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.. İıntfyaz sahibi : ŞEVKET BİLGİN ~ 

Başmuharrir ve umum! neşriyat mUdUril c E 
-- HAKKI OCAKOCLU E 

•--- A B O N E Ş E R A t T t ~ 1 ~EV AM MÜDDETİ Türkiye için Hariç için E 
i! c\l elik............ 1400 2900 ~ 
!. b aylık............. 750 1650 rı: 

i-!!!!nü ı?ecmiş nUshaJar (25) Jrunıstur-. ~~ 
~ TELEFON:2697 § 
• ıtıuu ıııımım ı m 11111ııı11111111111111ıı11111111111111111111111111111 ı~ 

han ·· d b ...., ınun crccahndan mesuliyet ka u1 edilmez .• 

Üçlerin mu
kavemef 

ltıı.ı,ya harbinin en nazil:ı 
De en vahim safhasını 
te~hil etmeJıteta:r

şEvKı::T BİLGİN 

lı.ii~ıı harbinin en mütlıiş s:ıflınc;ı, 
~ lı:r ve mukabil hücumlarla de
l'İııd C~ıyor. Almanlar, Leningrad üze
ild .. e~ı C<!lıcnnemi tazyiklerini, ezici ve 
ili ~l"licü şidrleti~lc muhafaza cttiklcri
~k.i ll biil ük şclırin dış miidafonsını 
~~.e~e!1 knlclcrdcıı bir ço;:'lınun znp
' ıgını, Ştuknlarm dunnarlan diıı
~cdeı nslccri hcddJ<' .. İ bombaladık
~· Alınan foplnnrun Lcniograd is
'ld QIJan.'11 mütemadiyen dÖ\'lllekf.c 

Uldarını hildirİ)orlnr. Rııs1Jada1:i harpten bir göriinii~ 
!Jlll!llllllllllllllllllllllllllllHlll!lllllllllllllll :.! 

~ Sovyetlere ~öre ~ 
:; 111111111111111111111ııı111111111111111111111 um ıı ır. 

1t ';ningrad mnhareb~inin geçen hnrp
~ erdun etrafında yapılım muharebc
._.ı:n. hile daha şiddetli, daha kanlı ol
lıtll ıddin ediliyor. Almanların en 
~ıı~cel hedefleri artık fn\'a'Znıh t>t-

1,ı,~~lde, rnümkiôn olduğu k•d•r k··· "Odesa,, ya 
~ ta~anda, Leningradı diişünnek 
Ola sadıylc yapılan tazyiklere miivazi •• 
ı._ tak cenupta şarki Ukraynayı, Don t S 
"\').asını istila ederek KafkasYB\'a aarruzpu • 
~kına~ ı istihdaf eden hareketler · ya-

lıed -~adır. Şimdiye kadar bu gen~ ku·· rtu·· ldu·· ~elli hareketlerin tesiri mahdut kal-
hl ır. Almanlar, Garp ceııhesindcn. is-
•eu altındaki yerlerden şarka yeni lmv
\11 Z: giinderdikleri, hiicum kollanın 
'-ıd 'le kuvvetlerle tnkvi~ c ettikl"'ri 
~ e heniiz ne l..eningrad, ne Kiycf ne 
tJ~ ~csanın müdafaası sarsılmamıştır .. 
"eın .YUk merkezin nzimkfırnne muka
~ ~ı, Rus cephesini seri bir inhidam
~) o~uınuştur. Şüphe edilemez ki. bu 

Bir hac tepe elden ele 
• 

geçti ve nıhayet 
. .5ovyetlr:.rde kaldı 

~etler erı ınüdafaa eder. mua:unın kuv- 78 Alman ıa".""Gresi dü· 
t.....""""" ..\lnıanıar eline esir dii erek olur- .v ,, 
h;t ltuslar için, vaziyetin ychamet şüriildü, 2.S ta,Yyare 
~ etnıemcsi imk!ıllS17.dır .. J te bu Jıayb~d· dL. 
"-~ A.lman1ar, kıştan cwcl Ru~':a- . Moskova, 18 (A.A) - Sovyet istihb:ıttleJt lcatın en mühim kısmını hıtir-
~ ~tiyle, dilçar nlduklan 1.ayiahn rnt Ajansı tarnfmdan dfüı gece yarısı 
lıh_ --·~tine Jai< ı..ı....ksmn, Leningratlı n~ş~. di\en tebliğ: 17 Eylülde k~talarım~z 
ih?.'fi, Odcsayı diişürmeğe çnlısıyorlar butun cephe boyunca muannıdane hır 
i;10tlar ki bu üç şclıir diişı~1cdikçe surette muharebe cbnişlerdir. 16 Eylül
lı&..._ -~ukave:neti bugünkü anudanc ma- de yapılan hava muharebeleri~~e ve 

~i k 1 '- ,_ k b t · kt' düşman hava meydanlarında 78 duşman o ay aOU1:V ay e nuvccc ır. . . . 
~ taraftan RusJ~, merkez c"ephesin- tayyaresi i.mha cdilmıştır. Bız 25 tayya-

h&)l bUyiik bir reaksiyon kudreti re kaybettık. . 
~ktedirler. Londra radyosuna - SONU 4 İJNCÜ SAHİFEDE -

Riga ~ör lezindeki 
adalar pek müh;m ••• 

Almanların ada
ları almak te
şeb büsii baha
lı ya mal oldu 

• 
Cilmhuriyetin ve Cllmhuriyet ese,-lerinin bekçisi .abahlan çıktı,. siyari gazetecll,. 

Vergi Kolaylığı 
Tahakkuk ve tahsil işleri 

basitleştirilecek 
Hari~ten 2etürilen eşya hemen ithal olunacak. .. 

Ankara, 18 (Yeni Asır) - Vergi talı- karılması için de yeni bir şeklin tatbt
sil şeklinin gerek mükellefler ve gerek kine başlanılmak üzere olduğu haber 
memurlar hesabına kolay bir şekle iI- alınmıştJr. 
rnğı için maliye vekfıleti tarafından ye- Bu şekil hakkında verilen malfunnt 
ni bir proje hazırJruımaktndır. Bu pro- şudur : Memleketimize get,iri1en malla
jeye nazaran tahakkuk ve tahsil .şekil- ra her gün toplnnacak ve çalışacak olan 
leri ıslah olunacak, vergilerin mikdnrla- heyetler tarafından kıymet takdir edi-
rma <lokunulmıyacaktır. lecek Ye bu rnalbr gümrüklerde uzun 
İTHALATTA I<OLAYLIK müddet kalmadan, beklenilmeden piya-
İthnlat eşyasının sürotle piyasaya çı- saya arzolunacakt1r. 

~-;..ç..,..;:::~:ıo<:::"""~,.c,;::,.oe;;:::.~~~,-,,,: -..,,ç.~:"><;::><:::>.;;:':~~~~çy~~~ 

rnvilterede bir 
kon~re 

N us rr.üdala~sı hay .. 
~anLİkla takdir edildi 

Liberal Nas~onaJler 
Çörçil hülıümetine iti
matlarını bildirdiler 

Londra, 18 (AA) - Liberal Nasyo
nallerin dün Londrada toplanan yıllık 
kongresinde ittifakla kabul edilen ka
rar sureti hiiküınetc tnm itimat beyan, 
Atlantik deklfırnsyonunu tasvip, Sovyct 
miidafaasını hayranlıkla takdir ve Sov
yet milletine seri yardımda bulunulmnsı 
lüzumunu tasdik etmektedir. 

İçtimndn hazır bulunan Hor Be1i.şa 
karar suretinin tasvibi lehindeki hara
retli bcyanabndn İngiltere \'e Amerika 
arasında kabul edilen istiklal deklaras
yonuna b!r İntcrdcpendance yani birbj
rine bağlilı:k deklarasyonu ilave edildi
ği takdirde dunyada barış için en muaz
zam neticenin alınmış ofacağıru söyle
miştir. 

B. Çörçilin yeni 
bir mesajı 
----

ln2ilizler vasi 
hava hücı..n~ -
)arı yaptılar 

200 tayyare mülafm Al· 
man mePJıezlerine ue 
Fransa~a alıınlal' ;waptı 

1ngiLi.z hava Mare§alı Ga.rrod 
Londra, 16 (AA) - İngiliz hava 

nezaretinin tebliği : Avo tayyarele
rimiz dün öğleden ıonra geç vak.it yap-
tıllan bir taarruz canaııında beş düşman 
avcı tayyaresi dü,ürmüşlerdir. Altı ln-

H Yalnız kendimiz için giliz avcı tayyaresi kaybedilmio iııc de 
dejtil, hür yaıamak bunlardan üçünün pilotları kurtanlmıt

br. 
istiyenler için de Fransada Betün civarında Martin 

dÖVÜ$ÜYOrDZ» gar elektrik eantralına karıı yapılan akın 
Vaşington, 18 (AA) _Amerika le~- esnasındaki zayiat ta dahil olduğu hal

yonerlerinin miM.i kongresi münasebeti- de dün gündüz İngiliz zayiatı Blenha~m 
le İngiliz başvekili Çörçilin gönderd:ği tipinde bir bombardıman tılyyaresi ve 
şu mesaj okunmuştur : 1 !_ avcı tayyareainden ibarettir. Pilot-
Amerikalı lejyonerler, kongreniz mü- lardan dördü kurtanlmııtır. Ayni gün 

nasebetiylc siz.leri selamlarım. Çok bU- 11 düıman avcı tayyaresi düşürülmüt
yük fedakfu-lıkları icap ettiren harbin tür. Sa1~. ~Ü_?Ü ~ir dü~an tayyaresinin 
üçilncil senesine girmiş bulunuyoruz. daha duıuru1.?'uf oldugu ~nl~~ıl~ıııtır. 
Şim~i size ilk hatlardan hitap ediyo- B.u suretle duo~anın evvelsı gunku za

rum. Bize yaptığınız yardım için verdi- yıatı 7 tayyaredır. 

ili bir l'Sa, Savyet taarruzu merkezde ye
'-i) inkişaf kaydederek Sınolenske 15 
~aklaşnuştır. Ruslar SmoJensk ha
~erindeki Alman kuvvetlerini şimdi 
~· t;abşıyorlarmış •. Askeri münek
h..::' lllerke7.dc üstün kuvvetlere dn
~an bir Rus taarnızunun vaziyeti 
~ etnıek şöyle dursun daha vahim 
~ hate sokacağı fikrinde iseler de, ma
~ 'l'iınoçenkonun . taarruzlnnnda ıs
--.; teııup ve şimal cephelerindeki düş
~ !•t~ikini büyük mikyasta azalta
~;; ~ır netice aradığına deli1 sayılabilir. 
~ika Ruslar bu manevra harbinde 
'-hı~ haftalık bir zaman daha kaı:n
~l •r~ersc kış mevsimind~ yakın tch
~~ı atlatabileceklerini, Jngiltere vt~ 
~ •kanın yardımlan sayesinde ise 
~Plarını tclariye imkan bulacaklannı 
~ ediyorlar. İngiliz ve Amerikanın 
~ ltfabriknJan istihsalfıtmdan yarısı
~ ~Yaya götürlileceği nıallımdıır: 
·~•rndidcn yüzlerce av tayynrcsı 
~ ~ 'Jıniştir. Bu yardımların askeri 
~et üzerinde tesirini gösterebilmesi 
~ ınütevakkıftır. Ruslar, ne paha
~ 01ursn olsun, lm umanı kazanm:lk 
~ 0~lar. Alınanlann da Rus muka,·e
~n uzamasından bazı endişeler 
)'da kta olduklan se)ylenebilir. Rus
~ ka7.andık1arı zaferlerin göz kamaş-
4ı:' blabiyetinden gururla bahseden 
~ J:'nzetelcriRin siltunlannda bile 
't~phenin izlerini bulmak kabildir .. 

ğiniz karardan dolayı İngiliz milleti na- HOCUMLARIN T ASFStU 11 
Almanlar IJüyülı Jıüçüfı ınınn size teşekkür ederim. Londra, 18 (A.A) - Blenhaym 
8.5 gemi, J destroyer, JO _SONU 4 'ONcO SAHİFEDE - bombardıman tayyarelerinden mür~k-

a tıSchwarze Korps• diyor ki : 

~SONU 2 tNct SAHİFEDE -

L 
____ __..____,,________ lcep iki filo kwvvetli avcı tayyarelenn-

llÜCUmlJOtU JıayfJeff €§~~~~~~~~~~~~ den mürekkep bir teııekkülün refakatin-
Londra, 18 (A.A) - Royter ajan- de olarak dün öğleden 90nra Betün ci-

sının Moskova muhabiri bildiriyor: ~·· .. -· ·-- vannda Martingar elektrik santralına 
Sahil müdafaasına memuT tüğgcneral .,.Otu AKİKA hücum etmiıler. Bombaların hedeflere 

Alets Almanların Riga körfezinin met- ~ .n isabet ettiği ve yangınlar çıktığı görül-
halinde bulunan Ösel ve Munn adalan- • • • • • • • • • • • • müotür. Alman avcı tayyar,.Jeri bu ha-
na asker çıkarma teşebbüslerini akim 
bıraktığından dolayı tümgenerallığa ter
fi edilmİ§tir. Alets Baltık denizinde bu
lunan Sovyet donanmasının muhtelif 
kısımlarına kumanda etmekte idi. Ösel 
adası ve Riga körfezinin metbalinde bu
lunan ayni guruba dahil adalar Rusların 
elinde bulundukça Finlandiya körfezin
de Alman gemilerinin seyrüseferi müş-

- SONU 2 İNCİ SATIİFF.DF. -

Alman resmi 
tebliğine ı{Öre 

harp '\'aziyeti 

rekete mani olmak ietemiılerse de mu
vaffak olamamışlardır. En afftiı altı Al
man avcı tayyaresinin düııürüldüğü tes
bit cdilmiıtir. 

Bir Blenhaym bombardıman tayyare
aiyle 7 lngiliz avcı tayyaresi kaybedil
miştir. Pilotlardan biri ııonradan deniz 
tahlisiyesi tarafından denizden kurtanl-
mıştır. 

