
......_ Çok müşkül günler geçirmekte olan Rus askCTleri 
--------~~~~~~~~ F ransada --,-"-fl-i,-iz-ıe_r_e_.e_ö_r_e_ 

:ı 1111111111111111111111ili111111111111111111111 il il 111 ı: 

~ Almanlara ~Öre ~ · 
:i ı mı 11111111ıı11111111111111111111111111ıı1111111111 ri 

Kiyefte alı
na esirler 
"380,, bin! 

5 O Sov yet tümeni ta
man1ile imha edilmiş 

denilebilir 
-<>-

SOVYET BAHRIYES.NE YENi 
ZAYiAT VERDiRiLDi 

---0-

Berlin, 23 (A.A) - Alman başku
mandanlığının rcsmt tebliği : Kiyefın 
şark bölgesinde sıkıştırılan düşman kuv- Leningrad cephesinde vaziyeti gösterir harita 

·-

vetleri tarafından yapılan yarma teseb- --------------
büsler!nin akim kalınası üzerine bun- --------------

}arın inhilali gittikçe daha ziyade mu- Fiat mürakabe komisyonunun kararı 
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Cephe erde 
çarpışma 

berdevam 
Kiyef teki kuvvetlerin 

çoğu Dinyeperin 
şarkına alındı 

BiR GONDE f 00 ALMAN TAY· 
YARESI TAHRiP EDiLDi 
~ 

Gizli bir 
l<aynaşnıa 

Bul2aristanın 
harbe i;İreceği 

muhakkak 

şahede edilmektedir. Bir ~ok noktalar-
da Sovyet subaylan ve siyast komiser
leri, canlarını emniyet altına almak içia'l 
kıtalarını bırakmışlardır. Buna rağmen 
bunlar kendilerine mukadder olan ak!-

-~~~-----~~-----------

Moskova, 23 (A.A) - Sovyet tebliği: 
22 eylülde kıtalarımız bütün cephe bo
yunca dilşmanla çarpışrnışlardır. 20 ey
lülde 28 zi hava mUharebelerinde ve 72 
si tayyare meydanında olmak üzere ce
man 100 Alman tayyaresi tahrip edil
miştir. 21 tayyaremiz. kayıptır. 
MOSKOVADAKi MUHABiRE GÖRE 

1ttıaı lıuvvetlerini bib.· :.U" a.salJiyete sevlıet· 
Is ~uıunmalıtadır ... 

betten kurtulamamışlardır. 

Aı ı r Buı,.arf fan n Bu meydan muharebesinde alınan 
man a "" s ı esirlerin mikdan 380 bine çıkmıştır. 

Karadeniz sahillerine Simdiye kadar kıtalanmız 570 tank, 

Hububat ve un mevcudu 
hükümete bildirilecek 

Moskova, 23 (A.A) - Royterin Mos
kova muhabiri bildiriyor : 

Bir kaç gfinden beri Almanlar Le
ningrad istikametinde h:ç bir terakki 
kaydetmemişlerdir. Halbuki şehir teh
dit edileli beri bir ay geçmiştir. Son ha
berler bu bölgede cereyan eden muha
rebenin bir s!per harbi olduğunu gös
termektedir. 

filen sallfD 2100 top iğtinam veya tahrip etmi~ler-

ŞEVKET BiLGİN IJulanuyorlar! dir. Bu rakamlar durmadan artmakta- 8 giift içinde hububat Ve Uft mevcutları hakkında 
dır. Elli Sovyet tümeni tamrımiyle im- b rmi nJ Ö ki Harp etmek imkanı olan Leningrad 

civarının bataklık kısımlan, topçunun 
baraj ateşi ve hava bombardımanı hase
biy le mütemadiven altüst edilmektedir. 

Londra, 23 (A.A) - Gazctclcr umu- ha edilmiş nazariyle bakılabilir. Alınan eyanname ve ye er ceza K rece er 
11'.._ mi~·ctle Bulgaristanrn harbe gireceği S d F' .. k be k · d 'lA tııı_·dnsada '\'aziyct ,.0 k karışıktır. İşgal f'k. d d' 1 T 1 • ed'ld·~· .. esirler arasında beşinci ovyet or usu ıat mura a omısyonu ün vı <1-1--------------
~ a 1 " tl b 1 rın c ır er. a ımrn 1 ıgınc gorl', ba~kumandanı da bulunmaktadır. yet makamında vali B. Fuad Tuksalın ~ı ba o an yerlerde, suikas ar, sa o- B. Jlitlcr Rulgaristanın miizahcrctinden reisliğinde toplanmıştır. 
~ ?'c~ctJcri gcnislcrkcn, 1ncm1ckcti~ pek az istifade edecektir. Bu meydan muharebesinin mesut ne- d .

15 
d hil d ki h 

L.~ ett. ılnıcmiş bulunan kıc;mıııda, Vı- B 1 · tice vcnneS:nc yardım etmiş olan kıta- Toplantı n vı yetimiz n • in e · a-~ 1 k Londra, 23 (A.A) - u gnrıstanın l ki,.t ve hu"kmi şahıslann e1lerinde ve ... •a ıı... 1Yascf 1 h' de h !l utsuzhı ı· · B ı h.. Ianm1z arasında, evvelce zikredi en or- KJ " .. '1 ha 
1 

n ey ın ° ·n fevkalade vnz!yet i anı içın u gar u- bunlara ait diğer yerlerde, yahut başka-~~~ lefetin günden güne artmakta kümctince ileriye sürtilen mazeret, Bul- dulardnn başka. general Fon Blayh ve 1anna a.:t olup ta bunların mUhafazalan 
ı;u haber v rı'l' •or Rtıs Alman d b j k üz s general Fon Ştityagel orduları da ha-
• e 

1~ • - garisfan a sa ota vapma ere ov- altında bulunan 100 kilodan fazla hu-~nden eV'\·cl bu kabil hareketlere _SONU 3 CNCÜ SAHİFEDE - - SONU 2 İNCl SAHİFEDE • bubatın yani buğday, arpa, çavdar, 
~ ':il tesadüf edilmekte idi. Fransa- mahlOt, yulaf, mısır, dan ve bunlnrdan Sa 1 

ga] kuvveflerinin mühim bir T • J • d k J 1 k h&:nl ~mm. un nrikdaıuun bi&nnesine ~us cephesine sevkedilince, Fran- 8pU JŞ erJD e 0 ay 1 lilzum göriilmU~ ve bu maddeler hak-~ ruhlannda adeta bir uyanma kında sahiplerinden beyannameler iste-
~ .:.ı~u. Şu son haftalar içinde kırk ----------·- nilmesine karar verilmiştir. 
~ ""'ll«len faz.la sabotajcmın tevkif edil B h • ı • • k • rilmiştir. 
~~lrrıası yeni hıareketin genişliğini 'c er aya t ver' ) ) ş 1 S) Z Karara ı:ıöre vilayet mıtakasında her &etini anlatmağa kifayet eder. GQ.. mahalde ilan tarihinden it:baren sekiz S röre, işgal kuvvetlerini asabil~- k gün i~inde bu beyannamelerin mahallin 

~ hidiseJer bundan ibaret değildir. ı·ımu•• haberı• çıkartl"'na en bUyUk mülkiye memuruna verilme-
'h den büyük şehirlere kadar. he· a .. 1 si lazım gelmektedir. Beyannameler 
~ er Yerde, esrarengiz eller, Alman alakadarlar tarafından resmi makbuzlar 
~ ... ~rini takip etmektedirler. Bir ci- 1 k l d 1 mukabilinde alınacaktır. 
~oe kurban giden her Alman askeri 0•• a ırı ıyor Ellerinde veya muhafazaları altında 
'8.a.~ on Fransız rehinesi kurşuna di- USU hububat ve un mevcut olup ta miadın-
~ halde, suikastlann arkası alın- da beyanname vermiyenler hakkında 
~· O kadar ki, mar~al Peten. - m!lli korunma kanunu gereğince taki-
~ Fransız milletine bir hitabede İkraz ile satı$ muamelelerinde hemen senet bat yapılacaktır. 
~ k işgal lruvvetleri aleyhinde Üzerinden kıymet takdiri muamelesi yapdacak · SONU 2 İNCİ SAHİFF.DE • 
--. , suikaııtlan takbih ettiğini, işle- -------------
~ 'iıaayetJerin bir takım masum kim- -------------- l Tapu kadastro umum müdürü B. Ha- fJ U sene sonuna kadar -=· _blfistevlinin.gazabma maruz bı- Amerika harbe daha Ht Ziya Türkkan bu defa veniden baş-
~ suretiyle Fransız milletinin ıs- lanacak olan Ayvalık ve Manyasın Ye-
~~ arttırmaktan başka bir şeye ya- ".ok yahl aşı '10r niköy ve Eşen köyleri kadastrolarının 
~dııonı bildir:nreğe mcrbur olmuş- " T asgari masrafla ve azami süratle yapıl-
h~1bıtiyar mareşal, adaletin icapları ması için alınması iktiza eden tedbirle-
~''ak yerde. tertip edilen suikaı-•- Bı·taraf !ık kano- ri maham vaziyetlere göre tesbit etmek 
\ bt llliıkalan olmıvan masum insanla- ..,. Uzere bugün Ayvalık ve Manyastan av-
ıııı... ::.~~ly]e mukabeleyi asla taS'\•ip et- detle Eskişehire gitmişt:r. Aldığımız 
S-~'"'İn' b 1 '-- b Fr 1 b Jk• k malumata göre, halkın dairelere mUra-ı, ununa an:ra er ansız ann nu e 1 pe h 1 d 
\;; \'e asayi~ ihlal edici hareketler- caatinde vakit zıyaına ma al ka ma an 
th: •. ~ti k ed kt 1 • tapu işlerini görebilmesini temin için .. iti . at'iy c sa nma an ıcap k d ) v berhayat ilmUhaberı' ve o <Yayn· menku Ilı söylemi tir. ' '8 ın a an ,.,, 
a.. ~Un bu icnretlcrden Fransada ciddi Ja - lün bir ilişiği olmadı~na dair alma~a 
~ -.J .,.. mecbur oldukları ilmühaberi usulü lftg-~linaşmanın başladığı anlaşılıyor. volLnacak vedilecektir. Elinde nüfus tezkeres! 
~yi rahatsız ederek, meşgul top- varken ve mal sahibi de tapu senedi gös-
~ hl( bir :r.aman emniyet altında termişken vatandaşlarm evhama müs-
~ taı~~ğı kanaatini kuvvetlendirme- ._ il d ten!den bir takım meşakkatli yollardan 
s~ıar, hareketlerinin daha şid- DemOHPGS epe yar ana işlerini takipten kurtulması için bu il-
'>....:Yiklcre sebebiyet vererciini bi- fçfn SÜPatfe yenf fıredf• milhaberlerin kaldırılması hakkında bır 
~ İ Fakat hiiniyet savaşında ıstı- fer JıafluJ edlJecefı kanun projesi hazırlanmıştır. 
~hl~ bir şey knzantlnuyaca~na Tasarruf muamelAtına taalltlk eden 
'i; ola~Jdar ki gizli mÜC'adelele- Vaşington, 23 (A.A) - Hariciye na- işlerin silrat ve suhuleti bakımından bu 

ISl'arla devam etmektedirler. zın B. Kordel Hull tarafından bitaraf- ilmUhaber meselesi kadar mUhim başka 
-.......... • SoNU 2 fNci SAHİFEDE lık kanunu hakkında yapılan beyanat lük 

.... .........__. . ~ ~ - _ SONU 3 t)Nc0 SAHİFEDE _ bir işin daha ıslAhına umum mildür .. -

B. Ruaveltle B. Çörçilin mülctkatlarmdaa bir aha. 

çe karar verilmiş bulunuyor. Bu da me· 
seli sekiz hektarlık bir araziye sahıp 
olan bir insanın bu malından bir hek
tarını ifraz ederek başkasına satacab'l 
zaman verilecek tapu senedine yapı;t
rılacak pullar ve alınacak harca aittir .. 
Bu suretle ifraza uğrıyan arazin:n kıy
metlerinin takdiri hususunda haftlarca 
ve hattA hazan aylarca beklemek ve iş· 
lerini takip etmek için bir ~k zaman ve 
zahmet cekmeğe . mahal kalmıvacaktır .. 

• SONU 2 lNCl SAHİFEDE -

~~I 
1} ) 

1 Alman sefiri Fon : 
1 

1 

"Papen,, geliyor : 
' 1 1 

1 Sofya, 23 (A.A) - Ofi bildiriyor : 
1
1 

Almanyanın Türkiye büyük elçısı 
: l Fon Papen dün akşam tayyare ile 

buraya gelmiştir. Sanıldığına göre 1 
1 büyük elçi bu sabah (Dün sabah) 1 

1 
1 İstanbula hareket edecektir. 1 > 
) - - - 1 

Almanlar R11s· 
yada nerelere 
ı?İrecekmiş? 

Japon va ~ibiryaya 
1 milyon aaher yığdı 

Rusların IJozdağa Slo
ualı ordusu tenslfı 

edUmlş .. 
Milino, 23 (A.A) - Korye Dellasara 

gazetesi yazıyor : 
Zannedildiğine göre Almanların 1941 

senesi içinde Rusyadaki harekAt sahala
nnın hududu Leningradı Moskova, 
Harkof ve Rostofa bağlıyan hatlar ola
caktır. 

- SONU 2 İNCİ SAHIF EDE -

Rusya harbinde mühim Tol oynayan 
tanklardan biri ilerleTken 

Ruı ya ve Amerika 

Ru§vadaki vazi-.., 

yet Amerikalı
ları betbiı.li~e 

düşürdü·-

Rasyanın mıılıaveıneı 
edelJilmesl l('in elden 

gelen her ıey yapdaeafı 
Londra, 23 (A.A) - Afi ajansı Va

şington muhabiri Pertinakstan şu ha
beri almıştır : 

- SONU 4 ÜNCO SAHiF'EDE -

e_._:. - : .... .:: tZ:E\ 
SOHDAKIKA 
• ••••••••••• 

Almanya bu kış 

Tali kısımlarda ise Sovyet Jotaları te
$E?bbüsü ellerinde bulundum1akta ve 
düsmanın hücum planını tnthike mflni 
olmaktadır ]ar. 

