
Şarktaki 
Alnıaıı 
gayretleri 

---·---
~ yolunu açıamamış· 
fa. .. Bıı yol her zaman
dan zi~ade tdıanıfıtır ••• 

ŞEVKJ<.."'T BİLGİN 

lı. Alınanlar, Rus)n seferini, sa(lccc ar
L larmı tehdit eden en muau.aın tehli
~Yi bertaraf dmck. sndccc Sovyctlcr 
-..liğini yıkarak garp medt'nİyetini ko-
lltiinizmin muhtemel tahribatından ko- Sovyctlcrin yeni hükiımct merkezi K uibi§ef (eski Samara) dan bir görünii§ 
!'an.ak için 3?apn11 değildirler. Bu se- -·- -.-t-11

- • ·- 0-------t---~ .. -,...._.,......_~--~~-· •o-·• 
~. bilhassa Ahnan hegemonyasını 
finyava hlnıtan ibir harı ın yolunu at:· 
.... k ic;in girişmişlerdir. Asılsız bir şayia 

• 

Ekn1eğin vesikaya bağ
landığı sözleri asılsız 

lngiltcre harbinin geçirdiği safhala:, 
~ yukan riyazi d('ncbilecek bir kat
'Yetıe ispat etmiştir ki, havalarda kat'i 'e denizlerde nıuvakkat bile olsa mev
ltil ltir hakimiyet tesis edilınedikt;e, Bri· 
~a adalarının dünya ile geniş irti
.. tı kesilmedikc;e İngilterenin ne istil;\ 
~ine, ne de boyun eğmesine im· 
~ yoktur. Denizler hakimi Jngiltere
'ila tatbik ettiii ablokaya bir mukabele 
.._.k Almanyanın denizaltılan ve ha
-. knv\•etleriyle tatbikine (alıştığı ab· 

~nan tngiltereyi telafisi imkansız ka- Mamafı·'- ıu··zum ~o··ru··ıdu·· ~:; anda hplar karşısında bırakncağı. Berlindc, ,. il ~,. ı;. IE.• 
'aun zaman iimit edilmi tir. Atlantik 
lı.thi, İngiliz münakalatına hiiyiik za- bo••.vıe bı•r tedbı•r &}JD8C8k 
1'tlar \•erdirmiş olmakla beraber. Al-
..._lann düşündiikleri çaptn tahribatın --------
~Pllamıyacağı da artık anlaşılmıştır.. Ankara, 13 (Yeni Asır) - Ekmeğin cetveller 24 saat içinde doldurulup iaşe 

ele Amerikanın lngiltere yanında yer vesikaya tabi tutulmaaı yolunda bir ka- müdürlüğüne iade edilecektir. 

·-·-·-·-·-·-·-·- -·- ..... _ .. l 
l Sovyetle-re gör~ 
··- .. - -- ·· ·- -··-· 

Mukabil hü uslar 
cu ar de- ivastopolu 
v me iyor boşaltıyor ---· . . !vioakovanın ftmal böl Vapura binen Ra•l11r 
gesinde Almanlardan ve Kalka•vada Anapa 

2 köy geri alındı limanı bombalandı 

---·-- --------LEl l NGRA DD I DA ŞiDDETLi ITALYAN lJANSHll GORE 
ÇARPIŞIALAR OLUYOR .. KERÇ ,. iŞGAL EOILltŞ 

--·~ -------Moskov, 13 (A.A) - Bu sabahki Sov- Berlin, 13 (A.A) - D. N. B. Din M-
yet tebliği: 12sonteşrin gecesi kıtalarmuz kert ka)'D8klardan ~ııctiıiine gire S. 
bütün cephelerde dUşmanla dö~ ft8tıopo1da pmilen binmekte olm ~ 
lerdir. yet kıtalarına bqı 12 Sontepincle A).. 

Moskova, 13 (A.A) - Dün geceki man hava kuvvetleri bomba ve mitraJ. 
Sovyet tebliği: 12 Sonte§rinde bUtiin yöz ile flddetli höcumlar yapmq)aıdıi • 

- SONU 3 tlNCO SAHh'EDE - - SONU 1 tNct SABIFEDB -----·--- . --·-·-"-·-·· 

JfoaJc.oM ~ Getwrwl ....,, 

/ngilizlere giJre 

• 
Kerç'cle vaziyet 
ciddi, Siva11to· 
polda iimitli ---.................. ,,,.. 

pide dllıenl, lld ..,.,.,, 
flinlen ue Pıl dlHIPI 
alayı Jıallannlıııa. .. 

Londra, 13 (A.A)"- Royter ajansı 
Kuibişeften istihbar ediyor : On 'beş gün 
~vvel Prekop berzahı yarıldığından be
ri Kırım buz kırlarında binlerce ve bin
lerce Alman öbnüştür. Şiındb>e kadın· 

..,.. llO:Nl1 3 tlNcC sAldFmE --: 

'h.aası bir emri,•aki haline geldikteı~ rar verildiği pyi olmuısa da alakadar- Cetvelden maksat, Ankara ıehri hal
~ra, Almanyanın yenilmez bir kun·et lar bu ıayialan teyit etmemiılerdir. kının adedini ve hakiki ihtiyacı mikta
-t'kil ettiğini düşmanlarına «lalıi knhul Maamafib lüzum rörüldüğü anda böyle nnı anlıyarak fırıncılara bu ihtiyaç nis
'ttirmek suretiyle sulha ''armnğa çalış· bir tedbirin ittihaz olwıacağı tabii gö- betinde un verilmeaini ve. fırıncıların al
liılaktan başka çıkar yolu Jrnlm'.lım~tır .• rülmdıtedir. dıklnrı unları ha§ka yerlerde sarktme
l...; seferi btı maksatla yapılmıştır.. Al· Ankara iaşe müdürlüğü tarahndan leri ihtimalinin önlenmeııini temin eyle
~a, Rusyanm biifün sana3'·i nıerkez- evlere matbu cetveller dağrtı1mışbr. Bu mektir. - SONU 4 ÜNCÜ SAHiFEDE -

'-~=- "!e ham madde kaynaklarına el --·--·-·-·-----·-·-·- ·-·-·---·-·-·-.. 
-nrak İnıfiiz ablekasının beJhudc bir 
"1 olduğunu ve Almanyanın hiç bir 
~ mafl4p e4!111emiyettlfni ispat et
lllek istemiştir. 

Yeni Sanat okulları hurulu yor 

-·11811 ........ llllllHIUUIHllBl.-n~ 

pn~liz Lordfar Ka~i 
- marasında bize da· İ 

'°llhakika Almanlar, ~rk seferinde, 
ftk azametli muvaffakıyetler kaza~
'-, çok korktuklan Rusyayı ağır suret
te yaralamışlardır. Fakat Rusya, her 
..... inin üstünde bir hayatiyet göstcrc
"l yere serilmemiştir. Ruslar, arkala
._... bir "harabeler ummanı terkederck 
lekiımişlerdir. Berlin, Rusyanın insan 
~)iatmı 11 - 12 milyon tahmin ediyor .. 
~ hayalin zorlukla ihata edebileceği 
111t rakamdır. Buna rağmen Sovyetlcr 

Yapılacak rr~uhtelif okul
lar için arsa ayrılması 

lüzumu bildirildi , 

lr söy~~il~nl~r i 
; ...................... i 

Leningrad etra.jmda Alman tankları fa .. :iyette i r•eJıl)tenln l'CIZI~ i, .. --·---·~--·--o--•"--'""" __ , ___ . __ ı __ ı v_..,, ___ 11 __ ,.,. • .._, _ __., ... ,,.._ .. __ ..,,_..;.,., _-..;_0..ı------•-••-•Mı-•1 .. 1--1 - ..._.._. aJ&............ ::1 

5 ---------~·- = 
R d . . · k e •• ıd ee d ee ?. i Londn. 13 (A.A) - Lordlar § 1 Van 1. 1 m· o ur u e kamaraamda söyledifi bir nutultta = 5 marepl Bertvud Tllrkiyeden bah- ~ 

5 .etmif ve deıniftir ki: E 
i c- Nazarlarımızı kendisine itimat- § 
§ la gevinlilbnlz ve fakat ~zı kim- § 
:a seler bazı endişeler veren bar mem- 5 
j leket vardır. Bu memleket şimdilik i = a1dn duruyor. L6ldn tecerrüdün S 
istlJAyı dlvet ettiğini ve kendisini § 
i blzlm .aflarımıza sürükleyerek 5 
=kuvvetli bir müttefik yapacak şart- i i 1ann mevcut oldulunu iyice biliyor. 5 

"•lavemet ediyorlar. Bu mukavemetin ·-·--·-·-·- - · - - ·-·- ·-·-·- _ 
~ ve ne zamana kadar devam ede-

