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- aaşmw!::.ı~~~AKot.ı.t' ~ ; Faydalı yaifrmurlar yaifrdı 1 
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''Briansk.., 
ta imha de
vam ediyor 

Cephede ha1 ekat der
pif edilen gidişi 

takip eyli l o r 

Alınan esirler 350 ilini 
astı.Demiryollarına fld· o-· -·-·---· .:'.!~!.'1~.ı..:: . ~~!':'-1':"::._, __ -· _ -·-·-·--- ddll ldlcumlar yapddı.. 

~ d k • ~·-·-·- -·--·--_,_ .. ., ı Bcrlin, 14 (A.A) - Alınan baş'ku-0 gu a i 1 • ı · 1 •• • mandanlığının resmi tebliği: 

ı ~ 1 ,, ,._ .~:~-~~.~~~·- ·~~~~-; lenD~f~f:t';:~~de e::e:t!!ıi~~~~~~t 
k e f 1 kesiminde çevrilmiş olan düşman kuv-

h ışa ar Al l vetleri müteaddit kısımlara aynlmıştır. m Q n Q r Bu kısımlar~ imhası mü§klil bir or-
• manlık aruısındc devam etmektedir. 

b Briansk ve Vfoıma muharebelerinde 
oi r k · h d f / • aıın.an esirlerin mikdan dün 35() bini 

ÇO yen1 e e err ne aşmıştır. &irlerin sayısı durmadan art-
·)bt• 11 maktadır. 

ıma er~ Savaş tayyarelerimiz 13. 14 llkteşrin 
g 1 varamadı gecesi Leningraddaki askerl tesisatı çok apı arı açınıştır tesirli surette bombalamışlardır. 

- SONU 3 ÜNCÜ SAHiF'EDE -

'-a ŞEVKET Biı.GıN 1~imoç.,.nko ordusu 
~ - İngiliz cuetelerinde Doğudaki ı M k 
~§Öyle muhUeme edilmektedir: (uru yor, os ovayı 

S nya, Sovyeiler Birlitini mukave- ••d f . _ı k ._ ~v:- edeaôyecek bir hale soka- mu a aa e·ı~ce 
-......._ - 'barhini 'kazansa bile, bu 
~ airunda o kadar miithiş 7.ayiat M sk ---od • -•- d 
~ettir ki, Ahnan harp makinesi- o ova a a.cauugra 
~ litiştiği bu mnan.am savaştan bü- gibi düpnlyecek•Ruslar 
ııııı.;._ ~Ude :ı.ec1elemnetlen çıka.c~m Lenlnpadda bir yere 
~ ............ &t seçme, en ıyı ta-
~ .... kıtalar, birbiri ardınca yap- asker cıkardılar .. 
~-:!"**' ka]ıılıklan :meyaan m~· Londra, 14 (A.A) - 13altık donan
~ Ye faMJisn hllcumluda en· masının Leningrad yakınıııda bir yerde 
!llliİ . Alman havacıhfl, bütün harp muvaffakıyetli bir ihraç hareketi yaptı
~~ el6çar olduiu zayiatın bir ğı Moskovadan bildiriliyor . 
'~ Rusyada kaybetmiştir.. Al- iNGiLiz GAZETELERiNİN 
~ ta"8ş makinelerinin zayiatı ayni NEŞRİYATI 
~ hüyik olmuştur. Bütün bun- Londra, 14 (AA) - Askeri vaziyet 
~ lbubbil, Alman zimamdarlarmı hakkında Niyuz Kronik) gozetesi şun· 
~--~ harabeye çevrilmiş toprak· - SONU 2 İNCt SAHiFEDE -

:-:nnde, evvelden tahmin edilmesi - ·-•• --·-·-·- -·-·- ·-·-·-· ıııı...... ~ bir zorluklar ummanı bekle
~~. Onlular mat ederken endus- Moskovada ltoilın ve 
......._ ~ t.hrip ettikleri cihetle. 
~ mesinin ıeniş ham madde çoculı bıralulmı yor 

····-·· 

·~ -·-·-·-·-·-·-·- -· ·-· -· 1 j Sovyetltıre göre 
...-...---·-·-·-· ·-·-·-·-·-·-· 
Viazmada 

hareket 
harbı oluyor 
Açılan gedikten Al
man zırhlı tümenleri 

geçirilmedi 

Mareıal Budyeni cephede Alman ICIGl'l'llZU JNllHll• 
---·- ·- · .. - ·- ·- ·--·- ·- "- .. - ·- ·-·- - ·- ·- ·- ·--·--- ladı. lfıl taraf ta ~· 

Gaz ve Benzin ihtiyacı 

Dün mülhakata kamyon 
ve otobüs hareket etmedi 
lzmirlilerin hemen hemen yansı 

i[&Z sıkınbsı çekiyor 

larını ateş llattına.,,,.... 
Moıkova, 14 (A.A) - Scr9yet ha

berler büro.unun bu Nbahki tebJiii: 
1 3 birinci tepin aeceai bütün cephe 

boyunca, bllha.a batı ietiluunetindc. 
lutalanmız dütmanla çok tiddetle çar
pıpıuılardır. 

Moskova, 14 (A.A) - Bu sabahki 
Sovyet tebliğine ek: 

Şimal cephesinde Sovyet topçusu ta
rafından pil.sltürtülen düpnan bir çok 
taarruz.dan sonra harp meydanında pek 
çok ölü ve yarab bırak11Ufbr. Günlerce 
silren muharebelerden sonra Sovyet Ju
talan 18 tanka karfı koyma topu. diler 
bazı toplar, 3 torpil atJCı aleti. 22 mil
ralyöz yuvası t.ahrip etmiş, 1500 dil§'" 
man ordu subayını öldürmUs, 3500 zUnU 
de yaralamıştır. 

Leningrad cephesinde Sovyet tank 
birlikleri 14 tanka karşı koyma topu ve 

~ICll'ın geeelel'I qdl llalap çalqmalCll'I için... bir çok başka top tahrip etmiştir. Sov-
-· -···-· ·-·-·-·-·-·-·-·-.. hmirde çalışan 48 taksi dün sabahtan yet tayyareleri yerde 9 tayyare, bir çok 

Moskova işt{al 

edilse bile ••• 

Ru•ların malıa11emet 
azmi hırılmıyocolı 

Meşhur .Amer11u1n ıaze
tedsi Rasyada gördtll{· 

lel'lnl anlatıyor .. 
Londra, 14 (A.A) - İngiliz ve A:ml!

ri.kan heyetleri ile ayni zamanda Mos
kovada bulunmuş olan meşhur Ameri
kan gazetecisi Barklet tarafından izhar 
edilen derin kanaate göre hiç bir !#f!Y, 

·SONU Z lNcl SAıilPEDE. 

itibaren cGaraj santral> ~ünde sırala- 'tank, asker yüklü 120 kamyon ve 10 
---'L ı... ___ ._ ı..._,,_,_ 1_1 --1.!- t::J:.ö 1 sanııç topu tahrip etmişlerdir. 
ıa.raA ~' .oe.ıu .. ~enuc •• ;• r er Cenup cephesinde hava kuvvetlerimiz 
gUnıdeli.k ~ tevziatına . ~ et- piyade topluluklarına, Wlk kollariDa, 
mekte ve koordinasyon he7etinhı kara- tojıçu bataryalanna ve mayn atıcı llet
rma tevfikan üçer gilnlük hem.inin bir- le.re şiddetle hUcum etmiştir. 
den veıilmesini ~]er. Buna .Bir Sovyet tayyare müfrezesi bir dil§
ııe~ olarak, Garaj santtala gidip .ıel- man hava meydanında 12 Messeısıuit 
mek içiQ iki kilo llenzln: arima !M'Cbur tahrip etm.iş ba§Ka bir kesimde bir U.. 

- smro z INct sAJdıı'BDE - - SONU ' t)Nct) Mıdn.:DE -

- -·-·-·-·-·-·- .. -·-·-!1-·-··· 
Vergi, para, kredi ve I iat İf le1i 

Vergi · tahsilitı ve ban• 
kalara mevduat artıyor 

~ Ahaanlann temin ede· Cenubi UkraJ/f&4daki Alman kuvvetleri 

~._,~~=~ili= M k • t•k kumandam Mare§Gl F°" Rundıtedt Bir Alman ticaret aınaı ..........., ....... çola CD'tlnalda- • 81da 
~lteri ıtis koyduklan Kafkas pet- 05 0V8 JS ) a• C h J • f ....... flapfyle fO,,,... ef'NG flatleıelnde IHIZl;:pe'6.-
aı.;,;.~lan ~in, ayni şeyi söylemek ep e e Va~ıye grubu maJ satın Ticaret vekaleti aylık konjoktör mec- ··-·-·-·- - • ·- ••• • •••• 
~.Almanlar Kafbsyaya ıirer· meti d har muaaınJD tetkiklerine nazaran, 1940 R R ,,,. bl ~· •Gromyi, Knsnodu, Baka• pet- ft e P mali senesi zarfında vergi tebailah btr U• eamf 1. e İfİ hiı..t_adıye1ıane1eriyle birlikte petrol ku- Moskova,.1a 70 almağa geliyor sene evvelklne nazaran 30 milyon lira 
.... ~ tahri edihn" b" halde bula •tt•k • d Y fuluiyle 287 milyon lirayı bulmuttur. 
$ şüp.ıe:bdir. M'ıtei:'aSSJslann ka: i(I ) t;e ŞI • ı•la" 2'00 kı•ıomet• lstanbul, 14 (Yeni Asır)_ Ze:v· Yeni aenenin ilk ayında, yani haziran 
~ göre, bu takdirde, yeni petrol d J • tin yağı, tütün, yajlı tohumlar ve ayı zarfında tabailitın geçen senenin 
~bin delinmesi ve ta."lfiyehanele- et enıyor hububat satın almak Uz~re bir Al- 40 milyon liraama mukabil 70 milyon 
lllıı...:"'llrUlması i~i en az otuz ayhk bir re vakla•tık ' man icaret grubunun önilinU2deki lirayı bularak bir ayda 30 milyon lira 
~ ihtiyaç .ıösterecektir. y hafta içinde meınleket.iinize gelece- kadar tezayüd göıtermeai, artış tempo-

Mukabil hare
ketler Alman· 

durduruyor ~llsa tn~lisler demek istiyorlar ki, Azak havallslnde 2 Rus ti bildirilmektedir. aunun önümüzdeki yıl zarfında büabü- J 
~ Abnan zaferi henüz kat'ilesme· dı• ~·orlar aoaı:ıuaıuaaaaaaaaaaaaaaaaaınaaaı tün hızlanabileceğini ümit ettirmekte· arı 
~· Fakat kat'ileşmiş olsa bile Naz· OrdUSU imha eclildL Vl• J dir. Haziran ayı zarfındaki tahsilat fa.z-
~ horada elde eMcekleri neütt. azınada Alınanlar mÖ• lalığı'!ın he~en hemen yar~: 14 ~l· Almanlar bM-Mı• tel 1 t 
~.yı hi< bir suretle nihai zafere f tE2Efü:Z1 ;: !EEiZiIEi51 yon lir•••· tıcari ve •ınas muesseacıerın .. ..,_ e a 
~ş olmıyat'alrtır. Almanya, İn- dalaa hatlarım ~ardılar Alınanların BorocUneyi • . . t~iye ettikleri kazanç vergilerinden el- verdikleri, muazzam 
~ harbinde, 1940 yazına nisbetle, Londra, 14 (A.A) - B~ı~k~ .A:I- g~tlklerl söwlenivor.. SON DAKiKA de edilmi§ ve hizmet erbabı kazanç ver- miildnunat luavbettllde· 
~ k\avvetli vazh·ette bulunamıyacak- manlar tarafından zaptedildıgı bıldınl- R -siy Lenin" tta"' ...ld gileriyle beraber umum kazanç v~rgiai ti 

. lira Alman k~vvetleri, şimdi her mektedir. Bu zaptın önilne geçilemiye- a ar pa p • • • • • • • • • • • • • faslında ceman 20 milyon liralık hır rl halde Uerlemete 
~ziyade uçsm bocaksu. sahala- ceği zaten tahmin edilmekte idi. Valda detll httcumlar yapıyor.. tahsilat fazlası temin edilmi§tir. çalıpyorlar .. 
1ıı....~•Yıbnaş bulunmaktadırlar. Rusyada tepelerinden Moskovanm cenubuna ka- Stok.holm, 14 (A.A) - Sovyet cephe- v· e B • PARA VE KREDl Moöova, 14 (A.A) - Dün gece yarısı 
~I tesisinin ne muazzam bir iş ol· dar bütün cephe boyunca muharebeler sinin merkez kesimi hakkında Berlin- J&Zm8 V n• Bankalardaki umumi mevduat •im- neşredilen Sovyet tebliği: 13 tlktepin-
A~" göz önüDde tutmak lizımdır. şiddetini arttırmaktadır. Almanlar dur- den gelen haberlere göre· bu kesimde tos ayı nihayetinde JO milyon lirayı de lutalarmuz bütün cephe boyunca 
~lllar belki yüklerini hafifletmek madan takviye kuvvetleri gönderiyor- ehemmiyetli mahiyette az değişiklik ftDSkta 500 bin bulmut ve bu meblaiın l IO milyon il- düşmanla muharebe etmişlerdir. Muha-
~ her tarafta oldutu gibi, Rusyada lar. Diğer taraftan ~üşma':"~ _şiddetle vardır. Muhabirlerden bazılan Alm~ ,_,_; !'>~.! !?f~ S~~l'!°_E .,:,_,. . SONU ı iNct SAHİFEDE • 
... ~hdileriyle iş birliği yapacak insan · mukavemet eden ve ılerleyış:nı yavaş- kuvvetlerinin Moskovaya 70 ili 200 ki- Rus esı·r edı•tdı· 
h._ "'1acak ve bunlann yardımlariylc latan mareşal Timoçenkoya da Ruslar ~tre arasında yaklaştığını göstermek-
~ nüfmu alhnda ayn ayn bükü- takviyeler göndermektedirler .. Alman- tedir. Fakat muhabirler, bu mesafeleri Be 1. 1 ) A1m ı...~1-.·-·-
~r kurmağa (alışacaklardır .. Yani lar Moskovaya 100 - 110 kilometre me- tayin ederlerken sarih olmayan ve pek r ~· 4 (A.A - . ~ ~uu.uuı
~acla yeni bir nizam tesisi fe,•kala · f!afede bir noktaya vardıklarını bildiri~ nadir olarak alabildikleri askeri malt1- ~~ bus~~ tebliği. : V~~da 
...... ~ullü .ıayretler sarfını icap etti- yorlar. Moskpvadan bildirildiğine göre, mattan ziyade Alman propaganda nazı· ~~ış olan ~uşman ~u~~ ~· 
~· Ahnanlann bütün teşkihitçıhk hükümct merkez.indeki kadın ve çocuk- rı Dr. Gobels bürolarının neşriyatından di katı sun:tte ~ edilmişlerdir: Bn: 
-~erine rağmen bu iş, senelerce lar boşaltılıriaktadır. istifade ediyorlar. · · ansk ce~de· d~anm çıevrllmesı • 

"-....: I0::0'!\'11 2 iNCt SA1rtn:DE . • SONU 21Nct SAHİFEDE· - SONU 3 tlNcü SAHİFEDE - durmadan devam edıyor. 
- _. _ ------~-··· Viazma ve Brlansk •meydan muhare-

belerinde aldığmuz esir m.ikdan 500 bi
ni aşmıştır. Esirler durmadan artıyor:. 
Rusya cephesinde harekAta başladığımız 
günden ·beri düşmandan alman e:.irlerin 
rnikdarı Uç milyonu geçmiştir. 

