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1 

ı •- • -•- ·- •- ıı- • -•- rı -•••a- •-•- 1- 1-•- •-11- & ı ı - a-

Avrupa 
Af illetleri 

·-·-·· 
Teessür ba,ka f e v, 
~orku ba,ka şey/ . 

f n2ilizler Alma11 
askeri kudre
tinden kork-
· mıvorlar 

Aoskova
nınd ha la 
ın varıldı 
Kalenin ve Kaluga 
alınmış bulunuyor 

. ---0--

Ruslaın ı..eningradda 
tanlıltl'l'ın yadımı ile 
yaptılıla.ı taarPUZ 

püslıürtüJdü-

ı- ·-----. ·-·-·-·-·-·-·-·-· l Sovyetlere ~öre 
••-• .. •-•-•••11 -1m1-•-• •-•-c s') 

Bir bölge
de 
f e 

rum 
·· laştı 

----o-----
Eli silah tutanlar har
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Alınan esirle• Alman 
aslımnin ınane'Olyatı 
çolı düpnfif oldaluna 

söylfyoPIGI' .. 
Berlin, 16 (A.A) - Alman hava Moskova, 16 (A.A) - Ölle \17.eri 

ltu..-vetlcd Lenlııgradda ehemmiyetli neşredilen Sovyet tebliği : 15 - 16 ilk 
askeri tesisleri bombardunan etmişler- te-ı.. · kıtal bütün h ~ 
dir. Bolşevikler Alman mevzilerine tank '\'A .... gecesı arımız cep e 
lann yardımile bir kartı hücuma teşeh- Y\!11ca ~Uşmanla çarpışmağ? devam . et
böa etmlılerdir. Bu hücum püaltürtül- mışlerdir. Muharebe batı istikametinde 
müştür. şiddetli olmuştur. AlmanJar muharebe-
ALMAN Rf.SMI TEBLtôl ye yeni birlikler sokma~ devam edi-

Berlin, 16 (A.A) - Alman tebli- yorlar. 

- SONU 3 t)Nci) SAHiFEDE - - SONU l İNCİ SABiFEDE -

JJk tahsil çağındaki çoculıların aayımı 

RUIJIQ hubindea intibalar: Bir muharebe •1luuı w bir 1cca1Abcı7'ıtı 11"'"1' 

Baltık denizinde Sovyet bahriyelileri düpıanltınn.ı gözlüyorlar 
- - ~ -ı- ı -ımııa m -•-ım ı mımıı -·-·-·-•-•mımı ı ı m 2-ım -•• 

Taksi. fiatları arttırıldı 

Saa'tın yazdığı mıktara ~ 
yüzde 40 ilive edilecek 
Şofö•I• ldenDen ilet' yeree gldecetılet', 

geee zammı aJmıyaealıllll' .. 
ayr*' 

' 

V~n, 16 (A.A) - .Ayan harici
ye encümeninin başlıca azAsındaıi lılis
ter Pepes şunlan söylemiştir: 

Amerika japonyayı hareketsiz bırak
malı. Japon, İtalyan ve Fransız donan
malarını derhal imha etmelidir. Bitler
le muvaffakıyetle harp için bu ehem 
bir tedbirdir.> 

Pepes japonyaya hücum fikrini h ara
retle tasvip eden ikinci ayan azô.sıdır. 
Mumailehy nutkuna şunlan da ilave et
miştir: 

c _ Harekete geçerek Bitleri deniz
lerden kovmalıyız.> 

-·-·-

Sebep: Nazırlar ara
•ınciahi ihtilaf 

Japonya kerar ve!'tn~ 
areleslıide, harp hazır. 

bklarını arttırclL. · 
'l'okyo, 16 (A.A) - Japon habttler 

bUrosu bildiriyor: Konoye kabinesi dUn 
saat 20,15 de istifasını v~. "Prena 
Konoye, kabinesini t~kil eden mwrlan 
'birlbiri ardınca 'kabul ederek kendileri-
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Çiy etten yapı an çok 
bir yeme •• mu emme 

Bu fia len 'fi ıgilnde, Hüseyin Ca- siyle meden'i muvasale yolları değişip 
bit Yalçının çi balık eti hakkındaki ya· arttıkça halk et ihtiyacını ~enenin her 
zısını okudum. PariSte bir Japon loknn· mevsiminde tedarik edebildiğinden pas· 
tasında yediği çi, !fakat tuzlanmış ba- tırma zehir \'e kasa'balarımı7.dn naau
lıktan bahsediyor ve Jnponlnra atfedi· kullnnılma,ğa ve çerez yerine sarfcdU-

YENi ASJR 
;zsw 

izci erL iz bü
vük bayrama 

azır a ıyor 

~e mı takası· 
nın ilk çoc,ık 
hastan~si 

ızı ay haftası 

bu ayın 20 sinde 
aşlıyor 

Avro a 
illetleri 

i iUi !ltın a bile l!ürf'I' 
yet ue istilılôl u{jrıındO 
mücadele azmini 
flttı)'l'Jetmemqle?dir. .. 

!cn ıçi hi1ik yemek §~ tuzlamnış ıne;;e başlanmış ve ba$}ıca ibir gıda oJ- fzm ıJj iza-ıer •e rf-17eo Zlf'!ıJılaJ' rı•t•mn., bazJ •-•e'Le 4 -•a ından left.C6-
bah°k !her yerde -yenilmekte ol- mak mahiyetini kaybetmiştir. cı. uı. • J-- A ;U1i u ıa.-.· ·~~ l 1 t ı; 
du,ğunu mılatıyar. Ben:m burada bahismeı'Zllu etmek is- v~Hn 23 ··nde A Jıarada levazım Alnı_ anyadan içinde Kızda a ..,eni - LUASTAtlAl•l ı NC.ı SAH FW • 

Benim burada bahis mevzuu edeceğim lediğim çi et ise. günlük hnyatmuzdn bul"'"'· car.eıaa cel .. ed ı-elı ,.. ıi7 o1rurkcn ibq busus:tnki knnııafimizİll ... 
çi et, bundzn tamamen Dyn ~,e doğru. sa:rfedilmeğe }ayık umumi bir gıdayı in· HU K ır·•• i# I ~.,_ •• aza lıayde ileee'fı- dclilini ıdaha bulduk. 
dan doğn.ıya çi ettir. rif ıve :tavsiye etmektir. Bann ibu dünya- Ankarada yapılacak Cüınhuı·iyet bay- Ege mıntakasınm ilk çocuk hnstaneı::i Kızılay haftası İzmirde bu ayın yir~ Snplar cic1nlcl bir ,mı11et olarak~ 

Tababette zomothempie ıdenilen ibir mn en nefis v:e en sıhlıi :ve gıdalı yeme- rnmı bu yıl geçen senelerdekine nazaran İzmirde vücut bulmaktadır. Dr. Behçet minci günü başhyacaktı:r.. Haftanın .ile- mı.Şlnrdır_ Bu lhaıpte. ıkendiledni ..-
tcdav'i usulü vardır ki eski Ymıan taba- ğlıii !bir t~dü.f öğretti çok daha parlak olacaktır. İzmir okulla- Uz ~ocuk hastan~ adı veri.len. b? h~ta- vammca cemiyete yeni Sza kaydı ve cdcıtlttin basiretr.iz!iği ~·üziindeıı eıı 111' 
belinden !knJma olup zaif. kansız ve :SÜ· Bu yemeği lha:zırlımıak için. koyun rından Ankaradaki merasime iştirait ~nim dış s~v1alan1 ikktrik~al edı~. Şun1- cemiyet '\~..dntının artması iÇin ibir y.ük tlllisiiliğc uğradılar. 
ratle lk::uvvetlenmeğe muhtaç hastalara etinin ı".Bğsız "~ but tarnfmdan 1•anm edecek olan 50 şer kiş:lik gruplar .şim· ç sıvasıy e e e tesısatı yapı - p:rqgrrun bazırlruuruştır. Hafta içinde ta- l.'i "or.1ıwya par.çalanmı ;tır, ff ...... 
çi et yerfınnekten ibarettir. Bunu !kitap- kı1o alınalı. dikkatle sinir ve sıfa1t gıôi diden hazırJanmağa başlamışlardır.. 2.1 maktadır. . fobe şehirde ıyeni aza kaydına ıbaş1ıya- ı henüz eçbu1 ı0lan küçük Sup 1//11' 
lar iböy.lece yazar ve beldmler de hasta- yağ p~.ala:n gı'bi aksrunmı ayınp halis birinci teşrinde Ankarada bulunacak A~ca ve en. kısa hır za~anda ~u has- caklardır. 1efuün Ukaddeı:at.ı.nı !idare için, ,,,,,, 
!arına ıtav.sjye eder görünfuse de tatbi- lrumm eti alrruılı "t'e beş defa değil, tam olan bu izci gruplarına bir çok vazifeler tanenın bahcesı tanzim edılecektır. .Haftanın devanı ettiği 24 ilk teşrin ıraJ Nodiç Abnıınlada j bldiği ~ 
katta buy.o da tedavi gömıüş hastalara altı ~ kıyma makinesinden geçir.ip verilmiştir. ..Ynlnız sıhhi tesisatın ikma1inde . mü.ş- günü talebenin ve !kızılay iüyclerinin iş- tır. u derece :)'eıs ftricl bir ~ 
hemen~ tesadüf~ ve bu usul eti mat:'Wl kıvamına geti.mıell. Diğer ta· Bu meyan~ İzmir liselerinden b:t-isi- k~llere rastlanrna~t:ı~ır. Htı5ianerun fa. timk'iyle Cüırihw-:iyet meydanında b:.r Sup milletinin ~ etilli y~ 
kitap • ıunuhılu;p kalmıştır_ r.a'ftrm ea br.a biber, kımm:ı bıôer ve ne muhabere, ikinci liseye de milli oyun- alıyetc geçebilme~ ıç~n. bazı levazwun toplantı :rnpüacak •e :bunu lbir ~it .:res· bı.dmak fuıiüli)'le ~ teıtkiJ ~ 
Zaman yazılmış ibazı eserlerde yem ll:clıan güzelce un gıôi dövüp İne" lardruı Zey'bek oyunhın Yerilmiştir. Almaoyadan celbıne iilıtiyaç vardır. mi takip edece'ktir. ''föplantıda talebe mücadele ~ini -·:ğre,nj)'oım. 
orta Asya tüı'lderlnde çl et yeınek fr.ı hım ile kanştm:p lbazırlamalı ve Tutan iki bini aşkın Aydın ve İzmir ----- nutuklar söyliyece1derdir. A er"ıkan pzet erlobı ~~ lır 
tinin oldu~ 1bahsedilmişse bundan küfi mı1abnm ete bı.rıştıruak efcler!nin çocuklarını da .sinesinde taşı- TO Tıaksi I iat/arr !bcrlcre ~ flın:at~ ~ 
ae ela bir .bTh:'::ye mahiyetinde Jcaı. yağnnruili re :smıra ıda bu b:ıl:taya bi:- yan i~inci çrk~k lisesi; "'filli oyunl~n ve Mezu ayet aldılar 11a Usta :llcr aı:asında ım giip 
rn$r. Zamaııımmb lknllaxnlma'kta o'bm milidar ince 1kıyümış :ma;-danas btnrak 52zlarıyle lzmır ve 'Egeye has mumtaz Meml k t ıhastan • b bcldmi D- arttırr/Jı :meler Wnıaktadır. da.~ 
pastırma dn'hi hrik:ı1rnttc tuila"?.mış, bn- tekrar 'hamur yapmah ve n'ihayet ufak b~r gr.up çıknn1ma~ ~ususunda ı:ızaml Cevdet ~:Ocnden ;:;1 S~t müdür~: Srdıistmun mtihtctif yerlerinde )~ 
harla~ hu :suretle te!-essüh etme- ceviz kadar k>kmalar ~-:tnrp tabağa diz- dıkkat ce gayretle diden ihaurlamna- avlni Dr Muhlis Özdene stlıhat vekale- • HAŞTARA~I 1 fZ"ci 8AIJİFı•:nE · ec lkiloınetrelik arazide .çetelerin r.-r 
:shıin 6nüne ~lmis bayat bir çi ctten men. "Bunun yanına diğer bir tabağn ğa ba.şlaınıştu-_ tince b~r ny mezuniyet ~lmiştir 2 - Koordinasyon ~eti ıheher yetleıi o 'katlar nrtmıştır Ki işgal ~ 
ba.şk ahir şey değildir l'e çi etin mezl- 5.di :salata nevile .. ivlc tomatcs parçalan· Ankaradaki ön hnnrlığa memur eai- _ · makine için yevmiye 7 litre benzin tah- \'etleri ştukalar kullanmnğa mecbur ,ı-
yetlerinl ve h armı ihtivn etmelrte- m dizmeli_ Her ~i 'küçiik ekmek !erek vekaletce davet edilen ikinci Er- I"•"' • 11 w• k eıisini kabul eyleınlftir. 7 litre !benzin muslnrdır. İtalymı boınbnrdtaıan ~ 
dir. Fakat pastırma ticari bir madde ha- lokmalnriyle yemelidir. kek Lisesi beden terbiyesi öğretmeni M. ,,-!n .~ ma arını • 0ru.ma ısarfcuikten sonra bir taksi otomoblli ~l;ıi de Hersekt \'C K1lmdağda Wt'* 
linde alınıp satılır o1auğundan bunu yn- Bu suretle hazırlanmış olan •Ci et Ö7. de bugün Ankaraya hareket etmiş- uraJunl!Je OlttUSy.O U cünlu"k ıfnaliyelirii ikma1 ey1emi, l>uluo- kiiyleri birer küçük kale haline Jco,,-
pnn_ kimselerin. yiyecek. olanların m~n-. lokmalnr11: mi deve hiç bir külfu. t v.e tir. tonlandı.. ~ıı~tadır. Bu ~~ibarla şoförlerin h~. ben- çeteleri sık s1k bombardunaıı ~ 
f _..~ı- -t d '---1• _,L-'fle ... 1 __ .,_ kab l ------- ,r r~nı sar.fed. c.cegı mesafey. e kadar gund.e- dirler .. Bu h..A.--"-- .ctaat--'·k L- . ~ 
._,8"11UI•~ .. ~yabi"ed. lil:BI1U1 mbeeı~<UL r-..ıu -·ırhk -vcr:meden lıaz.ı'no~ i ıye.tı- Çiftci mallarını :koruma kmıununa hk geçım.ı.nı .çıkarması leap ctmekt.edır. 
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u~me= 'ta ı ır. u .!re pıe pastı?'- ni 1-..""tlzandı,, gibi, her hangi şe1a1de ptş- BUCA DA '--k t kkül ed n k ı...... Beled. k d" •. b .. ,,_....ı! ı:...ıc_ " era genış erse, ıtenkll seferlen ter .... ... t...· t it''---' 1 · t l k1 b • . . . . 
1 