Lenfn""'adda, Df"'tepe• ~lman av~ tayyareleri buna m.ani ol-
:.• ••.r maga teşebbus etmişlerııc de devnye ge-

rin ıarJıında mUIJaf f alıl• zen lngiliz avcıları tarafından püskür-
yetler fıazanddı.. Bir t~l?1ü~~~~~!r· P~.ııman tayyareleıinden 

• hırı duıurulmuştur. 
torpido, 2 denızaltı, 4 . SONU " ONC'O SAHİFEDE • 
lıücıımlJotu batırıldı.. 

Berlin, 18 (A.A) - Alman tebliği: 
Ukrnynada Dinyeperin şarkında taar

ruz hareketlerimiz fasılasız devam et
mektedir. 

Lcningrad istihkfunlannın zaptı için 
yapılmakta olan muharebelerde bliyük 
muvaffakıyetler elde edilmiştir. Tek bir 
piyade tümenine ait müfrezeler hücum
la yüz on istihkam ele geçirmişlerdir. 

Alınan hava kuvvetleri 3,000 tonilato
luk üç vapuru batırmışlar ve 16 vapuru 
da o kadar hasara uğratmışlardır ki bun
lardan büytik bir kısmının batmış olma
sı muhtemeldir. 

&. 11• ,_ l.illiiıilıi•~· aiiılıilıiliiİılı.ıililllM• 
•t~, B. Mussolininin şark cephesi mnumi kara,.gı'ihmı ?iya,.eti emamnda 

Bundan başka Sovyetlerin bir torpito 
muhribi, iki denizaltısı ve dört hücum
botu ba~· 

1nonmadaftlan uarafından "e,.ilen iza1wıtı dmlnJcn ··-·-·-··· 

- -- -~ = i FUAR/ GEZENLER § - -~ (766749) u BULDU ~ 
- -
~ Fuarı evvelki gün 15242 kişi gezmiştir .. Bu§ 
§suretle 766.749 a baliğ olan umumi yekün geçe.:ı: 
; senedekine nazaran 102932 fazla ziyaretçi gös- E 
E termektedir. : 
E = -- = :i 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ı ı ı ı ıııtıı r. 

YENİ ASm Matbaasında basılmıştır .. 

Cephede bir ileri hareketi 
:JlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUllL! 

~ logiJizlere göre ~ 
Smırıımımıııımmmıııııııımıııımmıımr: 

En tehlikeli 
yer: Cenup 

cephesi 
Ruılar Leningradda 
mevzıı muvaffakıyet

ler kazandılar 

Macar aslım cephenin 
uzalı yerlerinden oerı 

aJınıyor-
Londra, 18 (A.A) - Sovyet umumi 

karargihm.ın stratejik kumandası altın:.. 
da SoY)'et Ruayada balunan lnsilia ba
,,. kUVTetleri ıJmcllden Alman ı.. .. 
kuYvetleriyle temua ~. Gö. 
derilen ylizlerce tnaillz tayyaresinden 
bü71k- bir kısma R...,a:ra t•!DJllbr· 
KARŞIJ.JKLI MUVAFFAKIYETLER 

Londra, 16 (A.A} - Alman - Rua 

:.ı 11ııırilrı11111il111111111111111111111111111111111111 = 
§ )randa vazi y(:.t ~ = ~ 
:1 11111111111111111111111111rı111ır11111111111111!11111 r. 

Sovyetler 
Tahranı 

işgal ettiler 
Eski Şahın her teca
vüzden masun bulun
duğu temin ediliyor 

Yüzlerce Alman riirJıi• 
ye yoluyle memleJıetle· 

rine lıareııet ettiler
Londra, 18 (A.A) - l\loskova radyo

su Sovyct ku""·etlcriniu dün Tahrana 
girdiklerini bildirmiştir . 

Tahran, 18 (A.A) - Yeni Şahın ilk 
icraatından biri Tahran polis miidiirii· 
nün azli olmuştur. 

Yüz kadar kamyon Alınan elçilik bi
nası önüne dizilmiştir. Elçilik binasına 
İsveç bayrağı çekilmiştir. Kamyonlar· 
Almanyaya dönecek olan elçilik me
murlariy lc kadın ve çocuklan ve eşya
lanm götürecektir. İlk merhale Tebriz
dir. İlk kafile 450 kadın ve çocuktan ve 

. SO:\'U 2 İNCİ SAHİFEDE • 

- soNU 'CNc0 sAHlFmE • Amerika bahri-
Am~rika Ru•yayay~~ ye nazırının '\'e-
mılyon dolar verdı • b t. 

Avusturalya 
Başvekili Rus 

muk&vemetine 

nı eyana ı 
Harp malzemesinin in· 
gUtereye 11arınası için 

her asal tatlriJı ediliyor 
V atifteton, 18 ( A.A) - Bahriye na

zın albay Knolu Amerikan donanmaaınm 

Pek nÜ\. enmiyor ~alama ve ~dünç venne ~anun~ muci-
'J:" bınce aevkedılen mahemenın lngıltereye 

varmasını konvay sistemi de dahil oldu
flf OSJıOVG Jıonf eransında iu halde bütün usulleri tatbik ettiğini be-
So11yetlerl temsil ede- yan eylemiıtir. 

celı heyet se(lldL AMERlKADA ALMAN 
VafİDgton, 18 (A.A) _ Amerikanıil, CASUSLARI 

Amerikadan harp malzemesi mübayaa Nevyork, 18 (A.A) - Amerika hf!' 
etmesi için Sovyet Rusyaya yüz milyon sabına haber toplamagv a memur Alman 
dolar verdigı~· resmen bildi..;:ı-:~tir. 

uMA~ ukından Amerikalı Sebold dün federal 
Vaşington, 18 (A.A) - Ruzvellin · h b sl k •-'--=-= tal b' .. · Milli" M''daf k muhakemede Nazıler csa ına ca u u -

wu.ı.n.u e ı uzenne u aa o- • 
misyoniyle Rus mtib:ıyaa heyeti arasın- la :zan altında bulunanlann rnuhakemesı 
da 100,000,000 dolarlık bir mukavele İnl- icra kılınırken phit sıfatiyl~ dinlenmiş
zalnnmışt.ır. tir. Şahidin ifadesine nazaran bir Alman 

Rusya )Azım olan her şeyi Amerika- ajanı bundan beş ay evvel kendisine 
dan alacak ve mukabilinde miden vere- dört bin subayla otuz bin Amerikan as
cektir. Rusya htikümetine ~imdiden 10 kerinden mürekkep bir kuvvetin Cro
milyon dolar ~erilmiş olup ~rs: ayn- cnlnnda ve lzlandaya gönderileceğini 
ca munzam bır para daha gondeılecek- .. 1 . . Selb ld Al ı ti soy emııtır. o man casus an 

rAVUSTURALYA BAŞVEKİLİ için Amerikaya gönderilen paralann 
BİRAZ BEDBİN · bUyük bir kısmına federal istintak dai-
Ktımbera, 18 (A.A) _ Avusturalya rcsi" tarahndan el konulduğunu ve bo 

başvck;li Fadden parlamentoda d~ sebeple casusların az para a~d.J!<lanndan 
tir ki : . ıikayct ettiklerini de aöylemıştır. 

- SONU Z fNCI SAHIFt.:DE • ~-- -



rnı.aur it EYLIJL CUllA 

• CE LAT 
ARA ALI ŞEHİR HADERLERi 

•••••••••••••••••••••••• Yaznn: ~Rn•JNAN Tahmis dükkan- Fırm önlerinde izdiham . ........................................ . 
-

149 
- larında kahve B h .. .. k 

l~iha~et yakalann.ışlardı! serbest satılıvor u r~nın onune geçme 
Ktir ..... gtUle .......... ;;...., ........ Penh oe B•--.halkif;illdaha için tedbir alJDJyOr 

JlelRO ~ele WPllllflel'dL 
Gülendam aevıriltai vurulduia ve ka-, BotJaiu inleten en 900 bir top ae.i kolay olacap sanılıyor •• 

ra Ali ile kutalatl'liw gece bile ba kadar daha dayu)da ve topan •izmdan f.-lı- Dünden iCbaren serbest şekilde kab
büyiik bfT korku ve heyecan içinde. kal- yan iri bir mermi keakia aLk sesleri çı- ve satışma başlanmışbr. Bundan böyh? 
mıt değildi. kar.arak ı..-nda Yiz1acLktaa .,.... tam her vatandaş kavrulmuş veya ~imiş 

Fırınlardaki vaziyeti llontrel lçla zalllta Ye lte
lecllye me111111'ları ı, Jdlılltl yapacaldaJt 

Kaptan Pllf&lllll korkUA1 da Gülen- bir isabetle birdenbire hedefe ....ıbya- olarak 250 şer gramlık paketler J,aHnde 
f:lam11Jdndea hic; ..... deiildi. Zaval- vmJdı.M kahveyi tahmislerden alabilecektir. Bir ru gündür şehrimizde sebepsiz bir atle un atarken tutulmuştur. 
h kara Mutafa pqa korkmandan ecel S. mütbiç tem•- tairiyle çektiri- Kahvelerin flati her tahmisirı dükkl- ekmek buhranı müşahede olunmaktadır. Bi1tOn bu lhtbnalJer dünldl toplanada 
terleri dökmek ve onlan yenleriyle ail- nin en bü)'iik yelkea din:ii bnlda ve nına asaca2r fiat levhasında yazılı bu- Daha sabahın ilk saatlerinde fırınlam esaslı bir tekilde müzakere edilmlf ve 
m.eje dnam ediyordu. kopan clhek :relkea ~le bidikte lunacaktır ... AJA'kadarlar bu şekildeki önünde bUyük ?ir kal~alık toplanmakta b? halleri önlemek için zabıta ve bele-

üçlerin m 
kaveme 

Ras:Pa harbinin en 
Pe en Paldnt san.!ISll 

ıeşııtı etrnerıted,,.. 

- BAŞTARAFI 1 INCt S 

Ciilendam lntlbm pllnuua ~ dl- deniza J'1WUlandJ... .. 8-~ dan kahve satışlanrun halk iç!n daha kolay- ve ekmek alabılmek ıç~n· saatlerce bek- CÜ]lle mem~. sakı bir Şbirliği yap-
teeeiinden korktuğu gibi kaptan Pata bir ada1D111 denia d5ı fa.len mite- lık temin edeceği kanaatinde bulun- lemek lazım gelmekteclır. malan muvafık görUlmilftür. ---
da çektirb-1 yakahy•madıiJ takdirde 'ftllit başka bir - daha ~ maktadır. ~ün hu~~ ile tlakadar olarak be- * 
biinklnn Ul)ISIDA ne yüzle .. k .. ğmı Çek~ )'itlilıea - b.YetB ~- - ledıyede bir ıçtıma yapılmı<;f.ır. İçtimada Kanaatimizce fırmlara un verillrbn 
clGplwelc derin t.lr uta._ ditma. b.- nJn lcopclui- ,,. 'hpuk a..idinin vali B. Fuad Tuk.sal. belediye re.isi Dr. bunun mikdannı fmnlarm buJuaduk1arı 
lunmakta idi. Mab-etincleki adamlara arta1c mya diiltiıiiiui &ôrea ı--uz 1agllis sefiri ue pefilHISI Behcet Uz, ticaret odası wnumt katibi semtteki nüfus kesaMinl g6dinOncle tu-
mlttull ~ 'H kUIGder J'1lidm- .. 7Larek k&&lleiwıi babıılmnir h- Efese aittllet" B. ~' Türkoruu, emniyet müdürü tarak b7in etmek muftfık bir hareket bir yald:mm 'harbine b6tla 
TOrdu: rar yensft ..,.. ~ Wr çal-lrWln •-~' . · . .... B. Sait Ö2gilr, defterdar n fiat müraka- olacakbr. Her ll!Yden enet fmnlarda baifadıiı lflnler olmaşCm. a. 

- Blnt adamlar. Koe koca donenma Uı aı· ı. \a •wlna farLıoı• ~ uısutere biJylik elçisı ekselans Knal· be bürosu şefi haz.ır bulwunuşbrdır. her zaman ekmek bulunmasını lemin eı- wmeU. Almaya i(ia ltis ...... 
ile kut glbl bir b..Jıaın hakkından gel.- lren r • • -... ., r c~bul ı_:tugesscn dUn refi~ı ~e kerime: lstimada ekmek meselesi görüşülmüş ve melt llzundır. Bu da bir gün, bet ilin Jetini bili b1befmrei1*. 
med1niz. Yazıklar olaun size ... Yecliii- Şad. pkdd ..-ı ..,,._ inliille ya- sı~le bfrlıtte, yanla~ında Izmır müzesi acı1 tedbirler alwması kararlaştırılmış- ve nihayet on g0n fırmLmt fada milı- manin, lMl senesi .u.,ea.. 
a eb.ek, ha halda ~ -...... H h , slli ..lait Wr ftllliııctte -... mudüril B. ~.ettin _Kaııtar • olduğu tır. darda un verilmek sureliJlıe peUJA te- Rusya fıarhini tasfiTe edemeıııllll• 
Sbila)e Akd i-le kAffar ~ ~ Mtlk J'•iııııwlea Wc \ uor• halde _Efese gJtmış, eski eserlerı tetldk Alakadarların kan~atlenne göft' "eh- min eclilebillr. Fırınlarda ekmek ll5rihı- hidiseler edemi1ecelderinl dllSl!I 
brw-- nwl çdmun). el..• '"' e~. . _ . rimiz.in en çok lulab:ılık olduğu 8 ~e 9 meyince, ertm gOa icila M lıedbh-ll laa- .&r - ıubnda menu11.,_ 
~ lwMv zhllaa ..,..1,..... Bunu ıörea kaptan pqa :raraladıiı . Bilyuk. elçı hugun Çeşmeye cıdecek- EylUl tarihlerinde bile bu derecede ek- reket etmeyi lüzumlu gören ve bir gUn- şilpbeler ummnileseiil&. 

