" 
lanmıc::tır. 

~~AlJ~RE 
Olunan JJıçaf.ılar 
Birinci kordonda Hasaıı oğlu Alinillt 

İkiçeşmelik caddesinde Salih ~lu Ha .. 
sanın Uzerlerinde birer bıcak bulunmUEı 
zabıta<'~ :miieutclere edilmis'dr. 

:BJCAK CEKMIS .. 
İldc;ıeşmelikte Dolaplıkuyuda Ali o~h.ı 

N!yaüntn bili seben Ali ol{u Celi1e bl· 
cak teshir ettiği iddia edilmişt.lr. Niyad 
yakalanmıştır. 

aer.zraı n~.,.,~~"' ent9'
ne fl!~!!ln:.d »-e Vl;I 

l:.~ld~ .. 
Vişi, 9 (A.A )- Ofi ajansı bildi~ 

yor general Dent7le maintindf'ki l2 
-ztıbitin f'nteme edilmesi e'~hiyetli Vitl 
tnahfillerinde hayret ve mRal uyandlf"' 
m.şttr. 

CenM"at Oentzln enterne edUme.I 
1-ıakkmda izahat veren bir zat Suriyeden 
.. vnlrnak lıtivenlerin mt-ml.-ketlerlne a•• 
detlerine müsaade edildi~nL general 
T'entzln enterne edilmesindep sonradlf 
ki binleTCe ııü rln Surlyeden aynldığtrd 
•övl ... melrtedir. 

Vişi. q (A.A) - General Dentz ye 

~S Fran!l12 suhaV1 Suriyedekf ln~iHz rna• 
l·nrnlan tarafından entemc.ı edi1miıs1erdir. 
ı:\ritanya m~1cam1an bunlann Frl\nStZ or
dulan taTafından ttir edilen müttefikler 
'lskerlerl mütareke hüküml .. Tine gÖTe aer
hes~ bırnkıldıktan sonra tahlive "dilecek• 
i .. rini bildiriyorlar. Salahiyetli Vişi mah
Fillerl bu hareketten dolayı hPm hayret 
ve hem de inEial gösterm~ktedirler. 

Evvelki gUn Bergamaya giden z.iraat, fade edile-rek tamir ettirilmesi ve d~r 
baytar ve iskln müdürleri, orada göç- noksanlarının tamamlanması. öı?retmen
menlere tevzi edilmek Uzere alınması Ierin talebeye ivi mi..!al olab11me1erl ve 
~laştınla~ çift bayvanlan meselesi t11lebentn mllU bislerlnt takviye husuc:- Jl.ISACJl 
uze~n~e tetkıkatta bulunmuşlar ve dün ları müntkeTe edilmis, te.kiı> edilecek • • • • • • • • 
c:ehrımıze avdet etmişlerdir. hattı hareket tesbit olururıuştur. 
)~= ua ıı::naacaacınıacı:u:ıuaca~occc:ıcıc:ıc~c:ır::ır::ıc:ıcır::ıı:ıı:ıac:ıc:ı~..oooooc Aşlı lllıstalılı nu indf? .. 
Japnnua t us1ardan t~- Jnfl1liz.lere pöre YAZAN: Eczacı Kemal K . Aktaı 

lea~erde b 1 • BAŞTARAFI 1 tNcl SAHİFF.DE • 
t , JJ~un1Paf11,t bu rakamlar iki taraflı bir silAhtır. E~er Okuyucularımın birinden bir mektup 

'1 N il · 13145 hl to bil 10288 nldım, askın hastalık mı olduğunu so~ 
- BASTARAFI 1 iNCi SAHiF'EDE • t az 9e0n5

n2 t urtahı .0 mo 1• ;ı; • yor.. Kısaca sütununda bu mevzu• 
taları 100 Lın kişidir. Bunlar Mançuko 0~· • ~yyaı:e . rıp vey.a ~tınam 
gamizonlanndak.i 250 b' k;.,· . . ettıklerı dogru ıse ılerlemenın ımklin- cevao ta kısaca olacaktır. Aşk, cinsiyet 
ediyor m ~ıye ınzınıam sızlığı iz.ah edilemez. Veya tebliğ Rus- arzularının ruhta yanlığı. histe uyandır-

. ı ı 'ht' t b · dığı bir nevi duygudur. Hedefi fiziyolo-
Tokyo, 9 (A.A) - Şankhay, Dairen, Rarın md ::ılazcmeb 1 ıya mmk 'k du zayı~t jik. maksadı hayvanidir. Aşk hastalık 

Harbin ve Mançukonun muhtelif ehi..._ us or u . rım ozmıyaca a ar genış lam 
l · d h il 

1 
.. ih • 

1 
ş ·- olduğunu ısbat eder. 0 nz. Fakat hastalanmış aşk olur. M 

erın e er t r u tıma e karşı hazırlık- HAVALARDA VAZlYET kı hedefi ve gayesiyle tanıdıktan sonra 
lar yanılmaktadır alelacele sıl!ınak1ar in- . bu hissin, duygu. irfan, terbiye, tahsil. 
şa edilmekte, her gün bUyük mikdarda Alma~ların dok~z bı?den fada Rus mizaç. mUhit ve ruh yaradılısına göre 
askerler ve topçu malzt-mesinin meçhul tayy.~:51 tahrip ettikten .halde hava Us- l:edayile karıştığım söylemek isterim.
istikamete doğru geçtiği görülmekte- t~nlugilnU elde edememış olmaları da İçine müzik. şiir. hayal. efsane. koku. 
dir. dikkate şayandır. 

BfR TARAFTAN DA ZAYİAT LtSTELERl fısümaıü, hatta ilahi, semavi akisler bile 

SI
ZLANIYORLAR Almanların takriben 3 milyon kadar alabüir. Tarih bize !nsan duygusundaki 

h ki nşkın, fiziyolojik hedeflerden uz.akla.ş
Tokyo, 9 (A.A) - Jaoon hUkümeti ta min etti eri ~ll.! zayiatı~a gelince nuş, semavi, lahuU alemlere kadar yilk• 

namına beyanatta bul · • bu rakamın her gun neşredılen ınun 1 k ll 1 
şahsı.yet demış· ti k'• urunaga mezun ölll ve yaralı listelerinden endişe duyan sc miş şe i erde bile olanlarını göster • 

r ı. Alma h lk lli yor. Aşk ne kadar asümant, ne kadat 
- Eden tarafından Avam Kamarasın- -· n. a ını tese . etmek için verildi. mnfevkalbeşer hislerle dolu olursa olsııO 

da yapılan beyanatın hilMına olarak gıne şUp.?e yoktu~. . fiziyolojik hedefini kaybetmez. Aşk d~ 
Amerı'ka ve 1 ~:ıt . J Tebaruz eden hır noktada Rus yilksek d'h' 'hl . . d 1 n~ erenın aoonyayı as- k d h . tal .k ıı;ım gı • cıns.ıyet uygu annın şiir v• 
ker!. siyast ve iktisadi bir abloka çembe- ~.mand ı8 

1 
eyett·in~ hhafkL ard klge~titı çe iıa)'al ile süslenmiş şeklidir. Aşk hostaa

rine soktuıttJnu japon hilkümeti beyan nıuca e en n ne ıcesı a ~ın a ı ma- lık olamnz. hasta aşklar olur. 
etmek mecburiyetindedir. Edenin heya- d~~k ~tması::.h llk ~e;u o~rak R~ Aziz okuyucumca burada kısaca ~ 
natı japonvada derin bir totkik mevzuu Y uman eye • ma ann .goz 7:ilm budur. Kendisiyle şahsen tanışmalc. 
lacaktır F k t t il' bü Uk 1 . l i koyduğu Moskova, Lenmgrad ve Kıyef b f d - .. k .. k" ıı ? . hal ab. ng ız. 1 Y hd e çıs n kn gibi şehirlerin mUdafaa edilebileceğin- Ju m;vzu betrahın a gokrusıdn_e. mum ·~nt 
ıaponyayı ç ır surete te it etme d "kb" b" d ile bahsetm ktedir o acagını, u ususta en ısıne tavsı,
arzusunda olmadıitı hakkında katı be- e~Ş B~ e • edereğirn kitaplar da olabileceğini i~ 
yanatta bulundııl'mn•, zannetmiyorum. Rus ve Alman cephesinde Uç haftaya :re_t_e_tm_e_k_iste_· _r_im. ________ _ 

•• _ _.~unr.ıı_,.,...., kadar bir d~iklik olmazsa Almanlar : 1111111mmıımumımumımmn•unnmn11ıı 1 
~ ı::..;;.:.C'I:;.: [_ ~ J:: A kışlık kararglh hazırlamak mecburiye- - M c ~ 
Yettlden "°"""''andı tinde kalacaklardır. Bu takdirde Alman- ~ azarik az 1 
Perlln. 9 (AA) _ Alınan l'ellftlt ~_!~ı noktalardanrl çekilip kışlık ka- : 1 

tebll~: uugau• mUaalt ye ere rlcat etmeleri - O L l / ı 
Ldcenderiyeye yapılan bir han MI- muhtemeldir. ~ rReSfrOSI ncİra fi ... = s 

<-uma esnumda bir sabit doka n bir - P / " • • d 1 
•nlrlllz harp Remlaine en a1ır çapta l>om SaPlyedeld l'Pansa ~ aJ gazrnosan a 
balar atolm~. .__. 1 inci a.aa- .. MıstRıN RESMt TEBuoı iiUUDet ~en ıu- =-~ Jf er Pazar 

Kahire, 9 ( A.A l - Dahiliye neza- l'Pcuualal'a geçen ÇOfı-
·t'tfnln tebliği: Perşembeyi cuman Kahire. 9 (A.A) - Surlyede 2 bin- ~ ' 30 d 7 30 ı,a;h.an gece lskenderfye npılan ha- den fada mOstemleke ao;k~rl hUr Fransız § ~ • 8ft • 
VR hücumunda 13 ölO ve ı' yaralı Yar- lara iltihak etmtıflr. GUnde 200 Frans17 =-=_-- kadar 
chr. Binalarda hlr miktar ha9tlT alm~ ASlı:eri hür Franem k~tlerlne iltihakta 



10 ACın:'l'OS PAZAR JOılt 

Paydalı BllgUn 1 iZMİR SİCİL TİCARET MEMUR-

••••••••••••• LU~UNDAN: • 

1 
İzmirde Celal Bayar bulvannda 17 

lstanb. ulun kısa- numarada vapur acenteliği ile iştigal 
ı eden Geoffreye Maltassın 1517 /941 ta-
l rihinden itibaren terki ticaret ettiğine 

Ca tarı• hı• mütedair beyanname t'caret kanununun 
bükilmlerine göre sicilin 3075 numara
sına kayt ve tescil edilmiıı olmakla esas 

Ne zaman lılll'uldu?- ~~~~-~.!ğı ~~-0!_~~~
Muhtelif isimleri ve 1 

te;lrdiğl mııltasaraıar ... 
İstanbulu hepimiz sever ve göz bebe- ' 

timiz l('.bi ~erine titreriz. Fakat bu 
Pırlanta şehrimizin en nıuhtasar tarihini 
dahi bilmıy.,ıılerimiz yok değildir. 

