
.........._ Rıısyada kati 11eticcye doğru yakla§tığı 

>tJ;;.~-·:-s~;~-;t "Yeni Asır,, 
zannedilen harpten iki intiba 

harbını han9.'İ 
hakınJı.dan eör

melidir? 

ın askeri muharriri y azr yor 
--·~~~~~~~~~-

Sovyet ricatı Orallara 
kadar devam ederse ••. 

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

4'g Kalkasyadan ve Volıadan itibaren orta Myada 
._ •aya AYrllpayı ken· bulanan halk Bas aleyhtrı olduklarından banla· 
-.,. keıtiuae kifayet eder rm Ruslara asiler venneierl beklenemez... 
~ laale 11e~f!lt, tiov· ................................................................. , •••••••••••••••••• 
..._ ..... •Ani eımall i YAZAN: EMEKLi GENERAL HOSNO EMiR ERKILET i 

~ttllltal'.. ~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• : 
a!l'liiı bapHan ]»eri Avrupa harbi Sovyet askeri cepbesinin mühim bit lardan Harkofa takviye 1atalan giinder· 
~ Y8§111a 11utJ. Ne zaman sulha mağlubiyete u~aması geçen haftanın en mekle beraber, yarısından fazlası bnha 
le-~ p.aiaen kestirememek- büyük hadisesi olmuştur. Bu neticeyi ve esir edilen ~u!? .. Sovyet ordular 
111..;.._--.her her halde sulha üç sene yak- elde etmek maksadiyle vuku bulan Al- gru~un.u~ ~ya yilkun? h8:6fletmek ve 
~ olduk. Harbin başladığı günden man taarruzu ve imha muharebeleri, vazıyetını diizeltmek içın Tırnoçenko or
~ Uç senelik bir harp yolunu geç- ayın b!rinde başladıkları halde keyfiyet ~u~ar gr~bınıdan merkezde Sınolensk. 
ti llarbin birinci senesi bekleme, ikin- ancak 3 ilkteşrin cuma günü söylenen ıstik?metınc taar.ruzlar yaptınyordu. 
~'-esi sürpriz yılı oldu. 'Üçüncü se- . • . . . . Aynı zamandn Lenıngradı batıdan kuşa
~ 'lııe olacak? •. Acaba suDı ~,lı nµ ola- B. 1Hıt1lerınA~~:~ıl~· ~J=bılmı§tı .. tan Alınan kıtalarına, hem doğrudan 
_-. .hksa bu .._ de boğuşma H;inde An aşı an • ıy a savaşı- doğruya karadan, hem de Kronştaddan 
~ ona da gelecek sene bu günler- nı müteakip, Rus cephesinin kı.ştan ev- (Yani denizden) gerilerine asker çıkar
'-'~ Pft bir ad mı koyaca- vel tahrip ve imhası için pek mükemmel mak suretiyle durmadan neticesiz karŞJ 
ı.-:• .. linunden 1rir şey söylemeğe im- ve pek mua~ hazırlıkl.ard~ bulunur- taarruih1r yapılıyordu. Fakat bunlar 0 
~ hltur. • ken Sovyetlerı her . ~angı ?!r sure~lc derece kuvvetsiz idi ki, çelikten bir du
~ ~e kadar devam eden kuşkulandırmamak ıçın tebliğlerde bıle vara çarpmışçasına tesirsiz kalıyordu. 
Ilı..~ .... An'Upallmin tasfiyesi şek- sükutu muhafaza etmişlerdi. .'Ate lnı_esnada Almanlar ~tt cei): 
~ ..W.. PoloayaUn başbyan AhnaJa Sovyet ba$kumandanlığı, Budyenihin hesini bilhassa merkezinden yarmak 
~ hcOn Atı.dik sahillerine kadar Kiyef ve şarkında uğradığı müthiş darbe için, ·nisbeten çok az bir ıamanda tarih-

lwahmwyor. Harbin birinrl saf- esnasında ve sonra merkezdeki ihtiyat- - SONU 4 fiNC(} SAHlt iDE -
Sı~ Jllhayet bulması harbin ne- - ·- ·- · - ·- ·- · - - ·- - · - ·- · - - ·- .. • - ·- ·- - - · - · - ·- - ·- ·- _ .. 
11ıı&:.ldn hir sebep deiUdir. Nitekim hu Bir hadise daha Cephede vaziyet 
~ tarihe mal oldaiu halde harp 
~liddetini almış, rayesini bulmuş de-

~· !Ju • tuhaf bir tezada benze- G roantland'da 
~. l'abt Witlln Avrupamn istila "'111;; 
~ ılnniş olmuana rafmen harbin bir 
~ .....nyıe nihayet bulmaması ta
' • Çtialdl hu harp kıtanm Almanya 
.... ~ MID, Ahnanyanın inıil.t 
Ct~ ._ demobasilerle ohm mücadelesi
....:..~ Mı fÜilde mUtalia edilince 
~ keıadilijin41en vmuh peyda eder. 

Cenupta Rvs 
ricat ·hattını 

kestiklerini 
ı?:İzli bir Nazi 
radyo postası 
keşfolundn söylivorlar ......... ~ ıılenbMe hWm olan hıcil

~ ile nıilcadelesincle brada hiiz ol
'.i iw.ı.&nJara clenbde sahip değildir . ..._ -...__ı.hr ki Almaya ile 1nril- Radyo merkezini işle• Alman barp tayyareleri 

"-nclaki harbi uzabyor. il denizci -•- d 1 1 •-••-.... .aa.--ı.... iti? tarar tn,iıtereyi teslim oım va ic- tenler e . e Yaaa• a ~ ar •aaunue b~ .. 
~~k şartlan anyor .. Hatta ı:gil- ~anan b~şka .bir posta . ederek Rasi~· yeniden 
tıak_"'. 1 ve demokrasi sözünü de daha Amerikaya gönderildL- zayiat VercUrmi$-
~t bir şekle sokarsak, bu harp Al-' . . 
~Yanın deniilerlc deniz aşın kıta- Vaşington, 12 (A.A) - Harbıye Na- Bcrlın, 12 (A.A) - D. N. B. Ajansı 
~ hesa la dı' zırlığı aşağıdaki tebliği neşretmiştir: bildiriyor: Alman hava kuvvetleri bü-
~fteriki t!rar'.:S~yayı kıta Avrupa- Gr~land sularında E~lCıl ayı zarfında Y?k diılgalar hallıide ~1 1lkteşrinde mü-
-~ büy""k b' k ı d muhas:ıra edil- yapılan muntazam devrıye harekatı es- hım Sovyet kuvvetlcnne karşı ıaarruz
"" hir nı~ıhnr:; h:l~n: sokmak istiyor. nasında Amerika Birl~k d~vlcfü:_ri do- lar .yaprruşla~, d.üşm~ı dağıtarak ağır 

:rı..anmasına mensup bır gemı aşagı yu- zayınt verdınnışlerdır. Kınm yanın 
._ ·- + karı 60 tonluk küçük bir Norveç vapu- adasında düşmanın bir . tayyare meyda-
~terenin hesabı şudur: runa tesadüf etmiştir. Vap~ muaye- nı muvaffak~etle bombalanmıştır. 

a. ~ya kara A v:rupasında genişle- nesi sırasında vapurda ~O kışı . bulundu- ~1 tl~şrın~c Moskova batısında 
~e- a..dalara ve deniz aşın mıntakalara ğu , bunların Norveçtckı Nazı makam- mutcaddit demıryolları bombalanmış ve 
~~ taarruzlrada :ıaifler. Bilhassa !arı tarafından Groelandda bir radyo bir çok :rcnlcre isabetler kaydedilm~, 
~Ya kara Avrupasını yeniden tan- postası kurulması için gönderildiği an- b.azı kes~ler. tahrip edilmiş, bazı ke-
~ Çünkü kara Avrupası ihti- Jaşılınıştır. sımlcı:ae .. ıse ~şle~c durdurulmuş~ur. 

~~n yüzde altmış dördünü deniz Bu posta Alm?n ma~amlanna ın~te- Kattli ~lgesınde ıse ~.ü~ takvıye
~!bıntakalardan getirir. Deniz aşm oroloji haberleri gönderecek: ve başka lerıne h;1Z!11et ~en ~u~~ddit depolar 
t..~r ise demokrasilerin elindedir. vaziyetleri de haber verecekti. alevler ıçmde kUl edilmiştır. · 
illi ~e Almanya kara Avnıpasında ye- Vapurdakiler arasında Alman Gesta- RU~ .RtC~T HA'rn KEEtt.ıpŞ . 
~ "-uliyetler almış bulunmaktadır. posuna mensup bir ajan da vardı. Bu- .Berlm, 12 (A.~~ ~~an kuvvetlen 
'-' kapah bir saha halinde kaldık- - SONU 3 ONcti SAHiFEDE - Dınyeper nehrıııın şımaline geçtikten 
._, ~ lngilterenin lehine işliyecek- ------·- ·- ·-· - - · - ·- _ ,, - SONU 2 iNCi SAHİFEDE -
~ 'le. kıta Avrupası kendiliğinden 
~ftaih ltir uzviyet halini alacaktır. 
iti; biiylec:c elde edilecektir. ingiltere 
~ ._~lhu getirecek, zamandır. ln~te
~ reder, harbi sım sıkı tutar, Ame't onu eteğinden bırakmazsa zafer 

J\hn asilere te$lim olacaktır. 
"1. anya için he.sap şudur : . 

'-iitt .tem ki İnıhtere zamanı kendisine 
~efik yapıyor, o halde ona karşı alı
"it : le fl'dbirler şöyle mütalaa edilmeli-

1 . 
~ i;':- lngihcre zamanı bekliye dursun, 
'- ~..:.' Yıldırım darbesi ile adalan isti
~1- ek, yani deni7.lerin ötesindeki am-

bti rın anahtarlarını almak laz~mdır. 
'i n~e~k harbinden itibaren lngilte
"ıii~~stıhisı etrafında ileriye ~ürülcn 
tı.)es· alar bu esası iahakkuk t>tfinnek 

btj'tıe hizmet ediyordu. . . 
a..,e nkerk muharebesinden sonra lngıl · 
illi. Ji' tları daha kolay istili edilebilir
~ t ge~en sene yapılan hava hü · 
' ~na rağmen adanın istillısı miim-

0 lbadı,. 
- l!loNIJ 2 iNci SAIUFF:DE -

" 

Almanlanx Ruslanln aldıklon mevzilndn bir lcoçı 

~ -·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-··t 
1 Almanlara göre ı 
t ... ._ - ·- - -· - - · ·-·- · ·- ·-. 

Sayısız harp 
malzemesi 
alındı 

Mahıur Ruı lruı1vet
leri lıurtulmıyocalt, 
eıir/er 200 bini geçti 

-- · .. -0--. 

Ayın bapndan beri bta
tttn cephe boyanca do
p y a dolra tam bir ileri 

hareketi yapılcb.. istila altındaki 11erlenle Sovyet kadın 
" ~ocuJdammı #falet 

Berlin, 12 (:A.A) - Alman ordula- manmnılanndan bm 
n baş kumandanlığının tebliği: Husuat -------------
bir tebliğde bildirildiği gibi Az.ak deni-

Almanlar 

·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-··· 
l .~?~:~~~!.~- ~~~l 
Almanlar 

büyük zayi
at verdiler 
Ruılar yeni meos ile
rine çelıilirlıefl Al. 
manları imha ettiler 

Ceplleeln .......... . 
da bir bö .. ecle ....... ., 

Ras mtaclalaasma 
derlnlllb• ........ _ . 

Moskova, 12 (A.A) - Bu iabahkl 
Sovyet tebliii: DUıı .- ~mu.. 
lan bütün cephe boyunca düpnanla ğiar
pışmış]ardır. Muharebeler bllha-a vı
yazma ve Briyansk istikametinde şid· 
detli olmuştur. 

Moskova, 12 (A.A) - Dün alqamki 
Sovyet teblili : 

11 tepin1 evvelde kıtalanmaz biitiin 
eephe boywa dl.,,..,,. ~· 

zi meydan muharebeai bitmlttlr. Gene
ral Lüv hava lı:uvvetleri. general Me~ 
tayn ordusu Ye general Dimitrlyeekonun 
kumandaamdaki Rumen ordmu tet rik 
meeai etmitler, dokuzuncu ve on .ekJ
alni Sovyet ordulannın kısmı küllisi 
mai}Gp 'Ye imha edilmiştir. A.iıT zayiat 
•eren dü,mandan 6..f300 esir, 126 tualt 
5 19 top •e aayı)anuyacak kad ar büyiik 

- ~OllıffJ .. 1lwc0 !ilARhtF:n F. - yeniden iler !:~ ':ıi: : 
9 iJJı: teşrinde 64 Alman tayyaresi tah· lemediler :,~· 21 Sovyet tayyaresi ka-

s ve 10 ilkte.şrin tarihlerinde Moskova 
civannda 12 Alman tayyaresi düşUrül-

" Harkof isti kametin· m~~ ve Briyansk istikametindeki 

d b •dd ti d vatta düşrnan büyi1k zayiat babıwı\a e arp,. e e e- kaMJarmmı taıyike muvaffak olınuş-
. d. tur. Xıtalanmız yeni mevzilerine çeki-

va m e ıyor lirken b6Yük mukavemet göstermişler 
ve düşman kıtalannı imha etmişlerdir .. 
'72 :tank, Alman ask~yle yüklü bir ço'K 

Pltelıop H PZGlunda M · kamyonlar imha edilmiştir: Bir bölgede ... t•• •W 4fWJi ad• ~ muharebelerü .Almanlar 9 bin 
~ hvemü~. 

H-ı ..... ........ Hava kuvvetlerimiz dUşmanın ° cephe-
~ ~...... ye yakın bir ~an meydanuid- en az 

Londra. 12 <A > - Soa Alman ve çeşitli es dUpnan tayyaresini tahrip et• 
Rue tebıtjlerinden an1atdchima IÖN ~. . 

Leningnıdı muhcuam eden Alman 
ordwu•ua Kuntendatn Gnercıl · 

FON LEEB 

Almanlar dün ne gündüz ve ne ae ge- CephemiZin cenup batısında dUşman 
ce ehemmiyetli bir ilerleme kaydetme- ~ 'b6Jiede mUdafaanm.a derinlillıie 
mitlerdir. gtrınJştir. 

- SONU 3 ()Net) SAldnDE - - SONU 4 CNcC SAldnDE -"-·-·-·- .. .. ·- · ·· ·- ·- ·- ·- ·- ·- · •• ı ·-· ·-·-·-·----· ·-·-·-·-·· 
Raa ad~eiiıti diyor lıi: Şilt maçını Altınordu lrasanclı 

Hitter ga • 
' , 

• 
yesıne vara· 

Altay dünkü maçta iki 
sayı ile mağlUp oldu 

mıyacaktır 
. ' 

. . 
Bunu M~skova mey-

da n JL uharebeleri 
ispat edecektir 

----0--

Almanya yüz meydan 
nuı,.,,,.elleu lı•zansa, 

nihai zafePI lıazanaınaz 
dlyoPIGI' .. 