. . d '-- ıuygun <>.ı.uı-..ı eşe en m ra a~ ıy.e en ı oto usıen ,.._.ıu cıe ay- _,,.1 .... . L-b 1 N ... .1:.itl 
ma munıye ıUilrly e çı C O ına a e- mi" bır et <C?Jhı vıtamın ermı e kaıyocl• u=- ar'-i kongreSJ• , . d" t l ba k- 1 ... ı' kt · h '-d.. . . f" ~J ccegını tut er \'eren .gene.ra ,._ c...._ıır-. . . l " · · • u- ''" acomısyonu un op anmış, zı oy.ıe- n no aı na:z:an e,ııap.uı ıgı ıçııı ıo or- be . . ·l ~ ...... la tır '· c~ 
mber bir :taraftan etinin nasıl hır et o - mez.. Etin bütün gıdaı vasıflan bu .su. n·n h 1 '-fi'~'--' . ı:--.J:'l. ~-· lerin taı--Jerine -'"'"'a'- ._.. •• e~ h .. aıl ):tıntıa.lll.tsı.>. e ~111 ş ı11.1uca duJtr"'"' a -.-k beUi rnrunasından ve mr m- -tle tam- mahfuz 11-_,ır o_::;ı_ •-. C. H. P. Buca yukarı mııb:llle '4)Cağı t' azır anan "" ~ıru 'U>l.UA eı."ış· -., .,, ... ~ ..... _ ~ ._ t a ti ~.,. b-"'""-' Ol 

.- .. ""' ...,.... ~ .::Wpt.UU uı ır. olmuştur. Verilen ve hemen tatbik edil anı· n vm:ıy-c nk ~~~......::i.': 
raftan da baharlnn arasında fazla sarmı- sanlar için tam ve kamil bir gıda olan kongresi e\'Velki ak~m ocağa kayıtlı • meğe ba;1anan karara _göre taksi sa.at- tcs mı etmem~ ıı11~. 
sak bulunmasından 4olayı ~ fdbi bu yemek! T.aif ~ b.TYVetsiz insan· 972 tız.anm iştirAkiyle ve :Hüsamettin öl Üi ~di ferinin r:azdığı 'hesaba yüzde llark ilave Sırpların lıllhassa &sµ şp~ 
saıf :ve :istihlrık edilmemektedir. P.astır- ilar ve~ için & ~taminlerini ıhi~ Balk.anlının riy tinde ~. .eli- m e g~ •• ~dilerek müııterlnin ödeyeceği para bu- ~ret aldıkları Pn1~ı1ıyor: Filh~ 
tnanm nerede 1icat edild~ ma'lum değil- kaybetmemiş o1auT!undan dolayı mtı- lckleri teshit edildikten sonra ocak ida- İskan müfettişi B. Adil .İzmire g~- lunacaktır. Bu hesab.a eyıru::a ece zam- ı gal nltw&ıiki }•etlerden mülahn A..,_ 
sc de bizim memJe'ketioi:zde en ~ kemıne11bir de'f'tl ur. re heyetlı:ıc Khım ~~. Salih Kah- tir. h'kln :işleıini tetkik etmektedir. mı llave ednmiyeceği sı:ibi 1küsura.t ta bir kuvvd1mn1n .geri ~erek Rusya1' 
'.Anadolunun Orta '~ sark vilayetlerinde Bu -· .. t.. ~ ş'lann ~ B raman, Osman Bahçeli,. ismail Kayalı. --~-- hak olarak iJU.'\·e edilemez. Soförler (ôn~er~ bugünkü vaziyetin bir! 
sarfcdiliyor. Hüseyin Cahit Y~mln Val~ Nurettiniı; Osman Yeşilırrmık, Asil Murahhaslıkla· Tay· :ve takd• ler-. müştedji ;ebir dahilinde istediği yere bc1ıı olabfür. Fakat Rusya AVaşı_ ~ 

Bunun bebl .ae kış mevsiminde bol birer defa tecriibe etmelerini ıırica ıed~- ra Hüsnmctti? Balkarih. Js.m~il Göçmen. Sjyasal Bilgiler ıOkulu nıe7:unlaı:ından rrötünnekle mükellef tutulmu,Şlar.dı.r. cclendiği ıtakd.iı:de dahi kabaran ..,... 
kar yni!aı:ak yollar kapandıktan sonra rlm. <;ahsa ~ bunu ırımtml! ve ınini Bayr~m :.er~ llaU1 Budmlı,. Mc~t B, Sabri ıÖuacr '\ila •et :maiyet memur- Şoföner c • im var, mü,teri bek1iyo- ferin ıSlikUnct bıdncağı .zaıınıedile~-M 
pazarlarda et bulunmaması !Ve buluDSll b' d ~ ın·· h r n tiri se1c u u- Derelı, Munıın ErMer, Mehmet Gun lugwuna tayin edilmiştir rum » diyerek müıte.rl taşımakta ıtaa:l- ıDiğer ıtarafUuı nu .da göz .iJlllllll"""" 
•..:ı h 1 , d B" ] h 1k b''l" ır gı 8 ıorm u a ıne ,,e r m dü .. Hüs' · Ç"k-'1 k M h t c::: • l' l --'· l l -'-..1.. 1 L-1 -d tutın-1• ı· d oa pa n ı oıması ır. oy ece a u un mi sağlığımıza hizmet etmiş oluruz. ru, cyın . o t:Jt' , e .. m~ ..... a· * J(arşıyaknnın Y.::ıinanlnr köyü og· ıi gös.tere~ c ur ana .µe1;na '°~ !,. ua azını ır ~ 
kış ek~e bcrııber .ara sıra çi et ye- 'buncwar, lbraıüı;ı ıA~~'. Mnmın AA- e.tıncni lB. f sına il Tan !Naldöken k'ôyü yev.e haber ~cilınesi istenmektedir. ıAbloka ~·üzünden AıTUpanın ~ 
tnektedır. Fakat hnyat şartlan ~.-e :husu- D. S. S. baş ve Azem Akis seçılmıştir. "öğretmenliğine tayin eailmisfr Bu oerait t\ltuıda Hatlara yüzde durk t~"l'lymı oda .uç1ık .ve tarihin il"' 

~~.,,._...~~~...cıc--.r.-=.~ ~~~.o!T~~...cor;...r..u..co--..eo - - -- f · · ,., a· · 'ı d ı:am yapılmak sure.tile §of l:>dcr tatmin bir ıdevrindc · tesadüf .eail~ T b J . zmır <'CZll C\Jl ~r ıvan arın an ,..,__. 
6 ee SÜ.r aska ey, apon kabineSl 1 T.c\'i'ik Akdirirn. Cemal SoeJ ve Bekir e-lilmifi)t'rdir. tnüthis bir ısc1alct rumr. şgaJ an-:. 

' .. • • • Çetin~. vazifelerindeki muvaffa'loyet· BEN7.fl\l MESELESi ki yerlerde b~n m~ IJ}.I 
.L T 'L.U b L f L tf ~- !aksi ve "knmyo.n şoförleri ve sahip- s~iki ıde udur_ 
RO R OSRa ey 18 ı,-a e f İn . lt V1tl' Cle'ki a . - ttm eri göz -önünde L\.llwc.lrak, adliye encii- leri. koordinn..,,on heyetl kararma uyu- ~ 

• lk cı~ ~-~:_ • mb d erenın t...":n .. 9 meni karnrivle vilavetce birer takdimn· -~ ·~E'v~~ .. B''~" --A-•- ., ~~ O.u.ı.ım>ı ~e ur.a a o.turan ..w&JAJn :il ..a...1.&.!~ ed"'-' }--1· larn'k anıikineler1ne üçer :ı:üriliik ihen:z:l- y.ı;ı;.,:r , ~ 
- BAŞTABAFJ l :lNCl SAllİl'~E • - BAŞTABAFI 1 JNct SAHİFEDE - sıhhatini halcldar etmesi .hasebiyle :te- mc e "UlRl1. tJUltş t:XUır. nin bir.den ,.erilmesini Etn1ep c.tmckte 

ğc lmhr.amanca :ve nın: izce karşı au- ne istüMtnm sc~plerlnt nuinrm\ştir. ~:ulmeSiııe be'lediyecc karar !ICI'il- idiler. J R A 1ı( 
ran miJlete samimi Ve karaesçe tesanüt Konoye kabinesi, milli politikada ta- ımi$ir. mer . kan vardfmt !Ba :tıllep crinele gôiülmü.v e aki- .,o le zly. .. .-.. 

1.1- dilecek usul bakkmda rut%.ll'lar ar.a- l ,.y,,..... nCle.re 'bir Cle1ada üçer ;g"ün1üğe bdnr a; :aJW!!.: 
C!uygusudur. rAlmanymıın askerl kudre- ~ B.IR TEBl'i - BAC::TARAFI 11 C SAlt!rı~DE • bcıcin ~ye be lanmıştır. Yeni ıtran kcmsolosu .B. Ahdu..,. 
tinden lngilterenin korktısıı O'lmnaz. iln- ~ında fikir !biilij!i olmMl~an istifa erinde Duglns tipmde 18 bombaribman Ayrıca ıcıvar 'bmılan. ede :ili~ e- MUmtaz aün •he.le.diyetle= D..r. ~9" 
giltcro bu kudrete daha evve'I. de :knrıı etmiştir. Saat 20.15 ae 'Prens Konoye sa· Tire 'fn1 işleri m\iaürü ~'k mühen· tnyyaresi ae ıınev.cuttur.. !Bunlara ait bü- bibül edcce'k ınısbette bem:.in gönderfl- Uzu ıziyaret .eyJ.omi.§tiT,,. 
koymuştur. RUSj'ada olup bitenler ln-1 '!rllya gi 1t.e • pan1ora <Ver- ffis B. '!tbrahim Adnan $ayma% <bir&-e- tün levnzım birliktedir. Bu 1ayyır.re1Pr m'lııtir. iBa suretle 'ilk ~ar temin 
gilizleri bedbinliğe seVkedece'k: ı.reJ'S mn- · • ce terfi ıctm~~ ~vvelce Hollnnda ve Norveç tarafından cdilı:ni, ulunmnkta&t. Od .. •-
Deviyatlannı kıracak mahiyette lcat'i· * satın alınmL~. Bu -ki memleketin :isti· esa fe/ıri "}'t:Jnt")'Of 
yen ~ildir. Bundan altı ay evvel Rus- JAPONYA XARAR VERMEK 'ZARITADA ası "zerm.e öndedlmcm~r. Sov'1.etlerıe .aôrıe .. ıBA.'!iTı&RAf'f ı1 iN.nf .~~w-. ... 
~ Bitle.re boytm ~sinden korku- I..onara, 16 (A.A) - R<.>yter 1Ajansı- i@ifO lılm ıme.vki mtbantnn :iheri ~ 
labilirdi. Halbuki bugün İngiliz milleti AREFZStNDE f rJS '11Q~Jnda bir kadın nın Jf.Y>lomatik .muharriri vazıyor: D~ • n~Fl a bot SABtF:EDE - Muhneoeler -Ô.1?Y.alll ~y,or. ~.; 
Rus m1 etinin una bdar sa---- ide- ıkah -" - mana i!ay&.lı ı.maHimat ,gitmemesi 'çin • ._.. 1AN A'NEWYADNIN ri waıımaktadıt. 
ftm edeceğine kanid!r. Rusya yı.lalsa istilası lha'bm Tokyofüm ağır $UT.elle ·v.andı.. Ru.syaya 'YDTlllacak ,Y.aTdım plAnınm bil· ERE·CESl J3erlin. llB (AJA.i _ ~ weibd ~ 
bile İoı:illerenin karşısında yer alacak bildirilmiştir. jnponyada bir kaynışmıı J ' "" ain1meyecegine dair Atlle "ltarafından . ftııoll': 
olan Almanya ahı y-evvelki Almanya ola~ 1Sezniyor; anlaşılan 5a,pmıya ela hayalı tefıliı/ll!de :yapılan be~-anatP.ôll'.limento.mahfillerin- !Lmlııgraa 'hôlgeSinde ~!imam Bumeutto~ıtaı:«f:müsı-.-_ 

caktır. , 1da iki Ahmm imıp ıma- iki fikir çarpışmaktaoır. Bz:ı fikirlerin 6e memnuniyetle karşılanmıştır. Hükü- 58 .inci .Mman 'tümeninden büyjlk ııriik- barihman tm!ktedh:. il.mnea ..--
lı:inesi '°zaman pa s:ı,ğlamdı., .bqgün .ol- ıbtrisi. japonya ·sm ertık hareket saati- Hıı1il Bifat oaadesimle 6 .say.ıh• metin IRUS}~ya yari11m lÇin elinden ge- dar& esir~ar&:r. lBu.esirlt:r A1man :tayynre}erl de G<hsada ılbnzm ~ 
4!ukt;a zedelenmŞir. cin ·••• diğeri. ae japonyanın 1rnt1 f:'Yiie <ab1ran .ın ~ ıAne admda lieni yapmakta olduğunu mebuslar ta- ns'keilcr.inin mıan~i.iyatımn k a~f.i.ş bomlxılıyarak büy:Uk dlasaclara 

