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r: hareketi henilz durdurulmamıştır. Al
manlar Uç gUnlük muharebelerde çok 
büyük zayiat vermişlerdir. Dilşmanın 
beş yUz zırhlı otomobili ve bin tayyaresi 
tahrip edilmiştir. Fakat Almanlar bir 
çok hava filolarını bu cepheye tah.şit et
miş bulunuyorlar. Başka Alman fırka
lan süratle OreJin ilerisine geçmeğe ça
lışmaktadırlar. Sovyet kuvvetleri yeni 
mevzilerine ycrle~ek !~in Orelden ~e
kilmislerdir. Almanlar şimdi bu yeni 
mevzilere hücum ediyorlar. Burada 
simdiden elli tank kaybetmişlerdir Orel 
sivil ahaliden tahliye edilmiştir. ~t-hirde 
endüstri bakımından ehemmiyeti haiz 
ne varsa hepsi tahrip edilmiştir. Dünden 
beri Almanlar Orelden şimal istikame
tine doğru ilerlemeye çalıo;maktadırlar. 
Bu mıntakada çok şiddetli tank muha-
rebeleri olmaktadır • 
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Güzel Lukres 
HENBY DE COC'DAN 

-1-
Roma'nın kurulmasından 244 sene, 

?'n! laa doğumundan 499 sene evvel
~eyız. 

Bu tarihte, Roma nm son hükümdan 
olan meşhur Tarkin'in akrabası Ko11a
timua. Roma uılzadelednden Spirusun 
Jtızı Lukreşya ile evlenmiş idi. 

Bu saralarda henüz onscldz yaşlann
Cla bulunan Lukrcs, Romnlı kızlar e.ra
anda güzelliği ile nam almışta. 

Kollatinus' a gelince, henüz yirmibeş 
7aşlarında bulunan bu genç, arkadaş
larından herhang~ini kıskanmıyacak 
'.derecede güzel bir delikanlı idi. 

c Çocuk yetiıtirmek üzere evlen
mektedirler > maddesini Cle havi bulu
nan izdivaç mukavelesini şahitler im
:taladıkları vakit, Kollatinus, Lukresya
ya.. üzerinde hiç bir ziynet bulunnuyan 
demir bir yüzük hediye etti. Bu, o za
mana göre aile sadakatının bir remzi 
ldil 

Lukree. bu sadal,at ve saadet ttlıaı· 
mını parmağına taktığı sırada, hazır bu
lunanların hepsi bir ağızdan : 

- Yeni evlilere saadet ve ugur te
JDenni ederiz! diye bagırdılar. 

Ve, hakikaten: bu nikah merasimin
Cfe hazır bulananlann hepsi de bu çiftin 
hayatlarının sonuna kadar saadet ve ne
ıeden mahnmı kalmıyacaklaruıa inan
JJUşlardı. 

Akşam, kızuı ailsi mabudclere vaad
!annı ve fiikran lcurbanlarmı yerine ge
tirdikten sonra. celini baıtan başa çi
çeklerle aüslenmif olduğu halde dama
da teslim ettiler. 

Celia. kendisine çok yaraşan gelin
lik dbt.elerile bir müddet davetliler 
ar...da kaldıktan eonra. bu1USi gelin 
oduma geçti: dıfanda dantliler en İtt
.t:e Ye hi9 uyandırıcı nagmelere devam 
~ekte idiler. 

Bu çiftin düğünleri itte böylece ya-
pt)dı .•• 

Ve, yeni evliler, bu suretle birbirle
zine c seni seviyorum 1 > diyebilecek 
ilk ,.alııW.ıiı b.ulmuş oldular. 

* Latin mtıharrirlerinden birisi, bu g\i
tl gelin ve güveyinin ilk gecesi hakkın
ca daha fazla malumat vermektedir. 
Bunlardan birisini burnda yazıyoruz : 

c ·-· gelin ve güveyi. ilk defa olarak 
1alnız bulunduklım bu odada derin bir 
•eyecan içinde idiler, nihayet damat, 
selinin yüzündeki ince tül örtüyü ( du
ngı) kaldırdı Ye büyük bir aaadet için
Cle. süzd celine ı 

c - Ne kadar bahtiyanm bilsen! > 

bulunan bazı aile tesimlerini gösterdi. 
Damat tehalükle : 
c -Anladım.. Anladım .. dedi.. Bu 

tasvirler seni sıkıyor. Belki de k.orkudu
yorlarl > 

c -Hem de pek çolcl. Bunlann can
lı imanl:ır gibi bana ba:khklannı sanı
yorum. da._ > 

c - Sevgilim, canım Lukres... Belki 
de onlardan utanıyorsun!. Değil mi} > 

Damat. haz ve gururla giildü, fakat 
gelin bu sırada derin bir dü~ünceye da
lar gibi oldu! Ve, garip bir sesle : 

c -Fakat gülüyorsun). Söyle bana 
bu gülmenin sebebi nedir~. diye sordu. 
Yoksa benimle alay mı ediyorsun>. 

c -Seninle alay mı). Ne dedin al
lah qkına>. Hayır, hin defa hayır. Bir 
bakirenin dÜ§Üııce ve arzusu. pek garip 
olsa bile. yine alay vesilesi olamaz .. 
Belde.. Biraz bekle ve göreceksin 1. 

Ve. damat acele, acele bütün resim
leri birer bezle örttü. Genç kız da ancak 
bu suretle kocasının kollan arasınfl abl
dı. 

* Bu mesut geceden •onra, tam bir •e-
ne - sanki bir gün imiş gibi - geçti 1 Ve 
Kollaniwı. meflmr hükümdar Tarkin ta
rafından saraya davet edildi 

Kapitolü inşa eden Roma hükümdan 
bu Tarkin idi Bu kalenin inşaS1 açın 
pek çok masraf etmiı ve hazineyi bo
şaltmış olan Tarkin, halkın ağzını ka
patmak ve ho~mutsuz.luğu gidermek ic;in 
bir ha~ ilanını tasavvur etmiş idi. Fa
kat harp ilanı için bir fırsat elde edemi
yOTduf 

Daha yukanda söylediğimiz veçhile, 
Kollanim, hükümdar Tarkinin akraba81 
idi. Şimdiye kadar esaslı bir münasebet 
peyda etmediği. halde. hükümdarın bu 
davet ve zivafetine icabet etınemek ce
sarrotlni kcn.disinde bulamadL 

Eaatirl manzaralarla •üslenıru., ibü
yük, ve dört altın şamdanla tenvir cdil
mİf bir ealoııa girdL Salonda, zamanın 
tro.şrlfat usullerine göre konmuş üç ~ir 
vardı. Bu sedirlerde Roma nyanından 
dokuz kiti. üçer, ü~r oturdul:ır. Sedir
lern birisinde hültümcfonn iki oğlu. Sika 
tils ile Aronsos ve ortalarında Kollonius 
oturmuştu. 

Davetliler toplandıktan sonnı hüküm
dar Tarkin tasavvur ettiği harp için iza
hat vermeğe baıladı ve: 

- HITM~Dt-

lngili :z.le re göre 
_....,_ftllııille•,,_nc;_ 

;!iye bildi. Bak.,ıanndaki ihtiru, .anki birer ya- • BAŞTARAFI l INci SAIIİJl1IDE -
k1eı ve göz kamaştırıcı alev gibi idi~ ge- Orel stikametinde belirmektedr. Sovyet 
lin bu keskin ve haru baksşlann önün- lerin ıiddetli bir mukavemet göııterdik
de gözlerini lendirmeğe mecbar kaldı. lerini gösteren bir çok a1amet1er vardır. 
Damadın iklncl eözlerl fU •ual oldu : Bir gÜn süren bir meydan muharebesin
e -Sen. sen de Lukres bu izdivaç- de Almanlar 45 tank Ye toO nakil va-

\an memnun ve mesut musun> .. > sıtası kaybetmişlerdir. 
Genç ve süzel Romalı kız cevap ve- MOSKOV ADA KAR FIRTINASI 

receği yerde kapkınnızı klzardı: fabl Bir taraftan Alman ileri hareketi de-
atq gülü kadar kırmızı olan dudakları- vam ederken diğer taraftan Moskovada 
ıu damada uzattı 1. .kar fırtınaaa bütiin fiddetile devam et-

Ve ilk buseyi, bu güzel çift böylece mektedir. Durumun vehameti ve Hit-
te9tt etmit olda. ler ordulannın kıştan evvel kat'i netice 

Bunclaa __,. bir kaç sükOt dakikası almak karan hakkında bayale kapılma· 
hasıl oldu; 'Kollatinus, büyük bir dik- mak gerektir. 
btle selinin gül ve yuerniolerden mü- AZAK DENtzı SAHIU.ERtNDE 
tekkep taeUd çıkardı. .. . Moskovaya kartı taarruzun başladı-

« - Bak Lukrea.. Hala tazelik n ğmdanberi Lenlngnıd çevres1nde daha 
süz,ellikleda.i muhafaza ediyorlar!> do- az faaliyet kaydedilmektedir. Fakat 
di. Azak denizi sahili boyunca Alman bam 

Tana bu •rada. Lulcreiin ağ:mıdan leai ıre olddetli muharebeler devam et-
derio bir ah çıktığı görüldü. mektedir. 

Damat. hayret ve ıstırapla irkildi : VAZIYET V AHJM 
c - Ne oldun. Lukrea >. ~ diye sor- inciliz bunu Rm cephesinde .ui-

Ciu. yetin vahimliğini açıkça ortaya koymak 
c Lulı:rea daha fazla kızardı ve çok tadır. Orel'in ltopltıldığmı bildiren 

yavaş bir sesle : Rus tebUiinden ve c teslim olmaktanaa 
c-Sana aöylemeğe cesaretim yokb adım adım çarpqmak • emrini veren 

Cliye mırıldandı. Sovyet baıJaımandanlıiuım gündelik 
c - Cesaretin mi yok}. Fakat. bu emrinden .onra Moskovanın akibetinin 

fzahı kabil olmıyan bir ,eydir. Söyle.. babiı mevzuu olduğu ıizlenmemekte
Bana söyle .. Seni teselli ederim. belki b dir. 

c - Evet. sana aöyliyeceğim. evet Sovyet silah endüstrisinin biiyük kıs-
•öyllyeceğirn, fakat vadet. ki benimle mınm Almanlaruı eline düpnesi, tngil
alay etmiyeceksin .. :. tere ve Amerikayı ber çareye ha, vura-

c - Seninle alay etmek mi">.. Buna rak Rcsyaya yardım zorunda bırakmak 
imkan mı Yar sanıyorsun>. Böyle bit tııdır. Mamafih Sovyet ıenerallttinin 
zanna kapıldığın için danlının, doğru- Moskovayı lnırtarmağa 1T1UV11ffak olma-
su ..• Söyle güzelim, bana söyle •. :. lan ümidi kaybedilm~ deiı1dir. 

c - O halde. .. Bak ..• ~ MUHAREBENiN DEHSETI 
Ve Lukres, en mahir heykeltTaŞ1n Taymiı gaut~inin Stokholm muha-

elinden çıkmış gibi çok mevzun, çok biri tunları bildiriyor : Alman hamle
gü-zel. zerre kadaT kusursuz elini uzattı ııinin Katinin ve Tul~'ya doğru dı:-vıım 
ve kocasına odanın dıvarlanna asılmış edeceği zannedilmektedir. Bu yer Moı

,-; L ft! U Q 0 4;;t*45P'" 

TAYYARE 
SİJIEMASINDA 

kovadan 150 mil mesafededir. Alman
lar bu taarruzda her türlü silih kullanı
yorlar, fakat Ruslar kJıhramanca dövü
'lÜyorlar ve hiç bir vakit görülmemiş bir 
hacimde yığdıktan topçu, mitralyöz. 

T: 36 - 46 bomba ve tankları mükemmelen kulla-
BU RAFTA nıyorlar. 

2 BÜYÜK PROC.RAl\1 RİRDES iKi TARAFIN SANSI 
DEANNA DURldN'in Yf'rini aLm Niyuz Kronild iki bırafm ..-..-1 tan-

a olduğunu, fakat Almanı.,,. on ıün 
Kiiriik ~inema )'11dm ieinde yenmek :sorunda bahmdukı.mı. 

Gl.OKiA JEAN'ın aksi takdirde taamn kUYTetioia a'T~ 
ılık teınSil ettiji mt~ki, Spor d~ni kaydediyor. 