Sovyet başkumandanlığı daha büyük 
b!r kuvvet göndererek Almanları Le
ningrad civarında bir kasabadan atınca
ya kadar bu kasabada kanlı sokak mu
harebeleri olmuştur. Takvive kuvvetle
ri alan Almanlar tekrar ayni kasabanın 
kenar mahallelerine sokulmuşlarsa da 
yine tardedilrnişlerdir. Alman piyadesi 
ağır telefat vererek pilskürtülmfiştür. 

Alman kumandanlığı Leningrad civa
nnda bir köye b!r tank taburu ile hü
cum yaptırmıştır. Bu tank taburu tama
miyle imha edilmistir. Diğer bir Sovyet 
müfrezesi Almanlan demiryollanndan 
tardederek yerleştikleri en mühim mev
zilerden atmaüa muvaffak olmuştur. 
KİYEF HARABE HAT İNDE 
Kiyef müdafilerinln mühim bir kısmı 
_ SONU 4 t)Nc0 SAHlFEDE -

Fin cukerleri bir 1JÜTÜYÜ§ esna.mada 

Riz ve Bulgarlar 

neler yapacak? Boğazlardan.do-
İtalyan donanmasiyle 
Alman tahtelbahlrleri· 
nln Akdeniz h81dmlye· 
tini almak istlyecekleri 