Askeri vazi vet ---·---Almanlar Tu-
layı aldılar 

---·-------
S ov yet savarisi şehrin 

cenubunda bir hac • 
yeri istirdat etti -·Rostolun yakınında bir 
şehir de Almanlarca 

a1ınnu1-

~i kestirmek imkansızdır. Şurası 
"1.hakbktır ki, Almanlar, sarktaki mu· 
....... savaşın en hayati lo~mını ikmal 
-.)erini iddia edemezler. Zira Rusla
.._ elinde bala mühim sanayi merkezleri 
'e ham madde kavnaklan vardır.. Le
~ \•e Mosko~a Alman hamlelerine 
.._Yanmaktadır. Hatta harekatta dikka· 
ti ~eken bir durgunluk mevcuttur. Al· 
'-anlann yeni hazırlıklar yaptıkları ve 
"'1iiıniizdeki günlerde dalıa muazzam 
hYretler sarit.>decelderi şi.iphesizdir. Bu
"-nla beraber bugünliik bilinen şey, bii
>'tik Rus ordnlannı perişan eden Alman 
'-'erlerinden sonra bile Rusynnın bit· 
~k tiikcnmek bilmiyen insan kaynak· 
~a dayanarak miistevlini!1 önüne ye:'!. ordular çıkarabildiğidir. itiraf etmek 
~ındır ki, Rus mukavemetinin bu yeni 
~ bundan evvelki safhalar kadar 
lıi. sürpriz sayılabilir. Zira bu kadar 
~ zayiattan sonra, diinya, Sov- ~dyo gazet~~e g~re ~~~o~a cep
>etler birliğinde mukavemetin çöziilmc- hesınde pek muhim hır degışiklik yok
'bıi, inhidamın sakınılmaz bir şey olma· tur. Ynlnız Moskovanın cenubunda 300 
~ bekliyordu. Halbuki beklt.>nıniyen bin nüfuslu Tula şehri üç aylık kanlı bir 
'h lhanzara karşısındayız. mücadeleden so~ra ~ihaye~ Almanların 
.... - SONU 2 tNct SAHiFEDE - - ~ONt 2 r:t' .;:.,pırımE -....._._ - __ _..._ _cı_o_ ıı _,.._.,.._.,,_.,_ 

Maarif vekaleti mesleki tedrisat müs
teşarlığı, İzmir vilAyetinde ~a ettirile
cek kız ve erkek ·sanat okul1an binaları 
için faaliyete geçmiş bulunmaktadır. 
Maarif vekftletindcn vilAyete ~len bir 
yazıda, ihtiyaç n.i.sbetinde arsa aynlma

Kocasını ölclürmekten maznun 
Veca.bet mahkea.ede atladı --

sı l!izumu bildirilmiştir. Köyan mafdaPI Rlduana ,.....,. seni lleDd itlda• 
•~in> deylllee _ıcBenlna lıcasana Nyle.,,,. 1f1Y 

· yapmaz» eelHllıml alnaf 
tzmirdc yeniden bir erkek sanat oku

lu binası inşası için 80 bin metre kare
Hk, yeniden tesisi mukarrer İzmir yapı 
usta okulu için 80 bin metre karelik, 
İzmir akşam kız sanat okulu için 10 bin Çe,me kazaainin Ovacık köyünde ko- ... , ___ , __ ..,,_, ... , •• ______ ... , __ , __ , __ .. , ___ , __ .. , __ , __ 

metre karelik yer aynlması istenmiştir. caaı Rıdvanı iple boğmaktan mwznun 
tzmirde yeni bir kız enstitüsü binası in- Vecahetle, ona bu filllnde yardım et
şa edilmiş bulunduğundan şimdi yalnız mekten maznun Huanın •uhakemeleri
bir kız sanat okulu binası inşa edilecek- ne. dü~ ~in ceza mahkemesinde devam 
tir. edılmıttır. 

Menemen kazasır.da inşa edilecek bir Dün salon lzmirin ve Ka71ıyakanın 
akşam kız sanat okulu binası için 7 bin, bir çok tanın!"~ lı:~dm dinleyfcilerl_!1e 
Bergamada inşa edilecek akşam kız san- dolmuıtu. ~!'dısenın uyandrrdtiı alaka 
at okulu için 10 bin Tirede inşa edile- fevltalade ıdı. Maznun Bn. Vecahetin 
cek kız sanat okulu' için b~ bin, Tire genç bir kadın olması ve geçen celsede 
erkek sanat okulu için beş bin ödemiş kendisini ittiham eden dokuz yatındaki 
akşam kız sanat okulu için on bin öde- oğluyla mahkemede karşı kal'§1Ya gel
miş kız akşam okulu için beş bin 'metre ~e~ bu celseye daha büyük bir dinle
karelik yer ayrılması da vekaletten bil- yıcı kalabalığı toplaml§tL 
dirilmiştir. Bu okulların tesis masraf- KtM öl.DURDU ? 
tarı ve idaresi maarif vekaletine ait ola- Dünkü celsede üç phidin ifadesine 

- SONU 3 ÜNCÜ SAHiFEDE - müracaat edildi. Bunlardan Daver ve 
-------

0
-·-· • -- Hasanın ifadeleri Bn. Vecaheti ittiham 

edecek mahiyette idi. Bn. Vecahet bu 
iki phidin ifadelerini kabul etmemit ve 
kocasını bu iki şahidin öldünnüt bulun
duldanm, bu itibarla hakikati gizledik .. 

- SONp 3 ONCO sAHh'mE -

....... • '• .... 
Almanlor:ın Mo•lto· 
va ya yeni bir taarru
zu fiJpheli göriil.f'i.yor 

Polon ya baıoeltili Si
gor•lıi Mıaıra geldi 

• 
Cenubi Rusya
daki Leh ordu
sunu teftiş et
mesi muhtemel ---Rasyacla '8 bin Leh 
sUAhlancbl'dcb. Ba mlk· 

dar 150 bine çıkacak 
Kahire, 13 (A.A) - Polonya başve

kili general Sigorski Rusyada teşkil 
edilen Polonya kuvvetlerini teftiş etmek 
Uzere cenubi Rusyaya gitmek .ihtimalin
den ~olayısiyle bahsederek bunun Rus
ya - Polonya anlaşması \17.erinde yapıl
makta olan diplomatik mi&akerelftln 
neticesine bağlı olduğunu söylemiştir .. 
Bu anlaşmalar yUz yıllaİ'ca barPt.en son
ra aralarında dostluk münasebetleri ku
ran iki memleket tarilıinde bir dönilm 
noktası gösterebilir. Rusyada askerlik 
çağında bulunan Polonyalılar asker ya
Eılmaktadır. Şimdiden ailAhlandınhnış 

• 60 bin Polonya askeri vardır.. Rusyada 
.. Kuibişef, 13 (A:A) - ~vski bu- 150 bin kişlİlk bir Polonya ordusunun 

gün gazetecllere §Öyle demiştir : teşkili ümit edilmektedi!'. Britanya bun-
- AlmanJann bu yıl Moskova cephe- Jarm teçhizatını vermeği vadetıııiştir. 

sinde başka bir taarruza girişip girişmi- 105 bin askerin teçhizine veti!leeek b
yeceklerini söylemek zordur, fakat ka- dar malzeme ş_imdiden R~aya gelmiş
yıplan çok yüksek olduiu için daha faz- tir. Amerikan hUkümeti bu teçhizatın 
la adam kaybı tehlikesini gme a1acakl. masraflarını ödünç verme ve Jcira1ama 
nndan şüphe edibnek caizdir. kanununa göre ödemeli kabul etmiştir_ 

Alma.ı iatilaımdan /inıf" eden Rw J&alkı ı1ollarda 
Kahin, 13 (A.A) - Polonya b8'ftid
- SOMV 1 'OlfCO' SAllDZm -

- - -
ii11111WUlllllWlllllllllWllHlllllllllHlnllllllHr: 

Habefte •on ltalyan
lar tla temizl~ni yor 

----·---
Yan da alındı, 
Gondar • • 

şehrı-

nin muhasara
sı tamamlandı -·ltalyenlar son müdalaa 

nolctalara olan Gondar· 
da ıam a•lancb.. 

Kahire, 13 (A.A) - Doğu afrilr.ua 
komutanbiı umumi karargahının tebll
ii: Tana gölünün batı cenubunda Gon
dar üzerini tarayan kuvvetlerimiz.. ber
zahla Gondar ana yolu arunadakl 

- ~NU 3 t'NCÜ ~AIJf"'~J\F. -



SAHiFE 2 

Avam Kamara
sında yeni mü-

zakereler ----·---
iSTiHSALiN ARTIRILMASI 

VE RUSYAYA YlRDiM -·-Londra. 13 (A.A) - Dün avam ka-
marasında kralın nutkundan sonra der
hal müzakeRlcrc başlanılını,:ıtır. Sov
yetlcr büyük. elçisi dilomotlara mahsus 
locadan müzakereleri takip etmiştir. 

işçi partWnden Marp.l kendi seçim 
dairesinden aldığı bir mesaje göre mu
uzam <lemir ve çelik fabrilcalanrun de
vamlı bir surette ve gittikçe artan bir 
miktarda z.afer aı1ihlannı imal ettikle
rini söylemiJtlr. 

Diğer bir işçi mebus ta cÇörçll urak 
tukta çıkacak hadiseler hakkında mem
leketi ikaz etmlştir. Bu itibarla harpte 
bir d3nüm noktası tqldl etmesi müm
kün olan Rusyanm kazanması için her 
,eyin yapllmasını istiyorum.> Demiştir. 

----------411~-----
MACAR KRAL NAİBİ 
lttLE$tTOR-

Almanlar sulh 
yoklaması rap· 

mamışlar 
---·---

OÜŞÜNÜLEN ViYANA KON· 
FERINSI TEHiR EDİLMiŞ -·Londra. 13 (A.A) - Bir Alman söz-

cüsü Ahnanların bu harbe sulh yoluyfo 
nihayet verilmesi için efkarı umumiye
yi yokladıklarını yalanlamıştır. 