NEŞE !FİLMi ALMANLAR KAFKASYAYA 
ı -Acdınanus Boaca VARIRLARSA 7 

ING._ ·•zcE '"""'z• ·o c Deyli Meyi > Britnnyanm süratle • al LI ;:MJ .a.. 
POLA NECRi'nin Yaraftıiı büyük bir ordu tetkil etmesi lüzumunu 

2 _ .. a. ~ a. .. BOV a. ny kaydediyor. Çünki Hitlerin Rusyada 
~~ .ft&1l. kazandıil yeni muvaffalüyetlerden son-

ALMANCA SÖZL'O ra lneiltereve taarruz etmeai tehlikrııi-
11.A \'ETEN : MODERN pmı.J. nin büyüdüğünü söylüyor ve tunlan ili.-

\' A~f .IK- ve ,.diyoT : 
'IATiNF.J.F:R : Bu yüz.den dün Avam Kamarasında 
Mm. ROVARY: ! - 5 - 8.15 müzakere ~ilen ordu mevcutları me.e-
ACR ... '1.l\MJS KONCA: 3.30-6.30- tffi çok büyük bir ehemmiyeti haizdir. 
9.45_ Cumartesi, Pazar rfinleri Hitlcr Kaf'kuyaya vanraa t~iliz asker-

1?.:I .. ~ Koac. ile..... lttl Te tedıizab diqmamn doiuYa doi
----llllİlllllliıiilıiiiilııliılıiiıiiııiılııliıılİl•''t N ilerlemesini men etmelidir. 

YENi AS'fR 

ŞEllİ 
Petrol ihtiyacı 

Izmirin normal 
ihtiyacı tespit 

edili vor 
--O-

Bugün bakkallara gaz 
veriliyor, köylere de 

gaz gönderiliyor .. 
!aşe müdürlüğü İzmirin petrol ihti

yacını te~in hususunda pro~ramlı bir 
<;alışma şekli ihtiyar etmiştir. 938 ve 
!i39 senelerinde lzmir vilayı.>tinde. kaza
lar ve, köylerde istihlak edilen gaz tu
tarı hesaplanmnkt<.dır. Bu hesaba göre 
gaz temin edilerek ihtiyacın oormal su
rette tanzimi rlerpiş edilmektedir. 
Şimdiki halde köyl ıre kadar gaz gön

derilmektedir. Ancak bazı dağ köyleri
ne vesait noksanından gaz gönderileme
miştir. Elde ml!'ICl.lt gclann teV%ilne 
dün başlanmıştır. 
İzmirde mahalle bakkallarına bugiin 

gaz verilecektir. 

-------
941-42 Likmaç
ları p·ro{!'ramı 

tespit edildi 
Llk heyeti dün akşam Parti merlc:eun

de bir içtima aktederek 941 - 942 yılı lik 
maçlar1 programını tesbit etmiştlr. 
Program ~udur: 

26 Teşrinievvel Pazar gUnU: Karşıya
ka - Ateş, Demlrspor - Altınordu, Güz
tepe - Altay_ 

2 T~rinisani Pazar günü: Göztepe 
Demirspor, Ateş - Altay. 9 Teşrini.c;ani 
Pazar: Karşıyaka - Altınordu, Ateş 
Göztepe. 16 Teşrini Pazar: Altay - De
mirspor, Göztepe - Altınordu 23 Teş
rinisani Pazar: Dcmirspor - Ateş Göz
tepe • Karşıyaka. 30 Teşrinisani Paznr: 
Karşıyaka - Demirspor. Altay - Altın
ordu. 7 Kanunuewcl Pazar: At~ - Al
tınordu, Kanavaka - Altay. 

14 \'e 21 Kununuevvcl tarihleri tem
sili maçlara ayrılmıştır. 28 Kanunuev
velde de lik maçlannın ikinci devresine 
yukarıdaki sıra dahilinde devam edile
cektir. 

-HABERLERi 
Tohumluk ihtiyacı temin edildi 

1310 Viliyetinıiz emrine 
ton huğda y verildi 

Ayrı bir parti olan ıoo ton buğday cinsinin ısla· 
hında knllanılacak 

Vilayet makamı, 1zm:T vilayeti halkı-ı dan tohumluğa elverişli evsafta olanlar 
nın bliyük bir ehemmiyet verdiği to- ayrılmak suretiyle temin edilecektir. 
humluk buğday ihtiyacını tamamen te- Dün vilayette vali B. Fuad Tuksalın 
min eylemiş bulunmaktadır. Dünkü sa- riyaseti altında ziraat müdürü, Toprak 
yımızda kaydettiğimiz 90 - 100 ton buğ- rr.ahsulleri ofisi müdürü, tanın satış 
day ıslah ve üretme çiftliklerinden te- kooperatifleri müdürü ve diğer zevat 
min edilmiştit". Mentona cinsinden olan içtima etmişler, ilk tertipte verilen 1310 
bunlar lz mirvilayetinin buğdaylarını ton buğdayın kazalar idaresinde taksim 
ıslah yolunda büyük bir itina ile sarfe- işi tamamlanmıştır. Vilayet makamı, 
di1ecektir. muhite ve iklim şartlanna intibak ede-

Tohumluk mevzuu, yukarıda işaret cek tohumluk işi üzerinde bilhassa te
eylediğiıniz 90 tonluk parti ile alAkalı vakkuf eylemektedir. Bu bakımdan mü· 
değildir. tebaki buğday ihtiyacının getirilmcs1 
Yapılan tetkikler neticesinde lzmir ıçin alakalı vekaletler nezdinde teşeb-

vilayet halkının tohumluk ihtiyacı bilsata devam edilmektedir. 
3650 ton olduğu anlaşılmıştır. Villi- Kazalarda ve köylerde çiftçi adedi 
yet bu ihtiyacm temini için ziraat üzerine hazırlanan ihtiyaç cetvelleri 
ve ticaret vekaletleri nezdinde icap tekrar tetkik edilmektedir. Bugünlerde 
<oden teşebbüsleri yapmış ve müsbct ne- tevzlata başlanması mukarrerdir. Geçen 
tice almıştır. Dün ziraat vek~letinden senelerde olduğu gibi tevziat işinde ge
vilAyete gelen bir tebliğde vilıyetimiz cikme mevzuu bahis olmıyacaldlr. 
emrine 1310 ton tohumluk buğday veril-
diği bildirilmiş, keyfiyet ayrıca Toprak * 
mahsulleri ofisi lzınir şubesine de işar Vali B. Fuad Tuksal bu sabah Kuşa-
edilmiştir. Bu buğdaylar ofisin Denizli dasına gidecek ve bu akşam §clırimize 
ve Çivrilde yaptığı buğday mübayaatm- avdet edecektir. 
~~.ııı:ac=ccoac~COQaaaaaaaaoccaaaac~ 

Ege tütünlerini ı•lah · içın çalışmalar 

Tütün piyasasının açıl
ması biraz geçikecek 

., .. 
İnhisarlar idaresi amelesine prasız sıcak ye· 

mek vermek faaliyetini tevsi ediyor .. 
Bucnda faaliyet göstermekte olan cak yemek verilecektir. 

~Ege tütünleri ıslah istasyonu> çnlışmn- YENt DEPO 
Jarında çok faydalı olmaktadır. İstasyo- tnhisar1ar idaresi, tütUn :fabrikasının 
nun Gavur köyde bir de şubesi vardır. yanında dört katlı muazzam bir tiltü" 

Dış politi
kamız 
Etrafında 
Asılsız şa yialarıo 

Kat'iyetle tekzibi 
-0---

Vaziyetlmizf daha bll' 
defa teuazzuh ettirınll 
balamnalıtad,,. .. 

• BAŞTARAFJ 1 İNCİ SABİFED! • 

makta ısrar gösterenler vardır. 
Bunlar, mükerreren ve muhtclif ta'!' 

larda Almanyanın g(ıya Türlriyeye 1il 
takım talepler serdettiği, tazyikler ~ 
tığı. Bulgaristandn talışidatta bulundaJll 
ve bize karşı bir taarruz hareketine ,_.. 
mek üzere olduğu zehabını uyandu'll" 
ğa caJı ~lardır. 

Tiirkiye - Almanya arasında a~ 
dostluğu tan;in eden bir anlasma nte11etl 
olduğu halde, bir maksadı mahsw:~ 
edilen bu haberlere Türki\'e hü 
ve cflcln umumiycsi hiç blr zaman ,. 
kiiçiik ehemmiyet atfetmiş değildir ... 
dost memleket arnsındaki itimatlı ~ 
vayı beyhude yere ihlale çnlısan bu~ 
vnyetlerin en kat'i surette tekzie!.J 
eliğini daha bir defa büyük m 
yetle göm1ekte)iz. 
Aklı selim sahibi olafllar 'hnirler lıL 

hareket serhestisini ve is1iklalini iıci' 
lendiren meseleler füerinde fevka.:: 
h89SaS olan Tiirkiye ciimhuriyet h 
meti. hiç bir suretle ve hiç bir wst1e 1/1 
tazyik edilemez. Ankarada Wr ~ 
ten hahsetmek Anbnyı ta~ 

Meseli Boğazlar etrahn4a 911hS .

haherier ortaya (lkanhn-.tır. Bal~ 
tanm ftalyadan ~ya satm aWığı 
destroyerin Butgar sanca~ altma s-' 
ğaz1anlan ~eçmesini temin için A ...... 
hiikiim~tinin Ankarftda bir ~
btılunduğu 5'iylenm~r. Hatta in~ 
oorlamentosunda bu "8ria münaseo
le R. Edene bir sual tevdh edil111~"' 
lngiliz lıaricivc nazın. bu fıahftier :; 
rınsebctiyle Türk hükümetinin ~ 
dikkati tt1hedildiğjni ve Tiirkiyenİll 1111 
mahiyette hic bir talen vaki nhnadt .... 
Britonya bükümetmc bildirdiğini ~~ 
ıni tir. Görülüvor ki en asılııız habef""'"' 
nfrafında yersiz dedikodular )'2'ntlm.,..,. 
Bükümetimi?.in n~ttiii tehli~ ~ 
m \'llZİyct daha bir defa tevautill ~ 
bulunmalctadır. 

ŞEVKET BtLGIJI 

CEZAEVi 
'l'AMİR EDJl..h'OR 

Şimdiki halde tütün tohumlarının ıs- deposu inşa ettirmiştir. Bir milyon lira
lahı işi ilk plil.nda ele alınmıştır. Eski- )'a mal olan bu depo Kanunuevvel ayı 
den revaç gören kokulu Türk tütlinU sonunda ikmal edilerek teslim muame
tohumlarının ıslahı ameliyesi ilerlemiş- lesi yapılacaktır. Türkiyenin en bliylik 
tir. istasyon, Y tljtlrdiği nefis tütün to- deposu olan bu müessesenin ilk katında, A8 / .a 
humlarım köylüye tevzi eylemektedir. 'şçilerin gündilzün çalışırken çocuklan- ırıe ruz paraııitçu
Memlekei tütilncülüqünün yükselmesi 

lzmir ceu evinin ~200 lira sarfile ta. 
mi redilmesi takarrUr etmi§ ve bunun 
için bir eksiltme açılmıştır. 

"çin her türlil tedbirler aluımış bulun- nı birakacaklan bir çocuk bakım evi, /ere ltar .. 
maktadır. hususi bir revir de bulunmaktadır. y• 
lŞÇtLERE YEMEK TOTON P!YASASI - BAŞTARAFJ 1 lNct sA.Jdnı>I,; 
İnhisarlar idaresi. tütün fabrikası Bu sene tütün piyuasınııı açtlnıası BilbftMa itfa:ye. yarduna it&ıiye.,,, 

DR. BEHÇE'l' UZ 
BVGtlN GELiYOR 
İstanbulda bulunan belediye reisi Dr. 