söyleniyor .. 
Londra, 23 (A.A) - Niyuz Kronikl 

nanma 2e1;iril
mek isteneceii 

masal mı? ---gazetesi Hitlerin bu kış kazançlarını B ıaarların hududa 
takviye etmekle ve Avrupayı İngiltere U ,. • 
ve müttefikleri tarafından yapılacak ta- muzda asker tahslt 
arruzdan masun tutmakla meşgul ola- ettikleri Pe$teden 
cağını, buna muvaffak olma~ için .. ise tekzift ediliyor .. 
Baltık Karadeniz ve Akdenızde muna- ıı• 
kalAt~ yeniden tesisi 1Azırn geleceğini, Bcrlin, 23 (A.A) - Yan resmi bir 
Hitlerin Rus petrollerine kavuşab!lmek kaynaktan bildiriliyor : 
için de Batuma geçmek niyetinde bu- Mihver dc,•let)erinin Bulgaristanm 
Iunduğunu yazmakta ve bütün bunları yardııniylc Boğazlardan harp ~emilcri
yapbktan sonradır ki kendi denizal~lan ni geçirmek için sözde teşebbüsleri hak
ve İtalyan donanmasi~le birlikte Ingi- kmdaki sürü sürü haber, ŞBl ia ve iddi
lizlerin Akdeniz f:losuna hücum edece- alarm Türkiyeyc karsı te"cih edilmiş 
ğini ilAve eylemektedir. bir manevra- olduğunu BerJin bir kcrre 

~~~~~f~~·~~-~~-~·~-~·~ .. ~-~·-~· J ..ı-1:..- beyan etmektedir. Türkiyenin pek -·--·-· ·- ........ 
-

•
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• CELİ.AT 
ARA ALI 

ŞEHİR llADERLERi Fransa da 
Gizli bir 
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-- işte oilunla iftihar et! 
---·--------------

CeRit KCl1'G A il ilf! nnaa ve bab~~ı m'~-;ında çofı 
aaıı•ı bir sahne cre-.•an edfwordu.. 

Aradan uzun ,.,tlar geçtiği halde 1 çok derin bir yeise, dayanılmaz bir kc
unutamadığı nnasını böyle memulünün dere kapbrmı.ş bulunu}•ordu. 
dışıada bir tesadüfle ansızın karşmnda Simdi ne yapacakb) .. Padişahın ona 
bulan Kara Ali kendisini Pembenin açı- ve;di.ği emir gayet aarihtl Sultan Mu
lan kollan ara"ına atmakta gecikmedi radın o rnüthiJ sesini, tekrar kulakları
ve duyduğu sevinçten kısılan bo~uk bir nın dihinde duyar ~ib: olmuştu: 
sesle anasına a:vap vererek dedi ki: - Baka Kara AlL. Bu iki sihirbaz 

- Ah anacığım_, Uzun senelerdcnberi ~ayet tehlikeli ve muzur insanlardır. 
ben de senin hasretini çckiyor.dum. iş- Onlara karp en müthiş ~kenceleri ınt
te artık sana kavuştum.. bik edesin. Sonra derilerini yüzüp laşc

Ana oğul sarmaş dola, oldulat. Zın- lerini denize ilka eyleyesin ...• 
danın korkunç. sessiz muhiti bir müddet Kara Ali Padişahın bu tarzda verdi-
hınckırık sesleriyle sarsıldı.. ~i emirl .. ri icra ctmcğe alışıktı. Simdiye 

Bu sıroda Memo gözlerini oçmış, knn- kadar bu suretle öldürdüğü adamların 
•mm zmdana giren hcrif1erd,.n birisiyle adt-di, hesabı yoktu. 
sarmaş dolaş olarak öoUştilklPrini büyük Bafka vakit olsaydı bu işi yapmak 
bir hayret içinde birdc-nbire farbtmMi Cellat Kara AU için adetô bir eğlence 

Bu da kim oluyordu? .. Kendilerini öl- Yerine kaim olmuş bulunacaktı. Fakat 
dUrmeğe ırelen bu adamla Pcnbe ne diyP bu ecfeı işin rengi birden bire deği.şi-
öpüşüyordu? .• yordu. 

Ana sevgisinin benliğinde yarattığı Anasını, babasını öldürmek; merha-
Clerin heyecandan kendisini kurtaran metten, ince duygulardan lıtç nasibi cıl
Pembc bir aralık geriye dönmüş ve ko- mayan bu taş gibi kaskatı cellat knlbini 
casmm fllJlrmış bir varlyette, oğlu ile bile derin üzüntüye. korku ile karr.sı.k 
kendisi arasında vuku bulan kucaklaş- büyük bir azap ve tereddüde dü~ünnüı 
mayı seyrettiğinin farkına varmıştı. Mc- görfmÜyordu. 
mOJ'11 da sevincine iştirak ettirmek için Bunan sebebi ne idi) •• Binlerce adam 
Pembe bağırarak dedi ki: öldüren bu cellat ihtiyar bir kadın ile 

- KalltheriL Yı1lardanberi l('omıedi- k~rkak ve gevşek, ya~lı bir eTkeüi ö~
ğimiz oğlumuza artık lravuc:mu~ buunu- du.rmekte neden ~" deTeee<i~ te.recM~t 
yoruz... Maşallah arslan ibi btr babayi~t e~ıyord~> Bu s~alı~ cevabı bır ço~ bu
olmu,. Şlmdi gör de ko1tuYlann kabar- yu~ :r-e1'rılann şım?tye. le.adar hallınd.en 
sınL Böyle arslan gibi blr oğlun olduğu acız ~aldıklan derın hır ruh meselesıy-
lçin iftihar t. le alnkalıdır: 

ı e ·· . . E.n kan dökücü. en yut1c1 canavarlar 
• Baba1ık ~uygusu derın bir ~~ ~a- bile 7uralannı mahiyeti anlaşılamıyan 

linde. o dakıkada M~o-?un kalbmd: bır- ""STllrengiz hir cJuyguya kapılarak derin 
denbıre uyandı. Demırcı he:nen yenndl"n bir muhabbetle severler ve canavar yav
br!ıyaralc oğlunun kollan arasına atıl- rulan da analarına yine aynı derecede 
malrta geç.ikmemişti. büyük bir sevgi ile mukabelede bulu-

Epeyce uzun süren bu ~nmış dolas- nurlnr. Bir kaplandan tutunuzda en k:j
lardan sonra gerek Kara A1inin ve gerek l'.'Ük ve en aciz haşettlere varıncav11 ka
Pen be ile kocasının hilviy;.tlerini saran dar bütün canlı mahlukat kan rııbıtasın
sevinç heyecanlan yavaş yava<ı azalmai!a dan miitcvellit bu derin sevgiyi duy
yllz tutmuştu. llk önce kmf!ic;ini heye- maktan kendill"rlni alamıyorlar. 
candan kurtaran Kara Ali oldu. Hayatın bakasını isteyen tabiat bu 

ç,rağı hamal Alinin bir az öt~c du- sevŞ!iyi bir kanun halind~ her mahlükurı 
rup zındanın içinde cerevan edMı bu nönlüne yerleştirmi"tır. işte Cellat Ka
merakh htıdiseyi seyretmekle meo;{?U1 ra Ali gibi kan dökmekten lezzet du
olduğunu gören Kara Ali muavininin van ve bir kaplandan h;ç farkı olmayan 
orada durmasını ve olan bi~ şeylerl bu müthiş adam bile anasına. babasına 
öğrenmesini muvafık bul:nayarak ona 1lca111 .!uyduğu derin 8C'ginn hcyecan
dedi ki: lanna 'kapılmaktan kendisini men edc-

mivordu. 
- Haat sen buraaa durma_ BiT aı dı- Bqkalanmft üzerinde büyük 'blr ao-

pnya ı;ıkıt> etrafa göı:, kulak 01- B~ ~nhlıkla İCTa ettiği bu ~I '1mdi on
farkında olmadan lç~riye birisi girebı- l!lTll kaTJ! tatbik etınekten çekiniyordu 
Ur_ Tabiatm canlı. cansız bütün eşya ün-

Ve hamal Aliyi savdıktan sonra Kanı Tindeki lunlmaz: tesir Te nüfuzu flmdi 
~it ~mdanm en derin bir k~ne ce- banda da kendisini gö.criyorda ... 
kildi, Anasamt ~ babasını da maya ~ Ogümun bu dut'p"ltnluğuna Pcmb~ 
Yet etti. Rtt Uçtı menner taşlarm füe \emen faile ebnitti- Birdea bire bütün 
:rine baitdaş kurup oturdular.. ~ndftl kaybeden balacı kadın melut 

O dakikada wıdannı içini m,tR de- T'lle161 bo,nana bu1cüo kededl bir ifade 
:rin bir atıhmet kaplanış bultinmakta Ue Kara AU,.e dedi ki: 
Wl. - N~ YBrl •• Ne düşünü,.o1'9U!l yav-

Temln anumm lcacaima •tddtiı YB- rum>- Galiba yapacağın itin dch
klt sanki dQnyalar onun olmuş ~bl M!-- şeti seoi ltorlcutuyor .• 
vinen Kara Ali bu dakikada bndisinl _ R tT M •~ n t _ 
•'= c n uaaı:aı::ıa:ı :ı a n:ıaa:ır:ıaı:ıacır'.l cıa:ıcıı ıı:: c caccı:ıı:ı~a:ı:ıc':ıı:ıa~:>'X 

Tapu İflerinde IFiat mürakabe komıs-
hola vlık vonunun kararı 

• BAŞTARAFJ 1 tNct SAlltn'.DE -
Kanuna medenisini i.kt:bas etüiimiz fs. • BAŞTABAFI 1 tNCi SAHİFEDE· 
Yicrede olduğu gibi Taksprovizvar usu- Bu tedbirden maksat yalnız mevcut 
IO kabul edilecektir. Yani bu yerin kıy-
meti meseli on bin lira ise 1110 ucn hububat ve un stok!annın bilinmesl ve 
1000 lira olacajbnı hesap edilerek günit iaşe teşkilatına lüzumlu olan ihsai ma
güntioe mal sahiplerinin işi yapılıp el- IOmatın toplanmasıdır. Bu tedbirin. 
lerine senetleri verilecektir. 

Halit Z~ya ~ürkk.an gavri menkule 
yabnlm1$ azinı serveti mütedavil bir 
hale ~t.irmek iein bütiln en~elleri abp 
ise sürat Ye suhulet vermek karannda
dır. 

toprak mahsulleri ofisince vilayet mer· 
kez ve mülhakatınn verilmekte olan un 
ve buğdaylarla hiç bir alakası yoktur. 

Mer.k<ır un ve buğdaylann - Hatta 
lilzum gôrUlürse arttınlarak - verilme-

Umum müdür İzmirde bulunduğu s:ne devam edilecektir. 
müddetçe. kazalann bir çoğunu haber-
&izcc ziyaret etmiş, sabahlan i$ sahıplc-

r.nin müracaatıeri dakikatannda halk Bu sene mıonuna kadaı 
ile memurların münasebetlerini yakın- • 
dan tetkike imkan bulmuştur. • ~TA.RAFI ı iNCl SAHİFEDE -

$urası muhakkak ki bu~n fstanbul
daki meshur defterhnne binasındaki ta
pu idnrelerile sair yerlerdeki ve mesclô 
şehrimi7.dL•ki tanu dairelc-r!ne işi düsHp 
te nıtiranıat edenler dUnle bu,;in ara
sındnki kiicük farkı aşikar surette gör· 
mE'klr<lirler. s ~//J"'.r..r..rJ.rJ"'..l'"J"'..ıe'r..JCOO'"~~ 
§ İzmir Yabancı Asl:er· 
~ Jih ~ubesi B~lıanJı· 
~ (undan: 
~ Subemiule yoklama gören ve sınıf 
~ ::ıhın 337 dcıi!ıımlularla ve nc;kerlik ~ 
8 knnununun 85 ve 86 ıncı maddeleri- R 
~ne c:öre muamele J:Ören yoklama ka- 8 
~ <'nğı ve bnknvnlnrdan sınıfları ayn- S 
§ lnnların sevlccclilmek Uzere 26/9/ R 
8 rı.ıı <:umrı ~ünü aksamına kadar şu
§ hmıize müracaatJ~ri ve hilafına ha
§ relcet cdt'nlerin a-.-.:kerlik kanununun 
8 muaddel maddelerine göre siddetle § cczalandınlacakları ilan olunur. 

ti 1- 3 
TJ"'J"J"'/J.rJ"J"J'"J~...O-..c:er~ 

Ayni gazeteye göre 20 temmuz.da Slo
vak ordusunu Lipoviç bo1gesinde, Kiycl 
civarında tamamen saran Ruslar ma~
lfibiyete düçar etmişlerdi. Ancak mü
him Alman kuvvetlerinin müdahalesı 

sayesindedir ki bu Slovak lotalarınm 

bakiyesi kurtanlabilmisti. Şimdi bu 
kuvvetler yeniden tensik edilerek hare
kata iştirak etmektedirler. 

JAPONYA RUSYAYA SALDIRA
CAK J\H? 

Nevyork. 23 (A.A) - Royter b:ldiri· 
yor : l\taniladan alman itimada değer 

haberlere göre son iki hafta içinde as
gari bir milyon Japon askeri l\tançuko 
ve Koreye gönderilmi tir. Geçen had 
randan beri Japonyadaki bidiseler Al 
manya Sovyct Rusyaya ı:nlip ıcldiğı 

takdirde Japonyanın muhakkak surette 
Sibiryaya karşı barckcte geçeceğini gÖS· 
tennrktedir. 

Bin Birinci Gece 

TL tün f ahrikası 
amelesine be
dava vemek 

İnhisarlar idaresi ay 
basmda 2200 L~rive sı· . . 
cak yemek verecek
tnh:sarıar idaresi ta.rafından bir mil

yon lira sarfıylc inşa edilmeh-tc olnn Al
sanroktaki modem tütün deposu bu sc 
ne oon•ıntla mütnnhhidi tarafından ik
mal edilecektir. Depo ancak dört ny 
sonra kullanılma<'fa bnsl:macaktır. 

Ay başından itibaren İnhis.'1Tlar ida
resi çok isabetli b:r kararla İzmirdck: 
tütün fabrikı:ı.<;ındn calışan 2200 i.şçiy:? 
her J;Ün muntazam bir surette ücretsi7. 
Slt'ak yc-mt>k vc-recektir.. Bu hususta 
hazırJıkJnrn dC\'3!11 edilmektedir. 

-------
1941 Çekirdf>k~iz 

iizüm standardları 

tespit f>di ld i 
---0---

Çekirdeksiz kuru üzfün standard he · 
veti İhracat Bnskontrolörlü{!ünde yaptı
~ ikinci iceınada Hl41 standardlarmı, 
rekolte vD.7.ivetine ~öre. iriliJ::i seyyanen 
vüzde lki dii'>ürmel<:; rcn~i 7, 8, 9 numa
ralarda yüzde beş 10, 11 ve 12 numa
ralarda da yüzde on yükseltmek sure
tiyle tesbit etmiştir. 

-------
Kız 
nün yeni binası 
hazır laııı vor 

Gözte 2Cleki b·naıun 
orta of!"ul itti azı 

muhtemel-
Sanat okullanna gösterilen büyUk ala

ka üzerine Maarif vekaleti Cümhuriy<>t 
Kız enstitfü;ü, nks:ım sanat okulu ve 
sipariş atelycsi ittihaz cclilmek Uzf!r<? 
modern bir bina inşa ettirm'ştir. Takri
ben yüz bin liraya mal otan bu bina 
Kültürpark: yolu il?.erindedir ve gen~ 
bir hahce ortasında kurulmuştur. 
Binanın esas inşaab tamamlanmıştır .. 

VcUletin tahsis etti~i 24 b:n llra ile 
!'>imdi dış sıvası yaoılacaktır. Nafia mU
dürlüğü bu işi ekslltmcye koymak üze
redir. Dı~ sıvalar kısa bir zamanda ik
mal edilecektir. 

Vekalet teknik tedrisat umum mn
dürlnğtinUn tens:bi Uzerine İzmir erkek 
