
Rusvanın 
Yıkılışına 
ln'1l'iltere seyirci 
bıi kalacaktır? 

''B . k rıyans ,, 
şehri tahli
ye olundu 

~ttsyaya gönderilmek üzere hazırJanan tankJar lnaili.ı fabrikalarında 

Karada ve denizde Alman - Rus harbinde?ı iki intiba 
~cacacaaaaac~..r--=caaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaacıucıoaaaaoaaoaıaaoaaaaaaaaaaıaaaaaaa11e 

1 -i~~i ii~i;~~-·-gö~; .. J /,;mirpalasta bir %i yafet ve Alman brı )liJlı 
·: .. - __ - · - - ·- - ·- ·- ·- ·- .,. elçisi ekselans Fon Papen'in beyanatı 

Moskova 
artık cephe 
şehri oldu 

"Atatürk'ün eseri nadir 
kudrette yüce bir şah

siyetin elindedir ,, 
ccOnun memleketinizi açarmalardan azall tata
rall mesut ve mib1ellab bir istikbale sev•edece

ilnden emlnlm •• n 

Mutlak bir da
yanma · v~ kah-
ramanlık lazım 

•• •• •• gorunuyor 

~00 ln~iliz tay
yaresi Alman
yavı bo111bar·. 
dıman etti 

Ruslar stratejik çekl•m e yapıyorlar, takat Mos
llova • Rarllol hattının loşa kadar ma

balazaa pek llltifkilL 
Radyo gazetesine göre resmi teblii-

S:JS@ ;7·z;JiE[ liEZ:Z:EiEJliS ::rı:: :ea;hendu=:~ar'!a-;ı~ıet;~.!:: 
mektedir: 

SON DAKiKA · Harp Briyanak ve Viyazma doğuaun-
da biltün ıiddetiyle devam etmektedir . 
Almanlar bu cepheye taze kuvvetler 
göndenniıler ve Moskova üzerine taz
yiklerini arttınn11lardır. 

•••••••••••• 

---<>-- Almanlar 350 
Almanlar da muhtelif bin esir a)mıc _ 
alıınJada IJulundula.. ~ _ 
' Londra, 13 (A.A) - hıgiliz' bava ne-, L J ı Al · 
zaretinin · tebliği: Dün gece 300 tn~ilii on raya gu re man 
bombardıman tayyaresi Almanya üzeri-; hamlesi ia ~il/adı 
ne gönderjlini§tir, başlıca hedeflerden T • 

biri ehemmiyetli bir harp endüstrisi Bertin, 13 (A.A) - Ahnan tebliği : 
merkezi olan ve Almanyanın bir kalesi Briyansk, Viyazma m~ydan muharebe
sayılan Nüremberg şehri idi. Hava mil- !erine\~ düşmandan alman esirlerin sa
sait olduğundan şiddetli taarruilar ya- yısı 350 bini aşmıştır. Esirlerin mikdarı 
pılmıştır. Almanyanın şimal batısı ile durmadan artmaktadır. 
batısında hava harekata müsait dcğilt Londra, 13 (A.A) _ İyi haber alan 
Kuvvetli İngiliz bombardıman teşekkü mahfillere göre üç günden beri Rus 
!eri bir ç<>k hedeflere, bilhassa Bremene k ph ı haml ~ 
taarruz e+n-oiclcrdir. Bütün bu hareket- mer ez ce esinde A man esi katı 

.... ~ surette yavaşlamıştır. 
!erden 11 bombardıman tayyaremiz dön- Bunun sebebi Alman hatlanrun geri-
memiştir. ı · dek k kezl Mül\TtH DE BOMBALANDI enn i mu avemet mcr erini te-

Londra, 13 (A.A) - Pazar gecesi Al- mizleınek ise yeniden Alınanların bü
manya üzerinde bütün harbin en büyük yilk taarruza başlaması için iki Uç hafta 
hava hücumu yapılmıştır. Bu taarruzda g~mesi icap edecektir. Çok şiddetli 
Şoktayland tipinde dört motorlu en ağır muharebeler de,ram etmektedir. 

- SONU 4 tlNCO SAHiF'EDE -

[~~~~~!~~~~~r.~ı 
arekdtpld 

na göre de
oam ediyor 
Aza k sahillerinde bir 
Rus teşekkülü daha 

imha edildi 

l.enJngl'fldda yarına te• 
ıelJIJüslerl alılnt ,,..alıd• 
dı- Vlyazına yalı....,,,,a 
imha laarelıatı IJidyo• 
Berlin, 13 (A.A) - Alman başkmnan-

danlığırun tebliği: Doğu cephesinde ha· 
Mketler evvelce tesbit edildiği üzere de
vam etmektedir. Azalt denizi meydan 
muharbesinden kaçmağa muvaffak olan 
düşman bakiyelerinin tayini esnasında 
bir Sovyct teşekkUJU yakalanmış ve im
ha edilmiştir. (1100) esir 33 1op aldık. 
Dinyepeıin doğu kısmındaki mubare
- SONU 3 tmco SAUIF'EDE -

Afriltada horbın lıısış 
ması yolun diyorlar 

Tobrı.kta iki~ 
taraf ta taar· 
ruzlar yapıyor 

AJıdenlzde 1111 İtalyan 
fentlsl IHıtırdda, ., •• lıelf• 1 ....................... 
· Kahire, 13 (A.A)- Orta taikta\i 

lnğiliz hava kuvvetlerinin tehliğh 
Akdenizde bir İtalyan gemi bfileaı

ne yapılan hücumda lngiliz tayyareleri 
dütrnanın iki gemisini bahrmıt ve diicr 
bir gemiyi hasara uğratmı,lardır. Baş
ka gemilerde tam isabet]eT elde edil
miştir. 

Şimal Afrikasında Bingazi liman:r 
9 - 1 O ilk teırin geceai bombardımım 
edilmiıtir. Hücumlara uğrayan Berb. 
Benina tayyare meydanlannda yangıQ~ 
lar ç1karılm11tır. 

ALMAN TEBU<'at 
Berlin, 13 (A.A) - Alman baş k~ 

mandan lığının tebliği: 
Şimali Afrikada Alman ve ltaly1111 

lutalan 1 O birinci te,rin gecesi T oh~ 
önünde muvaffaltıytle neticelenen • 
taarruz yapmı~lardır. lngilizlerin tanb
lara dayanan bir karşılık taarruzları p::.J 

- SONU 4 ÜNCÜ SAHiFEDE -

ta:a:~ ~ıı~~oşt~"f:;,~ üsle- ES:: 212 ,i •. EEiEiE .2J8ij jj Afrika.da bir haı>a hiicu munun tardına rcılışılı11or 



YENi ASlR __ ::» umzs::a 
!W2 -

Güzel Lu es 
HENRY DE COC'DAN 

-4-
Genç ve güzel kadın, hiç bir şey ya

pamamaktan mütc\·cllit bir hareketle 
içini çekti. Onun hayntta sevdiği bir er
kek, kocası vardı ancak .. Şu anda, ken
disine: 

- Seni seviyorum! Diyen bu hüküm
dar zade. göz.tine bir ifrit, bir cehennem 
zebanisi kadar çirkin görünüyordu. 

HükOmdar zade, çirkin bir soğukkan-

kona[,•m en kuvvetli ve seri bir aliyle 
gideceksin ve kocamu hemen şu anda 
yanıma gelmesini söyliyereks!n! Dedi. 

Viniküs, Lükresin dediği gibi. en 
kuvvetli ve seri bir atla har:p sahasına 
dostu ve efendisi KofüıtiyüsO bulınağa 
gitti 

v 
lılıkla : Lükresin kocası ve onunla beraber en 

- Beni dinle_ Dedi.. Teklifleriınin sadık dostları Pol Valaryüs ve Luküs 
reddine imkan yoktur. Beni de gizliden Briltüs henüz giln kararmadan geldiler. 
sevsen, saadetime azacık olsun yardım Sonuncu delikanlı, hükümdarın yeğeni 
etsen ne olur sanki? .. Öyle bir çıkma- idi; fakat Kollntiyüs için bir fedak!lrlık 
:r.a düştün ki kmııldanmağa bile imkfuı L'lzım gelince, bu akrabalığı düşilnmiye· 
yok, işte!.. cek kadar samımı ve hnkikl bir dost idi. 

Lilkres, biraz daha kendisine sahip bir Kollatiyüs, evinden davet edildiğini 
vaziyet aldı, ve : hnber aldığı anda içinde derin bir sıkınu 

- HilkUmdann oğlu.. Sen de Beni hissetmiş, bu sebeple yerinde dur:ımaz 
dinle.. Ben sadece kocamı seviyorum.... bir hıtle gelmişti. Fakat buna rağmen, 
Şurada sana teslim olSam bile, emin ol knrısının başına gelen faciayı tasavvur 
ki kollann arasında soğuk bir mermer- etmesine imkD.n yoktu. 
den başka sana bir zevk venniyeceğim.. Evine geldiği vakit, geçen mülüm M
Beni sevdiğini söyliyorsun.. Eğer beni disenin ne olduğunu anlamak için kan
zerre kadar seviyorsan namusuma halel sına dikkatle baktı ve bu ba~ ona ge· 
getirmeden beni öldür, çok rica ederim, çen fi'icianın ne kadar müthiş olduğunu 
birAn bile tereddüt göstermeden beni öl- nnlamnk Için kafi değildi. 
dUr!_ Fakat benden, elimden gelmiye- Evet, evinde hab.r ve hayale sığmaz. 
cek ve sana hiç fayda vermiyecek şey- bir facin geçmişti; fakat bu facia ne idi? 
!eri isteme! dedL. Evinde ne olmuştu? Facianın kurbaru 
-Hayır .. Söyliyeceğimi söyledim. Ba- veya facianın canavarı kimdi? Bu sual· 

na, benim istediğim gibi teslim olmaz- ler, hf'ıUi cevapsız kalıyordu. 
san intlkamım çok mUthiş olacak ve so- Lükres, salonda oturmakta ve sııkln 
hin de adın tarihlerde bile namussuzluk görilnmekte idi, fakat umumt halleri, 
timsali olarak anllacaktır. bir facianın geçmiş ve gelecek safhalan-

Cenç kadın bir şey söyliyeınedi, ka~ na işaret te~kil edecek derecede ciddi ve 
yolanın blr kenarına ~kildi. Eğer göz- korkunç idi. 
lcrinden akan yaşlar olmasa, bu halde - Babam nerededir? .. Diye sordu. 
görenler gUzcl LUkrcsin o1düğline hUk· - Aşa~dn. Vruecyüs ve BrUtüs ilo 
metmekte tereddüt etmiyeceklerdi! b!rliktedir .. Cevabını aldı. 

Lükresin bu ~k acınacak hali, zalim - Pek &LIJ, sana teşekkUr ederim! de-
ve barbar Sikstüsün kalbini zerre Jca. dl. .. 
dar yumuşatmadı ve cinayetlerin en çl~ Kollaitüs hayretle : 
kini olan cinayetini büyük bir sabırsız- - Bu teşekkür neden icap etti? Diye 
lıkla işlemekten geri kalmadı.. sordu. 

iV - Teşekkür ederim, çünkü ~nl yal-
nız görmek için onları aşağıda bıraktın .•. 

BUkUmdar zadenin, Lükresin yattık - Fakat ne var, ki beni harp salın-
odasından çıkmasından ancak iki saat sından acele buraya getirttin? Ş!mdi de 
geçmlştt GUneşin :ışıklan perdeler ara- sende fevknlUde bir hal görüyorum. 
sından salona girmekte idi Karyolada Kollatiyüs bunlan söylerken kansını 
§Uurunu kaybetmiş bir halde yatmakta kucaklamak ve öpmek lçtedi .. Fakat, 
olan LUkres, birden bire kalktı, sersem Lükres sevgili kocasını iterek : 
bir halde elbiselerini geydikten sonra - Hayır .. Hayır! .. Dedi, berii artık 
cariyelerinden birisini çağırdı ve : hayattıı iken öpemezsin.. Az sonra, öl-

- Vinlkilse haber ver, hemen yanı- düğüm vakit beni istediğin kadar öpc-
ına gelsin! Diye emretti. bilirsin .. ÖlUm öyle bir ateştir ki ruhla-

Blraz aonra, KollatiyUstln kAhyası ve n yeniden en :snf hale sokar, dedl. 
en yakın dostu olan Vıniküs geldiği va· Bu sözleri duyunca deli gibi ohın Kol· 
kit : latiyils : 

- Hemen fhndl Ardeaya gideceksin. - B t TM E D t -
ıaaaaaaaaaaaaaaaaaa=aaaaaaaaaacttooo~oaaccaaccaaaaacaccaaacaaaaa: 

lngiltere ve Amerika 
vadını tutacak 

- BAŞTARAFI 1 iNCi SABİFF~DE -
- Stallnln iıtediği bütün tank ve 

tayyareleri teslim edeceğimizi vadettik. 
Bunlar bu yakınlarda gönderilmek üze
redir. Rus ordulan tehlikeye maruzdur. 
Fakat Rus hııllı:ınm maneviyatı bnlrna
rJllfbr. Rus azmi ayak altına alınamaz. 

f ngiltere ve müttefikleri taahhütleri
ni yerine getireceklerdir. Staline yardım 
edilmelidir. Sovyetler birliğine. ilk ba
har seferine girerken, ihtiyacı olan bü
tün cephaneler verilmiş bulunmalıdır. 

Birinci tCfJ'in ayı için vadedilmlo olan 
tanklar teslim edilmiştir. Rusyaya çok 
ağır top, cephane, aleminyom, bakır, 
kuJ1Un, çinko. hlay, pirinç. buçuk, 
fosfor gibi levazım ve diğer ham mad
C:lcleri de vadettik.> 

Lord Biver Brulı: lngiltcre ve Ameri
ka İtÇilerine hitap ederek demiştir ki: 

- Stalinin yaptığımız vaitlere itlına
C:lı vardır. Bunlan yerine getheeeğlınize 
inanıyor. Ben de buna inanıyorum. Fa
kat siz.in de harekete geçmeniz gerektir. 
Ruslar bizzat cephane yapabiliyorlar. 
Çılı::ardıklan tayyareler tesir ve verim 
itibariyle iyidir. Rus tayyarelerinin bü
tün marltalnn bizimkileri seviyesinde
Clir. 3 N~ avcı tayyaresi Mes!erşmit gi-

inldsarlar fabrllıcurn
da lfdye paNSrZ 
yemefı 11el'illye>P-
tntıı.artar idaresinin Alsancakiüi 

tütün fabrikasında çallfllll 400 ameleye 
dünden itibaren paruız yem.ek verilme
ğe başlanmıJtır. 