.İngiliz işçileri işitilmemiş bir :şeı.1de ;n m nbnaı!an -ewel Avrça harblnin bir ka~~· .d~n evındeki ma~alda ':re- mamiyle mUatik \bulunuyorlar. V.e Rus- bwımaugmıu öy~. 'iBir ~ ~ i~~NI STIFA ~ 
R • • nk m1:::...-n--~ • tt'ği ınek pi§inli,ği da etdderı tutuşmuş yaya yardım me...cıclesinin müzakeresin- alayı hücuma Jailk:ıruik çın ~en oomJ .. • •. ,,-s 

usya cm ta say.ısım arl.tınnağa ÇQ- -.uuaı,.~u Rmm e 1 mel'- r.•.e :vlic.wiu ~nn ... nf!Ji i>nch.. tir ıthti ilen iiiç ir ameli ,e....aa llı3sil ıdlmıy:aca- re uymaktan ·=-':-~ ,.....,.;., oıve subav.lar 'Buk 16 (A.~ - Olı ihı1~-
•·--'Ll.-aı ... .,--,,. ~,ailterenı·n .,,........,.,~ .. __ kez.indedir. Fa'kat kabinenin istifası ıı.. .... d hl}"··-a ü . ır ..me.ti§ı.~ ·~yar "'a:t illllJ,UJG""WMOff " Od .. _..ı_'"' R k - .. "-.,., ~uwr;w .-uu- m.., ,,-,,··~& ;wı ı:wl ınm ... d . S 1ı .. .. Ç" ·ı· ~:c. b s'ıla"h k·','---.. c;a _.,....ecbur ı..~1-·~,-rdır.. .. esa _önuınıı::ıu. . umen ımıam---r.ladW :35 :bin tank İngiltereyi-o1duğu h gi monııya eldi'ği hezıfü 'bilinmiyor. • 11 akı ~Z::.;ı ır:...ı. e~ ıA u- -gına aır a gunu orçı ın _yap•ı..;I e- B Aluuu.uuı--t>l ,, "4• '-n:lı ~uh ıınbel Tupe.rda ıııtlfa etm-0Ur. 
bfu .B~ aa kurtaracaktır. Tolcyo verilen nabere ğcme, japon .. nr za1_~_aetıyı~h~~dar~~~ -~ bf'a~!tı A:tlten'itin soil"zleri k

1
uvvetlendirmibis azı ... man a ~.ıan l'iA mı ~ ~r- ROMENU::R ıDlJ.N OD.ESAY.A 

başve'\Cili :Pcens 'konoye tmpara'torla '5".AP- ~ ..,..,ı.ı anesm e ~ı -ıuıma uuımıyor. ngı i% 'l?ıır amentosu .gı i de i>ütun 'teçhızatlarnn kaybett:kler.m .. GtRMtSLER 
tığı ıızun lb1r göı:iismeden :sonra kabine- ı.lın.mıştır. Kadıncnğızın hayatı tehlike- Jngiliz halkı 'ifa !Rusya durumunun <ge- den ve büyük zayiat verdiklerinden J>ir .R d · . d Lorul P~ 
ııin jsı:fasmı ıvermiştir. dedir. sirmekte nlduğu saOıalaı:ı büyük hir en- avuç insan haline dilsmUŞlor<Ur. n yo gazetesın en : . ra /!!" 

RASTA .nr!'Dk'E''U dişe lile 'ta'kip etmektedir. 'Fa1rat aym za- BA Ti İSTİKA.ı'1ET.İNDE DURUM Y?!~. R~~ ordusuı:un Odc.s:'~ -:~t• 
l"aponyada'kl .durumu yakından takip ~ ~ manda şu 'knnaı ıc 'kuvvetlen1yor 1ö FENALAŞTI d®nı:. J~ bu habe;ın. ~y~ı .ihtJ~ 

lne-il;ztere göre 
- BASTARAFI J tNCI SARİF'f~OE · 

ed n İngiliz :v.e Amen1am ınnhfilleri. Çarşaf k istemiş hükümet durumu ve bundan do~an ~üc.· M k A ) .n::- _ı,._ı.· lccibulü luzumunu bililiı:mı.ştır. F fi 
L d -'~ h b ...::ıı .. Al sem gUnlerae jn""1lların g~;ıı:...:...i beven- os ova,. ~.6 { :A -. ~uu .~' ...... 1 •on dakikada a1dıgıw mız bir habere ~ on rnyn geıen a enere gore IT11m- d'U1 _ . --r:_ h"l.:ı'~;~·t ,.;!) Halil -oğlu 'Sabri ndmda b·ır adam, iükleri tıımnm?vlc miiarik btilunuyOT -ve S hl - 14115 ilk il 
lann ib -n yaptlk1an manevranın be- me IKıenııı -açı....,,., ı wr.rm:.A e ~ r. ı kc.t h-~•-h . hir h ta . Uttefikine y--" · · "''-d ı · ovyet te ıgı : te.şrın gccesı Rumen .ordusu bugün (dün) nc.t 4 

. etel ri . _ .. ,_... :s... b ,. mPm e """"" asıne as yı zıyaret mu urnım lÇlD eım en ge enı cephenin ba1ı istikametinde dur.um re <Dd 
CJefi hiç şüphesiz Moskovayı çevirmek- J~n ıga •• z: e run yaLUGCın .. ua eıır.eıı etmek maksadiv1e girdi•' ,..ırada --racla vapıyor. . . • emy.ı ~l .etmiştir. . v· 1 d &Al - 'L t ı 1 al hd J - 1 d .dik ı7 ., "' il nala~tır. Alman faşıst oriluları lbır-tır. ızızma ')"O un o.n Jvıo:s;s;ova üzerine lı:ırati ngbtı ız ktee:ı• idi.ar. .ıgı .son r,un her. ek - bulunan 'bir yorgan ça--'tını çalmag·a te- lfktisaÖt h,,.,.... nazın 'Da1tnnun 'Sovvet- k b' k k ] A ·ı il ley" • h uı_nd B ·~ ~·!" • ilklerimize nrc:ı ır ço tan· ve motör- tl'tA :A yapı an tt man er ı 8 Kte a er- 'Ç: e • ıapony~ln ır nrar ~ebbüs ettiği iddi&.Si le tutulmuştur. lere geniş iktisadi yarilıntlar yapilBığı "' ..,. Cn 
linde bir çok şeyler iddin ediliyor. Al- bra.fesınde olduga u kabı.ne buhranın- j - ~ y •çn, hakkındaki 'beynna'tı i~Ul!r tizerinac de- lü piyade .kıtalarını kullanmışlar ve bir .... • ..... ,. .. 

k 1 'a.• k d klık d .anln.,11m-t.... ... .:ıır ~n ~ ~-. kesimde •müdafanmm :yarın<>~ muvaf · mnn ıtn arının ıvıos ov.ıı nn uza • -i' ~ • ~ rin 'tdir ynpmıştır Bilhassa na1diye mc- -o- u • l'• .:- .E"IJ. ·' 
Lm SO- ~~O kı1ometre arasında değ~- J'aponyada !harp "hazırlıklarının mt- lada tutuldu.. s~esinde 'knrşılasflan zorfoklara rai?men, fak olmuşlardır. Kuvvetlerimiz kahra.- nn. ıu c. Q'S;ı 

K
mekteldir .• ~~lopagandacılar JdürbVinler~le mraato~ ol~.uğu ~a enlaş!lml aktad dır. tlmhpa- Şekerciler .içinde tekerci Bn. Remzi- Dnlton, hük:ümetir.in -Sovyetler 1Bir1iği- mk ancal muknrdv:m.e.t ledrserekdd~kaes::ı'ğmt~ ECZAGI ı:KEMAL K. ~ 

rem ini iMi elerini görüyor ar. e arıır _::~.~dır emuıman:,:s.,.!., eb e'I'S zı 1 er :)'enin dükkanında çalışan Ertugrulun re mümkün o1an hE!r türlü yardımı yap. ayıp ar ve ırmış e e e ·uu ı . . 111' 
J\lmzın bata...,ala.rile tıı-hrin dı• müdafn- Zınılil.llAıUı cm Ç ay ıt::n'l::.I itece11: ve !ta- ...ı kk/'. d 1 ...... 8~a çalıştı~ıru .so··vı·-istir r.o-ı .B'ı· terke mecbur kalmı.şlardrr. tstnn'bu] gnzeteleiinden biri bir kö"'et 

·~ 'f j '--d aş1 .. ;ı_ bilf fl ~Ü un 0 mCVCUt 40 İrayt çalarak kaç• •" Fo b ll!.IU TU d Alın • ,ı ~ 
alannı dövüyorlar. Mamafih BerJinin eın: en y an. vucut ~a ye erl mil- il :r.. dan !bir ad ., cverburgun söileri ae iyı°"..tesir yapmı~ 13 .ı1k teşrin e 36 an ~ares1 kelime tnshihine 1ıasretmi~. söyle oe~ 
yan nııımt mahfillerinde hare'keıler lca- s&'it olanlar ordu;·a yazılacak, diğerleri 10

• un mü et eweı zabıtaya ~ tabrip edilmiştir. 11 Sovyet 1ayyarcsi meli, böyle 8emeli djye ciaden dal'·· 
n,dc .olaralc "" sıflandınlırıaktadır. de 'baŞ!ta iş1erde ça1ışacaldardır. rnaer ihbar edi.hni1ti· Y.~ılan aranma .netice- ıtır. knyıptır. !Henüz tamanüanma~ oları esııalı seyler söYJüyor. 

'bir emim.nme de evlil~r ha~ olmak üze- inde .maznun D rlada tutulmuştur. ,,,,.,..,,. :malum.ata göre dokuz .Alman tanare::ri Bunları ye.zem zın: ice1ime hata~~ 
KAT'I NETı CE YOK ire 16 - 25 yaşındaki bütün kadınların ve 70 L CA:LMIŞ- Ameri :.a • Japon "a Moskova civar.mda aüşürülmüstilr. qazcte siltun1nrınatm vaka1avıp yn:a;. 
_O es Nıhteri.n :nikeı.1_ ~u~e 16. - :t9 !8~daki ~ütün erkeklmn .tş Bıçakçı hanınth Ali oğlu Osman, ge- ,_ RASTAR.A...fi'"J .111'1r.I SAHWEOE. HER KES MDDAFAAYA 1:ŞT.iRAX vıp öüzeltmekteBir .. Savet bu e.ik ~ 

g~re. Almanlar MoılkoYa onund ... b.t2YUk ~Ukellefıyetıne tabı tutulacakları bil- <:P v.a'kti uy'kuda buJunau~.ı sır.ada oda- ~üz.başı Şirair1e tarafınaan vu'ku bulan El'JİVOR.. lzmi-rrle olsaydı ilk -gün1eri şun1ırrı 
_üçlükleri: brşıl,'.l!"11'1ım!lrr ... ~ısele- ıclırllmlştir. . .. ısına giren Mehme't oğlu 'Musta'fanın 70 !beyanat Uzerine japon soz.-:üsü 1şihiBen Rusyadn her kes :vatanın müda'fnnsma kalnrdı: r 

nn """ ıdognı t~şırı lhu ıson büyük mey- Londra haberlennden anlaşıldıjtına gore ir.asını ça1dığını uıbıttıya şikAyet ebniş- !bu hususta ne düşünd~ü sor.ulmuştur. isti.rak ebnclrtedir. MilyonlaTca Rus er- 'Niuscvner tbıılık "YUmurtamnı hıt~ 
<!an 0U1harebeainde ıkat'i ınet:ice almma· iaponyanın içinde bulunduğu ahval fev- iJr. Musta'fa tu'tulm~ ve adliyeye veril- !Mwnaill'yh ck!mi_ştir .ki: keği mit:rn1yöz ku1lnnmalµ :Ye askerlfü diye 1mtıvor1nr. hovynr başka, balık _. 
<1.ığıd.'r: ~~ma~lar cemıpta Harko~n va: "lt~lfide durum~ bir icab:.dır. japonya ımiştir. _ Y.üzbaşı Sir.aide 1ıer lıalae 'japon- samıtım {iğrenmektediT. lki haftadnnbc- murtası bl'<1kndır. lzmirde mısıra dİt-
2';.ty~tını Kıyef!n taarruzdan evvelki vazı boyle bir tedbn:,e _muhtaçtır; çilnkü son İ İ TOP !,Yanın üçlü pa'ktiyıe bağlı bulunduğu ve- ri eli silah tutan bütün vatanfüı.şlnT .şe· cliyor1aT. Huş1rmnuş. laıynnnuş d 11rı _, 
yBıne lbenzeUyor'lar.. Haıl:of ıun duro· on neden ben ~nya haT,p ıhaJinde- cibeleri düşünmüş olmalıdır. birlerde ve köylerde talim görüyorlar.. ve sntıvoT1nr~ Kııynıyan mısır -cıeiO ~ 
munda lbiT dl"~ 'Ydktm. Aiman tay dir; bunun için japon milleti yeni bir K ! ...'Tıwon lhnlır.;y.e :Sözcüsü & ......... 'l..- ıLeningrndda düsman tanklarını tahd· dur, suno :pişmiş mısır demelc ıav~ 
:ra etlnin Doneç ll:>ölgcsinde ıtaam:ız harekete geçecek 'ise, daha fazla çalış- ödmişin Sar.açlar liçinde maniiaturao · eml<tir.: 'ill~ .. be ımcmur ususi müfrezeler lteşlti] darı dlorlar. Bnzılan sad,.ce Süt :d.~ 
harelmb ıaz-'1---. mak zaruretindedir. H -:;ı.. 1 ·· b ~.. -· 1 .ı. - --•~ _ı J~!T"'-. 
~ iisey:in Cı;ıu tsmail Halde U'2'r.lsm ma- - .3.aponya iile Amerika :nramnfü.~'lci o1unmuŞtur. Don ba:v.znsıntlaki • ç:ler nr. sut 0 •"0 ı; .•• r...c ·.ı.uısı;enır. 1ı;11t 

;!a:rasından ıelli lira lkıyme.'t.inae ~lt'i ııınr:ça rnunnseb"'fler ir :Bönüm rn~1dasınt1 für. b~iı"lt ibir fhcy.ecanlıı !.tllim görl.lyarlnr .. \:e1imesinin aslı Türl"Te a,.~iJdir. ~
kıı.ım~ çalırum.ştrr Seyyar 1l0re1tci :Mus- .Uapon <!onanması en iemı ilrt.imn1leri D.eniir ;sannyji 'Ve maden işçileri ash"'CT- lzmrrôt- lemon diyorlm, limon dr.- '*"' 
tah Sııygan unları çalıiJ8ı Jid.d.iasiYle J.:mı;.ı1amnk !üzere ihazıtlik1nrım thltirıri~- Jik sa:ruitmı bir tın evvel öğrenmek · ç.in Kndovıkifı tecf'~.,cl.e t~tb~l~~ ,ı .?.rfap:ayJi,,ı:eıt' Bu 
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~ RAMAZAN HATIRALIRI ~ 
··················-----··················· : ANKA!!A RADYOSU E Borsa Manisa VaJufltıı' Müdürlüğünden : 

