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Şark hare
kitı kat'i 
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meni çembere 

alınmıştır 

~ ~ i uda harbın knt'i safhası baş.. Merkez cephesi od~ 
~ır. 

Haf'kofda bif' tratör jabrikası 

- 1 ·-·-·-·-·-· ·-·-·-·-·-·-·-····-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·- -·· 
Yanlış akseden haber 

~Uitkr'in askerlerine hitaben n~- açılan 5()() kilo.ın~tre• 
' " riiodelik emrinden anlıyoruz ki, S f 1 • • • f t 
~~yay l yere sermek niyetilc en lik uedik genişletildi o ya e çımızın ve a 
.... "I hamlesini yapmaktadır. Abnan- "" 

Harp bütün 
şiddetile 

devamdadır 

Alman taarruz· 
ları çok yerlerde 
durdurulmuştur 

Fakat vaziyetin ciddi 
bir safhaya girdiği de 
muhakkak sayılıyor 

~ senenin son kat'i meydan mu- -----o--

ltııb; İni vermekte olduklarını, kwl· ' Berlin, 10 (A.A) - Alman başku- ettı•g"' ı• haberı• dogv ru degıw •ı Moakova, 10 (A.A) - Sovyet ha-~bu amansız darbeye mukav~t .Şaf'k cepheainden intibalaT mandanlığının resmt tebliği : ber alma büro.unun bugün nepetmlt ol-

... erek Ş • r k cephesinin baştan r-···- -·-·-·-· ·-·-· • ·-· r Azak denizi, Briyansk ve Viyazmıı dulu teblii: 
)'l)oJacaimı tahmin ediyorlar. J • ı • J - yakınlarında çevrilmiş olan düşman kuv- 9 birinci tepin geceai kıtalanmız h&-

~lldntin. '.heyeti 11mumtyesne. Sov- n~1 lZ flr~ ~ore t vetıeri dün daha ziyade sikışt:ırıJımşt. Konsolos B. Mafanadan IHJfat ett1t1 Sofyadoft tnn cephe boyunca dilfmanla çarp...-
' 'birhli için fcvkaUi~e vahim ol- •; ... . -·-·-·-·-·-·-·-·-· •• -• Bundan başka Sovyet cephesinbı mer- telef'--•- ..-da-nmı..a. 1anna denm etmif}erdir. Bm.k. VI-
~~gibi aşildırdır. ln~liz aıııkeri R 

1 
kezinde açtı~ız 500 kilometre gem.- .....U UH ..-.. , ~-- azma ve MinitopoJda çarplfln&}ar 909' 

~ Mle ~cnko ordula- us arın ce liğindeki gedik doğuya doğru ıenifle. latanbul. 10 (Huauai) - Bugünkü del'ecede tiddetli O~uttur. ' 
....::= ~ tatbik ffllee imha. mnhaJ"e.. • tilmişt!r. . . Cümhurfyet ve Vakit gueteleri. Edir- 5111111111111111n1111111mnm11111nu1111nt1Hlmll@ 7 !lk ~~ ~~ınde 3.f Alman ta7• 
~ D ti n it e r it çenberim anclmm Ehcmmıyctlı bir demlryolu kavuşağı neden almıt olduk.lan telgrafa iatinaden : A • k : yareıı duşürulmuttür. 
"1 tiddt bir 'Vaziyet yarattıtmı in... e k 1 olan Orel 3 birinci teşrindenberi elimiz- Sofya elçimiz B. Şevki Berkerin vefat : merJ 8 i . + .. 
~lar. ~ 'Ruslar henüz meta- saretı ırı • dedir. Leningrad'ın batısında düşmanın ettiğini yazmıtlardır. s E Radyo gazeteaıne gore Sovyetler, ~ 
~ ~ kaybetmemişlerdir. Ve Mos- ~~~ y~pt~ğı bir çıkış teşebbüsU Bu haber, B. $evki Berkerin burada- i*tgaJ altındaki lfteıft• i -SONU! fNCt SAHIFF.DE • 
~ ıstihd~f men m~~ ~va!!ta puskürtülmustür. ki akrabaamı haklı bir tee•Üre aevket- :; I -. ti aH ı. ..... I E 
~ ann 1118b iiltlnlülderıyle Tndır- ma mıstır Moon ve Özel adalanrun işgali için mit ve yeğeni Sofyada elçiliğimize le- 5 ~-e ere ·-r e- i 
~ aarbeıere mukavemet eclettk- yapıJnu.ş olan muharebeler d~ şimdi ta Jefon ederek bdclenmiyen bu ölüm ha- = vzanma el k8Fayor -
' Abnan taanalnmun lozıl ord~ -. mam1anmış olan sayılara göre 12531 beri haklr.mda malömat istemlttir. i . 1 
~~-ibaret oJan asıl hcdefme esir, 161 top ve müteaddit tanklar alın- Telefona bizzat B. Şevki Berker çıka- e ~llfin;aton, 10 <~·A? .- ~e.rika E 
~ ba Rllerl ~'inde bo~laca- rmştır. Aynca 2680 mayın toı>~. ıak almediğini, haberin komolos B. E hulefik dev~etlen reuı ~uavını B. § 
~-.......,._ IHyltiyorlaı·. Bununla Moıkoua clii.sse bile SONU kTct s ~---.... . NU tt'Tct s·wl =Vala Aroerikada muhtelif antre-= 
~ Bas ~thrin cilam • " Z 11'1 ARJ.1' run.; • - SO 2 wa JUUFEDE - 1 ~rda mevcut olup timdi mihveT i 
~'::" ....ı1ar~mw1u im· Ruslar mücadele ye -·-·-·-·-·-·-·- - - -·- •. •. .• ·-·-·-· ·-·-···- -·-·-·-· s tahillümü albndaki memleketlere: ~· v~ekte ohJuiu muhakkaktır. ~ ait olan mühim :OUktaı-~ ha'? .mal- § 
~ ld, Ahnanlar ~p cephesin- hazırdırlar Almanyadan mal 2e1nuw - :zemeei .. ~merika ıwıw.,..t ..... ·ı ~ ftJtj ileri ~ devam ~ •3 -• S koYacaiını bildirmit ve ,öyle ele--

, ._ Banolu .._de ao.tola teh- Moıkova, 1-0 (A.A) - Moskova 1 =-~ liı:nuunda yapılan tahkl-

~~ ~...:m ilerini konfaanaındaki Britanya heyednin re). Yenı· tı• caret anlaşması 5 kat burada bin kamyon dpldunealıt 
_. teY Ras ff5are si Lord Beverbruk konf erua hakkında 1 kadar harp malzemai mevcut o].. i 

' leriDe baibchr. . . gazetecilere beyanatta bulunmaktan im- § dui-nu göstermittir. Amerika mü- 5 
~ J:'°1' ~enneae, iiıhidan'a tina etmiş sadece tunları ıöylemistir: • • k ı d 5 dafaa ve iktisat konseyi reiai ııfa- § 
.._. hilirler c Ruslar cesur ve inatcı bir millettir. gayet ıyı . arşı· a 5 tiyle beyanatta bulunan B. Valu: 
~ konferansma iştirak e~ Amerikan heyeti azasından amiral n ) i Nevyorkun yalnlZ bir gannda yanm E 
'-.~ manhhMlarmdan amıral TepelVe şöyle demiftir: § milyon librelik alaminyom. yedi§ 
\~ıaete muhabirlerine beyanatm- « Ruılar. ıonuna kadar muharebe et- !: yüz bin teneke benzin ve külliyetli 5 
Jıııı;..:' OV8DID fehlikede olcluiunu ·- • SONU z tNct SAHİFEDE • AJH1..ntG"G ,,,,. ntllıtaP aza.... de ...._ -.mııe i çelik bulunduiunu bildlnnttr. 5 tl%41c ftl!'1ct41ci tt&giliz bafJeuma-.ı L"4tir. Anünılm şahsi kanaatine ---·ı ,, llffl ---~ wu • =t11ı11u111111m11111nnan111111111mt11111HJ1111115 Jc p.-.;ı. •. 
~ Alnw.Jar M-1rovayı alaltilirier.Je -·-·-·· -·-·-·· ····-· - - -·· celrtlP, llazatldı yapılıyoıt Gnenl Bt"OO v,.. ... tn 

~ eepheleriai aba reriye alank ALMAN IUSKA~J .. -·-·-·-·-·-·- ···- -·-·- - latanbul. 10 (Telefonla)' - Alman- G A A p ın..;ıterenin 
,_ ~ ..._. t.nmbrlar. Sov· ya ile akt " imza edilen uma ddell ~ • 
-._,;.1mn1n ım hllsostaki kararlan Rus ordularını Panamada bir dearet anlatmuı plyuade .Demnun1- ÇÖLÜNDE 
~)wt ~ keHi Mkwanı temin yetJe ltarıaJanm11br. Bu anlatmamn uıl 
~ Wbnenin hUild manasi1e hu·· ku·· met ehemmiyeti. ihracat hareketleri kadar ~ "-&..• çe ererek ı·mha ihtiyacımız olan ithalat efY'UIDI bu L~-·-...: mtlatdelesi yapmaktadır. Şn vı 1 L min 1 L1·:.ı-'·dir 
~ Mosır0'\'11 kaybedilse cbıhı," Rusya- mem e&etten te ey eme& ı........ . A ) ] ) • ı • 
~ a...L_.., d b • Şimdi bu anlapnanm ylrilmeai i~ m aft &r ogJ iZ gt'e~ 

Si yamdan bazı talep· 
/erde balanacafı 

haberi yalart ~ ~dentmı idare denler teslimi- etn .. ek ı·sıı·yor ar esı piyaeada hareketler batJanufhr. Eaaaen 
~ OIQ'6nemaler. Zira bilirler iri, tes- .. müzakerelerin devamı anaanda iki devriy~lerine tank 
'~" tün. partiyi miiebbedP.n memleket tacirleri muhaberata sirif!llit- Honkonk, 10 (A.A) - tngilteırenm 
-._-..ttikJeri ~ndiir. Almanlardan bir Cümhur rP.İSİ atıldı, ler ve bazı itler üzerinde mutabık bile kolla yo 1 Honkok bUyük elçisi hUkUmet.inin Si-
~ha bekleyemiyettkleri ıibi De- Timoçenko orduları, kalmışlardı. Şimdi hu lfler tatbilc edile- nı r ar yam hUkUmetinden bazı taleplerde bu-
!111; i1erin harbı bzanmesı halinde yerine y • • r.tİ cektir. hm•cafı veya bu istekleri kabul edil-
~ ~iırılerinin ihyasını limit edeme7!- bu planı bozmak eOISI ge~ Yakın günlerde Almanyadan mem- Kahire, 10 (A.A) - Orta tarktaki mediği takdirde tedbirler alınacağı balr-
t( 'lfla lialde bekalan münha..41ıran kcn- leketimize makine yedek akaam1, yazı Britanya kuvvetleri umumi kararaııı&- kında Mihver gazetelerinin verdikleri 
"'-·•ıab~~n~n 1!'ukavemetine .hallıdu" jrin geri ,..ekiliyor Yeni CUmhar __._1 Pa• makineleri. kauçuk aksamı. aıhht mal- hının tebliii hakkında mütalea yürüten haberleri tekzip ederek demiştir ki: 
"~~~ınclır ki, Şark cephesı boyun- ~ ~ .-.:&aa zeme, eczayı hbbiye, haatane levazmu. Britanya aözcÜIÜ ,öyle demiıtir: - <Bütün bu haberler tamamiyle ya-
~ .. ~ ordular son tilfenk kuvvet- --0--- nama ticaret ıemUeri· doktorlara mahaua Aletler Ye bir miktar Tobruk etTafmdaki Almaiıların iki landır.> 
~ kadar bütün ihtiyatlarını harba Merkezde lasılasız nin slllblancbrdma• kamyon ve otomobil liatiii gelecek- düpnan kuvvet aruındaki bot sahayı Bitaraf müşahit te bu hususta milta-
~Qşlarclır. Almanlar, Sovyet ordu- ._ ııllr-. tir. Bunlann aiparifleri verilmlttir. kontrol edif tarzımızdan endi~ duy- laAsını şöyle izhar etmiştir: 
' ölUın darbesini indirirlerse. kıt'a- aar Ve )"89 ... ur 51111 kabul etti Almanyaya U.raç edilecek maddeler duklan atikardır. Almanlar ilk defa ola- Si,ııir harbi yeniden ba§lanuştır. 
~ 1-tbuı bt'i olarak nihayet buJaca- devam ediyor Londta, 10 (A.A) - Panama devlet arasında tütünden batlta bir miktar rak devrl)'elerhnize kalfl geceleri tank Vafbıgton, 10 (A.A) - tyi mal6ınat 
~.!.__'-i Fransa harbından ~5 ay sonr~. Londra, 10 (A.A) - Alman taarru- reisi Aryas bir görilşme esnasında Roy- ÜZÜın de vardır. kuHanı~ak çare.ine baı vunmıılardır. alan mahfillerde zannedildiğine göre 
~ - .... nıubclcleratını tanznn cerbestj.. zuncla dünden beri Moskova istikame- ter Ajansı muhabirine Panamadaki bU- Britanya aakerlerinin tanklara el aillb- Amerika ve japonya arasındaki milza-

..__ lbalik ola~aklannı ümit ediyorlar. tinde 20 mil kadar bir ilerleme kayde- kümet darbesinin hayretini mucip ol- lariyle bile hücum ebnekte tereddüt et- kereler bir çıkmaza girmiştir. Bunun se-

~~ ilaut tahakkuk ~ttek midir? <iilmış· tir. Muhtelif kaynaklardan gelen duğunu bildirmi§ B. Aryİıs Havanada memeleri Tobruk gamizonu ınanniya- bebl Birleılk devletlerin Çinde 1937 
.. .-ı b d k k d üL ı ld··x..· .d.-.... atatükosunun tekrar tesisi hususunda ~ a, birbirini takip eden dar'hclcre haberlere göre Macar, Fin, ltalyan ve ir göz o toruna gitmek Uzere Salı gil- ...ftu DA°'•D'.Aı; hnın ne a ar m &emme 0 .,. .. nu •vw- israr etmesidir. 
~ fazla mukavemet edemiyerek yı- Slovak kıtalannın iltihakı üzerine Al- nü Panamadan ayrıldığını söylemiş ve QVn .... ....,. termektedfr. ___ - ·--· - ·- · · ·- ·-·-·- .. 
~ nıı, yoksa daha bir clefa kendi- man ordusu Biyansk ve Viyazma çev- şöyle demiştir: 
-.;\ beltJenmiyen kudreti göstererek relerinde sayı üstünlüğünil elde etmiş- Gelen haberler beni çok §aşırtmıştır.! • • • • • • • • • • • • 
-....-... ovanın önünde veya arkasında tir. Krasniyo Flota gazetesine göre şark Şimdi bu hususta mütalaA yilrütmek is- B J dd k 
'-a-;"'Ventetie devam imkanım bulacak cephesindeki düşman kuvvetleri cem'an temiyonım. Memleketimin ve milletimin e ara a o-

200 tümenden ibarettir. menfaatlerini dalına müdafaa ettim. Ha- ~ 

- SONU 2 tNct SAHİFEDE • - SONU 2 iNCi SAHİFEDE - münistlerle kan-
lı bir çarpış-
' .. nia ' oldu 

Balgllf'fstanda ef!ınefı 
vesllıa ile veıeUmeğe 
baflanısor 

Be}grat, JO (A.A) - Komünistlerle 
yapılan kanlı bir çarpışma neticesinde 
12 komünist öldürülmüo, yirmi komü
nist yalcalanmıııtır. 

