
hava kurumıu1un ı,arıdatını artırmak hepimizın vazifesidir 

Bir ıçtim yapıldı ve vali 
bir beyanna~e neşretti 

-· Bir · def aya ruahsus 
muhtelif ~roplar 

teberruat kav.dı 
teşkil olundu 

----------·----------

• • 
ıçın 

Azanın ve varidatın artması için yapdacak muhtelli işler-
'-.. 1 ·-·-· - _,_._, ·-·-·-·· 

·-·-·-· ·-·-·-·-·-·-·-·-·-· 1 
1 J Amerikalılara göre 

·-·· -· . ·-· ·-·- ·-·-·-· 
Almanlar 

siper· harbı- · 
na mecbur/· 

baharda pP.trol kuyu
larına Kafkasyadan 
değil, başka yoldan 
gitmek istiyecekler? 

Japon 
Varidatı milli havacılığımızın takvi- adedinin arttmlması ve bu itlere taal

yesine münhasır bulunan hava kurumu- luk eden diğer 1-ususat üzerinde esaslı 
nun gelir kaynaklanndaki verimi daha kararlar ahnmıo. bir defaya mahsus te
büyük ölçiide arttırmak maksadı ile berrüat kaydı için birlik ve teşekkülleri 
muhtelif müeuese, birlik ve teoekkülle- temsilen münasip guruplar da faal vazi
rin heyet ve mümessillerinin iştiraki ile fe almışlardır. 

Baslar kttlUyetU harp 
malzemesini kurtara· 
rak çeldldller ve kaş 

harbi yapacaklar 

Alman bisikletli kıtaatı bir §ehirden geçerkft ··-·-·-·-·-·- . -·-·- . - . -
Politikası 
8·irmuamma 
Olmakta 
l>evam ediyor 

ŞEVKl!."'T BİLGİN 

~. Doğuda, bütün Avrupanm 
~eratını tayin edecek kat'i bir 7.a· 

~ -zandıklannı, Kızıl orduyu ta.ma
lı...~ babilile ujtrattıklanru iddia ettikleri 
~~ Japonyanm bu müstesna fırsattan 
~ teşebbüs etmemiş olması hay

15/10/941 çarıamba günü (dün) tica- Türk gençliğini göklere hakim kud
ret odasında yapılan umumt toplantıda: retli bir nesi) olarak yetiştirmek azmini 
Kuruma fevkalade teberrüat temini, aza - SONU 2 İNCİ SAllİFEDI! -

~~--.-.............. .__ . ..._..~.--.. -·-----,----·---,--,---·---,----- Londra, 15 (A.A) - Bugilnktl cTay-
mis> .gazetesinde Rusyanın vaziyeti hak-
kında muhtelif makaJeler çıkmıştır. 
Bunlardan biriSinde bilhw ~le de
nilmektedir: Vaşi~ndan gelen haber-. 
Jere göre Amerika hükümet merkezin
deki askeri ma~ler Alm8n tebliğlerin
de alındığı bildiril~n harp_ esirleri m~
tarmı milbala.galı buluyorlar. Bu haber
lerde, Ruslann killliyetlll harp me)ze
mesi kurtararak çekilmeğe muvaffak 
cJduklan iJAve edilmektedir. • 
KIŞ HARBi VE SONRASI 
Londra, 15 (A.A) - Taymis gazete

sinin Vaşington muhabiri tarafından bil
dirildiğine göre Almanlar kışın Rusya
da bir .siper harbı yapmağa mecbur ka
lacakar ve ilkbaharda lrana ve petrol 
kuyularına Kafkasyadan b!t§ka bir yol
dan ~mele istiyeceklerdir. 

Almanlar 
Moskovayı 
.alamıyacak 
Alman hava üstünlü. 
ğü JOk, ileri hareketi 

. de yaoa_ılı yor 

Rusların 
infisahı. de~. 
V~·m eQiYOr 
"Leningradda netic.e
siz çıhış . har.eketleri

nin arkoıı · ııesilmiyor 
-0---~dır. Şimdiye kadar 

...__~inler liilifma olarak, :J~ 
-cullkü durumun adeti seyirci.si 

\ııı... ~ dırlar. Batti, Rusyaya, Viladi
~ Jolu ile harp mal:r.emesi sevkiya
~ 1alle Birlefik Cumhuriyetlerle ma

tl._ nokta1 BUar ihtiliflarını bid 

lKtNCl BtR CEPHE lŞt 
Muhabir BUyük Britanyanm ikincl 

bir cephe tesis etmeyişüıin Amerikalıla
rı inkisara uğrattığını, bununla beraber 
ikinci bir cephe tesisi işinin çok ihtilaf
lar doğuracağını da Amerikalılann ka

.Mos:lmva, 15 (A.A) _ SoyYet hillril- Berlin, 15 (A.A) - Alman baı ku-
rneti sözcüsü Lozovski dün aşağıdaki mandanhğıfun tebliği: Huauai bir t~ 
beyanatta bulunmuştur : liğle de bildirilcllği veçhiyle Viazma 

- Ahnanlann Moskovayı hiç bir za- kesiminde çevrilmiı olan Sovyet kuv-
- al .. '1.:'---· bili Alman vetleri ta~ı.. imha .dilmi§ bulun-Bir Sovyet toını ormanda ates :t1le1:'ziindc ... 

- soııru ""'Z bıct SAHtnm; -
man aımyacöA.UU"ıw yoruz. · 

- SONU z fNCI SAillf UIB :_ - SONU Z lNd SAHlFEDE • 
e.> ·kha ~edirler. Her __ ._.. __________ _ 

Rus ya mütareke alıtı --~~------------------------....:;.;;~;.;...;:.;.;;;..;;;;;;;;.;;;;;;_. __ Japon ıaeteleri, Rusyaya harp Po• teb/ifinin biltlir. 
~ 1-J• vapurlann ~ele 
~ oWnMan sularm Japon sulan dili vaziyet 
~ ft ba ndyete ili nihaye ıöz 

zorunda ltalırsa Yeni Tütün mahsulü çok nefis 
ealmı tehditkar ldr Usanla 

'M.....~ ... BeJ• saray, denizlerin Marvouol tahlı· -
~ Oıllendiren bu dAvayı, bütün . . 

~ ÜftllDID ayrılmaz bir parçası d•td• h 
--~~ lhtarıanna a1c1ı- ve e ı ı, arp 
;::... ~~1!'~!~ (Ok şiddetli ~takip eden Japonlar, Rusya 

lneiltere sonu
na kadar h&rbe 
devam edecek 

Rekolte geçen senekin
den yüzde otuz noksan 

~~: .. ~ &1r ·gtbide·ıuaYnft JIOSkoyadaa hökitniet nttanrer1ın1z geleeelt ayrn onunda ..,.... ... 
-.;.....:L -......:._. z;!!':~mf~ dtişörilldö, 2J tayyare te, sefirler de PdGllDec~ ndqte..I flnNllden· llas•.. ~ 
ı.....-.a ... __,,. UIUDMI--- uu • kaybedDdL· . ayrdmadılar.. Tütün mahs.,Jü idrak edilmi,tir. ye-
.~, WÜ)'en KmDann baş şehirleri- S '(AA) s· b...:1..1.. Va..a--o· n, 15 ' (A.A) ..:.:.. Alman· .... n nlmahatıl gayet neflatir. Müteba9818lar :"'lf'laettorten dahi harpte devam Möakova, 1 · - u aa anıti 'l""e• ...., ba aeneki inahaulün, son senelerde ld-~= ani~ istiyorlar. Sovyet tehli~: 14 b1rhıcl tetrin . geceai haberlere aöre ne · So~et hükumeti, rak edilen tlltiinlerin hep.i,-ıden daha 

1.ı J _, __ RusJann uka kıtalanmız bütün cephe hoiunca, Viaz- ne de· Moıkovada1d Amerikan " 'biıyült üatün oldugu" nu aöylemektedirler. S.. ..., a...,....., m ve- ma - Briansk:. Kalenin "istikametlerinde elçiliii · Moskövayı ' terketmeniişlerdir. B 
'lııiq1naklannı hiç istihfaf etmedikle- bilhwa' fiddet1i "olmak 0 üzere dU§lrianliıı Amerikan büyük elçisinin Amerika ae- eaef u nef.,ete makabil rekolte maal-
l~ Maskovadan sonra, D o n d a ' muharebe etmielerdir. ~ . yahati yıinht tefsirlere meydan vemıe-· beti seçen aenekinden yüzde otm nJ... .A lm an y~çı-
~ 1 8 d a,. Urallann ilerisinde veya Moskova, 15 (A.Ar - Dün altşam]ti mek için tehir edilniittir. nde noksandır. 
~ Kmllann yeniden toplanarak Sovyet tebliği: 14 birinci t~rinde Sov- Sovyet harbırun it" ta devam edece- • Şimdi ttitünler, aahfa arzedJlecek va-
~ ~e devamh bir mukavemet göster- yet kıtalan Viazma • Brianılt ve Kale- ğini tahmin eden Vaşington mahfilleri zıyette hazJrlanmaltta ve inhisarlar ida- · · l · · 
~ müsait o~ ~Utfln • imkl~ nin istikametlerinde bilhaaaa tiddetlf bu fikri aeğiıtirmeğe bii M:bei> görme- remi mahauliln teabltf 1$fnl bitirmek üze- va ş aması 
i~. bybetmedikle? 6krindedirler. olmak üzere bütün cephe boyunca düş- mektedirler. re bufonmaktadır. Tütünlerin •bŞ. Çt-

k."""!ld ~· • Hint • ~~dutlann~ manla muharebe etmitlerdir. Bu şiddet- Nevyork, • 15 (A.A) - Nevyork kanlabtlecek vezJyete ıetirilmeal ame-
~ e41iJen bır mılyon kişilik ordu ile li muharebelerden aonra lutalamnız Tavmis gazetesi yazıyor: !iyesi takriben ilç hafta devam edecek H • k 
~ '-kta İnıilizlerin toplandiğmı ha- Maryoool oehrini bopltmışlardır. Bii)'Ük Britanyadan selen en yeni ha- 'H ınahaul ancak ikinci tefrinln onunda su. rmıyece 
~ '150 bin kişilik bir onlu- 12 Birinci tetrlnde 2 7 al hava muha- beri• f1I ciheti kat'i aarette ifade edi- - SONU Z tNcl SAHiFEDE -

cephesinde 
muharebe· en sön 
eathasıoa girdi~ 

~~~!.N~ ~~~!~!D~. - -· . SONU 2 tNct SAHIFl'DE. ~:ı!!::.. ~~~~,,: ec3~;~·~-~:S~]~j~C~iE~i~E!ElJ~:i~J~]5:1 Me· rkez 
da kaba hlle lntriliz milleti lumtrl ..,tJa :; : it 
olana oban HitMrin teklif edehileceii SON DA••-=~ 
hir aalh6 bhal ebneii hiç bir ııamUI _ .......... 

........ ~. ········-··· Birinci derecede hir kaJDaktan ah-

Rusyada çifte mey
dan muharebesinin 

sonu yaklaşıyor 

nan malimata dayanarak ötrennehilen 
telr wey ıana s&teri~ ki tı.nısıerfn 
IODUllll kadar devam haldnndald aslm-
1.-1 hiç hir ....kit ıimclild ıihl bt'I ol
Dlllllllfhr. NuOerln elde ettikleri yesi
ne netice p,enfn .._ zaman tuaYVUI' 
ettllderinclm daha malr oldufuna ...ıa
IDlf olmalancl ... 

----•-•-- Berlin, 15 (A.A) -Ahnan teblili: 
Bir tntdllz torpido Briansk ve V1azma çifte meydan mu-

..... bl ha.._ harebesln!n sonu yaklaşınaktadır. Bu· ma...-a •u.. gUn Brianskın şimalindeki ceplerde ~n-
Berlin, 15 (A.A) - Alman başku- her altın alınmış olan düşnan kollan 

mandanlıbnın teblili : Cebelnttank da Al a kollan tarafından Diağl6p 
açıklannda bir İngiliz torpido muhnôi edil .ı;:ı 
bir denizalti tarafından batırılmıştır. ~an · kuvvet.Jeri düşmana kanlı ~ 
=ıııııııııımmmın1111111111111mıımı1111111111111·: yiat verdirmiştir. 
: A "k d b . L : Brianskın cenubundaki ormanlık bb1· 
~ merr O a ır ÇOJllf i gelerin!n. mağldp edilmiş ve orada ~n-
: b / E her altına alınmış düşman ordulannın s ıu ay ve genera ın s bakiyelerinden"""temizlenmesi devam et-
= ı · / • ld S mektedir. 5a.z rne UZUm gÖtÜ Ü: Bu muazzam yarma ve çevirme mu-
S ~ harebcsine iştirak etmiş olan Alman kı
S Vaşington, 15 (A.A) - Luizyana: talannın külli kuvveti başka harekAta 
S'llanevralannda teğmenden genera- ~ devam için şimdiden serbest kalmış bu-
3a kadar bir çok subay bulundukları E Iunuyor. 
Ekumanda mevkiinde muvaffakiyet- 5 Alman kuvvetleri simdiye kadar 560 
~izliklerinden dola~ azledilmişler- § bin esir almışlardır. 888 tank, 4133 top 
~ir. KıtaJanndan bu suretle çıkan- § ya tahrip edilmiş veya iğtinam olunm~
:lanlarm adedi geçen umumi harpte E tur. 

iA.merika seferl heyetinde yapılan; ~~=~~~~~~E~~3 §tasfiye ile kıyas edilebilir. 5 ·: 
...... lllM'•lllllll•Nt'tUHIDWlll&ll 

Loncb'.a, 15 (A.A) - Bualar ~ 
dan Viamwnm bopJblmıf obnuma nl 
men Alman ilerlqiflııbı sttratlnde nlsbt 
bir yavqlaına var ıibidir. Bu yav&§la
ma i§pl edilen toprakların temizlenme;. 

- SONU Z INct SAD1FEDE -

Almanva Şi10ali 
Italvayı iş2al 
edecekmiş 

ttalyada ~· ..... •••taoldata . 
iudapııyor .. 

Roma, 15 (A.A) - İtalyada blr 90k 
valiler~ .. 
KIŞ Çn1N OLACAK 
Berlin, 15 (A.A) - (Doyçe Algeman

ye Zaytung) un Roma muhabiri blldlrl
yor : İtalyan balkmm durumu ve hal
yan milletinin maneviyatı İngiliz propa· 

- SONU 2 İNCi SARiF EDE -....... -·- --.. ---~.._...._.-...... 
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Güzel uk 

YENİ ASIR 
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Japon 
Pol.tikası 

HENRY DE COC'DAN 
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:ava akınlarıııa 
ve z<e irli ~az

lara kaı~ı 

Ekn .. ek ,!!atı arttı Bir muamma 

- ÖlUmilnden sonra mı? .. Ölilm mil? ra iltıve c tU : 

Un tevziatı için yeni bir Olmakta 

ı t kı •f d•J• Devam ediyor Fakat durun dururken ölmek lc;in se· - Bakın12: vo hnln Sll,stU!:Un eserini ~ 
bep ne! .• Diye batrırdı.. görUnUz; hükUmc'fonn o~lu konmın mı· İstanbulda acı! n kursa 

GUzel Ltikres sap sarı kesUcU ve bo- musuna tccavUz etil ve 81UmUne sebep • • 
ğu]ur gibi bir sesle : oldu .. Sevglli LUkrcslm bu tecavUzUn her yer:!en iş !4ak 

usu e ı e ı ıyor ~-r-sıuıttı 
~~~~~~~~~x*x:--~---~~--~---