~ 

ispanya ve Portekiz 
Alman taarruzuna 
mı uğrıyacak? 

Londra, 14 (A.A) - Deyli Meylin 
• yazdığına göre B. Kordel Hul gizli bir 

toplanbda Almanyanm }spanya ve Por
tekize taarruza hazırlandığını söyle
miştir .. 

Sooı1eıln çekildikleri mm.takalarla her taNıJı Alm4nlonı bö.ltle hana be halmde bma1cmcaktodwlar 
\ 

••-a--• ... •-•-• 
( -·-·-· 1 

r l Moeorlu. Jcu1117etler harelut halinde 



YENi A.llR 
:m c:m:m sx: 

Moskova iıgal Moakovado kadın vs 
edilse bile... çocult b:rakılmı )'OT 

• UŞTAILVI t INd SAHİFEDE - - BASTABAl<'I l tNCI SAldn:UJo.: - ŞEDiR HABERLERi 
batt1 Moskovanın elden gitmesi bile AZ.AK DENİZİNDE 
Ruslann mukavemet azmini ve Sovyet- Almanlar Moskovaya kar~ yaptıkları 
- biı-liği milletlerinin Staline bağlılı· hamle ile beraber Az.ak denizi yakınla- Fon Paoen Ber-
lmı sarsmıyacaktır. rında da çok miihim bir hareket yapa-

MOSKOV A BOMBARDIMANLARI yorlar. Alınan raporlara göre Almanlu • • • • 

ihtiyaca kömiir göre oar 

Doğudaki 
inkişaflar 
Bir çok yt9nİ 
1 htiın a il ert: M.vaya karşı yapılan bava akın- burada iki Sovyet ordusunu imha ede· nama n r uzeSJDJ ·y • ki• t b 1 

lan hakkında Barklet şu malumatı ver· rek Tamaroka \"anmşlardır. Ruc;ların ~ - enı na ıya aş ayın-
m.iştir: burada da durumıan vahimdir. • t tt• Kapılan açmıştır 

- HUkümet merkezini mUdafaa eden LENİNGRAOOA Ziyaı e e 1 k . f 1 . d .. k 
tayyareye karşı koyma top}atJntn gfuill- Leningrad müdafileri Dlt!'vUf kıy~t- ca o·· mu· r ı·at erı uşece • 
tUsil o bdar sürekli ve korkutucudur te olmakla beraber yaptıklan harekata - HAŞTARAFI 1 INct SAidFIDI • 
ki bombalar patladığı zaman bunlann devam ederek mareşal Fon I..öbenin Dön alışanı felll'lmlze ... ı sarflm irap ettiren ..._ 
sesleri ayırt edilemiyor. Havadan dQşen kuvvetler!nin bir kısmını Moskova cer>· aodel etti, ba Saball - deniir. 
obüs p~lan, bombartir~ dı~df hesindeki harbe ~ ettirmesine rul- fstanlıala gidiyor Mü!halıatıa yfllıdan lıö ndir çolı oldağa gllJI iz.. ~oı:;m ~ lnımzler. 
!!=• k:ı::=. ~gı erkelt b~i~ ni oluyorlar. . P d- mfııde ffk'cap eflnde 3 m 11yon lıUo lıöınlll' ınellCld :..., dahi Allllan,-1111111 t..,iitere 
tü·n Rus vatan..3ft~larının topraklarının VİA.ZMADA VAZİYET VAHİM . Alman elçW Fon a~ yanın a ~':- -.ı- clüa bikim Wr --'-ette 

..__. fik kızlan bul d bald dun Odun kömürü fiatleri şimdilik bir te-- leri verilmiştir. Köylünün hazırlayıp Is- ....-- •-..q 
müdafa• hususlDldaki azmi dikkate de- Londra, 14 (A.A) - Moskova radyo- ...::h veB ~ d ~ ha e bel . \'akkuf geçiriyor. F"aat mürabbe komis- tediği yerlerde satabileceği kömürler ~acalı filaint1ecllrle. Yine 
ier HUki.tmet meıkezlnde de sakinlik su gece yansından sonra a$11ğıdaki ma- s · ergamaya 

11 
er ·· · d ;; yon unun koymuş oldu~ perakende sa- içln verilen mUsaade 9.500.000 kilo kö- lere ıöre, Basya barWnden YIDl'llll.-ıll _u.:_etlerı"nden biri de -"'zel sanatlar tcımatı ·-;~- : zıyaret etm~ Bergama muzesın e. f k ül mUrii ve yedı· bu,.uk mil- "Ln- odunu olarak -'-cak olan .,_ .. A1-11UUiı ,.;u ..,..,.. .. ~... k la lğık yurdunda ve Akropol- tış iatı, ömürc·· eri memnun ettiği için " 

1
-- NMı ,.,... .. -- ... -

ha atının devamadır. Viazma etrafında durum çok vahim- e pyon ~ 1 dil k aldi ı"htı'va eylemek~-.ıı·-. .._.__ - tn.e ve Lı.. y·oruılalll191111 Y dir Al b Uhtelif kta da uzun muddet mqgul olmuştur. Ber- satış ar şim · i norm ·r. ı.ewr 
8 
.. ~ -~ılan fJe .::;! ....... 

IK)SKOVADA TABI! BAYAT !arda. Soman t ·~ no - gama müzeai müdürü B. Osman Bayat- Dün onnan mütfürlUğüıı<Lm bize ve- Bunun haricinde olarak köylUniln zjti nım1)'a umu Dlr ..... "9 ... !'I 
Baı1clet. Moskovada yahucft tiyatro· ~---:~ tutund= m:. lı ken?~ izahat ve~~· rilen malumata göre yeni kömürler pi- ihtiyaçlan için tam 60 milyon kiloluk iluırinde ~ bamJede.meıebllriJrell-ııı 

sunda yeni bir piyesin Uk temsilinde ";;;:d; köpril '--I-- tesis ..._:_1erdi Sefir dun akpm tehrimize .avdet et- yasaya gelmiye başlayınca lzmirde kö- müsaade verilmiştir ki bu munzam bir ~~~~·llwr deaid tahiJlerim9 
hazır bulunmustur. D!kkate değer di· R

7
- ··-'-- _, "-~e 1a'._1 __ :":~ı-...ıı::~ miftir •. bu sabah Bandırma yolıyle .l•tan- mür fiatleri dilsecektir. Yalnız bunu te- rakamdır ve köylilnUn ihtiyacını temin -..--

..__.L! g..J-u&.&.: uaıar "ç.ua ..... ,,.,. '8MIO ~ bula sıdecektiı rnlıı eylemek iç'in balen yakılmakta olan ettikten bqka gelecek 9elle için de ib- 1laer ~ AhillerWea Sllft719 
ler Mr nokta da. wouin yw~"1' en Almanlar ileri barebt1erini inkişaf et- · iyatını temine matufur. ._ --' t.lr eıepile rietd ... Jeealdwr. ord tehdidi albnda bu- kömiirlerin lzmire nakledilmesi lazım- ..._~ ........ muauam unun tirmeğe ulraşayorlar. Muharebeler gece Deniz yolu ile de hmire epiee kamf1r ~ W.hree kiJı•rCre 
lundu;tu ea lnc1a bd~. ~va pzetc· gilndOz devam etmekte ve ~u top Bı·r ı•htı"L....cr dahrw dır. Vesaiti nakliye noksanı yüzlinden "'etirilmelı:tedir. Halen lzmir p'---· ..... oa.. 1"a epheyl Ut" la _ _. 1 i · ••--L ve Lenıncn-ad operala RU ... İzmire kafi derecede kömür ""'lememek- .. .,. __ 
er nm ~ova "': . .. · -.esleri devmnh surette işitilme1ttedlr.. ~~ da, 1ı:ömilrcUler elinde ll,. mı1- kilo 6' llliıiirler! 

L-- .ıı __ ...._,__._:_ U·-"'-tinden bilvuk tcdir. Hat boyundan fzmlre kömUr nak- s "-
n ·~ ~ Y-- • . • nıı--- m.an ve malzeme itibarile ~ kömür bu1unmuı icap etmektedir. GOn- Almanı.re ıtire ·•- 7 .. 'H: L--1·k1ar ltı d bahsetmelend·r Hal ~uau li için vagon temin etmek, denizden ge- _,,. ._ .. 11"11~ ~ a n a · · · bu,.uk zayiat Htmel1edir lii.k atışlar bunun haricinde kalır. Eler bralanla Alnuın,-_. luıry • 
lan bu meselelere gösterdiği alaka İn· . Uç Jı•ra)ık b~r lecek kömürleri ~ıyan motörlere pet- b .. lıca kömllr tnccan bu kömU.rleri •k- mônemet ~ Wr bnet ...... ., 
....._ L-11...-- ftL....Lrd K hri n-ı RUS MUKABİL BAREKETLEBi .. rol ve makine va:ı.. vennek liztmdır. -s 
..... D9UUlllll UK:llO ft em Ç UD • J ö• }ıunnJana Ve saJdenymqiana İzmirin ........ 
vaıltı'ad brik :vans1arma gösterdili Kıtalanmız Faşist kuvvetlerinin .fid- A Fillıaklb ıu anda Bergama mmtaU.. ihtiyacı temin edilmiş demektir. Bunda '4ifle hir sual habra ıeleb 
alakadan daha baraNtJidir. detli bir hücumunu tardede-!"ek yeni )astiui 00 lira- sanda, hmire getirilmeye hazır yanın Temmm ayında tzmire 666.009 kilo. _ Aaıt.a A1ftuıahn-, Rtnya Mfett 

aAU'l't mevzilere çekilmişlerdir. Evvela çekil- . ._. mityon kllo kömilr vardır. Bunlar.ıın Ağustosta 827.000 kilo, Eylülde 473.000 ter bitma. dhangirane bir mahiyet 
BtJS KADINLA&ININ C tinden miş olan b!r birliğimiz mukabil hUcuma f mahallinde toptan fiatı Oç buçuk lrunı~ kilo ve tıkteşrinin ilk on g(lnilnde tak- şıyan düa muazW? .-ftiitılre mi Gaıtıecl Rus bchnının eesare g~erek •K• remziyle ifade edilen yer- Vft S&tmı~. tur. Kamyonlar bir kamyon dolusu kö- ri~~ yamn milyon kilo ~ömilr ~rU- şecekler~r? Y..... ti(IA ,.Jet ~ bahsetmekte. ~ mtlda- den diişmani tardetmiş ve mevziini tak- y rnfiril tzmlre getirmek üıere en az 60 m .. •Jtir ..• Bu r:.akamlu. denazdeo getirilen Asyada ntza" m kunnak vazifesini 

' ıda __.. bOvClk hisseleri olduitwru viy t-ı"tir B" •--L t --L1-i11ü 96 lira istemektedirler. Bu suretle kömü-
1 • .._ ~ e ey.-u.tloll • ır UıWA e™ 1ı:omur ere aıttır. oonlara bıral.4..lr.w- .n.. Al•1nı. 81plemelctıedir. Bir ~ bdınlar c:amur- Alman t..ıı, 22 zıılıh olıomobll, .., na- 8 .. __. .... lı rUn maliyeti bir hayli yllk.selmekle be- & ı k" Ur r . b da .,.ı,,_ı gU .. ..,._ ... -·-· 

lu ve ~esi güç yollardan illıc batı. kil vasıtası ve 1500 düşman askeri im- • n~-.1' • ~ nber, yine kamyon tedariki mUmklln 1 om ge ışı un n ,........ n liyetlerini Yalrm Orta ş.b .. 
.......__~--lan ..vlc idare et --...A..... •..a olamamaktadır. 1e>nra hqlayaeütır. ÇG.aktl •erilm mü- deceklerdk" ta~ aaau7vıı V9 • ha etmiştir. nlunHUffll o ... a saadelerle tortuklar ancak ştmdl hazır- J>o1'..ıcla b';. m· bi.:ıı--·- y--·--~ 
ktedir ..._ lmonetlode faaliıette Orman müdürliiğü bize apjıdaki ra- k d s• .. u.oM11 --"95· 

me Bmktet IDc batta bir askel't hastaneyi a.3:::! bir -~birı:aa -:.ldetll mu- A•fartalar aıııldetılnde cramofonca kamlan vermiştir: lanmıştır ve kömürler yakılma ta ır. qJe1er o kadar karışık ve budu.bul~ 
...._ Bu ..__ ıln btr b -~ "&• .,. B. Necip Sadakan magw azaaında bir ihti- .. Yukandaki be.aba ake. ı,.. be bir ki bu..ı;nden bunt. lt .. lnwh aril dfaret etnb,...,... hllS(8Mll. • harebeden sonra •E• remziyle ifade edi- İzmir ve Manisa vilayetlerinde kömür komilr buhranı ile brşdafıhnrımuı icap rd ""ek evsimsiıı sa laltilir 

thn ... lwı1dmt tarafından her in ~I· len noktayı ele geçlrmlştJr. kir vak" .. olmUftUI'. yakmak için hazırlanan 70 evrakı ket- eder. Yeter ki alakadarlar tedbirll ol- :_ b~tm1• m d • YI · 
b'9 maruz bulunarak ldare edi1dıltfti Fiat mürak.abe bürom. Necip Sadık liyenin emirlf'_ıi huulaurak müsaade- sunlar... ~ ı ınen şey şu ur. 
bizzat g&nn~. TAYMis ASKBRl llUllAJUdRi. Dıamlapınann ... ı.n-da yükselt liat- :aı:aaaaaaaanncnıuaa••nn:ıoc:ıc:a:ıcaı:ıraaı:::ıa11"111nuın:u111aa•, _.1Rusy:;~ mu~~-c:__.~ NIN °MCTALAALARI le bisiklet lutikleri satıldığını haber al- 1 r . L. d • -::ı tere ile _. au~ ... 