Sofyn, 1 O (A.A) - Sofyada ve 
Bulgnr oehirlernin en büyük kısmında 
buıünden itibaren ekmek aatıtı vesika 
uauliyle yapılacaktır. 

Büyüklere yevmiye yedi yüz gram 
elemek verilmesi tekarrür etıni~. Yedi 
yaşından küçük çocuklara günde ancak 
dört yüz ~am demek verilecektir. 



YENi ASIR 
__ ıs ._za::rw: :ı 

lngiltere ile Amerika 
müzakerede 
--0--

İngiltere gördütü 
yardımın mukabilini 
ödeyecektir 

Vaşin~ton, 10 (A.A) - ödünç verme 
;ve kiralama programına göre Amerlka
run tngiltereye yapmış olduğu maddi 
yardımın ödenmesi için İngiltere ile gö
rilşmeler pek çok ilerlemiştir. 
Diğer taraftan Ruzvelt ödünç verme 

ıve kiralama programından yabancı 
ınemleketlerin istitade şartlarını soran 
ftyan azasından cümhuriyetçi Vander 
~e]de verdi~i cevapta demiştir ki: 

cBu üznkere Amerika ve İngiltere 
ae aynı %auumıia ı-apılmaktadır anlaş
manın ıesası ibazll'lanmıştır İngiliz lhü
kümetl de bunları tetkik etmektedir. 

-------
Almanlara göre 

- BAŞTARAFI 1 iNCi SAHİFEDE · 

:Alman ava ııbıvv.etlerl ıdün gece .Kı · 
nm tayyare meyaanlanm w cephenin 
merkez ve cenup bölgelerinde demiryol
!arile Leningrnddaki askeri tesisatı bom
bardıman etmişlerdir. 

Berlin. 10 (A.A) - D. N. B. Ajansı 
bild:ıiyor : 

Fnhrerin umwni knıarkahından ge
len basın .şefi Dr. Ditrih yabancı basın 
mUmessillerinin de hazır bulundukları 
biT toplantıda bUyUk alaka uyandıran 
aşnfudaki haberleri vermiştir : 

Şark seferi Timoçenko ordulannm 
lmhas!le knt'I safhasına varmıştır. Son 
muazzam darbe Sovyet Rusyaya asker
lik noktasından 'l.rurulmus öldürücil son 
t!arbedir. İngilizlerin bizi iki cephede 
meş~l etmek hulyası knt'i surette suya 
Ciüşmilştür. Çenberde kalan Sovyet kuv-
vetleri altmış ilA yetmiş tümendir. 

Mareşal Voroşilof'un ordulan Lenin
gradda çenbcrlenm:ştir. Budyenl ordu
!an uğradıktan son ma~lubiyetten sonra 
rnnh\•olmuş sayılabilir. Timoçenko ordu
!anmn imhasından sonrn bUtUn Rus or
Clulan imha edilmiş olacak ve son dö
ldlntO. gruplarda yakalanarak yok edile
cektir. 

Ditrih, Timoçenko ordularının kat, 
hareket bnşlamnzdan evvel mukabil ta
arrUi'.lar yaptıklnrı hakkındaki idd=rıları 
tekzio edc.-rek demistir ki : 

• Timocenkonun iddia edilen taarruz
!lan bir blöftil. ve dllnya~'l aldatımık 
icin çıkanlmış bir yalandan ibaretti. 
T:moçenko bUtUn bu şark seferi esna· 
sında taarruz addedilecek bir harekete 
hiç bir zaman girismemiştir. 

c Lenin~da gelince bu sehrin diğer 
Rus topraklarile hiç bir irt:batı kalmn
mıştır. Gecen ay içinde Leningrad'ın ka
ra yolile hiç bir muvasalası olmamıstır. 
Hiç bir şehrl hncumla 7.aoderlilsin diye 
hUcumla zaodedecek d~liL. Kıyefl hU
cumla zaodetıniş isek bunu. bu şehir et
rafında 650 bin esir toplamak için yap
tık. 
cAlnwı lnımandanlığınm imhasına 

karar ftl'dlll ordular, behemehal imha 
edilecektir. 

• Zayiatımız hakkmdaki dOşman ra
kamlan asılsızdır. Hedeflmfz asgari za
yiatla nam! neticeler almaktır. Alman
ların buıöne kadar ulradıklan kayıp· 
lar ~ umum! ha1'1Jleld bvmlanmı
pn. ancak yU~de bqt kadardır. DUşUnOl-
melidir kl Alman silAhlı kuvvetlerinin 
Uç ayda Rusyada işgal ettikleri top-
raklar ~o umum! harpte Uç aenede 
işgal ett!ği topraklara mUsavidir. 

c Almanya şark seferini kuvvetleri
nin ancak bir kısmile yapmaktadır. İn
giltere, bunu eyice anlamak istiyorsr\, 
'A vrupanm herhangi bir noktasında as
keri bir harekete ~iriss!n. Böyle bir ha
reket muhakkak surette kanlı bir hezi
metle neticelenecektir. 

ln~ilizlere sıöre 
• BAŞTARAn 1 tNCf SAHİFEDE • 

mek karanndadırlar. inribaım tudur, ki 
Naziler Moıkovayı almağa muvaffak 
olurlarsa. Ruslar cephelerini daha geri
ye çekerek mücadeleye devama hazır
dırlar. Ruıılann cesareti kınlmam11tır. 

Panamada bir hükü .. 
met darbesi 

- BAŞTARAFI 1 tNcJ AHIFEDE • 

reket tarzımda milletim de beıiiın gibi 
gurur duyacaktır. 

Aryas bu hareketin tahrik lkaynağını 
bildiğini ve buna sebep olanları suçsuz 
snnmr.dığmı bildirmiş ve şuolan il5ve 
E:tmiştir: 

- cBen yalnız bu hadisenin çık'llası
r a mütessirim. Çünkti çok sevdiğim Pa
nama milletinin itibarına halel verecek
tir.> 

B. Aryas derhal memleketine dönmc
ge hazırlandığını fakat müşavirlerinin 
muhtemel kan dökülmesini önlemek için 
buna mani olmağa çalıştıklarını bildir
miştir. 

Devlet reisi hülrilmet darbesi hııber
lerini Havanada gözlerinin vaziyeti se
l:.ebiyle okuyamadığından hunların ken
disine okunmasını istemiştir. 

Hükilmct darbe.cıinin, Panama bayra
ğını tasıyan J?emilEtin selamlanması hu
susunda Birleşik Amerika ile Panama 
arasında teati edilen notabnn bir neti
cesi olup olmadığı sorulunca B. Aryas 
demiştir ki: 

Bunun ehemmiyeti bu kadar fect ht\
diseler doğuracak kadar büyük değil
dir. 

Hükümet darbesini yapanların Mih
ver tarafdarlan olup olmad.ı;ı hakkmda
ki şayiaların doğru olup olmadığı sonı
lunca B. Aryas demistir ki: 

Ben Panama tarafdarıyım. 
B. Aryas yeni devlet reisiyle telefon

la görUserek hemen m!!mlekete dönmesi 
l!lzım oluo olmadığı hususunda bir ka
rar vnneğe çalışmaktadır. 

* Batı :vnn küITesindP dikkate d~er bir 
hadise ·de Panama cümhurrelc;inin akı
betidir. Cümhurrei! Aryns ani bir hükU
met darbesivle devrilmiş ve yerine Bir
lesik AmC'rikn ve lngiltereye vardım ta
rafdan Lagonnıya geçmistir Yeni Cüm
hurreislnln ilk isi rle. saltıınatm dfü:Urtıl
mesine sebep re;kil eden Panama ticaret 
gemilerinin silahlandırılmasmı kabul 
etmistir. cRadvo Jtazeıtesl:t 

Vaşintton. lO (AA) -:- Panamanm 
yeni reisi Adolf T ,a~aruya, Amerika 
Birlesik devletleri tarafından PaııAma
rıtn masnı reisi olın·ak tanınmıshr ÇUn
kU yeni cUmhurreis mesrutt usullere gö
re ve hiç hir intizamsı1Jık vukun ~elme 
c!en yapılmıştır. 

Alman kıs kaçı 
- BA$TARAF1 l fNCI SA8İFI'1lE · 

Orelin knyıbı Rusyonın ehemmivetli 
sanayi merkezlerini ciddi hir tehlikeyı> 
maruz kılmıstır. Alman kıskaç hareketi 
yalnız Rus hükümet merkezine vannd 
~ı değil. aynı zamanda Rus ordusunıı 
çevirmek ve imha etmek ı?avestnl de 
gUtmektedir. Dilsmıının bu plAnını Sf"Z

miş olan Maresal Timoçenko bu n1An
lan akamete uğratmak ve Almanların 
yarma hareketine mani olmak üzere kı
talannı geri çekmektedir. 

Londradaki sallhiyetli Rus mahfilleri 
Rus ordusunun hE'r tUrlü bozulmadan 
masun olduğunu, ricate ve arazi kayıp
larına rat?merı kahramanca muharebrye 
devam ettiğini tebarilz ettimıektedlr
ler. 

Cephenin Azak denizi kısmındaki mu
harebeler hakkında alınan haberlerin 
vunıhsuzluğ•ma n~en öyle anlaşılı
yor ki buradaki Sovyet k•talan çevril
mek tehlikesine maruzdurlar. 

Merkez cephesinde kar ve yağmur fa
sılasız yağmaktadır. Çok yerlerde arazı 
bataklık haline ~lmiştir. Buna ra~~ 
askert mütehassıslar kar ve yaitnun.ın 
hareklta tesiri hususunda rnüterednlt 
bulunuyorlar Rı.:syanın, tarihincll? bu
güne kadar kaydedilen en muazzam as
keri tahşidat karşısında bulunduğu mu
hakkaktır. Doğu <:i!phesindeki buhran 
en nazik safhasına girmek üzeredir. Al
man başkomutanlığının açık gayesi, 
ehemmiyetli şehirlerin umtından ziyade 
Rus ordularının imhasıdı.r. Bu plnndn 
mantıka dayanmakbdır. Çünkü Rus 
kuvvetleri birliğıni muhafaza ettikçe 
ricatlanna \re şehir kayıplarına raj!men 
mukavemetlerine devam edeceklerdir. 

Almanlann muvakkat muvaffakıyetler 
elde etmeleri mümkündür. Fakat bu mu
Yaffakıyctlcrin Rusların cesaretini kıra
mıvacafuna eminim.> 

davaya )"apbğı hizmeti görür ve anlıyo
ruz:. imparatorluk her türlü fedakarlığa 
hazırdır. 

Rus1ar çetin bir imtihan geçiriyorlar. 
Londra, IO (A.A) - Rusyada ya

pılmakta olan taarruz bugiinkü gaz~te
lerin başlıca mevzuunu teşkil etmiıtir. 

Timeıı stazetesi diyor ki: 
-c Eğer kinden çıkılmaz macera

lara atılırsak Rus davıunna yardım et
miş olmadığımız gibi hatta ona fenalık 
bile etmiş sayılırız. 

Rusyanın fedakarlığını ve müşterek 

Almanlann her şeye rağmen kış girme
dt"n harbı bitirmeleri imkansızdır. Rus 
orduları mevcut oldukça Alman llerle
yifi imkansız nlacaktır.> 

Y ınk,..ayir Post şöyle yazıyor: 
-c Rusya lngiltere ve Amnikanın 

yardımına güvenmt"ktedir. Naziler bu 
yardım karşısında daha büyük bir gay
ret yanşına çıkacaklardır. 

ŞEHİR HABERLERİ Moskova 
Düşerse .. 

iplik 
Tevziatını Sü
merbank .,,,a-

pıyor 

--o-

Dokuma bezlerin f iat. 
/eri tespit ediliyor 
İktisat vekaletinden gelen bir emirde 

dokuma tezgMılan mamullerinin stan
dardize edilmesi ve fiatlerinin tesbiti 
bildirilmiştir. 

Bu hususta mıntaka iktisat mUdürlü
~de B. Kemalin iştirakiyle yapılan 
bir toplantıda dokumacılar da hazır bu
lunmuştur. El tezgahı mamulatı bezlerin 
evsafı ve fiati tcsbit edilince ilnn edile
cektir. Bu suretle hem bu dokumalan 
hazırlayanlar ve hem de mUstehlikler 
korunmuş olacakt1r. 

!PLtK TEVZtATI 
İplik tevziatı işinin Süınerbank yerli 

mallar pazarı vasıtasiyle yapılmasına 
başlanmıştır. Silruerbank umum miidlir
lüğü tarafından gönderilen kontenjan 
dahilinde el dokuma tezgtı.hı, çorap ve 
fanile makineleri sahiplerine tevziat ay
lık ihtiyaç üzerinden yapılmaktadır. 

Gelecek ay tevziatının daha fazla ol
masına çalışılacak ve bu hususta icap 
eden makamlıır nezcllnde teşebbüste bu
lunulacaktır. 