Moekova, ı 2 (A.A) - Sovyet ha· 
herler büroau reisi muavini Lozovski .Şildi Jca.ıaun. 
beyanatta bulunarak ezcümle fÖy]e de- Şilt maçlarına dün de Alaancak stad- -----
mittir: yom unda devam edildi. Havanın kapa- :u!-~·!·~-~·-~·=3·-~·e-~·3·~·-~·-i·~-~-§~'!!i 

cHitlerin bugün taarrz.u ile gayeleri- b ve bir az da sert olma11 yüzünden Al- = -
ne varanuyacağını Moaltova meydan bnordu - Altay ltarwaımaaı beklenilen 
ınuharebeei gösterecektir. Sovyetler, aJi.ltayı göremedi. Geçen haftakine na
Sovyet toprak1annda bulunan Hitlercl zaran tribünlerde çok az seyirci vardı. 
baydutlan imha etmeden silahlarını hı- Vali B. Fuad Tukeal yanında Reşat 
rakmıyacaldardır. Leblebicioğ)u ve Suat Yurdkoru loca-

Hitlerin yüz. meydan muharebesi ka- da yer abnıştı. 
zanaa hile. hem Sovyetler · biTl~ğine, MOTEKAITLERtN MAÇI . 
hem lnailtereye, hem de Amerilı:aya Dü~ Alsatıcak stadyomu ayni zanian-
kartı vaziyet ,alm11 bulunduğu jçio harb da seiıclerdcnberi futbolu terlteden 
kazananuyacaiına Sovyet hükümeti \ar mütekaitlerin maçı~ da sahne . o1Clu. 
mamiy]e kanidir.> Yıllarca yuvarlak top peşinde koıtuk

MOT AREKE ŞA YlALARI YALAN tan sonra ıimdi idareci ve seyirci olan, 
Lozovsk.i Almanlann Rusyaya bir mü ekseriyeti şişmanlamış bulunan ak eaçb 

tareke teklif ettikleri hakkındaki pyi- gençler de yanm saat lop pefinde k0ta 
alan aldahcı manevralar olarak tavsif rak eski heyecanlı günlerini yatatblar. 
ettiken sonra beyanatına şöylece devam Evvelce renkler alhnda ve kulüplerde 
etmiıtir: oynıyanlar dün mor ve beyaz formalarla 

«- 3 ilk teşrinde Hitler tarafından sahada karşılaştılar. ilk devrede morla
ilan edilen muazzam harekat Yartsevo- rın attığı bir gole bir az sonra mukabe
dan Orele kadar uzanan cephede Al- le eden beyazlılar ikinci deVTecle de 
manların ,iddetli bir taarruzu ile baş- bir sayı yaparak 2 - 1 galip geldiler. 
lamıştır. Yay şeklinde olan bu cephede Mütekaitler - aralannda gençler de var
Almanlar çok büyük kuvvetler ve bil- dı - aahadan aynlırken çok neşli ve fa
haaea tank ve tayyare toplamışlardır. kat yor~n ızörünüyorlardı. 
Savaı bilhasea Orel, Briyanslı: ve Vi- AL 11NORDU - ALTAY 
yazma istikametlnde istisnai bir telı:il Mütekaitler maçından sonra Altay-
alnuttır. Altınordu takımtan sahaya çıktılar. 

-. SONU 4 t)Nct) SAllinrDs - - SONU 3 t)Nct) SAidtw -

SONDA.lıllU 
• ••••••••••• 

So1: yetler lntri
liz betbinlitini. 

protesto et
mişler 

Stokhohn, 12 (A.A) - Loadıadan 
haber abndığına göre Sovyet bü:Jilı el• 
çlei ile Sovyet heyeti azuı lngiliz baıı· 
nanın Rusyadaki askeri durum ve hare
ketler hakkında gösterdiği bedbinliği' 
B. Çön;il nezdinde protesto etmİ§lerdir. 

ingiliz hükümetinin verdiği cevapta 
bu bedbinliği hadiselerin tamamiyle 
haklı gösterdiğini kaydeylediği sanıl
maktadır. 

rn::::::::rn::::::·:: ::: -·::: 
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Güzel Lukre 
HENRY DE COC'DAN 

-3-
Kollanius harap ve bitkin bir halde: ~ını anlamış idi. Kocrc;ını çok se\•mesi, 
- Evcl. Anlıyorum, Lukres anlıyo- Kollaniu.sun güzel ve sevilecek bir er

rum! dedi, gözyaşlannı acele acele sil- kek olıııası, bu kadının mukavemet lrud
di ve: retini daha ziyade arttır.:.eak amillerden 

-
şehBdet· 

na.mesi har~ları 
arttırıldı 

En çok ;!lıuacak ücret 
iki bin lturl!ş •• - Bu göz yaşlan, elem ve keder göz- idi Bunun için, Skistüs ancak harp di

yaşlan değildir. Cihanın en giizel kadı- vası üzerinden yürümekle mııl-.sadına 
nınm ko-cası o18uğum halde benim göz- vasıl olacağını kestirdi! Ba.tlıca ibrac mel'lcezlerinde bulurum 
yaşlarımın elem ve keder ffnde etmesi Ardea, Romadan ancak yirmi fersah ticaret ve sanayi oaafarının cöSteriliği 
mümkün müdür? diye vaziyeti kurtar- uukta idi; bu tarıhl~de Avrupa mini lüzt~-n üzerine ticaret ve1'.8leti bu..,<>iin 
ma~ çalıştı. mini hükümetlerden mürekkepti: e.ski yürürlükte bulunan men~e tahadetna-

b k h k med har~annı :f~ 13,§hrmc§to-. hrnç 
Odada bir knc adım dolaştı; sonra, ka- Yunanistanın ir aç ü ümet teşkil oluruı-cak p rtHerin kıymetine göre ralı-

rısının önUnde durdu ve: ettiği gibi! 
- Lukrcs .. Beni severmisin, çok mu Roma ile harp sahası arasındaki yolu, nacak üeretlcri ynzıyoruz: 

seversin!.. diye Lukres için mnna.sız bir ıyi bir atla bir saatte katetmek de pek 100 liraya kadar ücretaiz. 101 lirn-
sual sordu. mümkündü. dan 500 linıya kn8?ır 50, 501, füadan 

Lukres, bu çocukça suale tailı bir te- İşte, bu sureUe, Romadan ayrıldıkla- 2.000 liraya kadar 100, 2,001 liradan 
bessüm ile mululbele etti; ve: rırun scltlzinci günfi akşam iize.ri, Siküs- 10,000 lireya kadar 200, 10,001 liradan 

_ Görüyorsun ya.. Bütün bu \•arlı- tis Ardea surları dibinden gizlice ay- :?0,000 lirayn kadar 400, 20.001 liradan 
ğım senindiı-, sevgilim!. dedi, kocasının nldı; kuwetli ve seri bir atla ve Mısırlı 30,000 liraya kadar 600, 30,001 lira
gö:zlerinin içine baktı ve sonra. kocası- bir kölenin yardımı ile Kollaniusun evi- dan 40,000 liraya kadar 800, 40,001 
nın kollan arasına atıldı, fakat gözlerini nin bulunduğu mahalle vardı. lirr.d.::ın 50.000 liraya bdu l ,000, 
Kollaniusun gözlerinden hiç czyırmadı. Lükres o gün garip bir iç sıkıntısı ile 50.001 liradnn 60,000 lirava kadar 

KoUanlus: • bil ,_. hald d 8 . 1,200, 60.001 liradan 70,000 liraya 
ne yapacagmı mez ıuır e i L ıç !tadar 1,400, 70.001 liradan 80,000 li-

- Bilsen ne kadar güzelsin! dedi. Luk- istemediği halde ağlıyor ve iri göz yaşı raya kadar 1 ,600, 80,001 liradan 90 
res, dudaklarındaki tebes,;fun baki ol- taneleri güzel yanaklannı ıslabp duru• L• li 1--d J 8()() nn 001 ı• d 
d x... halde· rd w:oın raya :~ ar • ' ~. 11'8 an 
Uı:; .. N ld. Allah ··'-·- . yo u. 100,000 liraya kadar ve ondan yukarı-
-:- e o ~ • ~a?. ~bu- Kocasının ayrıldığından beri. bu hale 11 i in 2 000 Jcunq. 

glin evlenmişiz gibi hareket ediyorsun. hiç düşmemişti· bütün tcessUrlerinc- ç ' 
Biıim bal aylanmız bile sona ermek rağmen kocasını'.n pek yakmmda oldu- ----
Uzeredfr: ihtiyarladık artık dedt ğunu ve yakın bir zaırianda döneceğini 

- Lukres, sana her vakit söyltiyo- hem de şan ve Şerefle ôönecer•ini bili~ 
~ ben :seni ilk gördüğüm an~ gibi yordu. Çünkii.. 

0 

gOl'mekteyim. ölsem de, bugUnJerın 8f- Fakat, bugün neden bu sıkıntısı baş 
~· şevki. heyecanlan sona ermeyecek- göstermişti? Neden boğulacak gibi bir 
tir. hal hissediyordu? .. Neden akşam ka-
. Seni bana ~ş Y81:8ta.n mabutlara nasıl rantı~ çökttlkçe c1em ve ıstırabı artı

§Ukür edeceğımi bllnuyorum. Fakat se- yordu? 
ni kaçırma'k:tan başkalarına kştırmak- T ::ı_:_·· bu-'-- bir tik 

k k rku L kr ~es UM1Ca mana vereme< -
tan ço "o ronım, u es. len başka. bir fenalık ta hissedi}·ordu. 

- Ne .. Bem kacırmaktan, başkaları- B .. ki b"'tli d b''tU 
na kaptırmaktan Uiı korkuyorsun!. Bu . . u~ . san u . n saa. et ve u . ~ 
azı ne demektir! •. Bugün çok tuhaflığın :kbalinın harab!sıoe şahıt olacak gıbı 
var. Kollanius!.. · 

Lukresin bu sözleri, Kollaniusu bir aı: Bütün ıstırap ve Slkmtı ile ceçen bu-
kendine getirdi, ve: günün yine böyle sıkıntılı akşamınd~. 

- Hiç bil" şey yok .. Hiç bir şey!. diye Lilkrcs knryo~~ uzan~ ~va gü.:ei 
mırıldandı. Bu söylediklerime hiç kulalt ve sıcak olduğu ıçın. belki de. ı9 sıkıntı
verme. Ben bir deliyim. bir deli! Sanıyın sından, salonunun pcnçcrelerını arkası
çok güzel fa'kat güzel olduğu kadar na ka~ açık bırakU; düşüne düşüne 
keskin olan şarabı başıma vmdu. derin bır uykuya daldı. 

Dedi ve yine oda içinde bir aı: dolaştı; Ne kadar uyudu; bunu bilmiyordu; fn-
sonra. blr mabut önünde duruyormuş kat birden bire, bir elin göğsünü okşa
~lbl Lukrese baktı vt- bir çılgın tavur- dığını hisseder gfüi oldu ve uyandı. Ya
la: tak odasında bir yabancı olduğunu his-

- Seni seviyorum, çok, çok, pek çok sedincc, bağınrulk. imdat istemek aklı
seviyorum Lukres!_ Söyle, sen de beni, na geldi; ve dikkatle bakınca, önünde 

Askere ~iden 
• esnaftan ver~ı 

alınmıvacak 

Tallın maksadiyle askere alman esnaf 
vatandaşlarımıwn bıwlan dükkfuıla
rıru boşaltmıyarak askerden dönilrtceye 
kadar kllltleyip gitmektedirler. Bazı 
vergi daireleri bu gibi vatandaşlardan 
dük'Hnlan kapalı olduğu halde vergi 
istemektedirler. Maliye vekil}!ği asker
de bldıklan müddetçe dükkanlarını 
bırakmıyarak kapalı tutanlardan dük
kanlannın kapalı kaldığı müddetçe hiç 
bir vergi istenilmemesini kararlaştır
mıştır. 

natıerin ınürakabesi 
laaliyeti artıyor-

benim kadar~ bmim gibi seviyor.musun?. bir erkek olduğunu gördü.. F"ıat MU.rabbe teşkilatı bu hafta pi-
Her zaman böyle sevişecek miyiz?. öm- Bu adam, Skistis idi ve : yasada bilhassa gada maddeleri Dzerin. 
:riln oldukça, benden başkasını sevneye- - Lük.res. dedi, seni seviyorum, her deki kontrollerini arttıracaktır. 
ceğine söz verir misin?_ dedi. ı;eyi unutacak kadar. çılgınca seviyo· Tetkikler neticesinde fiatler llzerlnde 

Lukrea, tekrar lcoeasının boynuna sa- rom! .. Ben buraya her şeyi kararlaştır- yenl kararlar alınmam muhtemeldir. 
rıldı ve: dıktan soma geldim. Senin Sçin de se- · .._._, 

- EveL EveL. ld:edlğin gibi seni .ae- .çileoek iki yOI vardır ancak.. 
veceğim, hayatta, hayatımın sonuna h- Bu yollardan birinci.ı_ ölDmünil ka.,. 
dar ve öliUk:teıı sonra yine seni seve- bul etmek, ikincisi de ben1 mesut et.. 

iZldR • BERGANA 
Yoı. ısl~ ecllllyor ceğtm, Koilanius!_ diye cevap verdi. .mekiJr_ 

.Gllze1 ve çok sevdiği .ka~sı.run bu te- ~~nç ve güzel ~lr icadının ölümü çok İzmir • Bergama arasında 102 met 
nunatını alınca, Kollanıus .ıçınden: fccıdir, falcat benı mem.ıt etmek hem kilometreden itibftren 3 kilometreden 

- Ey hain Sk~tts. hain Skistils, !le- l:o1ay, hem de bütün Roma kadıniar.ın.ın fazla şosenin yeniden inşası kararlaştı
nıin rahat ve huzurunun aman vermez arayıp da bulamadıklan bir ıeref ve nlımştu 
düşmanı Sldstfls. blltb Roaıablarm ha- aaadettirl · 
şına bela olmaktan ne vakit vazgeçecek- Şunu da eöylemeliyJm ki ölümü ka- Bu kısım geçen sene Bakm;ay seylt\-
sin? .. Kanını son damlasına kadar akar- bul etmekle, namuslu bir kadın olarak bında harap olan kısımdır. Şimdi suyun 
bn glnem bile, bana karşı yapbğm ha- ölınüo olmıyacaksınl Mıaırlı kölemi de mecrası değiştirilmiş ve güzergah ta 
ıekeüa intikmmu alı1111 olmıyacağnn! beraber gethd.İlll. Seai öldiiriirken. ya- tadil edilnı1f bulunduiundm bundan 
~er ben.im ruhum, !hayatım sevgili ka- tağının içinde Mısırlı köleml de öldüre- sonra yol selylap tehlikesi geçirmiye
rıma en k~ük bir tecavüzde bulunmağa c.eğim ve bu eıuetle, Muıırlı kölemden cektir. 
teşebbüs edersen, aeni ve seninle bera- şüphe ett~in\l ve kendisini takip edince 
ber o1anlann hepsini de geberteceğim.. köleyi senla yatağında •e kollann ara
öedi. sında bulduğumu, Jtuzenimin şerefi için 

---
Belediye soförlerine 
elbise verilecek.. 