Viyana konfcrnnsı tehir edilmiştir. Zi
ra İngiltere, Amerika ve Sovyctlcrde
ki aksülfunellcrin sulh teşebbüsleri için 
yaratmış olduğu lıavn pek ümit verici 
değildir. B. Ruzvelt ve B. Çörçil::O nu· 
tuklatı demokrasilerin dünya hUrriyeli 
savaşında nihayetine kadar bilyük bir 
azimle mücadeleye knrar verdiklerine 
şüphe bırakmamaktadır. -----·------ingiltereye yapılan son 

hava hücumu •• 
Londrn, l (A.A) - Hava ve dahi

li emniyet nezaretlerinin tebliği: 

YElJt 4$1.R 14 s 
w :x:z 

ŞEBİ HABERLERİ 
[t fiatının art- Takdire layık bir teşebbüs 
masına 11 evdaıı M . -

verilmiyecek enenıen halkı hır orta 
• Beledi~e reisi et işini 

lıalletmelı için 
çaJqıyor •• 

okul binası yaptıracak 
Belediye reisi B. Reşat Lcblebicioğ

lu dün öğleden sonra et fiatı üzerinde 

Menemenliler oııuı için 20 bin lira teberrü etti· 
ler, ayrıca 20 bin lira daha verec:eıııer .. 

celeper ve biahare de dericilerle görüş· Menemen halkı, beliren bir ortn mek
müştür. Celebler et fiatınt normal bir tep ihtiyacını karştlrunak üzere faaliyete 
hadde tutmak üzere Umini icap eden geçerek Menemende büvük bir orb 
bazı noktnlnr hakkında izahat vermiş- mektep binası inşa ettirmeğe karar vcr
lerdir. E.t meselesinin dericileri alakadar miş.lerdir. Menemen kaymaknmı ile be
edcn bazı k111mları üzerinde dericilerle lediye reisinin ehemmiyetle takip eyle
görüşülmü tür. lzmirde et Batının kat- dikleri bu ~ kuvedcn Cile çıkmak üze. 
iyen artmamasına itin'l gösterHecektir. redir. 

------- -·- Halen orta tahsil ihtiyacı Menemende 

Mal S .:.. .. klıvan- pek bariz bir şekil almıştır. Talebe her 
- Eabah Menemenden trenle 1zmirc gel-

dirler. 
Bunu nazarı itibara alan Menemen 

balkı bir orta mektep inşası için hemen 
20 bin lira teberrü ey lemişlcr ve ayrıca 
20 bin lira daha temini için vaftte bu
lunmuşlardır. Yeni orta okulun arsası 
da temin edilmiştir. 

Menemen halkı bu mektebi inşa ettir~ 
dikten sonra maarif vekfil.-.ti emrine ve
receklerdir. 

Bugiin düşman tayyareleri ingiltere
nin de>b'U şimal kıyısında bir yere bom

Budapeşte, 13 (AA) - Neşredilen ha atmışlardu. Az hasar olmuştur. 
sıhhat btlltenine göre Kral Naibinin bas- Londra. 13 (A.A) - Hava nazır
tah~ki aalAh anzasız devam ediyor. lığının tebliği: Manş üzerinde harekatta 
Naı"bin ancak bir kaç gün daha istiraha- bulunan devriye tayyarelerimizden biri 
te ihtiyacı vardır. Yeni bnltenlerin neş- bugün dü;ınanın bir av tayyaresini tah-
rl lOmmsuz görülmektedir. rip etmiftir. 

lar adliveve 
verild~ler 

mclde ve akşamları avdet eylemekle-
Menemenliler bu hareketleriyle tak

dire hak kazanmışlardır. 

t eled1 ye mEclisı son toplantısını yaptı 

Dr. Behçet Uz'un büstü 
için bir komite seçildi 

•- •- BJr fırıncı halılıııı. a da 
Brendizi, Napoli B. Lit' inof'un baııı:aıa un verdiği i#n 

k 
taJıibat icra ediliyor 

ve Sicilva f;O bindiii tavvare Kilimciler çarşısındn şişe ticaretiyle 
iştigal eden Yako ve kardeşi Santo Rosso •dd ti b k L ld nıtlcssescsine mUttcaat eden müşterile-Şl e e om- ayro 11 re şişe mevcut olmadığı cevabı verildiği 

_______________ .....,_ ______ ~----
Dün encümenler den lta"1 a!e edilen evralı Jıarara 
bağlandı ve geçen sene hesapları tasulp edikli." iddia olunduğundan fiat. milrakabe bü-ba)an dı • rosu memurları bu mnğazada araştır-

Tayyarede iogiUz istih• mada bulunmuşlardır. Belediye meclisi dün öğleden sonra 
saat 16,30 da reis B. Reşat Leblebicioğ
lunun riyasetinde Teşrin toplantılarının 
sonuncusunu ynpmıştır. 

reisi Dr. Behçet Uzun şehrimizin mü
nasip bir yerine konulacak bilstil için 
ayrılın~ı tekarrür eden komitenin se
çilmesini istemiştir. -·tnglllzler şimali Alrika· 

ya, Mihve~ Mısıra 
htlcuınlar yaptılar 

Kahire, 13 (A.A) - İngiliz hava kuv
vetleri diin gece §iddeW surette Bren
dizlyl bombalamış, diğer taraftan Napo
liye çok §iddetli bir hUcum yapmıştır. 

tTALYAN TEBLtOt 
Roma, 13 (A.A) - ttalyan tebliği: 
11 - 12 Sonteşrln gecesi Napoliye ya-

pılan hava akınında tayyare karşı koy
ma topları bir dUşman savaş tayyaresini 
diişilrmUşlerdir. Napolide ölenlerin sa
yısı 6 dan 16 ya çıkmıştır. Yaralılar Uç 
k~dir. 

sten.YADA 
Sicllyada evvelce bildirilenden başka 

diğer blr dUpnan tayyaresine daha iııa
bet o1muftur. Dilf'J.rülen düşman tayya
relerinin mUrettebatı esir edilmiştir. 
Aralannda altı subay vardır Harlken-
1erle blr hava muharebesinde birdllştnan 
tayyanıai dilşUrUlmiIJtD.r. 

AFRlKADA 
1Dgil.iz tayyareleri Bingazi, Derne ve 

Cebel bô1gesind6i 1talyan köylerine ta
a.r.ruz etmişlerdir. 

MtHVERtN HO'CuınJ 
Kihver tayyareleri Tobruktakl hedef

lere ve b1r tayyare meydanına muvaffa
kıyetle hücum etmişlerdir. 

MISIRDA 
Kahire, 13 (A.A) - Dün gece Fayum 
bölgesine yapılan hava akınında 95 k1§f 
ölmüş, 95 kiJi yaralanmışbr. 

Bu sabah Nil deltasının şimal bölge
sine bir kaç bomba ablmıpa da hasar 
ve kayıp yoktur. 

barat nazıra Ye Alileri· za~~~:r~~s~i:d:e1:bıı ~m~uı~:d~ 
kan sellri de Yardi to Rosso elinde mevcut mallan ~lışn 

arzetmemek suretiyle milli korunma ka
Londra, 13 (A.A) - Sovyetler birll- nununa aykırı hareket etmek maddesin

ğinin yeni Vaşington büyük elçisi L't- den adliyeye teslim edilmiştir. Santo 
vinof ile İngiliz istihbarat nazırını h.r Rosso hakkındn tevkif karan verilmiş
mil olan tayyare Kuibişeften hareket tir. 
etm1ş ise de henüz Tahrana varmamış- BtR ZEYT.tN YACI 1Şt 
tır. Tayyarenin fırtına yüzünden het Bergama kazasının Şadırvan cadde-

Dünkü celsede encümenlerden gelen 
muhtelif mevzuları alukadar eden evrak 
karara bağlanmış, belediye ~letmclerine 
pjt bütçelerle belediye iş]ebneleri mu
hasebecilerinin zaman idnre hesapları 
tasvip edilmiştir. 
Bazı müruıkaleler de yapıldıktan son

ra azadan B. Sadi tplikçi, eski belediye hangi bir yere indiği sanılıyor. Londra· sinde 15 sayılı dilkkfuıda y:ığcılık yapan 
da bu tayyarenin akı'beti hakkında en- Sami Görgiln, dükkanında zeylin yağı 
~yoktur. bulunduğu halde satmadığı iddiasiyıc As keti vaziyet * adliyeye verilmiştir. 