-------
VonPapen 

tstan!ıuldan 
şe~..l'!rn!ze oeımı~ıır 

Alman büyük elçisi Ekselans Fon Pa
pen yanında refikası ve kızları olduğu 
holde dün gf:ce Bandırma yolivle lstan
buldan şehrimize gelmiştir. Büyük elçi 
istasvonda istikbal edilmiş ve Alman 
kon~olosunun Bucadeki köşküne misa
fir rdi1miştir. 

Büyük elcinin i.ııtirnht\t etmek üzere 
ihtiyar etti~l lzmlr seyahatind"n istifa
de edert"k bu civardaki iki antikite eıite
tıiyle lzmirde mevcut tarihi eserleri ve 
müzeyi dvaret eyleyeceği haber alın
mıştır. Sefirin lzmlrde üç gün kalacağı 
tahmin edilmektedir. 

Yolsuz bir benzin 
sotııı 

Yolsuz bir benzin aatıtı iti chemml
vetle tetkik ve tahkik mevzuu olmuştur. 
Bu yolsuz sabo garaj santral arkasında 
bir otomobile karne usulü haricinde ya
pılmı' ve 21 kiloluk bir teneke benzi
nin 25 liraya ıatıldığı tesbit edilmiştir. 

Bu aatışı yapan ve bununla alikadar 
olanlar hakkında tahkikat ac;ılmı•hr. Bu 
işte tesblt edilecek suüstimal derhal ad
liyeye intikal ettirilecektir. 

Beledi ye rei•imiz 
/atanbuldan döndü 
Bir mllddenberl lstanbulda istirahat 

eylemekte olan belediye reisi Dr. Beh
çet Uz dün akşam avdet eylemiftir. Re
ı.. vapurda latikbal edilmiftir. 

-------

8. Atıf inan e:eldi 

Almanya ile aktedilen 
ticaret anlaşw asının 

metni bekleniyor 

Rusyanın bütün 
Mukaveınet cephesi 
Yıkılacak n11dır? 

---0-

Sovyet şeflerinin 
lıararına balıılırsa ,,,, 
mulıavemet MosJıo
vanm gerblnde de 

devam edecelıtir. 
ŞEVKET BtLG~ Ankaratla hmlr ihracat b1r1ilderini etmektedir. Fiatlcr beklenen inlcişaft 

alakadar eden bazı mevzular hakkında göstermiştir. Halen lzmlrde henilz satıl
temaslar yaptıktan sonra tsıanbula ge- mnmış 25 bin çuval kadar incir mevcut- • BASTARAFI ı iNCI SAntnmfı~ · 
çen birlikler umumi kutibi B. Atıf 1nan tur. Bunlar da peyderpey satılmakta- Hiç kimse, hiç bir askeri münekkit 
dün ııık.,.c;am avdei etmi§tiı'.. dır. bu sualin cevabını katiyetle 'rereındo 

Haber alfüğımıza göre bazı lhr:ıcat Bir kaç günden beri piyasada incir fi- Bu kadar devasa bir cephe üzcrinclt 
maddelerinin dış piyasalara sevki Jçtn atlerinin düşeceği hakkında dolaşan ~a- 10-12 milyon insanın boğazlaşırken ~ur
Ankarnda yapılan temaslar iyi n~tıcc- yianın doeru olmadığı anlaşılmış~·"· P.i- priz payını unutmamak lfızımdır. 
ler vermiştir. Bu meyanda Almanya ile yasa sağlamdır. HükUmetin almakh Umumiyetle mernk edilen ikinci bir 
yapılmış olan ve yektlnu 100 milyon devnm ettiği müsbet tedbirler sayesin- sual de Sudur: 
liraya baliğ olan ticaret anlaşması tzmir de, incir müstahsilleri ellerindeki malı Almanların istcdik1cri şey, ,erçelde-
piyasnsımln iyi karşılanmıştır. Alma{'ya kolaylıkla satacaklardır. şirsc, hakikaten İngiltere, Führcrin gU .. 
ile yapılan anlaşmanın metni bugiiuler· delik emrinde işaret ettiği gibi, altındıdl 
de şehrimizdeki alakadarlara bildirile- 'OZOM SATIŞLARI knlkaınıyacağı bir vaziyet karşısında tll 
cektir. 'OzUm satışları süraUe devam ctmf'k- kalarnldır? 

İhracat birliklerinin faaliyeti mfümit tedir. Rekoltenin Pn b{lyUk kısmı şim- Bir kerre şunu teslim etmek UizunclJJ 
surette inkişaf yolundadır. Memleket diye kadar borsada muamele görmüş- ki, Amerikanın İngiltere iJc mukadde
mahsuilerinin değer fiatle ihracı için tür. Fiatler daima yükselmek istidadını ratuıı birleştirmesinden sonra. İngiltere" 
alınan tedbirler arttınlmakta ve mUs- göstermektecllr. Bununla beraber u~um yi kendi adıılannda mağlup etmek illl" 
tahsille tüccarın menfaatleri telif ~dıl- satışlarında milstahsüin hayale kauıl- kansız birşey olmuştur. Britanya adalr 
mcktedir. maması da tavsiye edilmektedir. Çünkn nnı. deniz aşın malikônelerile na mat 
İNClR SATIŞLARI fiatler şimdi kemal derecesine vasıl ol- Jup hir kuvvet savmak yanlış olmaz. Fr 
İncir satışları normal surette lievam muş bulunmaktadır. kat İnıtiltcreyi adalarmda mağlup ede-
O-~J~~~.ıoccıocı c cı cı::ıı::ıc:ı~cu:1c ocıı::ıı::ıccıacıcı ı:a:ıccıc~ miyen Almanya, onu, impantorluğundl 

K •• v t k ı mağlup ebne~i, Asya ve Afrika kıt1'1r 
ız ogr~ men o u u nndaki nüfuz ve satvetine nihayet~ 

'-' meyi dltsiincbilir. Bunu yarınki yazıınd" 
da tetkik edeeetb. 

ŞEVKE'J' BILGIPI 
parasız yatılı 8 ... E ıı-

• .. ll'rı r an 
A~ılan imtihanda 
olar?k kabul edl.lenlerı·n lı•stesı• Denizli Emn~yet Amirliğine tay~ cdl

Jen sabık cmnıyct adli kısım reısl S. 

l 941 - 194 2 ders yılı için öğretmen 
okullanna devlet hesabına parasız yatı
lı olarak 5 1 O talebe kabul edilmiştir. 
Bunlardan Jzmir kız öğretmen okuluna 
vcrilr.nlerin edlanm yazıyoruz: 

Zekavet Günf;!ördü lzmir. F. Mediha 
Ceylan İzmir, Memduha Pamirtan iz
mir, Emine Demirbaş İzmir, Fetiye 
Acar lzmir, F. Mukaddes Kılyaran İz
mir, Zuhal Timuçin lzmir, Müşerref Ye
ter İzmir, Kerime Atili lzmir, Lalezar 
Sezer lzmir, Neriman A1tan fzmir, Şe
rife GOngör lzmir, K&mile Asuman iz
mir, Ulufe Bilgir Adana, Melahat Göç
men Adana, Servinaz Uprok Adana, 
Samiye Giden Adana, Nezihe Sanal 
Antakya, Naciye Seçgili Antakya, Me-
l!hat Tunca Antakya, Tomris Karman 
Antakya, Nimet, Şenknl Antakya, Na
ciye Sayın Antalcya, Saadet Tokmak 
Denizli, M. Zuhal Erkan Denizli, Kad-

Sırrı Erkan Denizliye giderek dUn ~ 
riye Ertan Diyarbakır, Mürüvet Yalın ni vaz!fesine başlamıştır. 
Gaziantep, Zeliha Dahi Gaziantep, Edi- ----
be Koçman Gaziantep, Aysel Doğan- B. Salt Özgür 
oğlu istanbul. Cahide Varlık lzmir, İstn b 1 P l" kt b" ""dU lU~ 
Em.ın• Sancru··1 lzmı"r, Olker Ataogwul iz- n u 0 15 me. c ı mu r d 

" .. tayin edilen Emnivet mUdilrllmUz P-
rnir, Nevzat Çelikkonat lzmir, Zehra Sait özgUr yann sabah tstanbula hardre' 
Gündoğan İzmir, Münevver Bilgin Is- ket edecektir. B . Sait özgür tzmi 8 

tanbul. Saime Kerpiç Aydın, Fatma So- bulunduğu mUddetce muh!tc kendisitıl 
ma! Aydın, Süheyla J?.?l~n Bergama, sevdirmi~ ve muvaffak olmuş bir tdatf 
Salaha Yılmaz Buca, :vıu1gan Buca, Zeh- elemnnıdır. Yeni vazifesinde de muvaf" 
ra özcan Buc~, Behıye Kurtlu Burdur, fak olacağı muhakkaktır. 
Yaşar Hekimcı Isparta, Sabahat Esin ----------------~ 
l•kenderun, lclal Sarman İskenderun, 
Mukaddes inanlı Tilkilik. L Muatla 
Atlı Tilkilik, Sabiha Tunçyürek Tilkilik 
Nebile Siberk Manisa. Leyla Bencik Mi
l!ı, Sabiha Alc.soy ödemiş. Zehra Do
ğanlar Silifke, Hatice Sakallıoğlu Tar
sus, Lütfiye Yavuz Turgutlu, Olviye 
Atak Uşak, Münlye Gönen lzmir, Mef
rume Girgir İzmir, Refilc.a Alpay Ma-

Yanlı, ahseden hab~f 
• RA~TARAF11 f1'1('f ~~RIFF.OE -

Mahmudun vefat ha~rinden galat oJ.. 
duiunu söylenıl,ttr. 

Lik maçları başlarken 

Ankara. rn (A.A) - Bugünkü ,-. 
zetelerin bir kısmında Edime muhabir 
lerinin verdikleri mallıml'ta istinad
Sofya orta elçimiz Şevki Berkerin •e*-' 
tına dair bir haber intişar etmiştr. M~ 
nunlvctle öğrendlğimize göre bu ha~ 

ı rln katiyen an1 n esası yoktur. Se 
Berker sıhhat ve afiyette olarak Soffr 
da vazifeaine devam etmektedir. 

Pazara Altınordu-Altayı Sov yeti ere g6re 

karşı karşıya •• v• 
- RASTARAl'I 1 INC.f ~:\tllW.Dt. -

man taarruzlarının blr c;olc yerlerde d.,,. 
durulduğunu tebarüz ettirmekte ve f.
kat vaziyetin ciddi bir safhaya glrdiil" 
ni Pizlememektedirler. , _ ..... 

---------------- Timoçenko ordusunun bir ~ 

gorecegız 

Toplanan lik heyetinin 941 - -942 \aşmakta olduğuna göre, zevkli bir maç get,~~~~ifb (~~An)m-ek_tet:~li Hera1d 

K 1 d devresi lik maçlan fikstürünü hazırladı- ıeyri fırsatı ele geçmif sayılır. gazetesi yazıyor: ema paşa 8 ğını dünkü ıayımızda yazmıştık. Maçla- Hangisi galip gelir) Şayet cenup cephesinde her ,eyin f!: 
ra 26 ilk teşrin tarihinde başlanılarak Bu hususta hiç kimsenin bir fikri bu- kıldığını. Almanların kat'i neticeler .ı~ 

L.J•r eV vandJ vasati olarak dört ay devam edecektir. lunamaz. Altınordunun zaif tarafları dığını iddia eden Almanlann bu ido!~ 
IJ Bu vaziyete nazam h.mir lik şampiyo- çoktur. Altay için de ayni şeyi söylemek lan doğru ise neden başlıca ~ayrctlerı 

t nasının ıubat sonunda taayyün eylemiş mümkündür. Netice hangi tarafa tevec- Mo .. kovnya tevcih .et'?'.'iş_ ~ul~ınuy~rl:~ 
Jıi yerde çıJıan bulunması mümkün olacaktır. cüh ederse etsin, halk partiııinin kulüp- Böyle (:avretlerde hır umıtsizlık altt~tıf 

orman yantJın!G1'1 itiraf eylemek lazımdır ki, her sene ler arasında koymuı olduğu şilt artık vardır. Eğer Almanlar Rus endu ta 
Pınarbaşı köyU ile Kavaklıdere ara- bir az daha cılızlaşan futbol seviyeııl ıe- rıihai vaziyete gelmiştir. Bu sene ve ge- merkezlerini imha edecek kadar D~ 

sındakl cTozJu> mevkiinde bir yangın vircileri spor sahııaından uzaklattırmnk- lccek sene şilt şampiyonu olacak takım nehrine ynklaşmışlarsa. ne için buracl 
çıkarak rüzgArm tesiriyle genişlemiştir. tadır. Bunun mevcut bir sürü sebepleri şilte sahip olacaktır. Şilt, bu hafta kar- hareketlerini yarıda bırakmışlardır> ' 
Mahalline sevk edilen köylüler yangını arasında bilhassa lik maçlarını zevksiz- §ıla"1'nl•rdAn birine nasip olacPkbr. Bay Hitler Sovyet harbını insan il• 
söndürmUşlerdir. Elli hektar ot"Ttlanlık lendircn bazı mahdut amillerin ortadan ATICILIK MUSABAKALARI yiatı bakımından ihtiraslı bir tempo 
ıçinde 4000 çam ağacı yanmıştır. Yang_ı- kaldırılması mümkündür. Önümüıdeki pazar günü kültiirpark idare etmiştir. t'# 
nın sebebi zuhuru tahkik edilmektedir. Lik maçlarına başlarken, hanıti takı- poligonundl\ sabahleyin bt"den terbiyesi Coğrafvn bakımından bu harbın ,_ 