O kol'k.,,.. ·~sam__.... im dee- tik1rmuı üatiine saldıran bir p.Lin çevii- tır. mek sıkıntm çekilmc-miş olduğuna na- liik ihtiyacından fazla ekmek alan balk ŞEYA&1' ... ..,.. 
W.. uplı&e P 1 m altı.. - Wr iM- llflyJe aüziilerel: ilerllyen gemisini he- :raııur, ya hmirde çıkardan ekmekhr ha- yok dejildlr. 
bir aelmifti: M , mea 9*drioin iisli- Mvkıııı&ti ve onu YUHAN SEFiftj rlce gönderilmekte veyahutta h:ılk ihti- Un tevziatı lfiacfe. laz:a setntlerde fırın 

- ş..11 kildJul pbrm.. ~· tutup yaialamaia muvaffal oldu. yacından fazla ekmek ve bamur almak- adedi mahdutolduj\& halde diğer yeıiu- /randa oaziyd 
~ ... ı... (-J_,:ılr lr1w lb.a za- _ IO- A ...... llfttl W aelfll ta, ?u su~e de yeniz bir buhrana se- de daha çok olduğunu da hesaba katmak bıd 
manda t°L •tefi !:G.! •Öa.ıar ~ Bir kaç gUndür İzmirde bulunan Ya- bebıyet verılmektedir. Fırınlara verilen lazımdır_. Karataş, Kemeralb, Keçeci- ~~~Aa~ı!nna g SAÖI .. ,_~rülll'E 
~ ...r.:.-.... 91aiahr o:u.rr EARA ALI ft MEIM) nan semt B. BeUıel, Ayama gitmiş '1e ~nl:. sı: :.ı:,:ır~ ta~i tutulmadı- leı ve Basmahaaa taraaar.dôl mm- numlann aiJelminct. iı.ıeutır. 
~iller kwwf + ... ..._.. tl.E .... a\•det ebniştfr. gııı .. . en . .saklanması laa •te.rJ.wJae -m•ın .... fnla un '*Dllril Jı:Milm .anendlmle 

ı. Ys:&l ~ ltAVUŞUTORLAR - da mu.hte.mel gorillmekted~. Netekim vermek de izdihamı önleyecek tedbirler- ha 1Pnıc1erimiıt ve ende ..i ... ..= ı;,r::'! ~ Sqtardamn çeltilfıre :ranqması üze- enıelki &ün bir fam 38bibi yWuek fi- den 1*ini teşkil edecektir. ..vkedilmek hen bir vapura 
y.rb 'sdsdm ._.. timdi ldkell- dDe hı asa ... ile flrus ı.:,, ... Dıai- felı llıllse oeJıeıllı• c:ıcıc:.ao:J.=aaac:ıGC1V...v~~=>~~ ıo., nı as ı ı ı a mı miftir' • 

... c1a .r1am .._..da artak .. .... dewlrenle Baln7aml: hemen ... ktçi& &tli8 ..... a • .,,. 0ı .... um Kadast • 1 • • ıa. po&i8 ve a.ked kdalan 
mi bk .o.ate bYUtDWt aörünüyord .. ııefineniD lçine atı.lalar. tıte kork~ Aydından,. Ticaret vekileti heyeti tefti- rO 1§ eftMIZ rak mnle pı.n lraftleden bÇ11a 
F alcat elde ettfii bu son sürate rağmen nndan 1aQdaa a.lmc:a Plrıabe ile kocası PYe Peisf B. Halda Klmil Ba$11r Batıke- maaı ~ 
' , ... bpa ...... bl M nıie ma- kendilen.i b~wlt im ~tte ~'ÜZ .... ım1iJ18 ~ B. &at Blsar Tahran, 18 (A.A) _ Tu 
,_._ ..... ~ pek 111'\ B aıldn- üstü yerde yabyorlardL Ankandm ~ .... işlerdir. u •• d •• t • diriyor : Y6zlerce Alman Tllı~kll91 
......... Bu Yni1ette hiç r:iiçliik çekm .. dc::n mum n U ur gaze emı• luyle memleketlerine harekete 

Ç.lrttrt .ı.k ,,,. ...,_ lm&f a.a.du- Daidevirenle Bajnyanık demirci ile .. lfC" • ~ ..... ~ •• Tahran, 18 (A.A) _ 1,.ı 
p lıı;lııa ..... ı4 M wia .ııı.- ı.. bil- bnsmı 91111 sıkı bağladılar. üz• •&.• ........ b alan ahfillere ••---- -1~lıı 
,.. ..- .. ~ ~ -'·"ak Sonra çektirinin her tarafını 11özden AJAkad- inahfiDerin ventiii malt- e a tt b ı d ~ ı!':t.m ~ ~ 
..._ .... ehL itte hirl bpıe. ltıekJ geçlnneğe !>aılıııch1ar. Anbara inen A- lll8la l&e. wı gilnJerde incir sahslsn- ze y na a U un u su çarşamhan 'l 
ele konlıı.raa 9d ..a.. u mıılald ...- ruz beyle Kara Mustafa paıa burada al- M bir duqwıh&k hız olmuştur. Maa- ~·elç:li;~~C: 
t. ıı. d.kib ~çe bir u dôa ge- tın dola torbalarla mtdaımJJ1ardı. mafib bu durxunluiu geçici olduğu tafl- - ESKİ ŞAH NEBEDE? 
....,,__ aı"' + dnam ~ Kaptan P&f& uaharua bir köşesinde min edilmektedir. Kıukı t •-- f Tahran. 13 (A.A) _ F.ki 

Ft.nW ellndee bQrw ,._. amit Yıiıb duran bu torbalardan birisinbı ai- S 1'0 lJCQlıaun :ver 21' • KadasfJ'onun faldeJe· Riza Şah P hle . e1ld dıa 
o w\Jı)ıa bwııt ptbea .... pdt zmı açtı Te o anda ~k bir hayrete USllADA ... Mal sahlJlle•inln dlfı Jıaı etmesi ldzma •elen - İsf~ U.:k:i .tmizt: • - ......_ •ıı :ut et il ...- hıbılıaaalt: ._. ..,._~ ,..d". _.__.ı 
ta. .. 12 ... r f ..... ..- - içi çil çil ahıa cloluf ... Diye ha~ _._ ..._... ftOHaG • ~er.sıraca ile llal'ffllCI ~tfııilfY«JI'- . ~ 1~ (A.A) - U~ 
...,..., lr.ırcb. YaJ Uftrler ""' itin ehemmiyeti- ..... m ~......... :B!r müddetteı beri Enunnn Si aJWJ bildiri~ : ~ 

_ Çı• • °"9 t Ak ...... Dl ,r...ıı bYnd~. D-.-k 1"a melua- ... fllll rm .. ıılr tapa ~ teddk v~ vas-ı~ derece dikkat etdleleri menfeatleri mahfiller.inde eıııld .ıraıır. $11. e • 
......... ıl ' .._ .,._. '• laT flu bcfar ahmr alıp lnnacllin.....,.. ,. ~olan l8pl.a imhıdıar. ' ~ Hl'l'••wlı~ lelllaa ........ .....:&.ı. .... ..i-tek- mal hu]yuma b.pdımt bulan~ 111 bl llılu ~~~ür~k ~üd~ m~ K:ADAS'l'llOSUYAl'ILA.M.DaUR te ille de eıı1d ..-ı.er tdillll 
1ldıılıa ..... ._ 1, t h eh. \. , _ . . c.n7a an uun qocuumize ~- Şimdiye kadar Denizli, ıcan,.. ~ den 1DlllAln t;Mwl..p. temiD 
Glkekıa ..._Hm W. - ,_... AJdarmtla lnalmuua çekdrlnln .. .._ 'n.ıle A•; ı ... ql + ..... bir miştir. .. .. . . . Mania. Mı..._ :em.,.......,_ ile 6. 

V.. u 1 t ..._ ............. den llıdf.de ecl.,. az gı.n firma 11111- ......... Wr Mti ..... llıl tiı1 ya- Umum mndar, ~uuu04:: bir hafta İstanbahuı pc1p'-mda bo',..N bi.~ g&lllK ne•G•nt'""' 
'Ytl ika 

5 
llial1 alJvaiıhp_ vaffai oı.c.Hndr. Fsht bfr admaaı nlarmur. kadar kalarak hmuın t8'IG ft kada.tru tir. İst.anbulan Un laııJam UpeM ien. ~ l8 (A.A~edt.a 

~ taktirin.in 11zer1ne bldln doaae- • • , ı h' L c1aaiza .- • , _... Hu.qta olftı lbralaim !'esmer. Ahdul- ~- Yaimdain al ..... olacak. İz. ib1-ren .ılili çn'..rea Yeni .... t91d- ~· pıe Rir.a '$alı 
ma demir " atet yaldumala ıı..p.,,,._ .... -... 1ah ollu All Yıldmmla bir bz mesele· mirin tekmil ev, dükkan, arsa. han, ha- ben Samatyaya geliniz, orm..-~ sin4e Mle ~ ~ 
ti. F.t.& bati.... Y4dmlaa ,...._ (0 .... 1 1ı e dıaA.. azep nefet- slnclııa lnpya tuta+ıac4 ve••• 1 ta- mam. ve bütün g~li menlulerine ait ya çdmez. Un laqamna vanmz. Bura· Soa aeneler zarfında MD:ı 
• 1 ,,, Mı; W.W - ..._ ......,... ı.iaa daalp 1-öruak) etrafı i,ırlae bnmınnı c:ekerel aıe. ~. AJl 'fi- ~eseiftm. ~l ..., '"8ıların ha· da girlft. tra.Jd muptezpm bk QOk clill:- memleJret hizmetinde bılrgmdne. 
khnlsl çekdrinln Gzerlnden aşarak daha ca-lea pçidn bıkalım. Denize a~ lmm sırtmm mi '-8fmdm J'araima· ntalarırun yapılması ıçiıı alAkadarlara llicıklar varc:hr. 8un1ann cibeti aicl- gıellC. w cfaba 'hOırilk OJNt11f 
-- dRı•ı • .. ldmW .&. MdJa ,..,_ ,.. ................. •Hıhl- rd yere $UVAl'faııınış\ bu Ma ela İ!Jra. !Azım gelen direldifleri verecektir. yatlni ~ etmek kadar ~ eek b1ıinfn fJdWan eJe alamı 1* 
w,tp ,_. ,..,. •al sala.. Bütün sulan aradılar .. Taradılar. Fa- bJm 1wçaimı .-a)'Jlf kıtyde:u ifa- U.ı~ ..ı&r ._.,.._ ~ bir sıhhatle meydana ıetirilmesi de eolı: za'- nt el•nllfur. Btnaene1nft w 

E...,.:e azan .rhen n ~anla& laı& ._cwas ..... ele aı "'8usk llllkba san olhı lllbejlu At111Mıllyt sol ..._ m......._ ...... - lııııe c:e- illete !mllltaç 'Mr fşd. rilDe ~ı•efni t8yQe eftfın. 
b;ı • A; > s Jı.rbJs w h~ huıl olamada... imdan ve Ali oğlu HUaeyin Ciham da .vabee. ~ '&Qaııatta buhnunııttw: İstanbulun Mmr ~Balık pazarı itibua millet ve Oldurnm. .,._ 
cantı.r .......... aba iN t.ıılp afbw Elleri n aydlatı baflaaan Penbe ile eller.net. ~. • - Balen İzndrde __. 1llr hdastm ve Galata cihetleri birer villyet aıerb· diil pdakatle yeni ı.al;&ndad 
utlk Mtlıcelmmek. eona ermek Gzeıe MemOJ'Q çekdridea çıbnp h.ttard.,,a Al Yılıbnm .... kwç • JWW !~iyeti ......... G*ı \ı'f Değ1rmen zine ramdtblr. t_. hm t www......., .&mesll&wmdt~ •• 
ı..ı.m.,Olda. .. Ş1mcll Araz be,1e kap- ndl.tll.. iP .ı.. clalıa tOIL•• da 1- feahble aı...a., .._. ,_ Mı h t ıoıa. Maınazdha.a ti Kuwmka~ ro1an bnfOn iltt!llffan faa!redlfınel 511- I.en.dra. 18 (AA)_ $1l Da 
... ,... ti. h at pllııwı\lü1'9 .. ._ büyük semiye nakledildi. L ,. ı." ' J - ~ ~~ kaelııılb.om yap1=ı,aır. retiyle bitmiştir. KM!köy, Kartal. :eo.- vı.m tNrttı.n f'enpt e«meefna 
,... ı ı rı &r .a P-. • b. P-'- ile bcagme .1•'•• blrli11;.. Katft --..... ı l'pcıe tmliııa edil· ~ - umuia ı.'eedeknDL Pu.ti- tana., BeJOi)la •ndeılıade ..... yeti ~ ldD ~ ~ m 
- llllrla clom ..,.a,.ıvı. blrBktıe M ..- eBne _..en Ftnm ..,. ..... ~ bt. mi$ir. ren meşhur NarW.. ve Bal~ bun- şöhret alınış sahalar etTafında şimdi mi- siJeriA tedq,esfnda Mq blE 
.. ..-.. ....... elhalı:iıı ....... sevin.;, ~d~ bulunuyordu. BiP lf'f, elell1P8a C.... larmla kadutrulanm YBl"'Caln Bu işin hiın ameliyat ~ ..ı.. o1mııpca1ı tüm!n edlrml'!! 
....._ Y6w.,=0Ml eıakip ellili aar.,. u- .._.dA. ~ çabuk bitmem aJAbderlarm akf.ereceii Aabra kwıle-...-. ~ dörcll Veqpleıiu ~ 1n1111z • 

He ildll de IMltlla flmltl.ıal b,.bet- tıl: l:avapn11f olan ~ll~~am o~"!!'-- ~ ~ ~" aUkaya. mQnazaalann ul.,.1Mallıdır. bitmiştir. ElAzıkta Boluda ve Trüyada kıt.lan frana gbwkea ftri111D 
..... hat.ndülan hlr macla ~dan da zilmıen metKUl gonwıyor, gonlunli Ş0 d-da ~ W '8l'llP ŞQet ihtilaf zu1wr edecek olursa btmJa- h der ~ Şiad Arvabl. dpi rl-' devam ~ 
atdaa Ur l>fr gllle itin reqW Mrd_. dmfa bir ...W.. içinde cMlp"lıpe-k ~ fahrilr-amlt W '* kMa olmupar. mı. sürade balleGilmeli. yolu arq&mla· ..;ı:ııdt ve Maı sın Esett ve Yeni kay 'ı ~ . 
ı.. clelLJdaı "9\ gilialftl öldüren diitmanma vura~iı Amele K.öprülillU. »+ı nm. falwilla· c:aktır- kıs e lan da d l).;'hşmakta yır 81Z'•w 

son ve kal'I dalM]Ji Mzırlamaia c;ah- da~ e1ektalr a.ıeJW kapll- KADA.fllaONUM l'A'b>a.1'.R.i un n 8 yız._._,,,._,_ -- _.,__,._._.. 
(•) EıHdn ..._. ............. 9'Y01clu. ~ öhntıştUr KADAST&O NB.ZAMAN o.u.~ ·--.... IWZPP .... tıılıdalalacll. a..ı.ra fona d... 1 t ve · Kadastror.:m.iııiM•ıW km ve bir Memleketin Jı:adashosunan ne zamz _ , ...... 