- HUkUmdann oğlu SikstUs dUn gece çirklnliğine ve ağırlığına dayanamıya- edilebilecek. 
buraya geldi! Dedi.. rak kendisini öldUrdUI Dokuz ay devam etmek ü~re tstan- Bugdbl zaruri ihtiyaç mad eler e dair mühim 

müzakereler var, un liatinin artması muh emel , .- Ne dedin? .. SikstUs mU buraya gel- Babası ve ValeryUs, facfanın dehşet! bulda büyük bir itfaiy e kursu açılmış-
aı? •. Ne ~nkJa? ... N~ yapmnk fçin?.. 8nUndc tıdcta donup k?td.Jar, fakat hU· tır. Dahiliye Vekuletinden gelen bir ta- Fiat mürakabe komisyonu bugiln vi- Diğer taraftan tek tip ekmek fiatı 13 ku

layette mühim bir içtima aktcdecektir. ruşa çıkarılmıştır. Her ikısl de bır 61U kadar snrnnn~o:tı · kUmdn:ın ~.:ıteni BrUtUs. kanlı hn?çerl mimde bu kursa şl'hlrlerd!!n, knsabalar-
lar: genç kadın bUyUk bir gayret sarf ılc: Ltıkrcsın ırogsUnden ~eklp nldı ve • dan kn?.a ve köylerden ayrılacak oJnn- Yapılacak t0plıı.ntıda mühim me\'Zular Komisyon bu iinkU top nntısında çi

görüşüleceği için mUhim kar-ıular ve- mento fiatlerinl de yeniden tetkik ede
ı·i1mesine intizar edilmektedir. cektir. Fiatlara bir miktar zam yapılma-

- Buraya tiynetindekl kötUJUğU yop- - Su öJUnUn önUndc ve elimdeki lc.rı~ gönderilmt>si lüzumu bildirilmiş-
inak için geldi .. Betıt sevdiğini söyledi knnlı hançer namına yemin ederim ki t ir. Kursa iştirak edenler malCtmatları
ve der arzu1nrına ram olmazsam, bero· Nnrkin ve oğlu aleyhine isyan ediyo- nı tevsi edecekler, modern usuller al
berlnde getlrdJitl bir adkmla fuh$ hnlin· rum, bunlan mJllctin başından atmadan tında atede nasıl mücadele edeceklerini 
öe tutuldu~mu Uf\n edecdlni do tl!\ve rahat ctm!yeceğim .. BugUndo/l itibaren öğreneceklerdir. 

B elediye un tevzii işini daha esac;lı bir sı d~rpiş ed~~me~tcdir. 
hale ifrag eylemek üzere komisyona bir Yıne bugunkü toplantıda bazı esaslı 

edeTek nihayet beni de ve o mechul ada· Roma cUmhuriyet idaresine kavuşmu~· Kursta zehirli gazlarla milcadele, ha-
ını da 81dUreceJtlni bnaırdi .. Dedi.. tur .. D1vc baj;rdı.. va tnarruzlnrı esnasında çıkması mel-

tnklifte bulu u t ş· d' t il maddelerin kar yüzdelerinin tetkik ve 
"' nm s ur. ım ı un evz t ·ı· k d' y· k dd 1 · Jsind ba ·· k"ll 1 ka 1 1 kt espı ı mu arrer ır. ıyeca ma e erı 

e ~ı. ~~ u. er e rşı aşı mn .a- iJc giyecek ve yakacak maddelerinin kar 
KoJJat!yUı yumruklannı !lkarak : Bu sözler, Ko11at!y{ls, kayın babası Vt' lıuz yangınlarm derhal söncli.irUlme.c;i 

i - Vay hain vay! .. Diyebttdl.. ValeryUs Uıerlnde mUthi$ bir t~ir yap· ıçin alınacak tesbirler ve yapılııcak ça-
dır .. Tevzı ışının bır mutemede terkedil- nispetleri bu meyandadır. 
mesı ve _ç~val başına. mutemede 25 ku- Komisyon, belediyenin sebze ve mey-

r - Kolla!tUs. bu eevtnnı plAn 8nUnde tı, hep birden evden cıktılar, halkı bn • l.ışmnlar da gösterilecektir. ruş terkı ıstenmektedır. va fiaUerini tespit ve kontrol etmesini 
Eğer belediyenin teklifi kabul edilirse uzu cylcme!ttedlr. Bu mC\fZU Uzerinde 

un fiatı en az yirmi para yükselecektir. de ehemmiyetle durulmaktadır. 
~..QC-:c:r.,.o-J,AC"9.r.r~~~1.:r~~.r~ 

ltorktum, senin şerefin, senin namusun lanna topladılar, Cilmhurlyct Ulinllc be- _ _.,.,,_ 
kin korktum: benim böyle btr leke ile rabcr. hain ve zalim hUkUmdan hal' ve- 'J'ilfdfifı O,.ta oJıuJg 
öIUmUmden biltUn Romanın istirahati- ya kati fç!n harp meydanına kostular. ~u._e f11e .. e ers•er 
nin bozulacağını dUşUnerek çok kork· Harp mevdanında çadınnda oturmak· Y u ... ~ c 
tuın.. ta olan Narkin halkın : IJa;ladı.. ı:a\ a kurumuııun 'aridatını ar

tırmc> k epimizin vazif esidkr - Pek UlA, sonra ne yaptın? - Zalime knrŞJ harp .. Zalimlere ölGm. MUracantlerin fa:ı:lalığı karşımnda açık 
'" - Teslim oldum. Mntet kendi kendisini idare edecektir kalan orta mektep çağındaki talebe ic;in 

Ve. LUkres bu cevabı verirken bo~- kral istemeyiz.. Fervatlarivle ~eldiğin1 Tilkilik Orta okuluna şube olarak tutu· 
for gibi oldu; kalb!nin sızladığını his- !!örünce. harbi bıraktı ve maiyetine ala· lan yeni binanın eksikleri tamamlanmış 
setti. bildi~ kuvvede halk ü?.erine saldırmalt 'l/e dün 460 talebe bu yeni mektepte • BAŞTARAFI l tNCl SAHlFımE • tüccar söz alarak mütalaa beyan etmlş

taşıyan hava kurumuna yardım için yurt lcr, neticede B. Cevat Nizaminin tekli
ödevlerinc zaten hararetle koşan hami- fi dairesinde, hava kurumunca tesbit 
vetli İzmirlilere müracaat edecek olan edilen heyetler, teberrüde bulunacakla
bu Eaal guruplara müzahir olmalanru nn Ustelerlni hnırlamak, hunların te--

- Bedbaht .. Teslim oldun mu? i!::tedi.. Fakat Roma kapılarında halk bu okumağn başlamıştır. 
' - Evet .. Namusunu berhat etmemek kuvveti durdurdu; bu hal U:r.erine hU · ----
için teslim oldum. Seni son defa gör- kilmdar ger!ve ka~al!a mecbur kaldı. 
rnek istedim; yerinde knlan namusunun Bu firar esıtMlndn da askerinden mU
\'e şerefinin namına namusumun inti· him bir kı!i:mı halk tarafına gecti .. 
kamını al!.. Yalnız bır.ıkıldıjUnı gl:Sren hUkUmdar 

Ve. bunlan sıJyJfycn LUkres, ş!~k ne yapacaiını. nereye gidecdinl şasır
kadar seti bir hareketle sivri bir hnn- dı: hiç bir hükUmdar tac ve tahtından bu 
çer cıkardı ve gilzel r.?ö<• .. iine bir hamle- kndar kolay mahrum edilmemiştir. 
ae saoladı: hain silahı tcı kamasına ka· Yanındrı. o~lu ve btr kac sadık adamı 
efor RÖ~ne soktu ve eli knnlar f~inde knlan Narkln civardaki Romnva dU~· 
oldu!hı halde yere vıkı1dı . knldı!.. . man memleketlerden birisine iltica etti 

Bu ~a~eket o kadar seri olm.uştu • kı ve oradan tonladığı yabancı askt'rler1<> 
~ollatiyiis. hanceri tu~mak .~cın yerın · Arsiya ormanı civarında bilvilk bir har
a en fı:hınıi?ı halde, facıanın <';1~ne ~:- hi kabule mecbur oldu, fakat isvan eden 
çemedı. karısının yanına geldığı vakıt. tlomalılann kafi kurhılmak kararı 
Lükres artık son nefesini vermekte i~i. önünde bu muharebeyi de kaybetti: Ar7 

Yaln~~· sonuncu defa ağzını açtı, bıt· Uzerinrl,. h'c: bir cinaveUn cezasız kal 
kin ve 0 !C!Un bir sec:le : . . . mıvacağı muhakkak oldui!undan hu 
.. - İntikamımı al' .. Dıyebıldı . hnrote hem kendisi, hem de iki oğlu ; * maktul dUstUler. 

Kollatly{ls sevJ!ili ve fedakar knnsının Adıılefln e:arlp bir tece1lisi olmak fi7.e-
~~i wilzeri~e kamındı, acı ncı feryat- re hain Sikstiis, :r.nvallı ve mal!dur Lllk· 
!arla agJrunae:a başladı.. resi hayatından mahrum edeon hanl'Crlf' 

Asaibdnn hu .acı seslen duvanlar hep flmca nnest BrUtlls tarafından öldürtil· 
yukanya ~eldi\er; kanSlnın ba~ v~ dU. Fakat hu muhasamada ağır surette 
kendi arkadac:lan yukarıya geldıkleıı varalanan BrütUs tc. bir kaç gün sonra 
vakit KollaUvUs : hayata gözlerini yumdu! .. 

- Rakınız: diye kanlar kinde canStı · 
r Yatmakta olan karmnı J!österdi.. Ve aon- - SON -
IC'llDDDDDDDDDDDIDDDDDDDDDDDDDD~~~~~ 

Jn rtilizlere giJre A imanlara göre 
,'. RASTARAF11 tNrt ~AnfnmE • 
ı •I, cepbelerdPJd Rus mukavemetinin kı
~ulma.ın, yıralılann nakli ve 8lülertn jrlS-
• nıUlmesl gibi işlerden Deriye gelebtle
cektir. Uzun müddet devam edecek 
bir yavqlamava sebep olması beklene
mez. ÇUnkl Moskova mevdan muhare
besi. her iki tarafın zaman lmOlnin ha-

• yad lnymt-tlnl h~rkesten eyi takdir et
i tik)erlne fOphe olmıyan tarihi blr savaş 
nıahlyetlnl alm?ftır. Bu savaşta Alman

; lann Ruslara kauındırabile-ceklerl her 
r aaklkanın o kadar ktymetl vardır kt Al
• rnanlar Ruslara zanırt olmıyan hiç bir 
'&ktka kaıandım.ak lstemiyeceklerdlr. 

Rus teblij!I Moskova mildafaasına mu-
i f!uam takvlyE>ler göndertl.il~int kaydet
ınektedlr. Bundan başka merkez cep
hesindeki muharebf'nin en son safhasm
ÖP bulunduğu söylenmektedir. Bununla 
beraber. bir kaç gün geçmiş ve katı ne
tice henUz elde edilememı~tir. Alman 
s;rona~andıuıının hrvecan uyandıracak 
şekilde bildirdiği Rus kuvvetlerinin im· 
ha.c;ı işi henU7 tahr.l..kuk etmemlstir. Al
manlar harba hergiln dahıı fazla asker 
ve malzeme soku} orlar ve Rus teblii'!le-
:tine ~öre muazzaın :ı:nyiata u';ruyorlar. 
Bir tek gilnde Almanlar Viazma cıvarın
aaki muharebelerde yaralı ve ölU olarak 
~2 bin asker knybPfmişJerdir. 

Leningrad cıvarında Ru lar devamlı 
olarak Alman sipPrlerine karşı taarruz 
ediyorar. 

• BASTARAFl 1 tNrt ~~lltFf'llF. · 
maktadır. Brlanıık etrafındaki cephede 
de dü•marm1 infisahı faııılasız devam t-t
mektedir. Bu yeni muazzam mevdan 
muhareh~oılncle alınan ~lrlerin miktarı 
beıı yti7. hini aşmıştır. Miltemad!yen art
ma lctadır. 

Doğu seferinin bMındanberi Sovvet
lerden alınan esirlerin yekunu daha 
~imdiden üc milyonu pek ziyade atmıı 
bulıınmaktadır. 

Savas tayyar~lerimiz 1 S birinci tet
rlnde Moskovadıt mOhtm B!keri t,.ııl•le· 
re taarruz ederek düsmanın harp ilı:thıa
diyatını il~lliyen tesislerde bir çok yan
gınlıır eıkarm~lıırdrr. 

LENING~DDA 
Berlin, 15 ( A.A) - l.enlngra<ıda 

kuşatılmış bulunan Sovv~t kıtalan boıı 
ve nt-tice.siz <"t'kış teş,.bhii~leTiyle dt-r· 
mandan kesiliyorlar. Ellerinde bulıınen 
kuvvetleri harek~te VPtiren bolcevlkler 
.ı\lman lutalarının te~kll f'ttiit !tkı çen
l-,eri her gün veni harekrtlr: kırmağa cA
lıAıyorlar. Malzrmf"ce uğrııdıklan ağır 
kayıolnrdan başka bnlş~vik ı .. rin insan· 
ea da ağır kavıoler kaydettikleri mu
hakkak görülmrktedir. 