Behçet Uz bu akFtlD deniz yoliyle ıeJıri· 
mize gelecektir. 

ameJesine parasız sıcak yemek vermek: bir az gecikecektir. Bir habere göre pi- ,dıma polis ıeı,kilatı. haber wrme ~ 
üzere faaliyet.ini tevsi etmiştir. Atsan- yasa ancak kurban bayramından sonra, lerl. mhhiye ekipleri fuliy~ ....
calctalci f.abribcla yeni bir mutbak ya- yani llkkinun ayında açılacaktır. Re- surette muvaffak Olmu,lardır. _ _. 
pılmaktadır. Yakında 4SO amel~e s1- knlte ancak '25 milyon kilodur. B. Hüsamettinin &tünde • ~ 

ç:;;·,··::;:::·;;:·-~;:;,·z~-;;:;:-:. ~~ı:-ı~~ 
B. Atıl inan pell:vor .. 
Bir müddet evvel An':tanya Jtitm1' 

bulunan lzmir ihracat birlikleri umumi 

d k d köylünün ve ihalkınuzın uy yangosu ün çe il i lor takıp edıliyor böyle 1.n1ardakj faaliyetini leberill "'-
tirmesi bakımmdan çok kıymetli - -.. 
bir fikir edinilmesine sa:k olmu..,...·_., katibi B. Atıf İrutn bu a~m İstanbul- Bib1ik be~eleri kaza

dan tehrimize avdet edecektir. ............... 
1 am ananevi bir dost. 

tuk havası içinde cer. 
yan eden müza
kerelerden sonra __ ..,...,,,_,,._ 

• BAŞTA.B..U'l ı 1.1\l:I SAHİFEDE -
lki memleket arasında ticari madde

lı:rin tanı.imiıJe dair uzun vadeli bir an
!aşma olan bu ve.sikalar mucibince Tür
kiye ve Almanya arasında iktisadi mil
nasebetler 31 Mart ve 1943 tarihine ka
dar tanı.im edılmiştir. Bu müddet için 
her iki taraftan yapılacak takriben yüz 
milyon liralık ihracat tesbit edılmiştir. 

Çocuk esirgeme lwru.aıw 4m.i..t ıner
kezinın eşya pıyangosu düa saat 15 t'e 
kurumun Bac;mahanedeki merkezinde 
üçilncü noter ve vılayet mürakibi huzu
rıyJe çekilmiştir. 

982 numaralı bilete radyo, 3240 nu· 
maraya bisıklet, l8ti8 numaraya IotograI 
makinesi, 81 numaraya hasır koltuk ta
kımı, 3323 numaraya da çay takımı isa
bet etmıştir. ----
KÖY EHS'J'JJ'ÜSiJHE 
30 ÇOCUK ALI.NACAK 
Maarif mildürü B. Rnşit Tarakçı Göl

cüğe giderek köy enstitüsü talebelerinin 
tetkiklerini gözden geçirmiştir. 

Bu sene köy enstitüsüne yeniden otu~ 
köy çocuğu kabul edilecektir. Uk tedr'.
uıt ınüfetti~leri bu çocuklan aeçmek 
ıçin köylere gitm~lerdir. ----
rJCAREr ODASI 
Meclisi toplandı.. 
Ticaret odası idare meclisi diln öğle

den sonra bir içtima akdetmiştir. 

Pirinç ve elbise işi 
tetkik olunuyor .. 

Bir kaç bakkalln piyasada yüksek fi
atle birinç 5attıklan teJbit edilmiştir. 
Fiat mürakabe bürosu bu ~i tetkik et
mektedir. 

Büro aynı zamanda hazır elbise satış
annı da tetkike başlamıştır. 

H1LEL1 KAHVELER 
Piyasada bazı tahnuslerln hileli kah

ve snttıkları haber verilmiştir. Alakadar 
makamlar bu i§i ehemmiyetle tahkik eı.
nekteclir. 

BtR FIRINCI ADLtYEYE 
VERlLDt 
11tiçeşmelik caddesinde fırıncı Sliley

mnn 20 çuval unu Çailülltı tuzlasma ka
çırdığı, ayrıca 16 kılo unu da börexçi 
Hasana sattığı iddiasiyle tutulmuş, ad
lıyeye vcrilm~tir. 

-------
Nüfus idaresinde 
mualılıip IJulunnuyacaJı 

Nüfus idaresinde muakkipler.in iş takip 
etmeleri sureti katiyede men edilmişti!·. 
Herkes kendi işini bizzat takip edecek
tir. 

Bu had dahilinde Almanya tarafın
uan Tiırkiyeye bu memleketi bilhassa 
u.lakadar eden san<ıyi mnmulıt ve betah-
615 - harp sanayii mıunuüıtı dahil - de
mir işleyen sanayi mamulatı verılecek
tir. Türkiye de, A!manyaya ihrac.ıtının 
dalına kısmı mühimmıni te~kil eden me
vadı iptidaiye, zahireler, pamuk. tütün, 
zeytin yağı ve madenler verecektir. Ay
nı ı.amanda yapılan anlalima ile tica-
ri mübadelekrden mütevellit tedıyat ile 
r..ığe.r her türlü işlC'rden mıi1eveJlıt tedi
yat geruş bir esas dahilinde taıwm edil
miştir. 

JOCY~~..r.r.r..r.r~~..r..c:~.r..r~cı=cıı::ıco~§ 

YA R ı N YENi SiNEMA MEVSIMJNIH ~ 

Müzakereler, Türkiye ile Almanya 
"rasındaki anane\'İ dostluk münasebet
lerini tavsü eden tam bir dostluk hava-
sı içinde cereyan etmiştir. lki memleket 
aralarındaki iktisacll mübadelelerin esa- • 
sını uzun zaman için tes~it etmek su
retiyle iktisadi sahada Türkiye ve Al
manya arasında daima mevcut bulun
muş olan sıkı mfu.asebetı ~n geniş mik· 
yasta naz.an itibara almağa gayret et
m~lerdir. 

AUIAN HEYETi BU AKŞAM 
HAREKET EDiYOR 
Ankara, 9 (Yeni Asır) - Türk - Al

man iktisadi anlasmalannın imza mera
simi pek samimi olmuştur. İmzadan , 
sonra mürahhaslar biribirleriııi tebrik 
etmişlerdir. 

Alman heyeti yarın akşam (bu ak
qam) İstanbul yolıı ile Bedine ibareket 
~tir. 

Elh 2 et s 
aMra Türkce Harika ~ . ., 

FiLMiNi COSTERECEKTIR ,,~ 
:1 ~ 

GULMEYEN K~._DIN.: 
SiNEMASJ 

REJi ERN5 T LUBıTSH 1 

\ 

GRET GARBO 
' OYNAYAN A ' ' 

Al"RICA: MATBUAT U. M. ME.lf LEKET JUBNALL ~ 

~ 

HER GÜ.N : iLK MATlNE UCUZ FIAT-

• SEANSLAR : 1 - 3 - 5 - 7 - 9 DA- • • Oumartesi - Pazar 11 de B A Ş L AL t 
! 

Bununla ıberaber görülen baa ~ 
sanlara da •ret edilma, w bunl_.. #1 
yakın günlerde ikmali için tertiblıi .,, 
auştır. 

Alman sel ıri B. Papd' 
lzmire geliyor 

• RASTARAl'il ' tsct 'H aın:ı.ı. ... 
Alman büyük elcisine rclikast ve ,; 
kıza refakat edecektir. Elçi Bucada kıW' 
man başkonsolosu Her Ho!Jtaynm 
kilne misafir olacaktır. ,.-

Fon Papan Kültürparlrtald .Af tr 
devlet pavyonunu gördilkten ııonrı ~ 
mirdeki tarihi kıymeti haiz eski esd 
müzeyi ziyaret edecek, Efes ve B _.., 
maya da giderek ~yarctlerde bCJlu
caktır. öf" 

Alman elçbinin tehrimiule Uç, 
gün kalacağı zannediliyor, 

--------------------~.......,,,,,, 
KISACA 
•••••••• 

iZMiRDE IMBAI' 
ECZACI KEMAL K. Aır:f" 

tzmirde yazın dört gözle bektt-~1:: 
imbat rüzgarını bilmeyen, 1zmiri b1!.,.
yor demektir. tstanbullular döıi .,;t 411 rı şöyle sararlar: Lodos, poyraz, gnıı 
ğusu, keşişleme. ~ 

Lodos Marmarayı altüst eder. Po!_:;_, 
Karadenizi, boğaz.ı coşturur. Gün~ 
ile keşişleme mutat dışında rüuir j'1 
Mevsimlerinde şehri altüst ederler. 
şişlemeye karaye1 de derler. ~ 

1zmirde dört riizgar vardır. f tJI 
poyraz, yıldız, lod<ts. Bundan baııc. ~ 
r.ı ufak tefek rüzg!rlar da vardır ~ 
lar da mevsimlennde ufak teff'k d~ 
ketleriyle kah çam devirir klh • 
yıkar, hazan da limanı altüst ed~ 

Bunlardan imbat kelimesi bak~ 
etimolojik, bir araştırmada ne ile , 
laşsam beyenirsiniz. Meğer imba~ ~ 
llatıdan muhaffef imiş tabii maY~ 
mide nuvar.dan çıkışı gibi. ~ 

Nim batı yazın lz:nirl velpaı:e ~ 
kışın da mülAyin1 hava iJe okfl' ~ 
batının yumuşak meltemlerioe 
selAmlar, aevgiler-. 



'2 ..... 5 a. 

Amerikada kararlar Amerikan yardımı 
• 8.\ŞTARAFI 1 İNCi SAHiFEDE • - 8AŞTARAFI 1 İNCi SAUİFJo'DF. • 
!:ı ltnoks m!JU emniyet kongresinde temin edecek dereceye varmamıştır. Ka-

' arı sövlemiştir : bul edilen bu rnGhim kredi en ~cç Marta 
tırı - Müdafaa işleri arasında kazala- kadar verilmiş bulunacaktır. Bu kredi
~ ~kuuna mani olacc.k gayretlerin forle hazır1anacak harp malzemesi Ha
~=:rurnası lhımdır. Mütehassıs bir iş. z.irnndan evvel yapılacaktı.r. 
i;"11 kavbolması veya yaralanması Hit- Ziraat nazın Vikart !n~liz halkımn 
lh~L\': ,Mussolininin galebesine mani nl- gelecek altı aylık yiyeceğini temin için 
-..aıt ıç· - tl bir miJyar dolar tnhsis edecektir 
t'tbu· .n yaptıgımız gayre ere zarar V3- Harbiye nazırı Stimsona göre diinya 
~ti ~r. Otomobil kullananlar, otomobil- buhranı her zamankinden daha şiddct
"-ı:ı lllaku) bir surette idare etmeli, lidir. 

~k~~~~n~ya~e~eçekinmye .düş~~= Ordu bilyük erkaru harbiye relc;i Mar-
ditıer " n n şala r,öre ödünç vı>mıe ve kiralama ka-

tiCARET VAPURLARI HER r.ununun tam tatb}~inde ~iç ~ir gecikme 
'l'.\1tAFA GİDEBİLECEK Mt? olmam~lıdır. ı.~~ı!~zler şı~dıye kadar 

L \'~..,t 
9 

(A A) .,... bu gecıkmeler yın.unden hır çok zahmet 
111111'! ,.., on, · -: .ı ;caret \•a~ut'- çekmişlerdir. 
tı ~ silMılanmasm~ aıt ~anun _la;rıh~- Birleşik Amerika ordusunun takviyc
'ııırafJ eiln kongreye gonderılecektır. Bı- si icin alınan tedbirlt-rde biç bir tndil~t 
l!Jtııı~k kanununda ticaret vapurlan~:n 1 mutasavver değildir. 
~ h ndınlmaSJ~ t~min edecek ~~ıl?- Memurlar, haJen tasavvur edilme
'-tit:ılması l~n. bır ~anun pro]esı~~n mekJe beraber Rusyanın da ödüne;: ver
~ entoya venlmcs:nde J?(?Çen gu.'1 me ve kir2Ja.na kanunundan istifadesi
'-tı sara~da toplanan konferans a7~- ne mnni olman•n tehlikeli bir şey ola
~ rnutal>ık klmıslardı. Mevzubahıs cajh fikrindedirler. 
~ ın:.!Ayihasının hafta sonundan evveJ $IMDtYE KADAR YAPILAN 
~ IQ>nuJması tekarrUr etmis1ir. Bit~- YARDIM 
~~ kanununun tadiJ edilerek ticaret Harbin başındRn beri Amerikadan 
"" b-lannın silahlanması ve her tarafa !ngiltercye ve Mısıra dCirt buçuk milyar 
>ilk ılıııesi için şimdiye kadar en bil- dolarlık ihracat yapılmıştır. Rusyaya 
~ .. Yret sarf etmiş olnn Hookins'in yarclım bahsinde deniliyor ki: 
ta~ıa &anıy konferansında verilen b- « - Rus hilkümet ve milletinin Mih
~rdan inkisara ujtradığı sövlenmek- verin !iituh::ıtıua karşı gösterdikleri 
-,;;;· ~mafih su cihet tebarUz ettiri- kahramanca mukavemetin devamına 
~ı., mUmessiJler meclisi ticaret ~- ~gel ol~cak her hareket cesaret kırıcı 
>~ nın silehlanm~nı bilvUk eksen- hır şeydır.> 
~ e kabul etttfü! takdirc1e f\yanın alı- . öbünç ve ki~alama k?uununu~ı t:ıtbi
tıı-. karan genisleterek vanurlann sey- kine ml'11lur rdılenler dıyor1nr kı: 
~ hakkmrlaki tahdidatı da il::a et- « - Bu krediler sayesinde zafer için 
""": tnuhtemeldir. zaruri ohın lletleri yapmağa muvaffak 

.., 1ttY7.VF.L,..... YARD .... I olmaktayız.> 
~ ' ,.a:c. m TtCARET GEMtSt tHTtYACI 
~·~:::1·9 (A.A) _ Amerika iı,çi Amiral Lens ş_~n~an söylemiştir: 
.... ~onu reisi Grtn radvo ile söv le- c - Almanya odunc;:_ verme ~e kıra ı.:-
.~ bir nutukt R ft' ,.,.8·ısine ma kanununun en verımll şckılde tatbt-
ııı..:.... a uzve ın m,,_ . k" , .. {' · kt' B k 
;~~ rn -.J·ı esini ._. • Am .k.. ının on ıne geçemı}·ece ır. u anun 

• oeuı m ı:.ıemıs ve erı ~ .b. ı ·1ı ·· d ·ı k 1 ,...._ d h'l b 1 bU.n mucı ınc-e ngı ereye gon erı ece ma • 
..._;~syonuna a ı u unan rnn l i . A .k ht l'f d . 1 d 
:""11Qİ1ra1 h isfhsalab d b-_ ar çın merı anın mu e ı enıı er e 
)Git ~ ~n arp. ı n 8 en u 820 tiMıret j!emisi k:ıllanmaqa ihth•at'ı 
' nmi tem~n _edecek surette çalış- olacaktır. 1942 - 1943 seneleri içinde 

davet etmıştir. Amerika 15 milyon tonilatoluk yeni ti

Sov vetl ere göre 
caret gemisi yapHcak vaziyettedir.» 