sanat okufo atelvelerinde bu okulun 
mobilyaya mllteallik ihtiyacı temin edi
lecektir. Talebe için sıralar, dolaplar, 
müdür ve ögretmen odalan icin her 
tUrlU mobilye. erkek sanat okulunda 
kısa bir -zamaooa ikmal edilecektlr. On
dan sonra ensütil ve akşam okulu. bu 
ı::ene ortalanna doğru yeni binaya nak
ledilecektir. 

Tilrkivenin en modem enstitü binası 
olarak hazırlanan bu mUessesenin istik· 
hali mükemmeldir. Nakil i$l y&'Pılınca 
Göztepedeki b:nanın bir orta okul itti
hazı düşünillecektir. 

Ht1rnalh>e UcrPlf arttı.. 
ÇavaHme halıfırtda 

karar verildi 
Ticaret odası meclisi dün ticaret odası 

salonunda toplanmLc;, hamaliye ve ara
ba tarifelerin! müzakere etmiştir .. Yüz 
ldlodnn asağı o1mmnak sartiyle her çu
\'81 için 15 kuruş nakliye ve hamaliy~ 
ücreti alınması karorlnşt.ınlmıştır. 

1.hümlerlc beraber satılan çuval me 
selesini de mUzakere eden meclis, UzUın 
çuvallanmn on beş ve incir çuvalları
nın da sekiz gün icinde alıl'ılar tnrafm· 
dan sah!p1erlne iade edilmesine karar 
vermiş, bu müddetten sonra gec:ecek 
her ay icin beher çuval basına 50 kuruş 
kira verilmesini muvaflk bulmuştur. 

ZABrrADA 

471 ıı•RA f .. IK 
ESYA CALJNDI 
Odım pazarında Mehmet olilu tuhafi 

ycci Akil. dükkanının kilidine anahtar 
uydurularak 471 lira kıymetinde eşyn.ı;ı 
çalındığını :zabıtaya haber vermiş ve 
tahkikata başlanmışbr. 

AB.KAQA IHI 
YARALAMlS-
Kahramanlarda Hasan oğlu Hilseyin 

sarhosluk sai.kasivle arkadası Sallhetti
ni çakı ile bacağından yaraladıf.'1. iddia
siyle yakalanmıştır. 

YOLVNU BESrJ VE 
YARA~ADI-· 
Ödemişte Demir mahallesinde Veli 

oğlu Ha1il Ören. Ödemis pauınndnn Ba
yındıra dönen Ali Cnnbazın önüne ~ık
mıs ve zorla para!:lnı ulmak istemiştir. 

Mümaneat görünce de Ali Canba'Zı 
tabanca ile ağır surette yaralamış ve 
kacrıusbr. 

iaşe bahsında yeni kararlar 

Sebze, yağ, kahve ve pe
rakende un satışı işleri 

lşaal Jıuvvetıerını ,,., 
yülı asabiyete se11ııel' 
mı. IJaJıınmaJıtadıf'.-

şEVKET stı.d' _____ __.,,_ 

Sebze ~iatleri tesbit ediliyor ·Yeni ya! fiatlerL 
Kahve sah$1an buaün baslıyor • Perakende an 

ihtiyacı temin edildi .. 

- BASTARAFI l fNct S.\~· 
Fransız milleti, mlahını elinden tJıl.. 

tı!a ~ünden beri, feci surette a~ 
olduğu hismıi beslemektedir. O -; 

cı i~ de 164 ve 155 kuruş olarak tesbit ırckeyi itinmnz kabul ettiği ~ .J Fiat mürnlrnbe komisyonu dünkU top
lantısında sebze ve meyve fiatlerinin 
tcsbiti meselesini de tekrar müzakere 
etmis ve buna nit knrarlnr vermiştir. 

Her gün hanlarda yapılan sebze ve 
meyvelerin toptan satış fiotlcri tcsbit 
olunncak \•e bu fıntleri havi listeler 
hanlarla belediye mıntakalarma talik 
olunacakbr. 

Toptan fiatlere yaoılncak zrunla pe
rakende sntıs fiatlcri komisyon tarafın
dan halkın ittilaına arzedilecektlr. 

SADEYAt. FİATLEJd 
TEKRAR TESBİl' EDiLDİ 

edilmiştir. ha derlıal bvusncalmı. iki ~ 
SERBEST KAHVE SATIŞLARI Fransn. esirinin )'Uvalanna dö~ 
Tahmisler vasıtasiyle seri>est kahve ni ümit~- Parlamentoyu ve ':i' 

satıslanna bugiinden fübaren başlana- mentnrimıi ortadan kaldırarak 1 
caktır. m~~cc~1 d~ _bütün

1 
mesuliyetİ ..- ' 

Yeni karara göre selıir ve kazalarda nı c ettı cnnı sö 'iven1er ana~ İ 
kahve münhasıran öğiltülmüş olarak ve selliyi ''Dddmislerdi. Fransa ın r 
250 şer wamlık paketler içinde satıla- bi mücadeleci bir milletin tam lııt._; 
caktır. Çiy kahve yalnız köylerde ma- vckkülle tes!imiı.·eti kabul etmd "'-.. 
hallt iase heyetlcr.nin mlirnkabesi nl- btcn hayret editettlc 1hir tıeYdL ; 
tında tevzi edilecektir. K:nalarda tah- S17.lar. bu mü~ iki~ on hes d I 
misler \'al'Sa tevziat bunlar vasıt:ısiyle n_!<armadan hoyun ~ler. Fabl'-'. 
veya bu işle mest?Ut olan bakkallar ma- dııltt ve anladılar ld Fransa1lfll tJ! 
rifcti-yle YB"~'-ca' .... -. dctea._ct1. (cla1mes_ ı ile bvu~ı-at.s.. a.. Sadeyağ füıtJerl yeniden tesbit edil- .,Uil J\.ur - 1h b h 1<1 ib ı•• r miştir. Perakende Urfa unm kilosu 180. PERAKENDE UN SATILACAK ncttıgı su . ır aya v rn 

1 
are ~ •-.:.· - f!"İllere. ~lı!) vevn ma~U'tp, muha~-~ 

Diyarbakır ynğı 170 kuruştan. diğer Halka perakende un satılmasını te- devıım ettikçe: Frnmmmn rnukaa~ 
vnğlar dn kilosu 168 kuruştan satılacak- min etmek maksadiylc, ~hrimiz ihtiya· ister istemez. lnt;lterenin muknd~ 
tır. cı iç!n verilmekte olan un mikdarı, bir na balrlı knlaeaktır. Nitekim ~ Oll t 

Teshil edilen bu fiatler azam.1 pera- ay müddetle iki misline cıkarılmıştır. ay icincle. ~ altmaaki Frn~ ~ 
kcnde sabş fiatleTidir. Bu suretle halkın h6reklik ve sair mnnlan ve sehirlcri harbin felnke~ 

Toptan satışlarda birinci elden Urfa ihtiyadnn için perakende olarak uo tc- knrnıla<:nınkhın hir an bati bl~ 
158, Diyarbakır 150 ve !kinci e1 toptan- m:n etmesi mümkün olacalrtır. l::ırdır. Zira fnrillı tayyare1cri htt fi"'"~ 
7,Y..17" OOOQQQCI~~ °'7-'~~J.Y-~'!°r~_r_.'-!:~~ 1 d k A L--' n • L--- L-r ~ 

O 
er e as erı nı..-ue crı ~" ""' P': 

\'8CJk kövu••nde bı•r c·J~_ayet bomhalnmıslnrd•r. Diğer tnrnfhdl. ~ •~ 87.1 miiste..<;na. Frnmuz esirlrri ~ 
nna dönmü, dciildirler. Hü1i.~ ..Jtf 

vaad1erindcn hiç birini tahakkuk eP"' 

nıemiştir. il... 
~-~-~~--~~--......~~~~-~~-~~-

Bir kadın aşıkile bera .. 
her kccasını öldürdü 

~er ~Y en b~ 2ber uvuyan Rı van Altını bo· 
ğan ı~~rısı ve Wş!fa, ı·eR'b:m!aFın.ı hırsızım yapar

kea önttıüş ı;bi ~ös ter nek istediler •• 

Ru mliddet zarfında Franqzjar -.i 
hac;ka scy1cr de hi!:..;Mmicıfcrdir. f(~ 
teri, temnvü1M1 iti1'8ri,-Jc hli~ 
i'ıc:ık olan Fran'>!Z mille.ti. demn~ 
l1a~Tnn1ığım m"lı:-ıf:w.a cfmic:tir. O tftt! 
f ne-iltcrc ''C B'rlesik ciimhurivC &"_ 
eski ralntalarmın harnrcHni ici11rle ~ 
mnktndır. Ru şnrtl:ır dnhilinde Ffll tJ 
!nnn yeniden mücndeleyc nbtına" fi. 
malini diic:iinmmlcleri imkfıns1~ıf~ 
Th:ac;t1ar, ~lJlltajtar isfc lm baleti 

Dünkü nüshamızda, Çeşmenin Ovacık ı 1lt ~ğırmış ve ikisi birden eve gelmiş
köyünün Kahrnmnnlar mevkiinde Behı- !erdir. Bunlar odada çocukları ve Rld
yc Çütçiye ait baJ: damından ~ekleri vanı derin bir uylmda bulmuşlar, cv
almak istcdij:!i sırada Rıdvan Altm is- velce hnzırlanan pannak kalınlığında ve 
minde biTinin damın ~ökmesi lizerinc bir metre uzunluğundaki iDi Rıdvanın 

yenin bir ifadcğ :savılahilir. tJf 
SEVKE'E !~ 

B~ l * t!P ~aznJllll' 
daha tutP!da.. .,_ enkaz altında kalarak öldliğtinü ynınnş- ensesi altından geçirmişlerdir. 

tlk. Hasan Sapan ipin bir ucundan, Veci· 
. Za?ıta ta:a!m~n yapl!an ~kikat ne. he de diğer ucundan QCkerck Rıdvanın 
tıce~ınde h~dısenın başka tUrlil cerc~nn üzerine çullanmışlar, zavallı adamcağı
ctmış oldugu anlnşılinış ve ortaya tüy- zı kımıldanmasına bile meydan verme
ler ürpertici bir c!nn~ çıkarılmıştır. den boğarak öldUrm~lcrdir.. Bundan 

Anarnrtalar caddesinde Halil o_.. 'İ 
seleci fbrahim, kundura civilerifaiıl ~ 
losunu 300 kurusa sattığı ve bu ~ 
ihtikir yaptığı idd:asiyle tutuhn~ 

Zabıta raporlanna göre Rıdvan Altı- sonra Rıdvanın cesedine elbiselerini 
nın iple boğulduktnn sonra enkaz altına geydirmişler ve cesedi hayvana yük1i- A imanlara .,.,ö,.e 
gömlildüğil anlaşılmıştır. yerek yola çıkmışlar. Uç kUometre ka- [ & 

Bunun üzerine tahkikatını derinleşti- dar uzakta bulunan Rıdnmn lca!n vali- • BASTAILU'I ı 1Nd SA~I 
ren zabıta. Rıdvan Altının kansı 28 ya- desinin harap damına gitmişler ve Rıd- _ •• -t 
şmda Vecihe Altının altı aydan beri vanın cesedini orava bıra~lardır. rekllla, nllmune olacak tarzda~ 
Ovacık köyünde All ojtlu 17 yaşında Hasan Sapan dama çıkmış ve çapa ile m1şl.enlir. 
Hasan Sapan adında biriyle sev~iğin: damın duvarlannı ce9edin Ozerine yık- DENizLEBDE ~ 
ve bunların müştereken Rıdvan Altını mı$br. eriyle ,,,,,. öldürmeğe ve b:rbirleriyle evlenmeğ2 Katiller, Rıdvanın kaln validesiyfo ye ~le~d:~=eJede ~ 
karar verdiklerini tesbit etmiştir. arası acık olduj;ından cinayetlerini ört- kuvvetle - · diln ·d par.-~ 

20/21 eylül gecesi Hasan Sapan, Ça- mek iç!n, zavallı adamcağwn kain vali- vaffala '";'z 1de t!::i ;:;: Alın"~ 
tal Azmak mevkiinde Rıdvarun evi va- desine ait eşekleri ~lmak isterken da- ke ~00:: e eta e 1 r .. ~ 
nında bulunAn dereye giderek gizlen- mın yıkılması yüzünden enkaz altında bu da ~ yy= : v~ 
m!ş. Rıd,•an birkaç saat sonra ba$ma gc- kalarak öldüğü zehabını htısıl etmek Is- ce~ bir ~-ın anisi~ dO";, 
!~cek fe~fıketten bi~aber o_Jarak kansı ve temişlerdir. ~n tonilatoluk ;~:a~~ gemisini " 
uç eocugu ile birl:kte evınde yatmıştır. Zabıta bUtUn bu delillerini kısa bir hasara uğratmıslardır. Af 
Çocuklar ve Rıdvan derin bir uykuya zamanda toplamağa muvaffak olmuş ve Kronştad sahilleri açtklannda tR~ 
daldıktan sonra Vecihe yataktan kal- her iki su<:luyu da tevkil ederek adli- relerimiz düsmanın b:r kruvazör .~..I 
karnk derede saklı duran Hasan Sapa· yeye teslim etın!itir. destroyerini batırmışlardır. İki JcJVı/ 

zör ve bir destroyere de bombal~..J 
bet etmiş ve bir petrol gemisi Y~ 

Bin Birinci Gece tlrİ...eningraddaki askeri tesisat ile ~ 
ansk ve Harkof etrafında ve J{ırstf 
diişmanın demiryolu münnknliibnl 
s:rli hava hücumlan yapılmıştır· 

Melıtep otobf!sitne 
benzin temin edilmeli •• 
Yusuf Riza okulunun talebesini şeh

rin muhtelif semtlerinden alan mektc? 
otobüsü - benzin bulamadığından - işlı
yemcdif!i cihetle iki günden beri bu 
mek'iebin öğrencileri olan yavrular oku
la gidememektedirler. Bu vaziyet bek· 
lenmediği cihetle me7.k0r çocuklar ken
di semtlerindeki ilk mekteplere de kav
dedilmcmislerdir, Mektep otobüsiinün 
=htivacı bütün diğerlerine tekaddüoı 
eder. Vilayetin, Maarif müdürivetmin 
ve inse müdiirlüğünlin ehemmiyetle mı
zan dikkntJerini celbederiz. Yavruların 
mektepsiz kalmamalan için mektep ot.o
büsünün benzin iht:yacı ücilen temin 
("rlilmelidir. 
y~/J""...Y..oc:ır..oxo:r~~ 

1 Husl'JSİ 1 
YusufRizal 

8 

Okulu 1 

I
~ Ana ve ilk losunlarma yeni talebe §1 
kavdına 8 eylül, dersle~ 22 eylül 
tarihinde baslıyacakttr. Uzak semt-
ler için otobüsleri vardır_ 1 
Başturak - Kes1clli cndd~i.. 

§ No. 76 TJo..'l.EFON : 29Jıl 
JOOOGOGa=arıc;ı;GC~"" Mı a :oaoc;r 

KundUPalara firma 
adres! ve fiat 
17azılcıcaJı .. 

LENINGRADDA ,jtl 
Berlin, 23 (A.A) - D. N. J3. 

bildiriyor : .,ttJ 
Lenin~d civarında Alman Jc1~ 

yeni 7'.aferler ve arazi kn7anrnıs1 il 
Sovyetler bir cok mukabil tnll~ ~ 

Ismarlama ayakkabılara da yapan fır- yaomışlarsa ela bu taarruzlar bii~ t> 

manın ve fiat:nin soğuk damga ile ya· viatla püskiirtillmücrt.ür. Sovvetle ~ 
zılrnası, bu hususun ynlnız baz.ır ayak li ikiser tonluk yedi Hi'rır tnnlcı bil 
kapılara münhasır olmadığı yeniden ala- harcbelerde tahrip ed:.Imiştir. 
kadarlara bildirilmiştir. FİN CEPHESİNDE fi 
Damr,asız kundura satan mağaza sa- Rus cephesinin s]mal kıc:tntncbı 1n1'1 

bipleri hakkında kanuni takibat yapıla- kıtalan veniden büviik wforler sa~ 
caktır. mıslardır. Finlandiyalılar beş "''~ 

mburunu CCVİJ'('rek bunları tıı~'..A' 
imha dmislerdir. As~~rri ti<' bin ~ 

B B I I ölüc:;ü sayılm1stır. Bir rok fıilah \'t? rt':.. 
f Z Ve U gar ar ıııa17.emest iWnnm edilmisti~ .. ,J{.

8';.I' 
