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i.u·'i~r~d~-·i,ii:~-;;ı-;;i~ yaya tecavüz 
1ahitle; di rorlar iri: ederse Amerika 

Rus moka-

Roma, 19 (A.A) - Ofi Ajansı bildi
riyor. 

İtalyan harp muhabirleri mWıim btr 
sanayi merkezi olan Topym bombardı
maınna nazarı dikkati celp· etmekle
dirler. Bu harekette lıl'o!kovayı dolu
dan çevlrmele matuf bir manevra hl. 
aedilmektedir. Mareşal Fon Brukun bu 
kesimde serbest kalan kuvvetlerinin ha
rekatı Tlmoçenko ordularmın vaziyetini 
daha milhllk blr hale 80bcaktır. 

harbe srirecek 

Alman Ordıılcn Bıı.,Jcu-111n9 
BRAVÇ1Ç 
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"Yeni A •ı.r,, ın oılrerf 
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DOKUZU CVDERS 
Virgülden evvel yazılım sadnlar c;ok dahrı kun·ctli okuna<.'aktır .. 

Tea in a restaurant (ti in ı rc'stron .. ) I..ı0kruıtada çay .. 
t like to sec a crowd of people in a restaurant and to henr their voices .. 
'(ny Ja~·k u si ı kra'ud ıv pi'pıl in ı re'stron cnd tı hi'n ze'a vo'ysız .. ) 
Bir loktıntadn kalabalık görmek ve onların seslerini işitmekten hoş1nnırım., 
The restraurant is very crowded .. (zı re'stron iz ve'ri kra'udıd) . 

Lokanta çok knlabalıt.."tır .. 
The waitress is here with the menu in her hnnd .. 
'(zı ue'ytrJs iz hi'a ui'z zı me'nyu in hı bend) 
'(Kadın) garson yemek lb-tesl elinde buradadır .. 
İn a f ew minutes shc comes back wi.th a trav 
'(in ı fyn mi'nıts şi kaınz bek ui'z ı trey). 
Bir kaç dakika sonra elinde bir tepsi ile geri gelir .. 
İ pour out my tea (ay pô a'ut may ti) Çayımı koyuyorum .. 
I llke strong tea (ay layk strong ti) Ben koyu çay severim.. 
Mav friend likes weak ten (ıruıy frend layks u1'k ti) Arkadaşım açık çny sever .. 
Wa!trcss, give me the bill, pleasc .. (ue'ytrıs giv mi zı bil ptiz) 
Garson, lUtfen hesap pusulasını veriniz .. 

Crowd Kra'ud Kalabalık 
Vofce Vovs Ses 
Menu Me'nyu Yemek listesi 
Waitress Ue'ytrıs Garson (Kadın) 
Pot of tca Pot ıv tt Çaydanlık 
A roll ı rö'ul S:m.it 
P~ Pe'ystrl Hamur işi 
Pastries Pe'ystnz Hamur işleri 
Knife Nayf Bıçak 
Knives Nayvz Bıçaklar 
Tray Trey Tepsi 
Lump of sugar lamp ıv şu'gı Parça kesme şeker 
Strong Stron(g) Kuvvetli 
Weak IB'k Zalf 
Bill Bil Hesap pusulası 
Tip Tip Bahşiş 
~~-..o»>~~~~~ 

Orelde harp pek· Uzak Şarkta da mu. 
iddetli... harebe başlı vack mı? 

• BAŞTARAFI 1 İNCi SAHİFEDE • - BAŞTARAFJ 1 İNCİ SAHİFEDE • 

na girdiği anlnşıhyor. Yeni takviy~ kuv
vetleri durmadan bu cepheye gelmekte
air. 

MACARLARA. GöRE 
Budapeşte, 19 (A.A) - Doneç nehri

nin aşağı kavisinde sıkıştınlmış bulunan 
C!Oşman kuvvetleri Doneçin öte tarafına 
ricat etmek için her çareye baş vurmak
tadır. Milttefik kuvvetlerin tnzyiki bU
\0.n cephe boyunca arbnaktadır. Macar 
ıtalan plAn mucibince bu hareketlere 
ürak ediyorlar. 
FtNLERIN HAVA 
HOOJMLARI 
Helslnld. 19 (A.A) - Fin hava teb

liği: Hırva kUTYCtlerlmlz 18 ilk teşrinde 
~ enlden Murmansk dcmlryolunu, beyaz: 
C!enlze sahil Sarolli llc Onega gölüniln 
fimal kıym Gzerinde Kontufahja meT• 
kil arumda bir çok noktada bombala
mışlardlT. Bir çok noktalarda raylara. 
latııııyonlara. depolara ve bir trene isa
betler bydedilmiştir. AY tayyarelerl
nılz Onega sölünün berı:ahmda tayya
reye karp koyma batarya}annuz lld dilf
man av tayyaresinl ve bir kcflı tayya
resini diişürmüıtiir. Fin cephesi hattı 
Gzcrlnde baeı boş uçan bir balon ele ge
çlrilmlıtir. Bir Sovyct deniz savaş tay• 
yareal de tahrip edilmiştir. Bir tayyare
rnlz üssilne dönmemiıtlr. 

"Yeni Asır,, ın ••keri 
muharriri Odeıada 

- BAŞTARAFI 1 iNCi SAHİFiD~ • 

ilye gemisini batırdıklan anlaşılmnkta
öır. 

Tamamen batmamış 8 _ 10 nakliye 
gemisinin enkazı limanda görillme.kte
öir. 

Harp esnasında bodrum.lara saklan
mış olan Odcsa halkı şimdi sokaklarda 
tam bir emniyetle dolaşmaktadır. Bun
iar, soknklnrdn kurulmuş olan bnrikat
lann kaldırılmasına da yardım ediyor
lar .. 
Odesanın methalinde ve içinde td

actli muharebeler olmamıştır.. Ruslar 
bir kaç giln evvel şehri tahliyeye bnşla
mıslnrdır. 

Romanya hududundan Odesnya ka
ciar hiç bir tahribat yoktur. 

Tarlalar ekin ekenlerle doludur. 
H1)SNÜ EMİR ERKİLET 

Japon harbiye nezaretine anlatmak 
gerektir ki böyle bir hareket derhal 
Amerika tarafından mukabele görecek
tir. 

Pasifikte dört müttefikimiz vardır .. 
Müvaz.ene lehimizdedir, sıkı bir şekilde 
bu müttefiklerimizin yanı başında bu
lunup müşterek bir müdafaa ıtratejl 
pliınını tntbik edersek yeni Japon hü
kümetinin her türlü tecavüzüne karşı 
müessir bir mukavemet göstermek için 
Hitlere karşı olan esna cephemizden 
kuvvet çekmemize lüzum kalmıyncak
tır. 

Sov vetlere göre 
• BA..'ITArtAFI 1 tNd SAo1FEDE • 
Son 28 gUn içinde cephenin cenup 

batı istikametinde faaliyette bulunan 
birlikler S6 düşman tayyaresi. 104 tank, 
700 kamyon, 54 hafif tank. 15 zırhlı oto
mobil 6 zırhlı sığnak. 10 köprü, 40 top 
ve 18 tayyareye kıı.rşı koyma top mevzii 
tahrip etmişler ve 8 kUsur piyade tapuru 
ne on tane motosikleti kol imha eylemi'" 
lerdlr. 

EVVELKt GONKO V AZJYET 
Moekon., 19 (A.A) - Sovyet ha

berler bürosunun dün geceki tebliği: 
18 ilk teşrin günü kıtalanmız bütün 

cephe boyunca dilfmanla anudane çar
pışmı~lardır. Muharebeler bilhassa mer
kez bölgesinde tiddetli olmuttur. Bir 
çok dütman hllcumlım ecri pükllrtül
müştür. 1 7 ilk teŞ'l':inde 5 2 Alman tay
yaresi tahrip edilmiştir. Bizim knYlbı
mız 2 7 tnyyaredir. 

18 llk teşrinde Moskova civannda 
16 Alman tayyaresi düşürdük. 

Briansk bölgesinde kıtalarımtzı ku
şatmağa çalışan Almanlar buna muvaf
fak olamıynrak muharebede çok ağır 
zayiat vermişlerdir. Muharebe meyda
nında üç bin ölü, y{izlercc mltralyöz, 
elli tnrık bırakm~lardır. 

a:MOSKOVA YI VERMEYECEetz. 
Moskova, 19 (A.A) - Moskova 

radyosu Lenlngrad halkına hitaben neş· 
rettiiH bir mesajda diyor ki: 

cSovyet baş şehri vaziyetini daima 
muhafaza etmiş ol n Moskova bundan 
sonra da böyle kalacaktır. Almanlar git
tikçe ıı.rtan büyük kuvvetler gönder
mekte iacler de biz bü~-ük oehrlmizi 
düşmana vermiycceğlz. Sovyet hükü
met merkezini terketmlyeceğiz... Aslil 
terketmlyeceği.7~ .. > 

rı-=-so-=:uKJKrt~ı 
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Bir Hatıra uğrunda! 
••• 2 - YAZAN : UÇ Ylf.DJZ 

' - Nasıl oluyor da böyle ~eyler söylü
yorsun! Erolun gittiği bir dünyada be
nim için artık sevince yer kalmam~tır. 
Eğer sen, Ramih hakkında aynı şeyi 
duymuyorsan, demek ki onu gerçekten 
sevmiyorsun. 

lnfiallme ehemmiyet vermeden: 
- Gelecek ayın on beşinde evlenece

ğiz, dedi. Bizim şahidimiz olmanı ister
dik. 

- Nikdhınıza gideceğim, fakat phl
dinlz olamam, çUnkU meraslnı sona erer 
ermez çekilip gideceğim. 

* Dulluk hayatım işte böyle ba~ladı. 

Şimdi o gUnlerl dUşUnUrken iyice an
lıyorum ki ıstırabımı körüklemekten, 
daima kocamı dilşOnmekten maraz! bir 
zevk alıyorum. &adet saatlerimlzin ha
tırası bir teselli olacak yerde kederimj 
bir kat daha arttınyordu. 

Erol, bilyük dOşUnceleri olan bir mi
mardı. Bilhassa sanatının ic;tlnıat tesir
lerine gönUI veruıişti. Nazilliyi modern 
bir şehir haline sokmak için projeler 
haurlamıştı. BUtUn terakki vasıtaları 
nı, bu yeni doğan sruıayi §ehrlne mal 
P.tmek mUmkiln olduğu kanaatinde idi. 