Radyo gazetesine göre, kaybolan tay- BAKKALA UN VERDtôt lÇtN • BAŞTARAFI 1 iNCİ SAHİl"lffiE . 
yarenin içinde Amerikanın Moskova lnönü caddesinde fırmcılık yapan lb- eline geçmiştir. Fakat Sovyet süvari kı-
sefir:i de vardır, rahim oğlu Bahadır, bakkal Sıtkıya 5 taları şehri geri almak için çalı.şıyorlır 

--------·- kilo unu 20 kuruştan satmak suretiyle ve Rus süvarilerinin şehrin cenubund~ 
miilt korunma kanunu hfikUmle.rine ay- bir k."tç yeri geri aldıkları bildiriliyor. 

lnm)izl~r "Cibuti ,, kın ~et eyJ~ ı~ı. tutulmuş Doneç havzasından her hnng! blr ha-
o- ve adliyeye verilmiştir. her yoktur. Yalnız Macar radyosu, Ros-

Dİ D teslim olması· ·- tofun 25 kilometre uzağında kain Şahi 
VALİMİZ şehrinin alındığını bildiriyor. Fakat Ros-

01 bek J iyorJar KÖ"lel'i t~• etti tofun buna rağmen müdafaada devanu 
ı ~ı·~ kuvvetli bir ihtimal içindedir_ Çünkü 

• K~duma giden vali B. ~ua? Tuk- Kafkasların kapısı mesabesindedir Sov-
Londra, 13 (A.A) - Cibutinin vaı.i- aal dun or?dan Davutlar na~ıyesıne ge- yetler bu şehrin ınüdnfaası için son de
tinde l.: ... bir hl;rf- ktur t~ .. m- çerek tetkikler yapm11- bilahare bazı recede büyük "ll'ıTCtlcr saıfetmcltte ve 

yle tahll~ t kllgfin~d bylo · lar~f - köylere uğrayarak köylünün Clilck ve b ~ 
er ye e e u uwnuc: a- d h mütemadiyen buraya kuvvet -vk"t-

Bu komiteye B. B. Sadi lplikçi. Hay
dar Aryal, LUtfil Krom, 'l1ühendis Sa
dettin ve Bn. Cevriye Uyum seçilmiş
lerdir. 

Belediye reisi bu devrede alınan ka
rarların ehemmiyetinden bahsederek, 
meclisin direktifleri dahilinde çalışaca
ğını vadetmiş ve celseye son vermiştir. 

Almanlara göre 
- BASTARAFI 1 İNCİ SAHiFEDE • 

Bolşevikler ağır ve kanlı kayıplara uğ· 
ratılrnışlardır. Rıhtım tesiı>lerine ve ta· 
şıma gemilerine bir çok ~betler kaydo
lunm~tur. Şehrin liman civarındaki 
mahallesinde yeni bUyük yangınlar gö
rülmüştür. 

Kaı<ıdcniz.in Kafkasya kıyısında Ana
pa limanına da yenidetı muvaffakıyetli 
hücumlar yapılml§tır. 
Budapeşte, 13 (AA) - Stefanl bildi

riyor: Yarı resmi mahfillerden bildiril
diğine göre Alman ve Rumen kıtaları 
K erç berzahındaki ilerieıncle'finde Kerçe 
kadar varDU§lar ve bu ~elıri ele geçirmiş
lerdir. kat ---- ka , __ b :< ' ihtiyaçları üzerin e asbihallerde hu· "" " 

s: nw.:ıu. ma murrı una cevap ver- 1 mclctedir. 
1 .,1 ......:ı:- B u..--lılar F ız1 unmuştur. ,. ı -&~.oe~_,..._,~~ 

mem~auır. ruoua,y.. rans arm • Kerçin Alman ordusu tarafından alın- sine dair bazı belirtiler görU1meğo baş-
kararıru bekleyerek durumlarını muha- ZABITADA - dığı hakkında Budapeşte radyoeu tara- lamıştır. Zaten Sovyetlerin Sivastopolu 
faza edeceklerdir. fından verilen haber teeyyilt etmemiş- müdafaalarına hemen hemen liizum kal-

-·- JJ d IJir tir. Alman resmi tebliğinde de buna da- mamıştn". Hava taarruzlnn ha.sebile do-
)IG$1ft G ir ufacık bir işaret dahi yoktur. Maa· nanmanın bu limanda bannmasma im-

Pin 11terkezllHle ~OCıtQU ~araladı mafih bugün ve yarın bu şehrin düşme- kAn yoktur. Öyle görUIUyor ki Sovyet-
Teblike işareti.. E.vnlki gece saat 22 •lannda, öde· si beklenebilir. ler mümkün olan süratle buradaki kuv-
Stolı:holm, 13 (A.A) - lsveç radyo- mişin Birgi nahiyesine bağlı Kaynarca Karadeniz Sovyet donanmasmm en vetleri tahliye ederek Kafkasyaya n.ak-

su bildiriyor: köyünde tertip edilen bir eğlenti esna- batlıca Ussil olan Sivastopolwı tahliye- lcdeceklerdir. 
Helslnk.icle her biri 15 dakika aüren sında müeaaif bir kaza olmuıtur. 4S ya- r - iıiiıiıiıiiiiiiiiiıill•••-----~ 

bo~azmdıın yanlamıştır. 

iki tehlike tşarcli v<?rilmiştir. Ne fehre, §tnda f smail Metin sarhoııluk.la havaya E ı 
ne de etrafına bombalar atılmıun)Jtır. silah atnrltcn 13 yaşındaki Mehmedi LHAMRA S NBEUGM,,ÜNA S 1 

'' Saıı·h Palas açıldı ,, ~&tıt:yaıı.rap.;ııl·~~;:tad:ışr:lmn.haa:ıah~k:da tt:tk~~ Matinelerden itibaren 
"' mwı; Beyaz perdenin 4 biiyü.k ve en muktedir artistleri 

Salih palas oteli bütün asri konforiyle açılmıştır .. 
Görünmez fıaza CLARK SPEMCER CLAUDET'rE HEDDY 

Karantinada deııiz kenarında kayığı- GABLE TRACY COJ.,BERT LAMARR 

Restoran - Dansing 
Sayın fzmir kibar aleminin daima eğlence ve aile yuvası olan ı:;alonlan da 

yannki CUMARTF.Sl günü 

[ ELSA - RABAN ] 
Cu orkestrasiyle nçılacaktır. Masalıınnızı şimdiden angaje cdehilirsini7. .. 

DANS... CAZ... EGLENCE ••. 

m tamir eylemekte olan Hamdi. düş
mek suretiyle başından ağır aurette ya
ralanmış ve hastaneye kaldırılmıştır. 

YlLMAZ KAR EŞLER 
'J'elırar mahJriim oldıı

Tarafuıdan (cmsif edilen VC mifyonJarca dolar sarffie mey41M18 ~fin1cn 
senenin en zengin ve en hiiyük a~k, ihtiras, feragat ve fedakarlık timsali 

KARA~ SEVDA 
BOOM TOWN 

Siipcr fihni takdim edecektir. 
Aynca : M. U. Müdürlüğü memk>ket jumah 

Çeşme kazasının Nohut Alııı:ı köyiin
den Raşidi öldürmekten suçlu ayni köy
den Aziz oğla Yılmaz ve kardeşi Yusuf 
Yılmaz hak]anndn nakzen cereyan eden 
muhakeme neticesinde Y usufun 1 sene 
7 ay ve 18 gün, Azizin de 7 sene 9 ay 
Ye l 3 gün ağır hapislerine kurar veril-

~-~~'lliB ________ lm!ll!IBOl'el!:!ll!lm! _________ ,r miftir. 

Seanslar : 1,30 - 4 - 6 30 - 9 C. erte$ ve pazar 11 de başlar 
Her giln ilk matine ucuz. seans 

Aşk ölmez! 

- Kazayı öğrenir öğrenmez ben bu
nula meşgul oldum ve icabını yapf.Jın. 

- Bunu yaptmz ha? Ferit için mı? 
- Hayır, Ferit için değil. Sizin için 

dedL 

- İhtiyarın benim red cevabım üze· Ertesi gün hastaneye yalnız gittim. 
rine ne kadar rahat nefes aldığmı der· Cesaretimi toplamak üzere bir an ka
bal fatlmttim. Belli idi ki paranın be- pmm önünde durmuş isem de Feridi 
na iadesini kabul e~ ok.ydim, bunu görünce hıçkmk:Iarmun boşalacağını 
nereden temin edebilecegğini bilmiyor· zannettim. Sırt üstü u2;mmış, bana cid-* du.. diyetle bakıyordu.. Ne bir tebessüm. ne 

Feı1di görmek ancak iki hafta sonra Ferit hesabına canımı sıkan bir şey bir ~ geldin i.$ıreti yapmadı. Ondaki 
mümkün olabilirdi. Kaza günü hasta· varsa. oda hastaneden çıkacağı zaman dcği.şikliğe şaştım. Çehresinin hatlan ıY 
neye gittiğimizde Ferit ameliyat masası gjdccek bir yeri olmamasıdır. Doktor, tmıbla narinleş:nıiş gibi idi. fakat bakış.
üzerinde idi. İki gün sonra doktordan bil'hassa o vakit ihümama ihtiyacı ola- larmm üzerine bir perde getllm:şti. 