- BA$TARAFI 1 iNCi SAWFl'.:DE. Finler yedi Sovyet tayyaresı dUsil ./ 

iyi vakıf bulunduğu bu vaziyet kn~- lerdir. ~ •. 
smda sakin ve kiyuetli hattı hareketini ------------ ~ _, 
d~şti~1 gayri muhtemel telikki mektedir. Alrrıan ordularının bO bll ~ 
edilmektedir. ferler kazandıklan biT zamanda ,.~ 

Bul!!nristnncla Sovyri parasütdllcri- ferlerin uvandırdığı intibaı ~ ~ 
nin yakalandığı Sovyetlerin inlirlarma nantrlan baska yerlere çevirl'l"e ette";_ 
rağmen fa1takkuk etmiştir. Ru paraşüı- sadivlP bu 'kab:J saybılar orta"8 eıtl"..a
çülerin Bul~r - Türk huduttan mm- maktadır. Bir cok Bu)J?ar tU~ ~ 
takasında bozl,Jncıı faalivette bulunma- Rul~ar - Türk hududunda tn~ 1"'~ 
lan ~yri muhtemel değildir. Bımlann diai hnbcrl a.cnlsızdır. Almanlar re V-j 
Türklerle Bulı:arlar arasında hadiseler hükümeti tarafından komünistle 1d1' ..,,,,, 
çıkarmak maksadını bkip ettikleri pek alınan tedbirleri sempati ile ~-t! V 
ga''l'İ muhtemel ıörühnemektedir. mekte. bunun Bulgar - Rus si~#~ 
Budapeşte, 23 (A.A) - Pcster Lo:t rindeki tesirlerini düsünmern~- ll"J 

gazetesi yazıyor: Türkiye_ Bulgaristan Londra haberlerine na7.aratı ~ 
mUna:crebetleri hakktnda yaptlan şayialar lfa1kanlar vaziyetinde bir 
bir diplomatik manevra telakki edil- beklemiyor. 



TEJft A•IR 

Borsa 
'OzOll 

658 Ödlm tanın 
448 Riza ihracat 
211 s. suıeymancmç 
203 $.Remzi 
183 F. Solarl 

• • 31 • 39 50 

'° 50 ,1 

'9 
42M 
49 50 
48 
45 50 
'425 
48 50 

Okutmak ve oku
mllk için tecrübe 
~dilmiş usuller 

Y.... ı CAZAU SALTIK 

-1-179 Fe9Çf Abdullah 
173 j. Kohm 
127 M. Ragıp Nebi o. 
123 M. İzmir o. 

46 50 
40 

47 50 
1 S - TUrkçe, edebiyat denlerinde 46 olduğu gibi tarih, cofrafya ve diğer ta• 

45 50 bii ve müıbet ilimler denlerinde de 123 j!ro ve s(l. 
114 Renm GUng6r 
119 HUıınU Baki o. 
105 K. Taner 

39 
43 
43 

:: kendi bilgileri dahilinde mevzular yaz-

41 
dırmalıdır. 

85 İnan şirketi 
71 S. Erkin 
61 M . Besikçi o. 
59 P. Pacl 

39 
48 50 
48 
48 

(Türkçe. edebiyet denlerinde çocuk 
50 hayat ve tabiattan aldığı fikirlere hayal 
52 50 ve duygulannı kantırarak nasıl ho.-
50 gider bir mevzu yaratıyona okuduğu 

41 25 
~ 

44 sair ilim ve fenlerden de edebi bir eda 
5R R~t Leblebici 
52 j. Taranto 

41 ile fikire hitap eden, tecrübeli hakikat-
39 50 
46 

49 leri bildiren mevzular yaratabilir. Mese-
50 Ha.~ Colak o. 
49 Nuri Çolak o. 
47 Maniro B. B. Ta. 
42 P. Klark 
40 Hilmi Uvar 
39 Hakkı Birlik 

48 50 
4ft 
3R 25 
42 50 
42 25 
42 50 
40 
40 

48 50 la : Her giin gözümüz önünde dyran eş-
48 M yanın mahiyetlerini: tabii hadiselerin 
46 50 sebeplerini: hayvanların vücut bulma, 
52 büyüme, ya,ama tarzlannı araştıran 
42 sn filozof, alim ve ki.şifJerin nasıl çalıştık-
42 5!1 \arından: inaanlann nnat dünyasındaki 

38 Ah Mavda 43 dehasından: tabiat üzerine yaptıkları 

21 C'Pmal Sioahf 40 tesirlerden; biribirlerivle olan münase-
17 Muammer Uslu 

3571 Yekön 
45981 Eski yekOn 
49!l32 Umumi yekQn 

40 betlerinden: ırkların adet ve seciyelerin
den: muharebelerdeki galibiyet ve mağ
lubiyetin sebeplerinden: medenivetlerin 
mukaveselerinden vesair teYlerden tür-

No. 7 
No. 8 
No. 9 

3R 50 lü türlü fikirler çıkarmak ve her yerini 
41 edebi bir tarzda topluca anlatmak her 
42 50 zaman mümkündür. Bu suretle bütün 
47 derslere dair mevzuları yazdırma hare-No. 10 

Jtio. 11 52 keti. talebenin hem bllıdlerinf. eşya hale 
kındald tahlil ve terkip kabiliyetlerini 
arttırmalanna. dolayısiyle ilmi makale-

22 
50 

ler yazma ve iktidannı kazanmalanna 

tNcta 
~8 Ritaş 
~3 A. Karadavut 
120 M. İzmir oilu 

17 
18 
12 50 
n 

lR Stl hem de edebiyatta daha canb eserler 
13 meydana grirmelerine yardım eder. Bu 

8R fm ve Ali Fesçi 
8fl R. Y. Franko 
'18 M. Be!dkçi 

12 
12 

14 hususta mecmualarda görülen bazı ilmi, 
~! fennf yazılar örnek yapılmalıdır.) 

39 AlbayT&k 13 13 50 _ DEVAMI YARIN -

29 t. Sinaci E'1rir 
26 Sakir Özdemlr 

17 50 
18 50 
23 

17 5~ ••••••••••••••••••• ~ ................ .. 

4 M. Ataman 
105::t YekOn 

18 50 i ANV/IDA "~"·"•U : 23 i RllGONKtl PROGRAM ~ • 
25739 Eski yekiln 
26'192 Umum! vekön 

• ZAHİRB 
~RE tlZERtNJn: ALMAN 5 Ton Susam 39 50 

'15 , . J.:~~ ARTACAK Ml? 25 Balya Pamuk 
... Kormalr mtlllkah mtlteakfı, -----------

Almanyanm fndlfne he-~~~~ 
.... .. -~~ artt11"1US1n1n mftmldi11 DiKKAT 

Ye kınlama ve MDnc venne 
11nıeibfnre hA11I mahemesf fııı- ',/ Raınnahane kamM hay A 11 Ulvt 1 1=--- derhal arttmlman zaruri t aile bahre tivatl'MU dil11 avdan he-

~~-- learet etmktlr. ~ ri miişt .. ri1~rinden e-ördil:;.;\ l'athf't ) 
J } Ü7.eT"İne hulöl eden Rama7Jlnı > 

• eyh !Sllyle demiştir : " -rif mUnaM'he.ı..lf' loıtanbuldan t~ i 
v. lluneıt me9e1enin m05tacel ol- t -' "'~ " 
~.kadar kanidir kt dün sabah } ktline mmraffak o1duiu muntantm ı 
~·IVICll battket etmeden evwl i bir he,.etle rettlmnm ..,_.. ıttil'· > 

.... , .... ...._-.._-" 1hun l(elen tedblrlm atmı.~ } llH'k ~in fevkalAde ohtn bu he:vetin ) 
~ tstınık eden)erdftı Van~- }. temsil ve varyete1erin1 ıörmetl ~ 

d&uns yeni bfr toplantıdr- ~ tavsiye eder •• 
~danıınallm·m lstemlstlr. (ZlOO) 

·~~~..<:ıı~.c:>~~~~~~~~~ 

.......... ----- ........ . 
'1.:48 Proınm ve memleket saat ayan. 
7.33 Mildk pi. '1.45 Aians haberleri 8.00 
MOzH' pL 8.30 - 8.45 Evin saati_, JZ.30 
Pmttram ve mt'mlek~ 11&11t ayan, 12.33 
Müzik: Sn eıerleri lZ.45 Ajam haber
leri 13.00 Mii7.ik : Sarkılar 13.:tO • 14.00 
Mii7.ik pi. 1~.nn Pmnam ve memleket 
•ı>et avan 1 !tfl:'I ~ii?.ik : M .. ydan fasb .• 
18.~'l Konn!'ima (Dıs poJitikR hidisele
rl 18.45 Radyo Coruk kuliihü 1".30 
Memleket Mat ayım ve aiRn'I haherleri 
llt.45 Serh~ ın dakika 1~.55 Mii7:ik : 
Kanqk !'un·kılar Zfl.1!; R:ıd\•o ıtazetesi-
20.45 Mfi7.İk : Bir h1t1k türkii'lii öheni
yoruz.. Haftanm tflrkii<11i : Arpa-Dulda. 
21.00 Ziraat takvimi ve Toprak mahsul
leri ~ası- 21 .lft Müzik : Tak.cimler ve 
oıaz eserleri .. 21 .:tn Konumıa (Posta ku
tusu) .. 21.45 Mü7.ik : Riya4'eticUmblll' 
t.ndelnl.. n.n Mem1Ket _. llftl'IJ 

aiaM haherleri. '"""81ar. flatlerl.. 11.45 ~11ilizlere g~re dedirler. Knl ftnrM orduya tem. et- Mil-dk pi. 22.55 • !3.0I Y81'111kl phliiW 

tikten tonnı Sofyaya dnnmft'- B. Filorv _ieiiihpemii"li"'iiöi' ;;iji;ie;iiiiiiiiimooDöiiiiiil 
ta mihvere ar.. tnla bir siJMet takht ll 
efflilnl .,... etmlstlr. 

~&An 1 INd SABlnoK · 
~Jerlnln memleket amtsl· 
·..::'"' oım.ıdır. Bu tedbir t• da 
~ •beoler mevcut oldulu anla· RUSLAR BULGAlt NOTA.SiNi 
.'2"1111M.-. l'evbllde vazlsıetln llt- amorrrh.Ea 
~ iktidar mevk!lni twıa1 

memı.bte A1manJ8 de ış Moskova. 2! (A.A) - 8ovyet para-
~ tahmll etmek w.ebbO- sUtcOlerinln .Ova Bul'281' arazisine in
"htre etmektir. Bu tecfbir1erin dlrild'lderl hakkında Bular hOkOrneli 

llham!yle ittihaz edilm\f tarafından Moskovava veril~n nota. Sov-
.._ belki BuJgaristamn mubdde- yet hUldlmetlnce bt1 surette recWedil· 
Bular slvut ..,Oeriyle Alman- ml$tir. Sovyetler 1efirlnln Bulgu hOkil-
~ ıdmdiden tavtn ecll1m9' bu- metine verdiıt eevaı> .zsyledlr : 

hWıaenin memleketi l'!l'I dl- .Sovyet hökOmetl BulSOU' notasuıı 
.... tanda Rusya ile barı> uc:u- kat1 ınırette reddeder. Notada zikredı-
~ var.etmek tela bir vaz'1 len vak'alarm Q!klr surette polis tara· 

ibaret olmasını da mOmkUn ftndan uydurulm"' oldutunu beyan 
&:".. . eder. Bunlarm tahrik için uyduruldu
~ lnnft!derl Balpristanm K• itu o kadar a$lkArdır ki bunların tekzi· 

... Alerlne filea sabi1t mevkiba- bine de 1i1zum yoktur.• -Ut GCIJIRtlKLEld BA$MtlDtlJU.00tlafllEN 
Kiymf'ti 

~ Adet Cinsi Kilo G. Lira K. 

~R FİA2' MtlRAKABE KOMiSYONU REiS· 
~OfNDEN: 
~ ~ lzrnir viliyeti dahilindeki bububat stok ve mevcutlarının bilinmeS. ~ hisıl olduğundan ellerinde veya kendi malı olup ta her hangi S';d. bir Yerde veyahut lzmir vilayet hududu haricinde oturanlara it olup 
~ hlul.afazuında ( 100) kilodan fazla buğday, arpa. çavdar, mahlOt. 

~IBır, dan ve bunların unlan bulunan hakiki ve hükmt her şahıs; stok S utlannın nevini, menşeinl {hangi mahallin mahsulü olduğu). mik
~ln hangi 9enenin mahsulü bulunduğunu, sahibinin isim ve soyadını. 
~hı l. lı:azan. nahiyesi. mahallesi veya köyünü. doldurulduğu tarih ve 
~"hı hnzuını ihtiva eden bir beyanname ile lzmir tehri belediye hu
~ lc;inde oturanlann viliyet iaşe müdürlüğüne. kaza ve nahiye merkez
~ ..._._ 0 turanlann mahallin en büyük mülkiye amirine. köylerde oturanla
~ (;:r ve ihtiyar meoclislerine mahallerinde llin tarihinden itibaren ni· 
\.._ 2 ._ ) rin içinde bildirmeleri. 
.~ Ellerinde veya kendi mab olarak her hangi diğer bir yerde 'Veyahut 
~"illyet luıdudu haricinde oturanlara ait olup kendi muhafazasmda S Qlİkdardan fazla mevcut ve stoku bulunup ta tayin edilen müddet 

.ı&lı:adar makamlara istenilen beyannameleri vermeyenler veya 
~~at Yerenlerle bu hususta ibma1 ve teralıide bulananlar hakkm

..._~runına kananumm J 1 IDd mac:ld•ine tnftbD takibat ya~ 
-....... 3948 <.ZOM l 

ilin 
KiMI harflerle aedll' (Şifre) iyi 

hfT halde bir para U... annınak
tadır. Atatih-lc atd.te.lnde 154 nu
manda mukim T. Bowen Reel ve 
Şsa Ltd. milnıcaatlerl rica olumır. 

1-S (2882) 

f LAN 
~ .,_.,. BstGnde 18 

nmnanıdald mennn taşlar sahmna alt 
olclufundan 1mnlarm •tahıuJrıaim' 
Uiaa iham glnnekf~ 

MITAR I'. MACAR 
t-2 (ZOM) 

Zeytın vatı preaeıi 
aranı vor 

12 incelik az: kullanıJmıs sakatı olma
mak şartlyle bir zeytin yatı p~int" 
ihtivRç vardır. Elindt" bulunanlann T<ar
otıv~ka Sallfıpqa "8dilesi No. 170 de B. 
Hilseyine milrac11Btlan. 1-, (20SO) 

ICIBAU1' OQALAR 
Birinci Kordonda klin bir ev!n bir 

veva iki oda!ll kirahktır. Taliplerin bir 
ba~an ve yahut ana 1az olması 91lribr 
İstek Hlerin Tayyare sineması 11rasuıd• 
bakkal Haydara mf\racaatleri .. 

1- 2 (2068) ----- -
tZMIR A.'lLtYE iKiNCi HUKUK 
H.AKfMLtCtNDEN ı 

lzmir lkiçf'smelik caddesi Asrt sine
ma yanında 41 Hvılı aile evinde mukim 
Ahmet Cemil Çailar tarıtftndan kanın 
l?:mir Caziler caddesi 108 saV11ı evde 
ikamet etmekte iken halen ik~metl{Ahı 
mechul Mehmet kızı Saniye alf'yhinl' 
ac;ılan bosanma davasına mütedair clii
va arzuhal suretivle davetive varakaııı 
müddf'ialeyh Saniyenir. lkamf'tgiihmı" 
mechulivetine mebni teblli edilf'mf'diil 
~erhile iade edilml~ ve zabıtaca da vap
tırıl"n tahkikatta da ikametdhının rneç
hulivetl tah11kkuk eylemi, olmasına 
mebni arzuhal sureti Ue davetiyenin 
ilanen tebli~ne ve muh .. kemenin 
20/10 / 941 Salı rrünO saat 10 na tali
kine karar verilerek bu baptaki anuh.ıı1 
ott1reti lle dıııvetiye Tarıtkaıa uınılerı mah
krme koridnruna talik 1cılınm1' oldu
eundan mDddeaaleyh Sanlytmin TUkan
~a tayin olunan g{ln ve Hatte mahkeme
de harw bulunma111 veya bir vekil -3nder 
mewl aksi takdirde hakkında muamelef 
...,...bl)ıe icra kılmacaft teblii mekarm
-na bina olmak nz .. il&D olamw • 

9947 UOIJ) 

lzadRDB MF.ŞRUR SAAgvd (ALİ GALİP) 1n 

lfefla l.OKUJILUUlfl ue ŞEDRLEMBLERJlft 
..... yel'Cle dalına Cll'QllllL 

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

Ali Galip Şekerleme fabrikası 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