Narin ve uzun parmaklı elleri vardı. 
Onun ilk önce göze çarpan şeyi bu idi. 
Açık kumral saçlan, gri gözleri daha 
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'l'alebe hafta çin e yeni 
aza Jıa11ddeceFıler ve IJ·r 
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Be ediy • • 
eıs o aca ? • 

B s a e şı ı d"lik ka '" 
bir cevap ve • e ı or 
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Vaşing ondaki Fele· 
menk se~iri Amerika

dan yardım istedi.. 
Nevyork, 19 (A.A) - Hollandanın 

Vaşington elç!si Amerikadan Hollanda 
Hindistarunn harp malzemesi gönderil· 
mesini istemiştir. Hollanda elçisi hUr 
kuvvetlerin teşkil ettiği zincirde mü.9-
temlekelerln birer halka olduğunu söy• 
lemiştir. 

-----Kızılay haftası 27 tlkte,şrin Pazar gil
ı:il akşamına kadar devam etmek Uzere 
bugün başlamıştır. D:;nizli mebusluğuna ?ün seçilen ve 

Orta okullar ve liseler talebesi hafta- teşrıı. hay.at_a. b~hım.nk üı.ere bulunan 
tuz.nameye ilave edilecektir. Reisin se
çileceği toplantı glinü hararetli müzake
reler ve Dr. Behçet Uza karşı sevgi te-

giliz ve A man 
ha a h cami rı.. 

d .. dd ı· kiş'lik .beledıye rcısımız Dr. Behçet Uz ay so-
nın evamı mu e ınce, onar ı . . 
gruplar halinde cemiyete veni nza kay- nuncla. Ankaraya gıdecektir. zahürleri yapılacağı haber alınmıştır. Berlin, 19 (A.A) -İşgal altındaki ara· 
dedeceklerdir. D.r. Behçet Uzu belediye rciSliğinde 

24 llkt~rin Cuma günü ilk okullar kimin istihlfif e~ ~ğf §.iDıdi hatıra ge
bcşinci sınıf talebesiyle orta okullar ve len başlıca sualdır 

Dr. Behçet Uzu kim isti.hlM edecek- zi sahillerine yaklaşnınğa teşebbüs eden 
tir? b!.r knç İngiliz tayyaresine karşı sahil 

lise talebesi tarafından Cumhuriyet D::. ~;hçet Uz. belediyenin ba~ına 
meydanında bir geçit resmi yapılacak- gcçtıgı ~undcn berı progr~ı v~ planl~ 
tır. bir şekılde çalışmış, beledıye butçeslnı 

Buna şimdilik kal'i bir cevap vermenin batarynları ateş açarak bunları geri 
imkfuu yoktur. Hatıra gelen namzetle- dönmcğe me<.'bur etmişlerdir. 
rin başında Reşat Leblebicioğlu, Hakkı 
Balcıoğlu, Atıf İnan, Dr. Mithat Orel ve Bahriye topçusu iki İngiliz tayyare.si 
reis muavini Suat Yurdkoru vardır. dilşürmilştilr. 

Okullar talebesi, bir koldan Bahriba- tanzim etmiş, v:ıridat kay?.aklarını art
bada Halkevi bahçesinde, ikinci bir kol- t.ırmış, şe~17 bır. çok. muesscseler ve 

. umumun ıstüadesıne nıt parklar kaz.an-

Hakkı Balcıoğln ile Atıf İnan bugünkü Berlin, 19 (A.A) - Almnn ordulıu'I 
vazifeleri dolayısiyle bu mesuliyet mev- bnşkumnndanhğının tebliği : 

dan ~asmaha~e~e Ç.:>7,u~ F:~ırg~me ce- dırımşlır. 
miyetı binası önundc, uçuncu ko.dan da 1n sah D B h U 'd' 

kiini işgal edip etmlyecekleri belli de- İngiltereye karşı savaşta Alman sava~ 
ğildir. Suat Yurdk~ru .bcl.ediyccilikte ol- tayynrelerl İngilterenin cenup doğu sa· 
gunlaşmaş kıymetlı hır tdııre elemanı- biBndeki askeri hedefleri bombalaını.Ş· Als k · .. .. d 1 k 1ar ası r. e çet zun cserı ır. 

anca ıstn,:~onu onun e top anaca - Şimdi burada kurulmuş bulunan yeni dır. laı-dır. Bir çok yangınlar çıkarılmışbr. lar ve saat 10>,30 da hareket derek tam ~ehir istikbalde daha çok inkişaf ede
saat 16 dıı merasime başlamış olacııklar- cektir, 

Namzetler arasında B. Reşat Leblebi- Düşmen Alman arazisine akın yaprnı:ı 

dır. 

Cümhuriyel meydanında merasime 
mızıkanın çalacağı istikltıl marşı ile baş
lanacak ve maarif müdürl:.iğünce tesblt 
edilen okullardan ayrılan talebe tarafın
dan birer nutuk verilecektir. 

Kızılay haftası mUnıısebetiyle sınıf
Jarda talebeye kızılay mevzuu etrafın-

da nutuklar verilecek ve bu mevzu üze
rine güzel yazı müsabakaları tertip edi
lecektir. 
Şeker bayramının birinci günü Kızıl

aym rozet dağıtma gtinüdür, o glln tale-
be tarafından yurtdaşlara roz~tler da
ğıtılacaktır. 
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Yatueılıp ye '"rilme üc· 
ret sayı!mıyacalı, vergi· 
ye teibi tatulmıyacafı •• 
Madenlerde vesair sanai mUcsseseler

de çalışan işçilerin bu yerlerde parasız 
olarak yedirilip yatınlmaıarmda vergi 
alındığı anlaşılmaktadır. Maliye ve~le
ti, bu yedirilip yatırılmanın ücret ma-
hiyetinde olmadığını gözönUne alarak, 
bunlardan hiç bir vergi kesilmemesi lü
zwnunu alakadarlara bildinni~tir. 

-~--

AZKAGJT 
Harcanması için 
Devlet dairelerinde fazla kAğıt hat1-

cioğlunun adı üzerinde bir çok ad is- mıştır. 
Şehir mcdisinin lkinciteşrin devr~si- rarla durmaktadır. Bununla beraber ki

nin ilk toplantısında yeni reisin s~- min belediye reisi olacağı hakkında -----
mcsi icap etmektedir. Bu hususta bele- ;imdilik bir tahminde bulunmak çok İtalyan resmi tebrği •• 
diyede hazırlıklara başlanacak ve bu iş mü~kiildür. 
V.:'"'l-~..r.-''"'~~'°7'~.IY...o=oO=cıo:c'- _,.'j:"~~..:-:-~~~....-...-~~_,~ Roma, 19 (A.A) - İtnlynn tebliği : 
Bİ 1 KDA iMiZ H E N D E K r E Şimal ve doğu Afrikada kara cephele-

" * it b••• d rinde ileri mUfrezelerimiz şiddetli faali· Fitresini Finlandiya• tr.1iny rıuun U, yctte bulunmuşlnrdır. Bir kaç düşman 
dan ava Kurumana r.ısf alt aranıyor- tayyaresi dün öğleden sonra yangııı 

Ö d di-. !zmit, 19 (Hususi) - Hendek kazası- bombalariyle Kroton şehrine hücum et· 
g n er nın dört kilometre ilerisinde Linyit mi- mişlerdir. Fakat bombaların bir kıstnJ 
Finlnndiyada yerleşen ve ticaretle uğ- deni bulunmuştur. Kalori derecesi yilk- denize, bir kısmı da plnja düşmilştUr. 

raşruı Zinetullah Ahsen adlı bir Türk, 
me:nleketinılze olan bağlılıf,'Ull sık sık sek olan bu ye'l.li kömür madeni yakında 17 ilkteşrin gecesi avcılarımız bir }bı· 
göstermektedir.Bu iyi kalpli ve hamiyetli işletilmeğe başlanılacaktır. Yine Hen- rikcn tayyaresi dilşürmüş1crdir.. Ha\18 
ırkdaşunız Erzincan zelzelesi sırasında dek kaza merkezinin 10 kilometre ileri- kuvvetlerimize mensup ~kküllcr dün 
fel.5.kete uğrayan yurttaşlanmıza veril- sinde asfalt madeni mevcut olduE:ru zan- gece Malta adnsındnki askeri hedefler 
mek üzere mühim bir teberrüde bulun- nedildiğinden araşhrmalara başlanıl- tizerine bombalar atmışlardır. Tayyare· 
duğu gibi her yıl fitresini Türk Hava mıştır. terimizin hepsi Uslerlne dönmüşlerdir. 
kurumuna yollamak suretiyle yurt se- _.. -~.111 

ı.·crliğini ispat etmek fırsatını hiç kaçır- Ode a cehennem gibi AL ~ 
mamaktadır. Haber aldığımıza göre, bu E.i&>""_.,., 
yıla ait fitresi olarak Hava kurumuna yanı,, tutus. u yor NAZiRi 
5G2 Türk lirnsı yollamıştır. 

Hamiyelll ve yurt sever ırkta§ıınw - BAŞTARAFI 1 İNci SAHİFF..DE • Romıı, 19 (A.A) - Alman ekon°· 
tebrik ede-r ve bUtUn vatandaşlanmıza mi nazın Funk Romaya gelmi~tir. ttal· 
bu vesile ile fitrelerini Hava kurumuna Odesanın tahliyesi zımnında §U satırları yan dış ticaret nezareti, maliye ve en· 
vermenin bir yurt borcu olduğunu hatır- yazıyor: düstri mümeıısillerlylc görüşmelerde bu· 
latınz. Rumenler tarafından zaptedilen Ode- lunacaktır. Alman nazın Romadn dört 

ta bir rıJ.ev deniz.i halinde ele geçirilmiş- gün kala.çakhr. 
tir. Yangın bUtUn ~chre yayılmıştır. 

e 

Elıliyetuameliler 

sev kedi lecek 

Ah~ap evler süratlc yanmaktadır. Bu 
müthiş cehennemin çıkardığı sıcak ta
rif edilemiyecek kadar ~ddetl!dir . 

Berlin, 19 (A.A) - D. N. B. Ajansına 
göre Sovyetler Odr..sa şehrini terk etme
den evvel Odesanın muhtelif kı:sunlann
da fabrikaları ve iaşe depolarını yak
mışlardır. ___ _,,,,.,., __ _ 

K=~~~ ŞUBESt BAŞ.. Amerika harbe doğru 
Geçen sene ve daha evvelki aenelerde 

mektebi lkmal eden yUksc:k ehliyetnn
meliler yedek subay okuluna sevk edil
mek il.zere 21/10,'941 Salı günll tzmir 
Yerli Askerlik şubesinde hazır buluna
caklardır. 