HABERLERİ 
..... , ... ~.. . ""-" . -

Zeytincıliğımizin ıılahı çalıımalarz 

ilk hedef: Senede 100 
bin ton zeytinyağı almak 
Yeni zeytin istasyonları kurulacak • Senede ya· 
rım milyon iidan tevzil 5 sene sonra mi!m'°ün .. 

Alman - Sovvet 
harbını hanv.i 
bakıık_dan gör· 

me idir? 
Almanya Avrupayı keti" 
di kendine kilayet edel' 
bir hale getirmek, So\'" 
yetler buna mani olma• 

istiyorlar •• 
• BAŞTARAFJ 1 lNci SAHİFEDE • 

2 - İkinci düşünce, uıınanı İngil~ 
müttclik yapbğa gibi Almanya da mat· 
tefik yapabilir. Bu takdirde mesele şör· 
le hesap edilnıek iktlıa eder. 

Avrupruıın ihtiynçlan deniz nşın yd• 
ferden tedarik edileceğine bir A'TUP' 
birliği kurulur. Bu birlik kendisinİll 
muhtaç olduğu maddeleri tedarik Ur 
knnmı bulur. Bir şartla : Avrupa (
rasyonu Sovyet Rusyanm teşkil effill 
otarşiyi yıkmak suretiyle! Sovyet &af" 
ya 21 milyon kı1ometre nıurabbaınd..ıtr· 
Gıda memleketidir. Orada Amerikııd•· 
kinden daha bol ham maddeler vardıt· 
Üstelik tc Almaııyanın yanı bıışındacbt· 

Zcytmcilü: i::taıuonım~fo tetl..il•atta. bulmum !]llZcteciler Ayni z.-ımanda ideoloji bakımından N•· 
istasyon erkii.ııile beraber zi njimine tamamen zıt olan komüna-

Zirant vekaleti, doyurucu ve besle- dur: Bu çalışmaların orman umum mü- de hu su~~e o~tadan kalka~.. • . t9-
yici maddeler arasında t-saslı bir yer iş- dürlüğü ile teşriki mesai edilerek yapıl- Bunun ıçı1! hır ta:aftan sıyası, bı~__. 
gal eden zeytinciliği başlı başına bir ması mukan·erdir Ormanc.ılar ise nere- raftan askcrı tcdhırler ahndJ. Sb~ 
mevzu olarak ele almış bulunmaktadır. de zeytinlik mevc~tsa bunu kendi mcv- tcd~.irler. üç.ili ıınltt ile if~de edilebilir· 
Geçen sene kabul edilmiş olan zeytinci- zuııtlarına göre orman ve orman mah- ~~lu ~kt hır yandan İngıltereye, ~ 
lik kanunu, zeytincilikle iştigal eden sulü saymaya çalışmaktadır. Hakikat ~gc_r ~hef!en Sovyet Rtt-;yaya müt~ 
köylümüze geniş sahnlar açmıştır. böyle de olsa iş, bir devlet işi ol:ırak ele oh ıdı. . 

Bugünki.l halde Tilrkiyenin zeytin ya- alındığına göre, ortada fazla bir hassa- 2; huıran taıırnızu bu bazırhklaı:1~ 
' ğı istihsalatı senede vnsnti 40.000 ton· siyct vesile-si olll'aması icap etmekte- ınctıccsl olarak meydana çıktı. Harp bır 

dur. Hükümetin zeytincilere göstermiş dir. den bire siklet merkezini pf1Men şat~ 
olduğu ilk istihsalôt hedefi 100.000 ton- Bağlardaki d !. ·clerin aşılanması işi cevirdi, %400 kilometrelik bir cep,._., 
dur. Zeytin yağı rekoltesini en kısa se- bir hayli zor ve zamana mUtevakkıf ola- han ;ı;c motörlü kara kıtalan birli~~ 
neler içinde bu nispete ulaşt.uınak için caktır. Bornova istasyonunun yetiştir- büyük mli~ad~e ~ladılar. "O~filK"'" 
ziraat vekaleti teşkilatını seferber ey- dil!! cins fidanlar yakında köylüye tevz.i yıla, bu mUcadelenin iiçüncü aymb _. 
!emiştir. Bu işin kabil olan .süraUe ta- edilecektir. riyoruz. 
hakkuk etürileLilmesi icin lüzumlu olan Yapıla ntetkikler sonunda ovalarda te- * 
şartlar hazırlanmaktadı;, si .sedilccek zeytinliklerin dağ :zeytinlik- Şark cephesindeki hareketlerin eyliit 

tik iş olmak üzere deliceler ele alın- lerinı~ ni.sb ... tle b~ defa daha fazla mah- başımı kadar biteceği iddia cdiliyord&J.o 
mıştır. Dünyanın en zengin delice or- sul vereceği anlaşılmışur. Fııknt harp meçhul lnıvvctler salın5Jd~· 
manlanna malik olan memleketimizde Bornova zeytincilik istasyonu 938 yı- Tahminler tahakkuk etmedi. Hnrbtfl 
ve bilhassa Ege mıntakasındn bu işte lında kuru1duinı zaman 192 dönümlük Uçiıncü yılında şarkta başlıynn mUhar&' 
calışma'k isteyen köylüye lrnfi mikdarda arazisi vnrdı. Buna daha 50 dönilınlük heleri sadece bir uıCcr, bir araz.i istilAst 
zeytinlik verilecektir. Köylü bunları arazi eklenmiş ve çall§Illa sahası tevsi mUcadclcsi şeklinde nlnuımalıdır .. JfarJ' 
imara ve hususi bir itina ile bakmağa edilmiştir. burada büyük planın tahakkuku jçin .JJ~r 
mecbur olacaktır. İstasvonun rasyonel çalışmalarının vasıtadır. Düyiik plan A\·rupa birlıi1• 

Fenni zeytinciliğin, bu gayenin ta- şimdi ilk gayesi şurada toplaıuyor; Se- nin kendi kendine küayet eder bir hale 
hakkukunda ilk ş.-ırt olduğu gözönünde nede yarım milyon fidan dağıtabilmek. sokulmasıdır. 
tutularak memleketimiz.de zeytincilik Bu çok zor bir iştir. Bu yıl ilk olarak A\'nıpn birliğini kendi kendine kif•· 
istasyonları ihdası tekarrür etmiştir. 15.000 fidan dağıtılacaktır. Fakat gele- yet eder bir bale sokmak AlmanyaJUJI 
TürlriyPnin ilk zeytincilik istasyonu 938 cek s.ene bu rakam 50.000 943 yı!md:ı ~ycsi olunca mulınrip So\'yet pliııı c1s 
yılında Bornovada açllmış ve cidden 150 bın ~~c~Jru:· 9~4 yılında 250 bın fı- bu gayenin tahnlcknkuna imklin ,uıne· 
kıymetli neticeler elde etmiştir. Şimdi dan tevzu ıç~ şımdıden tert~at ~ mektcn ibaret olur. Harbin şimdiye ~ 
memleketin daha iki yerinde zeytincilik tır. Yanın milyon fidanı dngttmak ıçı_n darki akışına göre Sovyetlcr bu p1iO' 
i&t.asyonları kurulacaktır. ~m. beş ,sene beklemek icap edecektir akim 'bırakmak için iki usul tutmuştur: 

Zeytin mevzuunu tetkik ederken Bor- ~' ~on~ asıl meyvalan o 7.llITUlil ı _ Kıtalann olduğu yerde tutun# 
novadaki zeytincilik istasyonunu ziya- ıdrak edilmiş bulunacaktır. dö - ·esı_ 
ret etmeyi faydalı bulduk. Bornova zeytincilik istasyonu şimdi ~ Kıtalar riaıt etmek mecburi>+ 

Bornov:ıdnlti istasyon cidden mükem- b!1§1ıca yağlık .~e sofralık zeytinler tize- tinde kaldığı takmde sanayi malz~ 
mel bir çalışma havası içinde istikbale rmde de tecrübe yapmaktadır. Bunun sini, ham nıaıldevi gıda stoklannı talt-
ait işlerl başarmaktadır. B. Nadir Uysal için memleket dahilinde beyenilen aşı • etmek.. w • 

istasyonun başında tecrübeli bir milte- kalemleri getirllmiş ve aşı yapılmıştır. np8 • le h S vyet _ Alman barbbli 
hassıs olarak vazife görmektedir. Bun- Askolano, Bella Dı>~anyö, Santa Agos- __ 1 __ ~enbara key t1 °1 d "'il bu •~-tafll' 
d b ka . .:l ~..;s: • cll k t' 'b" sofra! k .. -: .. _, __ ,..._.! 1.. • ..ı t llSA'CD e er c eo ' p~..lt an aş genç ve ue5 ,,........ zcytın i ın~ !!1 ı ı --~ w... ™n .rnırıç en bıWJculcu bakımından miitalia elJll'I""" 
mütehassısları istasyonda çalışarak en ~ctirılml§ ve yapılan aşılar tutmuştur. iktiza ed 
müşkUl sanılan neticelerin kolayca elde Bunlar nümune fidanlığında çok kıy- er. 
edilmesinde Amil olmaktadırlar. metil bir ,-er işgal eylemektedir. 

Zeytin a~acı yerine göre 3000 senelik Ayvalık, Edremit, Tirilya, Tavşan yU-
bir hayata malik olabilmektedir. Bizde reği ve Erdek gibi yerlerden celbedilen 
dört veya beş asırlık zeytin ağaçları pek nümuneler üzerinde de çalışılmaktadır. 
fazladır. Dağlard&k.i deliceler aşılanınca Yapılan tetkik ve araşhrmalar sonun-
6 - 10 !!Mıne içinde mahsul vermeye baş- da mıntakamızda 15 kadar delice nevi 
lamaktadır. İstasyonda tatbik edilen bulunmus, fakat bunlardan ancak sekiz 
fenni usullerle çekirdekten veya cebri nevi tercih edilmiştir. 
surette yapılan aşı ile sekiz sene içinde Görillüyor ki fenni .zeytincilik bab-
mahsul nhnrnaktadır. sinde atılan ilk adım kuvvetlidir. 

Bomovadaki btas}•on dış memleket. İstasyonun yatnız nilmune fidanl.ar.ı 

SADBİ ER'IUI 

A tina ve Pjre 
ekmeksizlik
ten kurtuldu 

Ertesi gUn Kollanius, Hükümdar Tar- ikinm öldürdüğümü ilan edeceğim. Bü
kinin oğlu Skintüsiln ziyaretini bekledi; tün Roma. aana acımak ıöyle dursun 
bnsmı Wr an bı"le yalm& bırakmadı:! coh. okun. kahpeye b Diyeceklerdir. 

Ve, HO.kilmdar z; d.a o gQn akşam tlr.e- Şa anda imdat ibile isteaen, bapıa ge-

·lerden damızlık fidan celbetmiştir. ve tecrübeler üzerinde çalışması kafi 
Belediye, otı:ıbü3 ve itfaiye m\Lcıtah- Yeni 7.eytincÜik kanunu delicc1erin gelmemiştir. Zeytin bakımı için kurslar 

demlerlyle sıhhiye şoförlerine kışlık el- ıslahını Amir bulunduğundan Uç sene- açılmış ve memuriar y~'ltirilmlştir. 

Yunan iaşe nazırı «*"' 
111ekslzliğe nakliyat 
zorlaklarının sebep 
olduğunu söyllyor 

rine dotnı. muazzam tt"rtıôat ve tuTalet- lecek ancak bu linet ve namussuzluk 
le KoDaniusım evine geldi! Koilaniu.., damp.aduJ 

bise yaptırmağı kararlaştırmıştır. den beri bu iş üzerinde çalışılm!§ \•e iyi Çok fena bir itiyat olarak devam eden 
semere ~uınuştır. sopalarla, değneklerle zeytin toplama 

eYine lbir Engerek yılinı gelmq kadar Luhes, bir anda, nasıl !korkunç, az 
kor1aa. ve ktikrah ile bu tehlikeli ve ah- guı ve muhtms bir maJılUk brşısıncla 
llksız mı.afirl kabul etti; zoruna iltifat bulundaiunu anladı. Her taraftan ken
göstenti! disini mahvolmuı gördü Ye ellerini na-

BELEDİYENİN 
4 senelik faaliyeti 

Yurdun her yerinde köylüye ve hu- usulü kanunen yasak edilmiş, bunun 
susi eşhasa hic bir Ucret aranmadan ve- yerine fenni zeytin toplama ve budama 
rilecek olan zeytinliklerin tesbitine baş- usulil muhitimizde yerleşmiştir. 
lanmış ve şimdiye kadar bir mlkdan ya- Köylümilz bu davayı mühimsediği 
zılmıştır. Ancak bu hususta bazı milş- nisbette zeytincilik işi daha kolaylıkla 
küHltla karşılaşılmaktadır. Mesele şu- muv.affak olacaktır. 

Büldhndar r.ade, evvel! Lukresi bil- m~ hain Sıkstuaeke uzatarak.: 
yük bir !hürmet ile! Scllmlad.lldan aon- - Merhamet. meıhametl diye yal· 
ra, gerek Lukresi ve gerelı:: kocası ile varmağa baıladı. 
ıundan bundan bahsederek görOşmeğe Fakat hain hükümdar zade: 
baıladı. - Seni seYiyorum. çlldıra.uya sevi-
Şayanı hayret bir nokta olmak Uzere yorum; benim olmadıkça ben her şeyi 

bu görDpne1erde, ne doğrudan doğruya, yapa~ım. dedi 

3 iklııci teşrinde toplanacak olan be
lediye meclisinde okunmak üzere bele
diye riyaseti, dört senelik faaliyetini 
tesbit eden bir rapor hazırlamaktadır. 