S..dece meruleketmizin değil, dünya
llın en ı:üzel şeh!rlerinden biri olan İs
lanbt• 1 Milattan 658 vıl önce (Yani bun
~ 2599 sene evvel) Mejtaralılar tara
<mdan kurulm~. Bizanslılar, İstan
buta •Bizantiyan•, (Novoroma•, •Kons-

'l'
lantinopolis•, Araplar •Koslantaniye• 

ürkler •İslAmbolo, •Dersaadeh, •Da
l'Ulhilare., •Der'aliye• ve •Asitane• de
bıislertlir. 

Bizanslılar Boğaziçine •Bosfors• di
)°Drlardı ki bu kel!me ·Öldlz geçili) ma
ıı.sına ıı:elir .. 

* 
İstanbul Araplar tarafından yedi defa 

lrıuhasara edilmiştir. 
l - Hazreti Osman zamanında hicri 

Bene 32 de .. 
2 ve 3 - Muaviye bin ebl Süfyan za

lrı•nında hicri seııe 48 de ve 54 de .. 
4 - Sülevman bin Abdiilmelik za

"'•nında hic~i sene 114 te .. 
5 - Mehdi zamanında hicri 165 te .. 

18~ - Harunürreşit zamanında hicri 
de.. , 

22~ - Hal:fe Mutasım :zamanında hicri 
te .. 

* 
t.ianbulu Türkler dört kerre muha

ıaııı ettiler : 

79
1 ,,., 2 - Yıldırım Bavazlt zamanında 
6 - 13~2 de ve 799 - 1397 de .. 

le.~ - Musa Çelebi zamanında 806-1403 

14!,. - Sultan Murat zamanında 819 
on da.. 

tn İ•tanbul Fatih Sultan Mehmet ku
~ anda.,ndakl Türk ordusu tarafından 
w4 il • 
'01lt n devam eden muhasaradan sonra, 
llU MI 1453 (857) yılının 29 maytS aalı 
11 nU vanılan umumi bir hücum netice
Bdt fetholunmustur. 

lal undan dolayıdır ki İstanbul Rum lan 
'l!ıı' ~OnUnU uj!ursuz telMckl ederler. 
'1'tı :i'flet eseri olarak bu telAkkiy! bazı 
~r dahi benlmsemlslertl'r. 
~ bu) bol!azının en ı;?eniş yeri 3200 
lı~ dar veri olan Rum"li - Anadolu 
l!lnın arası 500 metredir. İstanbul boğa-

uzunlujtu ise 27 kilometredir. -
·-• 'Yeni Ş. 

'Yeni $. 
Yeni Ş. 
Yenı Ş. 
Yeni Ş. 
Yeni ş. 
Yeni Ş. 
Yeni Ş 
Y.,nı ş. 
Yeni Ş. 
Yeni Ş. 
Veni Ş. 
Yeni Ş. 
Y.,nl Ş. 
Yeni Ş. 
Yeni Ş. 
v .. nı Ş. 
Yeni Ş. 
Yeni ş, 
Yeni Ş. 
Yeni Ş. 
Yeni Ş. 
Yeni Ş. 
Yeniş. 
Yeni Ş. 
Yeniş, 
Yeni Ş. 
v.,ni $. 
Yeni S. 
Yeni Ş. 
Y.,ni $. 
Veni ş, 
Veni ş, 
Yt•ni $. 
v.,ni $. 
Yeni S. 
Veni S. 
Venl S. 
\'""ni S. 
Veni s. 
YPnl S. 
V.,ni S. 
Vrni S. 
Yeni s. 
\' f'ni S. 
Veııi S. 
YP.ni S. 
Yenı S. 
Yeni s. 
Yent $. 
Yrnı S 
Yeni s: 
Yrni S 
Vent s 
l'tnı ~ 
Yeni S 
Yeni s. 
Yenı S. 
Yenı S 
Yeni s: 
Yeni $. 

210 
212 
721 

1778/l 
827 

1337 
1172 
1244 

758 
H67 
1782 
1337 
1316 
761 
762 
451 

1739 
245 

200/l 
9!l4 
994 
239 
239 
863 
542 
542 
820 
81 
81 

16!i2 
1R!i2 
854 
8!i4 
219 
618 
764 
445 
71\1 
721 
716 
802 

n31 
13!i3 
n53 
1523 
1349 
1596 
Jr.64 
11\64 

877 
1745 
ll\20 
1R20 
1128 

1738 
ın8 
1778 
1821 
1821 
17~ 
1758 

l B. 

941 
941 
939 
!r.17 
939 
939 
940 
941 
941 
941 
941 
941 
939 
939 
939 
941 
939 
!r.19 
939 
939 
939 
939 
939 
939 
939 
939 
939 
939 
939 
939 
939 
939 
939 
939 
940 
939 
939 
939 
939 
9;19 
939 
9:19 
939 
940 
939 
939 
939 
940 
939 
939 
939 
940 
940 
940 

940 
940 
940 

1940 
1940 
940 
940 

Birinci sınıf miitehassıs Doktor 
Demir A.11 Kamrıo1'!a 

Cilt ve Tenasül hastahklan ve 
ELEI<TRİK TI::l>A VİLimt 

Birinci Beyler Sokaj\'1 No. 55 •. lzmir 
~:lhamra Sineması arl-:asnda sabah
tan akşama kadar hastalarını kabul 
eder_ 

TELEFON : ~479 (469) .. _______ ,, 
=. IU.JJlll!':t,;,,,.. .. .Jo a1 •• ı.ı;ır:•uıu11:ıu;ıı:;;a•;Jıu: 

~DR. A.LJ FA.iZ USMAN~ 
§ DO(;.UM VE KADIN HASTALIK-§ 
: LARI l\f'ÜTEHASSISI E 
§ Her !(Ün ö~leden sonra Saleodoğlu § 
§•o kak. Ahenk matbaası yanında 23 § 
: No.lı muawnehan~sinde hasta kabul ;: 
~eder .. TELEFON . 3990 ;: 
: EV : Güzdvalı İnönü carlrlesi 1174 E 
i 1 lfi70l ; 
: t• 1111111? 1111 ı:_.:· ::: :.11:'.!:: u11n•····1111ııı ııu111 "."""----- . -------

SATILIK 

ütomatik kereste bıa
kl ma iresi 

Fransız fabrikaları mamu15.tından 
vüz onluk ve aslen otomatik olarak 
vaoılmıs gavet sağlam ve faiil bır 
halde on santimden beş sant'me ka
dar destere ile maılQp derecede iş 
ııörebilir bir adet otomatik kereste 
h'ckı makinesi satılıktır .. 
İstivenler : İzmir Tasçılar Ç&l'Şlst 

56 numaralı ticarethan.,de Nizamet
tin Cetinkavaya mUrac.ıatleri.. 

1 - 5 (17131 

12'MIP RS::LFDIYESINDEN ı 
- Temizlik işleri hayvanlarına senelik 

yUz bin kilo saman salın alınma~ı bir ay 
müddetle pazarlıl!a bırakılmıştır, Mu
hamm"n bedeli 3000 lira muvakkat te
minatı 225 liradır 

Taliplerin teminatı öyleden evv"l Is 
banlrn•ına yatırarak makhuzlarivle 
2018/941 den 1/9/941 tarihine kadar 
haftanın Pazartesi, Cal"Ja'?lba ve Cuma 
gilnlerl encüm.,ne mllrac8dtları 

6, 10, 14, 19 3101 (1709) 

* Ptopaı;tanda i~h.-i'!'nde kull'\nılmak 
i:z.-re, a!llniJda izah edilen sekHde yeni
den çekilmi'.\ foto1Uaflar için bir müsa
bhka açılon1~tır. 