Gelmeyenler hakkında kanunun ceza 
hUkmü tatbik edilecektir. 

gidiyor 
- BASTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE • 

aarif VehaletinJn 
güzel bi• lıararı.. 
İzmir draat mektebi ziraat natıarı 

tnUtehasst.!1 ve öğretmeni Refet önceliD 
(ev konserveleri) adlı kitabı maarif Ve" 
ldUeti talim ve terbiye heyeti knrarlYle 
kız ve köy enstitüleri için ders kiwbı 
olarak kabul edilmiş ve. Keyfiyet adı 
geçen mekteplere tamim olunmuştur• 

Muharrir ve ö~etmen B. Refet öncell 
böyle bir eser vUcuda seUrdiğinden zstU
rli takd.Ir ederiz. 

YENJ HE RIY Ar 
••••••••••••• 

canmasmm önilne geçmek maksadiyle 
ba§vekillik tarafından biltiln devlet ~ 
kilAlına yeni bir tamim gönderllıni§tir. 
Tamim.de, az kfığıt sarfı için neler yapu-
ması !hım geldiği bildirilmektedir. -----~--m; ___ .... 

mesine ve Hollanda Hind.istanuıda ham 
madde yolunu kesmesine de müsaade 
edemeyiz. japonya, Aaıerikanın mildafaa 
ya mecbur olduğu bu yollardan hangi
sini tercih ederse ttsin ona kaqı kayma
ğa mecburuz. 

ISLAH· rüRK 
ANSiKLOPEDİSİ 

EL Sineması 
ııcııııııııııııııı 

BJ~YRAMDA 
(LEYLA İLE MECNUN) U YAŞATAN İKİ 1J'YöK ARTİST TARAFINDAN 

O ANMllŞ TURK E 5 ZL'O VE MUSiKiLt 

SflA ( iNi [YU 
1 

1 ~ 
FİLMİNİ 7AKDİM EDER 

MUSİKİ : vsrAD SADE'J''J'İH KAYNAK •• 

ZASlAN 
OKUYANLAR: MUNiR NUREf'7İN • UZEYYEH SENAR-

sonra kendilerini hissettiriyordu. Ara
mızdaki aşk daha ilk tesadüf anında 
doğdu. Hayat bize en mucizeli ümitlerle 
hınatlarını açmıştı. Yazık ld saadetimiz 
pek kısa sürdil. 

Evlendikten sonra hemen hemen bü
tün akşamlan evde ba§ başa geçirdik. 
BiribirimWo berıı.ber olmaktan başka 
bir zevkimiz yoktu, Erol çok tallı tabi· 
atli idL Çok halim, çok sakindi. Kış 
t?ecelerinde, sobanın karşısında onunla 
yan yana oturup istikbale ait hulyala
rını dinleme[!i severdim. Ekseriya, yük
sek sesle bana kitap okurdu ve şfilrler 
en ziyade tercih ettiği kimselerdi. 

Ölümünden sonra, kendisinin yapmış 
olduğu evimizden ba~ka bana oldukçn 
para da biraktı böylece maddi sıkıntı
lardan azade idim Yaşamak için çalış
mağa mecbur değildim. Hiç olmaı..sa epi 
bir zaman hiç §Üphesiz bu benim pek de 
!t>hime değildi. Çünkil böylece işsizJiği
mi acı ve kısır elemlere hasredip duru
yordum. 
Köşkümüzün arkasındaki küçük bah

t;ede Erolun biw:ıt seçip diktiği çiçekler 
nasında dolaşıyordum. Fakat, kocamın 
bnyabna mal olan kazanın hnrap ettiği 
otomobilimizin meşum. hayali ile dolu 

_ .... __ 
gıöi görUnen boş garajdan sakınıyo .... 
dum. 

tik zamanlar tamamiyle evi ihmal et
miştim. Şimdi odadan odaya dolaşıyor, 
bir makine gibi temizlik yapıyordum. 
Her adımda Erola ait bir şey görerek, 
l:albim titriyordu. 

Aylar geçiyordu, ıimdi komşuların 
benden kaçındıklarını hissediyordum. 
Yalnız Edibe hanım vakit vakit geliyor
sa da onun da ziyaretleri pek z.iynde sey
reklcı.iyordu. Bundan mükessirdim. ln
Eanların zalim ve kalpsiz olduklarına 
hüküm ediyordum. Artık TC'Lerden bile 
mahrum idim. Evlenmelerini müteakip 
kocası Ankarada bir iş bulmuştu ve be
ni görmcğe gelmek onun için ~imdi çok 
daha güçtü. 

Bana sık sık mektuplar yazıyor, bir 
müddet Ankarada onların yanında kal
mağa dil.vct. ediyordu. Fakat bu mek
tuplar benim evimde kalmak adetimi 
arttırmaktan bir şeye yaramıyordu. Bu
rası Erolla birlikte yaşadığımız evdi: 
Bütün hatıralarım burada idi bu hatıra
lara tapınırcasına bağlanmaktan acı blr 
zevk duyuyordum. 

Git gide uykumu, eşyamı, hayatın 
manasını kaybettim. 4te tamamen uy-

kusuz geçirdiğim bir gece, vaziyetin ile
lebet böyle devam edemiyeceğini kendi 
kendime ihtar ettim. Yaşamak neye ya
rardı! Kalktığım vakit tasavvurlarım 
tamamiyle kararlaşmıştı. Saatlerce bun
ları zihnlnıde geçirmeğe, plllnımı tasar
lamağa, nasıl tahakkuk ettireceğimi ta
yine fırsat buiaum. 

Bana son derece yaraşan açık ve ha
fıf bir tuvalet giydim. FJ çantama ban
yo elbisemi ve sandallarımı koydum. 
tzmir trenine atladım. Buradan bir oto
mobille Çeşmeye geçtim. Erolun son 
derece sevdiği blr yerdi. Kısa bir tatili
mizi birlikte orada geçlnriştik. 

Ertesi gün, nefis bir ya: günU idi. Ne 
çok sicnk, ne fazla serin, hayat her ta
rafta zafer neşesiyle çırpmıyor, havanın 
hafifliği ytı§amak zevkini on misline çı
karıyordu. Plaj canlı ve neşeli idi. Her 
tıırafta tunçlaşmlŞ sırtlar göze çarpıyor 
ve bunlar hala güneşin okş~y1t,4lnnı arı
yorlardı. 

Epicc hatırlıyorum, Erol bana burada 
yüzmeyi öğrebnişti ve süratli terakkile
rimden hayranlık gösterdiği için. ben 
büyük bir gurur duyuyordum. 

- BlTM..:Dl -

20 ncl sayısı çıkm11tır. Eşref ~!~i 
M. Şakir ülkütaşır. Dr. Abdullah Zl.llW 
Soysal, Saadettin NUzhet Ergun, tbrB" 
h1m AlAettin, Ömer Riza Doğrul, Gene
ral Pertev ve Dr. Cudi ErentOrk tara· 
fından yazılan AU pa~a, Ali ve Ali lce
limeleri, All askert ş-0.ra, AH ş{l.rayı sıh· 
hı ve dinler tarihinde nah telAkklsl ba· 
hislerini 1htiva etmektedir. Aynca ,ı,. 
J5.m ansiklöpedi.!inde cAllah:t bahsinl ya.
zan misyoner klmdir?> Tetkiki şayatJ.I 
dikkattir. 

BEYBOYREK 
<Oğuz desta:nlan• izlerinin Anadol" 

lıalkı. arasında yaşadığını ispat eden b1J 
eser, A. Baha Gökoğlu nrkadaşım1% ~ .. 
rnfınd.ıui yaı.ılmıştır. Bilhassa profcslit 
Bartholdun nazar.iyesi yanlış olduğuıl" 
meydana çıkarmnsı noktasından kıyın& 
U bir eserdir. 

1 CA 
•••••••• 
KÖRVN BADEM GOZtl 

ECZACI KEMAL K. AK!~ 
İnsan ruhu ne garip tecellllere saJıtl~ 

olur şaşnrım. Köril öldlikten sonra bS.. 
dem gözlil yapan insanı, dinin söyled~ 
gibi ölüyü hayırla yad etmek düstuf1l 
na riayet ediyor zannebncyin. Bayıı: 
kör bu sakatlığı ile belki bir hayl.i t" 
mailere uğramıştır. ölünce benliAı 0 

tadan kaybolmuş, onun etrafında durt;; 
lan ekserisi marazi ve menfi duyffUJ;ıa 
zaman silmiş, kendisini badem g 1~ yapm~. Yakın tarihin pek çok b 

btı• 
ye, vak'a ve hfldlsntının içinde b()yle dit· 
dem gözlü körleri pek dlnlenıişi~ıJc
Bunlar arasında bir de hakikaten s0111rı 
ri badem olanlar vardır. Ben bu~İC' 
biribirinden ayırmakta hiç zorluk r 
mem. fcf."' 

ölüyil hayırla yad ederken onun 6ı-01 
sız gözlerine çok dikkat etmeli, 1c yıtıl 
badem gözlüyü ayırmak, kn~ yapıı nıtt• 
derken göz çıkarmamak olur zatı 
dayım. 
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Almanlara ~öre 
• ~AşTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE • 

~'!arcbe meydnnırun temizlenmesi 
lG !ı ltibariyle bitmlvtir. Bu nrada dün
L579~suıt tebliğde bildirilen eıir sayısı 
'l't t 8 ze, tank sayısı 1241 adedine 
~op Ba!1ıı 5 396 ya yüksdmiştir. Mu
\>e r°b ınıktnrdn ganaim elimize geçmiş 

İRSEN JLtK 1 IZMIR BELEDlYESINDEN : 1 
• b BnJ,. F• t• ti 1 - Kumaşı belediye tarafından ve-

Bır agnezyum a • -:ıGI' • ın ıc re rilmek suretiyle itfaiye müstahdcmle-
kasm a ift~ilfill.. Hclsinki, 19 (A.A) -:- Sof):ada !nmı- riy~c si~hıye şoförlerine ?5 ~In?: ~:şl~~ 
Kolifomiyn, 19 (A.A) _ Bir mağ- lanmış olan Bulgu • Fınlandıya tıC8l'et e~~ıse }0aptırılması1• ;;.azı ~len mudur~u-

D~ ı.:t tahrip edilmiştir. 
biııı:rnıı.nın insan kayıplan yine mü
ııeraı · Bu harekata mareşal Klug, orge
~ ... Baron Fon Velı. ve orgeneral 
~•un ordulariyle orgeneral Guder
\'e orgeneral Hok, orgeneral Fudncr 
lıurRkneraı Rayn Hamin zırhlı ordulan a il. .ctınlıtir. 
· er~!n, 19 (A.A) - O. N. B. ajan
~ il.0 re cephenin merkez bölgesinde 
~bll kesiminde Sovyetlerin ıiddetli 
~·n hücumlan muvnffokıyetle pü,.. 
~ ttıüıtür. 16 Sovyct tankı TC üc; 
l' .ı\Jr tahrip edilmiştir. 
l'.\""~tP EDiLEN 
~•AREL.ER 

~hı.ıı. 'n, 19 (A.A) - Salahiyetli bir 
lg tilt lttan bildirildiğine göre Sovyetler 
dit. n l~fnde 71 tayyare ktı.yhctmişler-
~ tınl rdan 54 dü hava muharebele-
11 >'tt,d 12 si dafl toplan tarafından. 5 
"l~llııı~ı c tahrip cd~. 1nıı11nnı ımmınmmn111 mımımmıı~ 

ı Bugün ~ 
ltııtilizce derslerimiz = 
~ ı Ütci sahiremlzcledir ~ 
~~ -

uını111111mıııııınıı11111111111111111ıı:ı n~ 
~ . 