• Seferihisar l:Ierhaneli kôy'li clv.ann- mın derece alacağı, hangisinin lik şam- mükellefleri arasında yapılacak mÜ!!a- mamen aksi olarak 19 t 8 seferinln h•d.
da Dede dağında yan~n çıkarak .köylü- niyonu olacağı kestirilemez. Çünkü ta- bakalara Altay, Altınordu, Karşıyaka. velmeme11i kabil değildir. Hatul11r il" 
lerin yardımiy]e .sönd.ür.illmüştür~ Znrar kıınlardaki As'lar artık ya kaybolmak Ateş ve Göztepe genelik kulüplerinin dır ki 0 tnrihta Almanlar doğuda ka~il• 
azdır yangının failleri 'hakkında mua- üzere, yahut eski şöretlerlni tazeliyt"cek mükellefleri resmi kıyafetleriyle iştirak dıklnn büvlik zaferlere rağmen. but "' 
mele yapılmaktadır. hareketlere muktedir bulunmamakta- edeceklerdir. Umuma mahsus ayni gün dikkat ve -bütün kuvvetlerini batıYll j, 
~ Evvelki gece Kemnlpaşanın Soğuk- dırlar. Genç futbolcular arasında göze ö~}!"den sonra yapılacak müsabakalara maşlar ve burada kat'i netice alın 

pınnr mahallesinden Bulgaristan göç- çaroanlar bir kaç kişiden ibarettir. da lzmir, Karşıyaka ve Bornova avcı çalıımı~lardır. 
menlerinden Sabri Yılmazın evinden Yalnız, yannki pazar günü Alsaneak kulüplerinin ahcılan iştirak edecekle- -------------_..,,,,-::#' 

k k l rta d <ıJtadında yapılacak olan Altay - Altın- rinden müsabakalann heyecanlı olacağı ,.. ' > _ lb& •ı:c:z::• ::az 

ııı:ıcıEı::ıcıRcıı::ııc;hc;cıe-a~G ~~r~a YENIS-ı"N:r.E='~"-A~c=o!r~EoVcıcısı:ılcıMı::ıı:ıJNCICllCIOCN ı" ~G·:~!ıg'mzı~et~.ı. ,,~r:r_;,.a:fı~ao~ .. şlıe·~:Jıdeı~~, rımn an ~kd~a!:;~~ı::shak~~t ~:y;e;~~:k~ mu~~~~LER MAÇI ıl T ~ y y A ı;:.,A 
lere ilk fikri vereblecektir. Malum oldu· Pazar günü saat 1.ıf de lzmirln eski SJNEMAS 
~ üzere bu k: takım şilt fınalı için kar- ve ~mektar sporculan araııında bir te- : T: 36 - 46 

Şehrimiz tüccar ve nakliye müteah· "ılaşaetıklardır. Altınordu e:eçen hafta knüd t2kımlar maçı yapılacakhr. Bir ta- ı BU HAFTA 
Tür kce Harİ ita bitlerinden B. Beşir Ökc'nin dün vak- kuvvetli bir rakibini mai?lup etmi, ve Ta~ta bölge hakemleri. takımla':!. buluna- 1 

2 
BÜYÜK PROGRAM BİRDg!'J 

1 1 
• 8 tühalleri müsait olmıvan bir çok mem- Altnyın kanıısında finale kalmıııhr. Bu cııgınnan maçın n~elı geçecegı zanne- 1 , NNA DURRIN'"n yerini alııfl 

Si/\I EMASJ FiLM N GOSTERECEKTIR ~ ll'ket yavrularına bay~nmlık elbise. ktın• hafta iki takım vampiyonluk için karoı· dilebilir. : DEA Kü rk s· 1 
ld 'D 

" dura ve !,. ,.amaşırı aldıg~ı. ilk veya ort.l ·~~.C'"~J~...ocO""...crJ.o.:ıco:;ı~~..eo-~..cr~~..'!:ı' ~ ı • ınema ~ 1 ı 

D 
r1 "' .... , • """ • GI..ORlA JEAN'ın 

Gu--LMEYEN KA iN ,, okullara devam eden bazı çocuklarında Kız.ılay kö u/erı Balıkesır valfS( tık temsil ettij?i muı:.:iki, Spor . • H tedrisat 1cvazımını temin ettiği memnu- .T NEŞE FİI..Mf 
- niyetle haber alınmıştır. Dikilinin Aktepe ve Bergamanın İn- Üç gUndenbcri şehrimizde bulunmak-

Hayır ve memleket severliği ile la- kaya mcvk1lerinde Kızılay cemiyetince ta olan Balıkesir valisi B. Recai Gürer 1 - AcıJmamıs Kond 
REJi 

OYNAYAN 
ERN5T LUBiT5H 

GRETA GARRO 
1 nınmış olan B. Beşir'in bu hareketi gil- yaptırılan 71 ev, zelz~Je . ~elaketind" Bahkesire avdet etmiştir. fNGfI.tZCE SÖZLC 

zcl bir örnek teşkil eder. açıkta kalnn halka venlm1ştir. İnşaa•. POLA NEGRİ'nin YarattJlı ., 
- --- tamamdı.r. Daha on ev yapılacaktır. Bıı - 2 •• M.A DAM BOV AS> 

Pl!nluJı numuneler! on evin tas ve barcı için mevcut Jhtila( BIJt ayda 111 zabıta ALMANCA SÖZLÜ -- •• 
ÖnümUzdeki çarşamba günü saat 10 halledilmiştir. VaJıGSI Olda tJ.AVF.TEN : MODERN PF.ıt....,. 

AYRICA : MATBUAT U. M. ME:\11 .. EKET JURNALL d tak ı· t Udil lü. ·· d b" --- ı 
f a mın a ıcare m r gun e :r r-ı-.s•~-f'!Jfı •-•fL--. d ıa timizd alt VANI fK 

------------- toplantı yapılarak yeni sene pamuk tip- t".lh.'"'l"-">~&C-.c urR nun• Ey1Ql ayı için e vi aye e ; MATfNEİ.F.R: 
DER GON : İLK MATİNE UCUZ FIAT- leri numuneleri Uzerinden tesbit edile- Muhasebei Hususiyeye alınacak tah- zabıta vakası olmuştur. Bunlardnn 2l1 ; Mm. ROVARV : z _ 5 _ 8.15 ---- --------------;N cıektir. Bu toplantıda ticaret, iktısat ve .. i1dar1ar Halkcvinde açılan imtihan., vaka poliste, 100 vaka da jandarma mın- 1 ACD MAM1S KONCA: 3.~n.6.* 

SEANSIAR : 1 - 3 - 5 - 1 - t DA.. -.Jraat vekli.letleri mUmessi11erile SUmer- 30 kişi girmiştir. Onbir taııs:ldar alına· ~kasında olmuştur. Suç faillerin!n 352 .1 9.4!l.: Cnmt1rft'!Iİ. PR?.ar ırl)n~e~.., 
Cumartesi - Pnar 11 de B A Ş l. A R... l:ıaıık' İmtir ,ubesi mUdüıil de hazır bu "aktır. İmtihanda muvaffak olanlar faz- sı erkek. 53 U kadındır. Suçluların hep· !~ JZ.30 da Açılmamış Konca ile ~ 

ı:ınuıı:ıı:ıaaıı:nıı:u:ıı:ıar:ır;~awı:ıacır.ı=ıaaar:ıı:ı:ı:ıaı:ıı:ıı:ıacıc~ . .; lunacakbr. ladır. si de tutulmuştur.l.i ~iiiiililiiiimıiilliıi•ııiiıliiiiiiiiliiiı ... ..,.. 
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Bir KRç Avda 

,......__{ '!~~ Detelıtlfln M'ac;;.;;;111111111111111~ INGILIZCE 
O~reten Dersler 

1 -·-·- -·- - • 

YAZAN : FREDRİK DAVİS 

._ qte yer almamıştlr .. 5eytaıun arkadaş• 
llelkl de akıl bocahpm yapmış bir eanl bu 

işe karı$ftll$bl' ... BEŞiHCi DER.S -·,, _ 1 (ay) Ben. We (Ui') Biz. You (Ytl) Sen, siz. 
He (Hi) O. "Erkek" She (Şt) O. "Kadın" 

......_ kaa telAş ve heyecanla sordu : mm ne olduğu yine meydana çıkmamış- it (İt) O. "Eşya" They (Zey) Onlar. 
'""'111 Yardım edeceğinlzi vadetmlş b... How old are you (ha'u ö'uld A yu) Kaç yaşındasınız? 
'P.'.~· Dedi.. Bütün kağıtları tetkikten sonra Ra- I am twenty - five (ay em tue'ntifayv) Yirmi beş .. 
:~ Yardım edeceğim .. Fakat si- bengut, gemi sahib!nin kaptan Bruksa Is he English (iz hi i'nghş) O İngiliz mid!r? 

oJarak ıiJdirey!m ki ne bir ll- yazdığı mektubu tekrar okudu .. Dedek- No he is not English (nö'u hi iz not i'nghş) Hayır, o İngiliz değil .. 
._ ne de Yeşil Buda bu işte yer tifin zihninde bir nokta iyice yer etti. O He is Turkish (ht iz tt'kış) Türktür .. 

• Bütün dlva ortada Bud,ı da gemi sahibi Kolensin adresi idi. The station is not far, is it? (zı ste'yşm !z not fA, iz it) 
kullanan bir kimsenin bulun- Dedekt!f birden bire yerinden kalktı; İstasyon uzak değildir, değil mi? 
• Yani şeytanın arkadaşlığı- ve odayı iki ayıran bir perdeyi açtı. Bir No, it is not (nö'u it iz not) Hayır, değildir .. 

de akıl hocalığını yapmış bir Anda maddi olan her şey dedektifin gö- We are learning English (ul' A li'run(g) İ'nglış) İngilizce öğreniyoruz .. 
lııa işe kanşmıştır. Bu cnnl, kut'- zünden kayboldu: Allahın bi.r.insanı o~- They are going to England this sumır.Pr (zey.A gö'uın(~)_ tu İnglmd z!s sa'mı) 

maneviyatını sarsmak iç:n maktan çıktı kayboldu; oda ıçınde yeşıl . Onlar bu ;"~ İngılt~reye gıdıyorlar .. 
lbaskesini takıyor ve belki de mail mavi bir duman peyda oldu; bu What ıs the number of your room (uo t ız zı na mbı ov y& rum) 

korkunç bir seyler hatırlat- dumanlar sanki yavaş yavaş tecessUs Odanızın numarası kacttr? 
~or. Bu cani tekrar faaliyete etti ve Rabengut H!ntli B111hmanlar gi· Can you speak English (ken yu spik In'ıdış) İngilizce .~o?uşabilir misiniz? 
'-="' fakat bu defa Mis Bnıks. bi gevinmi.ş bir adam ha1inde masasının Yes, I can (yes ayken) Evet, konuşabilirim .. 
::-1111nda bulacaktır: başında yeniden peyda oldu. Bu öyl'! No, 1 cannot (nöu ay ken~t) Hayır. konuşamam .. 
~ bir hal almış olan gene; kaz, bir haldir ki Hindistanm esrar:~ bir 1 cannot speak much English (ay kenot spık maç .~nglış) 
:-aıRuta U7.attıktao sonra. acele türlU anlıyamıyan Avrupalılar tc;ın tna· Fazla İng:lızce konuşamam .. 
'- 1lralı babasının baş ucuna koş· nılmaz bir harikadır. I am Turkish (ay em Ti'laş) Ben Türküm .. * --~~~--------~----~~~----~----

B 
tZMtR BELEDtYEStNDEN ı * Rabengut bir dedektif mi idi. yoksa .. 

evine döndil~ zaman. he- Değil mi idi? .. Bu suale her iki bakım-
~. kapandı ve bUtUn kAğıtla- dan da •Eveh veya •Hayır• denemez.. 
r...~ bulundu~ dolabı açtr Rabengut bizatihi esrar demekti .. Şuur 
....._~!eşil Buda dosyası• cilmlesi Aleti b!r halle zabıtanın hallinde aci.ı 

Orsa 1 - ttfaiye için 18 adet emme basma 
el tulumbası satın alınması, yazı işleri 
mildilrlü(;ilndcki c;artnamesi veçhile ka

"""Y\lkce bir zarf çıkardı.. kaldıtı cinayetlerin izi üstUnde yllrilyor 
dedektif zarfın içindeki klğıtla- ve şayanı hayret neticeler elde ediyor-

lrt.a..~ tetkike başladı : Dosya- du. AlAkadar oldutu esrarlı hAdiseler
.~ hemen hepsi de. Yeşil de, Avrupalı polis ve dedektiflerin akıl-
"khide bulunmuş olanlann zin- lannın bile ennediğl ve yanlış esrar di-

lllbnJerine alt idi. yan şarkta bilinen usullerle hareket 
adlı bir adam, winde •NeftJe ed!yordu. 

kten• ölmllşt.U. Bu zaval- Rabengut, çok uzun seneler Hindis· 
keskin blr ustura ile tanda yaşamış idi. Çocuklu~nda. henüz 

~ ~ tarafından kesilmiş idt on Uç yaşında iken geçirdiği bir hal. 
~ diğer bir adam da evinin hayatının üzerinde ebedt bir tesir busu· 

boiulmuş olarak bulurum14 1e j?etirml$tl: 
Bir gün bebesiyle b'.r1ik ava çıkmıştı. 