80VYE'l NAKIJYATI . . . . Londra, 14 (A.A) -Tqmlsin askerl Dllf ve yapılan şikiyetler üzerine bu iıe y er1tı, para, Rre l Gaz ve Penzin noktaS1 ise. Rusyamn inhidanu da. 
Muharrir Sovyet cephesme zıyuetinı yazıcısı Rusyadaki vaziyet hakkında el it~., miifteri mfatiyle mezk6r • • • nisbette büviik yeni tetılikelerin 
~ an1atı,ur: Sovyet barı> malzeme- sunlan yazıyor: mağazaya müracaat edenlerden birine ve l ıat ıslerı ihti "0Cl IH~ .W.Rir 
si mUkemmel otomobltlerle ~UTiu Muazzam mikdarda .Rus kuvvetleri- numaruı te.9bit edilen bir ( 1 O) liralık n f et" t , . y - Bf• "'" 
_.__._ nak1edlhnekte ve oCıomobiller ni D...1--..L. Vi etrafında ...,._ Yeribniıtir. Necip Sadık oilu Kemal - DA$TAKA ı N SAH FEDf,. - DASTARAFI ı iNct SAHİFEDE. S~VKEr ~'U' ~· .:11- -'-"- tı ı>nlUl3K ft l8ZID8 "-· :\..__ f d -L:I • . ld kt --:.- edi '-"-'uJc b 1N 7Q11an mtlkemıMlfıtt aayantnaAYı- ·1m1ş bulunduklanna 98 ~beri yar- Oamlapuıar, kıymeti üç lizadaa i.uaret raıını ta11anu mev uab t~ etmıştır. o u armı, y.,.., .... _.,..., y A11U1 en-
Chr. :ak ldn büyük gayretler sarfettikleri- olan bir blılldet dıı lutiği için bu müt- Memleltett.e ta•rruf hare!<eti lcampan- zin tevziatından bu mikdarın israfına C'OMHuRtvET 'BAYRAM1 

h ttl bazı kıtalan bun vaffak teriden on lira istemiş ve pazarlık yapı- yası bqhyalıdanberi en vükıek mevdu- pek mahdut olan kazançlannm hiç MÖNASEBE'l'IYLE VECizELBB 

R R i t bl • JI.. • nM khmu. ~ı>be ~ ~1ar bu larak uyuşu1duğu için 1 O liraya bir U... et rakamlarına eri~ilen 19 39 senesi mar- tahammülü olmadıjbnı söylemektedirler. al __.._ 
a• esm e ·~· o ~içinde kal Jru ~erden~ tik Atlll almmııbr. Bu aaırada maiazaya tında bile umumi mevduatın ancak 303 Şoförlerin bu noktaya ait olan itiraz- Bll/tdQ satın a.n.,.,. 

•&-•••- 1 hwd SABİPP.lll'! • t;e~.ı.:ın- . _....._..ı~ L '~-~-. - ___ giren memurlar numarası tesbit edilen milyon lira Ye yalnız tuarnıf mevdaatı- lan haba: ~az. Salilriyettarlarm ,._. ..... .-... • ...._,._ llldlrl9"1 
- ...-.q•,..,,....• 

1
" .,,_~\&&ICrı ~ &&.IUJl:llMlK lÇlll ~- b -'--d B .. d '' 2 mil lira ol~ - ·· ·· b d .L. k 11 · ~. "'~-.J' ...._. .. la hasretmek parayı kasada ulmueuu ır. unwı uze- nın a ;, yon uagU goz onu- enzio tevziatı işin e suu ontrö @rim ı·.a.. • 

ıWe bllıı- Vlanna .,. BrtanSk isti-~de sm:ı bu =. ~ rine zabit varaka.. tu1ta1mllf ve maznun- ne getirilin«-.e elyeTm b. eeviyenin de lda~ ~kle beraber, bu baktı itin-O İİİ~ ...... ~~~!!!!~~!!!~!!!!~1 kametlerinde çetin olmuştur G6nlerce -~uy -~u..__..u bir lar adliyeye verilmiftir. tec.riz edı1diği anlqılmaktadır. Ban- zı anan dikkate almalan icap ettill .: 
lllrea pddıetll bir aıuharebecien IOlll'a Alman ~ ~~ .A.liye mahkemesinde derhal cere- kalann 'P1aamaa r.bmlan tedcilt edilin- fikrindeyiz. 
... , - 1D.- .. ' ı ~le ... - lıela ._ ____.,. ıwqa- yan edetl adwkaoede 8. Neelp s.dtk ce ~ tı&ril'- h. tm~a Le- MUlhakata f~leyeı bmyontar vl'! ZARrl'ADA 
Mlylk _,wa uiratılmq ft lntalanmn caktır. Bu safbanın Ahnan kunetlerini 25 lira ağır para sezasına mahk6m edil- men hemen içte ikisine mukabil bir otobüsler de diin aynı itirazı ~erek 
~ ~ır. ll tlkteşrin- vqrabn1' olduianu farzetme1c makul mit w cJ.•a1rw..._ da im hafta middet- miktarın Lazine bonolan miba~da hareket @t.me:mişlenfir. 
Cle 18 a hava muharebelerinde, 186 Si delildir. Ruslarm maruz kalmq olduk- le kapatılmwna karar verilmiftir. istimal edi1diii ve mütebaü.inln de Teniat 1§1 makul MT sasa '-lbın,.._ ..,.,. almalı a..a.. lral •• 
tayyare meydanlaruu1a olmak Uzere 122 lan bir çok darbelerden sonra kuvvet- iskonto Ye a~ ,Ulindeki nmlıtelif ken taksilerin ,m bir pnadık 1lllUl(1 :ıs-- ~-
Alman ~ tUrip ol...wştur. lıedni ymiden toplamrık w tıeşkilAtlan· kredileri atttaamk suretiyle kullıuuldığı ihdas ederek y{l& kur-.. gidUIMlll leep Kemerde t t 4S ncl daba Al 
DUpnaıı ceıahere seyyar. kıtalar ve dırmak hususunda tesadUf ettikleri 1f b •• b k görülmebedlr. ~den yere üç yilz kuruş arama1rınna Maatııuner Y~lta, ile ~ 

fazla mlkdarda tayyare sOı ınekte ft çok m{l~fter mUtearrlz Almanların karşı· 1\ ' musa 8 8• Sigocta tiıketleri taraf..daa 1941 se- ınnU olunmuı n bu 1uuusta daha eiııldl dal hallal M.-..._ ~:kAI!_..~ 
bUyUk olan insan zayiatına ehemın!Jret 11115abi1ecelderi her hangi milş]dilJerdea nesi ilk aJb a,...da akdedilea yangın bazı tedbirler aluımasa zaruridir. Halk. IU at.ak Jııtedikleri .rada --
vamedea mtlteadclit kelılmJerde .,.,._ aek üha QDlc 111lyilkttır. Nakliyat ıwe- lan muvaffa poliçelerinia l'lQell ~ • .,._ devre- mileMir hu \ootnlUn llle'fCUt obudt~ı gada baltlcalr ı..-daa ._, le ---· 
W IÜlllf etthmllıt Ç91ışmakllcllr. Al- laıl ~ dddidtr. ...._ ~ıeslndeki • ..ıaddci .-e milyon lira,-a mabbil S 88 hWini veren keyfi nmameJelerden çok cLldan iddıa.t,le t....ı.w•ıdrr. 
man hilcumlan mevzilerimizde çetin vaziyeti vahim bir endi$e ile brşı)amü mib-on lln.. ._ 7A9Clllo nakliyat, ha- bezgindir. YALAlfCI 
bir mukavemetle kaqıla~ı,orlar. :çin biltUn sebepler nıevcuttur.• ktyetli oldu yat .. dliv ..... ........... tahsil GAZ tHTlYACI ıtr n. , ... ..-.a • 

.,.._.. hac.ıı.r yapaa llCIY•lied- Taymia psıcwım ..._..... lift, ~dilen primler~ Z.7 milyon hmir, takriben 200.000 nüfuslu bir .fA&Jr....., ........ . 
ali kua kıtalannm barekededne fal harp mahemesi de dahil olduitu halele liraya mukabil 4 mllyon liraya Yardığı fehirdir. Şetmde •ncut evleria mk .A.li:p tldac1 ~ mbb!~lml!'":'J 
bir surette yardım etm~tir. Her kanş Rus endüııtri Wiheellerinin dörtte biri ., d ..an .__ göz önüne aetirilince mezkU.- faaliyet üçte biri elektrikten istifade etmekte, yalaa Lere !j.l..ulet ~ledMiddtaı L 

toprak için düşman bO,.uk telefat nr- harekit ahamraclaa pek~ makta im~ -nmBmF~'G »tWfle ....- ~beaJnde 1t 'hacmlnln aıtmalctA olduiu kalan kısmı gaz Yalı kullanarak ~ık ih- •aa um• - ... •~-ı.aı .. ra 
...... W P w,lk mlWmda ••,. lunuyor. Bft7'lk Brftanya ve Amerlb Plllf•ll&• ~ lcanaahna vanlmaktadır. Nakliyat ılgor- liyacuu tem1ıı eJlemektedir. S..det Te ~ ~ı...t:.,+_ .... ..., 
ıml U,betmektelllr. blrllııılk dftı.tıeıt.!n ,_. blm 1la dlrt· tası prim ve surprimlerinin ve ,-.ngına ktnire tallsbı edilea petN14la lttifaca ciiriın1-~ ..,. •----· 

Cenap lstibmetlndekl bir bslm41e te ile; mdrdan Wl'9biJecek vaziyette bu- DePlldL karşı eemltl edilen menlcul 'ft kayıt men- cevap vermemekte olduğu her gUn de- PILMıia baş1wlımıfbr. 
A1manlar subay ve asker o1anı1c 8 bln- lumnalan lkamdır. kul kıymetlerin ,Yiikııelmif olmasının da vam eden. 1:ı..a..·etlerh -~• ••kM- O f, fi Jll L B 
dea f.ıa ö1ll Y9 ,78l'alı vermqlar, 54 a!:e::!~ K:~0u:=:: ıigorta muamelelerinin kıymet itibariyle dır Fakir b::ihn bu hususta~ sı- Keılcele11e11 fıam 
tlllllda mHllmmat y91dft 199 kamyon. I ·ı · I .ı v artamaatnda büyiik ~ olduiu nan- k · ..ıı • • .. 

1 
-L · · .n .. A t-

kUlli·-dJ; milhimmet. 23 ıop ve düzine- ftRf rz ere gure ~apılan abf miiaabakalannda gençleri- hakkalctır. 
1 
·~tın~-Qberecesı:_ı:~ ,:lftçın ~er ödemiPa Be,.d-iı -hiy.W. 

1erc:'°';itraJy~z kaybetmlflerdir. Al- • BASTARMI 1 tNd SAilb'EDt. • ıniz muvaffabyetU atq1ar yaprmtlardır. Senenin ilk bq ayı zarfuıda 100 mil- e~: husus:'her ..:ı- bhe .. mn:.;r"~ ~kin. A ,~~~eDü~~~~,~~o.~un~~ 
-ıs cephenın ceınup batllı ~ T...U ~ P..- wıcatıı VOll lira al1lnıf •laa be.kenet tedavi- vuku bulmaktadır 5'™ ..... ~uı ma-..•u & ,, uen 
tindeki kesimlere yeııl 1ruvvet1l':r getı~ lan Y8Z210I': ae-çlik bliiWindea Nail Atuenr bl- lünün 'harbın bqmdanberi nk defa ola- Ez .. ile bir baba derdini 8Dlatt ktan Çömlekler ltöyÜnde eski ~ 
mele devam ecliyC'rlar ve tt.ıyan, Ru- Moskova cephes!nde bugünktı durum ;k!"ı ~k=1== ~ia ark haziraDdan itibaren bir gerileme .sonr:u;yle bir teklifte bulunmuşt:U.· daa Ali <>i1u Şakir tkizin evine cebt.J!i. 
.__ ..... Jatalannı da lruDanı7o~ dünlrllne nuaran daha :iyidir. Fakat oa ... .. .. . A._ --l:L L~ hareketi kavdettli:i 'ft ağuıııtoı nihayeti- c - Gaz bulamı.rwum. Orta mekt~be olarak giden Abdulla'b Atış. _L 

lar. . merkez kesiminin tamamında durum ~ açMc:i. .,_,. ~ 1t n- ne kadar 504 milyon liradan 479 mil- giden .iki ~ eeceleri denteriae bul•na• tabancuuıı temlzleraıı::& 
Mukabil hareketlerim.la düşman iler. çok brışık olup saatten saate değiş- den Kemal Kurul dördiiDci. Pamuk yon llrava inmek suretiyle takriben 2ı; çalıp Acaba rtiıı" mah 11e meydaaa çılcarmlfbr. _.-

leJ'lştnl tlmdurmakta ~ düşmaM azma mektedir Ancak kat'jyen açık olan bir mea.acaaaa Haw;ia ~iac;ler .,._ milyon lira ya.t 3 ve 6 Ye 12 ay vadeli • kl mtyo~D ~ -ed m :ı. Otomatik tabanca naatla •tef ~ 
zayiat verd~ektedir. Bir kesimde SU• ıpey ~ o aa bu taarruzun. Alman ci, Alhnorc!_uaan Emin Gü~ay alhncı. tasarruf bonolanndan tednüle çıkarılan oea an~ ~ ~ ~ w çıkan kur§UD Abdu11a1ı Atıp it ~ 
'bqlar da ~ ~ulu halde 2500 düş- başkumandanlığınm pllnlarma uygun A._tq kulübwulen Rıdvan, Sutçü},911 ye- miktar kadar azaldığı miiphede edil- .rmkl~onlarda ders .ı. ı,!yn imklı- dan ağır surette yaralamıştır. A~a-~ 
man imha edilmıştir. Knçtık b1r Sovyet olarak inkişaf etmediğidir. On beş IÜD-~ ~ • mm ile : ı ~O. .... idedir. :1mı hazırla amaz mı~»Y 4 bir müddet sonra da hayata ~ 
han filosu 1 tank, T zubh otomoblt, 1 den beri 1nsan takatini gayretler gur ıe\ızıncl, Atq lrnlübunden Felımi Esham ve tahTilit lı:urlaruun seyri . buy . ~dedlr l!'aa yummuftUT. 
tap, 1Z2 mitralyöz yuvasa, ..m yUJdU sarfettikıeo aonra Alman ~- Erdiş dokuzunca ~. deYlet ta'b'Villerinin daima heT1lTetli al1eı C:~ce . t~:ik . . . · k~ Yapılan tahkikatta lladhenia ltlt 
120 kamyon ve mühimmat yUklil 24 lalı muhakkak ld daha kat'J neticeler el- Umuma mahsus mavzer müsabaka- balaralc iyi fiatluda tımınduiıma pıt- unyet dil& be~~ oea ~ .:adan ibaret olduğu anlaııhmftn'· 
kamyon tahrip etmiştir. Bu kesimde ya- de etmek lsCeldi. Almaalarua pıdikl aında fzmir aYCılaT cemiyeti reis! Mu. termelcte ve merlcez bankasa bi•e senet- ~ ave gün b" ~" k ~ · * 
pılan bna m~bel~n.~e ye- gayretlerini genişletmek leta ...-eken lafa Barutçuoğlu bi~i~i,. ayni cemiyet: terinin tna)'ft niltınretinden ainııta! ni- ';:~ ~.:Tıeı.:.),irer mw?w ı' YAŞINDA 
dl Alman tanaresi d1.1şUrlilmUf, ,erde ihtiyatlara mal:k bulnnmelen muhte- ten Melunet A*r ikı.ci. MeM.et Ali heyetine kadar 10-4 liradan '26 lt1'1lya ,:_ haadımnuısa, sırmr WT8 san- Bfl' _......._ Ö....., 
de 21 tanare tahrip edilmiştir. el delildir Uguldaş lçftncü, Sami Ubn dördüncü, çıb1'1llc 3 ay nrfında % 2f nis\>etin~ d~~ temini pek U§kü1 im bir ;.--.,-Ov.cık Yld" de 