Lcninımıddaki aııkert ve sınai tesisat 
Alman ağır topçusunun atıosl ve tavva· 
rıolcrinin bomba vnf!muru Altındadır Le
'lİngrada son günlerde yaln•-z bir gece 
icinde binince kilometre infilak ve yan
~ın bombalan atılmıştır. 

----
To mc ö ünde 

Okraynada vaziyet merkez cephPsin
öeki vaziyetten d~ daha vahimdir. Ros
tof. Harkof, Sta!in gibi çok lJUvUk ehem· 
miyeti haiz olan sınai şehirler ilerliven carnı. a!ar o '1Vor 

Alman sefiri itti. 
Dört gtlnden bert refikası ve kızları 

;)e birlikte İzmirde bulunmakta olan 
Alman bUyUk elçisi Fon Papen dUn sa
bah Bandırma yolu ile 1stanbula g1tm!ş 
ve teşyi olunm~tur. 

snygılanmla rica ederim. berrü edebilecekleri mlktarlan tayin et-
T. H. K. l:unlr Şubesi mek vazifesi ile mükellef tutulmuştur. 

Fahrt baekanı vali Bu heyetlere vaz:ifelerlnde ticaret odası 
Fuad Tukaal her türlü yardımda bulunacakhr. Türk * hava kurumu idare heyeti aUkadar tüe-

DON YAPILAN IÇTIMA can ve teberrllde bulunacak dl~er zeva-

s l .. Türk hava kurumunun artan vazife- tı davet ederek tesblt edilen rakamlar 
ov vet ere gore lerl kartııında varidatını çoğat1mak ça- rtniresfnde teberrülerl kabul edecektir. 

• RASTARAFI ] lNci SAHİFEDE - T~lerlnl RÖriİ mek il:zere valinin riyaseti Bu karar, bir defalık fevkalide tebenü-
ilcri hareketi her gün biraz daha yavaş· alıı.,da bir fctima akdedilmiıtlr. lere aittir. 
famaktadır. Her geçen gün düşmana pa- Bir çok tüccarın. banka ve daireler Tesbit edilen ıekiz ~rupta lthaliitçı-
halıyn mnl olmaktadır. Almanlar hava müdürleri i1e mile9seııc1er mümessilleri- far, ihrncatçılar, .anaylciler, bankacılar, 
UstUnlüğünU kazanmamışlardır. "in fştirnk eyledikleri toplantıda lzmir- esnaf cemiyetleri, emlak ve akar sahlp

Manidar bir hadise pazıırtesi günil, bir deki mebuslarla parti müfetthl ve hava teri, tütüncüler, simsarlar ve komisyon
kurumunun Ankaradnn ~elen bir mlifet• cubr. baro ve etibbn oda11 dahildir. ~Un zarfında 122 Almım tayyaresinin 
tisi de ha21r bulunmuştur. YENi AZA KAYDI 

imha edilmiş olmasıdır. Vali toplantıyı açarken ııöyledi$!i nu- Bundan sonrn. ruzname mucibince 
Kadınlan, cocuklan ve ihtiyarlar: tukta davete Jcııh"'t cdenl~re tcttkkiir- kurum n:ıa adedinin atttm1ması fcln alı

Moskovadan bir güclüf!e ro.sUamndon lerlnt blldinnlş. Tiirk gençliğini havala- nacak tedbirler müzakere edilmiştir. 
tııhliye edebilmekto olmnklıfumız rnUna ra hak.im kılmak lcln kurumun ortan va- Neticede yeniden kuruma ua kaydıişi
kale yollarımızın kesilmecll~ine delildir. ·dfelerini kısa cümlelerle beliğ bir eekil- ne hız verilmesi ve kunırn ldnre heyeti

Almnn tayynr~lcri Moskovn ilterindl'l de ifade evlemlş. hava kurumunun fz. nin bu faaliyeti kendi çalışmalanna esas 
ucamıyorlar. Schı-0 yaklasmnğa teşeh· mirde varidııt temin eylemesi kin tüc- ittihaz etmezi muvafık görülmüııtür. Y c
büs eden dUsman tayyareleri derhal cann ötedenberi devam eden kıymetli niden kuruma daimi aza kaydı işine 
!$nlenmektedir. ~rdım ve tebenü1erinin esaslı bir flek- oartl teşkilatı geniş ölçüde yardımda 

Moskova, 15 (A.A) - Moskova mu- ı,., ifrai:ı lüzuMun:\ işatet eylemiştir. Vn· bulunacak ve bu hususta bilfiil faaliyet 
hariplerlne ~önderilen bir mesajda şöy- U ııözl,.rine devam ederek demlstir ki: gö"t,.Tecektir. 
le denilmektedir : c- fzmir. bu ulvi vazife öniinde ken· YENl VARiDAT TEMlNI IÇtN 

Moskova yolu Alman1nr için ölüm yo- di:1ine teveoccüh eden her türlü yardımı Cemiyetce muhtelif tediyeler esnasın-
lu olmalıdır. Hitler Londravı almak Is- ..Smdiye kadar nlduVı.ı gibi yapmakta daki teberrüıta mukabil ita olunmak su· 
tcmis. fakat muvaffak otaaınmı$tır. Sim· devam edecektir. Hamiyet hahsı:ıda retiyle sarfedilmt!kte olan ttıth1lı mak· 
di yUzlcrce Britanya bombardıman tay- <ıimdive kndar yapılanlar hunun en ba- buz işinin teşmili huıuoıunda B. B. Nıı· 
ya resi Hitlcrin Nüremberginin Uzcr!ndc Ô7. misalldlr. İzmir, ml'mleketfn mUnev4 zlf f nnn, Muhip Özyelfü 'Ve Cevdet Arı· 
uçmaktadır. Brcmen ve Kolonyanın ver bir parçası olarak kendiliğinden kutun iştirakiyle ayrılan btr komitenin 
yanmasiylc Orel yangınlannın intlka· uvıınan heyecanla hav" kurumuna her tetkikat yaparak karar ittihaz eylemesi 
mı alınmıştır. tlir1ü yardım ve teberrülerl seve aeve muvafık ırörülmüştür. Bu komite kuru· 
Rusvanın doğu!Utldan yl"Tli birlikler vapacaktır. Bundan emin bulunmakta- mun vatidatının arthrmak husunda ht!r 

~etmekte ve taze alaylar azgın bir de· vız.> türlü kararlan kurum idare heyeti ile 
ntzin dal~alan gtbi meydan muharebe- Bundan sonra ru%nameye J?ecilerelc birlikte 11lacak ve bu kararlar derhal 
cılne atılmaktadır. Almanlar Rusyayı Jıir dt!falık teberrüler ic;in tatbiki lııteni- tatbik edilecektir. 
alamıyacaklardır. len mesai hakkında müzakereler ecre- tkt saatten fazla ııüren dünkü toplantı-

Moskova. 15 (A.A) _ Rovtcr : Kras- van etmiştir. va iştirak eden tüccar ve her muf mf'ıı· 
nnva Zvesda J?azetesi dıyor ki: Bay Cevat Nizami lstanbulda hava lek e1emanlarının hava kurumuna yar• 

Son günlerde Sovyet kıtalannın eline kurumuna yardım ufçin tatbik edilen dım husuıunda ŞtÖıterdlkletl heyecan 
"l'kll wh ederek teberriı1erin eem"i işi- ve büvük alAka her türlü takdirin fev

<'Cçen vesikalardan anlı.şıldığına ~öre .,in heyetlere bır11kılmasından beklenen ldndedir. Her tacir, her meıılek adamı 
Alman ordusu Kızılorfluva mensup harp 

favdanın elrle e.dilemiveeeğini, ticaret ve hatta her fert hamiyet bah!ında bu-
csirlerine karşı husus! bir emir mud· odasının ve boreanın tüccar listeleri ha· !'\'Ünden itibaren elinden geleni yapmı· 
blnre iskence ve bunları katletmektedir. "lrlama'!'lnt ve alakadarlnnn verim ka• ya başlıyacaktır. Moskova, 15 (A.A) - Krasnaya Zves-

b11ivet1erini tayin eylcmeaini teklif et- Aynlan komitelerin en ıerl surette 
da y~zıyor : ml.,.tir. kararlara vnrmalnn için toolanılar ve 

Kalenin önünde şiddetli muharebeler 
Mevzu üzerin-le mebuıılar, bir çok çalışmalar kıııa günlere sığdmlacaktır. 

olmaktadır. Düşm;ın ilerlemek için tnz- = 
ylkini sırtırmakta isede Sovyet orduları teo-.r-~~~~~.r..-~~~;ı:;.~-~C:>~~oooo:oı:ıoı::ıoı:CH"-'C~ 
sebatta mukavemet göstennekterlirter. Alman ya şimal i !tal- Rus tebli~inin bil
aau kesimlerde Almanlar '.furdurulmuş-
tur. Rmı hatlarının gerilc: ine indirilen ya Yl İşgal edecekn1iş diraİğİ Vozivet 
paraşUtcUler imha edilmişlerdir. Bazı · "'"' f f t f 
dUşman müfrezeleri Sovyct müdafaala- • RASTARAl"I l 1, ·, ·1 'iA•J J.'F:BI'. • .. RASTA RAFI 1 NC ~An FEDE • 
1 ınn glrmeğe muvaffak olmuşlardu·. ~ndasmın zannettirmek isted!ğindcn rebelerinde ve 62 si tayyare meydan-

Moskova, 15 (A.A) _ Pravda yazı. tamamlyle başkadır. larında olmıık üzere 89 Alman tayyare-
vor : Viazma kesiminde sem tank muha- İtalyan milleti İngiliz propagandası ta- si tahrip edilmi§tir .. Biz 2 3 tayyare kay-
~·ebesinde Almanların cephe taarruzu rafından ne rnnksatla gayret sarf edildi- bettik. 
muvaffak olamamış ve düşman nğır za- ~ini nnlıyacak kadar hassastır. İtalyan 14 birinci teşrinde Moskova yakınla· 
~iat verdirilerek püskürtiilmüştür. Al- milleti fcdak!'ırlıklara memnuniyetle kat- rında " Alman tayyaresi dü~ürülmüı
manlar bıınun Uzerlne batı tarahndan !anmaktadır. CUnkU haklı bir dava iç:n tür. 
nücuma teşebbüs etmişlerse de bir kaç düvilstiiği.\nü ve nihai 7.afere k~wuşaca· ----
ttrık ana yola kadar varmış, fakat bun- qoını biliyor. F aşlst partisinin sekreteri Anıerihalılara göre 

• BA ARAFI l İNCi SAHİFLOE 
nun hesaba katılması icap ettiğini dl 
dü~iinmcktedirler. Hülasn, J:ıponlat• 
harekete karar vermeden, Fransa haf" 
binde oldağn gibi, Kız.ıJordunun silih!J' 
nnı bırakın-ak teslimiyeti kabul etmesi
ni beklıyorlar. 
Bazı Japon gazeteleri, bu ilıtimali ~ 

uzak gördükleri için l\foskova düşJ111" 
den önce bir mütareke yapılmasının aki
lane bir hareket olacağını yazmışlardır· 

Joilhakika Japonlar, Rusya harbinit 
çabuk biteceğine knni olsııJardı, Do~ 
da sullı propagandasının miirevvicj ol
mağa lüzum görmezlerdi. Bilftltls, Rı.d" 
yanın kat'i inhldamından en geniş ned• 
cclcr koparabilmek için, Rusya y.,. 
serilinceye kndıır harbin dc\'amıru ti" 
menni etmeleri icap ederdi. Anlaşıllll 
Japonların tereddüt ettikleri noktai" 
pek çoktur: 

1 - Son Alman zaferlerinin knt'i _. 
hlyetinden şüphe otıncktedirJer. 

2 - U:ıok Şarktaki Sovyet topmklr 
nnm İngiltere ve Amerikanın müşte" 
rek tcıninatlan altında olduğunu hisset· 
nıcktedirJer. 

3 - Şarki Sibi.ryaya karşı bir istdl 
hareketinin yalnız Rus mukavemetiyll 
karşılaşnuyacağını, Amerika ile Ja~· 
ya arasında harbin saktnılmaz bir hlll 
gelccetrini görmektedirler. 

4 - Nihayet, Amerikanın coktan be' 
ri, İngiJterenin felaketini mucip ola~ 
her harekete karşı koymağa knrar ver· 
diğini biliyorlar. 

Filhakika, Vaşington mnhfillerinde. 
Sovyetlcr harbine gösterilen derin aJ" 
ka. hiç ştiphe edilemez ki, hu savaşı, ııt· 
~iltere hnrbhıin bir de\·amı tcliıkki 9'· 
meforinden ileri gelmektedir. 

Blitiin bunlnr, Japonyayı nyn ıı1" 
düsUndiircn ve teenni De harekete ,,ef• 
kedcn sebeplerdir. 

Asnhi Şimbun J!nzetesi bir mnkalcs._. 
de sunlan ynzmıshr : 

"Mih,·erin nihai zarcri kazan111ail 
için, bizim müdahalemiz knt'i bir zatd" 
ret halini alırsa Japonya bunu yapına~· 
tan da (ekinmiyecektir. E;Ier lngiltetf 
ve .Amerika flo harp ihtimalinden sakıll" 
mış olsaydık üçlü pakta girmemize il• 
mm kalmazdı .. • 

Bu neşriyatı Janon politikasınm ~ 
kesi saysak hile. lıidi.scJcrin tazyiki ..
tında, Japonyanın tereddütleri be11llf 
znil olmadı~ dn nmtınkkaktır. 