Bir tayin ve bir terli 

Hariciye memurları 
arasında nakil ve 

tayinler •• ne de bilvasıta bir çapkınlık, bir taşkın- - Mabutlaı- aşkına beni affet!-
lik eseri göstermedi! Mab tlar • ed . ki Bergama tapu sicil muhalızlığına Af- Roma bilyük elçiligı~· müsteşan Nuret-

V b • .. l böyl b' ka - u namına yemın enm uhafızı S b • T ta • dilm" 
'd ed, u oyatret.ti şoy ek .de :ı._ ır saba~ • werdiğim kararlardan dönmiyeceğim... ytiron m a n ana yın e ış- tin Pınar, Peşte elçiliği başk.6Ubi Mah-

ar evam e ; anca gı err;;en, 11" az . · mut ömer, Kahire elçiliği başkltibi Ra-
yainız knlmaktan istifade ederek Kolla- Ya ben:ın °~· ya da nam~uk Afyon P. T. T. Merkez müdilrii Ce· gıp Berkay, Bağdat elçiliği ikinci k1tibi 
nlusa satl~cc §U sözlen söyledi. damgasıyle ölfimU kabul edeceksin.. lal Başarır bir derece terfi ettirilmiştir. 

- Kuı:enlm, tebtike bin defa lt\yik- _ Annenin başı lçln merhamet!.. Ka- ____ Salih llkin, Paris bUyük elçiliği ikinci 
sin! Dün akşam hiç milbalaga etmemiş rarlann çok çirkindir. Bir insan için katibi Şevket Utkuman, Berlin büyük 
ve hatta, hakikatten çok aşa~ı bir iddia- böyle kararlar lekedir. Çok rica ederim, Vatanda,lığımıza elçiliği üçüncü katibi Halit Cemal Gü-
da bulunmuşsun. Senin karın büUin el- beni bırakınız. alın neyden, Bertin büyük elçiliği evrak me-
h~nd~ anc.ak

1 
bir. danedir, eşi olmayan _ Anamın başına yemin ederim ki anlar- muru Orhan Giiney, Cenevre başkon-

Lır guzcldır. clcdı seni çıldırasıya seviyorum! Yabancı memleketlerden muhtelif se- solosluğu maiyetinde konsolos Hasip 
Osman Tan, Selanik konsolosluğu kan

Hain ve aamussuz Skistis hem bun1a- beplerle yurdumuza gelmiş olan 1174 çıları Khun Akman dereceleriyle mcr* n söyliyor, hem de ateşler .saçan haris kişinin vatnndaşlığunıza kabul edilmesi-
Burulan bir kaç gün sonra, Kollanius gözleriyle Lükrcsin )'an çıplak vücudu- ne İcra Vekilleri !Heyetince karar veril- keze alınmışlar, Roma bUyUk elçiliği 

Lejyonların yanınd:ı harbe. Ardea üze- nu yiyecek gibi bakıyordu.. miştir. başlcatipliğine merkezden Nurettin Ver-

Cephede vaz; yet 
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sonra tank teşekküllerj ve motorize tü

menler Sovyelleri arkadan vurmak için 
denize doğru ilerlemişlerdir. Vaziyetle
ıinin vahametini pek geç anlayan Sov
yet kunıandanlan ordularına aleHlcele 
ricat emri vermişlerdir. Faknt bunlar 
kendilerini takip eden dağ piyade tü
menlerimizin elinden kurtulamamışlar
dır. Kuvvetlerimiz Bolşevikleri yeni mu-
harebeler vemıeğe zorlamışlardır. Tank
larımız sahile doğru ilerleyerek Bolşe-
viklerin ricat hattını kat'i olarak kes
mişlerdir. 

Atlna, 12 (A.A} - Yunan iaşe Nsst" 
n beyanatında, ekmek dağıtılmasııı' 
mu\•akkatcn mani olan nakliyat zorlu1'
larının kaldırıldığını bildirmiştir. 

Bugiln Atina ve Pirede ekmek dal1-
tılm~. -------
Fransa bankası aleyhlll· 

deki dAvayı Belçika 
kazandı.. 

Londra, 12 (A.A) - Hür Bel~ 
ajansı bildiriyoı- : Belçikanın ~~ 
bankasına yatırdığı albnlar ha~ 
Belçika milll bankası tarafından Frar;:. 
bankası aleyhine Nevyorkta açılan 
vayı ikinci defa olarak yine Belçika Jcr 
zanmıştır. 

KISACA 
•••••••• 

EKMEK AYVA.Si 
ECZACI KEMAL K. AK1°~ rine harbe giderken artık bir endişe ve g1n, Peşte elçiliği başkatipliğine merkez- :nn11rınımııuıı111111ınmıııııııııııııııınıımııı: 

bir kıskançlık hissetmiyordu. ÇünkU - B l '1'. M E D t - - den K'emal Sait, Bağdat pJçiliği başkA- E 'J'EŞEKK.CJR ~ Meyveleri vücudumuzun bazı ye.rlebir!; 
Hilkümdar zadenin Lcjyonlarla birlikte ZABITADA tipligwıne· merkezden C-'"-1 Zı"ya, Parıs· - b k ·· d b · b'ld·-=-•.,. 
h b :..+"rak d eği 1 b"l t:.u1 E . • . . . . : ne cnzetme ole en erı ı ıglll ..... 1,. 
ar e ~·ı e ec n ı iyor: 1 bUyük elçiliği ikinci katipliğine merkez- E Kıymetli aıle reısımız olan eşmı, : şeydir. Kiraz dudak, henüz ·Ruj• ç~~ 
Halbuki. Lejyonlarla harbe gidecek Königsberg aarı müna- Polise hakaret etnli1- den Kenan Gökart, Berlin büyük elçi- Ebabama ve ~iraderimiz Ş~krü Şam-§ madan önce söylenmiştir. Elma yanıır,· 

olan Hükümdar ude, plfl.nını evvelden sebetiyle B Bitlerin liği ikinci katipliğine merkezden Nec- __ -lınm cenazesınd.e gerek. bıuat hazı. r E ilk söyliyenler, allık nedir bilmezle~cı: 
kurmuş ve bu sebeple de bu müddet • Karataşta Şehit Fnhrettin karakolun· bul k l kal is' 
ıçinde bir daha Lukresi ziyarete <ritme- bir mesa a. da Hamdi kızı Didar kendısın" . "ı has•ftlık det Belbez, Kahire elçiliği ikinci katip- E ımara sevgı ve a a annı ız· ~ Badem göz, gözUn süzgün oluşuna ıs-

b" .,... "" llğine konsolosluk işlerini de tedvir et- :_har buyurmak. v~ gere~ ?I~~P ve ~ ret olsa gerek.. Ayvayı her neden~ g , 
m~ti! . _ . muayenesine sevk neticesinden muğber mek ü•"re m......L.,,.,..den Nihat Re!ı'k p· .. _ :_k'lgrafla. samım. ıy. etler. m.ı 0bi1dırmek ::_ bcg~e benze'-:plerdir. İnsanların ga~k 

Tarkinin çapkın ve ahlaksız oğlu.. bel- Berlin, 12 (A.~) - Konı~bergte ~çı- olarak polise hakaret ettiği iddia.siyle ..... erıl'"" " J tees ürU ü ştirak ed .,,~ p--
ki pek çok şeyleri bilme"Zdi; fakat ka- lan 29 uncu dogu fuan munasebetiyle adliyey ver.:l-:ptir. sin, Berlin büyük elçiliği üçüncü katip- Esuretiy e 5 m zc 1 a E !erindeki çukur, ayvanın çukur~na "-:..'i' 
dm hakkında pek çok şeyler bilirdi. Ka- Alman dev1et reisi fuar komitesine gön- e ~ • liğine merkezden Mustafa Kayagil, miln- Emuhterem dostla:ımıza ayn ayn ~ § benziyor galiba .. Bu benzetişler ılk ı;v 
dının ruhi~·ab Uzerindc belki de 0 tarih- derdiği bir mesajda Alman aSkerlerinin Bıçakla tehdit iddiası.. hal olan Midilli komolosluğuna merkez- E~ ~",.küre deruı ~eessiiril?'Uz ~ 5 leııdiği vakit insan göbeğini hnrnaJll~ 
te hiç bir erkeğin k~disi kadar tecrübe kahramanlığı sayesinde doğuda kazanı- den Tahsin Mayatepek, Selanik kon- En.1 o~d~ kalbı t~~rlerimı E da görmek mümkün idi. &n aY'rııJ\ , ... 
ve bilgisi yoktu! lan zaferler.le temin 'edilen yeni vaziye- Nuri isminde biri hakkında, Fevzipa- solosluğu muavin konsolosluğuna mer- Ezm ıblipna 511Y11.' gazetenwn tavnıı E göbekten ziyade dize benzediğ!ne kıaO,. 

Daha ilk ziyaretinde, Lukrese ilk ba- ün 29 uncu doğu fuarına muau.am iş- şa bulvarında demir alış verişi yüzün- kezden Faik Yüce, Cenevre başkonso- ;sutunu rica edcnz. . E im .. Şimdi moda icabı kısa etekle_r;;:::. 
kışında bu kadının namu.slu bir kadın letme sahaları açtığını bildirmiş ve ya- den seyyar elbiseci Hüseyini bıçakla l~uğu _bnçılarl~ merk~ Nedi~ ! Sokr_U ~ ~a, Çoc~aı·ı § ela yumruklaşan genç bayan. dı.z ll}"I' 
c.lduğunu ve malQm usullerle bö} le bir pılan gayretlerin muvaffak olmasını te- tehdit ettiği iddiasyle tahkikat yapıl- Erinçcnn derecelenyle nakıl ve t:ıylın = Henışırcsı ve bıradcrlen.. :; bakın, tıpkı ekmek ayvam .. AUı ?'< 
kadını elôe etmek mümkün ôlamıyaca- menni eylemistir. maktadır edilmislerdir. S11ıııım11111111111111111111111111111111111111111111111ıi: cum, teşbihte hata olmaz ddi1 rnı? 
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llta 1aaı : - Bir mezar görtiyorum, bo$ bir me· 
'-, llttsünti bekllyen boş bir mezar görüyo· 

ram, oeıum dikkat et, dedi 
~t sordu : duğu bir türlü anlaşılamıyan bir cani, 
~ Toiai oldutu için yUrilrken ıstırap fen heyetinin sağ kalanlarım s:stenıll 
~ biriaı mi? .. Arzın kalbinin kanına bir surette, intikam alır gibi birer birer 
~ : lılilcevherler, zürmiltler, ya- öldürüyordu. İnt.!kamın sebebi ne ve 
"' lllı?,. Saklanmış bir define değil bu cani kim idi? .. Bu caniııin Buda hey-
LL. keli ile alaka ve münasebeti ne idi? 
~ •A - dı - ol - mı -yan - a-damm Cörüniişe göre •A - dı - ol - mı - yan 
"'- hiç duymaDUf gibi sözUne de- a - dam• ın yaln:z istikbale değil bir~ 

etti : da maziye baktıgı anlaşılıyordu .. Pıri 
it~ ~ var .. ~yaya te~ göz- !aninin sözlerini daha başka tlirlü izaha 
l!la..~ birisi!.. Su fçınde .. Ölilyor ... ımkAn yoktu. 
~ ~sının kaniyle bulanmış siv- * 
.. ~ ~rine Rabengut : Hizmetkarı Starlin Ani olarak odaya 
- 'lr'-· girdi ve : 
~~ -..pum Bnıks.. Tek gözlü a~.. - Zabıtaya mensup birisl sizi gör· 
il ı..:_.'-t-:'nm bnlokl yleB bulanmdamınışkasttil~- mek istiyor .. Dedi.. Kendisini salona al-
~· .undnı y ... u a dım.. " 
~ kwnın da bu adamı kurtar- _ İyi yaptın .. Şimdi ben de geliyo-
~ '9ıla beni çaiırmasma hnkAn yOk.. rwn .. 

ıır=_ - _ Bu ziyaretçi, haldkaten bir zabıta 
~bir şekilde Piri finl sözle- müfettişi, hem de Stangın tl kendisi idi. 

.... 11ııo_ etti : • n- b. Stang dedektifin aziz dostlarından idı, 
ıı....._.., mezar g&ilyorum .. -... ır k d. · · ,. il · 
~ 6ltısunu beı.ıı- '-- bir en ısını gur nce . "-C ft.. ~•LL- ... ~..:u UUıt me- - Rabengut, dedi.. Bana verecek pek 
a....~um ~t et!.. . çok izahat vardır .. 
~ ~ bu sözler fberinde durdu, Dedektif bir koltuğa oturdu ve bir sl- 1 

"' lrebanet kabilinden ve rUmuz- gara yakarak : 

YEN1 A.SIA 
ız ıe z u2-. t ·- -·- ···------- . • ••- r - ı• a-•- - _ ,_,_,_a_ı_ ı_ıa 

1 
Ejr Ka~ Avda 

INGILIZCE 
Oireten Dersler 

,,, _ _..,,_..,_,_,_._ 

ALTINCI DERS 
The head (zı he'd) Bacı 
The face (zı fe'ys) yüz 
The hair (zı he'a) Saç 
The eyes (zı ayz) Gözler 
The eye (zı ay) Cöz 
The nose (zı nö'uz) Burun 
The chcek (zı cik) Yanak 
A tooth (ı tus) Diş 
Tc-eth (tls) Dişler 
The tongue (zı tan(g) Dil 
The lips (zı lips) Dudaklar 
The mouth (zı maus) Ağız 
The ear (zi i'a) Kulak 

Jeg 
Arm 
Chest 
Knee 
Foot 
fcct 
Thumb 
Hand 
finger 
Finger - nail 
Shoulder 
neck 

(leg) Bacak 
(lm) Kal 
( çest) GatUs 
(nl) Diz 
(Fut) Ayak 

( ftt) Ayaklar 
(sam) Baş parmak 
(hend) El 
(fi'ngı) parmak 
(fı'ngıneyl)tımak 
(şö'ulde) omuz 
(nek) Boyun 

Fair hair (fe'a he'a) Açık saç (Renk kastedilmiştir .. ) 
Dark hair (dAk he'a) Koyu saç (Renk kastedilmiştir .. ) 
BJue eyes (blO. ayı:) Mavi g& (Renk kastedilmiştir .. ) 
Brown eyes (bra'un ayz) Kestane gözler 
RC'd Jips (red Jips) Kırmızı dudaklar 
Wh:te teeth (ua'yt tls) Beyaz dişler 
A large band (ı lAc hend) Bir bUyUk el 
Small hands (sm&l hench.) KUç{lk eTier 
Long anns (lon(g) Aınz) Uzun kollar 
Short legs (şôt legz) Kısa bacaklar 
I have a headache (ay hev ı he'deyk) Başım a~or .. 
I have toothache (ay hev tu'seyk) D!şim ağrıyor .. 
He has a sore foot (h! hez ı sô fut) Onun ayağı şişti .. 
He has hurt his hand (ht bez htt biz hend) O elini acıttı 
I want to see a doctor (ay uo'nt tı st ı do'ktı) Bir doktor g8rmek istiyorum 
1 want to see a dentist (ay uo'nt tı st ı de'ntıst) Bir diş tabibi görmek istiyorum 
W:J1 you stop this tooth? (ui'l yu stop Zis t0.S) De dişi doldurur musunuz? ~dolu idi. ~mezar, •Dikkat et..• - Neleri anlamak istediğini billyo

!ııı.; t.ı '- demekti? .. M~ bir ~ nım .. Kaptan Bnıksun işkenceye alm-S mezarı Rabengut içm mı~ dı~ nasıl bildi~ soracaksın, değU ---------------------------

~:ta';!: ~nt!: ;:1;·~= ~ı:!::m~n-zer btr çok ıteY· .Silt maçını AltınorJa lfazanclı 

He has a cold (ht bez ı ko'uld) Nezlesi var, soğuklaruru.ş .. 