Y, A,.. A., U neticeyi öğrendim; sinir ve ndelelerdeki cağını söylemiştir. En kötüsü bu değil, beni bil'hassa ·- 7 ••• 6a~ : C_ YILDIZ ~ .. 1.::- ıı yaralara ve kemik parçalnnmn etlere .;;>UJUllle e: üzen, sörmıfiş gibl duran gözlerinin ba· 
-Öyle mi? Ne var .. Yoksa.. öldü mil? bir koğuşa almışlardır. saplanmış olmasına rağmen Ferit tama- - Bunun içlıı üzülmeyiniz,. Cemil be7 kışlan idi Banlar hezimetj. tevekku1 
- Böyle telaşa dilşmcyiniz yavrucu- Ancak bu diişllnce ile gözlerim karar- men iyi olacaktı. Tam bir isfuahat et- dt?dim.. Hastaneden çıkmasına mfirndc ve ezil~ ifade ediyordu. D:ıha az evvel 

ğum! ölmedi, sadece yarabnmıştır. Bil- dı ve etrafımda her şey dönmeğe ba~ mek ve haftalarca alçıda kalmak şartile, edilir edilmez oıııı eve alacağJm Herıfi7 bu gEzlerde akseden harattt ft. gençtğ~ 
t.fin gün, elektrik ütülerini satmak için ladı. topallamıyacaktı. Bununla beraber, dok- bu niyetimi o da bilmiyor. Yarm ona hatır.bymca kalbim sanki parçalan:ı-
yürUyüp durmuş bclki açtı? Belki de Gözlerimi açmea, karşımda Cemilin torların fikrince. tam.amen iyi olması bunu açmak fikrindeyim. Boşanma da.. caktL 
sadece başına güneş vurdu. Yolu geçer- gerçekten endişeli ve meraklı çehresini için bir sene geçecekti. vaım da geri aldım. SöZier ____ ..z 'L..2-T- ı__ lı..f-k 
ken dü~üş ve fena tesadüf, bir otomo- gördüm. Beni tutmağa devam ederek: Babası kazayı haber a1n almaz oğ- - Bab:ımz bu tertib:ıbnız bakkmda ıu-lıQU:lU:ı &l'.JUi:IJCK gura ...... ,ycua 

bil de üzerine gelmiş. - Ne kadar sakin görünüyordunuz, lunun yanı başma koşmuştu. Cemilin ne diyecek? sor~::_..ı: "n..L- • • .ı..ı-;.. , 
- Yaralan vahim mi? halbuki! dedi. Simdi kendmizi daha iyi bütün hastane ve ilaç masraflarını üze- Gülclüm! ~J.ll.Uo... ~ ı,.~ umar.mı. 
Sesim çok sakindl Ha~ öyle sanı- b.is.sediyor musunuz? rlııe aldı.,dını öğren.iuce, sarfctt!ği. para- - Onun. söz hakkı yok.. Ş.mm ak- Nezaltetle: teşelrkilr. etti:. 

nm ki Cemil daha fazla heyecan göster- Başunı eğdim. lan iade için derhal onu görmek iste- hmdm e5e!li yapmak 11n111: 1ımim:. - Efte.. ~ ederim.. Beni. g6r.-
mediğime hayret etmiştir. - Beni hastaneye götürerek om. di. Cemil. bir do.sta yardım etüğjnden Cemil, (ok aiJr ~ lir: tavır.fa: ~ gıdıun c;r* tütuiJtlrlık. 

- Bilmem dedi iki bacatı da yaralı- yalnız yatabileceği bir odaya kaldırma- dolayı çok memmm olduğunu söyliye- - T.ınmz • olnmt fftaewıisirıdl! Otmdmn:. ömımde VZUJl!''Ş duran bn 
dır henüz krnk olup olm:ıdığı bilinmi- mna yardım edennis:niz? rek bunu reddetti. bolundu. ~. ~ görmilş ol- cılız ve renksiz adama ne diyebilirdiao? 
yor. Onu hastahaneye götilrdüler. tonuk bir tebessüm dudakJannda belir- Bil'ahara bana bundan bahsettiğl za.. masa dahi, böyle iyi intihap etmiş ol-

- Parası da yok onu her halde umumi di! man şunu da ilAve etti: makta mUftebirim. - BiTMEDi-

-
Şarktaki 
Alnıaıı 
gayretleri 

---·---Sarif yolunu açamantlf• 
tır •• Bu ~oı her zaman
dan ziyade tdıanılıtır ... 

ŞEVKET BiLGiN 

- BASTARAFI l iNCJ SAHİFEDE 1 

Ruslar ha~ şehirlerini kaybetmemek 
için etlerinden gclcni yapıyor, Alnllfl 
ordularını alta haftadan beri Mosft~.
kapılnrında tutuyorlar. 

Gcrci A lnıanlar hnrekctlcıiniıı asıl tıe· 
clefi dÜşıwuı ordularım imhadan i.,.ı 
olduğunu söylemektedirler. Vaziyet 111" 
şekilde mütalfıı:ı edilse dahi yine kar8'11 

lık bir çok noktalar \'ardır. Zira merkd 
cephesindeki Rus orduJannm imha edil· 
eliği haftalardan bcrl bildirilm~tir. l.\fU· 
ka\•cnıet devam cttii:rine göre. Ruslarııt 
bUyilk ihtiyat kuvvetlerine malik olduk· 
larını ve bu kuvvetleri şayanı b:ı~ 
bir siiratle cepheye sevkedcrek kapabJ. 
mosı imknmıı. boŞluklan kapatabildik1 

terini kabul etmek lıizımdır. HiiJ.isa .ı\1-
mnnyn, Şark seferinde en büylik hcd~1 

fini teşkil eden h~ yolwıu açınnğa bit 
türlü mm·affnk olaı~ Barışa, •11 

dınlığa giden yol nereden geçmcktc4İ'• 
bunu hala bilen yoldur_ 

$EVKET BİLGİH - --Bina ve yol vergileri 
tahsilatı aıı31or 
Geçen sene vilayet umumi meclisin· 

d~ verilen karar mucibince vilayet~ 
bina ve yol vergilerinin tahsiline bUyilk 
bir itina ile devam edilmektedir. vna· 
yetin geçen seneki tahsilatı 2.400.000 
liradır ve bu seneki tahsilahn daha fazfıı 
olacağı umulmaktadır. Şimdiye kad•' 
elde edilen netice pyanı memnuniY'ef1 

tir. 
Mevcut 6 milyon liraık bakaya verı:l1 

\erin tasfiyesine devam edilmektedir: 
Bu rakamın bir hayli ineceği ve belk1 

de iki milyon liralık sağlam bir alneal 
tesbit edileceği ana1Jı1maktadır. 

KfSACA 
• ••••••• 

GLİSERiN 
Y AZ.4N : Rczacı Kamcı! K Akta!C 

Gliserin. eczanelerin bu tski ve maruf 
il!cı şimdi nedret g&termeğe b~lacfı. 
Hemen her g11n. eli çatlıynn veya rnee'" 
mualardn tuvalet suyu altında fonn .. 
ler okuyan mUJtmlerimtz, gliserin de 
gliserin deye 1srar edtyor'tarı Yoka Ol 
denir, yok denir d~ mi? Menfi 
~Yaba, yok dem ğc. alışık olmıyan blı
ler gliserin icin yeık derken lded titr 
nıyur n üzülüyoruz:. 

GUserln kelinıe5inin etimolojisi .... 
cglikodan• tatlı, <in• den de yat rnaıı.
çıkararak buna yağlann tatlısı ~ 
dob'u olur. 

Gliserin eczacılıkta bir deva gil» kul
lanılırken askerlikte nftrog)i.aerin pldS. 
bombalann patlamasına yarar bir maÔ
de halini alıyor. 

Gliscrine çok &1;1yorwn, o bizim e»
mizde tatlı, yumuıatıeı bir iaç üeP 
~ilah fabrikalrınm de~t s:ıçan amaidt' 
bir formUlU oluyor. Gliserinin eczane
lerde nedret gösterişi harp sahneleı:iııde 
patlıyan bombaları bize daha ziyade ha-' 
tırlatıyor. Yakındn inşallah bi7. eczacı
lar glisc.rine kavuşuruz_ tnsanlık ta sulh 
ve süküne kavu§IDUŞ olur. Allah bUy\ik1 

tür. 

ı-.ocacc:oı-Ar~JJ.Xlı""~~ 

Çocuk dadı ı ve 
aşçı aranı yor 

Te~riibeli bir çocuk dudısiyle ~
hk yııpmağa mukteflir bir himıetçi 
aranıyor .. 
~eldilerin sabahtan öğleye b
Şdtir Cazinom arkasında 138% nw 
marah Gül sokağında 1 nmnarah 
hnenin üst katına mürneaatlan .. 

1-3 
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Bagtin M:ıtiaelttden itibare• 
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Siyasi vaziyet Amerikada kat'i an ---· ·---ln~iltere Atla n- B·itaraflık tarih 
t ik m1· harehe- oluvor 
sini kaza nma-

2-a başladı -·-Finlerin eski hudutları· 
na varınca duracakları 

anlasılıyor • Ruslar 
za~eı-den emin .. 

Rııdso gazctc:. ınC' ~i.ire güniin <'n 

-·Mümessiller meclisi 
yapılan tadilatı ka

bul etmek üzere -·-AMERIKADA GREVLERİN 
MENi DE DOŞONOLOYOR --·-önemli hfırt esi ~n~iliz Paı:_lamento~unun 1 Vnşington, 13 (A.A) _ Rt: isküm

:ıçı1ması .. d~l?yıs~?'lc ~~~ela Krnlın . s n- bur Mister Ruzvelti ziyaret eden mü
ra B. -Çorc;ılın soyled1g1 nutuklnrdır messülcr meclisi reisi bi taraflık kanu-

Jngiltercde siyasi teamüle göre Krnlın nund.1 yapılacak değis)kliklerC' müteal
nutku b~skası tarafı~dan okunur: _Krrıl- lik kanun H'ıyihasmın kabul edileceğini 
hır Parl'.~~~ntoya gıremezlcr hakıkntta söyleın"stir. Tahmin edildiğine göre 
~ıutuk hukumet ta?~nd:ın yazılır, ger<:k layihrı bu aksam (dün akşam) saat 2 1-
ı~ ve gerek dış polıtıka hakkında kısnca 22 nrasında kabul edilecektir. Ruz.vel
malfımat v~ı;ilir. Bu nutuktan. sonrat tin, kanunun kabuHinü kolaylaştımcak 
umumi polıtıka hakkında mtiı.akera tedbirler alacağı hakkında rivayetler 
açılır. Şimdi B. Çör~ilin umumi polıti- dolı:ışmnktadır. 
!kasının müzakerelC'rı yapılmalctadır. Nevyork, 13 (A.A) _ Taymis ga· 
ATLANTİK MUHAREBESt zetesinin Vaşington muhabiri bildiri

yor: Kongrenin salahiyetli mahfillerin
de beyan edildiğine göre B. Ruzvelt, 
bitaraflık kanununun deği tirilmesi mü
messiller meclisince kabul edildivi tak
dirde, kongreye grevlere nihavet veril
mesi hnkkında bir kanun myihnsı ver
me~i düııünmektedir. Reisicümhunın 
müdafaa sanayiinde şimdiki iicretlerin 
muhafa7.asını ve icabında pahalılığı kar
şılamak için arttmlmasını garanti edece· 
ği bildirilmektedir. Buna karşılık işçi 
ıefleri müdafaa sanayiindc grev karan 
vermemeği taahhüt edecekleroir. 