......_- bir_ adam da, blr arkadaş ile Bir ormandan gecerlerken, ağaçlann 
~~e çalışırken, arkadaşı yil- arasından şayanı dikkat bir fizyonomive 
~ bir adam tarafından tabanca malik bir adam peyda olmuştu.. Bu 
~Qş, kendisi de suratına in- adam uzun boylu, hafif. sarı ipekli kaf
~ ~la baygın bir halde tan geymiş ve ilk Anda hürmet ve sevgi 

\..._ ~Uştil •• Maskell adam ye- telkin eden bir ihtiyardı. 
~ olarak dil$en adamcağızı sırt· Fakat bu ihtiyarın yüzündeki tatlılığa 

~ıştı.. Bu bedbaht adamın rağmen tilyleri ürpertici bir ~1 ~e va~
"tesi gün zabıta civarda b!r or- dı; ilahi bir heybet insanı ~arıp bır te~.ır 
al\'rl bir bıçakla delik deşik edil- altına sokuyordu. A~ır adımlarla gun 
~ bulm~u. doıluswıa doğru ilerliy'1rdu. 
beın;r bir sUrU cinayetler .ve- Rabengutun babası, kulağına eğ:ldi 

OZOM 
330 Y. J. Talat K. 42 44 
302 Hurşit Güneş 43 50 
267 Akseki bankua 43 SO 48 
240 Tütsü ile T. incir 46 50 46 SO 
204 M. Beşikci 44 50 47 
169 Kaptan Rifat 43 50 43 50 
176M.H.Nazll 41 44 
172 Remzi Giin~ör 44 2S 44 75 
164 j. Taranto Ma. 44 46 50 
114 Mehmet kutakçı 43 51 
96 Hilmi Mivar 44 47 25 
91 incir tü. L fi. 41 50 
88 Siikrü Ogur 43 50 47 
66 Muammer Nitli 42 43 SO 
5 7 P. Klark 43 50 46 
56 A. A. Kadrunel E. 46 47 50 
5 3 MPhmet Şart 45 45 
53 Millet pazarı 44 44 25 
41 Albayrak 42 43 
3 7 A. R. iizümcll 44 45 50 
30 Eli Benbenişti 44 50 44 50 
36 jiro ve şü. 46 25 46 25 
29 N. Vijimin 43 43 50 
26 ~ala"lon Kohen 43 25 43 25 

6 M. Portalsal 45 45 
2927 yek6n 

75404 dünkü yelcQn 
-..:..:..heykelini tatıyan vapunın bil- ve : 
lııı....~ böylece esrarent.z surette - Bu gördüJWn ıA - dı - ol - mı - yan 78~~1 umum yekun 

::ıı• bekliyerek öldürülmüşlel"' a - dam• dır; dedi.. No. 7 
Q9 katilin en kil Ok bir izi bile Babası bu ı>irifanJ hakkında ancak N 8 

sefer heyeti etklnı ve va- bunlan söyledi; fakat zaten başka bir N o. 9 
bbw, birer CSld~ '8Y söylemeAe de vakit kıalmadı; çilnkll N:: ı o 

42 
·O 
44 so 
48 so 

palı zarfla eksiltmt-ve konulmustur . 
Muhammen bedeli 9720 lira muvakkat 
teminatı 729 liradır. thalı>sl 13110'941 
pazartesi gUnU saat 16.30 dadır. 2490 sa
yılı kanunun tarifatı dııhil:nde hazırlan
mı~ teklif mektuolan ihale günü azamt 
saat 15,30 a kadar encümen riyasetine 
verilir. 

2 - Gaziler caddem 1145 sayılı so
l{ak a~ından itibaren Emrazı sariye 
hastane~I önüne kadar bo1uk şosanın 
narke taqlarivle t;amırl. ft-n l"leri mil
rf iirlfü?ündeki k~if ve sarlna.;,esi Vf'Ç· 
hile ar.ık plr.,iltmeye konulmu$fur. Ke
'ltf bedeli ~R27 lira 62 lrunıs muvaKkat 
temlnah 512 liradır. TalipiPrln tt>mlnatı 
tc; Bankasına yatırarak 'l'akbu7.larlvlt" 
lhale tarihi olan 13/101941 'D8Zart .. ~ t?il
nU qaat 1R ~a encUmtone münıMıatlRraı. 

:4 - Bıırbaros mahallesi 305 savılı 
'loht-tıı 302 sayılı ~okıık a~ından itlha
l"t'n 100 metre bovda k11na1ı,.asvnn vaD
+mlması, fen iqlpn mii~iirHl~nd01ri kP
<:lf ve sartnamesl vP.rhlle arık elrontm,._ 
''" knnulmustur Kec;!f bone-11 fn9 Jin
':>4 kunıs "'11v111tk'lt temfnah 47 l'ra 9!1i 
\-unıstur. Taliplerin tf'rninati ı~ Banka
•una vııtınınık m~kbuzlarivle ihale ta
rihi olan 1~1101941 naurt0~ srtlnil saat 
18 • encllm"Mt mO...litlan. 

28, 30 ~ 11 (2112) 

* 1--Bayntlrltd" 1609 .. yıh eolcalc d~ 
•_,,esinin 250 M7.. '"" lceMne Ye 3000 

'' 24 ~2. nm da 11dl kaM•nm olank eutı1' 
1 S 22 50 tamhi. fen lıılerl mO,fUrlU&;intW•1d lce91f 

vapurun kaptanı Bruks htlrmet ve korku telkin eden bu pirife- INCtR 
kollm ltalmlfb.. Bunlar da n! arkasından iri 1Jir kaplan neyda oldu S47 incir T. A. Ş. 
~ end! .. ve lzap ile bekli- ve ihtiyara atılma~a hazırlandı. .397 Patq 

Eğer Rabeııgutu babası. tam isabetle J 4A ~ülf"ymanovfç 
~ _lllyJemiyellm : Sefer heyetin- birkurşun atarak korkunç kaplanı öl- 35 S. S. Akımsar 
t~ nUI Jak Danham da vardı: dD.rmeseydi, h!ç şüphesiz pir, kaplanın 31 B. F,..nko 
:... -ı.m, anki ywr açalmı• ta ye- ~)eri arasında hayata g&lerlnl yu- 15 A. Poımo 

ftemle gibi kaybolmue hayat macakta. 3 Hakkı Şeşbet 
''!Ldm biç bir haber almma- Bir ş~ ~ ~ibl bir An içinde ---

f 4 SO 17 SO Ye PTtnametl Y@f'M,,f,, aolr rlr•Otme-
24 2S 24 ıı; '-nnulmuıttuT. Ke.tf bf!dell 4ft"4 lira 5n 
16 50 16 sn toıru, muv-"1t11t temfnab 304 lira 85 
15 50 15 50 \uru•tur. T .. Hplerf., tf'mfnıth fa l>anka-
28 28 .. "a vatı-"'\ ,...\l>azlamle th11le hırf

!-f nlftn 2<'1101941 pan'f't~ gOnti .. t 
~ bu hAdlse üzerine Pirifani durdu. t 1 76 yeldln 
:blhı bir başnet ile el!nl kaldırdı; ken- 50254 dünkü yek6n 
dl diliyle : 

16 rla ~"'~• rnflnıeutlan. 
2 - CU-"arlyet lrnnıluianan alt 

kııımın" Yenld.-n merdiven ve duvar 
'""'hnlmın. fen lwlert mndo,.ııı~tf.,\t 
keııff • ., '8Ttname91 -eht.le ,.,..\ elr•"t-

- ıA - dı - ol - nu - yan - o• senden 
razı olsun; onun aData senin ve evlitla--

~. nnın. evlAtlannın olsun! dedi ve bir An-

514 30 umum yekh 
ZAHtRE 

40 ton balda 1 O 175 "'eyp lcn.,ulmu~. K ~lf ~deli 17n.c ,,,.. ~(, ınnu. mUT10lrltat teminatı 127 
1'nl RS kuıwtar. Talinl•"n tf'n'f.ıatt iıı 
"•"""'""• fttwtınılr ,...lrl>az)art,.le O.a
'" tarihi nla., 20/1 O /941 pıızart~ ri
"U llBat 11.. dtt rncG"'•"e mmeaatlıtTL 

~ reportajcılar aylarca bu da göulen kayboldu. Sanki o Anda or
IQbubet ile ~ o1mu. manın yeri yanldı ve plrlfanlyl yerler 

~et üzerinde bin bir macera yuttu! •. 
, fakat neticede Jak Danha- - B 1 TM E D 1 -

~·······-----·················-: -~~A_!JIDYOSU: 
'' C 0 N K t' P R O G R A M :: ----- ........ . 
~ ve memleket saat ayın 
.. ~k hafif program '1.45 Ajans 
~8.00ıg415 müzik ~nfonik pro~ 
la ~m ve memleket saat 
~ rnü:zik türkçe olaklar 13.45 

1 
berleri 14.00 mUzik tUrkçe 

4.30 Ankara Sonbahar at koşu
tahrninlerl 14.40115.30 mUzik 

hur bandosu lR 00 proJ'l'am 
ket saat ayan 18.03 müzik 

..._ '-11 18 40 milzik radyo caz ve 
··ııı;estrası 19.00 konuşma kahra
Ot~atı 19.15 miizik radvo caz ve 

ııı;esb-ası 19.30 memleket saat 1 Alans h9berlerl 19 45 ıııerbt-st 
"- a 19.55 müzik saz eserleri ve 
1r••laıı 20 15 radyo ~azetesi 20 45 
aı_ •'1şı'c sarkılar 21.00 ziraat tak-
~10 mfü~ik dinleyici istı>kleri 

Ufrna 22 00 miizik radyo salon 
'-'"'- 22.30 memleket saat ayarı, 
~IPri 22 45 milzik radyo salon 

22 55/23.00 yannki program 

~I ÖRNEKSlZ YEN 1 
PROGRAM •• DE 

ltı\it:CıK 
PAŞA 

'R • SAIT TARAFINDM 

~MOTO 
l'Dvrua 

'- ._.,.*' ADASDIDA 
~ TthtKCE SÖZLtl 

~°P.r J1TRNAIJ 
R : 11F.R otlN : 

- 1M - 4.39 - 1.81 DE. 

İZMtR StctLt T!CARF.T MEMUR-
LUCUNDAN: SAYI 4038 

Tescil edilmiş olan (G. O. Glras) ta
rafından vekil tayin edllmi~ olan Alber 
Frankonun vekAletten istifa ettijtlne 
mütedair beyanname ticaret kanunu hU
kümlerine göre sicilin 4038 numarasına 
kayıt ve tescil edildiği llin olunur. 
İzmir sicili ticaret memurluğu resml 
mühilril ve F. Tenik imzası. 

1 - BEYANNAME: 
lzmir jkinci noterliğince musaddak 

4/Mart/1935 tarihli ve 2104 numaralı 
ve Beyoğlu a1tmcı noterli~ince musad
dak 25/Temmuz/938 tarihli ve 5955 nu
maralı ve yine aynı noterlikçe musad
dak 6/Kanunuevvt-1/1939 tarihli ve 9234 
numaralı umumi vekaJetnıtmeler muci
bince (G. D. Giras) tarafından ticart ve 
idarl vesair muamel8tının tedviri husu
sunda bana verilmiş olan bütün salahi
yetlerin ifasından feragatb mezkiir ve
kAletnamelerden istifa etmiş olduğum 
cihetle ahkamı kanuniye dairesinde si
cildeki kaydımın terkini ve husulü ma
IOmat zımnında bir nüshasının tzmirde 
1333 ncü sokakta 3 numarrsda G. D. Gi
rasa tebliğini rica toderim. 
İzmirde Hurşidiye mahallesi Eminiye 
sokak 11 numarada Alb~r Franko. 
Biri 20 ve dijteri 3 kuruşluk damea 
pulu Uzerinde 8/tlktefrln/1941 tarih 
ve imza okunaır.adı. 
Umumi No. 11815 Husust No. 16/930 
tşbu beyanname altına konulan lm7.a-

nın şahıs ve hüviyeti marı.ıfum lzmirde 
Hurşidlye mahallesinde F.minlye soka
~nda 11 numarada mukim Alber Fran
konun oldulunu tasdik ederim. Bin do
kuz yUz kırk bir aenesl Teşrinievvel 
ayının seldzincl Çaqaınba gUnll. 

8/10/941 4248 (2208) 

25 ton 
1 OA çuval Su.un 

1 5 ton Nohut 
175 balya Pamuk 

38 so 39 
11 
7S 

f7.MfR StC~ TtCARFI' MF.MUR-
LlTôUNDAN: SAYI 4039 

Tescil edilmiş olan G. Giras ve thsan 
Nrhio~lu şirketi tarafından vekU tavin 
edilmis olan Alber Frankonun vekAlet
ten istifa etti{tine mlltedafr bevanname 
ticaret kanunu hükümlerine göre sfri
Jin 4oo.tq numarasına kayıt ve tescil edil
dilij iJAn olunur. 
İzmir sicili ticaret memurlufu resmt 
mühürii ve F Tt-nlk imzası, 
1 - BEYANNAME: 
BevoVlu altıncı noterli~nce musad

dak 15/Temmuz/940 tarihli ve 53<-2 nu
maralı umumi vekAletnamP muribince 
merkezi fzmirde bulunan (G Giras ve 
İhsan Ne-bioğlu) Unvanlı şirket tarafın. 
can ticarl ve id~.11i şirket muamelAtı 
umumiyesinin tedviri hususunda bana 
verilPn hilômum salAhiyetlt-rin ifasın
dan foragatle vekftleti mezlnireden isti
fa etmis oldu~um cihetle sthkamı kanu
niye dairesinde sirildeki kaydın terki
nini ve kPVfiyetten husulil mallımat icin 
işbu bPva~namenin bir nüsha!ının tz
mirde Peştemalcıhır başında 1333 ncll 
sokakta 3 numarada kAin şirketi mezkQ
reye tebli~ini rica ederim. 

lzmirde Hurşidiye mahallesi Eminiye 
sokak 11 numarnda Alber Franko. 
Biri 8 ve rfi~eri 15 kuruşluk damga 
pulu ilzerinde Rlflkteırin/1941 tarih 
ve imza okunamadı. 
Umumt No. 11816 Husus! No. 161231 
İşbu beyanname altına konulan imza-

nın şahıs ve hilvf,,eti manıfum lzmirde 
Hurşidiye mahallesinde Eminlve soka
f;ında 11 numarada mukim Alber Fran
konun olduğunu tasdik ederim. Bin do
kuz yilz kırk bir senesi Teşrimevvel 
ayının sekizinci Çarşamba giinll. 

8/10/941 4245 (2207) 

tzMtR StCtL TICARET MEMUR
LU~UNDAN ı 
lzmirde Atatürk cadeılnde 2 30 nu

marada komi11Von Ye ithallt ticaretiyle 
i~tiıW eden (Emil Misir) • in bundan 
bayle ihracat itleriyle lftlgal edeceiine 
müteclalr bqanaame ticaret bnwua 

3 - Kamvaka 1844 .. ,,,1, aolt,.kta 
t•ml1' Pdilen koruma dUY"lrla"""' Uze
..fne l>•t"., "•TDu••e '"'Dtınlma11. fen t.'·ri ,....n..tÜTlil~nrf•'-' keııff ve pt'fnamewi 
w•rY..ivle ,. .. ,1c f'\.•iltmf'''• 1tonulmuıth11'. 
'( ,.._if hPdf'li f 14Q 11 .. ,. 7Q lcuru~ "'"""lc-
1.ııt temhı"h A6 lirA 2 ı; kuruştur. Talin-
1.,..;,.. tf'nıiıı11h is hanlc111"ına Y"tı""""k 
- .. 1rhu7larlvl,. 11'"1e tarihi olıtn 20/10/ 
'141 l'azaTt,.•f ı:rünü •at 16 da encüme
.,e nıUrac•111tlan. 