- Miisabakaya, 

Mehmet Öksen 
M Ak<el 

Cevdet Sa!Mıettln 
Zeki 
Hamah 
Kenan Erkli 
Celebi 
hak Avkan 
Mü<lim İşyapan 
Mustafa 
Mustafa 
Zeki Tezdiken 
Abdullah 
Necip 
Ha.'3n 
D. İ.rad 
M. K""en 
Mustafa 
M. Kesen 
A. Zeki 
A. Zeki 
Semoel 
Semoel 
İzzet 
A. Riza Senııör 
A. Riza $enıı:ör 
Tacitt'n 
İlva• İzmirli 
İlvas İzmirli 
Hiisevin 
ffüc;;.rvin 
B. Pico 
B. Pico 
İbrahim 
Vedat 
M Sivari 
Al her 
Reoep 
Cevat Selakl 
İ7.7et K. Özbek 
Y u•ııf Enfiyeci oğlu 
Kenan 
Yusuf 
Yalco 
Mu•tafa 
Mehmet 
M Rmirdağ 
İsmet 
Muharrem 
Veli Hakkt 
Ne<im Burkas 
AJb.,r v" Salamon 
Alb"r ve Salamon 
Tevfik folikQi 

T"vfik fnlikc;I 
T.,v(ik folikc;I 
Tevfik f nlikc;I 
Ahmc' Filiz 
Ahmet F'ıllz 
Melım"t 
M.,hmet 

12 fotovrafla 

Maranııo:ı: 
Maran'!oZ 
Sünilrııecl 

Terzi 
Mı~ırcı 

T"rzi 
Terzi 
Terzi 

Kunduracı 

Terzi 
Terzi 
Terzi 

Tamirci 
Kunduracı 
Kunfhıracı 

Terzi 
Terzi 

Sandal veci 
Sanclalvecl 

Kazmircl 
Ka1mircl 
Sekerci 
$PkPrci 

Sandıkcı 
E•ki elhise 
E.•ki elhise 

Müc:kiratcı 
Sanıla !veci 
Sandalveci 
Nic:ancı1ık 
Nic::lncı1ık 

Dökmeci 
Dökmeci 

Kunduracı 
Tuhafiyeci 
Kunduracı 

Elbi<e tamiri 
Kunduracı 
Si.inHrı!eCI 

Terzi 
Manifntnracı 

T.,rzi 
Terzi 

Ka<ket 
Terzi 
Ten.i 
Terzi 

Kahvehane 
Kahvehane 

Tamirci 
Terzi 
Terzi 
T"rzi 

lp!:kçt 

fpl'kçi 
fpl'kc:I 
İpl'kc;I 

Terzi 
Terzi 

Berher 
Berber 

YENi ASIR 

lnhisarlar umum müdürlüğü. iz.mir şarap 
fabrikası müdiirlüğü"den: 

lnhiıarlar umum müdürlüğü iz.mir şarap 
fabrilrası müdürlüğünden: 

Fabrikamız (eski Aydın Bira fabrikası) arazisi duvarlari yapılmasi 
işi 2218/941 Cuma günü saat 14 de açık eksiltme ile ihale edilecektir. 
Muhammen bedeli 3659 lira 40 kuruştur. isteklilerin lazım gelen iza
hatı alma küzere mezkıir fabrika müdürlüğüne müracaatları. 

Fabrikamızın (eski Aydın Bira fabrikası) işçi helaları ve duş mahal
leri intaah 22/8/941 günü saat 16 da açık eksiltme ile ihale edilecek
tir. Muhammen bedeli 4970 liıa 79 kuruştur. isteklilerin lazım gelen 
izahatı almak ve krokileri görmek üzere mezkur fabrika müdürlüğüne 

6, 10, 14, 18 3103 (1711) müracaatlan. 6, 1 O, 14, 18 3102 ( 171 O) 

IZMİR ÇOCUK ESiRGEME KURUMU BAŞ• 
KANLIOINDAN : 

Kurumumuzun Basmahanede Süt daın!E.Oı binuındaki çocuk dispanserinde 
Pazardan maada her gün saat 1 5 den 1 7 ye kadar ve Cumarteal gÜnleri aaat 
14 ten 1 6 ya kadar doktorumuz tarafından hasta çocuklar muayene ve tedavi 
edilir. Varlıklı hastalardan 25 kuruş teberrü alınmakta fakir olduklarma dair 
vesika ibraz edenler de meccanen bakıl:naktadıt. 

s. 6, 1, s. 9, ıo. ıı 3011 c1101> 

izmf'f' Vt!'9ıfla~ MılA~iirHiğünden: 
İdaremiz icra islerinde istihdam edilınek üzere on lira maaşı asit ve otuz Ura 

tahsi•atı fevkalAde ki cem'an 40 lira maaşlı bir kitabet açıktır. Bu kAtipliğe me
murin kanunundaki şeraiti haiz liise ve orta mektep mezunu olup askerlikle 
i]jcı;lfi buhınmıvanlnr arasında mü~abaka ile bi" memur alınacaktır. 

Müsabaka 2518/941 pazartesi gUnU saat 14 de Vakıflar idaresinde yapıla
caktır. Talip olanlann aşalbda yazılı vesaikle birlikte imtihan gününden bir 
gün evvelline kadar Vakıflar mUdilrlüğüne istida ile müracaatlan ilAn olunur. 

Mektep şahadetnamesi .. 
Sıhhat raporu .. 
Polisten alınmış hilsnUhal WS:kası .. 
Askerlik vesikası .. 
Nüfus hilvivet cüzdanı.. 3189 (1739) 
6 X 9 eb'adın<la iki adet fotcığrılf .. 

--·------·- ----- ----~--·-···- ... _ .. 
Pme~li. dı•I ve Yl'f~mlerin nazarı DUıfıatine : 
F.,,.1,.,,.~ v,,,. F~ıtR"t p-.nf1a.sından: 

tzm:r Defterdarlı~ından maaş alan bil'umum Emekli, dul ve yetiml~rin 4056 

1 
numaralı kanun ic-abahnı yaptırmak üzere resmi senet, nüfuz, hüviyet ve ma

ı ·~ ciizdnnlarile birlikte Agostos 941 nihayetine kadar sah ve perşembe l?ilnlerl 
• İzmir Defterdarlığına milracaatla muamelelerini ikmal ettirmeleri aksi takdirde 
bankamızca tedivat vapılmıyacağın. ve her devrede maaş ic:n milracaatlerinde 
Malivece taksitli nllfuz hilviyet cilzdan !arını yanlannda bulundurmalan ilAn 
olunur. 3148 - (1738) 

~ıhh~t ve iıı:timai l"'uavenet Müdürlüjü Alım 
S•mı MoJH111is11onn Ba~fıan!~flından : .. 

Alsancakta saitır. dilsiz ve körler müessesesinin bir senelik ihtiyacı olan ve 
komisiyonumuzda bulunan şartnamesi dahilinde: 

Urfa sadevağı, pirine, ekmek, şekerin 29/7/41 tarihinden itibaren biraymild
detle pazarlıkla satın alınacağından talinlerin sıhhat mUdiirlüğ{lnde mUte,,ekkil 
komisyon başkanlığına milracaatlan iljn olunur. 2969 (1741) 

'•tirak edilec~ktlr. Bu fotograflardan 
•ltı tanesi 1941 lzmit enternasyonal 
ıuan ve kü1türoark hareketlerine. dört 
•eledi lzmir şehrine ve ikisi de lzmir 
·~hri !cindeki arkeolojık ve tarihi eeer
lere- ait m1ınzaraları gösterecektir. 

2 - Foto"r•fl•r a•ıı:ari 6X9 luk 
fJim Üzf'ri.,,e celrilmis olacak ve üc koo
v• ile birlikte flim veva camlar beledi
Yf'Ve teslim edilet"ektir. 

3 - M;;••bokova l•tlrak edenler
rf«!'n asgarl 1 O fotoP.Tt\f, hevenilmf .. olP!ın 
h'irirıci. (Rl fotO<n"l'tfı hevenllen ikincili
ği 6 fotogra.h bevenilmia olan Üri;"rii-

lüi<ii kaz•nacaktır. 
4 - Beyenilen fotogreRar mukabi

linde birinciye 200 lira, ikinciye 125 
lira. üçüncüye 7", lira müklfat verile
Ot'ktir. Müsabakayı lr:azanamayanlann 
münferiden beyenilıd, fotoırref ve ldi
-rleri üçer liraya aaıhr. alınaca1'.t1r. 

· 5 - Müsabaka 1 teşrini evvel 1941 
·.-Ünü nihıııvetlenec~k ve neticesi 1 S tet
rinl evvelde ilan edilecektir. 

6 - Fazla İzPhat almak için riyase
te ı;ıifahen veya tahriren müracaat edi
ie.bil1t. 

27 5 10 15 2925 (1653) 

ORDU HASTA BAKiCi HEMŞiRELER OKULU• 
NA AiT BAZI iZAHAT 

Ve olıaJa lıayıt ve lıalJul şartları 
- Ordumuza huta bakıcı ve hemşire ye1İ4tirme'<: iizeı e Ankara da M. 

M. V. tarafından 19 39 aeneairule açılmı, olan huta bakıcı ve hemıireler oku
luna bu aene de SO talebe alındcı.İ:ttr. Okula girmek arzu •denler. bulunduk• 
lan mahallin Taliliğin•, kaymal:un!ıiiına veya aıkerilk şubelerine dilekçe ile 
müracaat edeceklerdir. 

2 - 3433 oayıh kanun mucibince bu okuldan mezun olacaklar, memur 
olup tekaüdiye alacakl~rdır 

3 - Meiun olanlar altı aenellk mecburi hizmetlerini ordu haıtahanelerln
de yapacaklar, ondan oonra arzu ed~rlene memleketıel:ı bütün •ıhhi teıekkül
ler kendilerine açık olacaktır. 

4 - Tahsil müddeti 3 sene olup, bu müddet içinde '>kurlara ı.yda b~ lira 
harçlık verilecek. iaşe ve ilbaslan tamamen okula ait olocaktır. 

S - Okuldan mezun olanlar. barem kanununa ıı:ö" 20 lın asli maattan 
baalamak üzere maaı alacaklar ve bu miktar ıırittikçe çoğalacaktır; bu zaman 
dahi laıe, giydirme ve hannma orıluva alt olacokbr. 