Bu genç gelin 

GÜZELLİK VE 
BAHTİYARLIGI 

nezyum fabrikasında infilak olmuştur. nnl:ışmasma göre senede ~~.milyon Fin gun~~ şarlnames.: veçhile açık eksilt: 
Elde bulunan bütün seyyar hastaneler marla değerinde eşya degışı yapılacak· me} e. onulrnuştur. M~ammen ~edelı 
felaket yerine gönderilmi~tir. tır. 660 lira. muv.a~t tenu~tı ~9 lira 50 

~.r~..r.ıer.r.rJ.r.r....cer....cr~~J.r.r.r..cr~Al%0"'...ıCr/J'J"/..l"//...CU4"0""~§ 

lZMiRDE MEŞHUR ŞEKERCİ ( L G L ) in ~ 
efl LOK.Vt.1! A.PJHI ve ŞEKE EMELERİNİ ,~ 

her yer e daima •a11ımz .. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••aN 

i Galip ekerle e a rikas 1 
Türkiyenin ve bütün Balkonlarm en asri ve en muntnznm Şekerleme fob. ~ 
rilmsıdır. Mamulatı temiz ve nefis mevnddı iptidaiye ile f çnni bir surette t, 
,re asri mnkindcrlc imru edilmektedir.. TESİS TARIHJ: 1 9 O l § 
······································N 

TOPTAN SATIŞ l'ERİ : İzmirde Güzelyurd Şan Sokak No. 24 .. Fnbrika. ~ 
PERAKENDE SATIŞ MACA.zALARI: lr.mirdc $eker~iler içi No. 14 • l6 § 

ve Hükümct karşısında Sevim pnstnhnnesı.. § 
~=oooo=cıo,,ccc~.r..r...ccr.,........-~~~.r..oıN 

D. DEMlR YOlLARI UMUM MODURLOCONDEN : 
Muhammen bedeli 75000 lira olan 11000 nded1 tulum 1500 adedi caket 

ve pantolondan ibaret takım olmak üzere cemnn 12500 adet işçi elbisesi 
4/ 11 /941 sal: günü saat 15 te kapalı zarf usuliyle Anknrada id11re binasında 
satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 5000 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin 
ettiği vesikalnn ve tekliflerini nyni gün saat 14 de kadar komisyon reisliğine 
vermeleri lazımdır. 

Sartnamele.r 200 kuruşa Ankara HııydarpaŞA ve lzmir veznelerinde aattlmıık-
tadtr. 16 18 20 27 4347 (2241} 

Viliiyet Ma~amından : 
Vilayet hukuk ifleri miidürlüğü kaleminde münhal bulunan 20 lira asli 

maaıılı lciitipliğe lise ve orta mektep mezunln!ı {yabancı d~~ bilenler. t~rcih 
•dilir.) Arasında 5/11/1941 çarşamba gÜnu sattt 15 te musabaka ımtıhanı 
yapılacaktır. . . . . . 

Taliplerin memurin kımununun 4 ncü rnaddesmde.J:ı feraıt~. ~.aı~ .• ~uluna~
lardan evrakı müshitleriyle birlikte sözü geçen hukuk ~leri mudurlugune rnu-
racaatları ilan olunur. 4414 (2271) 

--- -~ ------------
tZMfR EF E DA LIGNDAN: 

Pinyal Mu:stafa oğlu Hüseyin Avninin Başturak şubesine 935, 936, 937 yu
lan k.ıızanç verıtlaindcn olan ceman 45 6 lira 60 kuruşun temini tahsili zıınnın
da haczedilen Balçuvanın ılıca mevkünde kiıin bir.dönüm üç. evlek miktarında-· 
ki ve 1500 lira kıymeti mukayycdeli bnhçenin mutasarrıfı bulunduğu nısıf 
hissesi vilayet idare heyeti karariyle 2 1 gün müddetle müzayedeye çıkarılmı~ 
tır. 

Taliplerin 10/ 11 /941 tarihi.ne müsadif pazartesi günü ııaat 15 te vilayet 
idare heyetine mürııcantları nan olunur. 20 27 4406 (2272) 

ku?'U§tur. Taliplenn temınatı ış banka-
sına yatırarak makbuzlariyle ihale tari
hi olan 31/10/941 Cuma gilnU saat 16 da 
encümene müracaatları. 

2 - Aceze ve muhtaçlara dağıtılmak 
üzere 10,000 kilo odun kömörü satın 
alınması, yazı işleri müdürlüğündeki 
şartıımnesi veçhilc bir ay mUddetle pa· 
r rlı.il'a bırakılmıştı.·. Muhammen bedeli 
r'ı5 lira ır.uv:ıkkat !c • 'h 5R lira 15 
kuruştur. T<tllplerln Sl/10/941 den 
14/11/941 (dnhil) haftanın Pazartesi 
Çarşambn ve Cuma gUnU saat 16 da 
r:ncümene mUraca<ıtlan. 

15, 20. ?.5. 30 4331 (2233) 

* 1 - Kadifekale gazinosunun tadili 
ve bir tarasa daha il besi fen işleri mU
dürlüğündeki keşif ve şartnamesi vcç
bile yeniden açık eksiltmeye konulmuş. 
tur. Keşif bedeli 1630 lira 12 lrunış 
muvakkat teminatı 122 lira 30 kuruştur. 
Taliplerin teminatı iş bankasına yatıra
rak makbuzlaı-iyle ihale tarihi olan 
27/ 10/941 Pazartesi günü .saat 16 da en
cümene müracaatlan. 

2 - Alsan.cak 1446 ve 1462 sayılı so
kaklar anısındaki 1443 sayılı sokakta 
921.60 metre murabbaında döşemenin 
yeni kesme t~larU. esı:ıslı tamiri fen iş
leri müdürlilğündeki keşif ve şartname
s: veçhile açık eksiltmeye konulmuştur. 
Keşif bedeli 2869 lira 92 kuruş muvak
kat teminatı 2Ui lira 25 kuruştur. 

Taliplerin temir.atı iş bankasına ya
tırarak makbuilariyle ihale tarihi olan 
27/ 10/ 941 Pazartesi glinU saat 16 da en
cümene müracaattan. 

10, 15. 20, 25 4227 (2205) 

aı 

Birinci smtf mfitehassıs Doktor 
Demir A ı Kamçıoğlu 

Cilt ve Tenasm bnstalık1nn ve 
F.LEKTRfK Tt..ı>AVh.fı:RI 

Birinci Beyler Soka{?ı No. 55 .. fz:mit 
Elhnmrn Sfncma.<!1 arbmda snbah
tnn nkşnmn kndar hastalanw kabul 
eder-

TEl.JWON: ~479 (469) 
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; Eczacı Kemal K. Aktaşın şaheseri lzmirin = 
: embolii san' at harikaıı E 

! ( .. L L ECZ y a - ~ 

i ler • n'zi temin edecektir ~ 
: KOLONYA LOSYAON .. KREM • PODRA • RUJ ; 

<Allenln çirkince bir uzvu 
leırıw olunmakla beraber. 
bütan Omldlml kaybetm.1$· 
lı:en otuz yaşlanmda evlcn
d!ın. ZeYclm diyor ti: Mu
'1.Uaklyettmln ff onu tes
hir ed1$1mln yeglne ti.mili 
tarana hayret tenlm oldu. 
Onıa da eYlenmeden bir kaç 
hart.a evvel kullaomaia t>aş
ladıttm cBeraz TCnkte Y1-C· 
ıtıı Tokalon kremine med· 
tunuın. O çirkin ve donuk 
CUdtmı ddeta renl kte 
llrat ve bana :venl blr sc
-.ırnııut bahteıu. Toka!on 
ltrerntntn cUd1ın Ozcrlndeki 
lesırı ldeta muetzeft ben
ter_. I

~ Altınrüya kokusu bayramda, her iz.mir/ide, her yerde kokacak ~ 
! :ıevk, san' at ve be da yi serpecektir · ~ 
-iunınnııımımnıımnı.ıımmnmnnııımımmıııııııııı111111mmmmrıımrm1mmımı11111mmmmmııııııı1111111111111mı111rnıı111ııımıt1111111urmE 

İZJıllR DEFrEBDARLICHD AH: 
alt Varak Ukellefin adı Yaptığı~ Mahallesi Sokak K. N. Senesi Tarlı MUddetl ticareti 

~ 
No. - --

~~Şube 19 20 HUseyin Çınar Kunduracı A.A. Mutnflnr 110/3 939 369 1/11/938 - 31/12/938 
~~~ 19 12 Arslan ve KadriKöktq Yorgan dikici A.A. Murabıt 27/10 940 179 l/11/939 - 31/12/939 

~~~ 9 25 Cevdet Özek İn..~t milleahhid.i A.A Bakır Be. 27 939 683 1/6/938 - 31/12/938 

' 26 Hüseyin Önel Kunduracı A.A KöınUr Pa. 17/94 939 302 1/10/938 - 31/12/938 
~eıı.ı ŞUbe 1e 33 H. HüsnU Öztemel Sandıkçı A.A. Çerçi oğlu ı 940 1297 1/1/939 - 31/121938 
~~Şu 19 7 R Hüsnü Öztemcl Sandıkçı A.A. Çerçi oğlu 1 940 1297 1/1/940 - 1/2/940 
)~Şube 22 13 Cemal Kale Tesviyeci A.A. Kolancılar 124 939 1383 1/1/939 - 3/9/939 
) &be 6 19 !lustafa Knrdiçalı Tüccar deposu A.A. Murabıt 55/1-2 939 254 l/1/938 - 31/12/938 
~~ı $ube ıs 29 İbrahim, Feyzullıih Sandalyecl A.A. Sandıkçılar 8 940 1067 17/7/939 - 31/12/939 
~~i $ube 19 16 Kemal, Hüseyin Yorgancı A.A. Murabıt 27/29 !)40 199 15/12/939 - 31/12/939 
~::: $ube 8 43 Halil Etem Marangoz A.A. 1 inci Belediye 2 939 624 938 takvim yılı 
~.~ 21 34 Hüseyin Özcan Sandalyeci A.A. 2 inci Belediye 13 939 639 1/11939 - 3/61939 
~ şube 'J 16 M. Ali oğlu Remzi içkili bUf e Mesudiye 1 inci Kordon 204 939 5 15/10/939 - 30/11/939 