Bu yardun ioçiler aruında büyük bir 
memnuniyet uyandnnştır. 

GAZI BULVARI 
Neden fıaf'Cllllılı! .. 
BUtUn §clırimizde tenvirat meselesi 

muntazam bir şekildedir. Yalnız Gazi 
bulvarında ışık yoktur. GUnlerden beri 
Gazi bulvannın llmbalan yanmıyor. 
Sebebi nedir bllmiyonn. Al!kadarlann 
bu yersiz ve milzmin karanlığa nihayet 
vermelerini bekleriz. 

Gecen sene malı fasul~a 
ihraç edUebilecelı •• 

Ticaret vekaleti geçen yıl mahsulü 
kuru fasulyaların ihracına müsaade et
miştir. Bunlann ihraç fiıı.tleri küp lstan
bul ve lzmir olmak üzere tcsbit edile
rek şehrimizdeki alakadarlara bildir
miştir. 

bidir. Storbrog pilce bombardıman tay- §lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJlllllllllllllllJ=_===== 
yaresi de takdire değer muvaffnkıyet-
icr göstermiştir. Ruslar kendi memleket AskPrJi k işleri 
}erinde yaptıklnn silahlardan çok isti-
fade edeceklerdir. 

Alman zırhlı teşekküllerinin kuvveti = TERHİSLERİ NÜFUSLARINDA 
muazzamdır. Rusların tahminine göre § YAZILI OLMlYANLARA _ 
hıırbın bftşında Alrnanlann 30 bin tank- ~ 1ZMİR YABANCI ASKERLİK~ 
fon vardı. Sark cephesindeki taarruzdn : __ ŞUBE.5İ BAŞK.ANLI(HNDAN : §_ 
Almanlar 14 bin tank kullanmaktadır-
lar.>. § Fili hizmeUerini yapıp ta terhisleri E 

Lord Bivc.-r Bruk fngilterede tank ve §nüfus cüzdanlarına yazılı olmayıp§ 
tayyare imali için bugüne kadar tatbik Eaynca ellerinde terhis vesikaları bu- E 
veya derpiş edilen plandan daha büyük Elunan eratın terhislerinin clizdanla- § 
esaslara dayanan bir program hazırlan- §nna geçirilmesi için terhis vesikala- § 
ması lüzumuna i§B.retle sözüne §Öyle de- En, terhis vesikası sureti ve nüfus E 
vam etmiştir: ~cüzdanları ile şubemize müracaat.. E 

c- Gayemiz otuz bin kadar tank =!eri.. = 
yapabilmek ve bu BUretle müdafaadan - .nn .. ""EK W7HL~ • -:: ı.u~ r.. ur • .u..ı KISA E taarruza geçeceğimiz zaman istediğimiz : HtzMETULER 
miktarda tankı seferber edebilmektir.> -

NiHAi ZAFERE KADAR HARP E y ABANCI ASKERLİK ŞUBE.51 ~ 
c-Stalin biliyor ki lngiltere vazife- E BAŞKANLICHNDAN : § 

sini yapacaktır. 1 nS{ilterenin nihai zaferi - = 
elde edinceye kadar çarpışmak annini E YUksek ehliyetli kısa hizmete il\bi E 
de Stalin biliyor. Ben de Rus halkının Emükelleflerin durumlarının tesbiti: 
ayni azimde olduğona kaniim.> ~için 20/10/941 gününe kadar §Ube- § 

Berlln, 13 (A.A) - Yan resmi bir ~mize rnüracaatlerL ~ 
kavnaktan bildiriliyor: Sovyetler birli- E lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll: 
ğinin can çekişmesi halkında Lord Bi
ver Bruğun son nutkunun tefsirini hari
ciye nezaretinin sözcüsü lüzumsuz gör
mektedir. Zira bu nutuk lngiltere ve 
SovYotlcr birliğinin münasebetlerini ay
dınlatmaktadır. 

Lord Biver Bruk. Sovyetlerin can c.;~ 

kişmesi !ngilizlerin yüreğini llZ!attığını. 
fakat bu can çekişmenin devam etmesi 
lazım geldiğini söylemiJtir. 

Alman hariciye nezareti sözcüsü bu 
beyanatı bir sürü boş llf olarak teliıkk.i 

tmektedir. 

-111 
uz··m ve incir 
satışları çok 
iyi !ridiyor 

Tacirler teslim ettilıleri 
maim bedelini llurada 

aıacaıııaı-.. 
Dün ba§lıyan haftanın ilk günü bor

sada üzüm ve incir sab~lan hararetli 
geçmiştir. Fiatlcr müsaittir. 

Son defa harice satıldığını haber ver
diğimiz 5000 ton incirle 5000 ton ÜZÜ· 
mün tacirler arasında tevzüne ait liste
ler hazırlanarak teksir edilmiş ve alaka
darlara tebliğ edilmiştir. 

Her tüccar kendi biascsine düşen 
üzüm ve incirleri 1zmirde teslim ederek 
bedelini tahsil etmektedir. 

ııııı ...... 

Beden terbiyesi mü
kellefleri ve paraşüt

cülerle mücadel~ . 
Paraşütc;ülere brşı yurdun her yerin

de hazırlanan müdafaa ekipleri takviye 
edilmektedir. Paraşütçüleri haber vere
cek ve yakalıyacak olan bu ekiplere 
genç beden terbiyeııi mükelleflerinin 
kabulü muvafık görülmüştür. Bütün be
den terbiyesi mükellefleri bu işlerde va
zlfedar edi1eccktir. 

--------tu't..~ı-..---

-.- ' , -· .; . -.. ,_ -

Hava kurumu ba,arılarını artıracak 

Gelir kaynakları ve aza 
sayısı çoğaltılacak 
Yarın Valinin riyasetinde bir içtima uar 

Rusyanın 
yıkılışına 
ln~iltere seyirci 
mi kalacaktır? 
Kıta~a aslıer ihracı 
etrafmdafd münalıafd• 
lara henüz ciddi bir 
nıahi31et atfedilemez 

ŞEVKET BİLGll" 
Türk gençliğini göklere hakim, kudret- İzmir şubesi fahri baıkanı vali B. Fuad 

li bir nesil olarak ye~tirmek ve bu au- Tubalın riyasetinde yarınki çarşamba 
retl~ ~il~i havı:cd~ takviye etm& günü aaat 15, 30 dıı ticaret odası salo
vaufesını de uz.enne almış bulunan nunda mühim bir içtima akdedilecektir. • BASTARAPI 1 iNCi SAHlıı"E08 • 
Türk Hava Kurumunun bugünkü ~a- T 1 •·d" T"-'- H K ta 

Jıı d h • d ·-L:. f • • op anu ... Uill. ava urumun • • t ( •hl • fü ]J • • k fft 
ten,_ nn~. a la 2:Y~ e IUA.qa ettırmesı bii birer azası olnn hamiyetli tacirleri- lki~şnl :.ı ez~''· arı,_ı~ ı ısak ennıkr~ okr ..... ,. 

ı;.arrur ey emıştir. . . cuen nıKamuı.ra çı arma ım ..-
Kurumun mesaisi yakın günlerde bir mız bulunarak, ku:u:nuı: var~datını art- hulmus.lardır. Fakat Almanların garpf• 

milıli daha geni§liycceği için gelir kay- tırmak. yolunda .duşundukJen noktalan ihtiyara mecbur lmtdıklan tedafüi vasf
nalıdarını artbrmak, aza sayısını bir kaç not ettıreceklerdır. yetin lllU\'akkat olduğu şüph~· 
mi.ııli tezyit etmek ve yeni hazırlanacak Bu milli vazifeyi bütün davetlilerin Rusva harbi B. Jlitlerin istediği gilılı 
bir plan dahilinde çalışmalc verilen ka-

1 

kendi gündelik İ§lerinin hepsine tercih kış'~ evvel neticelenirse, doğuda to,. 
rarlar arasın?a~ı~. ~ edecekleri ve içtimnda bulunacakları laı~n Alman harp makinesinin bil~ 

Bunu tcmın ıçın T urlı:: Hava kurumu muhakkaktır. _ kısmı tekrar garbe dönecektir. Bu t.I'" 
'-i""J'".-C7~.7A:>::-~~7/.r~~=m0~~ dirde, (iniimüzdeki kış mevsiminde JJ-

Manı•fatUl acılar b'"'r)eş;yor ~n~ı:ır •• hiitün gayretıerini ingiıtcr~ htat-
"' !L. bı üz.crınde toplıyacaklardır. Gerçı il" 

giltcrcnin Jaı7.311dığ1 şu bir kaç ay, "!: 
di harp makinesini AlmanJarm isı-

ş • k t • • f t tehditlerinden korkınıyacak kadar ~ 
ır e ın ucuz n:anı a u- vellcndimıesine yardım ctm~r. ~ 

nunla beraber, Rm mukavemetinin ~ 

ra satacagv ısöylenmekte ~~~~!ti~:~::a 
cik fırsatın kaçırıJması i!ıümalindeı:t ~ 

- • riz hir endişe duyan ingi.liz ga~ 
ı 5 mil~on lira serma"eli '2eni ~ırııet ithalattan Ru~·anın yıkılışına in.~ilterenin ~ ' °' ~ " ."! - Jı \'JW)•cttc kalanuyncagmı anla~ Cina vet mi, kaza mı? yüzde ıo, peralıende satıştan yuzde 9 lıar alaca dırlar. Almanların Frama, Belçika, sel' 

Manifatura ithalatiyle i§tiı~al eden bn- ileriye ıürülmekteclir. landa \"e Norveçteki km'\·etlerinin .. 

SadıJı Çıplağın Jıazaen 
ölmediği, lıcuden öldü· 
rtildtitfi fhba edildi .. 
Çamaltı tuzlası civarında bir Clektrik 

kazası vukubulduğunu, elektrik hat ça
vuşu Sadık Çıplakm hattı tamir ettiği 
sırada cereyana kapılarak öldüi;-ünü 
yazmışbk. 

Menemen ndliyesine yapılan bir ih
bar üzerine hu öfüm hadisesi ıaynnı 
dikkat bir ıekil almıştrr. lhban yapan. 
kazaya uğrayan merhum Sadıkın karde
şidir. Bu zat. kardc~inin bir cinayete 
kurban gittikten sonra ce""eclinin kaza
nın vaki olduğu iddia olunan yere nak
ledildiğini bildirmiştir. 

Menemen ndliyesi bu fübar üzerinde 
ehemmiyetle tevekkuf eylemlıtir. Ceset 
lzmlre getirilmi1tir. Bugün otopsi yapı
lacak ve ölümün sebChi tenevvür ede
cektir. ---
Bir tahmiaci celrirdek • • 
kahve sattığı iddiaıile 

tevkif edildi 

J.ldçeımClilc caddesinde talımia Meb
met oğlu B. Süleyman, B. Kimil adın
da birine kiloeunu 350 kuruştan 15 ki
lo çekirdek hhYe sattığı idcliaaiyle tıı
tulmuş ve baklanda ilıtilc!r maddesin
den muamele yapılmağa baılanılmıştır. 

Malum olduğu üzere iaşe müdürlüğü 
tahmis1erc halka perakende olarak sat
malan için kahve vermiş bulunmakta
dır. 

zı tacirler aralarında şimdilik 1, 5 mil- lzmir manifatura ithalitçı1ar birliği- yük kısmmt doğuya naklettikleri bir st' 
yon lira ~rmayeli bir şirket tesis ederek ne mensup olan bu olrket müessisleri rada, bu memleketlerde için için ~ 
beraberce muamele yapmağa karar ver- ~evlett~n htma~~ ~ör~eklerdir. Ş!_rkc- naşan isyankar hareketlerden istİP"""' 
mişlerdir. Bundan maksat manifatura tın temın edecegı kar yuzde 6 ve yuzde edilerek kıtayn asker çıkanlmasmı ısd
"th 1• •• k k. ak d't'f 9 olmak üzere ccman yüzde on beş ola- '.\"enler pek çoktur. Hatta Rusya üzeri'" 1 adutınlsı ~f ujtcrd en {n~ma ~e. ı 1 

- caktır. Bunun yüzde altısı ithalattan mü- deki öldürücü tazyiki hafülctmek klfıı 
ıten e t!. a k~' e ere tpıbyasa,~ın 1