6 - Okul 1 S Eylül 194 1 de tedrl••ta baılıyaealr.br. 
7 - Okula l:ayıt ve hbul .. rtlan tunlardır: 
a - Türkiye eümhuriyeti tebaa11ndan olmak Ta Türk ırkındar. bulunmak:. 
b - Sıhhatı yerinde olmak v~ durumu her iklimde nzife &'f.rmeve mGsalt 

bulunmalı: (bunu har hangi bir hastt.iıane ııhhl heyeti raporu ık teabit ettir
mek ve evraka bağlama le lazımdır). 

c - Okurun ,a,ı on altıdan ••ağı ve yirmi ikiden rıkan olrnıyacakttr. 
d - Kendisi, ana ve b3bası iffet ,.hllnden olmal: (bu •uiyet polloce te.,. 

ıik ettirilerek evraka ba~lanac .. !.tır ) 
e - En az orta okul ı..hsilıni bithmf, olmak (eleme imtihıonlarında mu

vaffak olmak prttır) veya bu d.rec~<ie tahsil görd;iğü iabat etmek (taodik
name veya bunun tasdıkll bir •uretl muameleli evrakına eklenecekti< ) 

f - Evli veya nleanh bulunmam•k (evvelce evlenip bC1Ş&nanlada lı:oca• 
ölmüt olan kabul edilir) buna .. ıt medeni b .. li bildirir miiabit evrak l:eza e~ 
lenecelı:tlr. 

il - Okur oıhhf oebepler dı,mda .,kulu lı:endilijllnden terle ettiği, e•lenme 
ıuretl ile veya diğer ln7ibati oebeplerl~ okuldan çık .. nl·Jı~. alh ıenelik m
buri hizmetini yapmadığı veya tam3,...Jamadıii;ı. ve yahut 11hh• ıeb~pler dı
•ında okudan çıkarıldığ1 ts.kdird~ tahaklı:ulı: ettlri!e<"ek m•ktep mınraRonnİ 
tamamen ödeyeceğine ve &'Ö•t~r<Jıii veıil:alann tamomen dofnı olduiuna 
dair noterlikten tasdikli ve kefilli bir taahhütname verecektir. 

8 - Yukandald ıeraitl haiz olan okur, olı:ula lmtlhanllZ olarak lı:abul edi
lecekti-. 

9 - Yultandakl rr.addeler mucib!nce evrakının muamele•ln! bltl,.,nle!'o 
den, vi!Areı. <reya kaza, merk..zlerlnde oturaolar bu maltemlar •ey• aslce!'o 
lll: tubeleri nsıtaoı ile evraklannı ıl··~dan d<>ğruva A.nkara merkez buta
han..ı ba, tabibi n okul mGdürlü;;ü,,e gönderileceklerdir. · 

1 O - Müracaatların Ağuıtos 1941 nihayetine kadar ıona erdirllmeıd il. 
llmdır. 

1 1 - Okurlann l:abul edildikleri ve mektebe baerket etme tarihleri aynİ 
mokamlar tar•fından lı:~ndilerlne bll<firilecektlr. 

12 - Kabul edileceklerin okulun bulundu~ Ankar.,.. kadar &'•imek ve 
okulda tekrar yapılacu.lc 5ıhht muavcne neticesi ha"talıklan teh~yyijn eden• 
lerin memleketlerine gitmek için m ... ıaf edecekleri yol paralar. l:endilerine 
ait olcaktır. 

Anl:ara Merkez Hutahanw Bao T abibl ve okul müdür\! albar 
Dr Sa ban Barvtcu 

17 20 23 26 29tM,,.. 1 4 7 10 13 16 llJ 22 2S 28/Hazlran 
... 1 4 7 10 13 16 1<1 22 2S 28/Temuz ve 1 4 7 ıo n 16 19 

22 2~ 28 3nıAe...to•ll<l41 •80' ıı ııı 

Mahallesi Sokağı No. Ticaret müddeti Nisbeti İradı Kazanq Buhran F. Zam Ceza Yeldin İhbarname İhbarnamenin 

B. H. H. tltıiMiler 
B. H. H Ütiirüler 
B. H. H. Ali P. 
B. H. H. Y. Kavaf , 
B. H. H. Saraclar 
B. H. H O•manive 
R. H. H. O•manive 
B. H. H O<manive 
B. H. H. Ali nasa 
B. H. H. Y Kavaf 
B. H. H. Y. Kavaf 
B H. R. Osmanive 
B. H. H. O.maniye 
B. H. H. Ali pasa 
B. H. H. Ali pa.a 
B. H. H. Civic'ler 
B. H. H. C"h~ciler 
B. H. H. t~ttil'.'iiler 
B. H. H. ttruoüler 
B. H. H Kuzuoi!lu 
B. H. H. K 1mıo~lu 
B. H. H fttiioiiler 
B H H . Üttıoiiler 
B. H H. Kantarcılar 
B H. H Sinahl 
B. R. H Sioahi 
B. H. H. Sinahl 
R H. H Palanoılar 
B. H. H Palancılar 
B. H. HM. Be" 
B. H. H t P Be. 
B. H. H. Kantarcıler 
B H. H f<>ntaroılar 
B. H H üttı~ül"r 
B. H. H. Kebancılar 
B. H. H. Ali nasa 
B. H. H. Sehitler 
B H. H. Ali oa"8 
B. H H Ra•turak 
B. H H Vali P. 
B H H Saraolar 
B. H H. <Kmanive 
B. H. H. O.manive 
B. H. H 0.manive 
B. H. H. Yeni K. 
B. H. H. O.manive 
B. H H. Y Kavaf 
B. H. H. İ P. B. 
B. R. H. t P B. 
B. H. H. İ. P. B. 
B. H. H. Y. Kavaf 
R H. H. Y Kavaf 
B. H. H. Y. Kavaf 
B. H. H. Osmaniye 

B. H. H. O<;manive 
B. H. H. Osmanlve 
B. H. H Osmanive 
B. H H. Y.Kevaf 
B. H H. Y. Kavaf 
B. H. H. Y. Kavaf 
B. H. H. Hasan H. 

7 /11 ll /940 - 31 /71940 
7 /18 3 17/940 - 311121940 

91 31/51938 - 31/121938 
40/1 27 /3/9~7 - 31/121937 

2(1 5/1/!l38 - 31/121939 
40/51 1/5 '938 - 31/12/938 
18 Senelik 
60 1/7 /940 - 31112/940 
48126 1112/940 - 311121940 
49/1 25 111 1940 - 31 /12/940 

26 llfl/940 - 25.'ll /940 
62/~1 1181940 - 28181940 
40 ı:ıo 1/6 '!138 _ 31/12/938 

125127 938 yılı 
125121 938 vılı 

8 1517 /940 - 31/121940 
7 1/919~1\ - 31/121938 

12 938 
7 213 /!l:IH - 31112/938 
7 111 /!13!1 - 31/121!139 
7 1/1/910 - 6161940 

33 1/11!)40 - 15.'12 /!\40 
33 111121939 - 311121939 
13 26112 '!138 - 31131939 
10 1111939 - 31 /121939 
10 l/l/!\40 - 10/11940 
12 l/l /!140 - l /41940 
11 l/119~Q - 3111/939 
l1 9~8 yılı 

400 1/1/937 - 22 15/939 
21 22151!l39 - 119 '939 
9 111 1940 - 1/21940 
9 1/1 '!139 - 3 IJ 21939 
7 /25 1 /2 1939 - 14 1939 

35 1 il /940 - 2!116 l!\40 
481 /29 1 il '!140 - 27!i /940 

13 1111939 _ 4ı6t!l39 
120127 2/91940 - 6/2/940 
ııı:ı 1/41931\ - 3115193!1 
441/2 1/l/!139 -15/3/939 
17 1 /l 1!!40 - 3111 /940 
69151 1/11939 - 2~ 12 ıq39 
62 'M 1111939 - l/9 1939 
62166 15/81!140 - 31 /1 /!141 
62/fl6 4/4/!140 - 6141!140 
62 /62 1/11~39 - 30 /6 1939 
18 l /l l!l39 - 1/7 /939 
58/l 30112 .'C\40 - 1!i 121941 
58/l 17111940 - 27 /940 

16 1/1/!13!1 - 25 /6 /938 
1511 rn ııı 1~9 - 15111939 

311 17/~1!140-311121940 
3/1 l/l /!141 • 31 /31941 

43 1/11941 - 31/5/941 

43 
43 
43 
37 
37 
37 
47 

1/11941 - 30/51!141 
12/5 '!139 - 31 /12 i!l3'l 

1 /11!140 - 31112/!140 
101!ll!l40 • 311121!140 

1/l/!141 - 13 .'2 /941 
15/121!139 - 311]21939 
1/1/940 - 26/5/940 

30 7~ 00 
30 60.00 
20 120.00 
30 70.00 
45 240 00 
30 40.00 
30 60.00 
45 50 00 
30 48.00 
40 80 00 
30 2.00 
30 30.00 
25 25 
30 16 
so 16 
30 20 
25 28 
25 48 
25 48 
45 280 
45 280 
3~ R5 
35 85 
30 120 
30 54 
30 54 
45 25 
30 230 
25 2:10 
25 250 
25 40 
30 150 
30 150 
30 55 
45 290 
30 48 
25 24 
30 24 
20 84 
30 48 
4~ 140 
30 40 
sn 24 
30 21 
30 lOO 
30 25 
30 1?0 
35 330 
35 330 
35 40 
30 24 
30 53 
30 53 
45 118 