~---~---tt~-----

B. Çörçll de bu münasebetle bir nu
tuk söylemiştir bu nutukta harbin 
umumi gidişi hakkında pek nz malumat 
...-ardır. Başvekilin başlıca temns ettiği 
nokta Atlantik meydan muharebesinin 
inkişafıdır. Atlantikte İngiltere Al
manyayı, Almanya da İngiltereyi ab
loka etmektedir; 1ngilterenin vasıtası 
donanması, Almanyanmkiler de deniz
altıları ve hava kuvvetleridir .. Bu kar
§ılıklı abloka harbin neticesi üzerinde en 
nıühim bir amildir. Uç dört ay evveline 
kadar gemi zayiatı ;!akamlarını İngiliz. 
ler intizam1a veriyorlarken, son bir kaç 
aydan beri bunu bir harp sırrı sayarak 
vermekten vaz geçmişlerdir. Bazılan 
bunda harp sırn namı altında bir haki
katı giz.leme sezmişlerdi. Fakat Cörçilin 
nutkuna göre gemi zayiatı son dört ay 
içinde pek ziyade az.almıştır: Dört ay 
evvelki gemi zayiat! ortabmn~ı ıwda ya
rım milyon tonilato olduğu halde son 
dört ay içinde ortalama 7.ayfat ancak 
l 80,000 ton olmuş. yani kayıplar üçte 
birine düşmüştilr. Bu. İngiltere için iyi 
bir muvaffakıyettir. Bu rakamlar do~
ıu ise - ki doğru olmadıl!'ına dair elde 
hiç bir delil yoktur - İngiltere Atlanlik 
harbini kazanmağa başlamışbr demek
tir. 

Romenler 
petrollerini 
yakıyorlar 

İngiliz başvekili bu nelicenin elde 
edilmesinde Amerikan yardımmın bü
yük bir tesiri olduğunu söylemiştir., 

FtNLAND1YANIN VAZtYETi 

Finlandiya hüklimetinin Amerika hü
kümetine cevabı Amerikan teklifini red 
mahiyetinde olduğu için Amerikada iyi 
karşılanmamıştır. Bununla beraber Fin
landiyadan gelen haberlere göre Fin as
keri bir sulh imzalamamakla beraber es
ki hudutlarına vardıktan sonra ilclemi
yecektir. Finlandiyanın iki att>ş arasın
da olduğu görülüyor. 

RUS - ALMAN HARBt 

Alman - Sovyet harbinde, yeni bir in
kişaf kaydeden haberler gelmemiştir. 
Almanların Moskova üzerine yeni bir 
taarruzda bulunduklarından bahsedili
yorsa da gelen malumat o kadar vuzuh
lu değildir. 

Rusya hükUmet merkezinde Mosko
vanın ve harbin durumu hakkında neler 
düşünüldüğünü gösteren Pravda gaze
tesinin bir yazısı şayanı dikkattir. Bu 
makalede cSovyet - Alman harbinin beş 
aydan beri devam ettiği. düşmanın yüz 
binlerce ölü vermesine rağmen Uerle
meğe çalıştığı, düşmanın Doneç ve Kı
rım havzasını ve Kafkasyayı tehdit et
tiği, Lcningrad ve Moskovanın üzerin
deki Nazi tehdidinin azalmadığı ve teh
):ke artmakla beraber düşmanın durdu
:rulması imkanlan olduğu ve Kızıl ordu
nun düşmanı memleketinden atacağı> 
yazılmaktadır. ___ _._._.._.,,_·~-------

A sılsız b j r şavia 
• R i\.;;TARAFI 1 iNCt SAHİFEDE -

Büyük sehirler de 
ekmek satışına dair 

tedbirler .. 
Ankaı·a. 13 (Tc.efonla) - Hükümet 

Ankara, lstanbul ve İzmir gibi biiyük 
şehirlerde ekmek satışını tanzim etmek 
için bazı yeni kararlar vermek maksa
<liyle t~tk iklcre başlamıştır. Bu şehir
lcrd<' her evde kaç kişi oturduğu ve 
bunların mcsguliyetleri, yani memur, iş
çi veya çiftçi :Jfıh . Oldukları tcsbit edile 
cektir. Ekmek teniatı bu cetveJlerc gö
re tanzim olunacaktır. _ _... _________ _ 
Yunan kralı yakında 
An.e1ika Ya gidi yor - -·---Nc'l.-york 1 3 (A.A) - Yuna"istanın 

Nevyorkı.,ki baş konolosu tarafından 
bildirildı<• ne göre El enler kralı J orjun 
ay sonunda birleııilc devletleri ziyaret 
c-tmeııı beklenivor. 

------ --·-------HİNDİSTAN 
Hala Milletler 
Cem:i, etine dahil! 
Nh o Delhi. 13 (A A) - Devlet şura

sının bu unkii toplantısında Hindista:ı 
sözci.i<;Ü. Milletler Cemiyetine taahhüt 
{ dilmi~ ol, n 56.600 İngiliz liralık hiss~ 
nin tcdin- cıdilmis olduğunu ve Hindis· 
tanın Milletler Cemiyetine h5lfı dahil 
bulunduf'iunu söylemiştir. 

---·---Almanların umdukları 
petrol yüzde 20 kadar 

azalmış •• 
Mosko\'a, 13 (A.A) - Gece yansı 

neşrcclllcn Sovyet tebliği : 
Rumen milletinin Almtınlan memle

keti kontrol tarL1nrına karşı dayduklan 
iğbirar şiddetlenmektedir. Ploesti çev
resinde 32 sarnıç vagonuııd:ın mürekkep 
bir tren yoldan çıkanlıınıştır. Tren par
çalanmış ve ateş almıştır. 

Son teşrinin ilk günlerinde '.Bizluzor· 
da bir petrol tasfiye fabrikrulında bir in
filak vuku bulmuş ve büyük hlr yangın 
çıkmış, muazzam mikdardn petrol yan
mıştır. Tardu Okn:ı petrol sahalarında 
yangın günlere~ devnm etmiş, 1000 ton 
petrol yanmıştır. Rumen petrol sahala-
riylc tasfiye fabrikalnnndaki baltalama 
hareketleri Almanlann bekledikleri pet
rol mikdarının yüzde 15 ila 20 nisbetin
de azalmasına sebep olmuştur. 

Meraklı Seyler: 

Harp vasıtaları

nın bahası! ---·---Harp dünyasının şimdiye kadar gör-
memiş olduğu bir dehşetle sürüp gidi
yor. Her giin bir çok gemi, tayyare, tank 
tahrip ediliyor, yüzlerce, binlerce tay
yare, . top ve diğer tahrip aletleri kul
lanılıyor. Bütün bunlar, en pahah vası
talardır. Fakat acaba beheri kaça mal 
olur? Bir İngiliz mecmuası bunu merak 
etmiş, en son piyasaya göre su fintleri 
tesbit eylemiştir: 

DENtZ KUVVETLERİ 

Harp vasıtasının :ıev'i Kıymeti 

Bir tayyare gemisi 
Bir z.ı.rhlı 

20.000.000 T. L. 
45000 000 > 

Bir kruvazör 10.500.000 > 
Bir muhrip l.700.000 > 
Bir denizaltı 1.834.000 > 
Bir torpil 
Bir zırhlının tarctleri 
ve bu taretlerde bulu-

10.480 > 

nan 16 lık toplar 15.720.000 

KARA KUVVETLERİ 

Bir sahra topu 7.860 > 
Orta boyda bl.r tank 78.600 > 
Hafif .. tayyare dtüi topu 15.700 > 
Uzun menzilli tayyare 
dafi topu 31.440 > 
Bir ağır sahra mitralyözü 1 .8.14 > 
Bir hafif mitralyöz 524 > 
Bir projektör 7.860 l> 

Bir piynde erinin levazımı 104 > 

HAVA KUVVETLER! 

Son sistMn bir bom bar-
dıman tayyaresi 393.000 > 
Bir avcı tayyaresı 66.120 > 
Bir bomba (!!di cins) 235 > 
Bir infilak bombası 524 > 
Denizaltılara karşı bombn 25 > 
Küçük bir bomba 5 > 
Bir Jtaraşiit 314 > 
Bir tayyare motörü 15.720 • 

YENIASIR 
> 

Yeni taarruzu B. Hit· 
ler mi 'idare edecek? ---·---A !man zayiatı-
nın pek büyük 
olduiu bildi

rilivor 
- •·-Londra, 13 ( A.A) - Londranın sa-

lahiyetli mahfillerine Alman kuvvetle
rinin Rusyndak.i ağır kayıplarını teyit 
tıd('n malumat gt'lmi tir. . 