Maliye komisyonunda azAnın yaptık
ları beyanat Birlesik Amerikanın \IZRk 
doğuda vaziyeti daima tehlikeli gördli
günil göstermektedir. 

------

YENJ AS'IR 
zwı:ı w __ a:_ -

··•••••••• .... ,,, .. __ ,,,................ tZMtR BELEDlYESlNDEN 
: ANJCARA ~AQVOSU : 1 ' 
: H ı ı G O N K Üİ• K o G R A 1\1 S l - Kadifekale gazinosunun tadili 
="•••11•••• ----- ......... ve bir tarnsa daha ilüvesi fen işleri mil

7.30 Program ve memleket saa hıyarı 
7 33 müzik (Pl.) 7.45 Ajans haberleri 
P.00 milzik (Pl.) 8.30/45 evin saati 
j2.30 program ve mc>mleket saat ayarı 
12.33 miizik türküler 12.45 Ajans haber
leri 13.00 rr.üzik karışık şarkılar 
13.30/14 00 müzik (PJ.) 18 00 pnıgram 
ve memleket saat l'yan 18 03 müzik fa
sıl sazı 18.40 müzik radyo sving kuarte
t! l!J.00 konuşma (iktisat saati) 19 ıs 
müzik radyo cving kuarteti 19 30 mem
leket saat ayan ve Ajans haberleri 19.45 
müzik klasik türk mü:iği programı 
20.15 radyo gazetesi 20 45 mil?.ik süz.inak 
makamından şarkılar 21.0'0 ziraat tak
vimi 21.10 temsil 22 00 müzik radyo sa
lon orkestrası 2~.30 memleket saat aya
rı, Ajans haberleri borsı:ılar fiatleri 
:ı2.45 mUzik radyo salon orkf'strası 
22.55/23.00 yarınki progrnm ve kapanış. 

-----
1! 1 - ar fdaresin!rı 
Vziim mii'bayaatı 
f nhisıırlar idareı:i bu mevsimde piya

sadan iki milyon kilo yaş fü:iim satın al
mıştır. Kııl'U üzüm mübnyantı da devam 
etmektedir. 

KARACASU KAZASI AT.lACA 
ÇlliTLtC:t 1HT1YAR HEYETİNDEN: 

Köyümüzde mevcut 1500 metr~ 1.5 inç 
kalınlığında mfütamel demir bom mü
zayede suretiyle &-tılığa çıkanlmıştır. 
Muhammen bedeli beher metresi ıki li
radır. 

Talipler!n ihale günU olan 21/tlkteş
rin/941 Salı giinü heyetimi2e yüzde 7,5 
pey nkçalariyle .ııiiracaat etmeleri iltm 
olunur. 4226 (2206) 

1ZM1R ASr..tYE 2 NCl CEZA HA
KtMLtCtNDEN: 

Beher metrosu 32 kuruştan satılması 
lfızım gelen yerli kabot bezinin m~tresi
r.J 45 şer kuruştan iki metre satmak su
retiyle milli koruma kanununa muha]ü 
hareketten suçlu İzmir Kuzuo~lu çarşı
sında Ş:ıkir oğlu Sakir Sözügüriln 25 li
ra ağır para cezasiyle mahkumiyetine ve 
7 gün miiddetle dükkanının kapatılma
sına 1318/941 gününde karar verılerek 
işbu kararında katiyet ke.sbetmiş oldu-
ğu nan olunur. 4234 (2203) 

diidüğiindeki keşif ve şartnamesi veç
hilc yf"niden açık eksHtmeye konulmuş
tur. Keşif bedeli lri30 lira 12 kuruş 
muvakkat teminatı 122 lirn 30 kurustur. 
Taliplerin teminatı iş bankasına yatıra
rak makbuzlariyle ihale tarihi olan 
~7/l0/941 Pazartesi günü saat 16 da en
cümene milracaatlan. 

2 - Alsancak 144f) ve 1462 sayılı so
kaklar arasındaki 1443 sayılı sokakta 
921.60 metre murdbbaında döşemenin 
yeni kPc;me taslarlt esnslı tamiri fen iş
leri mlidürlüğündcki keşif ve şartname
s'. veçhile açık eksiltmeye konulmıJstur. 
Keşif bedeli 2869 lira 92 kuruş muvak
kat teminatı 21!') lira 25 kuruştur. 

Taliplerin temir.ah iş bankasına ya
tırarak makbuz1ariyle ihale tarihi olan 
27110/941 Pazartesi gilnU saat 16 da en
cilmene müracaattan. 

10, 15. 20. 25 4227 (2205) 

* - İmar sahac:ı 1361, 1362, 13!l6, 
1368. 1369. ve 1372 sayıJı sokak!arr<t
ki molozların kaHırılması ve bu sokak
lardan 1361 ve ı::l72 sayılı sokaklara kes
me kordon ÇPkilmP.si İşi ya2ı işleri mü
ciirlü7ründeki kec;if ve şartnamesi vec
hile 20/10/941. Pa7a.·tesi S?iinü sant 16 
ya uzatılmıştır. Keşif bedeli 7;;44 lira 
85 kuruş muvakkat teminatı 56!> Jira 85 
kuruştur. Talipler:n teminatı iş banka
sına yatırarak makbu:..Jariyle tayin edi
len gün ve saatte enc-Umene müra~t-
ları. 4228 (2204) 

* - Bı:-lediyemlze mt"nı;up Kültürpark, 
t?mir Entern:ı.wonal Fuan ve turizim 
idar<'.si irin a~ağıda yazılı evc;afı haiz bir 
mildilr ile Mr yazı işleri şefi ve müter
cim sılınacaktır. 

MO lira aylık ficretlt ve ihtisas mevkii 
olan. 

l - MüdUt'lilk için. 
A - Yüksek tah.c;il yörmiic:: olmak Gil

zel sanatlar mim&ri subesi~den m"zun 
olan veya daha e\'Vel turi7im ve Fuar 
islerinde ihtıc:as sahibi olduklarını ispat 
ec1rn1er tercih olunur. 

B - İnl!lliz, Alman ve Franc:ız dille
rinden birine vakıf bu1unml'lk iki veya 
her üçilnil bird~ bilen tercih olunur. 

~ l.\ŞTARAFI 1 tr.:cı SAHIFJmE -
t.J\heler Vuwna, Briansk ve Melitopo1 
tııt '11_letlerinde bilhassa şiıldetli olmuş
~ Şıddetli muharebelerd~n sonra kı-

8 tırrıız Oreli tahliye etmişlerdir. 
. tman ara eöre § DR. FUAT Ol!ER bulunmak. 

ao:ı~.J!rJJ"J ....... ~J:r~~I c - Askerlik Em hizmetini ifa etmiş 

- 0 ASTARA'i'I ı "NC'İ "'. ı\J1t1~F.f\L, • l A l h t · b ı· "t l D - Simdiye kadar calıstı~ müesse-~ ~~.teŞrinde on dokuz dlişman tayya
~ t.ışürülmüştür. 12 tayyare kavbet
'-ı · ı tlkteşrinde Moskova yakınlımnda 

17 
iman tayyaresi dü.şiirülmüştUr. 

il GENERAL TAYİN ED1LDt 
~Oskova, 9 (A.A) - ö~renildi~ne 
lt aM~yet halk komiserler konsev• 
tlt ~-.u komutı..nı General tayin etmiş-

~ANLAR vtAZMAYA 
"ltAMADILAR 

L....~kova. 9 (A.A) - Krasnoya 
~""'- ınetesln~ göre Almanların Vi
~~ te§ebbilsleri muvaffak 

.., ı· ı "' r " s ter ns anesı e\• ıyc mu c JaSSL<;ı selerden bonservisi bulunmak. 
fız kıtalımna men!!up teııekküller düşma ikinci Reyler - ifa ·turak mali.ye R 
m ·akından takip etmektedir. şubesi kn.rşısmda No.5 ~ 2 - 170 lira aylık ilM'rtli yazı işleri 

Cephenin merkezinde derinliğine TELt:Jı'0!'-4 : 3453 R şefli~i ve mütercimlik için: 
delme hareketi diğer büyük bir çevirme (2067) S A - En az lise mezunu olmrık Yük-
meydan muharebesi hıızırlamı tır. Ar- ~~.r.,;ı::ıı::r_,o-,~~=~S sek mektrn mezunu tercih edilir. 
kalarından ehemmiyetli zırhlı kuvvet- B - Yabancı dillerden ln('i1izce, 
}erin taorruzuna uğrayan iiç Sovyet or- ~ ....._......._ ,...ç')<Ç'>"'-......-;.~"""'~}. Fransızca ve Almanca birine vakıf ol-
dusu Briyansk'ta imha cdUmelerini bek o kt c ~ rnak fazla dil bilen tercih olunur. 
liyorlar. Viazma'da c;cvrilmiş olan Sov- o or e•a· ı Yar"ın yet teşekkülleri de buna ilave edilirse 1 A C - Muhaberp ve do..c::va işlerine vu-
Mareşal Timoçenko Sovyet cephesinin l t kufu olmak ve herhan~ hir mevzu Üzı>-

Zl\t R Mt:Mt..~t'T H. AST.A. NESİ~ rinde diizl!'ün yaz' y117.ahi1mek eııer telif 
heyeti umumiyesinde tam verimle ~ar- UAHİLh'K MOTMIASSISI etm!~ olanlar tert'ih olunur. 
pıpbilecek ıol ordulanm da feda etmiş MUA'"'"''N .. 'HANa.' lk •--.. "" r. .... : inri lky- D - 1 ncl mad<!enın C ve D fıkrala-
buhmmaktadır. k k N 25 

Haftalardanberi bu orduların devam- ıo a o. rmda vazıh şartlar bu YUife için de ara-
TD..EFON 3951- ,, na('aktır. 

lı taarruzlan etrafında yapılnı11 olan ya- """'........_........_"""'-~...,,. ~ - _...,....,. ....... ~.. 3 T d ) 4t • ._ .. DA HARP lan propaganda bu auretle lcat'i olarak - aşra an yapı acak mOraea11tlar 

.. 
~AA yere vurulmuştur. lcin ntifus hlivivet C'ilzdanı, mektep şa-
,.,.. j • • harletnamesl, aske,.lik terht~ vesika su---.-CE • DDET..a 1 LenfngTadın batısında düşmanın tank Hirincı sınıf miilehusn OnktOI' tl 1 k.L. - · 9 , hula yaptığı yarma teşebhüslP.ri düşman D i AH K re f'TİV e tamussıhha oldııklılnna dair 