Hayalleri ıeniş bazı Japrmfar, b(ltlt 
Sovyet tooraldan biiln edildikten sor 
ra, Çinin hakkından e;clmek ve İnıtltl" 
reyi Asvadan kovmak lcin AlmanJ8"' 
Jnoonyaya el 11'ZDtncak1nnnı, m~htl' 
Alman 'Zlthlı tümenlerinin Japon orCf! 
lan ile iş birliği yapacaldamu ünıit etP

yorlar. 
Bununla beraber, mesut makı1111-' 

tnrnir kabul etmez nduntar ahim=~ 
nziyetin tamamen inkisafıru bekle 
tercih ediyorlar. Senelerden beri Ja~ 
1>01itiknsmı sevk ve idare eden cüreı~ 
nıhln taban tabana zıt olan bu fm·ks~ 
de ihtiyatkarlık, Janonyanın istik.....,. 
hnklanda bir ~k endi.;eler duyma•
nlduğunu göstermektedir. Bu meırı!J 
''etin mali ve iktısadi dımımunun f 
hir halde olması knrarlrın üzerinde tr 
c:ir yapmaktnclır. Knnaatimizce Ru5" 
uıkılmndıkcn. ynni Jaoonrn Almnny:t 11' 
ı1oğrudan doih'uya irtibatını tesis et~ 
dikce bugünkil tereddüdü mııhallP"" 
edecektir •• 

ŞEVKE'!' BIK.GIPI 

ı;::;·;~ 
1 ki Çarşa_'!1_ba günü 
~ Mübarek Bayramın iptidası önü

müzdeki Çarşamba gününe raııl8· 
yaenğın1 necip milletimize bildiri-
rim. Bayram nam&%1 

mar~al fon Run.şted ordularmın tC'hdi
di altındadır. 

lar da imha edilmiştir. bu vaziyeti son giinlı::rde u elimle ile 
Kahire. 15 (A.A) - İnı?lliz orta $ark ifade ctınistir : Kış çet:ndir, fakat biz 

m-duları karargAhının tehlii!i : Libvacfa ~~~A7...'-ly~y::;r..r~A~R.-~E-:c-"'..O-.r..Q"'~~ kıştan da daha çetin*olacağız. 
Saat • BAŞTARAFJ 1 İNCİ SAHiFEDE -

1

' 

I.ondra. 15 (A.A) - Moskovava kat'i 
onrbeyi indirmek için en on ihtiyatla
rını kabil old•1ğu kRrlar to~lıyan nazıler 
Smolensk'e 200 ila 250 bin kişi daha ge
tirmi terdir. Bu askerler J<'ransa ve di
ger ift!al altındaki araziden nJınmıştır. 
10 BfN TAYYARE tLE HARP 

Leningraddan Moskova kesimine tay
yareler naktedilmistir Bu suretle Rier 
lie Briyaruk ~rasındaki kesimde mare
§al Keselring'in emrinde t<.ım iki bava 
c.rdusu. yani 10 000 tayyare olduğu tah
rr.in edilmektedir. 
TtUSLAR tNSJCAMI 
KA YBETMED!J..ER 

Londra, 15 (AA) - Royter ajansının 
İngiliz mahfillerinden öğrendiğine görE' 
Moskova muharebesini yapan Sovvet 
kıtaları in icamı kJlybetmemişlerdir. Bu 
kıtalar büyük inatla hareket ediyorlar. 

· Vazi)i et daha ziy<ıde fonaJaşmnmıştır. 
~ Ruslar Knlenin istikametinde muharf'

beler olduiunu bildirdiklerine ~öre Al· 
mantar Rigi O!mış v doğuva doğru ilrr 
levı>bllml•derdir. Majar istikametindr 

; muh reble.r olmupa da Almanlar bu 
tdıre girmişe benzemiyorlar. 

Tobrukta dan sabah bir fngiliz kesir ~ .& 1 bul e1tiklerini beyan etm~ktedir. Kıta· 
kolu mlldafaamızın cenuo keııimind~ S .. ıi .. E~ eıu A ALMA!\Tf.AR İTAl,YAYl İŞGALE ya bir ihraç harekeli l'apılması hakkın· 
bir dilsman kar:1koluna siddetli b:r hii- ıılJLı IVi? ı.» .n n :Mİ HAZIRLANJYORl~AR? d:ı bir çok makaleler yazıl.nıştır. Böyle> 

ı Bu HAFTA bir hareket, ancak kat'i olarak muvaf-cum yapmıştır. talvan ~rımizonu zayinf ' 1 Radyo ga7etesinden :: İngiliz knyruık- d 
vermtş ve geri kalan 14 ı..:~ı teslim ol- ı 2 B'ÜYt)K PROGRAM larına göre İtalyanın lktısııdi durumu fak o~acağı nnlrısıJdığı takdirde, yerin e 

~ - - -·- olabilir. Amerikan siyaseti Büyük Bri-
mu~ur. 1 - DUGLAS FAlRBANKS1N N f'Ok fenndır ve manevivat kırılmıştır. tanyanın nüfuı ve itibarına sımsık~ bağ· 

13/ 14 gecesi dil<ıman tankfan mtlda- t S ltalyada durumıın btç t~ iyi olmadığl 
f amız t-tr fında dolaşm~. fakat sabah RAS J., I~ATHRONE ne ('evirdij!i 8 1 ı d 1 k lıdır. 
.-r..ne ],._ beraber bu tanklar top-·muzun 8§mcvsiınin cihonc:-iimul FEDAKAR· '18 görU mkektel lr. ltalyada sık . sı şimen· Ask ert mahfillerin fikrine göre Bri· 
v.u ... u LIK ..... 1AC~RA _ ASK fi"J.Ml. dife r ·azrı arı o maktadır. Son 24 saat- Al 

L- öt • ~ı ı ı d H JJ r, ' 1 • tıınya hava kuvvetlerinin manyııya afE'!I s:ırwsıntn C!lnnc ,...tm $er lr. İNGiLIZCE SÖZLÜ te üç şimendifer krı1.ası olmuştur. Bu ı;a- dd 1 d' • t il 
Hudut bölı?esinde hlç bir temas te- ~ V heple Almanyanın ısrnriyle on ltalyan karşı akınlarını şi et en ırmcsı ng • BA.TMl'fr AH G NE~ terenin takip edeceği en mükemmel yol-

min cdi1memistlr. • _ ... •. " "1 1 valisi nzledilmiştir. Valilerin nzillcri d 
'"'AI., AN n~ :ı1 TfIBJ,tl.t .•. . N 2 - vn,DJZJ.,ARJN EN ŞIKI VE hnkkında~i bu .haber, gerccktwcn 1tal~a- _u_r_. ------- -----
Rma, 15 (A.A) - ftalvnn teblısn 'd ~ f:N GÜZELl BARBARA STAN· da fcvkal.ıde. b·r durum olduguna htik· İtalyanın mühim mikdarda askerini Bal-
To?ruk cephe~nde dUsmafn kvcnı b~~ 18 WYCK'in Ho1liv11dun en güzel ka- 8 mcttirecek bır haberdir. f l:anlnra göndcnniş ve ş:ınali İtalyadaki 

rnevzı1erlmf'ze hucum etmi,, a at ı · drn1an ''e HI.,unV FONDA'nın icı. S Moskova r:ıdvosu da falyanın durıı· . d b" 
•tin btı hUcumlar ~eri l)ilııkürtiilmUstilr. t' kf:.1"'1'" •• d.... ~ § mu hakkında dikkate de~cr şu malôm:ı · Italyan asker mevcu unu zararsız ır 
n· k 1 1 tö' 1U ,_ ' ırn v e ('<''\: ır ıı.rı . 1 1 J ..ı - hale sokmuştur. 
.-,ır aç. es r n ın~1ş ve mo r vnsı..u· (FRı'\ t~JZCA SÖZLÜ) 1 tı vermiştır : A manya t~ >:nnın Q>maı 
ı:ı,. hıhrn erlilml~ır. ,.,••ınpw:t .,..,,.AR kısmını işgale karnr vermıştır. Ve bunu 4 - İtnlyadaki Alman subay ve erle-
BINGAZ1YE tNGfrJz Jli)CU fLARY ~~~ ~ ~&~ temin için su fedbir1erl a]mıstır: rinin öldUrülmesi hahanesiyle Gestapo 
Bingıızive birbiri a .. rı •. nra iki hava hU· l\fA'JiNET.F.tı : z"ôi>P.E KIZLAR: 8 J - $imnJi ftalvadak: Almnn garni · tec;kil!ilını genişletmiştir. 

~mu YE!l>tlmıstır. İnf;lilk ve yan~n i2 _ 5 _ S.1S.. 8 zonlnrının milcdarını arttınnışbr. Gestapo Almanları 81dürenlerl kurşu· 
"°mMlan bilhassa yerlılerln ?turdu~u J~ATMIVAN <rtlNES: !t.ao.c.=ıo.9.45 § 2 - Afrika lı.arekatına .h.azır1anmak nn dizmek salahiyetini ıle el!ne almıştır. 
.,,r.hallM"de hncmr vaomışt.ır. Bır kısnıı C , . p 7. .. 1 . 12 .,0 DA~ bahanc!lvle Saıdınya ve Sıcilyada gar- Bll haberlerin ihtiyatla telakki edil· 

U h n_ 1 k ü "" "lU bir umnr.<>sı. a nr gun l'.M .. , • l k · }t: ld'~ ... i 1 1 
"'el' a11dan oma reT(' "'4J o ve N ilave tanm.. TEL. 36 • 46 aızon nr ~rmustur. • mesı ttzun ge ı~... söy emeğe Uzum 
kaç yaralı vardır. ~ıcıı11acıaa111a•aocaa11oeQHH11~W 8 - Polis vazl!eslııl görmek Uzer& yoktur. 

7 
lzmir müftiisÜ 
R. Celebioı?lu 

:ıCr..1"~.Ar/..r.r~At' 

Yeni tütün mahsuliJ 
cok nefis 

• BASTA~ AFl 1 1NCt SAHIFEV~tı~ 
sntışa çıkarılacak va:ıiyette olacıı 11-
Filhnkika bazı mıntakalnrda tütün rnP

1
,. 

ınılil timdiden haZlrlanmışttr veya ~ıı~,. 
!ık son safhaya gelmiftir. Fakat pıyıı,_. 
nm açılabilmesi ic;in mahsulün tama 
nın hazırlanmı§ bulunması §l!rttır. 

ı;,.. 
Ankaradan aksdcn haberlere g tt* 

Ticı:ıret vekalctl •imdiden pffl'!~G,. 
açılması için hazırlıklara bıışlnm1~r·~1e" 
çcn ıcne olduğu gibi hu ıı~ne de et{ir\1' 
çe piyasadan ve müstahsilden 
miil,aynnsı icin tahsisat ayrılncııktı~· ftl" 

Bu ıene tütünlerimizin müştcri;dur 
·mdır. Mahııul J!ftVet mahdut ?,ketle" 
;çin rekoltenin iki hRfta içinde tı.I 
ceği muhakkak görülmektedir. 
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Bir KRç Avda 

INGILIZCE 

o-·-·-·-·-·-r- ... 
YENi ASIR 

E - ··-·. --·- -·- -·- -·-·-·-·-·-·-·· 

YAZAN: FR.EDRIK DA\'İS 
O~reten Dersler 

::.. ltahasrna olarsa olsun caninin flrarma mey. 
it ue,.memelı ıazımdı: Geçen sefeP canı lıapı -=--·- - -·-·-·- Y E D ı H C i D E R S-.. --·----·-· ----o 
....,llladan evvel Jıaçmağa muvaffaJı o!mu.ştu 

_ 8 _ Virgülden evvel yazılan sadalar çok 
• Jl· Clothes (klö'uz) Elbiseler 

daha kuV\"etli okunacaktır. 
Socks (Soks) Kısa çorap 

~ sonra yeniden bir feryat, evvel- Odanın ortasında cansız bir adam, Coat (ko'ut) Caket 
.._ Çok daha korkunç bir feryat daha onun da yanında küçük ve demirden bir Hat (bet) şapka 

Stockings (sto'kingz) Çorap 
Sl!ppcrs (sli'pız) Terlik 

~1!-abengut kulağını kapıya dayadı Buda heykelciği \•ardı! Overcoat (ö'uvıkout)Palto 
ht ~~dinledi : Yalnız inilti duyulu- Rabengut, yerde yatan adamın Uze-

A p:tlr ofslippers (ı pe'a ıv sli'pız) bir 
çift terlik 

(tra'u7.ız) Pantalon 
(brc'ysız) Askı 

~ ~ bir şey işitilmiyordu. Biraz rine eğildi. Yaraları pek çok ve pek kor- Wnterproof (u8'tıpruf)Mu...c;amba Trousers 
~len ~d. ~ngut içeriden şu ü; kelimenin kunçtu. Fakat yaralarda kan yoktu; ya- Boots (BQts) Potinler Braces 

, ığıni duydu : calnr sanmtırak bir renk almış ve ... kö- Shoes (şu7.) Ayakkabı Shirt 
~lıudanın içinde! pükleşmiş idi. Vcs t (Ve.st) Fanila Links 

(şit) Gömlek 
(links) Kol düğmesi 
(dres) Elbise kadın için ~l.lıı lizerine odadan hızlı hı:tlı ayak Rabengut, oda içindeki kokudan iş- Co11ar (Ko'lı) Yaka Dress 

~ duyuldu. Herhalde c işkenceyi kenceyi yapan <'Aninin ynraları açtıktnn Studs (Stadz) Yaka düğmesi H andkerchicf (hc'ııkıçıf) Mendil 
(te'ylı) Terzi 
(he'bıdeşı) Hurdavat 
(mi'lını) Kadın şapka-

~~ kaçmak istiyordu. Rnbengut, sonra içlerine asit akıttı;.tını ~miadı Yer- Tie (tay) Kravat Tailor 
~11)0 klarını sıkmış, ne yapacağını dil- de yatan adamın bu müth!ş işkenceden But ton (ba'tın) diiğme Haberdashcr 
~ rdu. Ne bahaya olursa olsun ca- ne kadar ıstırap çektiğini düşünen de- Waistcoat (uc'skıt) yelek Milliner 
\ r-~~arına meydan vermemek lazım- tektif ihtiyarsız titredi. Zavallı Kolins'i 
~1:~ sefer cııni, kapı kırılmadan kaldırdı ve yaralarını yıkamak istedi. 
~ ~ağa muvaffak olmuştu. Bu- Fakat yaralar o kadar çok idi ki Raben
l't. ~ bUtUn kuvvet ve şiddetiyle ka- gut hangisine bakacağını şaşırdı. 

cısı.. 

t do not like the colour of this suit, show me some others 
(ay du not lavk 7.ı ka'lı ıv s!it şö'u mi sam a'zız) 
Bu elbise takımının rengini .sevmiyorum, başkalarını gösteriniz.. 