1 tıyakç- tevelllt kazançda, diğer yüzde dokuzu böyle bir divc""'~D hareketi zarur1 P' 
annı mum un mer e e 11.arşı nma , k d · dil k &~., · ~- '~ 

ise pera ·en e satıııtan temın e ece rülmektcdir. Bir Iııgili:ı ~zetesi, ıııaı-'."" ikinci, üçüncü ve dördüncü elleri orta- k .,at 
nzançtır. biiyük muvaffakıyetler beklemeden 

dan knldırnrnk müstehlikin eline vnnn- Yani şirket bu işi tanzim eder- köprü ha 
1 

tesisine imkfin varsa, ;bd_C 
~~~ .k~dıu m~nifatura ~yasının geç~r- kcn hem ith~latıc;ı"' he~. de perak~- tcşebbüsüniin yapılmasına taraftar ; 
dıgı ıstihalelerı sndeleştınnek oldugu , deci olarak ıthııl .ey1edıgı malın m.us: duğunu l'nzmıştır. Dcyli Ekspres, lcı.,. 
iddia edilmektedi~. .. .. .. .. .. .. 

1 

tehlikin eline g~neeye kadar nazımı !'n n!>ker. ihracı teşebbüsünün ita1fl" 
Bu ı;urctle. yanı uçuncu. doruncu el- olmak karanndadır. . . sahillerine ynpı1mnsını istemektedir. fit' 

lrr ortadnn kıı1kmca müstehlikin ihiti- ' Şirhetin perakende etış ıçın şubeler .,:.- .. .. .. b --· •trafı~ 
d h f o 1 • d WO W OoW "lml..+l gıu:ı; sansorunun u m"..... ... ---

yo.cını a a ucuz ıat e temın e eecgı nçncagı ogrenı ""~r. miinakasalara müsaade etmesi minidlllll' 
ııı:ı~~~J.Xr~~/.'r..I"~~~ dır. Hakikaten İngiliz ~enel ku.....-1! 

lzmirpalasta bir z.ivafet ve Almcın büyük 1ataya as~r ın~~ dü...mnmuş muw· 
, • Bunu kimse bı1mıyor .. 

elcisi ehselans Fon Papen rn beyanatı İngiliz ~zeteıcrinde yapdan m:=: 
• şnlann :salahiyetli Alman mnhfill aL 

ki akiSlerine ıelince, Her Dietridı ,., 
• RASTARAr ı 1 t~ct "):\\lİl'Elll' - mek arzus!yle do&tan sunı. pi.y~ar mm_ıl~. biitün b?'etlerini dotıı ::: 

sulhun avdetinden sonra bır giln bile hesine gonderdilden hakkındaki 
daki heyanntta bulunmuştur : çalısamıyacaklnrdır. mintcre temas ederek demHir ki : ; 

- Ekse11iıu baylar.. H°'aKıkat şudur ki memleketlerinliin 11fn:;mı~ bu t:•bm:inde ne ~ ~ 
İki buçuk seneden beri ister vatıın- ikt.ısadi mUnasebetleri milletlerimizin dandıklannı anlamak isterlerse ~-

daşlanmla tema.c; etmek ve ister bu şeh- hakiki ihtiyaçlru:m~ ve ekonomilerinin b~ ihra~ harekc~nc: ieşebblls .:::;;;,; 
rin gtizelliklerini ve burada başarılan yapısmn ınUslenıttır. Şu halde bugUn- Bo~le bır U:~bn.~n kani~ 
müke.ınınel ihya eserini hayranlıkla te- kü buhrana :rağmen b~!<l kalacaklaı:Jır: neti~l~n~regını go~lderdir.• _ ~ 
maşa etmek icin İzmiri :zl.yaret arzusu- Ve aramızda gUnden gune daha samımı Fıkrımızcc Jm munab.şalara ~ 
nu şiddetle beslemekte idim .. Dünyanın bir anlay1$ havası yaratacaklardır. Bu- atfelmeğc mahal ~oktur. . _. 
cidden en güzel şehirleri arasında yer rada bu tnbti münac;ebetlcrin günden Zira amatör stratejlerin kafft~ 
alan bu şehirde ananeVi Türle misafır- güne daha ziyade derinl~ ve kök- vUcut bulan tımınm1ann gerçeld~ 
perverliğiyle çevrJmiş olmaktan bugün !eşmesi hususunda hükümetimin sami- ğinl g(istcren hi( bir alamet~ 9;r 
minnettarlık duymaktayım. • mi arzusunu beyan edeb:litim. cut değildir. HU1ha Rusya barb~!'!1' ~ 

Birbiriyle boğazlaşan ve birbirini an- TÜRKİYE VE AL'l\IA...WA kaddc.ratı yalnız Sov,yet sil.......--
~~an bir Alem içinde İzmirin teneffüs 1939 mayısında hükümetim bana BU- mukavemetine ka~. ._. 

Tahmis B. Süleyman dün 
tevkif edilmi§tir. 

ett:gı çalışma ve sulhperverlik ruhu yük şefiniz nezdinde memleketimi tem- ŞE\'K~T BİLGır 
Türkiyenin. ~taştığı bütün ~ehlikcler sil vazif csinl verdii,>i zaman bUyük har- •iiiiiiİİİİİİİİİİİİİMJİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ~~-

adliyece etrafında şımdiye kadar takıôıne mu- bi takip eden sulh muahedelerinin mira- • 
vaffak olduğu kiyasetli bir politikanın 51 olarak dünyn ahvalinden doğan sui te- COMHURİYE BAYRAMI yAKJ>• ____ , __ _ 

Mallasebei Rasıısi~e 
talıalılıulı memurları 
Bahçeli ilanda iş 
göf'ecelıler-
Vilayet meclisinde verilen karara 

uyularnk muhasebe! hususiye tahakkuk 
memurlan bah~.eli hanına hususi bir da
ireye nakledilmeğe başlanm1'hr. Ta
hakkuk memurlan ayni çatı altındR ça
lıprak dnha rasyonel bir tarzda fazla İ§ 
çıkaracaklardır. 

CVMHURİYET 
Bayramı hazırlıfıları 
Cümhuiyet bayramını kutlama komi

tesi dün valinin riyasetinde toplanarak 
bayram programı üzerinde görüşmüştür. 
Bayram bu yıl çok canıl ve alakalı geçe
cektir. 

-----
Borsa idare heyeti 
toplanıyor-
Borsa idare heyeti yann borsa bina

sında mütnt toplantısıru yapacaktır. 
, _______ _ 

MAHKEMELERDE 

biitü?, fa.ydala;ını bize ~~~cJa;· fehhümlcri dağıtmağa çalışmağı başlıca SffiKEN VECİZELER .. 
Atatürkün mUkemmel esen şohretlı b.r gnye edindim. Geçen senelerin buhran- • "' eti 
asker ve n~dir k.udrett~ bU: dev~et a~a- 1; gilnlerinde ananevt dostluğumuzu .. Mücadelenin ka..- -
mı olan yüce ~ı~ ~ıısıyetm elındedir.: muhafaza hususunda sarsılmaz bir cm- ıUmden ve çahşkanbl' 
Onun memleketinizı uçunımla:d~ .uz.."lK niyetle çalıştım. Şayet mütevazi bir mu- ta ·barettir 
tutarak m~~ ve mür~ah hır ıstikba- vaffakıyet kazanmışsam bunu Devlet n 1 -
le scvkcdece;; nden em~ıın. . . . adnmlarınızın snmimt anlayışlarına ve ••••••••••••·-~ 

Sulhperver ve terakkiperver bır ınkı- .lk .. ce memleket~nizin dış politikasını 
şaf kadrosu içinde milletle~. mütemadi- ~ ;:dar bUyUk maharetle idare eden HA.KİC'l'EN 
yen dnba mesut ve daha mureffah kıl- htcrem dostum Saracoğluna borçlu M J • l r • tt 
ma~ istiyen bir P?li~i~a u~un 7°ınnn~an ~iunmnktayım.. G ;.G ep .. erı D.I' ı.. rnal ~ 
ben memleketler.mızı bırlcştiren sıyn- • uka el . . iki mille- Son güruerde hariçten iı ve tdl 
setin müşterek temeli olrnustur. Tnrihi- 18 hnzıran 

1
m v d t .. kis lepleri yeniden artnuşbr. Bürübe clJ 

mizin tarihinizle benzesen çok noktalnrı 
1
tin }ınlk yıdi~ anki ~rasınt ha Y.~t.1dgıe •~-lp: bir firma incir ve yer fı.sbğı, Bratislad~ 

d K d b• ı da beri A er ,...,<>t c yor sıyase arı........ JW muhtelif firmalar üzüm, incir fırı 
1
.v 

var ır. a c.r ızi nsır ar n v- 1 _ _,::~.:ı d . b" ette t.•crleşmic: le .. -be"' de mill t!mizl cnıuu.ue erın ır sur J ""' tatlı badem, yağlı tohumlar ve Jl ,ı-

dn;~ı~ goh gınf• • • e.. d nl mev~- olan annncvt birlik ve &1filı arkadaşlığı mum yiyecek maddeleri; Bağdadcl• -"" 
ıyetinı mu n aza ıcın muca c eye me - b" . bi b. . . b gwlrunakta- tı firma "Bm fıstığı, zeytinyağı • .abu_:~, bur ettiği gibi siz Türkler de vatanını- duygusu ızı r ırımıze a ~ .. 

zın parçalanmam.asını ve yabancı millet- dır .. • • p k d hin· B"iyu"k yerli manifatura eşyası, yün, üzü~ let' 
h 1 ·ı Ekselans Fon apen a e ı t porte! istemektedir. Keyfiyet tacır,,ı., 

)erin menfaat bölgeleri a !ne çevrı me- ull Şefi . Türk ·ıı ti vali ve bele- bildirilmif ve teklif yapmaları kenOJ'"' 
mesini tam 20 sene evvel büyük devlet ~ .. m1;Z, refi:: ~dmnı., ve İz- rine tavsiye edilmi§tir. 
adamlarınız ve Anadolunun kahrnmtın dı~ed reı.~md.~Uşe k . • bUsnU kabu- ---- "' 

l . f .:ı__ 1 d rn·r e gor ug ço samımı cf 
asker erı tara ınumı yapı an savaşa me • ıe· tesekkürlerini bildirmiştir. KültiirparJı milli ve 
yunsunuz.. VALlNlN CEVABI t. f ..- t Jaıd' 

Hakikatte tarihi büvük seflerle, Allah Alınan büyük elçisi Ekselans Fon Pa- uayram ~ua Op 
tnrafuıdan cihanın se~·vetlerine ve de- penin nutkuna karşı vali B. F~dA Tuk- 31erı olacalı.. .,,,. 
nizlere tııhakküm etmek imtiyazına sa- sal verdiği cevabi nutkunda hilt?saten Kültürparktn tetkalcrde bulunan it" 
hip olduklarını tahayyül edenlerin dün- büyük .el~inia sa~'? ~efire ve. kerunele: ledi~e rci.~ ç>r. Behçet ~z, ~ültürp•~ı.ıf 
yayı sevk ve idare etme1er:ne marn ol- riyle bırlıkte tzmin zıyaretlerınden duy millı ve dını bayram gunlerınde ~ 
mak .azmini besliyen milletler yapmak:- duğu sevince işaret ederek, geı";k ke~: bir toplantı mahalli haline gclın~.Jd" 

........ · .. """ · .. "· ".. tadır. disi, gerek mesai arka~ı ?.eledı!e ı:ısı bazı tertibat aldırmıtbr. Böyle g\I 11' 
Toprafı. Ofisinde'fli ihti• SULH VE REFAll POLİTİKASI Dr. Bhçet Uz hakk.:nda~.guzel sozl~- de kültürparktaki bilumum oyurı Yftt'· 
l/Js dtiva f SOfta erdi den dolayı teşekkürlenru beyan etmis, fi ve gazinolar açık bulundurul&Cll 

Ve tarih bize göstermektedir ki mıcak ha · · d" bir çok yerlerin -----Topralı:: mah!ulleri ofisi lzmlr ıube- rp atcşmın unyanın .. . . • 
h 1 gen" ve erkek milletler muvaffak oı- d devam ettı·gı-· bu zamanda Türkiyenın Bir u-'-i"e mu··d,;•r"' sinden beş bin lira i ti asen zimmetine " C nwn .F - ,. 

geçirmekten 8Uçlu Necdet Soydam ve maktadırlar. Rusyndn tarihin en büyük ve Türklerin yurtta sulh, cihanda sulh Udi.. 
vnzifeleTini ihmalden mçlu ayni mües- meydan muharebeleri, yeni Türkiyen!n düstruna uyarak Milli Şeflerinin yllk- telıaüde sevJıed . ""' 
sese müst.ahdimlerinden Hamdi ve ar- de mensup bulunduğu Avrupanın mu- sek ilhamı ve hükümc-tin basiretkar Seydiköy nahiyesi müdürü Rıfııt 
kndıışları hnlckındaki dava sona ermiş- kaddcratını tayin ederken suTh ve refah idaresi ile vatanın her tarafında olduğu nıer tekaüde sevkcdilmiıtir. ...-/_ 
tir. Evrak mütalea için rnüddeiumumili- politikasına ruzmet <?tmekten geri kal- gibi tzmirde ve !zmir vilayetinin tenef- -:::--.:---_,_,.. 
~e verilmiştir. Duruşmaya ı 7 ilk tqrin- mamış bulunuyoruz. !üs edilen havanın bir huzur ve sükun taplanndan delayı da ayrıca ~ 
de devam edilecektir. Dört gün evvel Ankarada Türk - Al- havası olduğunu tebarüz ettirmiş ve iki nı izhnr eylemiştir. 

1
1'' 

RF..FtKASINI YARAUYAN tBRA- man ticaret mukavelesini imzaladık. Bu- büyük millet nras~daki samim! dostluk- Vali nutkunun sonunda kadebln ~ 
HtM HAKJ{INDA KARAR rada propaganda yaparak misafirpcr- tan ve her iki memleketin iktisadt mil- selans Alman devlet Teisinln elhha ~ 
VFRIUYOR liğinizi suiistimal etmekten içtinap ede- nasebatınm inkişaf ve tezayüdünden ve Alman milletinin refah ve saadetin'! ., 
Göztepe tramvay caddesinde refikası rim. Zaten propagandaya ihtiyacımız bilhassa Türk - Alrnan dostluk muahe- dınnış ve büyük elçi ile refikas~ 