-. ~ 9 (A.A) -:-- Orta şark ord_ul<. ··: ,;j_n .. ~r zayiatla akim kalmıştır. em fi GntÇtoğlU hir hekim raooru ve 10X15 eh'ııdıncla 1 
'tnbru l'RMunın tebhii : . Alman han kuvvetleri ordunun ha- Cilt "e Tenasü1 hıtstftlıklan ve fotol'raf ve hal terrli>nP'"i P'RnderilP.Ct"k-
~~I) . ktatahAd!man!arkd~~~:,~~·, r,,::..<.t'c :..,~ büyük teşekkülJerle müzahe- t-;ı.t;KTRlK n.:UAVİlJ.o:KI tir. !ste>klilerin 201101941 Pazarte~I Jil-

ıt etme . ıc:ın ~ - •et i~in, a;.1·er topluluklımna, topçu mev Birinci Bc.yler Sokai?l No. 5$.. lunit nü oks.ımına kadar hır istida iJe beledi-
4'; t....• doğu çevre.sınde bir. ~- zi!J, ~·"". ,...._.inakale yollanna tam mu- tmınmra Sincmas. art:asnda sabatı· ye reisliğine milracaatJan ve ayrıca ad-
lııit ~ kullanmışlardır. Devnyelı:ıı· ,,..,...a:..?~tli taamızlar yapmııhr. tan a~a kadar hastalannı kabul reslerine bildirilecf'k miisc.baka imtiha-
~ ehemmiyet vermeden dUşman Dün i:ece' Alman sav~ tayyareleri «"der_ nı gilnUnde tzrnirde bulun'nalan Jiizu-
"'11t ne girmişler ve bir düşman Leningradda ehemmiyetli e.skcrt tesi9- ~ T•:ı.t.:t'ON : :t479 (469l mu ilAn olunur. 1, 10 4045 (2133) 
srıı tahrip etmişlerdir. Hudut böl~- lerc hücum etmişlerdir. .._~------ ••11m•a.••••'~ 
~. ~Vrlyelerimiz ehemmiyetli &l'Q-

~ bulunmuşlardır. t~nılr Vn.Jııffat' Müdürltilründen: 

ôGRE.T~EN ARANIYOR 
Sağır Dilsiz ve Körler müessesesi rniidürltt
ğünden: 

Müessesemizde (50) lira ücretli bir muallimlik acıktır. Muallim mektebi 
mezunlıırından isteklilerin müesseseden ~rtlan ö2renrnesl 

7 10 4195 (2189) 

IZHIR DEF'f'ERDARUGINDAN : 
Satıı No. 

917 

918 

919 

9.20 

921 

922 

923 

924 

925 

926 

927 

928 

929 

930 

931 

932 

933 

934 

icar 

( Umurbey mahallesi l 5 19 Savlet sokak 1415 ada, 
4 parseL 120.50 M 2. tajlı kirsdr bane 

Umurbey mahalJesi 15 1 7 Köprücü sokak 1449 ada. 
3 parsel, 40 M 2. 96 tajb hane 
Umurbey mahallesi 15 J 7 '.Köprücü soka.le 1449 ada 
l parse], 81,50 M 2. 92 tajlı arsa 
Mersinli Bornova caddesine stiden 1 5 64 üncü sokak 
J 463 ada 5 parsel numaralı 920 M2 .. 40 tajlı arsa, 
baraka, dam, tulumba 
Köprü mahallesi Türkoğlu Letafet sokak 816 ada, 
] parsel 191,50 M2. bila numaralı arsa 
İkinci Süleymanive mahallesi Mısırlı c.ıı.ddcsl l S4 
ada. 9 parsel, 142 M2. 133 tailı arsa 
Köprü mahalJesi utafet sokak 830 ada 1 J parsel 
342.25 M2. bila numaralı arsa 
Köprü mahallesi utafet sokak 816 ada 2 parsel 
333.25 M2. bilii numara]ı arsa 
Köprü mahallesi Letafet sokak 816 ada 3 parsel 
330 M2. bili numaralı arsa 
Köprü mahallesi Eminbey Letafet sokak 816 ada. 
.f parsel 269 M2. bila numaralı arsa 
Köprü mahallesi Türko~lu sokak 818 ada, 3 panıel 
1 72 M2. l 7/1 eski numarah arsa 
Köprü mahallesi Mısır]ı caddesi 825 ada, 4 parsel 
325 M2. bilii numaralı arsa 
Köprü mahallesi Mısırlı caddesi 825 ada, 6 panel, 
540 M2. bila numaralı arsa 
Köprü mahallesi Eminbey sokak. 823 ada, 2 paraeJ. 
150.75 M2. bili. numaralı arsa 
Köprü mahallesi Schit Nazmı sokak, f 730 ada, 8 
parsel, 233,50 M2. bila numaralı araa 
Köprü mahallesi Sehit Nazım sokak 1 7 30 ada, 7 
parsel, 278,50 M2. bila numaralı arsa 
Karşıyaka Bostanlı Osmanzade çıkmarı 178 f inci 
aokak 1331ada,12 parsel, 110 M2. 21 tajb hane 
Umurbey mahallesi t 5 2 7 inci ikinci Altun aokak 
1395 ada, 2 panel 80 M2. 4 tajlı be.ne 

Muhammen B. 
Ura Kr. 

500.00" 

200.00'1 

48.00, 

600.00'• 

100.009 

S7.00 

185.00 

t80.00 

180.00 

130.00 

120.00 

80.00 

135.00 

100.00 

1S.OO 

80.00 

350.00 

250.00 

9 Tepecik Bahçe aokaiında 18 taj numaralı dükkan 90.00 
Yukarıda yazılı emvalin pesin para ile mülkiyetleri ve bir r>arc;a 1t11Yrimeftoo 

kulün bir senelik icarı 4/ l 0/941 tarihinden itibaren 16 ızün müddetle müza
yedeye lconulmuotur, !he.leleri 20/10/941 tarihine müsadif pazartesi Riinü ... 
at 14 df!dir. 

Taliplerin muhammen bedelleri üzerinden % 7.5 depozito akçesi yatır .. 
rak yevmi mezkurde Milli Emlik müdürlüğünde mütesekkil sn~ komisyonuna 
müracaatları ilan olunur. 4145 ( 2200) 

Ödemiş ValııflGP Umum Memurluğundan : 
İhale günleri 

10/10/941 cuma günü 
sıı 1/941 çarpmba günü 
7 / 1 l /9 4 1 cuma &iinü 

10/lt/941 pazartıe.I 

12/I J/9•41 çarpmba s(iDO 

Köylerin ismi 

Adagide nahiyesi ve Bademye köyl 
Birgi nahiyesi ve köylcd 
Mursallı köyü 
Dolaylar köyü 
Çağlayan köyü 
Zeytinli köyü 
UzgU7.lar köyü 
Ozümlü köyll 
Orta köy 
Datbey köyü 
Yenice köyü 
Kunretli köyil 
Yuaufdere köyil 
Seki köyü 
Yeni köy 
Demircili köyü 
Karadoian köyl 

ödemi• Valı:ıflar ldaretine •it ft)'ttnliklerin 941 senesi mahaullh on srüa 
müddetle Ye 3 müsa•i tak.itle aahlmak üzere acık arttırmaya ltonulmuıtur. lh .. 
le _.{inleri yukanda lcöyledn adları hizasanda sröıtcrilrnistir. Mezkur aiinlerde 
saat 15 te ihaleye ba11an11eaktır. isteklilerin acık arttırmaya ıdrmeleri icin VÜ~· 
de 20 depozito paraeile birlikte ödemit Vabflu idareaine ırın-ra,.t111•1 HaQ 
olunur. '4196 ( 2 199) 

Borsa 
Senr-' % 7,5 Takdir edilen Varidatı 
l<iruı teminatı Kıymeti Gay Sa. lzmirin Altın Kolonyası Vakfı 
Urııı L K. Lira lira 

1'13 tlZÜM 
~ s

0
. SUleyrnanoviç 

ıs;ı 2Um Tarını 
38 50 
42 

44 50 
50 

330 

Cinsi 

'Eo2 50 3500 452 

Mahallesi 

Mazbut Ahmet bin Sait 
vakfından Al~ın Ruya 

13t 'V • İ. Talat 
168 S. Erkin 
136 Albayrak 
lır, M. j, 1:~ranto 
126 f · R. Uziimcü 
8o ncir T. A. Ş. 

43 M. Portakal 

26 Mehmet Kuşakçı 
~ M. Beşikçi o. 

17 P· S. Alazrald 
17 nan s:rketi 
~ 'i E. Bencuya 

1'5!1 ~uammer Uslu 
't:\~ ekun 
ls.19 F:oski yek(ln 
.. u llrnumt vekfuı 
~I,) 7 
~h 8 
~I,) 9 
~ 10 

11 
~ iNCiR 
4~7 A~baYnlk l~"i 1su.leymanoviç 
lo~ ııcır T. A. $. 
llı A. Paoavno 
?4 ltıt.aş 
84 ~ Y. Franko 
S7 ~- İ?.mir ?i!lu 
SJ ..,. Avni Öz~ilr 
Sc) t · i. Tanınto 
3ft M.zi ve Ali Fesçi 
31 p Fi. Nazlı 
l'4 enaı.ı 
l:\ ~ Be~ikcl 
lli ~a~ Elbirlik: 
l 2 F l< uşakçı 

l11fı9 Uıııi~e 
-!iaS \' ek<ın 
~~'iki Yekôn 

trıumt vı>ki'ln 

ı4 7.AHlRE 
10 ;'1\'al Nohut 

°"Susam 

42 75 
41 so 
42 
40 
40 50 
41 
42 
43 75 
40 
42 
46 50 
41 
42 

21 50 
14 
24 
l4 
15 
]4 75 
14 50 
13 
22 50 
Hl 25 
13 
lR 50 
]3 25 
16 50 
17 75 
25 

44 25 
47 50 
52 
51 
48 50 
43 
44 
44 
47 
42 
46 51) 
42 25 
42 

40 50 
42 
4:-t 50 
48 
52 

23 
17 50 
25 
16 
22 50 
14 75 
l4 50 
16 
22 50 
23 
14 50 
21 5n 
13 2!'· 
]il 50 
17 75 
2S 

11 50 12 
3850 

No. 

Halen avcılar kulubü 
ve altında dört dükkanı 
mÜ!!tr-mil 

Osman zade yokuşu 
p0zaryeri mahallesi 

89, 90, 91, 92. 93 ZEVK, SAKAT, BEDAYİ 

Yukanda mahalle sokak ve evsafı sairesi ynzılı gayri menkulün mülkiye
ti peşin para ile ve 3500 lira muhammen bedelle müzayedeye çıkarılmışıır. 

KEMAL K. AKTAŞ 

ihalesi 13/ I 0/941 pazartesi günü saat 1 O dadır. Alm.ığa İ9tekli olanların 
yüzde yedi buçuk teminatlariyle birlikte ihale saatında vakıflar idaresinde 
bulunmaları ve fazla tafsilat almak isteyenlerin her gün mesai saatlerinde 

1-Iilal Eczanesi 
müdiiriyet varidat memu)uğuna müracaatları ilan olunur. 

25 10 3944 (2094) 

İZHİR DEFTERJJAR LIGINDAN : 
Şubesi Adı ve soyadı Sanatı Ticaret ac1resl 

Basmahane Zekeriya Çekiç 'l'iitün TilkiJik 779 
kırta. 

Vel'J?inln 
matrahı 

120 

Ka.,.an~ 
v. 

L. K. 

51 80 

'\ 

Bulırnn 
v. 

L. K. 

10 36 

Milli 
Müda. 
L. K. 

12 95 

•w 

Miı:il 
zam 
LK. 

Yek<in 

L. K. 

75 il 

Basmnhane Faik Ö2doğrar Mııran~ıız Kf'mer C. 202 100 4 {}2 80 ı 00 5 st? 
Ra.smahıırıe Mııstafa Tunalar KahvP.·i Tilk:lik 739 150 4 Ol R0 l 00 5 81 
Basmahane Ahmet F.rlesler J<unflııra,•ı l<Pmer C. 101 150 15 n 3 14 3 ~3 3 42 26 2l 
Rac;mahane Ref'k F.rsoy Fotoi'!rah.;ı Men7'.il 3 60 14 >5 2 91 7 27 24 73 
Basmahane Kafiri CAlt?ın Savacı İnkı\Ap 6fll4 40 2 1\.1 !i3 66 3 S? 
Bac;mahı:ıne Selim Tiirksert Bnkkal 1411 So. !l4 50 fi r.o 6 O!l 3 04 10 ~{5 
Bnsmahı:ıne Muharrem J<nh\·•'c! Tenecik 210 flO 2 tı5 41 51 45 3 42 
Basmnhane Ha,.an Meriç Kac;ap Pııtuniye 746 150 51 lO 13 79 
Basmnhane Faik Özsenler Mamw Tilkilik 779 60 11 ~'l 2 33 2 91 16 87 

Yukanda isim ve ticarctpah adrec;leri yazılı mükellefle?' namına tarhoJunan verMler isimleri hizasında ~österilmistir

Verginin 
senesi 

1940 

1940 
]940 
l!l40 
l!l40 
l!l41 
1941 
1940 
1940 
1940 

Ven!inin 
Nevi 

Kazanç 

Kazanç 
Kauınç 

Ka7.anç 
Ka7.anç 
Kazanç 
Kazanç 
Kaumç 
Kazanç 
Kazanç 

Tarh No. 