Almanların 19 zırhlı tümeninden 1 (ı 
sının çok mühim kayıplar verdıği anln
ŞJ]mnk.tadır. Motörhi hafif ve bindiril
miş tümenler dahil olduğu halde 70 den 
fnzla piyade tümenine de mühim kayıp
lar verdirildiği sabit olmaktadır. 

Jtalya ve A kdenis 
---·----

A kde nize onlar 
hakimmiş -·-lngiliz donanması şa. 

yıca üstün olmazsa 
hemen lraçıyormuf -·-AFRIKAYA ÇOK SEVKIYATTA 
BULUNUYO~LARMIS -·-

• r ' 
" 14 SON'!'FSRIN CUMA J9f! 

SW!L z::z::c ıs:;:= 

Beden terbiy esi miikellelleri 

Paraşütçülerle l'1 üca de
le işinde çalışacaklar 

Ankara, 13 (A.A} - Beden terbiyesi mükelleflerinin paraşütçUle.ri ~ 
verme gruplannda vazife görmeleri tes bit olunmuştur. Bu suretle 961555 ~ 
paraşiitçilleri hnbcr verme teşkilatında çalışacaktır ki: bu mühim bir kazaııfl! 
':-::.<:~~~::::..<::>.c;::><:::><::><!:><:::><:::>"::::>.c::::><:::>"'=>~><:S~><::::ı-<:::..<:::::..<:::::.<::::~~~~..oe::::::ı.<:::>1C 

Başvekil yakında mezu
niyetini kullanıyor 

Dr. Re l ik Sayda m a Maliye veya Hariciye veklll 
vekAlet edecek.. 

Londra, 13 (A.A) - B. Hitler cu
martesi günü Münihte sfiylediği ve ilk 
defo olarak boı:gunculuk ifnde ettiği 
için dikkati çeken nutuktan sonra Rus
yadaki umumi karargahına dönmüştür. 
Bnz.ı h<ıberlel'c göre bundan sonra Rus
yndn yapılacak taanuzu B. Hitler biz· 
zat idare edecektir. 

Milano, 13 (A.A) - Popolo Dital
ya gazetesi ynuyor: Akdenizde bir kaç 
italyan gemi!inin batması lngilterede 
büyük bit heyecan ve sevinç: uyandır
mıştır. Fakat bu ancak Akdenizdeki 
münakalatın fazalığını isnbat eder. Çör
<:ilin sö2.lcıine cevap olarak diyebiliriz 
ki ltalyan donanması 100 hin kişinin 
Llbyaya naklini himaye etmiş, Yunan 
adalarının İşgalini yapmış ve bütiin harp 
müddetince İngiliz donanması mani 
olamadan 1 2 adanın iaşesini temin ey- ANKARA, 13 (TELEFONLA) - Me- ya hariıclye vekilinin vekfılet etzı>tS' 
]emiştir. İtalya ile Libya arasında tnk- zuniyct alan başvekilin pazar veya pazar muhtemeldir. 
viye kıtalarının sevki ve iaşesi için çok tesi günU dinlenmek üzere Mersine ha· Yeni vekiller bugün öğleden ~ 
büyük nakliyat yapılmaktadır. Ve başa- reket edeceği haber verilmektedir. Me- toplanan Heyeti Veldleye iştirak euoif 
rılan nakliyata kıyas edilirse önüne ge- zuniyeü sırasında başvekile Maliye ve- ]erdir. 

ALMAN TAARRUZLARI 
Almanlar Moskova kesiminde şiddet

li ve fakat t;ı]i mahiyette hücumlar yap· 
mağa devam t>diyorlar. Bunun büyük 
mikyasta harekeıleri gİ7lemek için bir 
paravana olup olmadığını kestirmek 
giiçtür. 

cil m ez kayıp la r çok azdır. Her halde <::><;:><::>-<::>-<::>-<::>-<::>-<::>-'>'<::>-c:::>'c:::>'~:::>"V"::::> <::::.<::::.<::><:::::.<::::.<::::.<::><:::><:::><:::><:::><:::><:::~.,..._, 

Almanların Rusyadaki harekatın ya
vaıılamasını mazur göstermek için so
ğuktan ve çamurdan şikayetleri her şe
yin kendi lehlerine gitmediğini göster
mektedir. Bu bahane Hitler seferini Na
polyon seferiyle mukayese edenlerin 
eline vesileler verecektir. 

T ürki ve t'e Mısır 
hürriv~tin lıales; · ... 

Londra, 13 (AA) - Avam kama
rasında mebuslardan Pilsington şun
ları söylemiştir : 

• - Rusya kendisini şiddetle ınü
X dafaa etmektedir. Akden!zde Türk\
§ ye c Mıı:ıır hürriyetin kaleleridir .. ıı 
l ~~·~Q""~A:r..n ....... ~~ 

Rus va vn yardım ---·---
Hazır~ ana n va r -

Akdeniz.deki İtalyan hava kuvvetlerinin 
'Ve donanmasının hareket tarzını yalnız. 
sayıca Üstün bulundukları zaman mu
harebeyi kabul eden ve kuvvetleıi mü
savi olunca kaçınan lngiliz. amiralları 
değil, fakat baş kumandanlık tayin 
eder ve bu tayinde esas olan harbin 
umumi durumu ve Mihverin stratejik 
planlarıdır. 

~Japonlar yola 
~etirilmeli 

diyorlar -·Amerikanın ilk uzlaşma 
şartı şu: 

Çinin tahliyesL. 
Vaşington, 13 (A.A) - Nevyork Post 

gazetesi yazıyor : MiSter Çörçil son nut
kunda dolamlxıçh yollardan uzak olan 
açık lisaniy}e Amaikahların müphem 
surette görebildikleri ba1.ı hakikatleri 
bütün çıplaklıifüılc meydana koymuştur 
Bunlardan en mühimmi Amerikanın 

Japonyn ile münasebetlerinin hemen he
men harbe mUncer olacak derec<?de fe-

Muhtekirler daha şid
detli ceza görecekler 

Hükümetin istediii hububatı vem17enıer llall" 
luncla da yeni tedbirler dliıöntuttyor-

ANKARA, 13 (TELEFONLA) - Ti bayaas:ında halk ve ordu ihtiyaç~ 
~et vekaJeti tarafından hazırlanan Mil- karşılamak maksadiyle ekmeklik 1' 
li Korunma kanununu değiştiren l!yiha yemlik tutarından fazla olan hubulıl° 
hükilmetçe meclise verilmek üzeredir.. hük' . .&--1!_ • en] ~ 
Proje muhtekirler hakkında çok şiddetli Uınete \.e:Wlll etmiy er ....t 
ceza! müeyyideleri ihtiva etmektedir. yeni bazı tedbirler ahnmak saWıiyeP'"' 
Diğer taraftan hükümete hububat mU- vermektedir. 

Veni vekiller işe başl2 dılar 
Ankara, 13 (Yeni Asır) - Yeni Milli M üdafaa vekili General Ali Riuı ~ 

tunkal ve yeni Münakaltit vekili Amira al Fahri Engin bugün vazifelerine W 
lnmışlar ve vekaleUeri e.rkfınınm tebriklerini kabul etmişlerdir. 
~J.)oaacc:ıc:ıoı:ıoaoooaı:ıaaaoc:ıı:ıoı:ıı:ıı:ıoeac:ıı:ıaı:ı!:COooaaaı:ıaı:ıooı:ıaooı:ıaı:ıaa'.,..,. 

·Romanya ve lsviçre ile 
ticari müzakereler 

dım planı muaz .. 
zamdır ve tat

bik ediliyor nalaştığıdır. Şin1di karar almak sırası Ankara, 13 (Telefonla) - Roman- edilecektir. 
Japonyaya gehn!ştir. Japonyadaiı mih- ya ile yapılmakta olan ticaret müzakere- Türkiye ile İsviçre arasında da 'tfle"' 
verden ayrilarak "Çindcn çekilmesini ve lerine devam edilmektedir. Türk - Ro- cut ticaret mukavelesinin müddeti , -·-Harp malz emesinin sü-

ratıe, emniyetle t es!fmi 
~ç!n her ıey 11apılıl?or 

men ticaret anlaşmasının müddeti sona k Uz edir B --'--tl b ~ 
işgali altındaki topraklardan bütün kita- . ik' üdd tJ 1 erme e11 • u ~ a u 

enmş ve ı ny m e ~ uuıtı mıŞtı. da eml k • 1---k J' 
larını geri çekmesini istemeliyiz. Bu ta- Müzakereler bu müddet bitmeden ik- 26 sın m e etimıze ge~ • 

Londra, 13 (A.A} - Münakalat 
nazırı Lord Liters dün Londrada bir 
nutuk söyliyerek Rusyaya harp malze
mesi gönderilm~si hakkında demi§tİr 
ki: 

leplcr bir anlaşınanın asgari şartlarıdır .. mal edilecek, uzun vadeli mal mübade· bir İsviçre ticaret heyetiyle yem nıtıs' 
Bunun haricinde en küçük bir uzlaşma lesi esası il.zerine yeni bir anlaşma imza kerelere başlanacaktır. .MJJI 