ştd>e KUltürpark içi 939 
~ 

7 44 Nurettin Kuşadalı Tütün ve sa Mesudiye 387 28/4/939 • 15/8/939 

~~ ŞUbe 'l 43 Sabiha Halda Ebe Mesudiye Tuz 24 939 365 1/1/939 - 15/6/939 
't~ Şube 7 43 Cevdet Akçnlı Kasap Mesudiye 2 inci Koriton 173 940 44 3/1/941 - 2512/941 
\>~Şube 7 44 .M~stan Kırkan Berber Mesudiye A. Çetinkaya 5 940 59 1/1/941 - 28/51941 
't~1 Sube 7 45. Necmi Erkut Otomobil yıkama yeri Mesudiye 1 inci Kordon 372 940 14 1/1/941 - 27 /2/941 
't ısube 7 51 Rifat YaJçıner Marangoz Mesudiye Mesudiye 39 940 411 1/1/941 - 10/4/941 
't~. Sube 7 1 Fuat Öz Tenekeci, tamirci Mesucl:ye Mesudiye ıu 940 1/1/940 - l/1/941 
~~tı.~ ~Ube ., 3 Kadri Kut Tütün tiiccarı Mesudiye Mesudiye '72 940 129 1/1/941 - 25/3/941 
't~rı.~ $ubc 7 5 Mustafa Uvnr Manifaturacı Mesudiye Mesudiye 118 940 142 20/1/9U _ 1313/941 
~~il: Subc SalA.hettin .Özgcnç 7 4 Birahane Mesudiye Mesudiye 84 940 133 18/10/941 - 16/12/941 
'te?\i $ube 7 7 Cevat Subuş KömürcU Mesudiye Bornova 73 940 160 1/1/940 - 1516/941 
~~ Subc 7 8 Asım Muhtar Karpu7. bayii Mesudiye Bornova 81 940 162 17/7/940. 12/9/940 
~~· $ubc 7 9 Mehmet ve Arif Kebapçı Mesudiye Bom ova 101 940 170 20/G/940 - 21/10/940 
~l'tı~ şube 7 15 Hasan Yalı Esk!ci Mesudiye Hacı paşa 10 940 220 8/l/940 - 1110/940 
~ ~ lSuhc 7 16 Ahmet Baygır Aşçı ve kahve ME-sudiye Siinbül paşa 1/3 940 246 1/1/940 - 10/8/940 
~~ Sube 7 18 Mustafa Tezvar Bakkal Mesudiye Hacı Bekir 50 940 272 1/1/940 - 21/5/940 
~~I SUbe 7 19 Mustafa Tezvar Kömüre{} Mesudiye Hııcı Bekir 50 940 272 1/11940 - 21/5/940 

'Şube 7 22 Ali Riza Vardarlı- Bakkal ve Mesudiye GUl 18 940 309 1/1/940 - 20/10/940 
\'~ dan devren İsmail Atagıl Kırta~iye 
't~rı.ı &ube 'l 23 Sara Akroş Tuhafiyeci Mesudiye 1383 No. da 5 940 313 10/4/940 - 18/9/940 
~~ili Şube 7 24 Fntma Işıl Bakkal Mesud.iye D. Mustafa B. 9 940 314 1/1/940 - 9/6/940 

Şube ., 25 Yusuf Gilndoğar Karosmnn ve Mesudiye A. Çctinkaya 59/A. 940 821 939 Uıkvi aı yılı 

't 
Çini imali 

~ !Sube 1 26 Yusuf GUndoğar Karosman ve Mesudiye A. Cetinkaya 59/A. 940 321 1/1/940 • 18/9/940 
\'ttıı Çini imali 
\'~J f3uhe 7 37 Yunus Topel Sebze ve meyveci Mesudiye Ce1A1 Bayer 1/A 940 433 1/1/940 - 15/9/940 
\ı~ Sube 7 S9 Kadri Kut TUtUn depo5U Mesudive Mesudiye 72 940 129 25/31940 - 2319/940 
\>trıı $uhe 1 40 Abdullah Aloğ TOtiln ve kolacı Mesudiye Bornova 5211 940 180 1/1/941 - 31/3/941 
\>~ Subc 'l 41 Ali Bengil Dikiş makinesi Mesudiye Mesudiye 149 940 60 10/5/940 - 25/61940 
\>~1 Şube 6 29 Remzi oğlu Cevahir Hamamcı B.H.H. İsmet P. Bul 27 938 1633 1/1/938 - 1/10/938 
\>~ı Sube 10 46 Yusef Enfivecl oğ. Manifaturacı B.H.H. Saroclar 17 940 802 939 takvim yllı 
~~ ~Ubc 

' 36 Kadri Brıybak Terzi K.H.H. M. Kemal 65/2 940 24 
)~I Sube 5 39 Ayşe ve KArım Demirci K.H.H. Gazi Bul '13 940 622 1/1/939 - 25/11/939 
)"~l Şube 6 18 Ay$C ve Kdı.ım Demirel K.H.R. 1340 No.lu 3 940 701 25/11/939 - 31/12/939 
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KOLONY A,ESANS, 
PUDRALARI 

Manisa Valııflar Müdürlüğiinden: 
Akar No. Mevkii Miktan 

114/1.3 2, 3 

1ı5 

116 

8S/87 

120 

Manisa Gökçe köy 
Civan 

Manisa Ali heyli 
köyü 
Mıınisa Emlik dere 

köy 
Manisa Akpınar 

elvan 
Manisa Belen 

3 pnrça 

2 

900 

ıoso 

ısso 

S80 

Köy t 87 
Mania nbf1ar idaresine ait yUkanda mevkOeri yazılı zetinliklerln 941 ee

ne mahıullerl 1 S gün müddetle açık artbnnağa lconulm1J1tUr. ihale 27 /t 01, 
~41 ~uartesl efinli saat 14 Maniaa vakıflar müdürlüğünde yaptlacakbr. T .. 
liplerın teminat akçderiyle o gün komisyona müracaatlan ilin olunUT. 

1-4 17 20 2'4 4323 (2227): 

Unlvasfte A. E. P. Koınlswnundan : 
Bbinel cenah1 kliniğine yaptmlacak 47909 lira lı:e;ifli mndent CO'll 27/10/. 

941 pazartesi f'?Ünü saat 1.S te rektörlükte pazarlıkla ihale cdilr.ccktir. f 

lstddilcrln 3594 Ura teminat ve tiıeamt odası Uğıtla.riyle g~clerl. 
U.te Ye prtname rektörlükte görülür. 20 21 4421 (22 73) 

Matnbı lsbet Kazarıg Buhran FeVkalMe Z. z. c. 
LK. LK. LK. L K. 

15 30 o 75 o 1'1 ll 1 fnd fhbar. 
15 30 a 1s o 15 o 19 1 1 inci ihbar. 
84 "° 19 64 3 93 • 
86 30 2 72 63 41 ı mcl ihbar. 

100 30 30 00 6 00 1 50 • 
100 30 2 55 o 51 o 64 • 
100 30 20 13 4: 63 3 02 1 

100 45 45 00 9 90 11 25 • 
100 40 18 41 3 68 4 60 1 

18 so o 25 05 06 05 l inci ihbar. 
550 30 165 00 33 00 • 
125 25 13 20 2 64 • 200 35 8 82 1 76 00 1 59 • 

24 25 1 79 41 00 o 2'1 .. 
4 52 

144 25 16 27 4 87 3 12 .. 
80 25 2 90 58 72 • 

100 35 14 09 2 82 3 52 ' 275 20 8 59 ı 72 2 15 • 
120 30 9 76 195 2 44 • 
200 25 25 00 5 00 6 25 5 15 • 
500 45 51 02 10 20 12 15 • 
200 45 12 82 2 56 s 20 

' 150 35 8 49 1 70 2 12 ' 100 20 9 04 1 81 2 26 • 
40 25 1 56 31 39 • 

250 25 21 62 4 32 5 26 • 
50 20 7 29 1 46 l 82 1 58 • 
40 30 7 27 1 45 1 82 1 58 .. 
90 25 8 67 l 73 2 18 • 
30 20 2 30 o 46 57 :ıı 

96 40 30 72 6 14 '1 68 • 
80 45 15 58 3 12 3 89 • 

225 25 24 50 4 90 612 • 
240 30 72 14 40 18 00 • 

B. 240 70 64 11 12 82 16 03 • 
A. 60 

150 25 16 40 5 28 6 60 5 74 :ıı 

200 45 44 88 8 98 1122 • 
50 25 3 05 61 '16 • 
60 45 s 39 68 8S • 

880 30 197 46 39 49 35 54 .. 
140 45 63 12 60 15 '15 • 
90 30 1 33 27 33 • 

150 30 40 44 8 09 10 11 • 
120 30 3 65 13 91 • 

75 35 11 22 2 24 ' 2 39 Mustafa Şişman İÇkili bahçe Şehitler Sepetçi kuyu 

~~trıda isim ve unvanlariyle ticrıre~gMı adresleri yazılı milkcUcfler namına muhtelif yıllar için tarhlunan "·ergiler isimleri hiznsındn gösterilmiştir. Bu mUkelleflerin terki ticaret edip halen nerede bulunduklan tesbit edilemediğin-
1 tarihini tnkip eden günden itibaren 30 gün içinde mcikfu vergilere itiraz haklan olduğu 3692 sayılı kanunun 5 ve 10 uncu maddeleri hükümlerine tevfikan tebliğ makamına kalın olmak üzere il5.n olunur. 4416 (2264) 



iki tarafın havalarda 
vaziyeti nedir? 

-----
ı:avalara haki
mivet artık Mih

verin elin
deit «;ıktı! 