157 

158 
47 
3l 

1117 
418 
45 

298 
125 
168 

İhbamam 
No. 

Cilt Varak 

49 41 1 inci ihbarname 

49 47 1 inci ihhamame 
49 37 l inci ihbarname 
58 23 l inci lhhamnme 
49 13 1 inci ihbarname 
57 :n l ine! ihharnanıe 
50 11 1 inci ihbarnRme 
50 31 1 inci ihbarname 
50 39 1 inei ihbarname 
58 18 1 inci ihbarname 

Bu milkellPnerin terki ticaret edip nalcn nrı"f'<le buhınduk'an te.::b=t edilet'l"diğindcn ilan tarihini takip eden gün,!en itibaren 30 fri\n içinde me7k<ı.r vergilere itiraz haklan olduğu 3692 sayılı ka-
numın 5 VP. 10 unru mmHetl"ri hlikiimlrrine tevfi1-an tPbt=ğ makamına kaim olmak üzere ilôn olunur. 4230 (2201) 

IZMIR DEF7'EBDARllCINDAN: 
Şubesi Adı ve soyadı Sanatı Ticaret adresi 

Basmahane Mehmet Yıldırım Kömilrcil Günes Kahra- 36 
man 

Ve~inin 
matrahı 

100 

Ka.,~mç Buhran 
v. v. 

L. K. L. K. 

19 40 3 88 

Millt 
Müda. 
L. K. 

4 85 

Misil 
zam 
L. K. 

Yekfüı 

L. K. 

28 13 

Verginin 
senesi 

941 

Ven?inin 
Nevl 

Kazanç 

Tarh No. 

-23 

İhbarname 
No. 

Cilt Varak 

1 6 2 inci ihbarname 

Basmahane Zekeriya Şckiç Tütü., Fettah 779 120 48 00 9 60 12 69 60 940 Kazanç 157 4 12 2 inci ihbamame 
Kırta~ive 

Yukarıda İ!-iim ve unvanlarivle tiraretaAh adre~leri vazıh miikellefler namına tarholtınan verg:]er lsimlerl hi7asında ıösterilmlştir .. 
Bu mükelleflPrin terki ticaret edın h&len nel'f'de bulundukl&rı teshlt edilNl\edi~inden ilan tarihini takip eden günden it:bareıı 15 gUn içinde mezkar vergilere itiraz haklan "1,Juğu 3692 sayıb 

kanuaun 5 ve 10 uncu auaddeleri hükilmlerine tevfikan teblii makanuna Jwm olmak üzere ilan olunur. 4231 (2202) 



ı waw :• 

~İY ASI VAZİYET 

Ruslar yeni Al
man taarruzunu 
kıracF kların

dan enı.İn 

Son ask~ri oazi yet 

Moskovanın kı-

sa bir zamanda 
diişeceği tah
min edilmiyor 

g ff4 5 

H. TLERIN EMRi YEVMi Si 

"Rusları imha ede· 
cek son darbeyi in· 
dirınek şartları ha· 
~ırJanı p tanıam landı,, 

HGelecek mü$kül gün· 

-
Avrupada kaynaıma 

A vusturvalılar 
ayaklanacak
ları saatı bek

liyorlar? 
Rusyaya yardım işL. lerde bütün memleket 

Ame:-ika harbe yaklaşı· Sovyet orduları toprağı nefsini sıkmış bir halde İtalya da işgali altında· 
yor .. Japon gazeteleri adım adım, karış karış slizmte beraberdir •• » ki yerlerde büyük müş· 

Şiddetli ne5riyata tnÜdaraa edecelde!l'- Bcrlin, 9 (A.A) _ Hitler Rus ccphPsi kiQlitla karşılaşıyor •• 
başladL. Radyo gazetesine göre dünkü tehlitl~ ordularına gönderdiği gündelik emirde Londra, 9 (A.A) - 1talyanlar da 

Radyo gazetesine göre geçen Çarşam- So\-yet cep11esinin umumi heyetine tev- Almanyayı ve bütün A vrupnyı tehdit ganimet hissesi olıırak aldığı memleket
ba günü başladığı B. HitJcr tarafından cih ed:Jmiş olı:ın büylik Alman taarruzu- eden büyük tehlikeyi önlemek için, hn- lerde, Almanlar gibi karşılaştıklan müş
habcr verilen Alıuan büyük taarruzu nun bütün cephe bo~·unca mühim inki- ziranda orduya mi.lracaat ettiğin! söyl~- küllerle uğrnşıyorlnr. Hırvatistan, Girit 
günün en önemli meselesi olmakta de- .şaflar kaydettiğini haber vermektedir. dikten sonra diyor ki : ve Yugoslavyamn Jta}yaya ilhak edilen 
vam etmektetir. Dün taarruzun 9 uncu Resmi tebliğlere ve diğer kaynnklar· •Bu düşman en büyük korkularımı~ı kısımlarında hoşnutsuzluk gittikçe art
gtiılü olduğu halde henliz inkiŞ<ıf hak- dan alınan haberlere göre askeri durum bile aşacak derecede fevkalade silfilllan- maktadır. Mussolini bu güçliikler önün-
kındn kat'i haberler verilmemektedir. şöyle hülflSll olunabilir· : mı~-tı. Eğer bu düşm;m on binlerce tan- de, devletin emniyetine karşı hu mem-

Rus tebliğleri, cephenin her yerinde Muharebenin ink!şnf tarzına göre Al- kını bizden evvel harekete J:(etirebilnıi~ lrketlcrde auikastler tertip edenlerin 
dövüşmenin devam C'ttiğini bildiriyor. manhırın birinci taarruz grubu Sır.o· olsaydı Alman milleti de. bütün med')- ölüm cezasına çarptınlacağını ilan et
Yalnız son tebliğ Viazmadan bahsedi- lenskten hareketle büyük inkişaflar niyet fıJcmi de mahvolacak, bütün Av- mişYUtir.GOSl.AVYADA tDAMLAR 
yor, fnknt fazla malO.mat vermiyor. Bu- k d ım· v· 00·1 · d b' ·'-J k 
nunla beraber MJskovadnn verilen ha- ay e ı.ş ve ıynzma gcsın e tr rupa YlKl aca tı.• Belgrad, 9 (A.A) - Çupurija,da 30 
berler, Ruslann bu bUyük Alman taar- k~ç So~c~ ordusunun kuşatılmasını te- !"l:tler Rusların şimdiye kadar uğr~- kisi ve Ja~odinada iki kiti kortuna di-
nızunu defetmeğe muvaffak olacakları- mm ctmıştir. ·- dıgı askP.r ve malzeme kayıplarım oır zilmiıttir. Bunlar komföıist çetelere men 
na inanmakta olduklarını bildirmekte- Çenber d~~ı~da harek~ . eden dı~cr kcrre dalın kaydederek dünyanın şimdi- ıup olmaktıtn suçludurlar. 
dir. Her halde Ruslar Almanya ile bir Alman motorlu k~vvetlerını~. Rusln~'!? ye kadar bir esini görmediği zaferi elde 1 Londrn, 9 (A.A) - Avusturya Ar
ölüm ve dirim muharebesine girişmiş ol- arkasına 70 - 80 kılometrc nuf~ ettı~ı eden Alman ru:kerlerine ve müttefik as- l'icloku Robert Londrada bir öğle ziya-
duklarını kabul etmektedirer. samlıyor. Alman başkumandanlıgı tara- kcrlere nıinnettarlıf,tını bildirrnkte ve' felinde şu beyanatta bulunmuştur : 
Mareşal Timoçenko verdiği günlii!: bir fından bu ordulara ver.lmiş olan emr:n giindelik emrini şöylece b:tirmektedir : « - Hnrbın kazanılmnSlnda Avus-

cmirle, orduya geri çekilmemesini. her ~oskovayı işıvıl etmek olduğuna artık •Askerlerle; üç buçuk ay icinde diiş- turyanın mühim bir rolü olacaktır. Bir 
erin bulunduğu yerde can vermesini bil- şunhe ~almn~mştır. . manı kış başlamadan evvel imha edecek lhtilfılin muvaffak olması için is<?al al-
o.irmiş, geri çekilmeye teşe'obüs eden her Harbın iptıdasından berı Moskovadan son darbeyi indirmek şartlan hazırlan- tındn ht•lunan hiitün millP-tler J!'ibi yii!it 
er veya subayın idam edileceğini de il5· 130 kilomet~ knd~r uzakta ku;':"l~~~la dı. Bir insanın yapabileceği bütün hazır- olmak kafi değildir. Silah lazımdır. 
ve etmiştir. olan kuvvetlı tahkimat hatt~ goz onune lıklar tamamlanmıştır. Her şey, düşm~· Avusturya :nill~tinin ıiluhı vardır. Avus 

1SVJÇREI.1LERE VE alınırsa. Mosk.~>Vanın kı:a bu:. zaman~a nı yere sermek icin tesbit edilen planlar h;rya1'1a.r hır gun bunu kullanmasını da 
tNGtLfZLERE GÖRE Almanların elıne gcçmıyecegı tahmin ınuc:bince muntazam yapılmıştır Bu bıJftr•ktır.> 
İngilizler Almanların ilerleyişlerini olunabilir. senen!n son kat'i muharebesinin b~şlan~ BELr.JKAULARA Btlt HiTAP 

kabul etmekle beraber, çok ağır zayiat İkinci Alman taarruz grubu da b'r gıc•rlır. Bu düsmana ve dolayıc:iyle bü- • ~o~dra, 9 .. <A.A) - Belçika bnş~e
verdiklerini miylüyorlar. tn~ilizlere göre yandan Orel istikametinde büyük ve Sü· tün bu harbin büyük mesulü olan fngı1- kı!1•1 P!erloth.dun akş~m radyoddadBe1.lçıka Sovyct Gent'Tall .. nru· 'n Moskovayı kur- ri inkisafiar elde etmiş Orel i..~al edi- te lt d k lk - d b mı etıne ıtao etmış ve yur aş ann-- ~ . .,.., '"eve a ın an a amıvacagı ar e ı::ı- d h . 1 1 ·· el k 1 tarmak nmitleri bakidir.. }erek buranın do~"sundaki Ur Rur or d" ·ı kt• ç·· kil b d.. k k an aın o an Arı Ş!'oz en acırmama a-

u ,.~ • " ., - ın ece ır. un u u.şmanı ırmn · b 1 h kk d bi li · Bir İsviçre gaz~tesinin haberine göre dusu kuşatılmıştır ı k d ı· ·ıt i ••t rik· . d i rını. un ar a _ın a r ste tanzim 
• ;ı ıta a mn eren n son mu te ını c edilerek adalet aaatını beklemelerini is-

de Almanlar Moskovaya 120 kilometre Bu suretle Alman ordusunun, Sovyet- ortadan kaltlırmıs oluyoruz. temi~tir. 
yaklaşmışlardır. lerin en gU:r.ide kuvvetlerden teşekkül Bu suretle Almanyayı VP. bütün Av- tNC:tLTERF.~ iLTt<'!ALAR 