' .. ıldı. Fakat arkasından bir ses Yaraların yıkanması, caninin yaralar 
: içine akıtm~ olduğu asitin tesirini 01.alt-

' bur oilum! tı ve Kolins derin bir nefes aldı. Çünki 

Will you have thesc shirts and handkcrclüefs, washed and these trousers pressed 
(ui'l yu hev z"ız şits cnd he'rıkıçıfs uo'şt end ziz tra'uzız prest.) 
Bu gömleklerle mendilleri yıkatıp bu pantalonlan ütület.ecek misiniz? .. ~~t'un göı.lerl önünde ilAhi bir asit yaraları en son hadde kadar acıtan 

!\ .. r'da oldu; bu yine c A - Dı - Ol - bir amildi. Biraz sonra gemi sahibi ken
" lh-Kudret > idi; Rabengut'un dine geldi ve gözlerini açabildi Rnbm-

lt '- mUrşidi idi. gul'a mezbahada bıçak altında biı· ökü-
~ht zamanda odadan atılan iki ktır- :ün kasabına baktığı gibi korku ve ıstı
~ ~ıyı delerek geçil. Eğer Raben- rap ile baktı. 
~ ....-ıranfye bakmak için başını biraz Rabengut Kolins'e: 
~ .._dotı-U çevirmemiş olsaydı, iki kur- - ölüyorsun artık! dedi Bana söyle: 
~ tam beynine saplanacaktı. Buda buraya ne "·akit ı:ıeldi? Sefer ar-
~ ._,~ın bu büyük biunetine te~k- kadaşlarının hepsine ele gönderilmiş 
~-Öi-ın htı- hareket ynph, fakat c A- olan bu kilçlik, demirden mamul Buda-

Ma - Yan- Kudret > gözden )'l görünce <;ok korktun, değil mi?. 
Uf litmi§ti Gemi sahibi gözlcrile bir c evet! > işa-

5 reti yaptı. Detektü sözlerine devam ede-
ÔLMEK UZERE BULUNAN rek : 

ı. .. '" ADAMIN SöZLERt - Bu heykel Budadan sonra, senden 
t..... ~KUt odaya girmek için kapıyı evvel işkence gö~rek kntl~dilenlere de 
~ uğraşmadı; evin bahçesinden olduğu gibi yüzünde Buda maskesi buS:.. tarafına geçti; orada fırar için bu- tun:ın adam ~eldi. değil mi' Bu maskeli 
...._ ._. Clninin werini gödü. Buradaki edam gelirgelmez navnya bir şeyler attı 
~ o kadar yüksek değildi. Bura- ve seni biltiln hareket kudretinden mııb
~ oid hamlede odaya ginneğe muvaf- rum etti, değil mi? Bundan sonra sana 

()ı1~ ,il. işeknceye başladı; senden bir şeyler öğ-
~aki manzara cidden müthiş idi. renmek istedi. Fakat s~nden neler öğ
h-. e§ya karmakarışık olmuş sandal- rcnml'k istiyordu?. diye sordu. S lbasalar devrilm~, her tarafta kan Kolin.s cevap vermedi. 
~ . - HtTMEDt-
~tLJCDQ:ı:~~~cc~~~ 
it Amerika torpito- Hasta ve yaralı esT r-
•tıoa nasıl hücum lerin ınübadelesi 

f&dilmişti? 

~~lN ıJENiiiiTısı TOR· 
"-l.ERIRI NASIL ATMIŞ? 

,~\ta..ı 
.,1"1toa. 1 S (AA) - Birleşik s; n .. retl tarafından verilen bir 

~'- IÖre bir Alman denizaltısı tara• 
~ leçen ay Grir Amerikan toTt>i
~ hpılan taarruz hakkında fU ma-
~ •erllmektedir. 
~ bir lngiliz tayyareıi tarafmdan 
~ ._.len denizaltıyı ararlten taar-
9- \e,~11uıtır. Rapor amiral Stortun 
~ bnı lhtin etmektedir: lngiliz 
~~ Grire, 1 O mil meeafede bir 
~ mevcudiyetini bildlrmlt "ft! 

~~ evvel denizaltı civanna 4 
'- C lt1 bomb .. atmıfbr. Bundan eon'-- s!· denizalbnı nmaia koyulm""° 
~ t 9 da aletler deriizalbnın ön ta· 
~ oldujunu bildirmiftir. Muhrip bu 
~ ~_,d~nizaltını takibe bqlamq ve 
'."'-~ bildirmiftir. Beyannamede 
~t'~ltetin denizaltılan takip etmek. 
~ VQftlara hücum etmemek için ve
ı..fıt.~lrnata uygun olduğu bildirilmek-

~t 12, 16 ze kadar torplto teması 
~ L...~aa etmi,tir. Saat 12.40 ta deniz
~ l.ıqJtaınet değiıtirerek torpitoya yak
Sif \>e 12.55 te arkadan geçen bir 
~d •tnuıtır. 12,58 de beş metre 
~: ..t; geçen ikinci bir torpil atılmış
~ hrip bundan ıonra teması kay
~ltee de bilhara tehar tesiı ederek 
~ " gemisine denizaltı bombasiyle 
">iııı"' ~trniştir. Bu hücumun neticesi 
'- edılnıemiştir. 
~ '•Por ayan meclisi deniz komiıt
~ t.rafından izhar edilen arzu üze

~edilmiftir. 

~ ı;-glltereyl 
lle Protesto ediyor 

~ı.7· 15 (AA) - İsviçre ajansının 
~ ~~ir.e göre Bukvil'in bombardı
h tı.ee ı_lrnesi hadisesini Büyük Britan
~ iç~dınde protl:!sto edilnıl's i ve zarar
~~ tazminat istenilmesi için ts
~ Lond.ra elçisine talimat veril· 

nıeselesi 
--0-

INGILTERE TEKRAR MOZA· 
KERATA BAŞLAMACA HAZIR 

--4')-

Londra. 15 (A.A) - Haata ve ya
rah harp esirlerinin 1929 anlaşmasına 
göre iadesi için Almanya ile müzakere
nin devam edip etmediği hakkında so
rulan bir Mıale haribiye nazın Marıea
son aı.ıııq,da\ci cevabı vermlttir: 

- Müzakerelerin lcesilidiği 6 ilk teş
rfndenberi lnırilb: - Alman hültümetleri 
ara11nda yeni hiç bir müzakere olmam,,
tır. lnRiltere hami devlet vasıtasiyle mü
zakerelerin lıer :zaman •çılmasma ama
dedir. 

B. HES NE YAPIYOR? 
Rodo1f Hesin ne ile llMfl"1I olduğu 

n hangi tartlar içinde y9'11dıiı llUaline 
harbiye nazın cevaben demiJlir ki: 

- Hesin ne ile mef!Uİ olduiu hak
kında ifapatta bulunmak lnsiliz men
faatlerine uyeı:zı olnuyacakbr. Kendial 
muhafızlannm yediği yemeği yemekte 
.. tabii hiç bir ma8f atmam.ktadar. ---- --
İrancla yeni kararlar .. 
Delhi, 15 (A.A) - Tahrandan bildi

riliyor : 
Kanunu esaside şahı tran başkuman

danı ilan eden madde kaldırılmıştır. Bir 
çok siyasi mevkuflar serbest bırakılmış
tır. Yeni hükilmet memur maaşlarına 
yüzde otuzdan yUzde yü:r:.e kadar zamlar 
yapmıştır. 

--- -
İngilizler Fransızların 
ebedi ndüşmanın imi$ .. 

Ankara, IS (R. G. ) - Berlin rad
yosu Framıanın sabık Suriye fevkıılade 
komiseri general Dena'in Vişide Fran
sız ııuhaylanna söylediği bir nutukta ln
$?İlterenln Fransanın ebedi düşmanı ol
d ui;unu ve ln~ilbderin donanmast%, kö
mürsüz bir Fransa istediğini beyan et
mi~ir. Dent:r:. 'ayni 7.amand& Degoli~t ha
reketine temas ederek bunlan cgafil ha
inler> sıfatiyle tavsif etmiştir. - - - -

Hollandalılar 2 Al .. 
man tayyaresini /n. 
~iltereve kaçrrdılar ! 
I...ondra, 15 (A.A) - !ki motörlil bir 

Alman tayyare.si dün Sofolk tayyare 
meydanı üzerinde uçmuş ve karşı koy
ma toplarile mitralyözlerin ateşine rağ
men yere inın~tir. Her taraftan silfilılı 
askerler tavvarenln Uzerine atılırken 
icinden iki ·kişi acele çıkmış ve İngilizce 
olarak c ateş etmeyin, biz Holandalı
yız! > diye bağırmışlardır. 

Bunlar tngilterede yere inmeden Uç 
saat evvel Holandada bir tayyare meyda
nında Alman muhafızların gözü önünde 
bir Alman tayyaresini ele geçirmişler 
ve havalanmış1ardır. Diğ?r bir Holan
dalı da ele geçirdiği bir deniz tayyaresl
le İngiltereye gelmiştir. Bu tayyareci 
bundan evvel hiç bir deniz tayyaresi 
kullanmamıştır. 

- - - - -
Portekiz Asor adaları ... 
na yine asker gönderdi ... 

Lizbon, 15 (A.A) - Harbiye müs
t~n tarafından teftiş edilen yeni bir 
Portekiz kıtast Serpantino vapuriyle 
Llzbonclan Asur e.dalaına hareket et
miştir. Ye.kında Potadan başka bir müf
reze de hareket edecelttir. ---

ıranın Berlln elçisi 
dönüyor .. 

Edirne, 15 ( Huıuıt) - Berlinden 
lrana dönmeke olan lramn Berlin bü
yiik elçisi refikaıiyte btrllktc buraya gel
mi._ ve htarıbu\a müteveccihen yoluna 
a~~m etmi,tir. 

- - --
RULGARKRAU 
R. Klodvasa kabvl ettl 
Sofya, 15 (A.A) - Bul~r kralı dün 

örleden sonra Atman devlet nazın Dr. 
Klodyus'u kabul etmiştir. 

Borsa 
'OzOM 

444 Albayrak 
405 tl~üm Tarım 
2U~ Tiitsü tem. lnclr 
160 M. j . Taranto 
105 Anadolu inkişaf 
104 Akseki Bankası 

9!l M. H. Nazh 
6-0 A. R. Barld 
51 Betino Cabay 
49 jiro ve sü. 
43 Nec:im Krispin 
42 P Paci 
41 Avni Meserretçi 
34 İnan şirketi 
27 Hnkkı Veral 
25 Mustafa Seker 
25 A. Etem Ruldanb 
24 Edvin Kolıen 
19 Aron Politi 
11\ K. T:mer 
18 Y. f. TalAt 
15 H. N :ı7.ml 

2021 Yeklin 
872!l<l Eski yekôn 
8°?77 Umum! yek~ 
No. 7 
No. 8 
No. 9 
No. 10 

45 50 
45 
4..1 50 
43 '50 
44 50 
47 50 
42 75 
44 50 
45 50 
43 50 
48 
48 50 
43 50 
47 50 
51 
44 
48 
48 75 
44 
43 
•2 
44 

50 
52 
48 
44 
44 50 
49 
43 
44 Si) 

46 
50 
48 
50 
46 !li() 

48 50 
52 
44 
46 
49 
44 
43 
45 
46 50 

···················----··················· : ANMA.HA llAOYOSU : . -- . 
: HllGÜNKÜ PROGRAM E 
~......... ~~---~ ........• 

7.30 Program ve memleket saat ayan. 
7.33 Milzik pl. 7.45 Ajans haberleri 8.00 
Müzik pl. 8.30 - 8.45 Evin saati .• 12.30 
Program ve memlekd saat ayan 12.33 
Müzik : Fasıl şarkıları (Kadınlar) 12 45 
Ajans haberleri 13.00 Mi.lzik : Fasıl şar
kıları 13.30 - 14.00 Miirlc pl 18.00 Prog
ram ve memleket saat ayan 18.03 Mil
zik : Radyo caz orkestrası .. 18.30 Milzik 
İnce saz faslı .. 19.00 Kon~ma (Dertleş
me saati..) 19.15 Müzik : Radyo caz or
kestrası 19.30 Memleket saat ayan ve 
ajans haberleri 19.45 Serbest 10 dakika 
J9.55 Müzik pl. 20.15 Radyo gazetesi.. 
20.45 Ziraat takvimi 21.10 Müzik: Peş· 
rcv, beste ve semailer 21.30 Konuşma 
(Şiir saati..) 21.45 MiMk : Radyo sen· 
font orkestra!lı.. 22.30 Memleket saat 
ayarı. ajans haberleri, borsalar, fıatleri.. 
22.45 Miizik pl. 22.55 - 23.00 Yarınki 
program ve kapanış .. 

= 1111'"' '"'"'' ......... ,. """'""' "''''""""'" = 
~ ALEN1 TEŞEKKUR E 
§ Kıymetli anneciğimizln yıllarca ha- E 
~ yatını zehirliyen mide ülserini mü- ~ 
E: him bir ameliye ile izale eden lzmi- : 
§ rlmizin vücudiyle müftehlr oldu~ E 
E haf operatör doktoru ıayın Bay E 
E Asil Mukbil Atakam'a ve uiatanı § 
E Lem"l Ergin' e yüksek müzaheretle- E 
E rine nail olduğumuz memleket has- : 
5 tanemizin müşfik babaıı: bq dok-: 
E tor sayın Bay Cevdet Cönendene, § 
: Kıymetli teşhisleriyle bize aaibk 5 
E yolunu gösteren büyük dahiliyeci- S 
E lerimiz sayın Bay Lütfi Sabri Serin- E 
E ken ve Bay Celll Y arkına. : 
E Ameliyat esnaıında ve tedavi § 
5 müddetince hutamıza hiç unutmı- 5 
~ yncağımız ihtimamlan gösteren aa- § 
: yın bakıcı hemşirelerimiz Bn. Emi- 5: 
~ ne Asilkan, Muzaffer Cençkırlı Ye~ 
: Saniyeye, i 
E Şükran ve mlnnetdarlığımm &le- S 
; nen arzetmeii viedant bir borç bil- E 
- .Jı_ -E uuu. Yeni Asır tamir .nesinden~ 
E öiretmen Hayri Alplmt E 
~ ınıımıımn.1 . utıı•ı • .uıu1111•1111111-

MADEN Könriil'lel'i 
En ucuz, en temiz Kok, ıömikok 

ve aair maden kömürleri en ehven 
şartlarla bizden temin edilebilir. 
Kömürleriniz. nakliye ve hamaliye 
de bize ait olmak üz.ere yazıhane
nİ7.İn, eviniz.in deposuna kadar yer
leştirilir. 