~ 1nerbametllzce niçin öldUrtlyor- Fakat bunlan ne için anlamak istl-
IL... yorsun? Bunu da ben anlamıyorum ... 
~ aldilrmeden ~ mnthiş .~ Çünkü söyliyeceklerime inanacak değil- • BAŞTARAFI l lNct SAHİFEDE -
~ JaplyOrdu; Bır .f9Yler mi öt- sin ki.. Zaten söyliyeceklerimi de anlı· Ta1umlar kartılıklı olarak ııralandık-

•4, lltiyordu? yacak bir kabiliyette değilsin! ları zaman Altınordunun §U şekilde te-
tı..li -_ dı - ol -.mı - yan· a - damı ~ - Şakayı bırak Allah aşkına! Çocuk şekkiil ettii?inl gördük: 
~ hiq birisine . ~vap vermemış değiliz ki vakt!mlzl b<Syle 00$ şeylerle Necati. Şeref, Nuri, Cavit, Ihsan, Ali, S: · Ne yapmalı ıdı..'. RabengUtun geçirelim. İzah et, fakat ciddiyetten ay- Lütfü, Hüseyin, Sait, Muammer, Faik. 
~ bir arı yuvası imiş gibi uğul- rılma rica ediyorum .. İnanamıyaca~m Buna mukabil Altaylılar da şu fe.kil-
l"~ ---'dakl t{ltsüler şey. senin uydurduğun masallardır. Ben de tertip edilmişti: , 

h..;.. ıavq auaugcu haval ve seraplara inanmam doğrusu.. Fikret, YahyR, Halil, Salahaddin, 
~ bitti, odadald ~umanlar azaldı; Fakat Stang, benim söylediklerim ha- ömer, Şeref, Murat, Ahmet, Jlyas, Mu-
'4. KUt etrafına dikkatle baktı. ve, kikattir; bir yerde bir hadise olurken harrem, Saim. 
~da• ol • mı • yan • a • dam• 1 göre- ben ne kadar uzakta olsam bunu hisse- Hakem. Beıiktaşın eski sol açığı Rüı-
...:: O, oda içinden, ~~çere ve kapı derim.. İçimden -gelen bir kuvvet beni tü. 
-.claıı kaybolup gitmışti.. bu .hidiseler üzerine. ibnektedir .. Yirmi Topa ilk vuruıu Altaylılar yaptı. Fa-

.... _ - 1 - beş sene Hindistanda bo$UD8 yaşama- kat akın avutla neticelendi. Bu arada 

lkincl golden .onra Altaylılar bir az 
hı7landalar. Bilhassa Saide bir kaç defa 
t .. kme atmağa çallmlar. Buna teeebbüı 
"denlerin timdiye kadar böyle bir ha
reketlerini ben tahııen görmedii'im iç.in 
.,inirlerinin bu derecede bozulm1J4 ol
masına bavret ettim. Tekme atmıtk hıt
reketine Altinordudan da mukabele 
f"den oldu. Bu da doğm bir feY değil
di. Oyun hundan sonra heyecanmı kay
betti. Alhnordulular gol yememek için 
müdafaaya c;.ekildiler. Altay da ~ol yap
mak iç.in büsbütün açıldı ve bir kaç de
fa fırsat elde etti ise de sayı kavdetme
~e imkin bulamadı. Mac; ta 2 - O Altın
ordunun galibiyetiyle l>ittl. ~~ ESRAR İÇİNDE...... dım .. Brahmanlarla dostluğum ve mil- llyaıın topla beraber Alhnordu kalesi-

'-a..~ tekrar yalnız kalmış olan nasebetlerim hiç te boşuna gitmemiştir. ne indiği ıtörüldü. Necati yerinde bir HULASA : 
~ yenidm dtlşOnmeğe ve dos- _ Adam sen de .. istediğin kadar ma- çıkısla tehlikeyi savuıturdu. Dün havanın rüzgarlı olması bizi se-

'tesalld tetkfke başladı. Dosya- sal söyle .. Her hangi ciddt blr adam bun- Dakika 15 ·~· Altay rüzgar a1tın~a oy- nenin en heyccanıl maçını tam zevkle 
Jılld Yeşil Buda Wn\ıı öu safta ge- ların en küçüğüne bile inanmaz . Bol namasına rngmen Altınorduya p;oz aç- •eyretmekten mahrum bırub. Rliz$rlr
~ fen heyetinin reisi Jak Dan- bol abyorsurut Ben bunlardan h!ç ol- brtmıyor. Top ortalarda dolaııırken U- la beraber .hayı kaplıyan toz bulutlan 
~ .._ J-'- Dmbamıı ait veslka1aTt mazsa bir tanesini ispat edilmiş gannek ya8a geçti. O da aen. bir tekll~ Albn- topun .eyrinl bozdun kadar aeylrclle-
~ ~~ ..ı-L. -'--L ~n... defa isti ordu kalesine kadar ındi. Kendisi t~pla rin de zevkini kaçırdı. 

,--=u ~ ~~ J.J& yorum.. b _L ~ l ... d Saı.nae 
iL...,. -...L.&... ıu...a ---'-- p k 616 Sta Anda sana bir erıuıer e g recegı yer e OYUNUN NETICEStNE GEUNCE ~ l&dlne bir -w aup. ve ,~ur- - e KUi ng, şu , pn verdL da topa ayÜ}anna dolet-
L.~ : şeylerin olacajhm haber verırsem, ne tırmalc auretlyle muhallak bir sayıyı Ş'td· ·· t .. at ··ÇÜ •• cı· k 
~ t>.nham topal ldl. Ur.a1t şarkta d~yeceksln? ·· Söyle bakalım.. Buna da kaçırdı. nanı Afb:~rdu e tak..:.~~n 8du~~ ıaü\:~ 
~ '- 1lromdn bir heykell naklettirir- hır kulp takarak bin bir bahane bulacak Alta)'1n atak ve ca'1. oyunu kar~- veti temin eden en miı"lllm oyuncu ka
~ lae,bi hamalların elinden kurtul- mısın?.. . sında Altınordu adeta bunalıyordu. Sag- 1eci Necatidir denilebilir Dün Necati 
_.,_ ....... UstOne dUpllf onu tıo- - Bunu n~ soruyo~ .sanki; dan ve ıoldan yapt}an hücum1an .. Altın- kalede Adeta bir tahta p~rde gibi bütiia 
--~ inanılmaz ~ylere inanmak mümkün de- ordunun tecıüheaiz haftan keamege mu- top1~n ltal'f11adı. 
~ ~ Piri flnlnfn &ayled.lklerl .a&- j:ildir. . . vaffak olamıyor ve bütün yük k.aleei Müdafaada Nud Ye hücam hatbnda \: ı. Jmmı tevuzuh ediyor demek- Raberıgutun sınırlerl bunclan fazlaa- N,.catinin üstünde kalıyordu. 17 ncı da- da Saitle Hiiaeyln çok ç.ahtmak euretile 

1.1ııııı... le bu 6lere gtin bu topal fen ada- na tahammUl edemedi, ayağa kalktı ve kikada yine bir Altay hücumunda Ne- rrıtlibiyetten hiıselerfne büyüle pay ayır-
~ ..... o1maa icap ediyordu. Hem kapıyı misafirine göstererek : • cati fedakar bir ablışla muhakkak bir dılar. -=:.içinde iSUl!.. - Şu ~de. S~. bu meselede senm $role mani oldu. Dakiblar ilerledikçe Birinci devrede Altay takımının be-

t.çak bulunan tek gözlU ada- yardımına ihtiyaç göstermeden hareket Altmordudan hareket Ye caahhk bek- men hemen biitiin seri oyuncularının 
....... : Bu acJamm kaptan Brub edeceğim.. HAd.iseler ise. çok çabuk ve liyeıder birbirlerine bakarak. Altmordu· muvaffak olmuına mukabil hücum hat

ta.p ediyordu. Fakat kaptanın ~k heyecanlı olarak tahakkuk edecek- nun devam edip ciden dargan oyunu tı rnütemadl,.en gol kaçınnak .uretiyle 
...... ö1dUrmllllne bnkln var tir .. Geceniz hayrolsun, bay milfettiş!.. kaJ'f1111ftda hayrette bbyorlardı. bu tempoya ayak uyduramadL Altayla-

S ? .. mml olurdu ~ lrendlll en Fazla durmağ~ vakti~ yolc .. Hemen koş. Nihayet otuzuncu dakikada bir ~ri- 1ar ikincl devrede lüzUmsuz yere aaahl
L,.~ intikam namına öUlmclen pek mahyun.. Aksi takdırde bir aclamm öl- kik kazanan Alhnordu. A1tay kaleaıne vete kapılaralt tel&fial mümkün olan va-
~ epeyce i~en sonra kur- mesi muhakkaktır, dedi.. ilk tehHkeyi ihdu etti. Saidin uzaktan ~veti düzeltıneie çabtmadılar. Mauna-
~ Meçhul bir adam, kim ol- - B t TM E D 1 - kaleye havale ettiği toıt Fikretin .elled- 'ih büt6n bu mülıthazalann U.tllnde ola-
~ ne çarparak ızeriye steldi. Hüeeyın ye- tak iddia edilebilir ltl dUnkil maçta AI

ti'1'fteğe muvaffak oldu,... da topu ayak- •ay Alhnordu kaleclllıl Necatinln f&m&, 
lngilizlere göre 

"~A&API 1 INct SABtn:oK -

D.....~ selen bir habere göre 
~'""'l:o. 8teaınde ve Brlyanaldn ııeben 
I.; ~a yol kapatılaupır. Harkof 
~tinde harp tfddetll bir tekilde 
·~_etmektedir. 
S ~°!P berzabındald Alman taar
L.... ~ _Ovaanılmuttm. Azak denizi k1Y1-
~ l.arekette bulunan Rua kıtalan
..:._ ~u bramz görfinmekte be de 
~ civannda Rua mukavemeti 
-~tadU'. 

Bir had;11e da/ıa lar.,,da ,.7.diğinden aayı kaydedemedi. ka~sında mağlup olmuştur. 
• BAŞTAIAFI 1 tNCJ SABtn:DE - 37 nci dak"!a~a Altaylılar yine Al- Sahamızda ilk defa glSrdüğümüz ha-

bnordu kalesi onude çok heyecanıl va- 1<em B. Rilştü müııabakayw ~o\ bitarafa
nun üzerine GroelAnd sahillerinde ya- ziye!1er yarathlaT. Boı k.al4:,Ye ahlan too "le idare etmekte beraber bir az antre
pılan araştırmalar neticesinde bir rad- büyuk birdşanT!n~ıkla dlırege .~drpaNrak maruıız olduiu hluinl veriyordu. To-

dahl geriye gel i. e .. rar atı an ,Utü e e- d .. h kemin yakm 
yo postası keşfedilmiştir. Bu posta cali kesti. Devrenin eon dakikasında "ıun oynan]& ıgı yerli e d abu ancak kale 
yine aynı vapurla çıkanlan bir Ajanla rd a · bi b" ek d ., mama11 azım ~e rııe e 

li raf d dare edilmek AlhnAlo a Lnıl sir ucum,a.1~~~rb. ~r- ;)nlerl içindir. Kendisi llvamenlere faz-
iki Norveç. ta ın an i • hal tay ııta e ne yapauı cceıt .ır nr- la İ4 bırakmak suretiyle bir kaç defa 
te idi. Bu radyo postasına el konmuş ve at yarath. Fakat bu da forvetlerin be- 1 •• L_ 1t zly tine dü•müa-

d lan · l'w• ·· ·· d k ld B vanllf IUU'ar verme va e y ,. gerek ra yo postasının memur ve ceriksız ıgı yuzun en açırı ı. u su- .. 
gerek vaput içindekiler tahkikat der'.n- retle devre O - O beraberlikle bitti. turMüaabalta biter bitmez vaH B. Fuad 
leştirilmek üzere bir Amerika limanına tKtNCt DEVRE Tubal Altınorduyu kazandığı mUTaf-
sevk edilmi§tir. tldnci devreye b"'landığı zaman Al- fııkıyetten dolayı takdir ve te~rik ede-

tınordululann neticeden pek ümitleri rek takım kaptanı Hüııeylne ııldi ver-

ESKİ -W .. ..,....._ yoktu denilebilir. Bilhaaııa Altaylılann mişti. Altınordulu gençler ~payı .aldı~-
t.__ &'&a.&D&&n birinci devrede rüzdr altında cıkardık- tan aonra C. H. P. ve valı terefine uç 
~·~&andaki Mtllttlstt aranıyor.. lan üstün oyuna bakarak bu hükme va- defa «yaşa> diye bağı~G~~IBARTU 
-..oıdar döntlvorlar nlıyordu. Fakat oyuna ba,lar başlamaz 

..,, Londra, 12 (A.A) - Tahrandan ka- AltJnordulular tn>ki Altayın birinci dev-
lran f VL...-ı._ 'b

0 

- ,_ .. ba • ··················-················-: ;L:"'"'I , 12 (A.A) _Irak ve daki çan eski Fil!stin mil tüsQnün .o:aga&uor rede ovnadıiı gı ı caruı oynamaga .. "" ! AHSA.R4 .RADYO.SU : 
~ tebaası memleketlerine dönmek tandaJd dostlan yanına gittiği 7.&DDedil- ladı. Yerden pularla Altayın enerıilc • _ : 
~ 'Benderşahpura gitmişlerdir mektedir ve atak oyununa meydan bırakmıyorlar- ! 8 U G () N K () P R O G R A M ~ 
~ · • dL Dakika 11 .... Sağ haf Ali ayağında · ••••••••• --- - ••••••••• 

·SARll'BJ ==== 
İZMISDE MEŞHUR ŞEKERCİ ( ALİ GALJP ) in 

Nefis LOKUMLARl1fl ue ŞEKERLEMEU:IUNt 
.iter yeıade dalma """Ymm .. 