4 - K"TS1Valca 1710 u'Vllı solr,.~
"'C!'' kal,.., k''"""'d" oo m.-tTe Ye 1 (,<Jn 
~·vılı ıınk,.ktl'l rfa 22S metre b"vcloıki 
-l;)sem•l .... " bel•dlve~en veril•rPk k~
..,,e t"•'"'"'" f'Sll•lı tamiri. ff'n isl,.rl mü
.J:; .. lii~fü•rfplc-f kf"tlif ve earttıamesl Vf'C

t..ı •• 1"! ,.,.,\ f''-•lltnıf'Vf' k"nulmu•tur. K,.
·lf bed•l' ~ı; 'ı; llrfl 7ı; kunı• m••v•lr\:,.t 
••mfnah 26ı; lira 20 lcurutıhn'. T11linl,._ 
·i "ternf.•11tı ı.,. b""'k11.-ın11 va""'""'k .,...1r
t.,,,7l11rivle fh,. le tarihi olan 20ilO1941 
.,,.7.artel"f PÜnÜ .aat 16 da encümene 
"TtÜrac"" tla n. 

5 'o 14 ıs 4165 c2112> 

tn-~ ctr•ı. TICARET MEMUR
LU~tJNDAN, 
lzmiTdr Atatürk CA~d .. "lnde 68 nu

...... ..,.tla vaoıır acent .. livivle i••i.roıl ed• .. 
Pol J. AnPrio"nun hunclıın hnvle bil
•ımum ~rntia ve çuv"l rt .. lıili ticaretivlP 
;•tleal f'dt'ceilinf' miit•d11ir hPvannıım .. 
• ı,.,. .. ,., kanunu hükümlerine vö"'P. ııirtfi-
4040 numarastna k"vt VP. .... ,.;1 edildi-
=ti illn olunur. 4235 (2211) 

ZAYt 
918 aenf!1'inde lvnlr Sanatlu mf'kte-

ı..ınden aldı;.m tHdilc:.,ıt"1eyl JroıvhPt-

•'"'· Yen18inl alıtr .. ~m""'" esklalnin 
hükmn nl"'acl•~ .. , ilin ederim. 

01rıı)un 150 nu"'araaı"da k•vttlı 
380 nc1 aoJr .. ft 21 nnlu evde 

KlınlJ p,. \...l,..;fııın 
4247 (22'2) 

'-:ikümlerlne 1r8re a1rnı., 4041 numara-
mıa ltayt ve teKll ertn~;~l jlA., "'•ınur. 

4250 (2210) 

SAHfPE 1 

lzmirden gidecek kıymetli hediyemiz 
Kemal K. Aktaşın Eczacı 

Kolonya ve E•an•ları olacaktır 

Altın raya Dalya 
Bahar çiçefi 
Yaıemin 

Gönül Amerb 
Zümrüd damla•ı 
leylak 
Limon çiçefi 
Son hatıra 
Ful ya Meneltfe 

941 Kolonyaıı 

Depo: Hilal Eczanesi 
~ııaaaaaııııaaıaaaaaııaa1aıaacıaaaııaııaırıaaaaaıaıarıaaaaaı 

lzMıBDE MEŞHUR ŞEKERCİ ( ALİ GALİP ) .. 
lfefb l.OKVlıfl.AJUlfl H ŞEICERl.ElıfELERhft 

lleP yepde dalma m-ayuuz.. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Ali Galip Şekerleme fabrikası 
Ttirldyenin ve Mitin Badbnlann en ant ve e11 anmtm. !JeUrteme falt
rlknuhr. Mamalita tema ve nef1s lll8ftKlda iptidaiye Ue fenni Wr mretıe 
n ..t -ldaelerle baal edilmektedir- TESls TABiet : 1 t t 1 
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

TOPTAN SATIŞ YERi : İzmlnle GibıelyaN Şan Sobk No. Z4.. Fabrika. 
PERAKENDE SATIŞ MA0AZAL.AJU: hminle Şekerciler içi No.1,-11 

ve Bilkümet karşwo da Sevim padahwwi., 

l.S'f' AHBVI. BEr.EDltDIHDEH : 
Oalcüdar meydamnda yaptınlacak mozayik parke kaldmm inşaab bpaJa 

zarf uauliüle eksiltmeye konulmuıtur. Keşif bedeli 59931 lira 56 kurut ve 
ilk teminatı 4246 Ira 58 kuruştur. Mukavele eksiltme bayındırlık işleri ge
nel huıuıi ve fenni .. rtnameleri proje keşif hulAsaıiyle buna mütefeni cliier 
evrak 300 kuruş mukabilinde vilayet nafia müdürlüğünden alınacakbr. 

ihale 14/ I 0/941 sah ııünü aaat 1 S te daimi encümende yapılacakbr. 
Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplan ihale tarihinden 8 gÜn ,,.,_ 

Yel viJlye nafia müdürlüiüne münıcaatla alacaklan fenni ehliyet ve 941 ,... 
lına ait ticaret odllll ve•lkalariyle imzalı fartname ve kanunen ibrazı llzun
gelen diğer vesaik ile 2490 numarah kanunun tarifab çevreainde bazırlaya
caklan teklif mektuplannı ihale günü eaat 14 de kadar daimt encümene veıı-
meleri llzımdu. 29 3 1 11 3979 (2125) 

,_,,,,..,,,,,..,,..,.......,.,.......,en : 
Klyıned Kilo T ethlt No. 

Ura 

300 Elektrik motiSril 284 J7 
Yakanda clna Ye mlktan yuah ewa ile levazun ve Atlf eervt.i llln t.h

tannda clnılerl yazılı aahlpıiz eşyalar 17 /10/941 cama sini .. , IS te -
arttmna lle aatdacaimdan talip olanlann •:mi trOn aaat 12 ~ kadar INıt m~ 
dllrlJ:et YeZnealne temlnatlanm yatırmalan yatırmayanlann m&za.,.ecleve .._ 
rlk ~ U&n ohmar. 2 11 4107 (2148) 

801.YA.Dhr Rn.BDltESDmBH: 
BeJedlyemls bra clellnaenlnde c:ahmıak 8zere '° otuz lira ank UeretB 

"" fabrikalannda eabmuı hlr ~ lhtl.,acmnz .. ntır. TaU.,Jerla 15/Xf 
941 tarilüDe bdar ~emlze mliracaat etmeleri llA" olanaT. 

7 9 11 4186 (2188) 

fndR YiLAYETtlfDEH: 
Pulf korunma ekipleri için portatif ..hh1,.e çantua ft hula -- ahna

cakhr. T alibl olanlar .. rtnamea;nı sörmek n ta&Ult almak lçln vfllyet wf.-
berlik müdürlOiUne mleaatlan illn olunur. 8 11 4198 (2192) 

ızarıa YIUYE'f'INDEN: 
Puif korunma ekibe mahau maaa Ye duvar aaatlan ahnacaktır. Bu eaatlar 

tanınm1' flrmalann markuau ~acakbr. Talip olanlann .u&yet 9eferb~rlik 
müdüriyetine müraeaatlan ilin olunur. 8 1 1 419 7 ( 2 19 3) 

T. iş Bankası 
K8'öll !',,.,.,.,..., hesaf'lal'I Jt41 Uıl'Clllllye ,,,.... 

K EŞh>ELEB : 4 Subel Z MaYIS. 1 "tustos. 3 ildnrite$1'1D taribleriade yapalar 

1941 IKRAMIYEr.ERI 
ı adet zoeo Unbk - zeno Ura 
3 adet 1000 liraltk - 30041 l.ira 
Z adet 158 lirahk - ı SfHJ 1.ira I' 
4 adet 500 Urahk - 21MHt Ura 
8 adet Z50 liralık - 2fHHt t.ira 

35 adet 100 liralık - 3500 L.ira 
80 adet 50 liralık - 4000 Lira 

300 adet 20 liralık - 8000 Ura 
TOrkfv"' IS BANKASl'na para vatU1n1ıkla valnız para blriktinnls ve fala 
alnus olmaz. ayni zamanda taliinirt de denemiş olursunuz.. 

Hallı Banlıası 'f'Öl'lı Anonim ŞIPJıeflnden : 
Aşağıda müfredab ve ieimleri yazılı kimyevi maddeler ufal- partiler ha

linde ve açık arttırma ile hizalannda gösterll"n tarihlerde aahlacakbr. Bu 
maddelerle doirudan doğruya alakalı sanat aahin ve müeeaeeelerinin İstanbul • 
da yeni postahane civannda lstanbul hallt sandığı binllllnda miltqekk.il ko
miıııvona muavyen aün ve eaatte müracaatlan illn olunur. 

Arthrma günü Maddenin laml Miktan kilo 
ve aaab 

2000 13/10/941 \f ulkacft Merk•-pte 
Saat 14 \fulkaclt D 1000 
Saat 14 Vulkacit D. M. rnoo 
Saat 14 \fulkacit F. 1250 
Saat f 4 lsepal c. 350 
20/I0/941 
Saat 14 Tanlcan 500 
Saat 14 AcMe OxaUaue 1000 
Saat 14 Biaulfite de eoude 2000 
Saat 14 Ncurlnas 100 

il 12 13 4251 (2209) 
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Şark cephesi durumu hakkında 
kat'i tahıı~inler yapmak için 

biraz bekleruek lazımdır 
L~ningrad mahsur!aifının yapmağa teşelJllüs 

ettilıleri yarma htırelıetinin neticesi 
henüz anlaşdamadı 

Radyo gazetesine göre bugünkU Al
man J-esmi teb]:ği, Viyazn13 ve Briyansk 
<:ımali bölgelerinde çevrilmiş olan Sov
yet kıta]armın imhasına devam edildi
ğini bildirmektedir. Cephenin merkez.in. 
de de 500 .kilometre bir ged!k açıhnıs 
ve cenupta. Prekop şehri zaptedihniştir. 
Prck<'p berzahının üzerinde bulunan bu 
~ehrin uıptı mühimdir. 

Alman resmi mahfillerine göre mare
.şa1 Timoçenko orduswmn irnhasilc harp 
kat'i safhaya girmiş ve Sovyct cephesi 
tamamile çök:mUştür. 

Resmi tebliğlere ve muhtelif haber
lere göre cephenin durumu şudur : 
Şimalde : Mareşal Voroşilof ordusu

nun büyük bir kısmı Leningradda mu
hasara albndndır. Almanlar büyUk ta-
amıza girişirlerken Lenin_wad önlerin
deki kuvvetleri asgari hadde indirerek 
buradan taaarruf ettikleri kuvvetle-

edilmiş olan Alman l.aarruı.u inkişaf 
halindedir. A1man1ann veroikJen ha
ber!er doğru ise, Alman taarruz.larmıı. 
ynkın uımnndn büyük neticeler verme
si beklenebilir. Orcl istikametinde çok 
geniş '\"C derin b:r girme olmuştur. 

Moskovn - Harkof dmiryolu bir çok 
yerlerinden kesilmiştir. Almanlar Rus
lıın bu kadar geniş bir şck!lde çevirmiş
teı·sc, ve bu çevrilen kuvvetler imha 
edilirlerse. bu Jnsımda mühim netic:,cler 
alınacak demektir. Sovyct orC!usımun 
hu geniş gediği knpatacak kadar ihti
yata ma1ik olmadığı saml:yor. Mamafih 
bu cephedeki harekatın inkişafı, Timo
çenko ordusunun durumuna bağlıdır. 
Bu ordunun bir kısmının geri çekildiği 
söylenmektedir. 
Alınan ordularının Moskovayı dof,'U· 

sundan lnısatacak şekilde büyük bir çc
v!rmc hnrekctine girişmiş oJdukları söy
leniyor. Almanların böyle bir harekete 

ri kat'i netice yerine getirmişlerdir. girişmiş olrnaforı ihtimal dahiJindedir. 
Şimdi Leningrad mahsurlan, zayıflamış Cenup cephesine gelince : Bu cephe 
olan Leningraddaki Alınan cephesini hakkında yeni haberler ~e1memiştir. Bu 
yarmak ve Timoçenko ordularının yü- nunln beraber, Kiycf bö1gcs!nde meğ
kiinü hafifletmek j~ birkaç f{iindenbe- lubiyetc uğramış olan mareşal Budyeni 
ri taarruzlarda bulunmaktadırlar. Kro- nin diğer ordulara mühim bir yardımda 
niştad'dald kuvvetler de bu hareketle.re bu1unamıyacnğı anlaşılıyor. Budycni 
iştirak etmektedirler. Fakat Timoçenko ordusu miihim tehditler altındadır. 
ordusuna bUyük yardımlar temin ede- Sark cephesi durumunun inkisa{Jarı 
cek vaziyette bulunmadıklan sanılmak- hakkında kat'! tahminler yapmak ic;in 
tadır. b~r kaç giln dnha beklemek lazımdır. 

Merkeze gelince : Tim~enko ordula- Moskova bölgesinde knr fırtmalannın 
nnın kanatlanna ve merkezine tevcih başladığı bildirihnektedir. 
ıcaaaaaaaaaaaaaaaaaa=aacaaaaaaa~ıoacac~ocacacaaa~~ 

Japonya irı tizar 
halindedir 

.f anonvadan 
vükselen sesler 

---<>-·--
Rus mukavemeti kı- Amerika yapılan mii
rılmadan yeni bir sPr· zakerelere a vkırı ha
güzeşte atılmıyacak reket ediyor, dı yorlaı 

Çin ku.vetlert bir ·Uına· 
m IHal etmişlerdir 
Vaıington, 1 O (A.A) - Rusyadaki 

asker' vaziyet · kal'fısında Japonyanm 
hatb hareketine bütün mahfillerde bü
yük bir ehemmiyet atfedfünektedir. Ja
ponyadan ise bu hususta hiç bir feY sız
mamaktadır. 

iyi malumat alan mahfillerin kanaa
tına göre Japonlar, Moekova muhatebe
ainin neticesi kat'S olarak anlaşıhnamiı 
ve Sovyet mukavemeti devam eylediği 
müddetçe hiç bir harekette bulunmıya
caklardır. Öyle anlaşılıyor ki Japonya 
hala Çinde meşguldur. Ve Rus dramı 
eona ermeden yeni sergüzeştlere atılmı
yacakhr. Birleşik Amerika Avrupa.laki 
vaziyetin inkiıafını dikkatle takip et
mektedir. Bununla beraber, Japonyanın 
en küçük bir hareketi Pasifikte derhal 
veni bir vaziyet ihdas edecektir. 