Akar No. Mevkii Miktarı • ~ a 

: BUGÜNKU PKOGUAM S 
5 1111111111111111111111111il11111111111111111111111111r. •••••••••• • •••••••• • 

7.30 Program ve memleket saat ayan. 
7 .33 Müzik pl. 715 Ajans haberleri 8.00 
Müzik pl 8.30 - 8.45 Evin Saati .. 12.30 

Oztmt 
879 ÜzUm tnnm 

114/ 13 2, 3 Manisa Cökçe kö y 

Davule.u 
--o-- Program ve memleket saat ayan, 12.33 

840 S. Süleymanoviç 
225 Albayrak 
145 P. Pn.ci 
113 M. Kuşakçı 
120 Anadolu inkişaf 
155 Aron Politı 

46 51 
25 45 
45 25 45 
47 50 51 
45 50 52 
46 46 

50 
115 

50 116 

8!>/87 

120 

Civan 
Manisa Ali beyli 

köyü 
Manisa Emlak dere 

köy 
Manisa Akpınar 

civan 
Manisa. Belen 

3 parça 

2 

900 

1050 

1550 

580 

41nıanlar a~cı
ların111 yarısım 
Şarka ~önde

remediler 

Eskiler ramazana con iki ayın sulta- Müz.ik : Karışık makamlardan şarkılar 
nı> derler, bu sureUe ona bir imtiyaz 12.45 Ajans haberleri 13.00 Müzik: Ka: 
verirlerdi .Filhakika ramazan gelince nşık mnkrunlardan şarkılar 13.30 - 14.00 
bUttl~ h~~at değişir, etrafı hissedilen ra- Müzik pi. 18.00 Program ve memleket 
ha.~ bır sukunet kaplar, bu ayda feragat, saat ayarL. 18.03 Müzik : Fasıl heyeti .. 
musamaha, başkal~rına m~av!met ar- 18.40 Müzik : Radyo Sving Kuarteti 19. 
~rdı. Bu?8 .mu~abil gecclerı eglencel~r Kom.ışına (İktısat saati .. ) 1915 Müzik : 
z.ıyadeleşırd!. Bılhassa İstanbul bu cı- Radyo Sving kuarteti.. 19.30 Memleket 
~etlerden .bır ?ususiyet arzederek. Peh- saat ayan ve ajans haberleri 19.45 Mü
llvanlar gil;eşır, semt semt orta oyu~- zile : KlAsik Tilrk müziği programı 20.15 
lan, Karagözler oynatılır, tiyatrolar, sı- R d t · 20 45 M"-:• . . M ht lif 

97 Betino Gabay 
86 Millet Pazarı 
85 Mu~ Rusa 

43 75 48 50 
47 25 50 
44 50 46 50 

Köy 67 

84 j. B. Elyezer 
78 Y. t. Talat Ku. 
73 İnan şirketi 

46 47 50 
46 46 50 
43 48 

Manisa vakıflar idaresine ait yukarıda mevkileri yazılı zctinlikJerin 941 se
ne mahsulleri 15 gün müddetle açık arttırmağa konulmuştur. ihale 27/10/, 
941 pazartcei günü saat 14 Manisa vakıflar müdürlüğünde yapılacaktır. Ta
liplerin teminat akçeleriyle o gÜn komisyona müracaatlan ilan o]unur. 

44 50 45 14 17 20 24 4323 (2227) 
4lananyaya tngWz 
tayYare hücumları 

devam ediyor .. 
~~ 16 (A.A) - Alman tebliği : 
~~erin Alman koyuna ve Manşta
~ ~lara karşı yaptıkları hareket
~ diİşnıanın 20 tayyaresi tahrip edil-

1 h h d 1 h h a yo gaze csı.. . u:c.= . u e 
~ema a~ ınca ınç o ar, er gece pe - şarkılar 21.00 Ziraat takvimi 21.10 Tem· 
lıvan gilreşlerl yapılır, kahvehanelerde il 22 00 Mil ·ı· . Rad lon ork t 
metmh1ar etrafa nPşe saçardı. Mahalle s ·· · zı ~ · ~o sa . es ra
aralarında elleri fenerli maniciler dola- sı 22.30 Memleket saa ayan. a1ans ha
şır, bunlar ekseriya iki kişiden ibaret berleri, borsalar, fiatleri.. 22.45 Müz.ik 
olur, biri Davul çalıp mani söyler, di- Radyo _salon orkestrası- 22.55 - 23.00 
ğerl fener taşır ve kapıları çalıp bahşiş Yarınki program ve kapanış .. 

52 Akseki b:ın. 
48 H. Alanyalı 
40 Avni Meserretçi 
31 Abdullnh Mnyda 
30 Muammer 
23 Raşit Ertnbak 
20 K. Taner 

44 75 47 50 
51 25 53 50 
44 50 44 sc 
45 47 50 
45 50 45 50 
45 51 

ı~P
0

=ueıecıL~MOS"iRü==;:::::::-:::=~·=ı 1 mi~ bir müstahzardır •• 
ıcc~co:::ıo.::cc:ıo:ıco~:ıccıocıoıo'.)l)!:co~~ 

~ Bi~im kayıbımız yoktur. 
~ .an tayyareleri Almanyanm ha· 
~ bır nıJkdar yangın ve infilak bom
~ &~dır. Bombalar evlerde 
ı..t-- Yapmıştır. Uç İngiliz tayyaresı 
~p edilm' .:_ 

top1ardı. _ ~~...ı:~ 
Bu manilere nazire olarak 10 . 12 se- ,,...,,..,.....~~.. - ~ 

ne evvel yazılmış beyitleri - bugüne MADEN KomUrleri § 
uyabileceği için - iktibas ediyorum: En ucuz, en temiz Kok, sömikok . *. d ,_ .... 1 . h 

• 11.lt iŞ uı-. 

ve sair ma en a.omur erı en e ven 
T4 sabahtan çık!mı yola, şartlarla bizden temin edilebilir. 
Kasket açtım saga, sola... Kömürler!niz, nakliye ve hamaliye ~ teırinden beri İngilizler 85 tay· 

~ L~Ybebnt,lerdir. Ayni devrede bi· 
~ınuz 10 tayy__!!rcdir. 

Sana geldim, Rama.ıanm de bize ıılt oln;ıak üzere yazıhane-
Ef endim ~üba~ek ola. , nizin, evinizin deposuna kadar yer-

ı__ RESMi TE.BUC! 
'n~ra. 166 (A.A) - lngiliz hava 

* l~tlril~ 
Davulum vardır boynumda, Müracaat yeri : Fevzi paşa Bul- ı 

&c:etınin tebliği : Hata bulumnaz oyunumda. van No. 7 .. Telefon : 3304 
Yeni yazıyı öğrendim, Satış deposu : Kestane pazarı s:.bardıman tayyarelerimiz batı 

~lal~da uçmuşlardır. Havanın mü
~ ıgine rağmen Kolonyada yl"ni 
ı-.; flere hücum edilml,tlr. Bulo~ dolc 
~ hornbardıman edilmiştir.. Sahil 
~lZa tayyareleri düşman ifgali al-
8.; h diier dolclan bombalamıılardır. 
dl... .. ,,elc&ttan üç lnglllz tayyaresi gerl 

1ml8. lugatı kounumda. Bardakçılar sokek No. 3 • * • ABiDiN OKTAY 
Davuluma bak, ne ton ton.. ~~..cooı:ıc 

~~i§tir. 
~N AVCILARININ 
~ iSi GARPTE 
~dra, 16 (A.A) - İngiliz bombar
at ~Ullerlnin Almanya Uzerln~ 
'hııtıklan ş!ddetli &kınlar Almanyayı 
~-~arelerlnin yUzde ellisini batı 
~~de bulundunnak mecburlyetlıı
~~· Almanlar İngiliz hava 
tı.:'~etint ehemmiyetsiz göstermeğe ça-
~- iseler de Almanvanın tarihin 
~ ~ meydan muharebesini yaptığı 
'~anda avcı tayyarclerin!n yansın
' aılasını garpte tubnağa mecbur ol
~ ~~tl_Riliz hava faaliyetinin Rusya için 
l\ııı ~ milhirn bir yardım teşkil etti · 
4.~atrnaktadır. 
~AN HÜCUMU 

tp yerine taktım kordon. 
tsterscniz 011na11auım, 
Zurna ile bir carlistmı 

""*. Daııuhım1m hizmeti var, 
Paha yetmez kıymeti va,.. 
Terkoı ıuyuna alıştım, 
Şampanyanın lezzeti ııar. .*. 
Pirinç elli, Şeker altm~, 
Urfaya margarin Jentmı§ 
Sı~nca ceket palto, 
Annem Yahudive satmış .. • *. 
Davulumu çala çala.. 
Size geldim hanım hıila. 
Para yerine • olur mu ? -
Bir buse tıCTsem ba1~kala .*. 
Daııulıımdttr elde birim. 
Teşekkür everim mirim. 
lhsanınl.a binler vaşa ... 
Bayrama genr. (lclirim. 

IS.l\IAİL İLHAN 

Almanlara göre 

'41 lin, 16 (A.A) - Alman tebliği : 
~rk Britanyaya karşı savaşta tav
~ tınıiz fngiJterenin cenup doğu
~ liarnber ağzında ehemmiyetli as-

"'-\esisatı bombalamı.şlardır. - 8ASTARAJ1, t iNC'f SAHiFEOE • 
~~fLfzt.ERİN VERDllif ği : Doğuda muharebeler Sovyet hükü-
~l'OMAT met merkezinden l 00 kilometre mesa--

~fidta, 16 (A.A) - İngiliz hava ve feye kadar uzanan dış müdafaa hattm
- DL... etnnJyet nezaretinin tebliği : 15/ da ceryan etmektedir. Kalenin ve Ka
"'-;'~de fngilterenln doğu sahille- luga ,ehirleri bir çok gündcnberi eli-
~ hatu düşman faaliyeti olmuştu?'. mizdedir. 
.: ~ 1 1mı Brlanak ve Viazma çifte meydan mu· 
~ 1..:_ noktaya bomba ar atı ştır. harchesi bitmek üzeredir. Brianık cep-
~ vardır. ÖIU ve yaralı olduğu terinde ihata edilen kuvvetler imha edil 

1$ir. mit ve düı~man lcan1ı kayıplara uğramı~-4\a...._ •h.. br. DGtmanan imhan devam ediyor. Bu 
t,!~ada yalnız lıeflf muazzam vımna hareketine istirak eden 
• .... lyefl VCll' Alman lcüllt kuvvetleri şimdi yenl ha-
~ .. ı rekAta iıtirak iç.in serbest kalmııılardır. 
~ r., '6 (A.A) - ngiliz orta 1 

ln..Ordulan kararırlhının teb1iii 1 Sim diye kadar 5 60 bin esir a ınmış, 
~ 668 tank, 4133 top ve büyük miktarda 
~ "Gel 14 -15 ilktesrin gecesi Tob- harp malzl"mef!i i~tinam f'dilmfıı;tir. 
~it daaıının d11 bölgeıılnde ve hu- TAHRtP EDiLEN TAYYARELER 
~ etlf kuvvetlerimiz faaliyette bu- Berlln, l 6 (A.A) _ D. N. B. ajaflSl 
~· Llrdır. DGftnAnla çarplfl'll& olma- bildiriyor : 

~l'ANLARA. GöRE Alman hava kuvvtleri 14 - 15 gece3i 
~ai......... ı 6 (A.A) _ ltalyan tebliği: 35 1 hava muharebelerinde, 12 si yerde, 
~~it bölgesinde kıtalarımızın lehin- t 1 i dzıfi bntaryalanmız t11rafından dü
~ttı"•llharebeler olrnu•tur. Hava kuv- şürülmek üzere ~eman 56 Rus tayyaresi 
L '"'aett ... · T b h'- 1 ta).,..jp etmislerdir. "ti "1ız o ruk isti ıtlm arını ve aı-

1\..t!'iaah bombalamışlardır. Berlin, 16 (A.A) - Askeri kaynaklar-
~ AFrikada Dua1a mevkllmize dan bildirildJ~ine göre Alman savaş 
~ .... ~"tn girme tcşebbüsll akim kalmış tayyareleri Baltık adalarında temizleme 
'\ ~lltaber mevkline eokulmağa teteb hareke.tine devam etmişlerdir. Bir çok 
\,,. eqen da d dilml ı Sovvet bntan·alPn bombalanmıştır. 
1 ~ ıman tar e ıt r. EN ŞtMALDE 

4 Alman hava kuvvetleri b!İibirini takip 
~ Cefe SftttfıJı esya eden dalgalar halinde Murmanıık lima-

--\ 'l.~larda Yeşildirek hamamında ay- nındııki askeri tesisata şiddetle hücum 
~t~llar. jardinyer, scybor, müte· ~tmişlerdir. Umanın şimal ve cenup 
q U1t ~iyeliklcr ve hamam takımlan lt• .. mında bü)•ülc yan!fınlar çıkmıştır. ,M_ t~n pn'lnr gilnü saat 10 da mü· Murmansk demiryolunda hareket hrı-

-.., de satılacakhr. tinde olıın bir tren ve bir çok demlryolu 

Z AY t 
İzmir Esnaf ve ahali bankası Ödemiş 

şubesinin 7123 defter sıra numarasında 
ya7.ılı 30/ l / 929 tarihinde satın aldı~ım 
20 lira kıymetinde bir adet hisse makbu
zunu kaybettim yenisini alacağımdan 
eskisinin hUkmU olmadığını ilb ederim. 

Maran1toz Mustafa usta 
4378 (2252) 

!ZMiR BELEDiYESiNDEN ı 
1 - ttfaiye müstahdemleriyle sihhiye 

. töforlerine kışlık clblc;e yaptırılmak 
Uzere 154 metre ve nümunesine göre 
kumaş satın nlınma."1, yazı isleri müdür
lüğündeki şartnamesi vcçhile nç.ık ek
siltmevc konulmu~tur. Muhammen be
deli 1008 lira 70 kunış muvakkat temi
natı 75 lira 65 kuruştur. Taliplerin te
minatı iş bankasına yntırnı-ak makbuz
lariyle ihale tarihi olnn 27/ 10/ 941 Pa
zartesi günil saat 16 da encümene 
miiracaatları. 