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

Ali Galip Şekerleme fabrikası 
TiirkiyenJn ve bUtUn S.lkanJann en ant ve en muntazam Şekerleme fab
ribsuhr. MamalAtı temiz ve nefis mevaddl iptidaiye Ue fenni bir surette 
ve url maldneJerie imal edilmektedir.. n:&ls TARlllt : l t 9 l 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

TOPTAN SATIŞ YERi: hminle Gtbelyurd Şan Sokak No. U.. Fabrika. 
PERAKENDE SATIŞ MAÖAZALAIU : &mirde Şekerciler id No. H - 11 

ve Hilkilmet bqısında Sevim ~. 

BAOIR DiLSiZ VE KORLER MVESSESEIİ 1941 
HALI YILJ iRTtt ACI 
Erzakın clnıl azı 

kilo 
çoiu Beher kiloıunun 

kilo Muhammen bedeli 
Kr. S. 

% 7,S 
Mu. teminat 

u Kr. 

Ekmek ısooo 20000 12 75 191 so 
Urfa aadeyaj 1200 1500 161 181 12 
T oaya plrlnci 1000 1200 46 5 O 41 8j 
Şeker (toz teker 1400 1500 47 SO 53 4ı 

Alaancalı: aaiır Clilslz ve körler müeuesenin 1941 malt yıb ihtiyacı olan 
yubnda yazıla d8rt kalem fate maddesi tartnameılne RÖre açık eblltmeye 
konulm1J4tur. 

S.rtname ad.hat ve lçtimat muavenet müdilrlüiünde ıtörülebillr. lateklile
rin 20 t9'rinl evvel pazartesi Riinü •it 1 S te ahhat mlldiirlüiftnde mfl~k
Jdl komiqona müracaatlan illn olunur. 4 8 1 3 18 4136 (2166) 

Doyçe Oryent 
il R E S O N E R BA NK 

1ZN1 R 
Mnflm: BAi.iN 

bank 
ŞUBESi 

Almanyada 175 ...... ıneYCattu .. 
_,.. ft) idi,.. ..... 

171d00.000 RcnlLawll 
ftrldrede ......... ı ISTANBUL " IZl1la 
~ .-Werl : KAHiRE VE ISKENDBBIB 
Der tarUl laaaka mm·ılltma lhı w blMd .._, 

/zmirden gidecek kı ymetli hediyemiz 

Kemal K. Aktaşın Eczacı 
Kolonya ve E•ansları olacalıhr 

Altın ru ,a Dal ya 
Bahar çiçefi 
Yaıemin 
GtJntJI Amerb 
ZiJmrlJcl tlamla•ı 
leyldlı 

Limon çiçefi 
Son hatıra 
Fuly• Menelııe 

941 Kolon)'aaı 

Depo: Hilil Eczanesi 
...,,. ... ....,, 1p111ı.,. dolı•• I,.,,,.,,,.,.,. -
wewt lfasllll Baslna ,.......... 1118'llı•l:ıe= ,,..,,.,. : 

Fabrikanuma Muhaeebe ve Per90nel ..m.leıtnde i.VW•m edilmek 6-
(.3659) numaralı barem kanunu hU)dlmled c:labilJnde m-ı.aka imtilaaıaı,ia 
4 liııe ve 4 orta mektep mezunu memur alınacaktır. 

ISTEICULERIN ı 

1 - Askerliklerini ifa etmit olmaları; 
2 - 35 yapııdan fazla olmamalan 

prtbr. 
Taliplerin a,aiıdaJd veuiklyle birlikte en geç imtihan giiDli olan 22/10/941 
günilne kadar Fabrika müdüriyetine müracaatlan illn olanur. 

1 - Tah.U veaa1ki (Aslı Teya tudlkll ıureti) 
2 - Nüfus klğıdı ve ukerllk terbh k&ğıdL 
3 - Polia iyi köğıdı. 13 14 IS (2220) 

Birinci suuf miltehaM11 Doktor 
DemlP 411 Kamçıotla 

CUt ve Tenulll bastahklan ve 
ELEKTRİK n:DA vtı..ul 

Birind Beyler SobiJ No. 55.. İzmir 
Elbamn SiaemMJ arbsnda sabah· 
tu ..... kadar bastalarmı kabul 
eder" 

TELEFON: M'l9 (469) , 

Avdıncla 

Dr. Feridun 
lzmiroilu 

Hükümet bulvanndalti muayene
hanesinde hutalannı kabul eder. 

.... ___ ------------ topla Altay kalesine doğru yavaş yavaş 7.30 Program ve memleket saat aYan 

~ llanfıası 'l'ürlı Anonim Şlrlıetlnden : yürüverek Hüaeyine aüzel bi~ paa ".er- 7.33 Müzik pl •1.45 Ajans haberleri 8.00 V::ııt<;:::,.<::><::)~ı:::::ı.<:~~~::::::..c:::><::)~c:::> 
1 A...... _ eli O da topu ~rtmak suretiyle Saıc1.e Müzik pl. 8.30 _ 8.45 Evin saati.. 12.30 

~ müfredab ve iaimleri yazıb kimyevi maddeler ufal· partiler ha- geçirdi. Salt kendıne mahsus falsolu bır Program ve memleket saat ayan, 12.33 
~- ._ açık arttırma ile hizalarında göıterilen tarihlerde aahlacaktır. Bu vuruıla topu Altay kalesine ıokarak Müzik: Kemençe ve tanbur ile saz eser
\~le doğrudan doğruya alilcalı sanat sahip ve müeaaeaelerinin istanbul- Alhnordunun ilk aayıaa~ çıkardı. Al- teri .. 12.45 Ajans haberleri 13.00 Milz!k 
-........_ ~ postahane ci•annda tstanbul halk sandığı binaııında müteşekkil ko- ta••lılar bu ka~ar ksaa. hır zamanda eol beraber şarkılar.. 13.30 • 14.00 Müzik 

Çarpmba günleri fakir halka pa
ram bakılır. 

~ ınuayyen sün ve saatte ıniiracaatları ilan olunur. beklcmediklerı~den hır az du~~!aşb- pl l8.00 Program ve memleket aat 
~''lrftuı cünU Maddenin imıl Miktarı kilo lar. Fakat vanyeti ku~ak d~şunce: ayan. 18 03 MUzik pl. 18.30 Müzik: Fa-

laab siyle derhal harekete geçtiler. Bır ~ı 1 h yetİ 19 30 Memleket saat ayan ve 
I~ defa yaptıklan hamlelerde Necatiyi hır sı. e ha~l . . 19 45 Serbest 10 dakika 

Oıktar cııaı ıarkın 
tzMht MEMLEKET BASTANJS 

DAHİLlYE MtlTEBASSISI 
MUAYENEBANB : lkiDd .,.._ 

sokak No. U 
TELEFON 3951.. 

~~"Y-,"'>'<:."').<;:Y,..~ ~10/941 Vulkaclt Merkapte 2000 türlil mağlQp edemediler. Yerden n ~~~ Müzik e.1' ~llim ve talebesi 20.15 
!.;: 14 Vulkacit O 1000 ha.adan atılan 4\itleri Necati kolaylıkla &d 'sı ~ 45 Müzik , Bir halle e•M111-•M1110DIOltcM:IODıı:ııoc.cııooııt0ra 
~t 14 Vulbcit O. M. 1000 ve bazen de fedakar müdahalelerle ber tU ı:'~g~~ .. ı · Haftan~ türkilsU 
ı..~~ 14 Vulkacit F. 1250 taraf ediyordu. ! 06 ...... yoruz.. • . 

21 
lO 

~ 14 1 al C. 350 3S nci dakikada topla beraber ilerli- Co1tçen Efe .. 21.00 Ziraat takvimi · 
&.:110/9.f I gep yen Saide Salahaddin tekme atb. Ha- Müzik: Muhte~ ~la ve tOrlrlller ~·3~ 
~ 14 T SOO kem ha hareketi ceza ~le tecziye Temsil : K1mgil aılesl .. 21.45 lılUzik · 
L"t 14 : Ouliqae ı 000 etti. Salt tot>a doirudaa doiruYa kale Radyo senfoni orkestrası- 22.30 lılemle-
~ 14 81.alflte de eoade 2000 önlne yolladı. Hüaqbı Mli 'bir hareket- lı:ıet .at aran. ajans haberleri, bonalar 

DR. FUAT SOYER 
Asker luıstaneıd bevll)'e m~• 
Wnel Beyler - a..tank maliy~ 
şubell brpsmda No.S 

'l'BLEFON : 3C53 
(111'1) 14 NcarJ.as 100 le topa kaparak ildnd defa Altay kale- 6atleri .. 22.45 Müzik pi. 22.55 • 23.00 Ya· 

11 iZ 13 42S 1 (2209) sine Mm. rmld 1X'Oll'8lll ve bDM•. •·-----------• 

DENtLt CUMHUR1YEI' M'ODDEt
UMUMtLtCtNDEN: 

Milli korunma kanununa muhalif ha
reketle fazla fiatle buiday satmaktan 
suçlu Acıpayam Kızılhiaar nahiyesinin 
Punarcık mahallesinden seyyar satıcı 
Mustafa Ali oğlu 326 doğumlu Hasan 
Hamamcı hanında Denizli asliye ceza 
mahkemesinde yapılan durupna sonun
da milll korunma kanını.unun 32, 59/S 
ve 63 ncU maddelerine tevfikan 25 11n 
ağır para cezaslyle malıldbnlyetlne ve 
buğdayların mUaadereslııe dair verilen 
20/7/941 tarihli hllkiim katilepıiştir. 

(2221) 



SAHJFE 4 YENi ASlR 
11 İlktesrin Paız~,-tpc:i 

"Yeni Asır,, ın Askeri 
muharriri yazıy9r 

- BA~'TAHAl'"J J İNCİ SAllİl•'EDl~ - vetleri bu mevkileri sonuna kadar tut-
mağa kfıfi gelmiyecektir. 

tc emsali görülmemiş deıecede büyiik Almanlar, merkez bo'ge:sindc bir ta-
hazırlıklar görmüşlerdi. Kiyef .şimal \'e raftan müteaddit Sovyet ordularını Vi· 
cenubıvle bunun 200 kilometre doğu
sunda dört Sovyet ordusunun tnmamiy- yazma ve Briyanskta sarmakla ber~ber 
le ih<ıtn edıldiklerini Almanlar ancak 19 gı:ırpten ve cenuptnn Moskova, Kaluga 

Kar sılıklı hava akın· 
~ 

lari devam ediyor 

Şirnali Almanya 
Ye cenubi lnı[İl
tere bombardı-

man adildi ve Tula istikametlerinde ilerliyerC'k şimeyJiild~ fe\ ka]iıd(' b!r tebliğ!!? bildirdik- di hayli ınesnfe)C'r almış olr.caklardır. 
kri hakikatte Poltava 18 d~ diistnüş \•e ->--

Afrikada harp lrızıı
mağa başlı yor gibi 

in 4 ilizler Tob
rukta Italyan 
mevzilerine hü

ciim etti 

Dün Yıldızelinde bir köy 
enstitüsünün temeli abldı 

Yıld12eli, 12 (A.A) - Burada kurulacalC olan Köy Enstitilsünün temel • 
merasimi yapılmıştır. 

Kazamız. halkının içten gelen tezahUratiy]e yapılan merasimde valimiz de 
7.ır bulunmuştur. 

Din) cpu, simalde Çernikof ve cenupta Bdki dC' ~u fında, Moskova - Smoleruk h~ f İ • • . • 
Krc mcn(•ug d::ı. tnkriben bir hafta evvel ~olu iizerindc ve Moskovanın takıibcn j f~Gl'I Gr' figr:.Jız UIŞCSS.• 
re<"ılmisti. 115 kilometre P.arbinde, Napclyonun 129 ı ıı; tern'n eden lJii' ca?i 

İngilizler Derne~i ve 
Ragı.!zs,yı, m·h§ler de 

~oı:ruJı ile Marsa Mat· 
Puhu !ıom&aBadılar

Londra, 12 lA.A) - Royter Ajansı
nın Kahiredeki muhabiri bildiriyor: 

~~-'°"°J'"J'"--J'"~..o""~~~~,..Q'"//J'"J'"J~~~ııcı:IGI' ... 

Amerika Cümhurreisi Amerikada hat'I 
beyanatta bulundu karar isteniliyor Biıyük Ki~d imh.ı ""''aşının. biıııgı yıl ev,·eJ 7 <'~ lüld~ Ru.,yanın kalbbe V'"r.ftnru ~ ~ı ~ 

girmt>dC'n ('V\
0 <.'I verdiği son ıw.ıhnrcbe- ..:ı,..-- av.BJC !H Gi=BSU Alm::ınlnrc::ı 27 eylülde bildir imişti. Fa- • • 

kat bu defa Sovyet merkez.inin StıO kilo- nin yeri olan Boı·odinoda muh~m:bclc r SOJJli~OJ'~C!ft •• 
metre ,enişlik ve 100 - 200 kilometre hır olmaktndır. Berlin, 12 (A.A) - Az mıktarda 
dı rinlıkte yarılmasını ve 60 _ 70 fırka- Şiddetle devam eden ve her giin te- !n::dlız bomba tayyaresi dün gece şimc\li 
nın ihat::ısını neticelendiren yeni bi.iyük rnkki eden Viyazma - Briyansk s:J.\'ao;la- Almanyaya hücum etmişlerdir. Mütead
laarruz. her halde mezkur tarihten bir nnın sona erdirilınekrini müteakip AJ- dit şehirlere infılôk V<' yangın bomba
müddet evvel hnzırlanmağa ve yeni tah- manlarııı her halde Moskov;:ıyı da etrı:ı- ları ütılmıştır. 

fındnkl. Tı"nıorcı1ko o d l b k" ' Binalarda ehemıniyetsı·L. hasar vardır. ~idat ona göre yapılmag"a b<>.,lnnmı" ol:'\- • " r u arının a ı~ c-

Tobrukun kumlu çevresi üzerinde Al
manlarla Polonyalılar karşı karşıya bu
lunuyorlor. Polonyalılı:ır çok iyi dövü
şUyorlar. Bunlarda11 bir çoğu Polonya 
muharcbcsinr cle iştir.ık etmiş askerler
dir. 