TOPl'AN SATIŞ l'ERt: İzmirde Gfbelyurd $an Sokak No. H.. Fabrika. 
PEBAKENDE SATIŞ MACAZALARI : tsmlrde $ebrdler ~ No. H • 11 

ve Bllldhnet brşıunda Sevim ........ ..-.. 

2aııaııaııaııaaaaaıaaaaıa=aıaaaaaaaaa==ıa=ıııııaaaaıııı=ıaaı 

........................................................................••.......... ,. 
i Devlet Demır Y oilarından İ 
:. ................................................................................... : 

Muhammen bedeli I 15000 / lira olan 11000 adedi tulum 1500 adedi 
caket ve pantelondan ibaret takım olmak üzere ceman 12500 adet işçi elhi· 
sesi 2/ I 0/941 perşembe gÜnü •aat 15.45 te kapalı zarf usuliyle Ankarada 
idare binasında satın alınacaktır. Bu ite girmek isteyenlerin 5000 liralık mu
vakkat teminatiyle kanunun tayin ettiği vesikalan ve tekliflerini ayni pn 
aaat l 4.4S •e kadar komisyon reisliğine vermeleri lbımdır. 

Şartnameler 200 kuruta Ankara, Haydarpaşa ve lzmir veznelerinde ... 
tılmaktadar. 17 19 22 24 3831 (2036) 

Muhammen bedeli 55250 elli bet bin iki yüz elli lira olan tulum elbiae 
imaline elverifli 65.000 metre kumq 2/10/941 pertembe günü saat 16 da 
kapalı zarf usuliyle Anlcarada idare binasuıda aabn alınacaktır. 

Bu ite girmek lateyenlerin 4012.50 I dört bin on iki lira elli ku!Uf / lira
lık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettlii veaikalan ve tekliflerini ayni 
gün saat 1 S te kadar komisyon reisliiine vermeleri lhundtt. 

Sartnameler 200 kuruşa Ankara ve Haydarpqa ve lzmlr veznelerinde 
.atılmaktadır. 17 19 22 24 3832 (2037) 

f.stanlnd BelPCll,teslnden : 
Belediyece istimlak edilen Mısır çarpanda yaptmlacalc tamirat kapah 

zarf uauliyle eksiltmeye konulmuttur. Keşif bedeli 259. 788 lira ve ilk teml
nah 14141 lira S 2 ku~tur. Muk&Yele eksiltme bayındırlık itleri genel hu
ausl •e fenni tartnamelerl proje keşif hüllsaaiyle buna müteferri diğer evrak 
12 lin 99 ku~ mukabilinde belediye fen 1'lerf müdür)ilğünden verilecek
tir. ihale 2/10/941 Pertembe Kflnü eaat IS de daimi encümende yapılacak· 
br. T allplerin ilk teminat makbuz veya mektuplan ihale tarihinden 8 Kfln 
ene! belediye fen itleri müdürlüğüne mGracaatla alacaklan fennJ ehliyet. 
941 :yılına ait ticaret od .. vetıilı:alan tmzab tartname ve kanunen ibrazı 1&
zım gelen diğer •eealk ile 2490 numaralı kanun tarifab çevresinde hazırbya
caklan teklif mektuplannı ihale günü aaat 14 de kadar daimi encilmene "~ 
meleri lizımdır. 16, 20, 24, 29 379S (2029) 

2'VUIYE DEMiR VE CEl.fJC FARRJJLU.AJU 
MVESSESE~f MUDVRLtlCONDEN: 

MEMUR A(.IHACAK 
Müessesemiz memur münhalatında istihdam edilmek üzere 3659 numarab 

barem kanunu hükümleri dahilinde ve bir derece sinat ioletme zammiylo 
müsabaka imtihaniyle memur alınacaktır. 

lsteklilerin : 
1 - Aagari orta mektep mezunu olmalan 
2 - Askerliklerini ifa etmit bulunmalan 
3 - Yatlarının 35 ten fazla olmaması tarttır. 

Verilecek Ücret alikadarlann intibak derecesine göre 75 ill 140 liradır. 
imtihan 1/10/ 941 tarihinde Ankarada Sümerbank umumi müdürlüğün

de tstanbulda Sümerhank lstanhul eubeainde lzmirde Yerli Mallar pazarın• 
da ve Kara!Mikte ..-41 arı müdürlüihcle ,..pe1_.1r ... 

htKlderia Ankanda Sllmerbank amaml mlld&rİQ(laCI• 'ft lmınhalda 
Sllmerbank btanbal tubealnden ve KarabOkte mu ...... mOdllrlüfQnden te
darik edeblleceklerl it talepnamelerlne apiıda ,...ı. .,,...dd baiJ.,...rak en 
geç 2 7 /9/941 cumaretal .UnGne kadar lmtlhaa mahallerine müracaatlan 
llln olunur. 

1 - T ahali Ye9lb. ud ft)'a IUNtl 
2 - Nnfua kQtdı ve ukerllk vaikua 

94 1 ukerllk yokl•ma11m ha.t 
3 - Sthhat nporu 
4 - Pollt b'l hal klitdı 
5 - 3 ~ 7 ..ıka fotolnh 

21 24 27 '890 (2071 ,. 

f.ttanlıal lleledbeslnden : 
Atatürk bulvannm Sebzade ı...mdan itibara 568 metre1lk k.mmm top. 

rak -~- makadam t&.e ve sranlt bordBr lnfaab kapala zarf ~le ek
ailtmeye konulmuttur. K~f \,edeli 79487 lira 42 kurut ,,. ilk temlnab 
S224 lira 77 ku~tur. Mukavele. ekailtme ba)'Uldırlık itleri senel baaust 
•e fenni tartnamelerl, proje lı:°'lf hGllaulyle buna milteferrl diier evrak 39 7 
ku~ mukabilinde belediye fen itleri müdürliiiünden verilecektir. tb-..1• 
2/10/941 pertembe .UnU .. t IS de daimi encümende yapılacaktır. Talip. 
lerin ilk teminat makbuz veya mektuplan. ihale tarihinden •klz sün evvel 
belediye fen itleri müdilrlüiüne milracutla alacaklan fenni ehliyeL 941 )'1-

lına ait ticaret odası v~ikalan imzalı '8rtname •e lı:anunen ibrazı llzun ge
len diier vesaik ile 2490 No. ul kanunun tarifah çevreainde hazırlıyacaklan 
teklif mektuplanm ihale günil aaat 14 de kadar daimi encOmene vermeleri 
lazımdır. 16. 20, 24. 29 3793 (2028) 

lzınll' lnhfs,.,.lcas Ba$ndidfbaladtinden : 
Aydın ve havalisiyle ödemit Söke ve Selçuk ldarelerlmizden bir eene 

içinde getirilecek tahminen 40.000 çuval hurda incir anason ve aair iptidai 
maddelerin Alsancak ,imendifer istasyonunda vagonlardan tahliye ve ara
balara yükleme itleri açık eksiltmeye konulmuttur. 

Bu itlerin beher tonunun muhammen ücreti 36 kUl'Uf munkkat teminab 
108 liradır. 

Sartnameai levazım tubemizde görülebilir. isteklilerin 26/9/941 tarihine 
müsadif cuma günü eaat 1 S te bq müdürlüğümüzdeki 1comiayona müraca-
atlan. 20 24 3881 (2064) 

fzm!r lf•alt" t'lecasP.t ,..,.d,.,.Hhllnden: 
C:EKİ.Rn&!l'~tz KURU tlZfJM lfl'llAC~2'C:ıı.A· 

RiNDi DDucA 2' lfAZARJHA : 
1941 ağartılmıt ve natürel çekirdeksiz kuru UzUm etandardlan. Ç. K. 

üzüm ihracahnın müraltabesine dair nizamnamenin 18 lncl maddesine tev
fikan heyetçe teabit edilmiştir. 

Alakadarların 29 / 9 /941 tarihinden itibaren meriyet mevkiine girecek 
olan mezkur standardlar hakkında malUınat almak üzere ihracat bqkont• 
rolörlüğüne müracaatlan. 39 30 (2086) 

lzmirin Alhn Kolon ya•ı 

Al~ın Ruya 

ZEVK, SAKAT, BEDAD 

Hilal Eczanesi 
t 
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DR. ALf l'AiZ USMAN 
l>OCUM VE KADIN HASTALIK· 

IAB• MOTEBASSISI 
Her ~ ölleden lll>nra Salepçiotlu 

sokak. Ahenk matbaası yanında 23 
No.h muav~nehanesinde basta kabuJ 

Seder .. TELEFON. 3990 
~ EV: G~Jyalı İnönU caddesi 1174 
" (1670) 
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~OoUôr ceıaı Yaraın-,: 
~ lzMlft MEMLEKET RAST ANESl 1 

( DAHhJYE MOTEHASSISI , 
~ MUA YENEBANE : bdnd 8e)'ler 1 

(aobk No. 2S 
~ TELEFON Jl5L 
~--..,..;...""'"'-~ 

. 

Blrind ...W mfttett..n DokW 
Dendi' All ~la 

Cilt ve Teaull bastalıklan " 
ELEKTRiK TWA vtuRI 

Birinci Beyler Sokait Ne. iL hmtr 
•:lhamra Sinemua ar .. ..aada •beh· 
......... bdar bastalanm bbul 
eder. 

'l'ELUON : M11 , .. , 
ICıdlalı llldıft Dlldf 
yapda talelle fi~ 

llaslandı.. 

' 

Senelerden beri lzmirde yilzlertt 
talehe yetistiren kıymetli sanatkar
larımrzdan Makbule Kadri Kutluk 
milesse!'leSini Karabtina Cnnık par 
la kamsmda 138 1nca sokak 8 nu-

' manılı eve nakletmiştir. 
Vurddn bicki. dikis. C'ieelt n saift 

her ttlrlü sanat lnee~ dsteri· 
liyor ve iki ıııenede murif mfidür
lüiftniln tasdikiyle diplnn111 ftrilir _ 
Fazla malfimat yurt müdffrfflJiinden 
ötrenillyer.. 1 - 10 (2031) 

tzlllR Bl!LEDIYJISINDEN: 
1 - Zabıta lmlr ve memurlanna ~ 

lık elbise yapbnlmak Uzere nO.muneslM 
göre Z67 metre lacivert kazmlr satın ab
mu1, yazı qleri mOdf.bolUtündeld şartna
mesi •eıçhlle açık ebi1tmne konulrnut
tur. Muhammen bedeH (180!) Ura !S b
l'Uf muvakkat temlnat1 135 lln 20 ktmat
tur. Taliplerin teminatı 1' Banbstna,.. 
tınrak makbuzlariyle lhal• tarihi o1-
1.10 çarpmba gOnfl saat 18 da encGmene 
mUra~tlan. 

- Kumaşı Belediye tarafından ftrtl
mek Ozere zabıta Amir Ye memurlanna 
80 takım kışlık elbb. yaptınlmuı ym 
işleri mlldOrlOtondek! sartnatne!ll ~ 
le ~k ebfltm"Ve konu1mustur. Muham
m@n bedeli 980 lira mUTakkat teminata 
72 liradır. Taliplerin ~mlnAb iş hanb
sma yatırarak makb1ızlarfvle OW. tari
hi olan 1/101941 ~mba IODO .. t 1. 
da encOmene mUnıcaı.tlan. 

18 20 24 ?Q 3828 (2030) 

* itfaiye anbannda mevcut 1000 adet 
~ bennn tenekesinin nhlma91, yaza 
i"lerl mildürlülündekl tartnamesl v~ 
hile açık arthrma:ya konulmuştur. Mo
J.ıammen hedl"lt 11f'kiz yfüı: lira muvak
kat ~emtnah 60 liradır. T alip]erln temi
nah ltı banlta~na yatırarak m11kbuzl .. 
rivle ihale tarihi olan 1 O/ I O /941 Cama 
..Unü aut 16 da •ncGmene ın~ 
lan 24. 28, 2. ,_ 394S (2089) 

* Alhntq malaall..t Hatay eaddntnta 
"""aryerf de '65 • ...ı, mkak arasındaki 
700 metre boyda .cisanm brtonla eaa.-
1ı tamiri. ff'n işleri müdürlüiünden SO 
lcunq mukabilinde ted11rik edilecelı: lce
~lf Te •artnamesl veehile kapalı zarfla 
rlc~lltmeve lcnnu1muştur. Ketıif bedel 
18671 Jiı.a 90 kuruf. muvakkat t•ml
nRh 1400 lira 39 kuruttur. llıale.t 
10/ 1O1941 Cuma .Unü aaat 16. 'O da
dır. 2490 sa)'llı kanunun tarifah dahflln
de hazırlanm .. tf'kUF mektuplan ihale 
Riinü azlmf 15,30 za kadar encümea 
riyasetine wrillr. 

2.ı!, 30 4, 8 3946 (2088) 

, 
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i-lln1anlar Harkofu 
da alabil~cekler mi? 

ş! .. 
Rnd~ o gazetesine göre Alman - Rus 

harbinin ve bilhassa ccnuptnki barcktt· 
tın inkişafı, dünya gazetelerinin sütun
larım lmgi.in en ziyndc iımal etmekte
dir. l\iyef diişmüstiir. Almanlar CV\1eH'ı 
füyefin tahrip edilmediğini iddia ettik
leri halde, şimdi şehrin tohrip cdilnıc: 
oldu~rtınu itirnf ctmi lerdir. Alman res
mi tebliği bu vnzi;1rcti •Tnsavv1ır cdile
miyccck derecede büyük tahribatu şek
linde tavsif ctmi tir. 

Bu tahribat Almanların ileri hareket
lerine mfuıi olmamış, fakat halkın nç 
kalmasını mucip olmustur. 
Şimdi en ziyade sorulan .şu sualdir : 
Acaba Budyeni ordusu çekildi ml, 

yoksa imha mı edildi? Almanların bu 
muvaffakıyeti kendilı;rini nereye kaclar 
götürecektir? 

İkinci sual, birinci kısma tamamiyle 
bağlıdır. Eğer Budyeni ordusu imha 
edilmiş ise, Almanlar Harkofa kadar 
ilcrliyebilecektir. İmha edilmemiş ise, 
Rus mukavemeti de devam edecektir ... 
Her şey, Budyeni ordusunun vnziyctine 
bağlıdır. Fakat Sovyetlcr bu hususta 
sıkı bir süktıt muhafaza ediyorlar, esa
sen Sovyet tebliğleri cok kısa olarak 
n~şredilmektedir. K?yefin sukutu bile 
ancak bir kac kelime ile ifade edilmiştir. 

İngilizler, Rus ordulannın vaktinde 
hareket ederek kurtulduklannı bildiri
yorlar, Almanlar ise çenber iç!ndeki 
Rus kuvvetlerinin her gün imhasınn de
vam edildiğini haber veriyorlar. 

Bununla beraber vaziyetin vchameti
ni gizlemek mümkün değildir. Ukray
nanın beste dördü Almanların el:nde
dir. Harkof ta düşerse Rusyanın en mli
him sana:vi mıntakası Almanların eline 
gecmiş olacaktır. 

Çünkü Harkof fabrikalarında günde 
100 tank yapılmaktadır. 

Sov;-ct endüstrisinin Urallarda top· 
}andığı da söylenebilir, fakat burnlarçla 
asıl ağır sanavi fabrikaları vardır. ima
l&t snnnvii Ukraynadadır. Bu vaziyet 
önünde Rus1ann harp malzemesi ihtiya
cını tamamlamak işi, İngiltere ve Ame- ' 
rikamn üstünde kalıvor. Bu da Mosko
va konferansında halledilecektir. 
Vaşingtondnn verilen bir habere göre 

Moskova konferansının geç toplanması 
Rusvadn gUceniklik uyandırmıstır, hnt
t!i Stalinin İnıtiltcre ve Amerikadan 