Dinyeper Petro\'Sk çevresinde bnyilk m · idd alana ....___ he- Ali Daday betinci olmtl§lardır. wlcselmesl de bu &'1Di menkut lc.ym~t- iştir ~ bu :ar ıı;eti ~ill- Urla n:-admd b1:e ~ fi/ 
anar çete kuvvetleri mUstevliye karşı Tuta milkener f ra,,........ Umuma mal.us tabanca atJtmda po- lere olan raihetin sittı"ltçe arttığlm ifa- • :_ı:. Y•tmd-: yram a .. .. ::.-: ~ 
şiddetinl bybetmel"!'ll bir çete harbi nüz almmanustır. TlmCM;enko ordular lis komiserlerinden Ahmet Yılmaz bi- de ~tmekh-dir tının bu mesele Uzer-e uğnıpcatuu baaca ile Vm11larak ölrniftür. ~. 
yapmağa devam ~diyorlar. ıotrubu bir asker! kuvvet o1~1:1k ~ki rincl. lzmir avcılar cemiyetinden Halckı ~Al tSTIHsAL muhakkak saymaktayız.. hadUenin tahkikine ba.a-nıl""fh'. .# 
~iiiftiii'iimnmmiiUİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİii;3- bhn_. 'ft hük\blwt medrıeani müda- Altıntat ikincl., a111l cemiyetten Meh- Esash sanayl ,abeleTimttde ağustos . w B. Nfflat EIJl'Phz .re~ 
E ımnnntnntımnnHIUlllll 1 Wı5 faa edecek 1mdar lcunedidir. Rul1arın met Kavu üçüncü gelmiştir. nihayetine kadu yapılan istihnlata ait na m~bil ~gı. .~er. çay..,. Bornova ziraat mücaMle istasy A; 
i A k ı · k • 1 • E Moskdvayı her ne .........,_ olursa ol· Attş1an mütealı:ip bölge asbaşkanı ,.,..k11m!ann tetkikinden 1941 eenesindf: kahve fiatlan da yulcselmlJtir. ait işler ve bu meyanda latee)61-
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-·· 7 •• 
~enguı, birden lllre hayret ve sevinç içinde 
._da : Garajın fıapısmda o, uA • dı • ol ·mı· )'an 

fıud • retn duruyordu •• 
) Ce.ıç dedektif, polis müfettişinin ııe Rabengut manalı bir surette gülüm· 
~ğına ehemmiyet vermeden bilyük sedi; ve : 
ı:._· 8üratle merdivenleri indi. momobi- - Ba~'lr Sterl!nk, bu heykeli ben ıs
~ bindi, fakat makineyi işletemedi.. marlamış değilim amma, bugünlerde ba
.. ~~ik feneriyle motörü tetkik etti. na gönderilmes:tıi bekliyordum. Görü· 
~e bir şey yoldu, fakat meçhul bir necek bir yere, şuraya koy! Dedi.. 
~rün manyetosunu bozmuştu. Rabengut. ynzı masasının bulunduğu 
~ taizlik içinde kalan Rabcngut, bir yerden, yahut yazı masasından bir tı
' bulmak iimid!yle garaja doğru kırlı duyduğu vakit. sof ada idi. Bir ~n 
~ ; fakat birden bire !hayret ve re- durdu ve dikkatle dinleôi. Sonra ani b1r 
~ ~ durdu : Garajın .kapısı önün- hareketle tabnnensını çekerek tıkırtının 
~ •A - dı - ol - mı - yan - kud - ret• geldiği odaya daldL. 

Yordu. Hiç beklemediği bir roıınzara ile kar· 
~Üst.ad; dedi. Hldiseleri daha ay- şilaştı : Llyeta Bruks, babasını kurtar· 
~ görmek için bana yardım et. Gö- ması için yalvnran genç kız odada ve 
~ Un önünden ve dimağnndan bulut- kağıtlarını karıştırmakta idi. 
'lıi; ~ Şu Anda bir imanın bUyük Rabcngut iğbirarla : 
~tehlikeye u,ğram1$ olduğunu aıılıyo- - Bu harekete nasıl cesaret ettiniz! 
~bu bedbaht hiç bir yerden yardım Diye lideta bağırdı. 
"' Yor. Bu bedbahtın yanına koışmak Ayni zamanda nlnınn bir :tabanca da· 
~ leri bir şekilde kendisine yetişm yandığım ve giz.lenmiş olduğu pençere 
fia..._ bana yardım etL Eğer ~·akünde ye- perdesinin altından polic:; müfettişi Stan-
~ bir insanın hayatı.. gın çıkhğını gördU. 
~ flnt -tır bir eda ile: Rabengut seri bir hareketle tabanca· 