Hala ne Japonya ne de Amerika bu 
vaz.İyt!tin çabuk husulOnli al"7U etme
mektedirler. 

Çunking, 1 O (A.A) - Dün ak~m 
neşredilen tebliğe göre Çin kuvvetleri 
Yangçe üzerinde mühim bir liman olan 
lşiyanga girmişlerdir. Çinliler Japonla
ra gÜmrülc mevkiinde hücum etmi"ler
dir. 150 Japonu silahtan tecrit ettikten 
eonra şehir etrafında diğer altı yed zapt 
etmişlerdir 

----
in o-iliz 
•••••••••••••••••• 

Tav.,"areleri 
................................. 

Rus ceohesrndeltı de· 
nız münakala :ına mıı· 

vol lakı yetli taarruz. 
/ar yaptı 
----

Londra, 10 (A.A) - Amirallık daire
sinin tebliği: Donanma dUşmanın şimal 
Rus cephesindeki kıtalariyle olan deniz 
mföıaknlrıtına ve bu kıtalann laşesine 
yeni ve muvaffakıyetli bir harekette bu
lunmuştur. Çar'>amba sabahı şafakla be
raber donanmaya mensup deniz. tayya
releri Norve~tc Vestfierd çevresinde 
düşmfin vopurlarına hücum etmişlerdir. 
Çok fona hava şartlan hasebiyle tnyya
ıelerimizin bazısı geri dön!nek mecbu
riyetinde knlmışlursa da di~er tayyare
ler hücumlarını muvaffakıyetle basar
mıştır 100 tonluk bir iaşe vapuruna 
bomb !ar atılmıc: ve bu vapurda 3•an"ın 
çıkmı tır 

Günı:lüı denız t .. yyareleri 1500 tonluk 
bir ia e ~· ınisini hombnlaınrnlardır Bu 
gf'mi taif ınin re:niyi terk ettii!i ~öriil
n·üsfür lki iac;e ve bir muharebe gC'mi
ı.ine hi.icuın edilmiş bu iki ıase pen1isine 
isabetler kaydolunmuştur. Bu hücum
lara iştirak ed!.'n tr.yynreJ .. rimizin hepsi 
iislerine donmüstür. 

Tokyo, 10 (A.A) - Japqn sözcUSÜ 
jnpon - Amerikan milzakerelerl hakkın
da §Öyle demiştir: 

Amerika bir taraftan müzakerelere 
devam ede1ken japonya ile ypphğı· hıü
zakerelere tamamiyle Zıt bir vaziy~ aı;.. 
yor.> 

Toky-0, 10 (A.A) - Tanınmış bir ja
pon muharriri Oşişa Şimbo gazetC$inde 
neşrolan bir makalesinde şöyle demit
ür: 
cVaşingtonda neler müzakere edildi

ğini bilmiyoruz. Bildiğimiz bir şey varsa 
tngilterenin günün mütecavizi olduiu
dur. 

«Hidiselerin göstermi§ olduğu lngil
tere ve Amerika kendi menfaatleri işi
ne Çini de sokmak için bUtün gayretle
rini sarfediyorlar. 

«Japonya buRiin olduğu gibi bu kuv
vetlere karşı mtlcadelede devam edecek 
ve İngiliz • Amerikan bloku yerine ja
pon - Mançuko bloku kalın olacaktır. 
Ve japonya üçlü pakta sadık kalacak
tJr.> 

----
Ruzvelt ~6_ylivor 

"I:itler kazanır
sa tahripkar bir 
harbe mecbur 

kalacaü-ız" 
Va§ington, 1 O (A.A) - Rw.vclt 

bitaraflık kanununun ilgası hakkında 
kongreye gönderdiği mesajda Amerikn
da ilk bitraflık kanununun 19 35 te ka
bul edildiğini ve 19 39 bitaraflık kanu
nunun ise dünyaya tahıtkküm için yapı
lan Na:ı.i teşebbüsünün hakiki ehemmi
yetinin Amerikada kavrayamamı~ bir za
manda kabul edildiğini ve bu harp yı]
larında Hltlerin kurbanlarına lakayt ka
Jınamıyacağını ve mütecavizin zaferin
den ne gibi neticeler çıkacağının öğre
nildiğini, Amerikan milletin fiili suret
te mücadele eden mi)]etlere yardım için 
ehemmiyetli ve hahalıya mal olan ted
birleri aldığını söyliyerek demi~tir ki: 

Kongre ve millet tarafından açıkca 
tayin edilen siyasetin icrasında hükü .. 
met hiç bir şeyi durdurmamalıdır. Bu .. 
nun için bitaraflık kanununun değişti
rilmesinin lüzumunu müdrik bulunma
lıyız. Eğer 1 fitlerin askeri planbn za
fer le neticelenirse biz Amerikalılar ken
di varlığımızın müdafaası için Rusyada 
cereyan eden muharebeye kadar paha
lıya mal olacak tahripknr bir muharebe 
yapm'\k mecburiyetinde kalacn~z.> 

Vaşin,,.ton, 1 O (A.A) - Gnzet<-cİ· 
lerle ynptığı ~ÖTüşmede B Ruzv~lt bir 
fl'BZf'>tı:'cİnin sualine cevap vererek de
miştir ki· 
-« Rusy,.nı, m!.!k:wemeUe belki de 

bir mütru-eh lmbu! ctmc-.ğc mE"Cbur ob
c:.ıık bir durum-' Prldiğini bildiren hiç 
bir ranor al.madun.» 

. . 
YENi ASIR 

SİYASI VAZİYET DİYORLARKİ 

Alman orduları. 
Kafkaslara 

,.Jarınca 

~ 

B. Bitlerin ingiltereye 
sulh teklif etmesi 

bekleniyor 
fü:dyo gazetesine göre ~ecen Cumn 

başladığı Hitler tarafından bildirilen 
büyük Alınan taarruzunun in!dşafları 
bütün dünyn C'fı<arı umumi.resini iı:ga} 
etmektedir. 

Alman kaynnklarJ harbin kat'i safhn
ya gird;ğini iddia ctmektedirJcr. Alman 
basın şefi Dltrih dUn akşam beyanntm
da harbin kat'i netice nldığını iddi::ı et
mi.ştir. 

İngili1.lt>r ve Ruslar taan·uzun Al
manlarıı eh-erişli bir safhada oldui!unu 
kabul ile beraber, A1man iddialarını 
rr.üba!Ugalı bulnuıktadırb.r. 1ngi1iz.ler, 
Almanların Moskova yollarını çok de
falar açtıklarını iddiıı ettiklerini hatır
latmakta, bununla beraber Rusyanın 
bir ö1üm ve dirim savaşına eirişmiş bu
lurıtlu'klnnnı kabul etmektedirler. 

Bitlerin gün!iik emrindP de Mvnşın 
kafi safhava girdiği bildiriJmistir. 

Hit1cr Rusyanın znyiatı haklcınrl:ı dik
kate değer malumat vermiı;tir. Bu m~
lumata göre Almanlar · Ruslardan 
2 400.000 l'Sir ıılmıı:lardır. tahrip edilmicı 
ve iğtinam olunnms J?us tank adedi 
17 500, top adedi 21,600, tayyare de 
14 200 dür. 

Bitler komunist reiiıninin Rusya hal
kına sefalet getirdü:ini ve bu sefaleti 
gözleriyJc ı:r"dren Alman asker1M·inin nef. 
ret duvdukbrını da <;nvl('mistir. 

Zayiat rnkamlıın İngiliz ve Rus kay
naklarında miin:ıkac::ıı mevz.uu olmakta 
ve bıını:ı mukıı'hil Alman zaviatınm pek 
ovır oldu<Tu iddia edilmektedir. Alman
ların şimdi Rusvaya saldırışları bu za
yiatı pek kabarlmıstır. 

Almanlar k15 gelm<>dPn kat'! bir ne
tice edebilecekler mi? Almanlara bakı· 
lırcıa bu netice temin edilmistir. 

İngilizler ve Ruslar bunu red iJe be
raber bu kış f!elmeden evvel bu netke
r.in alınınııı>ı ihtima1ini kabul etmekte
dirler. 

Almanların Orallara kadar uzanmak 
ve Kafl:asvaya dayar.:nak durumu kar
şısında A 1mnnyanın ne yaoacaeı mese
lesi meydana cıkmış hulıınmaktııdır. 

Bu mesele c::u ihtimaller dahi1inde mU
taJpa olunııbHir: 

Birinci ihtimal: OraUara kadar da
yandıktan ve KafknsJarn vardıktan son
ra, Amerika radyosuna göre, Almanva
nın yapncal!ı iş 1ngiltereye barış tekili 
etmek olacaktır. 

tkinci ihtimal sudur: Almanya İn'!il
tereye bans teklif etmeden savaşı bitmiş 
addedecektir. 

0-çUncü ihtimal: Almanva doğudaki 
muvnffaltıyettefi sonra tekrar batıva· 
cföneceklir. Bu ihtimali ileri süren 1n"gi-
Hzletdir. · · 

Hitlerin son nutkunda · bunu hatıra 
getirecPk bir fıkra vardır: Hltler arka
sında Rusya durdukça fngiltereyc ka'i'
~ı bir harekete girişemiyeceğini söyle
mistir. 

Dördüncü ihtimal ise: Almanyanın İn
giltereyi ve tm!iltere İmp:ıratorluğunu 
vıkmak !"in Kafkaslardan Hindistan ve 
Iraktan Mısıra karşı yUrilyeceği ihtima-
lidir. · 

Bunlara zamlme olarak İspanvadan 
şimali AfrikR:va biT hücum ihtimali dil
~ilnülmekt<!dir. 

Bu kadar çok ihtimallerden bahsedil
mesi, hiç bir 'kimsenin Alman plAnlannı 
ve düşUneelerini bilmemesinden ilm 
gelmektedir. 

Her halde, Almanlann Rusvaya karşı 
giristikleri teşebbfürun muvaffak olma
sı Amerikada büyük endişeler doğur
mu~ur. Amerika, Almnnyanın her iki 
muvaffakıyeti karşısında ileri doğru bir 
ndım atmıştır Ru1velt Almanyayı düş
man ilan etmiş fn)tat mtitnkün oldumı 
kadar harpten uzakta iş görmek :istemiş
tir. Bu defa da Almanların Rusyadaki 
muvaUakıyeti üzerine Ruzvelt bir adım 
daha atarak bitaraflık kanunlarının dcı
ğiştirilmesini istemiştir. 

Ruzveltin kongreye ~önderdiği mek
tup da dikkate değer: Ruzvelt bu mek
tubunda Almnnyavı batı yarım kürre 
ıçin bir 1.ehlike addettiğini ve bu husus
ta hiç bir fedakarlıktan çeltinmeyece
ğini bildirmiştir. Fakat Ruzveltin bu 
mektubu, 1ngiltereye yardım tarnfdar
Jarını hayal sükutuna uğratmıştır; çün
kü Ruzvelt sadece ticaret gemilerinin 
silAhlandınlmasmı istemiş ve tehlikeli 
mıntokalarla İngiliz limanlanna Ameri
ıstenıiştir. Manmafih bu, bir başlangıç
ka nticaret gemilninin girebilmelerini 
tır; ikinci ~ıkın da istenmesi sırası gele
cektir. 

----
Yeni lr~k kah:-. 

· ne listE si · . . 
Bağdat, 10 (A.A) - Yeni Irak kabi

nesi aşağıda)d şe"'kilde diin kurulmuş
tur: 

Başvekil ve Müdafaa Naz.ır Vekili 
Nuri Sait. Dahiliye Nazırı ve Hariciye 
Nazır Vekili Salih Cııbur, Maliye- Nazı
n AH Miimtaz, Adliye Nazırı Tahsin Ali, 
Miinakalfıt ve Nafia Nazın Mehmet 
Emin, !çti~1m'i işler Nazın Abdü1mehdi. 

---------
8. Han .. dullah 4~uDhi 
Edirne, 1 O (Hususi) - Bükreş büy 

ük elçimiz Hamdullah Suphi Tnnrıöver 
Büheşe pitmck iizere bugün Edirneden 
srecti. 

Doğuda iş~al 
edilecek P"eniş 

sa .alar var 
Gelecek baharda Rus· 
lar yeni bir hareket 

yapabilir mi? 
Berlin, 1 O (A.A) - Yarı resmi bir 

kaynaktan bildiriliyor: Berlin askeri 
mahfillerinde, Bolşevikliğe karşı yapı
lan n,ıücadelede artık kat'i neticenin 
ynkfoştığınn dair Ditrih tarafından ya
pılan heyanat iizerindc ısrarla durul
maktadır. Ayni mahfiller, Sovyet]eri kıs 
kıvrak bağlamadan evvel, doğuda da
lın işgal cdHecek geniş sahalar ve yapı
lacak askeri harekat olduğunu eiiphesi:z 
telfıkki etmektedirler. 

BerJin aııkcri mahfilJerinde bol evik
lerin kış mevsiminde veya gelecek ilk 
baharda Orallann ortasında bir veya 
iki ordu teşkil etmeleri ihtimali hakkın
da ~imdiden bir şey söylenmek isten· 
memektedir. Zannedildiğine göre Sov
yet komutanl~ı hile henüz bu mesele 
hakkında zihnini yormamı=tır. 

Bununla beraber, Sovyetler hirhğinln 
en mühim kı~mının Avrupa kıtnsında 
olduğu ve Orallarm ortl\sındaki toprak
ların büyük bir kısmı jtibariyle Step ve 
Tuudrnlardnn mürekkep olduifo ve bu
ralarda mühim bir harp endiistrisinin 
mevcut olmndıiO hntırlatılmaktedır. 