Bütün Amerika Bitaraflık kam» 
hükümetleri de- nu delilik ant 
mokrasiyi mü- mızın eser!dit -< .. 1 . 1 b" 1·1 t · l b t h 1NGJI...tZ TEBLtôLERl cnktır ki taarruz bu ayın birinde başlı- erıy e ıı· 1 t e şıma , a ı, cenup Ve at-

~·abilmi$ir. tiı doğudan ihataya te.şebbi.is etmeleri ve Londra, 12 (A.A) - İngiliz hava Nc--
mll••affak l J k ·· k"" zaretinin tcbligyi: İngiliz bombardıman Filvaki .şimal Alman ordular grubu, • .o ınn an J><: mum un ve 

Leningradı içindeki Sovyct ordulariyle muhtemcldır; bu tak.dı.rde bu harck~t tayyareleri Almnnyruun şimal batısmda
birlikte kuşattıktan ve bu mevkiin do· A~an. - . So~·yct harbının 'ion ehcmmı- ki hedeflere faarnız etmişlerdir. 
nusiyle İlmen gölti arasına )azım gelen yetli hudises:ı olacaktır. Düşmanın lngilterc üzerindeki fnali-
b yeti ufak ölçüde olmuştur. Cenup. batı-
müdafaa kuvvetleri iknme edildikten Cenupta Budyeni ordular grubunun sında ve Galde düşman tarafından atı-
ı:onrn büyük kısımlariylc mezkur gölün yarısından fazlasının Kiye( meydan sa- fan bombalardan insanca 7.aviat azdır. 
CC>nup doğusunda olup Volga nehrinin vaşında nasıl sarıldığı ve imha c<liidiğl üC AI .MAN TA yy AREst 
kaynaklarını teşki1 eden Valdai yayla- malumdur. Bu ordular grubunun baki- DüŞüRüL.nü 
lariyle Selitjer gölü cenubunda ve Veli- ycleri Almnn kuvvetlerinin şarka doğru Gece iki dii~man tayyaresi düşürül-
kiduki doğularında toplanmış ve Kiyet ilerlemeleri ihtimaline karşı Harkof müştür. 
imha savnşma şimalden iştirak eden fcld Slavjansk - Tgavrog hattının garbinde T..ondra. 12 (A.A) _ İngiliz Bahriye 
mnresal Fon Bock ordular grubunun bir takım mevziler tutmuşlar ve kısmen Nezaretinin tebliği: , 
büyük kısımlan süratle Briyansk do- Kırımı:ı çekilmişlcrdL Bunlardan Aşağı Cumn akşamı şimal deni.ı.inde bir 1n
lay}arında tahşit olunabilmişti. Bu saye· Dinyepcrlc Azalt denizi anlSında hı:ıre- giliz knfilcsinc tecavüz eden düşmanın 
de ilk teşrin cuma giinü sabahı şimalde ket eden 9 uncu Sovyet ordusuna karşı bir bomb;t tayyaresi 580 ton hacminde 
Knlinin - Viyazma hattına doğru taar- Dinyepcr Petrovsktm~ 5nsızın ilerliyen Şuvoter devriye gemisi tarafından alev
ruz edilmiş ve Sovyet cephesi Volga ve Slovak, Macnr ve ltal)<an teşekkülle- ]er içinde denize düşi.irülmüştür. Kafi
nehri boyunca yarılarak Viya:zrna böl- riyle takviye olunan bir Alman zırhlı lede ve himaye ı?emilerindc insanca za
gesinde bulunan müteaddit Sovyet or- kolu bu orduyu magl\ıp ederek Melito- yiat ve hasar yoktur. 
duları sarılmış•1. Cenupta ise, Orel daha pol şarkında ricatini kesmiş ve bu esna- ALMAN RESMi TEBLtt;t 
3 ilk teşrinde alınmış ve Briyansk civ:ı- d::ı cepheden Hcrl!yen kuvvetlerle bera- Berlin, 1 2 (AA) - Alman orduları 
nnda da bir kaç Sovyct ordusu çevril- ber sahil boyunca ileri atılan bir seri bı:u: kumandanlığının tebliği: 
mi~i.. kuvvet teşekkülü onu Azak denizinden Jngliz iaşesini temin eden vapurlara 

Bilahare Moskova _ Smolensk yolu ayırmıştır. Bu·suretle burada 7 - 8 Sov- karşı savaşta hava ve deniz kuvvetleri
iizer:inde ve Viyaunanın 50 _ 60 kilo- ~et tümeni yeniden muhasara edilrnio;- miz Atlantikte ceman 2 3 bin tonilato 
metre şimal doğusunda Gshazk ehem- tir. .. . hacminde üç vapur batırmışlardır. Bir 
miyetJi yol kavu.şağı da zaptolunmakla .9 cu Sovye~ ordus';lnun Rostov uzerınc savaş teşdckü1ümüz Faroer adalan açık
Viya7.ma civarında sarılın,., olan Sqvyct gıden ba.zı tilmenlerı Alman~ar tarafın- larında top yekun 3 bin tonilato hac-

~ d tak 1 kt d M 1 mindc 3 ticaret gemisi batırm1s!ardır kuvvetlerinin her tlirlU ricat imktınları an 1P o unma a ır. arıopo a var-
kaldırılmı~·. dı.k Jnrın.ı Almanlar _iki giln evv~l bil~ir- 1 1 - 12 ilk teşrin neceıi 1ngiltere sa-

<ı"' 1 d B d k h be J • hillerinde 9 bin tonilato hacminde iki Eıh ı Al l · d" k d k mı.ş er lr. ura a ı mu are yer erın-
ası man ar Şllll ı mer ez e u- d 18 . . So d k · d vaouru batırmışlar ve 3 ticaert gemisi 

bl 1 ku tl · 60 'lO c ıncı vyct or u uman anının 
şa mış o up vve erı ceman - "']"" ·· b ı t · • dnha tahrip emişlerdir. fngilterenin ce-
tümcn tahmin olunan Sovyet orduları- 0 uKsu u unmuş ur.d d d L-.... ~h d v b d k • 

fl dak. k ğ ·ad tı· uh ınm yarım a asın ::ı a, ucu.a nuo ogusu ve cenup alısın a as erı 
nı, etra arın ı uşa !1 şı e ı m a- zil . . "dd tl" h "-l l tesislere, tayyare meydanlarına taarruz 

l 1 k d l k . 1 mcv crının şı c ı mu nreuc er e zap-
rebe er e gitti çe ara tma .sııretıy e, t ü . Alın .1 . h k ti . k" f cdilrni!ltir. 

kl d ı zerıne, an ı erı are e ın ışa 
bermutat parçalıyaca ar ır. .. d' E ıa L-..... h . 1. d ki tNGtLtZ HOCUMU 

. . uzere ır. vve ıx:ı .c.a ın şıma ın e A "k d d l · Al 
Ma~r Sovyet ord.ulan, ıkı. aya ya- Perekop mi.i.sttıhkem mevzii düşürül- z mı tar a üsman tayyare en -

kın bır zamandan ~ esa:ılı hiç bir d:rr- müş ve sonra beruıhın cenup ağzındaki manyf,lnıo şimal bntısında müteaddit 
be yememiş ve mi.ltema~yen t~ye son Büyuk Mançık veya Üşun kuvvetli yerlere taarruz etmi"lerdir. Yangın ve 
olunarak kuvvetlendirilmış ~11?,1 Timo- istihkfunları nlınarı:ık Kırım yarım ada- infılôk bombaları atılmı,ıır. 
çenk.o ordular grubunun buyuk kısım- sının knpıları Almanlara açılmıştır. -
lannı teşkil etmekte ve takriben bir Elhasıl Almanlar Rus ordularının im- "Moskova,, yo 1undq 
milyon kuvvetin~e ~in ol~akt~- hası suretiyle k~an evvel Rus -seferini 
dır. Bunlann esır v~ imha ed.ıl~esı, askeri bakımc'lan bitirıncğe azmettikle- büyük harp ofu yor 
Sovyet cephesinde, hır daha tamiri ve rinden bu hususta elde ettikleri muvaf-
d?.l~~ru1?1ası ~ümkfuı olmıyacak kadar fakıyetlcri sona crdirmeğe çalışıyorlar. 
buyuk bır gedık açacaktır. Bu sebep)~ Viyazma, Briyansk, Melitopol, Odesa 
Almanların, Sovyet ordulannı asker~ ve Leningrad civar ve etrı:ıflarında mu
bakımdan artık mağlup eddetmelerı hasarada bulunan en az bir buçuk mil-
doğrudur. yon Sovyet askerinin esir ve imha edil-

Filvaki en şimalde Finler, şimdi Lado- mesi ve merkezdeki son Sovyet kuvvet
ga ve Omega gö]]eri arasındaki sahayı, le.rinin de Moskova etrafında Scınlmala
Svir nehrine kadar, Sovyetlerden tama- n ihtimali bu seferin strateji cihetiyle 
miyle temizlemiş ve Svir üzerinde ce- kıştan evvel bitebileceğini g<istermektc
nuba doğru bazı köpril başları bile t"csis dir • .Bunlar vaki olduğu takdirde gerçi 
etmiş bulunmaktadırlar. Donda, Aşağı Volga ve Kafkasyada yine 

Leningradda Voroşilof ordUlar grubu- bir takun mahalli müsademe ve muha
nun ehemmiyetli bir kısmı muhasarada- rebcler olması pek mcmuldilr. Fakat 
dır. Bunun diğer kuvvetleri Finlerle Al- bunlar Alınan - Rus harbinin temizlik 
manlara karşı Onega - Ladoga - İlmen ve tasfiye hareketlerinden bac;ka b:r şey 
gölü doğusu - Volga umumi hattında bir olmıy~caklarından hakikatte Rus sefe? 
müdafaa cephesi kurmuş ve yerli mu- sevkülceyş bakımından Moskovnda bı
harebelere girişmiş bulunmakta idıler .. teccktir. Çiinkü Rus ordularının imha 
İşte bu cephenin sol kanadı şimdi Volga ve tahribinden ve Moskova, Leningrad, 
boyunca yarılmış ve aglebi ihtimal Kn- Odcsa ve Karadeniz SGhillerinin znptın
linin üzerine veya gerilerine atılmıştır.. dan sonra Sovyctlcr birliği hükümctinin 

Volgadan takriben Kurska kadar olan elinde gerçi henüz çok arazi kalacaktır, 
ve Viyazma - Yelnya - Briyansk büyük fakat bunlar, Sovyellcr birliğine ehcm
kavsini ihtiva eden merkez Sovyet or- ıniyetli yeni bir mukavemet kaynak- ve 
dulnn da yukarıda izah ettiğimiz şekil- unsuru olanuyncaklardır. Çünkü asıl 
de her iki knnatlanndan yanlarak: neti- mukavemet unsuru olan ordu elde knl
cede imha edilmek üzere iki büyük mamışbr. İkincisi, Kafkasyada ve Vol
grup halinde sarılmışbr. Bu suretle Ti- ~adan it:baren ortn Asyada, bulunan 
moçcnko ordusu mağlQp edilmiş demek- halk Rus aleyhtarı olduklarından bun
tir. Onun muhasara dışında kalan bazı lar da Ruslara artık asker vcrmiyecek
fukaları bittabi Moskova, Kaluga ve !erdir. Bu sebeple .şimdiki Alman aske
Tula istikametlerinde geri çekilerek her ri hareketlc!inin kıştan evvel seferi bi
halde ve bermutat bu mevkileri müda- tirmeden durmıyacaklannı kabul etmek 
faaya çalışacaklardır. Fakat kalan kuv- 7.anıridir. 
ICC)CCCC~OOQQCCQQQQQCQCQQCCCCCCOC~CCC~QCQCGCCCCC 

Rus sözcüsü diyor ki) Sovvetler~ göre 
- BAŞTARAFI 1 İNCi SAHİFEDE -

ALMAN HEDEFt NERF.St? 

Her iki taraf gece ve gündüz devam 
eden muhaıebeyc muazzam Alman kuv
vetlerine Moskovaya varmak değil, 

- BAŞTARAFI 1 iNCi SAHiFEDE • 

Muharebeler şiddetle devam ediyor. 
Düşmana ağır zayiat verdirilmiştir. 
Hava kuvvetlerimiz Alman askeri yük

lü yüz kamyonla 150 at arabasını tah
rip etmişlerdir. 

IUURMANSK BÜLGF.SİNDE 

9 uncu Sovy~t 
ordusunun imha 

edildiii tek
zip olundu 

Baz.ı noktalarda ·Aı: 
mani ar sayıca failt 

Alınanlar Moskovaya 
giden yolları almak içgı 
yıtın halinde tank, top
çu ve piyade kullanıyor 

Londra, 12 (Radyo) - Moskovac:la 
neııredilen resmi bir tebliğc:le dokuzun
cu Sovyet ordusunun imha edildiği tek
zip edilmiştir. 

MEYDAN MNHAREBSi 
DEVAM ED1YOR 
Moskova, 12 (A.A) - Royter: 

Moskova yolunda yapılmakta olan 
büyük meydan muharebesi şiddetle de
vam etmiştir. Rusların fevkalade inatla 
mukavemet etmelerine rağmen insanca 
ve malzemece büyük fedakarlıklara kat
lanarak ilerlemek isteyen Almanlar, 
Moıkovaya giden askeri yolların ele ge
ç1rilmesi için yıgın halinde tanklar, pi
yade ve topçu kuvvetleri kullanmakta
dır. 

ALMANLAR SAYICA OSTON 
Alman taarruzunu bir çok defalar se

batleriyle durdurmuş olan kahraman 
Timoçenko ordularını tutmak üzere 
Moskovnnın batısına büyük Sovyet tak
viye kuvvetleri gönderilmekte olmasına 
rağmen Ruİı telgrafları bazı noktalaıda 

Moskova, 12 (A.A) - Murmansk böl- Almanların sayı üstünlüğünden bahıet
gesinde harekette bulunan İngiliz ve mektedir. 
Sovyet avcıları son üç hafta z:ırfıı;ıda 29 BiR RUS MUVAFFAKIYETı 
Alman tayyı:ıresi tahrip etmişlerdir. ismi zikredilmiyen bir yerde bir ne-

Roma, 12 (A.A) - Şimali Afrikada 
düşman kuvvetlc-ri Tobnık bölgesinin 
bir kısmında mevzilerimize taarruz et,. 
miştir. DUşman hareketleri püskürtül
miiş ve kendisine kayıplar verdirilmiş
tir. Tobruk ve Marsamatruhtaki askeri 
hedefler ağır bombalarla bombalanmış, 
c!üşmana büyiik hasar verdirilmiştir. Bü
tün bu harekattan tayyarelerimiz saü-

dafaaya azım diyorlar 
Tekmil Amerika sulhun Nev. Taynds, bitar 
ve hürriyetin istikrarın- kanununun Alman 
da mühim rol oyıuyacak yaradıtuu söyUyoı.-

Vaşington, 12 (A.A) - Nevyorlt nıen üslerine dönmüşlerdir. 
1 

Vaşington, 12 (A.A) - B. Ruzvelt 
1NG1L1Z HÜCUMLARI Kristof Kolomp günü münasebetiyle 
İngilizler Deme üzerine hava akının- beyanatta bulunmuştur. B. Ruzvelt ez

da bir mikdar bomba atmışlardır. Bir cümle demiştir ki: 
kaç ev hasara uğramıştır. DAfi batarya- A ... "k h .. k.. tl · d 
J ·k· • l · ind d- .. - m .. rı a u ume erı arasın a 
a~.ı lı ıd.ta~D'Y?!cyı.k~tetş er ıç Alme uşur- tam bir tesnnut ve gaye birliği vardır. 
muş er ır. ıger ı ı ayyare an av- Sulhun v h h . tik d b"" .. b 

1 ta af d dü ··rulrn·· t•• e ar ın ıs rann a utun u cı arı r ın an şu uş ur. . . . 
11 lkteşnndC' düşman tayyareleri Ra- me~lelı:ctler _ehemmı.yetlı hı~ r?l oyn~

güı..ada Vittoria ilzcrine bir çok bombı:ı- yabılece~l~rdı.~ ve dın ve burrıyet ~~
lar atmışlardır. Bir kaç ev hasara uğra- eueselerını mudafaa eden demokraaının 
mıştır. Halktan dört yaralı vardır. esas prensiplerini lcat'i surette müdafa-
AKD.E.~tZDE aya azmetmi, bulunmaktadırlar. 