45 2M 
45 2:14 
45 2:14 
30 40 
30 4fl 
35 25 
35 25 

1000 
7.59 

14.14 
fl.90 

5328 
8.06 

lROO 
1L34 

31 
121 
5.24 

61 
6.60 
4.80 
4.RO 
2.79 
2.22 

21.00 
3.81 

12R 
225 

10.92 
1 .71 
9 37 

16.20 
40 

2774 
57.85 
57 50 
2414 
2.?9 
382 

4o.OO 
16.73 
64 

5.!18 
2.~l 

R9 
2 78 
288 
518 
181 
479 
2.73 

18 
3.70 

17.85 
14 !17 
316 
5?5 
3.02 
462 
3.!l8 

21.31 

42.!l8 
7020 

10530 
371 
1.41 
41 

3.48 

260 
1.52 
283 
1.38 

10.18 
1.85 
360 
2.27 

06 
24 

1.05 
13 

L52 
96 
96 
56 

" 4.20 
76 

25.20 
75 

2.18 
34 

1!17 
324 

08 
555 

10 !i7 
1150 

4.8.1 
56 
26 

9.00 
3 35 

1280 
1.14 

50 
14 
55 
58 

1.04 
36 
116 
55 

0.03 
74 

3.57 
2.!17 

63 
1.16 

60 
92 
78 

4.26 

860 
14.04 
2Ul6 

74 
0.28 
0.08 

70 

-3.25 
1.90 

2.R3 
0.08 

30 
1.31 

17 

1.39 

16.00 

3.72 

1.15 
97 

1065 
l 05 

2149 
1755 
52.65 

1.115 
70 
10 

L74 

18.86 
11.01 
1697 

1.24 9.52 
63.91 

1.21 11.12 
21.60 
16.44 

!i3 
1.75 
7.60 

00.47 

08 

99 9.11 
576 
5.76 
4.74 
2.66 

25.20 
4.57 

151.20 
2 70 

1.96 15 06 
2.05 

1.69 12 93 
1944 

48 
33.29 

1026 7RR5 
6900 
2897 
335 

68 526 
54.00 

3.01 23 O!l 
9280 

7.R4 
3.46 

97 

1.02 
45 
13 

331 
52 398 

33 
86 

6.22 
2 !il) 
6.R6 
3 96 

19 
67 5.11 

325 2909 
21.~6 
379 
6.90 
362 
6 69 
563 

3.84 41.66 
1.66 

n.01 
101 79 
17901 

6'.'\\I 
2.79 

59 
6.81 

Cilt Va. Cinsi 

2 47 
3 1 
8 28 
3 1 
9 42 

14 19 
15 2 
15 19 
20 49 
21 6 
21 11 
21 22 
21 40 
22 42 
22 43 
21 45 
23 6 
21 30 
21 24 
23 17 
23 18 
23 31 
23 30 
23 45 
23 34 
23 35 
23 45 
23 28 
21 20 
2.1 3 
23 4 
23 4R 
23 47 
n 29 
23 23 
23 42 
~ 32 
23 2 
23 9 
23 38 
23 44 
24 16 
24 22 
24 10. 
24 28 
24 20 
24 32 
24 ~2 
24 :ıs 
25 4 
25 3 
25 8 

25 1 
25 23 

25 22 
2~ 20 
2~ 21 
25 26 
25 27 
25 37 
25 38 

1 inci 
1 inci 
1 inci 
1 inci 
linci 
1 inci 
1 inci 
1 inci 
1 inci 
1 inci 
1 inci 
1 inci 
1 inci 
1 inci 
1 inci 
1 inci 
1 inci 
1 inci 
1 inci 
1 ine! 
1 inci 
1 inci 
1 inci 
1 inci 
1 inci 
1 incl 
1 inci 
1 inci 
1 inci 
l inci 
1 inci 
1 inci 
1 inci 
1 inci 
1 incl 
1 inCi 
1 inci 
1 inci 
1 inci 
1 inci 
1 inci 
1 inci 
1 inci 
1 inci 
1 inci 
1 inci 
1 inci 
1 inci 
1 inci 
1 inci 
1 inci 
1 inci 

1 inci 
1 inci 

1 inci 
l inci 
1 inci 
1 inci 
1 inci 
1 inci 
1 inci 

\'eni s 
63) 
26) 

l778 1940 Hasan Sudaş Terzi B. H. H. Yeni K. 43/1 1/11940. 7/8/940 30 20 3.58 72 89 f\4l 5.96 21 14 1 inci 
. Yukarı<! . . " 13) 
ileu 116 ,_a_.1 •~m v" ?nvanlan ile tloar~tdh adre•lerl vazılı mllkelleRer namına muhtPl'f yıllar icln tarholunan v"l'l!iler t<imleri hizasında ııö..t..rllmisfü. Bu mllkeTien....ın teTlti tlcal't't "dio halen Ml ede bulunduklan teshil edilem.,dlğin-

n wu:ihlııl takip eden günden ltıbaren 30 l?ÜU içinde mezkıir vergilere itiraz haklan olduğu 3692 sa,yılı kanunun 5 ve 10 uncu maddeleri hükümlerine tevfıkan teblii! makamına kainı olmak Uzere ilAn olunur.. 3187 (1731) 



str ASI VAZIYEr 

Almanya Fran· 
sız Afrikasının 
müdafaasını 

a mak istiyor 

Japon ya nerede ha
, ekete geçer:)e geçsin 

cember icinde " . . 
Almanya Karadenize 

iniyor! - Vqi Almanlara 
)1ine boyun eğecelı mi? •• -----

Bir müddetten beri Almnnyn ve Rus
ya arnsındaki mücadelenin, askeri hare
kattan ziyade her iki tarafın karşısında
kini mağlOp göstermeğe matuf bir pro
paganda gUrUltüsü mahiyetini aldığını 
kaydeden radyo gazetesi Almanların son 
iki günde söz milcadelesinc hareketle 
cevnp vermek istediklerini muhtemel 
görüyor. Almanlar cephenin her üç 
mıntakasındn zaferler iddin ediyorlar .. 
Bunların en mühimmi, cenup mıntnka· 
sındn Budyeni ordularına ka1'Şl kaznnı
fan zaferdir. 

Moskova hentiz Kiyef etrnfındaki bü
yı.ik Alman 7.Uferi hakkında sük\ıtu mu
hafaza ediyor. Londraya gelince, znferin 
'.Almanlar tarafından iddia ed!Jdiği ka
dar büyük olduğuna inanmamaktadır .. 
Maamafih cenup bölgesinde Rusların 
vaziyetinin pek ziyade zorlastığını 1n
giliz.lcr itiraf ediyorlar. İngilizlere göre 
Almnnlann Karadenize inmeleri artık 
bir emrivakidir. 

İngiliz ve Rus tayyarelerinin Berlini 
müştereken bombardımnn etmeleri İn
giliz.leri sevindirmiştir. Bu da Almnn
yanın iki cephede harp ettiğinin bariz 
bir delili olarnk hissedilecektir. Maruna
fih bunun askeıi netice tevlidinden zi
yade manev:iyat bakımından ehimmi
yetli olduğu da inkAr edilmemektedir. 

Rus bahriyesi bir tebliğinde muhtelif 
zamanlarda Alman harp gemilerinin tnh
rip ed:ldiğini bildirmiştir. Bunların ara
sında denizaltıJan ve destroyerler de 
vardır. İngilizler Alman harp gemileri
nin tahribini, pek ziyade sıkıstıklan At
lantik muharebesinde bir yardım telfık
ki ettiklerinden bu yüzden de pe!t ziya
de sevinmişlerdir. 

CETE MUHAREBELERi 
Rusların, Almanyaya karsı mUcadcle

lerindc, cephe gerilerinde cete muhare
belerine ehemmiyet verdikleri nnlaştlı
yor. Mareşal Timoçenko işgnl altında bu
Junan Rus to"prnklarmdn Alriıanlara 
karsı çteler teskllint emretmlstir. 

Polonynda da çeteler teşkil edirdiği 
b!ldirildiği gibi bir çetenin kumnndan
lığını bir kadının ynpbğı dün Londradan 
biJdirilmiştir. Bu çete harbinin A1man
lan cephe gerilerinde külliyetli asker 
bulundurmeğa icbar edeceği ilnve edi
liyor. 

JAPOSLAR VE CENBERLEME 
Japonyn bir kaç günden beri, Alman

yanın iki sene evvelki diplomatik dos
yalanndan bir yaprnk oçarak Almanyn 
tarafından ısrarla ileriye sUıi.ilen bir şi
knyeti tekrnr1amıstır. Almanva 939 har
bini açmadan evvel İngiliz başvekili B. 
Çemberlayn tnrafmdan çenberlend=ğini 
iddia etmişti. $imdi cenbcrlcme şikfiye
ti, bu sefer de, Japonlnr tarafından ne
ye sürülmektedir. 

Filhakika Çörçilin fanliyeti de, Çcm
bcrJaynin iki sene evvelki fnnliyetini 
nndınyor. Japonva tedricen siyasi ikti
sadi ve askert bir çcnber içine alınıyor. 
Bu cenberi kırmak icin Jaonya tnrafın
dnn yapılan teşebbüs]er, çcnberi daha 
7Jyadc kuvvetlendirmek neticesini ver
mektedir. Bunun en son tezahürü Hin
d:cinjnin işgaliyle Japonların Mançuko 
hududuna asker yo11amalarıdır. 

Bu iki hAdise Japonlann askeri vazi
yetini kolııvlaştıracnğı yerde zorlnşbr
mıstır. Cünkü Mançukodaki nsker yığı
nağı Rusları endişeye düşürmiiştür. 

SİYAM KENDiNİ MÜDAFAA 
EDECEK 
Evvelce Amerika ve İngiltere mukad

deratlarını birleştirmişlerdi.. Hindiçiru
n:n işgali Sivamı kuskulandırmış ve İn
glltereye doğru meylini arttJrmıstır. 