Müracaat yeri : Fevzi paşa Bul
van No. i .. Telefon : 3304 
Satış deposu : Kestane pazan 
Bardakçılar sokak No. 3 

ABlDIN OKTAY 
IO~~~CCCCJJJJJC~..COOCC~ 

IZMIR BELEDiYESiNDEN : 

16/ l 0/941 perşembe sabahından 
başlamak üzere tek tip ekmeğin tanesi 
13 kuruştan satılacağı ilan olunur. 

(2239) 

~ 
~t--t N_E_Ş_RIY __ A_!' _ _ 
.... 
~ •········• 
~ \' .\CILIK VE SPOR - 296 mcı 
~ ~ gUzel, hem favdalı bir şekil· 
'"'t ~ tır. •Havacılık ve Spor- cidden 
~ecmuası haline gelmiştir. 

1000 Polonyalı tayYare· 
ci tngiıtereye fridiyor 
Londra, 15 (A.A) - Rusyada esir 

tulunan ve son zamanlarda serbest bı
rakılan bin Polonyalı tayyarecinin tn
gilterede buluı1an av ve lıe>mbardıman 
tayyarelerine iltihak etmek Uzere ln
giltereye gelecekleri öğrenilmiştir. 

No. 11 
20 P. Klark (~i,·Rh) 29 

iNcfR 
166 j. Taranto Mak. 
155 Sülevmanoviç 
117 M. H. Nadı 
ıoo Y. t. Talat 

99 İncir T. A. Ş. 
73 AJbayrak 
70 A. R. Barki 

17 75 
14 50 
14 50 
17 75 
15 
23 
14 2!i 
14 25 
15 75 
14 50 
17 

43 
44 
45 
49 
53 
32 50 

23 
15 50 
21 
23 50 
23 75 
25 

A vdında 

Dr. Feridun 
lzmiroilu 

Hükümet bulvarınd~l..4 muayene
hanesinde hastalannt kabul eder. 
Çarşamba günleri fakir halka pa

rasız bakılır. 

19 2!i ...,. ______ I._ ____ , 

1 
8CVN LAi.EDE 

- 'lilRKÇE SÖZL-0 
Is 01'EL EMPERYAL 
~ .\ MiRANDA RAY MİLLAND 
.._tı,K ASİ 

JON VAYNE 
İLK DEFA 

~ 

BVGVNrANDA 
İLK DEFA 

1 - Jon Blonde1-Fernımd GRAVE1' 

KRAL ASKI 
2 - MA'J'MAZELDI 

BEBEt.t 
CiNGEB ROGEKS 

68 N. 'Ozilmdl 
67 Hakkı Sirt>l 
49 Havlm Kori 
82 M. İzmir oqlu 
18 Knnyalı Si.\krll 
3 Necati Börekçi 

1017 Yekun 
ZAebtB 

179 cuval Susam 
541 Ton Susam 

34 Kaba Pamuk 

18 50 
25 

14 25 • 
17 
17 25 
17 
18 50 
25 

Hirlnt'i sınıf mHtehaıısııı Doktor 
Demir All Kamçıoğlu 

Cilt ve T<'nasül hastalıklan ve 
El.EKTRIK TEJ>A vtu·:KI 

Birinci Beyler Sokail No. 55 .. lzmir 
•;lhamra Sinemasa art-.asnda sabah· 
tan akşamı kadar ba5'alanıu kabul 
eôer .. 

39 '75 40 75 TEl.EFON : 2471 (t69) - . 
73 -,.----------• ... r 

SAHIPE J 

/zmirden gidecek kıymetli hedivemiz 

Eczacı Kemal K. Aktaşın 
Kolonya ve Esansları olacaktır 

Altın ru ya Dal ya 
Bahar çiçefi 
Yasemin 
Gönül Amerb 
Zümrüd damla•ı 
leylak 
Limon çiçeti 
Son hatıra 
Fulya Menelt§e 

941 Kolon yası 

Depo: Hilal Eczanesi 

İZMİRDE MEŞHUR ŞEKE&ci ( ALİ GALiP ) lD 

Nefis LOKVMLARJNJ ue ŞEKERLEMELEJUNt 
flep yePde dalma araymız.. 

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

Ali Galip Şekerleme fabrikası 
Türkiyenin ve biitiln BalkanJann en asri ve en munta7.am Şekerleme fab
riluısadır. Mamullh temb ve nef ıs mevaddı iptidaiye ile fenni bir surette 
ve asri makinelerle imal edilmektedir.. TESlS TARiHİ: 1 1 O 1 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
TOPrAN SATIŞ YERİ: lzmirde Gitzelyurcl San Sokak No. H .. Fabrika. 
PERAKENDE SATIŞ MAliAZA.LARI: lunirde Şekerciler içi No. H • 11 

ve Bükümet karşöında Sevim pastahanesi.. 

1aaaaaaaccccr.:~ ~ccı:x:ıccaoaaacaaaaacccaccacc~=aacacaacaaaaaac~ 

P. r . ~·o MüdUJ'lltflinden: 
1 - idaremizde münhal maaılı ve Ucretll memuriyetlerle ilcretll ıtaJ

yerliklere orta mektep mezunlan müsabaka ile alınacaklardır. 
2 - Müsabakada 10/ 9 / 8/7 / numara almdk suretiyle pek iyi, iyi dere

cede kazananlar 1 5 lira maaşlı veya 60 lira ücretli memuriyetlere 6. 5 nu
mara almak suretiyle orta derecede muvaffak olanlarda takdir hakkı idareye 
ait olmak üzere 20, 25, 30 lira aylık ücretli ıtajyerliklere tayin edilecekler
dir. 

3 - Staj derecesinde muvaffak olanlar maaşlı veya Ocretll memurlali
lara geçirilirler. 

.f - Müsabalcada muvaffak olanlann idarenin teklif edeceği yerde •a
zlfe kabul etmesi farttır. 

5 - Taliplerin 768 sayılı memurin hnunun 4 ncU maddeslndeld prt• 
lan haiz olmakla beraber devlet memuriyetine gireceklerin 30 yaıını geçme-
miş olmaSl lazımdır. • 

6 - Müsabakaya sfrmek htennler 18/10/941 cumartesi ... t 13 çe 
kadar dilekçe veya evrakı müabielerlf le beraber Yillyet P. T. T. mildürlll
iüne müracaat etmelidirler. 

7 - Müsabaka 20/ birinci tefrin /94t pmrten aUn6 eaat 10 da ~ 
pılacaktır. 2S 2 9 16 3966 (21O1) 

T. iş Bankası 
~ raslll'PUf hesaplal'I IHI IJıNndye plc1nı 
KBStı>a.B8 : 4 $dlıt, Z ... ,.. l .\tastos. 3 ikİnC1te$rİD tariblerbatle Jml•!i 

J941fKRAMiYELBld 
ı ede1 zooe liralık - ZttM Ura 
S adet 1000 lirablt - 3"91 Un 
Z adet 750 liralık - 15"' Un 
C adet 500 Uralılt - 29Mt Un 
8 adet %50 liralık - 2'""' Ura 
ıs adet 100 lirahk - SSM Lira 
81 adet 50 liralık - "'" Lira 

300 adet 20 liralık - 9000 Un 
Tilrldve 1S BANKASfna para vattrmakla yalna ... ,. Wrildlnlll ft flıla 

&, alnuı olnurs. ayni umanda taliinirt de denemiş olunanm.. , 

T. C. Ziraat Bankası 
KID'alU$ tarihi: J888 

Sermayesi : 100.000-0M Türk Orası.. 
Şube ve ajan adedi ~ uı 

Zirai ve ttari her nevi 8-tka muamelelerl 

PARA BlRlKTtRENLERE 28.800 IJRA 
İKR.AMtYE VERECEK 

Ziraat bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf besaptannda en n (50) 
lirası buJunanJara seoede & de.fa çelUJecek kur'a Ue 8§8ğıdaki pllna göre lk· 

ram.iye dağıtılacakar : 
C Adet LOOO Llralık 4.000 Lira 
4 • 500 • 2.000 • 
• • 2..~ • 1000 • 

"° • 100 • t .000 • 
100 • 58 • $.000 • 
120 • tO • 4.800 • 

160 • 20 • S.200 • 
DİKKAT: Besaplanndald paralar bir sene lçtnde SO liradan aşağı dllşmJ· 

yenlere ikramiye tıktııb takdirde yüzde 20 fazlasiyle verilecektir. 
(Kur'alar senede 4 dde., l 1 Hazıran 11 EylUl. 11 Birinclki.nun t 1 Mart 

tarihlerinde çekilecektir.) 

:····················································································: • • 
~ Devlet Demir Y ollarrndon ! 
: ................................................................••.....••.••••••...•. 
D. DEMtR YOLLARI UMUM MODORLOCONDEN : 
Muhammen bedeli 75000 lira olan 11000 adedi tulum 1500 adedi calcet 

ve pantolondan ibaret takım olmak üzere c.eman 12500 adet işçi elbisesi 
~/ 11 / 941 salı günü aaat 15 te kapalı zarf uıuliyle Ankarada idare binasında 
sahn alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 5000 liralık muvakkat teminat ile. kanunun !~rin 
ettiği vesilcalan ve tekliflerini ayni gün aaat 14 de kadar komısyon rebli1ııne 
vermeleri lazmıdır. 

Şartnameler 200 kuruıa Ankara Haydarpaşa ve lzmir ve%nelerinde .atılmak· 
tadar. 16 18 20 27 4347 (2241) 
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Almanlar oskovaya 
60-70kilorretreyaklaştı 

Almanyanın ha· Konırre ~emile
ti ve cenubun- rin silahlandı
daki ~edefler rılmasını ka-

Türkiye • Almanya ticareti 

l\~uharebe buhranb anına girdi, Alınanlar Ros
t~ta yek!n olan Togarcr işgal ett•!er ... 

bombalandı bul ediyor 
--0--

NORVEC AÇIKLARINDA BiR 
GEMi BATIRıLDI 

AMERiKA DONANMASI 

Almanyaya vereceğimi 
mevadda zahire yok Radyo gazetesine göre Sovyet cep:- Kalenin şehrine de taarruz etmişle.ıdir. 

hesi hnkkındaki haberler, bütün faali- Bu habere göre, Moııkova ayni zamnn
yetin Moskova istikametinde olduğunu dn "İmald<"n de tazvik edilmektedir. 
bil~irmektedir. CENUP CEPHESiNDE 

Moskova muharebesinin buhranlı Cenup cephesind", Ukrnynndn va7J-
ımo girdiği nnlaşılmaktadır. Almanlar yet mel".kezdekinden dalın vahim görün
da Moskovaya 60 - 70 kilometre yak- mektedir. Sanayi merkezleri Alman or
la .. tıklnnnı bildiriyorlar. dulnrının tazyiki ve tehdidi nltıne gir-

Dün sabahki Rus radyosu, son 24 miştir. Bu sanayi mıntaknsı elden gider
snnt içinde Almanların Moskova böl- se, Rus orduları tank, zırhlı otomobili, 
r.ceine durmadan takviye kıtaları getir- kamyon ve otomobil gibl mo1örHi vası-
dik]erini söylemigtir. talardan mahrum kalacaktır. 

Dünkü Alman haberlerinde büdiril- Alınanların Rostofa yakın o1an To-
diğine göre, Moskova meydan m'ul:ia- garofu alrhklnrı t"Vit f'tmiştir. •· · ' 
reheai kazanılmış ve: Vlazmadaki Sov- MOSKOV A OZERINDE · 
yet ordu]nnnın da imhası bitmiştir. Dünkü resmi tebliğae Sovyet1et Al-

Rus ordulı:ınnın esir ve kayıp olarak man hava kuvvetlerinin Moslr.ovaya ta-
znyiatı da 3 milyonu aşmıştır. arruz ettiğini, av tayyareleri ve dafi 

Rusyadan alınnn haberlere ıtöre de toplım tarafından tlddetle karŞılandık
Almanlar Moskovanın fimalinden bas- lannı ve ancak bir kaç tayyarenin Mos
kına başlamışlardır. Ve Moskovaya 150 kovaya varabiJdiğini ve az miktarda 
kilometre mesafede mühim bir yer olan hasar olduğunu bildirmişlerdir. 
IOCO'"'~.C--.,~..-ccoc~~.o:r~~.,,.,,,..~~ 

SiY ASI VAZIYE!' 

Mütareke veya 
sulh ihtimal

leri yok ••• 

Iş2al a tındaki 
yerlerde mu-
kavemet ve 
yeni idamlar 

Ruslar Polonya tüm~n- Sırblstanda tedip hare
lerini de harbe soktular ketlerinin daha $iddet-

Bulgarlar Ruslardan lenmesinden çok 
şikayetçi!.. korkuluyor .. 