2 - Otobüs müstahdemlerine 115 ta
kım elbise ve ka.c;ket yaptırılması yazı 
işleri müdürlüğliııdeki şartnamesi veç
iıile açık eksiltmeye konulmuştur Mu
hammen bedeli 1955 lira muvakkat te
minatı 146 lira 65 kuruştur. Taliplerin 
~eminatı iş bankasına yatırarak mak
buzlarlyle ihale tarihi olan 27 /10/941 
Pazartesi günü saat 16 da enciimene 
rr.üracaatları. 12, 17, 22, 26 (2216) 

!ZMtR 4 NC'O !CRA MEMURLU
(,UNDAN: 

941/5136 - Natır zade mahallesi Çö
mez sokak 6 ve 8 numaralı evlerde iken 
halen ikametr.ihı mççhul Mehmet oğlu 
Sülcym:ın Saml taı:-afına. 
Vakıflar idaresine mukaveleye mUc;. 

teniden bedeli icardan borçlu bulundu
ğunuz 3 lira 44 kuruş ile faiz ve Ucretl 
vekaletin tahslll için yapıl.ın takip üze
rine ikametgMunızın meçhullyetine bi
r.aen ödeme emrinin ili.nen tebliirne 
karar verilmiştir. Borcunuzu masrana
:rlyl@ beraber işbu Xdeme emrinin ilAnen 
tebliğ tarihinden itibaren on gUn içinde 
ödemeniz borcun tamamına veya bir kıs
mına yahut alacaklının takibat icrası 
hakkına dair itirazınız varsa vine bu 
müddet içinde istida ile veya şif~hen ic
ra dairesine bildirmeniz. Bildirmediği
niz takdirde bu müddet içinde 74 neü 
rnadde mucibince ma1 beyanında bulun
manız lılzımdır. Beyanda bulunmazsa
nız hapis ile tazyik oluoac..ığınız ve ha
kikate muhalif beyanda bulunduj!unuz 
takdirde hapis ile cezalaodırılacağınız 
borcu ödemez veya itiraz etme7.seniz 
hakkınızda cebri icraya devam oluna
('Sğı öd~me emri makamına kaim olmak 
üzere ilfuıen tebliğ ve ihtar olunur. 

4363 (2251) 

52 52 
3224 Yekiln 

89277 Eski yekOn 
92501 Umumi yeMn 

No. 7 
No. 8 
No. 9 
No. 10 
No. 11 

414 (Siyah) İnhisar 
9 S. Erkin 
S P . Klnrk 

426 Yeklın 
iNcta 

279 :M. Ataman 
246 S. SUJeymanovlç 
15.'"' j. Taranto 
121 Ali Çet:k kaptan 

88 Hakkı Sirel 
52 A. Bayka 
49 Ritaş 
44 M. İzmir oğlu 
41 Havim Kori 
32 M. H. Nazlı 
16 $. Ö7demir 
13 A. Papagno 
8 Konyalı ŞUkıil 

1142 YekOn 
55652 Eski yektın 
56801 Umumt yek1ln 

ZAHİRE 
80 çuval Bakla 

26 
27 
30 

18 
14 
18 
18 50 
14 50 
16 50 
22 
14 
14 
15 
22 50 
14 50 
18 50 

40 Ton Susam 40 

43 
44 
45 
49 
53 
30 
27 
30 

fZM1R StC!Lt TİCARET MEMUR-
LUôUNDAN: SAYI 4047 

hmirde Y Pmiş çarşısında 10 numaralı 
mağazada Toprak mahsuJlcri Uzerine 
komisyonculukla iştiJtal eden (Avram 
Karako ve Çelebi Kohen) şirketinin 
müddeti hitam bulduğu 31/ 7/ 941 tari· 
hinden itibaren iki sene temdidine mü
tedair beyanname ticaret kanunu hü
kümlerine göre sicilin 4047 numarasına 
kayıt ve tescil edildiği ilAn olunur. 

İzmir sicili ticaret memurluğu resmt 
mühUril ve F. Tenik imzası. 

23 VEKALETNAME: 
16 25 Bin dokur yüz kırk bir senesi birinci 
20 50 teşrin avının on dördüncil Salı günü. 
25 14/10/ 941 

16 50 Ben z.irdeki imza ve mührün vazn; 

16 50 Türkiye ciimhuriyeti kanunlarının bah-
22 

50
, ~ettiği salahiyetleri haiz !zmir birinci 
1 noteri Reşat Köymen, tzmlrde Bahçeli-

14 ler hanında 12, 14 sayılı d:ıirede iş gör-
14 mekte iken yanıma gelen, tzmirde Ye-
15 miş çarşLc;ında 10 numaralı mağazada 
22 50 mukimler Yako oğlu Karako ve Moşe 
14 50 oğlu Çelebi Kohen bana mUracaatla re-
18 50 sen bir beyannamelerinin tanzimini is

10 50 
42 50 
40 

tediler. KendOerinin kanun! ehliyeti 
olduğunu anladım. 
İzmirde Tilkilikte Namaz!?filıta 55 sa

~1lı evde oturan Moşe o~lu Bohor Kuzin 
ve tzmlrd~ Göztepede Nevzat bey soka
ğında 1 sayılı evde oturan lsak oğlu 
Alek~andros Sformes. 

Şahit ve muarrif sıfatiyle hazır bu
lunuyorlardı. Bu şahitleıin, şehadete 
mani halleri olmadığı sorularak anlasıl

~..ıCICQQO~aa~cı::ıoccı::ıcc:ıcxg dı. Bunun üzerine ~u şekilde takrire baş· 
S ladılar: (İzmir birinci noterliğinden re-

40 çuval Keten tohumu 
30 ton Fasulya 

125 Balya Pamuk 
20 
75 

A vdında sen tanzim ve tasdik kılınmış olan 
6/Temmuz/1937 tarih ve 5074 numaralı 

Dr. Feri.dun mukavelename ile 1zmirde Yemiş carsı
sında 10 numaralı mağazada ve (4000) 

1 
• J ciört bin lira sermaye ile ve (Avram 

zmtr0tt 0 Karako ve Celebi Kohen( Unvanı altın-
~ c!a teşekkill etmiş o1an ve müddeti 

Hükümet bulvanndaki muayene
hanesinde hastalarını kabul eder. 

Çartamha aünlcri fakir halka pa
ra51z bakılır. 

si 31/Temmuz/941 tarihinde nihayet bu
ön k ollek tif E:irketimizi multavelede ya
zılı diğer ahklm ve şerait tamamen baki 
lralmak şartiyle iki ı;ene müddetle tem
dit ettik. 

XJCo.:.ıı:ı:oo.xx~~.c:ıı:ııcaıc:ıcıcıaıc:ı:ııcıaıcıaoaıaaıaaoaoaoaocoı:ıoaoı:ıaaıctaı:.oı":ıııo:ııı!)lı:ııı. İşbu temdit etüğim~ iki senenin hl-

lZMtR 4 NCO tCRA MEMURLU· tam bulacağı son ay zarfında şerikler-
CUNDAN: 41/5170 <len biri diğerine şirketin feshini iste-

1zmir Şadırvan altında 2118 nu diğini ihbar etmedikçe mezkfuo iki sene
maralı dilkklnda iken halen ikamet= nin hitamından itibaren şirket daha iki 
gahı m""hul bulunan Cafer oıırrlu Hasan sene devam edecek ve şirketin feshi ih-
taraf ın~;r 6 bar olunmadıkça daima aynı ahkAm ve 

v k şerait dairesinde ikişer .seM temdit edil· 
a ıflar idaresine mukavelenameye miş bulunacaktır. diye sözü bitirdi.) 

!Düsteniden bedeli icardan borçlu bu- Ven1en bu takriri ben yeminli noter bir 
mnduğunuz 22 lira 50 kuruş ile faiz ve nlisha olarak tanzim ettim ve muhtevi
ücreU vek5.letin tahsili için yapılan takip yatını kendilerine cehren okudum ve 
ilzerlne ikametgAhınızın meçhuliyetine maalinl anlattım. Arzularının tam iste-
binaen ödeme emrinin HA.nen tebll~ine dikleri gibi zaptolunduğunu tasdik et
karar verilmiştir. Borcunuzu masrafla· meleri üzerine bu senet z.irini hepmiz 
riyle beraber işbu ödeme emrinin ilanen imza ettik ve mühürledik. 
tebli~ tarihinden itibaren bir ay içinde Bin dokuz yUz. kırk bir senesi birincl
ödemeniz, borcun tamamına veya bir teşrin ayının ondördilncil Salı günü. 
kısmına yahut alacaklının takibat fora- 14/ 10/941 
sı hakkına dair ltlraıınız varsa yine bu fkrar edenler. Karako ve Çelebi Ko-
müddet içinde istida ile veya şifahen le- ben imzalan. 
ra dairesine bildirmeniz, blldirmedi#tinlz Sabitler: İmzalan. 
takdirde bu mliddet !çlnde 74 neli mad- Genel sayı: 10815 
~ emucibince mal beyanında bulunma- !şbu beyanname sureU dairede saklı 
nız lazımdır. Beyanda bulunmazsanız 10815 gene] sayılı aslına uygun oldut?u 
}.apis ile tazyik olunacağınız ve hakika- tasdik kılındı. Bin dokuz yilz kırk bir 
te muhalif beyanda bulunduğunuz tak- senesi birincitcsrln ayının on dördüncü 
dirde hapi isle cezalandınlacağınıı, bor- Salı günU 14/ 10/941 
cu ödemez veya itiraz etmezseniz hak- Biri 25 diğeri 20 kuruşluk damga pu
kınızda cebri icraya devam olunacağı lu üzerinde 14110/941 tarih ve tzmir 
ödeme emri makamına kaim olmak üze- Birinci noterliği resmi mühüril ve R. 
re ilanen tebliğ ve ihtar olunur. Köymen imzası. 

4358 (2245) ~-----,-----.. ' 1 - 3 (!242) bi:ası tnm isabtlerle harap olmuştur. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiii __ İİİİİiiiii ____ ı.-;iiliiiilill--. ............... __ iiliiiililiiimiii 

Birinci sınıf mfıtehas!f15 Ookfor 
GAYRt MENKUL SA'l'IŞI 

l'. C. ZIPaat Banfıası Bayındır Ajansından : 
~ Tapu kaydına göre Miktarı 
~ ~ Mahalle Teya köy Mevkl Onsi Dönüm Evlek 

~'1,e "erC9Cal Bayındır cami K.o~bat köpriisü Tarla 7 
~tice Atiye Te mahallesi 

•• .. .. 
'• .. .. .. " .. 

H .. 

Tokatbaıı 

Kula yani 
Kocaba~ köprüsü 

Tarla 

Tarla 
Tarla 

8 

.3 
9 

2 

Hududu 

ŞarkRn hacı Osman kın Atiye garben hacı Osman 
kızı Hatice şimalen tarik cenuben hacı Osman kızı 
Hatİcl!! ve Atiye tınlaları, 

Sarkıtn hacı Mu~tafrı oğ]u Mehmet frarben yetim 
oi?lu lbrahim ,imalen Tevfik ve Hacı Mustafa oğlu 
Mehmet eıo"uben trıriki amme 

Nuri ve Raziye ve tarafını tarik 
Sıırkan 7 evnep verese.ti terlası garben mukaddema 
Balta<"'t Hasan elyevm çaput oğlu Mehmet ve Kaçar 
oğlu M .. hmet ,imalen hacı Osman kızı Hatice cen~ 

l' ben hacı Ahmet veresesi. 
>i 1~~ .kartlanna göre milctu dn!'li ve t!Vsafı y1.1karıya çıknnlan gayri m"!nkulle~ sahi?lerinin T. C. Ziraat Bankllsı Byındır ajansına olan borçlanndan dola-

1 ıl~t komisvonmrnn 21 /51941 tarih ve 16 num11ralı karanna tevfikıoın a 118r{tdnkı şartlarla açık arttrmıova konulmustur. 
~d ........ Artmna (21) S!İin d,.vıım ,.cJect!k ve birinci ihı.l~ 6 ilcinciteşrin 941 perşembe günü sBftt onbeşde Bayındır Hiiklimet binasında idare heyeti huzu
YQ ll' ~anılacak ve kl'lt'i ihAles! d,. 1 7 ikinci tıoşrin 1941 de ayni heyet tarnfın dı:ın yine avnt mahel~e icra olunacaktır. Artırmaya iştirak eden talipler yüzde 
tıl"'t~ d l\k~e"I vermc;e rn-rburdurlzır. Kat'i ihaleyi yaptırıp yaptırmamakta Banka muhtardır. Müııteri bunun için Bankadan bir güna hak talep edemez. 

k ~ '"'o?ltncu ~eri verilir. 
"l'tJ"d ........ l<at'i ihel•nin icrası ekabinrle teminat ııkc;eslnln mah!'!tıbundan sonra ih.-le bedrl!nden ınütebakl meblağ kat•t ihale tarihini takip eden yedi gün içe-
~!l" ~hınıamrn Rankava t .. •llm edilecektir. Aksi takdi~de talio vaz P'("çmio add,.diler:k teminat ftkçesl mevkuf hıtulur ve Yl"~iden artırm.a Y,_"Pılır ve bu.~ 
"l.ltTfi d lunacak bedel evvt!lkind,.n dun olursa farkı vakı mesrafile birlikte mevkuf temınat akçesinden mahsup olunur. Ve tenunat akçesı kafi ge.lmedıgi 

3 r e ~ ........ l' IJ~t tarafı vaz ~eçen talipt,.n tahsil o1unur. 
• _ ÔlırıJ,.rin artırma $artlan hilafında vukubulacak iddialar dinlenemez. 

~llott.k ellnlive fer11ğ- hıncı mÜ$terive aittir. 
tıl... ( "1 e."lhibi alncekltla .. 18 cliğ,.,. ıılakPlıların bıı gayri menku11er üzerindt"ki hAklarını ve hu!tıllile faiz ve masraflara dair olan Jddlalrınnı evrakı mü~bitrole
-~'dık tını ) gün kinde T. C. Zirl!at Bankası Bayındır ajansına veya kaza idare heyetine bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu eicilile sabit 
~ s ........ ca ll<ıtış b .. d,.Jinin pııvlaşmaqından hınic; bnakılacalctır. 

~.., ,.d Satııı" çıknrılmış olan arazilerin halihazır ile tapu kayıtları arasındaki herhanği hudut ve miktar farklanndan müşteriler herhanği bir iddia ve hak 
Q "'tnezl il irb er. 
t,~18

1 art~ rnüşt,.rilerin talip bulunRcakları gayri menkulleri ihale tarlhinden evvel mahallen görmeleri mf!Jlfaatları iktizasındımdır. 
tafıılat almak istiyenlerin ajansımıza müracaatlan ilan olunur. 43 79 (2244) 

Demir AH Kamçıoğla 
CiU ve Tenasül hastıtlıklan ve 
El.EKTRlK Tl<:J>A VİLEKt 

Ririn("İ Beyler Sokatı No. 55- lzmit' 
l<~lhnmra Sineması ari:a~nda sabah· 
tan akşama kadar hastalarını kabul 
eôer •. 