Dün Londra radvosunun verdiği bir 
habere ~öre Siyamın sal5.hiyetli şahsi
yetlerinden birisi memleketin her kesle 
dostluk ve sıkı bitaraflık siyaseti tak=p 
etti~ini ve şayet bir te<.'avüze uilrarsa 
sonuna kadar ha.rp edeceğini söylemiş· 
tir .. ~ 

JAPONYANIN J\IÜSKÜJATJ 
Hollanda· Hindistnnı icin l>eliren teh

like de bu ı;?enis ve zen~n müstemleke 
imparatorluğunu İn~iltcrenin koJları 
nrasına atmışt1r. $imdi Rusyn uzak 
şarkta İnciltere ve Amen"kn ile tesanüt 
halinde hareket niyetindedir. Japonya 
esa.o;en dUrt sened n beri Cinde hare ha
lindedir. Bu hiivillt memleket tc irig:ı. 
~re ve Amerika ile beraberdir. 

Jaoonvamn hancıi cephede hnrl'kete 
geçeCC'!'!i «uali vazivetin bu veni inki[;af • 
kflrs•<ııııdn ('h('ınmiyetini kavbet'llisHr. 
Cünkü Jaoonvnnın uzak sarktn İn":ltc
rc. Amerika veva Rusvnva karsı giric;e
cel'i ınttharebcvc bu üc devletten di~e.,. 
ikic:ini de karıc;tırmıvacaib nıman artık 
ıtccmi<ıtir B•ı,.iin Jaopnvn ~crcel<t('n 
biri<' ik hır crnhe karşısındadır .. Ve bu 
devletleı den hancric;ine taarruz cdcıse 
dPC'rh•rh:le de harbe tuhısacakbr. 

FRANSADAN ALMAN TAUWJ~EH' 
Vi'li ile Almnnynnın miinasebctlerin· 

=~=~~~--~-;;:;:;--;:;:;:.~Y~E~N~l~A~S~l~R~~~~~=z!!~~~~~~~~~~IO~A~Gu~S~T~O~S~P~A~Z~A~R~~l9~ 
Yeni bir hadise TEHLiKE iŞ REJi Askeri vaziyet 

Japon .filosu bir A vusturalya 
Amerıkan va- başvekili vahim 
purundaki pet- bir ihtarda 

Takviye edil-
mezse Rus ce- Askerlik kanunu değişiyor 

rolları aldı bulundtı 
nup ordu~u teh- A k . 

tikede 2 ibi s ere ıstenmesi zama-
nı gelmemiş olanlar 

da askere alınabilecek 
Müsaderenin sebebi 

petrollerin Japonlarca 
çete sayılan Çin mııha· 
riplerine ait olması ır 
Şankhay, 9 (A.A) - Jnpon hükümeti 

namına beyanatta bulunmağa mezun 
se üezrinde bir limanda bulunan Meiyo 
şe üzerinde bir limnnda bulunan Meiyo 
ismindeki Amerikan petrol gemisini çe
virdiğini ve bu geminin hamulesini teş
kil eden 2 bin varil petroiun müsadere 
edildiğini bildirmiştir. 

Sözcü Amerikan gemisinin Yangse 
deltasındaki Çin çetelerine pC'trol götür
mekte olduğu için vapurun ha.mulesinin 
müsadere edildiğini ve Çinliler tarafın
dan kiralanan Meiyonun Sokoni kum
panyasına iade edileceğini bildirmiştir. 

AMERtKA, ALMANYA 
VE JAPONYA 
Vaşington, 9 (A.A) - Kordel Hul ga

zeteciler toplantısında yaptığı beyanat
ta Almanynnın yeni fütühat dü~üncrek 
batı yarı kürresinin peşinde olduğunu 
bildirmiştir. Berlin sözcüsü Ruzveltin 
Latin Ame~ikasında Emperynlist bir si
yaset takip ettiğini söylemiştir. Bu pro
poganda 15 Avrupa devletini kuvvete 
müracaat ederek znpteden bir hükümet
ten sndır olduğu için buna kimsenin al
danmtyacağı şüphesizdir, Nazır japon
yanın P~.sHikte çevrilmesinden bizzat 
kendisinin mesuJ olduğunu da ilave ey
lemiştir. 

Karşılıklı son 
ln~iliz ve Al
man akınları 

Berfin, Kiel, Hambarg 
yeniden bombalandı.. 
Alınan laiicuma az 

hasara sebea oldıı.. 
Londra, 9 (A.A) - Öğrenildii!ine gö

re J{iel deniz ilssU dün gece İngiliz hava 
kuvvetlerinin bn~ıca bedcf.lni teşkil et
miştir. 

ALMANLARA GöRE 
Bertin, 9 (A.A) - D. N. B. Ajansı 

bildiriyor: Düşı:nan hava kuvvetleri dün 
~ece Almanyanın şimali garbisiy}e şimal 
mıntnkalnrı "zerinde faaliyette bulun
muştur. Berline kadar ilerlemek teseb
bUsUnde bu1unım bir kaç düşman tay
yaresi dMi bataryalarımız tarafından 
~eri dönmeğe mecbur edildiğinden hiç 
bir hnsnr olmnmıstır. tki düşman tayya
resi düşürülmüştür. 

ALMAN RESMt TEBbtCl 

Adclayit, 9 (A.A) - A vusturafya 
başvekili Menzies dün bir nutuk söy
leyerek A vusturnJyanın tehlikede oldu
ğunu beyan etmek suretiyle vahim bir 
ihtarda bulunmuştur. Nazır demiştir ki: 

Berlini bombardıman 
etmesi Rus hava ııuvvet· 
ferinin ayaııta durdu

ğunu gösteri31or .. 
< - Avusturalya tarihinin en vahim Finlandiya cephesindeki muharebelc-

bir anını teyakkuzla yaşnmnktndır. 1939

1 
re dair radyo gazetesince kaydedilen ye_ 

daki kuvvetimizle mukayese edilemeye- ni haberlerde Kekshol bölgesinde çok 
cek kadar mukavemetimizi kuvvetlen- j ş:iddetli muharebeler olduğu bildıril
dirmiş bulunuyoruz. Avusturalya hiç bir rnektedir. Kekshol knreli bc-rzahının 
:zaman ~üşmnna sırtını göstermemiştir.~ snğ sahilindedir. İlmen gölünün C'cmıp 

Bu hususta hazırlanan ı ti31Uıa ııanunıa ması icllf 
Mil!et Meclisi ne sevlıe ııldi.. ... 

---•fUJı doğusunda da harekatın inkic;;rıf halinde 
İstanbul, 9 (Yeni Asır) - Askerl\.lt veya fevkalflde hallerde Milli MUcWs' 

mükellefiyeti kanununun 4 üncü mad- Vekaletinin istemesi, Vekiller Heyetlıliı1 
desini değiştiren bir kanun lAyihası Bü- de kabulü ve Cilmhurreisinin 1a.~diki ile 
yük Millet Meclisi umumi heyetine sevk askere alınacaklardır. Bu tak~'-d" biJll' · zveltin seya

atı ve Sovyet
Iere yardım 

Vaşing~on, 9 (A.A) - Refsicümhur 
Ruzveltin seyahatinin önümüzdeki haf
tanın başına kadar devam edecei'ti bil
dirilmekte, fakat seyahat esnasında ne
reye gideceği zikredilmemektedir. 

Vaşington. 9 (A.A) - B. Ruzveltin 
seyahati hadisesiz geçiyor. ReisicUmhur 
Cumartesi gününün mlihim bir kısmını 
resrl evrakı tetkik etmekle gecirmiştir. 
Hava giizeldir Potamek yatı sahile yak
laşarak ievazım nlmıştır. 

* AMERtKANIN 
RUSYAYA YARDIMI 
Moskova, 9 (A.A) - Sovyet istihbarat 

bürosunun müdür muavini Mösyö Lo
zovski matbuat konferansında sorulan 
bir su:ılc cevap vererek demiştir ki: 

- Amerika Hariciye Nanr muavini 
Mister Sumneı· Vels ile Vaşinı:rtonda 
Sovyet bliyük elçisi Mösyö Umanski ara
sında tenti edilen not:ılar Bir1esik Ame
rikanın Sovyetler Birliğine buf!Ünkü 
mücadelesine iktisadi yardımda bulun
maqa knrar verm.is olduğunü göstermek
tedir. Bu yardım iki memleketin müşte
rek gayelt"l'ine, yani HitlPrlzmi knt'f 
olarak tahrip gayesine mııtuf tur. 

Mak;neye 
'\ 1 erilirken 

Sov yetlere göre Al
man den;zaltı zayiatı 

olduğu gelen haberlerden anlasıhyor. 

edilmiştir. uır ... 