Bn. Fevziye Merici ağır surette yarala- yo1ctur. Size rakamlar ve jstatistikler desiyle ahiren akdedilen ticaret itilMna- kerimelerinin şereflerine jçerek 
mnktan munun lbrahim Meriç hakkın- vermeğe de muhtaç değilim. 'Ehe.mmtyc- mesinden h~dilen duygulan ifade .et- ne nihayet vermiştir. •-' ~· 
daki dava sona ermiştir. Karar 17 ilk ti haiz olan yalnız realitedir. Almanyayı m!ş ve btiy~k elçinin -ru:-k mi~eti ve ~- Ziyaf ct geç vakte kadar S~""" 
teırinde tefhim edilec:ektir. muhtac olduihı mallardan mahrum et- mır vilayeti haklondaki cemıleklr hı- luk havası lcinde devam et.misfır· 
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} lman_lara göre Sovyetlere göre ·Lut~UNDın ANsıc .. ır..tSATtYicAR4ET042 MEMUR- tZMtR sıcıLt T!CAREr MEMUR- BE 
u LUCUNDAN: SAYI 4044 L s A M 1 T ~ L 

L.~~ARAFI 1 iNci SAHİFEDE - - BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHiFEDE • Tescil edilmiş olan (G. D. Giras) ta- ~ --: 
;:!~~at alayı ilk defa olarak ate- yansk istikametlerinde §iddetli olmuş rafından vekil tayin kılman Rodolfo Te.scil edilmiş olan (G. Giras ve 1hsan İdrar yollan ilti~a?ı, yeni .v~ eski BEL'iOl'.iUKLUl;U, İdrar zorluğu, me-

.,,.. .. ~tır tur. Günlerce süren çelin bir savaştan Ca.ssruıoya ait temsil vekaletnamesi ti- Nebioğlu) şirketi tarafından vekil tayin sane ve Prostat iltihabı, Sıstıt ve KoU Sistit1ere.. Böbrek rahatsızlıklarına 
~ia~a y~kırunda çevril:ni§ olan düş- sonra kıtalanmız Briyanskı boşaltmış- carct kanunu hUkümlerine göre sicilin lulınan Rodolfo Cassanoya ait temsil ve- karşı en mükemmel ilaç BELSAI\IİTOL'dur. BELSAMİTOL kullananlar 

r ~ın. ırnhası hemen hemen bitmiştir. }ardır. 10 Birincitcşrinde 27 düşman 4042 numarasına kayıt ve tescil edildi- kfiletnamesi ticaret kanunu htikümleri- yukarıda sayılı hasta}ıklardan çabuk kurtulurlar. Eczanelerde bulunur .. 
~llingrad önünde çemberi yarmak tayyaresi tahrip edilmiştir. 14 Sovyet ği ilfuı olunur. ne göre sicilin 4044 numarasına kayıt ve Satış Deposu : Snmı Aksu Bahçekapı İş Bankası arknsında Rahvanc\'llar 
ın. So. vy. et kı•-lannın tPc::ebbüsleri düş- tayyaresi kayıptır. Moskova civarında İzmir sicili ticaret memurluğu resmi tescil edildiği ilAn olunur. Sokak N ~ 
'""'ll ı,. u.ı ...,, mlihürU ve F. Tenik imzası. 0

• 
5-· - +ea =wmıw ltı~tü;ın çok büyilk zayiatla pilskürtül- ı:vvelsi gUn 4, dün de 12 düşman tayya- İzmir sicili ticaret memurluğu resmt ----------------

8- . resi düşürülmüştür. Cephenin bab is- VEKAI.'ETNAME: miihürü ve F. Tenik imzası. Sümel'banlı lplilı ve dolıuma falJpjLaJ--ı m""· 
~\ta, tayyarelerimiz dün gece Mos- tikametinde muharebeler geçen gece K ..,..- ~ 
li hu da asker? ehemmiyeti halz tesisle- şiddetle devam etmiştir. Alman kuman- Bugün 8/10/ 941 bin dokuz yilz kırk VEKALIITNAME: esse sesi Nazilli Basma f OIJPflıası mtidüPiye-
0J)~ardıman etmişlerdir. danlığı muharebeye durmadan yeni kuv- bir senesi Teşrinievvel ayının sek.iz.inci Bugün 8/10/941 bin dokuz yüz kırk tinden : 
Şl"~D ANIN GöSTERDtct veüer göndermiştir. Cephenin bir kaç Çarşamba gUnU saat on bir sıralaunda bir senesi Teşrinievvel ayının sekizinci F brik M 
b v. ETLt MUKAVEMET kısmında düşman sayı Ustünlüğil elde lzmirde Dr. Hult'.isi bey caddesinde Kar- Çarşamba gi.inil saat on raddelerinde a amız.ın uhasebe ve Personel scrvhlerinde istihdam edilmek üzere 

tı....~t1ın, 13 (A.A) - Ruslar iki nydan ederek insan ve teçhizat itibariyle çok dıçah han 15 numaralı dairci mahsusa- İz.mirde Dr. Hulılsi bey caddesinde Knr- 4< 31~59> n4umaralı barem kanunu hükümleri dl'hilinde musabaka imtihaniyle 
:--:rı Odc d ddetl uka b"" tik k l b h k tal da Tü" :1- · c·· h · · k dı-ft1ı hanında 15 numaralı daı"rel mah- ıse ve orta mektep mezunu memur alınacakhr L_ ~... sa a şi i bir m vemet uy ayıp ar a asına ı anınızı sın rA.ıye um unyeti anunları- ~ tSTEKULERtN : · 
~ektedirler. Alman askerl kay- tazyika ve müdafan mevzilerimizden bi- nın bahşettiği salUhiyetle vaz.ife gören susasında Türkiye COmhuriyeti kanun-
~ il Odesanın ~tındaki zorlukla- rine duhule muvaffak olmuştur. ben aşağıda mülıilr ve imzasını koyan lannın bah§ettiği salahiyetle vazife gö-
lı.Je Usların bu şehri çok kuvvetli bir ALMAN ZAYİATI lzmir üçi.incü noteri Süreyya 01cayın ren ve asağıda mühür ve illl7.aSını koyan 
~koymalarından ileriye geldiğini yanına gelen kanuni ehliyet ve vasıflan tzmir UçüncU noteri Süreyya Olcay, 
~~ cıtınektedirler. Odesa Sivastopol Almanların ~iddcili taarruzlan kuv- haiz olmakla şahadete chi1 oldukları gö- yanıma gelen kanuni ehliyet ve vasıf-
~ ehemmiyet almıştır. Stalin bath- vetlerimizin çetin mukavemetiyle karşı- rillC'Tl, lzmirdc CcUU Bayar caddesinde lan haiz olmakla şahadete ehil oldukla
ta ~u son ucu bir kaç aylık muhasara- laşmaktnclır. Tamamlanmamış malO.ma- 13 numarada mukim Marik Vinterhal- rı görUlen, 1zmirde Celal Bayar cadde-
lbı...:" ı k k tt tahki dil ta göre 12 Birincite .. rin gu .. nü cereyan t t . d H d" h 11 . d sın· de 13 ntımarada mukim Mar"k v· l~ oyaca sure e m e - ,.. er ve zmır e urşu ıye ma a esm e ı • ın· 
lııı ~ilŞehir büyük çapta toplarla teç- eden şiddetli muharebelerde düşmanın Eminiye sokağında 11 numarada mu'.tim terhalter ve lzmirdc Hurşidiye mahalle-

-.-q rn· n d-~ h d 90 tankı. asker ve cephane yüklü 250 Alb Fr k · d Em" ı "- ğ da 11 al Ilı.~"~ ış ç mil waa at-tına ayan- er an o. sın e ın ye so~a ın numar ı 
tı~ll": Kızıllar Maı·ı·no hnttının mah- kamyonu, 62 topu, bir çok mitralyözil Nam sahitlerln tarif ve c::ahadetlerı·y- evde oturan Alber Franko. 
...q~ .. tahrip edilmi...ti ... Dün gun·· düzün Al- • ,.. '-ıtı-'-"!ndan istifade etmişlerdir. Odcsa :i..... le taayyiln eden ehliyti kanuniyeyi haiz Nam şahitlerin tarif ve şahadelleriyle 
'"lllh~ası, müdafilerin istedikleri za- manlar ölü ve yaralı er ve subay olarak bulunan, İzmirde Peştemalcılar başında taayyün eden ve ehliyeti kanuniyeyi 
~~ Ucuına geçebilmelerini temin ede- 12 bin kişi knybetmişlerdir. 1333 ncU soknkta 3 numarada mukim heiz buludnukları anlaşılan lzmirde 
~ıqı~te tanzim edilmiştir. Odesada Viazma istikametinde Sovyet Uıyya- Gio Gio D. Girasdan sebebi müracaatını Peştemalcılnr başında 1333 sayılı sokak
~ "ll'ın henliz hiç kullanılmamış tay- releri düşman tanklarını ve 80 kamyonu sorduğumda anlatacağı gibi tarafımdan ta 3 numaralı yazıhanede kfün (G. Gi-
kt!1.~danlnrı da vardır. tahrip etmişler ve düşmanın bilyük bir resen bir vekliletnamcnin yazılmasını ras ve İhsan Nebioğlu) Unvanlı şirket 
Ji'e';_.ltb'IANSK <!EPHEStNDE piyade topluluğunu dağıtmışlardır. istedi. İsim ve ndreslf:!I'i yukanda yazılı namına dairemizce musaddak 5/ 6/940 
~' llllnki, 18 (A.A) - Fin Ajansı bil- MOSKOVA YA GONDOZ şahitler yanında söze başlıyarnk: tarihli ve 193 numaralı esas mukavele-
ij ot: AKIN TEŞEBBOSLERt (İzmirde Yeni manifaturacılar çarsı- namesine istinaden münferiden imzaya 
~n.sk demiryolunun bombardı- Moskova, f 3 (A.A) _ Alman tay- sında Saffet (1333) ncü sokak 3 nurlıa- mezun şeriklerden G. Girasdan sebebi 
~ dün de devam edilmiştir. yarcleri ııon günlerde Moskovaya gün- rada kfün ve (G. D. Giras Unvanlı lica· müracaatını sorduğumda anlatacağı gibi 

' bollıaekinin iki tarafında iki trene düz akınları yapmağa teşebbüı etmiş- rethanemin mevzuuna dahil bulunan bi- tarafımdan resen bir vekaietnamenin 
'ıfi~_.ooınba isabetleri kaydedilmiş ve lerse de bütün bu teşebbüsler Sovyet IQmum muameliitı ticariyesini tedvir ve tanzimini istedi. Yukarıda isim ve ad
~t iki noktada kesilmiştir. avcıları ve tayyare dafi toplan tarafın- temşiyete ve her nevi ukut ve tanhhü- :resleri yazılı ,şahitlerin vanında söze 

lngilizlere göre 
, "sTARAFJ 1 İNCi SAHİFEDI!: -

'ıııı,~ Viazma cephesinde bir kı
~ \?~~aa hatlarını yarmış olduklan 
~ • ""1\IZU ile gösterilen bir nehir ge
~~ ıntıhafaza için günlerden beri 
lt;lt bir muharebenin devam ettiği 
~A~V:!!lardan gizlenmemf§tir. 
Ş~~UTÇU KULLANIYORLAR 
~~( asıl tehlikenin mühim bir yol 
~ . eki Alman ilerleyişinden ileri 
~ b11aşılıyor. Almanlar aynı za
~ u çevrede Sovyet kuvvetlerinin 
-.:._~e ilç kere paraşütçü kıtalan in
~ ve bir çok zayiat vennişlerdir. 
Scı;91\.'()L V AZIYETLER 
~8 saat içinde diişman Briyansk 
~ " de §imale doğru bir hamle yap
~~ Viazma çevresinde Sovyer mü
~lllın arkasına geçmeğe wşebbüs S: { Bir tank taburu bu vaziyete 
~ oymak Uzcre daha büyük kuv
~gelinceye kadar tehlikeyi durdur
~ · Fakat büyük kuvvetlerin bare
~olları bombalanarak nakliyatı 
~bir şekle sokan dilşmanın hava 
~1'.l sebebiyle kolay olmamıştır. An
~ \ra bombaroıınaniyle bir liman Jıfo
~ 4-~b harici çıkanldığı gibi bir yo
~ ir kaç bomba ile tamamen ka
~ kabil değildir. Y ukarıd.a bahsi 
Sİıı t.nk taburu düşmanın adetçe ils
~t!~_ısında kalmıştır. Fakat dilş
~ ıu:-vıye kuvvetleri gelinceye ka
~ turunağa muvaffak olmuş ve dUş-
~~tır zayiat verdirmıştir. 
~ GEÇMtŞ DFr.tL 
~k ~e geçm1J değildir. Ruslar 
~ şimdi sayı UstUnlilğü elde 
~ ~ itiraf ediyorlar. Orel cephesi 
~ ~ kadar ehemmiyetlidir. Orel 
~ ~e müdafaa bilyük orman
~ ~ıyor Almanlar bu müdafaayı 
'~k için §imdi karla örtiilU bulu
~'!'ha fimaldeki çevreden geçmeğe 
~~ olamamışlardır. 
~ ELBlSEStNl ALIYORLAR 
~ 

0
f ~e Tuladan gelen millt.cciler ha

~ •n bu şehirlerde Almanların her 
~~ar yaptıklarını ve kışlık 
tit..~l J. halktan zorla aldıklannı söy-

ır. 

.\ı.:-, ŞtMALtNDE 
~ ~lar cenahtan bir taarruzla Ore
~cl!~line geçmcğe muvaffak olmuş
~I!~ Almanların Ueri hareketi devam 
~ hı~ beraber bu şehirlerin işgalin
~. -; bir avantaj elde edememişler-

-------
-!tı•lar diyorlar hi : 
'~'l'ARAFr 1 iNct SAHİFEDE -
~ 1 ~tiraf ederek diyor ki: 

'ııı._ U Üstünlükten istifade eden Al
~~I h ':'taz.ma ve Briansk bölgelerin
~ o} lrliklcrimizi geri atmağa muvaf-

'%: muştur. Bazı noktalarda düşman 
~ ~ durdurulmamı~tır. 
la.~ llllln Moskovaya k.arşı daha iyi 
~de 'd'·~ sürmüştür. Cenup batı cephe-
r,,4 uırnan fasılasız hücumlarla mü

~""-rr tıınızın gerisine nüfuz etmeğe 
..,A~·:nk olmuştur. 
~ ~ denizi bovunca uzanan endüs
~~~lerinde hakiki tehlike bat 