(469) TEl.EFON : ~479 

...~-----··- , tZMtR 4 NC'O tCRA MEMURLU-
CUNDAN: 41/ 5112 
İzmir Mezbaha ittisalinde 7 numarada 

bağırsakçı iken halen ikametga
hı meçhul bıı.luruın Mehmet Sadık tara
iına. 

Vakıflar idaresine mukavelenameye 
müsteniden bedt?li icardan borçlu bu
lunduğunuz 20 lira Ue faiz ve ücreti ve
kaletin tahsili için yapılan takip üzerine 
ikametgnhınıw. meçhuliyetine binaen 
ödeme emrinin ilanen tebli~ine karar ve
rilmiştir. Borcunuzu masraflariyle bera
ber işbu ödeme emrinin ill'ınen tebliğ ta
rihinden itibaren 10 gün içinde ödeme
niz, borcun tamamına veya bir kısmına 
vnhut alacnklının takibat icrası hakkına 
dair itirazınız varsa yine bu mUddet 
içinde istida iln veya şifahen icra dai· 
resine bildirmeniz, bildirmediğiniz tak
dirde bu milddet içinde 74 ncil madde 
mucibince mal bevanında bulunmanız 
lazımdır. Beyanda· bulunmazsanız ha
pis ne tazyik olunacağınız ve hakikate 
muhalif beyanda bulund·1tı"unuz tak
dirde hapis ile cezalaııdınlacağınız1 

1ZMtR 4 NC'O 1CRA MEMURLU-
QUNDEN: 941/5185 

lkiçeşml?lik Asınalı mescit mahallesi 
199 numaralı dükkl\nda iken halen ika
metgahı meçhul bulunan Ahmet oğlu 
Hüseyin tarafına. 

Vakıflar idaresine mukave1cye mtb
teniden bedeli icardan borçlu bulundu
ğunuz 26 lira 50 kuruş ile faiz ve Ucretf 
vekaletin tahsili için yapılan takip tıze
rine ikametgAhınızın meçhuliyetine bi
naen ödeme emrinin i1Anen tebliğine ka
rar verilmiştir. Borcunuzu masraflarly
le beraber işbu Öl~me emrinin ilanen 
tebliğ taihlnden on gün içinde ödeme
niz, borcun tamamına veya bir kısmına 
yahut alacaklının takibat i.::.ra.sı hakkına 
dair itirazınız varsa yine bu müddet 
içinde istida ile veya şifahen icra daire
sine bildirmeniz bildirmediğiniz takdir
de bu müddet içinde 74 ncll madde mu
cibince mal beyanında bulunmanız lA
zımdır beyanda bulunmazsanız hapis ile 
tazyik olunacaksınız ve hakikate muha
lif beyanda bulunduğunuz takdirde ha
pis ile cezalandınlacağınız borcu &le
mez veya itiraz ebneT.Senlz hakkınızda 
cebrt icraya devam olunacalı ödeme em
ri makamına kaim o]mak Uzere illnen 
tebliğ ve ihbar olunur . 

4362 (2250) 

tZMtR 4 NC'O tCRA MF.MURLU-
CUNDEN: 941/5189 
İzmir tahmil tahliye hamalbaşı 

iken halen ikametgfilıı meçhul bu
lunan Nazım tarafına. 
Vakıflar idaresine mukaveleye mUs

teniden bedeli icardan borçlu bulundu
ğunuz 19 1irn 43 kuruş ile faiz ve ücreti 
vekAletin tahsili için yapılan takip üze
rine ikametgAhınızın meçhuliyetine bi
naen ödeme emrinin Ut\nen tebll~tne ka
rar verilm~tir. Borcunuzu masraflariy
le beraber işbu ödeme emrinin ilAnen 
tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde 
ödemeniz borcun tamamına veyabir kıs
mına yahut alacaklının takibat icrası 
hakkına dair bir itirazınız varsa yine bu 
müddet içinde istida ile veya şifahen ~ 
ra dairesine bildirmeniz bildirmediğiniz 
takdirde bu müddet içinde 74 ncli mad
de mucibince mnl beyanında bulunma
nız .lhımdır. Beyanda bulunmazsanız 
hapis ile tazyik olunacağmız •~ h.:ki
ute muhalif beyanda bulunduğunuı 
takdirde hapis ili! cez.alandınlacaium: 
borcu ödemez veya itiraz etmezseniz 
hakkmızda cebri icraya devam oluna
cağı ödeme emri makamına kaim olmak 
ilzere ilanen tebl!l ve ihtar olunur. 

'359 (2249) 

tzMtR 4 NCO tcRA MEMURLU-
ôUNDAN: 5180 

Kestelli caddesi 118191 nummt-
da iken halen ikamet,ihı meçhul bulu
nan Cemil Yanyatan tarafına. 

Vakıflar idaresine mukııveleye m~ 
teniden bedeli icardan borçlu bulundu
ğunuz 28 lira ile faiz ve ncreti vekale
tin tahsili için yapılan takip Ozerine ika
metgahınızın meçhuliyetine binaen öde
me emrinin ilanen tebliğine karar ve
rilmiştir. Borcunuzu mas:raflariyle ~ 
raber işbu <>deme emrinin flanen tebliğ 
tarihinden itibaren 10 gün içinde öde
mediğiniz, borcun tamamına veya bir 
kısmına yahut alal'aklının takibat icra
sına dair itirazınız varsa yine bu müd
det içinde istida ile veya ~fahen icra 
dairesine bildirmeniz; bildirmediğiniz 
takdirde bu milddet içinde 74 ncü mad
de mucibince mal beyanında bulunma
nız lAzımdır. Beynnda bulunmazsam.~ 
hapis ile tazyik olunacağınız ve haki· 
kate muhalif beyanda bulunduğunus 
borcu ödemez. veya itiraz etme.zsena 
hakınızda cebri icraya devam olunacağı 
ödeme emri makamına kaim olmak Uzeı
re ilnnen tebliğ ve ihtar olunur. 

4360 (2247) 

!ZMtR 2 NCt SULH HUKUK HA· 
KtMI.JCtNDEN: 
Davacı hazinci maliye vekili avukat 

Zehra Yeğin tarafından Kızılbahçe na
hiyesinin asağı mahalle!rinde 316 numa. 
ralı evde Hatip oj!lu Kemal aleyhine 
941 - 770 numara ile açı1dn alacak dıl
vasından drılayı milddealeyh namına 
gönderllen d~vetiye varokasının ika
metgahının meçhuliyetine mebni bill 
tebl iğ iadesi üzerine mahkt>mece müd
dealeyh namına ilanen tebligat icrasına 
karar verilmiş ve muhakemede 
7/11/941 tarihine mlisadif Cuma günil 
saat ona bll'.nkılmış olduğundan mtidde
aleyhin yevmi ve vakti me1kOrda bizzat 
ispatı viirut t>tmesi veyahtıt tarafından 
bir vekil göndermesi aksi takdirde hak
kında gıyap kararı verilPCeği lüzumu 
tebliğ makamına kaim olmak ve bir nUs
haS1 divanhar.cye talik kılınmak suretiy-
le ilfuı olunur. 4355 (2248) 

borcu öd,.mez. veya itiraz etmezseniz 
hakkını'lda cPbrl icraya devam olunaca
ğı ödeme emri mnk2mınn kaim olmak 
üzere ilanen tebliğ ve ihtar olunur. 

4361 (22•6) 
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SİY ASI VAZİYET ASKERİ VAZ1YET 

lnı{iliz ve ııs-Rus hükümeti
niıı başka yere 
ta§ındı2'ı an

laşılıyor 

lar fi t• 
'az~~"e Qn • 

fena oldı!.~unu 
sÖ~rliyorlar 

--0---

İngilizlere göre Alman ~ . 
zayiatı 3 bin tank, 2soo Sovyetl~rın Lenmgrra.d· 
'op, ıoco tayya••edeıı v~ da yaptıkları taarruzun 
haııt~in başından be?'i ilii Mo~ov~!ı -~~r~arn ası 
milycn insandan ibaret.. 'ıı:pheuı. go~ıriuyor .. 

o. d t .&· .. u -•~ Radyo gazetesıne gcır<:! gelen lıabt.·rlcr, 
n.'1 yo gazc c.sıne gore ıvıO:>.Kuvn mey- M k 1 ·· · d R ı 

d h be · hakkında} · h b 1 os ·ova yo u uzenn e uıo arın '\'azıve-
an mu nre sı cı a er er t• • f al ••st k l: 

1 k •t k ı•• fh . d'~· .. ını gayet en aşmış go_ erme ·tec ır ... 
ıa~ a ın en a ı sa aya gır ıgınc şup· Al l M k ı 

h b nk aktad 
man arın os ova varoş nnna var· 

e ır. marn ır. dıkl p d t • d"" · · f .. . · arını rm· a gaze csı un ıtıra et-
Londraya gore, Moskova batı şıma~- miştir. Ktılcn=n şehri ·le Moskovadan 

den, batıdan ve batı cenuptan tcıhdıt 150 ı ·ı saf d~ 
dilmek._.;ı,_ Almanl d'" k ld n omctre me e e olan Roluga 

e ı.t:UJ.l" ve nr ort o an "'hh . b' k .. d be . Al 1 M sk ü . .. .. kt dir q.:; ı'l ır aç gun en n man arın 
OB .. ?~ kzeırlMne yunım~ eı· a· l elindedir. Bu sebeple Moskovanın şi· 

ırıncı o, oskova şımn ın e Ka e · mnlden kusatılmal t"'hlik · h!' 1 1-. ehrind 'k' . k } V' .. • ~ C • esı ;.ısı O 
nın ş en, ı ıncı o ıazma uze- ın uştur 

rinden, üçüncü kol Briansktan ve niha- R··-1·n· ... Al l b d ·ı 
t """rd" il k 1 d b tı ta 0 1 WSJ4 •, maıı arın um a gerı eri! 

ye ao unc o a a cenup re indirdikler· pa n "t'"1l · imh tt'kl -·· · d • ..l:~ı ı r şu ,. .. erı a e ı e 
uzerın en 3 ...... .. yor. · · b"ld" · ı d' 

Lo dra d•w• }I'· •n .. b rını 1 ınnış er ır. 
n nm ver ıgı ma uma .... gore 11 L i dd l 

dört koldan en tehlikeli olanı batı şi- en ngr2 • a !lus ann kazanmış o1-
nld ki Kal · kol d B k 1 M dı.ık1an ncticelerın Moskovaya ynrdum 

m e enın u ur. u o os- ·· ı k B h k t1 · · · la · be 1 • guç o aca tır. u are e erı yapan ma-
kovayı ıçıne a n genış çen r emeyı ta- şal V ·1 f d h ·ı ı· k -ın 

run1ı Alın ı T' ~ı.. re oroşı o un a a l er ıyere ""ar-
~ yo~ ve k ~dd tl~oçeek~to _°-3~- ruzlarında inkisaf gösterincl!ve kadar, 

us1una arşı ço şı e ı ar e "-uı- Aimıuıların hedeflerine vnnn~ları çok 
yorıar. u kü d" 

Moskovadan gelen haberlerde bedbin m m, n ~· 1 . 
b. lisan 'lmekted' Kat f netil'e crı meydan muharebele-
ır sezı ır. · · aff k ı· d ·· Al --' RUslar baş şehirlerini kurtarmak için rının m~v a ıye ın _e goren maıua-

b akta Al 1 ft~- . t nn Lenıngrad cephesınden kuvvet ta-
~ şm , mnn ara ADU zayıa ver- ruf d k M k .. •· r · 
diriJdiğini bildirmekte iseler de netice salır 

1 
e dere ,._ok~. odv.~ · onune .gc JJ:nlVi 

k ·· h lidir o na arı a mum un ur. 
(() şup e · Rostof ve Harkof istikametindeki Al~ 

RUS H"OKt)METi NEREYE GiTı1? man taarruzlarının yavaşladığını ..Mosko
Tokyodan gelen bir habere göre Sov- va radyosu bildirmiş.5e de di;!er kaynak

)·etlcr Japonyanın Moskova elçisine şeh- lar Alınanl~? .burada da muvaffak ol
ri tcrketmesl )Uz.umunu bildirmişle.rdir. duklarını bıldırıyor. 
Bu duruma göre bütün elçilerin Mosko- Fin kıtalannın da doğu kareli de bir 
vayı tcrketmiş olmaları i3z.ımdır. Şu bal- takun '"?~vaffakıyetler kazandıkları ba-
de Sovyet hUkilmetinin Samara veya her verilıyor. . . 
Ka?.an'a naklediJdiğmi tahmin etmek Şark cephesındc durumun vahim bır 
mUmkündilr. hal aldığı Sovyet ve İng:Jiz. kaynaklan 

Ruslar Leningrad gibi Moskovayı da tnra~ndan a('ık olarak söylenı_nektcdir .. 
müdafoaya karar venniş]erse, ve böyle Her lki taraf ta resmi t:b!Jğlcrmde .havn 
bir müdafaa yapacaklnrsa, tarihin en h?rekatı hakkında tafsılat vermemL~er
kanlı bir muharebesi bu bir kaç gün dır. Bununla beraber, harekAtm karada 
içinde olacak demektir. ve hııvada bütiin şiddetiyle devam etti~ 

yt 
ğine şUphe yoktur. 

bd TARAFIN ZA ATI . 
İNGII.iZ - İTALYAN VJ<~ ALMAN 

Her iki tarafın zayinb da pek çok 
duf;ru gelen haberlerden anlaşılıyor. 

ol· HAVA HtiCU1\ILARJ 

Almanlar ilk teşrin ayının başlangı- Garp hava cephesinde ise, Alman ha· 
cından beri yarım milvondan fazla esir va kuvvetleri dün gece de İn~iltereye 
aldıklarını iddia etmek1edirler. İngiliz- taarruz.lanna devam etmişler ve İngil
tere göre de Alman zayiatı 650.000 esir terenin cenup batı bölgesinde askerl 
'7eya ölU, 3000 tank. 2500 top ve 1000 hcdeneri bombalamıslardır. 
kadar tayyaredir. Ve harbin başlangıcm· İngifüJer de batı bölgelerine Rece ve 
dan beri Almanların zay!atı iki milyo- Manş sahilleri ile Alman körfezine giln· 
nu geçmiştir. Fakat her iki tarafın ver· dilz taarruzlarına devam etmişlerdir. 
dikleri zayiat rakamlarını ihtiyatla te- Akdenizdeki hava harekutına gelince; 
llikki etmek lh.ımdır. Son günlerde İtalyanın torpil atan tay-
ŞlllALDE VE CENUPTA v AZİYET yareleri Akdeniz.de bir ook faali;:'etler

de bulunmuslardır. Bundnn on gun ka-
Moskovaya doğru harekAt devam dar evvel İtalyanlar Akdeniz.de torpil 

ederken diğer iki cephede bir yavaşla- tayyareleriyle bir İngiliz kafilesine yan
ma hlssedllmektedir. Almanlar, cenupta tıklan hücumda Nelson zırhlısını Si· 
Marynpolun batısında duraklamıştır. Si- cilya civarında yaralamıslar<h. Ş:mdi de 
nıal cephesinde Leningradda ise teşeb- doğu Akdenizde yine böyle torpil tay
bUs Ruslaı;ı;ı elindedir. yareleriyle bir İngiliz kafilesine t.~ 
Bazı İngılız kaynakları, Mo~ovad!111 ruz etmişler ve bir çok. torpil atmışlar

sonra Ahnanlann cenup cephesıyle cıd· sa da bunlann hiç bir!sinin hedefe isa
d1 surette meşgul olacaklan gibi Harko- bet etmediği İngilizler tarafından bildi
fu alarak Hazer denizine dojh-u atıJmak rilmiştir. 
ist:yeeeklerini tahmin etmektedir. Çiln- -------

YENi ASIR 
++ > 

100 BiN ÇETECi Rusya yeni bir n1üda
faa hattı kurabilir 

Yu~oslavyada 
Ural ve Kazaı!'ıs- Almaıılarla 

ı? :lt.KT~snt~ ~ ........... 