Askeri mahfilJer şu fikirdedirler ki 
hakikaten yeni bir Rus ordusunun t~ki
ll kabil olsa bile Rusyanın malum olan 
şiddetli kışına ve bu yeni Rus ordusuna 
rağmen, bu kuvvetleri imha etmek için 
büyük biT Alman ordusuna lüzum hasal 
olmıyacaktır. 

-------

Ticaret Vekilinin beyanatı 

Yeni anlaşmada, piyasa 
ya serbest mübadele 
imkanı temin edildi 

------~----~----~~-
ls tnn bul, 10 (Telefonla) - Ticaret Ve- ların ihtiyacını karşılamak üzere 

kili B. Mümtaz Ökmen bugün şehrimiz- ler umumi katibinin riyasetindeki 
de tetkikleı·ine devam etmiştir. Vekil sa- komitenin emrine talisis etmeği 
bah saat ondan itibaren akşam geç vak- fık görmüştür. Bu karar tatbik 
te kadar hirlikfo.r umumi katipliğinde Anadolunun ihtiyacına kımıe:rı 
manifatura Ve madeni e§ya fabrikaları Verilecektir. 
ve tüccar)ariyle görüşmUş ve direktifler ithalatçı tüccarın kar yüzdelerf.niıl 
vermiştir. Vekil saat 17 de itlıa1At ve ih- yidine dair olan dileği üzerinde t 
racat tacirleriyle görüştilkten sonra ha- kuf ettik. ldhalat ticaretinin Jran.1 

na şu beyanatta. bulunmuştur: mü§küller, sigorta ile kar ılanmı> ıııı 
- tstanbuldaki tetkiklerim, buradaki zikolar dolayısiyle ithalatçı) t 

vekfiJcümiz müesseseleri arasında daha edici bir kir yüzdeai vemıeği ..,e 
sıkı bir işbirliğini temin hususunda ka- makul bir §ekle lfrağı derpif ed 
rarlar ,Jmamız noktasında top1anmısbr. 
İaşe ve fiat mür~knbe teşkiJAtı tnkvlye- JHRAÇ MADDELERt 
ye muhtaçtır. Bu teşkilAt ve fiat mUra- Jhraç maddelerimizin harp ik ' 
kabe kontrolörleri mürakabe vazifeleri yatında rolü ve mevkii itibariyle 
müshet bir surette başarıyorlar. Bu de- riııi çoktur. Mem1eketin ihtiyacınt 
faki temaslarımda ithalftt tacirleri ile nazarı itibara alarak bu işleri em 
ehemmiyetli mevzulara temas imkfuıı bir surette yürütmek eauı üzerinde 
hasıl oldu. Biliyorsunuz ki hükilmet it- rulmuştur. ihraç maddelerimizi ft•I 
h:tlab teşvik için son zamanlarda tilcca- kımından aıkı mürakabe altmda 
~ bir çok kolaylıklar gösteriyor. Akre- durmaktayız.> 
ditif işleri tüccarı memnun edecek tarz- YENi ANLAŞMA 
da işlemektedir. Ticaret vekili Türk. - Alınan 

lthalfit birlikleri ihtikAr mevzuunda an)a§masından ıöyle bah.etmlıtir 1 

hilkilmclin yardımcısı olacaklardır. İt- - Yeni anlaşma dün Ankarab 
halat maddeleri fiatlerinin tesbiti ve kar zalanmlfhr. Bu muahede ile iki 
haddinin arttırılması hususunda karar- leketin ticari münaae'betlerinde 

ı lar alınmıştır. inki,aflar huaule gelecektir. 
ngiliz • Alman harbı lthal:ltçı tüccarlarımız, itlıalô.t maUa- nin bir hususiyeti de eerbest p 

rının yüzde muayyen bir kısmını Ana- altt verit için mühim blr miktar 

1 • ı• t · doludan mal almak Uzere gelip buradan olrnasıdrr. Piyuaya bu euretle ıdit 
02'1 iZ avvare- ekse.riya eli oo., dönen tüccar ve atıcı- mübadele ımkinı verilmlttir.> 

ecaaaaaaacaoCCt"' ---...--~~~~~~~~=cccccacacc:.,-~oc:ııoaoe~ooooooooöcııaaıoaı ... ~ 

leri. Al~an iş- Tütün fiatleri 
~ali altııtdaki 

·yerle1de 
-0----

Bir iaşe gem;si, ~'akıl-
dı, iki ~emi hasara 

uğr~tıldı 

Bir Alman denizaltısı 
bir balıkçı Remlslne 

teslim oldu 
Londra, 1() (A.A) - Hava veı Dahili 

Emniyet NeMretlerinin bu sabahki teb
liği: 

Geçen gece milnf erit bir düşman tay
yaresi lngilterenin cenup batısında bir 
yere bombalar atml§tır. Bir kaç ikamet
gAh hasara uğramış ve bir kaç kişi 
hafifçe yaralanmıştır. Kayda deler baş
ka bir şey olınaIIU§tır. 

Londra, 10 (A.A) - Hava Nezareti
nin dün akşam neşrettiği tebliği: 

İngiliz hava kuvvetlerine mensup av· 
cılar bugün Maniş ve düşman işgali al
tındaki topraklar Uzerinde taarruz.t dev
riye faaliyetinde bulunmuşlardır. 

Kale çevresinde bir dilşman avcısı 
havalanırken tahrip edilmiştir. 

Ostandda bir düşman deniz tayyaresi 
havalanırken tahrip ve limandaki gemi
lere hücum edilmiştir. 

Bir iaşe gemisi yakılmış diğer bir iaşe 
gemisi de hac;ara uğratılmıştır. 

Bir hava müdafaa gemisi de keza ha
sara uğratılmıştır. 
Şerburg yarım adası açı klannda düş

manın küçük bir petrol gemisi yakılmış
tır. Bu harekattan bütün tayyarelerimiz 
{islerine dönmüşlerdir. 

Londra, 10 (A.A) - İngiliz Bahriye 
Nezaretinin tebliği: 

Bir Alınan denizaltısı Ladi Şirley ba
lıkçı gemisiyle yaptığı bir muharebe ne-
ticesinde teslim olmuştur. Bunu mUtea
kip denizaltı batU"ılmıştır. Balıkçı gemi
s! 44 esirle Cebelüttarika gelmiştir. 

Berlin, 10 (A.A) - Alman tebliği: 
tngiltCTeye karşı mücadelede savaş 

tnyyarelerimiz Faroe adalarında ehem
miyetli tesisata hücum etmişler ve tn
gilterenin §İmal sahili açıklarında cem'-
an 6600 tonil~toluk dört ticaret vapuru 
batırmışlardır. Düşman tnyyarelm Al
man topraklarına hiicum etmemişler
dir. 

Londra, 10 (A.A) - ln11iliz Amiral. 
lık dairesi neşrettiği bir heyannamedc 
gemileri müdafaa tedbirlerinin iyileşti

ı ilecei'.,rfni bildirmiştir. Gemileri, tesir sa
halan geniş olan ve gemi hareketlerini 
düşman deniz:ı1tılarına bildiren tayyare 
hücumlnnmn mazPretlerinden korumak 
için yeni usuller kabul edilmiştir. Nakli
ye gemilerini tayyare fırlatmağa mahsus 
taçhizntla teçhiz etmek ve gemileri takip 
eden veya bunlara hücumda bulunan 
düşman tayyart'lerınc hücum için avcı 
1ayynre1erini kullanmak kabil olmuş-
tur. Bu tayyareler düşmanı düşürdükten 
veya püskürttükten sonnı bu civarda 
bir sahil üs varsa oraya, yoksa gemiye 
alınmak üzere geminin yanına inmekte
dir. Tesir snhası geniş olan Alman tay
yarelerini takip etmek veya püskürtmek 
ıçin bu usulün miiessir neticeleri tesbit 
edilmişdr. 

Akhisar, 1 O (A.A) - Dün Akhisa- eeasına müsteniden uğart bh flat 
ra gelen mebuı1larımız köy muhtarlan ti ıuretiyle aatışlann tanzhnlni 
ve bir k11ım halkla birlikte bir toplantı- eden rapor tetkik edibniş ve alA 
da hazır bulunmuşlar ve ille önce halkın lara sunulacak bazı esaalar kabul 
diJelclerini tesbit ettikten sonra tütün muııtur. 
müstahsilJerifle uzun uzadıya görüşmüş- Mebuslarımız b~dan •onra 
lerdir,. Tütün yeni ha2.1rlanan maliyet gitmişlerdir. 
~aaaacac~aacccaacaaaaao'~ 

Askere ~ideı.alerin kazan~ ''er 
leri hakkında Vekaletin bir e 

Ankara, 1 O (Tele fonla) - Askere 
gidenlerin kazanç vergisi hakkında ma-
liye veklleti teşklJatına gönderilen bh 
emirde denilir or ki: 

-«Silah altına c;ainlrp giden ve ha
len eilah altında bulunanların filen tica
ret mesleklerini ifa etmelerine imkan ol-

madığından, bunlann ticaret ve 
ve meslek halleri muattal bir halllJf 
rakmalan itibariyle kendilerinden ~ 
zanç vergiai aranılmuma imUD r.a 
tur. Bunlar, ticarethane veya 
evlerini kapadıklan tarihten _ :-J#. 
vergi ile mükellef aayilimya~ 

Maarif Vekili kitap işile meş2;.J 
olmak üzere lstan1'ula ıridivot 
Ankara, 10 (Telefonla) - Maarif Vekili Huan Ali Y6cel bu pce ~ 

la har~ket etti. Bir kaç sün kalarak okul kitaplan ve diler lriiltür ~ 
gul olacaktır. , 

Zoneuldakta 2ivdirilen · eocııkl'' 
Zonguldak, 10 (A.A) _Modern bir lise yaptırarak maarif veliletbıe ~ 

olan Mehmet Çelikel muhtaç çocukların giydirilmeai için çocuk eairgeıne "/ 
muna 40 takım elbise ve kundura tilcca n thsan Burani de 40 çift ayakkabl 
diye etmişlerdir. ,J 
tCl""J.:~.r...:ı-.,....._...~aaacaaacaaaaaaaaoaacaaaaaaaaaaocaaaaaaaaaa ~ 

Makineye Ra•lara göre vazi! .ı1 
· Moskova, 1 O (A.A) - Ce~I_ 

Ven·ıı·rken gelen haber~ere göre Sovyet kıtal•"i. 
manlann Vıazmayı ele geçirmek JI 

Alman gazetelerinin 
nefriyatı 

Bertin, 1 O (A.A) -- D. N. B. Berlin 
gazeteleri - Türk - Alman iktisadi an
latmasının imzası hakkında derin mem
nuniyetlerni gösteren yazılar neıretınek
te bu anlatma imtihandan geçmiı Türk 
Alman münasebetlerinin yeniden teıi
einde temel vazifesi görecektir demek
tedir. Volkoscher Beobachter diyor ki: 
Bu anlaıma iki devletteki ideal takas 
arzuBuna dayanmaktadır. Her iki taraf 
ta haklarını almıılardır. Jngiliz ve Ame
rikan gazeteleri müzakereleri iki mem
leket arasındaki ittmadı sarsmak mak
sadı ile müstehzi tefsirlerle tekip etmiş
lerdir. Fakat bugün bu manevreler akim 
kalmıştır. Berliner Brosen Zeitung di
vor ki: Bu anşlama eski ananevi Alman
Türk münasebetlerini ihya etmektedir. 
Daha harp devam ederken sulhçü eko
nomik gelişme için birleşen memleket
lerin cephesi daha ziyade genişlemiştir. 
De Utscho AJlgemeine L eee Alleeemc
nia Zeitung diy:or ki: lngilterenin ümit
leri hiç bir zaman hakikat olmazdı. Çün
kü lnciltere Türk ihracatında payına 
düşenini nlncak vaziyette bulunmamı., 
ve Türkiye f ngilterc He ekonomi saha
sındn da yaptığı fena tecrübeleri hatırla-
mıştır. 

Amerika - Japon 
münasebatı kesildi 

Tokyo, 1 O (A.A) - Kokumin ga
zetesinin bugün bildirdiğine göre japon 
Amerikan mü:znkereleri akamete uğra-
mı.ştır. 

yaptıklan bir çok tetebbüsleri P~ 
müşlerdir. Kraanaya Zvesda I~ 
nin yazdığına göre Almanlann ~ 
rod kesim.indeld taarruiları ~ 
geri atılmıotır. Almanlann büyük~~ 
lanna rağmen Moskova mütad • 2 
tini muhafaza ediyor. Baılıca deınld:f 
lanna yapılacak bir ziyaret pska ~ 
bir kaçma hareketi bulunmadıiınt 9 
terir. Yollarda mutad faaliyet ~ 
mektedir. Mağazalar tiyatrolar •• 7 
malar tabii hallerini muhafaza " 
tedir. ~ 

Moskova, 1 O (A.A) - Kızıl ~ 
nun organi Krasnaya Zvuta ~ 
Rus yedekleri cephenin merkez ~ 
sine akın etmekte ve oroda derhal ~ 
kete geçmektedir eA iyi kuvve~~ 
muhariplerimize yardım için Y :;ıl( 
Bütün vatandaşlar vahim vaziyete ~ 
lcoymak için yardım etınclidirle~~J 
ordu Alman devinn pencesi ·~ 
cephesnde kapanmasın diye en fi~ 
meydan muharebelerinden birine 
mıştır. 

D. N. 8. bi/d;,.;vo~ 
Berlln, 1 O (A.A) - Askeri k~~tıl 

lardan D. N. B. bugünkü Almıırı ~ 
hakkında nşağıdnki mütemmim "f Vt 
mat verilmiştir. Kıtalnrımızm gen~,~ 
nzmn ve Briansk cephelerini yııP dt' 
mümkün kılan bu kader geni~ ~h~ "; 
bir ynrmn hareketi düşman ce0 f~ ~ 
tamamiyle vıkılması demektir. srııf ıı'~ 
mn şark seferinde yeni bir savll~ tel~~ 
hasını açacak knt'i bir netice ıt'~ 
olunı:ı.bilir. Bu safhndo da Alroııfl e"I' 
tejl'Ji ve Alman kıtalan bu~~·" ııf 
ki üç buçuk aydıı olduğu gıbı e.Y 
hatla islivect!ktir. 