111u1111111111111aı:ı1111D1111u:aauı 1111:111 -
8

r ~llED ;.Hl I' A 1 L 4 ~.~ile li57Je~ ilterim: Tapu bi~ 111eıe•d 1ntilıim 1*nalrt-+•- C. R. P.~kulı;:ad__..ıl9"' 
R · ,,_.. .a • ~ A. • A A.. Jlı 8Clfllll ~-ıuaıa11..... sıml•nın bıbılmemndaiı hazine mestS- M-'eketiD ==ahe+ ~ yawrlak ocala gene spor _... 
ıga urraınuexı merr110 ıı•~a}'ayüz Kemerde Kanc:eşmede A1I kızı M :va- diir. ~ si.elli beı: kese aoktır. mc hesapla yedi y& sekses l>in Uornettt aldıturuz b!r mektupta, • ~ 

" ' 

L --"la · I d l -""' · pda Fatma ve Frensuva ollu 42 ya- ...._ ..... ...,.. t '• ir ,, b ol- murabbaıdır. İsvic:re TUrk.ıye.in Jinm- gilnO. Bucada yapılan mt1ı..ı.ıl::al"'! 
G Q ar perc una im mı J'Oft O ar ~rut şmda Antuvan. bir gec;imsizlik y(Jzb- madığını iddia edemez. Ve yine kana- de biri kadardır. fsviçrede kadubo için fuıwetlenmedill. ikim:' devıenfn 

• BASTAltAft J tNd SAlllnDs • - BMJTAftA.PI 1 tNCt SAlllnDB • den Nikola karısı Despina ile Framuva nen arazi üzerimt. lluıi91hı bıılastto sarfedilmekte olan senevi tahsisat dört dakikumda çıbD bir YdlBe 
kill oI-u ..,.. Rica kö.faiain Aha h • - Rus,awıı ~ tıemin etmiş oğlu 40 yaşında Markoyu taşla bqla- plAnı tearuz. etse asıl alaıı kadastro pil- milyon İmçr.e frangıdır. Bir l.vi'"' Y~r1~ ~çlerln mlrayrNlıtlll'P" 
an eline pçmeaini• hiç bir b;ımeti ol- olcNla nefes alme devresi cıılalalk sona nndan yaraladıklan ldd!asiy1e tutul- nıdır. Kadastro yapılan yerlerde her &angını 40 kuruştan hesap edersek se- mecbunyetinde Jı:altfıMan lr-
11117aıcakbr. ereeete bemıi,m. A~ bu c1ew. muslanlır hangi bir vesile ile 'bir ihtiliıf o1ııa pek nede bir mllyou altı yQz bin llra eder. ve Bucah onr ~ 

UIRAÇ T1antDffQl)NOli de nlcit by..._. dellklr. J'abt mi- ....... · • w • .-.ap•-a kıla 1* Dmuda taılU Jdlltllil 'ft plh- Bize me 200 l>in lira Qalmlştır-. llaama.. lJ8ni bir mıu:a :vet • 
TAFSaUU- hlm .>len mml lll)'rel te helllııs ,...ı.a- ... '8CWh ,.... w HC lan sayesinde mesele halledilir. Faide- fih mesele yalnız para meseJest del&--

mıştır. fataJdaJap.. 1-d9D l>ir dllvi de .Xadaalro YllJ>ıtn..· mr. lamı. SGatm•llll" 
Alman lanç twtelsbW t5J'le ~ .Mosiow, 11 fA.A) - Moalı "* rad- CemaleHln 'ft CellJeetta adJamMla'bn yQ• :rer9 bir insaa bebas»mlan teva- Memleketin kanunlumı bilir~ IWba JW 'n:Faıi aabJlıi. Kemal S. 

lal': )'OSU bu salJehld neşriyatında Moekewa beşer yaşlanna tkf çoeuk çuval ima· rUs ettiği yerin tapusunu zayi etse, de- U•mna Yalaf. muilak. meseleleri lıale ı...ı.cte .....,_ ]JaPtllı. ~ 
C...rteü ..ı.ı. A ' ıwww ~ konfenmma gıeleeelr lnlfliz •e .Ameri- l!ne mahsus U.ç top ,fftt iJılllfnl Kemftde rwhtıt tarildıd. söylemelcsiızilt banan ka1- yarar eleman paradan evvel lAanndır.. ınemleUtimis ~~]e • 

balu ~ma dört wıa dewam edea bir lran he7et}eriy)e müzakere edeeek &.. Acem Sadıka satarken YaZiyederi fllp- dını bulmak kolay l>ir 1' değildir. Bumm icin bUt.ilD memleket kadastro- ..._ :Laaır. eczacı Kemal .Aktaf 
nwharebeclen sonra piskiil'tü1müttür. yet ~tine~ llolotofun l"iJııMI ede- heli görülerek tutulmuşlardır. Sebebi hatlar aena UzeıiDedir. Halbu- sunun ae wun ~ '8bmin edi- yalariyle meşhur olmuştur. _ .. ~ 
FU.t dü.-.... pazar Pd adetçe d.- ceğini bildirmiştir. Heyeti teşkil edeeek Bu ~lar iplikleri Uırüm kurumu ki Kadaabe.la bö,Jle değildir. Sene ile, lemez. HilAI eczanesi sahıöinf. ~':.. 
ha çok ıemilerle yapmış olduiu ikind ham "'1l1aniar : mtlesseseshıde bvas AWuDabtan .ıdık· k;ıpı numarasiy1e, şu ile. bu ile hiç- all- KIRMAN YD1STiavnc iSl .-dili" :lıan taıa:o t-. 
laarruz evvelki süne kadar devanı e.. Mareşal Voroşilol, cıı. &arat banise- lanm idcfla eylemiŞtenlir. bdar ....... K8dako gaJd menkul- Biz w-t blaırlıırstaıwwwk rdre.,.Je _.. oJaa merakma da lıQfdlr• 
mittir. Bir arabk Alman kuvvetleri to~ rl Yako,ıan, malrisw wıayil lrom:seri Zabıtaca tahkikata devam edltmeltte- leriD teftGmei MI saWhiD1 ppmak de- ...... bir awbep llebk ve.,_... bcfm.. umumide Ç=elrlreh, l'Uiııdıa ~ 
raja a,.U bssınaP muvaffak 0lımqaa llaJtşel. ı.hı bw komıiwert amiral Kud- dir. mek olur .. Falan şehir, falan sobkta şu tro mektelıi dec1ik. Bir tmaftm om-- ya c:epbelıeı:iaııle onıılm ....ı ... 
da akabinde denize dökülmilftür. nezof, tayyare imalitı komiseri ~kolin e'ocıdı EdPflelne e~ kim!ndit? Dem~~- Ve ~ut • bH'beli olmn ~-·• ~ - ___... ..... yM!!'::. 
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J9 EYLÜL CUMA ıoıtı YENi ASIR SA.HIFE J 
W'. -=== ....... . ·-·-·-·-·-·-···· · 

Bir Zamanlar 
·-B ... ı·r· .::;u::.:"~· . -·-·-·· . ~, 

il il ili il il il 

........ 

Ulll lll llll 
111111111111 'a olyon ardıı! 

Tarih bir tekerrürden n1i ibarettir ? 1 
·- -·-·-·-·- -· ·-·-· 1 -·---·-·-·-·-·---·--"--· ....... -------~··:· 

Borsa 
-Oztmı 

312 M. j. Tar.µıto 35 43 50 
236 $. Bencuya 35 43 
108 Vitel 38 50 46 
91 $. Rrmzi 35 37 
87 Rcmz.i Cüngör 38 45 
81 jiro ve şU. 35 42 50 
59 Albayrak 40 42 

••• 28••• 56 S. Süleymanoviç 46 47 
57 K. Tnner 39 50 43 

1812 senesi ı·pıidaJarında Rus.Ya hü~rJmeti, bir 53 öztUrk ş!r. 36 47 
~ 66 M. İzmir o. 35 35 

Jı zaaf noJıtalarına mal 1ı ÇÜPPiıfı b·r İdare 42 Balcı Yerli ür. 36 41 25 
şelılini hiiizdi.. 41 N. Üzümcü 33 50 35 7~ 

s~=cco:ııo:ıcoooc;o~~~:accıccx 
\S§ •• s 0.%el Devrim Ana 
1 ve İlk Okulu 
ft Talebe kaydına başlanmıştır. 

~ 
Bu ders yılında açılacak Uçüncil 
sınıfa da yeni talebe alınacaktır. Her 

g iki kısma yatılı talebe kabul olu-

1 
nur. Okulun otobUsU vardır 22 Ey
lülde derslere başlanacaktır. 

2 inci kordon No. 204 
1 - 6 (2020) s 

SJı'»"".#"~.,,...#"~..r~~s 
o-~~~~J"J7~..JOGOCO-a 

Iha I ?iapolyon ise, garp ve cenupta bir çok umumi kuvvetin bir çok milletlerden 32 Santo Ergas 39 43 50 
~er beslemekle bcrnber, Rusyanın mürekkep 1.187.000 a."ikcri olduğunu c:öy- ~~ ~: ~.: 35 47 Yalan zamanda imaline muvaf-
lr~den arazi ve kuvv'ct menbalarına el lemiştik. Buna rağmen N'lpo!yon Rus- 45 46 SO fak olduğumuz yerli malı olan lba. 
;:'ntlasuıı, kendi emel ve istikbaline yanın istilasına G50 bin asker tahsis et- 19 j. Kdoh

1
en . ki~~t 18 50 43 50 Tahtn kurularını mahvettiği gi-

"'llıtır görliyordu. miş ve 400 bin lmdnr askeri de F:-ansa 11 Ana 0 u ın ~ 37 50 37 50 bi her kumaştan hiç çıkmayan le-
Su...:ı_ ld v 'b' R b"t "d faal ordu olarak bırakmıc:tı 11 Betin Gabay 46 46 keyi çıkanr aynı zamanda her tilr-H:ı e."'11 o ugu gı : usyanın ı mez ve gen e . ,; . 9 İsmail H. Veral 51 

~ennıe• b" l'k olmasına rngv R k t" 'd" 58 lü madeni eşyayı parlatır üç vazi-ıaı .. mena ıe ma ı - usynnın uvve ı ıse şu ı ı: 1415 Yekun 
ıl~do zaman dahill vaziyeti hiç de iyi Sen Pctersburgrlan Varc:ovaya kadar 36072 F..ski ycktın feyi yapan bu mayi her vatandaşa 

w ı: 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • 

s Devlet Demir Yollarından ~ • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ l Memlekette müthiş bir istipdat uzanan çok geniş bir cephede büyük bir 37.ı.87 Umumi yekitn en lüzumlu bir maddedir ziyaretçi-
~ mujiklerin Çarlarda uluhiyet ta- ordudan bnska. R •syn - Türkiye hudut- N 7 36 lerin tş bankası pavyonu yanındaki Muhammen bedeli / 75000 / lira olan 11000 adedi tulum 1500 adedi 
liJ>da etmelerine mukabil şiddetli is- larına 50,000. ihtilal ve isyana mani ol- N o. 8 38 50 8 lba pavyonundan bir şişe alıp de- caket ve pantelondan ibaret takım olmak üzere ccmo.n 12500 adet İ§çl elbi• 
bıe t memleket dahilinde zaruri bir mak ve trnn hudutla'!"ını t•.ıtmak için de N o. 9 41 50 S nemeleri menfaatleri iktizasından- sesi 2/ 10/941 pervembe günü saat 15 .45 te kapalı zarf u!uliyle Ankarada 
I> llınuniyetsizlik uyandırmıştı. Deli mühim bir mikdnr asker a-..ırmattıı mec- N~: 10 46 50 1~ dır. DFPO ADRES! idare binasında satın alınacaktır. Bu iıe girmek isteyenlerin 5000 liralık mu-
)' et:tonun memlekete sokmak istediği bur idi. Dinyeper ile Niyemcn müdafaa- No. 11 52 vakkat tcminatiyle kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerin! ayni gün 
eııI ~Lı.r· ruh _,_,_ Em alizm AnkaTa Anafnrtalar raddesi 14 45 k d k el d 

""1.11 
4
ut ve • yw..uu. pcry sma 250,000 piyade ve süvari ve 35 {\00 iNCI'R saat . ıe a ar omisyon reisliğine ''erm eri lazım ır. 