bit' 'ty oiul- Dedi.. insen bin bir ted- yı yere düşürdü; ve genç kıza hiddetle: 
~ '1ır: fakat AUah bir defa da istediği- _ Size kar.şı ynptı~ hiT.ineti bann 
~· böyle m1 öd!ycccksinlz, matmazel! dedi. 
~~cağım, bir insanı 510.mden kur- - Bunda benim kabahı.ıtim yoktur; 
~!· Diyorsun_ Fakat o kadiri bu polis beni buraya getirdi ve bu oda· 
~ amıa ~ •Dur. hentlı vakU gel· ya koydu. Sizin itimada layık olmadığı
"t • diyor_ Ne yapsan. ne kadar gay- nızı söyledi. O, penQereden sizi gözet
" ~inat gösteısen nafile! .. Onun em- liyorken. ben de klğıtlannwa bakıyor-
' ve mutlaktır. Duracaksın! Ben, aum. 
,~. bos bir me7.ar görllyorum, bu - Cidden gii7.cl bir hareket! Ya sen 
~ ölQyU bekliyor! ~u, sonuncu ola- Stang, buldıiklanndan memnun oldun 
~~~uncu. oğlum... mu, bari? •. 
~-~ bir köpek uzun, urun ve Stan,g bir kö.şecle Slit di>1anüş kedi gi
~ 'Uluyordu. Raben~t soğUk terler bi bfizülmüş duru;ordu. Nihayet : 
ti\l rdu. Cünkil o da şimdi, il.stadı _ Rica ederim. kızma Rabengut! De
~yordu; ~ş ve korkunç ~~n di .. Vazifem bunu icap ettiriyor .. Ne ça-
111 clt u. Ve birden her şey, Pırı fA- re! Fakat, nasıl oldu da senin döndil
~ ~oldu. Rabengut derin bir ğünü göremedim!-
~ ıçınde ve işlemez manyetolu • . . erdi rd 
l.~11 karşısında ~ bir halde - EV'.n hır ele gizli ~ veni v:ı . ır. 
~. Hani ya, sen her şeyi gorilr ve bilirdin? 

Yazık sana Stang!-
lh.... * - Hakkın var .. Fakat bana danlma .• 
\~elini arka cebine attı; siWuro _Nasıl darılmıyayım? .. Biz eğer bir-
~ ~ul bir el almıştı. Demek ki, M- birimizi tecessüs ile uğraşırsak caniler 
il .. i}le alakalı olan cani veya caniler, de me~·danı bo~ bulurlar. 
~ kendi işlerine kanş~ is~: Rabengut bunlan asilAne bir tavırla 
iL..~ biliyorlardı1 Mukabil tedbırlennı s~ed:kten sonra Meta kosar gıôi <>n-
~tı- demekti. U}/1 • 

•• kendis!nden kurtuluyorlardı. dan uzaklaştı .. 
~gut ~~ ~. döndil. fakat - -4 -
!lı.: ıt!Ufett1'1 Stang gı~ ~unuyor- GİTl'İKÇE KOYULASAN ESRAR 
~ ~t, dolabından fkino blr ta- · 
~aldı; dolu ve işler bir halde oldu- Rabengut 90kftğa inditl vakit, 5nQne 
~· -.ıladıldaıı sonra cebine sOlttu. Gl- ille çıkan taksiye atladı; hiç valtit kay
~ de h!mıetkln Sterlink: betmemek Uımnıh. Ve takip edildiğini. 
~Siz gidince postacı sizin için bir sanıyordu; Stang gibi. Y eş!l 'Buda he51\
...... ~~- Retirdi. Cok itin8h sanlnuf bir bma bir ~rtl clnayct1er isHyen cani de 
-~dedi. kendisini takip ve tecessUs ediyordu. 
Jıi.a..~ küçlik, fakat .küçüklilitü~e Rabengut, şoföre, mahut vapurun sa-
~ .ağır bir paketi eline aldı; Biz- bibi KQlin~n adresini wnnisti. Çünkü. 
~~ dediği gibi bu ~t hu..usi bir orada bir şeyler olmak ilzere jdi.. 
S, De. ~ Paketi açınca: de- Fakat varmakta geç 1knldı; çünkü Ko
~~ .hay.ret •>:hası salı"-erdı; ~u linsin evi Nevyorkun dıılnnruı dil$üyor
~ IÇ:n&:n. ~ mamUl bir du: bir baraka şeklinde ve haran tek bir 

l; ~ ~.. eYdl. Bir ı>encerenin camını kolayca la-
~ B~ .ışı ıle al~lı ~ra rarak iceri girdi. Ka'Ptan Bn.lksun evin
'.....__--_ etınnıın evvelden gönderdiği Bu- d.e olduğu gibi intltiltt du~du. Bu inil-
lh~linin ~bir heykeJcikM tiler kapalı bir oda<lan ~Hyurdu; bir-
~ : den korkunç bir çı~hk ve feryat duydu. 
'~u evvelden lbeklem1yor muy- Bu ferynt bUyük bir ıstırap ifade edi· 
l.~ Diye aordu.. yordu. Bundnn sonn yine iniltiler bo
"\ll'-1 de sureti mahsusa.da ısmarlam~ ğuk boğuk devnm etti. 
~? ~unın! Bunu nereye koya· l 
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YENi ASIR 

Cephede vaziyet 
- BAŞTARAFJ 1 iNct SAHffiEDE • 
Alman hamlesinin Viazma cephesinde 

Moskova i!rtikametinde oldukça derin 
bir çıkıntı hfu>ıl etmiş olması muhtemel 
görilnmelrtedir. 

Mühim Alman kuvvetleri buradan nil
fuz ctmeğe muvaffak olm\JŞarsa da 
varılan nokta bilinmemektedir. 

Mütehassıslar bu noktanın Yjask ola
bileceğini tahmin eaiyorlar. 

Alman tarafdan dijter bazı mlitehas
sıslar ise şimdiden Borodinenin geçil
miş olduğunu temin ediyorlar . 

LEN!NGRADDA RUS 
HO'CUMLARI 
Moskova. 14 (A.A) - Roytcrin mu

habiri bildiriyor: 
Leningnıdı müdafaa eden Sovyet kıta

iarı yalnız Alman hücumlarını durdur
rnakln .kalmıyor, fakat aym zamanda 
muayyen kesimlerde şiddetli mukabil 
hücumlar da yapıyorlnr. 8 ne 10 llkteş
rin arasında üç gün süren bu ınukabil 
hücumlann birinde Almanlar 1500 ölü 
ve bir çoK: yaralı vermişlerdir. 

Ruslar J8 tane tmika karşı koyma to
pu ve 3 hava topu bataryası tahrip veya 
iğtinam eylemişlerdir. 

Sovyet hava kuvveUerini:ı kara ha
rekatına yaptıkları mUessir yardım son 
günlerdeki muharebelerin önde gelen 
vasıflarından biridir. Bu suretle 10 11k
leşrinde bu cephe0e faaliyettP. bulunan 
Sovyet tayyareleri 3Alman tankı. 4 kam
yon, petrol samıçlan ve yüzden ziyade 
diğer nakil vasıtası tahrip etmişlerdir. 

cRUSYA BEKLERSE ALMANT..AR 
GEVŞEYECEK> 
Londrn. 14 (A..A) - Stalini tutmak 

lazım geldiği hakkında Lord Biverbnıg 
tarafından İngiliz milletine yapılan hi
tap gerek I..ondrada ~erek vilAyetlerde 
çıkan ~azeteler tarafından iyi karşılan
mıştır. Mrıslrnva konferansının bariz vas
fını teşkil eden s!lrat ve tesiri tasvir 
eden Tavmis şunları yazıyor: 
dşin plA.nlar safhası bitmiştir. Şimdi bu 

plft.nları tatbik safhasına koymak, Rus
yaya birinci derecede ihtiynclarıru gön
dermek hususunda esasen alınmış olan 
tedbirleri tasrih etmek işlvle karşı kar
flYa bulunuyoruz, .şayet Rusya çok na
zik olan önümüzdeki bu bir kaç haftanın 
sonunu bekleyebflirse .şuna emin olabi
liriz ki harelrnt blltUn kış devam etse bi
le son üç ayda1d gibi çok geniş bir öl
çüde de\•am etmeyet:ck bu itibarla teç
hizat ihtiyacı şimdiki kadar bUyük ve 
müstacel olmıyacaktır.» 

Borsa 

= 
GAYRt MENKUL MALLARIN 

ACIK AR'ITJRMA lLANI 
tZM1R 1 NCt lCRA MEMURLU-

0Ul\1DAN: 
İzmir vakıflar idaresi alacağının te

mini .istifası için İz.mirde Kültür mahal
lesinin birinci ve ikinci kordon mevkün
de Bezmifilem Valide sultan vakfından 
tevsii intikalli kUtük 377 pafta 181 ada 
1201 parsel 19 da kayıtlı No. 206, 206, 
141 taj No. Iu ve hududu dosyamızda 
mevcut 16/2/940 tarihli çapta gösterilen 
310 metre murabbaı mikdanndaki 
(14.000) lira muhammen kıymetli ev 
8/ 11/ 941 tarihine milsadif Cumartesi 
~nü saat 11 den 12 ye kadar 1zmir bi
rinci icra memurluğu odasında açık art.. 
tımıa surct~·le satılacaktır. Gösterilen 
bu bir saatlik müddet içinde peylerin 
arkası kesilmediği ıtakdirde peylerin ar
kası kesilinceye kadar müzayedeye de
vam edilecektir. 

1 - !§bu evin arttınna şartnamesi 
20/10/ 941 gUnündeıı itibaren b.m1r bi
rinci icra dairesinin muayyen olan 
~39/6635 dosya numarasiyle herkesin 
görebilmesi için açıktır. İlanda yazılı 
olanlardan fazla malômat almak iste
yenler işbu şartname ve d~a numara
siyle memuriyeitmize mUracaat etmeli
dirler. 

2 - Arttırmaya ~tirak için yukarıda 
yazılı muhammen kıymetin yüzde yedi 
buçuğu nisbetinde pey akçası veya mil
li bir bankanın teminat mektubu tevdi 
edilecektir. (tcra kanunu madde 124.) 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla diV.er 
aIBkadarlann ve irtifak hakkı sahiplerl
nin gayri menkul üzerindeki haklannı 
hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddi
alariyle işbu ilan iarihinden itibaren 15 
gün jçinde evrakı müsbiteleriyle birlik
te memuıiyetimize bildirmeleri ieap 
eder aksi halde h1tkları tapu siciliyle sa
bit olmadıkça satış bedelini:ı paylaşma
sından hariç kalırlar. 

4 _ Gösterilen günde arttırmaya işti
rak edenler arttırma şartnamesini oku
muı ve lUzumlu malQmat alınış ve bun
lan tamamen kabul et.mlş ad ve itibar 
olunurlar. 

5 - İşbu satışta 2280 sayılı kanun 
hlikUmleri de cari olacaktır. 

6 - Tayin edilen zamanda gayri men
kul üç defa bağnldıktan sonra en çok 
arttırana ihale edilir. Ancak artırma 
bedeli muhammen kıymetin yüzde yet
miş beşini bulmaz veya satış isteyenin 
alacnğına ıilçhanı olan diğer alacaklı
lar bulunupta bedeli bunlnrın o gayri 
menkul ile temin edilmiş alacaklarının 
mecmuundan ve parıtya çevirme ve pay
laştırma masraflarından fazlaya çıkmaz
.sa en çok arttıranın taahhüdü ba'ki kal
mak {izere erttırmn on giin dııha temdit 
olunarak 18/11/ 941 tarihine tesadüf 
eden Salı gtinil aynı saatte yapılacak 

:OzOM arttırmada bedel satış isteyenin alacağı-
834 tizüm Tarım 45 51 na rüçhanı olan diğer alacaklıların o 
293 M. j . Taranto 43 25 46 gayri menkul ile temin edilmiş alacak-
188 Albaynlk 45 50 47 ları mecmuundan ve paraya çevirme ve 
141 Anadolu inkişaf 44 50 44 50 paylashrma masraflanndan faz.laya cık-
140 Öztürk L . T. D . 44 48 mak 2280 sayılı kmıuna göre her halde 
131 Santo Ergas 44 46 50 mıihammen kıymetin yUzde yetmiş be-
128 Mi11et Pazarı 47 49 50 şini geçmek ~rtiyle en cok arttırana 
116 P. Klark 43 75 45 50 ihale ed\llr. Böyle bir bedel elde edil-
115 Y. t. Talit '3 51 mtt.se ihale yanılamaz ve satış geri bıra-
89 P. Paci 46 "9 kılarak borç 22RO sayılı kanuna tevfikan 
68 Akseki Ban. 51 51 taksite raptolunur. 

zs: mr::w::: L 2W 
SAHiFE J 

Sümerbanlı iplilı ve doJıuma fabrilıaları mü
essesesi NaziJH Basma fallrllıası · ıniidüriye

ıinden: 
Fabrikamızın Muhasebe ve Personel servialerlnde istihdam edilmek üzere 

(3659) numaralı barem kanunu hükümleri dahilinde musabaka lmtihaniyle 
4 lise ve 4 orta mektep mezunu memur elınııcakbr. 

tSTEKLtLERtN : 

1 - Askerliklerini ifa etmiı olmaları : 
2 - 3S yaıından fazla olmamalan 

garttır. 

Taliplerin aşağıdaki ve.saikiyle birlikte en geç imtihan günü olan 22 11 O 
gününe kadar Fabrika müdüriyetine müracaıı.tlan iüın olunur. 

1 - Tahsil vesaiki (Aslı veya tasdikli sureti) 
2 - Nüfus kağıdı ve askerlik terhis kağıdı. 
3 - Polis iyi köğıdı. 13 14 15 (2220) 

941 

...................................................................................... • • • • 
i Devlet Demir Yollarından i • • ....................................................................................... 

D. D. YOLLARI 8 NCl tŞLETME KOMtsYONUNDAN : 
Çamlıkta idaremize ait otel ciTarınd a mevcut ( 3 1 2) uytin ağacında bu ee

ne meydana g~ olan zeytin mahsulleri açık arttırma ile 17/10/941 cuma 
günü saat 1 1, 30 da Çamlık istıı.syonund a ıeşekküI edecek komisyonda satıla
caktır. 

Muhammen bedel ( 150) lira olup istekHlerin muayyen vakitte ( ı ',2S) li
ralık muvaklcat teminat maltbuzlariyle mahallinde toplanacak komisyona gel
meleri lazundır. 

.şartnamesi itletme kaleminden ve Çamlık istasyon ,efliğinden cöriilcbillr. 
-4334 (2237~ 

'J'ürlıi~e Demir 11e Çelifı FalJPIJıaları müesse
sesi Hüdürliftfdbıden: 

IŞÇt ALDIACAKTIR 
Müessesemiz fabrilcalan için .fabrlltamızda yapılacak imtihanda muvaffll 

olduklan takdirde gösterecekleri ehliyete göre S liraya kadar ,Yevmiye ile: 
t O Birinci aınf T csviyecl 
1 O Birinci •ınıf Tornacı 
4 Birinci aınıf Frezeci 

alınacaktır. Sanat mektebi mezunlan tercih edilecektir. 
lstek1ilerln 15/11 /941 tarihine kadar aşağıda ya7.ılı vcP.ikle birlikte bir.ut 

Karabükte müessese müdürlüğüne müracaatlan ilin olunur. 
1 - Nüfus ka.ğıdt (Askerliklerini yapmlf olanlar 9.f 1 ihtiyat yOklamuiai 

yaptırm14 olmalan tecilli olanlann nüfu. k.i.irtlanna kayıt 
ettirme1er1.) 

2 - Polis iyi hal Jlcağıdı 
3 - Çiçek qı kaiıdı 
4 - Hizmet veıikaıs.ı 
5 - Varsa tahsil vesikam 
6 - 1 boy 8 vesikalık fotoğraf ıs 1& 21 4327 (223l) 

TİRE ORTA OJUJLU BiNASl1fl1f IKMAr.t 
'İN AA.Ti YAP2'1RILACA.KTIR 

İzmir Nafia MüdUPlüğUnclen : 
nre orta okulunun 14398 lira 45-kuruş bedeli keşifli harlcl ve dahili sıva. 

ahşap ve karo fayans ve mozayik döşeme ve müteferriab lnşaab 20 gün müd
detle kapalı chilbne)•e konmuş olup eksiltme 1 / l l /9-4l cumartesi saat 11 
de lzmir Nafia müdürlüğünde müteşekkil komisyonda kapalı zarf usuliyle ya
pılııcaktır . 

Bu ife ait lı::ctif ve ailsilei fiat cedveli, metraj cetveli şartnameler proje YO 

mukavele projesi Nafia m\idürlüğünde tetkik olunabilir. 
lstektiletfo 2490 nyılı K. nun hükümlerine göre hazırJayacaklan 1080 1-

ralılc muvalclcat teminat ve ihale gününden 3 ı;rün evvel Nafia müdürlüğünden 
alacakları ehliyet n.sikası ve ticaret odası belgeslnl muhtevi bpalı tek.lir 
mektuplannı 1/1 1/941 gününde saat 1 O da komiayon rcialiğinc makbuz mu
kabilinde vereceklerdir. 

Postada vaki gecikmCler kabul edilmiyeeektir. 
IS 21 2S 4219 (2230) 

45 M. Beşikçi 45 45 7 - Gayri menkul kendisine ihale tZMtR BELEDtYESlNDEN : CESME SULH HUKUK HAKJMU. 
39 SülTil Ogur 44 44 olunan kimse derhal veya verilen mUh- ı _ Kadifekale gazinosunun tadili GtNDEN: 
35 K Taner 42 43 50 Jet içinde parayı vermezse ihale karan ve bir tarasa daha illvesl fen işleri mü· Çeşmenin Ovacık köyUnden Recep 
34 Ş. Bencuya 43 75 43 7S fesholunarak hndislnden evvel en y\lk- dUrlüğündeki keşif ve şartnamesi veç- cğlu Ridvnn Albn kansı bınfından o.. 
28 İncir T. A. $. 49 49 sek teklifte bulunan kimse anetmq ol- hile yeniden açık eksiltmeye konulmUf- nak edilmek suretiyle öldUnnUş n biri 
37 M. Uslu 43 75 44 50 duğu bedelle alma~a razı olursa ona, tur. K~if bedeli 1630 lira 12 kul'Uf dokuz btrl altı ve diğeri ilci yapnda ol-
34 M. Seker 42 50 43 50 razı olmaz veya bulunmazsa hemen ye- muvakkat teminatı 122 lira 30 kuruştur. mak üzere iki erkf'k ve bir kız çocuP,.. 
29 Y. E. Bencuya 45 45 !>O di glln mllddetle arttırmaya çıkarılıp en Taliplerin teminatı iş banka.sına yatıra- nu terketmiJ oldu!undan çoculdana 
14 S . Süleymanovlç 42 50 43 çok arttırana ihale edilir. tki ihale ara- rak makbuilariyle ihale tarihi olan amcası ve maktul Ridvan Altının kaJ.'o 
12 S. Erldn 48 50 48 50 sındaki fark ve geçen gUnler için yüzde ~7/10/941 Pazartesi gilnll saat 16 da en- deşi Mustafanın T. kanunu nıed9ı1sinlıa 

2550 YekOn beşten hesap olunacak faiz ve diğer za- cUmene milracaatlan. 354 ncU madesine tevfikan çocuklara 
84706 Eski yek\tn rarlar aynca hilkme hacet kalmaksızın 2 - Al.sancak 1446 ve 1462 sayılı ao- v.asi tayinine 29/9/941 tarihinde mah-
87256 Umumi yekOn memuıiyetlınizce alıcıdan tahsil olunur. kaklar arasındaki 1443 sayılı sokakta kemece kaıv Yerilmif olduğu mezkOı 
No. 7 43 (tera kanunu madde 133.) 921.60 metre murabbaında döşemenin K. nun 3n nci maddesi mucibince illa 
No. 8 44 8 - Yüzde iki buçuk nisbetinde del- yeni kesme taşlartı. esaslı tamiri fen iş- olunur. 4329 (2236) 
No. 9 45 Wiye resmi ve tapu harct ile üç yüz !eri müdUrlüğUndeld ketif ve şartname-
No. 10 49 seksen lira taviz bedeli ve tescil ve te- s: veçhile açık eksiltmeye konulmuştur. ı:ıı:ıcı:ınaac:ıccı n cıncı:ıı:ııı:ıı:ııı:ıac:ıaııı:ıDI 
No. 11 53 sellilm masrafları ve ihale karan pullan Keşif bedeli 2869 lira 92 kuruı muvalı:-
151 İnhisar (Slvah) 27 30 alıcıya ait olacaktJr. kat teminatı 215 li1"'8 25 kuruştur. 

6 (Razalo) tn~;"l\I' 26 26 Tafsilatı yukanda yazılı evin Taliplerin temir.atı iş bankasına ya-
fNCl& 8/11/941 tarihinde tmıir birinci icra tırarak makbuzlarjyle ihale tarihi olan 

' 

96 M ,. ___ . ı..ıı 25 l ." fı25 memurluğu odasında i~bu UAn ve gö,ste. 27/10/941 Pazartesi gilnü saat 16 da en-
Al l Fin'_. Kareli'.' e · :ıunır 0

· .. .. ·ı d tiar ar göre .-.- .r M • T to 21 .... rı en arttırma şartnamesi airesinde sa- cilmene müracaa L man a 93 • ]. aran Qa hl } b iJA- dl 10 15 20 25 4227 (2205) 

Avdında 

Dr. Feridun 
lzmiro~lu • • • J .h• J T:\....--'L 14 75 lıl 75 acağı ilin o unur. ş u ı illl a iye ve- , , . 

()"Af\~ARAFJ l INci SAHiFEDE - yep e~•30f' ar.. 88 R. j. rr.uao kruetince tabettirilen 21 örnek No. lu * 
bo...ıı. BöLGEDE d 70 $. Uğur 20 20 f ül , __ '- ta . ~:1-:ft_ "'l«cı. Helsinki, • 4 (A.A} - rın or usu 25 Ritaş 22 50 22 50 ?rm e uygun Oı.an&A nT.ım .. ~ 1 - Kumaşı belediye tarafından ve-

~ . 14 (A.A) - D. N. B . Ajansı umumi karargahı bildiriyor! istila ecli- 24 Taliit Taner 14 14 tir. 4333 (2232) rilmek suretiyle itfaiye müstahdemle-
~ ~ Rus cephesinin orta bölgesin- len Kareli topralclanna 12 birinci tq.. 21 Konvalı Şükrü 25 50 25 50 riyle Bihhıye şoförlerine 55 takım kışlık 

Hülcümet bUlvanndakl muayene
hanesinde hastalannı kabul eder. 
Çaıtamba günleri fakir halka pa

rasız bakılır. ~ .Piyade tilmcni ayın 12 sinde on rine kadar 33 bin lciıf dönmüştür. Bun- 16 H. Levi 17 22 elbise yaptırılması, J.'"SZl işleri müdürlU-
Q.:.. '8ir almıştır Esirler arasında iki 11 H. A. >L..r.r l• 14 Birinci ~ınıf miitehassıs Doktor ğiindeki şartnamesi veçhile açık eksilt- aoooocıcı:ıı::ıı:ıı::ıcıı:ıcıı:ıı:ıaıı:ıı:ıı:ıcıcıcı:ıı:ıı:ıı:ıı:ıı:ı' 
L~ _...,ı__ Elli d··rt t b. lann heraberinde 5 bin lnek. 2 bin bey- vzsu meye konıılır!uştur. Muhammen bedeli ~ V.uuu-. o op, ı.r ceır 444 Yckan Dentfl' Ali kfeamrıAAıfa ~ depoau, müteaddit trenler ele ge- gir ve 200 yüklü &raba vardır. Daha 54198 Eski yekfuı " ":I 660 lira, muvakkat teminatı 49 ilira 50 
A~~ir, dönebilecek kimseler 50 - 60 bin kadar- ı:~,,.. ··-• ~ Cilt ve Tenasül hastnlıklan ve kuruştur. Taliplerin teminatı iş banka-b"'41AN HAVA H'OCUMLARI dır. .r'«N

2 Umwıu ;,~;~btE ELEKTRiK TEDAVİLERi sına yatırarak makbuzlariyle ihale tari-

' 
~rl:- ı..ıı (A.A) Al S Birinci Beyler Soka~ No. 55 •. lzmiT hi olan 31/10/941 Cuma günü saat 16 da ~ "<Q, .. - man avq ve GR ton Susam ""' 