l\.:.'uı.lftır. 

~~an Don havzasına varmak te
~ d au._nd~dir. Yani Alman taarruzu
~!) 0~rduğu tehlike kan dökülmesini 
~ ~ ~tırrnektedir. Ve kafi kuvvetimiz 
~ d:dır. Şimdi lazım olan şey, mutlak 
~I\ Yllnrna ve uzun tarihimiz. boyunca 
'it oJ.haYat düımanlanmızı mağlup et-

n kahramanlık deVTesidir.> 

~~~MI.ARIN 
.,. '-'kettUderi yerler 

~Olt; d:llrlQ~o. 13 (A.A) - Hollanda Hindis-
~ ~~ 2694, Filipl.nden 360, Malezya
~daenubt Afrikadar. 299. B:rleşik 
~:~ 100, Havaiden 104, Avus
~· ~bol • 100 Japon tahliye edilmiş
J~dır ~ık Amerikada 250 bin Japon 
ı~botı' SOo Amerikan tabiiyetini h1iz 
~,~erikaya gitmek üzere hazır-

dan püskürtülmüştür. datta beni temsile ve beyU şirayı temin başlıyarak. 
ve icraya ve bedcJJerinl ita veya 1ahsil (bmird» Peştemalcılarda 1333 savılı 
ve ahzU kabza, merkez bankasınr. hi- sokakta 3 numaralı yazıhanede (G. Gi· 
taben verilecek taahhiltnıtme vesair e\•- ras ve thsan Nebioğlu) Unvanlı ticaret
rakı lmzalamağa ve bankalarla hakiki hanemizin mevzuuna dahil bulunan 
ve hilkmt ve milessr.sat ile olan mtir.ast>- bilômum muamelAtı ticativesini tedvir 
batımı idameye ve ban'kalıırdan ti-:ari ve ve temşiyete ve her nevi ı.i'kut ve teah
örfi usullerle istikraz akdine, veya he- hildatta bizi temsile ve beyli şiraya te-

Borsa 
546 Üzüm Tanın 
336 K. Taner 
261 A. R. ÜzümcU 
236 s. Erkin 
200 jiro ve şil. 
183 N. ÜzümcU 
183 M. Beşikçi 
168 B. S. Alazraki 
153 İnan şirketi 
126 j. Taranto 
117 P. Paci 
115 İncir T. A. Ş. 
113 Y. t Tnlıit 
104 j. Kohe.n 
105 Akseki Ban. 
9~ Rasih Ertabak 
67 M. Uslu 
52 Rifnt Tarhnn 
41 Mehmet Sart 
36 $. Bencuya 
35 M. H. Nazlı 
24 P. Palambo 
23 Y. E. Bencuya 
20 Hayım Kori 
8 Abdullnh Mayda 
5 Mehmet Kuşakçı 

3355 YekOn 
81351 Eski yeMn 
84706 Umumt yekt1n 

No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
132 İnhisar (Si) 

9 M. Ali Ku. 

7 
8 
9 

10 
11 

fNcta 

43 
42 50 
44 25 
42 50 
42 50 
42 50 
43 50 
44 
« 25 
47 
45 50 
42 
43 
45 50 
43 75 
43 50 
46 
46 
48 
40 
43 25 
47 25 
43 50 
44 50 
39 
43 25 

27 
35 

412 M. H. Nazlı 15 
204 M. Y. Taranto 23 25 
175 S. Süleymanovlç 13 75 
151 İncir İhracat l 5 50 
123 İm ve Ali Fesçi 17 75 
119 Kflmi1 ve M. Tınaz 17 25 
ııs Sakir Özdemir 17 
98 Ri~ 15 
68 Hayım Kori 16 
28 A. Kadranel 16 
68 P. Klark Mikalef 18 50 
60 A. Portakal 15 50 
50 M. Zencirci 20 

1666 Yekön 
52532 Eski yekfuı 
54198 Umumt yck<ın 

ZAHİRE 

52 snbı cari açtırmaya, veyahut açılmış he- min ve icraya ve bedeUerini ita veya 
52 sabı cariler Uzerinden muamele ıfasını tahsil ve ahzu kabza, merkez bankasına 
46 ve matlup ve zimmete kayıt ve tahvil hitaben verilecek teahhüt:name vesair 
48 25 suretiyle muamele icrasına ve ::!mtea Evrakı imzalamağa, bankalarla ve Mki-
44 50 terhinine ve av:ınslan ve ıazimüttE>diye ki ve hükmi eşhas ve milessesat ile olan 
47 sair mebaliği tesviyeye ve senedat ve münasebatımı idameye ve bankalardan 
51 mukavelat, ciro ve iskonto ve temlik ticari ve örfi usullerle istikraz akdine, 
50 veya ihalesine ve hesabatı rüiye~ ve tıçılmış hesabı cariler Uzerinden mua-
49 poliçe ve çek keşide ve kabul ve ademi mele ifasını ve matlup ve zimmet kayıt 
48 kabul veya ademi tediyesine ve b·m1an ve tahvil suretiyle muamele icrasına ve 
46 imza ve bed<'llerini tahsil ve itaya, umu- e:mtea terhinine ve avanslan ve lazimüt-
49 mt ve hususi sureUeki ibranamelere ve tediye sair mebaliği tesviyeye ve sene-
49 75 adi ve ticari senedat ve evraka ve ·=on- dat ve mukavelut, ciro ve iskonto ve 
48 ' simentolnra imzo. vazına ve bugüne ka- temlik veya ihalesine ve hesabatı rüye-
48 50 dar kurulmuş veya bundan sonrn ku- te ve police ve çek keşide ve kabul ve 
52 rulacak ithalut ve ihracnt ve diğer tica- ademi kabul veya ademi tediyesine ve 
51 ri birliklere namıma iştirak ve 'bu bit-- bunları imza ve bedellerini tahsil ve ita-
46 50 liklerle her türlü milnasebatlarıml idn- ya, umumi ve hu.c;us1 suretteki ihbarna-
45 me ve birlikler nezdinde beni temsile melcre ve adi ve ticari sencdat ve cvra-
40 ve emtea sevk ve ihraç veya ithal ve te-- ka ve konşimentolara im7.a vazına ve 
43 '15 sellüme ve aleJOmum devair ve rusumat bugiine kadar kurulmuş veya bundan 
47 25 ve posta ve telgraf ve şimendüfer v;o. va- sonra kurulacak ithalat ve ihracat ve di-
43 50 pur acentesi ve idnrehcnelerindeki mua- ğcr ticari birlikJere namımıut iştirak ve 

44 50 meltıtımı takip ve intaca ve emanet ve bu birliklerle her til:-lü rnünasebetleri-
40 müvared~tı. sa~ ve mtirasclatı adiye mizi idame ve birlikler nezdinde bizi 

43 25 ve teahhudıyeyı ve kıymetli mektup ' e temsile ve emtea sevk ve ihraç veya it

43 
44 
45 
49 
53 
30 
35 

23 50 
2:t 2:ri 
14 50 
24 75 
24 
24 
17 
23 
18 
18 
J8 50 
15 50 
20 

100 çuval Susam 
105 Ton Susam 

havalenameleri tesellUm veya irs:Ue ve lıal ve tesellüm<? ve alelumum devair ve 
gümrük idarelerine depozito tE?\.·di '\"C rusumat ve posta ve telgraf ve imen
icabında istirdada ve makbu7. ve ffoah- düfer ve "-npur acentası ve idarehanele
hüt senedi veya beyannnme vermeye '\·e rinde-ki muamelatımızı takip ve intaca 
bunları imzaya ve hususntı mezkOre ile ve emanet ve milfredatı saireyi ve mü
sair cihetlerden dolayı şimdiye kadar rasel_fitı adliye ve taahhüdiyeyi ve kıy
müessesem aleyhine açılmış ve açılacak metlı mektup ve havalenameleri tesel
ve mücs.c;esem tnrafından başkalan a!ey- lüm veya irasalc ve gümrük idarclcrine 
hine iknme olunmuş ve o1unacak billl- depozito tevdi ve icabında istirdada ve 
mum dAvalardan dolayı Türkiye Cüm- makbuz ve teahhUt senedi veya beyan
buriyeti mahakiminin kMfesinde her r.ame \•enne~e ve bunlan imzava, hu
türlü kanuni sıfatlarla muhakeme ve susab mezkllre ile sair cihetlerden do
muhasamaya ve temyizi davaya ve pro- layı şimdiye kadar mfiessesem aleyhine 
testo keşide ve cevap itasına ve tetliğ açılmış ve açılacak veya şirketimiz tara· 
ve tebelluğa ve ahzü kabza ve sulhu :b- fından başkaları aleyhine ikame olun
raya ve mütekabil dava ikamesine ve ic- muş ve olunacak bilômum dô.va1ardan 
rada mürafnaya ve tedbiri ihtiyati ve ic- d?layı Türkiye Cümhuriyeti mahakiml- . 
rai haciz vaz ve refe ve konkordato akt nın kMf esindc her türlü kanuni sıfatlar
ve kabul ve ademi kabule ve iflas talep L; muhakeme ve muhasamaya ve temyi
ve redde ve her tilrlU icrai takibat yap- ~ı davaya ve protesto keşide ve cevap 
mnğa ve istihsal olunan hükümleri le- ıtasınn V'{l tebliğ ve tebelluğa, ve ahzu 
raen infaz ettirmeğe ve avukatlar ta\'İn kabza ve sulhu ibraya \•e mütekabil da
ve azline ve nam ve hesabıma her n·evi va ikamesine ve icrada mürnfaaya ve 
muktazi mukaveleleri imzalamağ:ı ·ve tedbiri ihtiyati ve icrai haciz vaz ve 
kanuni tescillerini yaptırınağa ve şirket- refe ve konkordato akt ve kabul ve ade
lere müteallik her türlü evrakı imzala- mi kabule ve iflôs talep ve redde ve her 
mağa ve bu şirketler üzerinde dahi sa- türlU icrat takibat yapmağa ve istihsal 
lahiyeti mevduayı istimale izinli ve sn- olunan hükümleri icraen infaz ettirme
lahiyetli olmak üzere ticarethanem me- ğe ve avukatlar tayin ve azline izinli ve 
murlarından Rodolfo Cassanoyu urr.umi salahiyetli olmak üzere şirketimiz me-

38 50 40 50 vekil tayin ettim.) murlarından Rodolfo Cassanoyu umu-
Dedi ve söztinil bitirdi. Bunun üzerine mi vekil tayin ettim.) 

···················--··················· ! ANKARA MDYD~U E . - . E RUGONKÜ PROGRAM ~ ........... ----- ........ . 
7.30 Program ve memleket saat ayarı. 
7.33 Milzik pl. 7.45 Ajans haberleri 8.00 
Müzik pl. 8.30 • 8.45 Evin saati.. 12.30 
Program ve memleket saat nyarı 12.33 
Müzik : Türkçe plnklar 12.45 Ajans ha
berleri 13.00 Müzik : Türkçe plaklar. 
13.30 - 14.00 Müzik pl. 18.00 Program 
ve memleket saot ayan 18.03 Müzik : 
Radyo salon orkestrası l!l.00 Mü?Jk : 
Nilıa'\•end ve Hicaz makamlarından şar· 
kılar 19.30 Memleket saat ayarı ve 
ajans haberleri 19.45 Serbest 10 Daki
ka 19.55 Müzik : Fasıl şarkılan.. 20.15 
Radyo gazetesi.. 20.45 Mtizik pl. 21.00 
Ziraat takvimi 21.10 Müzik : Mandolin 
kuarteti" 21.30 Konuşma (100 sene Ön· 
ce nasıl yaşıyorduk .. ) 21.45 Müzik: Kla
sik Türk muz.iği programı .. 22.30 Mem
leket saat ayan. ajans haberleri, borsa
lar, fiatleri.. 22.45 Müzik pl. 22.55 _ 23.00 
Yannki program ve kapanış .. 

ben yeminli noter sıfatiyle ya?.ılan lıu Dedi ve sözünü bitirdi. Bunun üzeri
vektıletnameyi açıkça ve yUksek sesle ne ben yeminli noter sıftıtiyle resen ya
okudum ve manasını anlattım. Dil<?Jı:.i ulan bu vekfüetnameyi açıkça ve ylik
gibi yazıldığını benim ve şahitlerin y;. sek sesle okudum ve manasını anlattım. 
nında tamamen kabul ve ikrar eyledik· Dilediği gibi yazıldığını benim ve şahit
ten kendisine ve şahitlere imza ettir.ilk- !erin yanında tnmamen kabul ve ikrar 
ten sonra ben de imza ve tasdik et-Jfm. eyledikten ve kendisine ve şahitlere im
Bin dokuz yüz kırk bir senesi Teşrin!- :za ettirdikten sonnı ben de imza ve tas
evvel ayının sekizinci Çarşamba gUnü dik ettim. Bin dokuz vüz kırk bir se-
8/10/ 941 nesi Teşrinievvel aym;n sekizinci Çar-

Vekfüet verenin: İmzası. şamba günU. 8/10/ 941 
Şahitlerin: İmzalan. Vektılet verenin: İmzası . 
lzmir üçüncü noteri Süreyya Ol<'ay Şahitlerin: İmzası. 
resmi mühür ve imzası. T. C. lzmir üçilncU noteri Süreyya 
Umumi No. ll841 Hususi No. Olcay resmi milhürü ve imzası. 
tıbu vek5.Tetname suretinin daire dos- Umumt No. 11844 Hususi No. 

yasında saklı S/ 10/941 tarih ve 1184 nu- İşbu vekfıletname suretinin daire dos-
maralı a.cılına uygun olduğunu ta.c;:lık yasında saklı 8/10/1941 tarih ve (11844) 
ederim. Bin dokuz yilz kırk bir senc~i umumi numaralı aslına uygun olduğunu 
Teşrinievvel ayının sekizinci Çarşamba tasdik ederim. Bin dokuz yüz kırk bir 
günü. 8/10/941 senesi Teşrinievvel ayının Çarşamba 

Biri 20 diğeri 25 kuruşluk damga p'.l· günli. 8/10/1941 
lu üzerinde 8/Teşrinievvel/941 tarih Biri 20 diğeri 25 kuruşluk damga pu-
vc İzmir UçUncü noterliği resmi mü- lu üzerinde 8tı'eşrinievvel/1941 ta-
hürü ve Süreyya Olcny imzası. rih ve İzmir üçüncü noterliği resm1 mU-

4285 (2226) hürü ve Silrcyya Olcay imzası. 

ARAZI SArlŞJ 
r. C. Ziraat Banlıası İzmfp Subeslnden: 

MüSTENlT EVRAK HULASASI 
Şerikler: G. Giras ve İhsan Nebioğlu. 
Şirketin Unvanı: (G. Giras ve İhsan 

Nebioğlu). 

25 /9 /941 tarihli Yeni Asır gazetesiyle açık ;rttırmaya konulduğunu ilan 
ettiğimiz Işıklar köyünde bankamız tasarrufunda bulunan arazilere sürülen 