Zel%ele mıntakaaında çalıımalar 

tandakifahrika- cmansız bir mü· 1 • ..... f 1· ti rl 
lar şinıdi işe d 1 war ve tnşa aa ıye e 

. ca e e yapıyor h ) d . 
varayacak __.,_ iZ a evam edıyor 

Alman ve İtalyanların 
~ k biri 1 tr t Ankara, 16 (Telefonla) - Zelzele dispanser, Hafik Zara Kozluhisa!'• fi 

TA y "-• 1 S B 0-y ı E o 1 y OR VE anca ~e er e s a e· ~ın~kas.ındaki imar ve inşa faaliyeti şehri ve uıaşıa bir<'r ilk okul ~ ~ 
m ~. - jik ttokta!arda tutun• bilyuk bır hızla devam etmektedir. Bu luhisarda cezaevinin tamiri ~ 

B'.R Z NIKBlN GÖRÜNÜYOR «ıukl2rrı bildiriliyor... fa.a!iyetin mahi?eti hakkında Nafia ve- hükilmet konağının ve ~~Jdt' 
Londra, 16 (AA) - Londradaki ikilındcn ald.ıgım malfunata nazaran tamiri teknniir etmiştir. . i ---o--- zelzele mınt:ıkasmda yapılan ve yapıl- Zelzele mıntakası yeniden yap~ 

Londra; lG (A.A) - Taymiotln askeri Yugoslav hükümtine gelen tafsilata na- makta olan ışlcr şunlardır: cak resmi binaların proje ve k~ 
muhaniri yazıyor: zarnn yiizbin kişilik Sırp çetsinin idare Erzincanda 200 kişilik bir cezaevi, To- hazırlanmış olup ihalesi ya--1--nlr Jll 

Hemen bütün kesimlerde Rus endüst- ettiği milli ihtil&l bütün Yugoslavynda k t ek • d N'k R d ~ 
• • • ' tih.s' o kadar bı"'ıvu"mu"ştu"'r kı" Almnn kuvvet- a ın m r · ezın. e, J sa. r, eşn iye ve binalar şunlardır: ... 

nsının en gr nic: ve ıs· • alt.t itiibarı'yJn en .r Erbaada bıre Ik k 1 T ka d .:ıı.te ~ .,. ~. ..ı " • • z:. ı .. o u ınşası, o t ve Erzincan a bir merkez bele.u1 ...a. 
zengin bölgelCl·ini Almaıilar derinliğine leri müdalfR zorunda kalmıştır. Profe- Niksardaki bükü t k kl Jğ- h kü 111" 

k d.ı J ı..::ıı.e sörler, hukukcular, geçen harbın müte- ır.e . ona arının, Ü ··met konağı, Tokatta Reşadiye~ 
vurma tn r &r. Bu ~eler Sovyetler k 

1 
dır ve Kervansaray ilk okullarının ta- ~ümet konağının inşası, orduda J!1Ull"'" 

Birliğinin muhtaç olduğu harp malzeme- ait eri ve genç vntanperverler orman- miri, Orduda İsmet paşa ve Giizelordu Uf ilk okullar, Ünye, KöklUköy~f,.t!I 
sinin üçte ikisini vermektedirler. Bu hal dan t1onro. do.ğlara lcaçmış olan askerler k ]) bah d l 

1 b 
Yu,.,oslav ordusu subayl•rı taraLnd~n o. u arının çe uvar a~nın tamiri, da hükümet konakları inşası, G" > • 

ncti<"e er üzerinde üyük tesir rapacak- 0 .. n " Gıresun ve merkezde ve Gö l d b" Al Ol k Şeb' k hi hil 1ır. Rusya Urallarda, Kazagistandnki kumanda edilen muntazam kıtalarla bir · · . re e e. ırer ucra, ancı • ın ara ar .. _:--..ı 
likt dövüşüyorlar. Bu çeteciler her yer- cezaevı ınşası, merkez Nıksar Gazı paşa met konaklannın ~. Siv.:ısta: Su~ 

sanayi bölgele~in.e büyük ehemmiyet ve merkez okullarının tamiri, Amasyada Zara hükümet konÖklannın inşası. ":1" 
vermiş ve burada hazırlıklar yapmamı«: de Alman münakale yollarına ve kafi- k h taha · 1 h .. kü k _.!Jh 

1 d ~ lelerine aman vermeden taarruz etmek- ~er ez .as .nesıy e u ?let ona· sunda: Çarşambada bükü.met ko~ 
o say ı bugünkü vaziyeti ümitsiz ola- gının tamıri, Sıvasta Kozluhısarda bir şası. .~ 
caktı. Rus:yanın devamlı gayretler say'e- tedirler. Sivil halkın dahi iştirak ttiği Jı:ıaaacı::ıaı::ıcaaı:ıaı:ıı::ıcu:ıı::ıacıı:ıacıcıcccıaı:ıccıc:ıaaı::ıaı:ıı::ıacıı:ıaaaı:ıı:ıacu:ıaaaaı:ıı:ıaa ...-
sinde bu bölgelerde vücuda getirdiği ve mali yardımda bulunduğu bu çeteler E'r · f h "il • k "d · ld 
harp sanayiinin vereceği neticeler za'- dü_şmnn için tahammül edilmez bir va- ganı a 01 erı f!fl e•r yapı ı 
manla anlaşılacaktır. Sovyet gazeteleri ziyet ihdas etmişlerdir. 
bu yeni bölgelerdeki istihsal mikdarının Batı Sırblıı.nd~ki ~ıgal kuvvetleri 
glin<len güne faıJnlastmlmasında isr:ır kukla Sırp hükün~etinin yardımile an~ 
ediyorlar. Bu yeni böİl!'elerin ihtiyaç ha- cak şehirleri ve bo.zı ıtratejik noktalan 
lindc ne derece ic;tifade bahşolacağı işgal etmektedhler. Karadağlı çeteciler 
bı:ıtıdan getirjlecek kıtaların mikdarmn cenubi Sırbistanda Meetohiyaza, Herse
hağlıdır. h ve Adriyıt.tik denizinin kenarında 

Yeni Rusya sanayi bölgeleri Ameri- olan çevreye girmişlerdir. Çeteciler ltal 
kan ve İngiliz yardımlariyle yeni bir yanların Sırp ıehir ve kasabalarını yak
rnüdafaa hattı kurulması için kuvvetli malt ıuretile yaptıllin misillemelere 
ihtimallere meydan vermektedir. rağmen kahramanca müeadeleye de

vam ediyorlar. Fakat bir c::ok kimseler -------
Amel'IJıa Flnlandl11aya 
bir şey vermlyecelı .. 
Vaıington, 16 (A.A) - Amerika 

hükümeti Finlandiyann kendisine yapı
lan tavsiyelere muvafık cevap verme
miş olması üzerine bu memlekete yeni 
krediler a<:ılmıyacağını ve iaşe madde
leri gönderilmiyeceğini Finlandiyaya 
bildirmiştir. 

-------
llarp k!oskovanın ba· 
tı•ında nazik •al hoda __ _,,,_ 

de kurşuna dizilmektedir. Belgrad cıva 
nnda bulunan Karaburna ve Banyica 
mezarlıkları yüzlerce.el idam edilen ma
sum Sırplılann mezarlarile doludur. 

Prağ, 16 (A.A) - Hükümet Prağm 
üc mahallesinde bütün halkı radyolarını 
hükümete teslim etmeğe davet etmiştir. 
Bu emrin verilinesine sebep bu mahal
leln halkının ecnebi T&dvolaiını dinle
meleri ve Ahnanya aleyhinde şiddetli 
propagandal~r yapmalarıdır. 

---~---;.._.--

Akclenizde düşman
lar bi1birini arı vor 

"189829,, nuMaraya 30 
bin lira isabet etmiştir 

Ankara, 16 (Husus!) - Maliye 39025 numara 15,000 İin, ıt11J 
Vekaleti ve Türki,re Cumhuriyet Mer- 148661, 188830 mm.ralara 111""'" 
kez Bankasından tebliğ edilmiıtir : lira çıimufhr. , _ • d 

ikramiyeli yüzde beş faizli Ergani 909 URA KAZANAN ~ 
tahvillerinin bugün Metkez banluwnda ; 
Maliye VekAleti, Merkez Bankası, diğer 33560 ,54379, 148694, 161 .. 
Bankalar mümessilleri ve noter huzurun 163653, 198599 numaralar 909 lit9 
da ke~ideai yapılmııtır. zanmıılardır. 

189829 numaraya 30,000 lira U.bet Bunlardan baıka 289 numan:19., 
etmiıtir. kar lira ikramiye isabet etmiftir. 7' 
~~ıx:ıaı:ıaacıaaı:ıaaaı::ıacc~aaaı::ıı:ıaacaaaaaaaaaaaaaaa 

Bayramlarda talebenin acuze' 
sevalıatı terhin edildi 

Ankara, 16 (Yeni Asır) - Bu sene temdit edilmesi kararlaştınlmıştır· 
mekteplerin geç açılması münasebetiy- art"'__ 
le demiryollannda ve denlzyollannda Bu surC'tle talebe~, b~blri -__, 

Finler milhim 

Mayıs, Haziran
1 

Temmuz Ağustos aylan na gelen Şeker ve Cümhurıyet J>ayı-tf' 
için talebeye mahsus olarak satılan gidip Larında ucuzca seyahat edebilıneletl 

it 1 1 b• gelme biletlerinin ayın sonuna kadar min edil~iş oluyor .stfJ a yan arın ir ııcr~..o:ıacıı:ıı:ıcıocıcıcıcıCXY.~--... ~~cıcıaaı::ıaı:ıı::ıaa 

h f·ı do lstanbulda Revoğlunda ~ev ~ bir muvasale 
noktasını iş
~al ettiler 

arp ı osu - k ld •• f · • k 
v • ı ı, nu usca zavıat vo 
~u. Akdenıze lstruı~ul, ~6 (Yeni Asır) -Beyoğlun- müştür. Bu esnada 71 numaralı "' 

• da Y enışehirde 67 numaralı evin fena yıkılml§tır. tti' 
aelmış hal. de. mey.letti. ği gb.'rUlriı. üş, bu ev ile bi- Her Uç ev halkı tam zamanmda , 
._ ye edildiği için nüfusça zayiat yo~.:.ı 

tiştğindeki dığer iki ev hemen tahliye Enk alt da k ı 'ki be -ı...ı-"' r ,,. ttiriJ · · ·Az az m a anı ygu.u~-" 

Maca,.lara göre Ruslar inaillz donanması te• e mıştir. sonra 67 numaralı ev adetA mucize kabilinden olarak 

D 
., yanındaki 69 numaralı evin üzerine çök- sağlam kurtaı=ılmı,c;tır. .-' 

,:;;:, ;:~':&niı~':~~~i :::.:~~ v:iıiii;~~i1:~;~ı:ılda~ooc~;ı;;;ı:ı;~~i:~ı:ıı;,ı:ı;;:::\,apt' 
Londra, 16 (A.A) - Salroıiyetli as· Londra, 16 (A.A) - Royter Ajansı· Ankara, 16 (HUStJst) - Veklller heye ti bugün saat 16 da başvekA1et biJıllll" 

kerl mahfillerden bildiriliyor : nm Akdenizde bir İngiliz. kruvazörUnde da başvekil Dr. Refık Saydamın riyase tinde haftalık 1oplantısım yapmıflll'· 
Rusya cephesinin merkez bölgesinde bulunan muhabiri bildiriyor : Savoya Q f .J' 

çetin muhabeler devam etmektedir. tipinde üç İtalyan tayyaresi İngiliz · de- _ r i idoTe komutanı dün /•fanbaJa d6no~__. 
Ruslar cephelerinin b:r noktada yarıldı- niz birliklerine İskenderiye açıklarında İstanbul, 16 (Yeni Asır) - Bir kaç gün evvel Ankaraya gitmiş olaıl.~ 

kil Ahnanların .hedefi Rusları Amerikan 
ve İngiliz yardımlanndan büsbütiin 
mahrum etmektir. 