AMERlKAN VE etmiş olan Timoçcnko ordusunu simal nıoaVl Hunlann v~ sonra da Mogo) kn- L:omlra. 9 (A.A) - ls~al altmclaki 
1NG1L1Z YARDIMI ve cenun kanat1a.~nda~ .~satbklan ve bile1erin:n istilası devrinden beri asJa tOpl'aklarda askerlik çağında olanhır-
Amerika ve lngiltere Rusyaya yardım ~O - 50 Sovyet tumenım ımha etmek ı?Örülmedik bir 1ehHkeden kurtaracağız./ dan tngiltercve kacanların her gün ade-

mesclesfne tekrar temas etmekte ve her lizere bulundukları nnlaS11maktadır. fşte bunun i<'indir ki Alman milleti ijnil· di artmaktadır. Alman makamlar. bu 
iki memleket gaztPleri de ellerinde bu- d h d f l k M k 1 h l 1 Bu ordulara a e e o ara os o- müzdeki haftalarda her zanıankinden ususta hak 1 o arak teH\ş etmektedirler. 
lunan harp levazımının bir kısmının he- d ·1 · l l N · k d ı ~ Al ·ı · 
men Rusyaya verilmesini tavsiye etmek- vanın zaph. ö evinin ven mış oması ~yade fik;en .bizimle he~aberd:r. Siz'-'-! azı uman an ı.ın manya ı e .~~.'i 

muhtcme1dır. rın ve miıttefık Ac;kerlerın yapmış ol- harpte olan memlekete kacanlarrn olu-
tedirler. Ruzvelt yeniden 6 milyal"lık Bu suretle Ruslar ve Moskova, iki clukları dahil şimdiden herkesi en derin me mahkum edileceklerini ilan et nekte-
iahsisat istemiştir. Ameri1':a istihsallltı- '"'UP halinde har('kct E:den Alman kuv- m'nncttarlı~a mecl>trr etmistir .. GeJecclt dir. Alınan tedbirlerin ağırlığ1 iş'?al :ıl-na dair hazırlanan bir raporda, Amerika .,. d k l k d k 
harp endllstrisinln henüz Mihveri yene- ı·ctle.-inin en ciddi tehditleri altına gir- mUc;küJ günlerde bütün memleket nef- tın a i mem e etler e i kaynaşmanın 

k ı.ı d d - · · f dil mic: demektir. . sini kısmıs bir halde si7Jnle beraberdi" derecesi hakkında bir fikir vermekte ee wr ereceye varma un ıtıra e - d 
mektedir. Bununla beraber, . Rusların Üçüncü Alman taarruz grubuna ~e- 1 Cünl<li Allnhm innveti me'TllE>kete yal- ir. . , 
ödünç verme kanunundan istifadesi de l!nce : Bunların Rostof ve Voroşilgrad ı mz zaferi deVil, sulhun en esaslı şartını Saraybosnade. Sı~ ç~telerı S~rayoc::s-
lstenilmektedir. istikametinde bazı hnfif Ruc: kuvvetleri- da getirecektir. • na yakınında hır daı:!t ısgal .e~mıslerdır. 

ni takip ettikleri sanılmaktadır. _ Bunların buradan atılmaları ıçın .bı.lm~n-
Rusyaya yardım, para ve eşya muka- Cephenin Dinveper ile Don arasındaki lar tarahndan yapılan gayretler akım 

~=ei:~~:::~~~ır~f1:l~~::;/:i:ı~~~ sahasında hareket etmekte olan Alman Rus haro m alze mesi kalmıştır .. Almanlar da bunu itiraf('~!-
kadar hi,. zikredilmemiştir. Fakat Rus- kuvvetleri Rostof ve Harkofu ciddi SU· Y?rla.r .. Bı~ Alman g~zete.<ıi b':1rad, bu-

y rett tehdit etnıekt~dirler. Almanlara p:ö- hakkında bir ihti/aF 
1
ttin ışçiJermla, komkunıst şeflend, avfu~at-yaya yardım meselesinin mühim bir R st f H k fun bugUnl d . ar ve papas nn umandasın 8 se tr.:>er 

aaflıası istihsal ise. daha miihim bir saf- re . o o ve .. nr o er e ış- edildiklerini ~ıazmıştır. 
hası da nakliyat meselesidir. gah bekl~ebıhr. Son günlerde Yugoslavyaya gelen üç 

Ruzveltin bu sırada meşgul olduğu en * /_ JmanJar J ta). Alman tilmenlnin, asayişin muhafazası 
i>nemli mesele de budur. i,.in gösterdikleri mevcutlarınd:m mü-

İT Sovyet merkez ordulan ba~kumanda- ., 
AMl<-:RtKADA B ARAFLIK him mikdarın·ı kaybettiği Almanlarca 
KANUNUNUN LAôVI nı Timoçenko, ordularına günlük bir yan 08ZJrJDJ0 itiraf edilmektedir. 
B. Ruzvelt bitaraflık kanunlan ve emirle. to.,rağın adım adım, karış karış 

trcaret gemilerini silfıhlandırma mesele- ve öJiinceve kadar müdafaa edilmesini tnhlsarlar-veklPnin 
8İ ib:e.rinde ban liderlerle görüşmekte emretmiştir. sözler~ ni be- ' 
Jdi. Bu görllşmeler .sona ermiş ve Ruz- Alman ordulan karşısında Sovyet btaıtbPlda yaptıp 
velt meclise bunların değiştirilmesi bak- kuvvetlerinin adım adım muhareb ve- M d• ı ! tetkikat-
kında mUhim bir mektup göndermiştir. rerek kat'! neticevi kAbul etmeleri Sov- nenme J er 

rd 1 1 b J ·~ lstanbul, 9 (Telefonla) - inhisarlar Bitarafiık ltanunlan kuvvetli bir ih- yet o ulan iç!n hata ı o a i ir. 
-vekili bugUn inhisarlar umum miidür-timale göre iki §ekllde değiştirilecektir. Zannımızca, Rusların ordularının im- --o-

1 - AmCTikan ticaret gemilerini si- hasına meydan vermeden .1razi Arıza ve . Fl RINACÇININ BEYANATI ~:~n::nı:~kl:::,!~~~Uf, müdilr-
!Ahlandırmak; lmkAnlanndan istifade etmeleri lavm-

2 - Ame.rika ticaret gemilerinin mem- dır. Bu suretle geriye toplu olarak ceki- AMERIKILILAR•N iŞiNE 
nu olan bölgelere ve bu arada lnctiliz li- lerek Almanlara ka~ mfülaf#la etmele-

- ----RUSYAYA 
manlarına girebilmelerine mUsaade ver- ri daha muvafık ~örünm~ktedir. YARAMIŞ! 
mele. - ---

DAç gönderiliyor 
Londra, 9 (A.A) - Amerika lı:ml

ht1ç reisinin beyanahna göre simdi ln
,.,Hterede bulunan 800 ton ilaç acele 
Ru"vayR vönderilecektir. Bunun arka
aınclıın 2SO bin dolar kıymetinde ikinci 
bir ililç partisi daha gönderilecektir. 

Kongrenin bu teklifleri kabul ed!p et-
miyeceği belli d~ildir. Bununla bera
ber, Ruzvelt çok usta bir politika adamı 
olduğu için kabul edilmiyecek bir tekli
fi meclise glindermez. 

Bu teklif kabul edilirse, Amerika har
be bir adım daha yaklaşmış olacıt'<hr. 
lnfiratçılar bunu bildikleri için bitaraf
lık kanunlannın dejtistirilmesine mani 
olmnk maksadiyle faaliyetlerini arttır
mışlardır. 

JAPONYA BEKL1YOR 
Japonya Amerikanın kararını bilyUk 

bir ilgi ile bekJemE>ktedir, japon ~azete
leri son günlerde Amerika ve tngiitere 
aleyhine şiddetli neşriyata başlamışlar
dır. Bunun sebebi Amerika ve tnırllte
renin Ruslara yarrlımlan, uzak şarktaki 
tedbirleri değil, Rusyada Alman taamı· 
zunun muvaffakıyetle inkişafıdır. Ja
ponlnr Rus - Alman harbinin ilk günün
den beri pusuya yatmış, beklemekte
dirler. japol1vanın hedefi klilfctsizce 
menfaat teminidir 

Uzak şarkta il~Hi olan Amerika. tn 
gilterc. Rusya, Fransa ve Hollan~11mn 
hepsi de japonyanm nazarında düsma11 
durumundadır. jap0nya bu devletl0 rin 
§arktaki ilgililerini tazyik etmek ister. 
fakat kend!si dövüşerek değil bu mem
leketlPri biribirlerme dövüştürmek su
retiyle, 

Fransa mağlup edilince, japonva Hin
diçiniyi işgal etmiştir Rusya mağlC.p 
olursa Sibiryayı da işgal ederektir. 

Alman radvosu d~nkü neşriyatın-l:
B. Molotrıfun Bt•rİ'ni zivarcti esnac:ınr!-. 
ileriye sürdii2-U teltlifle'.r hakkınca B 
Hitler hırafından ynoılan ;_f~aatı ve Rus 
yanın bunları yal ,, nlamasmı ele al;ır;ı ... 
B. HitJerin söz.iPTi do~u olduğunu iddi:ı 
etm(Cktedir. 

- - --

(Z!~f!'.:r.~ni'(t '"'e'Ek ••• 
IıClndrn 9 (A.A) - Resmi komite bu 

kıc: 8 1iviil\ Brifnnvn <;Pl'ıir!erinrJe umunıi 
yollar ha'tkında karrırtma tah lı-iatm· 
gevşetırıc:-~P knrar vermiştir. 

Haua hücumlarına 
dair Almarı tebliği -----
Bcrlin, 9 (A.A) - Alman başkuman· 

danlığmın hususi tebliği : 
· Son haftnl::ır zariıncla İnciliz kara su· 

Janna maynlcr dökiilmesinc muntaza
man devam edilmiştir. 

$imali Afrikndn stuka tayyarelerimiz. 
Tobruktn toPCU mevzilerine ve aktarma 
tes!slcrine bü\'Ük muvaffakıyetle taar
ruz etmişlerdir. 

Alman savas tavvareleri 8 birincite~ 
rin gecesi Marsa Mntruh ve Kuka civa· 
nnda İn~Jiz tayyare meydanlarını bom· 
balamıslardır. 

DUsman Alman topraklanna akın et· 
memistir. 
Düşman hava kuvvetlerine ka~ va· 

nılan ~avaqa, 1 im 7 birine: tesrin ara· 
smda 35 düsman tavvaresi tahrip edi!
mistir Almanlar an~k Uç tayyare kay
betmiş]erd:r. 

---- ---
Bir C.,..'ı n ş~hr. n ae so

kak harpleri o lu vor 
----

Çungking. 9 ( A.A ) - Çinliterin 
Yangçe Üzerinde mühim bir liman olan 
İşang'a girdikleri haberi henüz teyjt 
edilmemiştir. Fakat resmen bildirildi
~ine göre şehrin içinde sokak muharebe 
leri yapılmaktn ve Japonlar Yangc;e'nin 
cenup sahilinde lşan~ çevresine hakim 
stratejik bir tepede hala mukavemet et
mektedirler. 

--- --
BW'-4GAR!;ARIN 
M: r·L1"~e tii~a .et!eri 
Sofya. 9 (AA) - Btıl"'ari!"tanla Fin

larıdivn arac:ınd:ı iktıc:ndi miizakcrelere 
dün bMlanmı~ır. Bulpnr tütiinlrrinin 
ihrn<'ı i,.in CJi'riic;mcler vaoılrnnktnnır. 

Buııün de İwi-:-reden bir ikhS3t heye
tinin eelmec;: bcklPnivor Bir Rumen ık· 
tısat heyeti de Sofyadadır. 

Ber1in, 9 (A.A) - Yarı resmi bir kay
naktan bildiriliyor: İtalyan devlet na
zırı Farinaççi söylediği bir nutukta Rus
ların Avrupayı mahvetmek için topla
dıkları pek büyük mikdarda harp mal
zeme.ı::inden bahsederken bazı rakamlar 
vermiştir. Bu rakamlar Amerikada siya-
f'.i mak.c:atJa ve bilhassa St>vyetler Birli
ğinin mukavemet kudretini Amerika 
halkına göstermek için süiistimal edil
miştir. İyi haber alan Alman kaynaklan 
şöyle diyorlar: 

cSovyetler Blrnğinin silahlanma du
rumu hakkındaki resmi malumata hiç 
bir surette uygun olmayan bu rak-:ı:nla
rın üstünde durmağa bile lüzum yoktur. 
Devlet nazın Farinaççi tarafından veri
len rakamlar şahsi tahminlerden ibaret
tir. Sovyet kuvvetlerinin silôb mikdarı 
hakkında neşredilen yeg~ne rakıcnlar 
Alman devlet reisinin son nutkunda ve
rilen ve tahrip edilen malzemeyi ~cste
ren muazzam rakamlardır. 