şüpheye düştüğti de söylenmektedir. 
Konferansın ilk vazifesi bu şüpheyi kal
dırmak olacaktır. 

Vasinctondan ~elen habere ~öre son 
Rus hudiseleri, Amerlkada bUyük bir 
hava1 sukutuna sebeo olmuştur. Aıncri
kahlar hiç olmazsa Rusların kışa kadnr 
mukavemetlerini bekliyorlardı.. Son 
harp vaziyeti, Almanlara Knfkas yolla
nnı açmış ~bidir. Rusyanın mağlfıb?ye
ti Nazi tehlikesini Amerikaya bir dere
ce daha yaklastırmış addedilmekte ol
duğu için Amerika yardım faaliyeti 
bir derece daha artmıştır. Bu sebeple 
bitaraflık kanunlarının ilgası ehcm
mivetle düşünülmektedir. 

Bir taraftan Alman orduları ilerler
ken, dij!er taraftan yakında siyasi bir 
teşebbüs yapılacaw da b!r İtalvan gaze
tesi tarafından haber verilmiştir : Al
manya, Kivef. Har kof. Odesa ve Lenin
gradın zaptmdnn sonra zaferlerine da
yanarak mühim bir sivas! tesebbU~e 
bulunacaktır. Bu tesebbüs şu iki ihti
mal dahilinde olabilir : 

Birincisi : Almanva İngiltereye sulh 
teklif etmek suretiyle: 

İkincisi de Almanya İngiltere ile 
meşgul olmak istemiyor g!bi görünerek 
isgal ettiği yerlerde yeni bir nizam kur
mak suretiyle .. 

Almanların Ukraynada yeni bir hü
kümet km·acakları da akla gelebilir; 
]!)18 de de bövlc vapmışlardı. 

Bundan sonra da. Almanva Avrupada 
yenı ni7.amın kurulmus oldu~unu iddia 
"dE.'b:lir. Fakat bu haber. yalnız bir 
İtalyan nazetesinin neşrivatınn istinat 
etmektedir ve tetkike de~er bir mev
zudur. Almanva harekata nihavet ver· 
diği tnkclirdc Ruslarn kuvvetlerini ye
ni bn-.tnn tanzim etmek imkfulını ver
m:s olacE-kbr. Her hnlde vnziyet yakın
da anlaşılacaktır. 

Berlin radvosunun verdifü habere gö
re. frıoon f1aZC'teleri Almanların Rusva
da knwrdıklan blivlik zaferleri takdir 
eden yazılar ynzmı51ar ve bunlara bi
rinci si.itunda ver vermişlc-rdir. 

Günün h:-dic;elc-ri arasında. merak ve 
alfikn ile sorulan bir sual vnrdır : 

Mihverin uzak sark ortaih olan Ja
ponvnnın durumu ne olacnktır? 

Ja"Ç!)n N"c:i Simbun razPtC'Sİ. son Al
man muwıff 1<•\'c-tlerinin İngiltere ve 
Arrı .-ika\'1 bü<-1lUtiln sftc;ırtb"'ını '-'e An~
lo S, ı ... "nln.rın Ruc:hrı ke>ndi menfa, 11<>
ri ki11 harh,, sUrcltiklı.rini. i.iclü pakt 
muri'hinC'e laoonlnrın Alm:ınyayı yalnı7 
bırakmıva<'nklnrını va7mı'5tır. 

Rulcnr hiiki.imE.'finin resmi sözcU<ii 
nün bildirdiğ:ne göre İtalvan filosu C<>· 
belüttnı,k limanına kadar sokularak Üt,; 

Askeri vaziyet 

K. efın doi-u
sunda me 1dan 
muhare esi de

a ed· or 

imanla!' 
me • d1e 
Fa ~:iBf 

~ö iiılüyor •• 

•• 

Radyo gaz<:tcsine göre Kiycfin doğu
sunda Alınımların çevirmiş oldukları 
Ru.c; kuvvetinin ancak 25-30 tümen oldu
ğu tahm:n E:dilmckte iken. son fevkalade 
Alman tebli •inin yalnız imha edılc-n tü
mı>nlerin nded! 50 olduğu hab ri füeri
ne çevrilmiş lt:uv,·etlerin tahminlerin 
fovkinde çok olduğu anlaşılıyor. 

Son haberler, Alman kuvvetlerinin 
Poltavndan ileri geçmediklerini bildiri· 
yor. Bu vn.1.lvete göre Alman hareketi 
durmuc;tur. Bu duruşun iki sebebi ol&l 
gerektir: 

Akla gelen sebeplerden birisi çevril
miş olan kuvvetleri kurtarmak için Pol
tava - Lubliya istikametinden ilerlemek 
istiyen Rus kuvvetlerini gözden u7.al, 
hıtınamak; ikinci sebep te son bir ümit 
olarak Hnrkofta veva Harkofun şima
linde yapılan Rus hareketlerini akame
te uğrntmak için bir kısım Alman kuv
vetlerinin bu yeni meydan muharebe
sine sevkine lüzum görülmüş olmasıdır. 

Harkof istikametindeki harekatın 
durması hangi sebepten ileri gelirse gel
sin, bunun muvnkknt olduğu kanaati 
vardır. Almanların Budyeni ordusu 
üzerine yeni bir hamle yapmaları bü
yük bir ihtimal dahilindedir. 

Bu ikinci hamlenin de, Rusların ver
diği esir mikdarının çokluğuna göre kı
sa bir zamanda yapılacağını tahmin 
edenler coktur. 

Muhtelif kaymıklnrın haberlerine gö
re Kiyefin doğusundaki meydan muha
rebesi bütün şiddetiyle devam etmekte
dir .. Alınan hava kuvvetleri de bu ha
rekete tes:rli surette iştirak etmekle 
braber, tebliğlerde bu hususta fazla mn· 
lumat verilmemektedir. Yalnız, Sovyet 
Karadeniz filosuna muvaffakıvetli tanr
ruzlar yapıldığı bildirilmektedir. 

Sovyct gemileri bu taarruza Odesamn 
cenubunda ui,'l'amışlardır. Pike tayyare
lerinin bu ~emileri Odesaya gel:rken ve
ya Odesadan mderken yakalamış olma
ları muhtemeldir. 

~i verin Peyk-
• er a 

• araz avg-ası 

herde~am 

M CARISTAN TOPRAK KdY· 
BEDECEGINOEN Ef~OIŞEDE! 

----
Stokholm, 23 (AA) - Svenkn B1a

det adındaki lsveç gazetesinin Berlin
den aldığı ve Tas Ajansı tarafından nak
ledilen bir habere göre Hırvatistan, Çe
koslovakya, ltalya ve Almanya arasında 
helen Bratislnvda müzakereler cereyan 
etmektedir. Hırvatistan Macar istilası 
altında bulunan Maruyu istiyor. Roman
ya '\'e Çekoslvakya da memnun görün
memektedir. Gazetenin haberine göre 
bu müzakerat Budapeştede endişeler 
uyandırmıştır. 

---------
Rasva ve Amerika 

- BASTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -
Rus harbinin inkişafı halkı büyük bir 

bcdb!nliğe düşürmüştür. Bidayette çok 
nikbin olan halk Rus ordularının zafer
lerinin de\-amlı olacağını sanmış idi. 

Valter Pitmnn bile yazdığı bir maka
lede Amerikanın büyük bir orduya 
muhtaç o1mndığını ve ordu mevcudu· 
nun azaltılması liizumunu iddiaya ka
dar varmıştı. Acaba ordunun iki kaU. 
çıkarılm351 mı, yoksa daha büyük hır 
hız verilm~si mi icap ettirecektir.? Ça
lışma tarzına bakılırsa ikinci ihtimal 
dnha varit görülmektedir. 

Çörcil ile SJkı bir surette birleşmiş 
olan Ruzvelt Sovyet hükümetinin dar· 
beye mukavemet edebilmesini temin 
için kendi elinde olanı yapacaktır. 

Moskova konferansının gecikmesi te
essüfe değer bir hadisedir. J;itvinofun 
Rus hasınında neşredilen ve 30 mayıs 
l939 da uf.ırndıği mağlubiveti belirten 
m::ıknlesi burada nnz~rı d=kknti cclptcıı 
hali kalmamıştır. Birle ik Amerikanın 
bütün kU\ıvetiyle Rusların yanında bu
lunduğunu göstermek icin lıiç bir şey 
ihmnl edilmivecektir. 

Londra. 23 ( A.A) - Mister Harimnn 
Amerikadan Sovyet Rusynvn yüzlerce 
tank ve tnyyare gönderHcceğini söyle
miştir. 

gemi batırmıs ve iic ırc-mivi de hasar;ı 
ufu-atmıstır. Fnkat bu haber ba!=ıka hic 
bir knvnaktnn tevit edilmf'miştir. 

Londrn, 23 (AA) - Haber alındığına 
p,öre cumartesi günü Cebeliittnrıkta ge
milPrc bir ta<ırruz vapılmıc;tır. 

Bir rnn: batmıstır. Fakat clü<ımanın 
diğer iddialnrı m?iba!M;alıdır. İtalyan 
hackum .. ndanlıf..'1 dlin bazı İtalyan deni:r 
kuvvetlerinin CebeJüttarığa girdiğin; 
bildiriyordu. 

lzlanda sularında 

Bir li.meri an 
vapur'ı daha 

at rıldı! 
AıneriJıan donanması 

rnütecav·z g i qörme· 

IR 

Iran hadiseleri 

Es i . • d. 
~~ n ıs-

t· n~ nakledil 
Ta ra:n ·~i[al 

ed·lmemi 

• 
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iği Bg;in ır~ ü!tin e •• . ' ate$ ae: ya, lltalya ve ımo a 
Vaşington, 23 (A.A) - Amerika ha- .."! • t!t• tı • • 

riciye ne7areti hiiküınetc ait bir genıi- ULZ ..,eu !ie ını g 
nin İzlanda sul:ınndo hntınldığını bıl- ÇS~Jl.n'dlıı._ 
dirmistir. Bu vapur Panama bayra1Jm Tahran, 23 (A.A) - Pars njansınuı 
tnsıyan 685i tonluk füngstnr vapuru- hildirdi~ine göre İran hükiimeti, Al-
dur. manya, İtalya \'C Romanya nezdindeki 

NEREDE BATIRILDI? 1 miimcssillerini ~eri çağırmıstır. 
Vaşinf'lon, 23 (A.A) - Kingstar va- Tahran, 23 (A.A) - Sabık Şah şark 

puru geçe>n cuma p,ünü Gl derece 36 da- ı' istikarne>tindcn Gcrmiyana gitmek üw
kika arz V<' 55 dere>ce 7 d kika tul dai- re nilesi ile b!rlikte Isfahandan ayrıl
rclerinin birleştifli noktada ve Sesa vn- mıstır. 

purunun ~on günlerde batırıldığı nok-, Sabık hük\imdar, Tahran bankası 
tanın 45 mil· batı şimalinde batmıştır. · nezdindeki mı::nkul hesabından 25 bin 

Kingstar Amerika bahriye kom:syonu sterlinlik bir meblağı bir kaç gün evvel 
tar:ıfmdnn el konan eski bir D:ınimarka Delhiyc naklettirmişti. 
vapurudur. Hariciye ne7.aretine gelen Yeni şah babasının bütün emlakini 
mesajda vaoun.m nasıl battığı tı:ısrih devlete 1cml=k ettirmiştir. 
edilmiş değildir. Şah dün Tahran sar:ıyında ecnebi 

Vapur milli mi.id:ıfoa malzemesini ha- devletlerin siyasi mümessillerini kabul 
m!len Nevyorktan hareket etmişti .. Altı etmiştir. Yeni hükümdarın bütün ecnebi 
İngiliz, 8 Kanadalı ve bir İzlandahd:ın hükümetJer tarafından tanındığını İran 
ıniirekkep ol:ın mürettebatın akibeti milletine ispat ve yemin resmini ifa et-
mechuldi!r. tiği gün parlfuncntoda ecnebi mümes-

AMERll{A BAHRİYE NAZIRrnIN sillerinin hazır bulunmamalarından mü-
BEYANATJ tevcllit endişeyi izale için dün kor dip-
Vasington. 23 (A.A) - Bahriye na- lomat:ği kabul ettiği sanı1maktadır. 

7.ırı Albay Knoks bir suale cevaben de- Radyo gazetesine göre handan gelen 
miştir ki : haberler, şah Pehlevinin Hindistana 

- B. Ruz,·cJt mütecaviz gemiler gö- nakledildiğini bildiriyor. Snh Pehlevi 
riilür !?Örülmez ateş edilmesini Amc· bütün mal ve servetini oğlu Yeni saha 
rikan harp gemilerine enıredeJidcn beri bağışlamış, yeni şah ta bunları mlllcte 
bu kabil bir hadisenin cereyanı bahriye terketmiştir. Pehlevi yalnız 25 bin stcr
nezaretinc bildirilmemiştir. ling bir parayı kendi hesabına Delhiyc 

Albay Knoks donanınava ait hava naklettirmiştir. 
kuvvetleri programının plan mucibince İran payitahtının isgali haberini ver· 
tatbik ed:Idiğiııi ilfıve etmiştir. m!ş olan Hindistnndaki Simla şehri. 

---- şimdi Tahranın işgalinin doğru olmadı-

Rus va ya vardım mes· 
elesi ve lngiliz.ler 

Taymis Rusya çapın
da bir miittefik daha 
bulamayız diyor 

---0---

l kinci bir cephe aç
maktan bahsedı liyor 

Londra, 23 (AA) - Rusyaya tank 
yetiştirme haf tasının başlaması münase
bctiy le Sovyetlere hediye edilen ilk 
tanklardan biri Sovyet büyük elçisi B. 
Maiskiye verilmiştir. Maiski buna Sta
lin adını koymuııtur. 

Büyük Britanyanın Sovyetlere yardım 
planı Sovyct endüstrisinin ihtiyaçları 
hesaba katılarak yapılmıştır. Suriye ve 
lran yollnn Rusyaya yapılacak büyük 
sevkiyata kabiliyetli bir hale konmak
tadır. 

AZAMI SORA T LAZIM 
Londra, 23 (A.A) - Taymis yazı

yor: Azami cüret ve sürat gösterilecek 
zamandır. Eski dünyada hiç bir vakit 
Rusya çapında bir müttefik daha bulu
namaz. Kızılordu düşerse onun yerini 
Avrupnda hiç kimse tutamaz. Gayemiz 
elimizdeki bütün vasıtalarla Rusyaya 
yardım olmalıdır. Bir kaç ay evvel ka
bul edemiyeceğimiz şeyleri şimdi yap
mağa hazır olmamız memnuniyet veri
ci bir hadisedir. 

Deyli Telgraf diyor ki: 
Tank haftası Britanya kaynaklarından 

Sovyetlere yardım planının ancak bir 
kısmını teşkil ediyor. Yardım meselesi 
atelyelerde gösterilecek gayretli mesaiye 
bağlıdır. 

YENt BtR CEPHE? 
Mancestcr Gardiyan yazıyor: 
Umumi kanaat Rusya üzerindeki taz

yiki hafifletmek için ikinci bir cephenin 
tesisi merkezindedir. Bundan Britanya 
ordusunun kıtaya ihracı manası çıkanl
maktadır. Yetişmiş askerlerimizin ne 
zamım böyle bir harekete gın~ecegını 
ancak hükümet bilir. Sovyet Rusyaya 
makul yardnnlann yapılması icin hükü
meti ıı.Joıbrmak doğrudur. Fakat bu 
vardımlarm yerini tayin ederek yeni 
bir cephenin nerede kunılo.cağma ancak 