----

ma:e 

Alman kayıpları 
4 mil ·on k·şi 

Fakat Almanyarun 
tam mücehhez 6 mil
yon askeri daha var 

-----

1tENI ASIR 
?W4 =-

Kış oe harp 

Almanlar kış-
j tan uslar kork

suı.t diyoı lar 
-o-

"Amerika har
be ı?İrmelidir'' 
B. Vander Vilki ha-
re~ ete geçmezsek geç 

kalacağız diyor 
Alman ordusunun her ---

Avrupadalıi sefanet Al· ~eyi va!'mış, sovyetıere Vi!hi bitaraflılı lıanun· 
manlaTJta Jıar~ı nS"t:Nı ae!· i rının ~aldırılmasını 

20 i ktes~in 
w 

Cumhuriyet Bayramı ha.zırlıkları 

Bayramı Başvekilimiz 
bir nutuk ile açacak 

İh~ murıa~ip taraf an ha· 
va iıuvvet!eri balıBının=
ıCan tam miasaui dere~e
ye ge!diJller;ne hükmet· 

.,, .v ., ııııce ... 
arfgBracaJı.. Bcrlin, l9 (A.A) - Alman ordusu İ.!:fİJ10r- ----------------- ._ _ _. 

Londra, 19 (A.A) - Nafıa nazırlığı batı Avrupada askerleri kı~tan koru- Va<;ington, 19 (A.A) - Vandcr Vilki Mem.neketimizin her taraimda bayramın ...... 
parlfimcnto müsteşarı bugiin söylediği mnk İçin Jttzım o!nnı onlara \ CrCQiJCC<'k hüıTjyet için mücadele enstitüsündeki retle kutl2nmaSJ için hazırlıltlar yapıby•f 
bir nutukta şöyle demiştir: vazivettı.;dir. nutkunda şunları söylemişt!r : • _,,,,,# 

Af · 1·-~]-'-' Al k } · l A ·k B. J ·k d ı tl · Ih İstanbul, 19 (Telefonla) - Ankara- ması için kap eden hazırlıklar aJllll"'"' 

melı yanRış değildir •• 
- Alman kayıpları en aş<ıgı d..ırt mil· rııun •ıKI mnn as er en nası oı·n - ıncrı a ır eşı ev c erı su 

Yonluk bir "'CkUn tutmuştur. Alman or- iklimıne göre techiz cdilmi~e İsknndi- i.iınidinden vaz geçmelidirler. Mihver dan bildiı-il~ğine göre Cümhuriyet bay- tır. ; 
" b A d k Alın · d l h ld k b k · <l rrunı Başvekıl Dr. Refik Saydamın ayın Cüınhuriyet bnyranuna hazırlı1' ~ dusunun en iyi kısnuna Rus toprakları navya ve ntı vrupa a ·i :m :ıs- şım i ~i a e azanıyor ve iz va tın e _....._ Bu harp başlarken sanıldığı gibi Al

man tayyareciliğir.in silah sayısını 6.800 
olarak görmenin yanlışlığını zaman ve 
hftdiseler gösterdi. Bugün tahakkuk et
miş bir hesaba nnzarnn Mihver tayyare
cili~inin Avrupa nizamı harbine 40 
bin tayyarelik bir hava ordusiyle gi
ri§tiği ve bunun her zaman için 20.000 
tanesini cephelerde bulunduracağı şlip

kel 1 ... · d kı"" da k · · h · ha k t ., zs"k ge k ı ~ B 28 inci günü saat 12.50 de radyoda söy- mak üzere İstanbul& da bir çok 1.1 mezar olmuştur. Bununla beraber Al- · ,n '-' .,... y:ınma ıçın er şeyı re <' c .,cçme "' ç a acagız. er· b ,,, 
lrrı la d r no T k d.. a f tl t k liye~~ği. ir nutukla ~şlıyac~ktız:. Baş· kurulınağa başlanuştır. Umumi ve ~ manhırın bugün iy! teçhiz edilmiş altı a 28~8 r ırR. d d hın, mda, b

0
. Y1 ° . unl Yd. yı Be 1

1
e mde vekılımız nutkunda Türk milletine en susi binalarla ticarethanelerde~~ 

milyonluk bir orduya malik· olduklarını nci us piya e fümenin en esir ususun a ır eşm·.ş er ır. un ar an b yük b b 
edilen 100 askerin gömleksiz, donsuz ve , birfoin zafori hepsinin zaferidir. Gayele- Ü •· ayraınını te rik edecektir. Nu- mikyasta elektrik tenviratı için t' 

nazarı itibara almaklıbrımız lfı7..ımdır. çorapsız oJcluğu görülmüştür. Bugün ise ri dünyayı harap etmek, demokrasiyi tuktan sonra Ankara Ulus meydanında )ar yapılmaktadır. Elektrik idaresi~ 
Amerika Bideşik devletlerinden yardım en mühim istihsalat merkezlerini kay- yıkınnktır. Gemilerimizi silahlandırmaz- yapılacak olan tezahürat radyo ile mem- fazla tenvirat dolayısiyle bayran1 :;,t_ 
gören Rusyaya ve Büytik Britnnynya betmiş olnn Sovyctler, kıştan Almanlar- sak mütemadiyen torpillencliklerini gö- Icketin her tarafına yayılacaktır. lerinde şehrin tenviratmm inkıtf\."I ./ 
karşı harbi devam ettirmek ve ayni za- dan ziyade müteessir olacaldardır. receğiz. Znhiri ve aldatıcı bitaraflık ka- Memleketin her tarafından gelen ha- maması için nerelerde fazla tcmorst f 
manda A'\Tuparun zulüm gören iki yüz _ nunlarmı artık ortadan kaldırmalı ve berlere göre Cümhuriyet bayramının pılıyorsa bildirilmesini Beledlyede11 hesizdir. 

Yalnız şu varld Alınan hava Mareşalı 
Göring, kendisine emanet edilen Mihver 
havacılığını teşkil ederken. daha ziyade 
kora ordularının müşterek hareketle
rindeki muvaffakıyet şanslannı göz
önünde tutmuş ve muhtelif cephelerde 
görüldüğil gibi motorlu ve zırhlı vası
t<ıların yanı başında tayyareyi de istih
dam ~erek kara ordularını muvaffakı
yetli bir şekilde takip edebilmiştir. 

elH milyonluk bir halkını idare etmek Tokyoda vazt· vet sulh ümidinden vazgeçmeliyiz. Biz ne bu sene çok muhteşem olarak kutlan- temiştir. ""' 
bu milyonlara terettüp etmektedir. Bitlerle, ne de Japon militaristleriyle ~ccıcıcı~ccıcıccacr:ıcır:ıcıcıacıc:ıc:ıciOO'<lccıcıı:ıc acıcıııı:ıı:ıı:ıaaaı::ıcınaaa 

Rusya mUcadeleye devam ediyor .. İş- ,;. bit:- sulh yapamayız. Bütün dünyada bu Nazı·ııı·de bı·r ı· ~tı·ma 
gal edilmiş A\'l:Upanın ı;cfnlet yığınları "-,.. • J k korsanlık ortaklarını yalnız biz vurabi- ~ 
arasından yeni bir kuwet cıkmnk üze- 1. enı. ~DOD a- liriız.. Onlar şimdi kaznnmaJ...tıdırlar. Ya-
redir. Bu dinamik bir kuvvet haline ge- rın harekete geçmezsek geç kalacağız. 

lebilecek olan bir isyancereyanıdır .. Ve b ·nesi IDJJVak- TOBR-,-TWR'-..,,.-..,--~-s-ı·F 
dilnya Uzcrinde h!.ç bir kuvvet bunu ıo.ı.ı. ~tc.. 

Böyle 40.000 gibi akıllara hayret ve
recek rakamlarla kurulruı birliklere kar
şı Bliyük Britanya İmparatorluk hava 
kuvvetlerinin pek mahdut sayıdaki tay
yareciliğiyle karşı koyabilmiş olmasını 
takdirle karşılamak icap eder. Meydan
cia olan hakikat, Britanyalı tayyarecile
rbı müdafaa ve mukabele işinde hiç de 
aksakblc göst.ermemif ve bava muhare
belerinin en korkunçları diye tavsif ede
bileceğimiz kesif ve kütle akınlarını ge
ne büyük zayiat verdirmek suretiyle 

durduramıyacaktır. Bu cereyanın !irazı- k b• FAALİYETİ VAR 
nı şahfil sabotaj hareketlerinde görüyo- 8 t Jr mer- Kahire, 19 (A.A) - Orta şark or-
ruz. Bu şahsi hareketlerin arkasından cluları knrargahının tebliği: 
kütle halinde hareketler gelecek ve is- hale s~yJIJyOr Tobrukta. ve hudut bölgesinde keşif 
yan genişliyecektir. - kollarımız faaJiy~tte bulunmuşlardır. 

durdurmuş olmalarıdır. 

* Alman tayyarecilerine karşı büyük 
Britanya İmparatorluk hava kuvvetle
rinin durmasında ve topraklarını koru
masındaki Amillerin başında eleman ye
tiştirmesinin ve malzeme evsafının rol 
oynadığı inkftr edilemez. 

Sürat noktasınd~n Mihvercilcr lehine 
olan rakamlar önünde hareket. kabili
yeti ve silah kudreti BUyük Britanyah
Jara gülmektPdir. Alman havacılı~ının 
En fazla ateş kuvvetine malik olan silahı 
Mcsserşmit Me - no tipindeki iki mo-

---- ---
Tokyoda kabine de
ğifiltliği ve Alman va 

Eew-linde _f a pon
ya ya karşı iti
matlı iht iyat 
havası var 

---<>---

ÜÇLÜ PnKT RUHUNA SADA· 
KAT BEKLiYORLAR 

-0--

Bütün Japonyada Pasif 
korunma tallntleri ya
pılmağa ba$1anılclı-

Şanghay, 19 (A.A) - jnpon kabi
ne buhranının sürat]e halli ve milf
ritlerin en mutediJi olan General 
Tojonun başvekil olu~ vaziyetteki 
gerglılliği bir az azaltmıştır. Bununla 
beraber bir çok müşahitler Togo kabi
nesinin bir işgal k; binesi olarak telakki 
E:diyorlar. 

torlu ve iki kicıilik av tayyareleridir. Bu ---<>-
tayyare Uurinde dört tanesi öne, iki 1a- Bern, 19 (A.A) - Noye Zuriher 

Çung King malıii!lerine göre japon 
buhranı Rus - japon münasebetlerinden 
~iyaclc Amerikan - japon münasebetle
riyle ilgilidir. $anghay mahfilleri uzak 
şarktaki Sovyet kıtalarının uzak şark
tan Avrupaya nakline ihtimal vermiyor
lar. Çünkii nakil vasıtaları pek azdıF., 
Sonra da uzak şarkta ehemmiyetli japon 
kuvvetleri bulunmaktadır. 

nec:i geriye olmak üzere altı makineli Çaptung gezetesinin Berlin muhabiri 
tüCck ve iki top vardır. Ve hcye>U umu- bildiriyor: 

DAH1L1YE NAZIR 
MUAV1NL1Ct 
Tokyo, 19 (AA) - Tanınmış hukuk

~u Mitso Hozava dahiliye nazır muavini 
tayin edilmiştir. Hozava bu memuriyette 
ovve1ce de bulunmuştu. 

miycsiyle buWin için hava muharebele- Japon kabinesinde yapılan değişiklik 
rlne ~cıtirak eden ve bombardıman tay- hakkında Berlincle itimatlı bir ihtiyat 
yarclrrinin bol silahlı olanlarından biri- gösterilmektedir. Almanya, Konoye 
dir. Bundan sonra, göze çaroan ateş kud- kabineııinin iııtifnsını ve general Tojo
Yetleriyle, İngiliilerin Hurricane ve nun yeni kabine kurmak teşebbüsünü 
Spitfire avcılan gelir. Bunlarda kanat- mütalea yürütmeksizin neşir ile iktifo 
Jar ii:r~erine yerleştirilmiş sekizer maki- etmiştir. 