....,'lltld"' Lalın d=~- clh tl ta · • No: 71/43 TL. 2011 ~de "'ıı; ış. ~..... e er mamıy- ~önUllil askCT hasredilmişti. Ve harp Şartnameler 200 kurup Ankara, HaydarpaJa ve lzmlr veznelerinde sa-
) b necek kadar ihmal edilmişti. Rus- dolayısiyle Çarlık muntazam orduları 3!l4 Serif Remzi 12 50 24 lZMtR TOPTAN SATIŞ YERİ tılmaktadır. 17 19 22 2'4 3831 (2036) 
;ı':o UyUk ve nUfusu ~k ve aynt zaman- 518.000 kişiye ibH\ğ olunmnc:tu. 86 M. İzmir oğlu 12 50 20 Suluhan civan Türk ceza deposu 
.._ tnUtecavız b" d l lm k itibari 1 """ 86 A R Baki 14 19 !\O Q 107 (1970) 8 Muhammen bedeli 55250 ellI bet bin iki yüz elli lira olan tulum elblM 
•-. ır ev et 0 8 Ye Bundan ba!'.ka ç .. r AJeL--ndr ı·....., .. at · · r ,,,_ fm li -1 • 1i 65 000 L ""·•upa d 1 tl · d al :: " ~ nıı.. 65 M · T ranto 17 50 18 50 ~DCICCICICICICIHDCI"- a ne cuverıı · . metre .ıı;umaı 2/I0/941 J>Cllembe günü aaat 16 da 
)otd eve er manzumesın eyer ı- kuvvetler tesisine çnlısmış ve mtihim 

1 
• ]. Nn .1 kapalı zarf ··•··1=··le Ankarada idare hın" asında sabn alınacaktır. 

\..1. u; Rusyada gayri memnun din er- 62 M. H. a7.1ı 13 50 13 50 ~ 
"<loı ve unsurlar da vardı. cephane ve levaz.ı.m stoklan hazırlamıs- 54 İzzi ve Ali Fesçi 16 50 16 50 tZMtR BELEDlYEStNDEN: Bu ite girmek isteyenlerin 4012.50 / dört bin on ilci lira elli kwut / ~ 
lt l9 uncu asrın iptidalannda Çarlık tı. Napo]yonun hücum etmek ihtimaH 31 R. j. Franko 11 13 Gaziler caddesi 1604 ada 46 parselde lık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği veaibları ve tekliflerini aynf 
t. ~anın umum! vaziyeti şu yedi esas- büyük olan stratejik yerleri tahkim et- 28 Fümige 18 18 37.50 metre mrnbbaındaki arsa ve yol gün saat 1 S fe kadar komisyon reisliğine vermeleri llzımdır. 
ttılba edilel>lllr. ~l~uvş~~~i~~~~~ d:ş~f~i~~n;~~v:rff~: 806 Yekfin k.t>. fazlnsının bir sene milddetle kiraya ~ • Şartnameler 200 kurup Ankara ve Haydarpaşa ve lzmir veznelerinde 

ltıerk Çarın etrafını sarmıJ ve devletin Ri(!aya kadar tahkimat arttırılmış, DU- 19185 Eski ye un rilmesi işi, bir ay müddetle pazarlığa hı- satılmaktadır. 1 7 19 22 24 .3832 (2037) 
~tlerineo dağılmı41 hAkim ve idareci naburg tahkim edllmiş, Vilna. _ Sen Pe- 19991 Umum! yze~E rnkı1mıştır. . 

2 olan Emperyalistler. 1U1.ın. Mu ha mm en bedeli icarı 25 lira mu- uY.:<ııc:ı:ııc:ıı:ıcıacıaocıoc:ıaocıooıC)Cll::ıııcı:.:cı:.:axcıxc:ıcı:ı>ı:cıc:cıM:ıcııc:ıc:ııccııccocoı:ı ocı cıcıııı:ıcıııcı:ıcı:ı:1111ı:ı:1111axcıxcııc:cı.c:cııcıaıcıı:ııcı:ııccıocıoı:ıocı cıoaoı:ıcıııcıcıııcı,.ı:ı,.ı:ı:.ca•ı:ı•ı:ııcı:ııcı:ııc:ıı:ııcıırıaı:ıoaacac 
"'- -:- Ber şeyini din gözlyle gören mü- tre,sburg büyUk yolu harp ihtiyaçlarına 12 25 vakkat teminatı 190 kuruştur. Taliplerin 
~SSıp .,,.-.ı.. 0 öre tanzim ohınmu .. idi Bu istikamette 15 cuv:ıl Nohut 1 bank 

') 61.L4ULl " -s S 40 40 25 teminatı ş a.cıma yatırarak makbuz-
0 B ' Bobru""'ısk ve Beresin" mus" tahkem mev- 25 Ton usnm ı 3 

'

- u mUteaS51p gür(.Uıun idare ve "' l<l 10 375 10 50 lariy c /10/941 den 15/10/941 (dahil) 
k l kı'lerı' kurulmuc:tu. B:.ından ba<>.kn Mins- 60 Ton Ba a h' kad ha ettiği mujikler (Rus öy Usü) · • - al F 1 19 125 tari ıne ar ftamn Pazartesi, Çar-

( ıL• ' ke giden muvasalil vasıtaları da hazır- 156 cuv 'nsu ya ta. - .wıilllyetlerini bir tUrlil unutma- 50 Bal p k 75 şamba ve Cuma güneri saat 16 da encil-
i::_ \>e Asil Ruslardan fikren ve mad- lanmıştı. Topçu bataryaları ve süvari ___ Y_n_a_m_u _________ mene müracruıtlan . 

ELECTiON 
Javiçre mamulatı 

~U· ileri gitmiş, milll kinle meşbu alayları da takvive edilmMi. 19, 23, 27, l 3877 (2053) 

... ıyetler· - H 111\l E O i - ·.cı:ıccıAe>L~T~P~:~cKcı~cıTcıAcc:ccıcrol * 
di!- Rusİan din dilşmanı bilen diğer r,~ n . 1 - İsmet kaptan mahallesi 1369 n-

eJ'babL • ••• • • •••••••••• •••--....... 11 • • • • • • • • •• sı cu sokakta parke taşlariy!e yeniden dö-
ELECTİON saatları 

lt~ Şiddetli bir istipdat alhnda mü- : AN~ARA .RArtVn.ıv : YENİ TİYAl'RO 1 şeme ynptırılması, fen ~leri müdürlil-
~e kirn gurubun sillstimal, sUi idare ~ B u G 0 N K 0 P-R 0- 6-. R-A M ~ TEVFİK Hl~PŞEN _ AHMET ğUndeki keşif ve şartnamesi veçhie ka-

7'tulUrnleri. • ......... ----- ......... YEKTA topluluğu.. 

1 
palı zarflı eksiltmeye konulmuştur. Ke-

ettıı:..- Rusynnın varlıklarına tecavüz 7.30 Program ve memleket saat ayan 8§ ZAR . şif bedeli 12682 lira 58 kuruş muvakkat 
•· "'

1 hudut komşuları. Bu sırada , bir 21 Eylül PA gecesı tcminat1 951 lira 18 kunu: olup ihalesi ""l'af 7.33 Müzik pl. 7.45 Ajans haberleri 8.0!l ~ • ~ 
l?ı.ilU ında esaret nltmda diğer tarafında Müzik pl. 8.30 _ 8.45 Evin saati.. 12.30 ~Bir Adam Yaratmalı § 3/10/941 Cuma günU saat 16,30 dadır. 

.... ıın nıilletdaşlan ve topraklan Rus- S Aynca vnryetc - Komedi.. hazırlanmıııı teklif mektuplan ihale nU-""l' Müzik : Oyun havalnn 12.45 Ajans ha- g 19 20 (2051) ,; b 

1942 Zarif Modelleri g-ClmJşflr .. 

lzmir fharında 
Sergi Sara vı içerısinde 

20 Numaralı pavyonunu 

Mutlaka Ziyaret Edıniz 
~ varlıklanna tecavüz edilerek bir Program ve memleket saat ayan 12.33 

1
2490 sayıı kanunun tarifatı dahilinde 

b!Jı a ilhak edilmiş olmak üzere Rusya- bcrleri 13.00 Müzik : Yeni ve eski piya- S nü azami saat 15.30 za kadar encilmen 
~eıı:al.tıktan Dinyester kıyılarına kadar sa şarkıları 13.30 _ 14.00 Müzik pL 18.00 ~~.,,..~~s rivasetine verilir. ~"acccı:ıı:ıı:ı~~ccocıcaacıcıacccıcıe11 

~ hır hududu vardı. Program ve memleket saat ayan .. 18.03 '2 - Aceze ve muhtaçlara dağıtılmak 
~ d:°lyon, bu geniş ve her iki tarafın- Müzik : Karışık şnrkılnr 18.40 Müzik : r üzere 10,000 kilo odun kömilrü satın 
l~ hgayr1 memnun ve dUşman1ar bu. Radyo sving kuarteti 19.00 Konuşma Uirincı sınıf miitchn~sıs Uoktor nlınması .Yazeçhı ifleri kmüksdü{lilğilnd~ki 
1ltn ududun zayıflığından ve Rusya- (İktısat saat!..) 19.15 Müzik : Radyo Demir Ali Kamc. ı..ur.ıu şartnamesı v i e açı e. i tmeye o-
-,, •• .>'edi maddede beyan edilen umumi ":f nulmu~tur. Muha:nmen bedeli 775 lira 

...... l'ML. d d 1812 Sving kuarteti 19.30 Memleket saat Cilt ve Tenasül hastalıktan ve ,_k te . •· 58 1· 15 ku şt 
1.fa~den istifadeyi UşUn il; ve ayan ve ajans haberleri 19.45 Müzik . ~Lt;KTRİK TIIDA VİUtd muvb. at mınaw ıra nı ur. 
~ da Rus ordusunun ıslahı teşeb- KlAsik türk mUziır.t programı 20.15 Rad- Taliplerin teminatı iş bankasll\8 yatıra-
l: etini, Dvina ve Beresinada mUstah- & Birinci Beyler Soknğı No. 55 •• lzmiT rak makbuzlariy1e ilıale tarlhl olan 
ti~ nıevldler tesisini. Rusyanın bazı yo gazetesi 20.45 MUzik : Karışık şar- ..:thamra Sineması arbsoda sabah· 3/10/941 Cwna g{lnO saat 16 da endl-
'~ teşebbüslerini Fran.c:anın menafiine kılar 21.00 Ziraat takvimi ve toprak tan akşama kadar bastalannı kabul mene mUracaatlan. 
~,~n g5nnedl ve itirazlarda bulundu mahsulleri borsası ... 21.10 Temsil.. 22.00 eder.. 19, 23, 27, 1 3876 (2052) 
~olri taraftan da Rı.uya Galiçyamn Müzik : Radyo salon orkestrası 22;31) TKU~;lt'ON : 3479 (469) · 

~llYa hudutı8n aruma alınmasını Memleket saat ayarı, ajans haberleri, '••••••-------'~ 
'llh1nan anlaşmalara muhalif gördil- borsalar, fiatleri 22.45 Müzik : Radyo sa-

Uerl sürdll. lon orkestrftsı 22.55 • 23.00 Yannld 
~17onun Lehistanda faaliyetleri program ve kapanış .. 
~-lnın gözünde kendi aleyhine hare- O~'CIXC91M:Cl»c:cııc:cııc:cı~ooooıoeıo::.ı=ıı''°11:911:1ı!Clı!~:ıoııı>:.ı::11:11:ı:ıı!~O!)!:l:lı!~O!l'.:Q!ıı::=>ııı=l:)!'-:IOO!~~rı 
~ .idi. Napulyonun Hollanda ve 

MOBii.YELİ 

Kiralık Ev 
hb-ı etıburg dukalığındald h:ıreketleri ve 
~~esi de Ruslara göre ckuvvet mil
~ nesiı ni bozmakta 'eli. Bunun için 
d11~ >Jelaandr hemFesinl Oldenburg 
~ ına tezviç etti. Bornovada aiaçlarla müzeyyen 

'u hareket, Napalyonca hasmane bir slislfl bilylik bir bah(e i~crisinder 
~ lll tatbiki nıaniy~de göründil konforlu mobi1yeleriyle birlikte gü-
~~ aralık Damik garnizonunun zel bir ev kiralıktır. 
"-t askerle takviyesi ve Ceneral Da- İstiyenlcrin : Bomova İsmet lnö· 
~usu tarafm.ian Hamburgun işgali nü bukarında No. 15 hanede 
~ geldL Nnpoly:>nun 9 Mayısda A. LAVSONA mUracaatlcri.. 
~ odu terk ederek 16 da Dresd şeh- 1 - 3 (20:i9) 
~"asıl olması, yeni bir harbin şark • acccıı:ıcıcıcıcıı:ıcıı:ıı:ıcıcccıı:ı~.-ccocc 

ZA Yl 
Tilkilik orta okulunun 1 n.ci sınıfın

dan aldığım 30/51941 tarihli ve 405 sa
yılı tasdiknamemi kaybeıttim yenisini 
alacağımdan eskisinin hükmU olmadılı
nı illn ederim. 

Menemen Esat. paşa mahallesinde 
Merclivenll sokak 7 noda Nabi UL 

3873 (2054) 

MANtSA SULH HUKUK MAHKE
MJ<:StNDEN: 

Manisa vllAyeti husu<Jt muhasebe 
mcrkC2 tah!!ldan olup m senesinde 
vefat eden Ali Rizanın terekesi mahke
mece vaziyet edilmiş ve satılan eşyll!ı 
bedeli iş bankasına tevdi edilmiştir. 

tZMtR StCtLt TtCAREI' MEMUR
LlJOUNDAN: 

Ahmet Halıtlı ticaret 11nvanfy1e tz
rnirde Haliınağa çarşısında Çalcalollu 
hanında 10 numaralı mağazada bilumum 
emtia! ticariye üzerine icrayt ticaret 
eden Ahmet BalıtlmL-ı işbu ticaret Unva
nı tlcaret kanunu hUkümlerine göre sf
cilln 4019 numarasına kaVlt ve tescil 
edildiği nan olunur, 3872 (2055) 

Jnhlsarlar umum müdürlüğünden : 
(imtihanla Memur aıınacalıtır) 

1 - T eı\dlitımızdald münhal memuriyetler için müsab&lc.a imtihanı 
yapılacaktır . 

2 - Bu imtihan 20/9/941 tarihinde lzmir inhharlar bq müdürlüğü bi· 
nuuıda yapıla~kbr. 

S - lzmir, A,ydın n Manı.a.. Muğla mıntakalanndan talip olanlar hlr 
d.Uek-.;e n enab mü.bite ve bir fotoğrafla birlikte mabalD ı,., 
ınüdü.rlüklere mürac.aat etmelidirler. 