ı Akdeniz.de bir vapur kafilesine refa-
kat eden toryitolanmız 3 düşman tay
yaresi düşürmüşlerdir. Bu tayyareler 
mürettebatından bir kısmı esir edilmiş, 
bir kısmı ölmüştür. 
lIABEŞtSTANDA 
Doğu Afrikas:ında kuvvetlerimiz bü

yük bir düşman teşekkülü ile karşılaş
mıştır. Düşman muharebe meydanında 
ölüler bırakmıştır. 

Kahire, 12 (A.A) - İngiliz orta şark 
cmumi karargAfıının tebliği: 

Libyada bir gece evvel hırpalarunala
rma rağmen Alman tankları yine Tob
ruğa yaklaşml§lardır. Müdafaa çevre
mizin dışında bir dinleme postamız da 
hücuma uğramıştır. Bir İtalyan subayı 
esi redilmiş ve mangası imha edilmiştir. 
Diğer bölgelerde devriye müsademe

leri kaydedilmiştir. 

ROMA'VE SOFYA 

Italyanlar. Bul
ı[aristandan 

yiyecek ala
caklar ••• 

BULGARiSTAN ITALYADAN 
MENSUCAT, MAKiNE VE 

KiMYA MADDELERi iSTiYOR 
Sofya, 12 (A.A) - Dün sabah Bul

gar milli bankası reisi Conef ve İtalyan 
ticaret heyeti reisi Obrio Dall yeni İtal
yan - Bulgar ticaret anlaşmasını imza 
etmişlerdir. 

Yeni anla§ma iki memleket arasında 
800,000,000 liret kıymetinde mal mü
badelesini derpİ§ etmektedir. İtalya 
Bulgariııtandan yiyecek alacak, buna 
mukabil Bulgaristana mensucat, maki
ne ve kimya maddeleri gönderecektir. 

Diğer taraftan Bulgar hariciye nazırı 
Popofla halyan elçi.si Kont Mağyistran
ti arasında bir iktisadi anlaşma da im
zalanmıştır. __ ....;,__, __ _ 
iNGİLiZLER 
Akdenizcle bir kalileye 
hücum ettiler .. 

lngiliz i•tihbarot n~
zareti müme••ili Rus. 

ya ya gidi yor 

Kahire, 12 (A.A) - İngiliz istihba
rat nazırlığı umum müdürlerinden Mo
mucacan Ruı.yaya gitmek üzere Kahire
ye gelmi,tir. fngiliz dCYlet .nazm Artur 
Cercenvoodun oğlu Antoni Cereen
vood, bu zata refakat etmektedir. 

İngiltereden Mısıra kadar lngiliz harp 
kabipe.'linin orta §ark müme!SiJi ile be-
raber seyahat etmilJ olan Mopucacon 
Kahirı:de ehemmiyetli siyasi görüıme
lerde bulunacaktır. 

Rusyada Momucacan Sovyel haber
ler bürosu reisi muavini Lozovsli ile 
gÖJÜ§Ccelctir. 

----
Almanlara göre. 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -

harp malzemesi aLnmııtır. Dağ avcıları 
ve piyade tümenleri bu muvaf lalıyete 
büyük mikyasta ittiıak emi§lerdir. 

26 eylüldenberi general Runştad gru
bu 106365 e8ir, 212 tank, 672 top al
mışlardır. 

Bu ayın baıındanberi SoyYetlere in
dirilen ağır ve lc:at'i darbeler harekatta 
yeni bir eafha açmııJtır. Azak c:lenizinc:len 
Umen gölüne kadar 1200 kilmctrelik bir 
cephe üzerinde Alman ve müttefik la
talar doğuya doğru tam bir ileri hare
keti yapmışlardır. 

Muhasara altına alınan düşman kuv
vetleri şiddetli müdafaalarına ve çıkış 
teşebbüslerinde duçar oldukları kanlı 
fednkarlıklara rağmen kendilerini bek-
liyen akibetten kurtulamıyacaklardır. 
Daha şimdiden 200 binden fazla esir 
alınmıştır. Bu rakam mütemadiyen art-
maktadır. Savaş tayyareleri doğu mer
kezde demir yollannı, düşman topluluk
lannı büyük }lir muvaffakıyetle bomba
lamışlardır. 

Leningradda da askeri tesisler mu
vaffakıyetle hombalanmı§tır. 

YENt RUS YARMA 
~ElBBOSLERt , 
Berlin, 12 (A.A) - Viamıa çevresin

de ihata edilen Bolşevikler tanklann da 
yardımiyle yeniden çemberden kurtul
mak için büyük gayretle!' yapmışlarsa 

mis gazetesi yaz.ıyor : 
Hitlerin yeniden batıya d .. 

beklemeğe hakkımız yoktur. 
olan her şeyi, bUtün kuvvetirnhi ~ 
tikin müdafaasına vermeliyiz. · 
kanunu gibi modası g~ bir 
nun tesiri altında uzun zaman ti 
Bir delilik Anında kendim.ize ~ 
tiğimiz bu yasaklar Hitler Ahınaıır"; 
bin denizaltı vermeğe muadil o~., 
Kongre nihayet bu hakikati anıa-"_ 
infiradın çıkar yol ohnadı~ 
getirmiştir. Bu şav&Şta iki yol 
Ya Bitlere inkıyat etmek ve yabul 
savaşta yerimiz.i almak.· 

Makineye 
Verilirken 

.fn!filiz tayyar" 
)erinin hücunı1' 

Londra, 12 (A.A) -1ngiliz ha1• f. 
zırlığı haberler bUrostmun bil · 

1 göre Cuma Cumartesi gecesi saat 
itibaren bütün gece İngiliz ao 
run torpil tayyareleriyle <liğer 
bomba tayyareleri orta Akdenizdell 
mek iste~n diğer bir 1talyan ~ ~ 
filesini dağıtmışlardır. Bu orta ~ 
lerdc bulunan 4 ticaret geı:n.isindeO ~ 
torpillenmiş ve bu esnada bu ;.-.: 
himaye eden torpitolar ~miler~ 
fında dola§ıp dunmqtur. Kafile ~ 
mıştır. Bu gemilerden ikisine isi ~ 
olmuştur. Ve bunlar torpitolarla ,,..~ 
ber geride kalmışlardır. Bunun ~~ 
İngiliz bomba ta~e}erl buJ~ 
pike yaparak alçalmışlar, ağır~ 
rını gemilere isabet ettirdikten ~ 
gemilerin köprillerini de mitraJy8S 
§İni! tubnuşlaroır: _ı 

Nihayet Cumartesi günü de ~ ~ 
lerde donanma tayyareleri . ~~İ 
toplarından çıkan Alevlere ~ 
arruzlan tekrar~ fakat P""" .f 
bombaların neticelerini gönneğe ~. 
bulamamışlardır. - ' Sovyetler BirW 
einin her tars
fında askeri 

talimler 
~ 

Moskova, 12 (A.A) - Kızıl ~fi)~ 
ihtiyat sınıflann yığın halinde ıa-;:- ~ 
terbiyesi şimdi Sovyetler Bir~ J 
tarafında almış yürümüştür. M~ 
fabrikalarda olsun IAboratuvarda ~ 
binlerce erkek mecburi askeriik ~ 
ne tabidir. Bu talimler için 1Uz.uın11J jl 
pek ~k el bombası, kayak y~. 
malzeme fabrikalarda yapıJın.aP""" 

Londra. 12 (Radyo) - Bahriye ne
zaretinin bir tebliği üç ticaret ve bir 
petrol gemisinc:len mürekkep bir kafile
ye yedi saat bila fasıla yapılan bir hava 
hücumunun muvaffakıyetle neticelendi
ğini bildirmektedir. Oç düıJman ticaret 
gemisine torpiller iaabet etmiştir. Bu 
gemilerden iki tRnesi derhal durmuş ve 
duman sütunları yükselmiştir. Dört 
muhrip isabetten masun kalan petrol 
gemaiyle uullaımışlardır. Bqinci muh 
rip sakatlanan vapurlann tayfalarını top 
lamağa çalışmıştır. 

da bunlann hepsi püskUrtülmil§tür. B ) • dıd 
Ruslar yalnız iki bölgede iki bin ölü U aarıstaD p 
birakmışlardır. ~ 

Berlin, 12 (A.A) - D. N. B. AjanSJ- ' 1 . L b ı;• 
run askeri bir kaynaktan öğrendiğine v mumi •e,-er er ~ 
göre Viaz.ma cebinde çevrilen Sovyet yapıldığına dair çılı' 
kuvvetleri 11 tlkteşrinde daha ziyade 

sıkıştınlmıŞtır. Komiserlerinin zoriyle haber ya/an/anıYOf 
mukavemete sürUlen Sovyet askerleri- • ...J 

Sovyet kıtalarım imha etmek emri ve
rildii:ini bildirmİlJ ve bu suretle yeni ha
rekatın ehemmiyetli bir hadise ile neti
celeneceği hakkanda Hitlerin övünerek 
9Öy)cdiği sözleri tabip etmiştir. Alman 
kuvvetlerinin hedefi Moslcovanın zaptı 
değil i""• Almanlar ne gibi bir maksat
la o kadar çok kan dökerek bu Herle
meğe te11cbbii etmiılerdir}.> 

UZAK ŞİMALDE hiri geçmeğe muvaffak olan Almanlar ;ıetesi neşrettiği bir makalede diyor ki: 
şiddetli Sovyet lı:nr§ılık taarruzlariy]e Tehlike. büyüktür. Ve bizi tehdit 

nin bUtün yanna t~bbüsleri aklın kal- Sofy l2 (A.A) B .• 1 ..... ~r 
mışhr. Bu teşeb Us er üşmanın a ı bildiriyor: Royter Ajansı Bul I bld knl a, -~~ 
zayiatına sebep olmuştur. g\iya umumi seferberliğin ya bt' 

------
Amerika hariciye neza
retinde yeni bürolar •• 
Vaşington, 12 (A.A) - Hariciye 

nezareti, nl'.'zarctin iktisadi müdafaa 
sahasındaki fnnliyetini idnre etmek üze
re bir iktisat konscyinın teşkil edildiği
ni bildirmiştir. 

Hnriciye nezareti, birleşik Amerika 
ile bir tnaftan müstemlekeleri, diğer 
tarnftan da karaib denizinde bulunan 
üıılrr nraıırındaki iktisadi is birliiHni kuv-

Uzak şimalde bahriyeye mensup tay- püskürtülmüıler ve Sovyet tankları etmektedir. Bu tehlikeyi azımsamak ci
yareler geçenlerde 2 Alman nakliye ge- uzun bir muharebeden sonra bir ço" ki- nayet olur. Hitlerin yıldırım harbının 
misini, bir iaşe deposunu, \iç tayyareye lometrelik topraih geri almı~lardır. akim kaldığı ve onu süratli ve kısa bir 
karşı koymı:ı bataryasını tahrip etmiş ve LEN1NCRADDJ\ darbe ile yenebileceğimiz ümidine ka-
bir dilsman motörlü kolunu da imha ey- Almanların Leningrad istikı,ımetinde- pılmıyalım. Hayır, Alman faşistliğini 
]emişti~. ki son ilerleme g11yretleri akim kalmış- mahvedecek olan harp uzun bir müca-

vetlendirmek maksadiyle bir ele kaJaib 
bürosu tesis eylemJ~tir. 

Vaşington, 12 (A.A) - Amı-rika 
hariciye nezaretinin iktisadi müdafaa 
saha11ndaki faaliyetini idare içih teşkil 
edilen iktiı1at konseyinin başında nazır 
muavini A•on bulunacaktır. 

tır. dele olacak ve bizden büyük bir cesaret 
Son iki gün için.de Almanlar taar- istiyecektir. Ahval ne olursa olsun fa

ruzlnnnda yeni kıtalar kullannuşlarsa 'Şizm yıkılacaktır. Kızıl ordu yeni ve bü
da şehrin müdaEi1cri bu hareketi önle- yük bir imtihanla karşılaıJmıştır. Bu im
mişlerdir. Ruslar mukabil taarruzlar tihan diğerlerinden daha büyüktür. 
yeıpm~ktadırlar. Düşmanın kayıpları büyüktür. Askerle-

PRA VDA GAZETESİ «ALMANLAR rimizin kahramanlığı ve kumanda hey
EZ1LECEKT1R> DlYOR etimizin yüksek meharetleri düşmanın 
Moskova, 12 (A.A) - Pravda ıı:a- ezileceiHnin en büvük teminatıdır. 

LENINGRADDA dair bir haber neşretmiştir. Bu h9 

katiyen yalandır. 
Leningrad muharebe kesiminde Rus- _ 'A' 

lar diin topçu kuvvetlerinin yardımiy- A / (11• 
le müteaddit yarma teşebbilslerinde merika tersane e fi 
bulunmuşlardır hepsi kanlı zayiatla _ı l L /IJ 
akim birakbrılmıştır. ue yapı maR.ta o 

TAHRtP EDİLEN RUS yeni gemiler ~ 
TA YY ARELERl • _..:1(~ ,'fiıl 

NC'Vyork, 12 (A.A) - ıuneı-~-.: 
Berlin,12(A.A)-111lktt?şrin günü ve rü sefer bürosu 1/Ukteşrin/~~..if 

ge~ Alman hava kuvvetleri 101 Sov- d_c Birleşik Amerika tersanel;,;ııt~)il" 
yet tayyaresi tahrip etmişlerdir. Bun-, yekQ.n beş milyon 794.000 ıı 
lardan 43 ü hava muharebelerinde tah- 1011 geminin yapılmakta olduıuı' 
rip edilmistir. dirmiftir. 