Rndyo gazetesine göre Moskova mey- Belgraaa 15 (A.A) - Sırp başvekili 
dan muhnrebesi kalın bir propagruıda Nediç Sırbistan halkına beyannamesin
perdesi arkasında devam edip gitmek- de diyor ki : 
tedir. Bu perdenin arkasındaki hareka- Eğer mukavemet devam ederse tedip 
tın ne suretle inki§nf ettiğini bilmek de için sefer heyetleri teşkil edilecek, ma· 
milmkün değildir. Yalnız bu hreketin sumlar da suçlular kadar acı çekecek· 
Almanlara mühim nraı.i kazandırdığı lerdir. ' 
inkar edilememektedir. Gçneral köylüleri bu kabil harekel· 

Lozovski Moskovadaki çocukların .şe- !erden snkmmn~a dave.t etmiştir. 
birden çıkarıldığını söylemekle bir iti- PARiSTE BİR İDAM 
rafta bulunmuştur. Fakat çocukların şe- Berlin, 15 (A.A) - D. N. B. Ajansı 
birden evvelden çıkarılmalarının ancak Alman işgal mnknmlnrı tarafından üze 
münakaleyi bozmamak için alınan ihti- rinde infünk ıNıCldeleri bulunan bir Pa 
yati bir tedbir olduğunu da !Iave etmiş· risUnhı 10 iJl:tcşrinde idama mahkum 
tir. Bununla beraber Moskovanın boşal- edild!w ve idam hUkmünUn dün infaz 
tılmnsı baklanda tür]ii tUrlü haberler olund~'Unu bildiriyor. 
gelmektedir. Bunlardan bMsine göre, ROl\IANY ADA TEVKİFLER 
.Leninin cesedi Urallara nakaledilmiştir. Bükreş, 15 (A.A) - Rador ajansı bil-
Rusyaya gelen ecnebiler tarafından ziya- diriyor : Romanya Polisi üç komünist 
ret edilen bu cesedi, Almanlara göre ajanını Kişnefte tevkif etmiştir. Suçlu
son 2.iyarct edenler Moskova konferansı !ar harp divanına scvkediJm:stir. 
murnhhasJandır. ÇEKOSLOV AKYADA İDAMLAR 

Moskovada durumun Rusyaya elve- Ber1in. 15 (A.A) - Pragda 6, Bmoda 
rişH oJmıyan biır inkişaf anetmekte ol- altı kişi iktısadl bozgunculuk suçundan 
duğu anlaşılmaktadır. Şimdi de Mosko- muhakeme edilerek idama mahkO.m edil
vanın simalden tehdit edildiği. bUdirH- mislerdir. 
melttedir. Kalenin şehrinin işgali, Mos- İSVİCREDE İNFİAL 
kovayı şlına1den bUsbUtiln tehdit et- Cenevre, 15 (A.A) - Ge:ı:ette de Lo-
mektedir. uın yazıyor : Münevver efkAr işleme· 

RuSlar ihtiyatlarını ve :ııimdi de Sama- dikleri clnayetlerd~n dolav:ı ~:ıhtla
rada hazırlanmış olan iki Polonya tUme- rın mahköm veya ıdam ~~lmesını hiç 
nini cepheye scvketmişlerdir Bu Polon- bir zaman kabul etmemıstır. Bu bed-

t .. enleri RusYada göz ;utma alın· bahtlar olup bitenin cahilidirler. Gerçi 
ya 'tlJ1l ' · A •• !...; in • • "d mla mış ve Alınan - Rus mfinasebetlerinin nizam ve u:;uy~. tem ıcın ı a r ya-
düzgünlüğU zamanında kötü muamele pılır. Fakat bunlar masumlara teşmil 
görmUş Polonyalılardan teşekkül etmiş- edildiği 7.aman k~!~klıklar ~aratır. BU-
. c._ d •--hil •~t..:1 edil.mi" tün bu hlidiselerı ortmek içın yep yeni 
tır. o.;auuara a ~- ve ~ .. b" · · 1 l"' d 
1 b P 1 l 1 ..ı di '- sev ır ıtıyat ve usu u.zım ır. o an u o onya ı ar <Q•m cepueye -

kedilıniş bulunuyorlar. Bunlann hemen- -0 

cecik cepheye sevkedilmelcri Rusların Babkesil' mebusları
sıkışık durumda olduklarım göstermek- nın tetkikleri .. 
tedir. Balıkesir, 1 5 ( Hu!usi) - Secim mın 

Aıncrilı:nda bu Polonya tümenlerine takalarını gezen mebuslarımız Edremit, 
karşı büyük bir alaka görülmektedir. Burhaniye ve Ayvalıkta zeytintilik du
Bu alaka, Polonya kıtalarını Amerika· rumu ve Sındırğıda tütün ekimi üzerin
nın tcchiz etmiş ve onlara silfilı vermış de incelemeler yapmı,lardır. General 
olmasindnn doğmaktadır. Kazım öralp halkla konuşma!ında hü-

Almanlnnn askeri hnrekat hakkında- kümetin dahili ve harici politikası üze
Ki haberleri. Rus askeri kudretinin ta· rinde izahat vermiş ve cümhuriyet hü
mnmiy]e Jnnlmış olduğunu an1ntmak is- kümetinin değerli çalışmalarını tebarüz 
temeldedir. Alman basın şefi Ditrih tc ettirmiştir. 
•Artık Rusyn devleti kalmadı• demisti. 
Fakat Rusyadon gelen haberler, Rus 
ordularının muknvernete devam etmek
te olduklarını bildirmektedir. 

MÜTAREKE fHTtMALİ? 

olmadığı 24 snat içhıde anlr.şılmıştır. Bu 
haberin Almanlar İngilizler tarafından, 
İngilizler de Almanlar tarafından uydu. 
rulduğunu iddia ediyorlar. Bunların hu
susi bir maksatla vapıldıklan besbelli 

Mücadelenin en hararetli bir safhaya oldu~ holde kimin tar:tfından yapıldı· 
girdiği şu sırada, Amerikan gazeteleri ğını bilmek miimktin o11:ll'llıyor.. · 
Rusyndn bir mUtareke ihtimalinden hah- BUT..GARLı\R RUSYADAN 
sctmektedirlcr. Fakat mütareke olsa bi- ŞİKAYETÇi 
le İnıtilterenin mücadeleye devam ede- Bulgarlar, Rus faaliyetinden şik!iyet 
ceği de iJflve olunmaktadır. Bir Rus-Al- k d 
rruın mUtarck~nden bahsedenler, Fran- etmektedirler. Sovyetlerin bir aç ra • 
sı1lann mağlubiyetini müteakip akdet- Y~ istasyonu ile Bulgarlstana karşı neş-
"kl · Utar k • •· k tutmak L<m- rıyatta bulunduklarından, Bulgarlstanuı 

ti f n m c eyı ome dahilt işlerine karıştılclanndan, Bolşe-
yo:ı~~~kika bu hnı:p Sll'aSlnda Rus _ Al- viklerind~~l d~k·il1 e~ adrkasınMdaakahJd akla-

.. '--tleri d rt hAd;.,.e- nnı "&'l•ır ı crm en, e onya, 
mruı munaseut: n e şaşı ıcı a .., D b • "'-nky hakk d B l 
J l f k t bö 1 b' üta ke o nca ve .ır a ın a, u gar 
er ho muştl udr;ğ'ı8d· a Ç~ ~l m re n askeri tarafından işgal ed:Jen topraklnr 

mu te~c e 1 
iT. manyanı ve h~tta Drama için Yunanistan toprnk· 

Rusya ılc anlaşması. ancak Fransada ol- 1 d dı"klerinden ve son olarak ta ha-
d w 'b' .. d w. tikt Um arı e 
u~ ~ı ı reJım cgıs en sonra m . 1 B w l a ve yakın sarka doğru yli-

kUn olabilir. Fakat Rusyadn zimamda· ~!1 kog~ arBul""~stana bı'r ko""pru·· ba"ı 
k ,. k'l k . r (J d w•ı rume ıçın "'..,. ., 

rrm ·at ıyen ce ı me nıye m e egı - . l bakt klarından şik~yet etmck-
dir. Bu hah<.'rlcr]c alakalı olarak Rus nazd~rlıy c 1 

d cU ı . rf t . t· • R tc ır er. ra yosu şu m eyı sa e mış ır . • us- B. ATJJNİN BEYANATI 
vndn PetcnlC'r, Darlanlar yoktur .. • n·· A I? ...ı_ Devlet na · un . vam :ı..amarasınua -

SULH ŞAYlAI.ARl 1.ın ve işçi pnrt:.Si lideri Atli beyanatta 
Avni znmnndn barış şayiaları da orta· bulunarak Almanlara karşı kahramanca 

ya çıloms1ır. İngilizler bu .şayiaları der- harp eden Rusları övmüş ve elden gc
hal valanlamışlar, bunun bir Alman uy- len vardınun yaoılacağını, Hitlere karşı 
durmaSJ olduğunu bildirmislerdir. Yine yapılan her mlicadeleye yardım edilece
bir sinir harbi misnH olarak İngiliz1crin föni bildirmiş ve yakında Naziliğe karşı 
.,imali Rusyada Arkanjele nskcr çıkar- büyilk darbenin imkan altına alınncağı
dıl<lan bildiril~ ve bu haberin doğru nı söylemiştir. 

HARPTE DEMEKTiR,. 
~ --4>--

Lon~r~, 15 (A.A) -: Sahil muhafa- 1 Vaşington, 15 (A.A) - Mümessiller 
za le§kılatına mc~suJ?. hır t~yyare N~~- meclisi hariciye encümeninde bitarn.flık 
vcç aÇJ~lnn~d? hır duşmnn ıaşc gemısı- kanununda Amerikaya ticaret gemileri
ni torpıllemıgtır. uin siJUhJanmnsını men eden hükümle-

Britanya bombardıman servisine bağ rin tadili hakkındaki tclı:lü kabul edil
h tayyareler dün gece cenup Almanya- miştir. 
ıındaki hedeflere hücum . etmişlerdir. Atlan tik Si ti: t S (A.A) _ Royter: 

Londra:wl5 (~.A} - Frız. ~dalan açık Amerikan donnnmnsı eski kurmay 
Ja~ın~a .dıge~ oır i~şc gemısıne. taarru~ başkanı mütekait kontramiral Sterling 
~~ılmıştı~-. .Dır sahıl tnyyarcmız gC'tl bir nutuk söyliyerek eöyle demiştir: 
donmemı,ştı,r. D · A ~ "k d 

ALMANLARA CöRE . - uıı:mun merı an onan~esı 
. .. ı1e olan alakası bakımından Amerika 

Berl!n, 15 (A.~) - Dun gece mah- timdi horptedir. Bütün gemiler harp 
dut mıktardn Brıtenyn bombardıman seferberliği halindedir ve ışıklan sön
tayyorelerl Al~a~ya~ın cenup hah!Jı ve müş ve mürettebat toplarının başında 
cenu!;> çevrelerı ~~ennde uçmuştu~. olarak devriye gezmektedir. Artık reis 
Duşman tarafından atıl~n !ahrıp v~ Ruzvelte ileri i~ereti vermek zamanı 

yangın bombaları eheı~~ıyetsı~ ~a~~ı gdmi,tir. Nazj korsanlariyle yapıJncak 
hnsarn sebebiyet vermıştır. lkı Jngıli2 diğer bir müsademe Ame ikayı silahlı 
tayvarrııi düşürülmüştür. h b k v k"'f' l rk · 

ALMAN RESMi TEBLtlit ar c so maga a ı ge ece tir. 

Bcrlin. 15 (A.A) - Alman baş ku- -
mandanlıi.rının tebliğb B R 1 velt in 

lngiliz tayyareleri dün gece hafif • • 
kuvvet1erle Almanyanın batı ve cenu- • ı 
buna akın yapmışlardır. Atılan yangın 0"1 tereye V8pl• 
ve infilak bombalarından muhtrlif yer- ~ 
lerde hafif hasarlar olmuştur. Altı lngi- J d 
liz tııvvare.<li dü!iirülmüştür. 80 ,yar lmJ 

INCtLn.REYE Al,MAN HAVA 
HOCUMU OLMADI 1 t 
Londra, 15 (A.A) - Hava ve dahi- 3 D !J. 1 yor 

li emniyet nezaretlerinin tebliği: 

Ankara, 15 (Telefonla) - Al.manya 
ile akdedilen ticari anlaşmalar hakkın
da Numan Menemencioğlu mühim iza. 
hnt vermiştir. 

kuş yemi, meyan kökü ve hUJasasl, 
murta, şarap ve konyak, sünger, 
snk, anason, mazı ve muhtelü ma 
halı, nebat~ boyalar, lüle taşı, yaş 
veler, balmumu, postlar ve mütabı1' 
lınacak sair maddeler .. 

Buna mukabil alacağımız Alman 
lan yine iktısadi kıymetlerinden b 
kilere bir teadill g&rtt'J'en maUar o 
tır .• 

Serbest mübadelede bunun na ıl 
min edileceğini merak ecJ r::ırniz 11 

yeyiin lp ~u 41 ·~ıfônun ';. r ., • h 
lçin birinci derecede ehemmiyeti 
olan Alman mal1anndan yani dev:ı.t 
ire]erinin rüchanı hakkını haiz 

Menemenci oğlu ticaret anlaşmaJan 
MilJet Meclisince knbul ve tasdik edil
diltten ııonra ne§redilmek U8Uldendir. 
Bununla beraber Alman an}agmasının 
umumi hatları üzerine ve bilhasaa me
rnk edilen lt18ımları hakkında malu
mat verebilirim dedikten sonra ak
dettiğimiz vesikalar imza tarihi olan 
9 ilk teşrin günü meriyete girm!ıştir. HU
kümet 3970 sayıh kanunun verdiği sa· 
lahiyete müsteniden imza edilen anlaş. 
malan derhal meriyet mevkiine koyacak 
bir hüküm kabul etmiştir. Demiştir. 

Menemenci oğlu bundan sonra, bu ğu listede munderlç ve harp mnJze 
mukavelede hakim olan iki prensip vnr- ile bakır rnamulab hnrlç diğer 
dır : maddelerinden terekküp edecek.tir. 

1 - Mübadelenin fiili olması.. rada birinci derecede zikre fJayan 
2 - Türk ve Alman mallarının gerek lar demir, çelik, makine ve hurdıf\111 

takdiri kıymetlere, gerek her iki mem- lık cinslerine dahil olan maddelt: 
leket için hfüz olduklan iktısadi kıymet- Geri kalan yüzde elli Türkiyeye i 
lere mütemadi bir teadill ve tevazün da- memnu olmıyan alelumum Alman 
iresinde mübadele edilmesi demiş ve de- larından ibaret olacaktır. Bizim içiıı ııı' 
vam etmiştir : ru yemişler gibi mnJlar ihraç bakı lı' 

Listelerin ihtiva ettiği maddeler şun- dan çok ehemmiyetli olmakla be~ ,r 
)ardır : eahn alınması Almanya için de • e 

Harp malzemesi, demir ve ~elikler. ce mühimdir. Mübadelelerin )'11 lı' 
makineler, nakli ve cer vasıta1an, bakır rüchanlı )isteye inhisar etmesi ve 
mamu1leri, tıbbt ecza, kAğıt ve sellüloz, malların ihraç edilmemeııi ihtimnll , 
pancar tohumu.. bir usulle önlenmiştir znnnederiıtl· 

T .. k }' ı "'dak Han ustı] ıudur: .~ 
Eylülde İngiltereye ya• tivau~me=ir ~e aşagı i ma ih· Mukavelenin bütün tatbiki esnasJll'f. 

palan teslimatın kıymeti Maden cevherleri ve rnııdenler, zey- yani Türkiye bakımından iki ih ,t 

Bildirilmcğe değer 1>ir hid~e olma· 
mıştır. 