peyler, kafi görülmediğinden artbrma 27/1 1 /941 tarihine kadar uzatılmıştır. 
Müşteriler bu müddet :zarfında bankamıza gelip peylerini vaz· edebilecekleri 
gibi 27/11 /941 pazartui günü aaat on beşte Işıklar köy odasında bankamız 
mümessilleri huzuriyle son arttırma yapılacağından orada da hazır bulunma-
nız lüzumu ilan olunur. 4314 (2228) 

Şirketin nev'i: Kollektif. 
Mukavelenin tanzim edildiği yer: lz

:mir üçUncü noterliği. 
Tarih: 5/6/940. 
Numarası: 193. 
Şirketin temsili: 
Madde 7 - Şeriklerden her ikisi de 

virket namına mevzu mUhilr ile baraber 

1 - Askerliklerini ifa etmiş olmaları; 
2 - 35 ya§ından fazla olmamalan 

ıartbr. 

~~li.!'lerin aşağıda~ vesa!.kir,le b}rlikte •. en geç imtihan günü olan 22 / 10/ 941 
gunune kadar Fabnka mudurlyetıne muracaatlan ilfın olunur. 

1 - Tahsil vesaiki (Aslı veya tasdikli sureti) 
2 - Nüfus kağıdı ve askerlik terhis kağıdı. 
3 - Polis iyi köğıdı. 13 14 1 5 (2220) 

izmfp Vilii)Jeti Daimi Encümeninden : 
fzınir • Bergama yolunun 102x-450-106x350 kilometrolan arasındaki 3900 

metroluk tıosenin tamiri 3 son teşrin pazıırtesi saat 1 1 de vilayet daimi encümen 
odasında füaltt edilmek üzere 5/10/941 den itibaren 29593 lira 91 kunıt bedel
le ve kal?a~ı zarf usuliyle ebiltmeyc çıkarılmıştır. Ke§if evrakı 150 lcuruş be
dc:"c turıstik ~ollar mıntaka müdürlüğünden tedarik olunabilir. Muvakkat te
ı:ı:ıı~ah 2220 lırndır. Ekailtrneye iştirak edecekler ihaleden bir hafta evvel ta-
nstık yollar mıntaka müdürlüğüne müracaatla ehliyet vesikaa lacaklard 
Tnliplerin 2490 sayılı kanun mucibince nazırlayaca1_1an tekl'fı a '- ... la ır. 
'h 1 .. •. 1 O k d !'" d • ~ ı meıt..up nnı 
ı a e gunu saat n n ar vuayet aımi encümenine vermeleri. 

12 14 2252 )2214) 

Manisa V alııflal' MiidüPliiğünden : 
Akar No. Mevkii Milttan 

114/1.3 2, 3 Manisa Gökçe köy 
Civan 3 parça 900 

ltS 

1 Hı 

86/87 

120 

Manisa Ali beyli 
köyil 
Manisa Emlak dere 

köy 
Manisa Akpınar 

civan 
Manisa Belen 

1050 

1550 

2 sso. 
Köy 1 87 

Manisa vakıflar idaresine ait yukanda mevkileri yazılı zetinliklerin 94 ı ae
ne mahsuller~ 1 ~ gün müddetle açık artbrmağa konulmuıtur. ihale 27/1 O/ 
941 pazartesı gunü saat 14 Manisa vakıflar müdürlüb.\iade yapılacaktır. Ta
liplerin teminat akçeleriyle o gün komisyona müracaatlan ilin olunur. 

30sefle 
denberi 'meşhur 

BiR 

GÜZELLİK~ 
REÇETESİ 

.KUSURSUZ 
BİR TENE 

Malik olmak için 
' 
Tecrübelerini 
GEÇİRMİŞ REÇETE 

ı• fte: donuk ve sert bir cOdl be• 
yazlatıp yumuşatmak ve bu sa"'° 

yede ~ayanı hnyret bir cllde malri( 
olmak için tecrübelerini geçl.rm1ş )'ei 

"nı bir tedbir... Meşhur bir akt.rfsl 
gençlik manzarasını idame lçln bQ 
gilzelllk reçetesini kullanırdı. 'tO ya .. 
.yında olmasına rağmen genç kız rol~ 
lcrinl oynardı. önce Penkrcatin ile 
bıı.zmctUrilmlş bir miktar sllL krema-
& ile ayni miktar yine hnzmetUrll· 
mlş uytln yağı karıştınnız ve buna· 
iki misli toze ıüt kreması illi.ve edl-· 
nlz. Bu tertibi Eczacmız da hnzır~ 
lnynblllr. Fnkat az miktarda pahalı, 
ya mal olur. Beyaz renkteki (yağsızr 
Tokalon kremi terkibinde saf Zeytin, 
yağı ile hususi surette haımetUrilmlş 
süt kreması vardır. Cidden cildin hn-· 
kıkl gıdası olan bu tertip ıayesindC 
elldlnlı: beslenecek ve on3 Adeta lna1 
nılmıyncak derecede blr gençlik ve 
tıuellk verecektir. Yukarıcıa rumı-

nl gördutünuz kadın bize ;yıı.zıyor: 
cKendlm bile inanamıyorum, Toka:. 
lon kreminin üç ı;ünluk lsllmıı.llnden 
sonrıı. cildim beyazlandı. tazelendi ve 
güzelleşti.• sız de (yağsız) Tokalon • 
kremlnl - tenin gQzelllğl için tecrtı

beslnl geçirmiş ve zamanla takarrilı' 
etmiş bu guwllk reçetesini tecrübe 
ediniz. Bugun dünyanın her tarafın.ıı 
da ·mUyonlarca kadın her saban 
muntazaman bı:ı kremi kullanmak .. 
tadır. Tokalon kremlnJn memnuru4 
yet b:ı.hş ıemerw temlnntlıdlr. Aksi 
takdirde paranız iade olunur. 

münferiden imzaya sarnhiyettardırlar. 
Ve bu imzada UçUncU şahıslara karşı 
şirketi ilzam eder. 

14 17 20 24 4323 (2227) 

fZMfR BELEDtYEStNDEN : 
1-Bayraklıda 1609 sayılı sokak dö-

şemesinin 250 M2. nın kesme ve 3000 
M2. nın da adi kaldınm olarak esaslı 
tamiri. fen işleri müdürlüğündeki ketif 
ve prtnamesl veçhiyle açık eksiltmeye 
konulmııt:tur. Keşif bedeli 4064 lira 50 
kuruş muvakkat teminah 304 lira 8S 
kuru§tur. Taliplerin teminab it banka
'lına yatırnrnk makbuilariyle ihale tari
hi olan 20/ 10/941 pazarte!i günü saat 
16 da encümene müracaatlarL 

2 - Cümhuriyet koruluğunun alt 
kısmına yeniden merdiven Te duvar 
yaptınlmaaı. fen işleri müdürlüğündelcl 
keşif ve ıartnamesi veçlıiyle açık eksilt
meye lconulmuıtur. Keşif bedeli 1704 
lira 36 kuruo muvakkat teminatı 127 
lira 85 kuruştur. Taliplerin teminah it 
bankasına yatırarak rnakbuzlariyle iha-
1~. tarihi olan 20/!.0/941 pazarteai gü
nu saat 16 da encumene müracaatları. 

3 - Karşıyaka 1844 sayılı sokakta 
tamir edilen koruma duvarlannın üze
rine beton harpu!lte yaptmlması, fen it
leri müdürlüi!ündeki keşif ve prtname.l 
veçhiyle acık ekııiltmeve konulmuştur. 
Keşif bedeli 1 149 lira 79 kuruş mtrnk
bt teminatı 86 Ura 25 kur1J!lur. Talip
lerin teminatı iş bankasına yatıran~ 
mııkhuzlarlyle ihale tarilıl olan 20/ mı 
941 panrtesf günü saat 16 da encüme
ne müracaaüan. 

4 - KIU1JY8ka 1 71 O sayılı .okaiın 
geri kalan kll!mında 90 metre ve 1690 
sayılı sokaktn da 225 metre boydaki 
döşemelerin belediyeden verilecek ke9-
me taşlarla esaslı tamiri, fen i~eri mü
dürlüğündai keıif ve şartnamesi veç.
hivle açık ekailtrneye konulmuştur. Ke
şif bedeli 35 35 lira 75 ku?Uf muvakkat 
teminatı 265 lira 20 kuruştur. Taliple
ri nteminatı iş banknmna yatırarak malı::
buzluiyle ihale tarihi ola.n 20/10/941 
pazartesi günü saat 1 6 da encümene 
müracaatlan. 

5 10 14 18 4165 (2172) 

Avdında 

Dr. Feridun 
IzmiroR-lu 

Hükümet bulvarındaki muayene-

1 
hanesinde hastalnnnı kabul eder. 
Çarşamba günleri fokir halka pa

rasız bakılır. 

~cıc:ccccacc~ 

Doktor Celal Yarkın 
iZ~fİR MEMLEKJt::T HASTA~I 

DAHIIJYE MtlTEHASSISI 
MUAYEN 'HANE : tkinci Beyler 

ak No. 25 
TELEFON 3956-

Birinci sınıf miitehassıs Doktor 
DemiP AH Kamçıoğlu 

Cilt \'e Tenasül basüıhklan ve 
ELEKTRİK TEDA VİL~Rt 

Birinci Beyler Sokatı No. 55 .. fzmiT 
F.lhamra Sineması arbsnda sabah· 
tan akşama kadar bastalannı kabul 
eder .. İşbu suret noter kanununun 41 nci 

naddesine tevfikan çıkarılıp iliştirilmiş- TELEFON : M79 (469) 

tir. 8/10/941. 4285 (2225) --~-----------' 
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SİY ASI VAZİYET Frans ~do harp mes
ulleri cez"l görecek 

Almanlarla zalimleri 
bir mukayese ! 

Rus mağlubiyetine 
Bulgarlar seviniyor ln~ilizler Rus

yada vazi~ı·eti 
pek vahim eör

müvorl&r 

Mareşal Pete 
muhakemenin 
çabuk hhtiril
u._esini istedi 

An1Prika ticaret va- Doirunun, ada
purlaruıın ~ilahtan- , letin düşmanı 

<hrılına~ı işi 
ölüm darbesi 

Almanların zaferle
r ini cok bü yülitült-

• 
i eri kanaatı var 

70 Ru.s tümeninin çenber 
içine alındığına inan?l· 
mıyor • Bulgar radyos~· 

na bir ses Jıarışte! •• 
Radyo gazetesine göre Almanlnr Sov

yet ordu1anna karşı açtıkları yeni taar
ruzda geçen 13 gün içinde büyük zafer
ler kazanmışlardır, fakat asıl hedef olnn 
Moc:kovayı işgal edememişlerdir. 

Bir haftadan beri Alman harp teb1iğ· 
]erinin yalnız Rus ordularının imhasiyle 
meşgul olmasından dolayı Alman zafer
lerinin kat'iliğinden Londrada şüpheler 
uyanmaktadır. Ruslar ve İngi1izlcr Al
manların znforlerini kabul ve tasdik et
mekle beraber bunlarda büyük bir mü
baluğa payı olduğunu da sanmaktadır
lar. Bu mübaUi~a Alınan ve mihver ba· 
sınında daha ziyade göze çarpmaktadır. 
Almnn basın şeli Ditrihin harbin şark 
cephesinde knt'i neticeyi bulduğu ve 
Tokyodaki Alınan ntaşesinin de artık 
Rusyn namına bir devlet kalmadığı id
diası bu cümledendir. 

70 Sovyet tümeniiıin çenber i<':ine alın. 
dığı haberine de Londrada inanılma
maktadır. 

Moskovadan gelen br.berlere göre 
son bir kaç gün içinde Alman ileri ha
reketi bilsbUtlin durdurulamamış ise de 
yavaşlamıştır. Bunu iki ihtimale yomn
lar vardır : 

Evvela, bu duraklama yeni işgal edi
len sahadaki temiileme ameliyatından 
doğabilir. İkincisi de Rus mukaveme
tinden ileriye gelebilir. Bu iki ihtimal
den hangsinin doğru olduğu bilinme
mekle beraber, Sovyetlerin cepheye ye
ni ihtiyat kuvvetleri gönderdikleri mu
hakkaktır. 

--0---

500 SAHIFELtK İODtA· 
r~ar~ıE HAZ1 RLArrıoış 
~ 

Vi~i, 13 (AA) - Fran a devh.t re
isi mareşal Peten daha fazla bekleme
den Hiordaki hnrp · mcsulJcrini ca:z ılı:ın
dırmnğn karar vermıştır. Mesullerı mu
hakeme edecek olan ndnleı divanından 
hükmün kendi mımınn verilmesini iste
miştir Mesullerc tatbik edilecek ceza 
müebbeden medeni haklardan mnh
rumiyet vermekte ve hapise kadnr git
m<'ktedir. Devlet reisi ynlnız ölüm ce
zası veremez. Felaket mesullcri olarak 
Rionda muhakeme edilecek 6 Frnn ız 
şahsiyeti eski basvekiUerden Daladie. 
Leon Blum, eski baş kumandan general 
Gamlen, eski hnva nazırı Pier Ko, d
lahlnnma müdürü Jakomadır. Yine es
ki başvekillerden Reyno ile sabık nazır
lardan Mandel mevkuf bulunmakta ise
ler de bunların vaziyetleri farklıdır. 
Mamaafi harp mesullerinin mukaddera
tı tnyin edilirken Reyno ve Mnndelin 
mukadder:ıtı da bunlarla birleştirilmesi 
mümkündür. 

Beş yüz sahHelik iddianamenin so
nunda suçlulara verilmesi istenilen ce
zalar bildirilmektedir. Siyasi adalet di
vanı reisi büyük elçilerden Peretti Del
arocanın riyasetinde yapılan tahltikattan 
hiç bir §ey dışarıya sızmamıştır. Maz
nunların müdafaaları hakkında çıkarı
lan haberler doğru değildir. Rion mev
kuflan ay1nrdanberi sıkı nezaret altında 
dırlar ve hariçle her tiirlü temastan mah
rumdurlar. 

-----
DRESDENDE 
ıcHess» cadde~inin ismi 
değiştirildi •• 
Londra, 13 (A.A) - Dre.sdende Ru

dolf Hess'in ismini taşıyan bir caddeye 
Vagner ismi verilmiştir. 

Moskova, Roytcr ajansının muhabiri
ne göre, artık cephe gerisi bir şehir de
ğil, cephe üzerinde bir şehir olmuş ve . 
şehrin çehresi birden bire değ:şmiştiı:. 

-~-----

20 milvon ster .. 
lin~lik tesisat 
Almanların 

elinde •.. 

Ruşlar vaziyetin icabı olarak Mosko
vanm işgal edilmesi ihtimalini de der
piş etmeğe baş1anuşlardır. lt:ılyan rad
yosu Moskovanın boşaltılmakta olduğu
nu, evrakın bir kısmının yakıldığını, se
farethanelerin nakledilecekleri yerlerin 
de hazırlandığım ve her türlü tahliye 
tcclbirlerinin alındığını bildirmiştir. 