---- ---
ln~ilt ~re kayb~t ti· 
ği rad t& n da ha ~ok 

tayyare aldı 

-------
Iran Vişideki &ef a-
retı.ni kaoatmı vor 

----Vi~i. 9 (AA) - lranın Vişideki el-
çili~i. lran hükümetinin F ransadaki el
çiliğini kapatacağı hakkında yabancı 
kaynaklardan verilen haberlerin teeyyüt 
etmediğini hildiımektedir. - --..' o v y et Raz.e telerinin 

neşri vatı 
Moskova, 9 (A.A) - Bütün Sovyet 

gazeteleri başyazılarında halkın dikkati
ni, memleketi tehdit eden tehlikenin ve
bameti Uzerine çekmekte ve bilhassa 
§Öyle yazmaktadır: 

« - Durumun vebametini takdi:- eder
sek pani~e kapılmıyacağız cesaretimiz 
kırtlmıyacak ve kudretimiz artacaktır. 
Bu savaşta ölüm, kalım ve Sovyetler 
Birliği miJJetlerinin hür yaşamaya de
vam edip etmiy~cekleri veya esaret al
tına alınıp alınmıyacakları meselesi ba-
his mevzundur. Komunistler vazifeniz 

Vaşington, 9 ( A.A ) - Birleşik I büyüktür. Lcninin dahili harp esnnsında 
Am,.rikanın bu ıene İngiltereye gön- söyledii!i ııu sözleri hatırlayınız. «Bu ka
dercliği tayyare miktarı lngilterenin dar kanlı ve şiddetli muha<ebeler olma-
1940 ıen~ııinde kaybettiHi tayyarelerin mıştır.> 
iki mislidir. 

-----
Irak ta ytni ka

hine kurr·ldu 
Kahire, 9 (A.A) - General Nuri 

pııııa Snit yeni Irak knbine.,ini kurmuş
tur. Vnkıile ln,..;liz - Irak ittifak muııhe
dr-sini müzakC' "den Nuri paııa Sait 
üçüncü defa olarak başvekil olmakta
dır. 

----
frakta Nuri Sait paşa 
ıicüncü defa kabi-, 

nevi kur-mu~' ur 
Ba~dat, 9 (A.A) - Nuri Sait Paşa 

yeni Irak kabinesini kurmuştur. Vaktiy
le tneilterr-Irak iWfnk mu:ıhedes!ni mü
zakere etmiş ol:ın Nuri Sait paşa üı~iincü 
d"fa olarak Irak hükümetini kurmakta
dır, 

'" jT.V'l'~~UN l'l'IU4, 'J~ 
x o==. 

lktısat ve Ticaret veki 
Jetlerinin birleştiril

muhtemel • 
mesı 
~~--~-~---.-------~~ 

Ankara, 9 (Telefonla) - İktisat ve dan bir ahenksizlik ve hattA 
ticaret veklUetlerinin miill iktisat vekô- hasıl ettiği kanaati hasıl olmuştut· 
Jeti ismi altında birleştirilmesi bir te~kik aralık kurulması takarrür eden~ 
mevzuu olarak ele alınmış bulunmalrta- iktisat vekiiletine münakalat ve 1'! 

teşkiliitının da bağlanması bahis rn".:.4-dır her iki vekliletin ayn ayn faaliyet- 1 ise d b·ı~ı.. b d 811'.:.. J • ·kti eli 1 da o muş e ııwıare un an v • __jt 
en 1 sa mevzu ar görünen fevka- miştir. Yapılmakta olan tetkikler~ 

15de şartlara uygun olarak alınma~ı h:ap cesinde varılacak karar yakında a111""' 
eden acil tedbirler ve kararlar bakımın- !ocaktır. 

d1' 
~~~J.>OOcacıaaccaacoo=ooc~~ccccaaaaaaacccacı:ı ,,,,,. 

Kızılay cemiyetinde ih" 
tilis yapanlar dün An
karada mahkU.m oldulat 

Ankara, 9 ( Telefonla ) - Kızılay 1 geçirdikleri sabit görülen her Ue ~ 
cemiyetinde işlenen ve eflcan ammede { nunun ceza kanununun 203 ve 80 
çok derin tesir husule getiren zimmet maddelerine tevfikan ve ihtilas ol:;:. 
ve 'ihtilil-ı suçundan dolayı Ankara ağır- j meblaS?ın Kızılay gibi kederli gü~ 
ceza mahkemesinde bir müddettenheri 

1 
de felaketzede vatandaşlara ve fi 

maznun olarak ~uru7malan yapılmakta k.etin. ı;nüdafaaaı gibi ~u~add~ bit'
olan Kızılay cemıyetı eski merkez umu- zıfeyı ~fa d.en e~ere, elinı ~ucagı~~ 
mr Ve7nedan Celal Suner vezn katibi hayırkar hır mueaaeseye aıt bul . ,, 
Sami Tipas ve muhasebe' kitipl:rinden key~İyeti mahlteme~~ bilhassa te!di~ 
S dd. K k hallınd k bebı sayılarak on dorcler sene mud--,;. 
en:ı1se. ~n aramızra a arar ağır hapse konulmalanna, yediter ~ 

verı mıştır. · h • l · e V: •. .• memurıyetten ma rumıyet erıne 'il JI. 
Bu~unku muhakeme saat 22 ye ka- metlerine geçirdikleri mebaliğa ~-..ar 

dar devam etmiştir. H .. vei hakime uzun bil C .. liild~n 99 77 lira 30 kUl'Utt ,....-_ 
t:tkikat .n~ticesinde nihai lcarannı tef- den 3S,595 lira 80 kuruş. Şemse~ 
hım etmıştlr. den de 20. 704 lira 50 kuruş alına~~ 

Karara göre 4S bin küsur lirayı paralann Kızılay cemiyetine ttP". 
ihtilasen ve müştereken zimmetlerine edilmesine karar verilmiştir. -il 
ı-7.t:o~~~~~~~ı:ı aı:ıaaacı cıaa:orıı 

Baş vekilimiz dıin Belçik a orta elçis in i oı 
Kı zrl hac murohhasrnı kabul ett i 

Anknra, 9 (A.A) - Başvekil Dr. Re- beraberinde beyndmilel kızıl haç~ 
fik Saydam BaşvekAlette saat 10,31) da f tesi mlirahhası Dr. Yümıt olduğU il 
Belçika orta elçisi Pakermut Dolavat!eyi kabul etmiştir. · ~ 
~.r..r.r.J'!i:"~~=-~===aı::ıcı~cı=c.ooaaaaaoacı::ıa~· 

nk<'rada yirmi bin çocuk oşı/a,.dı -
Ankara, 9 CYENt ASffil - Görünen kızıl vakalan Uzerine şehriınisdt 

bin çocuğa kml aşısı yapılmıştır. 
-=ooo-.r.-~ı::ıcaı::ıaccıı::ıacıo~JO""..r...r~~::IO!~::oı:ıoııXM~:ıoc~:ıoc.OCll""" 

Dol:lumacılara bo vacılık öitretili yor _ __J 

Denizli, 9 (A.A) - Vilayetimiz da- yük bir rağbet lı:azanmışbr. Bu k-'V 
hilinde dokumacılara fenni boyacılık öğ sonra diğer kazalarda ve•ltooperatll 1.1 
retmek üzere iktisat Vekaleti tarafın- lunan yerlerde de boyacılık k' 
dan gönderilen u.tamn açt•~ı kura bü- a~lacakttr. ,,1 
~:;: .:·~ı::ıocıcıı::ı aauaocac:ıc ı::ıac:ı=aı:ııu:ıaan ıı:ıa ııs na ro~ 

llı~a - Palamutluk şimendifer• 
yakında işletiliyor 

Ankara, 9 (Telefonla) - Balya mldtm baren nıca - Palamutluk d~ 
şirketi tarafından işletilmekte iken IOn devlet demiryollan idaresince işi , 
zamanlarda faaliyetini tatil eden Ilıca sine başlanacağı haber ·~~A 
Palamutluk demiryolunun hükilm~ demiryolunun belli başlı bir ~.4 
satın alınması üzerine bu hattın i§letıl- Jllr ... 
masi devlet demiryollan idaresine tevdi bölgesinden geçtiğini aöz.önUnde ~ 
edilmi§tir. Edremit ve civannm bugünkü duran idare zeytincilik bakımmdaP~ 
münakale ihtiyaçlannı temin için ôn;j. him olan maddeler için tem.illi bb' 
müzdek.i CU.mhuriyet bayramından iti- tatbik edecektir. ,J 
QDCGCOCIOOQDOCICCICICIDDDOOOC!ı::ıcıac:ıı:ıcıcacıcıc:ıc:ıcc:ıaı:ıc:ıc:ıc:ıı::ıı:ıc:ıc:ıc:ıc:ıı:ıc:ıaac:ıc:ıc:ıı:ı • 
Kadırt rrah /; u nıların calıstırıimosr iıt 

İstanbul, 9 (YENİ ASIR) - Kadın m ahkQ~ların Bakırköy, Nazilli, ~ 
Malatya bez fabrikalarında çalıştırılmaları için yapılan tetkikler ile.rleJllP
dir 

K~ıtamonuda Ken dir mahsulü 6 milv on iti~ 
Kastamonu. 9 (A.A) - Yeni Kendir mahsulü satışa çıkanlmıştır. 'ff!.:J 

70 - 100 kuruş arasındadır. Bu yılın um umt kendir rekoltesi, geçen yıl ı.sPP"' 
edilen iki milyon kiloya mukabil, 6 mil yon kilodur. 
~'!',...'!i'~~-=--,_,_,.,..__..~.#".r..r..o--~~~ıoc~ıoco=-o=-aoooooQOIOlii"ll'"" 

Makine~, e 

V ,,riJirken 

8. Ruz,,·eıt kon
u-reye hir m_esaj 

2ÖEderdi 
Vaşington, 9 (A.A) - Ruzvelt bugün 

kongreye gönderdiği bir mesajda Ameri
kı.n ticarC't gemilE:rinin silfilılandırılma
sını mümkün kılınak üzere bitaraflık 
kanununda süratle tadilat yapılmasını 
ehemmiyetle tavsiye etmi~ir. Ruzvclt 
bu mesajında şöyle demektedir: 

c - Amerika Birlt-şik devletleri için 
Hitlerin oyununa yardım etmeği birak
mak ve Amerika Birleşik devletlerinin 
ellerindeki bağı çözmek zamanı gelmiş
tir. Hitlcr biz Amerikalıların kabul ede-. 
miycceğimiz ve k< bul etmiyeceğimiz bir 
meydan okuma i.!e ortaya atıl:nıştır. 
Bizler Bitlerin içir. de gemile-rimizin ge-
1.eceği dür.ya denizlerine lıakim olması
r.a miisnade etmi,> rceğiz Amerikan bay
rnğı Hitlcrin den:zaltıları, tayyareleri 
ve tehditleri ile denizlerden kovulmıya
caktır. Reis Ruzvclt mesajında başka bir 
tadil Amerikan g~milerinin mı•harin 
mcml C"ketJer Jimanlarına gitmeler:ni 
men eden madden:n t3dili için d<> açık 
kapı birnkmakta ve sözlerine şöyle de
vam etmektedir.> 

lnf[iliz ask eri miJll ' 

hassıslorın k anaatti 
Londra, 9 (A.A) - İngiliz aske~~ 

tehassıslarm10 kanaatine göre ~ 
!arın Moskova istikametinde yaptı~ 
hamle müttefikler için Dünkergue rl 
beri en ciddi vaziyeti doğurm~t~ , 
manlar son 24 saat zarfında Vi~ 
Briansk karasında 25 kilometre ıZ 
rr.işlerdir. Askeri durum vahim o ~ 
be-raber il:ntisiz addedilmektt?dir~ 
lensk çevresinde bulunan Tifll ıJr..ı 
kıtalannın durumu hususunda :a ; 
bir endişe duyulmaktadır. ÇUJl~':.ııı' 
kuvvetler tatnamiyle çevrilmek ~ 
sine maruzdur. / 

/J anam ada ıhti/4 f 
Panama, 9 (A.A) - Reis AriaS;! I 

şında bulunduğu hükümet dün k d /. 
maksızın yapılan bir ihtilal harelt~fl 1 
ticesinde devrilmiştir. DevlC't n~ı tıi1~ 
adliye nazın M. Laguardid yenı ıdil' 
metin başına geçmi~lerdir. öğrcn~1 ~ 
g<.ire Panama reisi Aria.c; Salı Sl;lb 

1 
1''" 

5,30 da Kolombiyada Barenouılaf!<tl~ 
mıştır. Ve şirr.di burada bulun~ai,itl,r 
Amerika Bir]esik devletlerivle i,,1'1 .. ır 
ne taraftar oldui,'1.l zannedilen .. z;ııv
dia bupün Panoma yüksek m:ciısı /._ 
de yemin etmiştir. ~iıı: 
- . h ı1' 'ı 

lleri sürdüifüm tadiller hı~ ~t11' 
r.ı d"ml'k değildir. Nasıl ki. kıra rP ~.r 
ödünç vrrme kdnunu da bır ~:jill ~ 
demek değüdi. Bı.. seri A.nerı 
larının müdafaası meselesidir. 