~~~Yare teşekkülleri 12 tlkteşrinde ---- 190 çuval Su!!ftm 39 40 75 ~ı:a::.~~~~ ::ı:m ':a~~İ en~~e:Ce:u:c:~~·çlara dağıblmak 
~'öltd, çok muvaffakıyetler kazanmış- BuJ.n-• n-••.aJ:ili 50 cu••al Kendir T. 23 ~ 

•I' So t ı hatl b. k d :-. ... -~~ ~ eder.. üzere 10,000 kilo odun kömörti satın '-.." • vye aşe arı ır erre a- 56 Balya Pamuk 75 ı d ki ıa:_ ~halanmış ve muhtelif demiryol- Badapeıteye gld~or.. , TEl..F.lo'ON : M79 ("9) alınmnsı, ynzı işleri müdür üğün e · 
b~ tn .. k l'° k ·ı . .,.. B. • •· • .... •••••-• .. ------~' şartnamesi veçhile bir ay müddetle pa-~ltı una a at esı mı,..ır. ırı mu- b • e••••••••• ... ••••--•••••••••• •••• ... ": ~ -- 1 Muhamm bed 

1 tı...~·<tat ve ikisi benzin yüklü sarnıç va- Budapeşte. 14 (A.A) - Bulgar aş: : AN!!~ RA .RADYOSU : z:ırlıj?a bırakı mıştu. en e i 
)~~1 trenleri olmak üzere sekiz tren vekili Filof perşembe gtinü Budape.şteyı : (\ ;:- • ~ 7i'5 lira D".UV!lkklt ten · h 58 lira 15 

""111.Ş ve imha edilmiştir. Sl"kiz lo- . t ed cek.tir Fil fun Macar ; R t ı G ' N K l1 P R O G R A 1\1 Z AY l kuruştur. T-.diplerin 31/ 10/ 941 den 
lif •-'- rcsınen zıyare e · 0 

......... ----- ......... İunir ticaret lisesinden alını" olduğum 14/ll/ 941 (dahil) haftanın P.ırarlesi -.urip olunmuştur. Bunlardan •taht d ki ·1 eü da Bul 7 30 " ba C 
bı_.., 41 •- 10 · t h ğ p::ıy;ı ın a 1 mm esnasın - . Program ve memleket saat avarı. 217 sayı ve 7 ' G/ 933 iarihli tasdiknamemi Çaışam ve uma günü saat 16 da \""Qı. .. u:n ve ıs asyon asara u ra- •. .. .. . . . • , , 
"ltttı lfır. Sovyet tank toplulukları ve gar - Macar kültur an1asmasınm mu- 7.33 Muzık pl. 7.45 Aıans habcrlerı 8.00 ı.ayi ettim yenisini alacağımdan eskisi- 01Cilmene milracac.tlan. 
;:....._. l'0n kollarına da isabetler olmuştur. saddak suretleri teati edilecektir. Müzik pl. 8.30 - 8.45 Evin saati .. 12 .3~ cin hükmü olmadığını i1'1n ederim. 15, 20, 25, 30 4331 (~3) 
~~ Program ve memleket saat nyan 12A't') Karataş Mecidiye mahallesi .391 so- * 

alınacaktU". 
İmtihana işUrak edecek olanlarm 

mektep şahadetnanıe'Si ve askerlik vesi
kalaıiyle 20/10/941 günü saat 15 te 
• •mizlik işleri ı>'ül\ürlüğüne milracruıt 
ıı.rı. ıs. 18 c22~> 

* l - Mi111 mUda"na mükellefiyeti ka
nununun 21 nci madde..-inin d~iııtiril
mesi hakkında 2219/941 kabul 25/9/941 
neşir tarihli ve 4112 sayılı kanunun. 

2 - Köy kanununun 18 nci maddesi
nin değiştirilmesi b:ıkkında 22/9/ 941 ka
bul ve 25/9/ 941 neşir tarihli ill4 sayı. 
h kanun. 

~ "1ıı111ııuıu111111111111mıııııııımuumıımı: ~~~, Müzik : '.lürküler 12.45 Ajans haberleri kak 3 nolu Ethem oğlu Ct?zmi Ertem. Belediye temizlik ~rine milsabaka 
~ llı'ttUMUN tsTFl':in.E ~ DR. FVAr SOYER 13:~~ Müzik : Karışık şarkılnr 13.30-14~ 4330 (2235) imtihaniylP. iki amele takip memuru 
~ B .n Muz:k pL 18.00 Program ve memleke~ ----------------------
§ U G u N Asker hastanesi bevliye mütehasst~ı .,..,..,.t ayarı 18 03 M .. "k . n· kncn'\a 

Yukarıda yazılı kanunlar belediyeniu 
cümle kapısındaki il!n :tahtasına asıl
mıştır. lüuı olunur. 4332 {2234) 

§ - ""'~· • o- 1 k li o .,.... . · uzı . ıvan, ""'(•·· 
~ 1r E N j D E ; ıKın~ uıc:~· er • Bn!!tura ma ye~ ve Rumeli türk"\ileri_ 1825 Konuşma ~ 
~ lJ.a1 i-.~ , E şubesi karşısın.da. No.5 ~ (Dış politika hAdi.selcri .. ) 18.45 Radyo 
~ 440E VE SAİDİN Qynadıklan : TF.l.~FOS: 3453 § Çocuk kulübü .. 19.30 Memleket saat 
~ T O R K Ç E ~ (2067) ~ ve Ajans haberleri 19.45 Serbest 10 Da-
~ ICfVfRCIK PAŞA. : ~cxıcccoQcı~.af3 kilca.. 19.55 Mii7.ik : Kanun. Ud, tan· 
~ E "°""'~ bur ve santurdan saz eserleri 20.15 Had-
~ VE tıx DEFA § 'I · " yo gazete.si 20.45 MUZ:k : Bir halle tür· 

i ç A R L iç EN ~ ~~ Doktor CelM Yarkın ~ ~~~~~~~~ z::~vi:.~~~ı~ 
~ P4NAIL'..JJA. ~ lzMfR MEMLEKET HASTANESİ ~ MU~k : Fa~l heyeti .. 2~·~0 Kon.uşma.: 
~ 1b... E DAHll.IYE MÜTEHASSIS! ~ (Saghk saatı .. ) 21.45 Muzık : Riyaseti-
~ ..... ~~IU.~ ~~~~t No. ., E l\tUAYENEHANF: : İkinci Bcy1er ı cümhurA~and~be2~.3rlO boMemlarleketfias&~~t 

'l' t) R K " E ısokak No. 25 ayan, 3ans :na rıe • rsa , ıtt.-
'llltııııı Ç E SÖZ L O § TELEFON 3956.. ri 22.45 Müzik pl. 22.55 - 23.00 Yannki 

llııı111ıııı11111111111111111111111111111111111F. .... .... Program ve kap~ .• 

Airı arı dindirir 
ROMATiZMA. BAS. DIŞ, SiNiR ve BEL ıağn1an ile soğuk algınlığından 

ileri gelen vücut KlRIKUOI, NEZLE ve GRiP hastalıklan D E R M A N 
kaşeleriJc derhal geçer, icabında günde 1 - 3 'kaşe alınır, her eczanede bu
lumu. 
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Rusların Moskovayı mü- . a onya Sov- Almanya Fran- Bayramlar münasebetile maaş 

dafaa etmiyeceklerini 
söyliyenler de var 

yet ere maıze- sava bütünlüi ü M r \T k~I . I 
me ~Önderilme- hakkında ten..i· a ıye e a etı maaşa 
sini istemiyor ııat \ermen.iş rın bu ay verilme zama 

AEmcuıBarın MosJıova~ac! uğu gibi Rostofa cno 
pelı zi~ade yalılaşmı olmaları mümltün~ii!ı-- AUiAN TEKiiBılnLYAN· nını tavin etmek üzere 

---<>--

rnERI A . JAPONYA MÜZA· 
Radyo gnzete ine göre V iazma ve 1 znndıklarını ıddin ettikleri mııvnffnkı

Rrı.ınskın doğu cephelerindeki muhare- :>etler varaa da bunlar tabiye muvnHa
beler şiddetini büsbütün arttırmış ve kıyctlc.-rine benzemektedırler. 
Almanlıı.r Moskovaya 80 - 100 kilomet- Alman kıtalarının, iki Sovyet ordusu· 

ffERELEfll DURAKLAOI 
---cr----

Tokyo, 14 (A.A) - Resmi Japon 
ııözcüsü Jnponya ve Amerika arasındn
ki rcyleşme esnasında hiç bir yenı inki
şaf keydedilmediğini ı;öylemiştir. Ve 
Amerikaya üç Japon vapurunun gönde
rilmiş olması bu görüşmelerle ilgili de
ğildir. VJ5.divostok yoliyle Amerikan 
harp malzemesinin Sovyct Rusyaya 
nakli dolayısiylc yapılan yeni Japon 
protestosuna ne' Moekova. ne de Va
şingtonun cevabı henüz gelmemiştir. 
tngiltere ve Amerikanın uzak ~ark Sov
yet hudutlarını garanti ettikleri hakkın
da Deyli Kronik) tarafından verilen ha
ber ve Siyamla lngiltere arasında cenu
bi Siyamın müdafnnsı için bir anlaşma 
yapıldıi;ı haberi henüz teyit edilme
miştir. 

LARf ÇO" SEVWDIROI Ankara, 14 (Yeni Ası~ - Şeker ve rara bağlanacağı anlaşılmaktadır. 
~- Cümhuriyet bayraml:ırınm bir araya UCRETLi l\IEl\IURLARIN 

Bcrlin, 14 (A.A) - D. N. B. ajansı gelmesi dolayısiyle memur maaşlarının 
b:ldiriyor: Fransanın arazi bütünlüğü bayramdan evvel itasına Maliye vekale- MAAŞLARI 

re vakla mışlardır. nu imhn ederek Az.ek denizi bö]gesin-
Bu habere inanmak icap ederse Sov- de T nmnnof şehrine vardıkları söylen

) dinin harhın başındanberi Mo:;.ltova- mektcdir. Bu şehir Rostofa 60 kilomet
nın 1 30 kilometre batısında tahkim et- re mesafededir. 

hakkında Führer)e mareşal P<"ten nra- · k ld Ankara, 14 (Yeni Asır) - Öğr 
sında bir anlaşma yapıldığı hakkında tincc tıararHvlebrik'iğhini bazı gazhetcler g~ı·ne go··re Devlete bagwlı mu··e ---~1 
DeyJi Miror E;&Zetesindc nesrcdHen ha- ya7.mış r. a u ı u mevzuun enüz ~ 

miş oldukları müdafaa hattının da ya- Dün Kırım harekutı hakkında fazln 
ıılmış olduğunu kabul etmek lazımdır. tafsilat verilmemiştir. Buradaki harek&t 

Tehlikenin hu kadar büyük olmasına hızını knybetmiş görünmekte ve Odesa 
rn~men komi8erlikler şimdiye kadar miidnfaaya devam dmektedir. 

berın Almanya tarafından tekzip edil- Maliye vek51etince tetkik edilmediği fo- ücretli memurların maaşları ayın 
miş olma!:ı İtalyadı:ı derin bir memnuni- kat bugünlerde tetkik edilerek bir kn- birine doğru verilecektir. 
yet uyandırmıştır. Italyan basını bu tek- :ıO:r~...O-/~~JO""~~...ccoccıc:ıc:ıc:ıc:ıcıc:ıccıcıac:ıc:ı~ 
zibi ilk ~hilelerinde ve baş sütunlımn- J&tanbulda ihtiluj.r/a mücadelr-? 

Mo kovıı.yı terketmemiştirler. Leningrnd ela müdafaadan vaz ueç~ 
Viazmanın doğusundaki ink.i§aflara memiştir. 

da neşretmişlerdi~. Bu gazetler diyorlar 
ki: istanbul, 14 Yeni Asır) - Şehrimizde ihtikarla müadedeye şiddt:tl:.- dc''I\ 

edilmektedir. 
r,öre Almnnlnr Moskova meydan muhn- Donanmanın himayesinde. Leningrnd
rebcsini kaznnmı§ demektir. Sovyetler da bir yere Sovyet askeri çıkarıldığı da 
de bu vaziyeti umni bir şekilde kabul bildirilmektedir. 