Mos.kova, Viyazma ve Briyansk ~
birlerinin Alınanlar tarafından işgalini 
itiraf etmiştir. Londraya göre bu, Al
manların iddialan gibi Timoçenko ordu
larının çenber içine alınmadığına delil 
sayılabilir .. 

Moskovadan verilen diğer bir habere 
göre cephe ile Moskova arasınd'aki yer
de kış başlamıştır, ve bu kar, soğuk Al
manların Moskova üzerine yürümeleri
ni uzatmış olacaktır. 

iNCtı.tzLER ASKER 
ÇIKARACAK MI? 

Tas ajansı, İngilizleri batıda harekete 
davet eder mahiyette bir haber venniş
tir: Bu habere göre Almanlar, Belçika 
ve batıdaki askerlerinin yüzde 75 şini 
Rusyaya çekmişlerdir. 

Son Alınan taarruzundan sonra ba7.1 
İngiliz gazeteleri batıda bir hareketten 
bahsederek hilkümeti sıkıştırmağa baş
lamışlardı. Fakat bu gazeteler şimdi 
böyle bir teşebbüse girişilemiyeccğini 
yazmaktadırlar. 

Bu hareketsizliği telMi için İngiliz ha
va kuvvetlerinin Alınaiıya üzerine ta
arruzlara başladıkları bir kaç gündenbe
ri görülmektedir. Bir Londra radyosu 
en ağır bir hava taarruzunun evvelki 
giin yaptldığıru bildirmiştir. 

iNGİI.iZ VE AMERİKA."'I Y ARDIMl 

İngilterenin Rusyaya yapacaj:','l asıl 

Londra, 13 (A.A) - Royter Çekoslo
vakyada Sokol teşkilıltının l!lğvından 
sonra bu teşkilata ait biltün servetlere 
vazıyet edildiğini bildirmektedir. 79 yıl
lık bir hayatı olan Sokol teşkilatının Bo
bemya ve Moravyada 800 b!nden fazla 
azası vardır. Yüzlerce spor meydanla
rına, havuzlara, teşkilata ait büyük bi
nalnra vazıyet edilmiştir. Bunların kıy
meti 20 mi1yon sterling tahmin edilmek
tedir .. 

-------
Askeri vaziyet 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİflDE • 
Orel civarında yeni bir oehir daha 

Almanların ellerine düşmiiştür. Alman 
ordularının durmadan Moslcova istika
metine ilerledikleri Sovyetlerce de an
laşılmış ve tehlike Rus milletine bildi
rilmiştir. 

Almanlar, Viyazma gerilerine mühim 
miktarda paraşütçü indirdiklerini söy
lemekte, Ruslar da bunların esir veya 
imha edildiklerini iddia etmektedirler. 

Sovyetlerin stratejik bir çekilme ha
reketi tatbik ettikleri anlaşılıyor. 

Bu hareket intizam dahilinde yapıl
dığı taktirde faydalı olabilirse de, mo
törlü harp vasıtalarının mütemadi taciz
leri altında böyle bir hareket yapmak 
çok güçtür. Harekatın bugünki.i inki~af 
tarzına göre Kızıl ordunun büyük bir 
kısmının ve Moskova - Harkof hattının 
kışa kadar muhafazası pek güçtür. 

-----
Bu ay sonundan evvel 

kab11l edilece?t 
Vasinglon, 1 3 (AA) - Amerikn 

parlam,.nto hariciye encümeni reiııi bc
yımrotında şunlan söylemiştir: 

Amerika ticnrt>t gemilerinin silahlan
dırılması için bitı:ıranık kanununda ya
pılacak ıı:ıcüliıt son ı .. şrinden evvel ka
bul edilmiş .bulun&caktır. Amerika tica
ret gemılerinin i"'tedikleri yere gitmeleri 
için \'apıl cak to:dilata l"elınce bu müza
l.ereler bir r.y !IÜrecek ve infiratçıların 
b:ızı manevrtılarır.n zemin teşkil edetek
tir. 13u sebeple 1 5 kiı.nunuev-v elden ev
vel kabul cdılcmiyccektir. 

B. KORDEL HULLUN BEYANATI 
VE MUKA YESESt 
Vaşington, 13 (A.A) - Hariciye 

nazırı kordel Hull ticaret ccmilerinin si
liıhlnndmlması ic;;in hitı:ırnflık kanunu
nun acilen tadili lüzumunda ısrar ede
rek demiştir ki: 

- Birleşik Amerika Nazizmin ı::ittik
çe nrtı:.n tehlikesine göz yumamaz. Al
manya, tekmil harp müddetince bir çok 
milletleıin ticnrct gemilerini merhamet
sizce batırmıştır. Alman bombardıman 
tayyarelerinin ve denizaltılarının savnş 
tarzları en katı kalpli zalimleri utandırn
cı:ık şekildedir.> 

Kordel Hull bitaraflık kanununda 
birleşik Amerika gemilerinin harp mm
takalarına girmelerini yasak eden ahka
mın kaldırılmasına şahsen tarnftar oldu
ğunu da söylemi.,ir. 

MERAKLI. ŞEYLER 
•••••••••••••• 

RUS DEMİRYOl.LARI 
NEDEN GENİŞTİR 
Rusyadaki harp sahnesinden gelen 

haberlerde Alman - Fin kıtalarının Rus 
demir yollarından bir kısmını darla~tır
mış oldukları bildirilmektedir. Mesela 
Biyalostok - Minsk muharebesine dair 
gelen telgraflarda Alman - Fin kıtaları
nın üç gün zarfında 150 kilometrelik 
demir yolunu darla~tırdıklan bildiril
miştir. 

Bu haber:ter bir az izaha muhtaçtır. 
Bütün Avrupnda demlı yollarının iki 

ray arasındaki geni~1i bir metre kırk üç 
buçuk santimetredir. Fakat Rusya de
mir yollan bir istisna teşkil ediyor. 
Çünkü buradaki demir yollannın iki 
ray arasındaki geni{liği bir metre elli 
iki santimetredir. 

Bu farkın garip bir hikayesi vardır .. 
Bizim şark demiryollan gibi Rusyadaki 
ilk demiryollannı yapanlar da Avustur
yalı müteşebbislerdir. 
Bunların birincisini teşkil eden Avus

turyalı mühendis Von Gerstnerin bir 
fikri sabiti vardı : •Lokomotiferin sağ
lamlığı ve sürati için hattın gen!ş olma
sı lazımdır• dereli. 

Bu suretle ilk Rus demiryolu gayet 
geniş, yani 1.82 metre olarak yapılmış
tır. Fakat daha sonra yapılan demiryol
larda Rus mühendisleri iki ray arasın
daki genişliği 152 metreye indirmişler
dir. 

Daha sonra Rus demiryolu mühen
disleri Avrupadaki diğer demiryollan
na uydur•lması i~ yeni Rus demiryol
larını bir metre kırk Uç buçuk santi
metre genişliğinde yapmak istemişler, 
eski hatları da darlaştırmak tasavvurun
dn bulunmuşlardır. Fakat bu defa da 
Çarlık umumi erkanıharbiyesi itiraz et
miş ve bütün Rusya demiryollarının 
Avrupa hatlanndan farklı ve geniş ol
masında mim müdafaa noktasından ıs
rar etınişttr. 

Makarnanın tarihi 
Makarnayı bir çoğumuz sever ve lez

zetle yeriz. Lakin makarnanın da bir ta
rihi olduğunu bilenlerimiz azdır. 

Makarna 1220 senesinde İtalyada Ci
ko isminde bir kimyager tarafından icat 
edilmiştir. Fakat kimyager bu kadını 
her k~tcn saklamış, nihayet işe kadın 
parmağı karışmıştır. 

yardım İran yoluyle gönderilecek harp 
malzemesine kalıyor. Gerek Amerika ve 
gerek İngiltere geniş ölçlide yardım için 
çok çalışıyorlar. Ve Ruslar mukavemet 
edebilirlerse kış içinde yardımlar yapı
labilecektir. Fakat Almanların önlemek 
istedikleri de nncak bu durumdur. 

Leningraclda Alman faaliyeti hafinc
mi~tir. Fakat batıdan sahil boyunca ye
ni bir taarruzun belirmesi imkiin ic;;in
dedir. 

İsvenella di Konziyo isminde bir ka
dın, kimyagerin keşfini ç~mış, evvela 
kendi ailesine, sonra komşulanna ma
karna ikram etmiştir. 

O tarihlerde Palermo ve Napolide hü
küm süren ikinci Frederik te makarna 
yemiş ve bu yemeği çok. beğenmiştir. Sovyctler siirekli mukabil taarruzlar 

icra etmektedirler. 

yedi diyorlar 
--<>--

BULGAR DAHILlYE NAZI· 
Rlf~IN BEYAf~ATI 
~ 

Sofya, 13 CA.A) - O. N. B.: 
Bulgar dahiliye nazırı Gııbrovski Ma

k<'.donynnın merkezi olan Osküpte söy
lediği bir nutukta Bulgaristanın açıktan 
açığa yeni A vrupnnın ve bu Avrupayı 
yaratanların yanı ba~ında yer aldığını 
bildirdikten sonra şöyle demiştir: 

«- Yeni Avrupnnın, doğuşunun ve 
adnletin düşmnnı olan bolşevizm ölüm 
darbesi yemiştir. Bu Avrupnnın muzaf
fer olacağına kannntim vnrdır. Bulgar 
milleti, buna yardım için fedakarlıklar
da bulunmağa haz.ırdır. Bununla bera
ber Bulgaristanın diişmanlarına Bulgar 
milletini bulandırmak ve Bulgar mille
tine zarnr vermek imkanını vermeme
lıdir. 

Bulgaristanın düfmanları aylardan
beri basın, radyo, şayia, hulasa her tür
lü propaganda vasıtalanna baş vurarak 
Bulgaristnnda ikilik yaratmağa çalışı
yorlar. Bu düşmanlar yalan ve iftira ya
ptyorlar. Bunlar Bulgaristana eabotaj
çılar gönderm~lerdir. Bunlar arasında 
bir kaç Bulgar bile vardır. Bununla be
raber bütün bu teşebbüsler Bulgar mil
letinin milli hissiyatı önünde akim kal-
mıştır.> 

-------
"L.o ndra ,, ya bir Soo

yet he yeti gidiyor 

Londra, 13 (A.A) - Deyli Kkspresin 
diplomatik muharriri yazıyor: 
, Ueri gelen Sovyet §ahaiyet]erinden 
bazısının yakında Londraya gelerek 
Lord Viverburg ve MisWr Harimanla 
görüşmelere devam etmeleri muhtemel
dir. Heyete Mösyö Molotof veya Litvi
nof un reislik edeceği sanılmaktadır. 

-------
Amerika tayya
releri doi-ruca 
Afrikaya uçup 

~elecek 
Vaşington, 13 (A.A) - Batı Afrikada 

tesis edilen yeni tayyare istasyonları sa
yesinde Amerikadan orta şarka tayya
re sevkiyatı daha büyük bir sürat ve 
ehemmiyet iktisap edecektir. 

Yeni hava yollan Amerikan tayyare 
teslimatına azami vüsati verdirecektir .. 
En geç iki senede Büyük Britanyanm 
orta şark hava kuvvetleri yeni bir re
kor teşkil edecektir. 

---IJINW---
Yeni hava hücumları; 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -

rinden gidip gelme 2000 kilometre me
safede olan Bavyarada Nuranbe!-ge ve 
Münibe bombalar a~tır. Münihte 
Nazi parti.sinin toplandıkları birahaneye 
.isabetler olmuştur. 

ALMAN ıın:iMİ TEBL1C1 . 

Be-rlin, 13 (A.A) - Alman baş.ku
mandanlığının tebliği: 

Oldukça çok 1İıgiliz tayyaresi Alman
yanın şimal batısına, batısına ve cenu
buna bir akın · yapIW§lar ve çok yerlere 
infilak ye yangın bombaları atmışlardır. 
Halk arasında ölü ve yaralı vardır. 

Muhtelif yerlerde binalar harap olmuş 
veya hasara uğramıştır. Gece avcılan 
9 ve karşı koyma toplan da 4 düşman 
tayyaresi düşi.irmil§lerdir. 

ALMAN HÜCUMLARI 

Büyük Britanyaya karşı yapılan sa
vaşta 14 Birinciteşrinde Mancster en
düstri merkez.ine ve Hal limanına tesirli 
hücumlar yapılmı§tır. lngiltcrenin do
ğu ve cenup doğusundaki hava meydan-

Yunanistana yardım 

"Kurtuluş,, vapuru Istaıı
--~------~------a• 

buldan Pireye gitti 
-"" İlk postada buğday, Fa.salya, pirinç, süt, 

malzeme ve melbusat gönderildL 
lsan~ul, 13 (Y~ni Asır) - Kızıl~~n manımıza dönece~ ve !ekrar . ~ 

Yunnnıstandn fakır halka yardım ıçın mevadı alarak Pneye gıdecelı:tlt· 4 
hazıı;ladığı yiyecek ve giyecek eşyasını mil yardım eşyasının sevki ancak ' • 
hamil olan Ku~tuluş vapuru bug~n. li- seferde ikmal edilecektir. ,.1. 
manımızdan Pıreyc hareket ctmıştır. Kurtuluş vapuru ilk posta olar~~ 

Ayni vapurla Kızılay namına Saim day, fasulaya, pirinç, sıhhi ın--:;. 
ve Feridun da Yunanistana gitmişlerdir. giyecek §eyler, çocuklar için slit f.V•· 

Kurtulş vapuru yükünü boşaltınca li- mektedir. .~ 
~~CCacocccQCCCCCCaaocccccC>OC000"4'°CCCQCCQCCCCCCC:~~ 

Dıyarbakırda bisiklet yarışlar• 
Diyarbakır, 13 (A.A) - Dün burada yüzlerce seyirci önünde altınıf ~ 

metrelik bisiklet yanşı yapılmıştır. Mehmet 20 dakika 31 saniyede blJiOCI 
Zülkifl de yirmi iki dakika 41 eaniayed e ikinci gelmiştir. 

Alman tıcaret heyeti dün hareket etti 

İstanbul, 13 (Yeni Asır) - Alman ticaret heyeti bugün (DUn) tayyare ' 
Berline bm-eket etmiştir. _J 
~~~..c-"..c-".r.J""..A)""~J:ı=cac:»ccaaac~c=caacacccaaaaaaaaaaco.-