:4 - imtihana girmek J.atİ)'enlerin apğtda yazılı TU1f n prtlan Mı. 
olanlan lizunclsı. . 

A - En az orta tahlilini bit:irmit olmak. 
B - 21 yqmdan qağı ve 30 yaşınd1&a:ı yukan olmamak, 
C - Vaiife iluıaa m.uıi bir hali bulunmamak, 
D - Her iklimde vazife ııörehllecelc derecede •hatll olmak. 
E - Akraba.andan olm.")'8Jl iki zab da referam olarak gihtennelıc. 
F - Askerliğini yapmıt olmak ya müeccel bulunrr.alc Ye bi.lha.a la. 

halde de Nil y'*1amalarıru nGfua cüzdanına kayt ettirmlt oı...k. 
C - Türk olmak n ecnebi kadınlarla evli bulunmamak, 
H - Mektebe devam eden talebeden olmamak, 
S - Jmtiban meyzua tualardar: 
A - Heeap •• beadeM 
B - Yaza 
C - Umumi maltımat bayat bilgtsl. coğrafya,, 
6 - imtihanda kazan&nlann muvaffakıyet Ye tahsil nzbretleriae aka 

Baremdeld dereceler llzerlnden ücretleri teabit edilerek mruıile ta
yinleri yapılır. 

7 - Tayin edildiii maabal Te vazifeyi tebellue tarihinden idbarea OD 

gün urfında kabul ile nzif•l hafına sitzneyenlerin tayin TO ~ 
han baldan iptal ..dilir 

8 - İmtihan mahalline gelenlere h.lç bir •uretle yol muTafı verilemez, 
30 5 11 19 3565 (1896) 

~de patlamak üzere olduğunu 
~'tiı i. Zaten 25 Nisanda, Rusyanın 
"'-~t sefiri Prens Kurakhı Paris hükU
~lne verdiği bir notada, cahval bu şe
!'ttıı e devam etUğ:: takdirde pasaportla
h{jdi istemek mecburiyetinde kalacağını> 
~~· 

el.ıtı apoıyon bu notaya, Dresde hareket 

HEMŞİRE VE HAS'J' A 
Balııcı Aranıyor

Hemşirc. ha,sta bakıcı, aşçı. kadın 
ve erkek hademeler nranıyor. 

İstiyenlcrin İzmir Gazi bnkannd:ı 
SA(;LİK EVİ (Hususi hn.cıtane) müdür-

Kanunu medeninin 534 ncü maddesi 
mucibince tarihi ilandan Uibarcn üç ay 
zarfında mirasçılarının bir kıta verase"~ 
illmiyle mahkememıı.e mliracaat etme
leri ve hisselerini almaları müracaat 
edilmediği takdirde mirasın hazineye 
devir ve teslim olunacağı ilan olunur. iz mirin Altın Kolon .Yası 

lüğüne müracnatlan. 1 - 6 (2050) 
3870 (2056) 

tzMtR StCUJ TtCAR.l!.."T MEMUR
tZMtR StC1Lt TİCARET MEMUR- LUôffi'.."DAN: 

Al::ın Ruya 
lnt!~Je cevap vermiş oluyordu. 

lt~l~erin ve tsve-:Jilerin tavassutiyle 
~~ a ile Osmanlı hlikUmeti arasında 20 
harp ısta sulh imzalanınca, Nnpolyon da 
ltOtı.t Vesilesi bulmuş oldu. Napol}•on 
l'~ La Aııdrassiyi .lstanbula gitmek üzr
~b !'baha gö:ıdcrd! fak:ıt Laybah ts
~ltır~~ varmazdan evvel Napolyon harp 

LUôUNDAN: Mustafa bzakscl ticaret ünvaniyle tz-
Osman Ertuğrul ticaret Unvaniyle tz- mirde Arastada Anafartalar caddesinde 

mirde Hatay caddesinde S2 numarada 358 numnralı mağazada perakende ola
odun kömUrU ima ve ticaretiyle iştigal rak kolonya imal ve cmtışı ile iştigal eden 
eden Osman Ertuğrulun işbu ticaret Un- Mustafa özakselin işbu ticaret Unvanı 
vanı ticaret kanunu hUki.imlerine göre ticaret kanunu hUkUmlerine göre sicilin 
sicilin 4017 numarasına kavıt ve tescil 4018 numarasına kayıt ve tescil edildiği 

ZEVK, SANAT, BEDAYİ 

Verdi. (24 Haziran 1812). 

cso * ~ ·~00 yi İspanyaya hasredilmiş ol-
~c Napolyonun bu sıradaki 

Marka No. 

edildiği ilfuı olunur. 3862 (2058) ilAn olunur. 3871 (2057) 

Miktarı 
Kilo Cr. 

437 000 

B4ŞMVDVRLVOVNDEN: 

Değeri 
Lira Kr. 

Teminatı 
Li Kr. Eşya cinai nnbar 

ISTANBUL 
Marka. No. 

• KEMAL K. AKTA$ 

Hilal Eczanesi 

-
GÜMRÜKLERi BASMÜDÜRLOGONDEN: 

Miktan 
Ki. Cr. 

Değen 
U Kr. 

- ----
Teminab 
Li. Kr. 

--
Eşya cinsi 

, 

Ilı 

DMG 
AINO 

4174 B 
17/18 

17140 76 1285 60 % 20 den fazla 50 don 
az ipekli pamuk men-

. ıucat 
3 DMG 

AiNO 
Al-IT 

41748 

17/18 
42574 

-437 000 17140 76 1285 60 % 20 den fula 50 den az ipekli .,.... 

"1c g" " 24/9/941 unu 

26--
AHT 

27 
AHT 

ıs 
AHT 

42574 2914 000 

90 
42373 286'4 500 

89 
42356 2731 500 

47498 21 3562 45 % 1 den fazla % 20 
dne az ipekli pamuk 3 
men.ucat 

46702 95 3502 75 % 1 den fazla % 20 
den az ipekli pamuklu 
mensucat 3 

44559 33 3342 00 % 1 den fazla % 20 
den az ipekli pamuk 

Yuıc 71 mensucat 3 
tiiıt arıdaki eşya 1S49 sayılı kanun mucibince 2 3 ve 24 /9 /941 de kapalı zarf usullyle satılacaktır. Satıştan üç 
Şa,~VVcline kadar eşya 9-12 arasında görülebilir. Sahş Reşadiye caddesindeki satış müdürlüğünde saat 13.30 dadır. 
\re t l~elcr anılan gümrükten parasız verilir. 1stekli1erin pey akçelerini ihale günü öğleye kadar vezneye yatırmalan 
d,, e ıf mcktuplariyle birlikte pey akçelerinin makbuzlarım ve 2490 !ayılı kanunda yazılı vesika lan saat 12 ye ka-

~tııı müdürlüğüne vermeleri lazımdır. 9 19 3690 ( 1981) 

Al-ff 
30 

42373 

89 
42356 

71 

2914 000 47438 21 3662 

2864 500 46702 95 3502 

2731 500 44559 33 3342 

muk mensucat 

45 % 1 den fazla 20 den az ipelii pamuk 
mensucat 

7S % 1 den fllZ.la % 20 den az ipelii pa-
muk mensucat 

00 % 1 den fazla % 20 den az ipekli 
pamuk mensucat 

7 /9 /941 lstanbulda Akşftm 9 /9 /941 An karada Ulus 9 /9 /941 lzmirde çıkan Yeni Asır g'lz telerilc ilin edildiği 
üzere yukarıdaki etya 1549 sayılı kanun muC'ibince 23 ve 24/9/941 günlerinde kapalı zarf u!ulü ile satılacakhr. Satıt
tan üç gün evveline k.adar eşya 9-12 arasında görülebilir. Satış Reşadiye caddesindeki satış müdürlüğünde saat 
13,30 dadır. Şartnameler anılan gümrükten parasız verilir. isteklilerin pey akc;elerini lhnlc günU öğleye kadar vezne
ye yatırmaları ve teklif mektuplariyle birlikte pey akçelerinin makbuzlannı ve 2490 sayılı hnunda yar.ılı vc!ikıJ.a-
nnı Mat 12 ye kadar salq n'ildürlüiüııe vermeleri lhımdır. ( 7884 3689 ( 2049) 
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landaya kadar Ame
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Berlitıt l~a daki Aı .. cın° 
l!!ocn esBimine peeı z. 

dı. RUS.Ya ulq r 
n ta ını ha ul e ~ ~ce 

Radyo gazetesine göre İran d~in:;n e{
kiirı umumiye ini alakadar eden ha lı
ca memleket ve mc\"ZU olmuştur. 

Tahrandan gelen haberle.re göre diin 
yeni sahın nnd içme förcni l npılmıc;tır. 
Tahran radyoc;unda İn~;lizcc neşriyatı 
yapan muhabir, yeni ~ahın ününde 1;b ah 
kaplı hir Kur'anı Kerim olduğu halde: 
mcnılckcti kanunu esasiye göre idnl"c 
edecei!inc dnir parlamentoda yemin etti
ğini hildirınistir. 

Bu muhabir, tcBabasımn halk arasın
da hmıktıi:'l kötii tesirleri silmek ve de
mokrat bir ,·nziyet ynrntmnk gibi giiç 
bir ' :dfc karşısında bulunan yeni salın 
mm·affakıyet temenni etmek bir vazi
fcdiro demiştir. 

F..~ki şah Tahrandan İsfnlınna doğnı 
yola çıkını tır. Diğer tarartnn Tnhran
d:ıki mihver diplomafüın da yola çık
mıştır. Bu12'ar elçisinin de mihver elçi
leri~ le birlikte Tahrandan malılaştınl
dığı bildirilmektedir. Bulgar nıatbmıtı. 
Bulgnristanın Tahran elçisinin Rusyamn 
ısrari:rle çıkarıldığım yaznrl:en bunun 
Rusynnın Bulj!ar dii$11lnnlı~'111Jn bir dc
liJi olduğunu ileriye siiı:üyorlar. 

Berlin radyosuna göre Rizn Pehlevi 
İngilizler ve Ruslarla nnla abilcccğ~nc 
inannrnk hataya diişmiiştiir. Fakat ln
giliz \'e Iluslan memnun edemediği gi
bi Almanları da memnun etmemiş \"C 

giicendinniştir. İrandaki Almnnlnnn İn
giliz 'e Ruslara teslimini Almanlar bir 
türlü a!fetmiycceklerdir. 

Diin, yani yeni Şahın yemin töreni gü
nU Rus kıtnıarı ve bittabi ayni zamanda 
İngiliz kıtalan Tahranı isgal etini lerdir. 
Müttefik devletler bu isımlin iki sebebi 
olduğunu ileriye sünnektedirler : 

l - Tahran hükiimeti im1.aladığı mu
knvc1cye rağmen Almnnlarm nüfuzunu 
kıramamıştır. 

2 - Tahran lıükiimetinin asayişi mn
hafouıdnki az.cini .• 

f rnn hiikiimetinin bu i ıtnlc mfıni 
()lmak için çok uhaştıj'.,'1 gelen hnbcr
Jerden nnJasılmal;tııdır. 

Hiikümetin niifuzunu nrttırm:ık i in 
geldiğini söyJiyen bu işgal kuvvetleri 
hiikümctin niifuzıma büyük bir mani 
teşkil edecektir. 

1" eni şah, c;ok müskül şartlar altında 
iktidar mevkiine gelmiştir. 
Amerikanın, Amerika sahilleri 'ile İz" 

hında arasında seyrilsef er edecek ıuık
li:,·e gemilerini ne suretle himaye edc
cc{d artık taınamiyle anlasılmıştır. Ame
rikanın Atlanükte bir yol çizeceği ve 
bu yolu himaye edeceği sanılmıştı; şim
di bu vaziyet değişmiştir. . Amerikan 
harp gemileri, Ame.rikadan Ingiltereye 
gidecek her milliyetten ticaret gemile
rine İzlandaya kadar refakat edecek, İz
f oodndnn İngiltereye kadar olan kısım 
da himaye vazifesini İngiliz harp gemi
leri görecektir. 

Bu suretle İngiltere Atlantikte nakli
yatı himaye kUICetinden kurtulmuştur .. 
Ingiltcre ve Amerika Atlnntiği iki kıs
ma ayırmışlardır. Amerika sahillerinden 
İzlandnya ait olan kısma Amerika ba
kacak ve İngiltere de bütün kuvvet va 
di.Kkntini İzlanda ile İngiltere arasında
ki kısma tahsis edecektir. 

Amerikayı daha seri harekete sevke
dcn Almanya, bir de Amerikadaki inii
rntçılardır. 

Alman mntbuatı. Ruzveltin son nutku 
ile Birleşik Amerika devletini bir kat 
dahn harbe yaklaştırmış addetmektedir. 
Cümhurreisinin harp için her tUrlU ça
relere bnş vurduğunu ynzdıktan sonra, 
albay KJ1!2...ksun ii.liyata geçmiş bulundu
ğunu da iddia etmektedir. 

Ayni matbuat Amerikan milletinin B. 
Ruzveltt<'n er veyn gec hesap soracağı
nı da ilerive sürmektedir. 

İnfinıtçılar da faaliyete g~irlcr .. 
İnfirat<'ılarm lidc>ri Lindberg addedil
mektedir. Lindberg, Climhurreisinin 
konı?rc<len müsaade almadan memleketi 
harbe sürüklediğini söylemiştir.. Faknt 
Lindberg. bu son hareketi ile infirat 
politikası taraf tarı matbmıttan bir k~
mının tevecC'lih ve itimadını kaybetmıs
tir. Lindbcrg programına bir de yahudi 
alcvhtarlığı katmrnhr. Bu sebeple inli
ratc-ılık hnreketi zaiflem!ştir. 

Rusvaya P,önderilen yüzlerce tayyare
den miirekkcp yardımdan ba~ka daimi 
yar.dım ( ali\·etlcri hızlandırılmıştır. 