BAŞVEKtL ORDUDA KALACAK 
Tokyo, 19 (A.A) - Başvekil olan or

du erkanının ordı.:dan tekaüde sevkleri 
mutnt olduğu halde, İmparator hususi 
bir miisaade ile General Tojonun fili 
hizmetinde kalmasına karar vermiştir. 
Buna benzer bir knrar geçeQ harpte ia
ponya harbe girdiği zaman Mareşal Fc
n:ıci için veriJmişt.i. 

neli tüfekten dnkiknda 9.600 mermi çık- Berlin aiyasi mahfilleri general Tojo 
maktadır ki saniyede 160 mermilik bir siyasetinin üçlü paktın ruhuna avknı ol
ateş siirnti teşkil ve hasım icin ciddi mak şöyle dursun bilakis bu ruha dnhn 
bir tehlike ve korku teşkil eder. kuvvetle sadık kalacağından şüphe ey-

Bir tarafın malzeme ve ııayı üstünlüğü lememekte ve uzak doi"u durumunun 
öte tarafın evsaf farkivle telafi edilme- inkişafını alaka ile takip etmektedirler. 
ğe <:nlı~ıldığı da muhakkaktır. Bu aykı-, INGILIZLER VA7.IYETi 

EN ENERJiK KABİNE! 

nlı~n meydana getirdiği netice ise. KöROKLOYORMUŞ 
Lorıdranın J?eniş mikvaslı bombardı-

Japon - Rus harbinden beri Tojo ka
binesi iktidar mevkiine gelen biikü
mctlerin en enerjisi addedilmektedir. 

mım taarmzlarivle müteessir olduğu ve 
Alman havacıMbnın harpte bir rekor 
olnrnk gösterilecek bir günde 182 tay
yım• zayiativ]e hırpalanmalarıclır. 

iki senelik bir muharebe drvrf'sinde 
ve sadece Manıı havalarında 4500 tay
yare kaybeden Alman havacılığının ,.ark 
cephesini de kurduktan sonra ııilradığı 
~ııvintı te!Rfi edip edemiyeceği nkla ge
lebilir. 

Alman hava sanayiinln hasıla-• hak
hl'da ilerivr sürül,.n tnhmin Vt'! k"naat· 
lnm göre Mihvercilerin avda 3000 tay· 
vore in"ıı ettikleri muhııkkaktır. Bunun 
kaT"ıı.ında Amerikan ietih<1nlatı hir rl'\k 
trdbirlerin elınmH1ndan sonra 1800 
tayvıue olarak ı;ı:öze çarpar. Amerikn 
lnr>i1tnr imnAratorlııi?una yardım kara
n mucibine,. bu istihsa1atın ancak yüz
CI" el1ieini Britanvaya verl"bilmekte ve 
bu tayyuelerin de f nı;öltereye vansın-

Berlin, 19 (AA) - Yarı resmi bir JAPONLAR GÜÇLÜKLERE 
kaynaktan bildiriliyor: Japonyadaki UYMALI 
kabine değiş]ikli~i münasebetiyle lnıı:i- Tokyo, 19 (A.A) - Maliye nazırı ·Ku-
liz sivnsetinin takındığı vaziyl"t Berlin yo japon mllletini en kısa bir müddet 
mahfillerinde alaka ile takio edilmekte- ~çindc ja~nyanın maliye ekonomic;ini 
dlr. Bundan evvel Franııız Hindicini,.inin düzeltmek için bütün kuvvetini sarfet
f noonlar tarafından b~ali üzerine de in- meğe dflvet etmi§ ve demiştir ki: 
ailterenin uzak do~uda bir buhran tahri- c - Japonlar durumun ciddiliğini 
kine te!lebbiis ettijti hatırfatılmakndır. anlamalı ve gtiçlüklere uvmalıdır.> 
Simdi Londra muğlak fakat hakiki KORUNMA TAL1MLER1 
manı\91 kolayca ımlaşılan n]nnlarını ger- Tokyo, 19 (AA) - Dün pasif korun-
ceklP.ştirmeğt" çalışıyor. Pasifikte ham ma talimleri başlamıştır. Bu talimler 25 
rıknrsa Avusturalvn yiikii iizerine alıuak 1lkteşrine kadnr devam edecektir. Ta
lngiltrenln yiikünü hafiflet,.rektir. Bina- limler tam karartmaya ve hakiki bomba 
enaleyh endişe havasını Kamhera vr cıtılmasınn kadar varacaktır. 
Sidneydc yükseltmek lazımdır. BAHRiYE VE ORDUNUN 

----- iŞ BiRUôl 

Orta Finlandiyada 
Si«J~~•r .,_._,s •• 

Clan ııonrııdır ki lnciliz İıttihAAlôtı aylık Bern, 19 (A.A) - lsviçre ajansına 
olıırak 2000 tayyareyi bulmaktadır. HCl!!inkiden bildiriliyor: 

Tokyo, 19 (AA) - Yeni bahriye 
nazırı amiral Şimada gazetecilere ver
diği ilk mülakatta bahriye ve ordunun 
ileride daha sıkı iş birliği yapacaklarını 
söylem iştir. 

Demek oluyor ki mihver tavyarecili- Orta Finlandiyarla kış şimdiden baş-
ği muhtelif croheler Üzerindrlci tavvare lamı,tır. Derece sıfınn altında otuza 
ZRV}abnı fabrilcR lıo.nnın İ<1tİh<1Rlatiy].- kar- düşmÜŞtÜr. 

____ , __ _ 
fllamalı:ta müskilita uğramıvor. Anc:Jlk. --------------

Hırvatlstandald Faıist 
heyet i reis i ve B. 

hıtm mııdde ıııkıntı,.ının mevdana srel· 
me.si beklenebilir. Bunun icln de D1ıra-
1uminln hıun maddesi olan boksit fba
tuite) in Alman topTaklannda tiiken· 
meııi veya bu mıntakalard,.ki !ıttih,.,.1 
ate]velerlnin hava bombA,..dımanlarivle 
işe vıırllmaz bir halde tahribi ican erYer. 

lnı:ölh: hava eanayiinln lstih!!alAt• 
mihvercilerinlcine nazaran bir Pömlpk 
geride i'""' de iki eenelik blAncod" mih
verin 4SOO tayyare kAvl:nna karşı Rritan
ya havacılarının 1500 tayyare kllvbet
miş olması da na zan 'tlikkati reker. Tav
yare zaviatı azlıihnın istihsalat noksanı
nı kapatmaııi ve gl!'ne muvıı'7eneyi temin 
edilmiş RÖrmf'k mümkündür. 

iki sene<lf!nberi yapılıın bombardı
man tıunruzları nf'!ticesinde her iki m'"m 
lt:kl"t hava sanıwiinin 7Rrar pördii~ii 
muhalclcalctır. Tesbit edil,.n rakam1ua 
ve taarruz edilen mıntı>lrnlaTin alırıan 
hava fotoğraflarının tetlrHcind'"" cıkııTı· 
1an n~tic~ye nıtz.aran mi'hver hı>vacıl•~• 
lınt\nviinin yüzde otuz kııdan eldrrı rık
mı" bulunmakt11dır. Ancak su var ki bu
na ı, ... 11,Jılc mihver alcırılıınrıın dil tamıt
mPıı ben7,.r nlmasa hile hurıa çok va~ın 
lc1vm•ttrki Britanva sanııvilni hırpala
mı .. nlduğuna şüph,. rdilemn. · 

Mihver tayyareciliğinin prkta bir crp-

Mussolfni ' 1 
he açmıs olmaııı, bu kuvvetin umulma
dık tarzda vıpranmn~ma Amil olmu.,tnr 
Vakıa bugün için Sovyet cephelerinde Roma, 19 (AA) - Mussolinl Hırva-
kızıl ordunun da itiraf ettiği ıribi mihve; tistandaki faşist heyet reisi general Co
bir hava konh'olü kurulmus bulunmak- seksechiyi dün sabah kabul etmiştir. 
tadır. Fakat kurulan bu haldmiyeti mih- General Mussoliniye Bo1şevik1ikle mil
verin çok pahalıya satın aldığı meydan- eadele ve yeni nizamın kurulması hak-
dadır. kında bir rapor vermiştir 

Amerikan fabrikalarından çıkan yeni __ 
bir çok tayyare ile lngiltere imparator-
luk havacılıihndan avnlarak Sovyet cep 
hesine gönde.rile_n Britanva lı tayyareci
lerİn kızıl ordu 1le iıı birliği yaoma1an 
artart!la mihverin tark ceohPsindeki va
:rJvetl daha haeka ıekillerde belirecek ve 
kurulan hava hMdmiyeti belki de bir 

lngilizlerin fimdi
y e kada r verdiği 
.zayiat ne kadar? 