mesuller karar verebilir, 

ROYTER PARLAMENTO 
MUHABIRINtN tŞARA Ti 

Londra, 23 (AA) - Royterin Par
litmento muhabiri bildiriyor: Hafta so
mında bir çok §nhsiyetlerin nutuklan 
Rusyaya yardım meselesine temas edi
yor. Bu müşkül anda İngilterenin Ru,_ 
yaya ne yapabileceği görülecektir. Hü
kümet bu yardım meselesini her veçhe
den tetkik etmiştir. Müttefikimiz Rus
vayn tayyare ve tanktan başka ihtiyaç
ları olan ham maddeler de lngiltcreden 

önderilcccktir. 
Moskovaya giden İngiliz - Amerikan 

heyetleri bütün tefcrrüatı tesbit edilmiş 
bir yardım planını Sovyetlere bildire
cekl•rdir. Mo!kovr.da miizakereler ya
pılırken lngiliz hükümeti hareketsiz kal
mıyacaktır. Kömür randımanını arttıra
cak tedbirler alınacaktır. 1stihsaltıt me
selesi hnn:> kahinesi azası tarafından ye
niden tetkik edilmiştir. Mebusların bir 
çoğu bu hususta en şiddetli tedbirlerin 
alınmasını ve hükiimetin haiz bulundu
ğu salahiyetleri müsamahasız bir surette 
tatbik etmesini tn .... siye edeceklerdir. 

ğını bildirmekte ve bu hatanın muhabe
re vasıtalarındaki bozukluktan doğduğu 
bildirilmektedir. Tahrana yalnız İngiliz 
ve Rus kuvv-.,;'eri komutanları girmiş 
ve asker sehir dısındn kalmıştır. 
ÇIJtARU..AN AU\IANLAR NEREDE? 

Berlin, 23 (A.A) - Yarı resmi bir 
kaynaktan bildirilivor : handan cıkan
lan Almanların akibeti hakkında bugü
ne kadar hic sarih malumat alınamamış
tır. Bunlardan bazılarının İran - Türk 
hududunda görüldükleri hakkında baz.! 
haberler gelmiştir. 

• 1 acar se-
• 'e 11 ~car E· 

caret heyeti An
kara ya f!e ·yor 

TiCARET HEYETi HAM MlD· 
DE TEDARIK!NE ÇALIŞACAK 

-----
Buda peşte, 23 (AA) - Macar 

Ajansı bildiriyor: Hariciye müsteşan 
orta elçi Jan Vörle Macaristanın Ankara 
d'çiliğinc tayin edilmiştir. Hariciye ne
zareti siyasi daire müdürlerinden orta 
elçi Öjen Sitzi hariciye müsteşarlığına 
getirilmiştir. Vörle Bükreş tarikiyle va
zifesi bnşımı geçmek üzere dün buradan 
hareket etmiştir. Elçiyi istasyonda teşyi 
edenler arasında Türkiye Budapcşte el
çisi Onaydın, Alman elçiliği müsteşarı, 
Macar hariciye müsteşarı Sitzi ve hari
ciye nezareti erkanı vardı. 

Budape-ıte, 23 (A.A) - Macar 
Ajansı bildiriyor: Macar - Türk ticaret 
anlaşmasında teebit edilmiş bulunan ham 
maddelerin tedarikini temin etmek üze
re bir Macar heyeti Ankaraya gidecek
tir. Ticaret nezareti daire müdiirlerin
den Alfons Nohodzki heyete riyaset 
edecektir. Aynı zamanda Macar mensu
cat ve ağır sanayi mümessilleri de An
karaya hareket edeceklerdir. -Sc vvetlere göre 

_ BA$TARAFI 1 İNCi SAHİFEDE -
Dinyeperin şarkına çekilmişlerdir.. Ev
velden olduğu gibi Ruslar Kiye{ te boş
luk yapmak sistemlerine devam etmiş
lerdir. Almanların burada harabe ha
linde bir şehre g!rdikleri anlaşılıyor. 

Baltıkta Öselin merkeı.i Arenburs 
Alınanlar elindedir. 

Ne Leningrad, ne Odesa istikametin
de Almanlar hiç bir terakki kaydetme
mişlerdir. Rusların Smolenske doğn.4 
bir kıskaç hareketi yaparak ilerledikle
ri anlaşılıyor. 

İtalyan kaynaklanndan gelen habc:."
lerde Odesa üzerinde vuku bulan hava 
muharebelerine İngiliz tayyarelerinin 
de iştirak ettikleri bildirilmektedir. 

I..ondrn, 23 (A.A) - Royter ajansının 
Moskova muhab:ri bildiriyor : Alman
lar Kiycfe hücum için 250 bin ki~ilik bir 
kuvvet toplamışlar, ou suretle bu böl
gede Sovyet kıtalanm mikdnrca son 
günlerde J!eçmic:lerdir. Gecen hnftnııın 
ortaSlnda Kivefe toplu olarak hücum et
mişlerse de Ruslar bir kaç gün iyi tu
tunmuşlardır. Şehrin zaptı kin yapılan 
meydan muharebesi sehrin bir tarafın
oan öbür tarafma kadar devam ettiğin
den Sovyet kumandanlığının, kuvvetle
rinin büyük kısmını Dinveper nehrinin 
ötec:ine çekebildiği anlnsılmaktadır. 

Bu ricat hareketini sctrcten Dinyeper 

Avukatlara dair yeni hükümler 

Avukat ar müekkilleri-
e a z verecekler 

-------------~----------------na·· ~ü me e ·etimizde ti 
o nh as iliycr.. ., 

Ankara, 23 (Yeni Asır) - Adliye zun bulunduğu masraflara karşılık-" 
vekaleti avukatlann ücret tarifelerini masraf listesi '\'ermekle mükellef tu""' 
nasıl tatbik edeceklerine dair umumi maktadır. 
h .. k.. l · b' l · B 'h~ u ·um erı tes ıt ey emıştir. una göre Ücret noktasından üç sınıf bnro 1 :-~ 
her .a:vııkat ?1üvckkiline aldığı ücret mu- edilmiş, merkez ve kazalar nrosında iV' 
kabılınde bır makbuz veya almnğa mc- gözetilmiştir. ~ 
~~..r..r..r~~~:ır~.;:r.r..r.r~.o.~~~~.r~~~ 

kad n vat all 
f stanbul, 2 3 (YENi ASIR) - Şehrimiz tramvaylannda ilk defa olarak Ol" 

küdar h~ttında Hatice Oral isminde bir kadın vatman çalışmağa başla~ 
Bn. Hauce de erkek vatmanlar gibi 45 gilnlük bir staj görmüştür. ~ 
·~~...cı"'/J'..Cl""..r~~..r-=-..r~~..r...r.QO'"~~~.r.r~~~ 

s!ar ı?Öre Al-
man zay·atı 
~ok büvük 

1' oman ya da ordusu
nun yarısını k!lybetti 

-----
Rus donanmasının 

ı v~eiltica 
ettiği yalan-

Londra, 21 (AA) - Moskova radyo
suna göre İlmen gölü civar.mda on gün
den beri devam eden muharebelerde Al
manlar cok büyilk zayiata uğramışlar
dır. Elli bin ölü, yaralı ve esir vermiş
lerdir. Almanların sekizinci tank tüme
ni inhizama uğratılmıştır. 

Pravda gazetesi Almanların Kiyef ci
varında Beotya onnanında 30 bin ölü 
ve yaralı verdiklerini yazma~dır. 

Ayni gazete ·Bizimkiler de mühim 
zayiat vermişlerdir• diyor. 

Odesayı ihata eden kuvvetler müda
f!lerin mukabil taaITU7Jariyle kilomet
relerce geriye ntılmıslardır. Rumenler 
harbin bidayetinden beri ordularının 
yarısını kaybetmişlerdir. 

Stokholm, 23 (AA) - İsveç bahriye 
nezaretinden bildirildi~ine göre küf,,.-ük 
gemilerle gelen ve Baltık Rus filosuna 
mensup olan altmış kişi kurtanlmıslır. 
Bunlar İsveçte göz hapsine alınmışlar
dır. Bu Sovyet bahriyelilerinin nere
den geldikleri hakkında sarih malfunat 
yoktur. Bunların romorktlrlerle gelmesi 
batırılmış 'ıir geminin milrcttcbatı ol
madıklarını göstermektedir. Aglebi ihti
male göre bu gcm!ciler Estonya sahille
rinin Almanlar tarafından istilfısı üze
rine bu sulardan kaçmışlardır. 

Rus deniz birliklerinin İsvec suların~ 
vardığı hakkındaki sayialar tekzip edil
miştir. İsveç mahfilleri böyle bir hadi
senin pek çok meselelere sebebiyet ve
rereğini kavdetmektedirler. 

İsveç sahilleri maynlcnmiştir. 9 tem
muzda Alman gemilerinin Uhlan adası 
civarında mavnlc.re çarparak battığı ha
tırlatılmaktndır. 

Svetska Dagablat gazetesine göre F in
landiya körlezinden Sovyet donanması
nın hareket ederek İsveç sulnnna te
veccüh ettiği hakkındaki şayialar teey
yüt etmemiştir. Kızıl donanmanın hare
klltında tek ihtimal Leningradın müda
faasında yeni mevziler alınış olmasıudan 
ibarettir. 

Sosyal Demokraten gazetesine göre 
Len!ngrndın müdafaasında Ruslar bti
tUn vasıtaları kullanacaklardır. Rus 
donanması bu vasıtaların en mükemme
lidir. 

Suriye kabinesi 
kuruld'J 
---

Londra, 23 (AA) - Suriye kabine
si Hasan bey Elhaşminin riyasetinde te
şekkül etmiştir. Maliye nezareti de ken
disinin uhdesindedir. Adliye nezareti
ne Lütfü bey, Hariciye nezaretine Saip 
bey Elhavri, dahiliye nezaretine Munis 
bey, maarif nezaretine Nuri bey, milli 
müdafaaya Abdültafer Elatraş. ia,e ne
zaretine Hikmet bey, tayin edilmiştir. 

nehrindeki Sovyet filotillası ve nehrin 
son sahilindeki baraj ateşi hareketin 
muvaffakıyetle neticelenmesine yardım 
etmiştir. Dinyepcr nehr:nin sol sahili 
Kiycften Kremençuga kadar sarp ara· 
ziden mütccekkil olduğundnn Sovyct 
kuvvetlerinin burada sürat1c takibi 
mümkün olamamıştır. Nehrin sol sahi
linde tahaşşüt eden Sovyet orduları 
toplanarak Şornirıof ve KreınC'nçug<lan 
gelen Alman hamlelerini bertaraf ede
bileceklcrd!r. 
· Kıslrnc hareketinin Sovvct kıtalarını 

içine aldığı hakkındaki Alman iddiala
nnı teyit edecek hiç bir haber Londra
ya gelmemiştir. Burada heyan edildiği· 
ne göre Ukraynanın merkezi, b:davcltc 
Almanların yaptıklan tahınin hilafına. 
ancak Uç avlık bir harpten sonra işgal 
edilebilmiştir. 

en 

B. Maiski Alman zauıa
tniı 3 milton tahmil 

edigor 
---~·~.,~- .~ . ""' Tahran, 23 (A.A) - Tass ajansı ti 

diriyor : İran hükümeti Londra~ . j 
nutuk söyliyen Sovyet büyük clçiSS ~ 
Maiski Alınanların insan kayıpl ti 
takriben Uç milyon tnhmin etmiş~ lı" 
tün Alman ordusunun üçte birintO~.ıır 
len muharebe harici vaz!yettc bul~,.
ğunu söylemiştir. B. Maiski Alın~ 
ölü, yaralı ve knyıp olarak zayiatı.-~ 
kında bu tahminin mutedil bir ta~ 
teşkil ettiğini ve üç ayda 8500 dü~ 
tayyaresin:n tahrip edilmiş oldu"""'ır 
ilave eylemiştir. B. Maiski aynca d~ 
tir ki : Sovyetler birliği yalnız ke er.._ 
için değil, fnkat bütün diğer milletl 1" 
emniyet ve hürriyeti icin çarpışıyor· ~ 
tikbaldeki bir çok nesiller İçin insııoiltt" 
tin mukadde>ratı halen Lcningrad etı"'. 
fında ve Ukraynada taayyiln etnıclc ~ 
re bulunuyor. Sark cephesinde harP so4.: 
baharda veya kışın durmıyacaktır;.~ 
yet halkı görüşlerini bu gibi ŞU~ 
tahminler üzerine istinat ettirmCZ· ı;, 
yetler b!rli[,ri de ağır kavıplar k~ 
mektedir.. Düşman mUhim en ~ 
mıntakalannı işgal ctınistir. Sa")~ 
fabriknları ve tesisntı tahliye mec;iJ,' 
yetinde kalmıştır. Bunların yeni JTl Ol' 
]erinde harekete geçmeleri için bir Jtl:ıJ: 
det zaman lfızımdır. Bu Sovyetler ~ 
ği için malzeme kayıplarının tclA ti'. 
daha güc hale koymaktadır. Bu ~h "(il 
dır ki hürriyeti seven diğer m~ 
harekete geçmelidirler. Sovyet h r:/f 
bu iş birliğini beklemek hakkıdır~ .,1'. 
ğer memleketler Sovyet1er birJi~ne "{ilJ 
yareler ve tanklar göndermek}~ -~ıt• 
kendilerine yardım etmiş olacaıoaı--

Yeni A1rerikanlırhUSI 
Merasimle deniz& 

indirildi.. , 
Kiney (Amerika) 23 (A.A) - SıJcJıd' 

bah 35 bin toniHitoluk yeni M~~ı,ıt 
setts zırhlısı binlerce kiş:nin a~ 
arasında denize indirilmiş ve bu tJfl 
denize iner inmez derhal ayni yerde ıt .. 
ka bir zırhlının inşasına başlanm~sl ,,r 

Bu törende hazır bulunan bahriffl 
zırı albay Knoks demiştir ki : ,,r_. 

B!taraflık kanunu memleketin \l'P-1 
retlerine engel olmaktadır. Bu ka!l. ' 
derhal kaldırılması lllzımdır. Harb• _°t/ 
hiHerimizden uzakta tutmağa cnl~ 
müşkUlnta uğratılmamalıdır. Bit tı.,t 
kanununu kaldınnaktn vakit kaybe 
meliyiz. 

Len ingr&dia!ITTaıa rıı 
bozulması müdatuerll 

isini kolaglaştırmıı ,. 
Londra, 23 (A.A) - Kiyefin ~ 

da vaziyet her halde karışıktır· t ıl 
grad ve Odesadnn gelen habc~ct' 
daha sarih ve daha bar!z bir ~ 
lehtedir. Almanlara çok büyUk }ta~ııtıl' 
verdirilmiş ve mukabil hücumlar .~ 
cesinde Ruslar biraz arazi kazn~ tıO' 
dır. I.;eningrad mıntakasında hn'-'~~,. 
zulmuşa l>enzemektedir. Geceler ~ 
!fide soğuktur. Yağmur ve çam?' al ,r 
kfıtı müdafilerin lehine olarak .~c;l< f1ltıı~ 
mektedir. Odesa etrafında hu~ ~ 
akamete uğrıyan Rumenler Al~'11i.:t f 
surları tarnfından takv:ye cd~~~ıl' 
Merkez bölgesinde Glukof cı~1 tılt' 
Rusların muv:ıffakıvctli mukabı ~ 
cumları Gomelin ötesinde Vorı 1'tıif 
kıskacının kollarından birine a~~tı\'~ 
at verdirmiştir. Smolenskte dt' .te f9'F.", 
m:ıre$11 Timoct'nkonun elinded•r:· e ıı~ 
bazı noktalnrda 50 kilometre gerı~ :;. 
mış olan bu mıntakada Alınanl~i)fl 
mukabil harekete gccmeğc teŞC 
meleri tahmin olunabilir. 