Mosko\ a konfcran~ına iştirak edecek 
Amerik- n 'i.zalar Londrava gelmiş ı.·e 
belki de Mo kovava hareket etmiş bu
lunmakt :l.ır; l\foskova radyosu da kon
grenin Ru~ frzac;ının !simlerini ilun et
mic;tiı'. 

BultTarı tnn tarafından Rus notasın3 
ve:-ilC>n C'f'\ <ıbi notanın. Moskova radyo
sunu•ı VP"di ·, hnhere aöre, Molotof ta
rafınclıın k bul edilnıediğl anlı:ısılmakta 
dır Bu radvo habE:rine gÖıP Molotof. 
Bul .. -.ricfanın Moskova sefir!ni çağıra· 
rak BıılJ!:ır notasını knbul cdemiyecew
ni ve Bulj?::ır hüküınetinin Rus notasın· 
daki bir çok noktalan cev::ıpsız bıraktı 
ğını "öylemiştir. 

Askeri vaziyet 

mani r " ~ar

o " re " 
tof" a 

o la 
--0---

Ruslarır. cenupta da-
yanması biraz şüp

lıelı adaedıil }'OT 

CEtı UPTA YE~ t B R Al ~fi 
HAfı1LESI BEHLE , YOR 

---i>-

Rudyo gezetesine cöre şo.rk cephele
rinden gelen haberler, Almanlann Uk
rayna cephesinde a§ağı Dinyt:perin do
fru k:..muıcla ilerlediklerini ve Dinyepcr 
nehrinin bir çok ycdcrinde yeniden 
köprü başlan elde ettikkrini bildiriyor. 

Muhtelif kııynnklardnn cclen malu
mat, Sovyetluin Diıl\)'eperin doğusun
daki Alnu:n iler?e.-ncsinc mani olamıya
caklanm göstennektedir. Almanlann 
en mühim sanayi merkezi olan Hnrkofu 
ve Bnkuye giden çift hath şimendiferin 
ba§1angıcı ohm Rustofu hedef ittihaz 
ettif.Jeri sanılmaktadır. Bu ihtimali kuv
vetlendirecek bir sebep te Dinycperdcn 
Rustofa kadar olan oldukça uzun me
safede ne tebii ve ne de eskiden ~zır
lan1111§ bir müdafaa hattının mevcut ol
mamasıdır. 

Bugün mareşal Budyeni ordusu üç 
mühim tehlike karşısındadır. 

Birincisi, merkez cephesinde Gome
lin cenup doğusunda Harkof - Konotof 
istikametinde ilerliyen Alman kuvvet
leri, 

ikincisi: Din)cper Petrovok ile Kiyef 
arasında Kermençug, Harkof ve Poltn 
vn istikametinden ilerliyeA Alman kuv
vetleri: 

Üçüncüsü ve en mühimi aşağı Dinye
perden Rustof cephesine doğru müte
madiyen ilerliyen Alman kuvvetleri, 

Rusyada Kararlar 

O yaşında· 
er u 

A tali 
mec-

e 
tut'l uyor 

--0-

ibi 

a devresi ı o saat 
sÜ!'ecek, sRI ~ ku lamna 

ve k ma us ille i 
··k eti e e .. 

Moskova, J8 (A.A) - 16 yaşından 50 
yaş-ına kndar blitün Sovyct vatandaşla
rının 1 ilk tc>~rinden itib:ıren mecburi 
talim devre ın<' tabi tutulacaklru ı ilan 
c<l ilı11 işt: r. 

Talim dcvrC'si 110 saatlik bir miiddet
ten ibaret olup mitralyöz, tüfenk, bom
ba kullanmak, maskeleme, gazlardan 
korunma ve kara torpilleri dökülmesi 
işleri öğretilecektir. 

Mo .. kova, 18 (A.A) - Pravda ve İz
vcstiya gazeteleıi bugünkü başmakale
ler:ni Sovyct vatandaşlaruun mccbul'i 
talime tabi tutulması hakkınd::ıki knra· 
ra tahsis etmişlerdir. Pravda gazetesi 
diyor ki: 

Muharebe uznyıp gitmekte ve her iki 
tarafm kaynakl::ırı h::ırckctc geçmekte
dir. Yüz binlt>ree, milyonlarca münev
ver, Kızılordunun yanınd::ı ayaklanmış
tır. Muazzam Sovyet milleti ::ıyaktadır. 
Fakat modern harp yüksek vasıflarda 
muhnr:p1cr istemektedir. İşte bu itibar
la kararname ac;kcrt ve sivasi bakımlar
dan fevkalade ehemmiyetlidir. 

----
Rus ya harbına dair 

Alman haberleri 

Ode .... a limanı 
• • çevr ıyormuş 
--0---

Baltıkta "Moon,, ada-
sı zapto:unmas , 

SIR 

lJ zak Şark İf leri 

• 
ıneap r ve o

d is-landa Hi 
anı emııiyet e 

örüı··yor 

Siyam da Japonya. 
dan uzaklaşıp lngil

tereye yaklaşıyor 

1 c:uz MI TA~ B ŞKU· 
Mf\ DA lf~l ~ BEYANATI 

---<>---
Londra, 18 (AA) - Stratejik mer

kezi Singapur olan bölgenin umumi mü
dafaa vaziyeti hakkında cesaret verici 
beyanatta bulunan bu mmtaka ba!f ku
mandanı havrı mareşalı ezcümle şöyle 
demi~tir: 

- Bu bölge altı aydan daha fazla 
müddetle ablo\m edilemez ve bu ablo
ka da, Amerikan donanmasının yardımı 
olmadan yapılamaz. 

HOLLANDA HtNDIST ANIN 
MODAFAASI 
Mareşal Hollanda Hindistnnmdak.i 

son seyahatinden bahsle, lüzumu takdi
rinde, Hollanda Hindistanınının kendi
ni müdafaa edebileceğinden emin bu
lunduğunu söylemiştir. 

Siyama gelince, mare!fal, İngiltere ve 
Siyam arasındaki münasebetlerin eski
sine nisbetlc daha iyi olduğunu &Öyle
mi§ ve demiştir ki: 

- Siyamlılar kendilerine dost oldu
ğumuzu anlamağa başlamışlardır. Si
yamlılar nasihata muhtaç oldukları za
man bize doğru gelmektedirler. Müda
faa planlarımızı ve hava lrnvvetlerimizi 
iş baııında görmek için iki Siyam suba
yının gönderilmesi bunun oir delilidir. 
Brr kaç ay evvel böyle bir şeyin müm
ktin olmasına ihtimal veremiyordum. 
Siyam Japonyaya karşı gittikçe müsta
kil bir duruma girmektedir. Siyamlılar 
iktisadi ve mali bakımdan Japonlara 
çok tabi olmamak lazım geldiğini artık 
anlamışlardır. 

Mareşnl Budyeni, her fiç istikamet
ten gelen bu tehlikeleri ve taarruzları 
tnmamiyle tart etmek veya durdurmak 
mecburiyetindedir. Çünkü Üç tehlike
den yalnız her hangi birisinin izalesi 
vnziyeti düzeltemez. 