Düşır.anın menfur propagandası hak
ettiği cevabı Alman resmi tekzibiyle al
mıştır. Bu tekzip Mihver devletleri ara
sındaki münasebetlere uygundur. Düş
man İtalyan iç cephesini sarsmağa ma
tuf gayretlerinin boşluğunu bir de
fa daha görmüştür. ita]ya niahi zafere 
kadar müttefiki j],. beraber sa\•&ıımağa 

Bugün de dört mağaza sahibi adliyeye verilmiııtir • 
~~~.h'"~~a~ı::ıcocoooccacı cı ccıc:ıcıcıc:ıac:ıcıJ"° 

B. Çörçil Rusya- Makineye 
Verilirken 

etmiş görünmektedirler. Fakat Mosko- Sovyet tebliğlerinde hava harekütı 
vanın sonuna kadar müdafaa edileceği hakkında fazln malumat vaJdır. Sovyet 
i~ret edilmektedir. Lakin henüz şehrin tayyareleri Alman zırhlı ve motörlü 
dışında ve içinde müdafaa için tertibat kuvvetleriyle ihtiyatlara knrşı devamlı 
rlındıi:ına dair hiç bir emare olmadığı taarruzlar yapmaktadırlar. Sovyet hava 
da bildiriJmektedir. Şu hale nazaran kuvvetlerinin bugünkü durumda knrn 
Husların Moskovayı gözden çıknrdıkla- ordularına yardım etmesi güç, fakat lô-
11nıı hükmedenler de vardır. ZJmdır. 

«Tokomi Şimbon> gazetesine göre 
hariciye nazırı amiral T oyodo aşağıclaki 
huııtıslara Amerikanın nazarı dikkatini 
celbetmiştir: 

azmetmiş bulunmaktnrtır. . 

-------
Son ln~iliz " e 

Alman h a1·a 

daki vaziyete 
dair bir şey 
söylen1iyor 

11! - • Su lh şayiaları hcan._.., .. -
Royterin diplomatil' 
muhabiri ne yaz17ol'f Sovyet ordularının büyük kısımlarını 11 ilk teşrinde gerek havada ve gc-

AJman çenh~rinin kıskacına sıkıştırma- rek yerde 122 Alman tayyaresinin tah
dnn doğuda seçilecek yeni mevzilere rip edildiği ve buna mukabil yalnız 2 7 
c;'ekehiJmek mevzuu bahistir. Sovyetle- tayyare kaybedildiği bildirilmiştjr, Fa
rin buna ne de::eceye kadar muvaffak kat Alman kuvvetleri durdurulmadıkça 
olacakları henüz belli değildir. Cerçe ve yeniden bir cephe kurulmadıkça ha
Almanların bu muvaffakıyetlerine karşı va kuvvetlerinin yardımı daima zayıf 
SovyetJeı .n de bir çok kısımlarda ka- ve ha EH kalacaktır. 

1 - Sungardan ve Su:dna yoliyle 
gönderilen Amerikan ha.rp balzmesini 
Japonya Japon sularından geçirilmiş 
telakki ~tmektedir. 

2 - Jnponya üçlü pakta dahil olmak 
BıfotiyJe böyle bir harekete lakayt kala
maz, çünkü bu malzemenin bir gün Ja
ponya aleyhinde ku1lanılması ihtimal 
İçindedir. 

hücumları 

----...... ___ __,,, . 
Londra, 14 (A.A) - Royterin 

İngiliz Başuelıill, Lord mntik muhabiri bildiriyor : A1m.aD 
Halifalıs ale"ltindefıl pagand?Sı bitaraf meml~ketler h' 

., merkezınde aldatıcı faaliyetlerde 
---o-- sözlere teessüf ettL makta ve gazeteler sulh şayialan ~ 

~~~0'"...0-..h'"-'..O!r~~..ıeo-~ 
____ .._ __ İngilizler Almanyada Londra, 14 (A.A) - Avam kamara- lup taşmaktadır. Bu sullı ~yiala:rı 

sında işçi mebuslardan Şinvelin Rusya- halde müttefiklerin harp gayreti 
muhtelli yerlere, Al· dald- vaz.iyet hakkındaki bir sualine cc- rinde tesir yapmadığı ve mümkün · SİY ASJ VAZİYET 

Almanlar Mos-· 
kovaya Napol
yonun yolun
dan gidivorlar 
A l manya Japonyadan 
şüpflelenlyor ue sulh 

ıeııııı etmelı nl)'etind~ 
değil - Amerilıa ve harp 

Radyo gazetesine göre Moskovoya 
doğru yapılan Alman hamlesinin biraz 
yavaşlamış olmakla beraber devam et
mekte olduğu gelen haberlerden anJa.şıl
maktadır. Bu hamleye bir kaç günden 
beri •Moskova meydan muharebesi• adı 
verilmektedir. 

DünkU Rus tebliği Via?.manın düştü· 
i,tünü söylemiş; Bertin de Moskovanın 
boşoltılmnkta olduğunu ısrarla bildir
miştir. 

İngiliz kaynakları Rus baş şehrinden 
kadın ve çocukların çıkanlmakta oldu
ğunu bildirmektedir. 

Almnnlar Moskovaya doğru yürümek
tedir. Görünmekte olmı fst!kamete ba
kılırsa, Almanlnnn takip ettiği yo) 1812 
de Napolyonun takip ettiği yoldur. 

Almanlar ihtiyaUanndan başka Ma· 
car ve İtalyan kıtalarını da ileriye sür· 
müşlerdir. Bu duruma göre Moskova~ 
mn mukndderatını tayin edecek olnn 
mcydnn muharebesini bugünlerde bek· 
lemck lfızımdır. 

Vaziyet dünyanın her tarafında en 
lıtiyük ve derin bir ilgi ile takip edili
yor, fokat hiç bir memlekette Londra
daki kndar flgi uyandırmamıştır. İngiliz 
mebusları, başvekil Çörçllin Avam ka· 
marasındo beyanatta bulunmasını bek
lemekte idiler; fakat Rusyadaki durum 
o kadar ağırdır ki Çörçil bu hususta be
yanatta bulunmaktan vaz geçmiştir. 

İNGiıJzumiN v AZİYETi 

İngilizler tarafından Avrupa kıtasınn 
nskcr çıkarılmıyacağına göre de Rusya· 
nın yalnız keneli müe.sseselerine istinat 
.,lcrek Alman taarruzuna dayruıması 
gerçekleşmiş demektir. Almanl:ır, müt
tefik Rıısva cnn çekişirken İngilterenin 
::;eyirci kaldığını söyllyorlar. Almanla · 
nn bu sö7Jerinde İngilizlerin karaya as
ker çıkarma teşebbüslerine karşı açık 
bir meydan okuma manası vardır. Bat
t:ı Aln;nnlar, İngilizlerin kıt.aya asker 
çıkarmalnrınn karşJ ellerinde kfıfi kuv
vC't olduğunu da söylemektedirler. 

İngıJ=zlerin Rusyaya yardım olmak 
üzere yaptıkları hava hücumlarının Rus
ya iizcrindcki Alman baskıSJnı hnfiflet
ınediı!ı dr j.!Örulınektedir. 

ltalva çok bü
yük sıkıntılar 

icinJe 
Ekmek v e kömür darbğı 
müthiş •• Mihvere iltitıak 

etmeseydik te öyle 
olacaktık diyorlar-

R'ıs yada Va% i yet 

Moskovanın 
zaptı muhar-e-. 

heleri buhranlı 

manJar da bilhassa vaben başvekil B. Çörçil beyanatta bu- duğu takdirde müttefikler ar 
gemilere saldırddar lunmaktnn çekinmiş. yalnız şunları söy- ~ii~heler ve ~ar çık 

. " lemiştir: ıstihdnf etmektedir. Bu sabah bal 
Londra, 14 ~~.A) - Brıtanya bom- «Muhakkak ki bu işi idare eden SovYet rırun hiç bir esasa dayanmadığını tA. 

b~dıman scrvısıne mensup tayyare.Jer bnşkuınandanlığına bırakmak lhırodır.. lemek dahi zaittir. İngiliz hattı h 
~wı gece Alm~yanm ~tısın~a muhte- Rus tebliğlerine bir şey ilave etmek gi- ti Bitlerle ve yahut Nazi rejimi ile 
lıf hedeflere hucum etm~şl~r~ır. bi yanlış bir şey yapmıyacağım .. Mister bir sulhun bahis mevzuu olanııya 
Lo?~a, 14 (AA). - In_gı_lız hava ne- Şinvel zannetmesin ki bu husustaki en- bildirmiş olan B. Çörçil tarafmdaJJ 

znretırun bµ. ~abahkı ~ te~liğı : Bom?a~- dişeler yalnız kendisine aittir. Bu mesc- rih surette tayin edilmiş bulunmak 
~~an serv!smc baglı tayyarelernnız lenin gerek gizli, gerek fileni celsede - u'IJ!J 

ki dun gece Dü~eldorf, Kolonya ve .. batı müzakeresine mü~aade edemem... Annalistin asfıePi 
808 ya a~ıyor Aln~anya~ di~c~ ~ bedefle.~e hucum LORD HALİJt'AKSI Tf'.."'NKİT it fı aJ 

~ etmışlerdır. Kuçük bır teşe~ul B~~ny Yine işçi mebuslardan Bcvin yardım yet G fıınd~ müt 
dokJarını bombafartııştir. Sahıl se:rvısıne meselesi münasebetiyle bazı sualler sor- • • - --

Ruslara "Öre Almanlar Iİll endsup 1aFyyarel~~~~u·· .!~ıeleydin Hd'ol- muş ve geçenlerde Lord Halliaks tara- kert vaziyet hakkındaki mütalaası Ankara, 14 (R.G) - 1talyadan gelen . :# • an a ve ransa ::.cuıı ayu. arın a üş- f d ıl be tı t k't t 'ştir· 
haberlere ve ltalycın gaz.et<?lcrinin ya·"- Vi azm a önlerinde ·1 · hfi tı · ... .ı~ B h • m an yap an . ~ana en 1 e mı • cephesinden gelen son· haberler 

,.. . man gemı enne cum e nı-?..... . u a D11şvekıl demıştır ki : d . • . .. ldıx.. hırımı. göre, bu memlekette harbin ikU- "Ua••cqladdar rekctten be., tayynrcmi7: dönmemi tir M· t Be . . V • gt bü tnaITuzun akı şıddeti dun sanı w ,,, .,. _ ~ • . . c - ıs er vınuı a. m on • 1 ld w ~eli tehlikesi artmakta ve bı.ı bir takım ALMANLARA GÖRE .. . . . .. .. . ynvaş amış o ugunu teyit etmeoı 
wrluklar doğurmaktadır. Bu wrlukla- Londra, 14 (A.~) - ~o~ter bil~id- Berlfn 14 fA.A) - Britanya bam- yük .~lçımız. aleyhınde .soz soylemesıne dir. Bilruds Alman başkuman&nlıjı 
nn en ı.. .. ~ında ekmek azlıd. nelmekte- yor : Rus cephesındc butun faalıyet '-- d ' t ı · d'. Al teessüf ederım. ıı tün kuvvetlerini merkez bölgesinde ~ o · " k z.d 1 ·b·a· M 1 uur ımnn ayyare en un gece, man- * 
dir ltalyaya ithalfıt pek zi~·ade azalmıs mel' e e top anmış gı ı ır. os covanın b t d htelü ı tah · çarpısmadn sokmakta ve Mosko 
ve 

0

ekmck vesikaya bağlanmıştır. Fakat 7.aptı için yapılan muharebeler lnıhran- ~::::ıng~ıs~n~ı::;::n atm•~~::eda ~! na1kJn~rn, 1b4ildi(_Ail.Ad)v.- ~WıiA'yetli k_;.~- baııs:nda Rjefden Orele kadar 
b t db. h lk .. . d f b ' t . Jı anına yaklaşmaktadır ... anıan r ıgıne gore vam .na- . bö'l d uh be h 7.Alnal~ 

u c ır n uzerın e ena ır esır . · •. . .. ken ehmnıniyeti h5iz hasar yoktur. Hıılk marasının gelecek t lantısında Sov- genL~ ge e m are er 
yapmıştır. Çünkü ltalyanlar çok ekmek .. Almanlar dar ~ır cepl~e uzerındc bu- arasında bir mikdar ölü ve yar.ıh var- ,, tle B" rv· . h op • ti hakk d den daha fazla bir şiddetle hilküın 
yiyen bir millettir Virjini Gaydanın yuk kuvvetlerle ılerlemışler ve Mosko- d ş· d' . k d 1 b be 1 ..b ~e rkiJırBıgıÇ~ .

1
arpb vazıye b 

1 
ın 8 mektedir. Ruslar Viazmayı tahliY 

. 1 · . k. di d lOO k.l t k d 1 ır.. ım ıye a ar ge en a r ere go- aşve orçı eyaruıtta u urum- · 
kJurnadleğDıtaBya gazctesıbn?ekı yaz_:sı 1 ~- vda aFn k t bı oml e re'?,ek·'atül~r vüarlmıdş. ar · re tayyareye karşı koyma toplan bir ve yacaktır. . . mecbur kalmışlar ve bir ~'-

ate e er. u yazının ır aç cum esı- ır. a a un ar pus ur m ş er ır. 1 d b. t dil .. ü gelmişse de buradan süratle kovµu-
. kled }' . gece avcı arı a ır ayyare şurm ş- ANN • • • • •• 

nı nn e ım. RUSLARA GÖRE lerdir Jngı·ı,· .. ve Ru•lar 'raı.. tur. Elimızdekı biltun malfunat 
ı'"«lEkdmefğin tvesi ikaxat t!i~i ti. tutttaulml l)Sı Moskova, 14 (A.A) - Pravda gazc· AÜtAN H tiCUMLARI .., • .1 ~ n bşi.ddetli çaı:ın~alar~an doğan xn~ .... 
"'ya a ena es r gos ermış r. yan- t • . S tl . uka t' Berlin 14 (AA) _ Alman başku- d ,_ J ır tablo çwnektedir. R uslar hUc"""' 

lar Avrupanın en çok ekmek yiyen mil- eSlttıkynzıyvo·r . 
0

":_YC1 ~rıdn k~Almveme ı d ı'm- t .bl'ği . n·· ••t Tan an CIRfl ar ağırlığı altında yavaş yavaş geri 1 tl · d b · • · dir ar ça ıazma on erın e ı an ta- nıan an ıb~An e ı . un gece mu e- • 
e ~rı~ cltalınsı .> { • • . k arruzu yavaşlamaktadır. Almanların addit İngiliz hava meydanlarına hücum- Ankara, 14 (R G.) - 1nglliz kay- mek~e: fak.at kaybedilen her bJ1$ 

ahil~'.w .. Y~?ı~ı~ ıçın diş sı ~a- yanlnrdan sarkma hareketi yaptıkları lar yapıhnı.ştır. Dün düşman tayyarele- naklannm hildlıdiklerine göre İngiliz- rak ıçın diişmana hesapsız zayiat 
~nJı 