Amerikada hazırhk .. __ ,.,,.,.,. __ 
Yeniden,, 197'' 
torpito muhri

bi yapıldı 

Anlerikada 12 İngiliz 
harp gemisinin · 

tamiri bitti. 
Ankara, 13 (R.G.) - Amerikan in

şaat tezgfıhlannda 1943 senesine kadar 
15 milyon tonluk ticaret gemisi hazırla-
nacağı evvelce bildirilmişti. Bu plana 
müvazi olarak harp gemilerinin de in
şasına hıila devam edildiği alınan ha
berlerden anlaşılıyor. 

Hem harp bahriyesinde, hem de geıxii 
kafilelerinin himayesinde himıet alan 
yeni torpido muhriplerinln inşası en 
yüksek tahminleri aşarak 197 adedini 
bulmuştur. Bu muhriplerin bir kısnunın 
ödünç verme ve kiralama kanunu mu
cibince İngiltereye verilmesi mümkün 
olacağı gibi, bunların yerine ikame olu
nacaklan eski m'uhriplerin İngiltereye 
refakat gemisi olarak verilmesi de muh
temeldir. 

Aralannda iki muharel>e gemisi de 
bulunan 12 İngiliz harp sefinesinin 
Amerikan tezgahlarında tamiri bitmiş
tir. İngiltere yaralanan gemilerini ta
mir hususunda Almanyadan çok Ustiln 
bir vaziyete maliktir. Ahiıanlar hAlA 
Brest limanında bulunan Şarııhorst ve 
Gnayzenav harp gemilerini çok muhte-
mel olarak İngilizlerin devamlı hava hU
cumlan yüziinden tamire muvaffak ola-
mamakta ve Atlantik meydan muhare
besinde bu iki kuvvetli geminin hizmet
lerinden mahrum kalmaktadırlar. 

ltalyayo bir hitap: 
Almanyadan ayrıl! 

Vaşington, 13 (A.A) - İtalyanın eski 
hariciye nazırlarından Kont Sforça İtal
yan milletinden Mihverle işbirliği yap-
maktan vazgeçmesini ve Birleşik Ame
rika ile mukadderatını birleştirmesini 

ıiea etmiştir. Kont Sforça beyanatına şu 
~zlerle nihayet vermektedir: 

c- balya, ltalyanlardan nefret eden 
ve onları haklr gören bir Almanya için 
kanmı dökmektedir.> 

---

Fransa - AJn.aO' 
•• bat• ya munase 

eyileşiyor 

Alınan el~ Ylll7• 
tapnda.. 
Cenevre, 13 (A.A) - Jur:aal !1 

nevin Berlln muhabiri blldiritoı= t/I. 
manya - F ranııa münaaebetlnia ... ;J 
sedilir bir iyilik vardır: V.i§iye W"'" .. 
Alman büyük elçisiyle son za~ 
sık sık görüşmeler olmuştur. ~ ~ 

elçiliğinin de Berlinde yerl~ I" 
aları mevcuttur. ' ,,,,.,,,,._, __ _ 
Afrikada harbın lcıı•f 
maaı yakın diyorlal, 
- BAŞTARAFI 1 İNCİ $~ 

kürtülmüıtür. 
1 

rt._ 
Tobruk ,ehri ve limaDI 12 ~ ,I! 

rin aünü ve gecesi homharcbmaP i/ 
DÜ§tir. Beı lngiJiz avcı tayyarui 
rülmüştür. 

BtR iNCiUZ MUVAFF~ 
Kahire 13 (A.A) - Orta tark ,,,il 

lan karargahının tebliği: / 
Libyada Tobruk cepbeainde ~it'. 

yade devriyesi tanilann yar~JO~ 
velce düımanın zapt ettiği bir ~ 
mevkiini ietirdat etmi§lerdir. P ~ 
lılar dü§man garnizonuna büyük 1 
lar verdinnltlerc:lir. Düpnan bii~ 
ce teainıiz bir top atqi aÇIDJlbr· ~tJ 
nın tahkimat i§leriyle uirafaa ~ 
topçumuz tarafından bo~na ~ 
an~nr. 

HUDUT BöLGESINDE ~ 

Hudut bölgeainde devriyele:::, 
düıman karakoluna l.ücum ed ~ 

zırhlı otomobili 1r.açınnlf ve ~ ~ 
zırhlı otomobili tahrip ederek ;
çirmiılerdir. Müteaddit Alman 
ve teçhizat alınınııtır. 

tTALYANLARA CöRE 

Roma, 13 (A.A) - Albay ~ 
Jurnal Ditalyada nefrettiği bir ~ ' 
de diyor iti: ~ 

c Dünyanın dikkati timdi fll'~ı1t;;! 
rilmiotir. Bu sebeple İtalyanın ~ 
muhafaza için yapbğı muazzam ~ 
lcr ve çok büyük fedakarlıklar 
dikkati celbetmemekteclir.> • _ .. 1I ,>. 

Milano gazeteleri yakında ~..Al' 
rikada muhaaematın tekrar bütiP ;r"' 
tiyle başlıyacağı kanaş.tindedirler• 

------

RUSYA - BUI.CARISTAN 

Rusyaya karşı açılan savaşı Bulgaris
tan da benimsemiş gibi görünmektedir. 
Bunun sebebi, Bulgarlstanda Rusyaya 
mütemnyil halkın vaziyeti, Bulgarista
na parn!iülçüler indirilmesi, Rus radyo
sunun Bulgaristan aleyhine olan neşri
yatıdır. 

Cenupta, Harkof ve Don istikametin
de Almanlar şiddetli tazyik yapmakta
dırlar. Almanlara göre Rostof üzerinde 
de tazyik devam etmektedir. 

Leningrad - Moskova - Rostof de
mir yolu hava taarru:r.ları yüzünden çnlı
§amı:ız bir hale get)rilmi!ltir. 

Bu suretle makamn Italya sarayının 
baş yemekleri arasına girmiş, Napolide 
ve bütün İtalyada tanmmüm etmiş, ni
hayet Avrupaya ve dünyaya yayılmış
tır .. 

incikle neler varımş? •fi 

larına ve liman tesislerine ~ka taar
ruzlar tevcih edilmiştir. Bir Savaş tay
yaremiz Yarmutun doğusunda 800 ton
luk bir ticaret gemisini balımu§tır. 

Kara dağda 

ltal yan paraıı 
geçecek 

Japonlann Am_.. 
ve Rusya De 
münasebetleri- A 
Tokyo, 13 (AA) - Japon ·:;;: 

Prens Konoyenin Ruzvelte gOy• '!:J 
bir mesaj gönderdiği haberi ~tı' 

Bul~nr baş\'ekilı, nazırları ve mebus
ları Rusvaya knrşı vaziyet almışlardır .. 
Son ~linlerde nazırlar ve mebuslar 
memleketi rlola.,nrak Bulgaristanın du
rumunu belirtmcğe çalışıyorlar. İrat et
tikleri nutukla~da Rus aleyhtnr1ığı açık 
surette bclirınc>kte<lir. 

BULGAR RADYOSUNDA 
nia <tARİPLİK 

Her iki tarafın da hava kuvvetleri bu 
harekata geniş ölçüde iştirak etmekte 
ve kara kuvvetleriyle io bir1iiii yapmak
tadırlar. 

Sovyet tebliğinde dikkati çeken nok
ta, Alman tayyarelerinin Moskovaya 
gündüz dnhi taarruza haslamış olmala
rının kaydedilmiş bulunmasıdır. Bunun 
eld"' edilmiş b)r üstünlükten ileriye gel
dii•irıi kabul edebiliriz. 

RUS HA VA HOCUMLARl 
i ngiliz knynak]arına ~öre Sovyet ha

vı:ı kuv,•etleri fonlivetinden çok iyi ne-
Bul~arı"tr n rodyosuna son bir hafta ticeler nlınmıııtır. Sovyet tnyyare leri, 

içinde bir ele yabancı bir radyo sesi mu· Almanların hava meydanlarına, hnre
sallfıt olmuc;tur. Bu ses. Bulr,ar :radyo- kt"t ve tecemii nokt.:ılarınn karşı foali
sund:ı Bulgnr spikeri tarafından söyle- V<"tlerini trksif etmeüe başlamı.,lardır. 
nen sözkre cewıp vcrmekicdir. Yani, Bu harel ~ıtın dt>vamı icin hnvn üstünlii
Bulı:rır rndyosunun neşriyatı bu vahan- i!ü temini ic:ıp eder ve böyle bir üstün
cı ses }\acebiyle spike>rle> bir muhavere l H~~ün .. h.~ıgün Sovyetlerce temini çok 
seklini Rlınnktadır. guç gorunmektedır. 

Amerikalı bir meraklının günde se
kiler saat çalıımak suretiyle üç senede 
tesbit ettiğine göre incilde 31175 ayet, 
713692 kelime, 3 milyon 556480 bar( 
vannıı ve yine incilde Yahya ismi 46 
bin 227 defa geçiyonnıq. 

İNSANLARIN SESİ 
BOZULUYORMUŞ 
Bir Amerikan mecmuasının mütehas

s.ıslardnn nldığl malCimata göre, şehirler
de yaşayan insanların sesleri gittikçe 
kalınlaşıyonnuş ve bu hal. şehirlerin 
zehirli havasından ileriye geliyormuş. 
Netekim bu ses deği~ikliğinden prima
donnahrr ve tenorlar gittikçe azalıyor
muş. Mnamafih köylerde her çe~it sesli 
kadın ve erkeklere tesadüf edilmekte 
imiş ki bu da insan sesini şehirlerin ze
hirli havası bozduğunn bir delil telakki 
edilmektedir. 

Ordu ve donanmanın uzun menzilli 
topları Duvr telsiz merkezini tesirli ol
dui,'U müşahede edilen bir bombardıma
na tabi tutmuşlardır. 

Man§ denizi üzerinde Alman avcı 
tayyareleri 6 ve devriye gemileri diğer 
iki düşman tayyaresi düşürm~1erdir. 

lNGtLlZ TEBL1Ct 

Londra, 13 (AA) - Hava ve Dahili 
Emniyet Nezaretlerinin bu sabahki teb-
liği: Dün gece düşmanın Büyük Britan
ya üzerindeki hava faaliyeti küçük öl-
çüde olmuştur. Bir düşmnn tayyaresi 
tahrip f'ıiilmiştir. 

* 1NGUJZLER1N NüllliMBERGE 
HOCUMU 10 SAAT SORDU 

sorulan suale bu h~. be!~~ 
lunamıyacağını söylemiştir. ::su-:-,-~ 
king hü.kümetine harp malzeın~ 

Roma 13 (A.A) - Karadağda dinar mesi Japonyaya karşı dostane ~ 
yerine fuet resmi para ilan edilmiştir .. bir hareket teşkil ettiğini, yüzell 

9 
:ıı:::., 

Elinde Yugoslav parası olanlar İtalyan ler h~daki Japo?~.P~o~a7 
. . . yetlerın cevap verdıgını ve g 

milli banka gışelcrınde bu parayı liret- rin devam ettiğini söylemiştir. 
le değiştireceklerdir. 

Nürembeige 300 tayyare ile icrn ettikleri 
hücum, bir rekor teşkil edecek kuvvet-
le yapılmış ve 10 saat kadar sünniiştür. 
Bir şehir üzerine tahminen 300 ton bom-
ba atılması, o muhitin pek ziyade zarar 
ve hasar görmesine kafi gelebilir. Bu 
hususta kat'i tahminler ancak lazım olan 
malQmatın gPlmesinden sonra yapılabi-

--- -
isviçrede bir köye 
bombalar atıldı- _;I 

Bern, 13 (AA) - lsviçre 
kumımdanhğının tebliği: Aı 

Milliyetleri belli olmıyan t ,. ~ ·' 
1 O ilk teşrinde T urgan karşısıod Sit ' 
köyüne bombalar atmıolardır. 
harnp olmuş ve 3 kişi ölmüştÜt· 

Radyo gazetesine göre 1ngilizlerin lecektir. Tahkikat yapılmaktadır. 