~u 15yilıaya göre askerlik yoklaması ların yoklamaları yapılanlar derlu\I l<~ 
ç.agında bulunup tn askere istenmesi talara sevk edileceklerdir. 
zamanı gelmemiş olanlar ile 19 yaşında Uyiha yakında Millet Meclisinde :ı:nii-
bulunanlar, seferberJJk zamanlarında .uıkere olunacaktır. 
~~.r.r~~~~~~.r~~..0:00-~ 

Türkiyeye iltica eyleyen yabarıcıl~r 
~~~~~~~~-~~~~--~~~ 

Yapılacak n~uameleyi 
tayin eden esaslar 

Yeni Jıanan lciyffıası BityüJı Millet Meclisi rad" 
nameslne alındı-

Smolensk bo1gesinde Alm:-nlann ikin
ci biiyük hamle icin hazırlıklnrının de
vam etti~ bildirilmektedir. Fkraynada
ki hnrck3ta gelince : Bu böl~eJe bir gUn 
evvel, altıncı Sovyet ordusu koınuumı 
dn dMıiJ olduğu hnlde, bİr ~k vüksck 
rütbeli subay]arJa b:rlikte 30 bin aske
rin esir edildiği bildirilmic;t:. Bu muvaf
fakıyet daha ziyade inkişaf etmiştir. Al
man baskomutanhğırun dünkü tebliğir.e 
$?Öre Feld mareşnl Runştet kuınnnd::ısın
dnki Alman ordusu, 6 ıncı ve 12 inci 
Sovyet orduJan komutanları dahil, al
tıncı, 12 inci ve 18 inci Sovyet oTdula
nndan bazı kıS?mların, yani tahminen 
25 piyade, tank ve dağ tümeninin imba 
edilmis olduğunu bildirmektedir \'e nv
ncn 103 bin esir alındığını, 317 tank, 
838 top, küll:yetli harp malzemesi ve bu 
arada 5250 kamyon ve bir tnkım yük1U 
trenlerin iğtinam edildiı,tini, Sovyet zn
yiatmın 200 bine bnliğ olduğunu kaydet-
mektedir. Ankara, 9 (Yeni Asır) - Harp do- l...nyiha esaa.lanna göıe yabancı ıncJtl" 
Eğer bu haberler hakikate uygunsa, Jayısiyle karadan, denizden ve havadan leketlerden Türkiyeye iltica eden muhil' 

mareşal Budyeni emrindeki Sovyet cc- memleketimize gelmekte olan mülteci- rip yabancı ordu mensuplarının Türkiye 
nup ordusu süratle tnkviyc edilemed!ği Jer hakkındaki kanun layihası Meclis ruz- topraklanna girdikleri tarihten itibıırefl 
takdirde, daha büyük mağlOİ>ivet1ere namesine alınmıştır. iı.de olunacakları tarihe kadar nakil, iıı' 
uğnyabiJeceğine ihtimal verilmektedir. Hükümet kanunun mucip sebepler la- şe, ilbas, iskfuı ve tedavi hususları hiİ; 
Eğer Dinyeper nehri üzerindeki köp- yihasında ezcümle şöyle demektedir: kümetçe temin olunacaktır. Mültecile' 

rüler, şimdiye kadar vaki bombardıman- cHarp dolayısiyle yabancı memleket- topraklanmıza ayak bastıklarında, kat" 
Jnr netice.S:nde tşhrip edilmisse, o Uık- lerden memleketimize gerek kıta halin- sulanmıza girdiklerinde esliha, miihi~' 
dirde Budyeni. ordusunun takviyesi ve- de ve gerek perakende surette karadan, mat vesair harp vasıtalarından tecrit ecl1' 
ya çekilmesi meselesi büyük güçlükle- denizden ve havadan mülteciler gel- leceklerdir. Mültecilerin iizerlerincletd 
re uitrıyabüecektir. mektedir. Ne şekilde olursa olsun bu eşyalariyle beraberlerinde getirdikleri 

Alman ordusunun bir kaç gün zarfın- mültecilerin idare ve bakımları ve bir zati eşyadan maada kara, deniz ve hıı''11 

da Ukrayna topraklarında kazandığı id- kaydü şart bulundurulmalarının temini esliha mühimmat, teçhizat, nakil vasıuı' 
dia edilen muvnffalayetlcrin sebebi şöy- Türkiye cümhuriyeti hükümetine bir va- lan, gemi, tnyyare vesair askeri eşya ..;" 
le i:zah edileb!lir : Smolcnsk muharebe- zife teşkil eylemektedir. Mültecilerin ida lıer çeşit harp malzemesi orduca muhır' 
1erinin nezaket kesbetmesi üzerine Sov- re ve bakmıları ne tarzda temin edilece- fo:ıa altına alınacak ve bunların muhtıfıı' 
yet başkumandanlıW, bu cephe kısmın- pine dair meV2uatımızda esaslı hüküm- 7.aları için icap eden mn~raflar da yııPl' 
da belirmiş olan tehlikeyi kaldırmak ler mevcut bulunmamaktadır. Mülteci- facakbr. 
için ikinci derecede telfikki ettiği cep- ler bakımına ve beraber getirdikleri esli- Bu muvakkat maddeye göre bu kallır 
helel'den ve bu arada Budyenf ordusun- ha, mühimmat, eşya ve bilumum hnrp nun neşri tarihine kadar Türkiyeve iJtiG' 
dan bir kısım kuvvetleri alnrnk Smo- vasıtalanna ait hizmetleri esaslı bir hük- eden ve enterne edilenler için MilJi Mii; 
lenske göndermiş ve bunun neticesi ola- me rapt ederek tanzim eylemek maksa- dafaa vekaletince yapılan masraflar bıl 
rnk cenup cephesini zaifletmiş, buna j diyle bu kanun layihası takdim olunmu§- kanun hülı:ümlerine göre knyıt ve nıı:ıtı' 
karşılık olarak Almanlann bu cephe tur.> sup edilecektir. 
kısmını taze kuvvetlerle takviye etmiş teaoı::ıı::ıı::ıı::ıı::ıcıı::ıcıccacı::ıı::ıı::ıı::ıı:ıı::ıı:;ı:ıı:ıcıı::ıaı::ıacccxıcı::ıı:ıı::ıı::ıı::ıcıcı:ıcıaaı::ıı:ıcıcccıı:ıı:ıı::ıcıı::ıOO"'~ 
olmaları muhtemeldir. M h 1 • f 1 d 

Moskova, 9 (A.A) - Kızıl donanma Sovyet te'hliğinde Kolcn - Smolensk t ] 
mecmunsında inti~ar cdı;n ve Tas Ajansı ıKo.rosten - Biyale ve Çerkof istikamet- u e 1 yer er e. ze ze
tarafından nakledılcn hır makalede Al- Jenndc ve Estonya cephesi kısmında 
man donanmasının 22/liazirandan 4 1 muharebelerin ccrevan ettiği bildiril- ı ı d • k 
Af,'llstosa kadar olan 44 günlük harp mekte, fakat hnrckfit hakkında daha et- e o u zayıat o 
müddetinde 14 denizaltı gemisi kaybet-- raflı tafsilat verilmemektedir. ' ' Y 
tiği yazılmaktadır bu denizaltı gemile- BERT.İNİN MÜS'.l'EREK 

Berlin, 9 (A.A) - Alman resmi teb- rinden dördü maynlere çarparak biri BOMBARDIMANI 
liği: Karadcnizde bir Bulgar torpitosuna bin- Hava harekfitında mühim bir hAdisc Ankara, 9 (Hu.sus!) - Bir kısım vHA- olmuştur. İneboluda saat 1,25 de bir yef 

DUn gece düşman tayyareleri Alman- dirmek suretiyle batmış diğerleTi de 1 Berlinin Rus hava kuvvetleri tarafında~ yetlerimizden buglin yer sarsmtılan vu- sarsıntısı olmuştur. Zayiat yoktur. t 
yanın şimal ve şimali garbt sallillcrini Sovyet denizaltı kuvvetleri tarnfından bombardımnn edilmiş o1masıdır. Evvelki l lru bulduğu hakkında haberler gelmiştir. Muğla, 9 (Hususi) - DUn aksam SS8 

ve bilhassn Hamburg ve Kiel şehirlerini batırılmıştır. Makalede bu rakamın Al- gece Rus hava kuvvetleri Berline fuı- 1,1!5 de, 1,17 de ve 1,24 de Ka.o;tamonide 20 de batıdan doğuya dol!'ru şiddetli bit 
yangın ve tahrip bombalan ile bombala- man dcniznltı gemilerinin yüzde 10 unu sızın taarruz suretiyle bombalar atmış- yer sarsıntıları olmuştu:.. Sinopta saat yer sarsıntısı olmuştur. Hasar ve zayi• 
mışlardır. Berline hiicuın etmek teşeb- temsil etmekte olduğu ve denizde Al- lardır. Dün gece de. hem Rus hem fngi- 24 te beşer saniye fasıla ile iki zelzele at yoktur. ... 
btisilnde bulunan bir koç dlisman tavya- manyenilmeliğinin bir hurafe olduğu liz hava kuvvetleri birlikte h~eket ede- ~C)CCIC1ı:ıı::ıı:ıı::ı~~.ı0eı:ıoı:ıı:ıcc~~~JCIOOO' 
resi hava drı.fi ateşi tnrafından pilsldir- bu hurafenin de hava ve karada yenil- rek Berlinin do~ ve bahsım birbirini o·· rf " "dar '- f J f b / dö d ,. 
tülmilştUr. Üç düşman avcı tayyaresi ve mezlik hurafesi gibi hususta u&trayacağı takip eden dalf{alar halinde bombardı- l l e ROmU anı S an U a n U 
l:ıir bombardıman tayynre düşürUlmUş- kaydedilmektedir. man etm!şlcrdir. İstanbul, 9(Yeni Asır) - örfi idare Komutanı Korgeneral Ali Riza Artuıı· 
tür. S t ,. l b/ • x, • Rus hava kuvvetleri şimdiye kadar kal Ankarndan şehrimize dönmüştür. 

ALMANHüCUMLARJ OVVe re&ml e l,:l mütemadiyenRuskaraordusuhareka-~.~~ 
Moskova, 9 (A.A) - Bugün öğle ilzc- tına yardım jçin Alman ordusunun ile- A kd • d 'aj • h 