1

~~~ ~oy tm ı · n ~od,k «:-: e~ bir cepbed; büyük kuvvetler kullan- ri Mnnş sahilinde işgal altındaki top- Rus lutaları Tahrandan çekilmiıtir. in- dirmektedir. Alman taarruzunda 
bvö~rle ı ) a ktek ed~~ o ksayt•~J lyı- mıclnrdır Viaz.m" etrafındaki muhare- r~Jara yaptıkları hücumlar esnasında gillzlere göre İran ba~ ıehrinin iıgaline bir şiddetlenme varsa Rus mub 

ne y'e o aca ı > ıyere "'yan arı ..,. · .. k ı·· •--ı f-,_ d 'W tind · ~~detl cuttur 
:knaya çal ıyor ve sÖ7Jerine runları ilft- beler gece gündüz devam etmektedir .. ağır kayıplara uğramışlardır. Avcı tay- artı ~um 1U1 11UUDlflJr, ıu.at ıger fe- . e. aynı ~ enme mev . • 
• ed' . ış " Çok şiddetli hava muharebeleri de ol- yarelerimiz karşı koyma toplarımız ve birler ıırıal altında kalacakbr. hiç bır yerde kırılmanu.ştır ve hiç 

vecA~;~~~ milletleri harbi knzruımak maktadır. Almanlar bir cepheden bir bahriye ~pçumuz tarafından 31 düş- d'·Alm~f~~. l~ntaıfj1enffi!f olan ~u- ~~~en~ ban~~!,~~ b~ ~: 
için kendi kaynaklanna gövenınek mec- cepheye tanklar ve hava kuvvetleri man tayyaresi düşüriilınüştür. İngiliz d ua m]Ju•ud~n d""· ~ bil~~ .tara

1 
ın- ~ 1 • n~~ ?~~~ ~ak~ 

buriyctindc<lir.» göndennektedirler. bombardıman tayyareleri dUn gece batı ~1 ·· e .. e Af ı eI?e ıgınk .. ır~?'lT 8:j' ~ye dm hıs \ gı . b. eddilt 
ltalyada ikinci darlık da kömür dar- ve şimali Almanya sabiJlerinde muhteW muktun~n d gbanıhatabna a~bgıd~loy e°? • P ad~ilda. eRr anlarmgı bır tekırılmr ,-. 

ı ~ d B d · h li l t B ALMANLARA GÖRE lere uangın · m~ı- bo bal at me te ıae e u a er teyıt e ı memııı- cut e,., ır. us u az -:~ ıgı ır. unun a ıt a zor aşmL5 ır. u B 1 (A A) B . sk V yer "' ve m W\. m arı • tir . H· 
1 

• b mili . ~ 
sebeple bir emirname ile 1 tlkteşrinden er in, 14 · - rıan • iaz- mışlnrdır. Cece avcı ve savaş tayyarele- · ne~ıya~ ıt ~r1? u eti ram e ',.t 
itibaren resmi dairelerde mesai saati ma civarında çevrilen düşman kıtaları rimiu. ve karşı koyma toplarımız hcş düş . - - - ümıtlennin gıttıkçe Y~ıasına JjoY 
öğle tatili ya!)ılmamak üzere saat ikiye Alınan mevzilerine kar~ı kend!lerine man tayyaresi düşürmiişlerdir. Sov yellere göre ~en ;e korkı::,ne :.e ~var~,_. 
kadar çalışılmak şe~!inde tesbit. olun- ;.~;;~e~~P~:~hy;ar:~ğ~l~a~ı~~!:~ . S~hil h.ücum b~li~?miz ~2 -. 13 bi- • BASTARA FI 1 İNCİ SAHİFEDE • b~va z? sa~ .. az süır k ru:e Maskot<' 
muştur. Bu ı;urctle gunde 6 saatlık mc- rıncı teşrın geccsı İngıliz :rahillerıne ka- R US R tCATI MUNTAZAM OLDU hı 1~ 1~'dnf um h rme

1 
te -~-.l -ti 

sai iJe elektrik fasarrufu ve nakil vnsı- dırlar. Bolşe\-ikler siyasi komiserleri ta- dar ilerliyerek destroyerler, süratli hU- va muharebesinde 4 Alman tayyaresi ~. m~ . ~a azırak .~~raub.ır fed' 
ta1anna ihtiyocın yarıya indirilmesi dil- rafından imhaya sevkedilmişlerdir. Dü~ cumbotları ve- tayyarelerin kuvvetli hi· düşürülmüştür. · ~utccavızı ge~ı n~ ı~ın hiç ır b" 
§ünülm~ür. Fakat İtalyanın zorJukla- man nlnyları esir o]muşlardır. mnyesi altında seyreden bir düşman ge- Mbskova 14 (AA) - Mare""l Ti- karJıktan çekinmiyec.ektir. Bununll a ti 

b g·b· t •db' l 1 .. nl k 1 k · k r-1 · h'· ·şl dir n·· ' ,.... raber Almanfar henliz uzaktadır~ar . .11' rı u ı ı c ır er e o enece zor u - - mı a ı esme ucum etnu er . uş- moçenko her ne kadar Moskova cephe- . . . ~--
!ardan de~ildir: Bu sebeple İtalyanlar Ak flenizd~ 2 Mihver marun şiddetli müdafaasına ve himaye aind,. çekilmeğe mecbur kalmı§Sa da belkıdehiçbırzamanMosk?va Ol"_ 
Rusyanın ışgalınden çok şeyler bekle- kuvvetlerinin üstünlüğüne rağmen hil· Alman zırhlı tümenlerinin Sovyet hat- nna varanuyocaklardır. Lemngrad · ~ 
mektedir}er •. B.ilmünnsebe şu haberi de eemrsİ b atırıldı cumbotlarunız 18 bin tonilAtoluk altı si- larında açılan gedikten geçmesine ma- ~· h?1°kof ~~ ~urm~ .cephele~edJt4 
vermek .ısterız. . . . . . '-' 13hlı düşman gemisini batırmışlardır. ni olmağa muvaffak olmuştur. Viaz· hıç hır yem ınkı~..J!ildirilmemek 
Amenkanın ltal.}a sefm Lızbon ıtırı- B' liklerimi2 hi" b'ır kayıba ugrv anından B ·ansk k siml. • d ·dd tli 

k' ı A 'k ·ım· · R ı · ır · " .. ma ve rı e erm e şı e Alm t I ~a• Pıy e mcli~rdı ak~ah gı Aışti.:. ~ı~vMe tın Bir • d h ü.c;lerine dönmüşlerdir. muharebeler devam etmektedir Viazma an ayyare erPP"""" 
apa nez n e ı ususı mumessı ı ay- gemı e asara iNGiU"z TEB" -'JO.i fı d d k ık B 'b··ı d Gark cepheslndeJd T l d A ·k •t · t' B .er- ı..ı..ı etra n a urum anş tır. u o ge e ~ 

7k0~ . ay or da merı Aaya f!k
1 mış ıritm. ~ U5&-8tıld1 Ve karaya Londra, 14 (A.A) - Hava nezareti- muayyen bir hat ve cephe olmaktan zi-

ı ı sıyaset a amının men aya g ış . t bl'v' • Dün' k .kd d b' har k b' laaliyetleri-
1 1 d 'kk tJ ... "1 ııya değen nok- oturdu nın e ıgı . gece ço az mı ar a yada ordu gruplarının ır e et har ı 

oma arı ı a e mu ... act •• d.. ta • İ 'lte . d ğus y .. ··ı kt d. H .k. t f t -·- - - _.,).• 
talardandır. Londra, 14 (A.A) - İngiliz bahriye duşman ... yyorB~ı kngı borenbaın .?,_.~~- ?'h•J?hgıl goru me he ır. e~. 1 ~. t~~a a Berlin, 14 (A.A) - Askeri ~ 

ti . t bliv' B bah 'Akd . a uçmu.1.ur. ır aç m aı .. u.11~1.a. J tıyat arını ate§ altına aurmu~ ur. J d 
1 

ilk~. 
nfilez::ıre nın e gıd: .. ultsal d"' cnız Hasar hafiftir. İnsanca zayiat kaydedil- 12 gilndenberi eskimiş olan Alman ar an öğreni diğine göre l3 · bd' lunduğu anlaşılmaktadır. Fakat Japon

vanın durumunda bir değişiklik husu
Hine dair yeni bir emare de yoktur. 

Vaşington - Tokyo arasındaki görli.ş· 
meleri her iki taraf ta gizlememekte, fa
kat görüşmelerin inki.şafı hakkında mn
JCunat verilınemektcdir. 
Japonyanın durumunun askeıi hare

katın inkişafına kadar vakit kazanmak 

?muza m~~sup enıza ı arı uşmanın memi.ştir.. taanuzunun yavaşladığı aşikardır. Yal- Alman hava kuvvetlerine mensuP ~ 
3 ı°:"-~ ge.mısıne rnuv.a!fakıye~e taarruz * nız mütaarızların değil, müdafilerin de yük teşkiller şark cephesinin JJl-"·' 
etmiş.Jerdır. Orta tonılatoda hır vapurla Afrllın ve Alıdenlzdelıi zırhlı arabaları müthiş surette hasara bölgesinde ordunun harekAtına y~ 
3000 tonilatoluk bir gemi batırılmıştır.. maruz kalmı,trr. Fakat Sovyet tamir da bulunmuşlardır. 16 dcmiryolu. 4' 
4000 tonilatoluk üçüncü vapura da mü- harelıt:it... atelyelerinin Almanlannkine nisbetle yonuna ciddi isabetler kaydedilıniS -ti 
teaddit torpiller isabet ederek bu gemi- Kahire, 14 (A.A) - Orta şark hava daha yakın olması Ruslar için bir avan- kıymet tahrip olunmuştur. Dört ıreıı ,d' 
nin karaya oturduğu görülmüştilr. kuvvetleri karargahının tebliği: taj teşkil etmektedir. sekiz lokomotif yakılmıştır. Hasa1'8 t" 

---- 12 - 13 11ktcşıinde Libyada hava kuv- • Mosko~a, 14 (AA) Viazma bölg~- ratı1!11ıştı~ .. Üç b~e~. f~a kaJllb"' J l J f d h · · ı vcıtlerimiz htJdul bölgesinde dü.'.illlanın aınde büıun cephe boyunca Sovyetlerın tahrıp edilmiş ve buyuk mıkdarda ,r 
şga a ın a l m f • miistahkem mevzilerini bombalamıştır. müdafaa hatlarını ziyaret eden Prnvda- kn krunyonlar kullanılmaz bir ha;Je goi' 

lef/erin vazt.fesi Ga.zalidc mühimmat depolan berhava nın askeri yazıcısı yazıyor: tirilmiştir. Bomba isabet eden hır ~ 
AU\1ANl.AR SULU ISTEI\1İYORLAU olduğu anlaşılıyor. 

AMERilL\DA BiTARAFL1K 
KANUNUNUN TADİI.J İSİ 
Birleşik Amerikadaki politika faali

yeti şimdi bitaraflık kanunlarının de
~irurilmesi etrafında toplanmıştır. Ruz

ALl\lAN\' A VE JAPONYA velt bu kanunun gemilerin silfıhlandırıl-
Alınanlnr. Japonyn üzerinde bazı bas· mac;ını temin edecek sckHde değiştiril· 

kı lı.wrketlt'nnden bnhsetmekte, fakat mec;ini istemiştir. Bu istek kongrede ha
Jnponvanın milıvC'rdPn ayrılmıyacnğını ~iciv(' encümeninde tetkik edilmekte
b.Jctirm<; ktt d•r .:ıir. Encünwn har=ciye ve harbiye nazır-

Almanl~r. Rusya zaferinin kazanılma
sından soma. sulh teşebbüs ve teklHin· 
de hulunacaklorı hakkındaki haberleri 
ynlnnl:lmıc:lardır. 

Hazı ~e"letl<'r tabirinden Amcrik<: larl'ıı dinlemiş ve her iki nazır da g<'
kn<:df.'diln: ktE'dir: Ve Alman kaynakla- 'nilerin yalnı? . .-füıhlanınasının değil, ay
nnın Japonya hnl~kındaki sözleri mana- rıi zamanda memnu ve tehlikeli bölgc
lırlır; bu scjzJerden Jnponyanın mihver 'crc- de ~ir,.bilmcsinin 1Szım olduğunu 
,ı n "l\ nhmk snlahivetine malik bu- sövlemislndir. 

Londra, 14 (A.A) - General De
gol Fransız milletine hitaben mesajında 
Almnnyanın Rusyndaki askeri muvaf
fakıyetlerini istismar eden düşman pro
pagandasına kulak vcrilmemeş_ini, esa
ret altındaki milletlerin ve her şeyden 
evvel Fransız milletinin nrtan mukave
meti hnrp muvazenesinde Almanların 
Rusyadaki ileri hareketlerinden daha 
çok miiessir olacağını söylemiş ve 
Klemnnsonun geçen harpteki sözlerini 
hotırlatarnk imnnlo. demokrosilerin za
ferine bel bağlanmasını ve gayretlerin 
nrttınlmaııını istemistir 

edilmiştir. Demede tayyare meydanı, Cece gündüz kanlı muharebeler ol- yet milhimmnt deposu berhava obf\ 
UÇU§ yerleri ve top rnevı.ilcri bombalan- maktadır. Vaziyet gerginliğini muhafn- tur. 
mışlır. Baı·diyaya akınlar yapılmıştır. za ediyor. Düşmanın ilk yarmaları ani - t 

PiRE DE BOMBALANDI bir cenah hücumiyle yapılmı~ ve düş- Arkhangelske İngili~ıe 
Ağır bombnrdunan tayyarelerimiz Pi- man Sovyet miidafaa hattının bir kö~e- a'-"1!·er -; c·•·arddal'f_. 

re limanında düşmanın benzin tesisa- sinde hattımızı yarmıştır. Kıtalarımız ;;ııft auı.a ~ aft .. ~, 
tına hiicum etmişlerdir. Fena hava şart'- inatla döğüşerek büyük sebat ve soğuk • • - ıni ır 
larına ral,rmcn hedefler müessir surette kanlılık göstermiştir. Kıtalarımız el Bcrlin, 14 (AA) - Yarı res elst'e 
bombalanarak yangınlar çıknrılmı~tır. bombaları ve petrol şişeleriyle 50 Al- k?yryak~~n bil~iriliyor. =. Arkh~tla1~ Dün bava kuvvetlerimiz Trahlusa gi- man tankını tahrip etmişlerdir. Düşma- hır Ingılız sefen hcyetinın çıka ,.11~ 
den yol üzerinde bir çok kamyonları nın ilerleyişi yavaşlamıştır. Kızıl ordu- dalı- Amerikan kaynaklarından Y9;bfil
bombalayarak hac;ara uğratmışlardır. nun mukavemeti artıyor. iyi teçhiz edil- şayialar hakkında Berlin siyaSi llll J' 

Biitiin bu harak5ta iştirak eden tay- miş Sovyet takviyeleri ~imdi cepheye lcri muhayyel meselelerle meşgıl 6" 
ynrelerimiı.in hepsi salimcwn üslerine giden yollar iizerinde ilerlemektt>dir- mnğa lüzum bulunmadıP;ım beyaP 
dönmüşlerdir. ler. mekterlirler 