Bu üç taarruzdan yalnız her hangi bi
rinın devamı yine büyük bir tehlikedir. 

~~~~~~~· 

o· ye enoiin $arkınd2 ve § • • • 
aPa«ne !zde Alman 10 Jr". SeSJı 

tLMEN GöLO C!VARINDAKJ 
ZAYiAT 
Sovyetler, ılmen cölü civannda Sov

yetlerin üç ordusu imha edildiği ve 5 3 
bin esir alındığı, pek çok harp vaıııtası 
tnhrip ve iğtinnm edildiği hakkındaki 

Alman haberini yalanlamakta ve vazi
yeti şöyle izah etmektedirler: 

llmen gölü cenubunda bir nydanberi 
devam eden §iddetli harpte Sovyctlerin 
ölü ve yaralı olarak znyiatı 30 bin ki
şidir. Malzeme olarak ta 142 top kay
bedilmiştir. Almanlann zayiatı ise 45-
50 bindir. Almanlar 500 tank ve buna 
göre sair harp mnlzesi de kaybetmiş.
lerdir. 

RUS TAARRUZLARI 

Harekatın inkişafı hakkında alınan 
diğer haberlere göre Sovyet1er Smo
lensk bölgesinde ilerlemektedirler. 
Londra haberleri Sovyet kıtalannın en 
ileri kuvvetleri Smo1enske 20 - 25 kilo
metre yaklnşmı~ olduklarını bildirmek
tedir. 

Bu taarruzlar, Gomel ve İlmen gö
lünde inkişaf etmekte olan Alman taar
ruzlarının durdurulmasını, buralardan 
bir kısım Alman kuvvetlerinin ~önderil
mesini temine matuf olsa gerektir. Fa
kat Sovyetleı tarafından yapılan taar
ruzlar cephe Üzerinde ciddi bir tehlike 
hasıl etmiş olsaydı, gerek Gomel ve ge
rek llmen cenubundaki taarruzların bir
den ve kendili~inden durması lazımdı. 

LENINGRAD VE ODESA 
Leningrad ve Odesadaki Sovvetlerin 

mukavemetleri devam ediyor. Bu iki 
şehrin yakında düşeceklerine dair bir 
emare görülmemektedir. Fakat cenupta 
karadan, denizden ve havadan müşte
rek. kuvvetli yeni bir Alman hareketi 
çok muhtemeldir. 

-------

hava IS~ ar •• 
Berlin, 18 (.İ\.A) - D. N. B. nin as

keri kaynaklardan tlğrendiğine göre 
çevrilmekte bulunan Odcsa limanı aün 
Sav::ış tayyareleri tarafından muvaffakı: 
yctle bombalanmış, mUhim levazım va
purlal'l yakılmışhr. 

Dinyeperin şarkında müteaddit Sov
yet motörlU kuvvetlerine de hücum 
eden Alman tayyareleri Ruslara insan 
ve malzeme zayiatı verdirmişlerdi. 
Diğer bir tayyare kolu Karadenizde 

Sovyct gemilerine taarruz etmiş ve 
10,000 tonluk bir gemiyi batırmış, diğe
rini de ağır hasara uğratmıştır, 

Stokholm, 18 (A.A) - Almanlar, Mo
on ada.c;ından Ruslan çıkarmışlardır. Bu 
ndn, Rusların Baltıktaki yegane isünat
gahları olan Hankenin zaptına ait umu
mi plana dahildir. ___ , ___ _ 

lngilizlere göre 
- RASTARAFJ 1 İNCi SAOfFEDE • 

cephesinde Ruslar Leningrad civarında
ki mevzii harekatta bazı muvaffakıyet
ler kaydetmi§lerdir. Almanlar ise tlmen 
gölünün cenubunda çok mühim muvaf
fakıyetler kazandıklarını ilan etmekte
dirler. Keza cenupta aşağı Dinyeperin 
varkında bir köprü başı elde ettiklerini 
Almanlar bildiriyorlar. Almanların kış 
gelmeden evvel bir delme teşebbüsüne 
hnzırlandıldan yer haln cenup bölgesi 
olarak görülmektedir. 

Diğer taraftan öğrenildiğine göre 
Hitler Rus cephesinde uzak yerlerde 
bulunan Macar kıtalarının geri a1ınma
ııını kabul etmiştir. Bu haber Budapeş
tede büyük bir memnuniyetle karşılan
mıştır. Keza Macaristanın harp rolünün 
yeniden mütalea ve tetkik edileceği bil
dirilmektedir. 

. ~~~~ 

Rusva Bul2aris- Rusya harbı Al-
tan 
edi 

tahrik 
ormu 

Bu RO 
Rus la~ 

ara IJal:ıılırsa 
t.dı·ıı _ i tahrif 

e .. orlar .. 
Sofya, 18 (A.A) _ D. N. B. : HtikU

met organı olan Dncs gazetesi Bu)ga:
hükümct:nin Sovyet sefirine verdiği ce-

man - Isveç tica
retini bozdu 

ISVEÇIN ALMANYAYA iSTE· 
D~G! ADAR DEMiR VERE· 

BiLMESi ŞÜPHELi 

vap hakkında tdsiratta bulunmaktadır.. Londra, 18 (A.A) - İktisadi horp ne-
Maknlede ezcümle söyle deniliyor : za.rctinde yüksek bir memurun dün işa-

Bulgar ce\•abı Bul~aristanın esaslı ret ettiğine göre So\•yet harbinin Al
surctte dcJ',<iştinncksizin vakarla uzun manya üzerinde yaptığı menfi tesirler
zamandan beri takip ettiği siyaset hak- den biri de Alman - 1svcç ticari müna
kında zerre kadar süphe bırakmamakta- sebetlerinin dcği~miş olmasıdır. Ticari 
dır. Bul"nristan görüş tarzını bu ccva- mübadeleler müvazenesinde ilk defa 
hında uzun tı7.adıya ve açıkça izah et- olarak İsveç Almanyadan alncaklı bu
mcktcdir. Moskova hükümet.in:n vakıa-
ları tasvir tarzından ve bunlnra atfcUi- lunmaktadır. tsvcç şimdiye kadar Al-
ği ehemmiyetten mezkur hükümctin manyaya ihraç clliği mal nisbetinde 
Bulgaristan hakkındaki hattı harekctı- ithalnt yapmakta idi. }"'akat Alınan - Sov
nin ne kndar tahrikilımiz olduğu ve yj. yet harbi Uzcrine Almanya lsveçe kömür 
ne mc>zkur hiikümetin hakikati ne ka· gönclcrmeği taahhüt edememektedir. Al
clar tahrif ettiği anlaşılıyor. Sovyet teb- manya İsveçten miiteınadiyen demir 
ligatı baŞJndan nihavcte kadar tam ve cevheri istemekte ise de İsveçlilerin Al
clowu olmıyan malömata dayanmakta- man taleplerini yerine getirip getirmcye-
dır. ekleri .nıalüm değildir 

---·------
Mareşal Çanka ~şek 
B. Ruzvelte mühim 
bir mesaj gönderdi -·-ucinin rızası olmadan 
yapıfacafı fJir Pasif Ilı 
anıaıması neticesiz 
almağa mallfdimdurn 
Tokyo, 18 (A.A) - Oşahi Şimbwı 

hazetesinin Bangoktan bildirdiğine 
güre mareşal Çan Kay Şek Amerika 
ile Japonya arasında yapılmakta 
olan müzakerelerin almış olduğu şe
kil hakkında malumat alabilmek i(in 
büyük gnyretler sarf etmektedir .. 
Çan Kay Şek Amerika cümhurrcisi
ne gönderdiği bir mesajda Çunking 
hükümetinin Pa<ıitiktcki alaka.c;mı 
hatırlatmakta ve Çunking hüküme
tinin rizası olmadan yapılacak her 
hangi bir anlaşmanın neticesiz lı.ala
cnğına işaret etmektedir. 

~=ccaccc~Q=ccaa~ 

B. Çörçil in yeni 
bir mesajı 

- BAŞTARAFI J iNCi SAHİFEDE -
Askerlerimiz kadın ve çocuklarımız 

ağır zayiata uğradılar, ve uğnyacaklar
dır. Fakat bu mücadelede biz yalnız 
kendimizi değil, hür yaşamak istiyen 
bütün milletleri düştinüyoruz ve Ame
rikanın da biz.imle beraber oldui:<unu 
bildiğimiz l~in cesunız. __ __,.,.,.,_, .... _..-.-

Ruslara R"Öre 
Almanlar ~ad
darlik ediyor 

işgal ah sında cebri 
ç 111..... ı ma 31ağm ve 

tecav · zler -
Moskova, 18 (A.A) - Tas ajansı bil

diriyor : Alman faşistleri Sovyet Rusya
nın istila edilen bölgeleri ahalisine işi
tilmemiş bir gnddarlıkla muamele edi-
yorlar. Dinyeprcpctrovsk bölgesinde 
Ncmakovla köyünde bütün ahali cebren 
toplatbrılarak kiiçük bir dere üzerinde 
bir köprü inşasına icbar edilmişlerdir .. 
Faşistler köylüleri ağır kazıkl:ın çak-
mağa ve taşımağa mecbur etmişlerdir .. 
Bir çok kadın ve ihtiyarlar, tahammül
lerinin üsti.lndc işler altına düşmüşler
dir. Bunun üzerine f ~ ist ce1latlar kır
baç ve süngülerle baygın bir halde yere 
düşenleri kaldırmışlardır. Bir Alman 
erbaşı ağır sırıklar altında düşen karı· 
sını müdafaaya teşebbüs eden Romenko 
isminde ihtiyar bir köyliiyii slingille
miştiıı. 

Odesa civarında Eknterovna köyünde 

19 E Y L Ü L C UM A 

lntlilizlerin Rus
yaya yardımı 
~ittikçe ar-

taca 
--~--

ALMANLAR RUSYADA KIŞ 
HARBINA HAZIRLANIYOR 

----
Londra, 18 (A.A) - İktisadi harp na-

zırı Dalton şu beyanattc! bulunmu.stur: 
- Rus cephesinin en ku:vvetli tarafı 

erkek, kadın ve hatta çocuklarının fcv
knlfıde fedakarlık göstermeleridir. Rus
yaya yardım için elden geleni yapmak 
vazifcmizdj.r. Şimdiye kadar İngiltere 
Rusyaya biiyük yardımlar yapmıştır. Ve 
daha çoğunu da yapacaktır. Rusyaya 
yün, kauçuk, kendir vesai:re gönderil
miştir. 

Rusyadaki Alman kuvvetleri kışa ha
zırlık olmak iizerc pamuklu ve yünlü 
olarak halkın elinde ne varsa toplamak
tadırlar. Alman askerleri sıfırın a1tmdn 
ve Ruslar tarafından çırılçıplak bırakıl
mış yerlerde yaşayacakl'armı anlamış
lardır. 

.................. ~İN 
Bombardıına karşı
sın a !r ü ama 
Kahire, 18 (A.A) - Elmukattam ga

zetesi Kahircnin mihver tayyareleri ta
rafından salı günü bombardıman edil
mesinden bahisle yazdığı bir makalede 
diyor ki: 

•Bu taarruz Atine veya Kahire bom
balandığı takdirde Romanın da bombar
dıman edileceği hakkındaki İngiliz teb
liğine rağmen yapılmıştır. Mihverciler 
Araplar için daima bazı idd:alarda bulu
n urlar. Fakat bu iddialar Kahire üzeri
ne yaptıkları akınlarla tezat halindedir. 
Bu şehir Araplar, hırisüyanlar ve yahu
diler içln mukaddes, şark ve garp ale-
mi için mühim bir ınevkie ma1iktir. • ___ ,,.,,.,.,,,, __ _ 

on iman ha
va hları 

Londra, 18 (A.A) - İngiliz hava ne-
7.arctinin tebliği: Dün geocc İngiltere 
üzerinde bir knç düşmnn tayyaresi uç
muştur. Bazı hasar vardır. Cenup doğu
su sahilinde ild yere bombalar atılmış
tır. Stangia üzerine bir km: bomba atıl
dığı, hasar ve insanca zayiat olduğu ha
ber verilmektedir. 

Bertin, 18 (A.A) - Alman tebliği: 
Tayyarelerimiz İngiliz nakliye gemi

lerine hücum ederek cem'an 25 bin toni
latoluk dört ticaret gemisini batırmış
lardır. 

İngiliz tayyareleriylc muvaffakıyetli 
bir savaştan sonra biitün Alman tayya
releri hasara uğramaksı7.ın dönmüşler
dir. 
Savaş tayyareleri dün gece ngiltcre

nin cenubu şarkisinde liman tesisatım 
bom ha lnnıJ§lardır. ___ , ___ _ 
Pariste almanlara karşı 

suikastlar devam 
ediyor-

Londra, 18 (A.A) - Öğrenildiğine 
göre Fransada tazyik ve tenkile rağmen 
hoşnutsuzluk gittikçe daha fiili bir şe
kil almaktadır. Salı sabahı on rehine 
kurşuna dizilmiş, bununla beraber iki 
Alman subayı yeniden Parislilerin kur
şununa hedef olmuştur. Bunlardan biri 
ölmüşse de diğeri kurtulmuştur. 
V~. 18 (A.A) - O!i ajansı bildiri

yor : Evvelki akşam Pariste şark gann
da meçhul bir şahıs tarafından yarala
nan Almnn erbaşı dün ölmüştür. 

-------
Aıneri ada vergiler 
c;ok artacak.. 
Vnşington, 18 (A.A) - Birleşik Ame

rika devletinin tarihte en yüksek vergi
ler derpiş eden kanun layihası Amerika 
Ayan meclisi tarafındruı kabul edilmiştir. ___ ,_ 

Sov yeti ere göre 
- RA!'\TARAFJ 1 INCt SAHİFEDE -
Moskova, 18 (A.A) - Tas Ajansına 

göre Odesaya taarruz eden Mihver kuv
vetleri Sovyet kıtalarımn 3ziınli muka
bil hücumiyle geri püskürtUlmUşlerdir. 
Mihver kıtaları Sovyet hatlarına girerek 
Tal!s mevkiinin batı tepelerine vnnruş
lar ve bunlardan bazılarını ellerine ge
çirmişlerdir. Sovyct piyadesi, Karade
niz donanmasına mensup harp gemileri
nin mü:whereiiylc mukabil hücumda 
bulunmuşlnrdır. Saatlerce süren siddet
li muharebeler cereyan etmiştir. Müca
delenin hedefini teşkil eden tepeler bu 
milcadele esnasında müte:ı.ddit defal::ır 
elden ele geçmiş ise de neticede Alman
lar geride bir çok ölU ve yaralı bıraka
rak hareket mevzilerine tardedilrnişler
dir, 

Alman faşistleri kooperatif reisinin evi
ne tecaviiz etmişler, luzlarını almıslar 
ve tecavüzden sonra öldürmüşlerdir. Bir 
yerde Almanlar iki mülteci arabasını 
durdurmuşlardır. Mütecavizler mülteci
leri soyduktan ve vahşiyane bir şekilde 
muamele ettikten sonra hepsini kurşu
na dizm:şlerdir. Kafile bir ihtiyar kadın
la bir genç, iki genç kız ve bir meme ço
cuğundan milrekkepti. 

Petromnski yağması günlerce sür
müştür. Faşistler toplu bir halde apnrt
manlan yağma etmişler, içinöeki müd::ı
fansız kimseleri öldürmü~erdir. 

lia ı 

Rus arın 
alnıı 

azaO 
bek-masıı ı 

lem emeli 

INGILIZLERHER ZA ANKi 
DE DAR ÇOK ETiN 

-----
Ottava, 18 (A.A) - Kanada 

li Makenzi King Londradan dönü 
beri ilk defo söykdil,<i a1eni nut 
demistir ki: 

- -Muhasara edilmiş olmı tngi.llı 
larının erkek ve kndınlan iki seııe 
vam eden harpten sonra her za~ 
den dalın metindirler. Fakat ow 
yükleri şimdi her zam::ınkindell 
ağırdır. Londrada ve diğer şclıir! 
tahribat, hıı.sar hakikaten fecidir. 
baların yaptığı tahribat istikbal 
mından dehşet vericidir. 
Kanadanın bütiin gemilerlyle İll! 

reye yiyecek göndermesi gurur duf 
cak bir hadisedir. Ne İngiliz lmpatli 
luğu, ne de Amerika münferit h~' 
e~erlerse Almanya harp makine~111 
rıp edemezler. İngiltere ve AmctJY. 
menfaatlerinin müşterek olduğuııtl 
mek lazımdır. Alınan - Rus har 
yalnız Rusynnın kazanmasını beJ.lt 
çok tehlikelidir. ___ , ___ _ 
Almanyada 5 Avus 

yalı idam edil 
Sto.kholm, 18 (AA) 

Nyhcterin İsveç gazetesinin Berlln 
habiri bildiriyor : 

Beş Avusturyalı dün idınıı 
miştir. Bunlardan F.dvard Jarolıı 
isminde birinin senelerden beri a 
nleyhintle temayüller izhar ctınlş 
ğu söylenmektedir. Diğerleri L~ "18 
cı bir devlet hesabına casusluk c 
]erdir. 

• ur 
ve 

e ·sti 
rap ar --.... ~··""·-

Loııdra, 18 (A.A) - Suriye 
linin iadesi hiç şüphesiz Arap 61 
mükemmel bir intiba hasıl eden h 
dir. Suriyedek,i Fr~ mandası~s 
vellti gün nihayet vqrilmiş, Vişinifl 
yin ettiği kabine istifa etmiştir. 

Müttefiklerin vadi veçhile Şcf P. 
cettin Elhas::ı.ni Suriye cUmhurrciSl 
yin edilmiş, hükümetin teşkilini d 
te cylern!ştir. Bu suretle bizzat '1'? t 
nin de söylediği gibi Suriye mii1 

büyük demokrasiler çerçivesine 
olmaktadır. 

Almanlar Ebukiri 
bombaladdar
Berlin. 18 (A.A) - Alman sa"11S 

yareleri 17/18 eylUl gecesi şiınnll 
knda Abukir tnyyare meydanına 
ruz etmişlerdir. Bmlerce kilo ağıt 
da infilak ve yangın bombalan h 
re isabet etmiştir. 

lngilizler~asi hatJI 
hücumları yaptıltJ~ 

• RA.STAllAFl 1 INM SAJTfl.1tV 
FRANSIZ SAHiLLERiNDE 
İngilterenin Man§ sahilleri bor 

hadiseyi takip eden aivilleJ' tarafı 
söylendiğine göre İngiliz taY>"' 
mükemmel ve açık hava rüyet , 
dahilinde Fransa sahillerine do~ 
mışlardır. Diğer büyük bir botıı 
man teşekkülü de dün akşam Frarı" 
hilini agmıgtır. Gök yüzü, bazılııfl 
yüksekten uçan, bnzıları da dcnit • 
ycsinde ccveliln eden Spitfaycr ve 
rilı:an tayynrelcrile dolnluştu. ·d 

Fransa sahillerinden gelen şı 
infilak sesleri duyulmuştur. 

REN HAVZASINDA 
İngiliz bombardıman tayynrel e 

dün gece Ren havzasındaki heci 
hücum ettikleri öğyenilmiştir. 

HAMBURGDA ·11' 
Londra, 18 (AA) - Hava 

111 birleri tarafından verilen malup'Jll f tı 
re lngiliz hava kuvvetleri tartı~ 
Hamburga karşı yapılan taarruz 
zam hasarlara sebebiyet vermigtit; 
kur hücum, büyük Alman snnaY1 ıt'~ 
kezine karşı ynpılan 77 nci h~ut f. 
Pilotların söylediklerine göre rur:cJe 
larının mükemmel olması sayesırı 
gilizler hedefleri tam isabetle boıt' .r. 
mı~lardır. Y' 

Ayni gece Bremen, Kukshaferı•b 
helmshaf en, Löhavr limanlan dıa r 
bardıman edilmiştir. O gece ı.tı 
Almnnyanın garp kı-mını boınb~!' 

d , . "k" ü:ıtı c en tayyareıerın sayısı ı ı Y 
muştur. bl 

Bc-rlin, 18 (A.A) - Alman t; el 
İngiliz hava kuvvetleri dlin g; tP 

Manş sahillerinde iş?:al altınd oıı 
takalara ta::ırruz teşebbüslPrinclc 1 
kiz tayyare kaybetmLc;lerdir. J3tıtl e 
on beşi hava muharebelerinde v 0 
dC> tayyare dafi topları tarafındnrı 
riilmüştür. 

Bizim üç ta.yyaremiz kayıJ?tır;.0 ;'. 
1ngili7. bomba tayynrelerı dufıllç 

Almanyruıın cenubi r,arbisindC' 
arnızlnnnda bulunmuslardır. sJ.'F-.~ 
FRANSIZ ŞEHR1NDEK1 HA • f!:-

Berlin, 18 (A.A) - Kilelik bıtlt~ 
sız şehri Uzerinc İngiliz tayYtırC '/ Jı'. 
yaphğı taarruz neti.-csinde 12 ~ 
rnp olmuş, beş sıvil ölmüş. ve se 
yaralanmıştır. 