-------
Amerika .. Ar.ian';n 
arasında ticari 

anlaşma 

iki milyar doları tinyağı, ti~~ ve sair keçi kıUan, yağlı mevsimine tekııbbul eden bir buçuk~ 
taneler, kuspe, palamut ve sumak, pa- nelik bir müddet zarfından her zll'dJ' 

buldu.. !amut hlilfısası, nfyon, deri, keten, ken· serbest ticaret hacmi rlkhnnlı list; J1 

Va!!İngton, 1 S (A.A) - Kordel Hul 
Amerika birleşik devletlerivle Arjantin 
arasında ticari bir anlaşma imza edildi
ğini bildirmiştir. 

Vaşington, 15 (A.A) ~ Rmvelt diin· dir ve döküntüleri, pomuk ve ipek dö- mübadele hacminin yüzde yetmi•1;;,,,: 

kü gazeteciJeı,- toplantısında bilhassa küntUsü, fasulyn, bakla, nohut, dan, kc- aşağı düşmiyeccktir. Demek ki Al h;' 
Şllnl"'rı 50··,utemı"<-fı"r •. pek "avd"'r silt t zu lar kendileri kin birinci derecede e·L1' 

" J ~· ' " n ' O " • ' h • } T'" k lJ JP Öd.. ki l mıyetı aız o an ur ma arını ·1ıtlJ 
~ - unç verme ve ra ama progra- Görüyorsunuz ki ithal edeceğimiz Al- etmek hııkkında ancak bizim için J 

Makine' e 
Veri irken 

mı mucibince kabul ed!len 7 milyar do- man maddeleri bizim için olan iktısa<li bakımından ehemmiyetli olan rn~. ~ 
kırlık kredinin taksimi işi bilkuvvet bit- kıymetle ihraç edeccğim!z Türk malla- yüzde 75 derecesinde satın alıp !"'.t
liğindcn hükıi.imct şi,mdi beş milyar 98:; nnın Almanya için iktısadi kıymeti ara- yeden ihraç etmekle malik o]abıl~ 
milyon dolaı-lık la'cdi)er kuJlarunağa ha- sında bugünkü icaplara uygun bir tca- ]erdir. 
~rdırr Öd~nç ve.rm,~ ve kiralam~ ~anu- dül ve miivazene vardır. İkinci şekle da- Menemencloğ]u söilerini şöyle bi 
nu mucibin('e eylül ayı içinde yapı~an h"l d J 1 · \.Jı. 41 ·1 I' ı ın:ı c e erın yel,i;unu mı yon ıra- mistir: ,f 

Sil H itil i!W 

yardım lki milyarı bulmuştur. Marttan dır. Türk listesinin ihtiva ettiği mallar Türk ihraç mallla.nnı bir ez evvel il 
beri ayda 700 · miJyon dolarlık. sipariş şunlardır: }edim. Hububat yoktur ve Türkiye 

Almanlar bu 
defa yapılan 

iı'erllmiştir. Yardım ba'iladığındnn beri Pamuk, tütün, kitre. kuru üzüm, in- bubnt ihraç edebilecek bir vaziyette 
Büyük Brltnnyayn 5 milyar dolarlık ih.. cir ve hurda fındık, sair kuru yemişler, ğildir. 
racat yapılmış ve bunların da bedeli pe- ~ccıcaı::ıı::ı:=t"ıOO:GCOCCCcQ.:ccıc:ıc:ıcıcıacıccı:===~==accc:ıc 
$in ödenmiştir. Çilnkü bu malzeme A h d k k •• 

taarruzda 10 
bin tank kul-

ödünç verme ve kiralama kanununun vrupa attın a ı· op' tatbikinden evvel sipariş ed.ilmiştu. 

RUSYAYA YARDIM 

lanmışlar 

Rusyaya ödilnç verme ve kiralama 
kanunu mucibince malzeme gönderil
mesi icap edip etmiyeceği sorusuna bay 
Ru:Lvelt bunu biJmediğ:ni ve bu husus
ta Harimanla görüşmem ]Azım geldiğini 
söylemiştir. 

Moıkova, 15 (A.A) - United Prea Rusyanın daha geniş malt bir yardım 
cepheden gelen telgraflar Alman mo- isteyip istemediği Ruzveltten sorulmuş 
törlü piyadesinin ve tank kollannın pi- ve Ruzvelt, Ruslar Amer:kadan malze
ke bombardıman tayyareleri ve paratüt- me satın alıyorlar, cevabını vermiştir. 
çü müfrezelerinin yardımı ile Moskova- Bunun üzerine gazeteciler Ruzveltten 
ya yaklaşmış olduğunu kabul etmekte- Rusyanın malzeme bedelini altın olarak 
dir Fakat ou cihd üzerinde ısrar edil- mı ödediğini sormuşlardır. 
mektedir ki Ruslar yollan kullanılını- Rmvelt, bu suale cevaben de ıTediya
yan tanklarla. doldurmağa ve bazı ke- tın bir kısmı aıtm, bir kısmı da manga
simlerde Alman ileri hareketini yavaş- nez gibi harp levazımı imaline yanyan 
latmağa ve hatta durdurmağa muvaf- ham madde olarak yapılmaktadır .. • de
fak olmuşlardrr. Kalenin çevresinde ve m~tir. 
Briansk bölgesinde muharebe bütün ORTA ŞARKA M"ÜTEMADİYEN 
şiddeti ile devam etmektedir. MALZEME GELİYOR 

Krasnaya Zvesda gazetesinin bildir- Kahire, 15 (A.A) - Amerikadan or· 
diğine göre Moikovanın batısında Sov-

1 yet kuvvetleri Almanları bir köyden iki ta .şarka harp malzemesi öyle sürat e 
defa geri atmağa muvaffak olmuşlar ve ~lmektedir ki gemilerden bosaltmağa 
96 tank 22 2.1rhlı kamyon 95 otomobil bile vakit yoktur. Son üç ayda 50 Ame· 
ve iki tayyare tahrip etmitılerdir. N. re- rikan gemisi gelmiştir. Yolda bulunan 
miziyle gö9teri1en şehirden taıd edildik- gemiler bundan fazladır. Birleşik Ame
len sonra takviye kıtaları almağa mu- rika bilhassa otomobil, tank ve tayyare 
vaffak olduklannı ve Rus kuvvetlerini vennektcdir. Gönderilen otomobiller 
geri atarak $Chire girdiklerini kabul et- sandıklara o şekilde yerleştirilmiştir ki 
mektedir. Alman hava kuvvetleri Sov- bir kaç dakikada harekete geçmek için 
yet demir yolu istasyonların durmadan tekerlekleri takmak k.Afidir. Yaz mevsi
bombalamaktadır. Fakat kızıl hava kuv- minde blr çok iskeleler, nhtım1ar ve. de
vetleri de Alman kollanna hücum et- miryollan yalJ)ldığından hamallar . şim
mektedir. Kraıınaya · Zvesdaya göre di 24 saat fası1Asız çalışıyorlar. 
Sovyet tayyareleri altı ~de 105 tank ıvwıAı 

61s otomobil, 14 batarya, 54 tank ka~ Avrupa"a Amerika 
4ıkoyma topu ve 1O1 müstahkem mev- T 

rüler inşa ediliyor 
Şubat basında köprüler teslim eclilmiı olacal'-' 

Ankara,15 (Yeni Asır) - Avrupa lanmıştır. _ .. 
ile demiryolu muvasa1amızı muntaza- Yakında :inşaata baş1ana<'aktır. JIP~ 
man temin edecek olan Sivilingrad - ahhltler mukavele hüküırJerine ';, 
Pityon hattı üzerindeki Meriç - Arda köprüleri ikinci Ununun sonunda 
köprülerinin inşası hazırlıkJanna baş- lim edeceklerdir. ,,,, 
2cıcıı::ıacoaccıı::ıccıccoaccıacıcoacıacıcıcıcıaaocıcıı:ıcıaoaooı:ıaaacaı::ıı:ıcı:ıaı::ıı:ıaa 

"Cerke$'' de yüz ev vandı 
Ankara, 15 (Yeni Asır) - Çerkc.- ~Ç1k ta kalanlar K~lay cemiyeti -' 

te büyük bir yangın çıkmış, yüzden faz- hndan yerlcttirilmiftir. . ~ 
la ev yanmışbr, Yangını söndürmek için Felaket.zedelere yiyecek ve ~ 
Çanlun itfaiyeai Çerlteae · gönderilmio, tevzi edilmiıtir. _,, 
~~,,~~=cıcıcco~cacıaaacıaaccıı:ıaaaa~ı 

lnı(iltereden yeniden lokomotı 
ve vagon ırelivor 

İstanbul, 15 (Yeni Asfr) - İngiltere ye sipariş edilmiş olaıı vagonlarls ~ 
motifler gelmeğe ve atölyelerimizde kurularak hizmete sevkedllaieğe bW"' 
ınıştır. ,, 

Yeni Tahran elcimiz hareket etmek ası 
Ankara, 15 (Yeni Asır) - Merhum Suat Davastan münhal kalan ~ 

büyük elçiliğine tayin edilmiş olan Cem al Hüsnü Taray yalwıda Tahrana Y 
cekti. 

R erlin sefirimiz i?itti_ ,.,, 
Edirne, IS (Hususf) - Vazlfeel baıma dönmekte olan Bcrlin büyük ;,JJ 

miz Huarn Gerede dün geceyi tebrimizde aeçirmit ve bugün Sofyaya gitııı1"" 

zi tahrip etmişlerdir. Soğuk ve kar Al- askeri gelecek . Mu alada ı·kı· .. eJ .. ele oldu -" manlara bir bakımdan yardım etmekte- _ ;liii. ... ... "' 

dir. Almanlar don tutarak daha emin Muğla, IS (Huaust) - Dün gece saat 24 te ıehrimizde iki yer aaradltı" ~ 
bir hale gelmiş olan ikinci derecede yol- A • k J muıtur. Haısar yoktur. -il' 
]ardan da istifade imkanını buluyorlar. merı a ırene ICO""".O-~..r~...r.-oocacıcıcıı:ıı:ıocccıı:ıı::ıcıı=ı:ıcıcıo=cıaacıı:ıı::ıı::ıı:ıı:ıc:ıcıcıcı:ıı:ıı:ıı::ıı:ıu 

Londra, 15 (A.A) - United Pres: rikan ihraç kuvveti Avrupa kıtasında Z A. G R E p 
Londra askeri mahfillerine gelen hal>er- k•rrmay reı•sı• harekete geçmiş bulunacaktır.• 
lere göre Ruslar Moskovanın bahsında ~ Havrası yıkılıyor.. ~ 
aıkı duruyorlar. Fakat Almanlar Kale- ~ DB. GÖBELSİN BEYANATI Vişi, 15 (A.A) - Lion radyOS'J:.ıet" 
nin bölgesinde silindir gibi hamlelerin- mu••hı•m beya• Berlin, 15 (A.A) _Alman propagan- riyor: Hırvatistanda Zagrep beleoı"~ 
de arazi kazanıyorlar. Almanlar ayni da nazırı doktor Cöôels Nasyonal Sos· isi lüzumsuz addettiği Zagrep b• 
zamanda Harkof Moskova demir yolu wn yıkılmasını enı.r~fü. 
üzerinde de ileri ilerliyorlar. Hedefleri natta bul,.•ndu ya&t partisi huzurunda irat ettiği bir ••-
her halde Moskovanın doğusu istikame- \'.& nutukta ezcümle şunları sö:ylemiştir : BULGAR 

ld h k"' • - Artık hiç bir abloka bizi aç bı-tinde ilerlemek orada şima e are .. tta Basvekili P_._..e r ·"' 
bulunan kuvvetl,.rle temas tesis etmek rnkarnaz. Ham maddeler .sahasında her 'llW'.f•'llW- ul ,. ~ 
ve bu suretle Moskovanın münakale Vaşington, 15 (A.A) - Amerikan ge- zamankinden ziyade geniş kaynaklar Bud~peşte, 15 (A.A) - B g t ~ 
hatlarını kesmektir. Londradaki aııkeri nel kurmay reisi general Marşa! parla- ele geçirmiş bulunuyoruz. Düşman ya- vekili Filof bugün resmi bir ziyısre~,V 
mütahassıslar hatta şu kanaati izhara mentoda ödü_nç verme V~ kiralama kwa- vaş yavaş an1arnı.ştır ki Almanyaya ne Budapeşteye gelmiştir. Bulgar bt,!-~ 
kadıu varıyor1ıııki eğer Alman ilni ha- nun~u tetkik eden enciirnende aşagı- askerlik. ne de iktıısadi bakımdan taar- ve hariciye nazın Bardo,i, A el~ 
reketinin muvoffıık olması ihtimali faz- dakı beyanatta bulunmuştur : ruz edilemez. ltalya, japonya ve Slovakya fııt~ 
lasiy]e Ruslann sccme seçme kuvvetleri - Alman teçhizatl şiddetli muharebe- Finlandiya maslahatgüzarı tar;ıtıı İ7J 
feda etmektense Moskovadan çekilme- ler yüzünden süratle tükenmektedir.. RUSYA HARBİ HAZANIL.'\11$ "8rşılanmıştır. Profesör Filof bu ,.il' 
leri basirf'tli bir hareket olar.aktır. As- Alınanlar Moskovaya doğru iler]emele- Alman ordusunun kahramanlığı sa- leden tıonra Macar kral nai:~tia'· / 
keri mütahassı;Jar Rus kayıplannı esir- rinde çok harp malzemesi kaybettikle- yesinde Sovyetler b:rliğinin elinde artık Horti tarafından kabul edilın~ 
ler de dahil olmak üzt"re üç milyon Al- rinden bu ilerleme kendilerine pek pa- asken sahada bir taarruz silahı kalma- . ) 
man kayıplarını ise iki milyon tahmin halıya mal olmaktadır. mıştır. Sovyetlerin daha bir müddet tir. •. . . Jiljııdl' ~ 
edivorlıır. Tahmin edildiğine göre hu General Marşa} dün başka bir müna· limitsiz bir mukavemet göstermeleri Bugün Almruı mılletı şuna e-tte 
defa yapılan taarruzdn Hitler on bin sebetle şunlan söylemiştir : muhtemeldir. Sovyetler birliğine karşı doğudan gelen tehlike kat't ~·-
tank kullanmaktadır. • - Bu harp bitmeden evvel bir Ame· harp kazanılri:uş, fakat daha bitmemiş- dırılmışhr. 