Londra, 9 (A.A) - Hnva ve dahiJl ri neşredilen Sovyet resmi tebliği: ri hareketini durdurma~a savaşınaktn, . eDIZ e itil • 
emniyet nezaretlerinin tebliği: Bu .sa- Dün gece Sovyet kuvveUcri Hekspolm cephede ve cephe gerisindeki Alman pi
bah nz mikdarda düşman tayyal't'st tn- Smolensk Koresten Bielntscrkov istika- yade, motörlü ve zırhlı birliklerile top
"iltere ve İskoçyanın şark sahilinde metlerinde ve cephenin &tonya bölge- ~u ve ağır makineli tüfenk mevzilerine 
faalivettc bulımmu~tur. Ge.~e ba:n tay- sinde döviişmeğe devam etmişlerdir. taarruz etmekte idi. Bu kuvvetler arada 
yareler dahlJe kadar sokulmuşlardır.' Cephenin diğer istikamet ve bölgelerin- sırada cephe yakınındaki Alman hava 
c:arkt İnt!iltcrc ile şimali şarkide bazı yer- de devriye iaaliyeti ve mevzii mahiyette meydnnlanna baskın vererek yerde bu
lere bombalnr atılmıştır Hasar azdır. muharebeler olmuştur. Kara kuvvetle- labildiklcri tayynreleri tahrip suretiyle 

Fransada veni 
kanilriu esasi l a--

Berlin, 9 (A.A) - Alman orduları rimizle işbirliği yapan tayyarelerimiz Alman havacılığına darbeler indirmeğc 
Bnskumandanhğının tebliği: düşmanın zırhlı piyade kuvvetlerine ve fı~t buluyorlardı. Fakat Rus hava or-

Alman Savaş tayyareleri dün gece İn- topçularına darbeler indirmeğc devam dusunun kullanılıs tarzı kara ordusuy-
"ilterede bulunan müteaddit hava mey- etmişlerdir. le iş birliği cevresi ve çerçi.vesi dahilin-
danlanna hUcum etmisll"l"dir Hangar- A / .. b/ . . de bulunmakta idi. Tam fevkalade AJ-
lara ve yerde duran tavYa~lere tam man resmr fe tğt man resınt tebJiğlerinde Rus cephesinde 
isabetler kaydedilmiştir. S~rk ve cenup Berlin, 9 (A.A) - Alman orduları büvük muzaf(erivetler kazanıldığının 
sahilleri bombardıman edilmiştir. Başkumandanlığının tebliği: iddia edildiği sırada Rus tayyarelcrin!n 

de veni bir buhran bns tt"Örlermiştir. 
Almnn nüfuzu nlhndaki Paris ,,ızete

l<'rinin ne.,c;riyatındnn nnlasıldığme (Öre 
Almanva simnli Afrikanm müdafaası 
irin. llindidninin miidafonc;ı hususunda 
Visfoin Janonyn ile akdettil'il muka\•cle
vc benzer bir müsterek mfidnfan muka
velcı inin imzasi husu unda ısrar ct-

5/ Ağustos tarihli tebliğde Smolenskin dalgalar halinde büvük kuvvetlerle Ber-
100 kilometre cenubi şnrkisinde ihata line ve ceohe arkalarına taarru7.a baş
edildiği bildirilen Sovyet teşekkülleri ladıklnrı Alman tebliğlerine bir nevi ce
imhn edilmiştir 38000 den fazla esir nlın- vap tel5.ld.; edilebilir. 
mış 250 tank 359 top. ve diğer harp leva- RUS HAVA KUVVETI~ERİ SA~LAM 
zımı iğtinam olunmuştur. Bu hareketler, askeri havacılık bakı-

l 
mın<laı\ şu ihtimaUer dalı!Jindc mütal5a giUz hava h .. C'~mları edilebiJir : Rus hava kuvvetleri Alman-
Jann Moskovavn karşı yaptıklan mü
temadi taamıilara cevap vermekte, yameldedir. VI i huna vann~ıyor. Cün- Londrn, 9 (AA) - hava nezaretinin 

kü : A vruna ki tasında Frnncın kalma- tebliği: 
tnıstır. llindieini elden J!itmistir. Suriye Bombardıman 'servisine mensup tay
tnqilizlerc bırnlolmıştır. B;r kısım Afri- yareler 1arafından parlak bir ay ışığı 
kn miistcmlekclcri t?eneral DC1Zole ilti- altında Kicl deniz üssiine karşı muvnf
hal• cfmistir. Simnli A'ri a için Almnn- fakıyetlc tetevvüç eden ağır bir hücum 
larln bir mü<>ter<'i( miidnfon mt knvelesi yapılmış ve doklar ile- deniz inşaat tez
i.mzn edilip bnrndn Ahn~nlarn Usler ve- gahlan dikkatli ve isabetli bomhardı
rilir <' hu mrmlckeftc Vicinin niiCuzu manlarn hedef ittihaz edil.ıni~tir. Tayyn
·uhk kırılııf'nk "e mcvl'ndiyctinin de hiç reler dönerken yangınlar devnm etmek
lıir bilemeli lr'llınıvncaktır. te idi daha cenupta daha nz müsait hnva 

Bu huc;u.,tnki mih:akereleri bir karara şartlan altında Hnmhurgcfaki hedeflere 
h-ılrnlmnk icin tonlnnan lmbinevc .Afri- hücum edilmiştir. Tayyareforimizden 
lrndan tnvvarc ile ıtc1<'n "Cnı>ral Vcy- dördü üslerine dönıncmislerdir. 
"'nnd ta istirak ctmi,.tir. Verilecek 1-a- Ber1in, 9 (AA) - D. N. B. Bildiri
"nl' harhin inkicnfı frreritıdc hih•iik iiJ. yor: Kopenhagdan öğr~nildi;!inc göre 
ftiidc miic«cir o1aca1'tır. Bu scbenfo bu müteaddit lngiHz tayyarelt"l'i Cumn gü
'•nrnr \'C Visin:n Alman taleplerine ve- nü Danimarka ve civarındaki sahil Uzc
•ecel.<i cı>vap bliyük bir aÜika He bek- rine uçarak Alborgia bir kaç bomba 
!emektedir. atmışlardır. Hasar ika edilmemiştir. 

ni düşmanlanna mlslivlc mukabelede 
bulunmnktadır. Rus hava kuvvetleri 
yalnız kara ordusunun ynrdımına koş
mak suretiyle bir nevi pasif hareket taı:
zı kullanmaktan va.z geçmis ve tam bir 
hava ordusuna ı;:ereken yolda, tnarruzi 
olarak ku11amlmağa baslamıştır. 

Rus hava kuvvetleri komutanlılh ih
t.!mal ki m:ak lJöh•lerdeki hava kuv
vetlerinden bir kı_smını da batı cephesi
ne getirmiş ve bu suretle yalnız kara 
ordusuna vardım suretivle cenh('de ve
va cephev~ yakın sahalarda değil, cep
hmin cok gerilerinde de tanrruza geçe
bifocek bir vaziyet iktisap etmlstir. 

Hadiseler sunu pöstermekted!r : Rus 
hnv~ kuvvetleri hfllfı ayakta durmakta 
ve hasımlarınn mühim darbeler indirC4 
bilmektedir. 

ver kafilesine 
hücum edildi zır lanı yor 

2 vapur batırıldı, ı va- Devlet reisinin salalll" 
pura da ıııı ağır bomba· yeti AmerUıa reisldlıff
nın isabeti temin edildi.. h~ıınunııı gibi .oıa~a•e 

Londra, 9 (A.A) - İngiliz hava ne7..a- Vışı, 9 (A.A) - Tetkik ediJınc~ 
relinin tebliği: Tayyarelerimiz Akdeniz- olan yeni kanunu esasi hükUme1erine !:iv 
de tyampeduza açıklarında 6 torpito re F~<l;11~1z devl~t reisi~e Amen1ta c~~ 
muhribinin refakatinde olarak ilerlemek- humsırun saHUıiyetlenne benzer sal{IJ'"ıı 
te olan altı ticaret vap.urundan milrek- yetler vC'rllmesi mutasavvardir. Kanutl 
kep bir düşman vapur kafilesine muvnf- esaside şu iki hli~~ y~r alma~dı~ 
fakıyetJi bir hücum yapmışlardır. Sekiz 1 - Devlet reısme aıt !'!nlfihıyetl 
bin ve alh bin tonilatoluk iki ticaret va- nrttırılmnsı. ôS 
puru batırılmıştır. Sekiz bin tonilAtoluk 2 - • Devlet resinin ayni . zant:ı:er 
diğer bir ticaret vapuruna iki ağır bom- B.ı~ekıl olrrrak na?.ırlannı bızzat 
bn isabet etmiştir. mesı. . 011 

_____ Yeni kanunu esasile meşgul komı~ 

Eden·n zi' .. ' af:efin e kadınlara da intihap hakkı verilnı 
.. r:r tetkik etmektedir. 

bulıman sefirler.. PETEN - VI~GAND BERABER 
Londra, 9 (A.A) - Har!ciye nazır> YEMEK YEDİLER ~· 

Edenin öğle ziyafetinde Mısır, Çin sefir- Vışi, 9 (A.A) - General Veygand 
11 t1 

!eriyle HoJJanda hariciye nazın hazır şam yemeğini Mnrı>c:ml Petcrnle yeınlşt 
bulunmuştur. -
Ne Rce~dz hdicwnlar ta~' ored 
MııJtn, 9 (A.A) - Resmi tebliğ: Dün Q fJO adı .. 11 

gece düşman tayyareleri mUnferidenMa1- -Çungkin~. 9 (A.A) _ 140 JııP~ 
ta üzerinde uçarak dağınık bir hnlde bom tayyaresi iki dalca halinde şehri b0 4S 
balnr atmı-lardır. Hasar ve ölii yoktur. b<ırdıman etmişlerdir. Birinci clnl~D 6'ıı' 
Düşmnnın bir keşif nyyare.qi çok yüksrk- tcyynreden müteı;ekkilcTi. Akın fkı 
ten adayı katetmiş ve bomba ntmadan eürmfü;tür. 
sÜrfltlc uzak]aşm1stır. 

Berlin, 9 (A.A) - Atman denizaltl
lım Atlantikte kuvvetli bir himaye al
tmda ııeyrctmekte olan bir vapur kafile
l!ine mens~p 6 lngilh vnpuru botırmı§
lardır. 

EYE İ ~Jitı 
Moskovn~ 9 (.A:.A) - Bir gcnect<'P 

riya-;etinde bulunan Leh askcrl }1 
dün buraya muvasalat etmiştir· 