,__,_. ı z· Hitl . .. ıcaac:ıc:ıaac:ıc:ıaı:uu:;CXJcccaı:ıc:ıcıaı:ıaaaaacmaı:ıaı:ıı:ıı:ıı:ıı:ıı:ıaı:ıı:ıı:ıı:ıı:ıı:ıı:ıı:ıı:ıı:ıı:ıı:ıı:ıı:ıı:ıı:ıı:ır 
mevzuuuauııs o amaz. ıra erın so-
züne olduğu gibı Japonyanm da sözüne icra vekilleri heyeti dün toplandı 
inanılamaz. Japonlar bu şarlları kabul · 

- Rusyaya mal vereceğiz. Şimdiden 
Rusyaya pek çok mal varmı~tır. Bir çok 
maJJar da yoldadır. Bununla beraber da
ha pek çok §ey göndereceğimiz hakkın
da Moıkovada verilen söz tutulacaktn. 
Yardımın teferrüatı tesbit edilmektedir. 
Bu muazzam planın tafsilatını versem 
cesaretiniz artacaktır. Bu yardım için 
lüzumlu vapurların sayısını tetkik ve 
hesap ettim. Bunların temini için ne 
kadar earfetmclc lazım gelirse gelsin 
vaatlerimiz yerine getirilecektir. Husu
si bir vapur sıkıntısı çekilmemiştir. Mü
himmatın süratle ve emniyetle teslim 
edilmesini mümkün kılmak için her şe
yi vapacağız.. 

Rusyaya malzeme nakliyatında kul
lanılan yollardan biri lrandan geçer. Bu 
yolun verimini arttırmak için şimdiye 
kadnr çok enerjik gayretler earfedilmit
tir. İngiliz. demiryollan bir çok lokomo
tif. vagon ve muhtelif makineler vererek 
yolun iıılahın;;ı ,geniş ölçüde yardım et
mislerdir. • ' 

AMERiKAN YARDIMLARI 
Nevyork, 13 (A.A) - Nevyork Mi

ror gazetesi yazıyor: 

etmedikleri takdirde İngiltere ve Ame
rikanın müşterek' kuvvetleri tarafından 
hezimete uğratılacaklardır. 

------~ıww~ıww~----

Yugoslavyada mii•a
demeler de1Jam ediyor ---·----

Londra, 13 (A.A) - Vatanperver 
Sırplarla A lman taraftarı Niçiçin asker
leri· ara8lnda yapılan müsademelerde 
900 kiııi ölniü~tür. 

-------~•.------

8. Atli'rJtİn nihai 
za fere imanı 
pek büyük 
---· ---

Amerikan yardımı 
gittikçe büyüyen şekil· 

de devam edecek .. 

Amerikanın en mühim icraatından 
biri Mııııra, imna ve biiıün orta şarka 
teknisyenler göndPrmesi olmuştur. Bu 
genç teknisyenlerin vazife.si Amerikan 
mamulatından tankların ve tayyarelerin 
t ı>mirlerini yapmak ve bunların kulla- Nevyork, 13 (A.A) - Beynelmilel iş 
nılrnasını öğretmektir. bürosu konferansına İngiliz murahhası 

Rusyaya gönderilen malzemenin nak- olarak iştirak eden mühimmat lordu B. 
li için hana lnailiz lokomotif ve vagon- Atli Nevyork radyosunda :;öylcdiği bir 
]arının gönderilmesi bir rekor teşkil nutukta demiştir ki : 
!'den imalat sayesinde kabil olmuştur. - İngilterel/e, bizim tarafımızda yer 
Evvela Londra - orta lngiltere, iskoçya 
ve Londra kumpanyalarından en kuv- alan büyilk kuvvetlerden müzaheret gö-
ve1i 142 makine alınmıştır. Bunlardan ren demokrasi davasının zaferi için kal
hir kısmı lrana sevkedilmi~tir. Bir kısın) biındc büyük bir İmanla döneceğim. 
da yoldadır. Konferansın en mühim kararını Birle-

~~~,.~....cooı-~R şik Amerika dclegelerinin ileriye sür-

S B ""' 1 7 h • ] t J S düğü şu karar teşkil etmiştir : 
91 ogu 3 0 1 n 3 ·3 ·B~ynelmilcl iş biirosunun idealleri-

· 11 ..l • 1' M nin vücut bulması için elzem olan esas 
vanın C~Seuı UOUS§ şart tot.-ı';'cr te~avü7.e karşı hür millet-

i . h. r d i ]erin zaferidir .. • • 
83 1 10 ~ V ll r il § Birleşik Amerika devletlerinde silah 

-- - • • . § imali yolundnki gayretleri gördlim .. Bi
Nevyork, 13 (A.A) - Nevyork § liyorum ki Amerikan endüstrisi ileriye 

Postun Taııcadan öğre'ncllğinc göre, R gitmektedir. Karada ve denizde müşte
bir İtalyan vapur kafilesinin Akde- N rek davamız için insaniyet düşmanlariy
nizde tahribinden soma dalgalar ~ le çarpışanların kullanacaklan silahlar 
Tunus sahillerine :vedi bin İtalyan ~il gittikçe daha kuvvetli dalgalar halinde 
cesedi süriiklemi ir.. ~ 

yola çıkacaktır. 

ANKARA, 13 (A.A) · - İcra Vekilleri Heyeti bugün saat 15.30 da Başvekllet 
binasında Başvekil Doktor Refik Saydamın riya8etinde hafta1ı'k topiantJsıııl 
yapmıştır .. 

Valiler araaında değifiklilt yapılacak 

ANKARA,, 13 (TELEFONLA) - M ünhal olan valiliklere tayinler dolayıP" 
le bazı valiler arasında deffi.şiklikler olacağı haber verilmektedir. HazırlanJI' 
liste yüksek tasdike arzediJmiştir. 

Çoc~lt esirgeme lturumuna teberrüler 

Ankara, 13 ( A.A) - Adana fabrikatörlerinden B. Gilyo tarafından ço
cuk esirgeme kurumuna, nakil ücreti de dahil olmak üz.ere bir ton ldispe, Ada
na borsası tarafından 100 kilo pamuk, Darendeli Mehmet Sabuncu tarafınıiatl 
keza 100 kilo pamuk teberrü edilmiştir. ._ 
ocooc~oocı:ıaoac:ıoac:ıoc:ıı:ıı:ıocıa o ı:ıaaı:ıı:ıoı:ıaac:ıaaı:ıı:ıı:ıı:ıaaı:ıı:ıı:ıaı:ıı:ıı:ıam: 

Bi;r \ .. isici ln~i

lizlere ateş 
_,üsküriiyor 

---· ---
in~Wz tayyarelerinin 

Fransaya hücumu 
haydutlukınuş.. 

Pari-6, 13 (A.A) - Vişi hükümetinin 
mlimessili B. Döbrinon dUn gazeteciler
le bir görü,~ıne esnasında İngiliz tayya
recilerinin bomba ve ınitrruyöz.lerle 

Fransız sivillerine ve sivil tesislere gelişi 
güzel ateş etmekten ibaret olan yeni 
usullerini bir gangster taarruzu diye 
tavsif etmiş ve demi,.c:tir ki : 

- Fransız hükümetinin jşgal altında
ki kısımlarda delegesi sıfatiyle İngiliz 
havacılığının bu yeni usullerini şiddetlEl 
protesto ve kuvvetle reddediyorum.. 25 
Birinciteşriııden beri askeri hedeflerden 
uzak tarlalarda çalışan köylülerden 1l 
Fransız mitralyöz ateşiyle ö1dilrillmüş 
ve bir kaçı yaralanmıştır. 2 Son teşrin
de İngiliz tayyareleri tarafından mitral
yöz ateşiyle bir yolcu trenine taarruz 
edilmiş, makinist ölmUş, ateş~i ağır ya
ralanmıştır. 10 son teşrinde İngiliz tay
'iarecileri tarlada çalışan bir köylüyü 
öldürmUş, bir genç Ue 12 yaşında bir 
oğlan ve 15 yaşınad bir kız çocuğu ya-

lrlandalılar sulb 
için tavas§uta 

hazır -·-lrlancla başvekili suJll 
için müracaat edip et" 
mediibd söylemıyot 
Duhlin, 13 (AA) - &osY~t~ 

Pres bildiriyor: Jrlanda başvekili D0~ 
lero mecliste bir suale cevap ver~
lrlanda hükümctinin fırııat dü§tüğii ,))' 
dirde barıt için ara bulucululc yapın • 
dalına bahtiyar olacağını bildirıni.ş~fd• 

Dövalero, lrlandanın sulh )ehldi9 
tavassut için muhariplere müracaat e 
etmediği hakkında sorulan bir suale c,e" 

vap vermekten imtina etmi~tir. ___..,,,. 

ralanmıştır. btt' 
Ayni günde Trcpor açıklann~a 1' 

balıkçı gemimize hücum ederek bır ~lt 
kişiyi yaralamışlardır. Ayni günde b!1 
~lman topunun ateşiyle düşiirül:n 1~ 
Ingiliz tayyaresi daha evvel mıU:ıı lfJ' 

ateşiyle dört Fransızı öldürmüş, bır def
ğunu ynrnlamıştır. Böyle askeri bC ~ 
lere dokunmıyan v~ yalnız Fransııl ueti 
gözlerini açan bu gibi f ngiliz uf° ti' 
hakkında ben bunlar mr gangster er 
ttrruzudur, derim. 