-- .. -·-ııarınntı geçirecektir. , 
Nf"tice olarnk denebilir ki, Alman ve Londra, 19 (A.A) - Harbın ba-

lnı:ı:iliz hı:ıvacılığının umumi manzara111. tmdanberi Britanya ordusunun bü-
Sovyet Rusyanın da bir ceph~ kurmuş tün cephelerde mecmuu kayıbı esir-
olmasına ve on binlt"rce savılan tayya- ler dahil olduğu halde 100 bin ki-
relerinin mevcudiyetine ral?men muva- şidir. Dominyon1arın mecmuu ka-
zenevi vt: miisavat ahenii:ini b"zmamıs- yıbı 20 hin kişidir. Avusturalyalı-
hr. Harbın başında mt"vcut olan Al- § lar 13 bin Yeni Zelandalılar 7 hin 
man tnyyarr. savı ü"tünliiğii de kalmı~ § kişi kaybetmişlerdir. Hint ordusu- S 
"lavılnmaz. Ancak iki taraftan hirinln ' nun lcayıbı 7 bin kiııidir. Afrikalı 8 
hakimlvet kurmak idd>ası ~imdilik vn- ~ yerlilerin kayıbına gelince bunlar ff 
rit değildir. ,~ beş yüzden azdır. 8 

YAZAN : A. AHISKAL Bıccıcıcıcıaaacı~J:r~ 

-Amerikalılara göre 
Ruayda vaziyet 

"Mosko~a" düş-... 

se hile Sovvet-.. 

ler harbe de-
vam edecekler 
RUSYADA MUHALEFET VE 

BEŞiNCi KOL YOK 
--0---

Nevyorlı:, 19 (AA) - Hitler, Sta-
linin şahsında ilk defa kenclisile mukaye 
se edebileceği ,ahıi bir kudretle kaqı
lıışmış bulunmaktadır. Moskovada Sta
lini delo'irebilecek ve iktidan eline ala
lak hiç bir mumanaat grubu mevcut ol
mndığı gibi beşinci kol ela yoktur. Hal
kın isyanına imkan yoktur. Moskova iş
gal edilir ve eğer düşman doğuya doğ
ru ilerlerse Sovyet hükümeti Kazana, 
Stalingrndıı veya lrkots şc:hrine nakle
dilerek memleketi tam hakimiyetle ida
reye devam edeceği gibi ilk bahara ka
dar gönderilecek lngiliz ve Amerikan 
malzemesinin gelmesine intizaren kuv
vetlerini yeniden teşkilatlandıracaktır. 

Makine,,e 
Verilirken ...... 
Alman ve ltalvan 
tebaları A f gan;s. 

tandan çıkarılacak 
Londra, 19 (A.A) - B. Sta1in mil· 

radyosunun bildirdiğine göre Alman ve 
İtalyan tebaaları Afganistanı tcrkede· 
ceklerdir. Afgan hükümeti Alman ve 
halyan tebaalarının memleketlerine 
Hindistan ~ Irak ve Türkiye yolu ile ser• 
hestçe dönmeleri hakkındaki lngiliz. 
teklifini kabul etmi,tir. Afgan hüküme
tinin bu yoldaki kararı Alman ve İtal
yan elçiliklerne bildirilmiştir. Elçilikler 
bu husmı üzerinde mutabakatlarını be
yan etmişlerdir. Kabil radyosunun be
yan ettiğine göre Afgan hükümetinin 
bitaraf hattı hareketi muhtelif vesileler
le belirtilmiotir. Afgan hükümeti bu bi
taraflığının memleketteki yabancı un
surlar tarafından bilhassa ıimdiki harp 
esnasında ihlal edilmemtosine hususi bir 
aikkat aarfetmekte ve komıulariyle 
doıtca münasebetlerini muhafaza ve de· 
vam ettirmek için elinden geleni yap
mak tadır. 

Antoneslto . . 
nurı em rr namesı 

Bükreş, 19 (A.A) - Marep.l Anto
neskonun . Romen umumi karargahın
dan neşrettiği bir emirnamesi ile Odesa 
ıehri Dinyester Romen idaresi araz.isine 
ilhak edil~tlr. Bu emirname ile Ode
ıa transniıtria eyaletinin merkezi ol~ 
maktadır . 

Ruslar mukavemet 
ed i vorlar 

Londra, 19 (A.A) - Moskova rad
yosu bugün demiştir ki Moskovanın 
160 kilometre şimal batısında Kalenin 
bölgesinde şiddetli bir muharebeler de
vam etmektedir. Burada Alman hücu
munu Rus karşı hücumu takip eylemiş
tlr. Her karış toprak, her ufak ev için 
çarpışılmaktadır. General Kaminko kı
taları hala ve daima karşı hücumlarda 
bulu11malı:tadır. Kalenin bölgesinde Al-

~--~~-........ ~-~~~~~~--~--

K ayscri fabrikası müdii-
rü ve teknisiyenler 
Nazilliye geldiler 

SümePIHınlı fabrflıal,.,.. Pand,,.,,,.,,.,. .,,,,,,.,,_, 
· •• eaasları tes1Jlt ollllNIC.'Glı .JIJ 

Nazilli, 19 (Yeni Asır) -Kayseri fab- arttırmak ve memleketin lhti)'~~ 
.dkası müdürü B. N"ıhat, ecnebi telmlsi- kaqılamak esaslarmı tesbit etmek,,. 
yenler ve Sümer Bank müdürleri Nazil- d~ 
liye gelmişlerdir. burada on gilDlUk bir ıçthna ak 

SUmer Bank fabrikalan randımanını le.rdir. _J 
>eacıcıcıcıaaaaaacacıcıacar:ıa:cıacıaacıoo~acıcıar:ıcıııcıcıcıacıaaaacıcıaaaacıa##I 

Ada pazannda mahsul bol ., 
Ad::ıpazar, 19 (Hususi) - Bu sene mahsul bol olm\l§tur. Geçen yıl .d 'I 

ton olan mahsul bu sene 75 bin t.on olarak tahmin ediliyor. Çiftçlle?irnil' 
milyon liralık bir gelir temin ~ ir. 

Maliye Vekili Istanbulda 
İstanbul, 19 (Telefonla) - Maliye ve kili bugün ekspreile şehrimize ge~ 

Vekil şehrimizde bir kaç gün kalarak v ekfilete ~ağlı müeasesele.de tetkJIP"'" 
bulunacaktll', • 

Münakalat Vekili Afyonda 
&kişclıir, 19 (Husu.c;i) - Münakalat vekili Cevdet Kerim 1ncedayı -,,;J 

tetkiklerini ikmal ettikten sonra Afyona gibniştir. 

'afıa , -ekili Burdura ~itti 
Aydın, 19 (Yeni Asır) - Nafia vekili bugün Isparta ve Burdura gimıiŞdt· 

,,ır ersZn" de su sporlan 
Mersin, 19 (A.A) - Deniz harp okulu lisesi talebesiyle Gedikli Erbaşlar ,,.,, 

talebesi tarnlmdan dün burada su spodan yapılım§tır, 

Gaziantepte pehlivan güreşleri t1J1I:. 
Gaziantep, 19 (Hususi) - Cümhuriyet lacak olan ~lerde birinciye 225. <ti 

bayramı mtinasebctiyle Antepte çocuk ciye 150, üçün.Cilye 100 lira ıiı~ ~ 
esirgeme kurumu menfaatine olarak rilecektir. ll8' ve ortada k~,,t 
pehlivan güreşleri tertip edilmiştir. cak pehlivanlara eili§er lira~ 

30 1lkteşrin ve f lkinciteşrinde yapı- rilecektir. · · 

. Denizli Holkevinde bir a.ergi açıld.• ~..-
Denizli, 19 (A.A) - Halkevinde ev konserveciliği, çiçekçilik ve şap~ 

kurslarını ikmal edenler tarafından ter tip eğdilmiı ve bir aergi açdmıtbt· 

lstanbulda dün yapılan Lık maçları ""° 
İstanbul, 19 (Hususi) - Bugün yapı-, Altıntug Süleymaniyeyi 2 - 5, Be1~ 

lan lik maçlarında Beşiktaş Galatasarayı spor Taksimi O - 2, Vefa da Be>' 
2 • 3, 1stanbulspor Fcnerbahçeyi O - 1, 1 - 3 sayı ile mağlup etmiştir. 

Esldşehir valisinin cenazesi JıaJdırddı.. _ .l.of 
İstanbul, 19 (Telefonla) - Şehrimiz- komutanı general İshak Avni, ~ 

de vefat eden Eskişehir valisi B. Şük- deki generaller vilAyet, parti eT ~ 

rü Yaşın cenazesi bugün merasiırile kal· bir çokları hazır bulunmuş)~~· '1. 
d lm,.,..," M · d 1. L'•tfü• Kır derilen çelenkler arasında Da 
ırı ..._,wı • eras!Jl1 e ~a ı u : kili Faik Öztrakın çelengi nazarı it f 

dar, Orgeneral Fahrettin Altay, emeklı celbediyordu. Bir askeri kıta ve l> 
korgeneral Ali Riza Artunkal, İstanbul Jis müfrezesi cenazeyi takip e~ 
~-00"'~/-"!~-:Y.r..t.:"7/..rJ.)QCICICCCCCICCICCI el 

Afl(l" D tazyik 
ediliyormuş 

AFGANiSTAN DA IRANA 
BENZEYECEKMiŞ 

Berlin, 19 (A.A) - Yarı resmi bir 
kaynaktan bildiriliyor: 

Dün Alman hariciye nezeretinde be
yan edildiğine göre İngiltere ve Sovyet
ler Afganistan üzerinde tazyik yapıyor
lar. Bu teşebbüsler vaktiyle lrana yapı
lan tazyike benzemektedir. 

manlara karşı geçilmez bir demir set 
vücuda getirilen devre esnasında daha 
şiddetli ve kanlı muharebelere intizar 
olunmaktadır. 

Moskova, 19 (AA) - Moskova 
radyosu: Diğer bir emri yevmieinde de 
şunları ıöylemi~tir: 

Düşman Donetz havzasını mü-
dafaa eden Sovyet kıtalarına karı,ı vah
şiyane hücumlarına rağmen büyük mu
vaffakıyetler elde etmemi~ ve ağır ka
yıplar vermii ,tşr 
yıp]ar vermi§tir. 

1C8 komünist 
idam olundll 

«SOFYA)) DA DA iKi IDJI 
KARARI VERiLDi 9P! 

Roma, 19 (A.A) - Dalmaçyad• ~ 
latu divan harbinde cinayet ve 5' ",/. 

la suçlu 300 komünist mubake!Pe. JI 
miştir. 108 komünist ölUıne rııJI>"" 
edilerek kurşuna dizilmiştir. 

LONDRADA BULUNAN ~ 
BULGAR 1DAMA MAHKO' ~İ 
Sofya, 19 (A.A) - Sofyan~ 

mahkemesi Bulgar vatanda~ ~af 
Dimitri Mavankiyef ile Kosta 9~ 
gıyaben ölüme mahkum etmiştir· ' 

1 "k• . 1 k" 1'. partıs• indeSI ,.,Jf arın ı ısı so en oy u !"".:.... 
Başvekil Stanboliski taraf~cı::;· ~ 
ranyanın geçen içtima devresııı~ 
us olan Mavankiyef muhalefe~ ~.;,. 
dyndir. Bunların her ikisi e lJ"",,, 
Londrada bulunmakta ve orada :ıı~ 
te kadar giden bir faaliyet sarfe 
diri er. 