ğını bildinnişlersc de yarma hareketi- cüretkAr b:r taarruzda bulunmuşlardır. idare Komutanı Korgeneral Ali Riza Artunkal bugün ~ehrimize avdet eP"' 
nin nerede ve ne ölçüde olduğu hakkın- İtalyan tayyareleri alçaktan uçarak Uç tir. · _J 
da malfunat vermemişlerdir. Moskova- torpil atmışlarsa da torpillerden hiç biri ac:ı~acaocı~acıaaaı:ıaaaaaı::ıaaı::ıaı:ıı::ıı:ıacıe~aaaı:ıc:ıaı:ıı:ıauı:ıaaaaı:ıı:ıau ~ 

Bn. Cörı-il' hev' a- nın batısındaki muharebe nazik safhası- gemilerimize isabet etmemiştir .. Bu &U· • Makı·ne' e .Japon Jıalllnesfnl 
~ na girmiştir. Alınanlar mümkün olduğu retle düşmanın ~bbilsil kat'ı bir mu- Y Kono~ te•lıll 
b 1 d kadar serl netice almak irin ellerinden vaffaloyetsizliğe ud.oam1ştır. . ı- "' 

iNCILTERE HAREKETE natta u un u "V" -~- v ·ı· k el 1 ıı C Mİ" geleni yapıyorlar. Rus mcVzilerine yeni DUşman kruvazör ve destroyerleriyle en Jr ennt yeee .. 
~~~}~Rusya Uzerindeki baskını ---«>-- takviye kuvvetleri gelmektedir. Alman- temasta bulunmak ' için denize açılan Şanghay, 16 (A~) _ United ~ 

hafifletmek için doğuda bir harekete ge- ların Kalenin bölgesinde Roşerden yap- harp gemil~ üç ~~azör ve al!-1 VelıDler Heyeti toplandı iyi malfunat alan mahfillerin k~~ 
çemezlcr mi? .. Giiniln en l>nemli sual; «RUSYAYA YARillM iSiNDE tıklan hamlenin yeni bir terakki kay- destryerden mute~kkil. bir İ~yan .. fı Ankar. a, 16 (A . .A) -Vekiller Heyeti göre yeni Japon hüküriıeti geçen ~ 

1 Am k detmesi mümkündür. · • ı d ~. Akd _!_.:ı ld - "" ~A~ "" 

budur. Bazı ngiliz ve eri an gaze- ÇOK COMERT DAVRANINIZ>> FİN RESMi TEBIJ(ii osun:wı c;>s" e~e o u~u o6- bugiln saat 16 da Başvekaiette başvekil muzda olduğu gibi bizzat imp$?&w",I 
telcri İngiltereyi bövle bir harekete tcş- renmı.şlerdir. İtalyanların torpıl tayya- d kt R fk S d . f it d rafından müdahale ve ısrar vuklJ ~fi 
vik etmekte, fakat İngiliz. genel kurma· --<>--- Helsinki, l6 (A.A) - Fin tebliği: releri ile bir kruvazörümüzil hasara uğ- ı:ft ~rk te ıl :: amın nyştase 1 

a m a madığı takdirde prens Kvnoye ~~ 
yının böyle bir harekete ~ecınzyeceği de Londia, 16 (A.A) ;_ Bn .. ÇÖrçil Sov- Fin kıtalan doğu Karelide Sovyetlerin rattıklan ve bir zırhlımıza isabet kay- a ı op an mı yapnıı ır. dan teşkil edilmiyecekür. Geçen 'gJ'_ 
anlasılmaktadır. İngilterenin Amerika yet milletinin cesareti dünya tarihinde muannidane mUdafaa ettikleri Porojaer· dettikleri hakkındaki iddiaları tama· İSVEÇ Er.l"İSİ muzda prensin iş başında kaliıra) ._-;A 
sefiri Lord Halif_aks ta böyle söylem!,ştir. yeni bir misal teşkil ettiğin! söylemiştir. viyi işgal etmişlerd:.r. Burası mühim bir xnen yalandtr. · •V• -Y leşik Amerika devletleriyle m~ 4' 
Diğer taraftan İngilizler Ruı:;ya Uze· Bn. Çörçil İngiliz. milletinden Sovyet yol knvuşawdır. Roma, 16 (A.A) - balyan tbligı : Mosfıovadan ayrddı.. ye girişmesi için imparator mü~ 

rindeki tayynre baskısını hafifletmeic Rusyaya yardım i§ine çok çömerti;e iş- MACARLARA GÖRE Akde~iz~e bir lngiliz denizalmı dea- Stokholm, 16 (A.A) - D. N. B. ajan- ısrarda bulunmuştur. -~ 1 
i~ faaliyete ~eçmişlerdir. İpgiliz.lere tirak etmesini isteyen beyanatına şu Budapeşte, 16 (A.A) - Macar ajans\ troycrlerım12 tarafından babnlmıftıT, sı İsveçin Sovyetler birliğindeki elçisiy- Tokyo, 16 (A.A) - Unayted J"J"'"" ıı' 
göre Almanya üzer!ne yapılan bu hü- sözlerle nihayet vermiştir: bildiriyor : Dinyeper boyunca harek~tı- -- le ataşemiliterinin diin akşam Moskova- Konoye kabinesinin istifası üzerin' ., 
cumlar dolayısiyle, Almanlar doğudaki « - Bütün tngiliz milleti bunu tsti- nm muvaffakıyetle devam ediyor. Neh- V İ f l n İn Si yasefİ dan aynldıl<lannı bild:riyor. Müsteşar- rada hAkim olan kana&t JaponyaJJJI' ~ 
bava kuvvetlerinin yansım batıya ge- yor. Ruslann şimdi vermekte olduğu rin batısında halli bulunan düşman kuv- la diğer memurlar Moskovada kalmış- yati bir kararı daha sonraya atın-1' J 
tirmeğe mecbur kalmışlardır. İngilizler çetin imtihanlardan Allah bizi korusun, vetlerinin imha şartlan ikmal edilmiş- lardır. kAnı mevcut olmıyan bir yol d~ 
bunun Rusyaya büyUk bir yardım teş.· fakat böyle bir imtihan k<ırşısında ka- t:.r. Ricat halindeki düşmanın hareketle- ş h Ode. s-- S•on• • --.. a•-· ne vardığı .. merkez.indedir. Yeni ~'!"".JI 
kil ettiğini ileriye sUrüyorlar. lırsak Rusların cesareti bizim için çok ri yavaşlamıştır. Doneç havzasındaki sa- U 8 SJM8 ya Pi• _...... ....... .,.. nin teşekkül tarzı Japonyanııı ? 

iyi bir örnek olacaktır.• nayi çevrelerinin Sovyetler tarafından met 1Ndtı da yarddı mı!. ~~ mahiyeti hakkın~ bir fi)Ôt ~ 
YiN İNCİLTERE MESULMÜŞ! -- müdafaası imkAnsız görillrnektedir. Ma- lan hakarete Berlin lG (A.A) _Alman ordulan nilmesıne imkAn verecektir. Bası ~ 
Almnn ve İtalyan kavnak1arı Rusya- carlar yeni taarruzlara hazırlanmakta- ı..ft~k~danhğının busust tebliği : Ru- fillere göre yeni kabineyi de halk -:J' 

nın mağlubiyetini mesuliyetini de. Adet· u ı •• kt dırlar. v J ~ d~ 
Jcri füere fngilterenin üstüne :Y(lkleme- f; U pa 8r8• RUS ESİRLERİNiN SEVKİ ragmen yo Um men umumi karargAhmın da bildirmiş sında mazhar olduğu sevgi l""'.. 
ğe çalışmaktadırlar. Onlara göre Rusya· Berlin, 16 (A.A) _ D. N. B. Ajansı olduğu gibi dördilncü Rumen ordusu pre~ Konoye . teşk.il edece~· ~ 
da fn~ilizlC'rin telkinlerine ltapılmı.ş bir sında selaA m• bildiriyor: On binlerce Sovyet esiri Vi- d w • • k" kıtalan Odesaya hücum ederek son mu- mahfillerde ilen sUrillen garip bit tf"'~ 
kurbandır. azına ve Briansk muharebe meydanla· ei{JŞmJyece kavemet hatlarını da yarın.ardır. Ru- ate göre de yeni hilldimet to~tet~~ 

İngilizlerle Rusların arasını açmaj!'a nndan esir kamplarma nakledilmekte- men kıtaları öğleden sonra Odesa şehri- yette ola~k, ~akat Amerika ~ 
matuf olan bu mnne .. Tanın Rusyada bek- Ja1:malar dir. Esirlerin ifadesine göre bir çok Rus A-lf'aJ DClf'lan ... ~"ıe ne girmişlerdir. Halk Rumen ve Alınan ~evlAmetlerı~~e mh~ererebdevmn tıe ~ 
!enen aksi uyandırmadığı Ruslann neş- ~ ••• alaylanndan ancak 20 _ 30 kişi kalmış- ••• uv., ordularını şevkle karşılamLcılardır. ~;· anI erı a ÜA:e~~l u ;re;;ıc;~ 
riyatından belli olmaktadır. Rusya, De- ..., .. tır. E.cıirler <:e$itli ·ırklara men.'rul)türla~. söylfyop ve Fransanın JfOSICOVA RADYOSU· ~:mıe~ efk~nın eı:sf: a~~ ~ 
mokrat devletlere karşı tesanüt ve iti- Macar IHı.şuelıill Bulgar R.ötenler, Ka~klnr •. K:ıfk~alılar, Sı- llaldlıi fllf' dostu IJaJan• HUN BEYANArl.. mıyacak mahiyette bir hilkUmetle1' 

madını belirtmektedir. Başvelıillne ziyafet f~~=~u~~:~:J;~;!~ ~~~~:r d;~~o:eo~: madığım IUive ediyor.. Nevyork, 16 (A.A) - Unayted Pres: zake.~c bul~nduğundan emin o 

BUi.GARLAR VE MACARLAR 11erdL ko ordularının bakiyeleridir. Paris, 16 (A.A) _:_Amiral Darlan ka- MoSkova raayosu .şu beyanatı yapmış- tır. -•• ~ 
Bulgnr başvekili Filof Pesteye git- ---- bine a:zfilariylc beraber Brötnynda se- tır .: Moskovayı h!maye ~den ~tı ccp-

nıicıtir. Dinef ~azetesi bu ziyaretin bir Budapeşte, 16 (A.A) - Macar başve- yahatine devam etmiştir. Amiral, Rems h~sınde. Sovy~~ kuvvetl~n .. Nıızı ~ ve Razvelt ordu ,eııe "~ 
nezaket ziyareti olmadıt:'lnı, bir dostlu~ kili Bardofski Bulgar başvekili Filof şe- RUSYA YA GİDEN ~ehrinde yapılan kabul töreninde bir p~yadesıni? hucuml~n ?nun~e ~erı çc- bir toplantıya dallel ~ 
tezahürü olduğunu, ve yeni ni7.amın ku- refine bir ziyafet vermiştir. Ziyafette Amerilıan heyeti döndü nutuk söylemiş ve demiştir ki: kılmcktedır. Ru~ null~tı bu ımtıhandan Jt ot"~ 
rulusunrla bu iki millet dostluğunun siyasi şahsiyetler ve mi.'wcr elçileri ha- Londra 16 (AA) _ M -k k _ c _ Brötaynalılann disiplin hislerine m. uza!. fer çıkacaktır ... R .. us milleti Hi1le- V~ington, 16 CA .. A) -. Ruzt~·~ J11~y4 

'"h" b' 1 - b l 1 d B d f k' · t tti" ' · 0 ova on k d k ld k d n J d l ma 11' H mu ım ır ro oynıyacab'Illl yazmıştır. ~~r u uktnmpuş ~ dı~; ar
1 

o s kı ırn e .. • .. feransına iprak etmiş olan Mister Hari- miiracaat ederim. Şahsıma karşı yapı- rızmı .~zere yer yuzu.n ~~ a ırncn - v? o~~nma şe erıy e ıp? toP18ıı .. 
---- gı nutu a orıs ıı·:tat arına . n!'Şl ~uş- manın riyasetindeki Amerikan heyeti lan hakaretlere rağmen Marcşnlın çız- iı:r· _Duşman ku~e~;rı .~ızım kuvvetle- vu:_lerını Beyaz sarayda bır .. çiJ1 ~ 

p·,. PC""1'efıiz a Bıeri te~e~ mu~n~der~t.~v~up.a m:lletle~ınde bugün tayyare ile Londradan Ameri- öığı yolun yeni Avrupada yf!'t almamız rıınızden ndctçe ustundur. Fakat asker- cagırmıştır. Bu toplanb bugun ıfl...:...L 
Jfl .. et~ A an·ua''O adilane hır ~ş bırlıgı filen dogımlugunu knya hareket etmiştir. için yegane yol olduğuna k::miim. Son 15 }erimiz kanlarının son damlnsına kadar b.it. edilmiş olan kabine toplantJ~ Jf".J 

Jf .v söylemiştir. ,. " f V d 5 enclik hadiseler biı.im hakiki dostu- dövüşmektedir. Almanlar hatlarımızı nnı tutaca!ctır. Toplantıya J3 fd'~ 
r:: ."!fOr.. Filof Bu1garistan ve Macaristanın ye- çene .. a eygan muz olmadığını göstermiştir. Uğradığı- yarmağa muvaffak olsalar bile Sovyel Kn?J.-.s, St·mson ve gent>ral iftS ı: 

Bcrlirı , 16 ( A.A) - Folkise Beob:lh- ni nizamda ~r almnk kararlarının tabii V1$iye aitti.. mız ağır hezimet mazinin hataları üze- kıtaları mücadelelerine devam edecek- aınıral Stnrk ve B. Hnrry flokP f'(l'ıJJ'.J 
tn razctMine r:örn bir PortC'kiz n<:keri oldui'.,'Unu söylemiş. bütün bu devletle- Vişi, l 6 (AA.) - Şimali Afrika rinde bizi düşündiinnelidir.> lerdir. Alman ordusu Kızılordunun ,nu- J"ak edecektir. İyi ;malCımat aJan·vetİ ,. 
heyeti Alman ordusu ba!ıkumandımlı- rin üçlü pakt mensubu olarak birbirle- Fransız kuvvetleri başkumandanı gene- Darlan Renden Sen Malo tarikiyle kavemetini kıramamış, hattA zayiflcte- ]erde bu toplantı w.ak ~r_k ?:taı;ı 
ğının dnvl>ti üzerine Alman:; ava müte- rini selfımlamalarını memnuniyetle kar- ral Veygand tayyare ile Vişiye ge1mi§- Sen Briöye ve .orııdnn Çarşamba a~a- meRıiştir. Sovyet ordusu mütemadiyeıı bilhassa Japan knbin!'Sının 1

• 
1 

v~cdhen vola çıkmıştır. şıladı§'ını illlve etmistir. tir. mı Pal'ise dön~~ektir. yeni teskillerlıt takviye edilmek1edir. alllkalı eörülrn~ktedir. 


